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  هاي اجباري در زبان فارسي افزوده
  

  *هنگامه واعظي

  
  ، گيالن، ايرانگروه زبان انگليسيشناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشت،  يار زباناستاد

 
  26/7/93پذيرش:                                                 7/2/93دريافت: 

  

  چكيده
زبان فارسي  3و وصفي 2هاي اسناديرا در عبارت 1»هاي اجباريافزوده«در اين مقاله، حضور/عدم حضور 

هاي اختياري نيستند و  هاي پيشين، سازهها برخالف ايدهدهيم كه افزوده كنيم. با اين بررسي نشان مي طالعه ميم
هاي اسنادي و  گفتارها نقش بسزايي داشته باشند. فرضية مقاله اين است كه ساخت ممكن است كه در برخي پاره

شوند؛ اما چنين تبيين جامعي در  ي بهتر توجيه ميوصفي با پيروي از مالحظات كاربردي و نيازهاي بافتي و كالم
ها براي اغناي نياز كانوني  هايي، حضور افزوده شود. در چنين ساخت هاي دستوري و معنايي مشاهده نمي تحليل

گفتار بايد حاوي كانون باشد و در بافت كالمي اطالع جديدي را به  الزامي است. براساس نياز كانوني، هر پاره
سازي چنين نيازي است. اين نياز  هاي مرتفع هاي اجباري فقط يكي از شيوه قال دهد. حضور افزودهشنونده انت

گيرد. با مرور  سرچشمه مي 5»هورن- آر اصل«يا  4»اصل كميت«كالمي از يكي از اصول همكاري گرايس به نام 
گفتارها  ها در پاره ر افزودهيابيم كه نياز كانوني و توجه به مالحظات كاربردي انگيزة اصلي حضو شواهد درمي

دهنده باشد. به اين ترتيب،  گفتار در بافت كالمي و طبيعي خود بايد براي مخاطب اطالع است؛ بنابراين، هر پاره
كوتاه) و وصفي در زبان فارسي با حضور افزودة اجباري بهتر درك  6هاي اسنادي (جمالت مجهولعبارت
  شود.ني تلقي ميها نياز كانوشوند و دليل حضور آن مي

  
  هورن.- نياز كانوني، اصل كميت، اصل آر: افزودة اجباري، ساخت رويدادي، واژگان كليدي

  

  . مقدمه1
شناسي، يكي از مباحثي كه همواره مورد توجه قرار گرفته، تمايز بين متمم و افزوده در مطالعات زبان

هاي زباني بسيار مهم فزوده براي نظريهاست. برخي معتقدند كه اين تمايز و آشكار شدن مفهوم متمم و ا
توان طور كلي، مي به). Boland, 2008 & Tutunjianشناختي دارد (است و تمايز بين آن دو واقعيت روان

» هاافزوده«آيند؛ اما شمار مي مركزي و اصلي هستند و اجزاي اصلي جمله به 7»هامتمم«ادعا كرد كه 
 

1 Obligatory  Adjuncts 2Clausal predication   3 Prenominal Modification  4Grice's maxim of Quantity  5 Horn's R- principle  6 م   مقد ر  ي (دبي رس زبان فا در  مجهول  د  1با قبول وجو ن384 رسي آ ي) به بر پردازيم.ها م  7 Argum ents  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 235-215، صص1395فروردين و ارديبهشت )، 29(پياپي  1، ش7د
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هاي متفاوت نحو، نحوة عملكرد كنشي هستند. براساس كتاباطالعات اضافي از زمان، چگونگي و 
  تعبيرهاي متنوعي وجود دارد.

ها اين است كه متمم ها مكرراً اجباري هستند. تفاوت ميان آنها هميشه اختياري هستند، متممافزوده
ها فزودهشود؛ بنابراين، ارتباط نزديكي بين هسته و متمم وجود دارد. درمورد اتوسط هسته انتخاب مي

ها اطالعات اضافي هستند كه با هستة گروه نحوي ارتباط نزديكي ندارند طور نيست. آن اين
)Tallerman, 2005: 98.(  
ها اين تمايز بين متمم و افزوده بسيار مهم است؛ اما هميشه كار آساني نيست. تفاوت اصلي آن«

  ). Kroeger, 2004: 10» (طور نيستندها اينها با معناي فعل ارتباط نزديكي دارند. افزودهاست كه متمم
» شود مرتبط هستنداي كه توسط فعل بيان ميها اجزايي هستند كه با كنش، حالت و نتيجهمتمم«
)Haegeman, 1994: 44.(  

 ).Carnie, 2006: 51» (اي يا فعلي شركت داده شوندتوانند در روابط گزارهها ميمتمم«

اي شناسان، در تمايز بين افزوده و متمم توافق گسترده كه ميان زباندهند مي همة تعاريف نشان
وجود دارد. مسئلة قابل تأمل اين است كه در تمامي اين تعبيرها، افزوده با توجه به مالحظات نحوي و 

تواند به اختيار در جمله قرار بگيرد. گفتني است كه در دستوري، اطالع اضافي تلقي شده است و مي
اند: متمم اجباري/متمم اوليه و متمم اختياري/متمم ثانويه ها، به دو نوع متمم نيز قائل شدهيبرخي بررس

)Hedberg & De Armond, 2009شناسان براي تشخيص و جداسازي متمم از افزوده، از  ). زبان
ظ نحوي ها ازلحاها اختياري بودن آن است. افزودهاند كه يكي از آنهاي بسياري استفاده كردهآزمون

  گونه نيستند.ها ايناختياري هستند؛ اما متمم
شناسان قرار گرفته،  هاي اسنادي و وصفي مورد توجه زبان هايي كه در عبارت يكي از ساخت

 ,Grimshaw& Viknerشو و ويكنر ( كاربرد افزوده در جمالت مجهول كوتاه است. چنين تحليلي را گريم

  ) در زبان انگليسي مطرح كردند.1993
1. a. #  8 This house was built. 

    b. This house was built last year. 
هايي را بررسي كردند. در اين مقاله،  ها در پژوهش خود، با رويكرد رويدادبنياد چنين ساخت آن

در زبان فارسي را ارزيابي و پس از  b-1و   a-1هاي هايي مانند مثال انگيزه و نحوة توزيع چنين افزوده
كنيم. با استدالل  ها را مطرح مي سي نقادانة رويكرد رويدادبنياد، انگيزه و بررسي كاربردشناختي آنبرر

دهيم كه اتكاي صرف به مالحظات نحوي و معنايي در  و ارائة شواهدي از زبان فارسي، نشان مي
تبعيت از  كند و با تكيه بر مالحظات كاربردي، مانند ها كفايت نمي توجيه حضور/عدم حضور افزوده

  آيد.  دست مي تري به اصول كاربردشناختي كالم در بافت، تبيين جامع
گفتار به  گفتار انگيزة كاربردي دارد و هر پاره ها در پاره فرض اين مقاله اين است كه حضور افزوده

 
8 اندهنده   المت نش ين ع جمله تنها ميا ين است كه اين  ما ا ك ه ر ين جمل ه پذيرش ا ين عالمت درج ي نيست. ا لت طبيع ه حا بول باشد ك بل ق ص قا در بافتي خا ن ميتواند  ه دوم نشا ز جمل كر تر ا ا است( لنگا نگر ت آرما ت خنثي باف ف است. با و خنثي  ي  امال طبيع جمله ك ه بافت  كت 1987دهد ك ). 1994، لمبر  
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ن كانوني نياز دارد كه ازطريق آن، اطالعات جديد در بافت كالمي به شنونده انتقال يابد. شواهد نشا
هاي اغناي نياز كانوني است. در اين بررسي، استدالل  ها فقط يكي از روش دهند كه حضور افزوده مي
كند. اصول كاربردي حضور  كنيم كه چنين محدوديت كاربردي از اصل كميت گرايس تبعيت مي مي

