
 نگاهي به ساخت مجهول در زبان فارسي با تكيه بر ديدگاه شناختي
  

  1امدكتر ارسالن گلف
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

  2بريضيا رويا صديق
  مدرس دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت

 3آزيتا جعفري
  مدرس دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت

  
  هچكيد

 .نگرند هاي مرتبط با آن مي  زبان و پديدهةاي خاص به مقول  دارد كه هر يك از زاويه وجودبارز شناسي امروز سه ديدگاهِ زبان در
 زبان ،گرا تشناسي صور زبان. 6شناسي شناختي زبان و 5گرا شناسي نقش زبان  ،4گرا شناسي صورت زبان :اين سه نگرش عبارتند از

شناسي شناختي  گرا زبان را نظامي براي ارتباط و زبان نقششناسي   زبان؛پندارد گونه مي  بنيان و رياضي نظامي ساختهمچونرا 
و النگاكر ) 1979(و گيون ) 1957(گذاران اين سه نگرش به ترتيب عبارتند از چامسكي  بنيان. داند آن را نظامي شناختي مي

)1976.(  
 مفاهيم اساسي اين رويكرد در  مباني نظري رويكرد شناختي و معرفي نگارندگان در صدد هستند تا با معرفيِ، حاضرةدر مقال

 تري از ديدگاه شناختي ، تصوير واقعيمورددر اين ) صورتگرا( آن با مباني نظري رويكرد زايشي ةتحليل ساخت مجهول و مقايس
  .د و از اين طريق به بررسي ساخت مجهول در زبان فارسي با تكيه بر ديدگاه شناختي بپردازندعرضه كنن

  
  صحنه انداز، طرح صحنه، ضبط شناختي، انطباق ذهني، چشم شناسي ل، زبانساخت مجهو: ها كليدواژه

  

  ساخت مجهول  - 1
    ديدگاه زايشي-1- 1

ه عرضه كردگشتاري خود را  ـ  دستور زايشيةنخستين انگار) 1957(هاي نحوي   در كتاب ساختچامسكي
 بازنويسي ةروهي كه وظيف قواعد ساخت گ،نخست: است بخش نحو متشكل از دو قاعده ،در اين دستور. است

 مشخص عمل ايِ  سازهاي با ساختِ  قواعد گشتاري كه بر زنجيره، و دوميك يا چند عنصر را بر عهده دارند
  7توصيف ساختاري ساخت اول را وي. دهند اي جديد به دست مي اي جديد با ساخت سازه كنند و زنجيره مي

 معلوم و معادل ةي در كتاب مذكور ارتباط ميان جملچامسك. نامد مي  8تغيير ساختاريج را و ساخت منت
  .كند  معلوم توجيه ميةساز بر جمل  مجهولمجهول آن را از طريق عملكرد گشتار اختياريِ
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 نيز دستوري خواهد بود NP2-Aux+be+en-V-by+NP1 ة جمل،دستوري باشد NP1-Aux-V-NP2 ةاگر جمل
  .)65- 61:1957چامسكي (

 ؛ كه حاصل يابد انتقال مياي  ه معلوم به جايگاه فاعل در جملة جمل مفعولِ،هول گشتار مجپس از عملكردِ
اي  داراي فاعل تازه ،حاصل مجهول ة بنابراين جمل.عملكرد قاعدة مجهول سازي است و جملة مجهول نام دارد

 و به كند  مناسب را بين فعل و فاعل جديد ايجاد مية فعل و فاعل، مطابقةشود و سپس گشتار مطابق مي
را به ) يعني تكواژ اسم مفعول ساز ( be + enهمين ترتيب، پس از عملكرد گشتار مجهول، فعل كمكي 

 اما گشتار ؛ از اين سه گشتار، گشتار دوم و سوم از نوع گشتارهاي اجباري هستند.افزايد ميانتهاي فعل اصلي 
  :است  شرايط اين يك گشتار اختياري است كه داراي،مجهول

   NP-Aux-v-NP                        :ختاريتوصيف سا 
  X4-X2+be+en-X3-by+X1           X1-X2-X3-X4              : ساختاري تغيير 

  ) 112:1957چامسكي  ( .شود جايي عناصر ميب سبب جا، مجهوللذا گشتارِ
شمردن را در مورد اجباري ) 1964 (پستال و كتزنظر ) 1965 ( نحوةهاي نظري جنبه در كتاب چامسكي

 اختياري ،هاي نحوي  ساختكند و گشتار مجهول را كه در كتابِ يد ميأيگشتارهاي نفي، امري و پرسشي ت
گونه كه حضور عناصر  دارد همان  اظهار ميچامسكي) 132:1965چامسكي  ( .كند بود، اجباري معرفي مي

د اجباري گشتارهاي  در قواعد ساخت گروهي جمالت مربوط، عملكر(I) و امر (Q)، پرسش (NEG)نفي 
عنوان گشتاري اجباري  برانگيخته شدن گشتار مجهول به  باعث1مجهولطلبد، حضور عنصر مرتبط را مي

 معلوم با ژرف ساخت برابر مجهول آن نيز همين حضور عنصر ة تفاوت ژرف ساخت جمليگانهشود كه  مي
   )223 ، 106 – 103: 1965چامسكي  ( .است مجهول يِفرض

به زباني ساده تر مباني و "مقدمه اي بر حاكميت و مرجع گزيني "در كتاب خود با عنوان ) 1991(هگمن 
را معرفي مي كند ، وي با استفاده از ) 1981(مفاهيم مطرح در نظرية حاكميت و مرجع گزيني چامسكي 

  . نظرية حالت به بررسي ساختار مجهول مي پردازد 
1) a. Italy beat Belgium in the semi-finals. 
     b. Belgium were beaten in the semi-finals. 
     c. Belgium were beaten by Italy in the semi-finals. 
 

 دو گروه اسمي (a1)در مثال . بر اساس صافي حالت همة گروههاي اسمي آشكار بايد حالت داشته باشند
Belgium , Italy در نمونة . فاعلي و مفعولي گرفته اند  به ترتيب از عنصر صرفي و فعل متعدي حالت(b1) 

 است ، مجهول سازي بر روي ساختواژة فعل تأثير مي گذارد و تركيبي از صورت اسم (a1)كه معادل مجهول 
 را بوجود مي آورد و چون افعال مجهول زير مجموعة افعالي هستند كه نمي beمفعولي فعل و فعل كمكي 

 Belgiumالت بدهند لذا براي برآورده ساختن صافي حالت ، گروه اسمي توانند به گروه اسمي پس از خود ح
كه درحاكميت و ) يعني قاعدة حركت آلفا ( براي گرفتن حالت خود به كمك قاعدة حركت گروه اسمي 

 اشاره مي كند كه در هگمن. ل حركت مي كند مرجع گزيني مطرح است ، به جايگاه فاعل جملة مجهو

                                                 
1 passive 
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 آورده مي شود و byل در جملة مجهول ، فاعل جملة معلوم به همراه حرف اضافة صورت نياز به ذكر عام
   )  171 – 169ص . (  خود را از اين حرف اضافه دريافت مي كند مفعوليحالت 

  
   ديدگاه شناختي 2- 1

در اين .  استشناسي شناختي زبان ةترين جلو  شاخصاست، روالند النگاكر شناختي كه واضع آن دستورِ
شود و لذا موضوع استقالل زبان از ديگر قواي  ن نظامي ذهني و شناختي در نظر گرفته ميهمچو، زبان دستور

