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Abstract 
The term predicate refers to two concepts in the literature; in the traditional grammar (in dividing 

the sentence into two parts: the subject and the predicate) and the other in the discussion of 

predicate-argument relations. Recent linguists have used two terms, predicate and predicator, to 

avoid confusing these two terms, respectively, for the first and second definition. In Persian, the 

two terms “Gozɑɹe” and “mahmul” have made a clear distinction between the two concepts. The 

present study investigates the different types of predicators in Persian based on the role and 

reference grammar to consider the differences and similarities between the predicators in Persian. 

The consideration of the layered structure of clauses and phrases showed that the nominal 

predicator has the most similarity and the prepositional predicator has the least to the verbal 

predicator. Furthermore, the findings showed that we have to accept the adjective phrase contrary 

to the role and reference grammar because there are different types of adjectival modifiers which 

are necessary to consider according to the layered structure. 

Keywords: predicator, argument, adjunct, predicate, adjective, Role and Reference Grammar, 

Persian. 
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 پژوهشیمقالة 

 محمول در زبان فارسی

 3آزاده میرزائی

 .تهران، ایران ،عالمه طباطبائیدانشگاه  ،های خارجیادبیات و زبان ةدانشکد ،شناسیگروه زباناستادیار  -3

 21/3/3122پذیرش:   21/30/3121 دریافت:

 چکیده
بنیدی جمهیه بیه     تی )تقسییم است. یکی در دستور سنّشده  زبانی برای دو مفهوم استفادههای پژوهش در پیشینۀ predicateاصطالح 

شناسیان اخییر بیرای پرهییز از خهیط اییب دو مبحیث، دو         موضوع. زبان - دو بخشِ نهاد و گزاره( و دیگری در بحث روابط محمول

انید. در زبیان فارسیی دو اصیطالح گیزاره و       ل و دوم درنظر گرفتیه ترتیب برای کاربرد اوّرا به predicatorو  predicateاصطالح 

در زبان فارسی برمبنای رویکیرد نقیش و   را پژوهش حاضر انواع محمول  ایجاد کرده است. یافمیان ایب دو کاربرد تمایز شفّ ،محمول

ای بنیدها و   بررسیی سیاختار هییه   . دکنی را بررسی های زبان فارسی  میان محمول های ها و شباهت تفاوتتا  بررسی کرده استارجاع 

 همچنییب  ؛کمتریب شباهت را بیا محمیول فیهیی دارد    ،ای اضافه  ب نزدیکی و محمول حرفمحمول اسمی بیشتریکه  دادها نشان  گروه

لحاظ نیوعی ازهیم   عی داشته باشد که بهگرهای متنوّتواند توصیف محمول صفتی میکه نشان داد نوشتار پیش رو  شدةبررسی های داده

جز آنکیه گروهیی    نخواهد بودگریزی نقش و ارجاع که به گروه صفتی قائل نیست، دستور برخالف رویکرد  بنابرایب ؛متفاوت هستند

 های متفاوت جایابی شوند. در جایگاهای،  گرهای صفتی در ساختار هیهو توصیف فی شودمیرّعنوان گروه صفتی با

 .زبان فارسیدستور نقش و ارجاع، صفت، گزاره، ، موضوع، افزوده، محمول :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -1

کیار   جیای هیم بیه   بیه گاه  کنند که به دو مفهومی اشاره می 2و محمول 3 زبان فارسی دو اصطالح گزاره در

دارد و  1منظور از محمول، هر عبارت زبیانی اسیت کیه سیاخت موضیوعی     پیش رو روند. در نوشتار  می

   گزاره بخشی از جمهه است که نهاد نیست.

هیا   ها نییز در زبیان  فیهی آن ا صورت غیرامّ ؛شوند با فیل شناسایی می میمولطور بهگزاره و محمول  

کننید و   های اسنادی اشیاره میی   به ساخت ،فیهی فی گزارة غیرشناسان در میرّ . بسیاری از زبانوجود دارد

هیا قابیل    در برخیی زبیان   ،بیر آن افزون  ها محتوای رویدادی ندارد و به آنکه فیل در ایب ساخت توجّهبا 

  میان مسیند صیفتی، اسیمی و حیرف     ،در ایب حالتگیرند.  گزاره درنظر می مثابۀاست، مسند را بهحذف 

-12، 2033، 3گیرنید )تیالرمب   گزاره درنظر میمصداق ها را آنهمگی شوند و  قائل نمیتمایزی  ،ای اضافه

   (.331-335: 2005، 7ریدرا؛ 51و  71

سیاخت موضیوعی    به هر واحد زبانی که ،منطقعهم در  .نیستوابسته تیریف محمول به جایگاهش  

هسیتۀ  توانید   میی  و دارد حضورامکان جایگاهی محمول در هر  ،. در ایب میناشود گفته مید، محمول دار

 توجّیه ای، با  اضافه  فیهی، اسمی، صفتی و حرفهای  محمولبنابرایب  ؛شودیا افزوده موضوع  ةسازجمهه، 

 1دادیی روهمگیی   ،ای گیزاره  لحاظ مینیای های موضوع، ماهیتی یکسان دارند و به امکان فراخوانی سازه به

عنصر تصیریف در   ،بیان دیگربه؛ استها آن 5ها در ساخت رویدادی تفاوت ایب محمول .روند شمار میبه

 شود. می ناشیاسم، صفت و حرف اضافه متفاوت است و تفاوت انواع محمول از اینجا  ،فیل

افی از . برای آنکیه بتیوان تصیویر شیفّ    کند میبررسی در زبان فارسی را انواع محمول حاضر پژوهش  

بیرای   شیود. ت بررسی دقّها بهرفتاری آن های تفاوتها و  شباهت هزم است تا ،دست دادبه انواع محمول

گرهای مربوط به هیر  عمل نوع ت دردقّ ها، همچنیب ها و موضوع به روابط میان محمول توجّه ،ایب منظور

هیای مکیانی و    لو( روی محمی 3121دخیت )  مطالییۀ رضیایی و عظییم    تواند راهگشا باشید.  محمول می

                                                                                                                                                          
1. predicate 

2. predicator  

3. argument structure 

4. M. Tallerman 

5. M. Dryer 

6. event 

هیا اطیالق شیود     موقییّیت هیا،   وضییّتها، فرایندها،  تواند به کنش منظور از رویداد، هم خود رویداد است )مانند انفجار( و هم می

 (.12: 2033ب، م)تالر

7. event structure 



 307/ محمول در زبان فارسی

از نقییش و ارجییاع، هییای صییفتی در دسییتور  ( روی جایگییاه محمییول3123ران )دیگییپییژوهش پیمییان و 

رضیایی و  . ندسیت هموضیوع پیژوهش حاضیر    راسیتای  شده در زبان فارسی، در تریب کارهای انجام مرتبط

های ایسیتا،   نقش و ارجاع و در ارتباط با فیلهای مکانی را براساس رویکرد  ( محمول3121دخت ) عظیم

فیی پیژوهش پیمیان و    میرّگیویی،   برای پرهیز از دوبیاره  اند.کردهبررسی  ای، پایا، کنشی، کنشی پایا لحظه

 ( در بخش محمول صفتی صورت خواهد گرفت.3123ران )دیگ

بیرای   ،ای کیه دارد  دستور نقش و ارجاع بیا سیاختار هییه   یینی نوشتار پیش رو،  نظر چارچوب مورد 

