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چکیده
مقاله حاضر به بررسی نحوی ساخت های هم راهی  در زبان فارسی می پردازد. ساخت های هم راهی 
 از سه عضو تشکیل می  شوند که عبارتند از موقعیت هم راهی، هم راهی  کننده )Accompanion( و 
هم راهی  شونده )Accompanion(. »با«  در مطالعات پیشین و دستورهای سنتی در گروه حروف 
مطالعات  در  بنابراین  دانسته  اند.  معّیت  »با«ی  را  ساخت هایی  چنین  است؛  شده  معرفی  اضافه 
پیشین، »با«  صرفاً یک حرف اضافه تلقی شده است. در تحلیل های نحوی »با«  را در چنین گروهی 
یک افزوده دانسته  اند. بررسی معنایی چنین ساخت هایی نشان داده است که »با«  در هر دو نقش 
حرف اضافه و هسته گروه حرف تعریف در مقام یک رابط را در داده های فارسی دارد. بنابراین 
تکواژ دستوری »با«  در ساخت های هم راهی  در زبان فارسی در دو جای گاه نحوی متفاوت مطرح 
است؛ گروه اول: هم راهی  متقارن)Symmetrical( که در این گروه سازه )با + گروه اسمی2( یک سازه 
اختیاری نیست؛ یعنی یک افزوده نیست. »با«  در این گروه نقش یک رابط یا پیوند دهنده را ایفا 
می کند. در گروه دوم، )با+گروه اسمی( یک افزوده است و حرف اضافه تلقی می گردد. این گروه 
هم راهی  نامتقارن نامیده می  شوند. بنابراین در نمایش این دو گروه نحوی، در گروه اول، »با«  به 
عنوان هسته گروه حرف تعریف در هسته قرار می  گیرد و گروه اسمی اول در جای گاه مشخص گر 
گروه حرف تعریف است؛ اما در گروه دوم، با تکرار گره میانی، گروه حرف اضافه به شکل افزوده 
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1-مقدمه
این  دارد.  اختصاص  فارسی  زبان  هم راهی  در  ساخت های  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
ساخت ها در زبان فارسی از هم نشینی »با«  و گروه اسمی تشکیل می شود. )با + گروه اسمی

NP / گروه حرف تعریفDP( بررسی زبان شناسان از روی کردهای نحوی، معنایی و رده 

 شناختی نشان داده است که این نوع ساخت ها قرابتی با ساخت های هم پایه که از طریق 
حرف عطف »و« تشکیل می شوند، دارند. تأثیر چنین دیدگاهی در بحث های رده شناختی 
نیز قابل مشاهده است؛ استیسن)Stassen( )2000( پس از بررسی بر روی 270 زبان به 
این نتیجه می رسد که زبان های هند و اروپایی در تولید ساخت های هم پایه از دو  استفاده 
می کنند که عبارتند از – راه کار هم پایگی AND و راه کار هم پایگی WITH. بر مبنای چنین 
 Haspelmath) WITH(و رده زبانی AND نیز به دو نوع رده زبانی تحلیلی، رده های زبانی 
معرفی می  شوند. با این فرض، زبان فارسی در زمره زبان های AND قرار دارد. در این رده 
زبانی)AND(، دو راه کار هم پایگی مشاهده می  گردد: - هم پایگی عطفی - هم پایگی هم راهی.
»هم پایگی را از منظرهای نحوی و معنایی تعریف کرده  اند. در دیدگاه نحوی، مشابه بودن 
مقوله های گروه های اسمی و سازه بودن هر یک مد نظر بوده است.« )چامسکی، 1957، 212( 
»هم پایگی از جهت معنایی نیز این  گونه تعبیر شده است که واحدهایی با نقش های معنایی 
یک سان، واحدی بزرگ  تر از خود را ایجاد می  کنند.« )هس پِل َمس، 2000 : 1( استیسن)2000( 
نیز در بحث رده شناختی خود بر این باور است که هم پایگی اسمی هنگامی رخ می  دهد که:

الف( گروه های اسمی به وقوع یک روی داد واحد داللت داشته باشند.
ب( روی داد واحد از سوی دو عضو شرکت کننده بطور همزمان) با دو مصداق 

جداگانه( از سوی دو فرد به وقوع بپیوندد.
1-a. John and Mary are talking

b. John is talking with Mary. )Paperno 2012:1 )

2-a. John and Mary will arrive tomorrow

b. John will arrive with Mary tomorrow 

دارند  یک سانی  مقوله  دو  هر   Mary و   John است  آمده  باال  در  که  تعریفی  مبنای  بر 
لحاظ  به   )2b مثال  های)1bو  در  است.  مشابه  نیز  آن ها  معنایی  نقش های  و   )2a و   1a(
هستند.  درگیر  فعل  روی داد  تحقق  در   Mary و   John جزیی،  بسیار  تفاوت  با  معنایی 
دو  هر  در  آن چه  باشد.  روی داد  آن  هم زمان  کنش  در  می  تواند  آن ها  ناچیز  تفاوت  تنها 
کننده  شرکت  عضو  دو  هر  متقابل  کنش  با  فعل  روی داد  که  است  این  است  مشترک 
امکان پذیر است. بنابراین صورت رو ساختی دیگری را می  توان برای آن ها در نظر گرفت. 
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3-a. John with Mary are talking

b. John with Mary will arrive tomorrow 

همان طور که مثال ها نشان می  دهند با هر دو نوع ساخت عطفی و ساخت هم راهی 
 روبرو هستیم؛ زیرا تکواژ دستوری »با«  با حرف عطف »و« در این نوع ساخت ها مترادف 
تلقی شده است. به بیان ساده  تر مثال های )2b ،1b و 3a,b( دگر گویی جمله های )1a و 
2a( هستند. با تأیید چنین فرضی کین )1994( در بررسی خود بر روی چنین ساخت 

 هایی، چنین دیدگاهی را به چالش می کشد و با مواجه شدن با جمله  ای مانند جمله زیر:
4-John is friends with Bill

یک دیگر  کنار  در   "with Bill" و   "John" اسمی  گروه  دو  که  می کند  فرض  چنین 
عمل  عطفی  اسمی  گروه  دو  همانند  که  می  دهند  تشکیل  را  مرکبی  اسمی  گروه 
آن  در  که  دارد  ساختی  زیر  مثال)4(،  در  ساختی  رو  جمله  وی  باور  به  می  کند. 
 "John and Bill" بنابراین  دارند.  قرار  یک دیگر  کنار  در  بالفصل  اسمی  گروه  دو  هر 
می شود: داده  نشان  زیر  در  که  می داند   )4( جمله  ساخت  زیر  و  مرکب  اسمی  گروه  را 

 5-------is friends [ John with Bill ] = [ John and Bill  ]

با این فرض، جمله روسـاخت )4( می  تـواند با حـرکت گـروه اسـمی اول یعـنـی 
"John"به جای گاه نخست در جمله ارتقا یابد و جمله روساختی )4( را تولید شود.

