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زبان فارسي و نظريههاي زباني :در جستجوي چارچوبي
براي تدوين دستور جامع زبان فارسي
محمد دبيرمقدم )دانشگاه عالمه طباطبائي(
 ١مقدمه
زبانشناسي امروز شاهد تحوالت بسيار عظيم و عميقي است .نـمود ايـن تـحوالت را
ميتوان در نظريههاي ساختاري ٬نـقشي /کـارکردي ٬شـناختي ٬و نـقشيـ ردهشـناختي
ـگوناـگون مشاهده کرد .در اين عرصه ٬زبانشناس عالقهمند به مسائل زبان فارسي همواره
از خود ميپرسد »ـکدام يک از اين نظريهها ميتواند براي توصيف و تبيين دادههاي زبان
فارسي کارآمد باشد؟« و »آيا ميتوان از دستاوردهاي اين نـظريهها در تـدوين دسـتور
جامع زبان فارسي بهره جست؟« از آنجا که در پانزده سال گذشته دربـاره
تکـواژ را در
ِ

چارچوب نظريههاي ساختاري و نقشي /کـارکردي گـوناـگـون بـحث شـده است )از آن
جملهاند :کريمي  ٬٢٠٠٣ ٬١٩٩٠ ٬١٩٨٩دبيرمقدم  ٬١٩٩٢ ٬١٣٦٩قُ ِم شي  ٬١٩٩٧شکوهي و کيپکا ٬٢٠٠٣

مـبحث را در نـوشتگان
وپال  (٢٠٠٣و در اين مدت تحوالت نظري عـمدهاي مـرتبط بـا
ِ
ـليدي ٬١٩٩٤/١٩٨٥
زبان
شناسي صورتگرا و نقشگرا رخ داده است )مانند ريـتزي َ ٬١٩٩٧ه ِ
ِ

بوورز  ٬ (٢٠٠٢ ٬٢٠٠١ ٬١٩٩٣بررسي و نقد اين آثار مبناي پاسخ
مبرکت  ٬١٩٩٤نيکوال ِاوا ِ ٬٢٠٠١
لَ ِ
به دو پرسش فوق قرار گرفته است.
در بخش  ٢مقاله ٬دستاوردهاي اخير زبانشناسان ايراني و غيرايراني در موضوع را

ِ
معرفي و بحث ميشود .در بخش  ٬٣تحوالت نظري جاري مرتبط با اين مبحث مطرح
٩٣

٩٤
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مقاله

ميشود .در بخش  ٬٤ارزيابي نگارنده از اين دستاوردها و تحوالت ارائه ميگردد و بر آن
اساس پاسخ دو پرسش فوق داده ميشود.
 ٢دستاوردها
در اين بخش ٬دستاوردهاي اخير زبانشناسان ايراني و غيرايراني شرح داده ميشود .در
زيربخش  ٬١ - ٢از دستاوردهاي زبانشناسان زايشي صحبت خواهد شد و در زيربخش
ِ

 ٬٢ - ٢دستاوردهاي زبانشناسان نقشگرا معرفي ميشود.
 ١-٢زبانشناسان زايشي

قمشي بيش از نيمي از فصل پنجم رسـاله دکـتري خـود را بـه را اخـتصاص داده است
) ( Ghomeshi 1996, pp. 208-250ـ .صورت اصالحشده آن بخش در قـالب مـقالهاي بـا عـنوان
»مبتداها در گروههاي فعلي فارسي« به سال  ١٩٩٧انتشار يافت .وي در بخش مقدمه آن
مقاله شواهد آشناي زير را از رخداد و عدم رخدا ِد را ذـکر کرده است:
])١[(1

) (١الفــ کتاب خريدم.
بــ کتاب ُـ خريدم.
جــ کتابي خريدم.

او گفته است:

دــ کتابيـر ُـ خريدم.

حضور را را تعدادي از ويـژگيهاي مـتفاوت کـه يک گـروه اسـمي مـيتوانـد داشـته بـاشد
اسمي داراي را بايد داشته باشد ميتوان در يک دسته
برميانگيزد ...ويژگيهايي را که يک گروه
ِ

گذرائي ٢باال مرتبط است.
جاي داد و آنها را ويژگيهايي تلقي کرد که با
ِ

)(Idem 1997, p. 134

در همان بخش مقدمه ٬قمشي تصريح کرده است:
در اين مقاله ٬را را ' ـحالت نما` ٣ميپندارم.

)(Ibid, p. 135

وي درباره شاهدهايي همچون ) (٢گفته است:

١ـ(ــشمارههاي داخل قالب مربوط به متن اصلي است.
3) case marker

2) transitivity
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 ...پيشنهاد من اين است که بگوييم را با گروههاي اسمياي که به گروه
ظاهر ميشود.

٩٥

فعلي افزوده شدهاند٤

)(Ibid

او گروههاي اسميـــ که البته در اينجا ميگويد '' ــگروههاي حرف تـعريف`` ـ٥ـــ افـزوده
شده به گروه فعلي را '' ـمبتداهاي سطح گروه فعلي`` ـ ٦ناميده و انگيزه اين '' ـافزودگي`` ـ ٧را
دريافت '' ـحالت`` ـ ٨دانسته است.

)(Ibid

) (٢ماشين ُـ درش ُـ بستم.

])[(3)(b

بخش دوم مقاله قمشي به بحث مقوله
نحوي را اختصاص يافته است .وي گفته است
ِ
ـکه را معيار واجي '' ـونـد تـصريفي`` ـ ٩بـودن را دار است ٬زيـرا حـضورش '' ـتأثـيري در
تکيهـگذاري ندارد`` ـ .افزون بر آن ٬را '' ـوند گروهي`` ـ ١٠است ٬زيرا همچنان که مثال )(٣
نشان ميدهد ٬به همراه '' ـهسته اسم`` ـ ١١ظاهر نميشود بلکه در منتهياليه گروه اسمي/
ـگروه حرف تعريف ظاهر ميشود .او با استناد به اين دو دليل را را '' ـهسته نـحوي ـ

`` ١٢

دانسته است.

)(Ibid

 Þـ ـ ـکاله  Þــاونــم ردـقدبل ند ُ £ £ـ نپسنديدم.
)(٣
¤¤
¤
¤
¥¥
ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ø DPـ ـ ø DP
ـ

])[(4

ـ

ـگروه نحوياي که را در جايگاه هسته آن قرار دارد '' ــگروه حالت`` ـ ١٣است ) (Ibid, p. 136ـ.
بر اين اساس ٬گستره مواردي کـه را مـيپذيرند در نـمودارهـاي ) (٤تـا ) (٦مشـخص
شدهاند .در اين

نمودارهاc.a. ٬

» specifierمشخصگر« ٬و def

)(٤

مخفف

case assigner

اختصاري است براي

definite

KP

»معرفه«.
])[(5)(a

K

DP
D

-raª

NP

-i
][öc.a.

6) VP-level topics
10) phrasal affix

»حالتبخش«٬

spec

کوتاهشده

5) determiner phrase = DP

9) inflectional affix

13) kase phrase = KP

4) adjoined to VP

8) case

7) adjunction

12) syntactic head

11) head noun

٩٦
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مقاله

KP
K

])[(5)(b
DP

Spec
-râ

DÅ
NP

D
Ödef
][+c.a.

)(٦

])[(5)(c

KP
K

DP

-râ

D

ضمير /اسم خاص

همچنان که از نمودار ) (٤و ) (٥معلوم است ٬در تحليل قمشي ' ٬ـحرف تعريف` که
هسته ' ـگروه حرف تعريف` است اـگر نکره باشد ' ٬ـحالتبخش` نيست ولي ٬اـگر معرفه
باشد ' ٬ـحالتبخش` است .وي ميگويد:
 ...حرف تعريف معرفه تهي حالتبخش نيز هست و از اين رو ميتواند در مشخصگر خود
' ـمالکي` ـ١٤

بپذيرد .حرف تعريف نکره نميتواند با مالک ظاهر شود و دليل آن اين واقعيت

است که نميتواند حالت اعطا کند) .ص(١٣٦
شاهد قمشي براي شق اول نمونههايي است مانند کتابش )مثال

)(45)(a

و نمودار

)(46)(a

آن

مقاله( که در تحليل او ِاش در جايگاه ' ـمشخصگر` در نمودار ) (٥فوق جاي دارد.
معنائي را صحبت شده است .وي ٬با اشاره بـه
بخش ) (٣مقاله قمشي از نقش
در ِ
ِ
مثالهايي همچون )١ـج( و )١ـد( ٬يادآوري کرده است که ٬با توجه به اين نوع مثالها ٬براون
)( Browne 1970

را را نشانه ' ـمشخص بودن` ـ ١٥و نه فقط معرفه بودن دانسته است .قمشي

افزوده است که کريمي

)( Karimi 1989, 1990

اين پيشنهاد را گسترش داده و را را به مـنزله
15) specificity

14) possessor

مقاله
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٩٧

'' ـنشانه ] ـگروه اسمي[ مشخص غيرفاعلي`` ـ ١٦تحليل کـرده است ) ( Ghomeshi 1997, p. 138ـ.
قمشي جمله )١ـج( را که در آن مفعول صريح نکره بدون را ظاهر شده مغاير آن تحليل
معي ني
ميداند؛ زيرا معتقد است چگونه ميتوان پذيرفت که در آن مثال '' ـگوينده مصداق ّ

در ذهن ندارد`` و از اين رو کتاب ' ـمشخص` نيست ) (Ibid, p. 139ـ .وي در پانوشت آن صفحه٬
در تأييد تحليل خود ٬شواهدي از زبان انگليسي از مقاله فودور و ساـگ
نقل کرده و گفته است که دبيرمقدم
را ابراز داشته است.

)( Dabir-Moghaddam 1992, p. 557

)( Fodor and Sag 1982

نيز همين نظر را در مورد

)( Ghomeshi 1997, p. 139, n.9

قمشي همچنين يادآوري کرده است که
مشخص بودن تنها اصطالحي نيست که براي توصيف را پيشنهاد شده است .پيشنهاد ديگري
ـکه در نوشتگان يافت ميشود اين است که را نشانه

مبتدا ١٧است ( Peterson 1974; Windfuhr

) 1979, 1987ـ .اـکنون ٬بافرض اينکه مبتداها نشانه اطالع کهنه ١٨ـاند ٬اـگر به مثالي همچون )١ـد(
بنگريم و بر اين باور باشيم که واژهبست پسين ١٩ــي با گـروههاي اسـمياي مـيآيد کـه در
ـگفتمان ٢٠اطالع نو ٢١ـاند ٬آنگاه اين پيشنهاد بالفاصله با مشکل روبهرو مـيشود .يک گـروه
اسمي نميتواند همزمان حاوي هم اطالع نو و هم اطالع کهنه باشد.

وي در اينجا به تحليل دبيرمقدم

)(1992

)(Ibid, p. 141

از ساخت اطالع ٢٢اشاره کرده و تمايز آن تحليل را

بين تقطيع مبتداــخبري ٢٣جمله ٬از يک سو ٬و تقطيع اطالع کهنهـ اطالع نو آن ٬از سوي
ديگر ٬يادآوري کرده است .وي در توضيح بيشتر گفته:
او ] ـ = دبيرمقدم[ ادعا ميکند ٬در حالي که همه جملهها داراي مبتداي اوليه ٬ ٢٤يعني فاعل٬
ميباشند ٬امکان حضور ' ـمبتداي ثانويه` ـ ٢٥نيز وجود دارد .اين مبتداي ثانويه است که بـا را
نشان داده ميشود .طبق نظر دبيرمقدم ٬اـگرچه مبتداها به طور کلي حاوي اطـالع کـهنهانـد٬
ـگاهي ممکن است که مبتداي ثانويه اطالع نوي را عرضه کند .دقيقًا همين عدم انطباق است که
پيش ميآيد وقتي را همزمان با ــي  ٬واژهبست نکره ٬ظاهر ميشود.