گرهیا  موضیوع و همچنییب سییطرة عمیل     هیای موضیوع و غییر    بررسی روابیط مییان محمیول و سیازه    

گییرد،   قیرار میی   3هسته ۀتریب هی دهد. در دستور نقش و ارجاع در پاییب دست میسازوکارهای مناسبی به

هیای   سازد و بخش اصهی در همراهی با سازه را می 2های موضوع، بخش اصهی هسته در همراهی با سازه

ساختار درونیی بنید    (،3) نموداردهند.  را تشکیل می 3، بند1بخش حاشیه مثابۀها، به موضوع یا افزوده غیر

 دهد. را نشان می

 بند

 اصهیبخش  

         موضوع های غیر سازه

 (4: 5005، 5ون ویلینساختار درونی بند در رویکرد نقش و ارجاع ). (1)ودار من

در در اییب رویکیرد    ،کننید  هیای تصیریفی را بازنمیایی میی     که مینای دستوری و ویژگیی  1گرهاعمل 

 .گیرند قرار میهای بخش حاشیه  سازه و موضوع های سطحی متفاوت از سازه

موضیوع و   - بیه روابیط محمیول    توجّیه کا به رویکرد نقش و ارجاع و با مفهوم محمول با اتّدرادامه  

محمیول در   وضیییّت بیرای بررسیی    ،شود. در ایب راستا گر بررسی میهمچنیب در ارتباط با مفهوم عمل

های مینایی زبان فارسی )میرزائی و مولیودی،   های مناسب ایب مفهوم در پیکرة گزاره زبان فارسی از نمونه

اسیمی  فیهیی،  های  میهیون کهمه دارد، محمول. در ایب پیکره که حجمی بالغ بر نیمشود ( استفاده می2031

 .شناسایی و نوع آن تیییب شده استها و افزودة آن های موضوع اند و سازه ص شدهی مشخّو صفت

                                                                                                                                                          
1. nucleus 

2. core 
3. periphery 
4. clause 
5. R. D. Jr. Van Valin 
6. operator 

های موضوعسازه +  هسته 
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 محمول فعلی -5

سیاخت موضیوعی بیه    شود.  به دو مفهوم ساخت موضوعی و ساخت رویدادی تیریف می توجّهبا فیل 

کیه هیم   های دستوری است. فیهی  کند و ساخت رویدادی یادآور ویژگی های فیهی اشاره می کننده شرکت

سیاخت روییدادی داشیته     یاست. اگیر فیهی   3اصهیفیل دارد و هم ساخت رویدادی، ساخت موضوعی 

 رود.   شمار میبه 2ا ساخت موضوعی نداشته باشد، فیل کمکیامّ ،باشد

ساخت روییدادی فییل   گیرد و  بخش محمولی فیل در جایگاه هسته قرار می ،در دستور نقش ارجاع 

موضیوع یییل    هیای  همیراه سیازه  هسته بیه شود.  نمایش داده میموضوعی در سطحی متفاوت از ساخت 

 دهند. بند را تشکیل می ها افزوده برخی از همراهد و بخش اصهی بهگیر بخش اصهی قرار می

هیای نمیودی در    شیوند. افیزوده   شان ازهم متفاوت می ها براساس نوع هزم به توضیح است که افزوده 

گیرنید   اصهی قرار میبخش های حالت، زمان و مکان در حاشیۀ  گیرند، افزوده بخش حاشیۀ هسته قرار می

    شوند. در بخش حاشیۀ بند جایابی می 3نمایی و وجه گواه 1های وجه برداشتی و افزوده

 
 (15: 5005ای بند )ون ویلین،  ساختار الیه .(5)نمودار 

طور کیه در  همان و ندشو جایابی میهای موضوع و افزوده  گرهای فیهی در سطحی جدا از سازهعمل 

                                                                                                                                                          
1. main verb 

2. auxiliary verb 

3. epistemic 
4. evidential 
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گرهیای  عمیل  گرهای فیهی بر سیطوح مختهیف بنید اسیت.    قابل مشاهده است، سیطرة عمل (2)نمودار 

گیر سیوگیری   ( در بررسی عملالف 3121میرزائی ) .است 3سوگیریگر عمل، نمود و ای شامل نفی هسته

کند. در فارسیی   گرها صحبت می، درخصوص ترتیب عملهستندنمای فیهی  که همان پیشوندهای جهت

دهید، پیا از    گر نمود را کنار محمول قرار میعملای است که  گونهای به گرهای هستهعملامروز ترتیب 

تیوان بیه    نمونیه میی  برای  ؛گیرد میگر سوگیری قرار تریب بخش عمل آید و در بیرونی گر نفی میعملآن 

 .اشاره کرد گردد یبرنمفیل 

درمییان  گرهای بخش اصهی هسیتند.  جزء عمل ،و نفی 1ای ، وجه ریشه2گرهای سوگیری، کمیتعمل 

و نفیی در ارتبیاط بیا    )شامل توانایی، اجازه و امکان( ای  وجه ریشهگر دو عملگرهای بخش اصهی، عمل

هیا و   موضیوع  ،هیا و ماننید آن  ندشی ، سیتب یباوجهیِ  لدن فیشمنفی با ،بیان دیگربه ؛شوند هم مطرح می

ی درونیی و بیرونیی   هیا ای نیرو امکانیات وجیه ریشیه    گیرنید.  محمول جمهه تحت تأثیر قرار میدرنتیجه 

تیأثیر قیرار     تشدن محمول اصهی جمهه تحییشوند اجرا های فیل باعث می هستند که با تأثیر بر موضوع

 دهد. ای و نفی را نشان می سیطرة عمهکرد وجه ریشه (1)نمودار گیرد. 

 
 ای و قطبیت بخش اصلی گر وجه ریشهسیطرۀ عمل (.3)نمودار 

                                                                                                                                                          
1. directional 
2. event quantification 
3. root modal 
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، امرکیردن ، دسیتوردادن هیای   ای با استفاده از فیل چه مفاهیم وجه ریشهنچناهزم به توضیح است که  

میان محمول اصهی جمهیه   نشان داده شود،و مانند آن  داشتبعالقه، بودنلیما، داشتبدوستیا « بودنهزم

 ،اشیاره  هیای میورد   هرکدام از فییل شود و  روابط پیوند ارتباط برقرار میاز نما با استفاده  های وجه و فیل

 .  (3)نمودار  گری خود را خواهند داشتساختار عمل

 
  یفعل صورتهبای  بازنمایی وجه ریشه (.4)نمودار 

دهید جمهیه، امیری، پرسشیی ییا       که نشان می 3گر زمان و نیروی منظوریبر عملافزون  ،در هیۀ بند 

 گیر نفییِ  دارند که عملوجود هم و نفی بندی و وجه برداشتی  نمایی گواهگرهای وجه عمل خبری است،

درخصیوص   نیده یقضیاوت گو  ،یبرداشیت  وجیه  گییرد.  ها قرار میدرصورت وجود در ارتباط با آن بندی

 یبیرا  یمیدرک  چیه  نیده یگو اینکیه دربیارة   ،یینما گواه وجه کند و ص میرا مشخّبودنِ گزاره ریپذ تیّواقی

شدن افیال وجیه  منفیبا به ایب ترتیب  .(2-1: 2005، 2)پالمر دهد العات میاطّ، دارد گزاره یریپذ تیّواقی

