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 چکیده
 ۀدر چارچوب انگاار های غیرشخصی معلوم در زبان فارسیاز ساختپژوهش حاضر به بررسی و تحلیل یک نوع 

د کاه ناست. هر دو نمونه دو بند پایه و پیرو دار نمونهدو خود مشتمل بر  ساخت نوع . اینپردازدیم یدستور شناخت
فعل بند اول همیشه به صورت ساوم شاخ   ،عالوه بر این .ای در جایگاه فاعل استبند اول در هر دو فاقد سازه

شاود. ایان در هر شش صیغه صرف مایگونه محدودیتی  در حالی که فعل در زبان فارسی بدون هیچ ،آیدمفرد می
ای قاه در زباان مقولاهشاود کاه مبابشناختی چنین فرض میهای زبانواقعیت در حالی است که در اغلب پژوهش

صرفاً دستوری است و ظهور آن در سبح جمله هیچ پایگاه معنایی نادارد. در پاساب باه چناین دیادگاهی، در ایان 
های غیرشخصای در زباان فارسای در قالاب در یکی از انواع ساخت سوم شخ  مفرد ۀپژوهش تحلیلی از مبابق

های غیرشخصی ماورد نرار ماا دهد که در ساختشود. نتایج این پژوهش نشان میدستور شناختی ارائه می ۀانگار
فاعل است که نمایاانگر ماوقعیتی عاام و فراگیار موقعیت ،شودقلمداد می (tr)ترین سازه که به عنوان فاعل برجسته

ساوم  ۀدهد. همچنین نشان داده خواهد شد که حضاور نشااناست که رویداد یا حالت مورد نرر درون آن روی می
فاعال  بلکه با موقعیت انتزاعی موجود در جمله )موقعیت ،ای قراردادی نیستها پدیدهدر این ساختشخ  مفرد 
ای معنامناد و ناه صارفاً ان فارسی مقولاههای غیرشخصی زبنماید. از همین روی، مبابقه را در ساختمبابقت می
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 مهمقدّ -1

زبان فارسی ارائاه  در 5های غیرشخصیمورد ساخت های متعددی دربندیتعاریف و دستهتاکنون 

به نقال  ،1959) 7کوفیسیپ و  169-162: 1161شفائی،  به نقل از، 1941) 6آرندساست )شده 

 ، کریماای 121-167: 1161)، شاافائی  118: 1972) 2، تکسااتن 171-171: 1161از شاافائی، 

،  81-81: 8111)، قمیشای  46-45: 1174)، ارژنا   18: 1191) گیاویو  انوری،  18: 1171)

،  1125)، واحدی لنگارودی  1121)، نجفیان  1194) سماک رستمی،  89-82: 1176)دبیرمقدم 

هاای از اناواع سااخت یکای. این مقاله مشخصااً باه بررسای و تحلیال   1129)گلچین عارفی 

و واحادی لنگارودی  پردازد.دستور شناختی می ۀغیرشخصی در زبان فارسی در چارچوب انگار

 یفارسا باانز در یرشخصیغ یهاساخت یبنددستهای با عنوان   در مقاله84-81: 1128)نجفیان 
هاای ناد کاه ساه دساته از آنهاا سااختکناصلی تقسیم مای ۀبه چهار دسترا ها این نوع ساخت

و نوع چهارم ساخت غیرشخصی مجهول اسات کاه فعال  دهندغیرشخصی معلوم را تشکیل می

 :استمجهول فعل  ۀآن دارای ساختواژ

 :هستند  1) هایی نریر مثالکه ناظر بر ساخت 9های غیرشخصی ارتقاییساختالف  

 .هستندها ناراحت رسد )که  بچه  به نرر می1)

 :هستند  8که شامل جمالتی نریر مثال ) 11های غیرشخصی مرخمساختب  

 .ماست ۀهمباعث خوشحالی این موضوع  باید گفت که  8)

 که دارای ساختاری ثابت و اصبالحاً قالبی هستند: 11های غیرشخصی قالبیساختج  

   سردم شد.1)

 اول ناوعاین پژوهش مشخصااً باه بررسای و تحلیال  ،فوق ۀگانهای سهمیان انواع ساختاز 

 غیرشخصای سااخت  1128) انیانجف و یلنگارود یواحاد 18شناسایپردازد که در اصبالحمی

                                                           
5. imoersonal constructions 

6. A. Arends 

7. L. Pesikoff 

8. Jr. M. Tackston 

9. raising impersonal constructions 

10. truncated impersonal constructions 

11. template impersonal constructions 
12. terminology 
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 شود.نامیده می 11ارتقایی

 :گویندمی نجفیانواحدی لنگرودی و در تعریف این نوع ساخت، 

ایان گوناه  پایاۀباشند. بند ایه و یک بند پیرو مید پک بنها متشکل از یاین گونه ساخت»

به دلیال ]صرفاً[ شناسان آنها را دهد که زبانها را در برخی موارد فعلی تشکیل میساخت

باه ”توان به می جمله ؛ ازاندشباهت با افعال ارتقایی در زبان انگلیسی، فعل ارتقایی نامیده

 .«اشاره نمود “احتمال داشتن” ،“مان رفتنگ”، “امکان داشتن”، “آمدننرر رسیدن/

  81: 1128نجفیان )واحدی لنگرودی و 

 ،ناامیممای 1ساخت غیرشخصای ناوع  های غیرشخصی که از این پس آن رادسته از ساختاین 

 است: 14دو نمونهمشتمل بر 

 شامل یک فعل ارتقایی های غیرشخصیِساخت الف(

کاه در آن باا دو  هساتند غیرشخصی هایساخت نخست نوعاول از  ۀنمونهای زیر نمایانگر مثال

 :ای در جایگاه فاعل استبند اول فاقد سازه ،کنیدطور که مالحره میروبرو هستیم. همان بند

 هوایی شب گذشته کشته شده باشد. ۀاحتمال دارد )که  در حمل  4)     

 .پذیر باشدشود )که  چنین امری امکانتصور می  5)     

 مسند مرکب )اسم/ صفت + فعل ربطی( ای غیرشخصیِهساخت (ب

فعال ”یاک  و “صافت”یاا  “اسام”از ترکیب یاک ی غیرشخصی نوع اول هاه از ساختنموناین 

 فاعال  ؛کننادها نیز مانناد افعاال ارتقاایی عمال مایاز ساخت نمونهاین  .شوندساخته می “رببی