در بافت كالمي  گفتار هنگامي مجاز است كه رو، يك پاره كند؛ ازاين گفتار مجاز مي ها را در پاره افزوده
هاي وصفي). پس با بررسي بيشتر شواهد  هاي اسنادي و هم در ساخت دهنده باشد (هم در ساخت اطالع

ها براي درك بهتر  هاي اختياري نيستند و حضور آن ها سازه دهيم كه افزوده در زبان فارسي نشان مي
  گفتار ضروري است. شنونده (انتقال اطالع جديد) در پاره

  اند از: قاله عبارتهاي م پرسش
  هاي اجباري در زبان فارسي وجود دارند؟ آيا افزوده -
  ها چيست؟ انگيزة حضور اجباري آن -

  اند از: هاي پژوهش عبارت فرضيه
  در برخي از جمالت فارسي افزودة اجباري وجود دارد. -
  شود.افزودة اجباري سبب اغناي نياز كانوني جمله مي -

شود. هريك از استفاده مي ?و  #، *ي پژوهش حاضر، از عالئم اختصاري هاگفتني است كه در داده
دهند كه از كمترين درجة پذيرش يا غيرقابل قبول تا اين عالئم درجات متنوع پذيرش جمالت را نشان مي

دهد و اين است بار معنايي بيشتري را نيز نشان مي #شوند. عالمت بندي مي درجة قابل قبول باال درجه
  .a-1تواند صحيح باشد؛ مانند مثال هاي خاصي مياي با اين عالمت در بافتين جملهكه چن

ها و شود. بخش نخست به مطالعات پيشين درزمينة متمماين مقاله از چهار بخش اصلي تشكيل مي
شو و  ها (اجباري) در زبان فارسي اختصاص دارد. در بخش دوم، به نگرش رويدادبنياد گريمافزوده
كنيم و  هاي مجهول كوتاه توجه مي ها در جمله هاي حضور افزوده عنوان يكي از انگيزه ) به1993(ويكنر 

كشيم. در بخش  ها، چنين تحليلي در زبان فارسي را به چالش مي پس از بررسي رويدادي اين ساخت
ت ) را برمبناي اصل كمي2001سوم، رويكرد كاربردي و نگرش به نياز كانوني گلدبرگ و آكرمن (

هاي وصفي را  كنيم. درپايان، ساخت هاي فارسي برمبناي آن را ارائه مي گرايس معرفي و تحليل داده
نماييم؛ با اين هدف كه نظرية كاربردي توجيه يكدست و جامعي را  هاي اسنادي بررسي مي مانند ساخت

شده كلي از بررسي انجامگيري گفتارهاي مطرح ارائه كند. بخش پاياني مقاله به نتيجه بر همة انواع پاره
  يابد.اختصاص مي

  
  . پيشينة پژوهش2

) در بررسي خود و نمايش تفاوت مكتب دستور وابستگي و زايشي، به انواع و تعداد 1383زاده ( طبيب
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كند. دستور زايشي درمجموع تنها به وجود دو وابستة متمم و افزوده هاي فعل نيز توجه ميوابسته
هاي فعل را به سه دسته داند و وابستهبندي را كافي نميابستگي اين تقسيممعتقد است؛ اما دستور و

ها و سپس ها و افزودههاي فعل ابتدا به دو دستة كلي متممكند. طبق دستور وابستگي، وابستهتقسيم مي
يان بندي چنانكه نگارندة مقاله ب شوند. اين تقسيمها به دو نوع اجباري و اختياري تقسيم ميخود متمم

  كرده، براساس معيارهاي نحوي صورت گرفته و عمداً به معيارهاي معناشناختي توجهي نشده است. 
ها، آن جمله غيردستوري يا پذيري، اگر با حذف يكي از سازه الف. متمم اجباري: طبق آزمون حذف

ي است شده متمم اجباري است. براي مثال، مفعول در مثال زير متمم اجبار ناقص شود، سازة حذف
  ):22(همان: 
  . الف. او خانه را اجاره كرد.2
  او اجاره كرد. *ب.      

اي كه حذف آن جمله را غيردستوري نكند، يا متمم ها: وابستههاي اختياري و افزودهب. متمم
  اختياري است يا متمم افزوده.

طبق اين آزمون،  كند.زاده در تفكيك افزوده از متمم اختياري، آزمون تخصيص را معرفي مي طبيب
اي كه فقط با فعل يا افعال خاصي كار برود افزوده است و وابسته اي كه با هر فعل ديگري بهوابسته

اي بايي در جملة زير افزوده است؛ زيرا . براي مثال، گروه حرف اضافه9كار رود متمم اختياري است به
  كار رود. تواند بهبا هر فعل ديگري مي

  غذا خورد. . الف. او با عينك3
  ب. او با عينك خوابيد.    

  رود.كار نمي درمقابل آن، متمم اختياري با هر فعل ديگري به
  انداز كرد. او از روي متن پس *. الف. 4

  ب. او خانه را از من اجاره كرد.      
يم هاي صفات را نيز به دو دستة متمم و افزوده تقس)، وابسته1388زاده در بررسي ديگر خود ( طبيب

هاي افعال، يا اجباري هستند يا اختياري. او در اين هاي صفات نيز مانند متممكند. ازنظر وي، متمممي
طور كلي، ازنظر  نامد. بهروند غيرمتمم يا افزوده مي كار مي اي بههايي را كه با هر هستهبررسي نيز وابسته

  كار برد. توان بهاي ميها را با هر فعل يا هستهزاده افزوده طبيب
 Hallidayها در زبان فارسي ازنظر صورتگرايي و نقشگرايي () در بررسي افزوده1388جعفري (  

& Matthiessen, 2004شناسان )، معتقد است كه تحليل صورتگرايان از افزوده يكسان نيست. زبان
بررسي نقشي،  كنند. در ) تلقي ميXها را خواهر هسته (و متمم) 'Xها را خواهر (صورتگرا افزوده

هاي نقشي و توزيعي بوده  شوند. قطعاً چنين بررسي برمبناي مالكها به انواع متعددي تقسيم ميافزوده
 

9 يدر اين پژوهش مش  ص م زودهخ است. اف تعبيري مسئله ساز  ين  يگردد كه چن ي نيز م اجبار اسخگو نيست.هاي  د پ موار ر تمامي  ي د راين چنين معيار ند. بناب رح شو ي مط ل خاص فعا ا ا توانند ب  
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توانند حذف شوند (بدون ها مياست. وي در جايي از بررسي خود، معتقد است كه در مواردي، افزوده
مواردي هم اين حذف به غيردستوري الف) و در -5اينكه براي معناي جمله مشكلي پيش آيد؛ مانند مثال 

  ب).-5شود (مثال و يا مبهم شدن جمله منجر مي
  دوست دارم. عاشقانه. الف. من مادرم را 5

  كند.) رفتار مي- *( به زيركيب. او 
هاي صوري توجه كرده است. ) به بررسي قيد در زبان فارسي، با تأكيد بر مالك1388زندي مقدم (

هايي نشان داده شوند و صورتهاي نحوي معرفي ميود در ارتباط با گروهدر اين بررسي، انواع قي
اي، گروه شده است كه ممكن است هريك از انواع قيد بپذيرد؛ مانند گروه اسمي، گروه حرف اضافه

  قيدي و بندهاي قيدي.
) مشخصة واژگاني و جايگاه نحوي قيدهاي اجباري در زبان فارسي 1393درزي و لبافان خوش (

ها را در دو گروه  ها را افزودة اجباري دانستند و اين نوع سازه ها برخي از قيد بررسي كردند. آن را
گرا انجام شده  هاي اختياري و اجباري در نحو بررسي نمودند. اين تحليل برمبناي دستور كمينه افزوده

با داشتن مشخصة » رفتار كردن«و » تا كردن«، »برخورد كردن«ها، افعالي مانند  است. از نگاه آن
]unmanner به حضور يك سازة قيدي در ساخت جمله نيازمند هستند. چنين قيدي اجباري خوانده [

