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مقدمه-1

نوعیحاوياصلی،محمولِجزبهجمالتازبرخیامااست؛1اصلیمحمولِیکدارايجملههر

هنگامِدررامفعولیافاعلوضعیتمحمولِ ثانویه  .هستند2محمولِ ثانویه نامبهدیگرمحمول

نحوةومحمولِ ثانویه  نحويِمقولۀتعیینِ.ندک میتوصیفآن،ازپسیافعلعملِوقوعِ

نحوحیطۀدرموضوعاتبرانگیزترینچالشازییکآن،توصیفموردتعریفگروهبهدهی حالت

،)1981(5استول.ردب مینام4استولمعمايعنوانِ بهآنهااز)1997(3وینکلرکهيطور به،است

رامحمولِ ثانویه  یی،ها لاستدالاقامۀبا،)1984(7کینو)1981،1986(6چامسکی

9آسادامانندپژوهشگرانازدیگربرخیکهاستحالیدراین.نندک میتلقی8جمله خرده

.استزمانگروهنحويِمقولۀبا10ناخودایستابنديمحمولِ ثانویه  کهباورنداینبر)2012(

 ،جمله خردهتحلیلِنارساییِبهاشارهبا)2005(11ایریمیاهمچونشناسانیزبان،دیگرازسوي

زباندر.ندک میمعرفی)P(محمولنقشیِهستۀبا)PrP(محمولیگروهرامحمولِ ثانویه 

12هماینديثانویۀمحمولندک میپیشنهاد)2012(آساداازپیرويبا)1394(انوشه،فارسی

وجودمنکرِ)2005(همکاران و13فولی.استزمانگروهنحويِۀمقولباناخودایستابندي

مباحثبراساسِحال.هستندفارسیزباندر14پیامديثانویۀمحمولِنامِبهايمقوله

مقولۀاینکهنخست،هستیمها شپرساینپاسخیافتنِدنبالِبهپژوهشایندرشده،مطرح

موردتعریفگروهبهحالتاطالقِنحوةدوم،وچیستفارسیزباندرثانویهيها لمحمونحويِ

.استصورتچهبهفارسیزباندرمحمولِ ثانویه  وصیفت

چارچوب نظري -2

گزینی پا به عرصه گذاشت اما اغلب گرایی پس از نظریۀ حاکمیت و مرجعانگارة کمینهگرچه 

نظریۀ  ناکارآمديگرا به هیچوجه به معناي بر این باورند که ظهور برنامۀ کمینه زبانشناسان

هاي نظریۀ حاکمیت و این برنامه برخی از بخش با وجود اینکه، گزینی نبودحاکمیت و مرجع

گرایی را برنامه اي توسعه یافته و توان کمینهکند اما به طور کلی میرا رد میگزینی مرجع

این برنامه ویژگی منحصر به فردي دارد که همانا .گزینی دانستحاصل حاکمیت و مرجع

نگرش غالب این است که زبان نظامی یکپارچه با آرایشی کمینه است .رعایت اصل اقتصاد است

1. main predicate 8. small clause
2. secondary predicate 9. Y. Asada
3. S. Winkler 10. non-finite clause
4. Stowell's dilemma 11. M. Irimia
5. T. Stowell 12. depictive
6. N. Chomsky 13. R. Folli
7. R. Kayne 14. resultative
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؛ چامسکی 1993چامسکی (باید تا حد امکان کمینه و بهینه باشد پس یک نظریۀ زبانی نیز 

1995.(

1اقالم واژگانی از واژگان و قراردادن آنها در برشماري گرا کار خود را با برداشتنانگارة کمینه

به  2ايبرشماري شامل تعدادي اقالم واژگانی است و هریک از آنها نمایه حال.کندآغاز می

در نمودار درختی، یا ساختار  این اقالم واژگانیها تعداد دفعات تکرار مایهن این.همراه دارند

شماري دسترسی دارد و در نحو به سطح  بریا همان3نظام محاسباتی.دهدجمله، را نمایش می

-هاي صرفیاقالم واژگانی را براساس مشخصه 6و افزودگی 5، حرکت4طول عملیات ادغام

.دهدساختار جمله را شکل می بدین ترتیب و کندمیانتخاب  سطح ، از اینشاننحوی

یا نقطۀ بیان وارد  7مرحلۀ بازنمون به، اطالعات نمودار درختی پس از اتمام این عملیات

و بخش دیگر وارد  8ادراکی-شود، در بازنمون بخشی از اطالعات نمودار وارد سطح فراگوییمی

سطوح ).112008ل؛ کریستا102004رد؛ ردفو1995چامسکی (شود می 9نیتی-سطح مفهومی

پیش از  که گردد؛ مراحل اشتقاقگرا به دو بخش تقسیم میمختلف اشتقاق در برنامۀ کمینه

حرکت در  .نحو پنهان نام دارد ،دهد نحو آشکار و مراحل پس از بازنمونبازنمون رخ می

حرکت در برنامۀ (1995)به عقیدة چامسکی .اي همراه بودگرایی با تغییرات عمدهکمینه

و حرکت  12شود حرکت سازهاي یا همان حرکت آلفاگرا به دو دستۀ کالن تقسیم میکمینه

ها نیز مشخصه 14ها را تراوشدستۀ دوم حرکت(1997)ردفورد .13هاي سازه یا جذبمشخصه

جاي خود  گذاشتن یک کپی ازبا برجاي بندي در حرکت آلفا، سازهبر اساس این دسته.نامدمی

حرکت ، 16مجهولحرکت ، 15هسته به هستهحرکت ها شامل این حرکت.کندحرکت می

ها پیش از مرحلۀ این حرکت.و غیره است 18عملگرحرکت پرسشواژه یا حرکت ، و 17موضوع

هاي آلفا در حرکت.توان آنها را متعلق به نظام محاسباتی دانستدهند پس میبازنمون رخ می

