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  1 مطابقه مفعولی در فارسینشانه 
  

  محمد راسخ مهند
  )استادیار دانشگاه بوعلی سینا(

ir.ac.basu@rasekh 
  

  چکیده
در کتابهاي دستور، ضمایر مفعولی را به دو دسته ضمایر منفصل و متصل تقـسیم کـرده انـد و آورده انـد کـه ضـمیر         

  :ه فعل اضافه می شود و جاي مفعول مستقیم را می گیردمتصل مفعولی ب
  او را دیدم= دیدمش
  .ما را دید= دیدمان

-تـان،  -مـان،  -َش، -َت، -َم، -(در این مقاله سعی کرده ایم نشان دهیم آنچه به آن ضـمایر متـصل مفعـولی گوینـد      
 هـستند؛ یعنـی   [object agreement marker]، در واقع نه ضمیر مفعولی، بلکـه نـشانه مطابقـه مفعـولی     )شان

همانطور که شناسه هاي فاعلی به عنوان نشانه هاي مطابقه فاعلی، مطابقت میان فاعل و مفعول را نشان مـی دهنـد،         
در . شناسه هاي مفعولی نیز در واقع نشانه هاي مطابقه اي هستند که مطابقت میان فعل با مفعول را نشان می دهند             

شانه هاي مطابقه فاعلی، یا همان شناسه ها، در فارسی اجباري هستند و حـذف آنهـا   عین حال تصریح کرده ایم که ن     
جمله را بدساخت می کند، اما نشانه هاي مطابقه مفعولی سازه هایی اختیاري هستند که می توان بدون هیچ اشکالی       

از اسـتداللهاي نحـوي   در این مقاله بـراي اثبـات ادعـاي خـود     . در ساخت دستوري جمله، آنها را از جمله حذف کرد         
 در فارسـی، و  "را"+ َش بـه جـاي شناسـه، ضـمیر     -گوناگونی مانند مرجع گزینی، نشان دار کردن هسته، پـی بـست     

  . ضمایر تکراري استفاده کرده ایم
  پی بست، مطابقه مفعولی، مرجع گزینی، ضمایر تکراري: کلیدواژه ها

  
   مقدمه1

 در زبانهاي مختلف ابتدا واژه بست بـوده  ي مطابقهمی گوید برخی نشانه ها) 384 ص 1997(اسپنسر  
نشانه هاي مطابقه معموال مطابقه شخص، شمار و جنس را میـان        . اند و سپس به وند تبدیل شده اند       

نیز عنوان کرده که شناسـه  )  گفتگوي شخصی 1382(شقاقی  . فعل و فاعل یا مفعول نشان می دهند       
در ایـن  . د و سپس ویژگیهاي وند را به خود گرفتـه انـد     هاي فارسی ابتدا به صورت واژه بست بوده ان        

بـرخالف  )شـان –تان و -مان،  -ش،  -ت،  -م،  -(مقاله می خواهیم بگوییم پی بستهاي مفعولی فارسی         
،قریـب و   1372، خیـامپور    1363خـانلري (نقش ضمیر متصل ندارنـد      بسیاري از دستورنویسان    تصور  

، بلکـه ماننـد شناسـه هـا نـشانه مطابقـه       )1380، جهان پنـاه 1374، انوري و احمدي     1368دیگران  
اما برخالف شناسه ها که نشانه مطابقه فاعلی هستند، این پی بستها نشانه مطابقـه مفعـولی               هستند،

  .می باشند

                                                
پیش نویس مقاله حاضر را دوست و مهکار بزرگوارم آقای دکرت  1

از ایشان . امید طبیب زاده خواندند و نکاتی را متذکر شدند
 .بسیار سپاسگزارم
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پی بستهاي مفعولی فارسی از جمله تکواژهاي وابسته اي هـستند کـه داراي توزیـع گونـاگونی مـی                    
ایـن توزیـع    ) 1(مثالهاي.  فعل، حرف اضافه و اسم ظاهر شوند       این پی بستها می توانند پس از      . باشند

