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 چکیده

سته صولی یکی از واب صیفبند مو ست که نقش تو سم ا سته گر آن را بر عهده دارد؛ جایگاه بیهای ا شان آن پس از ه ن
سمی که آن را توصیف می ست. در زبان فارسی این )ا شان خود خروج کرده و در جایگاه بند گاهی از جایگاه بیکند( ا ن

های متعددی از تواند در هر دو جایگاه قرار گیرد. در زبان فارسیییی ع تگیرد؛ بنابراین این بند میپس از فعل قرار می
از زبان جم ه  20جایی تأثیرگزارند. در این پژوهش تعداد جم ه وزن دسییتوریس سییاخت ا وعی و نکرگی در این جابه

شد و از فارسی شد تا این جموت را مرتب کنند. فارسی آموزان از فارسی دارای بند موصولی برگزیده  سته  آموزان خوا
های متعددی ها عربی است. بند موصولی در این جموت با  ولکشور بحرین و سوریه برگزیده شدند و زبان مادری آن

آموزان جموت مورد تجزیه و . در نهایت با بررسی نتایج حاصل از کار زبانبا توجه به بند اص ی در نظر گرفته شده است
کنند آموزان بند موصولی را با توجه به وزن در  درجم ه جایگزاری میتح یل قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که زبان

صل از تح یل راحت شم زبانی زبانکه حا ساس  ست. پس میتر بر ا ی از عوامل مهم در جایگاه توان وزن را یکآموزان ا
 بند موصولی در جم ه است.

          
 گرایی: بند موصولیس وزن دستوریس ساخت ا وعیس نقشواژگان  کلیدی         

 
 

 مقدمه. 1

صیف صولی نقش تو ضمیر بندهای مو ست و معموالً با  ضمیر ا سم یا  سته به ا سمی را برعهده دارند. این بند واب گر گروه ا
تواند در جایگاه جز گزاره ارجاع دهد. در فارسی میتواند به همة عناصر جم ه بهشود و میقید موصولی شروع می موصولی یا

 (89: 1393مهندسفاعلس مفعول صریحس مفعول حرف اضافه و مفعول اضافی قرار گیرد )راسخ
 ع ی ]که به شیراز رفته بود[ دیروز برگشت.            )در جایگاه فاعل( (1

 ای را ] که تازه انداخته بودیم[ شکست.  )در جایگاه مفعول صریح(شیشه داوود (2

صیف میجایگاه بی ست که تو سمی ا صولی پس از ا شان بند مو سته(؛ اما این بند مین شان تواند از این جایگاه بیکند )ه ن
دستوریس ساخت ا وعی و نکرگی تواند به ع ت وزن جایی میخروج کرده و پس از فعل قرار گیرد. در زبان فارسی این جابه

 . 1باشد
سیجایی این بندس در زبانهای جابهجایگاه و ع ت ست. در این پژوهش از فار ست که ها متفاوت ا شده ا سته  آموزان خوا

 جموتی که حاوی این بند است را به صورت جم ه مرتب کنند تا مشخص شود:
 کنند؟مرتب میاین جموت را به چه  ریقی با توجه به هسته و بند  (1

 آموزان و قرارگیری بند موصولی چیست؟عامل اص ی چیدمان جموت زبان (2

 آیا ساختار زبان مادری در این چیدمان تأثیرگزار است؟ (3

                                                           
 (.1391برای مطالعة این موضوع رجوع شود به راسخ مهند و همکاران ) 1
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شینة پژوهشاین پژوهش به صورتجز بخش مقدمهس در بخش بعدیس مروری دارد بر پی گرفته در این زمینه؛ در بخش های 
های گیرد. در بخش چهارب شییییوژ پژوهش معرفی خواهد شییید. ع تمورد بررسیییی قرار میسیییوب میانی نظری این پژوهش 

آموزان در بخش پنجم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در نهایت این جایی بند موصولی در جموت فارسیجایگیری و جابه
 یابد.گیری خاتمه میپژوهشس با بخش نتیجه

