
  هاي اسنادي در زبان فارسي ظرفيت در ساخت
 

 بين فريده حق
 )س(الزهرا  عضو هيئت علمي دانشگاه

 
  چكيده

،  با استناد به شش دليلهاي سه جزئي قرار دارد ليكن در اين مقاله  ساختزمرة در هاي اسنادي در زبان فارسي ساخت
عنوان  مسند در اين نوع جمالت به كه شود  مياللموضوعي قلمداد خواهند شد، ضمن اينكه استد هاي اسنادي تك ساخت

  .محمول، ايفاگر نقش است
  

  1هاي اسنادي، موضوع، محمول، قمر ظرفيت، ساخت: ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1
 به قياس با ظرفيت اتم در علم شيمي معرفي 2لوسين تنير اصطالحي است كه براي نخستين بار "ظرفيت"

دامنه و تعداد عناصر نحوي مورد نياز فعل در ساختار موضوعي آن فعل ظرفيت را ) 294: 1997 (متيو. كرد
  . داند مي

هاي اسنادي، الزم است بدانيم آيا ظرفيت همچون يك  پيش از بحث دربارة ظرفيت در ساخت  
  . گردد وسيلة محمول مشخص مي عنوان عنصري معنايي به شود يا به عنصرنحوي از سوي فعل تعيين مي

كنندة تعدد  در نگرشي نقش مدارانه، افعال ربطي را همچون ساير افعال، تعيين) صل پنجمف: 1994 (3هليدي
تا آنجا كه نگارنده اطالع . داند روند، مي كار مي كه همراه با فعل در بندها به 4هاي كننده و تنوع نقش شركت

ندان مورد توجه نبوده هاي ربطي چ شناسان و دستورنويسان ايراني، ساختار موضوعي فعل دارد در بين زبان
شناسان غيرايراني، از  در بين زبان. 5ارشد به آن پرداخته شده است است و فقط در چند رسالة كارشناسي

 6كارل بوهلر، )1959 (تنيربراي مثال عالوه بر . ها پيش اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است سال
ها و  هاي واژگاني مثل فعل دارد كه برخي گروه ن ميوي چنين بيا. ها توجه كرده است نيز به ظرفيت) 1939(

 تنير. هاي واژگاني خاص پر شوند كنند كه بايد با كلماتي از گروه ها در اطراف خود جاهاي خالي باز مي اسم
 . پردازد  سلسله مراتبي در جمله مي را عرضه كرد كه به برقراري رابطةنيز نحو معنابنيادي
ها  هاي باالتر و وابسته وي عناصر حاكم در جمله را در بخش. دهد بعدي نمايش مياي دو  او جمله را به گونه

  :شناسد او در ادامه دو نوع عنصر وابسته را باز مي. دهد تر قرار مي هاي پايين را در قسمت
  . مطرح خواهد شد3اي كه در بخش   عناصر حاشيه)2  عناصر اصلي )1 

                                                 
عبارت ديگر در  گيرند و وجودشان در ساختار ظرفيتي ضروري نيست؛ به هاي اسمي و قيدي است كه در جايگاه موضوع قرار نمي منظور از قمر گروه 1

  .گيرند  قرار مي (adjunct)نمودار درختي در جايگاه افزوده 
2 Tesnière, L. 
3 Halliday, M. K. 
4 participant 

 )1379(و تهمينه حيدرپور ) 1376(حبيب صفرفيروز 5
6 Bühler, K. 
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  پذيري موضوع. 2 
دستورنويسان و . دانند كنندة تعداد موضوع مي  محمول را عنصر تعييندانشمندان علم منطق،  

پذيري امري است مربوط به تعداد و تنوع  دانند و معتقدند موضوع پذير مي ون، فعل را عنصري موضوعنحوي
 كودك 27طي گزارشي كه حاصل پژوهش وي دربارة ) 55- 1: 1992 (1ل گلدبرگدِاَ. هاي همراه فعل موضوع

گيرند؛ در  ت فعل فراميكودكان در اين سن ساختار موضوعي در جمله را با محوري: بود، دريافت ماهه 28
ضمناً او . هاي اسمي در يك جمله به نوع فعل بستگي دارد يابد كه تعداد و تنوع گروه حقيقت كودك درمي

  .دهد دريافت كه كودك پس از فراگيري اين الگو آن را تعميم مي
شناسند ساختار  هايي كه مي گويان تحت تأثير فعل نشان دادند كه سخن) 1982( 3كاپالن و 2برزنن  

نيز با ) 1999 (4ناميرا اختر). 6 :گلدبرگ(يابند  هاي جديد را با استفاده از عوامل معنايي درمي موضوعي فعل
ا با  سالگي ساختار موضوعي ر4 تا 3استناد به شواهدي قوي، استدالل كرده است كه كودكان در حدود 

عنوان محمول، عنصر  بندند؛ بنابراين در اينكه فعل به كار مي طور كامل شناخته، به محوريت فعل به
نظر وجود  شناسان اتفاق عبارت ديگر ساختار موضوعي است، بين زبان كنندة تعداد و تنوع موضوع يا به تعيين
يا بخشي از ساير عناصر موجود در كنندة تمام  محمول عنصر تعيين": نويسد مي) 291: 1997 (متيو. دارد

نيز محمول را سازة اصلي ساختار جمله ) 311: 1992 (يستالكر ".جمله استساخت مورد نظر، يعني 
را عالوه هاي جمله  او معتقد است محمول در واقع، فعل جمله است كه همراهي اجباري برخي سازه. نامد مي

  .طلبد ميبر فاعل 
، فعل و گاهي عناصر ديگر همچون صفت و اسم، ضرورتاً حضور موضوع يا 5نادبنابراين در چارچوب نظرية اس

  .توانند حامل يك، دو يا سه موضوع باشند ها مي اين محمول. شوند هاي ديگر را در جمله سبب مي موضوع
عل و اسم ـ  يعني فـپيش از بررسي خصوصيات عناصر تشكيل دهندة ساختار موضوعي در هر جمله   

