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ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻨﺪهﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ْ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ اﺳﻤﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ اﺳﺖ و ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ آن را
در ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ
1

2

ْ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،در ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ،ﺑﻨﺪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺮ اﺳﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﻪ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (١ﻣﺮدی ﮐﻪ دﯾﺪی ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ) .ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ(
 (٢ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ رﯾﺎﺿﯽ درس ﻣﯽدهﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ(
زﺑﺎنهﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ )

;Keenan & Comrie 1977

 .(Downing 1978: 377-385ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوتهﺎ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 (١ﺟﺎﯾﮕﺎه هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ؛  (٢وﺿﻌﯿﺖ و ﺻﻮرتﺑﻨﺪی اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ؛  (٣ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،دو وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
 (١هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛  (٢هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺧﺎرج از آن ﺑﺎﺷﺪ
) .(Van Riemsdijk 2006: 338-339; Keenan & Comrie 1977: 65وﺿﻌﯿﺖ دوم ،ﺧﻮد ،دو ﺣﺎﻟﺖ دارد:
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ؛ دﯾﮕﺮ
آﻧﮑﻪ هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﭘﺲ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ﻟ َ
ﺰﮔﯿﻦ.(Dryer 2007: 97) 3
ِ
اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﺑﺎن ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻞ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد؛
ب( در ﻗﺎﻟﺐ ﺿﻤﯿﺮ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮد؛
ج( در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮۀ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﺑﻨﺪ وﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ در زﺑﺎنهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
3. Lezgian

2. unrestricted relative clause

1. restricted relative clause
2.
3.
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ﺳﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ( ﺿﻤﯿﺮ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ در وﯾﮋﮔﯽهﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺟﻨﺲ ،ﺷﻤﺎر ،ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﺎ هﺴﺘﮥ
ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪدهﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رود؛
ﺳﺎز ﻋﺎم )ادات( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻮﻧﺪدهﻨﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رود ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﻒ
ب( ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ِ
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻮع اﺳﻤﯽ ﺑﺎ هﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺮﻓﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛
ج( ﭘﯿﻮﻧﺪدهﻨﺪهای ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ،زﺑﺎنهﺎ از ﻧﻈﺮ اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ هﻢ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .هﺮ اﺳﻤﯽ در هﺮ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد؛ اﻣﺎ اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در داﺧﻞ
ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ هﺮ اﺳﻤﯽ در هﺮ ﻧﻘﺸﯽ و هﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺧﻮد
ﺷﺎهﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ 1از ﺳﻮی ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد
) .(Keenan & Comrie 1977: 66ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ ) > SU > DO >IO > OBL
ْ
 ،(GEN > OCOMPاﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎﻋﻞ را در رأس و ،ﭘﺲ از
آن ،ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ و ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ را ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در زﺑﺎﻧﯽ
ً
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ هﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
ً
وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز ﺷﻮد.
ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی ،در ﺑﺮرﺳﯽ ردهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎنهﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ،ﺣﺬف
ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ اﺟﺒﺎری؛ ﺣﺬف ﯾﺎ درج آن ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ،
اﺧﺘﯿﺎری؛ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﯿﺮﻓﺎﻋﻠﯽ ،2درج ﺿﻤﯿﺮ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ) .(Idem 1979: 343ﮐﺮاﻓﺖ زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ را در زﻣﺮۀ زﺑﺎنهﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل
ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ).(Croft 2003: 148-149
2. oblique

1. accessibility hierarchy
2-
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ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮۀ ﭘﯿﻮﻧﺪ هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ و ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،درج ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز
»ﮐﻪ« اﺟﺒﺎری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )← ﻣﺸﮑﻮةاﻟﺪﯾﻨﯽ ٢٣٧ :١٣٨٨؛ ارژﻧﮓ  ،(٢٠٥ :١٣٨٧ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺬف آن ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،اﻣﮑﺎن
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
در ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎی ﻏﯿﺮﻓﺎﻋﻠﯽ و اﻣﮑﺎن ﺣﺬف ﭘﯿﻮﻧﺪۀ ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در ﻣﺜﺎلهﺎی
داﺧﻞ ﻣﺘﻦ ،هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮﺧﻂدار و ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
)ﺳﯿﺎه( ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوهﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮه اﺳﺖ و ،از ﻣﯿﺎن
ﺳﺎﺧﺖهﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﯿﺶ از هﺰار ﻣﻮرد از ﺑﻨﺪهﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﺎلهﺎ از وب ﮔﺮدآوری ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ،
در آن ﺻﻮرت ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺜﺎل ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد.
 ٢اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
 ١-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ

ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺮای هﺮ ﻓﻌﻠﯽ )ﻻزم ،ﻣﺘﻌﺪی ﯾﺎ رﺑﻄﯽ( اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ،اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در
درون ﺑﻨﺪ ،ﺻﻮرتﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪارد و ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺿﻤﯿﺮی در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
 (٣ﺑﺮﻗﻊ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﯽرﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ...
در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ »ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را

ِ
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺻﻮرتﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽاش را از
دﺳﺖ ﻣﯽدهﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺿﻤﯿﺮﻧﺎﮔﺬاری در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن ﺿﻤﯿﺮ در ﺟﺎی اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﻪ ،ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 * (۴ﺑﺮﻗﻊ ﭘﻮﺷﺶ آﺑﯽرﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﻤﺎم ﺑﺪن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ...
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در دو ﻣﺜﺎل زﯾﺮ ،ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ رﺑﻄﯽ و ﻓﻌﻞ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و
هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭘﺲ از ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،ﺿﻤﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
 (۵هﺪﯾﻪ دادن ﮐﻪ هﺪﯾﻪ دادن  /آن ﯾﮏ ﺻﻔﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ در ﻧﻮروز ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ...
)ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ رﺑﻄﯽ(
 (۶اﯾﻦ درﺧﺸﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﻋﮑﺲهﺎی ﻣﻦ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﻮر داﺧﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ

روی ﺑﺨﺶهﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزﺗﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ.

)ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻌﻞ ﻻزم(

 ٢-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ

ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺮای هﺮ ﻧﻮع از ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ
ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داد.
 (٧ﺧﯿﺮه ﺷﺪم روی ﺗﮑﻪ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻟﻘﻤﻪ ﮐﺮدی.

در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ،اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﺗﮑﻪ ﻧﺎن« ،در درون ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ،وﺟﻮد ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ
ً
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در درون ﺑﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﺣﺬف ﯾﺎ درج
آن اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖَ .
ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی )(Keenan & Comrie 1979: 343؛ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
»اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻮدن درج ﺿﻤﯿﺮ در ﻓﺎرﺳﯽ« ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﯿﺎد در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﯾﺎ درج ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ،ﮔﺎه ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪن ﯾﺎ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﺑﻮدن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎل ) ٨ـ ب( اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در آن،
ﺑﺎ ﺣﺬف ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ً
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺬف اﯾﻦ ﺿﻤﯿﺮ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری داﻧﺴﺖ.
 (٨اﻟﻒ .هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪهﺎ ﺳﺮدﺳﺘﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ او را »اﺳﺘﺎد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.
ب * .هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪهﺎ ﺳﺮدﺳﺘﻪای داﺷﺖ ﮐﻪ »اﺳﺘﺎد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

)وب(
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ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎلهﺎی ) (٩ﺗﺎ ) (١١اﺷﺎره ﮐﺮد .در هﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺜﺎلهﺎ،
در ﻧﻤﻮﻧﮥ ب ،ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ )در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل( ﺣﺬف ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ.
 (٩اﻟﻒ .ﺧﻮاهﺮش ﺑﺎﻧﻮ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ هﻤﮕﺎن او را »ﺑﺎﻧﻮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ زﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ
)وب(
ﺑﻮد.
ب * .ﺧﻮاهﺮش ﺑﺎﻧﻮ اﻋﻈﻢ ﮐﻪ هﻤﮕﺎن »ﺑﺎﻧﻮ« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﻧﯿﺰ زﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن و دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ
ﺑﻮد.
 (١٠اﻟﻒ .در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽاﺳﺪ ﮐﻪ او را ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ:
)وب(
...
ب * .در اﯾﻦ هﻨﮕﺎم ﻣﺮدی از ﺑﻨﯽاﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ... :
 (١١اﻟﻒ ... .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن هﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ روزی آن را ﺷﻬﺮ ﭘﺮآب

)وب(

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ...
ب ... * .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﻨﺎب دوﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن هﺮﻣﺰﮔﺎن ﮐﻪ روزی ﺷﻬﺮ ﭘﺮآب
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ...