)(Ibid

در پايان اين بخش ٬قمشي نتيجه ميگيرد ٬به جاي اينکه يک مؤلفه دوارزشي واحد را
حضور را
دليل
ِ

بدانيم ٬بايد بگوييم

گذرائي باال را نشان ميدهد که خود به مقياسهاي عددي )معرفگي ٬جانداري٬
حضور را
...
ِ
ِ
17) topic

16) specific-oblique marker

19) enclitic

18) old information

22) information structure

21) new information

20) discourse

25) secondary topic

24) primary topic

23) topic/theme-comment

٩٨
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مبتدايي( تقسيم ميشود .آشکارا پژوهش بيشتر مورد نياز است تا بتوان تعيين کـرد چگـونه
چنين يافتهاي را ميبايست در دستور به کار بست.

)(Ibid, p. 143, 144

وي تصريح کرده که در اين مقاله تعبير
 ...معرفه /مبتدا ٢٦رابراي اطالق بهدستهاي که با را

ظاهرميشود بهـکار خواهم برد 144) .ـ (Ibid, p.

ـنـحو گـروه حـرف
در بخش  ٤مقاله ٬که عمدهترين بخش مقاله است ٬قـمشي دربـاره ' ِ

تعريفـ  +را` بحث کرده است .جوهره بحث او در اين بخشـــ که خود چند زيربخش را
شامل ميشودـــ اين است که ٬بر اساس جملههايي همچون ) (٧و ) ٬(٨که وي از مقاله

براونينگ و عزت کريمي

)( Browning and Karimi 1994

نقل کرده است ٬ميبايست دو جايگاه

براي مفعولهاي صريح در زبان فارسي قائل شد .او گفته است که ايـن تـحليل را سـاير
پژوهشگران براي برخي زبانهاي ديگر نيز پيشنهاد کردهاند.

)( Ghomeshi 1997, pp. 147, 148

) (٧حسن را به علي معرفي کردم.

])[(30)(a

) (٨به علي يک آدم خوب معرفي کردم.

])[(30)(b

دو جايگاه پيشنهادي او بـراي مـفعولهاي صـريح فـارسي در نـمودارهـاي ) (٩و )(١٠
مشخص شدهاند.
)(٩

])[(32

VP
VP
VÅ
V

DP

نکره

اعطاي حالت /نقش تتا

قمشي ٬پس از ارائه اين دو نمودار ٬در جمعبندي خود تأـکيد کرده است که
مفعولهاي نکره حالت و نقش تتاي خود را در جايگاه متمم از فعل دريافت ميکنند ] ـ Äنمودار
) [(٩ـ .اما مفعولهاي صريح معرفه ميبايست به گروه فعلي افزوده گردند ٬زيرا حالت اعطاشده
معنائي آنهاسازگار نيست .در اين جايگا ِه افزودهشده ٬مفعولهاي صريح
توسط فعل با ويژگيهاي
ِ
معرفه با را حالتنمايي ميشوند ] ـ Äنمودار

) [(١٠ـ(Ibid, p. 149) .

26) definite/topic

مقاله

)(١٠
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VP
VP
VÅ

V

])[(33
KP

-raª

ti

٩٩

حالت غيرفاعلي

]i

ـمبتدا/

DP
پيشانگاشته[

)(oblique

اعطاي نقش تتا

همان طور کـه نـمودار ) (١٠نشـان مـيدهد گـروه حـرف تـعريف از جـايگاه اصـلي و
افزودگي
ژــساختي خود حرکت کرده و از خود ر ّد ٢٧به جا گذاشته است .از اين رو ٬رابطه
ِ
مشهود در نمودار ) ٬(١٠که در آن  ' KPـگروه حالت` خواهر گروه فعلي شده ٬در نتيجه
حرکت گروه حرف تعريف پديد آمده است .آنگاه قمشي اين تحليل را به ساختهايي که
مقي دکننده واژهبست` ـ ٢٨خوانده تـعميم داده است .نـمونهاي از ايـن
ـکريمي ' ـساختهاي ّ
مقي دکننده )يـعني مـرجـع(
ساخت در مثال ) (١١مشاهده ميشود .در اين مثال ٬سپيده ّ
ِ
واژهبست ـ ـ ِاش است.
) (١١سپيدهـر ُـ بهش گفتم.

][(47)a

از آنجا که در اين مثال واژهبست و نه ر ّد وجود دارد ٬قمشي آن را به صورت '' ـمشتقـ درـ
پايه`` ـ ٬ ٢٩يعني در حکم ژــساخت ٬تحليل کرده است .بر اين اساس ٬همچنان که نمودار
) (١٢نشان ميدهد ٬گروه حرف اضافهاي بهش رابطه افزودگي با درونيترين گروه فعلي
فعلي مياني رابطه افزودگي برقرار کرده است .گروه
دارد و گروه حالت ) (KPنيز با گروه
ِ
حرف تعريف سپيده با واژهبست ــاش  ٬که در نـمودار بـه صـورت  proمشـخص شـده٬
همنمايه است.
به همين ترتيب ٬قمشي اشتقاق نحوي جمله ) (٢را ٬که در آن دو مورد رخدا ِد را در
يک جمله ساده مشاهده ميشود ٬به صورت نمودار ) (١٣نشان داده است.
قمشي در توضيح اين نمودار گفته است:
28) clitic binder construction

27) trace = t
29) base-generated

١٠٠
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)خواهر فعل( با ر ّدي مشخص شده که بـا پـايينترين گـروه حـرف
 ...جايگاه مفعول صريح
ِ

تعريفـ  +را همنمايه است .اين گروه حرف تعريف حرکت کرده و 'ـگروه حالت`ـ ١را تشکيل
داده است .اين گرو ِه حرف تعريف حاوي واژهبست
تعريف واقع در
ِ

' ــگروه حالت`ـ٢

همنمايه است.

)(١٢

)(pro

ملکي است که با آن گرو ِه حرف

)(Ibid, p. 156
])[(47)(b

VP
KP

VP
PP

VP
VÅ

DP

P

goft-am

pro i

be+ Fi

K

DP i

-raª

D
Sepide

)(١٣

VP
KP 2

VP
KP 1

VP
V

DP

K

bast-am

ti

-raª

])[(48)(b

K
DP i

DP

DP j
NP

D
DÅ

D

NP

pro j
Ödef+ Fj

dar

-raª

maª shin

Ödef

به بياني ديگر ٬در نمودار ) (١٣يک مورد حرکت داريم کـه در نـتيجه آن گـروه حـرف
تعريف )يعني  DP iـ( پيش از

هسته (-raª ) K

واقع شده و يک مورد ' ـاشتقاقــدرــپايه` ـ/ ٣٠

اشتقاق ژــساختي گروه حرف تعريف )يعني  DP jـ( پيش از

هسته (-raª ) K

ديگر .قمشي

30) base-generation
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تمام گروههاي حرف تعريف داراي را را ٬همچون موارد مشهود در نمودارهاي )٬(١٠
) ٬(١٢و ) '' ٬(١٣ـمبتداهاي سطح گروه فعلي`` ـ ٣١ناميده است ) (Ibid, p. 161ـ .موارد مذکور
در دو
نمودار اخير همانهايي است که پيشتر ٬به ترتيبُ ' ٬ـم بتداسـازي از درون گـروه
ِ
حرف اضافه` )دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص (٤٢و ' ـفک اضافه` )صادقي  ٬١٣٤٩ص (٢٠خوانده شدهاند.
قمشي ٬در تأييد تحليل ' ـاشتقاقــدرــپايه` به جاي تـحليل ' ـحـرکت` بـراي ' ـسـاختهاي
مقي دکننده واژهبست` ـ٬
ـنادر`` ) (١٤را به دست داده است که در آن سه
ِ
ّ
شاهد به تعبير او '' ِ
مورد رخدا ِد را مشاهده ميشود .وي معتقد است که گونهاي از اين مثال که در آن حرکت
صورت نگرفته اساسًا غيردستوري است ) ( Ghomeshi 1997, p. 159ـ .اين شق در ) (١٥نـقل
شده است.
) (١٤لوبيا ر ُـ پختَ ش ُـ سردش ُـ دوست دارم.
)* (١٥سر ِد پخته لوبيا ر ُـ دوست دارم.

])[(52)(a
])[(52)(b

به استنباط اين نگارنده ٬زيرساخت پيشنهادي قمشي نادرست است .به نظر ميرسد
) ٬(١٦که دستوري است ٬زيرساخت واقعي اين شاهد باشد.
لوبياي پخته سرد ُـ دوست دارم.
)(١٦
ِ

از اين زيرساخت دو روساخت ديگر ميتوان به دست داد ٬که يکي در ) (١٧ذـکر شده و
ديگري همان مثال ) (١٤است.
) (١٧لوبياي پخته ر ُـ سردش ُـ دوست دارم.

براي اشتقاق ) (١٧از زيـرساخت ) (١٦سـازه لوبـياي پـخته مـنفک شـده و در جـاي آن
واژهبست گذاشته شده است .اما اين واژهبست ٬براي اتصال ٬به جايگاه پس از صـفت
يعني سرد حرکت کرده و صورت سردش حاصل شده است .در اشتقاق ) (١٤همين نوع
اتصال واژهبست دو بار اتفاق افتاده است .با يک بار پيشايندسازي جمله
پيشايندسازي و
ِ
) (١٧از زيرساخت ) (١٦حاصل شده و بار ديگر
موصوف سازه لوبياي پـختهر ُـ از مـثال
ِ
) (١٧منفک شده است .شواهد زير نمونههاي ديگري از همين فرايـند پـيشايندسازي
ساخت موصوف و صفتاند.
موصوف در
ِ
چاي داغـُ دوست دارم.
) (١٨الفــ ِ

بــ چاي ُـ داغش ُـ دوست دارم.
31) VP-level topic

١٠٢
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همچنين نگارنده خود شاهد کاربرد جمله )١٩ـالف( ٬که در آن سه مـورد را مشـاهده
ٌ
مـضاف
ميشود ٬بوده است .زيرساخت اين جمله در )١٩ـب( ٬که سـاختي مـضاف و
اليهي است ٬بازسازي شده است .جمله )١٩ـج( شق ديگر برگرفته از همين زيرساخت
است.
)(١٩ــالفــ بچه ر ُـ پيرهنش ُـ دگمهش ُـ بدوز.
پيرهن بچه ر ُـ بدوز.
ـ ـبــ دگمه
ِ
پيرهن بچه ر ُـ دگمهش ُـ بدوز.
ـ ـجــ
ِ

به بـاور ايـن نگـارنده ٬اهـميت مـقاله قـمشي تـالش اوست در مـدلسازي و ارائـه
نمودارهاي درختي ٬آنـهم فـقط بـراي بـخشي از شـواهـد و دادههـايي کـه پـيشتر در
نوشتگان مربوط به را بحث شدهاند .در آن مـقاله ٬دادههـا و پـيچيدگيهاي مـربوط بـه
جملههاي مرکّب و ساختهاي موصولي که در آثار پيشين از آنها صحبت شـده بـهـکـلي
ناديده گرفته شده است .اين دادهها براي تحليل قمشي مسئلهآفريناند .مواردي از آنها
در مجموعه جملههاي ) ٬(٢٠که از مقاله اين نگارنده )دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص (٤٤نقل شده٬
آمده است .در اين شواهد ٬گروههاي اسمي مختلف از درون بند پيرو مبتدا واقع شده و
با را ظاهر شدهاند.
) (٢٠الفــ من باعث شدم که علي خونه ر ُـ به مينا نفروشه.
ـ ـبــ علي * iـ Öــ ٬من باعث شدم که  Öـ iخونه ر ُـ به مينا نفروشه.
} ـ ـر ُـ {
ـ ـجــ خونه * iـ Öــ ٬من باعث شدم که علي  Öـ iبه مينا نفروشه.
} ـ ـر ُـ {
ـ ـدــ ؟ مينا * iـ Öــ ٬من باعث شدم که علي خونه ر ُـ بش iنفروشه.
} ـ ـر ُـ{

])[(94

همچنين ٬رخدا ِد را با هسته موصولي در شواهد زير ٬که پيترسون به منزله '' ـاستثناي نسبتًا
معمول`` به ''ـاين قاعده که ' ـرا` نميتواند به فاعل متصل شود`` ) ( Peterson 1974, p. 79, n. 14و
فيالت به عنوان '' ـغلط اما امروزه

متداول``

)( Phillott 1919, p. 144

و خانلري آنها را

'' ـغلط``

) ٬١٣٥١ص (٣١٩خوانده ٬در مقاله او بحث نشده است Ä) .دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص(٤٧
) (٢١الفــ زني را که ديديد اينجاست.