 
 پیشینه. 2

های یک از پژوهشآموزان بسیییار محدود اسییت و هی ا جایگاه بند موصییولی در جموت فارسیییهای مرتیط بپیشییینه پژوهش
(س وحیدی 1398(س سیییجادی و صیییحرایی )1394های ع یزاده وخالقی )اند. پژوهشموجود صیییرفاً به این موضیییوع نهرداخته

سیس ع یزاده و کامیابی سیس ع یزاده و کامیابی1394گل )فردو های مرتیط ( پژوهش1397( و ایزدی )1395گل )(س وحیدی فردو
 پردازیم:با مقاله حاضر هستند که در ادامه به بررسی اجمالی هریک می

صولی فاع ی(س در مقاله1394ع یزاده وخالقی ) شتار -فاع ی و فاع ی-ای با عنوان بکارگیری بندهای مو سه نو مفعولی: مقای
شرفتهس میزآموزان عربیفارسی مفعولی( را -فاع ی و فاع ی-ان بکارگیری بندهای موصولی فارسی )فاع یزبان سطح میانی و پی

اند که تولید اند و به این نتیجه رسیییدهآموزان سییطح میانی و پیشییرفته بررسییی کردهشییناختی در فارسیییبه لحاظ نحوی و رده
فاع ی اسییت. -از بندهای فاع یتر آموزان مورد مطالعه در این پژوهشس پیچیدهمفعولی برای فارسییی-بندهای موصییولی فاع ی

هایی ازقییل فارسییییس انگ یسییییس آلمانی و چینی )کود  کنند که در گفتار و نوشیییتار گویشیییوران بومی زبانهمچنین بیان می
وبزرگسال( نوعی عدب تقارن در تولید بندهای موصولی فاع ی و مفعولی وجود دارد یا به نوعی تولید بندهای موصولی مفعولی 

شوارتر از سی د ست. فار صولی فاع ی ا سی با بندهای مو صولی مفعولی فار آموزان عربی زبان خارجی نیز در تولید بندهای مو
سی تولید می صولی را کمتر از بندهای موولی فاع ی فار ستد و این نوع بند مو شکل مواجه ه سیم آموزان عربی زبان کنند. فار

ها در کنند. وجود خطاها و انواع آنهای موصولی زبان فارسی را تولی میآموزان سطح میانی بندسطح پیشرفته بیشتر از فارسی
سی شتار فار شرفته در نو سطح میانی و پی سی و آموزان عربی زبان میهر دو  شد که دو زبان فار تواند متأثر از تفاوت هایی با

 دهند.عربی در بکارگیری بندهای موصولی از خود نشان می

پژوهشی با عنوان بندهای موصولی توصیفی و توضیح: نگاهی تح ی ی بر توالی فراگیری  (س در1398سجادی و صحرایی )
آموزان غیرایرانیس ضییمن تاکید بر این نکته که یکی از مسییاک ی که همواره در یادگیری زبان دوب با بندهای موصییولی فارسییی
آموزان خارجی به توانش برای رسییاندن فارسیییناپذیر ی اجتنابکنند بندهای موصییولی یک مقدمهاهمیّت بوده اسییتس بیان می

های پذیری ساختآموزان سطوح میانی یا باالترس الزب است قواعد ترکیبها بر این عقیده هستند که فارسیگونه است. آنبومی
زایش سوست یا سازیس یادگیری و تولید بندهای ناهمهایه باعث افزبان فارسی را بیاموزند و از آنجا که پس از یادگیری همهایه

نماید. گردد؛ لذا آگاهی مع ّمان و مؤلفان از ترتیب فراگیری بندهای مرکب ناهمهایهس ضییروری میروانی در گفتار و نوشییتار می
کنند که در بین بندهای مرکب ناهمهایهس بندهای موصولی اعم از توصیفی و توضیحیس پربسامدتر از بقیه ها همچنین بیان میآن

آموزان حتی همزمان با فراگیری بندهای ها نشان داد که فارسیه آموزش آنها نیز از بقیه مهمتر است. پژوهش آنهستند. درنتیج
دهد که در فرایند فراگیری زبان فارسیس توجه ویژه پردازند و این نشان میهمهایهس به تولید بندهای ناهمهایه از نوع موصولی می