] وابسته است. از اين ديدگاه، دستوري بودن و manner+شود كه به حضور مشخصة واژگاني [ مي
ند كه قيدهاي شود و نگارندگان معتقد ها براساس گزينش معنايي تبيين مي نادستوري بودن ساخت

هاي تا كردن و برخورد كردن ناسازگار هستند؛ به سخن ديگر، گرچه  در توصيف فعل» كامالً«و »ً عمدا«
را دربر » هوشيارانه«و » خوب«هاي  گيرد، قيد ساخت موضوعي افعال يادشده در واژگان را دربر نمي

  في شده است.ها در جايگاه مشخصگر گروه فعلي بزرگ معر گيرد. جايگاه نحوي آن مي
  . الف. داور با بازيكن خاطي هوشيارانه برخورد كرد.6
  داور با بازيكن خاطي كامالً برخورد كرد. *ب.     
رسد كه در چنين تحليلي، همچون رويكرد رويدادبنياد، با نگاه نحوي و معنايي قيود  نظر مي به

فارسي دستوري و قابل قبول هاي زير كه در زبان  اجباري بررسي شده است. در اين تحليل، مثال
  اند. هستند، از نظر دور مانده

  . الف.  داور با بازيكن خاطي عمداً برخورد كرد.7
  ب. با بازيكن خاطي عمداً برخورد شد.      

ها و ها، به متممهاي پيشين و تا جايي كه نگارنده اطالع دارد، در بيشتر پژوهشبا توجه به بررسي
عنوان سازة اجباري و  ها بهها، از افزودهيك از آن ا اشاره شده است و در هيچهها و تمايز آنافزوده

رو، درادامة مقاله، ابتدا رويكرد  ضرورت جمله با رويكرد كاربردي سخني به ميان نيامده است؛ ازاين
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هاي موجود، بحث  كنيم، سپس با ارائة كاستي رويدادبنياد را مطرح و در زبان فارسي بررسي مي
ها را  دهيم و درپايان، انگيزة كاربردي حضور افزوده نة افعال كنشي و ايستايي را گسترش ميدرزمي
  كنيم. بيان مي
  

  شو و ويكنر) . رويكرد رويدادبنياد (گريم3
كننده برمبناي  شو و ويكنر در بررسي خود، با تقسيم افعال تحققي به دو نوع سازنده و ويران گريم
ها در جمالت مجهول  )، نتيجه گرفتند كه انگيزة اصلي حضور افزودهDowty, 1986بندي دوتي ( طبقه

كوتاه، ساخت رويدادي فعل است. فرض اين رويكرد اين است كه افعال تحققي از دو زيررويداد تشكيل 
ها در  ها، حضور افزودة اجباري در افعال تحققي سازنده، اجباري است. آن اند. برمبناي استدالل آن شده

د فقط حضور عبارت كنادي در جمالت مجهول را درنظر گرفتند كه در زبان انگليسي بسيار استدالل خو
  رايج است.

8. a.  # This house was created/built 
    b. This house was created/built by an architect. 
9. This house was destroyed. 
10. Your conversation was recorded.  

گيرند كه از دو زيررويداد تشكيل شده باشند يا به  هاي اجباري مي يدادي، افعالي افزودهاز نگاه رو
بيان ديگر، ساخت رويدادي مركبي داشته باشد. ازنظر اين رويكرد، هريك از اين زيررويدادها بايد 

ايجاد «و » آفريدن«، »خلق كردن«، »پرورش دادن«، »رشد كردن«، »ساختن«شناسايي شوند. افعالي مانند 
هاي خود بر دو شوند. برمبناي اين تحليل، فعل ساختن با وابسته افعال تحققي ساختن ناميده مي» كردن

  داللت دارد.» نتيجه و حالت نهايي«و » فرآيند ساختن«زيررويداد 
، شناسايي هردو زيررويداد در جمالت مجهول با افعال تحققي ساختن ضروري است. a-8در مثال 

  صورت زير است: ويدادي اين نوع جمالت بهعملكرد ساخت ر
  

 10رويداد ساختن           

  
 

   12فرآيند ساختن            11حالت نتيجه                                                
                                                    Y                               x 

  
  

  ساخت رويدادي سازنده 1شكل                  

 
10 Creation Event  11 State(resultative state) 12 Process X or adjunct 
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شده يك افزوده است يا يك وابسته، چنين استدالل  ها براي مشخص كردن اينكه آيا بخش افزوده آن
هاي نحوي بايد در ساخت  شده يك وابسته نيست؛ زيرا برمبناي نظريه كنند كه بخش افزوده مي

گونه  يا عبارت كنادي اين» زديرو«موضوعي فعل جايگاهي را به خود اختصاص دهد. قيودي مانند 
گونه تلقي  شناسان اين هاي زبان دانند كه در بسياري از تحليل ها عبارت كنادي را افزوده مي نيستند. آن

طور كه در باال نيز مطرح  ). همان1989؛ بيكر و همكاران، 1990شو،  ؛ گريم1384شده است (دبير مقدم، 
افعال تحققي «آمد، از  1مهم است. فعلي كه در شكل هاي مجهول بسيار كرديم، نوع فعل در جمله

ها تحليل شدند. در اين ها، مثالبود. برمبناي ساخت رويدادي و دو زيررويداد مطرح در آن »سازنده
  ).b-8ها، افزودة اجباري الزم است (مثال جمله

و نوع فعل دهند كه شناسايي زيررويدادها در اين د، شواهد نشان مي10و  9هاي  درمورد مثال
، گروه ديگري از 9گيرد. در مثال  زمان صورت مي كننده و كنشي) مانند ضبط كردن هم (افعال ويران

افعالي هستند كه  13»كننده افعال تحققي ويران«افعال تحققي وجود دارند كه با نوع اول متفاوت هستند. 
 thisرود (يدادي يا كامالً ازبين ميپيش از رويداد وجود دارد؛ اما پس از عمليات رو 14ها، پذيرندهدر آن

house( يا به ) شكل صداyour conversationبه اين 10و  9هاي  شود (مثال) وجود دارد و ضبط مي .(
ها اين است كه هاي اصلي آن ترتيب، پذيرنده از همان ابتدا در فرآيند رويداد شركت دارد. يكي از ويژگي

تواند بتداي جملة مجهول قرار گرفته است، هردو زيررويداد را ميپذيرنده يا مفعول جملة معلوم كه در ا
در گروه دوم افعال تحققي قرار » كننده ويران«)، 1993شو و ويكنر ( شناسايي كند؛ بنابراين، ازنظر گريم

تواند نشان دهد؛ گيرد. در اين نوع، پذيرنده هردو زيررويداد (فرآيند و نتيجة حالت فعل) را مي مي
  دهيم: ، به افزودة اجباري نيازي ندارد. نمودار آن را در زير نشان ميبنابراين

  
  كننده رويداد ويران               

  
  

  حالت نتيجه                   فرآيند                                                   
                                                           y                       x,y   

  

   كننده ساخت رويدادي ويران 2شكل                

  

)، پذيرنده يا وابستة 2گيريم كه در افعال تحققي نوع دوم (شكل  ، نتيجه مي2و  1با مقايسة نمودار 
-دروني فرآيند عمليات را به اين دليل كه پيش از رويداد وجود دارد و در فرآيند كنش شركت دارد مي

فرضي وجود دارد و وابستة بيروني هردو زيررويداد را تواند شناسايي كند و بنابراين، از پذيرنده پيش
 

13 Destructive Accom plishments  14 Them e 
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دهد؛ اما در افعال تحققي نوع اول يا سازنده، پذيرنده پيش از رويداد وجود ندارد و تشخيص مي
ابل بين دو نوع فعل تواند مشخص كند. چنين امري دليل تقبنابراين، پذيرندة آن فرآيند عمليات را نمي