  . در ساخت زبان تمايز ايجاد شود  و غيرموضوع ن موضوعضروري است بي
  
  موضوع و قمر. 3

هر عنصر نحوي مورد نياز فعل را موضوع ": كند موضوع را چنين تعريف مي) 24: 1997 (متيو  
 "خوشحال"كه  در حالي.  است"مريم و مينا" داراي دو موضوع  "دوست دارد")  الف1(در جملة . "نامند مي

  . است فرشتهفقط داراي يك موضوع )  ب 1(محمول در بند اسنادي عنوان   بهاست
  

 .مريم مينا را دوست دارد. الف )1
  .فرشته خوشحال است. ب     

  

  .داند و نه متعلق به هسته ، قمر را عنصري متعلق به حاشية بند ميمتيو
  

                                                 
1 Goldberg, A. 
2 Bresnan, J. 
3 Kaplan,R. 
4 Akhtar, A. 
5 Predication theory 
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  .كند آقاي محمدي در كارخانه كار مي. الف )2
  .كند ها كار مي آقاي محمدي جمعه. ب      
 قمر "ها جمعه"  و"در كارخانه"كه   موضوع است در حالي"آقاي محمدي")  الف و ب2(هاي  در مثال  

  .شوند محسوب مي
بر اين باور است كه موضوع عنصري است كه يك محمول ) b :86و a  1997 (1سايمون ديك  

نصري ضروري  قلمداد اي كامل به آن نياز دارد و در چارچوب محمولي، ع منظور تشكيل اسناد هسته به
جايگاه . دهد دست مي كه قمر عنصري ضروري نيست و فقط اطالعات اختياري و اضافه به در حالي. شود مي

 موضوع را اجباري و قمر را ديكطور كلي،  به. اي است موضوع در بند، جايگاهي مركزي و جايگاه قمر حاشيه
هايي   در جمله"جمهوري  كاخ رياستدر"ايِ  اضافهبراي مثال او معتقد است گروه حرف . داند اختياري مي

  .موضوع است)  ب3(قمر و در )  الف3(همچون 
  

  . به حضور پذيرفتجمهوري  كاخ رياستجمهور، سفير اتريش را در رئيس. الف) 3     
  .اقامت داردجمهوري   كاخ رياستجمهور در رئيس. ب         

  
وي در .  را مورد توجه قرار داده است3اي  و حاشيه2عنصر اصلينيز دو ) 1959 (تنيردر مقدمه بيان شد كه 

هايي اصلي و  كند كه داراي وابسته اي پايگاني، فعل را عنصر مركزي و حاكم در جمله معرفي مي انگاره
  :كند ترسيم مي)  ب4(صورت  را به)  الف4(اي است؛ بنابراين او وضعيت جملة  حاشيه

  
 به  محقق نمونه اعطا 2شنبه، در تاالر عالمه اميني، نشان دولتي درجه  سهجمهور، روز  رئيس. الف) 4     
  . كرد

  . ب
  اعطا كرد

  
  

       در تاالر عالمه اميني  شنبه   روز سه           محقق نمونه  جمهور      نشانه دولتي         رئيس    
  2                               درجه 

  
  اي        عناصر اصلي                                                    عناصر حاشيه                   

  
  

                                                 
1 Dik, S. 
2 actant 
3 circomstentiel 
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شوند كه حضورشان در انتقال پيام جمله  ها، عناصر اصلي جمله محسوب مي نتيجه اينكه، موضوع  
ها هستند  اي هستند كه حضوري اختياري دارند و در نهايت، اين موضوع ضروري است و قمرها، عناصر حاشيه

  .كنند آفريني مي كه در تعيين وضعيت تعدي جمله نقش
  هاي اسنادي ساخت. 4

. كنند سند جدا ميدانند و فعل را از م هاي ربطي را سه جزئي مي جمله) 3: 1358 ( ارژنگ وصادقي  
ا يك  ر1هاي اسنادي حاوي فعل ربطي ها بر اساس محمول آنها، جمله بندي جمله نيز در طبقه) 1364 (باطني

  :كند هاي اسنادي را به شرح زير ذكر مي خصوصيات جمله) 85: 1985 (گيون. داند طبقة مستقل مي
  .طور كلي جاندار باشد فاعل داراي نقش پذيراي حالت است؛ حتي زماني كه اين فاعل، انسان يا به. الف
  .باشند 3يا غيرارجاعي 2توانند ارجاعي عناصر جمله مي. ب

  )ارجاعي. ( استسقراط هوشمند: مثال  
  )غير ارجاعي. (       انسان هوشمند است  

  .محمول اين جمالت معموالً صفت يا اسم است. ج
  .هاي اسنادي فقط داراي محمول اسمي هستند هايي كه مقولة صفت را ندارند، ساخت در زبان. د

در جايگاه فعل، كند كه  هايي اشاره مي  به ساخت"هاي غيرفعلي محمول"تحت عنوان ) 193: 1997 (ديك
 دارند و در جايگاه متمم فعل يا به عبارت بهتر، عنصر واژگاني محمول داراي to be يك فعل ربطي مثل

هاي  دهندة محمول نشان)  د-   الف5(هاي  نمونه. اي هستند صفت، اسم، گروه اسمي عام و يا گروه حرف اضافه
  :مذكور هستند

  
  .حسن عاقل است. الف) 5     

  .حسن معلم است.           ب
  .حسن پسر خوبي است.           ج
  .حسن در باغ است.           د

  
نگارنده در اين بخش از مقاله، به بحث دربارة اين نكته خواهد پرداخت كه فعل ربطي به تنهايي   

ي آن طور كلي وضعيت گذراي هاي يك جمله يا به كنندة ظرفيت يا تعداد موضوع  تعيين4نما عنوان يك نقش به
عنصر عنوان يك   محتواي قاموسي فعل بهاي و حتي جمله نيست؛ بلكه صفت، اسم، گروه حرف اضافه