 میت و جایگاه ویژهای برخوردار است. به روند فراگیری بندهای موصولی از اه
ها بر در  های نحوی غالب در متون مطیوعاتی و تاثیر آن(س در مقاله ساخت1395گل )وحیدی فردوسیس ع یزاده و کامیابی

زبانانس نشییان دادند که کاربرد زیاد جم ه های مرکبس جابجایی ارکان جم هس کاربرد زیاد جموت مط ب خوانداری غیرفارسییی
سازه ها ازجم ه مهممج سنگین و حذف  سازه های  صولی در  سامدترین الگوهای پیچیده هولس عدب خروج بند مو ترین و پرب

زبان در برخورد با ی غیرفارسیآیند. نکته شایان توجه آن است که هرچند جامعه می حساب کار رفته در مطیوعات بهنحوی به
ها تنها ناشی از عوامل زبانی نیوده و ناآشنایی با بافت و عوامل فرهنگی نیز در آنمتون روزنامه ای خطاهایی دارند اما خطاهای 

دهد توانند نقش داشییته باشییند. ولی تح یل و مقایسییه عم کرد زبان موزان در این زمینه نشییان میاحتمال وقوع این خطاها می
آموزان دارد. نتایج به دسییت آمده از نداری فارسیییآگاهی نحوی به عنوان یکی از مؤلفه هاس تأثیر معناداری بر در  مط ب خوا

های پژوهش حاضرس حاکی از آن است که به جهت گستردگی متغیر ساختار ناهمهایه و عم کرد فارسی آموزان با توجه به داده
ست زجم ه سان نیوده و م سی زبانان چندان آ سط غیرفار سنده تو ص ی نوی ب قرار های  والنی در متون مطیوعاتی در  منظور ا
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ساده شواری گرفتن در بافتی  ساختاری در د ست آمده از متون مطیوعاتی منتخبس وجود چنین  ست. با توجه به آمار به د تر ا
 انتقال ا وعات و فهم مطالب نقش مؤثری دارند.

موزش ها در آ(س درپژوهش متون مطیوعاتی خیری و غیر خیری و نقش آن1394گل )وحیدی فردوسییییس ع یزاده و کامیابی
کنند که زبان مطیوعات به عنوان یک رسانه زبانان )مطالعه موردی مقایسه مجوت و روزنامه(س بیان میزبان فارسی به غیرفارسی

صوص به خود را دارند. آن ست اما زبان مخ ساختم یس زبان معیار ا سی ها  شتاری مورد برر سانه نو سی را در ر های زبان فار
هاس سیییاختار مجهولس کاربرد جایی سیییازهارهای پیچیدگی متن )  والنی بودن جموتس جابهقرار دادند و ضیییمن بررسیییی ابز

سیی در آموزش زبانجم ه سهم منا ساختار این متون مطیوعاتی  شتند که  سی  های پیچیده و مرکب( در این متونس اظهار دا فار
 توانند داشته باشند.زبانان نمیبرای غیرفارسی

 در بند سییه این کاربرد خطاهای تح یل و متممی و قیدی موصییولیس بند سییه آموزش یسپژوهشیی (س در1397ایزدی )
ست. قرار بررسی مورد عراقی و سوری آموزان روسیسزبان  این پژوهشس به از حاصل هایتح یل یمطالعه از وی پس داده ا

 هاآن کاربرد و هاویژگی در  و شناسندمی وابسته بندهای به صورت را بندها این تنها آموزانزبان دست یافته است که نتیجه
شوار ست. د سته هر کاربرد و هاویژگی شرح و گروه سه این صحیح آموزش اما با ا سیاری توانمی مجزا صورتبه د  از ب

 و بند کاربرد شدهس یاد بند سه بین در داد. کاهش توجهی قابل مقدار به نوشتار در چه و گفتار در چه را آموزانمشکوت زبان
شوارتر آموزانزبان برای متممی » که « و جاییجابه ست. دیگر بند دو از د  تمایز معیارهای میان کند که ازهمچنین بیان می ا
شترین س بند کاربرد حذف فعلس وجه سیار نمونه گروه در صحیح آموزش با مقدار این اما دارد. تع ق فعل وجه به خطا بی  ب