])[(103

بــ کتابي را که به من داديد گم شده است.

])[(104

جــ مردي را که امروز چوب زدند دزد بود.

])[(105

دــ مردي را که ديروز چوب زدند امروز مُرد.

])[(106
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ه ـ داستاني را که او براي من حکايت کرد بسيار غمانگيز بود.

])[(107

ـکاستي عمده ديگري که در آن مقاله مشاهده ميشود اين است که ٬طبق نمودارهاي
) (٩و ) ٬(١٠فعلي مانند خريدن ميتواند به مفعول نکره خود حالت بدهد ٬اما نميتواند
به مفعول معرفه خود چنين حالتي را اعطا کند )قس مثالهاي ) ١ـج( و ) ١ـب (ـ( .بر اساس نمودار
) ٬(١٠گروه حرف تعريف ٬در حکم متمم فعل ٬از جاي خود حرکت کرده و پيش از هسته
ديگري واقع شده که گره فرافکني آن هسته ٬يعني گره حـالت ) (KPـ ٬رابـطه افـزودگي
نسبت به گروه فعلي دارد )يـعني حـرکت از يک جـايگاه اجـباري بـه ذيـل يک گـروه/
فرافکني اختياري به منظور برخوردار شدن از حالت( .اين نوع حرکت در نظريه حاـکميت
و مرجعگزيني يا برنامه کمينهـگرا معمول نيست .در اين چارچوبها ٬انگيزه حرکت به قصد
دريافت /بازبيني حالت از جايگاه موضوع ٣٢به جايگاه موضوع ديگري است.
نکته ديگر اين که جمله ترسيمشده در نمودار ) (١٣همزادي دارد که در ) (٢٢آمده
است.
در ماشين ُـ بستم.
)ِ (٢٢

در ماشين ُـ حالت خود را دريافت يا بازبيني کرده است ٬آنگاه
اـگر در اين جمله دستوري ِ

علت وجود جمله )(٢ـ = نمودار ) (١٣چيست؟ قطعًا دريافت /بازبيني حالت نميتواند
انگيزه وجود آن باشد.
نکته آخر اينکه وجود دو حالت يکسان و واحد )حال ٬آن حالت را هرچه بناميم که آن
خود البته مسئلهاي است( در جمله ساده )(٢ـ = نمودار ) (١٣چه توجيه نحوي دارد؟

سيمين کريمي ) ( Karimi 2003ـ ٬در مقاله خود با عنوان »در بـاب جـايگاههاي مـفعول٬
مشخص بودن ٬و قلب نحوي در زبـان فـارسي« ٬بـه وجـود سـه جـايگاه نـحوي بـراي
مفعولهاي صريح زبان فارسي قائل شده است .دو جايگاه را صورتبندي

)(23

نشـان

ميدهد .همچنان که در اين صورتبندي مشاهده ميشود ٬مفعول صريح ' ـمشخص` در
مشخصگر گروه فعلي واقع است و مفعول صريح نامشخص متمم فعل است.
])[(53

]]V

)(Ibid, p. 105

 specific][VÅPPـ[VP DP [+

]]] specific]Vـ[VP[VÅPP[ VÅDP [-

(23) a.
b.

32) argument position
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ـکريمي داليل قائل شدن به دو جايگاه نحوي ژــساختي براي مفعولهاي صريح مشخص
و نامشخص را اين گونه توضيح داده است:
بر پايه ويژگيهاي نحوي و ساختواژي /صرفي مـفعولهاي مشـخص و نـامشخص در زبـان
فارسي ٬و رابطه معنايي آنها با فعل ٬من دو جايگاه پايهاي متمايز براي آنها در درون گروه فعلي
پيشنهاد ميکنم.

)(Ibid, p. 92

دليل ساختواژي /صرفي کريمي اين است:
مفعولهاي نامشخص ميتوانند دستخوش فرايند واژگاني شـدن )تـرکيب( ٣٣بـا فـعل شـوند؛
مفعولهاي مشخص نميتوانند.

)(Ibid, p. 104

وي ٬در پينوشت ٬تصريح ميکند:
اين ]ـفرايند[ يادآور واژهسازي نحوي مورد نظر داوتي
سفير

)( Safir 1996

و

بيکر )( Baker 1996

است.

)( Dowty 1979

و انضمام نهان ٣٤به تعبير

)( Karimi 2003, p. 121, n. 15

ـکريمي گفته است:
ـگروه حرف تعريف مشخص ٬معرفه يا نکره ٬هميشه با جز ِء را ظاهر ميشود ٬در صورتي که
همتاي نامشخص آن بدون اين عنصر است(Ibid, p. 91) .

او شواهد زير را در تأييد اين تقسيمبندي به دست داده است.
) (٢٤الفــ کيميا اغلب برا ما شعر ميخونه.

][(1)a

بــ کيميا اغلب برا ما يه شعر از حافظ ميخونه.

][(1)b

شعراي تازش ر ُـ برا ما ميخونه.
) (٢٥الفــ کيميا اغلب همهيه
ِ

][(2)a

بــ کيميا اغلب يه شعر از حافظ ر ُـ برا ما ميخونه.

][(2)b

جايگاه سوم مربوط به سازههاي مقلوب و از جمله مفعول صريح مقلوب است .کريمي
جايگاه فرود مفعولهاي مقلوب را مشخصگر هستهاي نقشي

)(F

کـه آن هسـته داراي

مشخصه مبتدا)يي( ٣٥يا کانون)ي( ٣٦است دانسته است .اين مشـخصه نـقشي گـفتماني
بر انگيزنده حرکت است .اين تحليل همسو است با تحليل ريتزي
) ( Miyagawa 1997ـ .صورتبندي ) (٢٦اين وضعيت را نمايش ميدهد.

ـ

ـ

ـ

)( Karimi 2003, pp. 110, 111

] ] ] [FP XP i [F [YP ... t i ...

])[(70

)35) top(ic

)( Rizzi 1997

و مياـگاوا

34) covert incorporation

)(26

)33) lexicalization (compounding
)36) foc(us
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در اين تحليل ٬مثال )٢٧ـالف( صورت ژــساختي است و مثال )٢٧ـب( گونه مقلوب آن
است که در نتيجه حرکت مفعول صريح مشخص حاصل شده است.
ِ

ميکنه[

) (٢٧الفــ کيميا هميشه ]VPـبهترين معلم ر ُـ برا بچهها انتخاب
بــ کيميا ]ـبهترين معلم ر ُـ[ ـ هميشه ] ـ ـ t iبرا بچهها انتخاب ميکنه[

])[(62
])[(63

VP

i

شاهد ) (٢٨نيز قلب مفعول صريح مشخص را نمايش ميدهد .در اين مثال ٬قلب نحوي
در بند پيرو عمل کرده است.
) (٢٨کيميا پرسيد ] ـ ـ ـ ـکه ] ــکتاب ـر ُـ ـ[ـديروز ] ـ ـ ـ سپيده ] ـ ـ ـ t iبه کي داد[[[
CP

i

vP

])[(61

VP

صورتبندي ) (٢٣کم و بيش تحليلي را که براونينگ و عزت کريمي و نيز قمشي در
ارتباط با زبان فارسيـــ و ديگران درباره زبانهاي ديگرـــ پيشنهاد کردهاند تأييد کـرده و
پذيرفته است .گفته شد کم و بيش ٬زيرا ٬همچنان که در معرفي نمودارهاي ) (٩و )(١٠
نقل شد ٬قمشي از تفاوت جايگاه مفعولهاي صريح نکره و مفعولهاي صريح معرفه سخن
ـگفته است ٬در صورتي که سيمين کريمي در صورتبندي ) (٢٣از تفاوت جايگاه مفعول
صريح مشخص و مفعول صريح نامشخص صحبت کرده است .همچنين ٬در تحليل قمشي٬
همه مفعولهاي صريح )نکره يا معرفه( در ژــساخت متمم فعلاند )قس نمودارهـاي ) (٩و

) ((١٠و فقط مفعولهاي صريح معرفه براي دريافت حالت حرکت ميکنند و متمم هسته را
)(K

ِ
ِ
واقع ميشوند .اما ٬در تحليل کريمي ٬مفعول صريح مشخص در مشخصگر گـروه

فعلي توليد ميشود )يعني در جايگاه موضوع( .اين وضعيتي است که در صورتبندي
)٢٣ـالف( مشاهده ميشود .اما اين مفعولها چهبسا ٬به داليل گفتماني ٬مبتدا يـا کـانون
واقع شوند ٬که در آن صورت حرکت از جايگاه موضوع )يعني مشخصگر گروه فعلي( به
جايگاه غيرموضوع )يعني مشخصگر گروه نقشي مبتدا /کانون( صورت خواهد گرفت
) ( Karimi 2003, pp. 92, 93, 110, 111ـ .اين شق همان است که در صورتبندي ) (٢٦مشاهده
ميشود.
همچنان که در صورتبندي ) (٢٣مشاهده ميشود ٬مؤلفه ] ـ  þمشخص[ تعيينکننده
جايگاه بنيادي مفعولهاي صريح در تحليل کريمي است .در اين خصوص ٬بحثي اساسي
وجود دارد و آن تعريف ' ـمشخص بودن` است .همان طور کـه پـيشتر نـقل شـد ٬وي

١٠٦

دستور ١/ ١
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معتقدـاست که
ـگروه حرف تعريف مشخص ٬معرفه يا نکره ٬هميشه با جزء را ظاهر ميشود ٬در صورتي که
همتاي نامشخص آن فاقد اين عنصر است.

)(Ibid, p. 91

وي ٬در پينوشت ٬تصريح کرده است:
 ...را گروه حرف تعريف

ـکريمي ابتدا تعريف ا نچ

ـ

ـ

مفعول را براي مشخص بودن نشانهـگذاري ميکند(Ibid, p. 119, n.1) .

)( Enç1991

را از ' ـمشخص بـودن` مـطرح کـرده و صـورت

تعديلشده آن را براي تبيين دادههاي زبان فارسي پذيرفته است .او گفته که ِانچ مشخص
بودن را بر مبناي ' ـمرجع قوي` ـ ٣٧و ' ـمرجع ضعيف` ـ ٣٨تعريف کرده است .بر آن مبنا ٬گروه
حرف تعريف نيازمند مرجع قوي است؛ به اين معنا که '' ـرابطه همانندي`` ـ ٣٩بين اين نوع
گفتماني تثبيتشده آن برقرار است .بنابراين ٬گـروههاي
ـگروه حرف تعريف و مصداق
ِ
حرف تعريف معرفه هميشه مشخصاند .گروه حرف تعريف نکره نيز مشخص است٬
اـگر '' ـرابطه شمول`` ـ ٤٠با گفتمان تثبيتشده پيشين برقرار کند .در چنين صورتي ٬اين گروه
تعريف نامشخص فاقد
حرف تعريف نشاندهنده '' ـمرجع ضعيف`` است .گروه حرف
ِ
هرـنوع مرجع در گفتمان است ) ( Karimi 2003, p. 94ـ .کريمي اذعان دارد که ٬طبق تعريف ِا نچ٬
در جمله

)(29

a fish

نکره نامشخص است و به همين دليل است که نميتوان به کمک

ـگروه حرف تعريف معرفه به آن ارجاع کرد.
(29) John wants to catch a fish.
?*Do you see the fish from here

])[(13

اما ٬طبق همان تعريف٬

an apartment

در جمله

)(30

نامشخص نخواهد بود ٬زيرا داراي

نوعي مصداق است و از اين رو ' ـوجود` دارد .بنابراين ٬ميتوان به کمک گـروه حـرف
تعريف معرفه به آن ارجاع کرد
ِ
])[(14

)(Ibid, p. 96
(30) John managed to find an apartment.
The apartment has a balcony.