گوناه  . اسامی یا صافاتی کاه در ایانپذیرندپذیرند و جز در موارد اندک یک متمم بندی مینمی

نریار  یهاایشاامل واژهدهند کاه عمادتاً ای را شکل میبسته ۀمجموع ،روندها به کار میساخت

 است. “طبیعی” و“ ممکن”، “واضح”، “راست”، “معلوم”، “ینیق”

 معلوم است که چنین امری رخ نخواهد داد.  6)

                                                           
های مورد بحث ساخت ارتقایی در نرر که در چارچوب انگارۀ مورد نرر در این پژوهش، ساخت است ذکر انیاش -11

، ”to seem“ر نریا) انگلیسای شوند و فقط به دلیل شباهت افعال به کار رفته در آنها با افعال ارتقاایی زباانگرفته نمی
“to be likely”  ... شوند.با این عنوان نامیده می و 

14. instance  
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   خوب شد که فهمیدی اشتباه کردی.7)

از ناوع اول  بیشاتری هایمثال ،زبانی همشهری هستند ۀبرگرفته از پیکرعمدتاً که  15زیرهای داده

اناد. بندی شاده  طبقه9  و )2) ۀها به دو دستاین داده .اندغیرشخصی در زبان فارسیهای ساخت

  9هاای )های غیرشخصای هساتند و دادهاول از نوع یک ساخت ۀنمونهایی از مثال  2های )داده

 دوم از همان نوع هستند. ۀنمون

(2  

لارزه باوده گیرد که همراه باا پایشای قرار میبم در دسته ۀلرززمین رسدبه نرر می -الف

 است.

 ا اقوام قربانیان حادثه بوده باشد.که عامل جنایت از آشنایان و ی احتمال دارد -ب

 ۀمشرف و حملا ترور پرویز افراد در جنایات مختلفی چون توطئۀکه این  دارد امکان -پ

 .شته باشندانتحاری علیه کنسولگری آمریکا در کراچی دخالت دا

 درصد افزایش یابد. 81رسد این رقم تا به نرر می -ت

برابار بام و یاا تهاران رخ  11تری مثالً کرماان باه امکان دارد زلزله برای شهر بزرگ -ث

 دهد.

(9  

 خورد.های اهدایی خاک خواهد معلوم است که چنین کتاب -الف

 خوب شد که چنین تصمیمی گرفتی. -ب

 حیف است که شغلت را از دست بدهی. -پ

نماایش آمیزی به طور موفقیته شده با لیزر بهدایت ۀهای توپخانمعلوم است که رده -ت

 اند.گذارده شده

 توان نام وزیر آینده را از دل آن خارج کرد.نمیکه  استواضح  -ث

ها با دو بناد پایاه و پیارو مثال ۀدر هم یابیم کهمیهای فوق درالبا دقت در هر دو نمونه از مث

                                                           
 نشااانی در بااوده و دانشااگاه تهااران ۀواقااد در پایگاااه داد همشااهری ۀهااا برگرفتااه از پیکاارایاان داده اکثاار -15

http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahri/  ه سااله از تیار ماا 11زماانی  ۀهستند. از این پیکره یک باازقابل دسترس

 مورد بررسی قرار گرفته است. 1125تا دی ماه  1125

http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahri/
http://ece.ut.ac.ir/dbrg/hamshahri/
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باا ای در این جایگاه ساازه ،به عبارت دیگر ؛ایگاه فاعل در بند اول خالی استج روبرو هستیم و

بند اول با یک فعل مرکب آغااز شاده اسات  ، 2های )در مثال گر وجود ندارد.کنش نقش معنایی

مورد نرر یاک فعال  “صفت”یا  “اسم”  نیز به دنبال 9های )در مثال .که دارای متممی بندی است

کاه  رببی آمده است و جایگاه فاعل در آنجا نیز همچنان خالی است. این واقعیت در حالی است

اصال  نامه گزینی  با اصلی روبرو هستیم بحاکمیت و مرجد ۀنرری های زایشی )همچوندر انگاره

از همین روسات کاه بایست دارای فاعل باشند. بندها می ۀآن همکه بر اساس  16فرافکنی گسترده

با قائال شادن باه ابزارهاایی صارفاً مکاانیکی نریار هایی ساختگرا چنین های صورتدر انگاره

  خوشاش مان از کاه اسات واضاح”ای نریار بناابراین، جملاه ؛شوندحلیل میت 17خروج گشتار

 گذراند:از سر می ،شودده می  مشاه11)مثال فرایندی نریر آنچه در  “دیآینم

(11  

 ساخت )ژرف آید[ واضح است.که از من خوشش نمی CPاین ] -الف

 گشتار خروج اعمال ) [.آیدکه از من خوشش نمی CPواضح است ] ---این  -ب

  “این”حذف اختیاری )گشتار  [.آیدکه از من خوشش نمی CPواضح است ] -پ

 . )روساخت آیدواضح است که از من خوشش نمی -ت

دساتور شاناختی  در ،شاودهای زایشی قلمداد میاگرچه این تحلیل تحلیلی کارآمد در انگاره

ناام ه ابازاری باو یاا ای که اساساً قائل به اشتقاق ساختی از ساخت دیگر نیسات، به عنوان انگاره

اصالی  ۀاز همین جاست که مسالل ؛های آن جایگاهی ندارد، قابل پذیرش نیستگشتار در تحلیل

که از نرار   9  و )2های )در مثال شدههای غیرشخصی معرفیساخت: آورداین پژوهش سربرمی

کاه قائال در چارچوب دستور شناختی  چگونه ،هستند شناسان زایشی حاصل گشتار خروجزبان

 ها چیست؟جایگاه فاعل در این نوع ساخت شوند؟تحلیل می نیست، گشتارابزاری به نام  به

این اسات کاه فعال در  ،شودهای فوق مشخ  میاهمیت دیگر که با بررسی مثالحائز  ۀنکت

صورت سوم شخ  مفرد آمده است و این در حالی است کاه فعال در زباان  بند اول همواره به

