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وابستههاي فعل در زبان فارسي بر اساس نظريه وابستگي
اميد طبيبزاده )دانشگاه بوعليسينا ٬همدان(
مقدمه
يکي از مهمترين مباحث نحو عبارت است از تعيين تعداد و انواع وابستههاي فعل .اين
بحث نهتنها از حيث تعيين ويژگيهاي نحوي و واژگاني زبان اهميت دارد بلکه بر سمت و
سوي مطالعات نحوي و نوع روشها و نتايج بررسيها نيز تأثير مـيگذارد .بـه يک مـعنا٬
ميتوان بحث درباره وابستههاي فعل را از جـمله بـنياديترين مـباحث نـظري در نـحو
دسـتور
صورتگرا دانست .در اين مقاله ٬پس از بحث مختصري درباره برخي تفاوتهاي
ِ
وابستگي با دستور زايشي از حيث پرداختن به بحث وابستههاي فعل ٬ميکوشيم انواع اين
وابسته را در زبان فارسي بر اساس دستور وابستگي بررسي کنيم و شباهتها و تفاوتهاي آنها
را با هم شرح دهيم .در بخش سوم مقاله نيز به اختصار درباره ديدگاه مَ تيوز )( Matthews 1981
در مورد وابستههاي فعل سخن مـيگوييم و مـيکوشيم نـظرات وي را در چـارچـوب
دس تور واب س تگي نمايش دهيم .ما در اين مقاله به اصول کـلي دسـتور وابسـتگي نـظر
داشتهايم و خود را محدود به مکتب خاصي نکردهايم .در مجموع ٬ميتوان گفت که بيش
از هرـچيز از آرا ِء بنيانگذار دستور وابستگي ٬يعني لوسين تنيير ) ( Tesniere 1953, 1959 1980و
دو تن از پيروان آلماني او ٬يـعني هِ ـلبيگ )مـخصوصًا در  Helbig und Schenkle 1991ـ( و ِا نگِـل
) ( Engel 1994, 2002ـ ٬بهره بردهايم.
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 ١دستور وابستگي و دستور زايشي
دســتور وابسـتگي و دسـتور زايشـي هـرـدو از جـمله نـظريههاي صـورتگرا مـحسوب
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ميشوند ٬يعني ميکوشند بدون استعانت از اطالعات فر اـمـتني و مـعنايي و صـرفًا بـر
اساس جمالت متن ساختهاي زبان را بررسي کنند و دامنه تحقيقات خود را نيز تا حد
امکان از حدود جمله فراتر نبرند .اما اين دو دستور تفاوتهاي بسياري نيز با هم دارند ٬که
توجه به آنها تأثير بسياري در شناخت هريک از نـظريهها خـواهـد داشت .از آنـجا کـه
امروزه غالب دانشجويان و دانشآموختگان زبانشناسي با دستور زايشي و انگارههاي
آن در توصيف نحو آشنايي دارند ٬مقايسه اين دو مکتب ٬بيش از هر توصيف ديگري٬
ميتواند در درک ويژگيهاي دستور وابستگي سودمند باشد .در اين قسمت ميکوشيم ٬از
رهگذر توصيف تـفاوتهاي ايـن دو دسـتور ٬ويـژگيهاي خـاص دسـتور وابسـتگي را در
توصيف وابستههاي فعل معرفي کنيم )در مورد تاريخچه و اصول و مباني دسـتور

وابسـتگي Ä

 Ahadi 2002ـ؛ طبيبزاده  . (١٣٨٠دستور وابستگي نيز همچون دستور زايشي داراي مکاتب و
شاخههاي گوناـگوني است ٬اما اوًال تعداد شاخههاي دستور وابسـتگي بسـيار کـمتر از
انشعابات متعدد دستور زايشي است و ثانيًا اختالفات مـيان آنـها بسـيار نـاچيز و غـالبًا
محدود به مسائل ريز و جزئي ميباشد .اين تفاوتها به هيچ وجه قابل قياس با تفاوتهاي
عظيمي که ميان برخي از نحلههاي دستور زايشي وجود دارد نيست .در ايـن مـقاله ٬از
برخي از مآخذ کالسيک دستور زايشي )مثًال  Chomsky 1965, 1981ـ( به عنوان مستندات خود
استفاده کردهايم .در اين قسمت ٬به تفاوت ديدگاههاي دو مکتب دستوري وابستگي و
زايشي در مورد موضوعاتي چون جايگاه فاعل در تحليل جمله ٬تحليل سلسلهمراتـبي
جمله ٬تعيين هسته فعلي يا فعل مرکزي جمله و باالخره انواع و تعداد وابستههاي فعل
مي پردازيم .پس از آن ٬در بخش دوم مقاله ٬با تفصيل بيشتري انواع وابستههاي فعل را در
فارسي بر حسب دستور وابستگي بررسي ميکنيم.
جايگاه فاعل
يکي از مهمترين تفاوتها ميان دو مکتب وابستگي و زايشي به جايگاه يا ارزشي مربوط
ميشود که هرکدام از آنها براي فاعل قائل است .دستور زايشي ٬از آغـاز پـيدايش ٬بـه
تبعيت از انگاره منطقي ارسطويي که جـمله را بـه دو قسـمت نـهاد )مـوضوع( و گـزاره
)محمول( تقسيم ميکند ٬فاعل را در کنار فعل به عنوان يکي از دو رکـن اصـلي جـمله
قلمداد کرده و ٬در اولين گام تحليل نحوي ٬جمله را به دو قسمت اصـلي گـروه اسـمي
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)نهاد( و گروه فعلي )ـگزاره( تقسيم کرده است ) ( Chomsky 1965, 1981ـ:
جمله = گروه اسميـ +ـ گروه فعلي