ست و کاهش سی زبان در بند سه این اینکه به توجه با یافته ا شتار و گفتار فار  آموزش با توانمی دارندس زیادی کاربرد نو
 .داد کاهش زمینه این در را آموزانزبان خطاهای از بسیاری اختصاصی وقت و صرف صحیح

شدس پژوهش سیار اند  هستند. لذاس انجاب اینهمانطور که در ابتدای بخش ذکر  ضر ب پژوهش به  های مرتیط با پژوهش حا
 نماید.زبانان ضروری میهای آموزش زبان فارسی به غیرفارسیمنظور ارتقا سطح روش

 
 مبانی نظری. 3

کند که در درون گروه اسییمی اسییت و یکی از ( اسییم عنوان میModifierگر )( بند موصییولی را توصیییف2001:176) 1گیوُن
گر و نشانة بند موصولی را برای بند هستة بند موصولیس توصیف( نیز سه بخش اص ی 230:2005های آن است. کروگر )وابسته

 گیرد:موصولی در نظر می
3) [The woman [that I love]] is moving to Argentina. 

صولیس « the woman»در مثال فوقس  ستة بند مو صیف« I love»نقش ه صولی را ایفا  « that»گر و تو شانة بند مو نقش ن
 دارای سه نقش فوق است که در مثال زیر قابل رؤیت است: کنند. زبان فارسی نیزمی

 آید.پسری که در  یقة دوب کتابخانه دیدیم به سمت ما می (4

 جا شود و به جایگاه پس از فعل منتقل شود:نشان خود جابهتواند از جایگاه بیدر این مثال بند موصولی می
 آید که در  یقة دوب کتابخانه دیدیم.پسری به سمت ما می (5

جایی تأثیر دارند که در ادامه به (س سیییاخت ا وعی و نکرگی در این جابهWeight)  هایی از جم ه وزن دسیییتوریع ت
 پردازیم.اختصار به بررسی هرکداب از این موارد می

 
 وزن دستوری 3-1

است. بر اساس نظریات های متعددی پیرامون وزن دستوری صورت گرفته است و تعابیر متفاوتی نیز از آن عنوان شدهپژوهش
ست از تعداد واژه1909-10) 2بهاگل ستوری عیارت ها در زنجیرژ واژگانی(؛ از  رفی دیگرس های یک عیارت ) ول واژه( وزن د

 ( وزن دستوری را  ول2000) 4. آرنولد و همکارانکند(وزن دستوری را میزان پیچیدگی نحوی تعییر می1957) 3چامسکی

                                                           
1 Givon 
2 Behaghel 
3 Chomsky 
4 Arnold et al 
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 شمارد:کنند و این دیدگاه را دارای دو مزیت مینوان میها( عسازه )تعداد واژه
 جایی گروه اسمی سنگینها پیرامون جابهگر  ول نسیی دو سازه است؛ اگرچه برخی پژوهشنمایان (Heavy 

NP shift( س بر روی وزن گروه اسمی مفعول صریح)Direct Object NPهای اخیر ( تأکید دارندس اما در پژوهش
 وزن نسیی مد نظر است.   

 ها این امکان را میکاربرد  ول نسییییی واژه( دهد که بتوان ماهیت مدرجGraded Nature تأثیرات وزن را )
 مشاهده نمود.

 در این پژوهش بندهای موصولی در سه دستة وزنی قرار گرفتند:
 وزن سیک: سه واژه و کمتر از سه واژه 

 وزن متوسط: چهار واژه 

 سنگین: پنج واژه و بیشتر از پنج واژه وزن 

ساس موارد فوق در  ست که بر ا سته نیز مد نظر ا ص ی پس از ه ستوری بند ا صولیس وزن د ستوری بند مو عووه بر وزن د
 شوند؛ بر این میناس بند موصولیشود. با توجه به این موضوعس جموت بند پایه با وزن چهار واژه در نظر گرفته مینظر گرفته می

 گیرد. با توجه به بند پایه در جایگاه کمترس برابر و بیشتر قرار می
 

 ساخت اطالعی  3-2
های زبان از جم ه ساخت نحویس صرفیس معنایی و آوایی حاکز اهمیت ساخت ا وعی است. این ساخت در کنار سایر ساخت