برانگیاز باشاد کاه چارا تواند پرسشبنابراین، این خود می شود.فارسی در شش صیغه صرف می

 سوم شخ  مفرد است.اره هموها فعل بند اول در این ساخت

                                                           
16. Extended Projection Principle (EPP) 

17. extraposition 
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 .شاده اسات تادوینعماده بخش  پنج درحاضر  ۀمقال ،فوق ۀگویی به مسللمنرور پاسب به

شاده پیشینه و مبالعات انجاامدر بخش دوم به  که در آن به بیان مسلله پرداختیم، عالوه بر مقدمه

 ناختیشاچاارچوب نراری و ابزارهاای معرفای بخاش ساوم باه  .شوددر این زمینه پرداخته می

باه  چهاارمبخاش د آماد. ناها به کار خواهساخت این نوعتحلیل که در  اختصاص خواهد یافت

اختصااص گیاری به نتیجاهمقاله نیز بخش پایانی پردازد و های مورد نرر میداده و بررسی تحلیل

 خواهد یافت.

 پژوهش ةپیشین -9

در ایان  انجام شده است. یدر زبان فارس های غیرشخصیساخت بارۀدرمبالعات بسیاری تاکنون 

کاه واحادی لنگارودی آن را سااخت غیرشخصای  شودپرداخته میآثاری  به معرفی فقط بخش

قابال توجاه در  ۀنکتا شاود.قلمداد می 1د و در این مقاله ساخت غیرشخصی نوع نامارتقایی می

ی و هاای غیرشخصابنادی اناواع سااختها آن است که در اغلب آنها به طبقاهوهشژاکثر این پ

 توصیف آنها پرداخته شده است.

در اثار  ،روسشاناس ایاران ، 169-162: 1161باه نقال از شافائی،  ،1941)آرندس  آلفرد

های غیرشخصی را به ساه گاروه جمله معاصر یادب یفارس زبان مختصر نحونام ه معروف خود ب

که در سااخت داند های اسمی میهای غیرشخصی را جملهتقسیم کرده است که گروه دوم جمله

کناد کاه بعاد از ایان تلکید مای ویوجود دارد.  “یقین” و“ روشن”، “معلوم”هایی مانند واژه هاآن

هاای ساوم جملاه ۀپیارو الزامای اسات. دسات ]بناد[ های غیرشخصی وجود یاک فراکاردجمله

، “آمادن”هایی هستند که باا برخای افعاال از قبیال غیرشخصی از نرر آرندس آن دسته از ترکیب

آیاد باه نرار مای”دهند: های غیرشخصی را تشکیل میجمله ۀآیند و هستمی “رسیدن” و“ تنرف”

 . “رود که...تصور می”، “رسد که...به نرر می”، “که...
  یفارسا زباان دساتور یعلما یمبااندر کتااب خاود باا عناوان   121-167 :1161) یئشفا
 هاایویژگایی ئشافا ده اسات.قائل شا ]غیرشخصی[ شخ بیهای برای جملههایی بندیدسته

 داند کاه اوًً فاقاد نهااد هساتند و ثانیااً فعال یاا راباط را در این می شخ بیهای اصلی جمله

را از نرار سایر  شاخ بایهاای ی جملاهئآید. شفاای آنها به شکل سوم شخ  مفرد میگزاره

فارسای و  شاخ  اصایلدو گاروه جماالت بای را باهآنها ها بررسی کرده و تکاملی تاریخی آن

خصوصایت اصالی کاه گروه دوم را  ویکند. شخ  تقسیم میجمالت بی شخ  ازشکال بیاَ
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 ای آنهاا باهگازاره فعل یا راباطهای این گروه آن است که اوًً فاقد نهاد هستند و ثانیاً تمام نمونه

داناد. دو دساته از ایان گاروه موضاوع میسه دسته  متشکل از مفرد است راسوم شخ   شکل

فعلای باه شاکل هاای ها برخی افعال یا ترکیباین جمله نخستِ ۀدر دستهش حاضر است. پژو

غیرشخصی را تشکیل داده، فاقد نهاد بوده و خاود آنهاا نیاز  ۀجمل ۀسوم شخ  مفرد عضو عمد

ند. ایان فراکردهاای پایاه بادون نهااد الزامااً یاک هستبسته امرکب و ۀیک جمل ۀپای ]بند[ فراکرد

دنبال خواهند داشت که خود آن فراکرد پیرو نقش نهاد غیرموجاود را باازی  ی بهفراکرد پیرو نهاد

 آورد:ها را به صورت زیر میهایی از این جملهی نمونهئ. شفا 172: 1161ی، ئشفا) نمایدمی

(11  

 که مبلب به قدر کافی روشن شده باشد. رسدنظر می به -الف

 که امشب باران ببارد. روداحتمال می -ب

 که متوجه این موضوع شدید.خوب شد  -پ

شاامل اساامی مجاردی  )هماان  یئاز نرار شافا شاخ گروه دوم جمالت بیاز دوم  ۀدست

 در نقاش فراکارد پایاه باه “باشدمی” و“ بود”، “است”ای مانند هستند که همراه با یک رابط گزاره

 موجاود یارو جانشاین نهااد غیرد و فراکارد پاین فراکرد پایه البته باید فاقد نهاد باشا د.نروکار می

درسات ”، “راست است که”، “یقین است که...”، “مسلم است که...”، “بدیهی است که...”گردد: می

، “دشاوار اسات کاه...”، “حیف است کاه...”، “معلوم است که...”، “دروغ است که...”، “است که...

 .“ممکن است که...” و “آسان است که...”

 افعالی مانناد یدر زبان فارس “را” رامونیبر پ ینقدخود با عنوان  ۀمقالدر   18: 1171) کریمی

 .داندیم یرشخصیرا افعال غ “آمدن نرر به” و“ داشتن احتمال” ،“داشتن امکان” ،“دنیرس نرر به”

هاای سااخت یفارسا زباان در فاعل بدون یهاساختبا عنوان  ایدر مقاله  8111عیان )یسم

 ءداند کاه باا افعاال ارتقااهایی میدوم را جمله ۀکند که دستمی دسته تقسیمسه غیرشخصی را به 

 آیند.می “رسدنرر می به”ای مانند یافته

های غیرشخصای ماورد مبالعاه را حاصال شناسان زایشی ساختپیش از این گفتیم که زبان

ب  -18) ۀجملا نام برد. وی  1121) زادهغالمعلیتوان از دانند. از آن جمله میگشتار خروج می

متممی را باه  بندیند خروج عمل کرده و اداند که در آن فررا حاصل گشتار خروج بند متممی می
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 جایگاه پس از فعل انتقال داده است.