  .گوناگون را نشان می دهد
  
  .دیدمش. الف) 1(

  .ازش پول قرض گرفتم.      ب
  .کتابش را نخواندم.      ج

اما آنها می تواننـد همـراه ضـمیر    . در مثالهاي فوق این پی بستها به جاي ضمایر آزاد به کار رفته اند           
  .نمونه اي از این موارد است) 2(مثالهاي . مرجع خویش نیز به کار روندآزاد یا اسم هم 

  
  .دوستم را دیدمش/علی/ او. الف) 2(

  .دوستم را ازش پول قرض گرفتم/ احمد / او .      ب
  .دوستم  را کتابش را نخواندم/ احمد / او .      ج

ارسی نوشناري و رسمی به کار نمـی  در فارسی محاوره اي کاربرد دارند اما در ف      ) 2(  مثالهاي شماره   
در واقع سـعی  . موضوع مورد بحث این مقاله بررسی ویژگیهاي نحوي پی بستهاي مفعولی است        . روند

مشخص شود آیا واقعاٌ ضمایرپی بستی و آزاد در توزیع تکمیلی هستند و دقیقاٌ          ) الف(بر این است که     
در جایگاه مفعول تابع چه شـرایط نحـوي         حضور پی بست مفعولی     ) ب(به جاي هم به کار می روند،        

و حـضور   آن گونه که گفته می شود این پی بستها ضمیر مفعولی متصل هستند یـا خیـر،    است و آیا  
در این مقاله در بخش     . چه ویژگیهاي نحوي دارد   ) 2(همزمان ضمایر پی بستی و آزاد مانند مثالهاي         

ده و نشان داده ایـم کـه توزیـع ایـن دو نـوع             به بررسی توزیع ضمایر آزاد و پی بستی پرداخته ش         )2(
به ویژگیهاي نحوي پی بستهاي مفعـولی پرداختـه و نـشان مـی     ) 3(ضمیر یکسان نمی باشد؛ بخش     

دهد این پی بستها چه شباهتهایی با شناسه داند و سعی در تاییـد ایـن مـدعا دارد کـه آنهـا نـشانه                        
  .نتیجه گیري مباحث است) 4(بخش . مطابقه مفعولی هستند

  
   توزیع ضمایر آزاد و پی بستی 2

جایگاه مفعـول مـستقیم، پـس از    : ضمایر پی بستی در سه جایگاه مختلف در فارسی به کار می روند           
دقت در جمالت زیـر مـشخص مـی سـازد محـل حـضور       . اسم در ساخت ملکی و بعد از حرف اضافه      

  .ضمایر آزاد و پی بستی در نقش مفعول کامالٌ یکسان نیست
  .دیدمش. الف) 3(

  .مرد/ او / دیدم علی . *      ب
  .علی را دیدم/ او.      ج
  .علی را/دیدم او.      د
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الف ضمیر پی بستی پس از فعل آمده، اما حضور اسم خاص، ضمیر و اسم عـام پـس از فعـل               ) 3(در  
پـس از اسـم خـاص و    "را"ب باعث نادستوري شدن ساخت گردیده است، در حالی که حضور          )3(در  

پـس اولـین تفـاوتی کـه در     . ج و د به دستوري شدن جمله انجامیده است) 3(ه مشخص در اسم نکر 
 "را"اینجا می توان مشاهده کرد این است که پس از ضمیر پی بستی در نقش مفعول امکان حـضور           

در .  الزامـی اسـت    "را"وجود ندارد، در حالی که پس از ضمیر آزاد، اسامی خاص و مـشخص حـضور                 
 وجـود نـدارد کـه ایـن نکتـه در      "را"ت با حضور پی بستهاي مفعولی امکان حضور  واقع می توان گف   