ً
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،درج ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ هﻢ ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺟﻤﻠﮥ زﯾﺮ ،وﺟﻮد ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
ً
و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺜﺎلهﺎی ب و ج ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
 (١٢اﻟﻒ .ﻃﻤﻊ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ /.ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻠﻮی ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ...
ب .؟؟ﻃﻤﻊ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ آن را دوﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ.
ج .؟؟ﻃﻤﻊ داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪای ﮐﻪ دوﺧﺘﻪ ﺑﻮدش ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ.

 ٣-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﮔﺮوههﺎی ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای

ﻣﺘﻤﻢ اﺳﻤﯽ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،در ﮔﺮوههﺎی ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﯾﺎ
هﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻤﻢهﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻌﻞ و ﺣﺘﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﯿﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی دارﻧﺪ .ﺑﻪ
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ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻓﺎرغ از ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺘﻤﻢ
اﺳﻤﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد )ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »ﺑﻪ«» ،ﺑﺎ«» ،از«،
»در« و.(...
 (١٣ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﺘﺎﺑﺖ را دادی ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ.

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

در ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻ ،اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ )ﻣﺮدی( در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ و
ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »ﺑﻪ« اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،در ﺟﺎی آن ،ﺿﻤﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮥ دﯾﮕﺮ ،در ﻣﺜﺎل ) ،(١۴ﻣﺮﺟﻊ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ )ﭼﯿﺰهﺎ( در درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺮار دارد و ﮐﻞ ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻤﻢهﺎی
ﻓﻌﻞ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 (١۴ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻣﺜﺎلهﺎی ) (١۵و ) (١۶و ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزیهﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ً
ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻇﺎهﺮا ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪن ﺿﻤﯿﺮی
هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ،ﺑﺎ ﺣﺬف آن ،ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی ﻧﯿﺰ ،در ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ،
ﻓﻘﻂ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ را ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در آن درج ﻧﺸﺪن ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ درون ﺑﻨﺪ ﻣﺠﺎز و اﻟﺒﺘﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﺑﺮای
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ درج ﺿﻤﯿﺮ را اﺧﺘﯿﺎری و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد درج آن را
اﺟﺒﺎری داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ).(Idem 1977: 93
 * (١۵ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ را دادی ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ.
روی ﺗﻤﺮﮐﺰ
 * (١۶ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ هﻤﺎن ﭼﯿﺰهﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ِ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

٢٢٤
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اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﻌﻮل
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای ﻇﺎهﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺪون ﻣﺘﻤﻢ آن در ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
اﺳﻤﯽ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در اﺑﺘﺪای ﺑﻨﺪ ﻇﺎهﺮ
و ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻤﻢ
ِ

ﺷﻮد ،ﺿﻤﯿﺮی هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ آن در ﮐﻨﺎر ﺣﺮفاﺿﺎﻓﻪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،وﺟﻮد

ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاهﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﯽ داده ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪن
ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ،در اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزیهﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاهﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ در ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺿﻤﯿﺮﮔﺬاری ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﯿﺎن ،ﯾﮏ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ از ﺑﻨﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد و ﺑﺎ
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در ﮐﻨﺎر هﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪای در درون ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ
ﺿﻤﯿﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ هﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ درج
ِ
ِ

اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ،در
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ اﺟﺒﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ِ

ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﺬف
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ از درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺬف ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ هﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻤﻢ آن در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪای ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
 (١٧از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﻢ.

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ای »از ﭼﯿﺰی« ،ﺑﺮای هﺮ دو ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻤﻢ
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﮔﺮوه ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ِ

اﺳﺖ و ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﭼﯿﺰی« ،در ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »از« ﻗﺮار دارد ،ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﻢ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮط اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ هﻢزﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری
ﻣﯽﺷﻮد.
 * (١٨از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم ،دﺷﻮاری ﮐﺎر اﺳﺖ.

در ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،هﻢ »ﭼﯿﺰی« و هﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ ﻣﯿﺰﺑﺎن آن در رأس ﺑﻨﺪ

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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٢٢٥

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »از« در ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺑﺎﺷﺪ.
ً
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ،در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ آن در درون ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ.
 (١٩از آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ هﯿﭽﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

ْ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﮥ »از« اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺮﺟﻊ آن در ﺑﻨﺪ در
در ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻ ،هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ.
 (٢٠از آدﻣﯽ ﮐﻪ )آن آدم( ﺑﻪ هﯿﭽﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ.

از ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﯿﺮﻓﺎﻋﻠﯽ و درج ﻧﺸﺪن ﺿﻤﯿﺮ در ﺟﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﻣﺜﺎلهﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﯿﮑﺮۀ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در زﯾﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ:
 (٢١اﮔﺮ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ اﻣﺮ ﺷﺪهای ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽ ،ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد.
 (٢٢ﺑﺎ هﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮش و ﺑﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
 (٢٣ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ ﻣﯽداد.
 (٢۴از هﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
 (٢۵ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮردی ،ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ؛ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺖ ُﺳﺮ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ّ
 ۴-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻞﯾﺎر /ﺟﺰء اﺳﻤﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐ

ّ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﻌﺎل ﻣﺮﮐﺐ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺰء ﻏﯿﺮﻓﻌﻠﯽ ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻓﻌﻞﯾﺎر اﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی وﺟﻮد دارد.
 (٢۶ﻃﺒﻖ ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزیای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،دﮐﺘﺮ دو ﺗﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺗﻮی ﮔﻮش دﺧﺘﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.

ّ
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ» ،ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزی ﮐﺮدن« ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ و »ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزی« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺴﺘﮥ اﺳﻤﯽ ﺑﺮای

٢٢٦
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ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ »ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد« در درون ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻞﯾﺎر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﺑﻨﺪ
ِ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪﻓﺮاواﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ آن اﺷﺎره ﮐﺮد.

ً
 ... (٢٧ﮔﺎهﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦﻗﺪر وﺿﻌﺶ از ﺷﮑﻨﺠﻪای ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﺮاب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ...

)وب(

 ... (٢٨ﺑﺎ راﯾﺰﻧﯽهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ...

)وب(

 (٢٩ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ...

)وب(

 ... (٣٠روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

)وب(

 (٣١ﺑﺎ ﺗﻼشهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر دادﯾﻢ.

)وب(

 (٣٢ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻊ را ،ﺑﺎ وﺟﻮد هﺰﯾﻨﻪهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮ هﻢ زدﻧﺪ.

)وب(

 (٣٣ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ دادن هﯿﻮﻻهﺎ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد.
)وب(

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،در ﺟﺎی ﻓﻌﻞﯾﺎر ،در درون ﺑﻨﺪ ﺿﻤﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و درج
ﭼﻨﯿﻦ ﺿﻤﯿﺮی ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 * (٣۴ﻃﺒﻖ ﺻﺤﻨﻪﺳﺎزیای ﮐﻪ آن ﺷﺪه ﺑﻮد /ﺷﺪه ﺑﻮدش ،دﮐﺘﺮ دو ﺗﺎ ﺳﯿﻠﯽ ﺗﻮی ﮔﻮش دﺧﺘﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.

ّ
ّ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻓﻌﺎل ﻣﺮﮐﺐ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ،ﺟﺰء ﻏﯿﺮﻓﻌﻠﯽ ﻓﻌﻞ ﻣﺮﮐﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﺑﺨﺶ ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺪا ﺷﻮد و ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﻨﻀﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ دهﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﯿﺰ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﺰء ﻏﯿﺮﻣﻨﻀﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داد )ﻣﺜﺎلهﺎی  ٣۵ﺗﺎ .(٣٩
 (٣۵در ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺮد ،ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺖهﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽاش را ...ﻣﻘﺮر
ﺑﺪارﯾﺪ) .ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدن(
 (٣۶از ﻣﺎدر و ﭘﺪرم ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ) .زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪن(
 (٣٧ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﻠﯽ)ع( در دورۀ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ زﻣﯿﻨﻪﭼﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﮐﺮدن(