                                                 
1 copula 
2 Referential 

  .منظور از ارجاعي، داشتن مرجع مشخص و خاص است
  

3 non-referential 
  .يا به عبارت ديگر مرجع خاص ندارد  است، اسمي است كه مرجع آن عام مراد از غيرارجاعي

  
4 Functor 

  .باشد نما، اقالم واژگاني است كه داراي نقش نحوي است و فاقد محتواي معنايي مي منظور از نقش
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هاي اسنادي را  در پس اين فرضيه، نگارنده ساخت. 2نما داراي اين ويژگي است  همراه با فعل نقش1محتوادار
  .دهد موضوعي مورد بررسي قرار مي هاي تك در زمرة ساخت

دستورنويسان . گرا هستند ـ اشاره شد شناسان نقش  كه از زبانـ ديك و گيون به نظر در ابتداي اين قسمت
  .هاي اسنادي دارند گرا نظرات تقريباً مشابهي دربارة ساخت گرا و غيرسنت ايراني اعم از سنت

هاي اسنادي، صفت و اسم يعني مسند ـ كه  معتقد است در ساخت) 207 – 204: 1363 (خانلري  
ها نهاد جمله فاعل  سازند و در اين ساخت  با فعل يك واحد را ميـنامد   مي"ز و بسته نهادبا"وي آن را 

هايي كه در باز بستن  كند فعل همچنين اضافه مي. نيست؛ بلكه دارندة صفت يا پذيرندة صفت يا اسم است
هاي  ان جملهذيل عنو) 14: 1356 (ارژنگ و صادقي.  هستندبودن و شدنروند،  كار مي جمله به) اسناد(

دارند كه گاه از يك كلمه،  درخصوص ساختمان مسند چنين بيان مي. كنند ها ياد مي جزئي از اين جمله سه
تواند صفت يا اسم  افزايند كه مسند مي آنها مي. اند اي تشكيل شده اضافه گاه گروهي از كلمات يا گروه حرف

 گردفرامرزي علي.  استبودنِ هاي فعل ي از صورتكنند كه فعل ربطي، يك سپس به اين مطلب اشاره مي. باشد
عبارت ديگر نظر فرامرزي به نوعي با نظر  به. داند فعل ربطي را يك فعل تام يا واژگاني مي) 136: 1368(

داند و نه تركيب  در واقع او محمول را در جمالت اسنادي، فعل مي.  تفاوت داردـ ارژنگ صادقيو خانلري 
هاي ربطي، حالت و وجودي  دارند كه ساخت چنين بيان مي) 216: 1366(كاران  و همقريب. مسند و فعل

دو فعل ) 48: 1366 (گيوي احمدي.  هستند"بود، است و شد"دهند و داراي افعالي مثل  مطلق را نشان مي
: 1978 (3تكستون. كند  و همكاران برشمردند، اضافه ميقريب را نيز به سه فعلي كه "گرديدن" و "گشتن"

طوركلي مسند را در ساختار جمله، الزم و بسيار مهم تلقي  به) 214: همان منبع( و همكاران قريب و )62
  :دهند دست مي كنند و چهار حالت براي آن به مي
  .علي رفتمسند ممكن است فعل باشد؛ مانندِ . الف
  .شناس است مسند ممكن است صفت باشد؛ مانندِ هوشنگ وظيفه. ب
  . استراستي درستكاري: ر يا اسم مصدر باشد؛ همچونمسند ممكن است مصد. ج
  . است راه درستكاري راستيمسند ممكن است اسم يا كلمة ديگر جانشين صفت باشد؛ مانندِ. د

هاي نحوي مختلف حاكي از خاصيت  معتقد است ظرفيت در نظريه) 4878: 1994 (4آلرتون  
كنندة ظرفيت  نماها تعيين دستوري باشد و نقشاگر قرار باشد ظرفيت، جزء خواص . وابستگي واژگاني است

 كه حامل محتواي دستوري، 5عنوان عناصري تهي  به"است "هاي ربطي از قبيلِ  باشند، در اين صورت فعل
كنند؛ ولي خواهيم  توانند ظرفيت تعيين مثلِ زمان، نمود، شخص و شمار و نه محتواي واژگاني هستند، مي

 اين ادعا، بايد به مواردي توجه كرد كه در جمالت اسنادي پردازش معنايي براي اثبات. ديد كه چنين نيست
شود كه افعال ربطي در  در وهلة نخست به اين مطلب اشاره مي. شود ربطي انجام شده و مي در غياب فعل

 "استن " متضمن دو عضوِ گروهِ بودن. "شدن" گروهِ  و"بودن"ِ گروه: شوند فارسي به دو گروه تقسيم مي زبان
  .  است"بودن" و

                                                 
1 contentive 

  .مهرداد رفت: هاي مشتمل بر افعال الزم ناكنشي است؛ همچون آن ساختء نمونه 2
3 Thackston, W. M. 
4 Alerton, D. J. 
5 dummy 
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مشخصة مشترك اين دو عضو اين است كه هر دو بر حالت و وضعيتي ايستا داللت دارند و به هيچ وجه 
، زمان "است "فعلِ . تفاوت اين دو در اشاراتِ متفاوتِ زماني است. رسانند حركت و تغيير و جابجايي را نمي

شد، گشت و گروه دوم، شاملِ . به زمان گذشته دارد اشاره "بود"رساند؛ ولي  اي هميشگي را مي حال يا پديده
 بودن 1ها، آغازين مشخصة مشترك اين فعل.  هستندسبكي شدهاي   در واقع گونه گرديد وگشت. استگرديد 
  .آنهاست

توان با  هاي اسنادي را مي عنوان بخش محتواي واژگاني محمول در ساخت پذيري مسند به موضوع  
كودك و  هايي از زبان شناختي و نمونه واهد نحوي، معنايي، منطقي، ردهاستناد به سلسله داليل و ش

  :شواهد ياد شده عبارتند از. اجتماعي گفتاري به اثبات رساند هاي گونه
  
ساز  عنوان محمول لحاظ شود، تعيينِ ساختار موضوعي چنين محمولي مسئله  اگر فعل ربطي به تنهايي، به- 1