محل حـضور واژه بـست در فارسـی، ماننـد بـسیاري زبانهـاي دیگـر،                 . بحث شده است  ) 5-3(بخش  
مشخص و تغییر ناپذیر است، به همین دلیل پی بستهاي مفعـولی بعـد از فعـل واقـع مـی شـوند در             

  .در نقش مفعول در حالت بی نشان قبل از فعل واقع می شوندحالی که ضمایر آزاد و اسامی 
نکته دیگري که در مورد تفاوت ضمایر مفعولی پی بستی با صورتهاي دیگر مفعـول مـی تـوان بیـان               

بـستهاي   ، امـا پـی  ) الـف  4(داشت این است که صورتهاي آزاد را می توان در سـاخت همپایـه آورد                
  ). ب4(رار داد مفعولی را نمی توان در ساخت همپایه ق

  .او و تو را دوست دارم. الف) 4(
  .دوستت و َش دارم. *      ب

  :نشان دهنده آنند) 5(جایگاه دوم ضمایر پی بستی در ساخت ملکی است که مثالهاي شماره 
  .کتابش را خواندم. الف) 5(

  .کتاب او را خواندم.     ب
  .کتاب خواندم.     ج
  .کتابش خواندم.*    د

د بـه ایـن     ) 5(دو گونه از ضمایر در ساخت ملکی یکسان است و نادستوري بـودن جملـه                توزیع این   
.  در این حالت در جایگـاه مفعـولی الزم اسـت     "را"دلیل است که ساخت ملکی معرفه است و حضور          

اظهار می دارد که اگر بخواهیم در این جمـالت بـر ضـمیر تاکیـد کنـیم،              ) 157 ص   1996(قمیشی  
بـه  ) 156ص 1996(به نقـل از قمیـشی   ) 1(به این ترتیب نمودار     .  یر آزاد باشد  ضمیر حتماٌ باید ضم   

این معنی است که حضور ضمیر پی بستی در ساخت ملکی به این دلیل ممکن است که آن سـاخت                     
  .معرفه است
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  .1نمودار
  

. توزیع ضمایر پی بستی پس از حروف اضافه مانند ضمایر آزاد است و در اینجا به آن اشاره نمی شود                
ه را در این می داند که اولـی صـورت کوتـاه شـده       ژتمایز میان واژه بست ساده و وی      ) 1977(زوئیکی  

ت کامل خویش نیـست  آوایی یک واژه کامل است درحالی که دومی داراي توزیع کامالٌ مشابه با صور      
ازینرو می توان گفت پی بستهاي ضمیري در فارسی     . و در برخی موارد نیز اصوالٌ صورت کاملی ندارد        

در مجموع می توان گفت ضـمایرپی بـستی   ). 1376شقاقی (در طبقه وایه بست ویزه قرار می گیرند         
مـه بحـث ایـن مقالـه     ادا. در سه نقش مفعول، ملکی و مفعول حرف اضافه در فارسـی کـاربرد دارنـد          

  . معطوف به نقش مفعولی ضمایر پی بستی است که در ادامه به آن می پردازیم
  
   ویژگیهاي نحوي پی بستهاي مفعولی3

از میان سه جایگاه ضمایر پی بستی در نقش ملکی، مفعول حرف اضـافه اي و مفعـول مـستقیم؛ در                      
در ایـن  . را مورد بررسی قرار مـی دهـیم  ادامه مقاله به نقش سوم می پردازیم و ویژگیهاي نحوي آن         

بخش با استفاده از معیارهاي نحوي مختلف به این نتیجه می رسـیم کـه پـی بـستهاي مفعـولی در                    
بـه  . فارسی آن گونه که قبالٌ تصور می شده، ضمیر نیستند و در واقع نشانه مطابقه مفعـولی هـستند                  

و فعل دارد، پی بـست مفعـولی در رابطـه بـا     بیان ساده تر نقشی که شناسه در رابطه با مطابقه فاعل    
البته باید این نکته را در نظر داشت که نشانه مطابقـه فـاعلی در فارسـی                 . مطابقه مفعول و فعل دارد    