   .)b 275:1991النگاكر (هاي زبان نيز مردود است   همچنين استقالل حوزه.شناختي مطرح نيست
 نقش ارتباطي ،گرا  نقش در نگرشِ؛ فرع است، اصل و معنا و نقش،گرا، صورت تطور خالصه در نگرش صور به

 صورت و معنا داراي ، در دستور شناختياما؛ گيرد شود  و صورت نسبت به آن در فرع قرار مي اصل فرض مي
 اشتقاق ة مسئل،در دستور شناختي. گيرد يك نسبت به ديگري در فرع قرار نمي  و هيچاستاهميتي يكسان 

د داشتن  چرا كه وجو؛مفهوم نيستند معنا و هم يك ساخت از ساخت ديگر مطرح نيست و هيچ دوساختي هم
دبيرمقدم، ( باعث بروز تفاوت معنايي و مفهومي ميان آن دو خواهد بود ،يك عنصر در روساختيا نداشتنِ 

1383 : 66(   
  
   مجهول در زبان فارسيدربارةهاي انجام شده  بررسي - 2

كه از ميان آنها  .اند  فرض كردهبديهيرا  وجود مجهول در زبان فارسي ،شناسان زباندستور نويسان و  اغلب
) 1377(، انوري و گيوي ) 1377(، خانلري ) 1372(، باطني ) 1372(،نوبهار ) 1364(مي توان به دبير مقدم 

 مجهول در زبان به اصطالح" ة در مقال1همعين. به نقل از ج) 1364(دبيرمقدم . اشاره نمود ) 1384(و الزار 
هايي را كه بدين نام   و ساختاستر وجود تقابل معلوم و مجهول  منكمعينهگويد  مي) 1974 ("فارسي

  .نامد  مي2 ناگذرا،اند خوانده شده
داند و معتقد است كه   نحوي ناگذرا مية ساخت نحوي مجهول را مستقل از مقول،  مذكورةدبيرمقدم در مقال

 كنترل ارادي بر ، آنها فاعل گشتاري مقيد است كه فقط در مورد افعال ارادي كه در،در زبان فارسي، مجهول
عملكرد گشتار مجهول بر ساخت زيرين جمالت معلوم با سه همگاني . ست فعل دارد، قابل اجرا دادنانجام

  : بدين صورت كه؛منطبق است) 1977 ،پستال و پرميوتر(گذر از ساخت معلوم به مجهول 
  .يابد  مجهول تجلي ميةايگاه فاعل جمل مفعولي در جة معلوم با از دست دادن نشانةمفعول مستقيم جمل) الف
و  (  توسطِةبا حرف اضاف،  مجهول تقليل مرتبه يافتهة معلوم به جايگاهي پس از فاعل در جملةفاعل جمل) ب

  .دشو مشخص  مي) هاي سبكي يكديگرند  كه گونه…  و دستِ ه،  بة به وسيلةگاه با حرف اضاف
  .گيرد  قرار مي"شدن"  سازِ  مجهول پيش از فعل كمكيِ،ده معلوم به صورت اسم مفعول در آمةفعل جمل) ج

عنوان فعل كمكي  اي يافته است و به كاربرد ويژه، متحول شده "شدن"  حركتيِ فعل الزمِجديد،در فارسي 
 سازِ از سوي ديگر گروهي از جمالت سببي كه از تركيب صفت و فعل كمكي سببي. رود كار مي ساز به مجهول

  .  مرتبط است"شدن"  داراي فعل كمكيِة است، نيز با سه نوع جملحاصل شده "كردن"

                                                 
1 Moyne 
2 inchoative 
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  :كند ه ميعرضهاي زير را   مثال،دبيرمقدم در همين مقاله براي روشن كردن اين بحث
  
  . علي پنجره را باز كرد)الف 2   

  .باز شد) خود به خود( پنجره )ب    
  .باز شد) توسط علي( پنجره )ج    
  .باز كرده شد) ليتوسط ع(پنجره ؟  )د    

  

  ةوي معتقد است كه جمل. مجهول آن است) د(و مثال ) الف (ةاي جملر ناگذةگون) ب(مثال 
 حذف عبارت كنادي در .است) د (ةبر ساخت زيرين جمل "كرده"  حذفِ اختياريِ گشتارِماحصل عملكردِ) ج(
دست  چنين تشابهي را به) د(ر  ولي اين حذف د؛كند مي) ب(اي ر ناگذ ةآن را از نظر صوري شبيه جمل) ج(

 ةشود كه داراي تركيب صفت  به اضاف  روساختي حاصل مي،)ج(لذا پس از حذف عبارت كنادي در . دهد نمي
  .نامد  ميهاي مجهول مبهم ساخت اين جمالت را) 1364(دبير مقدم .  است"شدن" فعل كمكيِ

 داراي افعال  است كه فقط بر جمالت معلومِ گشتار مقيدي، كالم اينكه، گشتار مجهول در زبان فارسيةخالص
 كه هميشه داراي تركيب اسم مفعول به استهاي مجهول غير مبهم  حاصل آن ساخت و كند ارادي عمل مي

همچنين جمالت مجهول حاصل از عملكرد گشتار مجهول بر جمالت .   است"شدن"  فعل كمكيِةاضاف
 واقع "كرده"  حذفِ گشتارِانند تحت عملكرد اختياريِتو   مي"كردن"  مركب از  صفت و فعل كمكيِسببيِ

هاي  مجهول(د شون  داراي ابهام معنايي ميان مفهوم مجهول و ناگذرا مي،شوند كه پس از حذف عبارت كنادي
  .)مبهم

معتقد است كه فعل از نظر معلوم بودن فاعل بر دو نوع است فعل معلوم و فعل مجهول و در ) 1372(نوبهار 
 اضافه مي كند كه فعل معلوم ، فعلي است كه به نهاد نسبت داده مي شود خواه الزم باشد خواه تعريف آنها

  :متعدي مانند 
 

  .علي آمد ) الف 3
 .پروين به من تلفن كرد )    ب 
  

  غال بلكه جايگاه نهاد آن را مفعول اشفعل مجهول فعلي است كه مستقيماً به فاعل نسبت داده نمي شود 
   :مي كند مانند 

 

  )جملة معلوم  (  .علي نامه اي نوشت) الف 4
 )جملة مجهول  (  .ه اي نوشته شدمنا)    ب 
  

 ، "شد"نوبهار ساخت فعل مجهول را به اين صورت بازگو مي كند كه صفت مفعولي فعل اصلي با فعل معين 
ت حاصل را  در مضارع همراهي مي كند ، ساخ" گردد " و "آيد"، "شود" در ماضي و " گشت " ، "آمد"

گاهي از فعل هاي متعدي مركب نيز صورتهاي مجهول بدون صفت مفعولي ساخته . فعل مجهول مي ناميم 
 است و با " كردن "مي شود اين موضوع در مورد فعل هايي صدق مي كند كه جزء صرفي آنها از مصدر 

  : فعل مجهول ساخته مي شود مانند  " شود " و " شد "تغيير جزء صرفي به 



 نگاهي به ساخت مجهول در زبان فارسي ...