البته در منطق قديم ٬موضوع يا نهاد را اصل ٬و محمول يا گـزاره را فـرع بـر آن در نـظر
ميگرفتند ٬اما روايتهاي آغازين و مياني دستور زايشي ارزش کمـوـبيش واحدي براي اين
دو مفهوم قائل بوده است و آخرين تغييرات دستور زايشي حاـکي از هرچه قويتر شدن
حوزه گزاره است ٬به حدي که در برخي از شاخههاي دستور زايشي صريحًا سخن از کنار
ـگذاشتن تحليل ارسطويي و فرضيه فاعل درونگروه فعلي به ميان آمده است.

)( Sportisch 1991

مبين سـاخت
به اعتقاد ِا نگِ ل ٬تجزيه جمله به دو قسمت نهاد و گزاره ٬بيش از آنکه ّ
نحوي جمله باشد ٬ساخت اطـالعاتي و تـوزيع اطـالعات کـهنه و نـو را در جـمله بـاز
قسمت نهاد و گزاره
مينمايد ) ( Engel 2002, p. 68ـ .وي تصريح ميکند که تجزيه جمله به دو
ِ

شيوه مناسبي براي بررسي ساخت اطالعاتي جمله است ٬اما براي تجزيه ساخت نحوي
جمله بايد تحليل خود را از فعل ٬يعني از مرکز ثقل جمله ٬آغاز کنيم ) (Ibidـ .براي اولين بار
دستور وابستگي دو مفهوم کهن نهاد و گزاره را ٬که از ديرباز حاـکم بر غالب ديدگاهها و
نظريههاي نحوي غرب بوده ٬به طور ک ّل ي کنار گذاشته و از آنها به عنوان مفاهيمي يـاد
ـکرده است که بر اساس ساخت اطالعاتي جمله شکل گرفتهاند و ربطي به ساختار نحوي
زبان ندارند.
تحليل سلسهمراتبي جمله
هر دو نظريه ميکوشند ساخت سلسلهمراتبي جمله را بر اساس پيوندهاي گوناـگوني که
ميان اجزا ِء جمله وجود دارد نمايش دهند .اما دستور زايشي تحليل نحوي جـمله را از
ـکل ٬يعني از خود جمله ٬آغاز ميکند؛ در حالي که دستور وابستگي تحليل خـود را از
جزء ٬يعني از فعل ٬آغاز ميکند .درنتيجه ٬در دستور زايشي ٬گروه اسمي يا نهاد ٬از نظر
ارزشـِ سلسلهمراتبي ٬همسطح گروه فـعلي يـا گـزاره قـلمداد مـيشود؛ امـا در دسـتور
وابستگي ٬مفاهيم نهاد و گزاره يکسره کنار گذاشته ميشوند و فعل در ساحتي باالتر از
فاعل قرار ميگيرد .بر اساس دستور وابستگي ٬تحليل ساخت جمله با فعل آغاز ميشود٬
زيرا فعل تعيين ميکند که در هر جمله چه وابستههايي )مـثًال فـاعل يـا انـواع مـفعول(
ميتواند يا بايد وجود داشته باشد .به عبارت ديگر ٬دستور وابستگي اولين گام خود را در
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تحليل جمله بر اساس معياري صوري برداشته و فاعل را نه در کنار فعل بلکه ذيل فعل و
مبين رابطه
در کنار ديگر وابستههاي آن قرار داده است .تمام پيوندها در دستور زايشي ّ

ـکل و جزء است ) Äدبيرمقدم  ٬١٣٧٨ص ٬ (٤٨٢-٤٧٦در حـالي کـه ايـن روابـط در دسـتور
وابستگي به شکل رابطه حاـکم و وابسته درمـيآيد ) Ahadi 2001, pp. 7-9; Engel 2002, p.18ـ(.
هر دو دستور ٬براي نمايش ساخت جمله ٬از نمودارهايي استفاده ميکنند که مقايسه آنها
ـ