    6-John is friends [ ---t--- with Bill ]l

کین در تحلیل خود این گروه را این گونه نشان می  دهد:

 نمودار)1(
تلقی کرده است که می تواند  پیوندی  را، عبارت   x نمودار کین)1994( گروه این  در 
هسته آن گروه را »با«  و »و« تشکیل دهد. نکته قابل تأمل در تحلیل کین این است که 

بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی
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بطور  بودن آن ها  متوالی  یا  به هم نشینی در کنار یک دیگر  اسمی ضرورتی  این دو گروه 
از گروه دیگر فاصله  اول،  مانند جمله )4( گروه اسمی  بالفصل در روساخت نیست؛ گاه 
توجه  هم راهی  مورد  و  عطفی  ساخت  دو  این  ارتباط  می شود.   )Split( گسسته  و  گرفته 
بسیاری از زبان شناسان بوده است از جمله فیلمور )1968( معتقد است که ساخت های 
بنیادین هر دو را مشابه  از ساخت های هم راهی  مشتق شده  اند. کین نیز ساخت  هم پایه 
می  داند و زیر ساخت آن ها را یک سان می  بیند. بر مبنای تحلیل کین)1994( بر ساخت های 
هم راهی  را  ساخت  نوع  دو   )2010  ،2007(  )Zhang( ژانگ  انگلیسی،  زبان  هم راهی  در 
مثال)8(.  هم راهی  نامتقارن  و  مثال)7(  مانند  هم راهی  متقارن  ساخت  می  کند:  معرفی 
7-a.  John fell in love with Jane 
b. Peter compared the milk with water 

c. John quarreled with his wife 

d. Robin combined butter with sugar

8-a.John baked a cake with Mary 

b. John saw the insects with his glasses 

c. John will drink milk with Billy by his side 

در این تحلیل دو فرض وجود دارد: هر کدام از گروه های اسمی)NP/DP( در مثال )7( 
یک گروه اسمی مرکب هستند که دو گروه را شامل می  شود که به تعبیر ژانگ)2007( 
دو DP نامیده می  شوند که عبارتند از )with DP2 DP1( با استناد به تحلیل کین )1994( 
و تحلیل ژانگ )2007( در مثال )7( گروه های اسمی، مرکب هستند و تک واژ دستوری 
را »پیونده«  نیست. کین آن هسته  اضافه  »با«  هسته گروهی است که یک گروه حرف 
)Conjunctor( و ژانگ آن را هسته گروه حرف تعریف )DP( می  نامد. بنابراین آن چه که در 
هر دوی تحلیل های نامبرده مشترک و مشابه است این نکته است که »با«  یک حرف اضافه 
تلقی نشده است و گروهی که »با«  در آن یک حرف اضافه نیست با AND یا D مطابقت 
می  کند. از این رو در فرض اول تکواژ دستوری»با« در نقش یک رابط و پیوند دهنده در درون 
یک گروه اسمی مرکب را ایفا می  کند. نمودار این فرض را می توان این  گونه ترسیم کرد:

 

 ژانگ)2007، 2(  نمودار)2( 
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ژانگ در تحلیل نحوی خود گروه مرکبی را در نظر دارد که در آن هسته، مشخصه های 
آن  جمع  شمار  و  گروه  این  هسته  می  دهد.  نشان  خود  در  را  حالت  و  مقوله  ای  جمع، 
همانند گروه های اسمی عمل می  کند. از سوی دیگر با تعیین مشخصه و حالت اسم پس 
از  پس  اسم  به  می  تواند  اضافه  حرف  این  است.  اضافه  حرف  یک  نقش  در  نیز  خود  از 
نظریه  بر  استناد  با   ( ارزیابی  در  مشخصه  این  دهد.  مستقیم(  مفعولی)غیر  حالت  خود، 
 )Interpretable(تعبیر قابل  ساخت  و  حذف   ))Checking Theory(مشخصه  ها ارزیابی 
کسب  حالت  که  جایگاهی  به   DP1 گروه  حرکت  و  ارتقا  در  نیز  ژانگ  شد.  خواهد 
خود  گروه  درون  از  حالت  کسب  برای  می  تواند   DP1 دیگر،  بیان  به  است.  موافق  کند، 
نماید. دریافت  را  خود  فاعلی  حالت  تا  یابد  ارتقا   )Spec TP(زمان گروه  مشخص  گر  به 
نامتقارن می نامد؛  را ساخت  آن  ژانگ  یا فرض دوم که  دوم  در ساخت هم راهی  نوع 
تکواژ دستوری »با«  در نقش یک حرف اضافه است که در هسته گروه حرف اضافه جای 
می  گیرد. در این گروه حرف اضافه، نوع حالت متمم پس از خود را تعیین می  کند. لیکن 
می شود: داده  نمایش  زیر  نمودار  در  که  می  آید  حساب  به  افزوده  یک  جای گاه  این  در 

 

ژانگ)2007، 2(  نمودار)3(
در این گروه از ساخـت ها همـراهی، حرف اضـافه»با« در هسته یک گروه حرف اضافه 
قرار دارد که افزوده است. وی آن ها را "گروه قیدی فعلی)VP adverbials(" می  نامد. از منظر 

وی آن ها همانند قیدها، افزوده هستند.
نوع  این  در  را  دوگانه ای  رفتار  »با«  که  می  دهد  هم راهی  نشان  ساخت های  بررسی 
ساخت ها نشان می  دهد. از یک سو در نقش یک پیوند دهنده و از سویی دیگردر نقش یک 
حرف اضافه است. در نوع اول، ارزش معنایی و ساختاری هر دو گروه اسمی یکسان است 
و مفهوم جمع در سطح معنایی آن در تحقق روی داد فعل به ذهن می رسد. در حالی که 
در نمودار دوم، این دو گروه اسمی ارزش برابری ندارند و گروه حرف اضافه ای یک افزوده 
است. ژانگ )2007( در تحلیل نحوی خود معتقد است که بعضی از افعال مانند فعل های 

بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی 



مجله ی زبان و ادبیات فارسی140 /

جمعی، محمول هایی که ارتباط هم راهی  را نشان می  دهند و در انجام روی داد فعل یکی با 
دیگری هم راه می  گردد، مطرح می  شوند. از منظر وی در هم راهی  متقارن این گروه اسمی 
مرکب الزاماً جمع هستند و مفهوم جمع دارند، خواه گروه اسمی اول مفرد یا جمع باشد.
اما در گروه دوم که افزوده است، نوع ابزاری آن نیز مد نظر است که در بررسی های 
ژانگ و کین مورد توجه زیادی نبوده است. در نوع نامتقارن/ افزوده ای می توان با شبکه ای 
از نقش های متفاوت تکواژ دستوری »با«  در گروه حرف اضافه ای نیز روبرو شد که در این 
پژوهش با بررسی انواع ساخت های هم راهی  در زبان فارسی به آن ها نیز پرداخته می  شود.

