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  چکیده

شناختی و چه در آموزش/یادگیري ، چه در مطالعات زبانهاي مهمنشدنی هر زبان و یکی از زمینهدستور بخش جدا

 باشد.خارجی می/هاي دستوري زبان مقصد نیز از ضروریات آموزش و فراگیري زبان دومهاست و شناخت ویژگیزبان

هاي نحوي کند. سازهعلم نحو نظم و ترتیب و چگونگی همنشینی واژگان در کنار یکدیگر را در جمالت بررسی می

گیرند و منجر به تولید جمالت اي هستند که بر اساس قوانین محدود همنشینی واژگان در هر زبان شکل میواحدهاي زبانی

ي اسمی هاي پسین هستهتوزیعی ساخت و ترتیب وابسته-ن مقاله قصد داریم با رویکردي توصیفیدر ای شوند.شمار میبی

هاي پسین را در زبان فارسی بررسی کنیم. نظرات و ساختارهاي متفاوتی از سوي دستوردانان ایرانی در خصوص وابسته

ي گوناگون و بررسی روابط معنایی بین اسم و هاي اسمی ارائه شده است. با بررسی نظرات گوناگون و آنالیز مثالهسته

ناپیوسته) -ي گروه اسمی (پیوستهي قرار گرفتن عناصر در زنجیرهتوضیحی) و همچنین نحوه-هایش(محدود کنندهوابسته

  کنیم. ي گروه اسمی را در زبان فارسی ارائه میهاي پسین هستهدر نهایت انواع، ترتیب و ساختار درست وابسته

  

  هاي نحوي.هاي پسین اسم، گروه اسمی، ساخت گروه اسمی، گروهي اسم، وابستهوابستهه: کلیدواژ

  
  

 . مقدمه1

ي محدود یعنی آواها و حروف که برحسب قوانین و قواعد زبانی یافته است متشکل از مواد اولیهاي سازمانزبان پدیده

ها به وجود ي واژهمالت از همنشینی و توالی سادهانجامد. جشمار میمحدود به تولید واژگان، عبارات و جمالت بی

ها وجود دارد.به ي همنشین شدن آنآیند بلکه در هر زبان، روابط و قواعد و نظم مشخصی بین کلمات و نحوهنمی

، در مطالعات هاي مهمنشدنی هر زبان و یکی از زمینهگویند. دستور بخش جداي قوانین زبانی دستور میمجموعه

ي به زبان مبدا را به عناصر آن شناختی است. به عنوان نمونه یک مترجم در بسیاري از موارد مجبور است جملهزبان

تقطیع کند و ساختار آن را به دست آورد تا معنی جمله را درك کند و بتواند آن را به زبان مقصد ترجمه کند. در 

مهري قرار گرفت، اما مدتی بعد اهمیت آموزش رد کماي از زمان دستور موها، هرچند در برههخصوص آموزش زبان

هاي دستوري زبان مقصد هاي متفاوت، مجددا به رسمیت شناخته شد.  شناخت ویژگیها و روشآن البته با اولویت

کنیم که خواهان گردانی برخورد میباشد. در کالس زبان همواره به شامی یخارج/از ضروریات فراگیري زبان دوم

آموزان پس از فراگرفتن و درونی کردن ساختارهاي تبیین دستوري ساختار جمالت هستند. در واقع بسیاري از زبان

  برند ... .  دستوري از آنها به عنوان مبنایی براي تولیدات گفتاري و نوشتاري خود بهره می

کند. ونگی همنشینی واژگان در کنار یکدیگر را در جمالت بررسی میي دستور است و چگعلم نحو زیر مجموعه  

گیرند و اي هستند که بر اساس قوانین محدود همنشینی واژگان در هر زبان شکل میهاي نحوي واحدهاي زبانیسازه

ت وجود زبانشناختی جمال-شوند. هر چند رویکردهاي مختلفی در تحلیل دستوريشمار میمنجر به تولید جمالت بی

گرفتن عناصر آنها در کنار یکدیگر امري مشخص و بدیهی هاي نحوي و ترتیب قرار، اما در نهایت وجود سازهدارد

  است.
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هاي شناس ایرانی، وابستهتوزیعی و بررسی نظرات چند دستوردان و زبان-در این مقاله قصد داریم با رویکردي توصیفی

ها را در گروه اسمی به دست مورد بررسی قرار داده، ترتیب و ساخت دقیق آن ي اسمی را در زبان فارسیپسین هسته

  آوریم. 

ها به دو ي اسمی، این وابستههاي پسین با هستهي معنایی وابستهدهد که بر اساس دو نوع رابطهها نشان میبررسی

ها توان نوع و ترتیب وابستهصر میگیرند. که بر اساس آن و بررسی اِجماع و تکرار عناصورت در گروه اسمی جاي می

  را تعیین نمود.