بهخوبي تفاوتهاي اين دو نظريه را در بررسي ساخت جمالت نمايش ميدهد .به عنوان
مثال ٬به نمودار درختي جمله ساده او به من نامه عاشقانه نوشت در هريک از اين دو نظريه
توجه شود:
جمله
ـگروه فعلي

ـگروه اسمي
ـ ـ ــگروه حرفاضافهاي

او

ــحرف اضافه

ـ ــاسم

ـ ــبه

ـ ـ ـ ــمن

ـ ـ ـ ــگروه فعلي
ـ ـ ـ ــفعل

ـگروه اسمي
اسم

صفت

نامه

عاشقانه

ـ ــنوشت

نمودار ١
نوشت
فاعل

او

مفعول حرفاضافهاي

مفعول

به

نامه

من

عاشقانه

نمودار ٢

چنانکه مشاهده ميشود ٬در نمودار مربوط به دستور زايشي )نمودار (١پنج رابطه وجود
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دارد که عبارتاند از :اول رابطه جمله با دو گروه اسمي و فعلي ٬دوم رابطه گروه فعلي با
ـگروه حرفاضافهاي و گروه فعلي ٬سوم رابطه گروه حرفاضافهاي با حرف اضافه و اسم٬
چهارم رابطه گروه فعلي با گروه اسمي و فعل ٬و باالخره پنجم رابطه گروه اسمي با اسم و
صفت .تمام اين روابط از نوع رابطه کل به جزء است ٬به طوري که اـگر ايـن روابـط را٬
چنانکه در دستور زايشي مرسوم است ٬به صورت قواعد خطي زير بنويسيم ٬هـمواره
کلي تي است مرکب از دو عنصر سمت چپ:
عنصر سمت راست ّ
جملهـ = گروه اسميـ  +گروه فعلي
ـگروه فعليـ = گروه حرفاضافهايـ  +گروه فعلي
ـگروه حرفاضافهايـ = حرف اضافهـ  +اسم
ـگروه اسميـ = اسمـ  +صفت

اما اين روابط ٬در نمودار مربوط به دستور وابستگي )نمودار ٬(٢به صورت رابطه حاـکم و
وابسته درميآيد .فعل نوشتن  ٬به عنوان مرکز ثقل جمله ٬سه وابسـته فـاعل و مـفعول و
مفعول حرفاضافهاي به خود ميگيرد و نيز اسم نامه و حرف اضافه به در مقام حاـکمي
ظاهر ميشوند که به ترتيب يک وابسته صفت و يک وابسته ضمير به خود ميگيرند .در
دستور وابستگي ٬چنانکه از نمودار و توضيحات فوق پيداست ٬هر عنصر ميتواند فقط
و فقط وابسته يک حاـکم باشد ٬اما هر عنصري ميتواند در عين حـال بـر چـند عـنصر
حاـکميت داشته باشد؛ مثًال در جمله فوق ٬هريک از سه وابسته فاعل و مفعول و مفعول
حرفاضافهاي فقط و فقط وابسته يک عنصر ٬يعني فعل ٬هستند ٬اما خود فعل به طور
همزمان بر سه وابسته حاـکميت دارد .در هريک از پيوندهايي که در نمودارهاي دستور
وابستگي مشاهده ميشود ٬همواره عنصر بااليي عنصر حاـکم و عنصر پاييني عـنصر
وابسته است .گاهي پيش ميآيد که عنصري به طور همزمان هم حاـکم باشد و هم وابسته.
مثًال در جمله فوق
فعل نوشتن  ٬و حاـکم
صفت عاشقانه است.
ِ
اسم نامه وابسته ِ
ِ
ِ
اصطالحات و مفاهيم
چنانکه در نمودار مربوط به دستور زايشي ميبينيم ٬اين دستور به هنگام تجزيه جمله٬
براي ناميدن پارهها و اجزاي گوناـگون جمله ٬از اصطالحاتي چون گـروه اسـمي ٬گـروه
فعلي ٬گروه حرفاضافهاي ٬صفت و امثال آن استفاده ميکند .اين اصطالحات به هيچ
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مبين نقش نحوي پارهها و اجزاي جمله نيستند بلکه به مقوله صرفي يا جز ِء کالم
وجه ّ
اصطالحات اسم ٬حرف اضافه ٬صفت و فعل ٬براي توصيف ويژگيهاي
آنها اشاره دارند.
ِ
نحوي ٬اصطالحاتي مبهم و نارسا هستند ٬زيرا مثًال گروه اسمي ميتواند فاعل يا مفعول
باشد ٬يا گروه حرفاضافهاي ممکن است مفعول حرفاضافهاي يا قيد باشد .از سوي
ديگر ٬استفاده از اصطالحات صرفي براي توصيف مفاهيم نحوي سبب ميشود که هر
اصطالح ٬در توصيف نحوي جمله ٬گاه بيش از يک بار ظاهر شود .مثًال در تحليل دستور
زايشي از جمله سـاده و کـوتاه فـوق ٬اصـطالحات گـروه اسـمي ٬گـروه فـعلي و گـروه
حرفاضافهاي هرکدام دو تا سه بار تکرار شده است .امـا دسـتور وابسـتگي ٬در تـمام
مراحل تحليل نحوي جمله ٬همواره از اصطالحاتي چون فعل ٬فاعل ٬مـفعول ٬مـفعول
حرفاضافهاي ٬صفت و امثال آن استفاده ميکند ٬يعني از اصطالحاتي که به طور اخص
به مقوله نحوي پاره يا جز ِء مورد نظر در جمله مربوط ميشوند .به همين دليل نيز ٬در
نمودارهاي اين دستور ٬هر اصطالح فقط و فقط يک بار به کار ميرود .بايد توجه داشت
ـکه اصطالحاتي چون فعل و صفت در زبان فارسي کاربردي دوگانه دارند ٬به اين معنا که
هم به مقوله صرفي و هم به نقش نـحوي اجـزاء و پـارههاي جـمله اشـاره مـيکند .در
نمودارهاي دستور زايشي ٬همواره از اين اصطالحات در معناي صـرفي آنـها اسـتفاده
ميشود ٬اما ٬در نمودارهاي دستور وابستگي ٬معناي نحوي آنها مورد نظر است.
هسته فعلي يا فعل مرکزي در جمله
يکي ديگر از تفاوتهاي بزرگ ميان اين دو مکتب به نحوه تل ّق ي و تعريف آنها از هسـته
فعلي جمله مربوط ميشود .هسته فعلي ٬در دستور زايشي ٬عبارت است از هسته گزاره
يا گروه فعلي ٬يعني آن فعلي که مثًال در مطابقه با فاعل به سر ميبرد .اما هسته فعلي يا
فعل مرکزي ٬در دستور وابستگي ٬عبارت از فعلي است که نـوع و تـعداد وابسـتههاي
جمله را تعيين ميکند .اين تفاوت در نگاه اول چندان مهم به نظر نميآيد ٬اما به اهميت
آن خاصه در مورد جملههايي که با افعال وجهي )مانند بايستن و توانستن( ساخته ميشود
بهتر ميتوان پي برد .افعال وجهي از جمله افعالي هستند که اوًال همواره به همراه يک
متمم فعلي در جمله ظاهر ميشوند ٬و ثانيًا مطابقه فاعل و متمم فـعلي در مـورد آنـها
الزامي است:
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او )سومشخص ٬مفرد( ميتواند کتاب را بخواند )سومشخص ٬مفرد(.
ما )اولشخص ٬جمع( بايد کتاب را بخوانيم )اولشخص ٬جمع(.