 61

  )معلوم . ( معلم علي را تنبيه كرد ) لفا 5
 )مجهول . ( علي تنبيه شد ) ب   
  

علهاي ساده پيروي نمي كند يعني در رو ساخت آن صفت مفعولي دخالت ندارد ولي جملة حاصل از ساخت ف
   .)187-184ص ( به هر حال جمله اي است با دو بخش نهاد و گزاره 

 است كه داراي تمام اشكال يك " شدن "ر سازندة مجهول فعل بر اين باور است كه عنص) 1372( باطني 
 فعل واژگاني نباشد يعني به عنوان عنصر سازندة مجهول در گروه فعلي " شدن "وقتي . فعل واژگاني است 

عمل كند ، هميشه با يك فعل واژگاني همراه است ، ولي وقتي به عنوان فعل واژگاني به كار رود تنها است 
 "  گشتن" يا " گرديدن " به كار برد 127فحة وي در پانوشت ص. جايگاه فعل قرار مي گيرد يعني خود در 

   . )127ص (  در زبان ادبي اشاره مي كند "دن  ش"به جاي 
در تعريف فعل معلوم و مجهول به ترتيب به نسبت داده شدن فعل به فاعل و يا مفعول ) 1377(خانلري 

گر در جمله اي فعل معلوم به كار رفته باشد نهاد آن جمله فاعل است و اشاره مي نمايد و معتقد است كه ا
  ) .85- 84ص . ( اد جمله مفعول آن استاگر فعل مجهول باشد نه

نيز همانند باطني به تعريف معلوم و مجهول مي پردازد و اضافه مي كند كه فعل ) 1377(انوري و گيوي 
حكم فعل الزم است از فعل الزم نمي توان فعل مجهول مجهول هميشه از فعل متعدي ساخته مي شود و در 

و ) ه + بن ماضي ( فعل مجهول از صفت مفعولي فعل اصلي  . " رفته شد "ساخت مثالً نمي توان گفت 
زمان فعل مجهول را زمان فعل معين مشخص .  ساخته مي شود " شدن "ساختهاي مختلف فعل معين 

  : فعل مجهول را به صورت زير مطرح مي نمايند موارد استعمال ي انوري و گيو. كند  مي
   )كيف دزديده شد ( . وقتي فاعل معلوم نباشد) الف
  )خيابان كنده شد . (  توجه به فعل دارد و فاعل فعل  مورد نظر او نيستگويندهوقتي ) ب
  خرمشهر  ( . نخواهد نام فاعل را به ميان آورد يا اهميت فعل و مفعول مطرح باشد  وقتي گوينده عمداً)ج

  ) باز پس گرفته شد 
 به عنوان فعل معين به كار " شدن " به جاي "  گشتن" و " گرديدن "ايشان نيز معتقدند كه گاه فعل هاي 

  )68- 67ص . ( مي روند و فعل مجهول مي سازند 
فعل معتقد است كه تصريف كامل فعل مجهول به ياري اسم مفعول فعل اصلي ، با افزودن ) 1384 (1الزار 

 به " شدن" وي بر اين باور است كه در زبان نوشتار به جاي.  صورت مي گيرد " شد " / " شدن "معين 
ص ) (ت ، خريده گردد شخريده گ ( . به كار مي رود" – گرد " و " گرديدن " ، "  گشتن"عنوان فعل معين 

بطه به موارد زير اشاره اين راالزار در مبحث افعال مركب به ساخت فعل مجهول مي پردازد و در  )191-192
  :مي كند 

 "كه با فعل  در تقابل با افعال متعدي اي  افعال الزمي ساخته مي شوند كه معموالًٌ" شدن "با فعل ) الف
اعالم شدن در تقابل با . ( به عنوان فعل مجهول به كار مي روند و  ساخته شده اند "  داشتن" يا "كردن 

  )اعالم كردن 

                                                 
1-Lazard 
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 و يك اسم بخصوص افعال الزمي ساخته مي شوند كه اغلب به عنوان فعل مجهول افعال "ن  گرفت"با ) ب
  ) قرار گرفتن ←قرار  ( . ساخته شده اند ، به كار مي روند" دادن "متعدي اي كه با فعل 

 "ل افعال متعدي اي كه با  نيز افعال الزمي ساخته مي شوند كه به عنوان فعل مجهول ، معاد" يافتن "با ) ج
  )  حضور يافتن ←حضور . (  ساخته شده اند ، به كار مي روند "دادن 

 افعال الزمي ساخته مي شوند كه اغلب به عنوان فعل مجهول ، معادل افعال متعدي اي كه " خوردن "با ) د
  )  گول خوردن ←گول  (  . ساخته شده اند به كار مي رود" زدن " يا " دادن "با 
 نيز افعال الزمي ساخته مي شوند كه اغلب به عنوان فعل مجهول ، معادل افعال متعدي اي " آمدن "با ) هـ

  )331 – 329ص ) (  جمع آمدن ←جمع  ( .كه با آوردن ساخته شده اند ، به كار مي روند
  
  شناختي شناختي و دستورشناسي  زبان - 3

هاي   فرضيات و روش، است كه اصولجديدشناسي  شناختي نگاهي تازه در مسير تحوالت زبان شناسي زبان
. داردنقش اساسي شناختي اين است كه زبان در شناخت انسان  شناسي  فرض اساسي زبان.خاص خود را دارد

هاي شناختي ذهن انسان   فهم بهتري از توانايي هنگامي كارآمد است كه، تحليل زبان،از منظر اين رويكرد
كردن مباني ذهني و شناختي فراگيري زبان، دانش  نشناختي روش شناسي  بنابراين هدف زبان؛داشته باشيم

  .زباني و كاربرد زبان است
 دستور. شوند شناختي تمايز قائل مي شناسي شناختي و زبان  بين دستور،شناختي پردازان رويكرد نظريه
 بيرون آمده شناسي شناختي زباناي خاص در خصوص يك زبان است كه از درون   عنوان نظريه،ختيشنا

  ).2000 ،النگاكر(است و وجه مشترك آنها شناختي بودن است 
كند و معتقد است  اي بودن را مطرح مي  در دستور زايشي خود بحث حوزهچامسكيدانيم  كه مي چنان
  اما در رويكردند؛وني هستند كه در عين حال در تعامل با يكديگر داراي استقالل در،هاي ذهني حوزه

  .شود هاي ذهني كامالً مردود شمرده مي  بحث حوزه،شناختي 
  
 شناسي شناختي معني -4

 ةمقال بار در نخستين. شناسي است  نگاهي نو به معني،شناسي شناختي زبان بخشي از همچوناين بحث 
شناختي اين  شناسي  بارز معنيةنكت. ه استدشمطرح  "شناختي اسيشن معني"  عنوانِبا) 1988 (ليكاف

طرفداران در مقابل (شود   ذهن در نظر گرفته نمي مستقل از فرايندهاي شناختي ديگرِ،است كه دانش زباني
  .)نظريه زايشي

گرايان  تر به نقش توان نزديك شناختي را مي شناسي گرايي، معني گرايي و صورت  نقش فكريِجبهةاز بين دو 
 مهم ةنكت. استاي   ديدگاه چامسكي حوزه ـطور كه يادآور شديم همانـ گرايي   چرا كه در صورت؛قرار داد

اعتقاد بر و افتد   از قدرت و قطعيت ميزماني شناختي اين است كه بحث درزماني و هم شناسي ديگر در معني
 و بحث دستوري شدگي كه پردازش ندهاي تاريخي بسيار مهم  است كه مطالعات در زماني در تحليلاين

  ).300: 1977 ،سعيد. (ذهني است از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است
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شناسي مبتني بر مصداق   معني:شناسي قائل بود توان به دو نوع معني  مي،شناسي هاي موجود از زبان در مدل
 به ؛ مورد ترديد است، شناختيشناسي شناسي مصداقي از ديد معني معني. شناسي مبتني بر مفاهيم و معني