   

   نحوي 1هاي. گروه2

اي از عناصر معین بر حسب ماهیت و نقششان تعریف دستور سنتی، سازمان کلی جمله را همچون توالی مجموعه

الت به صورت کرد. این دو مفهوم کلیدي به رویکردهاي نوین دستوري نیز راه یافته است. اما هرچند عبارات و جممی

ي عناصر آن خالصه مندي نحوي جمالت تنها در توالی سادهگیرند، اما در رویکرد توزیعی سازمانخطی شکل می

» علی مرد«هاي مختلفی برقرار است.  به عنوان مثال توالی بنديي جمالت، گروهدهندههاي تشکیلشود و بین واژهنمی

از نظر نحوي روابط یکسانی » دیروز ساعت ده صبح پدر علی مرد«و » ددیروز ساعت ده صبح علی مر«ي در دو جمله

است و در گروه » پدر«ي اسمیِ اسم وابسته» علی«ي دوم است و در جمله» مردن«نهاد فعل » علی«ندارد. در جمله اول 

  گیرد.  آن قرار می

توانند سلسله مراتب روابط جایی میو جابهترتیب دستوردانان با استفاده از فرایندهاي جایگزینی، حذف و اضافه، بدین

 )syntagme(درونی عناصر جمله و واحدهاي نحوي را تشخیص دهند. واحدهاي نحوي زنجیره یا گروه نحوي 

مند هستند و در حول یک هسته ي واحدهایی هستند که باهم در ارتباط تنگاتنگ ونظاممجموعه«شوند. گروه نامیده می

برخی دستوردانان ایرانی تعریفی برحسب ). Garric, 2007:206(» کند، قرار دارندتعیین میکه ماهیت گروه را  

شود که از یک کلمه یا بیشتر ساخته شود و در گروه به واحدي از زبان گفته می«دهند: ساختار جمله از گروه ارائه می

شود که از یک کلمه واحد زبان فارسی گفته میگروه به آن ). « 9: 1392(وحیدیان کامیار، » ساختمان جمله به کار رود.

). آفراشی نیز 110: 1381(باطنی، [...]» یا بیشتر ساخته شده است و خود در ساختمان واحد باالتر یعنی بند بکار رود 

ها معموال شود. گروهسطح تحلیل ساختاري، حد فاصل واژه و جمله، گروه نامیده می«کند: گروه را اینطور تعریف می

(آفراشی، » ي گروه ارتباط نحوي برقرار است...هاي سازندهاي که میان واژهشوند، به گونهز بیش از یک واژه ساخته میا

گروه دو یا چند کلمه «کند: ) بر داشتن نقش نحوي و تکیه آوایی گروه تاکید می101: 1378). فرشیدورد، (119: 1388

له یا جمله واره (نیمه جمله یا جمله کوچک) یا کلمه مرکب در است که معنی کامل نداشته باشد و به صورت جم

نیامده باشد و نقش یکی از کلمات و واحدهاي دستوري را در کالم بازي کند. به عبارت دیگر صورتی است از زبان 

واره به کار رفته باشد و کلمات داخل آن هر یک داراي تکیه و درنگ خاص خود که در ساختمان جمله یا جمله

   ».اشندب

ها داشتن هسته است. هسته سایر ترین خصوصیت مشترك گروههاي مشترکی دارند، اما بنیاديهاي نحوي ویژگیگروه

ها با اجزاء کالم مطابقت دارند و طبیعتا شود. هستهکند و حذف آن باعث حذف کل گروه میعناصر گروه را کنترل می

هاي اسمی، فعلی، هاي دستور معموال از گروهشته باشد. البته در کتابداباید به تعداد اقسام کلمه گروه نحوي وجود 

برد. ) گروه پیوندي و صوتی را نیز نام می102: 1378شود. فرشیدورد (اي و قیدي نام برده میصفتی، حرف اضافه

  اند.ي پیشین را نیز به رسمیت شناختهبرخی گروه وابسته

    

  

                                                           
1. Phrase, group (در انگلیسی); locution (در فرانسوی)   (ن. ک. فرشیدورد، ١٣٧٨:١٠١؛ باطنی: ١٣٨١:۶٠) 
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  . گروه اسمی و ساختار آن :3

کنیم. شود تنها به تعریف این گروه بسنده میهاي پسین گروه اسمی میجا که موضوع این پژوهش مربوط به وابستهاز آن

) 23: 1387ي اسمی در ارتباط مستقیم نحوي هستند. ارژنگ، (ي واژگانی است که با یک هستهگروه اسمی، مجموعه

روند گروه هاي اسم به کار میه روي هم در یکی از نقشگروهی از کلمات را ک«کند: گروه اسمی را چنین تعریف می

تعاریف گروه ». ي آن هستند.نامند. در هر گروه اسمی یک اسم هسته است و بقیه کلمات به نوعی وابستهاسمی می

اسم جزء مرکزي گروه اسمی است و قاعدتا پیش از آن « هاي دیگر نیز تقریبا مشابه است: اسمی در دستورهاي زبان

). Riegel et al. 1999: 167» (هاي پسین تکمیل شود آید و ممکن است توسط متممي پیشین میوابسته یک

  تواند از یک اسم تنها تا یک گروه با اجزاء متعدد  گسترش یابد:بنابراین گروه اسمی می

  آلوده است. هوا -

  آلوده است. هواي تهران  -

  آلوده است. هواي شهر بزرگ تهران  -

  آلوده است. کنیمهوایی که ما هر روز تنفس می این  -

  آلوده است و براي همه ضرر دارد. این هواي لعنتیِ کثیفِ سیاهِ دودآلودِ پر از بخارهاي بنزین -

  اند: شناس و همکاران در خصوص ساختار گروه اسمی جدول زیر را ارائه کردهحق

  شناس و همکاران): ساخت گروه اسمی (حق  1جدول 

  هاي پسینوابسته  هسته  هاي پیشینوابسته

1  2  3  4  5  6    1  2  3  4  5  

صفت 

  اشاره

صفت 

  پرسشی

صفت 

  تعجبی

صفت 

شمارشی

1  

صفت 

  تفضیلی

صفت 

  مبهم

ي نشانه  اسم

  نکره

ي نشانه

  جمع

صقت 

شمارشی 

2  

مضاف 

  الیه

صفت 

  نسبی

  