منظور از ا وع کهنهس عناصری از جم ه هستند که شود. بندی میاست. ساخت ا وعی به دو نوع ا وع کهنه و ا وع نو  یقه
حاوی ا وع جدیدی برای شیینونده نیسییت و این عناصییر در مقابل ا وع نو قرار دارند که دربردارندژ ا وع یا پیامی نو برای 

سخ ستند )را ساخت ا وعی و در نتیجه ا وع کهنه و ا وع نو ه شخیص  سخنگویان هر زبان قادر به ت ست.  مهندس شنونده ا
1384 .) 

اند از عامل سیییاخت در پژوهش حاضیییر به این ع ت که جموت بدون در نظر گرفتن بافت در جم ة مسیییتقل قرار گرفته
 ا وعی صرف نظر شد.

 

 . روش پژوهش4

 توانند پس ازتر اشییاره شیید این بندها می ور که پیشجم ه دارای بند موصییولی برگزیده شیید. همان 15در این پژوهش تعداد 
های دسیییتوری از جم ه فاعلس مفعول و یا مفعول حرف اضیییافه قرار گیرند. در این پژوهش تنها نقش فاع ی در نظر نقش
 است. شدهگرفته

سه وزن متفاوت که پیشپس از  یقه ص ی در  شد؛ الزب به بندی بندهای موصولی و ا شاره  تر در بخش میانی نظری به آن ا
وزن دستوری بند اص یس متوسط در نظر گرفته شدس به این معنا که در تمامی جموت وزن  ذکر است که در تمامی این جموتس

ست. این جموت به ص ی چهار واژه ا ستوری بند ا شد تا از آنصورت در هم ریختهس به زباند ها جموت کام ی آموزان داده 
معنا که برای هر جم هس یک دقیقه زمان در نظر گرفته  دقیقه بود؛ به این 15بسازند. مدت زمان در نظر گرفته شده برای این امرس 

 شد. 
سالس در این پژوهش مشارکت  30تا  20سینا سنین آموزان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بوع ینفر از فارسی 12تعداد 

آموزان در ی است. این زبانها عربگیرند و زبان مادری همة آنهای بحرین و سوریه در ایران فارسی فرامیاند که از کشورداشته
صولی با  شنایی دارند. جموت دارای بند مو ستند و با جموت مرکب و پیرو نیز آ صیل ه شرفتة این مرکز در حال تح سطح پی

شدند و در قالب جموت درهم ریخته در اختیار زبان توجه به  ول ستوری )وزن( متفاوت برگزیده  آموزان قرار گرفت و از د
 شد که جم ة کام ی بسازند. ها خواسته آن

 

 . تجزیه و تحلیل  5

 ها با توجه به میانی نظری پژوهشس مورد بررسی قرار گرفت. در این بخشآموزانس آنشدژ زبانپس بررسی جموت ساخته
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های پژوهش حاضییر بررسییی نخسییت نگاهی داریم به جایگاه بند موصییولی در زبان عربی و سییهس در بخش بعد تح یل داده
 د شد.خواه

 
 بند موصولی در زبان عربی 5-1

کند که (س جم ه در زبان عربی متشییکل از چند ک مه اسییت که اسیینادی را بیان کند. وی بیان می1389:13بر اسییاس حسییینی )
گیرند به دو (س جموت را بر اساس اعرابی که می474:1389شوند. شرتونی )جموت عربی به دو دسته فع یه و اسمیه تقسیم می

شیری)تقسیم می «جموتی که مح ی از اعراب ندارند»و  «جموتی که مح ی از اعراب دارند»دسته  (س 1397کند. ابوالحسنی و ب
دانند که مح ی آن جموتی را که با جموت مرکب وابستگی در زبان فارسی بیشتر قابل تطییق هستندس عمدتاً همین جموتی می

ها ه جم ه صیی ه که از انواع جموتی اسییت که مح ی از اعراب ندارد نیز اسییتثناً از این دسییته اسییت. آناز اعراب دارند و الیت
دانند که ی پیرو میی مرکبس جم هها را در جم هپردازس آنهمچنینس ضییمن نامیدن این جموت موصییولی با عنوان تابم اسییم