هاي صريح معني  كيد بر جنبهأها مواجه هستيم و ت  صريح واژهايشناسي مصداقي با معن اين علت كه در معني
طور  د كه معنا را بايد آننشناختي معتقد شناسان معني. است و معناي مجازي و استعاري قابل تعبير نيست

در اين ) 1988 (ليكافرويكرد . دكنن شناختي را مطرح مي يت رواند و بحث واقعكررود تعبير  كار مي هكه ب
گيرند   در ذهن جاي مي، است كه تجربيات جهان خارج به صورت مفاهيمتقد وي مع؛ است1مورد، باز نمودي

شناسي سوسوري   واحد معني را نظير نشانهليكاف و النگاكر. و اين مفاهيم، ماهيتي نسبتاً قراردادي دارند
تر نظير   اما اين ديدگاه تا حد عناصر بزرگ؛شود  با اين تفاوت كه سوسور در حد واژه متوقف مي؛دانند مي

 ساختار زبان انعكاس مستقيم فرايندهاي ،شناسي شناختي معنيدر  .رود ها و جمالت نيز فرا مي ساخت
  . استقعيت  ذهني در خصوص يك موسازيِ  نوعي مفهوم يعني يك عبارت زباني باز نمودِ؛شناختي است

اي از اصول در ذهن وجود دارد كه   مجموعه،شناسان زايشي زبانطور كلي   و بهچامسكياز ديد كساني چون 
 معتقدند كه در صورت فرض چنين اصولي در شناسان شناختي زبان اما ؛)دستور جهاني(خاص زبان است 

ارگان ذهني خاص براي زبان وجود را بخشي از قواي ذهني در نظر گرفت و چيزي به نام يك   بايد آن،ذهن
  ).69: 1383دبير مقدم، (ندارد 

  
   شناسي شناختي زبان  درنكات مطرح - 5

، در مورد نكات شناسي نظري زبان ةدارد كه جامع اظهار مي) 2002 (مفهوم، تصوير و نماد در كتاب النگاكر
لي ارجاع به مباحث نظري معاصر  چارچوب كها اند و اين توافق به توافق كلي زير رسيدهبنيادي اساسي و 

  :است
اي   شامل قواعد كلي، خصوصاً اگر دستور؛قرار گيردنظر ورد شناسي بايد اقتصاد م در توضيحات زبان) الف

  .نظر كرد  بايد از قواعد خاص صرف،گيرد را در بر مي باشد كه قواعد خاص
  .هاي مجزا و مستقل تجزيه شود به مؤلفهمكن است ساخت زباني م) ب
  .اي خود مختار و مجزا از معنا و واژگان است نحو، مؤلفه) ج
 دستوري از زباني به زبان كه ساختِ حالي  در؛ جهاني است، معناييتوان چنين پنداشت كه ساختِ مي) د

  .ديگر متفاوت است
 نقش  فقطشود كه اغلب فاقد معنا هستند و واژهاي دستوري تعيين مي ساخت نحوي از طريق تك) هـ

  .كنند ي و صوري ايفا ميدستور
هاي متفاوت و حاوي  كه داراي مشخصه ـ اغلب از زيرساخت، روساخت. ساخت نحوي انتزاعي است) و

  .دشو مشتق مي ـ عناصري است كه جايگاهي در ساخت زيرين ندارند
  )101ص  ( .نحو اصوالً شامل قواعد كلي است و بايد از واژگان متمايز باشد) د

 بارا در ديدگاهي تمام آراي مذكور تري از ساختار زباني،  بندي دقيق صورتي عرضة برا) 2002 (النگاكر
  :  رد كرده است"شناختي ديدگاهِ"عنوان 

                                                 
1 representational 
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دستور شناختي به دنبال پيكربندي دقيق از ساخت و . اقتصاد بايد با واقعيت رواني سازگار باشد) الف
هاي زباني است كه   ساختة و شامل كليستا بخش دروني از شناخت بشر همچونسازماندهي دانش زباني 

  .ها در دستور وجود دارند واره واحدهاي محتوايي و طرح. اند  واحدهاي نهادينه شده فرا گرفته شدههمچون
هاي دو گانه معموالً با انتخاب  بندي  واحدهاي  معنايي  واجي و نمادين دو قطبي مفروضند و تقسيمفقط) ب

  .ودش ت ميمثال در دو سوي پيوستار ياف
واحدهاي . دهد  يك پيوستار تشكيل مي، بلكه نمادين است و با واژگان و صرف؛نحو خودمختار نيست) ج

  .  استشناسي هاي آن معنا و واج نحوي، واحدهايي دو قطبي هستند كه قطب
ايي، ساخت معن .هاي قرار دادي است سازي هايي از شبيه  خاص زبان است و داراي اليه،ساختار معنايي) هـ

  .ساختار مفهومي قراردادي شده و دستور، نمادسازي قرار دادي ساخت معنايي است
  .شوند  وجود دارند و نمايان مي، خود معنامند هستند و به دليل نقش معناييِ،واژهاي دستور تك) و
  .قاقي وجود نداردت هيچ ساخت زيرين يا اش و ساخت دستوري تقريباً واضح و آشكار است) ز
بندي   تقسيم،در اين پيوستار. دهند هاي نمادين تشكيل مي  پيوستاري از ساخت،ن و دستورواژگا) ح

    )102 :2002 ،النگاكر . (پذيري وجود ندارد مندي و تحليل اي مبني بر كليت، قاعده دوگانه
  
   مجهولةبار در شناسي شناختي زبانمفاهيم اساسي  -6
  1 انطباق ذهني 1 - 6
هان ج ة مطابقعملِ. هاي زباني است  زبان، تبديل جهان خارج به صورت نقشِ،ياساس يك اعتقاد سنت بر

 امكان چنين ، شناختيشناسانِا اما از نظر معناست؛ر يسخارج و ساختار زبان، از طريق قواعد صوري دستور م
 بيان ةنحو. توان به طرق مختلف بيان كرد  مستقيمي وجود ندارد و يك رخداد يا موقعيت خاص را ميةمطابق

  .گردد  مي بازسازي در ذهن گوينده يك رخداد به نوع مفهوم
6) a. John gave the book to Mary. 
    b. John gave Mary the book.        )2: 2001 ،ليديويد(  
 

هاي  ي يكسان دارند و تفاوت آنها، به جنبهافوق معن ة ، دو جمليانگرا  زايشي و صورتشناسان  زباناز ديدگاه
شناختي از جمله  شناسان زبان.  تفاوتي روساختي است فقطو اين تفاوت) و نه معنايي(گردد  ي باز ميصور

 اين ديدگاه  هايي كه فقط يكي از دو ساخت امكان باز نمود دارد، با مثال) 2001 (لي ديويدو ) 2000 (النگاكر
 . كنند را رد مي

7) a.  I gave the fence a new coat of paint. )14: 2002 ،نگاكرال      (  
    b. ? I gave a new coat of paint to the fence.  
 