در ادامه استداللهاي نحوي براي ثابـت کـردن      . اجباري است اما نشانه مطابقه مفعولی اختیاري است       
. ختن به معیارهاي نحوي ذکر یک نکته آوایی نیز الزم است         اما قبل از پردا   . این فرضیه ارائه می شود    

شناسه ها به عنوان نشانه مطابقه فاعلی در فارسی تکیه نمی گیرند، در حالی که بسیاري از ونـدهاي              
از طرفی پی بستهاي مفعـولی نیـز تکیـه        . تصریفی فارسی مانند پسوند جمع، می توانند تکیه بگیرند        

یی نیز می تواند دلیلی باشد بر اینکه آنها هم ماننـد شناسـه هـا نـشانه         نمی گیرند و این مشابهت آوا     
  .مطابقه هستند

  
   مرجع گزینی3-1

استدالل نخست نحوي براي اثبات این نکته که پی بستهاي مفعولی ضمیر متصل نیستند بلکه نشانه             
ع گزینـی زیـر   سه اصل مرج. مطابقه مفعولی هستند را با اشاره به اصول مرجع گزینی آغاز می کنیم        

صی و عبارتهاي اسـمی بـه کـار    خ ، ضمایر ش[anaphors]براي تعبیر ضمایر انعکاسی یا مرجعواره ها  
  :می روند

ضمایر انعکاسی حتما باید در محدوده حاکمیـت خـویش داراي مرجـع             : اصل اول مرجع گزینی   . الف
  .باشند

د باشـند و داراي مرجعـی   ضمایر شخصی باید در محـدوده حاکمیـت آزا       : اصل دوم مرجع گزینی   . ب
  .نباشند
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  .عبارتهاي اسمی همیشه و در هر محدوده اي آزاد هستند: اصل سوم مرجع گزینی. ج
. اگر پی بستهاي مفعولی ضمیر باشند، بایـد تـابع یکـی از اصـول اول یـا دوم مرجـع گزینـی باشـند          

  .را در نظر بگیرید) 6(جمالت 
  .دیروز دیدمش. الف) 6(

  .ا دیدمشدیروز علی ر.      ب
الف پی بست مفعولی به مرجع آشکاري درون جمله اشاره نمی کندو از ایـن حیـث در طبقـه      ) 6(در  

ب )6(امـا ایـن حالـت در جملـه      . ضمایر شخصی قرار می گیرد و تابع اصل دوم مرجع گزینی اسـت            
 "یعلـ "دیده نمی شود، زیرا در این موارد پی بست مفعولی هم مرجع با مفعول آشکار جملـه یعنـی              

در واقع به نظر می رسد پی بستهاي مفعولی رفتاري دوگانه دارند، هم می تواننـد در محـدوده             . است
نتیجه اي که از این بحث می تـوان گرفـت ایـن    . جمله آزاد باشند و هم در این محدوده مقید باشند         

یعنی اگر . است پذیرفتن پی بستهاي مفعولی به عنوان ضمیر با اصول مرجع گزینی همراستا نیستند            
پی بستهاي مفعولی را مفعول جمله در نظر بگیریم، این مفعولها گاهی بر اسـاس اصـل اول و گـاهی         

  .بر اساس اصل دوم مرجع گزینی تعبیر می شوند که برخالف اصل مرجع گزینی است
براي حل این مسئله فرض می کنیم که پی بستهاي مفعـولی ضـمیر نیـستند، بلکـه نـشانه مطابقـه              

یعنی همان نقشی که شناسه براي نشان دادن مطابقه فاعلی بازي می کند، همان نقـش           . دمفعولی ان 
براي اثبات این فرض، بایـد شـباهتهایی        . را پی بستهاي مفعولی براي مطابقه مفعولی بازي می کنند         