  شده است. 9و  8تحققي در مثال 
حدس «مانند نوع اول است يا دوم، آزمون  10شو و ويكنر براي قضاوت درمورد اينكه جملة  گريم
دهد كه در نوع ). اين آزمون نشان ميGrimshaw& Vikner, 1993: 146برند ( كار مي را به 15»بزن چي؟

تاه، جملة بدون افزوده نامفهوم و ناقص است؛ درحالي كه در نوع اول افعال تحققي در جملة مجهول كو
  گونه نيست. به مثال زير توجه كنيد: دوم، اين
  اين خانه ساخته شد. #/   *. الف. حدس بزن چي؟11
  تون ضبط شد. ب. حدس بزن چي؟ علي كشته شد./ مكالمه     

گيرند و به  در گروه دوم قرار مي» ندهكن ويران«و » ضبط كردن«ها، افعال  به اين ترتيب، ازنظر آن
  ب).-11هاي اجباري نيازي ندارند (مثال  حضور افزوده

خالصة بحث اين است كه دو طبقه از افعال تحققي وجود دارد كه هريك واكنش متفاوتي دربرابر 
در جمله دهند. در اين نوع افعال، دو زيررويداد وجود دارد كه بايد شناسايي و افزودة اجباري نشان مي

  پذير بود:   از دو طريق زير امكان 16مشخص شوند. شناسايي اين زيررويدادها در جمالت مجهول
  هاي اجباري در جمله (افعال تحققي سازنده) نوع اول: ازطريق افزوده

  كننده) ها در جمله (افعال تحققي ويرانها و وابستهنوع دوم: ازطريق خود واژه 
  

  دادبنياد در زبان فارسي.  ارزيابي رويكرد روي3- 1

دهد كه  اند. دبير مقدم نشان مي شناسان به ساخت مجهول توجه كرده در زبان فارسي، بسياري از زبان
). وي معتقد 17 -1: 1384بر ساخت ناگذرا، ساخت مجهول نيز در زبان وجود دارد (دبير مقدم،  عالوه

اند حذف شود. چنين نگرشي ازلحاظ تو است كه در اين زبان، عبارت كنادي در جمالت مجهول مي
ها به حذف آن عبارت تمايل  هايي قرار داده است كه در آن شناختي، زبان فارسي را در ردة زبان رده

). دبير مقدم معتقد است كه گوينده آن بخش از جملة مجهول را كه 167: 1388وجود دارد (منصوري، 
است (گوينده و شنونده از پيش از آن آگاه كند؛ حشو از آن جهت كه يا بديهي  حشو است حذف مي

  هاي زير توجه كنيد: هستند) و يا براي خود گوينده نيز نامشخص است. به مثال
  ).5: 1384. الف. اين مسجد در زمان صفويه ساخته شده است (دبير مقدم، 12
  (افعال تحققي سازنده)     
  اين مسجد ساخته شد. #ب.       

 
15 Guess what?  16 ي  ي رويدادها مشاهده م دي و شناساي خت رويدا موضوعي و سا اخت  ن س ك ميا ك به ي ي ي ابق ل تط هو ر خالف مج لوم ب الت مع زهدر جم دها توسط سا م زيررويدا معلو ت  ر جمال ي ميها و وابستهشود. د فعل شناساي ه افزودههاي  ز ب يا دليل ن ين  ه هم ست. ب ل چنين ني هو الت مج ا در جم وابسته بيروني كه ميشوند. ام ه مجهول،  است. در جمل ده  د ش محدو ه  هول كوتا مج ت  جمال به  ري  اً نياهاي اجبا و صرف د  د دار ي وجو ه نحو ا مجهول تنها يك جايگ نحوي در جمله  ظ  لحا ه  ين ب برا نا است. ب اري  ي ظاهر شود اختي ت عبارت كناد صور اليتواند به  در ح است؛  ي  ن ضرور وابسته و اغناي نياز آ ي ز به يك  و زيررويداد شناسايي شوند. م د د ز باي ل ني مجهو ه  ر جمل ي د رويداد خت  ر سا ه د د ك وجو و  ك بين آن د ك به ي بقت ي هميشه اين مطا است و  ز شده  ي متماي بحث تا حد در اين  دي  و رويدا ي  خت موضوع و سا گرفت كه نياز د ندارد. توان نتيجه   

خت موضوعي                                     خسا ي    سا رويداد           ت 
  ) معلوم                x و  y  ( الت نتيجه ، ح ( فرايند                     (  

(           مجهول  x -Ǿ و   y    (                  ( لت نتيجه رايند ، حا ( ف  
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  ئت شد.آن پيام قرا #. الف. 13
  وسيلة) نمايندة پارلماني قرائت شد.   ب. آن پيام توسط (به      
  (افعال كنشي)     
  شود.   آن آواز خوانده مي #. الف. 14
  (افعال كنشي)    
  شود. ب. امشب آواز توسط استاد شجريان خوانده مي    
و زيررويداد و شناسايي دهند كه در زبان فارسي، فقط درنظر گرفتن د نشان مي 14تا  12هاي  مثال

رويدادها كافي نيست. چنين محدوديتي مخصوص افعال تحققي سازنده و نابودكننده نيست؛ بلكه در افعال 
شود.  ) كه از ساخت رويدادي ساده برخوردارند نيز مشاهده مي13و  14ديگر، مانند افعال كنشي (مثال 

در زمان صفويه). به اين  12شود (مثال  نمي هاي كنادي محدود همچنين، كاربرد افزوده فقط به عبارت
هاي اجباري در زبان فارسي فقط با انگيزة اغناسازي رويدادها در ساخت رخ  ترتيب، حضور افزوده

شو و ويكنر، حضور عبارت كنادي سبب اغناي زيررويداد  دهد؛ به سخن ديگر، برمبناي ديدگاه گريم نمي
گيريم كه  هاي فارسي، نتيجه مي ). براساس مثال1شود (شكل  موضوع بيروني در افعال تحققي سازنده مي

ها مخصوص افعال تحققي سازنده نيست و افعالي مانند كنشي و ايستايي با داشتن يك  حضور اين افزوده
  كنند. ساخت رويدادي ساده نيز از چنين محدوديتي تبعيت مي

ها در  يم (با اين فرض كه حضور افزودهكن درادامة مقاله، ابتدا افعال كنشي و ايستايي را بررسي مي
شود) و سپس با بررسي و مرور شواهد بيشتر در زبان  ها نيز مشاهده مي افعال ديگري جز تحققي

گفتارهاي فارسي دخيل هستند؛ به  دهيم كه عوامل ديگري نيز در قابل قبول بودن پاره فارسي نشان مي
گفتار قابل قبولي را در بافت  توانند پاره ي است كه ميها يكي از عوامل سخن ديگر، حضور اجباري افزوده

گفتارهايي مفروض است. با سه  هاي متعددي در درجة پذيرش چنين پاره توليد كنند. به اين ترتيب، روش
  دهيم: پرسش زير كار را ادامه مي

  ها فقط مخصوص افعال تحققي است؟ آيا حضور افزوده -
  گفتارها دخيل هستند؟ هاي اجباري در پذيرش پاره ودهجز حضور افز آيا عوامل ديگري به  -
  ها در بافت كالمي چيست؟ انگيزة اصلي و دليل واقعي حضور يا عدم حضور افزوده -
  

  .  افعال ايستايي و كنشي3- 2

، شناسايي دو زيررويداد فرآيند و حالت نتيجه محور اصلي تحليل 3در بحث ساخت رويدادي در بخش 
شد. در افعال تحققي سازنده، افعال تحققي مركب از دو رويداد درنظر گرفته مي بود و ساخت رويدادي

كننده، وابستة براي تشخيص زيررويداد فرآيند، به افزودة اجباري نياز بود و در افعال تحققي ويران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 21