گیرد انجام می ییجایگاه تتا به جایگاه غیر تتایک اند، اینکه حرکت از مشتركیک ویژگی 

در این نوع .هاي یک سازه استها، حرکت مشخصهدسته دوم حرکت1995).،چامسکی(

هاي یک عنصر از جایگاه خود منفک شده و به ذیل جایگاه مورد حرکت در حقیقت مشخصه

.1 numeration 10. A. Radford
2. index 11. D. Crystal
3. the computational system 12. alpha movement
4. merge 13. attraction
5. move 14. percolation
6. adjoin 15. head to head movement
7. spell out 16. passive
8. articulatory-perceptual 17. A-movement
9. conceptual-intentional 18. operator movement
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هاي عنصري دیگر، ها براي بازبینی و حذف مشخصهمشخصهحرکت این .شودنظر منتقل می

و1آشکارحرکت بندي دیگري نیز وجود دارد و آن گرا تقسیمدر برنامۀ کمینه.گیردانجام می

 است 2نهفتهحرکت. آشکار، حرکت قبل از بازنمون است و حرکت نهفته پس از بازنمون حرکت

نهفته و آشکار را با مفاهیمی حرکت میان  کرد تا تمایزتالش (1995)چامسکی .دهدرخ می

هاي قوي، همچون مشخصۀ بر این اساس مشخصه.همچون مشخصۀ قوي و ضعیف توجیه کند

شود، در زمرة می 3تصریف در زبان انگلیسی که سبب حرکت فعل به جایگاه شاخص گروه زمان

هاي ضعیف هکه داراي مشخص ییهاگیرند و به تبع آن حرکتهاي آشکار جاي میحرکت

اصل نخست .ها پیرو چند اصل مهم هستندمجموع این حرکت.پنهان نام دارندحرکت هستند 

کریستال، (ترین حرکت مورد قبول است براساس این اصل تنها کوتاه.است 4شرط پیوند کمینه

حرکت باید تا زمانی که الزم باشد به  این اصلبر اساس  .نام دارد 5اصل دیگر تعلل).2008

نام دارد؛ اصل طمع قائل به این نکته است که حرکت در  6تاخیر بیفتد و مورد آخر اصل طمع

در ادامه با درنظرگرفتن این ).2008همان، (هاي حرکت داده شده است جهت تامین نیاز سازه

.پردازیمامات حاکم بر آن میچارچوب و اصول به تبیین محمول ثانویه در زبان فارسی و الز

روش پژوهش -3

در.گرا انجام گرفته استتحلیلی و در چارچوب برنامۀ کمینه-این پژوهش به روش توصیفی

هاي مختلف، به گردآوري هاي مربوط به محمول ثانویه در زبانبا بررسی پژوهش این رهیافت

ها و معیارهایی که تاکنون تحلیل.ایمها و الگوهاي پیشنهادي سایر زبانشناسان پرداختهتحلیل

اند اغلب نحوي بوده و در چارچوب نظریۀ هاي ثانویه معرفی شدهبراي تشخیص محمول

در این پژوهش، امکان تحلیل محمول .گرایی استگزینی و برنامۀ کمینهحاکمیت و مرجع

گرفته است؛ در این جمله، محمول مرکب و گروه زمان مورد توجه قرار ثانویه به منزلۀ خرده

هاي نحوي به بررسی قدرت تبیین این فرضیات در ارتباط راستا با استفاده از معیارها و استدالل

نشان (2002)8و پلیکانن(2000)7گوئدر اعمال معیارهاي.هاي زبان فارسی پرداختیمبا داده

گروه محمول نحويِ  و مقولۀ محمولکه محمولِ ثانویه در زبان فارسی داراي هستۀ نقشیِ  داد

1. overt movement
2. covert movement
3. TP
4. minimal link condition
5. procrastinate principle
6. principle of greed
7. W. Geuder
8. I. Pylkkanen



69|فارسیزباندرثانویهمحمولِنحويساختاربررسی

دهی به گروه حرف گرا نحوةحالتگیري از چارچوب برنامۀ کمینهدر ادامه نیز با بهره.است

.هاي ثانویه مشخص و تبیین شدتعریف مورد توصیف محمول

ژوهشپ ۀپیشین-4

پسیافعلعملِوقوعِهنگامدررااصلیمحمولِموضوعاتازیکیوضعیتثانویهيها لمحمو

 تقسیمپیامديوهماینديگروهدوبهتوصیف،زمانِبراساسِ ونندک میتوصیفآن،از

گروهوضعیتهماینديثانویۀيها لمحموکهندک میعنوان)1994(1کویزومی.وندش می

1(جملۀدرکهگونه همان.نندک میتوصیففعلوقوعحیندررامفعولیافاعلتعریف(

the«مفعولِوضعیت»raw«واژة،ودش می مشاهده fish«فعلِوقوعِهنگامِدررا»to eat«

ونۀنمدر.است2محور مفعولهماینديثانویۀمحمولِ»raw«شرایط،ایندرند؛ک میتوصیف

ایندرکهندک میتوصیففعلوقوعدرخاللِرافاعلوضعیتdrunk««ثانویۀمحمولِ)2(

دستۀعنوانِ بهپیامديثانویۀمحمولِ.امندن می3محور فاعلهماینديِثانویۀمحمولِراآنحالت

توصیففعلوقوعازپسرامستقیممفعولِتعریفگروهوضعیتثانویه،يها لمحمودومِ

the«مفعولِوضعیت»black«محمولِ ثانویۀ ،)3(نمونۀدر.ندک می fence«وقوعازپسرا

.استفعلوقوعِپیامدblack««واژة،جملهایندرند؛ک میتوصیففعل

1. Alex ate the fish raw.
2. John drove the car drunk. )4،2010:1موتوت(

3. Peter painted the fence black. )5،2009:115ورکرك(

انگلیسیزباندرمحمولِ ثانویه  ساختارِبررسیِبه1981سالدراستولبار،نخستین

رامحمولِ ثانویه  حاويِجمالتتبیینِتوانجمله خردهالگوياستمعتقدوي.استپرداخته

دارايکهیردگمیدرنظرمستقلاي  سازهعنوانِ بهرامحمولِ ثانویه  )1981(استول.داراست

جایگاهدر،محمولِ ثانویه هماندرواقعیاوصفی،عنصرِیکوخودشاخصِجایگاهدرفاعلیک

محمولِ ثانویه  نحويِمقولۀبراساسِ ،جمله خردهسازةنحويِمقولۀترتیببدینواستهسته

گروهبیشینۀفرافکنگرهبهاداتعنوانِ بهمذکورسازةکهاستمعتقداستول.دشومیتعیین

ساختارِازمشابهتحلیلی)1981(استولهمانندنیز)1981(چامسکی.ودش می افزودهفعلی

موردتعریفگروهومحمولِ ثانویه  استمعتقدوي.هدد میدستبهمحمولِ ثانویه  نحويِ

1. M. Koizumi
2. object-oriented
3. subject-oriented
4. A. Motut
5. A. Verkerk
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استولنظرِبرخالف)1981(چامسکیالبته.هندد میتشکیلمستقلسازةیکتوصیفشان،