8) a.  He brought the wine to the table.  )2: 2001 ،لي ديويد             (  
    b.? He brought the table the wine. 
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هاي مختلف تفسير يك موقعيت   راه)bو a ( كنند كه جمالت ها استدالل مي  با اين مثالشناسان شناختي زبان
تر از تفسير به روش  هاي فوق، تفسير به يك طريق، طبيعي واحد هستند و دربرخي موارد، همچون نمونه

  ).2: 2001ليديويد. (استديگر 
ها مورد سؤال قرار  بحث گشتارها و ارتباط صوري حاصل از مسير عملكرد گشتار،شناسي شناختي زباندر 
 د باي مثالرايب .ندهستديد مكانيكي  هاي زبان داراي بين ساختة  گشتارها نسبت به رابطكه چراگيرد؛  مي

هاي زباني به اين   لذا بسياري از ساخت؛كار ببريم ه مجهول را بةتا بتوانيم قاعد مطرح باشد بحث متعدي بودن
كانوني شدن يكي از  در واقع در چارچوب زايشي براي قائل شدن به وجه مشترك متن و .دليل وجود ندارد

 با شناسي شناختي زباندر . شود نام گشتار استفاده مي شناختي به موضوعات، در هر گزارش از ابزاري روش
بر اساس ميزان توجه و موضوع بودن  هاي مختلف، توان يك موقعيت را به روش  مي،توجه به بحث انطباق

توان بر اساس توجه به يكي از   مشترك ميةصحنبراي يك . د كرها به ساختار زباني تبديل لفهؤيكي از م
در واقع انطباق بدون فضاسازي ذهن و ؛ )269:  1383گلفام، (ه كرد عرضهاي متفاوتي  ها ،گزارش لفهؤم

  ). 27 و 78-74: 2001 ،ليديويد (پذير نيست  واقعيت دنياي بيرون امكان
  :گيريم هاي فارسي را در نظر مي حال مثال

 

  . را شكست علي شيشه)  الف9
  . شيشه توسط علي شكسته شد) ب   

  

شود، فاعل   گزارش مي،آنچه در ساختار زبان از يك صحنه) الف9( معلوم ةهاي فوق در جمل با توجه به مثال
 ؛كند مي  يعني يك موقعيت را منطبق با ميزان توجه به ساختار زباني؛گزيند ن موضوع در متن برميهمچورا 

  . شود  به مفعول داده مي،جايگاه موضوع در متن) ب9 (ولِ  مجه ةكه درجمل درحالي
  
  1چشم انداز 6-2

 .استانداز   يكي از عوامل عمده در انطباق با رخدادهاي جهان خارج، چشم،شناسان شناختي زبان گاهدر ديد
  يك ساخت زباني،گذارد و بر اساس آن ثير ميأسازي و پردازش شناختي فرد ت  مفهومةچشم انداز بر نحو

گردد كه كدسازي زباني را با دريافت ديداري  طور كلي چشم انداز به جايگاه گوينده باز مي به. شود توليد مي
  .دهد پيوند مي

10) a. John bought the car from Mary for a good price. 
    b. Mary sold the car to John for a good price. 
 

 ، اما قطعاً معناي همانندي ندارند و اين تفاوت؛اند  واحدي را به تصوير كشيدهة صحن) bو10a( هاي مثال
 منطبق Maryانداز  با چشم ) b 10( مثال  وJohnانداز   با چشم)a 10(مثال. استانداز  مربوط به عامل چشم

  ). 3: 2001 ،ليديويد (است 
  ارجاعةانداز نقط ه چه چيز در يك چشم اين است ك، اساسي وجود دارد و آنة يك نكت،انداز در مفهوم چشم

  .شود واقع مي
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  :با توجه به مثال زير
  

  . شكارچي ، خرگوش را شكار كرد)  الف11
  .شكار شد) توسط شكارچي(خرگوش ) ب  

  . استخرگوش) ب11 (ةشكارچي و در جمل) الف11 (ة ارجاع در جملةنقط
   1مينهاين مفهوم را در قالب شكل و ز) 1995 ( تيلوروده كرمطرح ) 2001 (ديويدلي را انداز بحث چشم

مانند (كنيم   معلوم و مجهول را مقايسه مية دو جملهنگامي كه  تيلوردر واقع از ديد  . ده استنمو عنوان
 بلكه براي ارتباط دادن بين اين جمالت ؛يابيم كه ميان آنها ارتباط گشتاري وجود ندارد درمي) جمالت فوق

ارتباط دادن (كند   آن نوعي ارتباط ديداري برقرار مية و زمينء بين شي،ختي مادر واقع قواي ذهني و شنا
 ةعبارت ديگر رابط به. د اين ارتباط ديداري را در قالب الگوهاي زباني نيز منعكس كندنتوا و مي) متن و زمينه

گويد  ن زمينه مي در ايتيلور.  و تبلور آن در قالب الگوهاي زباني دخيل است2سازي شكل و زمينه در مفهوم
شود  ها زودتر دريافت مي  برجستگي،در يك زمينهكه دهي شده است  قواي ديداري ما به شكلي سامان

  ).269: 1383 ،گلفام(
وي . كند انداز به دو مفهوم اساسي اشاره مي در بحث چشم) b1988 (النگاكر، به نقل از )2001 (ديويدلي

 ، ارجاع در يك صحنهة و براي عنصري كه در ارتباط با نقطlandmark ارجاع از اصطالح ةبراي اشاره به نقط
كند كه در اينجا نگارندگان به ترتيب   استفاده ميtrajectorآورد از اصطالح  دست مي جايگاه خود را به

هاي زير را در   مثال،ترشدن اين اصطالحات براي روشن. برند كار مي  را بهگذرنده و ارجاعة نقطهاي  معادل
  :گيريم ينظر م

12) a. The lamp is on the table. 
   b. The table is below the lamp. 
 

 گذرنده و 11b( ،the table( باشد و در مثال  گذرنده ميthe lamp ارجاع و ة نقطthe table، )a 12( در مثال
the lampارجاع ة نقطةمعتقد است كه حروف اضافه، نشان دهند) 28: 2002 (النگاكر. ارجاع است  ة نقط 

  اين مانند؛ندكن  ارجاع و گذرنده را محدود مية ولي در بسياري موارد عوامل كاربردي، انتخاب نقط؛ندهست
  :ها مثال
  .مداد روي ميز است ) الف13

  .ميز زير مداد است  ؟)    ب
  

ه معمول هاي ممكن توصيف يك موقعيت واحد هستند، با اين واقعيت كه جايگا  راه،هر چند هر دو نمونه
با  .استتر  مفهومي و شناختي، پذيرفتهبه لحاظ منطقي، ) الف13(، مثال ) نه زير آن(مداد روي ميز است 

  .گيرد ارجاع در نظر مية تر را نقط ور پديدة بزرگ توجه به اندازة ميز و مداد، شم شناختي گويش
 
  

                                                 
1 ground /figure 
2 conceptualize 
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  1طرح صحنه 6-3 
 كه در واقع طراحي و است طرح صحنه ه،ه كردرضع در دستور شناختي خود النگاكريكي از مفاهيمي كه 

  .شود شرح اساسي يك رويداد يا صحنه محسوب مي
 زير نشان داد كه ةصورت خالصه شد توان به را مي " حسن را با مشت زد،مريم" ةجمل براي مثال، طرحِ

ر اثر ب و حسن پردازد عنوان فردي خارج از اين صحنه به شرح رويداد مي  جمله شاهدي است كه بهةگويند
ت پيكان دو مدهيم و عال نشان مي [          ]جامشت مريم تغيير حالت داده است كه آن را به كمك پيكان مو

   ).330: 1997 ،سعيد (است انتقال نيرو ة نشان دهند]          [ خطي
 عنوان باعنصري كند و اين حركت در رابطه با  اي است كه حركت مي  پديده،كند كه گذرنده  اضافه ميسعيد
  .پذيرد  ارجاع صورت ميةنقط