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-11063-fa.html


  ...هاي اجباري در افزوده هنگامه واعظي                                                                                                  
 

 224

 ايشود كه هرگاه جملهبيني مي توانست مشخص كند. به اين ترتيب، پيشبيروني هردو زيررويداد را مي
-ساده باشد (با يك رويداد ساده)، ساخت رويدادي آن توسط وابستة بيروني مشخص و شناسايي مي

دهند كه در زبان شود و بنابراين، ديگر به حضور افزودة اجباري نيازي نيست؛ اما شواهد نشان مي
د و دهن فارسي، افعال ديگري نيز به حضور افزودة اجباري نياز دارند و به آن حساسيت نشان مي

ها و تنهايي پاسخگو نيست. ساخت رويدادي تنها براي بخشي از پرسش بنابراين، ساخت رويدادي به
  هاي زير: ها، تبيين منطقي ارائه كرده است؛ مانند مثالحالت
  آن كتاب خوانده شد (كنشي). #. الف. 15
  ب. آن كتاب توسط شاگرد ممتاز كالس / ديروز خوانده شد.      
  حقيقت درك شد (ايستايي). آن #. الف. 16
  درك شد. 19وسيلة بسياري از مردم / در قرن  ب. آن حقيقت باالخره/ به     
دهند، اتكاي صرف بر ساخت رويدادي مركب و تنها يك نشان مي 16تا  15هاي طور كه مثال همان

ر ساخت رويدادي هاي اجباري در جمالت فارسي با تكيه بنوع از افعال كافي نيست. دليل حضور افزوده
نمايان است، درنظر گرفتن ساخت رويدادي  16و  15طور كه در جمالت  كافي نيست؛ بنابراين، همان
گفتارها  هاي اجباري در پاره شو و ويكنر شرط اصلي و مجوز حضور افزوده مركب با پيروي از گريم

  كند. هاي كالمي كفايت نمي نيست. چنين شرطي براي همة بافت
  

  ها هنگي افعال تحققي در حضور/عدم حضور افزوده. ناهما3- 3

ها مخصوص افعال تحققي نيست. در اين  هاي بخش پيشين ديديم، حضور افزوده طور كه در مثال همان
شو و ويكنر، الزاماً  بيني گريم گونه افعال برخالف پيش دهيم كه اين بخش، با اين فرض بحث را ادامه مي

شود. در اين بحث، خواهيم ديد كه عواملي چون  افعال تحققي منجر نميگفتار  به حضور افزوده در پاره
توانند  گفتار مي تغيير زمان دستوري، نفي، كانوني كردن و نكرگي، نياز به حضور افزوده را در پاره

  ازبين ببرند؛ مانند جمالت زير:
  شد (فعل كمكي و زمان دستوري). خواهد. الف. آن مسجد ساخته 17
  .  ساخته شود ( فعل كمكي و زمان دستوري) ممكن است مسجدب. آن        
  د (نفي).نشپ. آن مسجد ساخته         
  (زمان دستوري). شود ساخته مي داردت. آن مسجد          
  ساخته شد (نكرگي). مسجدث.         
  ( كانوني). شدج. آن مسجد ساخته         
  مسجد (كانوني). ساخته شدچ.         
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گفتارهاي خود، بدون حضور افزودة  دهند كه فعل تحققي سازنده در پاره نشان مي 17ي ها مثال
هاي متفاوت  اجباري مجاز است و درجة پذيرش قابل قبولي دارد؛ بنابراين، افعال تحققي سازنده در بافت

ها  ازهاند. تكية كانوني، نكره شدن وابستة فاعلي، نفي و تغيير آرايش س يكدست و هماهنگ عمل نكرده
ها، زبان فارسي با داشتن  بر آن توانند برهانند. عالوه گفتارها را از شرايط نامطلوب و نابجا مي پاره

ها، كانون و جايگاه تكية تقابلي در  جايي سازه اي نسبتاً آزاد، اين امكان را دارد كه با جابه آرايش سازه
ي بدون پاسخ در رويكرد رويدادبنياد نشان ها چ. شواهد و   پرسش-17بافت را تغيير دهد؛ مانند مثال 

  جز مالحظات نحوي و معنايي در اين امر دخيل است. دهند كه عامل ديگري به مي
  ساخته شد (نه خانه).  مسجدآن . الف. 18
  نه طراحي شد).( ساخته شد ب. آن مسجد       

ها در  ضور افزودهبيني حضور/عدم ح گيريم كه ساخت رويدادي در پيش از اين شواهد نتيجه مي
هاي زيادي دارد. چنين رويكردي نتوانست توجيه يكدست و جامعي دربارة  گفتارهاي بافتي ناگفته پاره

هايي با نفي، نكرگي و فعل كمكي  جز افعال تحققي، ساخت ها در افعالي به حضور يا عدم حضور افزوده
  ارائه كند.
امل معنايي و دستوري، مانند ساخت رويدادي، دهند كه اتكا به عو طور خالصه، شواهد نشان مي به

كننده نيست. با توجه به چنين مواردي، مالحظات كاربردي و نياز كانوني يا  ها توجيه در همة بافت
  شود. گفتار پيشنهاد و بررسي مي كانوني شدن در پاره

        
  .  نياز كانوني  3- 4

 ,Bolingerنياز دارد ( 17اري در بافت به كانون اطالعيگفتپردازان باور دارند كه هر پارهبسياري از نظريه

1965; Halliday, 1967; Kiss, 1998; Lambrecht, 1994; Polinsky, 1999; Rooth, 1992   در بيشتر .(
) با معيار صوري 1984اند. سلكرك (را برمبناي معيار صوري و كاربردي تعريف كرده 18»كانون«مباحث، 

دارد. حضور آهنگ خيزان روي  19كند و معتقد است كه كانون جمله آهنگ خيزانو آوايي آن را تعريف مي
هاي تشخيص كانون، پرسش و پاسخ دهد كه آن سازه كانون است. يكي از راهمي اي در جمله نشانسازه

  است؛ مانند جمالت زير:
  . در بافت كالمي: علي چه كار كرد؟19

  شد. بيدار -                                 
  . در بافت كالمي: چه شد؟20

  بيدار شد. علي -                               
ناميده نشدني (غيرمفروض) گزاره كه براي شنونده حاوي اطالعات نو است، كانون  بينيبخش پيش 

 
17 Information focus 18 Focus  19 Pitch accent 
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گفتار، بخشي از اطالعات مفروض (كهنه) است و  )؛ بنابراين، در هر پارهAmbrecht, 1994: 218شود (مي
 ;Halliday, 1967; Kiss, 1998كند (كانون جمله اطالعات جديد را منتقل مي بخشي جديد (كانون).

Lambrecht, 1994; Selkirk, 1984; Vallduvi, 1992گفتار به كانون  )؛ بنابراين، ادعاي نياز هر پاره
در بافت شود. كانون هر جمله ارزش گفتاري آن را ريزي مي براساس نقش كاربردي كانون پايه

الف را تحليل -12). با چنين ديدگاهي، جملة Lambrecht, 1994; Vallduvi, 1992كند ( مشخص مي
  كنيم:كنيم تا علت نياز به افزوده را بهتر بررسي كنيم. آن مثال را در اينجا تكرار مي مي

  اين مسجد ساخته شد. #. 21
كند بر مصداق مشخصي داللت مي فرض است و پيش» اين مسجد« در اين جمله، وجود فاعل معرفة

)Strawson, 1964 ،فرض جمله است. در پيش» مسجدي در زمان گذشته ساخته شده است«)؛ بنابراين
-فرض بازمي كه به همان پيش» شده فعل ساخته«و » شده فرض مسجد پيش«اين جمله، با گروه اسمي 

حضور افزودة اجباري ضرورت دارد تا  رو، در اين نوع جمالت، گردد، اطالع جديدي وجود ندارد؛ ازاين
  .20نياز كانوني آن را اغنا كند

براي تشخيص اينكه از كجا بدانيم كه افزودة اجباري كانون جمله است، از آزمون ارتسشيك شاير 
 22كنيم. در اين آزمون، بخشي كه در حيطة كانوناستفاده مي 21»آزمون دروغ«) با نام 1979و لپين (

شود؛ مانند نمونة گفتار درنظر گرفته مي در اين تحليل، كانون بخش برجستة پاره شود.است، انكار مي
  زير:

  ساخته شد. 1389. الف. اين مسجد در سال 22
  1389ساخته شد!          كانون= در سال  1393ب. دروغ است! در سال       
  آن ساخته نشد. #پ. دروغ است!       