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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٢٢٧

 (٣٨در ﮔﯿﺮ و دار ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻮدﯾﻢ ،وﻟﯽ هﻤﭽﻨﺎن در هﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽداد

ﺳﻨﮓﻧﻮردی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ) .ﻓﺮﺻﺖ دﺳﺖ دادن(
 (٣٩از اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯽ دﻟﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ) .ﺣﺮف زدن(

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺰ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﻤﯿﺮی هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری
ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎلهﺎی  ۴٠ﺗﺎ .(۴٢
 * (۴٠از اﯾﻦ ﺣﺮفهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﯽاش دﻟﻢ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.
 * (۴١در ﻋﻮض ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ زن ﻣﺆﻣﻦ ﮐﺮدش...
 * (۴٢از ﻣﺎدر و ﭘﺪرم ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎم زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪﺷﺎن.

ٌ
 ۵-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ /ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ

راﺑﻄﮥ ﻣﺎﻟﮏ و ﻣﻤﻠﻮک در زﺑﺎنهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞهﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .در
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﻤﻠﻮک ﺑﺎ ﮐﺴﺮۀ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن
ﻓﺎرﺳﯽ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ )ﻣﻤﻠﻮک( وﺟﻮد دارد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﯿﺮی هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ
ﺑﻨﺪ ،در درون ﺑﻨﺪ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﺎف ،ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 (۴٣هﺮﮔﺰ ﻣﺼﺪوﻣﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات او وﺟﻮد دارد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
 (۴۴هﺮﮔﺰ ﻣﺼﺪوﻣﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮاﺗﺶ وﺟﻮد دارد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﻗﯽﻧﻤﺎﻧﺪن ﺿﻤﯿﺮ در ﺟﺎی اﺻﻠﯽ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
 * (۴۵هﺮﮔﺰ ﻣﺼﺪوﻣﯽ را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات وﺟﻮد دارد ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

در ﻣﺜﺎل ) (۴٣و ) ،(۴۴در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،ﺿﻤﯿﺮی هﻢﻣﺮﺟﻊ
ﺑﺎ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺜﺎل ) ،(۴۵ﺑﺎ ﺣﺬف ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 (۴۶اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن از  ۴٠ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

٢٢٨
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

 ۶-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ

ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ درﺑﺎرۀ آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ در هﺮ ﻧﻘﺸﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔﻌﻮل ﻏﯿﺮﺻﺮﯾﺢ ،ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻓﺎﻋﻠﯽ ،ﻗﯿﺪی و در اﯾﻨﺠﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﺗﻮان
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داد.
 (۴٧دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ در اﯾﻦ درس از اوﺿﻌﯿﻒﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.

 ٧-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻀﺎف

ﻣﻀﺎف ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،هﺮ اﺳﻤﯽ در وهﻠﮥ اول در درون ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻔﮕﺮهﺎﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻀﺎف در
ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺷﺮح دادﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در آن ﺟﺎﯾﮕﺎههﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی را
ٌ
هﻢ ﻣﺠﺎز ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ دوﻣﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪاش اﻣﮑﺎن
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی را ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
در ﮐﻼس را ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ.
ـ ِ
 * (۴٨دری ﮐﻪ ِآن ﮐﻼس را ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ. ...
 * (۴٩دری ﮐﻪ ﮐﻼس را ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ. ...
 (۵٠دری ﮐﻪ ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ. ...
 (۵١ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ درش را ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ. ...

دو ﻣﺜﺎل ) (۴٨و ) (۴٩ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎی ﻣﻀﺎف را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ﮐﻪ ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ
ٌ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺟﻤﻠﮥ ) (۵٠ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل و ﺣﺬف ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ و
ٌ
ﺟﻤﻠﮥ ) (۵١ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ هﺮ دو دﺳﺘﻮریاﻧﺪ.
ٌ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ اﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاهﯿﻢ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻞ ﮔﺮوه اﺳﻤﯽ در رأس ﺑﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﺜﺎل ) (۵٢ﮔﻮاه اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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در ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه رﻧﮓ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ِ (۵٢

٢٢٩

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 ٨-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ و ﺗﻤﯿﺰ

از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺶ از هﺰار ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ ،هﯿﭻ ﻣﻮردی ﮐﻪ در آن
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ.
 (۵٣اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪهﺎ در واﻗﻊ ﺗﺨﻢﻣﺮغ هﺴﺘﻨﺪ.