(18  

 تواند در امتحان قبول بشود[ طبیعی است.این ]که او نمی -الف»

: 1121، زادهیغالمعلا) «ود[تواناد در امتحاان قباول بشا)این  طبیعی است ]که او نمی -ب

191 . 

وارۀ جملاهدهد که پس از خاروج در جای دیگر توضیح می  194-191: 1121) زادهغالمعلی

 شود.متممی، هسته ]این[ حذف می ]بند[

حاضار اسات.  ۀها در مقالابندی دادهمبنای طبقه  1128) پژوهش واحدی لنگرودی و نجفیان

ساه ناوع سااخت  یفارسا زبان در یرشخصیغ یاهساخت یبنددستهای با عنوان ایشان در مقاله

هاای اول کاه موضاوع ایان پاژوهش اسات را سااخت ۀاند که دستغیرشخصی معلوم قائل شده

اول را  ۀزیرمجموعا .اند کاه خاود مشاتمل بار دو زیرمجموعاه اساتغیرشخصی ارتقایی نامیده

کل از یاک بناد ها متشدانند. این گونه ساختهای غیرشخصی شامل یک فعل ارتقایی میساخت

دهاد ها را در برخی موارد فعلی تشکیل مایاین گونه ساخت ۀند. بند پایهستپایه و یک بند پیرو 

اناد؛ شناسان آنها را به دلیل شباهت با افعال ارتقایی در زبان انگلیسی، فعل ارتقاایی نامیادهکه زبان

 “احتماال داشاتن” و“ ان رفتنگم”، “امکان داشتن”، “به نرر رسیدن/آمدن”توان به می از آن جمله

هاای دوم را که سااخت ۀ. زیرمجموع“ها ناراحت شوندرسد )که  بچهبه نرر می”اشاره نمود؛ مانند 

)غالبااً  یاک فعال رببای ۀاز ترکیب یک اسم یا صفت به عاالو ،اندغیرشخصی مسند مرکب نامیده

فاعال  ؛کننادال ارتقایی عمل مایها نیز مانند افعاین نوع از ساخت .شوند  ساخته می“بودن”فعل 

گوناه  اسامی یا صافاتی کاه در ایانپذیرند. پذیرند و جز در موارد اندک یک متمم بندی مینمی

 “واضاح” و“ راسات”، “معلاوم”، “یقاین”های خاصی نریار شامل واژه ،روندها به کار میساخت

دی و نجفیاان در ایان . واحادی لنگارو“معلوم است که چنین امری رخ نخواهد داد”مانند  ،است

 اند.های غیرشخصی در زبان فارسی پرداختهبندی ساختمقاله صرفاً به توصیف و دسته

 زباان در یموصاول بناد خاروج نقش نییتبن اای با عنودر مقاله  1191) مهند و دیگرانراسب

ن دًیل نقشی خروج بند موصولی در زباا گیرد،های غیرشخصی را نیز دربرمیکه ساخت یفارس

گرایان دو دیدگاه اصلی برای خاروج بناد کنند. از نرر آنها در مبالعات نقشبررسی میفارسی را 
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دیادگاه  ؛ناددانیکی از آنها دًیل کالمی را موجب خروج بند موصولی مای .موصولی وجود دارد

 دانند.دوم وزن یا طول بند موصولی را دلیل خروج می

 نظری پژوهش مبانی -1

  هاای زباانی،گرایای در تحلیالرویکارد باه شادت انتزاعای صاورت ۀینادپس از گساترش فزا

  تاالش 1927 ،81؛ لیکااف1922 ،19؛ تالمی8112، 1991، 1927 ،12شناسان شناختی )ًنگاکرزبان

های دساتوری بار واقعیات ذهنای با بکارگیری اصول دستور شناختی در توصیف ساخت ندکرد

شناسای شاناختی و دساتور ه باعاث تماایز زباانویژگی اصلی کا های زبانی پرتو افکنند.ساخت

در ایان چاارچوب نراری  ،قرار گرفتن معنا در نرریه اسات؛ باه عباارت دیگار ،ودشزایشی می

 دستور معنامند است.

گارا باه زباان و سااختارهای ای کامالً متفاوت با رویکردهای صورتدستور شناختی به گونه

 81دستور زبان را دارای ماهیتی نماادینار دستور شناختی گذبه عنوان بنیاننگرد. ًنگاکر زبانی می

شناسی شناختی داناش زباانی تلکید دارد. زبان یزبان یهاروی ساخت به جای قواعد بر داند ومی

 ،سااخت اساتساختاری الگوریتمی که خروجی آن تنهاا جماالت خاوش حاصلگویشوران را 

داند که از آنهاا در گفتاار سترس گویشوران میهای در دای از واحدبلکه آن را مجموعه ؛داندنمی

نشاان داد. دساتور  88هااوارهکمک طارح توان بهها را میکنند. این واحدخود استفاده می ۀروزمر

  P) 84 ، واجایS) 81شناختی تنها از سه ساخت معنااییشناختی بر این ادعا است که سیستم زبان

گیرد  تشکیل شده اسات. و واجی قرار می بین دو قبب معنایی ن)ساخت نمادی  ∑) 85نو نمادی

 و مفهاومی 86یالگوهااکهان در ریشاه ذهنای دروناداد ایان از بخشای شناختی، اصول مبنای بر

 در ماا شناختی هایتوانایی با مفاهیم این هایوارهطرح توصیف. دارد خارج جهان از ما تجربیات

 ساایر باه ساسس و شاوندمای ظااهر وهاالگکهن همان در بار نخستین که هاییتوانایی ند؛اارتباط

                                                           
18. R. W. Langacker 
19. L. Talmy 

20. G. Lakoff 

21. symbolic 
22. schemas 

23. semantic structure (S) 

24. phonological structure (P) 