 دکتراست (مثال: ها معرفی نشدهگروه شاخصهاي پیشین، البته این جدول دو اشکال دارد: اول اینکه در مورد وابسته

ي جمع به اسم در ي نکره نزدیکتر از نشانه). دوم اینکه نشانه1392رضایی) (ن.ك. اعطار شرقی،  سرهنگخانلري، 

 ) توضیح4-1پسین (هاي باشد. در این خصوص در بخش انواع وابستهنظر گرفته شده است که البته نادرست می

  خواهیم داد. 

کنیم هاي پیشین اسم مورد بررسی ما در این پژوهش نیستند تنها به ذکر این نکته بسنده میتوجه به این که وابستهبا 

هاي نحوي هاي پیشین اسم را با جزئیات کامل بررسی کرده است و بر اساس تجزیه و تحلیلکه اعطارشرقی وابسته

ي حالت گسترده یشین اسم در نظر گرفته، ساختار پیچیدههاي پگروه مستقلی از اقسام کلمه را تحت عنوان وابسته

  ). Atar Sharghi, 2012و  1392(ماکزیمال) آن را معرفی نموده است (ن. ك. اعطار شرقی، 

  ي پیشین = [(وابسته ث ) + ((وابسته ب ( وابسته ب ) (ممیز)) + (( وابسته الف ) ( وابسته الف ))]گروه وابسته

ربانی داشتیم که همه با هم فامیل بودن. (اعطار  یه سه چاهارتا خانم دکترکنم، تو این بیمارستان کار می تو این ده سالی که -

  شرقی)

  

  هاي پسین:وابسته .4

دهد. شناسان و دستوردانان ایرانی نشان میهاي پسین را بر حسب نظرات برخی زبانانواع و ترتیب وابسته 2جدول 

  ها از نظر نوع و ترتیب عناصر یکسان نیستند: بنديتقسیمشود طور که مشاهده میهمان
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  ها بر حسب نظرات مختلفهاي پسین و ترتیب آنانواع وابسته بندي: مقایسه تقسیم2جدول 

صادقی و 

  ارژنگ

عالمت   

  جمع

مضاف   

  الیه

الیه مضاف  صفت

یا عالمت 

  نکره

متمم حرف   

  اياضافه

  بند موصولی  بدل

- وابسته  صفتیوابسته      الدینی مشکوة

  اسمی

وابسته   بدل    

حرف 

  اياضافه

  بند موصولی  

وحیدیان کامیار 

  و عمرانی

عالمات   ي نکره

  جمع

صفت 

  2شمارشی 

- مضاف

  الیه

صفت 

  بیانی

جمله ربطی         

  توضیحی

شناس و حق

  همکاران

عالمت 

  نکره

عالمت 

  جمع

صفت 

  2شمارشی 

- مضاف

  الیه

صفت 

  بیانی

          

  

   هاي پسین  انواع وابسته 1-4

هاي صفتی، هاي جمع، وابستهنکره، نشانه "ي  "هاي پسین در حالت جامع عبارتند از: انواع وابسته 2بر اساس جدول 

  موصولی/ توضیحی.  بنداي) و ي حرف اضافههاي اسمی، بدل، متمم (وابستهوابسته

  

  نکره» ي«ي جمع و نشانه 1-1-4

 در نتیجه جمع مکسر  -جات  –ات  –ان  -هاي جمع پسین است یعنی ها منظور از عالمات جمع، نشانه ...

 سبزیجات . . . . –درختان  –ها کتاب -شود : استادان عربی (اساتید) مورد لغوي  محسوب می

  هاي نکره است، زیرا عالمت» عالمت نکره«هاي پسین بهتر از نکره به عنوان یکی از وابسته» ي«کاربرد لفظ

بندي هاي پیشین گروهگیرد، جزء وابستهقبل از اسم قرار می» یک«جا که هستند و از آن» ي«و » یک« در فارسی

 شود. می

 هاي پسین در نظر نگرفته است.نکره را جزء وابسته» ي«هاي جمع و ظاهرا مشکوةالدینی نشانه 

 نظر وجود دارد.                                      اِختالف  2نکره در جدول » ي«هاي جمع و در مورد ترتیِب قرار گرفتن نشانه

 گیرد: نکره قرار می» ي«شود که ابتدا عالمت جمع و بعد هاي زیر مشاهده میاما با دقت در مثال

 - کتابی– کتابها– کتابهایی- کتابهاي جدیدي – کتابهاي جدید گرانقیمتی- کتابهاي جدید علمیاي

 - در باز شد و مردانی وارد اتاق شدند، همه سیاهپوش. ← در باز شد و مردان سیاهپوشی وارد اتاق شدند. 

 - دیروز از کتابفروشی کتابی خریدم. ← دیروز از کتابفروشی کتابهایی خریدم. 