ـکريمي تعريف ِانچ از ' ـمشخص بودن` را مورد انتقاد قرار داده و ابراز عقيده کـرده
است که
39) identity relation

38) weak antecedent

37) strong antecedent
40) inclusion relation
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...ـگروههاي حرف تعريف نامشخص ميتوانند داراي مشخصه

بنابراين ٬در تحليل کريمي٬

an apartment

١٠٧

] þوجودي[ باشند(Ibid, p. 95) .

نيز ' ـنامشخص` ـاست .او آنگاه به دادههاي زبان

فارسي روي آورده و گفته است:
فارسي اين تمايز را به روشني نشان ميدهد :گروه حرف تعريف نامشخصـِ بدون مصداق به
تعريف ِصرف )ـگروه حرف تعريف بدون حرف تعريف( در جايگاه مفعول
صورت گروه حرف
ِ
ظاهر ميشود ٬در صورتي که گروه حرف تعريف نامشخص که به ' ـوجـود` داللت دارد بـه
صورت گروه حرف تعريف به هـمراه عـدد در آن جـايگاه تـظاهر مـييابد .هـيچيک از ايـن
ـگروههاي اسمي با نشانه مشخص بودن يعني را نميآيد .همتاهاي فارسي )(١٣
)(١٤

]=)[(30

ميدهند.

]=)[(29

و

که به ترتيب در ) [٣١ =] (١٥و ) [٣٢ =] (١٦ارائه شدهاند ٬اين تمايز را نشان

)(Ibid, p. 95

) (٣١ـکيميا تونست ماهي بگيره.

])[(15

* اون خيلي چاقه.
) (٣٢ـکيميا تونست يه آپارتمان پيدا کنه.

])[(16

اون خيلي قشنگه.
به باور نگارنده ٬مثالهايي مانند بالٔخره من تونستم يه ماهي بگيرم و بالٔخره من تونستم ماهي

بگيرم متفاوتاند .در اولي ٬يه ماهي نکره مشخص است و پديدهاي است منفرد )داراي
فرديت( .اما در دومي ٬که همچون مثال ) (٣١است ٬ماهي اسم جنس ٬يعني کليت ٬است.
همين طور معتقدم در مثال ) (٣٢يه آپارتمان مشخص است .اين استنباط تقويت ميشود٬
آپارتمان يهخوابه براي اجاره پـيدا
وقتي فاعل را به اولشخص تغيير دهيم :من بالٔخره تونستم يه
ِ

ـکنم .قطعًا يه آپارتمان يکخوابه در اين مثال براي گوينده ' ـمشخص` است .حتي ممکن است
من در حال حاضر ساـکن آن باشم .اين استنباط را قيدهايي که را ميپذيرند بيشتر تأييد
ميکند .آيا امشب در من امشب اينجا هستم و در من امشب را اينجا هستم به لحاظ ' ـمشـخص
بودن` متفاوتاند؟ يعني در اولي امشب نـامشخص است و در دومـي مشـخص؟ تـصور
ميکنم کريمي همه موارد بدون را را ' ـنـامشخص` مـيخوانـد ٬زيـرا مشـخص بـودن را
مشروط به حضور را ميداند .به نظر ميرسد ٬در اينجا ٬با تعريفي دوري از نقش را و
' ـمشخص بودن` روبهرو هستيم )نقش را ' ـمشخص بودن` است و فـالن گـروه اسـمي
مشخص است ٬زيرا را پذيرفته(.
همان طور که پيشتر اشاره شد ٬کـريمي از تـفاوتهاي نـحوي ٬مـعنايي ٬و صـرفي/

١٠٨
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ساختواژي بين مفعولهاي مشخص و نامشخص سخن گفته است ) (Ibid, pp. 99-106ـ .اين
بحث به طرح صورتبندي مذکور در

)(23

براي جايگاههاي بنيادي مفعول صريح در

زبان فارسي منتج شد و نيز اينکه فقط مفعولهاي نامشخص ٬يعني صورتبندي )٢٣ـب(٬
ميتواند دستخوش فرايند واژگاني شدن )ترکيب( با فعل شود .دو نمونه از استداللهاي
او به اين شرح است :استدالل اول او مبتني بر شـواهـدي است کـه از قـمشي و َم سـام
)( Ghomeshi and Massam 1994

حرف تعريف
نقل شده است .گروه
ِ

+

را با قيدهايي سازگار

مفعول بدون را با قيدهايي سازگار است
است که داللت بر ' ـانجام` ـ ٤١دارد ٬در صورتي که
ِ

ـکه داللت بر ' ـجريان` ـ ٬ ٤٢يعني ديرش ٬دارند .مثالهاي ) (٣٣و ) (٣٤مؤيد اين اسـتدالل
دانسته شدهاند.
) (٣٣الفــ )من( سيب را در دو دقيقه خوردم.

][(35)a

بــ * )من( در دو دقيقه سيب خوردم.

][(35)b

) (٣٤الفــ * )من( سيب را براي يک ساعت خوردم.

][(36)a

بــ )من( براي يک ساعت سيب خوردم.

][(36)b

استدالل ديگر کريمي براي تمايز بين مفعول نامشخص و مشخص مبتني بر تشـابههاي
غيرفعلي فعل مرکب است .وي گفته است:
بين مفعول نامشخص و عنصر
ِ

عنصر غيرفعلي و فعل سبک ِا سميشده ميتوانند تشکيل اسم مرکب دهند .همين واقعيت در
مورد مفعول نامشخص و فعل صادق است.

)( Karimi 2003, p. 101

ـفعل مرک ِّب اسميشده`` و در مثال ) '' (٣٦ـمفعول نامشخص بـهعالوه
در مثال )ِ '' ٬(٣٥
فعل اسميشده`` ايرانيک شده است(Ibid) .
ِ
کار درستي نبود.
) (٣٥دعوت
ِ
کردن کيميا ِ

][(38)a

) (٣٦کيميا کتاب خوندن ُر به غذا پختن ترجيح ميدـِ.

][(39)b

به باور نگارنده ٬شواهد )٣٤ـب( و ) (٣٦تجمع اسم جنس بهعالوه فعل را نشان ميدهند
ـکه نتيجه آن تشکيل فعل مرکب انضمامي است .تفاوت بين ) (٣٣و ) (٣٤تأييد بيشتري
منضم )انضمامي( و تشابه
غيرمنضم و ساخت
است بر ضرورت قائل شدن به ساخت
ّ
ّ
بين ) (٣٥و ) (٣٦گوياي مرکب بودن فعلهاي مرکب ترکيبي و فعلهاي مرکب انضمامي
است Ä) .دبيرمقدم (١٣٧٦
42) process

41) accomplishment

مقاله
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١٠٩

باز گرديم ٬مشاهده ميکنيم که مفعول صريح مشخص در

جايگاه مشخصگر گروه فعلي جاي دارد .پرسشي که به ذهن خطور ميکند اين است که
اين مفعول حالت خود را چگونه دريافت يا بازبيني ميکند؟ پاسخ اين پرسش را در مقاله
ـکريمي

)( Karimi 2003

نميتوان يافت.

 ٢-٢زبانشناسان نقشگرا

شکوهي و کيپکا ) ( Shokouhi and Kipka 2003ـ ٬در مقالهاي با عنوان »مطالعه
گـفتماني را در
ِ
فارسي« ٬کوشيدهاند که به تبيين گفتماني براي اين پساضافه دست يابند .آنها در بخش
تحليل دادهها گفتهاند:
دادههاي اين مطالعه برگرفته از نوار صوتي دوازده گفتگو بين دو دوست يا دو همسر ميباشد.
ـگفتگو کنندگان همگي گويشوران بومي زبان فارسي بودند که کـمتر از دو سـال در اسـتراليـا
زندگي کرده بودند .آنها همگي بزرگساالني بين  ٣٠تا  ٤٠با ميانگين سني  ٣٥بودند .گفتگوهاي
آنها تبادلهاي گفتگويي طبيعي درباره مسائل کلي روزمره بـود .مـجموع دادههـاي گـفتگويي
تحليل شده بيش از  ' ٥٠٠٠ـواحد آهنگ` ـ ٤٣است که شامل تقريبًا شش ساعت گفتگو ميشود.
پيکره زباني ٬که نمونهاي از گفتگوي خودماني است ٬معرف سطح محاورهاي زبان است که از
زبان نوشتاري معيار بسيار متفاوت است .پيچيدگي رخداد را که در ايـن مـقاله بـحث شـده
متعلق به گونه گفتاري است.

نويسندگان مقاله به آثار چيف
آهنگ تقريبًا برابر يک بند

)(Ibid, p. 957

)( Chafe 1987, 1994

)(clause

استناد کرده و ٬با تصريح اينکه هر واحد

در زبان انگليسي است ٬يادآوري کردهاند که در نظريه

اطالع مورد استناد آنها اعتقاد بر اين است که اـکثر واحدهاي آهـنگ انگـليسي حـاوي
دستـکم يک قطعه ' ـاطالع مفروض` ـ ٤٤و حد اـکثر يک قطعه ' ـاطالع نو` است .افزون بر
اين دو نوع اطالع ٬اين نظريه به ' ـاطالع قابل دسترس` ـ ٤٥نيز قائل است.
مصداق قابل دسترس يا از موقعيت گفتمان قابل استخراج است يا مصداق مفروضي است که
براي مدتي در گفتمان فعال نشده است.

)( Shokouhi and Kipka 2003, p. 958

افـزون بـر ايـن سـه نـوع اطـالع ٬شکـوهي و کـيپکا بـه مـفهوم ديگـري از دوبـوآ و
تامپسون

)( Du Bois and Thompson 1992

45) accessible information

و چيف

)( Chafe 1994

44) given information

استناد کردهاند .اين مفهوم
43) intonation unit

١١٠
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' ـتشخيصپذيري` ـ ٤٦است .طبق اين مفهوم٬
تمام مصداقهاي مفروض و قابل دسترس تشخيصپذيرند ...بهـعالوه ٬مصداقهاي نو ٬اـگرچـه
آشنائي قبلي شنونده بـا مـصداقـي٬
معموًال تشخيصپذير نيستند ٬گاه ميتوانند ٬با توجه به
ِ
تشخيصپذير باشند .تمام گروههاي اسمي در دادههاي ما بر اساس نوع اطالع و نيز وضعيت
تشخيصپذيري عالمتگذاري شدهاند.

)( Shokouhi and Kipka, 2003, p. 958

در بخش  ٣مقاله ٬شکوهي و کـيپکا وضـعيت تشـخيصپذيري سـازههاي را ـيـي را
وصف کردهاند .آنها گفتهاند:
بررسي آماري تمام نمونههاي داراي را در اين مطالعه نشان ميدهد که از  ٢٣٣نـمونه ١٤٢
نمونه را ميتوان اطالع مفروض و  ٦٢نمونه را اطالع قـابل دسـترس دانست .بـه پـيروي از
فيرباس ) ( Firbas 1979ـ ٬ميتوان مجموع اينـدو ٬يـعني  ١٤٢+٦٢=٢٠٤مـورد ٬را بـه نـوعي
' ـمبتدايي` ـ ٤٧دانست .اين محاسبه فقط  ٢٩نمونه از  ٢٣٣نمونه با را را در مقوله اطالع نو جاي
ميدهد.

)(Ibid, pp. 958-959

جدول ) ٬(١نقل از مقاله مذکور ٬آمار فوق را نمايش ميدهد.