تیأثیر قیرار    ها تحیت  ها و افزوده پذیری کل بند شامل محمول، موضوع تواقییّ ،برداشتی و وجه شواهدی

 ذیری کیلّ پی  تواقییّی  ،نید ک تغییر می ندارند باوربه  دارند باورفیل  (3)نمونه وقتی در مثال برای  ؛گیرد می
                                                                                                                                                          
1. illocutionary force 

2. F. R. Palmer 
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 رود.   سؤال می بند درونه زیر

  دارند.اره ایب سیّ ۀگذشت ةدربار یالعات مهمّهای قطب جنوب اطّ که یخ انشمندان باور دارندد( 3

ه در دسیتورهای  چبنابرایب آن ؛گر زمان بر بند استسیطرة عمهکرد عمل که چونگفته شود هزم است  

. در اییب رویکیرد   آیید  نمی شماردر دستور نقش و ارجاع بند به ،شود فی میمیرّ زمان بیبند  عنوانبادیگر 

 د.گیر قرار می یاصه بخشییل گره  ،واحد زبانی مورد نظر

 اسمی محمول -3

 .محمیولی  غییر  -2محمیولی و   -3 :شوند دو گروه تقسیم میها براساس مفهوم ساخت موضوعی به  اسم

هیا  و ماننید آن  بیی فر، یریی گ میتصم، یباز، تکرار، پرسش، ریتقد، دعوت، کمک، استفادههایی مانند  اسم

بیه   یعهی  کمیک بیرای مثیال در گیروه اسیمیِ      ؛ظیاهر شیوند  در جمهه شان های همراه با موضوعتوانند  می
   همراه شده است. ها درسو  دوستانش، یعه با سه موضوعِ کمک محمول اسمی، ها دوستانش در درس

های رفتاری اسیم بیا فییل اسیت.      های اسمی یکی از شباهت محمول طتوسّفراخوانی ساخت موضوعی 

 هماننید فییل  نییز   اسیم  .گرهیا اسیت  شباهت دیگر محمیول اسیمی و محمیول فیهیی در بحیث عمیل      

گیرنید.   هیای مختهیف قیرار میی     و در هییه هیای موضیوع    سیازه از در سطحی جدا گرهایی دارد که  عمل

 (:2002هوف،  )ریجک شوند میبه سه گروه تقسیم گرهای هستۀ اسم  عمل

 ؛3ای: نمود اسمی گر هستهعمل -3

 ، نفی2گر بخش اصهی: شمار، کمیتعمل -2

 ها 1گر گروه اسمی: میرفگی و اشاریعمل -1

 دو مفهیوم  تمیایز و در اسیم  قابیل شیمار     غییر  ،قابل شیمار   تمایزمیان ( 22: 3220) 3جکنداف 

براسیاس   گییرد.  موازی درنظر میی  یها را مفاهیمکند و آن میدر فیل قیاس برقرار  1یناکرانمد، 7یکرانمد

ای از آن موجودیت تیرییف   یت یک موجودیت، بخشی از آن یا مجموعهکهّنمود اسمی در ارتباط با ایب، 

 یبیاز  ۀهمی ییا   یبیاز  طیول  دردرمقابیل   یبیاز  از ییها لحظهبرای مثال  ؛(23: 2007شود )ون ویهیب،  می
روابیط   ،هیای میورد اشیاره    کند. ناگفته پیدا است که در گیروه  های نمودی متفاوتی را بازنمایی می ویژگی

                                                                                                                                                          
1. nominal aspect 
2. quantification 
3. deixis 

4. R. S. Jackendoff 
5. telicity 
6. atelicity 
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لحاظ ساختاری منظور نیست و بیشتر مفهوم نمودی آن و ارتبیاط آن بیا هسیتۀ مینیایی     وابسته به - هسته

 بوده است.   توجّهمورد 

   نشان داده است:دستور نقش و ارجاع ، ساختمان گروه اسمی را در (7)نمودار 

 
 (55: 5005)ون ویلین،  ای گروه اسمی ساختار الیه (.5)نمودار 

 نشان داده است:ای یک گروه اسمی را  ساختار هیه (1)نمودار و 

 
 (55: 5005ای گروه اسمی در زبان انگلیسی )ون ویلین،  ساختار الیه (.6)نمودار 
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های افزودة اسم در بخش حاشیه هسیتۀ اسیمی قیرار     سازه ،شود دیده می (1)طور که در نمودار همان 

بنید موصیولی    و بیه دو شیکل   تظاهر بندی داشته باشیند توانند  اشاره می های مورد افزوده هالبتّ ؛گیرند می

گییرد و   . بند موصولی توضیحی در بخش حاشیۀ گروه اسمی قرار میمطرح شوند 2یا توصیفی 3توضیحی

 شود. توصیفی در بخش حاشیۀ هستۀ اسمی جایابی میبند موصولی 

 ای محمول حرف اضافه -4

حیروف   -3شیوند؛   ( حروف اضافه به دو دسته تقسیم می23: 2007ون ویهیب، ) دستور نقش و ارجاعدر 

مینیای   محمولی. حروف اضافۀ محمولی مانند هر محمول دیگر، حروف اضافۀ غیر -2اضافۀ محمولی و 

شیود. در   هایی فراخوانده می موضوع ،ر است و براساس آندر محتوای مینایی بند مؤثّند که دار صیمشخّ

اضیافۀ محمیولی در جایگیاه حاشییه و      ود. حروفر میشمار به اضافه، موضوع آن  مِ حرفایب اینجا، متمّ

، گیروه حیرف   (2)دهند. در جمهۀ  های زمانی و مکانی فیل را نشان می موضوع، ویژگی سازة غیر مثابۀ به

 دردهید. حیرف اضیافۀ     ای، ویژگی مکیانی فییل را نشیان میی     عنصر حاشیه منزلۀ، بهمدرسه درای  اضافه

 موضوع آن است. مدرسهو  داردمحتوای مینایی مکان 

 عهی و دوستش همدیگر را در مدرسه مالقات کردند.( 2

 نییز کنید و موضیوعی را    ی را به بند اضیافه نمیی  العات مینایی خاصّمحمولی، اطّ حروف اضافۀ غیر 

م حیرف اضیافه، سیازة موضیوع فییل      میتمّ  و نما اسیت  خواند. در ایب حالت حرف اضافه، حالت فرانمی

و  ازحیروف اضیافۀ    (3)و  (1)فیل صورت گرفته است. در جمهیۀ   راه رود و فراخوانی آن از شمار می به

 روند. شمار میهای فیل جمهه به اضافه از موضوع های ایب حروف ممحمولی هستند و متمّ غیر به

 اهتی پرسید.ؤعهی از دوستش س( 1

 عهی به دوستش هدیه داد.( 3

کننید و از   سو در مینای جمهه نقیش ایفیا میی   هایی هستند که از یکنوع دیگری از حروف اضافه، آن 

فییل جمهیه صیورت    بیه   توجّهبا  هام آنگیرند و فراخوانی متمّ قرار می فیل در جایگاه موضوع ،سودیگر

و درنتیجیه سیاخت    خیوردن مینای فیل  ازبه  به، با تغییر حرف اضافه از (1)و  (7)گیرد. در دو مثال  می

 شود. متفاوت می ،خواند موضوعی که فرامی
                                                                                                                                                          
1. restrictive relative clause 

2. non-restricted relative clause 
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 سر  به دیوار خورد.( 7