میان شناسه و پی بست مفعولی به دست دهیم که نشان دهد هر دو گـروه ضـمیر نیـستند و نـشانه              
در همین بخش مشخص شد که هیچ اصل مرجع گزینی حاکم بر تعبیر پی بـستهاي    . تندمطابقه هس 

اکنون باید ببینیم آیا اگر شناسه هـا را  .  نیستند ضمیرمفعولی نیست، به عبارتی پی بستهاي مفعولی        
امکـان بررسـی   ) 7(مثالهـاي  .ضمیر فاعلی فرض کنیم، کدام اصل مرجع گزینی آن را تعبیر می کند            

  . به ما می دهداین فرض را
  .رفتم. الف) 7(

  .من رفتم.      ب
 تابع اصل دوم مرجع گزینی است، در حـالی کـه   از این رو الف شناسه مرجع آشکاري ندارد و       ) 7(در  
پس شناسه هـا نیـز   . ب مرجع آن فاعل آشکار جمله است و تابع اصل اول مرجع گزینی است            )7(در  

پس اگـر بـه درسـتی فـرض کنـیم کـه            . زینی نیستند مانند پی بستهاي مفعولی تابع اصول مرجع گ       
شناسه ها نشانه مطابقه فاعلی هستند و نیازي به پیروي از اصول مرجع گزینی ندارند، آنگاه تنـاقص                  

به همین ترتیب می توان فرض کرد پی بستهاي مفعـولی نـشانه             . معنی ندارد ) 7(موجود در جمالت    
ع اصول مرجـع گزینـی نیـستند و تنـاقض موجـود در       تاببه همین دلیل نیز   مطابقه مفعولی هستند،    

به بیان دیگر آنها درهیچ یک از طبقات سه گانه مطرح در مـورد اصـول      . نیز معنی ندارد  ) 6(مثالهاي  
مرجع گزینی جاي ندارند، بنابراین لزومی ندارد که اصل خاصی از اصول سه گانه مرجـع گزینـی بـر               

  .تعبیر آنها حاکم باشد
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الـف ضـمیر   ) 7(الـف و  ) 6(در ادامه همین بحث فرض می کنیم هم مفعول و هم فاعل در جمـالت             
ضمیر انتزاعی عنصري است که نمود آوایی ندارد ولی دالیل نحوي براي وجـود     .  باشد [pro]انتزاعی    

در آن صورت تعبیر ضمایر مفعولی و فاعلی در حالت انتزاعـی بایـد یکـسان      یعنی  . آن در دست است   
اشد، که با اثبات آن مشخص می شود شناسه و پی بست مفعولی داراي نقش یکسانی مـی باشـند و     ب

چون پذیرفته شده که شناسه مطابقه فاعلی را نشان مـی دهـد، پـس بایـد بپـذیریم کـه پـی بـست           
بـه نقـل از هاشـمی پـور     ) 180 ص 1996(قمـشی  . مفعولی هم مطابقه مفعولی را نـشان مـی دهـد      

میر انتزاعی در فارسی با اصل دوم مرجع گزینی تعبیر مـی شـود یعنـی نـوعی                  می گوید ض  ) 1989(
این تعبیر هم در مورد ضـمایر فـاعلی و مفعـولی محـذوف فارسـی درسـت       . ضمیر به حساب می آید   

  .است
     
   نشاندارکردن هسته3-2

 را می تـوان  زبانها.  نحوي را با استفاده از یک تقسیم بندي رده شناختی ارائه می کنیم             دوماستدالل  
بر اساس اینکه در هر گروه نحوي چه عنصري را نشاندار می کنند به دو رده تقسیم کرد؛ گروهی که              

 dependent] و گروهی که وابسته را نشاندار می کننـد  [head-marking]هسته را نشاندار می کنند 

marking])   الک وابسته و اسـم  به عنوان مثال در ساختهاي ملکی که اسم م     ). 4، فصل   1998تالرمن
الـف،  )10(  اضـافه مـی کنـد    [s']د و بـه آن     نـ مملوك هسته است، انگلیسی وابسته را نشاندار می ک        