 ي صفتی نیز داشته باشد غالبا در گفتار این وابستهي اسمی در صورتی که هسته» ها«ي جمع در مورد نشانه

ي اضافه بین پس از صفت قرار گیرد. البته در این حالت کسره» ها«ي جمع وجود دارد که نشانهامکان 

طور تفسیر کرد که موصوف و صفت تبدیل به یک توان اینشود. این مورد را میموصوف و صفت حذف می

الت مرکب حدر جاي خود یعنی بعد از اسم که در این» ها«شوند و در نتیجه عالمت جمع می اسم مرکب

 گیرد: است قرار می

جدیدهایم را دیدي؟لباس ←هايِ جدیدم را دیدي؟ لباس -  

هایش پرستار هستند.دخترخاله ←اش پرستار هستند. دخترهاي خاله -  
 

          هاي صفتی و اسمیوابسته 2-1-4

 دانیم صفت (بیانی). میي صفتی همان الیه دستور سنتی است و وابستهي اسمی در واقع همان مضافوابسته

 گیرد: قرار می ي اضافهها کسرهکه بین هسته اسمی و این وابسته

ي بزرگ.  کتابِ فارسی، درِ خانه، درِ بزرگ، درِ بزرگِ خانه، درِ خانه -   
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 ي وابستگی پسین است. به همین دلیل الیه، نشانهي اسمی و صفت یا مضافي اضافه بین هستهوجود کسره

ي اضافه) را یک اسم (بدون کسره» جدیدلباس«توان توالی همانطور که گفته شد می» جدیدهایملباس«مثال در 

  مرکب دانست.

  اند. توسط مشکوة الدینی، و صادقی و ارژنگ ذکر نشده» شب دهم«و » قدم اول«صفت شمارشی نوع دوم مثل

ي صفتی ي لفظ کلی وابستهرمجموعهشاید علت آن این باشد که این مؤلفان صفات شمارشی نوع دوم را زی

 (صفت) در نظر گرفته باشند. 

  ،در دستور سنتی عناصري همچون صفات پرسشی ، صفات عالی، صفات مبهم، اعداد اصلی، صفات تعجبی

شدند؛ اما در رویکردهاي نوین، صفات (بیانی) در صورتی بندي میصفات اشاره را در گروه صفات تقسیم

که در موقعیت پسین اسم قرار گیرند. برخی صفات بیانی که قابلیت قرارگیري قبل از  ي پسین هستندوابسته

شوند؛ هر چند تغییر معنایی چندانی ي پیشین محسوب میاسم را نیز دارند در موقعیت قبل از اسم وابسته

  شود.ایجاد نمی

  مردي بود علی.  نازنینعجب  ←بود علی. نازنینیعجب مردِ  -

  کاري کردي آمدي.  خوبخیلی  ←ی کردي آمدي. بخوکارِ خیلی  -

 و » مجلس عقد باشکوه پروانه«اند. این مولفان با ذکر مثال الیه را دو بار ذکر کردهصادقی و ارژنگ مضاف

کنند در یک سطح عمل می» پروانه«و » عقد«الیه این عبارت یعنی کنند که دو مضافي طرح زیر بیان میارائه

  اشکوه): (قبل و بعدِ صفت ب

  
کنند و مستقل نیستند زیرا الیه در یک سطح عمل نمیکه در این مثال دو مضاف) معتقد است 2012اعطار شرقی (

  * مجلس پروانه عقد باشکوه  -جا نمود: ها را جابهتوان آننمی

  
در بخش اِجماع  شود. جلوتر،ي اسم میالیه وابستهتنها یک مضاف حداقلیگیرد که در حالت وي نتیجه می   

  ي گروه اسمی وجود دارد. هاي گستردهها در حالتهاي پسین خواهیم دید که قابلیت تکرار انواع وابستهوابسته
  

  اياضافه متمم حرف 3-1-4

شود و توضیحی به اي است که به اسم، اضافه میاي یا به لفظ سنتی متمم، گروهی حرف اضافهي حرف اضافهوابسته

  : افزایدآن می

  هم بردار.  هااین شکالتچند نمونه از  -

  خواهم.می هااز این دست رمانچند کتاب  -

  ها تالش کرد.  ، باید سالدر شطرنجي استادي براي رسیدن به درجه -

نیز در جمله وجود داشته باشد که  اي مستقلیهاي حرف اضافهگروه یا گروهي مهم این است که امکان دارد نکته

ي اسمی، وابسته به آن است و جا به جا کردن آن موجب غیردستوري هسته ايمتمم حرف اضافهوابسته به اسم نباشد. 

  ). 71: 1382زاده، شود. (ن. ك. غالمعلیشدن جمله می

ضد سرفه داروي بگیر، از *  ←داروي ضد سرفه بگیر، از داروخانه.  ←بگیر. ضد سرفه، داروي از داروخانه  -

  داروخانه. 
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بیماري  يي دربارهبرنامه ←شود ، پخش می3بیماري کروناي کانال يدربارهي ، برنامهتا آخر هفته، از امشب - 

ي ، از امشب،  تا برنامه 3بیماري کروناي کانال ي*درباره  ←شود، از امشب،  تا آخر هفته پخش می3کروناي کانال

  شود. پخش میآخر هفته 
   

    بدل 4-1-4

آید و آنرا توصیف ي اضافه پس از اسم میاي) است که بدون کسرهبدل، یک گروه نحوي (اسمی، صفتی، حرف اضافه