بهمتممصورت  به کهاندد میجملهنحويِمقولۀباجملۀخردهرامستقلسازةاین)1981(

استولپیشنهاديِساختارِدرکهاستمعتقد)1997(وینکلر.ودش می متصلفعلیگروه

؛ودش می حالتصافیِنقضِسببِ،صفتیگروهشاخصِجایگاهدرتعریفگروهحضورِ،)1981(

فرافکنِبهکهصفتیگروهبیشینۀفرافکنِبااداتسازةدرونِتعریفگروهقرارگرفتنِ،درحقیقت

.دشومیتعریفگروهبهفعلیگروهازسويحالتاطالقِمانعِ،ودش می افزودفعلیگروهبیشینۀ

ساختارِدرکهاستمعتقدوینکلر.ردب میالسؤزیرنیزراچامسکیپیشنهاديِساختارِوي

4(مشابهجمالت(،جمله،سازةدرونِدرمستترضمیرِحضورِدرصورتضمیرِبرفعلیگروه

اماباشدبدساختبایدمذکورجملۀ،شرایطایندر.داشتخواهدحاکمیتمستتر

.استتحلیلایننارساییِبرییديتأرمهجملهاینیِساخت خوش

4. John [௩ left the room] [௦ PRO [angry]].

)1997:27وینکلر،(

 نحويِساختارِتبیینِدرجمله خردهتحلیلِيها ینارسایبرخیبهاشارهبا)2005(ایریمیا

بهوي.کردمطرححوزهایندررامتفاوتیرویکرد،رومیواسالوييها نزبادرمحمولِ ثانویه 

محمولِ ثانویه  هستۀراوصفیعنصرِنهومحمولنقشیِهستۀ،)2002(پلیکاننازپیروي

گروهومحمولنقشیِهستۀمتممِجایگاهدروصفیعنصرِ،تحلیلایندر.ندک میمعرفی

محمولِ  کهاستباوراینبر)2012(آسادا.یردگمیقرارگروهاینشاخصِجایگاهدرتعریف

نمودارِبهفرعیبندیکصورت  به کهاستناخودایستاییزمانِگروهدرواقعهماینديثانویۀ

ضمیرِیکبا،ثانویهمحمولهستۀابتدازمان،گروهایناشتقاقِفراینددر.دوش می متصلاصلی

ضمیرِاین.است)PredP(بیشینهفرافکنِتولیدفراینداینحاصلِکهودش می ادغاممستتر

یکبا)PredP(بیشینۀفرافکناشتقاقبعديگامدر.استنمایههممستقیممفعولِبامستتر

گروه،آساداعقیدةبه.ازدس میرازمانگروهبیشینۀفرافکنِوشدهادغامزماننقشیِهستۀ

ساختارِایندر.ودش می متصلاصلیجملۀبهبزرگفعلیِگروهسطحِدرکهاستاداتیزمان

.استتهیاي  هستهدارايزمانگروهبیشینۀفرافکنِپیشنهادي،

آساداازپیرويبه،)1394(انوشهد،نداراطالعنگارندگانکهآنجاتا،فارسیزباندر

هماینديِثانویۀمحمولتحلیل،ایندر.یردگمیدرنظرزمانگروهرامحمولِ ثانویه  ،)2012(

دروي.دشومیافزودهاصلیجملۀبهبزرگفعلیِگروهسطحِدرکهاستاداتیمحور مفعول

تعریفگروهکهندک میعنوانچنینمحور مفعولهماینديِثانویۀمحمولِساختارِتبیینِ

اصلِکردنِبرآوردهبراي،محمولِ ثانویه گروهشاخصِجایگاهدرادغامازپسمستقیممفعولِ

گروهجانبی،حرکتیکطیسپس.ندک میحرکتزمانگروهشاخصِبهگستردهفرافکنِ
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فعلیِگروهسپسوبزرگفعلیِگروهشاخصِجایگاهبه،خودايه همشخصبازبینیِبراي،تعریف