ها بندهای موصولی را در عربی به دو دسته توصیفی و توضیحی آنی پایه بدهد. ی عنصری از عناصر جم ها وعاتی را درباره
 اند. تقسیم کرده

 شود:ای است که پس از اسم نکره واقم میبند موصولی توصیفیس ج ه یا شیه جم ه
 (13تمیزند. )سوره الحشرس آیهالَیَفْقَهُون: این از آن است که ایشان قومی بی قَوْبٌ بِأَنَّهُمْ

شود. با این توضیحی در زبان عربیس اسم موصول خاص )الَّذیس اَلَّتی و...( است که پس از اسم معرفه واقم میبند موصولی 
 ها ص ه است که مح ی از اعراب ندارد:ی پس از آنشود و جم هتفاوت که اسم موصولس صفت برای اسم معرفه واقم می

ْسرَاکِیلَ یَا سوره  أَنْعَمْتُ الَّتِی نِعْمَتِیَ اذْکُرُوا بَنِی إِ شتمس یاد کنید. ) شما ارزانی دا سراکیل! آن نعمتی را که بر  عَ َیْکُمْ: ای بنی ا
 (122بقرهس آیه 

شیری ) سنی و ب شیه1397ابوالح ست یافتند که در زبان عربیس جم ه یا  سرانجاب به این نتیجه د سم جم ه(س  ای که پس از ا
صف را ایفا کندس در ترجم صول نکره بیاید و نقش و ست و برای مو سی ا صیفی در زبان فار سیس مطابق با بند تو  «که»ه به فار

شندس یه همراه ص هس  سم معرفه قیل خود صفت با سامی موصول خاصس در صورتی که برای ا معادلی در عربی وجود ندارد و ا
ضیحی ترجمه می صولی تو صولی )الَّذیس اَلَّتی و...( معادمطابق با بند مو سامی مو صول شوند و ا سی  «که»ل مو در زبان فار

 هستند.
 
 آموزانجایگاه بند موصولی در جمالت زبان 5-2

آوری شد. در ادامه در سه جدول مجزاس جموتی جم ه جمم 180هاس تعداد پس از اراکة جموت مورد نظر پژوهش و بررسی آن
 ها استفاده شدس قابل مشاهده است: که در این پژوهش از آن

 جمالت دارای وزن دستوری سبک: 1جدول 
 جموت وزن دستوری

 
 

 سه واژه و کمتر از سه واژه

 دوستم که االن سرباز است مرخصی گرفته است. -1

 گ ی که پژمرد در دست من بود. -2

 بخشد.تابد به گیاهان زندگی میآفتابی که می -3

 بخشد ق ب بسیار پاکی دارد.میآدمی که  -4

 افرادی که اخوق خوبی دارند مهربان هستند. -5
 : جمالت دارای وزن دستوری متوسط2جدول 

 جموت وزن دستوری
 
 

 چهار واژه

 بسیار جالب توجه است. هایی که در کتابخانه استکتاب -1

 روباهی که روی درخت است قدرت دویدن زیادی دارد. -2

 تو است منظرژ خی ی خوبی دارد. اتاقی که روبروی -3

 کند.تابد زمین را گرب مینوری که از خورشید می -4

 پرستد مهربان و فداکار است.انسانی که خدا را می -5
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 : جمالت دارای وزن دستوری سنگین3جدول 
 جموت وزن دستوری

 
 

 پنج واژه و بیشتر از پنج واژه

 است.تازه رنگ شده است در باالی آن تهة سرسیز قرار گرفتهای که خانه -1

 دفتری که شعر داشت در زیر باران در حیاط خراب شد.  -2

 است.دختری که موهای مشکی دارد پدرش را به تازگی از دست داده -3

 تهد.نوعان خود میق یی که مهربان است همیشه برای هم -4

 ماه قیل کاموً ویران شد.کوسی که تازه ساختند در زلزلة  -5

 
آموزانس این جموت از نظر دسییتوری و نادسییتوری بودن مورد ها توسییط زبانبندی این جموت و انجاب آنپس از دسییته