  گیرد :کند. بدل بین دو ویرگول قرار میمی

  الدینی)،... (مشکوةشاعر حماسه سراي ایرانفردوسی،  -

  زاده)(غالمعلی، در کنکور رد شد.     بیچارهپسرمن،  -

  هاي نفتی جهان نقش دارد.، در سیاستگذاريیکی از کشورهاي عضو اپکایران،  -

حق شناس و همکاران بدل را به عنوان  کنعانی و همچنینشود وحیدیان کامیار و مشاهده می 2همانطور که در جدول 

ي اسمی قرار از هسته 1بدل در موقعیت ناپیوستهي این دلیل که اند. اعطارشرقی نیز با ارائهي پسین ذکر نکردهوابسته

 Atarکند (ن.ك. هاي پسین حذف میدارد و در ساختار گروه اسمی مستقیما شرکت ندارد، آن را از فهرست وابسته

Sharghi, 2012گیریم. جلوتر در بخش هاي پسین در نظر نمیترتیب در این پژوهش نیز بدل را جزو وابسته). بدین

  هاي پسین پیوسته و ناپیوسته توضیح خواهیم داد.وابستهدر مورد  7
  

  بند موصولی 5-1-4

ي ربطی (توضیحی) (به بیان وحیدیان کامیار) یا بند موصولی توصیفی الدینی) یا جملهبند موصولی (به بیان مشکوة 

  آید: اي است که براي توصیف اسم، پس از آن میهوار (ترکیب توصیفی) به لفظ مؤمنی جمله

  ، ابهامات زیادي در ذهن مردم به وجود آورد.ي بیماري کرونا پخش شدکه دربارهاي برنامه -

شود. اسم ظاهر می» که«رود و در جلوي آن الزاما حرف ربطِ بند موصولی در جایگاه پایانی گروه اسمی به کار می« 

: 1387(مشکوة الدینی » رود ا بی آن به کار می/ و ی i» / ي « ي هسته در جلوي بند موصولی، ممکن است با نشانه

) بند موصولی پس از اسم نکره را بند موصولی وصفی و بند موصولی پس از 166-165: 1387الدینی (). مشکوة165

  نامد: اسم معرفه، اسم جنس و اسم نوع را بند موصولی توضیحی می

بند موصولی وصفی  ←مسئله مهم = اسم نکره ←د... ي مهمی که در حال حاضر باید مورد توجه قرار گیرمسئله -

             الدینی)(مشکوة

             الدینی)(مشکوةبند موصولی توضیحی  ←اسم معرفه  دانشجو =  ←...خواند، این دانشجو/ دانشجویی که کتاب می -
  

  . نوع ارتباط اسم و وابسته پسین 5

کنند، بررسی ها با اسم برقرار میاي که این وابستهالزم است نوع رابطه هاي پسیناکنون پس از شناخت انواع وابسته

  شمرد: ي اسمی برمیهاي پسین و هسته)  دو نوع رابطه بین وابسته2012شود. اعطار شرقی (

  ): 4یا انتخابگر 3( شناسگر 2کنندهي محدودالف) رابطه

ه به آن وابسته است نقش ضروري دارد و گسترش معنایی در این نوع رابطه وابسته پسین در شناسایی معناي اسمی ک

  کند.آن را به نوعی محدود می

  را دزدیدند . علیماشین  -

                                                           
1.détachée 
2. restrictif 
3. déterminatif 
4. sélectif 
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  اضافه وزن دارند. خورندکه زیاد برنج میهایی ایرانی -

  خیلی دوست دارم.  امکه به تازگی تمام کردهرمانی را  -

  دهد:کند یا معنا را تغییر میا مخدوش میي پسین محدود کننده داللت معنایی اسم رحذف وابسته

  کدام ماشین؟ ←ماشین را دزدیدند.  -

  هاي ایرانیهمه ←ها اضافه وزن دارند. ایرانی -

  ها (نوع رمان)ي رمانکدام رمان؟ یا همه ←رمان را خیلی دوست دارم.  -
   

  ): 3یا توصیفی 2( توضیحی 1ب) ارتباط بدلی

افزاید و در مورد اسم که توسط سایر عناصر گروه کند بلکه بر معناي اسم میمحدود نمی ي پسین معناي اسم راوابسته

  دهد.  اسمی یا بافت به اندازه کافی مشخص است، اطالعات و توضیحی الحاقی و اضافی می

  رفت. پیرشاو به مالقات پدر  -

  خورند، اضافه وزن دارند.ها ،که زیاد برنج میایرانی -

  خیلی دوست دارم.   ام،که به تازگی تمام کردهاین رمان را،  -

  دزدیدند. که مجهز به یک سیستم دزدگیر قوي بود،ماشینم را،  -

  کند.کند و فقط اطالعاتی اضافی را پاك میي پسین بدلی معناي اسم را مخدوش نمیحذف وابسته

  او به مالقات پدرش رفت.  -

  .ها اضافه وزن دارندایرانی -

  این رمان را خیلی دوست دارم. -

  ماشینم را دزدیدند. -

  از آنجا که معرفه و نکره بودن اسم نیز درنوع  برقراري ارتباط بین اسم و وابسته پسین مهم است 

  ها پیشنهاد کرد:توان جدول زیر را در مورد این وابستهمی
  

  هاي پسین با اسم: نوع ارتباط وابسته3جدول

  مثال  ویژگی  نوع ارتباط  اسم

  

  معرفه

  

ارتباط 

  محدودکننده

ضروري براي تکمیل معنا. حذف آن معنی را 

  عوض میکند

  خورند اضافه وزن دارند. هایی که زیاد برنج میایرانی -

  به باال گرفتند قبول شدند. 15ي دانشجویانی که نمره -

ارتباط بدلی 

  (توضیحی)

  خورند، اضافه وزن داردند.ها، که زیاد برنج میایرانی-  قابل حذفند

  به باال گرفتند، قبول شدند. 15ي (همه)دانشجویان، که نمره -

  

  

                  

  نکره

  

 "برخی"شان محدودکننده است یا توضیحی. با این حال حضور توان تشخیص داد که نوع رابطهاز آنجا که مرجع نکره است نمی

  هستند 5و برخی اضافی 4براي تکمیل معناي جمله ضروري

ارتباط 

  ضروري

- حذفشان باعث نوعی توضیح واضحات می

  شود...