وصحت،ها لتحلیاینازهریکيها یویژگبهتوجهباادامهدرحال.ندک میحرکتکوچک

ساختاريبهتوجهبانیز)2005(همکارانوفولی.سنجیدخواهیمفارسیزباندرراآنهاسقم

محمولِادغامِبرايالزمجایگاهمعتقدندنند،ک میارائهفارسیزباندر1مرکبمحمولبرايکه

نامِبهساختاريفاقدفارسیزبانکهگفتبایداینبراساسِ ودهشاشغالپیامديثانویۀ

.استپیامديثانویۀمحمولِ

بحث و تحلیل-5

در.دارندوجودثانویهيها لمحمونیزفارسیدرهند،د مینشانزیرايه هنمونکههمچنان

است،»رفتن«فعلِوقوعِلحظۀدرفاعلوضعیتکنندةتوصیف»آراسته«واژة)5(جملۀ

محمولِاگرحال.استمحور فاعلنوعِازوهماینديثانویۀمحمولِ،عنصراین،ترتیببدین

توصیففعلوقوعِزمانِدرراغیرمستقیم،یامستقیممفعول،حالتیاشرایطهماینديثانویۀ

هماینديِثانویۀمحمولفارسیزباندرالبته.استمحور مفعولهماینديمحمولِ ثانویۀ کند،

جملۀدرمحمولِ ثانویه  نوعایننمونۀ.ردازدپ میمستقیممفعولِتوصیفبهتنها،محور مفعول

دررا»قهوه«مستقیممفعولشرایط»سرد«صفتیِگروهجمله،ایندر.استمشهود)6(

.ندک میتوصیففعلدادرخهنگام

.رفتمهمانیبهآراستهتارا-5

.وردخ میسردراقهوهتارا-6

وضعیتعناصرازدستهاین.استپیامديثانویۀمحمولِثانویه،يها لمحمودیگرِدستۀ

»صاف«صفت،)7(جملۀدر.نندک میتوصیففعلوقوعِازپسراجملهمستقیمِمفعولِ

ندک میبیان»کوبیدن«فعلِوقوعِازپسرا»مسیسینیِ«یعنیجمله،مستقیمِمفعولِوضعیت

انجامِازپسراجملهمستقیمِمفعولِهمانیا»دیوار«وضعیت»صورتی«واژة)8(جملۀدریا

.ندک میتوصیف،»زدنرنگ«یعنیاصلی،فعلِعملِ

.کوبیدصافرامسیسینیتارا-7

.زدرنگصورتیرادیوارتارا-8

محمولِ  نحويِمقولۀوضعیتکردخواهیمسعیذکرشدهيها لتحلیازاستفادهبا،ادامهدر

.کنیممشخصفارسیزبانجمالتدرراثانویه 

1. complex predicate
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فارسیزباندرمحمولِ ثانویه  نحويِمقولۀ-5-1

محمولِ  تحلیلبرايمناسبیالگويراجمله خردهپژوهشگرانبرخیشد،اشارهکهگونه همان

گروهیکشاملکهاندمستقلاییه هسازاه جمله خردهتوصیف،ایندر.اندکردهتلقیثانویه 

௦DP]صورت به آنهاساختارواستمحمولِ ثانویه  یکوتعریف [AP]]ایندر.است

محمولِعنوانِ بهنیزثانویهمحمولویردگمیقراربندفاعلِجایگاهدرتعریفگروهیکساختار

ازلحاظرافارسیزباندرثانویهيها لمحموتحلیل،اینبررسیبراي.ودش می تلقیسازهاین

.نجیمس میها یویژگایندارابودنِ

موردتعریفگروهومحمولِ ثانویه  زنجیرةبودگی سازها،ه جمله خردهویژگیِنخستین

بودگیِ سازهاثباتبرايمختلفیيها نآزموازسیشنا زبانيها شپژوهدر.استآنتوصیف

 زنجیرةتحلیلِدر.استاسنادسازيها نآزمواینازیککهودش می گرفتهبهرهعناصرزنجیرة

سازةصورت  به رازنجیرهاینبتوانچنانچهآن،توصیفموردتعریفگروهومحمولِ ثانویه 

مشابهرفتاريمذکورزنجیرةکهگرفتنتیجهوانت میداد،قرارجملهابتدايدرشدهاسنادي

دروندرشدهمشخصزنجیرةود،ش می مشاهده)ب-9(دادةدرکهگونه همان.داردسازهیک

)ب-10(نمونۀدر.گیردقرارجملهابتداياسناديِجایگاهدرسازهیکعنوانِ بهواندت مینقالب،

امااستگرفتهقراراصلیجملۀابتدايدرشدهاسناديجملۀیکصورت  به ]آراستهتارا[زنجیرة

جملهایندر.استمشهودنیز)ب-11(جملۀدرشرایطاینواستغیردستوريحاصل،جملۀ

ساختارِبهشده،اسناديسازةعنوانِ بهجمله،تدايابدر]تلخراقهوه[زنجیرةقراردادنِنیز

بحثموردايه هزنجیراز یکهیچکهگفتباید،درنتیجه.استکردهواردلطمهجملهنحويِ

.ندارنداي  سازهماهیت

)پیامديثانویۀمحمول(.کوبید]]صاف[رامسیسینی[علی-الف9

.کوبیدعلیکهبود]]صاف[رامسیسینی[این*-ب

هماینديثانویۀمحمول(.رفتمهمانیبه]]آراسته[تارا[-الف10

)محور فاعل

.رفتمهمانیبهکهبود]]آراسته[تارا[این*-ب

)محور مفعولهماینديمحمول(.وشدن می]]تلخ[راقهوه[تارا-الف11

.نوشیدتاراکهبود]]تلخ[راقهوه[این*-ب

پرسشِآزمونِ،جستبهرهآنازوانت میزنجیرهبودگی سازهتعیینِدرکهدیگرآزمون

آن،توصیفموردتعریفگروهومحمولِ ثانویه  ايه هزنجیراگر،ترتیبدینب.استاي  سازه

نتیجهوانت می،پرکنندراناقصاطالعاتخالیِجايوشوندمطرحاالتؤسپاسخِعنوانِ به

ومحمولِ ثانویه  زنجیرةود،ش می مشاهدهکهگونه همان.اندسازههمگیاه هزنجیراینکهگرفت
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گروهتعریفموردشودمطرح)ب-12(پرسشپاسخِعنوانِ بهواندت مین)ج-12(درآن،توصیف.