  .ب)8(درحالی که فارسی هسته را نشان دار می کند و کسره اضافه را با آن اضافه می کند مانند 
 
8. a. Jack's book 
      b. ketaab-e Ali 

ي تخـصیص  –در ساخت موصولی نیز هـسته را نـشان دار مـی کنـد و     به عنوان مثالی دیگر فارسی      
  .این مورد را نشان می دهد) 9(مثال . نکره را به هسته بند موصولی اضافه می کند

  . که دیروز در خیابان دیدم معلم سابق من بوديمرد) 9(
  

اندار مـی  همچنین فارسی در برخی گروههاي حرف اضافه اي نیز حرف اضافه را با کسره اضـافه نـش               
  ).10(کند که هسته گروه حرف اضافه اي است، مانند مثال 

  کنارِ در/ رويِ میز )10(
  

با این تفاسیر، اگر فرض شود که هسته جمله فعل است و فاعل و مفعول وابسته هستند، باید ببینیم                  
ته، نشان می دهند که در جمالت هـس ) 11(مثالهاي . در فارسی چه بخشی از جمله نشاندار می شود       

و پی بستهاي مفعولی براي     یعنی فعل، نشاندار می شود و این نشانداري را شناسه براي مطابقه فاعل            
  .مطابقه مفعول انجام می دهند

11. a. man Ali raa did-am-eš 
      b. zad-am-eš 
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از زبان تیواي جنوبی می آوریم کـه در آن فعـل بـه              ) 109 ص   1998(براي مقایسه مثالی از تالرمن      
  .عنوان هسته نشاندار شده است

12. a. Wisi seuan-in     bi-mu-ban. 
          Two man-PL    1SG:su-see-PAST 
            "I saw two men" 
     b. Bey-mu-ban 
       2SG:SU/1SG:OBJ-see-PAST 
          "you saw me" 

ر کـردن فعـل نیـز پـی بـست مفعـولی       پس با این مباحث می توان نتیجه گرفت که از حیث نـشاندا   
رفتاري شبیه به شناسه دارد، فقط شناسه فاعل را در هسته فعلـی نـشان مـی دهـد امـا پـی بـست                     

  .و این پی بستها رفتاري مانند ضمیر ندارند. مفعولی مفعول را نشان می دهد
  
  ش به جاي شناسه_ پی بست 3-3

  .دیده می شود) 13(ختی مانند مثالهاي ادر فارسی محاوره اي امروز س
  .علی رفتش. الف) 13(

  .نازنین گفتش دیر می آد.        ب
الـف نمـی   )13(ش به کار رفته است، اما نقش مفعولی نـدارد و در جملـه   –در این جمالت پی بست   

از طرفی تنها پی بـستی کـه        . تواند حتی نقش مطابقه مفعولی داشته باشد زیرا فعل جمله الزم است           
 نشانه مفعولی سوم شحص مفرد است و دیگر پی بستهاي مفعولی در ایـن جایگـاه   این کاربرد را دارد 

دلیل وجود این ساختها این است که درفارسی شناسـه سـوم شـحص مفـرد در زمـان           . کاربرد ندارند 
گذشته صفر است و نمود آوایی ندارد، و سخنگویان در زبان محاوره این پی بست مفعولی را به جـاي     

 دیگري بر شباهت میان  شناسه و پی بـستهاي  لو این دلی. د به کار می برندشناسه سوم شخص مفر 
این جمالت به مفعول نیاز ندارند و پی بست مفعولی براي نـشان دادن مطابقـه فـاعلی      . مفعولی است 

-30 صـص  1380ش در فارسی امروز نک جهـان پنـاه       –در مورد کاربردهاي دیگر     . ( به کار می رود   
32 .(   
  