  که مثل خوره روح آدم را میخورد.در زندگی زخمهایی هست  -

- که یکی از شاهکارهاي ادب فارسی سعدي کتاب گلستان را  -

  نوشت. ،است

ارتباط 

  اضافی

کند اما باید حذفشان غالبا مشکلی ایجاد نمی

  پارامترهاي مختلفی را در نظر گرفت.

 لیسیدکه خودش را میي کوچکی وقتی وارد انباري شدم گربه -

  توجهم را جلب کرد.

  

                                                           
1. appositif 
2. explicatif 
3. descriptif 
4. essentielle 
5. accidentelle/ accessoire 
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  هاي پسین پیوسته(در زنجیره) و ناپیوسته(خارج از زنجیره). وابسته6

اسمی قرار  ناپیوسته در گروههاي پسین به دو صورت پیوسته و وابستهتوان نتیجه گرفت که با توجه به مطالب باال می

  شوند:  .ي اسمی وابسته میگیرند و به هستهمی

  او پدر علی را مالقات کرد.  -

  او پدر پیر علی را مالقات کرد.  -

  او پدر علی، آقا رضا، را مالقات کرد.  -

  او پدر علی، رئیس شرکت، را مالقات کرد.  -

که ارتباط محدودکننده با مرجعش » پدر«الیه) است براي اسم (مضافي پسین اسمی وابسته» علی«ي اول در جمله

  دارد و حذف آن، معنا را تغییر خواهد داد. 

  پدر علی ← چه کسی را مالقات کرد؟  -

  کدام پدر؟  ←پدر  ←چه کسی را مالقات کرد؟  -

دهد ن معناي کلی را تغییر نمیي توضیحی با مرجعش دارد و حذف آ(صفت)، رابطه» پیر«ي دوم وابسته پسینِ در جمله

  کند:  بلکه توضیحی الحاقی در مورد اسم را پاك می

  پدر علی (که پیر است).   ←چه کسی را مالقات کرد؟  -

     پدر علی←چه کسی را مالقات کرد؟  -

ه عنوان ، (شاخص + اسم)، که ب»آقا رضا«ي دیگر دارد: گروه اسمیِ ي اسمی یک وابستهي سوم، هستهاما در جمله

ي چهارم هم، همین وضعیت در مورد آورد. در جملهبدل آمده است و حذف آن خللی در معنی کلی جمله بوجود نمی

  کند: صدق می» رئییس شرکت«

  پدر علی (که اسمش آقا رضا است)    ←چه کسی را مالقات کرد؟  -

  پدر علی (که رئیس شرکت است)  ←چه کسی را مالقات کرد؟  -

هاي پسین از نظر صوري به دو صورت در توالی جمله توان اینطور نتیجه گرفت که وابستههاي باال میمثال با توجه به

  گیرند:و گروه اسمی قرار می

گیرد. منظور از پیوسته، چسبیده ي گروه اسمی قرار میوابسته پسین به صورت پیوسته در زنجیره  :الف) پیوسته

ي هسته اسمی است ي پسین در این حالت در واقع وابستهزنجیره گروه است . وابستهنیست بلکه منظور جدا نبودن از 

ي محدودکننده با ي پسین در این شرایط ممکن است یا رابطهشود. وابستهو جزو ساختار گروه اسمی محسوب می

  ي توضیحی. مرجع خود داشته باشد یا رابطه

گیرد. شتار، بین دو ویرگول و در گفتار بین دو مکث قرار میوابسته پسین به صورت مجزا در نو ب) ناپیوسته:

و در بسیاري از موارد معادل و نه تنها هسته اسمی و است  کل گروه اسمیي ي پسین در این وضعیت وابستهوابسته

   (بدل) آن است، در نتیجه نباید جزو ساختار گروه اسمی به شمار آید بلکه خود، ساختاري مخصوص به خود دارد.

سین که در وضعیت ناپیوسته و هاي پي پسین بدل و سایر انواع وابستهگیریم که وابستهطور نتیجه میبا این تفاسیر این

باشند. این ي گروه اسمی نیستند و جزء ساختار آن نمیگیرند، در واقع زیرمجموعهمجزا نسبت به گروه اسمی قرار می

 سین شود:هاي پتواند شامل انواع وابستهوضعیت می

  (گروه اسمی)،  زبان فارسی را زنده نگه داشت. بدیل فردوسیشاهکار بیکتاب شاهنامه،  -

  ي موصولی)، زبان فارسی را زنده نگه داشت.(جمله سروده شد چهارم قمريکه در قرن کتاب شاهنامه،  -

 (گروه صفتی)،  زبان فارسی را زنده نگه داشت. ي ادب فارسی ایستاده بر فراز قلهکتاب شاهنامه،  -