)(Ibid, p. 959

جدول )(١

][Table 1

نمونههايي با را بر اساس نوع اطالع
رخدادهاي را

درصد

مفروض

١٤٢

٦١

قابل دسترس

٦٢

٦ـ٢٦ /

نو

٢٩

٤ـ١٢ /

جمع

٢٣٣

١٠٠

ـگفتمانهاي ) (٣٧تا ) ٬(٣٩به ترتيب ٬يک نمونه از شواهد مربوط به اطالع مفروض ٬قابل
دسترس ٬و نو را به دست ميدهد.
) (٣٧ت )ـگفتگو کننده اول( :الفــ راستي شهريه چي شد؟

])[(9

س )ـگفتگو کننده دوم( :بــ شهريه را گفتن پرداخت کردن٬
جــ  ...ولي هنوز نرسيده٬
دــ  ...براي اينکه پول شهريه را بدَ ن٬
)سه واحد آهنگ بعد(
47) topical

46) identifiability
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١١١

ه ـ  ...يه خورده دير شد٬
وــ  ...شهريه را بپردازن.
) (٣٨الف )ـگفتگو کننده اول(:پارک چطور بود؟

])[(10

م )ـگفتگو کننده دوم( :خوب بود٬
 ..باربکيو را٬
نشان مريم دادم.
..
ِ

) (٣٩الف )ـگفتگو کننده اول( ..:آقاي نادريان را ميشناختي؟
ن )ـگفتگو کننده دوم( :نادريان کدوم بود؟
نادريان ديگه٬

الف:

)دو واحد آهنگ بعد(
 ...مهندسي ميخونه٬
)يک واحد آهنگ بعد(
نه٬

ن:

شکوهي و کيپکا در پاسخ به اين پرسش که چرا را ميتواند با برخي مـصداقـهاي نـو٬
همچون نمونه شماره ) ٬(٣٩نيز ظاهر شود گفتهاند که '' ـبه نظر ميرسد پديده تشخيصپذيري به
بهترين نحو از عهده پاسخ به اين پرسش

برميآيدp. 960) ``.

 (Ibid,ـ .آنگاه جدول ) (٢را ٬در اين باره ٬به

دست دادهاند.
جدول )(٢

][Table 2

نمونههايي با را بر اساس وضعيت تشخيصپذيري
رخدادهاي را

درصد

تشخيصپذير

٢٣٠

٧ـ٩٨ /

تشخيصناپذير

٣

٣ـ١/

٢٣٣

١٠٠

جمع

نويسندگان مقاله ٬با استناد به آمار جدول ) ٬(٢گفتهاند از آنجا کـه فـقط  ٣نـمونه )٣ـ١ /
درصد( از  ٢٣٣نمونه با را تشخيصناپذيرند ٬ميتوان نتيجه گرفت:
تمام مصداقهاي مفروض و بسياري از مصداقهاي قابل دسترس و نو تشخيصپذيرند .جالب
اينکه  ٬در سه موردتشخيصناپذير گوينده ٬در واقع ٬پرسشي را مطرح ميکند ٬ميخواهد ببيند
آيا مصداق داراي نشانه را براي شنونده آشناست يا نه (Ibid) .ـ.

همچنانکه در خرده گفتمان ) (٣٩مشاهده کرديم ٬گـوينده پـاسخ غـيرتأييدي دريـافت

١١٢
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مقاله

ميکند .در ادامه مقاله ميخوانيم:
 ...جز ِء را اـگرچه با تشخيصپذيري در درصد قاطعي از رخدادها مرتبط است ٬صرفًا نشانهاي
مکانيکي از يک گروه اسمي تشخيصپذير نيست .توصيفي روشنتر ٬اـگرچه هنوز غيرقطعي٬
اين است که عالمتي است از سوي گوينده که پردازش اطالع بايد آن گونه انجام شود که براي
مصداقهاي تشخيصپذير صورت ميگيرد .اين رويکر ِد محتاطانهتر ٬که انتظار يـافتن ارتـباط
يکـبهـيک بين نشانهـگذاري با را و تشخيصپذيري ندارد ٬گرچه انـتظار نـوعي رابـطه )بـين
آنـدو( دارد ٬با بررسي دادهها از منظري مخالف تقويت ميشودــــ يعني اين بار با وضـعيت
تشخيصپذيري آغـاز مـيکنـيم و ميپرسيم در اين شرايط بسامد رخـدا ِد را چگـونه است.
)(Ibid, p. 962

يافتههاي آنان به شرح زير است:
دادهها حاوي  ٢٢٣مفعول صريح است که بهترين وصف آنها اين است که اطالع نواند .از اين
مجموع ١٣٦ ٬مورد تشخيصپذير بودند ٬در صورتي که  ٨٧مورد تشخيصپذير نبودند .اـکنون
مفعول نو داراي نشانه را مواجه شديم ٬که در نتيجه ١٩٤
از جدول ) (١به ياد بياوريم که با ٢٩
ِ
مـفعول نـو بـدون را بـاقي مـيماند .از مـيان ايـن  ١٩٤مـورد ٨٧ ٬نـمونه )٨ـ ٤٤ /درصـد(
ِ
تشخيصناپذير بودند .اين به آن معناست که تشخيصپذيري محدود به را نيست.

)(Ibid

آنگاه نويسندگان مقاله گفتهاند:
رابطهاي بين تشخيصپذيري و حضور را وجود دارد ٬اما اين رابطه ظريفتر از نشانهـگذاري
نحوي اجـباري يک مشـخصه کـاربردشناختي دوـارزشـي است )يـعني بـهـعـالوه /مـنهاي
تشخيصپذير( .به اين دليل است که ما تعميمي را ميپذيريم که بر اسـاس عـالمتي تـوسط
ـگوينده صورتبندي شده است .حضور را عالمت ميدهد که رديابي مصداق بايد انجام شود؛
نبودن را ـ ٬از سوي
بدين ترتيب ٬در جملههاي خبري تشخيصپذيري بديهي فرض ميشود.
ِ

مصداق مفعول انتظار نميرود٬
ديگر ٬به احتمال زياد ٬عالمتي است به مخاطب که پيگيري
ِ

چونکه يا مهم نيست يا چونکه مصداق در اينجا ممکن است در واقع تشخيصناپذيرباشد.
)(Ibid

در بخش  ٤مقاله ٬رخدا ِد را با اسم جنس بحث شده است .شکوهي و کيپکا معتقدند
اـگر بتوان رخداد را را با اسم جنس تأييد کرد '' ـ ...به طور جدّ ي ٬تحليلي را که به مشخص بودن
اتکا ميکند ٬براي اينکه نشانهـگذاري با را

را تبيين کند ٬سست مـيکند (Ibid) ``.ـ .نـويسندگان مـقاله

ـگفتهاند حدـاـکثر  ٧مورد از  ٢٣٣مورد رخدا ِد را را ميتوان به منزله اسم جنس تعبير کرد.
آنها افزودهاند '' ـجالب اينکه ٬تمام مصداقهاي اسم جنس به طـريقي بـا بـافت گـفتمان پـيشين )خـواه
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١١٣

موقعيتي ٬خواه متني( رابطه داشتند (Ibid, p. 962) ``.ـ .شاهد روشن اين کاربرد در مثال ) (٤٠که
پارهـگفتاري از يک گفتگوکننده است مشاهده ميشود.
) (٤٠الفــ  ...نگو اينجا اصًال کًال تمام اينجورين٬

])[(14

بــ  ...دوره دکترا٬
جــ  ...اصًال ول ميکنن دانشجو را٬
بکن ٬
دــ  ...خودش هر کاري ميکنه ِ

ـگيري مقاله ٬تصريح شده است:
بخش نتيجه ِ
در ِ
پيشنهاد ميکنيم که کاربردشناسي را در زبان فارسي عبارت است از عالمتي به مخاطب که
تشخيص مفعول انجام شود.
ِ

)(Ibid, p. 964

همچنان که مالحظه شد ٬مقاله شکوهي و کيپکا ٬از منظر نظريه اطالع ٬رخدا ِد را را
در گفتمان شفاهي بررسي کرده است .را عالوه بر اينکه با اطالع کهنه و قابل دسترس
مـفعول
ميآيد با اطالع نـو هـم مـيآيد ) Äجـدول .(١از سـوي ديگـر ٬را مـيتوانـد بـا
ِ
تشخيصپذير و تشخيصناپذير بيايد ) Äجدول .(٢همچنين نقل شد که '' ـ ...تشخيص پذيري
] ـمفعول صريح[ محدود به را

نيست`` ـ  .بنابراين ٬نويسندگان مقاله به نتيجهـگيري فوق رهنمون

تشـخيص مـفعول انـجام شـود`` ـ .بـه بـاور
شدند مبني بر اينکه را '' ـعالمتي است به مخاطب که
ِ
ديگر آن ٬که پيشتر نقل شد ٬يعني را
بيان
نگارنده ٬اين نتيجهـگيري و ِ
ِ
ـگوينده

'' ـعالمتي است از سوي

که پردازش اطالع بايد آن گونه انجام شود که براي مصداقهاي تشـخيصپذير صـورت مـيگيرد`` ـ.

] ـتأـکيد از اين نگارنده[ آشکارا تداعي کننده مفهوم مبتدا )به تعبير آغازگر  themeـ( است.
اين استنباط ٬يعني اصلي بودن مفهوم مبتدايي بـودن در تـبيين رخـدا ِد را  ٬بـيشتر قـوام
فک اضافه ٬مانند شاهدهاي ) (٢و
مييابد ٬وقتي به اين نکته ميانديشيم که در موارد ّ
) ٬(١٩پيش از حرکت نيز سازه تشخيصپذير است .بنابراين ٬انگيزه حرکت چيز ديگري
است .به نظر ميرسد مبتداسازي به طور خـودکار تشـخيصپذيري را در بـر مـيگيرد.
قاعدتًا ٬گوينده سازهاي را به منزله نقطه حرکت و عزيمت خود قرار ميدهد که بر اين
باور باشد که براي شنونده قابل تشخيص و تفکيک است.
پژوهش گفتمان بنياد ديگر رساله کارشناسي ارشد شهيدي ) (١٣٧٩است ٬با عـنوان
مبتداسازي در زبان فارسي با نگاهي نقشگرا  .دادههاي اين رساله برگفته از فيلمنامه ٬داستانهاي
معاصر ٬و گفتگوهاي طبيعي است و چارچوب نظري رسـاله را هـليدي ) ( Halliday 1994ـ٬

١١٤

دستور ١/ ١
زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

ـگيون ) ( Givón 1984ـ ٬و پرينس
ُ

مقاله

)( Prince 1981, 1992

تشکيل ميدهد .در اين رساله ١٥٣ ٬نمونه

مبتداسازي گروههاي اسمي از جـايگاههاي نـحوي مـختلف و ١٥٤
از عملکرد فرايند
ِ
نمونه از عملکرد قلب نحوي بررسي شدهاند )شهيدي  ٬١٣٧٩ص ١٦٢و .(١٦٣تـعدادي از
شواهد آن رساله در ) (٤١تا ) (٤٦نقل شدهانـد .مـثالهاي ) (٤٤و ) (٤٥نـمونههايي از
مبتداسازي از درون بند پيرو و شاهد ) (٤٦نمونهاي است از قـلب نـحوي )ـکـه در آن
مفعول صريح پيش از فاعل واقع شده است(.
) (٤١اصًال ممد آقا را فکرش را نکنيد ) .دايي جان ناپلئون  ٬ص ] (٢٥٤ـص٬٩٧
) (٤٢سينا رو من به خواهرش درس ميدم) .محاوره طبيعي( ]ص٬٩٧

)(٢١ـب[

)(٢١ـپ[

) (٤٣تخته رو به ش ميگيم کالـکت ) .زندگي رنگ است  ٬ص ] (٢٥١ـص٬٩٧

)(٢١ـت[

) (٤٤بچهها ممکنه مقالهها شون تا حاالچاپ شده باشد) .محاوره طبيعي( ] ـص٬٩٧
) (٤٥همسايمو نو گفتم دخترش فردا پيشم بياد) .محاوره طبيعي( ] ـص٬٩٧

)(٢٢ـالف[

)(٢٢ـب[

) (٤٦واي بابا هي! باالخره آقا را اينها به کشتن ميدهند! ) داييجان ناپلئون  ٬ص(٢١٤
] ـص ٬١٩٩نمونه

)[(٢١

در جدول ) ٬(٣يافتههاي شهيدي از وضعيت عنصر ' ـمبتداـشده` در پيکره زباني او )از
مجموع  ١٥٣نمونه( نقل شده است )شهيدي  ٬١٣٧٩ص .(٢٢١در اين جدول ش کوتاهشده
' ـشنونده` و ک مخفف ' ـکالم` است.
جدول )(٣

])[(17

عنصر مبتداـشده
تعداد

درصد

وضعيت اطالعاتي

شــکهنه ٬کــکهنه

٨٣

٢٤ـ٥٤ /

شــکهنه ٬کــنو

٦٩

٠٩ـ٤٥ /

شــنو ٬کــنو

١

٦٥ـ٠/

وي با توجه به اين جدول تعميم شماره ) (٤٧را به دست داده است) .همان ٬ص(٢٣٦
) (٤٧قاعده حاـکم بر وضعيت اطالعاتي عنصر مبتداـشده:
الفــ در فرايند مبتداسازي )ضميرگذار يا ضـميرناـگـذار( ٬عـنصر مـبتداشـده هـمواره
اطالعي کهنه براي شنونده است.