  ا در فارسیر+  ضمیر 3-4

 الزامـی اسـت و در   "را"هر گاه در فارسی ضمیر در نقش مفعولی به کار رود حتما پس از آن وجـود                
  .این نکته را نشان می دهند) 14(مثالهاي . غیر این صورت جمله نادستوري خواد شد

  .او دیدم. / * او را دیدم. الف) 14(
  .تو زد. / * تو را زد.        ب

 نیـست و وجـود آن   "را"ولی پس از فعل به کار می رود، اصال نیازي به حـضور     اما وقتی پی بست مف    
  .این حالت را نشان می دهند) 15(مثالهاي . باعث نادستوري شدن ساخت می گردد

  .دیدمش را. / * دیدمش) 15(
  .زدیتش را. / *        زدیتش
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 و نمـی تـوان آنهـا را    پس می توان نتیجه گرفت پی بستهاي مفعولی رفتاري برعکس ضـمایر دارنـد           
  .ضمیر متصل فرض کرد

   
   ضمایر تکراري3-5

در برخـی  .  ضمایري هستند که به جاي هسته بند موصولی مـی آینـد         [resumptive]ضمایر تکراري   
ساختها وقتی اسمی به عنوان هسته بند موصولی انتخاب می شود، جاي آن خالی می مانـد ولـی در              

نمونه اي از سـاخت موصـولی در        ) 16(مثال. تکراري پر می شود   برخی زبانها این جاي خالی با ضمیر      
 هم نمایه هستند و ضمیرتکراري در آنها به کـار نرفتـه   [trace]انگلیسی است که در آنها هسته و اثر        

  .است
  

16. a. The book which I bought t was on syntax. 
      b. The boy who t was playing in the yard is my brother. 
 

ب هسته بند موصولی فاعل است و هـر دوي آنهـا       )16(الف هسته بند موصولی مفعول و در        ) 16(در  
  . با اثر هم نمایه هستند

اثـر  . به بندهاي موصولی در فارسی می پـردازیم ) 20(و  ) 19(،  ) 18(،  )17(اکنون با بررسی مثالهاي     
  . عنصر حرکت داده شده را با خط تیره نشان داده ایم

  . سوار ماشین شد-- که مردي. الف) 17(
  )هسته بند موصولی فاعل است (. سوار ماشین شد او کهمردي. *         ب

  . پول گرفتم–مردي که از . * الف) 18(
  .مردي که از او پول گرفتم.         ب
  )هسته بند موصولی مفعول حرف اضافه است (.مردي که ازش پول گرفتم.         ج

  . مشکی است معلم است–ردي که کت م. * الف) 19(
  . مردي که کت او مشکی است معلم است.    ب
  )هسته بند موصولی ساخت ملکی است ( .مردي که کتش مشکی است معلم است.    ج

  . دیدي معلم است–مردي که . الف) 20(
  .مردي که او را دیدي معلم است.       ب
  .مردي که دیدیش معلم است.       ج
  )هسته بند موصولی مفعول مستقیم است (.ردي که او را دیدیش معلم استم.      د

  . آورده ایم) 1( مجموع احتمال حضور اثر و ضمیرتکراري در بندهاي موصولی فارسی را در جدول 
  
  
  

  مفعول مستقیم  ساخت ملکی  مفعول حرف اضافه اي  فاعل  هسته بند موصولی
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  ) الف20 (بله  ) الف19( خیر  ) الف18 (خیر  ) الف17 (بله  حضور اثر
  ) ب و ج20 (بله  ) ج19 (بله  ) ج18 (بله  )ب17 (خیر  تکراريحضور ضمیر

  ) 1(جدول
مالحظه می شود، اثر و ضمیر تکـراري در سـه           ) 1(همانگونه که با مراجعه به مثالها و بررسی جدول          