با توجه به دیدگاه های متفاوت در خصوص تکواژ دستوری»با« در ساخت های هم راهی، 
نگارنده درصدد است تا وضعیت ساخت های هم راهی  و انواع آن ها را در زبان فارسی نشان 
دهد. اهمیت چنین پژوهشی این است که رفتار دوگانه »با«  در این زبان مشخص شود. پیامد 
چنین پژوهشی می  تواند عالوه بر حوزه های زبان  شناسی، در آموزش زبان فارسی در همه 
مقاطع تحصیلی نیز تأثیرگذار باشد. این مهم می  تواند نشان دهد که »با«  صرفاً یک حرف 
اضافه نیست و می  تواند نقش دیگری نیز داشته باشد. پاسخ به این که آیا در این زبان »با«  
صرفاً یک حرف اضافه است یا خیر و یا هر دو نقش را ایفا می  کند. با پژوهش حاضر می  توان 
نقش های متفاوت و جای گاه نحوی این تکواژ را در این نوع ساخت ها تعیین نمود. عالوه 
بر آن بررسی نوع ابزاری این  گونه ساخت ها و تعیین انواع آن ها از دیگر هدف های پژوهش 
دهد. ارائه  متفاوت  نموداردرختی  دو  می تواند  آن  نحوی  ویژگی های  است.تعیین  حاضر 
بررسی شواهد و مرور مطالب گذشته نشان می  دهد که در زبان فارسی چنین پژوهشی 
نگرفته است. در دستورهای سنتی و زبان  شناختی چنین تکواژی صرفاً  پیش تر صورت 
به صورت یک حرف اضافه مطرح بوده است. لیکن توجه زبان  شناسان غیر ایرانی به این 
نوع ساخت ها قابل توجه است برای مثال در گویش Turku Seediq )زبان Formoson ( که 
 Q'anjob'l در  است.  اضافه  »با« یک حرف  تایوان صحبت می  شود  در بخش غربی  عمدتاً 
)زبان Mayan( در گوآتماال، در Capeverdean )زبان کریول پرتغالی-بنیاد( و درPaiwan )در 
بررسی زبان های Austronesian( هر دو نقش حرف اضافه و ربط دهندگی را ایفا می  نماید. 
چنین  تا  داشت  آن  بر  را  نگارنده  دیگر،  زبان های  به  موضوع  بسط  و  بحث  گستردگی 
ساخت هایی را مورد بررسی قرار دهد و انواع آن ها را با ارزیابی آزمون های متعدد تعیین 
کند. پژوهش حاضر با این فرض انجام می  گیرد که در زبان فارسی نیز »با«  هر دو نقش 
می  شوند.  شامل  نیز  را  دیگری  شاخه های  زیر  هم راهی  خود  ساخت های  انواع  و  دارد  را 
سوابق  و  مطالعات  به  نخست،  بخش  می  شود.  تشکیل  بخش  چهار  از  حاضر  مقاله 
عطفی  هم پایه  هم راهی  و  ساخت های  زمینه  در  ایرانی  زبان  شناسان  و  نویسان  دستور 
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مختصر  و  کلی  بطور  فارسی  زبان  ویژگی های  ابتدا  در  دوم،  بخش  در  دارد.  اختصاص 
دارد  اختصاص  متعددی  آزمون های  به  داده ها،  تحلیل  ارایه می  گردد. بخش سوم، بخش 
در  ساخت ها  این  ارزیابی  با  می  دهد.  قرار  ارزیابی  ترازوی  در  هم راهی  را  ساخت های  که 
تفاوت  آن  بر  عالوه  نمود؛  طبقه  بندی  هم راهی  را  ساخت های  انواع  می  توان  بخش  این 
با  بنابراین  می  گردد.  تعیین  عطفی  هم پایه  هم راهی  و  ساخت  دو  این  شباهت های  و 
زبان  در  زیر-طبقه  هایشان  با  را  آن ها  انواع  هم راهی،  ساخت های  ویژگی های  تعیین 
فارسی معرفی می  نماییم. در بخش چهارم، جمع بندی و نتیجه  گیری کلی ارایه می  شود.

سوابق و پیشینه پژوهش:
دستورنویسان:

جمالت  نوع  این   )313-312 گیوی)1380،  و  انوری  ؛   )252-246 خانلری)1380، 
متن  یک  یا  گفتار  یک  در  مستقل  جمله های  آن ها  منظر  از  نامیده  اند.  پیوندی  را 
می  توانند با هم پیوستگی داشته باشند. این پیوند به دو دسته تقسیم می  شود: - پیوند 
قرار  یکدیگر  پی  در  مستقل  یا چند جمله  دو  معنوی،  پیوند  در  لفظی.  پیوند   - معنوی 
می  گیرند و بی واسطه حرفی یا کلمه ای بهم می  پیوندند. )همان، 248( در پیوند لفظی، 
واسطه   ی  با  است  مشترک  زمان  و  شخص  در  آن ها  فعل  که  مستقل  جمله  چند  یا  دو 
ربط  با حرف  که  می  نامند. جمله هایی  ربط  را حرف  کلمه  این  می  پیوندند.  بهم  کلمه ای 
تساوی،  مطابقت،  می  باشد:  دارا  را  ذیل  روابط  از  یکی  یک دیگر  به  نسبت  پیوسته  اند 
تناوب، مقابله و منافات، توالی، اثبات و نفی، مشارکت در نفی، بیان علت و بیان نتیجه. 
دستور نویسان سنتی، صرفاً با نگاهی توصیفی به پدیده هم پایگی پرداخته  اند. در این 
رو  این  از  است.  بوده  توجه  مورد  دستوری  مقوله  و  ساختمان  درونی،  ساخت  توصیف ها 
مورد  ساخت هایی  چنین  بنیاد،  نظریه  نگاهی  با  پیشین،  ارزشمند  دستاوردهای  درک  با 
مطالعه قرار می  گیرند تا با چالش های نظری و معنایی کاربردی تبیینی جامع حاصل گردد. 

زبان  شناسان:
گیلکی  و  مازندرانی  گویش های  از  برخی  بررسی  به   )140-137 کلباسی)1376، 
پرداخته  نوع ساخت ها  این  به توصیف  بررسی های خود صرفاً  نیز در  پرداخته است. وی 
است.  بوده  سنتی  دستورنویسان  به  مشابه  و  همگام  نیز  وی  مطالعه  این رو  از  است. 
الزار)1393،  و   )86-78  ،1378( ماهوتیان   ،)144-139  ،1386( غالم علی  زاده 
مقوله  با  مستقل  جمله  دو  می  کنند؛  تعریف  این گونه  را  هم پایگی   )250-  247
»حروف  می  پیوندند؛  بهم  ربطی  حروف  همان  با  مشابه  دستوری  نقش  یا  یک سان 
)247 )همان،  شود.«  ظاهر  می  تواند  نیز  جمله  یک  در  واژه  دو  میان  که  ربطی 
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زبان  در  هم پایگی  بررسی  به  شناختی  روی کردی  با   )117  ،2013( فیاضی 
هم پایگی  بر  آن ها  تأثیر  و  شناختی  عوامل  به  خود  بررسی  در  وی  می  پردازد.  فارسی 
یک  از  پیوندی  سازه های  است:  شده  تعبیر  چنین  منظر  این  از  هم پایگی  دارد.  اشاره 
اصلی:  پرسش  دو  به  پاسخ  در  وی  هستند.  برخوردار  مشابهی  ساخت  و  مشترک  مقوله 
رابطه  آیا  هستند؟  خاصی  معنایی  معیارهای  رعایت  به  مشروط  هم پایه  سازه های  آیا 
می  نماید  نتیجه  گیری  چنین  دارد؟  وجود  هم پایه  سازه های  بین  مقوله ای  یا  طرح واره ای 
شناختی  عوامل  دیگر  سوی  از  دارد.  وجود  هم پایه  سازه  دو  میان  معنایی  ارتباط  که 
در  استعاری  ارتباط  و  همآیندی  تقابل،  نشان داری،  زمانی،  توالی  جانداری،  اندازه،  مانند 
دارند. تأثیر  هم پایگی  بر  شناختی  عوامل  ساده  تر  بیان  به  می  کنند.  ایفا  نقش  هم پایگی 
شعبانی و دیگران )1389، 131-156( به ساخت هم پایگی با نگاهی به زبان فارسی 
می  پردازد. وی با معرفی حروف ربط و انواع آن از منظر نحوی، روی کردهای چند هسته ای 
انگاره مشخص گر-  نارسایی  به  و حرف ربط هم پایگی را مورد بحث قرار می  دهد. سپس 
هسته-متمم اشاره می  کند. از منظر ایشان، هم پایگی در هر سطحی حتی پایین  تر از واژه 
امکان پذیر است. در پایان با اتکا به فرایند ادغام خالص، چنین روی کردی را در تبیین 
داده های فارسی موثر می  داند. بر اساس این رویکرد، هم پایگی در هر سطحی میسر است.