  :است) 2002( النگاكر ةاي از طرح صحن  نمونه1شكل 
   

 
 =H  حسن
 =M   مريم

  پيكان زمان
  )1شكل (

  2ضبط صحنه  6-4
 كه گوينده از طريق استد، ضبط صحنه كن معرفي مي)  105-101: 1987 (النگاكريكي ديگر از مواردي كه 

كند و بين آنها   را معرفي مي4ضبط مختصر و 3ضبط متوالي  وي دو نوع.ا توصيف كنداي ر تواند صحنه آن مي
 ولي در ضبط ؛پردازد  گوينده به شرح توالي وقوع آن رويداد و صحنه مي،در ضبط متوالي. شود تمايز قائل مي

  . شود پاياني آن در نظر گرفته مية  با توجه به نتيجه و نقطفقطمختصر همان رويداد، 
  : نوان مثالع به
 

  . علي شيشه را شكست) الف14
   شكستن شيشه )      ب

  . استضبط مختصر آن ) ب14( ةمتوالي يك رويداد و نمونضبط ) الف14 (ةنمون
 
 
  

                                                 
1 Profiling 
2 Scanning 
3 Sequential Scanning 
4 Summary Scanning 

⇒
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   شناختي از ديدگاه دستورِزبان فارسي ساخت مجهول تحليل  -7
وجود  وجود يا عدمِ. (ود ندارد جمالتي از قبيل جمالت زير توافق عامي وجمعناييِ همبارة در سنت زايشي در

  ) 127: 2002 ،النگاكر) ( معلوم و معادل مجهول آنها جمالتِةمعنايي در ميان كلي هم
  . حسن مريم را تشويق كرد) الف15
  .شد) كرده؟ (مريم توسط حسن تشويق  ) ب    

ول ه مج در معادل"شد" است به " تشويق كردن " كه جزء صرفي فعل مركب "كرده") ب15(در مثال 
  اصليِة چند مشخص.باشد دروني ساخت مجهول در زبان فارسي نمي بخش "  كرده"تغيير مي يابد، چرا كه 

پرميوتر و پستال (به نحوي از انحاء در توضيحات بعدي باقي مانده است )  1957(تحليل كالسيك چامسكي 
نشيني  ز طريق ساختار هماي معناي  هم،ها اين است كه براي بندهاي مجهول يكي از مشخصه). 1982

 دوم اين ةمشخص. استداراي ساخت معلوم )  آغازينةيا الي(شود كه در آن ژرف ساخت  اي بيان مي چنداليه
صورت   به در زبان فارسيغيره توسط و ةمفعول حرف اضافزبان انگليسي و  در مجهول byاست كه مفعول 

سازي  رفته در مجهول كار واژهاي  به  يا برخي از تكساختي تنزل داده شده است و سوم اينكه تمام فاعل ژرف
)be, byندهستهايي فاقد معنا و داراي عملكرد نحوي يا صوري  پديده)  و تصريف اسم مفعول كامل.  

شوند و  بندهاي مجهول از بندهاي معلوم مشتق نمي. شناختي در هر سه مورد متفاوت است دستورِتحليلِ
هاي  هاي تركيبي از طريق روش ساخت اين ند،دارتار تركيبي مشابهي ساخ )الف، ب15( هاي گرچه مثال

خره ند و باألدارمعنايي متمايز ، پذيري اند و جمالت مورد نظر به دليل تحليل دست آمده هتركيبي متفاوتي ب
 بدين معنا كه تنزل پيدا نكرده و ؛فقط مفعول اين حرف اضافه است) غيره توسط و ةحرف اضاف (byمفعول 

  ). 127: 2002 ،النگاكر (.يستبند ن هيچ سطحي فاعلدر 
  
   ارتباط معناييةهاي النگاكر در نمودارهاي نشان دهند سازي خالصه - 8

. كند كه ارتباطات معنايي را در نمودارهاي پيچيده نشان دهيم كمك مي) 2(هاي شكل  سازي خالصه
 حداقل دو پديده را به هم پيوند 2 ايستاةطيك راب.  يا رابطه باشدءشييك تواند   مي1پديدهدانيم كه  مي
اي است كه مشتمل بر   پيچيده، رابطهةرابط.  يا روابط ديگر باشندءتوانند شي مياين دو دهد كه  مي

به عبارت ديگر  (.زمان است  بي،اي در نگاهي كلي  چنين رابطه.استاي از مراحل  هاي پيوسته مجموعه
  ،شود  ديده مي3صورت متوالي اي به  پيچيدهةوقتي رابط) ده باشدهنگامي كه از طريق ضبط مختصر حاصل ش

اگر مراحل . شود  زمان نشان داده ميروي پيكانِ ر  خط پررنگ بتوسطديد متوالي . شود  ناميده مي4فرايند
 غير تام ناميده مي شود و در غير اينصورت فرايند تامموجود در يك فرايند همگن و مقيد باشند ، فرايند 

 و 6اي واره  يا طرح5كار رفته براي حاالت خاص ههاي ب سازي ، به خالصهقابل با توجه به اين ت.د بودخواه
   .كنيم توجه مي) اي واره طرح(فرايندهاي تام و غيرتام و خنثي 

                                                 
1 entity 
2  stative relation 
3 sequential 
4 process 
5 specified 
6 schematic 
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   )128 – 127 : 2002النگاكر  ( :دكر  مشاهده)2( در شكل توان را مي موارد اين تمامي
 
  

الف(  entity ب(      پديده  thing   ءشي    
  
                                     اي واره حالت طرح  حالت خاص
    

 
                 tr                 tr 

ج(                         د(        
 
                   lm     

 

زمان پيچيده            بيةرابط  فرايند تام     
  

     tr          tr 
 
ه(                 و(    

 
              
 

            تامرفرايند غي   
  فرايندةوار طرح   
 

  tr     
  
ز(           ح( 

      
 
 

lm  = ارجاعةنقط  
tr   = 2شكل (     گذرنده(       

  
   1اسم مفعول كامل 1- 8

 النگاكر. هاي معنايي متفاوتي است   داراي گونه، رايجساز، همانند اكثر واحدهاي نمادينِ واژ اسم مفعول تك
دهد و سه نوع اسم مفعول  با اشاره به اين موضوع، گوناگوني در قطب معنايي را مورد توجه قرار مي) 2002(
 را براي آن كامل معادل ،شده است و نگارندگان نمايش داده PERFكه با  ـ .دكن امل را معرفي ميع

 واقع "شدن" يا "استن"نشيني با فعل كمكي  هاي كامل در هم بان فارسي اين اسم مفعولدر زـ . اند برگزيده
 :گيريم ابتدا سه مثال زير را در نظر مي .شود مي
  

  .مچ دستم ورم كرده است ) الف16
                                                 

1 The perfect participle 

lm lm 

lm 

lm 
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  .حسن رفته است )ب  
  .شيشه شكسته است )ج  

  
 1نموديكه داراي هويت ) ناميم  مي1 لِكام آن را و (استصورت كامل اي از   گونهةها نشان دهند اين مثال
نشان داده )  الف3( در شكل 1 كامل . موقعيت پاياني و نهايي يك فرايند استگر  نمايان،طور خاص است و به
خوش تغيير   آن دستةاي است كه گذرند واره حاي طر گونه، فرايند تك شركت كننده اينة پاي. شده است

 مورد نظر، فقط موقعيت پاياني و ةو درون پاي) شود ج نشان داده مياوپيكان مبا . (شود حالت يا مكان مي
 ةطبقدهندة  ، نشان يك اصطالحةشود و از آنجا كه طرح صحن  حاصل از آن فرايند، طراحي ميةمنتج شد