ارند، یعنی یـا اثـر   گونه از چهار گونه بندهاي موصولی مطرح شده در فارسی در توزیع تکمیلی قرار د           
، یـا ضـمیرتکراري بایـد      )17مثال  (امکان حضور دارد مانند زمانی که هسته بند موصولی فاعل است            

حضور داشته باشد مانند زمانی که هسته بند موصولی مفعول حرف اضافه اي یا ساخت ملکـی اسـت        
 اسـت کـه مفعـول     تنها در یک مورد این تناسب به هم می خـورد و آن زمـانی              ). 19 و   18مثالهاي  (

د نـشان مـی دهـد کـه حـضور پـی       )20(دقت در مثال ). 20مثال (مستقیم هسته بند موصولی است 
بست مفعولی پس از فعل ارتباطی به حرکت هسته بند موصولی ندارد، زیرا در ایـن جملـه بـه جـاي          

ش نمی توانـد ضـمیرتکراري    – آمده است و پی بست مفعولی        "وا"عنصر حرکت کرده ضمیرتکراري     
پـس نتیجـه   . باشد، زیرا به طور همزمان هسته بند موصولی نمی تواند از دو مکان حرکت کرده باشد         

می گیریم در این ساختها نیز پی بستهاي مفعولی نقش مطابقـه مفعـولی دارنـد و نبایـد از آنهـا بـه                
  .عنوان ضمیرتکراري نام برد

  
  
   شواهد از زبانهاي دیگر3-6

 مـی گویـد مقایـسه واژه بـستها در         ) 1995( رابرتـز و اشلونـسکی       به نقـل از   ) 373ص  1999(اوهاال  
 عربی و عبري از یک سو و زبانهاي رومیایی از سوي دیگـر نـشان مـی دهـد کـه واژه                      زبانهاي سامیِ 

اي زبان عربی و عبري را می توان نشانه هاي مطابقه مفعولی دانست که حاصل حرکـت نحـوي        هبست
نها به برخی ویژگیهاي این واژه بستها اشاره می کنند مثال اینکـه       آ. نیستند و در پایه تولید می شوند      

مثالهـاي  . همیشه پی بست هستند و در هر کلمه نمی توان بیش از یک واژه بـست مفعـولی داشـت                  
  .از عربی است)374 ص 1999(از اوهاال ) 21(

 
21 .a. ra’a – w – hu 
        saw – 3PL him 
   They saw him. 
     
  b. sallamula ‘alay – hi 
      greeted –3PL   him 
     They greeted him. 

  
نتیجه می گیرند که به اصطالح پی بستهاي ضمیري در عربی و عبري ) 1995(رابرتز و اشلونسکی 

  .در واقع نشانه هاي مطابقه مفعولی هستند و مفعول جمله ضمیر انتزاعی است
  
   جمع بندي4
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 شده در این مقاله براي این بود که نشان دهیم در فارسی مطابقه مفعـولی            شواهد و استداللهاي ارائه   
 مـسئله اي    علـی را دیـدمش     مـی گـوییم      دیدمشالبته اینکه چرا به جاي اینکه بگوییم        . وجود دارد 

یعنی زمانی که می   . من رفتم  می گوییم    رفتمکالمی است، درست مانند اینکه به جاي اینکه بگوییم          
 نشانه مطابقه فاعلی و مفعولی، ضمایر فاعلی و مفعولی را حذف کرد ولی این کـار  توان به دلیل وجود 

البته این به آن معنی نیست که دالیـل کالمـی   . را انجام نمی دهیم، باید به دنبال علت کالمی گشت     
حذف نشدن فاعل و مفعول در این جمالت کامال یکسان است، ولی نکته اي که مهم است بـه دلیـل         

شـاید  .  مطابقه فعل و مفعول، حذف این نقشهاي دستوري در این جمالت ممکـن اسـت               وجود نشانه 
نگریستن به پی بستهاي مفعولی از این منظر بتواند در تحلیلهاي آینده از ساختهاي مختلف فارسـی               

  . موثر افتد
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