دستور زايشي همواره در تحليل اين گونه جملهها ٬بيهيچ توضيح خاصي ٬فعل اصلي را
به عنوان هسته فعلي جمله برـميگزيند؛ مثًال هسته فعلي در هـر دو جـمله فـوق طـبق
دستور زايشي عبارت است از خواندن اما دستور وابستگي براي دو جمله فوق به ترتيب
افعال وجهي توانستن و بايستن را به عنوان هسته فعلي انتخاب ميکند؛ زيرا افعال وجهي
فعل ديگر در زمان
تعيين ميکنند که اوًال جمله لزومًا به فعل ديگري نياز دارد ٬و ثانيًا آن ِ
حال حتمًا بايد به وجه التزامي باشد١.
انواع و تعداد وابستههاي فعل
تفاوت ديگر اين دو مکتب به انواع و تعداد وابستههايي مربوط ميشود که هريک از آنها
براي فعل در جمله در نظر ميگيرد .دستور زايشي در مجموع تنها به وجود دو وابسته٬
يعني متمم ٢و افزوده ٬ ٣قائل است؛ حال اينکه دستور وابستگي اين تقسيمبندي دوگانه را
ـکافي نميداند و وابستههاي فعل را به سه دسته تقسيم ميکند .طبق دستور وابستگي٬
وابستههاي فعل ابتدا به دو دسته کلي متممها و افزودهها و سپس متممها خود به دو دسته
متممهاي اجباري و متممهاي اختياري تقسيم ميشوند .مثًال هرـدو نظريه ٬به اسـتثناي
فاعل ٬در مورد تعيين بقيه وابستهها در جمله زير همعقيده هستند:
او کتاب را با عينک خواند.

اين جمله ٬عالوه بر فاعل )او(  ٬مرکب از يک متمم )ـکتاب را( و يک افزوده )با عينک( است.
اما به اختالف اين دو نظريه خاصه در جمله زير ميتوان پي برد:
او خانه را به ما اجاره داد.