 6(صورت شايد با جمالت   را يك فعل دو ظرفيتي بدانيم، در اين"شد" يا  "است"براي مثال اگر . خواهد بود
داراي دو اسم هستند )  الف و د6(مغاير است؛ زيرا جمالت )  ب6(مطابقت داشته باشد؛ ولي قطعاً با ) الف و د
ور ط دهد؛ زيرا ـ همان كه مشتمل بر يك صفت است ساختار موضوعي يك ظرفيتي را نشان مي)  ب6(ـ ولي 
  .شود دانيم ـ صفت، موضوع محسوب نمي كه مي

  
  .حسن معلم است. الف) 6      

  .حسن عاقل است.           ب
  .حسن در خانه است.        ج   

  .تر است حسن از رضا عاقل.           د
  

 و "حسن" را يك محمول دوظرفيتي با دو موضوع "است ")  الف6(از سوي ديگر اگر در جملة   
 بدانيم، 2غيرممكن است؛ زيرا، اگر نقش معنايي حسن را بودگي "معلم"دانيم، تعيين نقش معناييِ ب "معلم"

در آن صورت نقش معنايي معلم چيست؟ بديهي است، دشواري اين امر به آن دليل است كه معلم، جزء 
محمول ) ف ـ ج ال6(باشد؛ بنابراين اگر قائل به اين باشيم كه در   مي"معلم است"اصلي يك محمول يعني 

اضافه است، در  گروه حرف/ صفت/ شد و جزء غيرفعلي اسم / فعل مركب است كه جزء فعلي آن است 
نشان )  ب و د6(هاي  از سوي ديگر، دقت در نمونه. صورت، اين محمول داراي ظرفيت يك خواهد بود اين
فت از صورت ساده به تفصيلي دهد كه تا چه حد عنصر غيرفعلي در اين تركيب نقش دارد؛ زيرا تغيير ص مي

  .موجب افزايش ظرفيت محمول شده است
  

يابي به يك فرازبان منطقي و البته جهاني  ها، به منظور دست  يا منطق محمول3اي  در منطق گزاره- 2  
گراست،  كه يكي از دستورهاي صورت 4مانتگيودستور . شود از يك سلسله عالئم و الگوهاي ثابت استفاده مي

                                                 
1 Inchoative 
2 essive 
3 predicate logic 
4 Montague 
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ها، كه بر اساس  هاي طبيعي به اين زبان برگردان جمالت از زبان. استفاده از اين فرازبان جهاني استمعتقد به 
هاي طبيعي است، حاكي از رمزگذاري عناصر  اي از پردازش منطقي جمالت زبان اعتقاد منطقيون جلوه

ه نماد براي افعال برگردان جمالت اسنادي فاقد هرگون. واژگاني است نه عناصر دستوري رمزگذاري عناصر
كه مشتمل بر محمول )  الف و ب8(را كه مشتمل بر محمول فعلي است با )  الف و ب7(جمالت . ربطي است

  : مسندي است، مقايسه كنيد
  

  )324: 1379صفوي،  (Bm      .مهتاب برگشت. الف ) 7     
  )جا همان (Xh            .هوشنگ خوابيده است.           ب

      
  )جا همان (Mu┐      . مريض نيستاو. الف) 8 

  Du              .او دانشجو است.           ب
  

  :دهد هاي انگليسي متضمن فعل ربطي را چنين نشان مي نيز برگردان عبارت) 272: 1997(سعيد 
  

9)  a. Is asleep= A 
     b. Mulligan is asleep = Am 

  
نيز در شدن عنوان معادل است؛ بنابراين  اد به به فرازبان منطق نيز فاقد هرگونه نمشدنبرگردانِ   

  .شود عنوان يك واحد نحوي فاقد ارزش تلقي مي پردازش منطقي جمله به
  

  )328: 1379صفوي، (Bx→Xx (x: Ax∀) . شود هر آدمي اگر بدود خسته مي. الف) 10     
  )مان جاه(Dx→Rx┐ (x: Sx∀) . شود هر شاگردي اگر درس نخواند رفوزه مي.             ب

  
شود، در برگردان منطقي، هيچ نمادي براي فعل  مالحظه مي)  الف ـ ب10(طور كه در  همان  

  . در نظر گرفته نشده است"شود مي"
  

هاي اسنادي فاقد  هاي دنيا ساخت دهد در شمار زيادي از زبان نشان مي 1شناختي ـ مطالعات رده3  
براي مثال در زبان عربي جملة ). 243: 1996يول، ) (1969ورهار ، (عربي و روسي : فعل ربطي هستند؛ مانند

معلم اي به القاي  ربطي خدشه شود فقدان فعل طور كه مالحظه مي همان. است علي معلم، معادل است با علي
  .سازد پيام وارد نمي

  

                                                 
هاي دنيا همچون چيني كالسيك و نوين،   جلدي ويرايش كرده است كه در آن شمار قابل مالحظه اي از زبان9مجموعه اي  ) 1969( جان ورهار  1

اي هستند كه براي زمان حال فعل  داراي ساخت هاي اسنادي ) Mundari( ، آتاباسكن ، و مونداري  ) twi( يوناني كالسيك ، روسي ، عربي ، تويي 
  .ربطي ندارند
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اين هايي كه دربارة مراحل فراگيري زبان اول در كودك انجام گرفته است، حاكي از  ـ نتايج پژوهش4  
در واقع، فعل ربطي در گفتار آنها دير . برند كار نمي است كه در مرحلة گفتارِتلگرافي، كودكان فعل ربطي به

ربطي، هيچ نقصاني در ارسال و رسايي  رغم فقدان فعل نكتة حائز اهميت در اين است كه علي. شود ظاهر مي
  .پيام كودك محسوس نيست

  )180: يول. (فراوان گزارش شده است) 11(هايي همچون  در گفتار كودكان انگليسي زبان، مثال
  

11) This shoe all wet.  
  