الزار )1393، 89( در معرفی و توصیف حروف اضافه، »با«  را در دو نقش معیت و وسیله 
معرفی می  نماید. وی در بررسی خود در مورد متمم های حرف اضافه را )مفعول با واسطه( 
می  خواند »زیرا رابطه مفعول با فعل با واسطه حرف اضافه برقرار می  شود.« )همان، 227( در 
بررسی وی ترکیب قیدهای حالت و ابزار و آلت هم راه با حرف اضافه»با« و »به« به کار می  روند. 
وی اسم ها آلتی را که با حرف اضافه »با« به کار می  روند اسم های ذات در نظر می  گیرد. عالوه بر 
این نوع ساخت ها وی معتقد است که این حرف اضافه»با« به  هم راه قیدها نیز مشاهده می  گردد. 
وسیله و آلت به انجام رساندن عمل، اغلب با حـروف اضافه مرکـب )با یا بـدون حـرف 

اضافه به( نیز بیان می  شود:
)همان،234( بودند.  شده  محکم  گل  و  ساروج  با  که  سنگ  تخته  چندین   -9
 نقش دیگری که برای حرف اضافه »با« در نظر می  گیرد، همـ راهی  و معیت یا اشتراک 

بوسیله حرف اضافه »با« نشان داده می  شود:
10- با زن و بچه به اروپا رفته است.

11- با خودش گفت.
از نظر ایشان متـممی که »با«  بر سر آن آمده اغلب نه به فعل بلکه به یک اسم مربوط 

می  شود.
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12- مرد مسنی با لباس فرسوده وارد شد.
گاه »با«در این متمم تقریباً معادل حرف ربط هم پایگی »و« است.
13- حسن با برادرش آمدند = ] حسن و برادرش[ )همان، 236(

در این تحقیق، معیت با حرف اضافه مرکب ـ هم راه، بهمراهی ـ نیز نشان داده می  شود. 
به  توجه  با  است.  داشته  ارزش مندی  دستاورد  پیشین  مطالعات  از  یک  هر  بی  شک 
دستاوردهای هر یک از آن ها، هم پایگی به حرف عطف »و« محدود شده است. بررسی های 
معنایی-کاربردی حاکی از آن است که از منظر روی کردهای معنایی و کاربردی می  توان به 
نوع دیگری از »با«  اشاره نمود که در مطالعات پیشین مورد توجه نبوده است؛ »با«  به عنوان 
یک پیوند/ ربط دهنده. بنابراین »با«  به عنوان یک حرف اضافه و یک پیوند دهنده مورد 
توجه است. پژوهش حاضر صرفا به بررسی »با«  در ساخت های هم راهی  در زبان فارسی 
به لحاظ نظریه های نحوی و معنایی/کاربردی بسنده می  کند. چنین تحلیل نظریه-بنیادی 
در سوابق یافت نشد. شایان ذکر است که این ساخت های هم راهی  را می توان از نگاه رده 
شناختی نیزبررسی نمود. )بررسی رده شناختی آن ها نیز در زبان فارسی در دست انجام است.

2-بحث و بررسی
2-1- ویژگی زبان فارسی:

زبان فارسی در زمره زبان هایی است که زبان هسته پایانی نام گرفته است، هر چند که 
در این زبان جای گاه هسته در گروه های نحوی متفاوت است؛ برای نمونه در گروه فعلی، 
هسته در پایان قرار می   گیرد؛ در گروه حرف اضافه در ابتدای گروه می  آید. آرایش سازه ای 
در این زبان فاعل-مفعول-فعل)SOV( است. این آرایش در روساخت جمله ها به دلیل وجود 
آزادی نسبی در ترتیب کلمات در زبان فارسی دچار دگرگونی های بسیاری می  گردد. انگیزه 
انگیزه آن  زبان است که  این  قلب نحوی)Scrambling( در  ماهیت  تنوعات ساختاری  این 
حرکت کانونی )Focus movement(، مبتدا سازی)Topicalisation( و نحوه قرار گرفتن سازه 
 ها)Word order( در جمله است. ترتیب قرار گرفتن سازه ها و جابه  جایی آن ها در این زبان 
عالوه بر دالیل نحوی، دالیل کاربردی و بافتی )نحوه قرار گرفتن اطالع در جمله( نیز دارد. 
کریمی )2005( معتقد است که زبان فارسی زبانی مبتدا-بنیاد )Topic prominent( است. 
به بیان ساده  تر مبتدا و جای گاه مبتدا در آن بسیار برجسته است. قلب نحوی و کانونی سازی از 
عواملی هستند که ساخت جمله ها را در روساخت دگرگون می  سازد. برای نمونه در این زبان 
بر خالف زبان انگلیسی انگیزه حرکت گروه اسمی از درون مشخص  گر گروه فعلی کوچک 
)پوسته  ای( به جای گاه مشخص  گر گروه زمان به دلیل حضور مشخصه EPP در هسته آن گروه 
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نیست زیرا چنین نیازی از سوی تصریف غنی فعل در زبان فارسی مرتفع می  گردد. )کریمی 
2005( زبان فارسی با داشتن تصریف غنی می  تواند مطابقت شخص و شمار را از آن طریق 
انجام دهد]مطابقت محمول با فاعل، مفعول مستقیم، حرف اضافه و مفعول غیر مستقیم.

برای  که  است  آن  تصریفی  و  دستوری  نشانه های  زبان  این  ویژگی های  دیگر  از 
که  شمار  و  شخص  ثانویه؛  مبتدای  تعبیری  به  مستقیم.  مفعول  نشانه  »را«  مثال 
اختیاری  فارسی  در  فاعل  فعل ظاهر گردد. حضور  کنار  در  بست  واژه  به شکل  می  تواند 
بنابراین  می  کند.  مجاز  را  فاعل  حذف  فعل،  روی  بر  غنی  تصریف  و  مطابقت  و  است 
می  گیرد.  قرار   )Pro-drop languages( ضمیرانداز  زبان های  رده  در  فارسی  زبان 
بودن  جمع  و  مفرد  صورت  و  مطابقت  به  می توان  زبان  این  دیگر  ویژگی های  از 
فعل  با  باشد  جمع  آن  تعداد  و  باشد  شمارش  قابل  فاعل،  چنان چه  کرد.  اشاره  فاعل 
بر  جمع  یا  مفرد  صورت  به  فعل  روی  بر  آن  نشانه  و  »مطابقت  می  کند.  مطابقت  جمع 
باید  نیز  آن  فعل  باشد،  جمع  و  جاندار  فاعل،  اگر  بنابراین  می  گردد.  ظاهر  فعل  روی 
و  فاعل  میان  مطابقت  فارسی  زبان  در   )52  ،1392 )خانلری  شود.«  آورده  جمع 
در  آن  در  که  می  خورد  چشم  به  نیز  محترمانه ای  سبک  زبان  این  در  دارد.  وجود  فعل 
نمونه: برای  باشد  مفرد  فاعل  زمانی  که  حتی  است  جمع  فعل  شمار  موقعیت ها  همه 

14- مریم با خواهرش آمدند.
15- جناب عالی فرمودید. 