25. symbolic structure 
26. archetypes 



 1191، زمستان 7های غرب ایران، سال دوّم، شمارۀ / فصلنامۀ مبالعات زبان و گویش11
 

 است. 87کنش ۀالگوها زنجیریکی از این کهن .یابندمی تسری مقوًت

. را تبیاین نماود الگاواین کهن توانمی ،افتنداتفاق می ما فبا دقت در رویدادهایی که در اطرا

بارای  و ترناددر دستور شناختی برجسته ،ندهست دخیلالگو کهنگیری این در شکلکه  یهاینقش

 18راو پاذی 11گار، تجرباه11، ابازار89پذیر، کنش82گرکنششامل که ند امناسب شناختیاهداف زبان

 زیر را در نرر بگیرید: ۀجمل . 12: 1995 ،ند )ًنگاکرهست

 در آشسژخانه، مریم نان را با چاقو برید.  11)

وارۀ طارحدر قالاب  پذیر اسات کاهگر و کنشمیان کنش ۀای از نمابرداری راببنمونه  11) ۀجمل

 شود:زیر نمایش داده می

 

 

 

 

 

باه صاورت  تاوانی در محایط پیراماون را مایرویدادهر دهد که   نشان می1)شمارۀ شکل 

پذیر از طریا  ابازار گر به کنشانتقال انرژی از کنش شاهد نشان داد. در این زنجیره کنش ۀزنجیر

 ۀو اراد خباییاکبا پیکاان  پذیرییر حالت کنش، تغپیکان دوخبی ۀه وسیل)انتقال انرژی ب هستیم

 11باه عناوان مشاارکان فاعل و مفعاول مساتقیم  .اندنشان داده شده شکل نوک پیکان به گرکنش

  آورناد.دسات مایه باپاذیر گر و کانشکنش گذاریرمزخود را با  ۀارزش اولی رویداد مورد نرر

ن  رخ داده اسات کاه در شاکل باا مشخ  )زمان و مکاا 14تردید این رویداد درون موقعیتیبی

 مستبیل نشان داده شده است.

                                                           
27. action chain 

28. agent 

29. patient 

30. instrument 

31. experiencer 

32. theme 

33. participant 

34. setting 

 

گرکنش ریپذکنش   

 مفعول فاعل

 
تیموقع  

 کنش ةری(. زنج3) ةشمار شکل

 (31: 3331 النگاکر، از)برگرفته 
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 11کنترل ةچرخ ةانگار -1-3

 ۀتجربیات روزمار تواند در مورد بسیاری ازای است شناختی و انتزاعی که میکنترل انگاره ۀچرخ

توان تمایال موجاودات زناده باه تحات کنتارل درآوردن بشر به کار رود. مبنای این انگاره را می

در   نشاان داده شاده اسات، 8)شامارۀ گونه که در شکل  همانپیرامون خود دانست.  موجودات

 .هاای کوچاک  کنتارل دارد)دایاره 12هااای از ماهیات  بار مجموعاهA) 17عامل 16ایستا ۀمرحل

  وارد T) 41هادفی 41دهند. در حالت تانش  عامل را شکل میD) 19ۀها حوزاین ماهیت ۀمجموع

عامل برای آنکاه هادف را تحات کنتارل خاود  41کنش ۀمرحل درشود. می   عاملF) 48قلمروی

این امر سابب  .خود سازد ۀناگزیر است با اعمال نیرو )پیکان دوتایی  هدف را وارد حوز ،درآورد

گاردیم. گردد و در نتیجه به حاالتی ایساتا )حالات آراماش  باازمییکی شدن حوزه و هدف می

 .44هستیم “آرامش - کنش - تنش -آرامش ” ۀبنابراین، در این انگاره شاهد چرخ

 

 کنترل ةچرخ ةانگار(. 9) ةشمار شکل
 (310: 9003 النگاکر، از برگرفته)

                                                           
35. control cycle 
36. static 
37. actor 
38. entities 
39. dominion 
40. tension 
41. target 
42. field 
43. action 

گیارد کاه در نرر می (setting)را معادل موقعیت  (field)ناختی، ًنگاکر اغلب مفهوم قلمرو در انگارۀ دستور ش -44
 پیش از این در زنجیرۀ کنش دیدیم.
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توان در سبوح مختلف فیزیکی، ادراکی، روانی و اجتماعی مشاهده کرد. کنترل را می ۀچرخ

گربه در حالت عادی  .را در نرر بگیرید “گرفتن موش توسط گربه”به عنوان یک کنش فیزیکی 

اگر موشی در قلمرو دید او ظاهر شود، نوعی حالت تنش در او  .در حالت آرامش )ایستا  است

این  ۀگیرد که موش را بگیرد و از نرر فیزیکی آمادشود. در این حالت گربه تصمیم میایجاد می

شود. تنش ایجادشده بین گربه و موش با پریدن به سمت موش و گاز گرفتن آن پایان عمل می

 آورد.د و اگر گربه موف  شود موش را بگیرد، آن را تحت کنترل خود در مییابمی

گار، در این حالت عامل همان فرد مشااهده .در سبح ادراکی، درک دیداری را در نرر بگیرید

کانونی و هدف شیء است. تصور کنید کاه شایء ناحیۀ گر، و حوزه نیز دید مشاهده نقلمرو میدا

گر ظاهر شود، البته نه در کانون بلکه در پیرامون قلمرو دید. چناین دهمتحرکی در میدان دید مشاه

اناد را شود، زیرا اشیائی که در پیراماون واقاد شادهوضعیتی سبب به وجود آمدن نوعی تنش می

کند تا آنجا کاه دید رفد می ۀگر این تنش را با تغییر زاویتوان به سرعت دریافت کرد. مشاهدهنمی

تواند آن را واضاح ببیناد، واقاد شاود )ًنگااکر، ونی دید او یعنی جایی که میکان ۀهدف در ناحی

را در نرر بگیریاد. در  “آشنایی با فردی غریبه”اجتماعی  ۀ . به عنوان مثالی دیگر پدید117: 8119

کنترل به هنگام روبرو شدن با یک غریبه ابتدا تنشی باین دو فارد ایجااد  ۀچرخ ۀچارچوب انگار

آید و پس از آشنایی حالت آراماش از نبال آن کنش تبادل ارتباط بین دو نفر پدید میبه د .شودمی