  اي) ، زبان فارسی را زنده نگه داشت. (گروه حرف اضافه از پرافتخارترین آثار ادب فارسیکتاب شاهنامه،  -

  (گروه صفتی)، وارد اتاق شد و روي تخت افتاد. خوابی پی در پیژولیده/ خسته از چند روز بیاحمد،  -
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هاي پسین اسم که جزء ساختار گروه اسمی ه مطالب باال و  با حذف بدل، نوع و ترتیب وابستهترتیب با توجه ببدین

  که از هر وابسته فقط یکی در زنجیره قرار دارد به صورت زیر خواهد بود: تک گسترهشوند، در حالت محسوب می

  بند موصولی+  ايحرف اضافهمتمم +  ي نکره+  الیهمضاف+  صفت پسین (شمارشی/ بیانی)+ نشانه جمع+  هسته

     

  ...اندکه در قرن دهم سروده شده از این نویسنده ي شعر نفیسي هاکتاب -

  در اینجا الزم است به چند نکته توجه کرد: 

   ها همه باید در یک سطح عمل کنند.وابسته •

 
ها تنها در صورتی قابل قبول جایی آنبهدانند، اما جاجایی میالیه را قابل جابههرچند برخی ترتیب صفت و مضاف

  هاي پسین را برهم نزند: است که همسطحی وابسته

  

  
  شود: نکره حذف می» ي«در صورت معرفه بودن اسم،  • 

  این تابلوهاي نفیس معرق از این هنرمند که قدمتی دویست ساله دارند، خیلی با ارزشند.  -

داللت بر این دارد که «/» اند و عالمت ممیز و بیانی تحت عنوان صفت پسین در نظر گرفته شده صفت شمارشی •

  در هر رخداد تک گستره، تنها یکی از آن دو وجود خواهد داشت: 

  پسر اول علی... -

  پسر باهوش علی .... -

همچنین، در شرایط بافتیِ مختلف، مبهم به نظر دار و البته اِجماع هر دو نیز ممکن است، اما این اِجماع به نوعی نشانه

  باشد: ها میبین آن» و«رسد و شم زبانی بیشتر راضی به کاربرد حرف ربط می

(پسر اول علی که باهوش هم هست/ اولین پسر از بین پسرهاي  ←پسرِ اولِ باهوشِ علی/ ؟پسر باهوشِ اول علی ؟ -

  باهوش علی... ) 

  پسر اول و باهوش علی  -

-ي فوتبال پرسپولیس... تیم صنعت نفت که در بازي نهم خانگی خود در حال باخت است... (: گزارشگر مسابقه -

(البته در  ت؟)بازي کرده اس 9بازي خانگی داشته یا کال  9(تیم صنعت نفت  ←) 12/11/1398صنعت نفت آبادان 

  واقعیت منظور گزارشگر معنی دوم بود). 

هاي پسین در یک سطح باشند و متعلق به یک گروه در نظر داشت این است که وابسته هموارهاي که باید نکته •

که است، درحالی» چاپ«ي اسمی ي پسین هستهدر واقع وابسته» اول«اسمی باشند. در مثال زیر صفت شمارشی 

است که خود » داستان«سم وابسته به ا» اندهاي بلندي از این نویسنده که در قرن نوزدهم نگاشته شده«...توالی عناصر 

  است:» چاپ«الیهی براي مضاف

      
  

  هاي پسین. اجماع وابسته7

  گستره را بررسی کردیم و به قائدههاي پسین در حالت تکدر بخش قبل در واقع اِجماع انواع گوناگون وابسته
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  زیر در این خصوص رسیدیم: 

  ].بند موصولی+  ايمتمم حرف اضافه+  ي نکره+  الیهمضاف+  صفت پسین (شمارشی/ بیانی)+ نشانه جمع+  [هسته

  اکنون وقت آن است قابلیت تعدد و اِجماع هر یک از این عناصر را نیز بررسی کنیم: 

ي اضافه از ي کسرهالیه و/یا صفت به واسطههاي پسینش، مضافي گروه اسمی و توالی هسته و وابستهدر زنجیره •

الیهی یا صفتی یا هاي طوالنی مضافترتیب رخداد زنجیرهقابل اِجماع هستند و بدین نظر تئوري به تعداد نامحدود

  ماند.   ها به چندین مورد محدود میپذیر است. البته در عمل تعداد وابستههردو امکان

     ده.از مادر بزرگم به ارث رسی رنگ و رو رفته يشدهدوزيدست يکهنه بلند راهراه سبز ابریشمی شالاین  -

  است.       منیژه يهمسایه عروس جاري عمويِ زنِ خواهرِ پسراین  -

    چنده؟   مالزي ساخت لژدار خطسه فسفري نایک بوتاین  -

  ي جمع خواهند بود: در این میان اسامی جمع مزین به نشانه

  هاي قزوین در مراسم دیروز اهدا شد. هاي فرزندان استادان دانشگاهجایزه - 

  نکره بگیرد: » ي«تواند حالتی که هسته نکره باشد طبیعتا می در •

    یي تاریخ نفیسهاکتاب ←یي قدیمی نفیسهاکتاب ←یي نفیسهاکتاب ←یی هاکتاب -

  شده نفیسی در این مجموعه وجود دارد.  هاي طالکوب تذهیبقران  -
  

  اي داشته باشد (عملکرد غیر همسطح): ها ممکن است بر حسب شرایط خود نیز وابستههریک از این وابسته •