 هنگامي كه). يعني نوعي صفت است(شود  اي ايستاست و فعل قلمداد نمي  رابطه1كامل ، دستوري آن است
ظرفيتي ة است كه رابط 2اي  آن جايگاه ويژهايِ واره  فرايند طرح،گيرد ركيب با ستاك فعل قرار مي در ت1كامل 

 طرح ساخت ةكنند  كه تعيين1كامل   لذا؛ نوع فرايند استكنندة شود و ستاك مورد نظر بيان ثر ميأاز آن مت
  .است د گر موقعيت نهايي فراين ، نماياناستاسم مفعول كامل 

  
  

 
 

الف(               ب(   
 
 
 
 
1كامل    2كامل           
tr =گذرنده  

)3شكل (  

كمي  و شود ديده مي)  ب3( در شكل  ـشود نشان داده مي 2 كامل كه با  ـصورت كامل  دومِةگون  
  :     هاي زير توجه كنيد به مثال. استتر  پيچيده

  

      .ساعتي كه خريدي احتماالً دزديده شده است ) الف17
  . مسجد كامالً تخريب شده است) ب     

  .يده شده استي اين كفش كامالً سا)      ج
  

متشكل  2كامل ةكند با اين تفاوت كه پاي  مفهوم تغيير حالت يا مكان را القاء مي1كامل  نيز همانند 2كامل 
 ارجاع آنة كند كه باعث تغيير در نقط عمال مي آن نيرويي اِةگذرند و اي است از فرايند دو شركت كننده

                                                 
1 aspectual 
2 elaborated site 
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 موقعيت فقط 2كامل با توجه به اين پايه، . ]     ⇒     [ شود  با پيكان دو تايي نشان داده ميو(شود  مي
،  شده استمورد نظرخوش تغيير   كه دست رااي كند و شركت كننده نهايي حاصل از تغيير را طراحي مي

 صفت ة است و همانند آن در مقول1كامل ين لحاظ همانند كند و از ا  خود انتخاب ميةگذرندهمچون 
  .دشو بندي مي طبقه

 نمودي به لحاظ 3كامل  و 2كامل  .شود هاي مجهول ظاهر مي اي است كه در ساخت  گونه3و اما كامل 
 اي تشكيل واره ارجاع و فرايند طرحة ه خواهيم ديد، در ارتباط ميان گذرنده و نقطك اما چنان؛متفاوت هستند

 بدون ،گذاري دستوري تبديل فعل بند معلوم به مجهول از طريق نشانه ،3كامل در .  پايه، مشتركندةدهند
 سازِ پذيرد كه در زبان فارسي به صورت تركيب اسم مفعول و فعل كمكي مجهول ارزش معنايي انجام مي

  .دكرمالحظه توان  مي)  الف و ب18(را در مثال  3كامل  ة نمون.شود ظاهر مي "شدن"
  

        .  شيشه را شكست حسن ) الف.18
  .شكسته شد )  توسط حسن(شيشه ) ب    
  
  3فعل ـ صورت كامل                                            

          شكسته شد
  
 
 

                     
  
  
  
  
  
  

  فعل                                      3كامل                                                
  شكستن           شدن+ ساز   عنصر اسم مفعول                                    

tr = گذرنده   
lm = ارجاعةنقط      

)4شكل (  
 

اي  واره فرايند طرح، 3 كامل ةپاي. گيريم در نظر مي 3كامل براي ) 4(ساخت قسمت راست پايين را در شكل 
خطوط دال بر روابط به صورت پيكان نشان . نديء هستهاي اصلي آن ش كننده ركت لذا ش؛از نوع متعدي است

 اوالً : وجود دارد 3كامل  اساسي در ةدو نكت. دهد مي متعدي را نشان ةاند كه عدم تقارن ذاتي رابط داده شده
و نه (باشد  ليه ارجاع اوة نقط،كند كه درون آن پايه عنوان گذرنده انتخاب مي اي را به شركت كننده، 3 كامل

ضمن طراحي ، 3 كامل ،ثانياً. شود هاي اصلي مي كننده زمينه در شركت/  لذا موجب جابجايي شكل ؛)گذرنده
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؛ بنابراين شود  مراحل ميةكند كه باعث ضبط مختصر كلي زماني را اعمال مي مراحل فرايند پايه، انطباق بي
دهد هيچ بخشي از آن  نانكه پيكان زمان نشان ميچ (.استزمان   بية پيچيدة بلكه يك رابط؛فرايند نيست

  ).135-130: 2002 ،النگاكر). (خط پررنگ نيست
 واژگاني ةمحمول اصلي در ساخت مجهول زبان انگليسي و فارسي است كه در شبك، 3 كاملطور خالصه  به

اي  شبكه) 4 بر اساس شكل( تركيب آنها با ستاك فعل ،دشو  نيز مي2كامل و  1كامل گرهي است كه شامل 
مثالً . (گيرد هاي نحوي قرار مي اي از ساخت  در شبكه آورد و در سطحي باالتر، هاي صرفي پديد مي از ساخت
لذا ساخت مجهول به صورت مجزا و منفرد )  اسم مفعولةعالو به "شدن" اي از تركيب فعل كمكيِ در شبكه
 يك ساخت خاص را از اين شبكه بيرون بكشد و )1957 ،مثالً چامسكي( بنابراين اگر تحليلي ؛شود واقع نمي

 ةها بررسي كند و سهم معنايي تكواژهاي پيوند دهند  از ديگر ساختغآن را با ابزاري منحصر به فرد و فار
  .ها را ناديده بگيرد، تحليل جايزي نخواهد بود آن
  
   "شدن" سازِ فعل كمكي مجهول 2- 8

  .شود   به شكل زير نشان داده مي"د ششكسته"  طرح نهايي و متوالي صورت مجهولِ
  

 شدنفعل كمكي مجهول ساز + اسم مفعول ) الف                                               شدشكسته) ب 
             
   
     

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  مجهول ساز شدنفعل كمكي                  اسم مفعول          
  )5شكل (

  
 اسم ،دانيم  ميكه چنان .آمده است)  الف5(اسم مفعول مجهول در تصوير با "شدن"  تركيب فعل كمكيِ

صورت كلي  كه بهاست مراحل اي  مجموعه شاملو  است زمان  بي"شدن"  فعل كمكيِهاهمر همفعول مجهول ب
 فرايند مشخص ة نمايش دهند،"شكسته شد"  لذا ساخت مركبِ؛) ضبط مختصراز طريق(شوند  لحاظ مي

 " شكسته شد"طرح نهايي صورت مجهول
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 ارجاع و گذرنده ةعالوه تعيين نقط هب.  آن از اسم مفعول گرفته شده استمعناييحتواي  است كه م1اي شده
، "شكسته شد"اين موضوع را با ساخت مركب ، ) ب 5  (شكل. گيرد نيز با توجه به اسم مفعول صورت مي

  .دهد نشان مي
  
   )غيره ، توسط و ةبه وسيل(اي  عبارات كنادي، عبارت حرف اضافه 3- 8

 بخش ،byاي و بندهاي  گويد بندهاي حرف اضافه مي) 1975 (2به نقل از النگاكر و مونرو) 2002 (النگاكر
است و در اي  عبارت حرف اضافهمجهول انگليسي اغلب فاقد . دروني ساخت مجهول زبان انگليسي نيستند