هر دو نظريه از مفعول )خانه را( در اين جمله به عنوان متمم ياد ميکنند ٬اما در مورد گروه
حرفاضافهاي )به ما( اختالف نظر دارند .از نظر دستور زايشي ٬گـروه حـرفاضـافهاي
)بهـما( افزوده محسوب ميشود ٬زيـرا آن را مـيتوان بـه راحـتي و بـيآنکه بـه سـاخت
١ـ(ــدر مورد ديدگاههاي دستور زايشي دربـاره هسـته در جـملههايي کـه بـا افـعال وجـهي در فـارسي سـاخته
ميشوند  Äغالمعليزاده  ٬١٣٧٤ص ٣٣-٣١و .٤٣-٤٢
3) adjunct

2) complement
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دستوري جمله خللي وارد آيد از جمله حذف کرد:
او خانه را اجاره داد.

اما ٬بر اساس دستور وابستگي ٬مفعول حرفاضافهاي در اين جمله نه افزوده بلکه متمم
اختياري است؛ متمم از آن روست که خاص فعل )اجاره کردن( است و به کارگيري آن با هر
فعل ديگري مجاز نيست:
*ـ او غذا را به ما خورد.
*ـ او به ما دويد.

و اختياري از آن روست که حذف آن از جمله باعث بدساخت شدن جمله نميشود:
او خانه را اجاره داد.

دستور زايشي هيچ سخني از متممهاي اختياري به ميان نميآورد و ٬در نتيجه ٬هيچ بحثي
نيز درباره راههاي تمايز نهادن ميان متممهاي اجباري و اختياري به دست نميدهد .اين
دستور همواره ميکوشد تا تفاوت عناصري چون متممها و افزودهها را ٬به طور دقيق و
قانونمند ٬در قواعد گروه ساختي يا نمودارهاي درختي خود نمايش دهد .بخش مهمي از
تالشهاي دستورنويسان زايشي مصروف ارائه روشهايي براي نمايش تفاوتهاي ساختاري
متممها و افزودهها در نمودارهاي درختي شده است .اين روشها چنان گوناـگون و متعدد
بوده است که شرح تحوالت و انواع آنها خود مبدّ ل به رسالهاي مستقل و قطور ميشود.
علت ناديده گرفتن متممهاي اختياري در دستور زايشي ٬گرفتاريها و مشکالتي
شايد يک ِ
باشد که در توجيه تفاوتهاي ساختي آنها با متممهاي اجباري از يک سو ٬و با افزودهها از
سوي ديگر وجود دارد .طبيعي است که افزوده شدن عنصر سومي به اين بحث ٬کار را به
مراتب مشکلتر و پيچيدهتر از آني که هست ميکند) .طبيبزاده

٤(١٣٨٠

 ٢انواع وابستههاي فعل در دستور وابستگي
چنانکه گفتيم ٬دستور وابستگي دستوري صورتگراست که جمله را واحد بررسي زبان
ميداند و در تحليلهاي خود تقريبًا هيچ استفادهاي از اطالعات فـرامـتني نـميکند .امـا
ويژگي مهم اين دستور در ميان بقيه دستورهاي صورتگرا اين است که فعل را مرکز ثقل
٤ـ(ــطبيب زاده  .١٣٨٠براي اطالعات بيشتر درباره تفاوتهاي دستور زايشي با دستور وابسـتگي Engel 1994; Ä

 Eroms 2000ـ.
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اولي
جمله ميداند ) ( Engel et. al. 1993, p. 20ـ؛ در نتيجه ٬توصيف جمله در اين نظريه به طريق ٰ
تـوصيف وابسـتههاي
عــبارت است از اوًال تــوصيف فــعل و وابسـتههاي آن ٬و ثـانيًا
ِ
وابستههاي آن ) ( Helbig und Schenkle 1991, p. 17ـ .بر اساس ايـن نـظريه ٬هـيچ عـنصري در
جملههاي ساده و مرکب وجود ندارد که از حيث نحوي ٬به طور مستقيم يا غيرمستقيم٬
وابسته فعل مرکزي جمله نباشد .از اين پس ٬وابستههاي فعل را وابستههاي مسـتقيم و
وابســتههاي وابســتههاي آن را وابســتههاي غـيرمستقيم مـيناميم .بـنابرايـن ٬اجـزاي
جملههاي ساده سه گروه فعل و وابستههاي مستقيم و وابستههاي غيرمستقيماند:
اجزاي جملهـ = فعلـ  +وابستههاي مستقيم فعلـ  +وابستههاي غيرمستقيم فعل

مثًال در جمله او کتاب من را به دقت ميخواند وابستههاي مستقيم فعل )خواندن( عبارتاند از
ِ
فاعل )او( )و شناسه فاعلي( و مفعول )ـکتاب را( ؛ و وابستههاي غيرمستقيم آن عبارتاند از
ٌ
مضاف اليه )من(  ٬که وابسته اسم )ـکتاب( است ٬و قيد )بهـدقت(  ٬که قيد جمله است .با حذف
وابستههاي غيرمستقيم فعل از اين جمله به ساخت بنيادين آن )فاعلـ  +مفعولـ  +فعل(
ميرسيمـ: ٥
او کتاب را ميخواند.