مقاله
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١١٥

بــ در فرايند مبتداسازي )ضمير گذار يا ضمير ناـگذار( ٬عـنصر مـبتداشـده مـيتوانـد
اطالعي کهنه يا نو براي کالم باشد.

پال ) ( Paul 2003ـ ٬در رساله فوق ليسانس خود ٬به مطالعه ــي نکره و يک در زبان فارسي
معاصر پرداخته است .شواهد آن رساله برگرفته از سه متن )يک متن ادبي نوشتاري و دو
متن شفاهي( است .آنچه از موضوع آن رساله با بحث کنوني ما ارتباط پيدا ميکند اين
است:
مشخص بودن هيچ برابر دستوري مستقيم در زبان فارسي ندارد .همه گروههاي اسمي داراي
ــي مشخص نيستند؛ و اـگرچه اـکثر گروههاي اسمي داراي را به نظر مشخص ميآيند ٬به طور
قطعي نشان داده نشده که همه آنها اين گونهاند.

)(Ibid, p. 44

تحليل او از کاربرد ــي اين است:
نقش اصلي آن ٬مـانند ديگـر ' ـطـبقهسازها` ـ ٬ ٤٨بـرگزيدن و فـرديت بـخشيدن بـه وجـودها/
چيزهاست ٬و اين فرديتبخشي ممکن است در سطحي

ملموس يا انتزاعي باشد(Ibid, p.32) .

 ٣تحوالت نظري جاري
اخير مرتبط با اين بحث اشاره ميشود .در زيـربخش
در اين بخش ٬به تحوالت نظري
ِ
 ١ - ٣دربــاره تــحوالت زبــانشناسي زايشــي و در زيــربخش  ٢ - ٣دربـاره تـحوالت
زبانشناسي نقشگرا بحث ميشود.
 ١-٣زبانشناسي زايشي

تخستين تالش براي تحليل و تبيين مبتداسازي در رساله دکتراي راس ) ( Ross 1967ــــ که در
سال  ١٩٨٦به صورت کتاب انتشار يافتـــ مشاهده ميشود .وي در آن اثر به گشتاري
مبتداسازي يک گروه اسمي از درون جمله را مـمکن مـيساخت
اختياري قائل شد که
ِ

) (Idem 1986, p. 129ـ .اموندز

)( Emonds 1970

نيز در رساله دکتري خود به چنين گشتاري قائل

شد .گام جدي ديگر در اين بحث در مقاله ) (١٩٧٧چامسکي برداشته شد .دو شـاهد
زير ٬که از آن مقاله

)( Chomsky 1977, p. 91

نقل ميشود ٬نمونههايي از عملکرد مبتداسازي

در زبان انگليسي است.
48) classifiers

١١٦
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 a. This book, I really likeـ )(48
 b. This book, I asked Bill to get his students to readـ )(48

] aـ )[(63
] bـ )[(63

چامسکي براي اشتقاق اين جملهها قاعده ايکس تيره
کوتاهشده

top

topic

)(49

را پيشنهاد کرد .در اين قاعده٬

)مبتدا( است.
¥
top S

][(65)R 1

ــ¢
¥
(49) S

در نظريه حاـکميت و مر جعگزيني ٬مبتداسازي چندان مورد توجه قرار نگـرفت .در
سال  ٬١٩٩٧ريتزي به تحليل اين ساخت در برنامه کمينهـگرا همت گماشت .وي تصريح
ـکرده است که در
ساخت مبتداــخبر ' ٬ـمبتدا` سازه پيشايندشدهاي است که بـه کـمک
ِ
مکثـــ به تعبير او '' ـآهنگ کامايي`` ـ٤٩ـــ از بقيه جمله جدا ميشود و معموًال حاوي اطالع
ـکهنه است؛ اما ' ـخبر` گزارهاي است درباره مبتدا و حاوي اطالع نو ) ( Rizzi 1997, 285ـ .او
جمله زير را به عنوان شاهد اين ساخت ارائه کرده است.
)(50) Your book, you should give t to Paul (not to Bill

])[(1

ريتزي نمودار ايکس تيره ) (٥١را براي نمايش ساخت مبتداــخبر پيشنهاد کـرده است.
)(Ibid, p. 286

)(٥١

Top P

])[(5

Top Å
YP

XP
Topú
XP = topic
YP = comment

در صورتي که نمودار پيشنهادي ريتزي را براي نمايش

) aـ (48

حاصل ميشود .وجود نشـانه ) +بـهـعـالوه( ذيـل هسـته
مبتداسازي است.
)(٥٢

به کار بنديم ٬نمودار )(٥٢

' ـمـبتدا` )(Top

بـرانگـيزنده

Top P/Top Ó

49) comma intonation
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Top Å
IÓ
IÅ

Spec

VÓ

I

VÅ

+tense
Adv

VÅ
DÓ

V

ti

like

١١٧

Spec
Top

DÓi

+

this book

D
I

really

ريتزي نمودار ايکس تيره ديگري براي نمايش ساخت ' ـکانونــپيشانگاره` ـ ٥٠بـه دست
داده که در ) (٥٣نقل شده است.
)(٥٣

FocP/Foc Ó
Foc Å
WP

])[(6
ZP

Focú
ZP = Focus
WP = Presupposition

ريتزي تصريح کرده است ' ـکانون` حاوي '' ـاطالع نو`` است و پيشانگـاره '' ـاطـالع
مفروض`` ) (Ibid, p. 285ـ .وي ٬به عنوان شاهد اين نمودار ٬مـثال ) (٥٤را بـه دست داده
است ) (Ibidـ.
])[(2

)(54) YOUR BOOK you should give t to Paul (not mine

درباره مقاله ريتزي سه نکته شايان ذـکر است :نخست اينکه او ٬با قائل شدن به ' ـگروه
50) focus-presupposition

دستور ١/ ١

١١٨

زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

مقاله

مبتدا` و ' ـگروه کانون` ـ ٬در واقع تمايز بين تقطيع مبتداــخبري را ٬از يک سـو ٬و تـقطيع
اطالع کهنهـ اطالع نو را ٬از سوي ديگر ٬پذيرفته و براي آن صورتبندي جـداـگـانه بـه
دست داده است .اين تمايز را نخستين بار دستور نـقشگراي نـظاممند هـليدي
)1994/1985

دوم
) ـ ـ(IÓ

( Halliday

و ٬به پيروي از آن ٬نگارنده در مقاله »پيرامون را در زبان فارسي« قائل شد.

اينکه ريتزي ' ـمشخصگر` )(Spec

تمام گرههايي را که در حاشيه چپ گروه تصريف

واقعاند )يعني گروه مبتدا ٬گـروه کـانون ٬و گـروه مـتممنما ) ' ((CPـغـيرموضوع ـ

` ٥١

ميخواند .اما پرسشي که ميتوان مطرح کرد اين است که از مجموعه غيرموضوعها چرا
فقط گروه مبتدا از جمله )ـگروه تصريف( با مکث )ويرگول در نوشتار( جدا

ميشود )Ä

مثالهاي ) (48و ) (50ـ( ؟ سوم اينکه آيا فقط هنگامي که مبتداسازي عـمل مـيکند جـملهها
داراي مبتدا ميشوند؟ به بياني ديگر ٬آيا جملههاي بينشان فاقد مبتدا هستند؟
همچنان که مرور فوق از نوشتگان زبانشناسي زايشي نشان ميدهد ٬در اين رويکرد
مبتدا فقط به سازههاي مبتداشده ٬يعني سازههاي حرکتـدادهـشده ٬اطالق شده است.
شايسته است به ياد بياوريم که در رويکردهاي نقشگرا همه جملهها داراي مبتدا هستند
) ( Halliday 1994, ½ 3; Lambrecht 1994, ½ 4ـ .در دستور سنتي و عمومي انگليسي نيز هر جملهاي
در حالت بينشان داراي مبتداست ) Quirk et. al. 1985, ½ 18.10, p. 1362ـ( کوئرک و همکاران
درباره مبتداهاي پيشايندشده )يعني مبتداهاي نشاندار( ٬همچون نمونه ) (55ـ ٬گفتهاند:
انگليسي نوشتاري حاـکي از آن است که وضعيت بخش غيرمبتدايي تقريبًا
امکان درج کاما در
ِ

مانند ضميمه توضيحي ٥٢است.

)(Ibid, p. 1377
(55) Wilson, his name is.

درخـتي سـازههاي
بندي نـمودارهـاي
به باور اين نگـارنده ٬ايـن نکـتهبيني در صـورت ِ
ِ
درختي سازههاي پرسشواژهاي )در زبانهايي مانند
مبتداـشده در مقايسه با نمودارهاي
ِ
انگليسي که پرسشواژه را الزامًا حرکت ميدهند( ميبايست مورد توجه قرار گـيرد .از

هاي مبتداشده ٬شق
بندي نمودارهاي
درختي سازه ِ
اين روست که نگارنده ٬در صورت ِ
ِ
' ـافزودگي` را به شق ' ـگره گروه مبتدا` ترجيح ميدهد .به استنباط نگارنده ' ٬ـگروه مبتدا`
)(Top P

از گروه متممنما

)(CP

متفاوت است؛ زيرا عالوه بر اينکه شواهدي از رخداد
52) amplificatory tag

51) non-argument/A Å

مقاله

دستور ١/ ١

١١٩

زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

چند مبتدا در زبان فارسي يافت ميشود ) Äمثال ٬ (١٩در زبان انگليسي نيز ميتوان بيش از
يک مبتدا داشت ٬اما نميتوان در اين زبـان بـيش از يک پـرسشواژه را پـيشايند کـرد.
بيگمان ٬شاهد زير را که حاوي دو مورد مبتداسازي ضميرگذار است ميبايست از طريق
افزودگي به دست داد .اين مثال برگفته از چامسکي
])[(68

)( Chomsky 1977, p. 91

است.

(56) as for John as far as this book is concerned, he will definitely have to
read it.

تحول مرتبط ديگر ٬طرح گره ' ـگروه گذرايي` ـ ٥٣در مقاله بوورز
ـگفته وي ٬اين اصطالح را نخستين بـار کـالينز

)( Collins 1997

)( Bowers 2002

است .به

بـه کـار بـرده است.