 عهی از غذا خورد.( 1

 گیرد.  محمولی درنظر مینیز  هیب گروه سوم حروف اضافه رایوون 

 
 (53: 5005محمولی )ون ویلین،  اضافة غیر  اضافة محمولی و حرف  از راست به چپ حرف (.7)نمودار 

 محمول صفتی -5

صیفت  و دیگری در نقش توصیفی.  ای گزارهشود؛ یکی در نقش  ی صفت در دو نقش ظاهر میطور کهّبه

هیای   کند و در زبان فارسی در جایگاه پیش از فیل پر میرا جایگاه مسند های اسنادی  در ساختای  گزاره

 گیرد.   های آن قرار می مینی و دیگر هم بود، است

محمیولی تقسییم    به دو دستۀ محمولی و غیرتوان  را میها  موضوع، صفت - در بحث روابط محمول 

گیر  باشیند ییا توصییف   ای داشته  توانند نقش گزاره محمولی می های محمولی و غیر . هریک از صفتکرد

اه گیزاره  کیه در جایگی   لحاظ از ایب ،قموفّو  مهربان های صفت (،1)و  (5)در مثال . شوند ایهستۀ اسمی

 صیفت محمیولی  دومیی  محمیولی و   صفت غییر لی ا از ایب جهت که اوّامّ ؛همانند هم هستند ،قرار دارند

 .  شوند ازهم متفاوت می ،است

 است. مهربانعهی ( 5

 است. قموفّعهی در کارهای خود ( 1

نقیش   بیه جهیت آنکیه هیردو    « منید هعالقصفت و  حرف کم ، صفت(30)و  (2)های اسمی  در گروه 

« عالقمنید »غیرمحمیولی و صیفت   « حرف کم»که صفت بُید ، به هم شبیه هستند اما از ایب توصیفی دارند

 شوند. از هم متفاوت می تواند ساخت موضوعی داشته باشد و می محمولی است

 حرف کمهای  آدم( 2

 و جستجوپژوهش  به مندهعالقافراد ( 30
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مسیند   ،اییب رویکیرد   . درگروه صیفتی وجیود نیدارد   عنوان بای مستقه گروه و ارجاع در دستور نقش 

در گیروه  عنصر حاشییه   مثابۀدر نقش توصیفی به د و صفتشو جایابی میهستۀ جمهه  در جایگاه ،صفتی

صیفت محمیولی    -3به ایب ترتیب برای بررسی جایگاه چهار امکیان صیفتی شیامل    د. گیر قرار میاسمی 

 محمیولی  غییر صیفت   -3ای و  صیفت محمیولی گیزاره    -1محمولی توصیفی،  صفت غیر -2توصیفی، 

   .شود دو جایگاه حاشیۀ اسم و هستۀ جمهه بررسیهزم است ای،  گزاره

 ای گیر هسیته  عمل مثابۀبهدر ابتدا  توصیفی صفت ،دستور نقش و ارجاع در دارد که هیب بیان مییون و 

 ای ههئفیر  چنییب مسی    ،دارد ایعان میی ( 2005) 3طور که دِریا همانامّ ؛استشده  گرفته میاسم درنظر 

 .  (21: 2007)ون ویهیب،  باشد گر واژگانیملگرهای نقشی، صفت تنها عکه درمیان عمل شود سبب می

 
 (53: 5005ای اسم )ون ویلن،  ساختار الیه (.8)نمودار 

ردیف قید درنظیر گرفتیه شیود و هماننید      صفت نیز همد که کن پیشنهاد می ،بر همیب اساسهیب یون و 

بخش حاشیۀ هسیتۀ اسیمی را جایگیاه صیفت،      اوشود.  منظورعنصر حاشیه برای هستۀ اسمی  مثابۀآن به

بیه اییب ترتییب     .(21-23)همیان:   گییرد  درنظیر میی  های عددی و بنید موصیولی توصییفی     گرتوصیف

محمیول، در   یینی ساخت موضیوعی را فرابخواننید و چیه غییر     ؛های توصیفی چه محمول باشند صفت

   گیرند. بخش حاشیۀ هستۀ اسمی قرار می

تواند ازنوع اسیمی، صیفتی و    میفقط فیل نیست و ضمب اشاره به ایب موضوع که محمول ون ویهیب  

صیفت   ،هیای ربطیی   هیای حیاوی فییل    کند که در ساخت ، بیان می(21)همان:  باشدنیز  ای اضافه  حرف
                                                                                                                                                          
1. J. Dery 
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طیور کیه در   همیان  John is sickبرای مثال در جمهیۀ   ؛گیرد جایگاه هستۀ بند قرار می در محمول منزلۀ به

 تنها موضوع آن است. John محمول بند اصهی و sickصفت  شود،دیده می (2)نمودار 

 
 (575: 5005ون ویلین، )دارای مسند صفتی و فعل ربطی در زبان انگلیسی  ةای جمل ساختار الیه (.9)نمودار 

صیفت در دو جایگیاه یکیی در     ،در دستور نقیش و ارجیاع  ص است، که مشخّچنانبه ایب ترتیب آن 

درنظر گرفت آن است کیه  ای که باید  ا نکتهامّ ؛گیرد قرار می گزارهو دیگری در جایگاه  اسم یۀحاش بخش

نییز   محمولی تقسیم شود و در جایگاه گزاره تواند به دو زیربخش محمول و غیر صفت توصیفی خود می

 یینیی تفیاوت صیفت محمیولی و صیفت غییر       ،تواند مطرح باشید. اییب موضیوع    بندی می همیب تقسیم

   گیرد. قرار می توجّهدرادامه مورد  ،محمولی

درخصیوص   .محمیول  محمول باشد یا غییر تواند  در جایگاه گزاره می صفتِ ،طور که گفته شدهمان 

 گاه وجیود دارد ددو دیی  ؛گیرند قرار می ،شدو  بود، استهای  هایی که در جایگاه پیش از فیل نقش صفت

هیای ربطیی را    . یک دیدگاه توالی صیفت و فییل  (30: 3111زاده،  و طبیب 312-311: 3121زاده،  طبیب)

کنید. دییدگاه    ب شناسیایی میی  جزء فیهی فیل مرکّ مثابۀصفت را در ایب جایگاه به گیرد و فیل درنظر می

: 3252، 1گوتسیه  ؛1: 3223، 2؛ شیرایبر 311: 3210، 3ییر  تنیی )داند  می توالی مسند و فیل ربطیرا  دوم آن

 .صیفت در محیدودة گیزاره قیرار دارد    کیه در هیردو دییدگاه    بدیهی اسیت  ( 307: 3251، 3آیزنبرگ ؛51

در زبیان   شید و  بیود ، اسیت هیای   های حاضر در جایگاه پیش از فییل  صفت بارة( درب 3121میرزائی )

هیای   صیفت ب و جیزء فیهیی فییل مرکّی     در ایب جایگاههای محمولی  صفت کند که استدهل میفارسی 

                                                                                                                                                          
1. L. Tesniere  

2. H. Schreiber 

3. L. Götze 

4. P. Eisenberg 
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 .مسند هستند نامحمولی
را میورد   قموفّو  ماریبدو صفت توان  می ها در دستور نقش و ارجاع ایب صفت وضییّتای بررسی بر 

در اییب   دسیت داد. شیکل زییر بیه   توان به می (2)را به قیاس از نمودار  (30) جمهۀ نمودار قرار داد. توجّه