مجموع جملههاي هـر زبـان عـبارت است از سـاختهاي بـنيادين آن زبـان بـهعالوه
ساختهايي که از بسط يا تبديل آن ساختها يا از ترکيب آنها با هم به وجود آمده است .در
اينجا ٬به بررسي وابستههاي فعل از حيث دوري و نزديکيشان به فعل مـيپردازيـم و
ميکوشيم آنها را شناسايي و طبقهبندي کنيم .وابستههاي مستقيم فعل بر اساس دستور
وابستگي ٬به شکل زير ٬به سه دسته متممهاي اجباري ٬متممهاي اختياري و افزودهها
تقسيم ميشوند:
وابستههاي مستقيم فعل
متممها
اجباري

افزودهها
اختياري

تـعم دًا بـه
اين تقسيمبندي صرفًا بر اسـاس مـعيارهاي نـحوي صـورت گـرفته و در آن ّ
٥ـ(ــبراي ساختهاي بنيادين  Engel 2002, pp. 29-39 Äـ.
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معيارهاي معناشناختي توجهي نشده است.
متممهاي اجباري
يکي از مهمترين مباحث دستور وابستگي عبارت بوده است ازيافتن راههايي براي متمايز
ـکردن وابستههاي سهـگانه )يعني متممهاي اجباري و اختياري ٬و افزودهها( از هم .تا کنون
آزمونهاي متعددي براي متمايز ساختن اين وابستهها پيشنهاد شده است

)Ahadi 2001, Ä

 pp. 21-31ـ(  ٬اما در مجموع ميتوان گفت که دو آزمون حذفپذيري و تخصيص
)pp. 8-12

( Engel 2002,

بيش از هر آزمون ديگري در تفکيک وابستهها از هم موفق بودهاند .طبق آزمون

حذفپذيري ٬اـگر ٬با حذف يکي از اجزا ِء جمله ٬آن جمله غيردستوري يا ناقص شود٬
سازه حذفشده متمم اجباري است .مثًال مفعول در جمله زير متمم اجباري است ٬زيرا٬
با حذف آن از جمله ٬جمله غيردستوري يا ناقص ميشود:
او خانه را اجاره کرد.
*ـ او اجاره کرد.

متممهاي اختياري و افزودهها
وابستهاي که حذف آن جمله را غيردستوري نکند ٬يا متمم اختياري است يا افزوده .مثًال
حذف هيچيک از دو گروه حرف اضافهاي از جمله زير آن را غيردستوري نميکند:
او اعالميه را با عينک از روي متن خواند.
او اعالميه را از روي متن خواند.
او اعالميه را با عينک خواند.
او اعالميه را خواند.

در اين موارد ٬براي تشخيص مـتمم اخـتياري از افـزوده ٬از آزمـون تـخصيص اسـتفاده
ميشود .طبق آزمون تخصيص ٬وابستهاي که با هر فعل ديگري به کار برود افزوده است و
وابستهاي که فقط با فعل يا افعال خاصي به کار رود مـتمم اخـتياري است .مـثًال گـروه
اي بايي در جمله فوق افزوده است زيرا با هر فعل ديگري به کار ميرود:
حرفاضافه ِ
او با عينک آمد.
او با عينک غذا خورد.
او با عينک خوابيد.
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اي ازي در آن جمله متمم اختياري است؛ زيرا با هر فعل ديگري به
اما گروه حرفاضافه ِ

ـکار نميرود:

*ـ او از روي متن پسانداز کرد.
*ـ او از روي متن نفس کشيد.
*ـ او از روي متن خوابيد.

نکته ديگري که به دنبال آزمون تخصيص مطرح ميشود اين است که در صورت حذف
متممهاي اختياري از جمله خو ِد فعل داللت بر وجود آنها ميکند .مثًال وجود فعل خواندن

اي ازي دارد:
در جمله ساده زير داللت بر وجود يک مفعول حرفاضافه ِ
او اعالميه را خواند .يعني او اعالميه را از روي چيزي خواند.
به عنوان مثالي ديگر ٬به فعلهاي اجاره کردن يا طالق گرفتن توجه شود .اين افعال ميتوانند با
يک مفعول حرفاضافهاي به کار روند:
او خانه را از من اجاره کرد.
او از شوهرش طالق گرفت.

و حذف آنها نيز باعث بدساخت شدن جمله نميشود:
او خانه را اجاره کرد.
او طالق گرفت.