در کاربرد مـودبانه پس از اسمی که تنها به یـک شخـص اشـاره دارد اغلب فعل جمع 
می  آید. )الزار1393، 213(
16- آقا منزل نیستند.

گاه در این زبان فاعل یک اسم جمع است و فعل مفرد به کار می  رود.
17- پلیس آمد.

این  داده های  تحلیل  به  فارسی  زبان  مطابقتی  ویژگی های  باب  در  کلیتی  از  پس 
انواع  و  طبقه  بندی  به  تا  می  پردازیم  بعدی  بخش  هم راهی  در  ساخت های  در  زبان 
انواع  بررسی  این  با  است  نگارنده درصدد  یابیم.  زبان دست  این  ساخت های هم راهی  در 
دهد. نشان  جامع  بطور  می شوند،  شامل  که  شاخه هایی  زیر  با  را  هم راهی  ساخت های 

2-2-تحلیل داده ها فارسی:
 در این بخش با ارزیابی ساخت های هم راهی  و ابزاری، ویژگی های این نوع ساخت ها تعیین 
می  گردد. هدف اصلی از تحلیل داده ها این است که نشان دهیم ساخت های هم راهی  دو نوع 
هستند: در گروه اول سازه  های ]DP1[ و ] با+ DP 2[وابسته های اصلی فعل هستند؛ در این 
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گروه »با«  نقش یک متصل کننده / ربط دهنده را ایفا می  کند. در واقع »با«  یک پیوند دهنده 
است. از سوی دیگر گروه دوم، گروهی هستند که سازه ] با+ DP 2[یک افزوده به حساب 
می  آید و »با« در هسته گروه حرف اضافه جای می  گیرد. ساخت های ابزاری نیز که دو گروه 
اسمی جاندار و غیر جاندار در آن مطرح است می  تواند خود انواعی داشته باشد. در این بخش 
تمامی انواع ساخت های هم راهی )هم راهی  و ابزاری( و زیر- طبقه آن ها معرفی می  شوند. 

2-2-1- ساخت هم راهی  متقارن: 
هستند؛  جمله(  در  )فعل  وابسته های ضروری  اسمی  گروه  دو  ساخت ها،  نوع  این  در 
به لحاظ جانداری / غیرجانداری در یک سطح مشابه قرار دارند. افعالی که این ساخت ها 
را تشکیل می  دهند عبارتند از: افعال جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال خاص ترکیبی 
و قیاس هم سانی. این دو گروه اسمی، هر دو در تحقق رویدادفعل شرکت دارند و تعبیر 
معنایی آن ها جمع است. نکته قابل توجه در این نوع ساخت ها این است که هر دو وابسته 
مقایسه کردن، حمله  مانند  افعالی  دارند.  بسزایی  نقش  رویدادی جمله  تحقق  در  اسمی 
شکل  یک  و  اندازه  هم  کردن،  رقابت  بودن،  مغایر  کردن،  مخلوط  کردن،  ترکیب  بردن، 
آزمون های  رهگذر  از  دارند.  فعل  روی داد  تحقق  ضروری جهت  وابسته  دو  به  نیاز  بودن 
هم راهی  ساخت ها  و  عطفی  پیوندی  ساخت ها  میان  شباهت های  و  تفاوت ها  متعددی، 
 نیز تعیین می  گردد. در ادامه خواهیم خواند علی رغم شباهت و تفاوت های میان آن دو، 
می  شوند.  بندی  طبقه  نامتقارن  و  متقارن  اصلی  گروه  دو  به  هم راهی  خود  ساخت های 
کرد. خواهد  بینی  پیش  را  متفاوتی  معنایی  و  نحوی  تبیین های  مشاهده ای  چنین 

:)Substitution(2-2-1-1- آزمون جابجایی
برخوردار  ارزش  از  یکسانی  سطح  از  اسمی  گروه  دو  چنان چه  آزمون  این  در 
مثال برای  آمد.  نخواهد  پیش  جمله  مفهوم  در  تغییری  هیچ  آن ها  جابجایی  با  باشند، 

17- الف- علی با مینا هم قد است = علی و مینا هم قد هستند.
 ب- مینا با علی هم قد است = مینا و علی هم قد هستند

18- الف- علی نمک را با آب مخلوط کرد = علی نمک و آب را مخلوط کرد.
 ب- علی آب را با نمک مخلوط کرد= علی آب و نمک را مخلوط کرد.

19- الف- علی با حسن دوست است= علی و حسن دوست هستند.
 ب- حسن با علی دوست است= حسن و علی دوست هستند. 

شایان ذکر است که در این مرحله از تحلیل، ساخت اطالع و موقعیت کالمی آن ها مد 
نظر نیست. زیرا قطعاً به لحاظ ساخت اطالع و نحوه قرار گرفتن اطالعات در جمله تفاوت های 
اساسی میان آن ها وجود دارد. در مثال  های)17-19(جابجایی هر یک از سازه ها ]DP1[ و ] 
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با+ DP 2[ همانند جابجایی در گروه های هم پایه عطفی، تغییری در روند تحقق روی داد ایجاد 
نکرده است. در همه مثال ها مشارکت هر دو سازه سبب به وقوع پیوستن روی داد فعل شده است. 

:]DP 2 +2-2- 1-2- حذف سازه ] با
20- مریم با مینا خواهر است.  * مریم             خواهر است.

21- مریم و مینا خواهر هستند.  * مریم               خواهر هستند. 
22- مریـم را با میـنا مقایسه کرد.  * مریم              را مقایـسه کرد. ) فارغ از بافت 

کالمی( 
جمله  های)21-22( نشان می  دهند که سازه ] با+ DP 2[یک افزوده نیست و شباهتی 

به گروه پیوندی )با حرف عطف( دارد.
:]DP 2 +[ و ] باDP1[ 2-2-1-3- وحدت نقش معنایی
23- علی با حسن او را کشتند = علی و حسن او را کشتند.
24- علی با حسن کشته شد = علی و حسن کشته شدند.

25- طال با نقره به راحتی ترکیب شدند = طال و نقره به راحتی ترکیب شدند.
همان طور که مثال های )23-25( نشان می دهند در جمله ) 23( علی و حسن هر دو 
عامل و کنش گر در اجرای روی داد فعل هستند. در مثال)24( علی و حسن هر دو تحت 
تأثیر انجام کنش قرار گرفته  اند و همین طور در مثال )25( نیز دو گروه اسمی غیر جاندار 
تحت تأثیر روی داد و عمل ترکیب قرار گرفته  اند. بنابراین این مثال ها حکایت از شباهت 
میان ساخت های هم راهی  و عطفی دارد. در هر یک از آن ها، هر دو مصداق به رویدادی واحد 
داللت دارند. در بخش هایی از مقاله حاضر به تفاوت های میان آن ها نیز اشاره خواهد شد.