 . 158: همانآید )شده کنترل اجتماعی به وجود میبرقرارشده همراه با رسوم پذیرفته ۀرابب

ه قارار دای و برای توصیف اهداف دستوری نیز ماورد اساتفامفاهیم این انگاره در سبح گزاره

اناداز است و قلمرو همان چشم 45شود، هدف گزارهساز محسوب میهمان مفهوم عامل .گیردمی

تاوان  . با ایان وصاف مای111: 8119  است )ًنگاکر، 46ساز از واقعیت )قلمروی معرفتیمفهوم

هایی که متشکل از بندهای پایه و پیارو جملهای اولیه برای واره  را به عنوان طرح1) شکل شمارۀ

و هدف کاه در قالاب  )C(ساز مرکب بین مفهوم ۀیک جمل 47سرنمونفت. در در نرر گر ،هستند

 (P)سااز بار گازاره شود؛ از همین روست که مفهاومنوعی تنش ایجاد می ،یابدیک بند تراهر می

ت کنترل خود درآورد. بدیهی اسات کاه اعماال ایان نیارو انتزاعای کند تا آن را تحنیرو وارد می

 .چین نشان داده شده استبا پیکان نقبه است و به همین دلیل در شکل
                                                           
45. proposition 

46. epistemic dominion 

47. prototype 



 11/ ای معنامند در ساخت غیرشخصی: تحلیلی در چارچوب دستور شناختیمبابقه، مقوله
 

 

 

 

 

 

 

زیر روبارو وارۀ طرحبا  ،کنترل را با یکدیگر تلفی  کنیم ۀکنش و چرخ ۀزنجیر ۀحال اگر دو انگار

درون  ،شاودمرکب رمزگذاری مای ۀخواهیم شد که در آن رویداد یا حالتی که به کمک یک جمل

 دهد:یک موقعیت مشخ  روی می

 

 

 

 

 42برجستگی -1-9

طور گساترده  شناسی شناختی بهزبان ۀکه در تحلیل مفاهیم زبانی در حوز ابزارهای نررییکی از 

های مختلاف توان در حوزهاست. برجستگی را می ‘برجستگی’مفهوم  ،گیردمورد استفاده قرار می

 ماثالً ؛دیگر برجسته نباشاد ۀدر حوز ،ای برجسته استنشان داد. ممکن است چیزی که در حوزه

 انتخااب کاه اشایائی ساایر از تاربرجساته را هشادانتخاب شیء زنیم،می انتخاب به دست هرگاه

 .اسات مجموعاه اعضاای ساایر از تاربرجساته سرنمون مجموعه، یک در .کنیممی تلقی، اندنشده

 در .هساتند 51شادهساازیزمیناهپاس مفااهیم از تاربرجسته معموًً 49شدهسازیزمینهپیش مفاهیم

 ۀقباو دوگاناه ن 51شاود: نماابرداریمای صحبت برجستگی نوع دو از معموًً اختیشن چارچوب

د شاد. نانشاان داده خواه lmو  trهاای اختصااری که از این پس با نشانه 58ارجاع ۀحرکت/ نقب

آن بخش از هر ماهیتی است که معموًً در کانون توجه است و برجساتگی بیشاتری باه آن  51نما

                                                           
48. prominence 

49. foregrounding 

50. backgrounding 

51. profiling 

52. trajector & landmark dichotomy 

53. profile 

    
 

C 

D 
F 

P 

مرکب یهاجمله ةوارطرح(. 1) ةشمار شکل  

    
 

C 

D 

P 

 موقعیت

مرکب یهاجمله در کنش ةریزنج(. 4) ةشمار شکل  
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تاوان آن را باه مای الف -5) شمارۀ طب  شکل “قوس”شان دادن مفهوم مثالً برای ن ؛شوداعبا می

توان باه عناوان مفهاومی را می “سقف”نشان داد. مفهوم  54ورت بخشی از دایره به عنوان دامنهص

توانند دقیقاً یک دامنه داشته باشند اماا در قسمت باًی یک خانه نشان داد. دو عبارت می برجسته

و یاک جانس  معنایی زن و شوهر یک جنس ماذکر ۀبه طور مثال، دامن ؛معانی آنها متفاوت باشد

ازدواج باه هام مارتبط  ۀراببا ۀوسایل اند  که بهنشان داده شده Fو  Mاست )در شکل با  مؤنث

 ،اند . تفاوت معنایی بین آنها از جنس محتوای مفهاومی نیساتخط نشان داده شده اند )با دوشده

 .شودبا انتخاب نما حاصل می بلکه تفاوت در برجستگی است که

 

 

 

 

 

 

های فاوق زیربخشای از دامناه برجساته شاده اسات و در کاانون توجاه یک از شکل در هر

سااز باا شاوند. مفهاومنامیاده مای نمااهای برجسته اصبالحاً ساز قرار گرفته است. بخشمفهوم

فااهیم برجساته زند. در چارچوب شناختی مبرجسته ساختن هر زیربخش دست به نمابرداری می

 شوند.شده با خبوط پررن  و برجسته نشان داده میو نمابرداری

اسااس  باراز برجستگی وجاود دارد کاه  دستور شناختی نوع دیگریدر چارچوب عالوه بر نما، 

ای در چناین رابباه. شاوداعباا مای یک رابباهۀ دهندبه عناصر تشکیلدرجات متفاوت اهمیت 

  و عنصار trحرکت ) ۀبه عنوان نقب ،شودصر اولیه محسوب میترین مشارک که عنهمیشه اصلی

شاوند در نرار گرفتاه مای  lm)ارجااع  ۀبه عنوان نقب ،دوم اهمیت قرار دارد ۀثانویه که در درج

 ۀجملا. خوبی نشان داد زبانی به ۀجملیک در قالب توان میاین مفهوم را  . 129: 1995 ،)ًنگاکر

 زیر را در نرر بگیرید:

 ماشین را شست.با آب ی عل  14)

                                                           
54. domain 

 )د( )ب( )الف(

 زن شوهر سقف قوس

 )ج(

 یبرجستگ یی(. بازنما1) ةشمار شکل

 (7: 9003 النگاکر، ازگرفته )بر
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 “علای”ناد از: اعبارت ،اندشده “شسته شدن”باً وجود دارند و سبب عمل  ۀعناصری که در جمل