اي ازي در اين معنا خاص فعلهاي اجاره کردن يا طالق گرفتن است
اما اوًال مفعول حرفاضافه ِ

و به کارگيري آنها با بسياري افعال ديگر سبب بدساخت شدن جمله ميشود:
*ـ او از من چوب بريد.
*ـ او از من نگاه کرد.
*ـ او از من بچهها را باال کشيد.

و ثانيًا ٬در صورت حذف اين وابستهها ٬از جمله معناي فعل خـودـبـهـخـود داللت بـر
حضور آنها دارد:
او خانه را اجاره کرد .يعني او خانه را از کسي اجاره کرد.

او طالق گرفت .يعني او از همسرش طالق گرفت.

بايد توجه داشت که تعيين اينکه وابستهاي افزوده است يا مـتمم اخـتياري هـمواره بـر
اساس جمله صورت ميگيرد ٬نه بر اساس صورت آن وابسته؛ يعني هيچگاه پيشاپيش و
فارغ از جمله نميتوان يک گروه حرفاضافهاي خاص را افزوده يا متمم اختياري ناميد
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بلکه ابتدا بايد جملهاي را که آن گروه حرفاضافهاي در آن به کـار رفـته است بـبينيم٬
اي بايي
سپس نوع آن را تعيين کنيم .مثًال ٬در جمالت زير ٬افزودههاي گروه حرفاضافه ِ

)مبين نـقش بـهرهوري( را مـيتوان ٬بـيآنکه خـللي بـه
ّ
)مبين بهـکارگيري ابزار( و برايي ّ
ساخت جمله وارد آيد ٬از جمله حذف کرد:
او با ماشين به خريد رفت  Äاو به خريد رفت.
او با قاشق غذا خورد  Äاو غذا خورد.
او براي تو زحمت ميکشد  Äاو زحمت ميکشد.
او براي تو به تهران ميرود  Äاو به تهران ميرود.

همچنين ٬گروه حرفاضافهاي بايي و برايي را در معاني فوق با هر فعل ديگري ميتوان
بهـکار برد:
او )با اره( چوب بريد.
او )با دوربين( نگاه کرد.
او )با طناب( بچهها را باال کشيد.
او )براي تو( چوب بريد.
او )براي تو( نگاه کرد.
او )براي تو( بچهها را باال کشيد.

اي بايي و برايي همواره به عنوان افزوده
اما اين بدان معنا نيست که از گروه حرفاضافه ِ
استفاده ميشود؛ اين دو گروه حرفاضافهاي گاه به عنوان متمم اختياري نيز در جمله به

ـکار ميروند:
او )با دشمنان( جنگيد.
او بچهها را )براي امتحان( آماده کرد.

در جمالت فوق ٬فعل جنگيدن يک متمم اجباري )فاعل( و يک متمم اختياري )مـفعول
حرفاضافهاي بايي ( ٬و فعل آماده کردن يک متمم اجباري )فاعل( و يک متمم اخـتياري
)مفعول حرفاضافهاي برايي( به خود گرفته است .بديهي است که جـنگيدن  ٬عـالوه بـر
ـگروه حرفاضافهاي بايي به عنوان متمم اختياري ٬ميتواند با يک گروه حرفاضافهاي
بايي ديگر نيز به عنوان افزوده )مبيّن بهـکارگيري ابزار( به کار رود:
او با چنگ و دندان با دشمنان جنگيد.

همچنين ٬فعل آماده کردن نيز ٬عالوه بر گروه حرفاضافهاي برايي به عنوان متمم اختياري٬
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)مبين نقش بهرهوري(
ميتواند با يک گروه حرفاضافهاي برايي ديگر به عنوان افزوده ّ
بهـکار رود:
او براي پول بچهها را براي امتحان آماده کرد.

مبين طيفي
توزيع وابستهها به صورت متممهاي اجباري ٬متممهاي اختياري و افزودهها ّ
است که از نزديکترين وابستههاي فعل )يعني متممهاي اجباري( آغـاز مـيشود و بـه
دورترين وابستههاي آن )يعني افزودهها( ختم ميشود .متممهاي اختياري در ميانه اين
طيف قرار دارند.

 ٣ديدگاه متيوز )(١٩٨١
انگاره اصلي ما در طـبقهبندي وابسـتههاي فـعلي هـمان طـبقهبندي سـهـگـانه دسـتور
وابستگي است که ذـکرش گذشت؛ اما در اينجا ٬به تـبعيت از مـتيوز ) ( Matthews 1981ـ ٬و
بهـمنظور ارائه تصوير دقيقتري از وضع وابستههاي فعل در فارسي ٬بهاخـتصار دربـاره
طبقهبندي ديگري که البته با تقسيمبندي فوق نيز مـرتبط است بـحث مـيکنيم .مـتيوز
وابستههاي فعل را از حيث دوري و نزديکيشان به فعل ٬به دو دسته وابستههاي اصلي و
فرعي تقسيم کرده است ) (Ibid, pp. 121, 198ـ .طبق تقسيمبندي وي ٬وابستههاي اصلي فعل
عبارتاند از متممها و سپس قيدهاي فعل؛ و وابستههاي غيرمستقيم فعل عبارتاند از
افزودهها و قيدهاي جمله .از ترکيب طبقهبندي سهـگانه دستور وابستگي و تقسيمبندي
متيوز ميتوان به تقسيمبندي زير رسيد:
وابستههاي مستقيم فعل
وابستههاي اصلي
متممها
اجباري