' ـگـذرا`

هستهاي است نقشي که ممکن است به اختيار از سوي هسته ' ـاسناد` ـ ٥٤انتخاب شود و از
اين رو ٬در نمودار درختي ٬بين هسته ' ـاسناد` و هسته ' ـفعل` جاي دارد .مشخصگر هسته
' ـگذرا` جايگاهي است که گروههاي اسمي داراي حالت مفعول صريح ٬که در اين تحليل
در مشخصگر گروه فعلي واقعاند ) ( Bowers 2001, p. 302ـ ٬به آن حرکت ميکنند تا حالت آنها
از سوي هسته ' ـگذرا` ـ ٬يعني  Trـ ٬مورد بازبيني قرار گيرد ) (Ibid, pp. 183-185ـ .در صورتي که
کارائي اين تحليل را در زبان فارسي نشان دهيم ٬ديگر نيازي به قائل شدن به گره
بتوانيم
ِ

' ـگروه حالت` ) (KPـ ٬که در مقاله قمشي

)( Ghomeshi 1997

و کريمي

)( Karimi 2001

پيشنهاد

حضور را با مفعولهاي
شده ٬نخواهد بود .اما در اين تحليل نيز همچنان حضور يا عدم
ِ
صريح ) Äمثالهاي )(١ـب و )(١ـج ٬که براي سهولت مراجعه در ذيل تکرار شدهاند( در هالهاي از ابهام
باقي ميماند؛ زيرا در هر دو صورت حالت مفعول صريحي گروه اسـمي کـتاب تـوسط
هسته ' ـگذرا` بازبيني ميشود.
) (١بــ کتاب ُـ خريدم.
جــ کتابي خريدم.

 ٢-٣زبانشناسي نقشگرا

اـگرچه هليدي

)( Halliday 1994

با تمايز قائل شدن بين تقطيع مبتداــخبري جمله ٬که از منظر

ـگوينده انجام ميشود ٬و تقطيع اطالع کهنهـ اطالع ِنو آن ٬که از منظر شـنونده صـورت
ميگيرد ٬دستاوردي مهم در مطالعات گفتماني و کاربردشناختي زبان پديد آورد ٬هيچ گاه
54) predication

53) transitive phrase = TrP

١٢٠

دستور ١/ ١
زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

مقاله

از درجات مبتدا )مشخصًا تمايز بين مبتداي اوليه و ثانويه( سخن نگفته است .تازهترين
اثري که به درجات مبتدا پرداخته و نگارنده از آن مطلع است مقاله نيکوال ِاوا
)2001

( Nikolaeva

با عنوان »مبتداي ثانويه به منزله رابطهاي در ساخت اطالع« است .در آن مقاله٬

دوبخشي ساخت اطالع به مبتداـ خبر ٥٥يا آغـازگرـ پـايانبخش ٥٦را گـاه
نويسنده تقطيع
ِ
ناـکافي دانسته ) (Ibid, p. 2و گفته است '' :ـساخت اطالع سهبخشي است :مبتداـ مـبتداي ثـانويهـ
ـکانون`` ) (Ibid, p. 29ـ .وي آنگاه به شرح مفهوم ' ـمبتداي ثانويه` پرداخته است:
مسئله اصلي مورد خطاب در اين مقاله عبارت است از امکان وجود ' ـمبتداهاي چندگانه` ـ ٥٧؛
مبـتدا را مـيتوان به منـزله عنصري تعريف کرد که به لحاظ کاربردشناختي پيشانگاري شده
ـکـه به قدر کافـي برجسته هست که گفته درباره آن تفسير شود .برخي مطالعات کـه تـعريف
بسـيار مشابهـي از مبـتدا پذيرفتهاند آشکارا از يگانگي ٥٨مبتدا سخن گفتهاند
 ...از سوي ديگر ٬لمبرکت

)( Lambrecht 1994, p. 150

)( Reinhart 1982

پي برده است که ادعاي يگانگي مبتدا

نهـاز نظر کاربردشناختي توجيهپذير است نه استداللهاي دستوري آن را تأييد ميکند .هيچ چيز
در اساس مانع اينکه گفتهاي چند مبتدا داشته باشد که بـه طـور يکسـان مـورد بـحث است
نميشود؛ بدين ترتيب که گفته به طور همزمان دانش مخاطب را درباره چند مصداق افزايش
ميدهد ...از اين رو ٬در مثال

)[(57)b=] (7b

هم فاعل و هم مفعول مبتداهاي مـوجودانـد.

) Nikolaeva 2001, pp. 9, 10ـ(
?(57) a. What is the relationship between John and Mary
?How does John feel about Mary
b. He LOVES her.

])[(7

با توجه به نقل قول فوق و تصريح نويسنده که
 ...برخي زبانها ابزار دستوري ويژهاي بـراي عـبارتهاي مـبتداي ثـانويه بـه کـار مـيگيرند .در
انگليسي ٬مبتداي ثانويه را ميتوان به کمک ضميرهاي بدون تکـيه غـيرفاعلي بـيان داشت
)(Ibid, p. 15

روشن است که در

) bـ (57

فاعل مبتداي اوليـه و مـفعول صـريح مـبتداي ثـانويه است.

نيکوال ِاوا تحليل خود را همسو با ديدگاه لمبرکت

)( Lambrecht 1994, pp. 148-149

است .وي ٬با نقل دادههاي زير از لمبرکت ٬گفته است که در ـ

)(58 b

صورتي که مفعول

)(Rosa

وصف کرده

فاعل مبتداست در

فاقد پيشانگاره کاربردشناختي است و ٬از اين رو ٬بخشي از

57) multiple topics

56) theme-rheme

55) topic-comment
58) uniqueness

مقاله

دستور ١/ ١
زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

١٢١

قلمرو کانون است .در ) cـ  (58ـ ٬هم  Johnو هـم  Rosaبـه لحـاظ کـاربردشناختي جـز ِء
پيشانگاره هستند؛ بنابراين ٬اين دو گروه اسمي فاعلي و مفعولي ٬به ترتيب ٬مبتداي اوليه
و مبتداي ثانويهاند.

)( Nikolaeva 2001, p. 12
?(58) a. Whatever became of John
b. He married Rosa,
c. but he didn't really love her.

تعميم درخور توجهي که نويسنده مقاله به دست داده اين است:
اي چند مبتدا دستـکم داراي دو شرکت کننده باشد )مبتداي اوليه و ثانويه( و )آن
اـگر گفته دار ِ

ـگفته( به منزله رابطهاي که بـين آنـها بـرقرار است تـعبير شـود ٬عـبارت زبـانياي کـه بـراي

نشانهـگذاري پذيرا /پذيرنده) ٥٩مفعول صريح( تخصيص مييابد احتماًال به صـورت عـبارت
مبتداي ثانويه دستوري ميشود.

)(Ibid, p. 13

وي مبتداي ثانويه را به شرح ذيل تعريف کرده است.
) (٥٩مبتداي ثانويه

])[(29

وجود /چيزي که گفته به منزله اينکه درباره رابطه بين آن و مبتداي اوليـه است
تعبير ميشود.

)(Ibid, p. 26

او گفته است:
طبق رويکردي که در اين مقاله اتخاذ شده ٬فاعل مبتداي اوليه است ...در صورتي که موضوع
غيرفاعلي فعالشده وضعيت مبتداي ثانويه را دارد.

)(Ibid, p. 32

شواهد اصلي مقاله نيکوال ِا وا ٬در بحث مـبتداي ثـانويه ٬مـبتني است بـر دادههـاي
ُا ستياـک شمالي ٦٠که خَ نتي ٦١نيز ناميده ميشود .اين زبان از زبانهاي اورالي ٦٢است کـه
حدود  ١٣٠٠٠نفر در سيبري غربي به آن گفتگو ميکنند ) (Ibid, p. 43, n. 1ـ .در آن زبان٬
مطابقه فاعلي اجباري است و مطابقه مفعولي اختياري .مفعولهاي صريحي که مطابقه را
برنميانگيزد  O 1ناميده شده و مفعولهاي صريحي که مطابقه را برميانگيزد
شده است ) (Ibid, p. 15ـ .نويسنده استدالل کرده است که مبتداي ثانويه در ُا ستياـک همان O 2
O2

خوانده

است و اين نوع مبتدا به صورت منظم و اجباري به کمک مطابقه مفعولي صورتبندي
ميشود ) ( Ibid, p. 1, 26-28, 41ـ .در بخش پاياني مقاله ٬تصريح و تأـکيد شده است:
بنابراين ٬اين مقاله شواهدي را در تأييد انطباق مستقيم بين نحو و ساخت اطـالع و انـطباق
62) Uralic

61) Khanty

60) Northern Ostyak

59) patient/theme

١٢٢

دستور ١/ ١
زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

مقاله

غيرمستقيم بين نحو و معناشناسي به دست ميدهد.

)(Ibid, p. 39

همچنان که مالحظه شد ٬يکي از تأـکيدهاي مقاله نيکوال ِاوا ضرورت قائل شدن به مبتداي
اوليه و ثانويه به منزله موضوعهاي دروني بند )فاعل و مفعول صريح( بود .همچنين ٬گفته
شد که اين رويکرد با تحليل لمبرکت همسوست .لمبرکت ٬با به دست دادن خردهـگفتمان
واقعي ) (60ـ ٬يادآوري کرده است:
اين واقعيت که در مبتداسازي ٬غيرفاعلي مبتدا ميشود به اين معنا نيست که در اين فرايـند
فاعل ميبايست موقعيت مبتدايي خود را از دست بدهد .بنابراين ٬چنين جملهاي ميتواند دو
عبارت مبتدايي داشته باشد.

)( Lambrecht 1994, p. 147

)(60
?Why am I in an up mood
])[(4.22
Mostly it's a sense of relief of having finished a first draft of my thesis and feeling
ok at least about the time I spent writing this. The product I feel less good about.

لمبرکت گفته است:
مبتدائي مرتبط با آن دارد :گروه اسمي مفعولي
جمله آخر در اين متن دو مبتدا و دو عبارت
ِ
مبتداـشده

the product

فاعل
و
ِ

 Iـ(Ibid) .

آنگاه ٬وي تصريح کرده که
I

'' ـمبتداي اوليه`` و

the product

)يعني

thesis

 theـ( '' ـمبتداي ثانويه`` است.

)(Ibid

يافتههاي مقاله نيکوال ِاوا همسو است با يافتههاي مقاله »پيرامون را در زبان فارسي« مبني
موضوعهاي درون بند نيز ميتوانند همزمان مبتدا پنداشته شوند ) Äنمودارهاي
بر اينکه
ِ

) (٧٥تا ) (٧٨آن مقاله که در شمارههاي ) (٦٧تا ) (٦٩در بخش ٤مقاله حاضر نقل شده است( و نيز اينکه

صريح تبيينکننده دستوري شدن آن به مثابه نشانه
تثبيت تاريخي را به منزله نشانه مفعول
ْ
مبتداي ثانويه است )دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص ٣٤و (٤٣و سرانجام اينکه بين حوزه نحو و حوزه
ـکالم همبستگي وجود دارد )همان ٬ص . (٤٣در آن مقاله ٬اين نگارنده هم از »وجود همبستگي
بين رفتار نحوي و رفتار کالمي را« سخن گفته )همان ٬ص (٤٩و هم از »ضرورت تفکيک اين دو مقوله
] ـ= حوزه[ زباني ٬مقوله ] ـ= حوزه[ نحو و کالم« يعني اينکه »رفتار کالمي را از رفتار نحوي آن قابل تميز

است« بحث کرده است )همانجا(  .در واقع ٬عنوان مقاله انگليسي نگارنده »پيرامون )عدم(
وابستگي نحو و کاربردشناسي :شواهدي از پساضافه را در زبان فارسي« است که به
صورت گذرا در مقاله نيکوال ِاوا

)( Nikolaeva 2001, p. 41

به آن اشاره شده است.