مذکورزنجیرةکهاستحقیقتاینازحاکینیز)ج-14(و)ج-13(ايه هزنجیربدساختیِ

.شودمطرحمستقلسازةیکعنوانِ بهواندت مین

)پیامديثانویۀمحمول(.کوبیدصافرامسیسینیعلی.الف12

کوبید؟روچیعلی-ب

.صافراسینی*-ج

)محور فاعلهماینديثانویۀمحمول(.رفتمهمانیبهآراستهتارا.الف13

رفت؟مهمانیبهکی-ب

.آراستهتارا*-ج

)محور مفعولهماینديمحمول(.وردخ میتلخرااشقهوهآوا.الف14

ورد؟خ میچیتارا-ب

.تلخراقهوه*-ج

سازةیکعنوانِ به،جمله خردهگروه.استآنبودگیِمتممجمله خردهگروهدیگرِویژگیِ

جایگاهدرموجودتعریفگروهومحمولحذف،دیگرازسويدارد؛فعلیمتممنقش،واحد

ودر میانتظار،ویژگیاینبراساسِ .کردخواهدواردخدشهجملهساختارِبهسازهاینشاخصِ

حذفوباشداجباري،جمله خردهبهموسومايه هسازدرمحمولحضورِزیرايه هنموندرکه

برخالفکهدهد مینشانروشنیبه)ب-15(جملۀ.بزندلطمهجملهیِساخت خوشبهآنها

)ب-16(جملۀدر.ندک مینواردآسیبیجمالتیِساخت خوشبه»صاف«واژةحذف،انتظار

-17(نمونۀدر.استساخت خوشکماکانجمله،»آراسته«کلمۀحذفباکهودش می مشاهده

.ندک مینواردايلطمهجملهیِساخت خوشبه»تلخ«صفتحذفباال،مواردهمچوننیز)ب

)پیامديثانویۀمحمول(.کوبید]]صاف[رامسیسینی௦[علی-الف15

.کوبیدراسینیعلی-ب

تارا-الف16 ]௦ ]هماینديِثانویۀمحمول(.رفتمهمانیبه]]آراسته

)محور فاعل

.رفتمهمانیبهتارا-ب

هماینديِمحمول(.وشدن می]]تلخ[رااشقهوه௦[تارا-الف17

)محور مفعول

.وشدن میرااشقهوهتارا-ب

محسوبجمله خردهفوقايه هزنجیرکهاستحقیقتاینگویاينکتهاینبهشدنقائل

.نیستنداجبارياه هزنجیراینعناصرِ،جمله خردهسازةبرخالفزیراوندش مین
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سایروجمله خردهمیانتمایزایجاددرکهاستییها لاستدالازدیگریکیابهام

يها ممتمکهدنک میثابتاستداللایناقامۀبا)1983(سفیر.ودر میکارهبمشابهساختارهاي

ماننددیگريافعالو»آوردنحساببهپنداشتن،باورداشتن،«همچونپنداريافعالِ

دارند؛صفاتبامشابهصورتیقیدهابرخی.هستندجمله خرده»دادنترجیحودادنگزارش«

قیدهاگونهاینحضور،هستندباالافعالازییکدارايکهجمالتیدر)1983(سفیرعقیدةبه

انگلیسیزباندر)a-18(نمونۀکهاستباوراینبروي.دشومیجملهتفسیردرابهامسبب

،)b-18(نخستتفسیرِدرباشد؛داشتهتفسیردوواندت میجملهاین.استابهامداراي

»sober«کننده،توصیفیکعنوانِ بهگروهتعریف»John«دوم،تفسیرِدر.ندک میتوصیفرا

.دارددرونیبندازتوصیفی»sober«است،مشهود)c-18(نمونۀدرکه

18. I believed John sober.
b. I believed John when he was sober. (Attributive)
c. I believed at some point in time that John was sober.
(Clause)

)1983:295سفیر،(

ايه هداددرصفاتنوعاینحضوروباشدحاکمذیلايه هنموندرشرایطیچنیناگرحال

کلمۀ.هستندجمله خردهبحثوردمايه هسازتمامیِکهگفتبایدد،شوابهامبروزسببزیر

،ودش می محسوبجمله خردهبهموسومسازةمحمولِعنوانِ به،جمله خردهتحلیلِدرکه»سرد«

)الف-19(نمونۀدر.دارندیکسانیتیِصفوقیديشکلکهاستصفاتیازجملهدرحقیقت

دررا»راقهوه«تعریفگروهشرایطواستگرفتهقرارجملهدرصفتنقشِدر»سرد«کلمۀ

کلمهایناست،مشهود)ب-19(نمونۀدرکهگونه همان.ندک میتوصیففعلوقوعِهنگامِ

.نداردابهام)الف-19(دادةترتیببدینبگیردقرارقیدنقشدرواندت مین

)محور مفعولهماینديِمحمولِ(.وردخ میسردراقهوهتارا-الف19

.وردخ میسرديبهراقهوهتارا*-ب

دارندیکسانیصفتیِوقیديصورتکهاستصفاتیدستهآنازنیز»آراسته«صفت.

تنهاوداردصفتینقش»آراسته«است،مشهود)الف-20(جملۀدرکهگونه همان

)الف-20(جملۀبنابراین.استفعلوقوعِهنگامِدرجمله،فاعل،»تارا«یتوضعکنندةتوصیف

.نداردابهام

)محور فاعلهماینديِثانویۀمحمولِ(.رفتمهمانیبهآراستهتارا-الف20

.بودآراستهراخود)چهرة(فت،ر میمهمانیبهکههنگامیتارا-ب

جملۀدر.داردیکسانیصفتیِوقیديشکلکهاستییها تصفازجملهنیز»زمخت«کلمۀ

ازپس»تاراصورت«کنندةتوصیفواسترفتهکارهبخودصفتیِنقشدرکلمهاین)الف-21(
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جملۀدرکهاستتفسیريجمله،اینبرايمجازتفسیرِتنهاترتیببدیناست؛آرایشاتمامِ