کناد وارد می نیرو ،که کثیف است “ماشین”بر سبح  وکند گر که از آب استفاده میبه عنوان کنش

ای کاه وارهتمیاز . طارحشود )از کثیاف باه و باعث از بین رفتن کثیفی و تغییر حالت مفعول می

 باً در نرر گرفت، به صورت زیر خواهد بود: ۀتوان برای جملمی

 

 

 

 

هساتند کاه  “ماشاین”و  “علای” ،انادیاک رابباه ۀدهنادتشکیلدر این جمله دو عنصری که 

باه  “ماشاین”و اسات   tr) حرکات ۀ  نقبا6) شمارۀ در شکل “علی” اند.هبرجسته نشان داده شد

 .است   انتخاب شدهlm) اعارج ۀعنوان نقب

 فاعل غیرمشارک -1-1

گیاریم و در ایان مستقیم را مشارکان کانونی در نرر می لهای زبانی اغلب فاعل و مفعودر تحلیل

هاای فاوق طاور کاه در مثاالهماانکنیم. ترین مشارک در جمله قلمداد میمیان فاعل را برجسته

 دساتوری  ۀدر یاک راببال اسات کاه فاعال مشاارکی فعاا ،نشااندر حالات بای ،شادمالحره 

 ۀجمله است. به اعتقاد ًنگاکر یکی از چیزهاایی کاه ممکان اسات نقبا (tr) ۀترین سازبرجسته

ای ساازه ،باه عباارت دیگار ؛اساتتار موقعیات  )یا به عبارت کلای 55مکان ،حرکت واقد شود

 The“مانناد  ایماثالً در جملاه ؛حرکت در جمله ظاهر شاود ۀتواند در قامت نقبغیرمشارک می

garden is swarming with the bees” نیسات گارکنششده با توجه به رویداد نمابرداری فاعل، 

فقط این است که میزبان یاا  ”garden“بلکه مکانی است که در آن رویدادی رخ داده است. نقش 

رویاداد  ۀمحل وقوع این رویداد شده است. در اینجا مکان، منبد برداشتی حسی است که به وسیل

چارا کاه گر اشااره دارد، یک تجربه تلویحاً به وجود به وجود آمده است. چنین برداشتی از جمله

 قابال توجاه اینجاسات کاه  ۀاماا نکتا .تواند وجاود داشاته باشادگر هیچ حسی نمیتجربه بدون

 گارتجرباه به عباارت دیگار، ؛انده استو نامشخ  باقی م شدهذکر نگر در ساختار جمله تجربه

                                                           
55. location 

tr lm 

 موقعیت

 ارجاع ةحرکت و نقط ةنقط زیتما (.6) ةشمار شکل
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تواند حسی را کاه می ،مکان باشد ۀبه این معنا که هر فردی که قادر به مشاهد ؛است 56یافتهتعمیم

دستور شناختی اصابالحاً سااخت  ۀهایی در قالب انگارساخت چنیندریافت کند.  ،ستدر آنجا

 زیر نمایانگر این نوع ساخت است:وارۀ طرحشوند. نامیده می 57‘فاعلموقعیت’

 فاعلتیبارز در ساخت موقع تِیموقع .(7) ةشمار شکل

بلکه مکانی  ،گر نیستکنش ها فاعلدر این مثال .های دیگری از این دست توجه کنیدبه مثال

 است. رخ دادهاست که در آن رویدادی 

(15) 
a. “This town has seen a long series of political scandals.” 

b. “The last few decades have witnessed amazing scientific progress.” 
(Langacker, 2009: 118) 

 نیسات و در شاکلگار موقعیتی مکانی است که کنش (tr) ترین عنصر  برجستهa .15) ۀدر جمل

تواناد در اینجا هر شخصی می (E)گر تجربه.   با مستبیل برجسته نشان داده شده است7) شمارۀ

در ه ذکر نشده و در شکل نیاز برجساته نشاده اسات. باشد و به سبب همین ماهیت عام در جمل

بناابراین، که در آن رویدادی رخ داده است.  موقعیتی زمانی است (tr)حرکت  ۀنقب  b .15) ۀجمل

 محل وقاوع رویادادبلکه موقعیتی است که  ،مشارک نیست (tr)حرکت  ۀنقب  15های )در جمله

یتی تلویحاً بیانگر آن است که هر کسای چنین وضع مفعول جمله است. (lm)ارجاع  ۀاست و نقب

عاام  ۀر ایان سااخت یاک بیننادپاس بینناده د ؛رویداد باشد ۀتواند بینندمورد نرر می ۀدر صحن

 شاود.است؛ به همین دلیل دارای برجستگی نیست و باه طاور تلاویحی ادراک مای یافته )تعمیم

 شوند:هایی در زبان فارسی نیز به وفور دیده میچنین ساخت

(16  

 .صنعتی ایران است هایالیتتهران میزبان نزدیک به نیمی از فع الف 

                                                           
56. generalized 

57. setting-subject 

  

setting 

tr 

lm 

E 
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 سوز بوده است.ب  اروپا در نیم قرن اخیر شاهد دو جن  خانمان

هایی که در آن یاک موقعیات باارز و عینای در جایگااه فاعال باه عناوان در کنار چنین ساخت

یتی کامالً انتزاعی را باه عناوان فاعال رود، گویشوران زبان گاه موقعترین عنصر به کار میبرجسته

 های زیر توجه کنید:کنند. به مثالقلمداد می

(17) 

a. It's cold. 

b. It's all finished between us. 

معنای و بیگرا های صورتاست که در انگاره ”it“ضمیر  ،شودآنچه در جایگاه فاعل دیده می

 تقلیال  52‘جااپرکن’شود و در راستای اهداف نرری نرریه، نقاش آن تاا حاد یاک پوچ تلقی می

همواره معنامناد اسات و در مفهاوم  ”it“ًنگاکر معتقد است که  ،یابد. برخالف چنین نگرشیمی

ضامیر ساوم شاخ   ،رودطور که انتراار مایزبانی خود همواره ارجاعی است. معنای آن همان

دهد که مرجد این ضمیر غیرانسان و غیرجماد واقعیت نشان می مفرد خنثی و معرفه است. همین

تواناد باه مشخصی از انواعی را که مای ۀشود که این ضمیر نمونآن سبب می ۀماهیت معرف .است

 آن ارجاع دهد، نمابرداری کند که ماهیت آن در بافت گفتمانی قابل شناسایی است.