تنهیا موضیوع آن یییل گیره بخیش اصیهی        مثابیۀ به یعهگیرد و  در جایگاه محمول قرار می ماریب ،حالت

 شود. جایابی می

 است. بیمارعهی ( 33

 
 استدر جایگاه فعل  مهربانای  گزارهصفت  (.10)نمودار 

در جایگیاه محمیول    توان را می قموفّصفت  (32)در تحهیل جمهۀ و  (33)به قیاس از جمهۀ همچنیب  

   .آوردسازة موضوع ییل بخش اصهی  منزلۀبهرا  خود یکارها درو  یعه های هو ساز دادقرار 

 است. قموفّعهی در کارهای خود ( 32

 
 استصفت محمولی در جایگاه پیش از فعل  (.11)نمودار 

طیور کیه   همیان  اامّ ؛داشته باشندباهم تفاوتی  نباید قموفّو  ماریبصفت  (،33)و  (30)براساس نمودار 
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بیه دو گیروه تقسییم     ،بیود و  اسیت هیای   های حاضر در جایگاه گزاره و پییش از فییل   صفت ،گفته شد

هسیتند کیه سیاخت     خیوب و  نارس، ارزان، کیش، یآفتاب، یخارجهایی مانند  ل صفتدستۀ اوّشوند.  می

دسیتۀ  آینید.   میی  شیمار ف آن بهیا میرّعل اویژگی ف مثابۀبهموضوعی ندارند و درواقع در ساخت اسنادی 

هستند که همگیی سیاخت    ناراحت و مشتاقز، ، مجهّفتهیش، هعمطّ، کینزد، آَشناهمچون  هایی صفت دوم

های محمولی براسیاس دسیتور نقیش و     قراردادن صفتروند.  شمار میموضوعی دارند و خود محمول به

بایید فییل   رسد کیه   نظر میبه لاوّهای گروه  درخصوص صفتا امّ ؛استمنطقی  هسته،ارجاع در جایگاه 

ای  ای محمیولی و صیفت گیزاره    صفت گزارهنوعی میان به تا بتوان هسته درنظر گرفته شود منزلۀبهربطی 

 یعهی یینیی   (،32)و  (33)به ایب ترتیب برای ایجاد تمیایز مییان دو جمهیۀ     قائل شد.محمولی تمایز  غیر

بازنویسی کیرد و فییل    (32)شکل را به (30)باید نمودار  ،است قموفّ خود یکارها در یعهو  است ماریب

جایگیاه متفیاوت    ،دهندة فاعل و مسند درنظر گرفت. در اییب حالیت   فیل اصهی و ارتباط مثابۀرا به است

ای را  ای و نیامحمولی گیزاره   تواند تفاوت دو صفت محمیولی گیزاره   می (32)و  (33)فیل در دو نمودار 

   نمایان کند.

 
 محمولی ایِ غیر صفت گزاره (.15)نمودار 

اسیت. عیدم    محمولی صفت توصیفیِ محمولی و صفت توصیفیِ غیرتمایز میان  موضوع بیدی ایجاد 

نییز  ه بیرای آن  کیه البتّی   زنید  اینجا مشکالتی را رقم میی پذیر  گروه صفتی در دستور نقش و ارجاع در 

دار و سیاختار بنیدهای زمیان   به  توان پیشنهاد دیگری را مطرح کرد. برای ایب منظور هزم است که ابتدا می

بنیدهای درونیه براسیاس     ،شیود  میی دییده   (33)و  (31)طور که در نمودارهای همان کرد. توجّهزمان  بی

 بنید باید ییل گره  ،دار باشدشوند. اگر بند درونه زمان یابی می ور متفاوت جایگاهطهایی که دارند به ویژگی
دار هستند و یییل گیره   زمان She arrived at the partyو  John is sickدر نمودار زیر دو بند  .قرار گیرد
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و بنید   قیرار دارد نما بالفاصهه در زیر گره بند اصیهی جمهیه    مهمراه با یک متمّل اند. بند اوّ بند قرار گرفته

، آمیده  بخیش حاشییه ظیاهر شیده     مثابیۀ خود بهاضافه زیر گره حرف اضافه که  دوم در همراهی با حرف

 .  است

 
 (575و  516: 5005دار )ون ویلین، بند درونة زمان (.13)نمودار 

در دار خواهید بیود.   صالش بیه جمهیه متفیاوت از بنیدهای زمیان     نحوة اتّزمان باشد  اگر بند درونه بی 

قیرار گرفتیه و    یاصیه  بخیش ییل گره  زمان بی بندزمان است و به همیب دلیل  رونه بیبند د (33)نمودار 

گرهیای  جیزء عمیل   زمانبیان دیگر به ؛خود بخش اصهی مورد اشاره ییل گره بند اصهی جمهه آمده است

 شود. در دستور نقش و ارجاع در واحد بند تیریف نمیطور کهّی به زمان بنابرایب بند بیبند است و 

 
 (575: 5005زمان )ون ویلین،  بند درونة بی (.14)نمودار 

هیای صیفتی    محمیول کیه بایید    کنید  ر را ایجاد میایب تصوّزمان  دار و بیبندهای زمانت در رفتار دقّ 

در بخیش  توصییفی،   تصیف  ،تیر گفتیه شید   طور که پیشهمانفی کرد. میرّ یاصه بخشرا ییل توصیفی 

را  نترنیت یا بیه  زمجهّی  دسیتگاه و  زیی تم لبیاس بنابرایب تمایز دو عبارت  ؛گیرد اصهی هستۀ اسمی قرار می

 نشان داد. (31)و  (37)توان در نمودار  می
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در  صیفت اسیت.   یخیارج و صیفت توصییفی    لباسحاوی هستۀ اسمی  یخارج لباسگروه اسمی  

 گیرد. بخش حاشیۀ هستۀ اسمی قرار می

 
 محمولی توصیفی صفت غیر (.15)نمودار 

 نترنیت یا بیه  زمجهّی هستۀ اسمی و گروه صفتی  دستگاه، نترنتیا به زمجهّ یها دستگاهدر گروه اسمی  

در جایگیاه بخیش    یخیارج اشاره همانند صفت  گروه صفتی موردایب، . براساس است وابستۀ صفتی آن

 و غییر  ز()مجهّی  هیای محمیولی   برای ایجیاد تمیایز مییان صیفت    ا امّ ؛اصهی هستۀ اسمی قرار گرفته است

 ؛درنظیر گرفتیه شیود    یاصه بخش مثابۀشود که ساختار صفت محمولی به میپیشنهاد  )خارجی( محمولی

نیدارد و   زمیان ی همانند بند موصولی دارد بیا اییب تفیاوت کیه     موقییّتگروه صفتی در اینجا  ،بیان دیگربه

و  2000) 3متسیووی   شیود. گرفتیه میی   بخیش اصیهی درنظیر    منزلۀبه ،. به همیب دلیلبنابرایب بند نیست

صیفت در اییب شیرایط جایگیاهی هماننید بنید       دارد کیه   در بررسی صفت توصیفی بیان میی نیز  (2003

سازة موضیوعِ   مثابۀبه نترنتیاگیرد و  در جایگاه هسته قرار می ،زمجهّدر ایب حالت صفت موصولی دارد. 