كند و  آن را انكار مي» زمان ساخته شدن«فت كالمي طبيعي، الف، مخاطب در با-22با بيان جملة 
ساخته شدن «پ، -22طور صحيح انكار شده است. در جملة  كانون جمله همان بخشي است كه به

شود؛ چون كانون فرض است، انكار نمياي كه پيشفرض بوده، انكار شده است. سازه كه پيش»  مسجد
خشي كه كانون است تاريخ مربوط به ساختن است، نه ساخته دهد كه بنيست. چنين آزموني نشان مي

هاي بسيار مهم ارتباط، انتقال اطالع جديد است و معتقد است كه يكي از شرط شدن مسجد. استلنيكر
ايد دوباره تكرار كنيد بيان كردن چيزي كه قبالً گفته شده مانند اين است كه كاري را كه قبالً انجام داده

)Stalnaker, 1987: 325 ارتباط است ( 23»شرايط نامطلوب«). ازنظر وي، چنين حالتيGoldberg & 

Ackerman, 2001: 7.(  
ضروري است.  24»كانون موفق«گفتار و ارتباط كالمي، شود كه در هر پاره در ادامة بحث، استدالل مي

گيرد. چشمه مي) سر1984هورن (- ) يا اصل آر1975نماي گرايس ( دستيابي به اين موفقيت از اصل كميت
 

20  ) 70: 2001گيون ت ن2 جمال ه  است ك معتقد  يمي)  م د جذب  خو جمله را به  ن  ، كانو ه  ه جمل ي ب ه اختيار ن يك ساز ر وي، افزود ه باو ر ب د. از سوي ديگ ر شون ن اطالعي ظاه ن كانو ن: توانند بدو ه باشد( هما م نداشت قوي ه ر تكيه  بل پي713كند حتي اگ بخشي كه قا و  ، پيش فرض  ص است بل تشخي بخشي از اطالعات كه قا ه  ت ب طالعا ل ا يش). وي در تباد نو م ع  نون و اطال گويد. بيني نيست ، كا  21 Lie test  22 Dom inant part 23 Infelicitous 24 Successful focus  
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حد كفايت ردوبدل شود. درصورتي كه در  برمبناي اين اصول، در مكالمه و تبادل كالمي بايد اطالعات به
فرض اي كانون موفقي نباشد، نقض اين دو اصل روي داده است و جمالت داراي حشو و پيشجمله

طبيعي به كانون موفق نياز  طور هاي اسنادي بهرو، جمالت مجهول فارسي يا عبارت خواهند بود؛ ازاين
يابد. با قبول چنين فرضي، يكي از راهكارهاي اغناي چنين نيازي،  دارند كه ازطريق آن اطالعي انتقال مي

  الف.- 13الف و - 12هاي هاي اجباري در اين نوع از جمالت است؛ مانند مثالكاربرد افزوده
ه دستوري و زمان فعل و نكره بودن گروه جايي جايگاه تكية قوي، تغيير وج به اين ترتيب، با جابه

نوعي رفع شده است. براي مثال،  اند؛ زيرا نياز كانوني بهاسمي، جمالت در بافت كالمي قابل قبول شده
كند، بخشي از  گفتار را جذب مي شده، تكية كانوني پاره الف فاعل كانوني-18پ، نفي و در -17در جملة 

  شود.ر افزوده قابل قبول ميشود و سپس بدون حضوحيطة كانون مي
نتيجة بحث اين است كه براي رسيدن به يك كانون موفق در اين نوع جمالت راهكارهاي متفاوتي 

اند از: افزودة اجباري، تغيير جايگاه تكية قوي، تغيير وجه و  زمان دستوري فعل،  وجود دارد كه عبارت
  ها. نكره بودن وابستة اسمي فاعل و تغيير آرايش سازه

هاي بسياري وجود دارند كه سبب اطالعي شدن جمله گيريم كه راه طور خالصه، نتيجه مي به
كنند. دستيابي به موفقيت كانوني كليد اصلي اين تحليل است. بدون  شوند و نياز كانوني آن را رفع مي مي
خت رويدادي گفتارهاي مجهول شرايط نامطلوبي دارند. چنين شرايطي فقط به سا پاره 25»اطالع كانوني«

  مرتبط نيست و نياز كانوني نيز بايد درنظر گرفته شود.
  

  . تبيين و اصل همكاري گرايس3- 5

هورن -گفتاري به اطالع  يا كانون موفق نياز دارد از اصل كميت گرايس يا اصل آر اين ايده كه هر پاره
ازة الزم اطالعات را در اختيار اند شود، بايد به گفتاري كه بيان مي گيرد؛ به سخن ديگر، هر پاره نشئت مي

شنونده قرار دهد. در گفتمان طبيعي، تكرار و بيان مجدد مطالب و فقدان اطالع جديد يا كانون، اصل 
  كند؛ مانند نمونة زير:  هاي كاربردي نقض مي عنوان يكي از محدوديت كميت گرايس را به

  ).Yule, 1996: 52. همبرگر همبرگر است (23
رساني ندارد و گوينده اطالعات كافي در اختيار شنونده قرار نداده  ي ارزش پيامگفتار چنين پاره

شود اين است كه چنانچه  عنوان صافي كالمي مطرح مي است؛ بنابراين آنچه در اين پژوهش به
شوند و نقض  فرض تلقي مي هاي كالمي اطالع جديدي نداشته باشند، فقط پيش گفتارها در بافت پاره

هاي كالمي و  ردي در بافت كالم رخ داده است. پس بافت كالمي و توجه به فيلترمحدوديت كارب
رسند. براي  نظر مي هاي نحوي و معنايي قابل تأمل هستند و ضروري به اندازة محدوديت كاربردي به
 الف در بافت طبيعي و خنثي، بدون اطالعات الزم است و راه رهايي از اين نامفهومي-12گفتار  مثال، پاره

 
25 Focal Inform ation 
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  اطالعي اغناي نياز كانوني است.
گفتار برمبناي اصل كميت، به اطالع جديد و كانون نياز دارد؛  با توجه به فرض مقاله، هر پاره

كه  شده در متن، بايد از توجيه كاربردي بهره بگيريم. هنگامي گفتارهاي بحث بنابراين، در توجيه پاره
شد، ازلحاظ كاربردي در بافت نابجا و نامطلوب قرار فرض با گفتار حشو و پيش تمامي اطالعات در پاره

گفتار  دارد. به اين ترتيب، در بافت كالمي، نياز كانوني نبايد نقض شود؛ زيرا درصورت نقض آن، پاره
ازمنظر شنونده نامفهوم و عجيب خواهد بود. براي روشن شدن چارچوب فكري گرايس و فرض اصلي 

  كنيم: اين مقاله، مثال زير را ارائه مي
گفتار زير  كند: فردي هنگام ورود به اتاق، پاره گفتار زير را چنين فرض مي گرايس بافت كالمي پاره
  كند. شكل طبيعي بيان مي را بدون آهنگ خيزان و به

24. Oh, it”s you.                                                          (هنگام شناختن كسي) 
گفتار بدون اطالع جديد است؛ اما به اين  وجود داشته باشد. اين پاره ohروي  شايد آهنگ خيزاني 

كند كه از حضور وي آگاهي دارد، قابل قبول است.  دليل كه گوينده به شنونده اين اطالع را منتقل مي
) بين گوينده و Green, 1995(  27) يا باور متقابلLambrecht, 1994: 59( 26چنين وضعيتي دانش مشترك