بررسی قرار گرفت و جموت دستوری صحیح برای مرح ة بعدی پژوهش که همان جایگاه بند موصولی استس برگزیده شد و 
 است:و تح یل کنار گذاشته شد. در جدوی زیرس مجموع جموت و خطاها نشان داده شدهجموت نادستوری از تجزیه 

 : مجموع جموت و خطاها4جدول 
 جمالت نادستوری جمالت دستوری مجموع جمالت

180 158 22 

 
جم ة  22پس از آن و با توجه به جم ه برای تح یل این پژوهش در نظر گرفته شییید.  158با توجه به جدول فوقس تعداد 

ساس وزن  ستهس قرار گرفت. در جدول زیرس تعداد جموت بر ا سه د شده در  ستوری ذکر  ساس وزن د ستوریس جموت بر ا ناد
 شده است: ها و پس از حذف جموت نادستوریس نشان دادهدستوری آن

 : تعداد جموت بر اساس وزن5جدول 
 تعداد جمالت

 158 تعداد کل جموت

 56 وزن دستوری سیک

 54 وزن دستوری متوسط

 48 وزن دستوری سنگین

 
جم ه در این گروه قرار گرفت و جایگاه بند  56در ابتدا جموت دارای وزن دسییتوری سیییک بررسییی شیید. در مجموع 

شتر زبان شد. با توجه به جموتس بی شخص  صولی در این جموت م سته  آموزانس بندمو ص ه پس از ه سیک را بوفا صولی  مو
قرار داده بودند و تعداد اندکی نیزس آن را در جایگاه پس از جم ة اصییی ی نوشیییته بودند. در جدول و نمودار زیرس این تعداد و 

 شود:درصدهای آنس مشاهده می
 

 : جایگاه بند موصولی داری وزن دستوری سیک6جدول 
جمالت دارای وزن دستتتوری تعداد کل 

 سبک
بند موصتتولی در جایگاه پس از بند  بند موصولی در جایگاه پس از هسته

 اصلی

56 48 8 
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 : جایگاه بند موصولی دارای وزن دستوری سبک1نمودار 

گرفت. در این گروهس بند اص ی و بند در بررسی بعدیس جموت دارای بند موصولی و اص ی وزن متوسطس مورد توجه قرار 
دهد آموزان الگوی مشخصی برای این بندهاس نداشتند و نمودار نشان میموصولی هر دو دارای وزن دستوری یکسان بودند. زبان

سیت قرار گرفتهکه این بند ص ی تقرییاً به یک ن سته و پس از بند ا داری نیاند و اختوف معها تقرییا در هر دو جایگاه پس از ه
شاهده نمی ص ی قرار گرفتهم شان میشود. بندهایی که پس از بند ا ستند و این ن شتر ه دهد که جایگاه پس از بند اند اندکی بی

 است:اص یس اندکی ارجحیت دارد. در جدول و نمودار زیرس تعداد و درصد این جموت نشان داده شده
 موصولی داری وزن دستوری متوسط: جایگاه بند 7جدول 

 بند موصولی در جایگاه پس از بند اصلی بند موصولی در جایگاه پس از هسته تعداد کل جمالت دارای وزن دستوری متوسط

54 24 30 

 

 
 : جایگاه بند موصولی دارای وزن دستوری متوسط2نمودار 

با وزن دستوری سنگینس مورد تح یل قرار گرفت. در این جموتس وزن دستوری بند  در نهایت جموت دارای بند موصولی
سامد جموت در جایگاه  ستس ب شتر ا ست. در این گروه که خطاهای آن نیز از دو گروه دیگر بی صولی کمتر ا ص ی از بند مو ا

ص یس اختوف معنی سته و پس از بند ا شان میپس از ه شتری از جموت در جایگاه پس بیان دیگرس دهد؛ بهداری را ن صد بی در
 شود:اند. در نموار و جدول زیرس این نتایج مشاهده میاز بند اص ی قرار گرفته

 جایگاه بند موصولی داری وزن دستوری سنگین: 8جدول 
 موصولی در جایگاه پس از بند اصلیبند  بند موصولی در جایگاه پس از هسته تعداد کل جمالت دارای وزن دستوری سنگین