مقاله

دستور ١/ ١

١٢٣

زبان فارسي و نظريههاي زباني... :

ارزيابي دستاوردها و تحوالت
٤
ِ
در بخش دوم مقاله دستاوردهاي آثار اخير زبانشناسان ايراني و غيرايراني در موضوع را
ِ
معرفي و در بخش سوم تحوالت نظري مرتبط با اين مبحث بررسي شد .اـکنون به ارزيابي

اين دستاوردها و تحوالت ميپردازيم .اين ارزيابي پاسخهايي براي دو پرسش ذيل که در
بخش مقدمه آمد در بر خواهد داشت ' :ـکدام يک از اين نظريهها ميتواند براي توصيف
و تبيين دادههاي زبان فارسي کارآمد باشد؟` و ' ـآيا ميتوان از دستاوردهاي اين نظريهها
در تدوين دستور جامع زبان فارسي بهره

جست؟`

در مقاله »پيرامون را در زبان فارسي« ٬نمودار زير براي نمايش تحول نقش
نحوي را
ِ

از فارسي باستان تا فارسي امروز به دست داده شد )دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص(٣٤
مفعول متممي

)(٦١

مفعول متممي ٬مفعول غيرصريح ٬مفعول بهرهور ٬مفعول صريح

ـ ـ ـ ــفارسي باستان

])[(67

فارسي ميانه

مفعول متممي ٬مفعول غيرصريح ٬مفعول بهرهور ٬مفعول صريح

مفعول صريح

فارسي قديم

فارسي امروز

در آن مقاله ٬تثبيت و يگانه شدن نقش
نحوي را به منزله نشانه مفعول صريح مبناي تبيين
ِ

ـکليه رخدادها و محدوديت در رخداد آن در فارسي امروز شد .نگارنده همچنان بر اين
باور است که ٬در مطالعات زبانشناختي ٬ملحوظ داشتن شواهد و اد ّل ه تاريخي همواره
کنوني عناصر و ساختهاي زباني بسـيار ر اهـگشـاست .چـنين
در پرتوافکندن به وضعيت
ِ
است مطالعات ردهشناختي در سطح کالن و به خصوص در سطح زبانهاي همخانواده.
دادههاي نگارنده از چند زبان ايراني

)( Dabir-Moghaddam 2005

نشان ميدهد کـه در زبـان

وفسي که در شمال غربي استان مرکزي به آن گفتگو ميشود پساضافه را فقط نشـانه
مفعول بهرهور و اسم وسيله است.
)(٦٢
او در فروشگاه براي ما کار ميکند.
)(٦٣
من در را با کليد باز کردم.

kar ×rk×re

tawan-ra

×an forus§ ga-d

ميکندـ ـ ـ ـکارـ ـ برايــ ما ـ ـ درـ فروشگاه ــاو

niya

t×q-om

kell×y-ra

ـکردـ ـ ـ ــاولشخص مفردــ بازـ ـ ـ ــباــ

b×r

t×men

کليدـ ـ ـ ـ ــدرـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن

در زبان مازندراني ٬اين پساضافه هم نشانه مفعول صريح و هم نشانه مفعول غيرصريح
است.
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)(٦٤
من کتاب را به مريم دادم.

m×ryem-re

بهــ

hedame

ketab-re

men

مريم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادم ـ ـ ـ ــراــ کتاب ـ ـ ــمنـ

اين پساضافه در زبان نائينيـــ که در بخشي از استان اصفهان به آن گفتگو ميشودـــ فقط
براي نشان دادن مفعول بهرهور به کار ميرود.
)(٦٥
او در دکان براي ما کار ميکند.

××kir

kar

ma-ra

on tu doku

ميکند ـ ـ ــکارـ ـ ــبرايــ ما ـ ــدکانـ ـ ــدر ـ ــاو

در زبان الرستانيـــ کـه در بـخشي از اسـتان فـارس رواج داردـــ ايـن پساضـافه اصـًال يـافت
نميشود.
)(٦٦

دادــ

os§ -da

m×ry×m

×

«ketab-u

«m×rd-u

××n

سومشخصمفردـ ـ ـ ـ ــمريم ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبهـ ـ ــمعرفهــ کتابـ ــمعرفهــ مردـ ـ ـ ـ ــآن ـ

آن مرد کتاب را به مريم داد.

اين شواهد به روشني نشان ميدهند که زبانهاي داراي اين پساضافه در مراحل مختلفي
ـکه در نمودار ) (٦١مشخص شده واقعاند و زبان فارسي ٬با پيمودن تمام آن مراحل ٬درـصدر
سلسله مراتب مفعولها تثبيت شده است .بر اين اساس ٬ميتوان استدالل کرد که در توصيف
را در فارسي امروز اتکا به نقش دستوري آن به منزله نقشنماي صدرنشين مفعولها ٬يعني
مفعول صريح ٬اجتنابناپذير است )قس کريمي ) ( Karimi 1989, 1990که آن را نشانه ' ـغيرفاعلي`
) (obliqueدانسته و قمشي آن را هسته ' ـگروه حالت` ) (KPبدون تدقيق نوع حالت پنداشته
است( .بنابراين ٬به نظر ميرسد در طراحي نمودارهاي درختي براي گروه فعلي فارسي
الزم است در زيرساخت يا مرحله ادغام ٬ ٦٣به تعبير برنامه کـمينهـگـرا ٬جـايگاهي بـراي
مفعول صريح با را قائل شويم .به باور نگارنده ٬مشخصگر گروه فعلي و مشخصگر گروه
ِ
ـگذرايي ميتواند جايگاه اين گروههاي اسمي /گروههاي حرف تعريف باشد.
از سوي ديگر ٬رخداد را با گروه اسمي مبتداشده از درون گروه فعلي ) Äمثالهاي )٬(٢
) ٬(١٨) ٬(١٤) ٬(١١و )(١٩ـ( و عدم امکان حضور را با مبتداهاي منفکشده از درون فاعل
)مانند همسايه ٬مهمونش آمد ( آشکارا حاـکي از پيوند بين نشانه مفعول صريح و مبتدانمايي
است . ٦٤در اين باره ٬شايان ذـکر است که نظريههاي زايشي يک امکان نظري بسيار حائز
اهميت فراروي پژوهشگران قرار ميدهند و آن اين است که آنها را بـه کـندـوـکـاو تـمام
63) merger

٦٤ـ(ــبراي آشنايي با ظرايف و دقايق اين پيوندـ Äمثالهاي ) (٢٠و ) (٢١اين مقاله و شواهد مرتبط ديگر در مقاله
»پيرامون را در زبان فارسي«.
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شقوق و امکانات بالقوه رخداد عناصر زباني و ٬در بـحث مـا ٬را سـوق مـيدهند .امـا
نظريههاي نقشگرا که اصرار بر تـوصيف دادههـا و شـواهـد بـالفعل دارنـد بـه تـصوير
محدودي از رفتار عناصر زباني و ٬در بحث کنوني ٬را دست مييابند )قس مجموعه دادههاي
تحليلهاي دبيرمقدم ١٩٩٢ ٬١٣٦٩؛ کريمي ٢٠٠٣ ٬١٩٩٠ ٬١٩٨٩؛ قمشي  ١٩٩٧از يک سو و تـحليلهاي

شکوهي و کيپکا ٢٠٠٣؛ شهيدي ١٣٧٩؛ پال  ٢٠٠٣از سوي ديگر( .امـا نـقطه قـوت رويکـردهاي
نقشگرا اين است که ' ـمبتدا` را محدود به عملکرد فرايند مبتداسازي نميپندارند بلکه
موضوعهاي درون بند نيز ميتوانند مبتدا باشند .به بياني ديگر ٬در اين رويکردها ' ـجمله`
نماي نحوي دارد و هم ' ـهمزمان`
هم
نماي کاربردشناختي و کالمي و ساخت اطالعي
ِ
ِ
) Äبخش  . (٢-٣اـگر چنين منظري را به ساخت جمله بپذيريم ٬ديگر الزم نيست مـفعول
صريح معرفه نقش تتاي خود را از فعل دريافت کند و براي دريافت ' ـحالت` رايي حرکت
ـکند اما مفعولهاي صريح نکره در همان جايگاه هم نقش تتا بپذيرند و هم حالت )قس
 Ghomeshi 1997ـ(  .در اين منظر ٬مفعولهاي رايـي )يک مـورد حـضور را بـا مـفعول( خـود
بينشاناند و حضور را محل تالقي و پيوند نـقش دسـتوري مـفعول صـريحي و نـقش
اطالعي مبتدايي )ثانويه( تلقي ميشود .نمودارهاي
ـکاربردشناختي و گفتماني و ساخت
ِ
) (٦٧تا ) (٦٩برگرفته از دبيرمقدم ) ٬١٣٦٩ص (٣٧انطباق نحو و ساخت اطالع را نمايش
داده است.
)(٦٧

اطــالع نو

اطالع کهنه

براي شنونده

تقطيع کالمي
مبتداي اوليه

مبتداي ثانويه

خـبر

مـن

ـکتاب را

خريــدم.

فاعل

مفعول صريح

فعـل

) (٦٨اطالع کهنه

براي گوينده

تقطيع نحوي
براي شنونده

اطالع نو

تقطيع کالمي
خبر

مبتداي اوليه

براي گوينده
مـن

ـکتابي

خريدم.
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مفعول صريح

) (٦٩اطالع کهنه

تقطيعنحوي

فعـل
براي شنونده

اطالع نو

تقطيع کالمي
مبتداياوليه مبتدايثانويه

خبر
براي گوينده

مـن

ـکتابي را

خريدم و...

فاعل

مفعول صريح

فعـل

تقطيعنحوي

مبتداي
نماي نحوي همزمان
فاعل دستوري در
همچنان که اين نمودارها نشان ميدهند٬
ِ
ِ
ِ
نماي ساخت اطالعيــکـالمي است و مـفعول صـريح رايـي در نـماي نـحوي
اوليه در
ِ
ِ
همزمان مبتداي ثانويه است در نماي ساخت اطالعيــکالمي .مفعول صريح بدون را و با
ياي نکره در نماي نحوي همزمان اطالع نو يا کانون است در نماي ساخت اطالعيـ کالمي.
نماي نحوي همزمان اطالع نو /در کانون بودن مبتداي
تجمع مفعول رايي و ياي نکره در
ِ
ثانويه است در ساخت اطالعيـ کالمي .موارد فوق وضعيت بينشان است .نمونههايي

همچون )١٩) ٬(٢ـالف( ٬و ) ٬(٤١که در آنها دو يا سه مورد حضور را مشاهده ميشود٬
دال بر آن است که مبتداسازي به شکل افزودگي )يک بار يا بيشتر( رخ داده و يک مبتداي
ثانويه نشاندار ) Äمثالهاي ) (٢و ) ((٤١يا دو مبتداي ثانويه نشاندار ) Äمثال )١٩ـالف(( پديد
آورده است .همچنان که پيشتر گفتهام '' ٬ـميتوان ادعا کرد که مقوله مبتداي ثانويه يک نقطه نيست

بلکه يک طيف است) ``.دبيرمقدم  ٬١٣٦٩ص .(٤٣به بياني ديگر ٬رابطه افزودگي مـيتوانـد بـه
صورت مکرر باشد.
اـگر اين مشاهدات و استنباطها درست باشد ٬پاسخ دوپرسشي که با آنها مقاله را آغاز
ـکرديم چه خواهد بود؟ به نظر ميرسد نظريهها تمايل دارند زبان را در قالب يک ظرف
بگنجانندـــ ظرف صورت و ساختار يا ظرف نقش و کارکرد .نگارنده ٬با توجه به نقد و
بحثهاي خود در بخشهاي دوم و سوم مقاله ٬اميدوار است نشان داده باشد که هيچـيک از
نظريههاي مطرحشده در بحث کنوني ما به تنهايي براي تـبيين دادههـاي زبـان فـارسي
ـکارامد نيست .از سوي ديگر ٬هرکدام از اين نظريهها افقهايي را فراروي ما ميگشايد که
چشمپوشي از آنها نه تنها به شناخت سطحي و حسي ما از پديده زباني مورد نظر منتهي
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خواهد شد بلکه تـوصيف و تـحليل مـا را بـريده و گسسـته از دسـتاوردها و تـحوالت
زبانشناسي خواهد کرد .به نظر ميرسد در تدوين دستور جامع زبان فارسي بايد بهـگزيني

ـکرد .در آن دستور ٬نه از ساختار ميتوان غافل ماند ٬نه از نقش و کارکرد ٬و نه از تحوالت
تاريخي و مالحظات ردهشناختي .به نظرم ٬اين استنباط درباره چگونه بودن يک دستور
زبانشناختي و در عين حال عمومي برگرفته از استنباطي است درباره ماهيت و چيستي
دار محض
زبان و هنگامي حاصل ميشود که بکوشيم امانتدار دادهها باشيم ٬تا امانت ِ
نظريهها.
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