). اين مثال كانوني ندارد؛ اما با مفهوم Goldberg & Ackerman, 2001: 10شود ( ونده ناميده ميشن
  سنجيم: گفتارهايي را در آزمون نفي مي دهنده است. چنين پاره گرايس هنوز اطالع

25. It”s raining. 
      # That”s a lie. 
26. Oh, it”s you. 
     # That”s a lie. 

دهنده و كانوني نيست.  ها اطالع دهد كه محتواي دروني اين ساخت گفتارها نشان مي آزمون اين پاره
و  25هاي  كنند. به تأثيري كه مثال گفتارها را اطالعي مي پاره 29بياني و پس 28دو كنش گفتاري غيربياني

ين گويند. ا بياني مي گذارد كنش غيربياني و به واكنش مخاطب دربرابر آن كنش پس بر مخاطب مي 26
اند؛ بنابراين، كانوني  گفتارها با داشتن اطالع و مقيد بودن به بافت، شرط اصل گرايس را نقض نكرده پاره

ب به اغناي نياز كانوني برمبناي اصل كميت - 12گفتاري مانند  شدن و اطالع جديد داشتن درمورد پاره
  گرايس نياز دارد. داشتن اطالع به بافت كالمي مقيد است. 

يي در اين مرحله از مقاله اين است كه اغناي نياز كاربردي و كالمي كانون در برآيند نها
هاي اسنادي هستند. با  هاي اجباري در ساخت شده، انگيزة اصلي حضور افزوده گفتارهاي مطرح پاره

بيني بررسي  كنيم. پيش هاي وصفي نيز مطالعه مي ها را در ساخت قبول چنين فرضي، واكنش افزوده
هاي وصفي برمبناي محدوديت كاربردي، بايد اطالع و كانون  وصفي نيز اين است كه عبارت هاي عبارت

  داشته باشند.
 

26 Com mon Sense  27 Mutual Belief  28 Illocutionary  29 Perlocutionary 
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  هاي وصفي.  عبارت3- 6

كنيم.  هاي اجباري بررسي ميهاي وصفي را دربرابر افزودهدر اين بخش، عملكرد و واكنش عبارت
هاي  مي توصيفي به ساختهاي اسمي وصفي/اس هاي اجباري درون گروه مطالعة حضور افزوده

طور كه در فرض و چارچوب اصلي مقاله برمبناي اصل كميت  اسنادي شباهت بسياري دارد. همان
كارگيري صفت و اسم همراه آن در بافت كالمي به اغناي كانون نياز دارد  گرايس مطرح كرديم، به

)Ackerman & Goldberg, 1996شد، شرايط نابجا و گفتار نبا ). چنانچه اطالع جديدي در پاره
  هاي زير توجه كنيد: نامطلوب خواهد داشت. به نمونه

  اين مسجد ساخته شد. #. الف. 27
  مسجد ساخته شده.  #ب.        
  پ. ؟ اين مسجد اخيراً ساخته شده.       
  ت. مسجد اخيراً ساخته شده       
  .30اخيراً مسجد ساخته شده  *ث.      

هاي اسنادي، محدوديت بيشتري دارند. چنين محدوديتي از  صورت هاي وصفي درمقايسه با صورت
گفتارهاي اسنادي،  هاي وصفي، برخالف پاره گيرد. در صورت ماهيت مقولة فعل و صفت سرچشمه مي

ها و افزودن فعل كمكي چندان به بهبود شرايط عبارت وصفي  جايي سازه تغيير در زمان دستوري، جابه
تري  )؛ بنابراين، فعل درمقايسه با صفت، منبع اطالعي قوي17و  27هاي  لكند (مقايسة مثا كمكي نمي

  است.
گفتارهاي وصفي همانند  هاي اجباري در پاره با بررسي شواهد مشخص شد كه حضور افزوده

ها با انگيزة كاربردي مرتبط است. شرط اطالع داشتن و كانوني بودن (بافت تقابلي) انگيزة اصلي  اسنادي
دليل متفاوت بودن ماهيت واژگاني يك  شود؛ اما به هاي اجباري تلقي مي ا و حضور افزودهگفتاره پاره

گفتارهاي وصفي را مطلوب و  توانند شرايط پاره ها) كه مي جز افزوده هايي (به فعل با يك صفت، شيوه
  هاي اسنادي هستند.  قابل قبول كنند، محدودتر از عبارت

  
  گيري . نتيجه4

هاي اجباري در زبان فارسي را بررسي كرديم. برخالف نظر اختياري ود افزودهدر اين پژوهش، وج
گفتارهاي مجهول كوتاه  ها سبب درك بهتر و افزايش درجة پذيرش پارهها، حضور آنبودن افزوده

هاي اسنادي و وصفي به تبعيت از مالحظات كاربردي (اصل  شوند. عبارتاست و اجباري تلقي مي
ها هنگامي مجاز و قابل قبول هستند  گفتار نياز دارند. اين عبارت اغناي كانون در پارهكميت گرايس)، به 

 
30 ري شدن   ر دستو بب غي ازه ها س ر ترتيب س د تغيي مي ده نشان  ر كه مثال  نطو ا  پارههما اً ر اخير نچه قيد  است. چنا دستوري شده  ن غير  ا جابجايي آ ه ب اشد ك ي مي ب صف ه و از گرو فت جزئي  اجباري در اين با فزوده  است. ا رهگفتار شده  نظر بگيريم پا ت وصفي در  ز عبار هش نيست.  با درنگ و مجزا ا نظر اين پژو د داشت كه مد  ي خواه صحيح م  مفهو ر  گفتا  
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ها از يك سو نشان داد كه  گفتارها حامل پيام و اطالع جديدي براي گوينده باشند. مرور داده كه پاره
باري، هاي اج هاي متفاوتي در اغناي چنين نيازي در بافت دخيل هستند؛ ازجمله حضور افزوده شيوه

ها، كاربرد فعل كمكي و نفي. از  تغيير زمان دستوري، تغيير جايگاه كانوني و تكيه، تغيير آرايش سازه
تواند تبييني يكدست و جامع بر اين نوع  سوي ديگر، شواهد نشان دادند كه رويكرد رويدادبنياد نمي

گفتارها،  ه بر نياز كانوني در پارهرو، با توجه به مالحظات كاربردي و تكي گفتارها ارائه كند؛ ازاين پاره
ها در زبان فارسي ارائه كنيم.  توانستيم تبيين يكدست و جامعي درخصوص حضور/عدم حضور افزوده

هاي اجباري را يكي از ابزارهاي ارتباطي زبان در ذهن  برآيند نهايي اين است كه شايد بتوانيم افزوده
  . 31گويشور تلقي كنيم

  
  ها نوشت . پي5

1. obligatory adjuncts 
2. clausal predication  
3. prenominal modification 
4. Grice”s maxim of quantity 
5. Horn”s R- principle 

  كنيم. ها را بررسي مي) آن1384با قبول وجود مجهول در زبان فارسي (دبير مقدم،  .6
7. Arguments  

كه حالت طبيعي نيست. اين عالمت دهد كه اين جمله تنها در بافتي خاص قابل قبول است  اين عالمت نشان مي .8
دهد كه بافت جمله كامالً طبيعي و خنثي است. بافت درجة پذيرش اين جمله را كمتر از جملة دوم نشان مي

 ). 1994؛ لمبركت، 1987خنثي بافت آرمانگرا است ( لنگاكر، 

توانند با افعال ز ميهاي اجباري نيساز است. افزوده شود كه چنين تعبيري مسئلهدر اين پژوهش، مشخص مي .9
 خاصي مطرح شوند؛ بنابراين، چنين معياري در تمامي موارد پاسخگو نيست.

10. creation event 
11. state (resultative state) 
12. process X or adjunct 
13. destructive accomplishments 
14. theme 
15. guess what?  