2-2-1-4- حذف گروه فعلی)VP ellipsis( / فعل: 
با+   [ و   ]DP1[سازه  های که  است  این  بر  فرض  هم راهی  متقارن  ساخت های  در 
تحلیل های  در  بنابراین  هستند.  فعل  روی داد  در  ضروری  وابسته های  دو  هر   ]DP  2
ابقاء آن ها در  نبودن(،  افزوده   ( با قبول چنین فرضی  به حساب نمی آیند.  افزوده  نحوی 
می  شود.  جمله  شدن  دستوری  غیر  سبب  و  نیست  مجاز  حذف  از  پس  و  جمله  انتهای 
26- الف- علی تکالیف خود را روز دو شنبه نوشت و مریم )هم( روز پنج شنبه.  )ابقاء 

افزوده(. 
 ب- * علی کتاب را روز دوشنبه آورد و مریم)هم( مجله ُر.    ) * ابقاء وابسته فعلی(. 

27- الف- * علی بیتا و مریم را باهم مقایسه کرد و حسن و مینا. 
 ب- */؟؟ علی بیتا را با مریم مقایسه کرد و حسن با مینا.

 - ابقاء چنین گروه  هایی در بافت کالمی برای هر دو ساخت امکان پذیر است.
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 1( الف: علی بیتا را با مریم مقایسه کرد.
ب: حسن هم با مینا.

ابقاء ساخت های هم پایه عطفی و هم راهی  متقارن منجر به غیر دستوری شدن و غیر قابل 
قبول بودن آن ها شده است. )مثال 26ب و 27 الف و ب ( اما ابقاء سازه افزوده مشکل ساز نیست. 
)مثال 26 الف( چنین آزمونی نشان می  دهد که در این نوع از ساخت های هم راهی  سازه ] با + 2 
DP[ یک افزوده نیست. برای تأیید چنین ادعایی آزمون دیگری را مورد ارزیابی قرار می  دهیم.

:]DP 2 +2-2-1-5- اختیاری بودن سازه ] با
فرض بر این است که در گروه هم راهی  متقارن، سـازه] با+ DP 2[ یک سـازه اختیاری 

نیست. مانند مثال  های زیر:
28- الف- علی با حسن برادر است. 

 ب- * علی برادر است. 
29- الف- علی با حسین غذا پخت.

 ب- علی غذا پخت.
30- الف- علی مینا را با برادرش مقایسه کرد.

 ب- */؟؟ علی مینا را مقایسه کرد.
حذف سازه ] با+ DP 2[ در مثال های ) 28 ب و 30 ب( نشان می  دهد که در بعضی 
 29( در جمله  و  الف(  و 30  الف   28( مانند  سازه ضروری  این  موقعیت های ساختی،  از 
الف و ب( اختیاری است. بنابراین با توجه به نوع فعل، ضروری بودن آن سازه در تحقق 
درشکل  که  حالی  در  نیست.  افزوده  یک  سازه  آن  که  است  آن  از  حاکی  فعل  روی داد 
نمی  کند. ایفا  نقشی  فعلی  روی داد  تحقق  در  و  است  افزوده  یک  بودن،  اختیاری 

2-2-1-6- جای گزینی ضمیر:
31- الف- علی با حسین برادر است.

 ب- آن ها برادر هستند.
 پ- * او برادر است. 

32- الف- طال و نقره به راحتی ترکیب شدند.
 ب- آن ها به راحتی ترکیب شدند.

هم راهی  متقارن)دو  ساخت های  در  که  می  دهند  نشان  مثال  های)32-31( 
است  سویه  هم راهی  دو  و  رابطه  این  دارد.  وجود  آن ها  درون  جمع  مفهوم  سویه(، 
سویه  دو  رویدادی  شیء،  دو  شدِن  ترکیب  و  بودن  دوست  بودن،  برادر  مثال  برای 
ضمیر  جای گزینی  بنابراین  برساند.  ذهن  به  را  جمع  مفهوم  می  تواند  که  هستند 

بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی 



مجله ی زبان و ادبیات فارسی148 /

است.  قبول  قابل  مفرد  ضمیر  با  مقایسه  در  وابسته  سازه  دو  هر  جای  به  جمع 
:)Binding(2-2-1-7- مرجع گزینی

33- الف- مادر، پدرش خودشان را در آیینه دیدند. 
 ب- تیم الف با تیم ب در زمین های خودشان به رقابت پرداختند.

 پ- علی با مریم هردو هم قد همدیگه هستند. 
در  باید  سویه  ضمایردو  و  انعکاسی  ضمیر  گزینی،  مرجع  نحوی  نظریه  مبنای  بر 
کوچک ترین مقوله حاکم خود به قید مرجعی درآیند. قضاوت بر روی این جمله ها بویژه 
ابهام بسیاری پیش روی نگارنده قرار داد. قضاوت گویندگان  )33پ( بین فارسی زبانان، 
تفاوت  امر  این  دلیل  بود.  متفاوت  آن  بودن  دستوری  غیر  و  دستوری  بر  زبان  فارسی 
بافت  به  با توجه  و  زبانی  بر شم  استناد  با  میان فارسی رسمی و محاوره ای است. برخی 
بر  برخی  که  حالی  در  ؛  دادند  تشخیص  قبول  قابل  و  دستوری  را  جمله)33پ(  کالمی 
مریم  و  علی  تولید سازه های  فارسی  زبان  و صورت رسمی دستور  نگارشی  اصول  اساس 
را با تکواژ دستوری »با«  عجیب و غیر قابل قبول دانستند. لیکن با توجه به غالب بودن 
است.  گرفته  نظر  در  دستوری  را  آن  نگارنده  جمله)33پ(،  صحت  بر  قضاوت ها  تعداد 
پدرش(،  )مادر،  به سازه های  مثال ها، ضمیر جمع »خودشان«  از  به هر یک  توجه  با 
سازه های  به  ضمیر  ارجاع  با  است.  داشته  ارجاع  مریم(  با  )علی  و  ب(  تیم  با  الف  )تیم 
اسمی با مفهوم جمع و مطابقت ـ در زبان فارسی محترمانه نیز در صورت مفرد یا جمع 
بودن فاعل، فعل جمع است. بنابراین مطابقت در حالت محترمانه در ساخت  های همراهی 
 – نیستند.  منزل  آقا   - آمدند.  برادرش  با  علی   - است.  فعل جمع هم راه  و  مفهوم  با  نیز 
با ساخت های عطفی می  باشد. با فعل، مشابه  با / و همسرشان به سفر رفتند.ـ آن ها  آقا 

)Constituency(2-2-1-8- تعیین سازه بودن
در تحلیل های نحوی صرفاً سازه ها می  توانند با حرف ربط به یک دیگر مرتبط گردند. 