 .  شود میییل بخش اصهی جایابی  محمول صفتی،

 
 صفت محمولی توصیفی (.16)نمودار 

                                                                                                                                                          
1. R. Matasović 
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نبودن به گروه صفتی در دسیتور نقیش و   براساس آنچه گفته شد تا اینجا ایب امکان فراهم بود که قائل 

گرهای صیفتی در شیرایطی   ت ایب است که تحهیل برخی از توصیفا واقییّامّ ؛نوعی جبران شودارجاع به

   آفریب است. که به گروه صفتی قائل نباشیم، مشکل

جایگاه صفت در دستور نقش و ارجاع، بازنمایی صیفت عیالی را    بررسی ( در3123ران )دیگپیمان و  

ماننید   عبیارتی دارنید کیه در    کننید و بییان میی    فی میی ( میر2033ّوی  )وچالشی برای تحهیل مست مثابۀبه

وابسیتۀ صیفت عیالی     یشناسی  زبیان  بیه ای  اضیافه   ، گیروه حیرف  یشناسی  به زبان دانشجو بیمندتر هعالق

افیزون   ؛تواند پیشنهاد کند است که دستور نقش و ارجاع برای تحهیل آن سازوکاری را نمی بیمندتر هعالق

شیدن  لزوم قائیل  هاها برشمرد که وجود آن ی برای صفتعتنوّمو  مختهفگرهای توصیفتوان  می بایبر 

 آورد.   ای آن را در زبان فارسی پیش می به گروه صفتی و بررسی ساختار هیه

 اغهیب ، وآمید  پررفیت  باًیتقر، بغرنج واقیاً، زنانه قاًیعم، ییهن صرفاً، بایز یاتاًهای صفتی مانند  در گروه 
 گاهیاً  ،نیه یپرهز الییاده  فیوق  ،ظیغه نسبتاً، جدا ازهم کامالً ،پز آب کامالً، مخالف کامالً، یفرار اساساً، میتقد
ی هایهیا و قیید   صفت یواقی نهو  یرتصوّ، یروان ةکنند ناتوان اغهب، میمال شیکماب، پرآوازه بیضاً، متضاد

ای جاییابی   در ساختار هییه  کنند و هزم است توصیف میرا  یا گروه صفتی که هستۀ صفتیحضور دارند 

شیان در   ها براسیاس نیوع   ای بند، افزوده های اسمی و در ساختار هیه طور که در گروهدرواقع همانشوند. 

چنییب  نییز   ع و مختهیف صیفتی  هیای متنیوّ   شیدند، درخصیوص افیزوده    های مختهیف جاییابی میی    هیه

، ندااوجی  شیه یهمصیفتی   یهیا  گیروه  تیوان  میبحث بیشتر برای رسد.  نظر میضروری به ایساختاربندی
 های زیر میورد  را در نمونه وآمدپررفت باًیتقرو  دور چندان نهو  همجدا از کامالً، یروان ةکنند ناتوان اغهب

 قرار داد. توجّه

 .گذاریم جا می جاودانهمیشهنامی ( 31

توانید باعیث شیود از میردم و      اسیت کیه میی    کننیدة روانیی   اغهب ناتوانیک بیماری مزمب و ]ایب[ ( 33

   .های دنیای اطرافتان جدا بیفتید الیتفیّ

 .هستند کامالً جدا ازهمطالسازی و جواهرسازی دو رشتۀ ( 37

دنبیال هیم ردییف    زنجیرهایی از شایدها را به ،نه واقییهنگامی که ما براساس مشکالت تصوری و ( 31

 ایم. ساخته چندان دورنهای  ، برای خود تصویری مخدو  از آیندهکنیم می

 زدن بودم که ...درحال قدم آمد وتقریباً پررفتدر راهروی ( 35

و در همییب   گر مفهوم وجه برداشتی باشیند توانند بیان می اغهبو  شهیهم، (33)و  (31)های  در نمونه 
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ف وجیه برداشیتی در   قییدهای مییرّ  کرد.  اغهبو  شهیهمرا جایگزیب دو قید  احتماهًتوان قید  ارتباط می

شوند. اییب درحیالی    گیرند و در بند، در حاشیۀ بند جایابی می گروه اسمی در حاشیۀ گروه اسمی قرار می

هیای وجیه برداشیتی را در     است که در دستور نقش و ارجاع گروه صفتی وجود ندارد که بتیوان افیزوده  

در بنید،   گر نفی درنظر گرفته شیود. عمل مثابۀتواند به می چنداننهو  نه (،31)در مثال حاشیۀ آن قرار داد. 

، بیاً یتقر، کامالًقیدهای همچنیب  ؛دهرسه هیۀ بند، بخش اصهی و هسته، امکان بازنمایی دارن عنصر نفی در
تواند به کیفیت مقداری صفت اشاره کنید و ییادآور مفهیوم نمیود      می ،سختیا صفتی مانند  نسبتاً ،داًیشد

صیفتی  گرهیای  توصییف دیگر شوند.  اسم و فیل، برای سطح هسته تیریف می مورددرمفهوم نمود باشد. 

گیر کیفییت   بییان  ،ظیغهی  نسیبتاً و  آلیود  مه تشدّبه، یآفتاب کامالًدر  (ًبایتقر) اًنسبت، و تشدّبه، کامالًشامل 

گرهای دیگیری بیرای   توصیفتوان  می گفته،پیش بر مواردافزون  ؛ساختار درونی آن استلحاظ بهصفت 

افیزودة   مثابیۀ تواننید بیه   دهنید و میی   به صفت نسبت میلحاظ نوعی  بهالعاتی را صفت مطرح کرد که اطّ

 .دهد نوع زیبایی را نشان می بایز یاتاًدر  یاتاً قید برای نمونه ؛ای برای آن مطرح باشند حاشیه

گیروه صییفتی را   پیذیر   ،متفیاوت  صیفتیِ گرهیای  وجیود توصییف   ،ص اسیت کیه مشیخّ  چنیان آن 

گرهیای آن در  بررسیی صیفت و توصییف    امکیان  ،. درواقع با وجود گیروه صیفتی  کند می ناپذیر اجتناب

ای آن پیژوهش مسیتقهی    بررسی گروه صفتی و ساختار هییه ازآنجاکه ه البتّ ؛دشو فراهم می ای ساختار هیه

 ؛کنید  کفایت میی نوشتار پیش رو  هه در اندازة فیهی و در چارچوبئرسد طرح مس نظر میطهبد و به را می

کند و درادامه به مقایسۀ انواع محمول در زبیان فارسیی    تمام می جانگارنده بحث را در همیب ،ازهمیب رو

 تأثیرگذار است.نیز  طرح موضوع اخیر بر بخش بیدیبدیهی است پردازد.  می

 ای اضافه  محمول فعلی، اسمی، صفتی، حرف ةمقایس -6

کیه   لحیاظ ای از آن اضیافه   های فیهی، اسمی، صیفتی و حیرف   محمول ،به آنچه تاکنون گفته شد توجّهبا 

اسیت کیه    یگرهیای اشاره در عمل های مورد تفاوت محمول و شبیه هستند همساخت موضوعی دارند، به

هیایی را   تواننید موضیوع   ها می بیان دیگر درست است که محمولبه یابد؛میها اختصاص به هرکدام از آن

شیان ازهیم    هیای دسیتوری   ا ویژگیی امّی  ؛داشته باشیند  رفتاری مشابه ای مینای گزارهلحاظ بهفرابخوانند و 

دارد کیه   ای و فیل بیان میی  های اسم گزاره ها و تفاوت ( در بررسی شباهت3121) میرزائی متفاوت است.