ت موضوعي و ساخت رويدادي و يك ميان ساخ به در جمالت معلوم، برخالف جمالت مجهول، تطابقي يك .16
هاي فعل شناسايي  ها و وابستهشناسايي رويدادها وجود دارد. در جمالت معلوم، زيررويدادها توسط سازه

هاي اجباري به جمالت مجهول شوند؛ اما در جمالت مجهول، چنين نيست و به همين دليل، نياز به افزودهمي
صورت عبارت كنادي ظاهر شود،  تواند بهتة بيروني كه ميكوتاه محدود شده است. در جملة مجهول، وابس

اختياري است. به اين ترتيب، ازلحاظ نحوي، در جملة مجهول تنها يك جايگاه نحوي وجود دارد و فقط نياز به 
يك وابسته و اغناي نياز آن ضروري است؛ درحالي كه در ساخت رويدادي در جملة مجهول نيز بايد دو 

 
31 ي در    انديشه ا ي از  چنين  فت بدانيم، يك گوينده در با ر  ن افكا ن را بيا د زبا ه كاربر نچ ي، چنا دشناس ر حيطه كاربر خواهد داشت. د پيامدهايي  ي  اس حو و كاربرد شن د. ن ري مي باش ه هاي اجبا زود ر اف حضو ي چنين نيازي  اي اغنا ن جايگاابزاره توا ي  مي  نوع اختياري و اجبار ه دو  ا ب ده ه حو با تقسيم افزو زه ن يدر حو اي اجبار مم ه ري و مت اجبا ي  ه ها فزود ه ا يگر رفتار دوگان ز سوي د فت. ا ر گر نظ ل در  رخي افعا ي ب ر ساخت موضوع ي د ي اجبار زوده ها راي اف ه با  هي ب ي ك ع فعل ه به نو و  با توج اشته باشد  ي د واع متفاوت ان د  توان خود مي  ي  ي مثال افزوده اجبار ود. برا خواهد ب ز  انگي ش بر ل ي چا حث ها ن  از ب ر ميآ نبه كا اوتي  نشا ر متف ي مثال   روند رفتا وستانهدهند برا است.  د لت  # -قيد حا د.     مريم رفتار كر ا  ي –علي ب نظر م د. به  ه رفتار كر وستان ا مريم د هعلي ب زود ز ديگر اف ز ا كمي متماي لت  مورد فعل رسد كه قيد حا است. در نهاي اجباري  ، ت رفتار كرد نفي  ن ،  وني شد يط نمي، تاكيد، كان ن شرا مطلوب شد ب  ي سب ن دستور ر  زما يغيي ر         م ه كا راي آن ب ه ب ي ك نوع قيد ده و  نوع فعل با افزو است كه  است. شود. شواهد حاكي از آن  ارتباط  مل و  ا ر تع رود د  
- * م   ي با مري ارعل * -كرد.     رفت ي  نم م رفتار  * - كند.    علي با مري ه روز رفتار   ر ميان مريم د ا  كرد.  علي ب  
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گيريم كه نياز دو ساخت موضوعي و رويدادي در اين بحث تاحدي  شوند. نتيجه مي زيررويداد شناسايي
  يك بين آن دو وجود ندارد. به متمايز شده است و هميشه اين مطابقت يك

           ساخت رويدادي    ساخت موضوعي                                  
  فرآيند، حالت نتيجه))                   ( yو xمعلوم               ( 

  (فرآيند، حالت نتيجه)                  )   yو  x -Ǿ (           مجهول
17. information focus 
18. focus 
19. pitch accent 

). از سوي Givón, 2001: 702توانند بدون كانون اطالعي ظاهر شوند (گيون معتقد است كه جمالت نمي .20
كند؛ حتي اگر تكية قوي به جمله، كانون جمله را به خود جذب مي ديگر، به باور وي، افزودن يك سازة اختياري

فرض  ). وي در تبادل اطالعات، به بخشي از اطالعات كه قابل تشخيص است پيشIbid: 713هم نداشته باشد (
 گويد.بيني نيست كانون و اطالع نو ميو به بخشي كه قابل پيش

21. lie test 
22. dominant part 
23. infelicitous 
24. successful focus  
25. focal information 
26. common sense 
27. mutual belief 
28. illocutionary 
29. perlocutionary 

گفتار شده است. افزودة  ها سبب غيردستوري شدن پاره دهد، تغيير ترتيب سازه طور كه مثال نشان مي همان .30
. چنانچه قيد جايي آن غيردستوري شده است اجباري در اين بافت جزئي از گروه وصفي است كه با جابه

گفتار مفهوم صحيحي خواهد داشت كه در  را با درنگ و مجزا از عبارت وصفي درنظر بگيريم، پاره»ً اخيرا«
  اين پژوهش مورد نظر نيست. 

اي در نحو و كاربردشناسي پيامدهايي خواهد داشت. در حيطة كاربردشناسي، چنانچه كاربرد  چنين انديشه .31
هاي اجباري  بافت بدانيم، يكي از ابزارهاي اغناي چنين نيازي حضور افزودهزبان را بيان افكار گوينده در 

هاي اجباري در  ها به دو نوع اختياري و اجباري، جايگاهي براي افزوده در حوزة نحو، با تقسيم افزودهاست. 
 هاي اجباري و شود. از سوي ديگر، رفتار دوگانة افزوده ساخت موضوعي برخي افعال درنظر گرفته مي

تواند انواع  برانگيز خواهد بود. براي مثال، افزودة اجباري خود مي هاي چالش هاي اجباري  از بحث متمم
رود رفتار متفاوتي نشان دهد؛ مانند دوستانه كار مي متفاوتي داشته باشد و با توجه به نوع فعلي كه با آن به

 كه قيد حالت است:

  علي با مريم رفتار كرد. #     
 با مريم دوستانه رفتار كرد. علي –     
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، تأكيد، »رفتار كردن«هاي اجباري كمي متمايز است. درمورد فعل رسد كه قيد حالت با ديگر افزودهنظر مي به
دهند كه نوع فعل  شود. شواهد نشان ميكانوني شدن، نفي و تغيير زمان دستوري سبب مطلوب شدن شرايط نمي

  رود، تعامل و ارتباط دارد.كار مي هبا افزوده و نوع قيدي كه براي آن ب
  كرد. رفتارعلي با مريم  * - 
  كند.علي با مريم رفتار نمي * - 
  علي با مريم در ميانة روز رفتار كرد. * - 

 

  . منابع6
. تهران: مركز نشر شناختي فارسي: مجموعه مقاالتهاي زبانپژوهش). 1384دبير مقدم، محمد ( •

 دانشگاهي.

بررسي مشخصة واژگاني و جايگاه نحوي قيد اجباري ). «1393افان خوش (زهرا لبدرزي، علي و  •
  هاي آمادة انتشار. مقاله .مجلة جستارهاي زباني. »در زبان فارسي

هاي بررسي صوري و معنايي قيد در زبان فارسي: با تأكيد بر ويژگي«). 1388زندي مقدم، زهرا ( •
 .127 -104. صص 5ن و ادب فارسي. ج نامة فرهنگستان زبا ويژه .مجلة دستور. »صوري آن

. »ها در زبان فارسي: براساس رويكردهاي نقشي و صوريبررسي افزوده«). 1388جعفري، آزيتا ( •
 .155 -128. صص 5نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ج  ويژه .مجلة دستور

 .مجلة دستور. »تگيهاي فعل در زبان فارسي براساس نظرية وابسوابسته«). 1383(زاده، اميد  طبيب •
 .28 -13. صص 1نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ج  يژهو

نامة فرهنگستان زبان  يژهو. مجلة دستور .»ظرفيت صفت در زبان فارسي« ).1388( ----------- •
 .26 -3. صص 5و ادب فارسي. ج 

مجلة . »شناسي زبان بررسي مجهول در زبان فارسي برپاية رده«). 1388منصوري، مهرزاد ( •

 .170 -156. صص 5نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسي. ج  يژهو .دستور
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