زبان   انجام داده است، مشاهداتي نظير آنچه در كودكان انگليسي68نگارنده در پژوهشي ميداني كه در سال 
 برخي از)  الف ـ ج12(جمالت . 1گزارش شده، در دو كودك ايراني تحت مطالعه، مشاهده كرده است

  : باشد از جمله مي "است"هايي است كه شاهدي براي حذف فعل ربطيِ  نمونه
  

به اين . در داخل اتومبيل پدرش استعلي اشاره به موقعيتي كه كودكي به نام . (علي ماشين. الف) 12
  ).علي در ماشين استمعني كه 

  .)ني خواب است نييا ني الال كرده است  نيبه اين معني كه . (ني الال ني. ب
صورت شربت بود كه به كودك  جي دارويي به  منظور از جي.جي َاخ است جي. (جي اَخ جي. ج 

  ).شد و خوردن آن براي كودك ناخوشايند بود خورانده مي
  

بخش  "است "، عالوه بر"كرده استالال"اگر فرض كنيم كه در گروه فعليِ ) ب12(در مورد جملة   
است، خودِ اين مطلب، ادعاي نگارنده مبني بر اهميت محتواي نيز حذف شده  "كرده"فعليِ تركيب يعني 

دهد كه  كند و نشان مي واژگاني و نه صرفاً دستوري را در تعيين ميزان ظرفيت موضوعي محمول، تأييد مي
كاهد و  هاي آنها در مراحل ابتدايي فراگيري زبان نمي حذف فعل ربطي در گفتار كودكان از استحكام جمله

كند و عناصر دستوري به تنهايي   ارتباط با گذرايي، عناصر معنايي و واژگاني را پردازش ميذهن انسان در
  .نقش چنداني ندارند

  
هاي دنيا كه صورت رسمي آنها داراي فعل ربطي است، اين فعل حذف  هايي از زبان ـ در گونه5  

شود  برند، فعل ربطي حذف مي يكار م پوستان به اي كه سياه براي مثال در زبان انگليسي در گونه. شود مي
ضمن بررسي گونة آمريكايي ـ آفريقايي و حذف فعل ) 270- 267: 1997( و همكاران اكميجيان). 243: يول(

 در زبان انگليسي مختص to beدارند كه حذف فعل  مند، چنين بيان مي عنوان يك پديدة قاعده ربطي به
هاي جغرافيايي در مناطق مختلف اياالت متحده نيز  فريقايي نخواهد بود و در برخي گونه آمريكايي ـآ

  . شود مشاهده مي

                                                 
  .به چاپ رسيده است) 20-2: 1372(بخش نظري مقالة مزبور در مجلة رشد  1
  .شود هاي صفتي بيش از اسمي يافت مي همراه با محمول. ه
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  :داند هاي زير مي مند و تابع موقعيت نيز حذف فعل ربطي را امري قاعده) 147: 1971 (فرگوسن  
  

  دهد؛ در بند پايه و نه در پيرو رخ مي. الف) 13     
  شود؛ دي حذف فعل ربطي مشاهده ميتأكي هاي هاي غيرتأكيدي بيش از ساخت در ساخت.            ب
  نشان زمان حال؛ در جمالت بي.            ج
  .با فاعل سوم شخص بيش از اول و دوم شخص مشاهده شده است.            د

  
اند و از  ها و اصطالحات زيادي وجود دارند كه فاقد فعل ربطي المثل هاي كوتاه و ضرب در زبان فارسي، عبارت

  ). الف ـ ج14(يي، در خور توجه هستند، مانند نظر رسايي و شيوا
  

  .)است بيشتربرفش است  بيشترهر كه بامش . (هر كه بامش بيش برفش بيشتر. الف) 14         
  .)پزعالي استاست با وجود اينكه جيب خالي . (ز عاليجيب خالي پ.     ب           

  .)ستاآسياب به نوبت . (آسياب به نوبت.       ج          
  

هايي كه  در اينجا نمونه. خورد هاي فراواني از حذف افعال ربطي به چشم مي اي ايران نمونه در ادبيات محاوره
هاي مورد  شود كه نمونه در وهلة نخست تصور مي. شود احمد استخراج شده است، عرضه مي از آثار مرحوم آل

ها حذف به  توان دريافت كه نمونه  اندك دقتي ميدهند؛ اما با هايي از حذف به قرينه را نشان مي نظر، جنبه
به ) ... 2( و ) 1(هاي  شماره)  الف ـ د15(هاي  در مثال. اند قرينه نيستند؛ بلكه مشتمل بر حذف فعل ربطي

  .منزلة موارد حذف شده است
  

انچة آبادي پالس ها دور تا دور ميد ها، يعني دهاتي بزرگ. ها به ترتيبِ قد صف كشيدند بچه. الف) 15         
  )10: نفرين زمين) (2(خندي روي صورتشان  و ساية ريش)  1(

  .ـ بودند) 1(            
  .ـ بود) 2(       

ها  خود گيوه. هايي با كلفتي الوار بيشترشان پابرهنه بودند و چندتايي گيوه داشتند با تخت. ...                 ب
  )11-10: همان منبع)  (3(عين يك كشتي 

  .بودند/ ـ بود ) 3( 
ها به  مچ دست) 4(ميانه باال . تسبيح به دست داشت. زد همه چيزش داد مي. مدير محلي بود.    ج             

  )11: همان منبع). (5(باريكي تركه 
  ـ بود) 4(            

  ـ بود) 5(         
از آنها كه توي شهر ). 6(قد و قواره  شحسابي خو. طور معرفي كرد آقاي مباشر، مدير را اين.                د

  )12: همان منبع). (7(اتوي شلوارش مال زير دشك ... گردند در دنبالشان مي دربه



  شناسي مجلة زبان و زبان

 30

  ـ است) 6(        
  ـ است) 7(        

احمد باشد و مراجعه به آثار مذكور  كم يكي از شگردهاي آل رسد اين سبك نگارش دست نظر مي به  
  .دست خواهد داد هاي بيشتري را به نمونه