  
  ها  ممکن است توسط قید توصیف شده، تشکیل گروه صفتی بدهد: صفت •

  هستید.  با پشتکاري بسیار درسخوانِ خیلی خیلی باهوشِشما دانشجویان  -

  

  اي نیز قابل تکرار است: ي حرف اضافهوابسته •

  )._(صادقی و ارژنگ،  ي نوروزدرباره از منوچهريشعرهاي جالبی  -

  ) 2012ام. (اعطار شرقی،دیده در مناطق روستایی ي نوروزدرباره از این نقاش به سبک رئال تابلوهاي زیبایی -

در قلمرو  ي مراسم مذهبیدرباره به شکل حیوانات ي مایاهابه شیوه از هنرمندان ناشناس از طالهایی مجسمه -

  در این موزه وجود دارد. هاآزتک

  بند موصولی/توضیحی نیز قابل تکرار است، البته با درج ویرگول در نوشتار  و مکث در گفتار بین بندها:  •

از  ،ي یک دختر پاکستانی استکه درباره، ي ادبی را بردهکه جایزه، که اخیرا منتشر شده، که دیروز خواندمکتابی  -

  ). 2012این نویسنده است. (اعطار شرقی، 

که االن درحال حرف زدن با شهردار ، اي در دست داردکه روزنامه، که قد بلندي دارد، ر وارد شدکه از دمردي  -

  عموي من است. ،است

ي ناپیوسته بودن این حالت دانست به ویژه که در عمل تمایل به تغییر چنین توان نشانهوجود ویرگول یا مکث را می

  وجود دارد: » و«ي با حرف ربط همپایه» که«) و یا جایگزین کردن ي اسمی یا صفتی (حالت پیوستهبندهایی به وابسته

ي یک دختر پاکستانی است، از این درباره وي ادبی را برده جایزه واخیرا منتشر شده  وکتابی که دیروز خواندم  - 

  ) 2012نویسنده است. (اعطار شرقی، 

  اي در دست دارد و االن درحال حرف زدن با شهردار است، عموي من است. مرد قد بلند تازه واردي که روزنامه -
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هاي ي اسمی+ وابستههاي پیشین+ هستهاي دارد و متشکل از  [وابستهگروه اسمی در زبان فارسی ساختار پیچیده

سین اسم یکسان نیست. بین هاي پشناسان در خصوص انواع وترتیب وابستهپسین] است. نظرات دستوردانان و زبان

ي بدلی یا توضیحی. ي محدود کننده یا شناسگر و رابطههایش دونوع رابطه وابستگی وجود دارد: رابطهاسم و وابسته

هاي پسین از نظر صوري به دو حالت پیوسته (در زنجیره) و ناپیوسته (خارج از زنجیره) در بر این اساس وابسته

شوند. در نتیجه بدل و رند. عناصر ناپیوسته در ساختار گروه اسمی در نظر گرفته نمیگیتوالی گروه اسمی قرار می

شوند. این ي ساختار گروه حذف میهاي پسین تشکیل دهندهعناصري که عملکردي مانند آن دارند از انواع وابسته

ي هاي پسین پیوستهبستهترتیب واي آن. بدیني کل گروه اسمی هستند نه هستهعناصر در واقع معادل و وابسته

الیه و صفت بیانی، مضاف 2شمارشی نوع  ي اسمی عبارتند از : نشانه جمع، ي نکره، صفت پسین شامل صفتهسته

  اي و بند موصولی/توضیحی. ، متمم حرف اضافه

  ها پس از هسته از دو جنبه قابل بررسی است: اجماع این وابسته

گستره یا حداقل عنی ترتیب قرار گرفتن عناصر باال در کنار هم که در حالت تکاول اجماع عناصر با ماهیت متفاوت ی

  به صورت زیر خواهد بود: 

  بند موصولی+  ايمتمم حرف اضافه+  ي نکره+  الیهمضاف+  صفت پسین (شمارشی/ بیانی)+ نشانه جمع+  هسته

الیه اي از چند صفت یا مضافدیم که زنجیرهها. مشاهده کردوم اجماع یا به عبارت دیگر تکرار هر نوع از وابسته

هایی داشته باشند و در سطح درونی تشکیل یک گروه صفتی یا اسمی بدهند. همراه هسته باشند و خود نیز وابسته

اي متمم به طور پیوسته در زنجیره قرار هاي حرف اضافهاي و بند موصولی نیز تکرارپذیرند. گروهمتمم حرف اضافه

ها را جزو ساختار گروه به شمار آوردیم، اما بندهاي موصولی/توضیحی دوم به بعد به صورت ما آنگیرند و می

گیرند و به همین دلیل تکرار بند ي ویرگول در نوشتار و مکث در گفتار  در زنجیره قرار میناپیوسته و به واسطه

  موصولی را در ساختار نهایی لحاظ نکردیم.

ي گروه اسمی در زبان فارسی به صورت فرمول زیر خواهد بود هاي پسینِ هستهستهدر نهایت ساخت و ترتیب واب

  باشد: ي قابلیت تکرار عنصر میدهندهکه در آن پرانتز نشان

الیه مفرد/جمع)+ ي نکره + (متمم حرف + نشانه جمع+ (صفت پسین (شمارشی/ بیانی)) + (مضاف هسته[

  اي) + بند موصولی]اضافه
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