48 12 36 
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 : جایگاه بند موصولی دارای وزن دستوری متوسط3نمودار 

سنگینس جمم سط و  سیکس متو ص یس وزن  سه گروه ا سی جموت در  صل از برر بندی این جموت و با توجه به نتایج حا
 است: پس از بند اص ی در نمودار زیر نمایش داده شدهجایگاهشان در دو دستة پس از هسته و 

 

 
 : جایگاه بند موصولی در سه گروه وزنی4نمودار 

آموزان بدون داشتن دانش نحوی در مورد وزن دستوری و شود که زبانهای فوقس مشاهده میبا توجه به نمودارها و جدول
جموت و دشوار بودن تح یل آنس بند موصولی دارای وزن دستوری سنگین را در جایگاه پس از فعل تنها با توجه به پیچیدگی 

گیرد کند وزن سیک پیش از وزن سنگین قرار میاند. این نتیجهس همان تح یل نحوی وزن دستوری است که عنوان میقرار داده
 شود. تر میو در نتیجه تح یل متن ساده

گذاری ندارد چرا که در زبان عربیس وزن دسییتوری تأثیرگزار نیسییت و یس تأثیر چندانی بر این جایهاس عربزبان مادری آن
 کند.اعراب نقش اص ی را ایفا می

 

 گیرینتیجه. 6

نشان در زبان فارسی است. در این پژوهشس ضمن وزن دستوریس یکی از عوامل خروج بند موصولی در جموت ازجایگاه بی
آموزان در دو زبان فارسی و عربیس به بررسی جایگاه این بند بر اساس وزن دستوری در جموت فارسیتوصیف بند موصولی 

آموزان قرار جم ه برگزیدیم و برای بازنویسییی در اختیار فارسییی 20عرب زبان بحرینی و سییوری پرداختیم. بدین منظور تعداد
ی جم ه 23آوری شیید که پس از حذف جم ه جمم 180عداد هاس تدادیم. پس از اراکة جموت مورد نظر پژوهش و بررسییی آن

ساس وزن دستوری به سه دستهجم ه 158نادستوریس  ی سیک )سه واژه و کمتر از سه واژه(س متوسط )چهار ی دستوری بر ا
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شدند. اغ ب زبان سیم  شتر از پنج واژه( تق سنگین )پنج واژه و بی ص ه واژه( و  سیک را بوفا پس از هسته آموزانس بند موصولی 
ص ی و بند  سطس بند ا شته بودند. در گروه وزن متو ص ی نو قرار داده بودند و تعداد اندکی نیزس آن را در جایگاه پس از جم ة ا

شتند در نهایت جموت موصولی هر دو دارای وزن دستوری یکسان بودند و زبان آموزان الگوی مشخصی برای این بندهاس ندا
دستوری سنگینس مورد تح یل قرار گرفت. در این جموتس وزن دستوری بند اص ی از بند موصولی دارای بند موصولی با وزن 

کمتر است. در این گروه که خطاهای آن نیز از دو گروه دیگر بیشتر استس بسامد جموت در جایگاه پس از هسته و پس از بند 
گرفتن وزن سیک دستوری پیش از وزن سنگین دستوری بود داری را نشان داد. این نتایجس گواهی بر قرار اص یس اختوف معنی

جایی بهکه سیب خروج بند موصولی از جایگاه خود شده بود. همچنینس دریافتیم که قیاس با ساخت زبان مادری تاثیری بر جا
شت. از آنجایی که تح یل جموت از دیدگاه زبانبند موصولی در جموت فارسی و توصیف دقیق شناختی به تییین آموزان ندا

تواند گامی راهیردی در کندس لذا نتایج این پژوهش میمسییاکل پیش روی آموزش و یادگیری زبان فارسییی کمک شییایانی می
ها باشدو همانطور که ذکر کردیمس در هی  یک آموزان و کمک به تسریم یادگیری آنی تدریس بندهای موصولی به فارسیشیوه

ضوعاز پژوهش شین این مو سی قرار نگرفته بود که این خود از دیدگاه زبان های پی ستوری مورد برر شناختی و به ویژه وزن د
 انجاب این پژوهش را ضروری ج وه داد. 
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