  
صرف نظر از . نيز معتقد است اقالم واژگاني داراي ساختار موضوعي هستند) 81: 1981(ويليامز ـ 6  

هاي جديد يا ساختار موضوعي جديد، او دو نوع  عنوان قواعد مشتق كنندة واژه تأكيد وي بر قواعد صرفي به
عنوان مثال در زبان انگليسي  به. كند  تصريح مي را2 و بيروني كردن موضوع1كردن موضوع فرايند صرفيِ دروني

  .شود ساز تلقي مي منظور ساختن صفت، يك فرآيند بيروني فرآيند صرفي وندافزايي به ريشة فعل به
  

16) read<A. Th>→readable <A.Th> 
  

 - يك موضوع دروني است كه پس از انجام گرفتن فريند وندافزاييThe bookواژة ) a 17(در جملة   

able  به فعل  readدر (17b) شود  تبديل به يك موضوع بيروني مي.  
 
17) a. He reads the book. 
      b. The book is readable. 
 

  :نكاتي كه در اين فرايند حائز اهميت است، عبارتنداز
. كند طور هماهنگ عمل مي عنوان يك قاعدة صرفي با يك فرايند نحوي به فرايند وندافزايي به. الف  

اين حركت نحوي از فرضيه . شود سازي موضوع، يك حركت نحوي نيز محسوب مي در حقيقت قاعدة بيروني
يي و بعد از آن ثابت ، قبل از وندافزاThe bookپذيرندگيِ موضع  در حقيقت، نقش. كند ، نيز تبعيت مي3ربيك

  .مانده است
كه مقوالت واژگاني فعل ممكن است  مقوالت واژگاني اسم و صفت، يك ظرفيتي هستند؛ در حالي. ب  

  .يك، دو يا سه ظرفيتي باشد
  

  .راند حسن اتوبوس مي. الف) 18         
   رانندهِحسن .       ب  

  
  .خواند حسن كتاب مي. الف) 19         

                                                 
1 internalization 
2 externalization 

شود، اگر دو موضوع، با توجه به يك نوع محمول نقش معنايي واحدي داشته باشند، در نحو بايد  خوانده مي) UTAH (طبق اين فرضيه كه به اختصار 3
  .از جايگاه واحدي ناشي شده باشند
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   خواندنيبِكتا.       ب  
 در قالب فعل، دو ظرفيتي است و در قالب اسم راندنشود، عنصر واژگاني  طور كه مالحظه مي همان  

در قالب فعل، دو ظرفيتي و در قالب صفت، يك خواندن به همين ترتيب، عنصر واژگاني . ، يك ظرفيتيراننده
  .ظرفيتي است

ه گرفت كه ساخت اسنادي مشتمل بر يك توان چنين نتيج طور كلي، طبق داليلِ پيش گفته مي به  
فعل مركب است كه عنصر واژگاني اين تركيب، نقش مهمي در تعيين ظرفيت فعل دارد و در حقيقت در 

  .شود و نه فعل ربطي هاي اسنادي، مسند محمول واقعي جمله محسوب مي ساخت
سنادي به دست دهيم ابتدا هاي ا تحليلي از وضعيت ساختويليامز  ء حال اگر بخواهيم در چارچوب نظريه
هاي اسنادي با مسندِ مشتق اعم از اسم يا صفت به دو صورت ساخته  بايد به اين نكته توجه كنيم كه ساخت

  :شوند مي
  .دوزد مريم لباس را مي. الف) 20         

  .مريم دوزنده است.       ب  
  .لباس دوختني است.       ج  

       
  .دهد ضا فرمان ميعلي به ر. الف) 21           

  .علي فرمانده است.       ب  
  .رضا فرمانبر است.       ج  

  

كم دو  توان دست شود از هر جملة متعدي دو موضوعي مي مشاهده مي) 21(و ) 20(طور كه در جمالت  همان
سازي  خوش فرايندبيروني گر فاعل است و دست يكي با مسند مشتق كه توصيف: جملة اسنادي مشتق كرد

اند و فرايند صرفيِ وندافزايي تأثير نحوي   همچنان بيروني ماندهعليو مريم  و موضوع بيروني آنها يعني نشده
گر مفعول جمله  خاصي بر موضوع بيروني آن نداشته است؛ دوم ساخت اسنادي با مسند مشتق كه توصيف

   هر دو بيروني رضاو س  لباسازي شده است؛ يعني موضوع دروني خوش فرايند بيروني است و موضوع آن دست
ها در  كننده موضوع كننده يا دروني تواند بيروني نگارنده معتقد است هر فرايند وندافزايي الزاماً نمي. اند شده

شود وندافزايي تأثيري بر ساختار موضوعي  مالحظه مي)  ب21(و )  ب20(طور كه در  يك جمله باشد؛ همان
دروني يا (سازي بستگي به اين دارد كه كدام موضوع  سازي و دروني بيروني. دادن نداشته است فرمانمحمول 
بديهي است كه اگر مفعول جمله مورد اسناد باشد، در اين صورت  مفعول . مورد اسناد قرار بگيرد) بيروني

عنوان موضوع دروني قبل از اشتقاق و تنها موضوع بعد از اشتقاق در جايگاه فاعل يا موضوع بيروني قرار  به
  .هد گرفتخوا

 در زبان انگليسي  able –گيري كه براي مثال، افزودن   در خصوصِ نوع وندافزايي و اين نتيجهويليامز  
  :توجه كنيد) 23(و ) 22(به . ساز است، به برخي موارد توجه كرده است  يك فرايند بيرونيreadبه ماده 

  
22)  a. This book reads well. 
        b. This book is readable. 
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سازي  هيچ تأثيري بر بيروني يا دروني) a 22(شود وندافزايي در مثال  طور كه مالحظه مي همان  

  .را مشتق كرد) 23(توان جملة  نيز مي) a 17(از طرف ديگر، از جملة . موضوعي نداشته است
  

(23) He is a reader. 
  