.استهشدارائه)ب-21(

)پیامديثانویۀمحمولِ(.کردآرایشزمخترامیناصورتتارا-الف21

.بودشدهزمختآرایشازپسمیناصورت-ب

حضوراي،جمله خردهساختارهايبرخالفود،ش می مشاهدهباالايه هنموندرکهگونه همان

محمولِ  عنوانِ بهدارندیکسانیصفتیِوقیديشکلکه»آراسته«و»زمخت«مانندصفاتی

ذکرشدهمواردسایرواستداللاینبراساسِ .دشومینجملهتفسیرِدرابهامبروزِسببثانویه 

.کردمحسوبجمله خردهراآنتوصیفموردتعریفگروهومحمولِ ثانویه  زنجیرةوانت مین

)1394(انوشهو)2012(آسادابهمحمولِ ثانویه  نحويِساختارِتبیینِدردیگررایجِتحلیلِ

زمانگروه،هماینديثانویۀمحمولِنحويِمقولۀکهاورندباینبرآنها.داردتعلقاو،ازپیرويبه

جمله خردهواقعدرهماینديثانویۀمحمولکهمعتقدند)1394(انوشهو)2012(آسادا.ستا

.وندش می متصلاصلینمودارِبهفرعیبندیکصورت  به کهناخودایستاستزمانِگروههمانیا

ایندر.ودش می متصلاصلیجملۀبهبزرگفعلیِگروهسطحِدرکهاستاداتیزمانگروهاین

.استتهیاي  هستهدارايزمانگروهبیشینۀفرافکنِ،پیشنهاديساختارِ

داشتهرابنديها یویژگالزاماًبایدساختارآنبند،عنوانِ بهنحويساختارِیکتلقیِبراي

سازةتلقیِ،صورتاینغیردراست؛زمانمشخصۀحضوربند،یکالزمۀتریناصلی.باشد

بر)2013(الهرایس.بندهاستنحويالزاماتمغایرِیستااناخودیاخودایستابندعنوانِ بهمذکور

گروهحضورِبیانگرِ،ضمنیطور به،فاعلومحمولمیانِتطابقِبند،یکدرکهاستباوراین

 یازمانگروههستۀوتوصیفموردتعریفگروهمیانفارسیزباندر.استبنددرونِدرزمان

گروه)22(جملۀدر،)1394(انوشهتحلیلِبراساسِ .نداردوجودمطابقهرابطۀ،محمولِ ثانویه

در»اه هبچ«جمعِتعریفشاخصِجایگاهمشاهدهکهگونه همانامااست؛گرفتهقرارزمانگروه 

وتعریفگروهاینمیانحتییازمانگروههستۀو»اه هبچ«جمعِتعریفگروهمیانِودش می

ایندراست،نشدهبرقرارمطابقهرابطۀ،محمولِ ثانویه گروههستۀعنوانِ به،»آراسته«واژة

الزاماتبازمان،گروهنحويِمقولۀباناخودایستابندیکعنوانِ بهمذکورزنجیرةنامیدنِ،شرایط

.داردمغایرتبندیکنحويِ

.بردمهمانیبهآراستهرااه هبچتارا-22

عنوانِ بهمحمولِ ثانویه  حاويِةزنجیرتلقیِکهندک میثابتفوقشاهدواندت مینزمانگروه

محمولِ ثانویه  ساختارهايکهندک میعنوانچنینبارهایندرنیز)2001(1ژانگ.باشددرست

باتصریف،وزمانبیشینۀيها نفرافکبهنیازيپسنیستندحساسمطابقهوزمانمشخصۀبه

1. N. Zhang
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ساختارهايدرها نفرافکاینوجودبهشدنقائل،درحقیقت.ودش میناحساستهی،ايه ههست

.ندک میواردلطمهزباناقتصاداصلِبهومایدن میغیرضرورينحوي

محمولِ ثانویه  حوزةدرکهاستمطالعاتیاندكازجملۀ)2005(همکارانوفولیپژوهش

محمولنامِبهساختاريفاقدفارسیزبانکهمعتقدندآنها.استگرفتهانجامفارسیزباندر

اظهارچنین)1993(2کیسرو1هیلازپیرويبه)2005(همکارانوفولی.استپیامديثانویۀ

عنصریکوسبکفعلِیکازمتشکلفارسیزباندرسبکافعالِساختارِکهنندک می

تحلیل،ایندر.هدد میشکلرامرکبمحمولِسازةعنصر،دواینترکیبواستغیرفعلی

کهاینکهبهتوجهباحالاست؛مشتركمحمولِ ثانویه  وفعلیغیرعنصرِادغامِجایگاهفرایند

یرد،گمیانجامجملهساختارِبهپیامديثانویۀمحمولِاتصالِازپیشفعلیغیرعنصرِادغامِ

گونه همانزیرااستپیامديثانویۀمحمولنامِبهساختاريفاقدفارسیزبانکهگفتوانت می

وفولی(استشدهپرفعلیغیرعنصرِتوسطترپیشمشتركجایگاهاین،شداشارهکه

کهاندبرشمردهفعلیغیرعنصرِبرايراخاصیيها یویژگوالزاماتآنها).2005،همکاران

عناصرِبرخیازاستفادهباوانت میرافعلیغیرعناصرِاینکه،نخست:استموارداینشامل

وانت میکهاستآنمدلایندیگرِمشخصۀ.کردتوصیف،»خوب«واژةمانندکننده،توصیف

عنصروسبکفعلِمیانِدررامنفیعناصروکمکیفعلتصریفی،وندهايهمچونعناصري

ازخارجبهتااستقادرفعلیغیرعنصرِساختارهاایندراینکه،نهایتدر.دادقرارآنفعلیِغیر

آنازپیشواست برتکیهحالتایندرفعلیغیرعنصرشود،نحويقلبمرکبمحمولِ

.یردگمیقرار»چه«نمايیتمک

مانعِفارسیزباندرمرکبمحمولِوجودفرضِواقعبهآیاکهکردخواهیمبررسیادامهدر

فعلِدارايکه)23(نمونۀمقصوداینبراي.بودخواهدپیامديساختارهايتولیدزدن«سبک«

براساسِ .دادخواهیمقراربررسیموردمرکبمحمولِيها یویژگدارابودنِجهتازرا است،

فعلیغیرعنصرِعنوانِ بهجملهایندر»رنگ«،)2005(همکارانوفولیمدليها یبینپیش

باوانت میرا»رنگ«فعلیِغیرعنصرِهویداست،)24(نمونۀدرکهگونه همان.شودمیمطرح

.کردتوصیفاه هکنندتوصیفازاستفاده

.زدرنگرادیوارتارا-23

.زدخوبیرنگرادیوارتارا-24

1. K. Hale
2. S. J. Keyser
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عناصرياز،فعلیغیرعنصرِوسبکفعلِبینِدروانت می،شداشارهنیزترپیشچنانکه