هسیتند. او  موضوع بسیار مشیابه   های موضوع و غیر سازه لحاظای و بند به حاوی اسم گزاره گروه اسمیِ

 ،گیر نییروی منظیوری   جیز عمیل  گرهیا بیه  گرهای فیهی تمام عمیل دارد که درمیان عمل همچنیب بیان می

 دانید. در  بازنمایی ایب امکانات را در بخیش حاشییه میی    ید. وندرخصوص اسم هم قابهیت بازنمایی دار
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قیرار   توجّیه میورد  هیا   میان محمول فیهی و سیایر محمیول   های دیگرِ ادامه برخی شباهتایب بخش و در

 .گیرد می
میناهیای   مثابۀبه یمفاهیم دستور کرد ایب است که توجّهای که پیش از ورود به بحث باید به آن  نکته 

امکانیات  از تیوان   میی برای مثال در بازنمایی مفهوم وجه  ؛شوند های متفاوت بازنمایی می ای به شیوه رابطه

ای  تخصییص واژه  -2 ؛ونیدافزایی  -3 شیود: میها به موارد زیر اشاره استفاده کرد که ازجمهۀ آندی متیدّ

هیای دسیتوری    گروه -3 ؛ستفاده از فیل وجهیا -1 ؛مختهف دستوری هایهیب مفهوم در مقولجدا برای ا

 .استفاده از بند -7 ؛نما وجه

آن اسیت  دهنیدة  نشان ،ای و گروه صفتی بررسی ساختار درونی بند و گروه اسمی، گروه حرف اضافه 

طیور  بیه  ای اضافه  که محمول اسمی بیشتریب نزدیکی را با محمول فیهی دارد. درواقع برای محمول حرف

گیری بیه   های عمیل  لحاظ ویژگی ظاهر بهنیز در بود. محمول صفتیر تصوّمی گر خاصّعملتوان  نمیکهّی 

شیود و   رسمیت شناخته نمیی بهدر دستور نقش و ارجاع ی طور کهّو به داردشباهت کمتری  فیهیمحمول 

 .  استدرنظر گرفته نشده برای آن ای  هیهساختار  ،ای اضافه  های اسمی، فیهی و حرف خالف گروهبر

فیی  گرهیای محمیول فیهیی میرّ   های دستوری انواع محمول، ابتیدا عمیل   درادامه برای بررسی ویژگی 

هیای اسیمی،    و پا از محمول شودمی توجّهها برای محمول اسمی امکان بازنمایی آنبه  سپا ،دنشو می

قیرار   توجّیه میورد  ای  اضیافه  و حیرف هیای صیفتی    اشاره در محمیول  گرهای موردامکان بازنمایی عمل

 گیرد. می

 ،نمیایی  گیواه ای، وجه برداشتی، وجه  فیل شامل نمود، نفی، سوگیری، کمیت، وجه ریشهگرهای عمل 

 ه ًعمید طیور  بیه ، ییونیدافزا و  یکمکی  فیلصورت بازنمایی ایب مفاهیم به .است و نیروی منظوریزمان 

از مفیاهیم  دهد کیه بسییاری    های نحوی مختهف نشان می ا بررسی گروهامّ ؛فیل استویژگی اختصاصی 

 مشاهده است.   قابلنیز  در گروه اسمی ویژهاشاره به دستوری مورد

دی وجیود  امکانات متییدّ  نمایی( ، برداشتی و گواهای ریشه) وجهمفهوم  برای بازنمایی در زبان فارسی 

جز اییب میورد در زبیان فارسیی     به و کند دو وجه التزامی و اخباری را ازهم متمایز می be- پیشونددارد. 

 کیه  امکیان دیگیری اسیت    ،سیتب یباهای وجهی مانند  استفاده از فیل نمای دیگری وجود ندارد. وند وجه

فییل   درکنیار  عمهگیر  مثابۀنما به وجه هایوجهی و وند های . فیلشود استفاده می هااز آن برای بیان وجه

   .سیطرة عمهکردی متفاوتی دارند ،براساس نوعگیرند و  قرار می

اشاره کیرد. قییدها    ادیز احتمالبه ایِ گروه حرف اضافه و قطیاًتوان به قید  امکانات وجهی میدیگر از  
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نمیودار  شیوند.   میی ظاهر درجایی متفاوت از فیل وجهی  و بخش حاشیه درای  حرف اضافه های گروه و

 دهد.   ای( را نشان می مرتبۀ عناصر وجهی )وندی، فیهی و افزوده (35)

 
 در بندبازنمایی مفهوم وجه  (.17)نمودار 

توان بیرای محمیول    گری فیل را میآن است که برخی امکانات عملگر بیان های اسمی بررسی گروه 

صورت فیل کمکیی ییا ونیدافزایی بیرای     وجه به ایب است که بازنمایی مفهوم مطرح کرد. نکتهنیز  اسمی

بیرای   ؛پذیر اسیت  صورت افزوده برای اسم امکانبه آنا بازنمایی امّ ؛ستین پذیر های اسمی امکان محمول

 اقیدامات ، آزمیون  بیی در ا انیدانشیجو  یاجبار شرکت های اسمی دارشده در گروه های زیرخط سازهمثال 

گیر مفهیوم   همگی بییان  ها یباز در یمهّ میت یقطی حضور، از ... ندگانینما یاحتمال دیبازد، گروه ... مجاز

 وجه هستند.

 ؛شید گفتیه   ترپیش که طورهمانگر نمود است. دار، عملهای گروه اسمی و بند زمان از دیگر شباهت 

از  یبخشی مفیاهیم   را بیا  پیردازد و آن  نمود اسمی میبه بحث ( 22: 3220جکنداف )تکیه بر  ب بایون ویه
هماننید آنچیه درخصیوص وجیه گفتیه شید،        ،بر ایبافزون  ؛دهد قرار میدر ارتباط  آن کلّیا  تیموجود

نظیر در بخیش    صورت افزوده مطرح کرد کیه در اییب حالیت گیروه میورد     توان به مینیز  مفهوم نمود را

نمود واژگانی قائل شید و  توان برای فیل  طور که میهمانگیرد. از آن گذشته  حاشیۀ هستۀ اسمی قرار می
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را درخصیوص فییل    7و حصولی 3مند، غایت1، ایستا2پویانمود چهار امکان ( 3275) 3براساس نظر وندلر

در  ،چیون بازنمیایی سیاختاری نیدارد    ه البتّکه  ایب ویژگی قابل تیریف استنیز  ها برای اسم ،دکرمطرح 

شود. هزم به توضیح است که عدم امکیان بازنمیایی مفهیوم نمیود      بندی نمی ای گروه صورت ساختار هیه

درسیت اسیت کیه مفهیوم نمیود در فییل        ،بییان دیگیر  بیه  ؛واژگانی در ماهیت وجودی آن تأثیری ندارد

 ؛دهید  خود اختصیاص میی  گرها جایی بهصورت وند یا فیل کمکی قابل نمایش است و در سطح عمل به

ل است که به شیباهت اییب دو نیوع محمیول     ای قابل تأمّ ا امکان طرح مفهوم نمود برای اسم خود نکتهامّ

 کند.   اشاره می

های محمیول اسیمی و فیهیی     های اسمی یکی دیگر از شباهت امکان بازنمایی مفهوم نفی در محمول 

و  یناسیازگار بیه   یسیازگار ، اسیتفاده  عدمبه  استفاده، نکردنکمکبه  کمک، نرفتب به رفتبتبدیل است. 
ازنیوع   قطبییتِ تمیامی میوارد یکرشیده    کنید.   وم نفی در محمول اسمی اشاره میهمانند آن به بازنمایی مف

تواند برای اسم مطیرح   مینیز  نما های وجه ا ترکیب مفهوم قطبیت با افزودهامّ ؛کنند ای را بازنمایی می هسته

 ای از ایب موارد است. نمونه نامحتمل حضورباشد. 