قيدهايفعل

وابستههايفرعي
افزودهها

قيدهايجمله

اختياري

همان طور که گفتيم ٬متممهاي اجباري به آن دسته از وابستههاي فعل اطالق ميشود که
وجودشان در جمله اجباري است و حذف آنها باعث بدساخت شدن جمله مـيشود.
متممهاي اختياري نيز به دستهاي از وابستههاي مستقيم فعل اطالق ميشود که حذفشان
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از جمله باعث بدساخت شدن آن نميشود ٬اما اوًال فقط با افعال خاصي به کار ميروند و
ثانيًا ٬در صورت حذف شدنشان از جمله ٬خود فعل داللت بر وجود آنها ميکند.
قيد فعل
قيد فعل قيدي است که از حيث معنايي فقط با افعال خاصي به کار ميرود .مـثًال قـيد
ـکلمهـبهـکلمه در مورد فعل خواندن قيد فعل است:
او کتاب را کلمهـبهـکلمه خواند.

اين قيد را دست کم در زبان معيار و غيرشاعرانه نميتوان با هر فعل ديگري به کار برد:
؟ او غذا را کلمهـبهـکلمه خورد.
؟ او من را کلمهـبهـکلمه نگاه کرد.

قيد فعل ٬اـگرچه مفهومي معنايي است ٬داراي تفاوتي سـاختاري و تـوزيعي بـا افـزوده
مي باشد .پيوند قيد فعل با فعل بسيار سستتر از پيوند متممهاي اجباري و اختياري با آن
است  ٬اما ٬از آنجا که قيد فعل لزومًا با فعل خاصي به کار ميرود و نه با تمام افعال ٬متيوز
آن را در زمره وابستههاي اصلي فعل در نظر گرفته است Ibid, p. 121) .ـ ؛ نيز  Äراسخ (١٣٨٢

قيد جمله
يکي ديگر از مفاهيمي که در اينجا بايد به آن اشاره کرد قيد جمله است .قيد جمله قيدي
است که ّ
کل جمله را توصيف ميکند .تفاوت قيد جمله با قيد فعل در اين است که قيد
فعل با هر فعلي به کار نميرود ٬اما قيد جمله تقريبًا با تمام افعال به کار مـيرود .مـثًال
خوشبختانه نوعي قيد جمله است که صرف نظر از برخي محدوديتهاي مـعنايي ٬بـا هـر
فعلي ميتواند به کار برود:
خوشبختانه خانه را از من اجاره کرد.
خوشبختانه از شوهرش طالق گرفت.
خوشبختانه با قاشق غذا خورد.
خوشبختانه مُرد.

طبق دستور وابستگي ٬سه مفهوم افزوده و قيد جمله و قيد فعل همگي ذيل مقوله واحد
افزوده قرار ميگيرد ٬اما تفاوتهاي معنايي و توزيعي خاصي ميان اين سه مفهوم وجـود
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دارد که توجه به آنها براي درک بهتر عملکرد وابستهها ضروري است .به تـفاوت قـيد
جمله و قيد فعل اشاره کرديم ٬حال به تفاوت افـزوده بـا انـواع قـيدهاي جـمله و فـعل
ميپردازيم .در يک جمله نميتوان از يک افزوده خاص بيش از يک بار استفاده کـرد؛
استفاده از دو افزوده يکسان در ساختهاي متوالي و غيرهمپايه باعث غيردستوري شدن
جمله ميشود:
*ـ او با قاشق با دست غذا خورد.
او کتاب را کلمهـبهـکلمه حرفبهحرف خواند.
او خوشبختانه سريعًا خودش را رساند.

در اينجا نيز توزيع وابستهها را ميتوان به شکل طيفي نمايش داد که در يک سمت آن
نزديکترين وابستههاي نحوي فعل قرار دارند و در سمت ديگر آن دورترين وابستههاي
نحوي فعل يعني مـتممهاي اجـباري ٬مـتممهاي اخـتياري ٬قـيدهاي فـعل ٬افـزودهها و
قيدهاي جمله .در هر حال ٬همان طور که گفتيم ٬ما از انگاره دستور وابسـتگي پـيروي
ميکنيم و سه مفهوم افزوده و قيد جمله و قيد فعل را ذيل مقوله افزوده قرار ميدهيم.
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