34- )علی با مریم( و ) حسن با حسین( به میهمانی رفتند.
2-2-1-9- تکیه کانونی / پرسش و کانونی سازی:

یکی از آزمـون هایی که می  توانـد عملـکرد سازه ] با+ DP 2[ را به عنوان یک وابسته 
Wh- (نشان دهد، کانونی کردن آن است که از دو روش انجام می  گیرد: - پرسش

 )Clefting( .اسناد سازی – )extraction

35- الف- مینا با مریم خواهر است/ هستند.
 ب- مینا بود که با مریم خواهر است.

 پ- * با مریم بود که مینا خواهر است.
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36- الف- عمر با جمعی به خانه  اش حمله بردند.)شریعتی، 1379، 9(
 ب- عمر بود که با جمعی به خانه  اش حمله بردند.

 پ- * با جمعی بود که عمر به خانه  اش حمله بردند.
 ت- * با کی عمر به خانه  اش حمله بردند؟) در مفهوم جمع امکان پرسش و خروج سازه نیست.( 
سازه  دو  که  کرد  نتیجه  گیری  این  گونه  می  توان   )36 و  مثال  های)35  به  توجه  با   
 2 با+   [ سازه  نیستند.  مشابه  نیز  اطالعی  ساخت  لحاظ  به   ]DP  2 با+   [ و   ]DP1[
بودن  کانونی  باشد.  کانونی  نمی  تواند  افزوده(  )غیر  متقارن  ساخت های  در   ]DP

پ،   36 و  35پ  مثال  ها)  به  توجه  با  بنابراین  است.  نو  اطالعات  حاوی  معنای  به 
است.   )Background( پس زمینه  و  پیش فرض  اطالع  DP[حاوی   2 با+   [ سازه  ت( 
 بررسی ساخت های هم راهی، مشابهت های بسیاری را با ساخت های هم پایه عطفی نشان 
می  دهد. پس از نمایش شباهت های بسیار میان این دو ساخت، یکی از نکته هایی که آن ها را از 
یک دیگر متمایز میکند کاربرد قید »جداگانه« است که در مقابل قید »با هم/ با هم دیگر« قرار دارد. 

36- الف- علی و مریم باهم رفتند.
 ب- علی با مریم باهم غذایشان را تمام کردند. 

37- الف- علی و مریم جدا ازهم رفتند. ) هر یک به تنهایی / جداگانه(
 ب- علی با مریم جدا از هم / جدا رفتند. 

هم راهی  ساخت  دو  هر  در  می  دهند  نشان   )37 و   36  ( مثال  ها  که  همان طور 
لیکن  می  شود.  مشاهده  سازه  دو  هر  در  هم زمان  روی داد  وقوع  مفهوم  عطفی،   و 
است.  پذیر  امکان  عطفی  ساخت های  در  صرفا  یک  هر  در  مجزا  وقوع  مفهوم 
خالصه و جمع بندی آزمون ها تا به این مرحله از مقاله نشان می  دهد که در ساخت های 
هم راهی  از نوع متقارن سازه ]با+ DP 2[ می  تواند به عنوان یک سازه ضروری در تخقق روی داد 
فعل، گروه مرکبی DP [DP1 ] با+ DP 2[ [ را تشکیل دهد. در این نوع ساخت های هم راهی، 
سازه ] با+ DP 2[ یک سازه اختیاری نیست؛ بدین معنا که در جای گاه یک افزوده قرار ندارد. 
بنابراین تکواژ دستوری »با«  در نقش یک ربط دهنده یا پیودن دهنده در جای گاهی به جز 
هسته گروه حرف اضافه مطرح می  گردد. این ساخت ها عبارتند از ساخت های هم راهی  با 
افعال جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال ترکیبی و قیاس های مشابهت. برآیند چنین آزمون 
 هایی، نمایش ساخت هم راهی  متقارن در زبان فارسی را در نمودار)2( مورد تأیید قرار می  دهد. 
با قبول وجود نوع متقارن در زبان فارسی، این پرسش مطرح است که آیا این دو سازه 
ضروری در همه حالت ها بالفصل هستند. در زبان انگلیسی در موقعیت های گسسته که 
در مقدمه و بیان مسأله آمده است، سازه ها در زیر ساخت متوالی هستند)مثال 5(، لیکن 
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مثال های  مانند  ارتقا سازه ]DP1 [ صورت می  گیرد  به دلیل کسب حالت،  در روساخت 
لیکن علت آن کسب  فارسی مشاهده می  شود؛  زبان  نیز در  و 6(. چنین گسستگی   5 (
حالت و ارتقا نیست. در زبان فارسی کانونی شدن و یا حرکت کانونی سبب اصلی حرکت 
)1997(، گسستگی  ریتزی  زایشی  نحوی  تحلیل  به  استناد  با  این سازه فرض می  گردد. 
کانون  با مشخصه  مطابقت  منظور  به  کانون  و  مبتدا  نقشی  به گروه های  نما  متمم  گروه 
امکان پذیر است. در تحلیل های نقشی و کالمی، نحوه ارایه اطالع در رو ساخت جمله بنا بر 
دالیل بافتی و کاربردی، امکان کانونی شدن سازه ای را در جمله روساختی مهیا می  سازد. 
با+ 2  بنابراین گسستگی دو سازه ]DP1 [ و ]  )عوامل کانونی سازی مانند قلب نحوی( 
DP[ یکی دیگر از تمایزاتی است که بین ساخت های هم راهی  و عطفی مشاهده می  شود. 

در زبان فارسی آرایش سازه ای نسبتاً آزاد در زبان فارسی این امکان را بوجـود می  آورد 
تا نمایش ساخت اطالع سازه ها دگرگون و متنوع باشد. برای مثال:

38- الف- علی با مریم هم قد است.
 ب- با مریم، علی هم قد است. 
پ- ؟ هم قد است علی با مریم. 

ت- عمر هم قد است با مریم. 
39- الف- عمر با جمعی به خانه  اش حمله بردند.

ب- باجمعی، عمر به خانه  اش حمله بردند.
پ- ؟ به خانه  اش حمله بردند، عمر با جمعی.

ت- عمر به خانه  اش حمله بردند با جمعی.
بعنوان جمع  بندی و خالصه بحث ساخت های هم راهی  متقارن در زبان فارسی می توان 
این  گونه نوشت که در این نوع ساخت های هم راهی  که متشکل از افعال جمعی، محمول های 
ربطی، افعال ترکیبی و قیاس های همسان هستند، سازه های ]DP1 [ و ] با+ DP 2[ ضروری 
افزوده به حساب نمی  آید.  با+ DP 2[ اختیاری نیست و  این گروه، سازه ]  می  باشند. در 
ندارد.  قرار  اضافه  حرف  جای گاه  در  »با«   دستوری  تکواژ  نحوی  تحلیل های  در  بنابراین 
نام ربط دهنده/ پیوند دهنده برای آن مورد تأیید قرار گرفت.  از این رو نقش دیگری به 
ارتقا و کسب  انگلیسی،  زبان  بر خالف  زبان  این  فارسی نشان داد که در  بررسی شواهد 
حالت انگیزه حرکت و جابه جایی این دو سازه نمی  باشد بلکه ویژگی قلب نحوی و انگیزه 
کالمی – کاربردی علت آن است. حرکت و جابه جایی کانونی سبب گسستگی این دو سازه 
می  شود که محدودیت هایی نیز دارد . )مانند مثال38پ و 39پ(. بنابراین آرایش سازه ها 
)قلب نحوی( با انگیزه آرایش اطالعی در جمله می  تواند رو ساخت های متنوعی از چنین 
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ساخت هایی ارایه دهد. نمودار این نوع از ساخت هم راهی  را می  توان به شکل زیر ارایه کرد:
هم راهی متقارن )غیر افزوده(