توانید   میی نیز  زمان همانند مفاهیم دستوری دیگر،. استگر زمان عمل گرهای فیل،یکی دیگر از عمل 

در بخیش حاشییه    روزیی د، روزید ۀمسابقدر گروه اسمی  .صورت افزوده در گروه اسمی بازنمایی شودبه

 روزیی دکنید.   لحاظ مینایی به ویژگی زمان انجام مسابقه اشاره میبها امّ ؛گیرد و نقش توصیفی دارد قرار می
زمیان اجیرای مسیابقه، زمیان حیال      در ایب صیورت   .جا کردهجاب« انیدرجریا  اجرا درحالتوان با  را می

 .کند اشاره مینیز  نمود به مفهومخواهد بود و ضمب آن 

گر اختصاصی فیل اصهی جمهه باشد که در محمیول  گر نیروی منظوری تنها عملرسد عمل نظر میبه 

تفاوت اصهی گروه اسمی حاوی هستۀ اسمی محمیولی بیا بنید     ،بیان دیگربه ؛ندارد امکان بازنماییاسمی 

شیکل توصییفی و در   گر نیروی منظوری است. وگرنه تمام مفاهیم دستوری میرتبط بیا فییل بیه    در عمل

گری اسیم شیامل شیمار، میرفگیی و     های عمل مقابل ویژگی در نقطۀبخش حاشیه قابل بازنمایی هستند. 

 های اختصاصی اسم است و برای فیل قابل تیریف نیست. اشاره، ویژگی

صیورت  بیه  کننید،  قیل میی  تمن گرهای فییل عمل ای که مینای رابطهکه بازنمایی هزم به توضیح است  

                                                                                                                                                          
1. Z. Vendler  
2 dynamic 
3 stative 
4 accomplishment 
5 achievement 
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لحیاظ نحیوی   بیه  کامیل  طوربهو  ظاهراً، (31)برای نمونه در مثال  ؛وجود داردنیز  افزوده برای خود فیل

مرتبیۀ   شیوند.  در بخیش حاشییه جاییابی میی     آینید و  میی  شیمار سازة افزوده بیه  کرد یبازسازبرای فیل 

مفهیوم وجیه   لحیاظ مینیایی   بیه  ظیاهراً شود.  ص مینوع افزوده مشخّبه  توجّهقرارگیری ایب دو بخش با 

مفهیوم نمیود را    ،کامیل  طیور بها امّ ؛گیرد بند قرار می کند و بنابرایب در بخش حاشیۀ برداشتی را منتقل می

   .شود و در بخش حاشیۀ هسته جایابی می کند منتقل می

 .کرده است بازسازی لکامطور به خود  را ایب ستاره ظاهراً( 31

در بخیش  کیه  طیور  همانمحمول صفتی به محمول فیهی است. موضوع بیدی بررسی میزان شباهت  

ازنظیر فراخیوانی سیاخت     وای  گیزاره توصییفی و   ۀلحاظ نقشی بیه دو دسیت  به ها صفت ،مطرح شد (7)

 لحیاظ همچنیب عنوان شد کیه بیه   ؛شوند تقسیم میمحمولی  گروه صفت محمولی و غیر به دوموضوعی 

هزم اسیت تیا گیروه صیفتی      جاعدر دستور نقش و ار باور مطرحگرهای صفتی برخالف وجود توصیف

های محمول صیفتی و محمیول    هتدر بیان شبا شود.ای آن بررسی  رسمیت شناخته شود و ساختار هیهبه

ی مفهیوم نمیود در بخیش حاشییۀ     توان به امکان بازنمیای  بر فراخوانی ساخت موضوعی، میافزون  فیهی،

ی اشاره کرد. امکیان بازنمیایی مفهیوم نفیی یکی      گروه صفتیبخش حاشیۀ هستۀ صفتی و مفاهیم وجه در 

گیری  های پژوهش حاضر، مفیاهیم عمیل   های محمول صفتی و فیهی است. براساس داده دیگر از شباهت

 گر سوگیری، برروی محمول صفتی امکان بازنمایی ندارند.دیگر فیل مانند زمان، نیروی منظوری، عمل

هیای انحصیار    دارد. درواقع تنهیا افیزوده  محمول فیهی  کمتریب شباهت را بهای  محمول حرف اضافه 

ای و حیروف   هیای حیرف اضیافه    توانند در ارتباط با گروه می خصوصبه/ خصوصاًو  درست، فقطمانند 

در  درسیت ، شیرکت در مراسیم   یبرا فقط های پژوهش حاضر عباراتی مانند اضافه مطرح باشند. در داده
 ایب کاربردها هستند.ای از  نمونه ،منطقه بیدر ا خصوصبهو  دانیوسط م

 گیری نتیجه -7

بررسیی  گییرد. بیا اییب حیال      مفهوم محمول براساس امکیان فراخیوانی سیاخت موضیوعی شیکل میی      

بیر فراخیوانی   افیزون   دهید کیه   ای زبان فارسی نشان می های فیهی، اسمی، صفتی و حرف اضافه محمول

بیرای بررسیی   . شناسایی کردنیز  را های مشترک دیگری ویژگیها  میان محمول توان می ساخت موضوعی

هیای افیزوده و    هزم اسیت تیا بیه سیازه     ،هیا وجیود دارد   های مشترک دیگری که مییان محمیول   ویژگی

کیه محمیول   اسیت  آن گیر  بییان  ها بررسی دادهکرد.  توجّهها  محمولایب گرهای مرتبط با هریک از  عمل
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تمیام   بیه محمیول فیهیی دارد.   ای کمتیریب شیباهت را    اسمی بیشتریب شباهت و محمول حیرف اضیافه  

قابهییت بازنمیایی   نیوعی  بیه نییز   رمورد محمول اسمیگر نیروی منظوری دجز عملبه ،های فیهی گر عمل

ای اسیت کیه در    مینای رابطیه تفاوت محمول اسمی و محمول فیهی در نوع بازنمایی ا تراسدر ایب. دارند

با اسیتفاده  یا شکل وند  به گری فیل،مفاهیم عملبازنمایی  درواقع .شود فی میمیرّگر صورت عملفیل به

 یابید. میی شیکل افیزوده امکیان تظیاهر     تنها به فییل اختصیاص دارد و در اسیم تنهیا بیه      ،از فیل کمکی

تنهیا مخیتص بیه اسیم      ،گر شیمار گرهای اشاره، میرفگی و عملعملنیز  گرهای اسمیدرخصوص عمل

مفیاهیم نمیود،   . است. میزان شباهت محمول صفتی به محمول فیهی نسبت به محمول اسمی کمتر اسیت 

قابهییت  ل افیزوده  شیک گری و در صفت بهصورت عملهستند که در فیل بهی یها یگتنها ویژوجه و نفی 

گیری فییل را   از مفاهیم عمیل یک  ای امکان بازنمایی هی  و درنهایت محمول حرف اضافه بازنمایی دارند

   د.دارن
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