فعلحضور)25(جملۀدر.کرداستفادهمنفیعناصرِوتصریفیوندهايکمکی،فعلِهمچون

.استنکردهواردايلطمهجملهساختیِخوشبه»خواهد«کمکیِ

.زدخواهدرنگرادیوارتارا-25

مرکبمحمولِازخارجبهفعلیغیرعنصرِنحويِقلبِتواناییِ،شدمطرحکهيدیگرویژگیِ

از»رنگ«فعلیِغیرعنصرِ،زیرجملۀدر.استآنازپیش»چه«نمايکمیتحضورِلزومِو

قرارآنازپیش»چه«ينماکمیت،حالتایندر.استشدهخارجمرکبمحمولِسازةدرونِ

.استپذیرفتهقويتکیۀزنجیرهاین،استمشهودبیاندرکهگونه همانوگرفته

].زدهti[PRدیواربه]قشنگیرنگچه[iتارا-26

مدلبامطابقساختاري)23(جملۀکهدریافتیمها یویژگاینبهاستنادباتاکنون

آنها،بینیِپیشبراساسِ کهودر میانتظارحال.دارد)2005(همکارانوفولیپیشنهاديِ

ترپیشآنجایگاهزیراشودمتصلمذکورجملۀساختارِبهنباشدقادرپیامديثانویۀمحمول

ایندر.مدعاستاینبرخالفکامالً)27(نمونۀاما.استشدهاشغالفعلیغیرعنصرِتوسط

فعلرویدادوقوعِازپس»دیوار«شرایطکنندةتوصیف»صورتی«صفتیِگروهحضورِ،جمله

.ندک میتوصیفرافعلوقوعِپیامددرواقعمذکورصفت.است

.زدرنگصورتیرادیوارتارا-الف27

.بودشدهصورتیدیوارزدن،رنگازبعد-ب

کهاستآن)الف-27(مشابهدادهايوپیشنهاديمدليها یبینپیشدرتناقضاینعلت

2005(همکارانوفولینظرِبرخالف(،باواستاداتفارسیزباندرمحمولِ ثانویه  گروه

مانعیسبکفعلِبافعلیغیرعنصرِادغامِ،درحقیقت.نیستتکمیلیتوزیعدرفعلیغیرعنصرِ

اثباتدرنیزترپیشالبته.ودش مینتلقیجملهبهپیامديثانویۀمحمولِشدنِافزودهبراي

افعالجزبهکهاستایندیگرمهمِنکتۀ.شدارائهییها لاستدالمحمولِ ثانویه  بودگیِادات

)28(جملۀدر.هستندمحمولِ ثانویه  ساختارهايپذیرشِبهقادرنیزواژگانیافعالِسبک،

ازوبودهفعلیغیرعنصرِفاقدواژگانیفعلِاین.استواژگانیفعلِیکجملهاصلیِمحمول

فعلرویدادپیامدکنندةتوصیف»صاف«صفتیِگروهجملهایندر.ندک مینتبعیتفوقيالگو

.است

.کوبیدصافرامسیسینیِتارا-28

فرضِواستپیامديثانویۀمحمولدارايفارسیزبانشد،مشاهدهتاکنونآنچهبراساسِ 

ودش مینمحسوبپیامديثانویۀمحمولِزنجیرةشدنِافزودهبرايمانعیمرکب،محمولِوجود.



شناسیزبان و زبان مجله |78

واستادات،)2005(همکارانوفولیيها یبینپیشبرخالفپیامدي،ثانویۀمحمولِزنجیرة

.ودش می افزودهبزرگفعلیِگروهبهادغامنهوافزودگیفرایندازطریقِ

عناصرایننحويِمقولۀتعیینِبرايدیگريتحلیل)PrP(منزلۀبهمحمولِ ثانویه  تحلیلِ

عنوانِ بهمحمولِ ثانویه نقشیِهستۀوجودبهقائل)2002(پلیکاننو)2000(گوئدر.است

راساختارهااینبیشینۀفرافکنِوهستندپیامديوهماینديثانویۀمحمولِايه هسازهستۀ

چنیندارايها نزبابرخی از کهباورنداینبرآنها.انندد مینقشیهستۀاینازفرافکنی

ها نزباایندرنخست،:استشرحاینبهها نزبااینبارزِيها یویژگ.هستندنقشیيها نفرافک

 مطرح،محمولِ ثانویه توصیفمورداسمیگروهعنوانِ بهجملهفاعلِومستقیممفعولِتنها

اضافهحرفگروهدرونِدنوانت مینها نزبادستهاینهماینديِيها لمحمواینکهدوم.ودش می

بیشینۀفرافکنِیکحضورتاودش می سببتوزیعنوعاینکهباورنداینبرآنها.گیرندقرار

راصفتی،محمولِ ثانویه نقشیِهستۀکهاستمعتقد)2002(پیلکانن.باشدالزامینقشی

تاازدس میراصفتیکازمتشکلسطحیترتیببدینوکردهانتخابخودمتممِعنوانِ به

هستهاین،درحقیقتکند؛متصلجملهاصلیِمحمولِرویدادبهراخاصشرایطیآنواسطۀبه

تنهافارسیزباندرمحمولِ ثانویه  ،شدمطرحترپیشآنچهبراساسِ .استمعناییرابطنوعی

)29(نمونۀدرکهگونه همان،دیگرازسوي.هدد میقرارتوصیفموردرامستقیممفعولوفاعل

.گیردقراراضافهحرفگروهدرونِواندت مینفارسیزباندرهماینديمحمولِود،ش می مشاهده

.وردخ میسردراقهوهباتارا*-29

گوئدرمدنظرِزبانیِطبقۀازعضوينیزفارسیزبانکهگفتوانت میها لتحلیاینبراساسِ 

حضورِپس.ندک میتبعیتطبقهاینبرحاکماصولِازواست)2002(پلیکاننو)2000(

ازتبعیتبه،پژوهشایندر.استقبولقابلامريثانویهمحمولِنقشیِبیشینۀفرافکنِوهسته

ساختارِعنوانِ به)30(سازة،فارسیزبانايه هداديها یویژگبهاستنادباو)2005(ایریمیا

نقشیِهستۀبا»سرد«صفتیِگروه،ساختایندر.ودش می پیشنهادمحمولِ ثانویه  درونیِ

ܲ�(میانیِفرافکنِآنحاصلِکهدشومیادغاممحمول گروهاشتقاقِ،بعدمرحلۀدر.است)തതതݎ

ازدس میرامحمولِ ثانویه  نقشیگروهوشدهمتصلمیانیفرافکنِبه»قهوه«تعریف.