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 * (۵۴ﺗﺨﻢﻣﺮغهﺎﯾﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪهﺎ هﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺮک ﺧﻮردهاﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ،در ﺳﺎﺧﺖهﺎی اﺳﻨﺎدی ،ﮔﺎه ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﺴﻨﺪ اﺳﻤﯽ
اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻣﺴﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﻨﺪ
و ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﻣﺴﻨﺪ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ،
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽای ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ
اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در آن ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮری ﺧﻮاهﺪ
ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﮥ )(۵۶؛ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ» ،رود ﻧﯿﺠﺮ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮی دارد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاهﯿﻢ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽای ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ
اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در آن ﺑﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری
ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﮥ )(۵۴؛ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ »ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در
داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮی دارد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ.اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﻨﺪ و
ﻓﺎﻋﻞ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ هﻢ ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﺎی ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی اﻧﺠﺎم داد؛ ﯾﻌﻨﯽ
در ﻣﺜﺎل ) ،(۵٧اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ »ﺳﻮﻣﯿﻦ رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در
داﺧﻞ ﺑﻨﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﮔﺮ
ْ
ﺑﺮ اﺳﺎس آهﻨﮓ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼع ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺧﻮاهﯿﻢ دﯾﺪﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﻤﻠﮥ
) (۵٧در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﺴﻨﺪ.

٢٣٠
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

 (۵۵رود ﻧﯿﺠﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ.
 (۵۶رود ﻧﯿﺠﺮ ﮐﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ ،را هﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام.
 (۵٧ﺳﻮﻣﯿﻦ رودﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ رود ﻧﯿﺠﺮ اﺳﺖ ،را هﺮﮔﺰ ﻧﺪﯾﺪهام.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻮع ﺗﻮزﯾﻊ اﻃﻼع در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻠﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن
ً
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در اﯾﻦ دو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﮋوهﺶ و ﺑﺮرﺳﯽهﺎی دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺠﺎﻟﺘﺎ در
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺘﺪاﺳﺎزی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﺎﻋﻞ در رأس ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ رواﺑﻂ دﺳﺘﻮری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪا ﺑﻮدن
اﺳﺖ )دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم  ،(١٢٨ :١٣٨۴ﺑﺮای ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه رواﺑﻂ دﺳﺘﻮری ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ از آن ،ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ﮔﺰﯾﻨﮥ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ .هﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﺒﺘﺪاﺳﺎزی اﻣﮑﺎن
درج ﺿﻤﯿﺮ در ﺟﺎی ﻣﻔﻌﻮل اﺧﺘﯿﺎری اﺳﺖ و در ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ اﺟﺒﺎری ،در
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ .هﺮ ﺳﺎزهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺘﺪا ﺷﻮد ،هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ هﺴﺖ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺎزهای ﻣﺒﺘﺪا ﺷﻮد ــ در ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯽﻧﺸﺎن ﻣﺒﺘﺪا ــ
دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼع ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎ اﺻﻞ وﺟﻮدی ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺴﻨﺪ در ﺗﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺴﻨﺪ اﻃﻼع ﻧﻮﯾﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽای را ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﯾﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶﻓﺮض
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺘﺪا ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدهﻨﺪ .در ﺑﺤﺚ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪﺳﺎزی ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺴﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﭽﻨﺎن ،ﭘﺲ
از ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن اﻃﻼﻋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،هﻤﭽﻨﺎن
اﻃﻼع ﻧﻮ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﻧﺪ .از هﻤﯿﻦ رو ،ﺟﻤﻼت ) (۵٨و ) (۵٩در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،در ﻣﻔﻬﻮم اﻃﻼع ﻧﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﺻﺤﯿﺢ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.
 (۵٨ﺑﺎ ارزشﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن هﻨﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را در ﺷﻤﺎر آوردهاﻧﺪ.
 (۵٩ﻧﻤﺎد ﻧﯿﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺜﺎل ) (۵٨و ) (۵٩ﻧﻤﻮﻧﻪهﺎی ﺳﺎﺧﺘﮥ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از دو ﻣﺜﺎل ) (۶٠و

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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) (۶١اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﻧﻮ ﺑﻮدن ﺳﺎزه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 (۶٠هﻨﺮﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ را ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺟﻬﺎن در ﺷﻤﺎر آوردهاﻧﺪ.
 (۶١آﻧﻬﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻧﻤﺎد ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ. ...

هﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺴﻨﺪ ،ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻤﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻠﻪ را
ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادههﺎی ﺑﺮرﺳﯽﺷﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ،هﯿﭻﮐﺪام ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﻤﯿﺰ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد .در
ﻣﺜﺎل )» ،(۶٣داﯾﯽ« هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻢ ﻧﻈﯿﺮ آن ،در ﺑﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻤﯿﺰ
ﻗﺮار دارد .ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزیای ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)وب(

 (۶٢ﺑﭽﻪهﺎ او را داﯾﯽ ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ.
 * (۶٣داﯾﯽای ﮐﻪ ﺑﭽﻪهﺎ او را ﺻﺪا ﻣﯽزدﻧﺪ ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ.

 ٩-٢ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﯿﺪ

اﺳﻢ در ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ،روش ،ﺗﮑﺮار ،ﻣﻘﺪار ،ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪ
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ،
در درون ﺑﻨﺪ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﺪول  :١اﻧﻮاع هﺴﺘﻪهﺎی اﺳﻤﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﯿﺪی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
زﻣﺎن

وﻗﺖ/ی

روز

ﺗﮑﺮار ﺑﺎر

ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻧﻪ

زﻣﺎن /ی

ﺻﺒﺢ

دﻓﻌﻪ

ﻃﻮر /ﺟﻮر

ﻣﻮﻗﻊ /ی

اﮐﻨﻮن /اﯾﻨﮏ

ﻣﺮﺗﺒﻪ

ﭼﻨﺎن /ﭼﻨﯿﻦ /ﺳﺎن

هﻨﮕﺎم /ی

ﺣﺎل

ﻟﺤﻈﻪ /ی

ﮔﺎه /ﮔﻪ

ﻗﺪر

ﻓﺮﺻﺖ /ی

ﻣﺎدام

اﻧﺪازه /ﻗﺪری

ﺷﺐ

ﻣﻘﺪار ﭼﻨﺪ

ﭼﻪ/هﺮﭼﻪ

ﻣﮑﺎن ﺟﺎ
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ﻣﻘﺎﻟﻪ

 (۶۴روزی ﮐﻪ ﺧﺪا رﻧﮓهﺎ را آﻓﺮﯾﺪ هﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد.

در ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻ »روزی« ﺑﺮای داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﻗﯿﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻤﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻘﻂ در درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﯿﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 (۶۵ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﺮت را روی ﭘﺎهﺎﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬاری و ﻣﻦ ﮔﯿﺴﻮاﻧﺖ را ﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮاهﻢ ﮐﺮد.

در ﺟﻤﻠﮥ ﺑﺎﻻ »روزی« ،در درون ﺑﻨﺪ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﯿﺪ زﻣﺎن و ،ﺑﺮای ﺑﻨﺪ اﺻﻠﯽ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﺎﻋﻞ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ.
 (۶۶هﺮ روز ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ،دﻏﺪﻏﻪهﺎ و ﻧﮕﺮاﻧﯽهﺎی ﺗﺎزهای
ﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽاﻓﺮازﻧﺪ.

در ﻣﺜﺎل )» ،(۶۶هﺮ روز« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،هﻢ درون ﺑﻨﺪ و هﻢ در ﺑﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻘﺶ
اﻓﺰودهای دارد.
 ٣وﯾﮋﮔﯽهﺎی ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
 ١-٣ﺟﺎﯾﮕﺎه هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ
زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ )هﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ زﺑﺎنهﺎی اﯾﺮاﻧﯽ( در ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی هﺴﺘﻪآﻏﺎزی اﺳﺖ )دﺑﯿﺮﻣﻘﺪم

(١٣٩٢؛ ﯾﻌﻨﯽ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 ٢-٣ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در درون ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ

اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ً
ً
اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺪون ﺻﻮرتﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﯾﺪ ،و ﯾﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
هﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺠﺎز ﺑﺪاﻧﺪ .ﮐﯿﻨﻦ و ﮐﺎﻣﺮی درﺑﺎرۀ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ،ﺣﺬف ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﻋﻞ ،اﺟﺒﺎری؛
ﺣﺬف ﯾﺎ درج آن ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ،اﺧﺘﯿﺎری؛ و درج ﺿﻤﯿﺮ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻏﯿﺮﻓﺎﻋﻠﯽ،

ﻣﻘﺎﻟﻪ
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اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ).(Keenan & Comrie 1979: 343
ﻣﺸﺎهﺪات ﭘﯿﮑﺮهﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ،در هﻨﮕﺎم ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﻓﺎﻋﻞ و ﻓﻌﻞﯾﺎر ،ﺣﺬف اﺳﻢ ﯾﺎ ﺿﻤﯿﺮ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؛ در
ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ،درج ﯾﺎ ﺣﺬف آن ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺖ و
ِ
ً
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری داﻧﺴﺖ؛ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺟﻮد،
ً
درج ﺿﻤﯿﺮ ﯾﺎ اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎ اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺴﺖ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ٌ
ﻣﺘﻤﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درج آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ و در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻀﺎفاﻟﯿﻪ و ِ
 ٣-٣ﺣﺬف »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز

ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز ﺟﻤﻠﻪ را ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﻣﺸﮑﻮةاﻟﺪﯾﻨﯽ ٢٣٧ :١٣٨٨؛ ارژﻧﮓ  ،(٢٠٥ :١٣٨٧اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ،در آن،
اﯾﻦ ﺣﺬف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ.
 (۶٧ﻣﺮدی ﮐﻪ دﯾﺪی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ.

)ﺳﺎﺧﺘﮥ اﯾﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

 * (۶٨ﻣﺮدی دﯾﺪی ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﺳﺖ.

در ﻣﺜﺎل ) ،(۶٨ﺑﺎ ﺣﺬف »ﮐﻪ« ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺟﻤﻠﮥ ) ،(۶٩ﺑﺎ وﺟﻮد
ﺣﺬف »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز ،ﺟﻤﻠﻪ هﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﻮری اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ »هﺮ« در ﺟﻤﻠﮥ
) (۶٩ﻧﻘﺸﯽ هﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز دارد و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺸﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »ﮐﻪ« ﺷﻮد.
 (۶٩ﺑﻪ هﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،دﺳﺖ ﻣﯽداد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪهﺎی ) (٧٠ﺗﺎ ) (٧۴اﺷﺎره ﮐﺮد:
 (٧٠از هﺮﮐﺴﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
 (٧١ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدن آﻧﭽﻪ در ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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 (٧٢اﻧﺴﺎنهﺎ درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻣﺪام ﺟﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 (٧٣ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از آﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﯽﺧﺒﺮ ﻧﺒﻮد.
 (٧۴هﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم.

)وب(

 ۴ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوهﺶ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ،در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ،در ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﻤﻢ
ﺣﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺳﻢ هﻢﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ در داﺧﻞ ﺑﻨﺪ
ﺻﻮرتﺑﻨﺪی زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺬف ﺿﻤﯿﺮ در آن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ً
ﻣﺠﺎز اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺣﺬف ﯾﺎ درج ﺿﻤﯿﺮ ،در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻔﻌﻮل ﺻﺮﯾﺢ ،ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﯿﺎری
ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎه ﺣﺬف آن ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدﺳﺘﻮری ﺷﻮد .هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻣﯿﺎن هﺴﺘﮥ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽ و ﺧﻮد ﺑﻨﺪ ﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز و ﮔﺎه ﺑﺪون هﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪهای
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﻀﻮر »ﮐﻪ« ﻣﻮﺻﻮلﺳﺎز از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در هﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎهﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻀﺎف ،ﻣﺴﻨﺪ و
ﺗﻤﯿﺰ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .در هﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺻﻮﻟﯽﺳﺎزی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻌﻞﯾﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
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