سازي نداشته است  ، تأثيري بر درونيعنوان يك فرايند صرفاً صرفي شود كه وندافزايي به مالحظه مي  
سازي و  توان نتيجه گرفت كه بيروني از اين مطلب مي.  همچنان بيروني مانده است Heو موضوع

شوند؛ بلكه فرايندهايي واژ ـ نحوي هستند كه نوع مقولة  ، فرايندهايي فقط صرفي محسوب نمي"سازي دروني
  هاي دستوري در است كه كدام يك از رابطه كه مهم ايندستوري مثل صفت يا اسم بر آن تأثير ندارد؛ بل

  . كنند، فاعل يا مفعول ساخت در مسندسازي شركت مي-ژ
موضوعي هستند، اين سؤال مطرح است كه آيا نقش  هاي اسنادي، تك حال اگر بپذيريم كه ساخت  

وان گفت، اين نقش ت پذيرندگي اين تك موضوع هميشه نقش بودگي است؟ مي معنايي يا به عبارت ديگر نقش
از آنجا كه نوعي . شود هاي اسنادي، يعني معناي مسند معين مي با توجه به معنيِ جزء غيرفعلي محمول

ها،  هاي اسنادي وجود دارد و مسندها به سه دستة اسم تعادل معنايي بين مسند و مسنداليه در ساخت
تواند  هاي اسنادي نمي گي موضوع در ساختپذيرند شوند، نقش اي تقسيم مي هاي حرف اضافه ها و گروه صفت

گري در محتواي  براي مثال اگر مسند اسمي از نوع اسم فاعل باشد، به طريقي خصوصيت كنش. يكسان باشد
در مثال . توان درك كرد آن محسوس است و اگر اسم مفعول باشد خصوصيت پذيرايي و پذيرندگي را مي

عنوان موضوع، عامل است؛ زيرا محمول جمله يعني   بهعلي)  ب21(در . اين ويژگي مشخص است) 21(
شود؛ چون محمول آن يعني  ، پذيرا محسوب ميرضا)  ج21(كه در  در حالي.  يك اسم فاعل استفرمانده

راننده، پژوهشگر، معلم، پزشك، وكيل، كارگر، كشاورز اسامي مشاغل مختلف مثل . فرمانبر، اسم مفعول است
اگر در جايگاه ... گير و دونده، فوتباليست، كشتيشود، مثلِ  شكاران اطالق ميهايي كه به ورز حتي اسمو 

شود و اگر مسند يك  گر محسوب مي مسند قرار گيرند، موضوع جمله اگر عامل نباشد حداقل كنش
محمولي كه . باشد، داراي نقش پذيرا هستند... و موكل، فرمانبر، مقتول، مسموم، بيمار مفعول مثل  اسم

حسن، )  الف ـ د24(در . دهد اي باشد نيز به موضوع خود نقش پذيرا مي ر صفت يا گروه حرف اضافهمشتمل ب
  :ها همگي نقش پذيرا دارند و مهرهمينا، رضا 

  

  .حسن عاقل است. الف) 24         
  .مينا زيباست.       ب  

  .رضا بلند قامت است.                 ج
  .ها در جعبه است مهره.       د  

  

  بازنگري نمودار درختي و نحوة اشتقاق. 5
. موضوعي هستند هايي تك هاي اسنادي، ساخت بندي كرد كه ساخت سان جمع توان بدين مطالب فوق را مي

نحوة اشتقاق . ها، همچون جمالت الزم يا از نوع عامل است و يا پذيرا نقش معنايي تنها موضوع در اين ساخت
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يكي اشتقاق :  با تكيه به دو طرح ابتكاري قابل تبيين است1گرا نهاين جمالت در چارچوب برنامة كمي
و انگاره ) 1988 (4 بر اساس تلفيقي از فرضية انضمام بيكر3 و نامفعولي2ناكنشي موضوعي هاي تك محمول

 در مورد گره گروه اسناد 6بوورزو ديگري، پيشنهاد ) 1993 (5كيسر و هلههاي ياد شده توسط  اشتقاق فعل
(prp).  

هاي  انجام شده است، تحليل فعل) 1988 (بيكرهايي كه با تكيه بر نظريه  ترين تحليل يكي از جالب  
هايي هستند كه داراي يك موضوع در جايگاه فاعل  ها فعل ناكنشي) . هله و كيسر، همان منبع(ناكنشي است 

 بيكر 7يكسانعنايي هاي م فرضية اعطاي نقشبر اساس . He may lie to you با نقش عامل هستند؛ مثل 
از .  مشتق مي شود8گر عنوان مشخص توان چنين فرض كرد كه گروه حرف اضافه در زير گروه اسمي به مي
اي و ناقض اصل   تك شاخهlieمنتها، از آنجا كه فرافكن مياني .  حاصل خواهد شد(25)رو، نمودار  اين

 tellست؛ يعني متمم يك فعل كنشي مثل  در واقع اسم اlieتوان چنين تصور كرد كه   است، مي9دوشاخگي
  .هايي مشتق از اسم هستند نيز معتقدند كه چنين محمول) همان منبع (كيسر و هلهو ) 1988 (بيكر. است

25) 
  VP                                            

 
 

          V                            PP 
 

                         V   
       
                    to                    you     lie 

 با lieشود كه از طريق ادغام اسم   يك فعل متعدي قلمداد ميHe may lie to you در جملة lieبنابراين فعل 
  صورت  به10سپس انضمام اسم با فعل سبك عاملي و (a.26)صورت  به) tellبا معنايي شبيه (φ فعل انتزاعي 

(26 b) گيرد شكل مي.  
26a)         26b) 
                V                                          V   

 
 V                         N           V     N        

   
N                  V                                                                                                       

                                lie         φ  
t            φ                 lie 

 
 