اند كه جمالت  هان پيشنهاد كردشاي. هايي با ساخت مجهول اصوالً مجاز نيست ها چنين گروه بسياري از زبان
 زيرساختي مجزا حاصل افزوده از يك اي عبارت حرف اضافه داراي فاعل زيرساختي غيرمشخصند و ،مجهول

  . خواهد بود)19(  داراي زيرساختي نظير"شكسته شد ) توسط حسن ( ه شيش") ب18( لذا مثال ؛شود مي
  

  ] حسن توسط ] شكستن شيشه[[  ∆  و] شكستن شيشه [) 19
  

 اما در ؛اي بدون هيچ توضيح پذيرفته شده است عبارت حرف اضافه) 1957( دستور زايشيدر چارچوب 
 تحليل اوليه حفظ شده و در شود كه نكات مثبتِ اي رفتار مي اي به گونه شناختي، با عبارت حرف اضافهدستورِ

: 2002 ،النگاكر از به نقل( اين تحليل .گيرد كار مي  ابزار توصيفي را بهفقط عملي است و  عين حال كامالً
. 4گرفت اي را متمم مفعولي عادي در نظر مي است كه عبارت حرف اضافه) 1979 (3هوارد تحليل ةادام) 139

  .است در زبان انگليسي معنامند و تابع بافت خود byاي   معتقد است كه عبارت حرف اضافهالنگاكر
  :دكن ه ميعرضهاي ذيل را  وي براي توجيه اين ادعا مثال

  

20) a. The willow tree is by the river.                       )كنار ـ پهلوي(   

      b. Jack is by himself upstairs.                                         )تنها(  

      c. That’s ok by me.                                                 )در نظر من(  
 

آنچه . هاي مجهول دانست  موجود در ساختbyتوان متفاوت از   را نميbyكند كه اين انواع   اضافه ميكرالنگا
شوند و در   نشان داده ميby باها كه  اي از مجهول  يعني زنجيره؛هاست بندي ارزش خورد درجه به چشم مي

مجزا و متفاوت از ساير  مجهول را كامالً byيابد و اگر بخواهيم   جايگاهي طبيعي مي، مجهولbyآن 
  .ايم  راه را به خطا رفته،هاي آن فرض كنيم نمادپردازي

 هستندهاي سبكي يكديگر   گونه" غيرهدست و ، بهةوسيل توسط، به" ايِ  عبارت حرف اضافه،اما در زبان فارسي
 حرف در نهايت بايد نشان داد كه عبارت. يستها تابع بافت و يا ساخت دستوري ديگر ن كه معناي آن

هاي  نشيني با ساخت چگونه در نظام نحوي بند مجهول در هم)  مجهول در انگليسيby( مجهول ايِ اضافه
توان به صورت ساخت كلي  را مي "شكسته شد ) توسط حسن ( ه شيش" ايِ درخت سازه. گيرد ديگر قرار مي

                                                 
1 specified 
2 Munro 
3 Hoard 
4 normal oblique complement 
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آيي  و درزماني با همزماني   و اسم مفعول مجهول به لحاظ هم"شدن" فعل كمكيِ. فرض نمود) 6(شكل 
  .  ظاهر شود"شدن"  تواند مستقل از فعل كمكيِ اي است كه مي  سازه، اما اسم مفعول؛دارند

  
  )شكسته شد ) توسط حسن ( شيشه (

  
  

   ]حسن ـ توسط ـ " شدن"فعل كمكي  ـ شكستهاسم مفعول [  ])گذرنده (شيشه[                        
                        
  اي ت حرف اضافهعبار              
   

  ]حسن ـ توسط ـ شكسته[    ] " شدن"فعل كمكي [
  
  

  ]حسن ـ وسطت[                           ]شكسته[                
  
  
  

  ]حسن [      ]توسط [                     ]صورت اسم مفعول ساز [              ] شكستن [      
 

  )6شكل (
  

 وجود .آورده شده است) 7( در شكل "شكسته شد ) توسط حسن ( شيشه "  كل ساخت مركبپايان، در 
عمال ضبط متوالي بر طرح  اين كار از طريق اِوكند   عبارت را فرايندي مي"شدن" سازِ  مجهولفعل كمكيِ

 ،در آخر،  با اسم مفعول مورد نظر تركيب شده"شدن" فعل كمكيِ. گيرد  پيچيده انجام مية رابطةصحن
  .گيرد بند قرار مي  فاعلةاي در جايگاه مشخص شد واره  طرحةنوان گذرندع  بهشيشه

 
   ب(   الف(
  
  
  
  
  
  
  

  شكسته شد ) توسط حسن ( شيشه        شيشه را شكستحسن    
            

tr = گذرنده   M = شيشه 

lm = نقطه ي ارجاع  H = حسن 
  )7شكل (
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 مجهول معادل آن قرار ر مقايسه با ساختِ د"حسن شيشه را شكست") الف 7( توان گفت شكل در نتيجه مي
 تقريباً همانند هستند و ،طور خاص انتخاب گذرنده  و زمينه و بهمتنجز ترتيب  هدو ساخت مذكور ب. گيرد مي

  .استساز   مجهولواژِ دليل مشاركت معنايي تك نهايتاً اين تضاد به
ند كن ه ميعرضيق محتواي واژگاني مشابه  فرايند ملموس يكساني را از طر، مركببه هر صورت اين دو ساختِ

 خالصهو است  متفاوت  بندي اين جمالت كامالً  تركيبوة اما نحاست؛معنايي تقريبي دو جمله  كه دال بر هم
 ارجاع تفاوت دارند و از دو ةانتخاب گذرنده و نقط  چرا كه در؛ كامالً مجزا هستند،اينكه به لحاظ معنايي

  .شوند يانداز متفاوت گزارش م چشم
  
  گيري خالصه و نتيجه - 9

شناختي و مفاهيم اساسي آن، به تحليل ساخت  نگارندگان در اين مقاله با معرفي مباني نظري رويكردِ
اي   رابطه،در رويكرد زايشي. اند پرداختهباره  آن با ديدگاه زايشي در اين ةمجهول در اين ديدگاه و مقايس

 اما در ؛شود عملكرد قواعد گشتاري لحاظ ميبر طبق  مجهول صوري و انتزاعي ميان دو ساخت معلوم و
انداز و طرح   با قائل شدن به مفاهيمي چون متن، زمينه، انطباق ذهني، چشمشناسي شناختي زبانديدگاه 
شود و يك رخداد و   مستقيمي ميان دو ساخت معلوم و مجهول مردود شمرده مية امكان چنين مطابق،صحنه

شناختي در ذهن   پردازشةسازي و نحو هاي مختلف و با توجه به نوع مفهوم وان به روشت موقعيت خاص را مي
  .دكرگوينده گزارش 

 ، معلومةطوري كه در جمل  به؛ شناختي در تحليل ساخت مجهول زبان فارسي، كارآمد استدر نتيجه، ديدگاهِ
و يا به  گزيند ر متن بر مي موضوع دهمچونشود، فاعل را  آنچه در ساختار زبان از يك صحنه گزارش مي

 ةكه در جمل در حالي. كند عبارت ديگر، يك موقعيت را منطبق با ميزان توجه، به ساختار زباني تبديل مي
انطباق بدون فضاسازي ) 2001 (ديويدلي ةبر گفت بنا. د شو  جايگاه موضوع در متن به مفعول داده مي،مجهول

  .ر نيستهاي دنياي بيرون امكان پذي ذهن و واقعيت
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