 
2-3- ساخت های هم راهی  نامتقارن:

این  با  دارند  حضور   ]DP  2 با+   [ و   ]  DP1[ سازه  دو  هر  ساخت ها  نوع  این  در 
»با«   بنابراین  است)نمودار3(.  افزوده  یک   ]DP  2 با+   [ سازه  دوم،  گروه  در  که  تفاوت 
در  و  است  اختیاری  سازه  ای  اضافه  گروه حرف  و  دارد  قرار  اضافه  گروه حرف  هسته  در 
مانند: انواعی دارند  ندارد. ساخت های هم راهی  نامتقارن خود  نقشی  تحقق روی داد فعل 

40- من گوشت را با چاقو بریدم. ) آلت/ ابزار(
41- علی با ماشین می  آید. )وسیله حمل و نقل(

42- او با پای پیاده آمد.) عضو بدن(
43- علی با حسن غذا پخت. ) فعل غیر جمعی (

همان طور که در مثـال ها آمـده است در این نوع سـاخت هم راهـی، جانداری و مشابه 
بـودن حـالت جانداری دو سـازه ضـروری نیـست. سـازه اختیاری] با+ DP 2[ می  تواند بر 

شبکه ای از نقش های متفاوت داللت داشته باشد. 
 )Instrumental (2-3-1- ساخت ابزاری

در این نوع جمله  ها، سـازه ] با+ DP 2[ یک آلـت و ابـزار است. به جمله های زیر توجه 
نمایید:

44- الف- علی در را با کلید زنگ زده باز کرد. 
ب- کلید زنگ زده در را باز کرد.

45- الف- پدر بزرگ سوپ را با قاشق چوبی خورد. 
ب- قاشق چوبی سوپ را خورد.

در هر دو مثال باال)44الف و 45الف( حرف اضافه »با«  به هم راه یک ابزار به  کار رفته است. 
در جمله  های)الف( تفاوتی میان آن ها نیست اما در جمله های )44ب و 45ب ( در جای گاه 
فاعل متفاوت عمل کرده  اند. متمم های متفاوت در این دو جمله سبب تمایز عملکرد آن ها 
شده است. بنابراین متمم های متفاوت در گروه حرف اضافه)PP( سبب این تمایز است. در 
جمله )44 ( کلید زنگ زده، گروهی است که در آن ابزار)کلید( واسطه عمل» باز شدن« و 
»در« است و در نهایت سبب بازشدن در می  شود. بنابراین »علی بر روی کلید زنگ زده کنشی 
را انجام می   دهد، سپس کلید زنگ زده به عنوان واسطه، سبب باز شدن در می  شود. این گروه 
مارانتز )1984، 246( عامل واسطه گری)Intermediary Agent( می  نامد.  را  ابزاری  انواع  از 
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عمل  در  نقشی  که  است  ابزار  یک  هم  چوبی  قاشق  ؛  ب(  و  )45الف  مثال  در  اما 
می  کند.  عمل  زده  زنگ  کلید  باال  ابزار  از  متفاوت  چوبی  قاشق  ابزار  این  دارد.  خوردن 
غیر دستوری  آن  و شاهد  نماید  بازی  را  واسطه  نقش  باال  مانند  نمی  تواند  قاشق چوبی 
کنش  کننده  ‘تسهیل  را  ابزار  از  نوع  این   )1984( مارانتز  است.  جمله)45ب(  بودن 
این  در  می  گوید.   ’)Means  ( وسیله   ‘ آن  به  پاسکال)1999(  می نامد.   ’)Facilitating(
نیست  قاشق  این  اما  می  دهد  انجام  قاشق  روی  بر  را  خوردن  کنش  بزرگ،  پدر  جمله 
فعل  نوع  به  منوط  ابزاری  گروه های  عملکرد  و  گزینش  نوع  این  می  خورد.  سوپ  که 
را مجاز می  کند.  آن  فعل، عمل کرد  معنایی  ماهیت  به  توجه  با  که  است  وابسته هایش  و 
جمع بندی این بخش نیز حاکی از آن است که ساخت های هم راهی  نامتقارن، شبکه 
نقشی متفاوتی را نشان می  دهند. در این گروه سازه ] با+ DP 2[ یک افزوده است و »با«  
نقش یک حرف اضافه را بازی می  کند. نمودار زیر را انواع هم راهی  نامتقارن را نشان می  دهد:

 

3- نتیجه گیری
بررسی ساخت های هم راهی  در زبان فارسی نشان داد که در این نوع از ساخت ها دو 
عضو شرکت کننده   ی هم راهی   کننده و هم راهی   شونده )DP1 و با+ DP 2( با رابط هم راهی 
»با«  به یک دیگر مرتبط می  گردند. در زبان فارسی ساخت های هم راهی  به دو نوع تقسیم 
این  نام برده در روی داد فعل ضروری هستند.  می  شوند: 1( گروهی که در آن، دو سازه 
گروه از ساخت های هم راهی  در گروهی از افعال خاص مشاهده نمود که عبارتند از: افعال 
جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال ترکیبی و قیاس هم سانی. در این گروه، سازه ] با+ 
DP 2[ اختیاری نیست و افزوده به حساب نمی  آید. بنابراین در تحلیل های نحوی، تکواژ 
دستوری »با«  در جای گاه حرف اضافه قرار ندارد. از این رو نقش دیگری به نام ربط دهنده/ 
پیوند دهنده برای آن مورد تأیید قرار گرفت. در این نوع ساخت ها، گونه ای از صورت های 
متوالی و گسسته مشاهده می  شود. قلب نحوی با انگیزه  های کانونی سبب جابجایی دو سازه 
انواعی  نامتقارن است که خود به  با+ DP 2 می  گردد. گروه دوم نوع ساخت های  DP1 و 
تقسیم می  شوند. این نوع از ساخت ها، »با« در هسته یک گروه حرف اضافه قرار داردکه 
اختیاری  سازه ای   DP  2 با+  اضافه  گروه حرف  بنابراین  می  گردد.  تلقی  افزوده  سازه  یک 
است. انواع نامتقارن عبارتند از: افعال غیر جمعی، عضو بدن، وسیله حمل و نقل و آلت/ 
و تسهیل کننده کنش می  باشد. واسطه گری  عامل  از  نیز متشکل  ابزاری خود  نوع  ابزار. 
جمع بندی کلی این بحـث آن اسـت که در زبـان فارسـی تک واژ دستوری »با«  در 
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دو جای گاه نحـوی مطرح است. یکی رابط و پیوند دهنده )غیر افزوده( و دیگری هسته 
گروه حرف اضـافه )افزوده(. چنین بررسـی ای با تـوجه به مـالحظات نـحوی- معـنایـی و 
نقشی، امکان پذیر اسـت. بنابراین تعـبیر پیوستگی میان دو سازه نام برده در این ساخت ها 
با مالحظات معنایی- کاربردی، استدالل و چـالش های نحـوی را بسـط می  دهـد. با چنین 

استداللی، به دو شکل زیر می توان آن ها را نمایش داد؛
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