                                                 
1 Minimalist program 
2 Unergative 
3 Unaccusative 
4 Baker’s Incorporation Hypothesis 
5 Hale & Keyser 
6 Bowers 
7 UTAH 
8 Specifier 
9 Binarity principle 
10 agentive light verb 
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شان  هاي ناكنشي، جمالتي الزم است كه تنها موضوع آنها يعني گروه اسمي فاعلي بنابراين منظور از ساخت
 3ردفورد.  هستند2امفعولي، داراي موضوعي با نقش معنايي پذيراهاي ن  دارد و ساخت1نقش معنايي عامل

هاي  انضمام را در زير گره گروه فعلي يا به عبارت بهتر هستة فعل براي تشكيل ساخت) 390-400: 1997(
 انگارة بوورزليكن . 5 است4اي ناكنشي و نامفعولي، منتفي دانسته و معتقد به انضمام در گره گروه فعلي پوسته

  :اي به شرح زير عرضه كرد ي را به جاي گروه فعلي پوستهديگر
 
  6 گروه اسناد5.1

است از  تعديل وي عبارت. تعديلي را در نمودار درختي پيشنهاد كرد) 2001 و 1993 (بوورز  
 معتقد است مفهوم بوورز). 595: 1993(اي   به جاي گروه فعلي پوسته"گروه اسناد"جايگزيني گرة نقشي 

عنوان دوسازة اصلي جمله داللت دارد   به"گزاره" و "فاعل"ي سنتي است كه به رابطة بين  مفهوم"اسناد"
ترين رابطه هم در نحو و هم در معناشناسي همين رابطة بين  كند كه بنيادي وي اضافه مي). 299: 2001(

ناد كم و بيش دارد كه گره گروه اس  بيان ميبوورزبه نقل از ) 638: 1383 (دبيرمقدم. فاعل و گزاره است
 بدون درج واژه به صورت نمودار  بوورزبازنمود نمودار درختي. اي جايگزيني است براي گره گروه فعلي پوسته

 . قابل عرضه است(27)
  

27) 
     TP   
 

 
      spec              T 
   
          
                   T                 PrP 
   
 
                             spec                 Pr  
 
             Pr               VP  
 
            spec                V 
 
       V            ... 

 
  

                                                 
1 agent 
2 patient 
3 Radford 
4 vp-shell/outer-vp 

 ؛1991(، هله و كيسر )1990؛ 1988(الرسن . ك. اي يا گروه فعلي بيروني، ر براي مطالعه بيشتر دربارة گروه فعلي پوسته) 1997(عالوه بر ردفورد  5
  )1383(و دبيرمقدم ) 1995(، چامسكي )1994 ؛1993

6 predicate phrase 
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  هاي اسنادي در زبان فارسي  اشتقاق ساخت5.2
و مسند و فعل هاي اسنادي در زبان فارسي ، عبارتند از مسنداليه  طور كه بيان شد ساخت همان  

رو، مسند محمول و مسنداليه در  تواند ايفاگر نقش محمول باشد؛ از اين فعل ربطي به تنهايي نمي. ربطي
از . 1 نگارنده، نقش معنايي تنها موضوع اين جمالت، عامل يا پذيراستءبه عقيده. گيرند جايگاه موضوع قرار مي

صورت  به ترتيب به)  الف29 الف و 28(هاي  ، جمله)د شدههاي يا نظريه(گرا  رو، در چارچوب برنامة كمينه اين
پذيرا و )  الف28( يعني موضوع ساخت ميناشود، نقش معنايي  يادآوري مي. شوند مشتق مي)  ب29 ب و 28(

  . استعامل)  الف29( در رضانقش معنايي 
  .مينا زيبا است. الف) 28         

  
  . ب)28        

  گروه اسناد                            
  

   اسناد                 گر مشخص                         
                            

    اسناد                   گروه فعلي               گروه اسمي    
        
   فعل                  فعل  گر      مشخص           اسم    
         

        فعلروه صفتگ  فعل      روه صفتگ   گروه اسمي        اسم                         
  

      د            ر           
   صفت   فعل   صفت     صفت                
                        
        صفت                
    
                صفت        راست  د   زيباد     ر           
    

                                                 
هاي زبان فارسي به لحاظ بررسي وضعيت گذرايي آنها پرداخته و ضمن اعتقاد به  طور مفصل به انواع ساخت به) 1382(نگارنده در رسالة دكتري خود   1

عبارت ديگر  به.  پيوستاري بوده، داراي درجات مختلف استنيز) عامل يا پذيرا(ها  هاي معنايي موضوع پيوستاري بودن پديدة گذرايي، معتقد است نقش
  )1991به داووتي، .  ك. ر. (درجة عامليت يا پذيرايي در يك موضوع ممكن است بيش از ديگري باشد
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  .اننده استحسن ر. الف) 29         
  .ب) 29         

   گروه اسناد                                
  
  

       اسناد                 گر      مشخص                       
                            

    اسناد                                    گروه فعلي                    گروه اسمي    
        
     اسناد                فعل           فعل     گر  مشخص                   اسم    
            اسم    
        
  φ      فعل  گروه اسمي   فعل           گروه اسمي در                  حسن    
                                     

  
    فعل  گروه اسمي         اسم            
     است        راننده                                        

  
                        
     اسم      فعل           اسم    اسم           
      
          اسم               

  
        در     ر دد       ر  

                       
  
  گيري نتيجه. 6

) 3(رويكرد منطقي ) 2(ساختار موضوعي ) 1: (نگارنده، در اين جستار با عرضه كردن شش دليل  
نظرية ) 6(اي  هاي محاوره مراجعه به برخي گونه) 5(فراگيري زبان اول در كودك ) 4(شناختي  مطالعات رده

كه مسند در اين  موضوعي معرفي كرد؛ در حالي ، ساخت اسنادي در زبان فارسي را ساختي تكويليامز
در ادامه، ضمن بحث دربارة تعيين نقش معنايي تنها موضوع اين . ردگي ها در جايگاه محمول قرار مي ساخت

ها در قالب  گرا، چگونگي اشتقاق اين نوع ساخت هاي اخير در چارچوب برنامة كمينه جمالت با اتكا به نظريه
  .دست داده شد نمودار درختي به
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