.30 PrP

തതതݎܲ)DP(قهوه

AP(Pr(سرد
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پیامدي،وهماینديثانویۀمحمولِدوهربرايبیشینهفرافکنِپیشنهادي،ساختارِایندر

)PrP(فرافکنِوهستهنامِتغییرِبهلزومیوبودهمعناییازجهتآنهاتمایزِتنهازیرااست

.نداردوجودبیشینه

محمولِ ثانویه توصیفموردتعریفگروهبهدهی حالتنحوة-5-2

مقولۀبانقشیفرافکنیمحمولِ ثانویه  ،ماپیشنهاديِساختارِدر،شداشارهکهگونه همان

)PrP(نمودارِدرکه،محور مفعولهماینديِثانویۀيها لمحمو.است)است؛مشهود)ب-31

بزرگفعلیِگروهسطحِبهشدنافزودهباواستاداتکهاست)PrP(مقولۀبانقشیفرافکنیِ

یکمحمولِ ثانویه  سازةنیزچینیوانگلیسیمانندییها نزبادر.استشدهآنتکرارِسببِ

، ژانگ(ودش می افزودهبزرگفعلیگروهبهافزودگیفرایندازطریقِکهشدهفرضاداتگروه

فرافکنِشاخصِجایگاهبهنخست»قهوه«تعریفگروه).2010،موتوت؛1،2009هرینگا؛2001

)PrP(3نونیسو2نهورنشتیازپیرويبهدومگامدر.استشدهمتصل)امکانبحثدر)2014

بهجانبیحرکتیکطی»قهوه«تعریفگروهکهگفتوانت می،تعریفگروهجانبیحرکت

)PrP(هستۀکهآنجاییازحقیقتدر.ندک میحرکتبزرگفعلیگروهشاخصجایگاه

مشخصۀبازبینیبرايگروهایننمایدبازبینیرا»قهوه«تعریفگروهحالتمشخصۀواندت مین

گروهاینحالتمشخصۀفعلیهستۀ.ندک میحرکتبزرگفعلیگروهشاخصجایگاهبهخود

.ندک میگذاريارزشمفعولی،حالتبارا،تعریف

.خوردسردراقهوهتارا-الف31

TP.ب

തܶتارا

vPخوردT +

ҧݒتارا

VPخورد+v

PrPVP
തܸراقهوهതതതݎܲقهوه

APPrردخو

سرد

1. H. Heringa
2. N. Hornstein
3. J. Nunes
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استیاداتفوق،بازنماییهمچون،نیزمحور فاعلثانویۀمحمولِسازة)ب-32(بازنماییِدر

بهسازهاینشدنِافزودهازپس.دشومیافزودهجملهساختارِبهبزرگفعلیِگروهسطحِدرکه

جایگاهبهاست،گرفتهقرار)PrP(شاخصِجایگاهدرکه»تارا«تعریفگروهآنگاه،اصلیجملۀ

راگستردهفرافکنیِاصلِبهمربوطمشخصۀتاندک میحرکتکوچکفعلیِگروهشاخصِ

بازبینیِبرايسپس.کندبازبینینیزراخودحالتمشخصۀودکنحذفوگذاريارزش

.یابدمیارتقازمانگروهشاخصِجایگاهبه]N[قويِمشخصۀ

.رفتمهمانیبهآراستهتارا-الف32

TP.ب

തܶتارا

vPرفت+T

ҧݒتارا

VPرفت+v

PrPVP
رفتمهمانیبهതതതݎܲتارا

APPr

آراسته

کهمعتقدند،)2012(آساداو)2005(ایریمیا،)2001(ژانگهمچون،رانپژوهشگاغلبِ

درکهگونه هماناما.استفعلیگروهمتممِدرواقعپیامديثانویۀمحمولِبنیادینِجایگاه

نیزپیامديثانویۀمحمولگروهثانویۀمحمولفارسیزباندراست،مشهود)ب-33(بازنمایی

»صاف«واژة.ودش می افزودهبزرگفعلیگروهبهاداتیکعنوانِ بهپیشین،نمونۀدوهمچون

موردفعلعملِوقوعِازپسراجملهمستقیمِمفعولِوضعیتواستپیامديثانویۀمحمول

جایگاهبهنخستمرحلۀدرکه»ینیس«تعریفگروهجملهایندر.هدد میقرارتوصیف

بزرگفعلیِگروهشاخصِجایگاهبهدومگامدراست،شدهمتصل)PrP(فرافکنِشاخصِ

تعریفگروهحالتمشخصۀواندت مین)PrP(هستۀکهآنجاییاز،درحقیقت.ندک میحرکت

فعلیِگروهشاخصِگاهجایبهخودمشخصۀبازبینیِبرايگروهاین،دکنبازبینیرا»سینی«

.ندک میحرکتبزرگ
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.کوبیدصافراسینیتارا-الف33

TP.ب

തܶتارا

vPکوبید+T

ҧݒتارا

VPکوبید+v

PrPVP
തܸ�رامسیسینیതതതݎܲمسیسینی

APPrکوبید

صاف

گیرينتیجه-6

نخستپرسشِبهپاسخدر.شددادهپاسخمحمولِ ثانویه  حوزةدرپرسشدوبهپژوهشایندر

.شدسنجیدهومطرحییها لتحلی،محمولِ ثانویه نحويِمقولۀتعیینِیعنی،پژوهشاین

بندمنزلۀبهمحمولِ ثانویه  ،جمله خردهمنزلۀبهمحمولِ ثانویه  تحلیلِکهشدمالحظه

ثانویۀمحمولِنامِبهايمقولهنبودتحلیلِهمچنینوزمانگروهنحويِمقولۀباناخودایستاي

آن،ازپس.داردمغایرتفارسیزباندرمحمولِ ثانویه  يها یویژگبافارسیزباندرپیامدي

عنوانِ بهسازهاینماهیت)PrP(وها لتحلیازآمدهدستهبنتایجبهاستنادبا.شدگرفتهدرنظر

محمولِ  کهشدمشخص)2002(پلیکاننو)2000(گوئدرمعیارهايوپیشینيها لاستدال

بررسیِبه،درنهایت.است)(PrPنحويِمقولۀو)Pr(نقشیِهستۀدارايفارسیزباندرثانویه 

ایندرنظرگرفتنِبا.پرداختیممحمولِ ثانویه  توصیفموردتعریفگروهبهحالتاطالقِنحوة

جایگاهازتعریفگروهاستالزمندارد،راحالتاعطايتوان)Pr(نقشیِهستۀکهحقیقت

گروهشاخصِجایگاهومحمولِ ثانویه  نوعِبهبناوکندحرکت،)PrP(شاخصیعنی،خوداولیۀ

.شودمنتقلکوچکفعلیِگروهشاخصِیابزرگفعلیِ

منابع

رویکردي:هماینديثانویۀمحمولِووصفیعبارتنحويِتمایزِ«).1394(مزدكانوشه،

اندازچشمفارسی؛زبانآموزشوسیشنا زبانملیهمایشسومین.»گرا کمینه

.41-21.61قرندرزبانيها شپژوه
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