 ارائاه “et's latI” یاا “tt's hoI” ملاۀج   نیز تحلیل مشاابهی بارای118-111: 1971) 59چیف

بارای  61‘دربرگیاری’گیرد. وی از اصبالح در نرر می 61گیررا موقعیتی عام و همه “it”دهد و می

عناوان یاک ویژگای عاام، ضامیر  کند. در واقد بهاستفاده می ”it“گیر اشاره به مفهوم عام و همه

 ۀدامنا ایان زمیناه در واقاد .کندزنمایی میساز بامرتبط را برای مفهوم ۀیک زمین ”it“غیرشخصی 

  معتقاد اسات 548: 1927لیکااف ) دهاد.نشان مای ساز را از موقعیت مورد نررمفهوم 68آگاهی

کشاند فضایی ذهنی را به تصویر مای ”there“و همچنین ضمیر وجودی  ”it“ضمیر غیرشخصی 

 که در آن ماهیتی مفهومی جای گرفته است.

  از ادبیات نسبتاً مشاابهی 8111) 61اسمیت .به زبان انگلیسی نیست چنین تحلیلی تنها منحصر

  نقاش ضامیر 12ای نریار )کند. به اعتقاد او در جملاهدر زبان آلمانی استفاده می ”es“در تحلیل 
                                                           
58. filler 
59. W. L. Chafe 
60. all-encompassing 
61. ambient 
62. scope of awareness 
63. B. M. Smith 
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در  “er”وجاود ضامایری مانناد  65کرسنر .است 64‘قالب بازنمایی’ایجاد نوعی  “es”غیرشخصی 

داناد. در ایان سازی مشارکان موجود در رویاداد مایزمینهرا پسهلندی و در جایگاه آغاز جمله 

 سازی صحنه/ موقعیت حاصل شده است.زمینهسازی مشارکان با پیشزمینهها، پسنوع ساخت

(18) Es ist sicher, dass Inge morgen ankommt. 

‘It's certain that Inge will arrive tomorrow.’ 

(19) Er is echter dringend behoefte aan nieeuwe modellen. 

‘However, there is an urgent need for new models.’ 

گوناه مصاداق مشخصای  در هلندی هایچ ”er“در آلمانی و  ”es“در زبان انگلیسی،  ”it“ضمیر 

ای اسات کاه وارههای غیرشخصی بیانگر موقعیتی انتزاعی یا طرحدر ساختا ندارند و حضور آنه

کانش در نرار  ۀعنوان بخشای از زنجیار این ضمایر به .نش یا حالت رخ داده استدر آن یک ک

هاایی کاه در آن تاوان بارای چناین سااختزیر را مایوارۀ طرح ،با این وصف شوند.گرفته نمی

چاین بیاانگر ماهیات انتزاعای موقعیت ماهیتی عام و انتزاعی دارد، در نرر گرفت. مستبیل نقباه

 موقعیت است:

 

 

 

 

 

 

ای زباانی نریر زبان فارسی ساازه 66های به اصبالح ضمیراندازهایی، در زبانالف چنین زبانبرخ

وجود ندارد که در سبح جمله نمودی عینی داشته باشد و ارتبااطی ذهنای در انگلیسی  ”it“مانند 

شادت انتزاعای  ها موقعیات باهبا موقعیت رویداد یا حالت مورد نرر ایجاد کند. در این نوع زبان

گیر اسات. البتاه بایاد توجاه داشات ایان ای عام و همهطور فزاینده به ”it“ت و در مقایسه با اس

  و 81هاا نریار هلنادی )مثاال پدیده تنها منحصر به زبان فارسی نیسات و در بسایاری از زباان

   نیز رایج است:81اسسانیایی )مثال 

                                                           
64. presentational frame 

65. Kirsner 

66. so-called pro drop 

  

setting 

tr 

lm 

E 

 فاعلتیدر ساخت موقع یانتزاع تیموقع (.1) ةشمار شکل
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(20) duidelijk is dat … (lit. clear is that) 

‘It is clear that …’ 

(21) Parece que es muy intelligent …  

‘It seems that she is very intelligent.’ 

 الگوهاایی عناوان کهان دهاد. مکاان و زماان باهبدون شک هیچ رویدادی در خأل رخ نمای

اما نکتاه اینجاسات کاه در ایان  ؛عناصر ًزم وقوع یک رویداد یا بروز حالتی هستند 67زبانیپیش

هاایی کاه موضاوع با ایان وصاف، در سااخت کند.گوینده آن را در قالب زبانی ذکر نمیها زبان

 کاه رسادیما نرار به” جملۀدر  موقعیت کامالً انتزاعی است. بنابراین، ،این پژوهش است ۀمبالع

موقعیات از رمزگاذاری مساتقیم  یباا عادم معرفا ینادهگو “ینکرد را کار نیا شد خوب” یا “...

گذارد تا با توجه باه بافات ساز میمفهوم ۀکند و مسئولیت را بر عهدپرهیز میفضای بروز رویداد 

 غیرکالمی جمله موقعیت رویداد را نمابرداری نماید.

 سوم شخص مفرد ةمطابق -1-4

این باود  ،گویی به آن را داریمهایی که در این مقاله مبرح شد و اکنون قصد پاسبیکی از پرسش

های مورد مبالعه در این پاژوهش هماواره ساوم شاخ  مفارد ختکه چرا فعل بند اول در سا

 هاای شخصای در زباان فارسای هماواره در هار شاش صایغه صارف است، حال آنکه ساخت

 شوند.می

ساوم  ۀفارض اساتوارند کاه مبابقاشناختی بار ایان پایشهای زباندر این راستا، اکثر تحلیل

اعال، میاان فاعال و فعال وجاود های غیرشخصی، به دلیل عدم وجود فشخ  مفرد در ساخت

 ،62)گارین گارددتلقی می معناای بیها مقولهدستوری در این ساخت ۀنشان ۀندارد. بنابراین، مبابق

هاای غیرشخصای مرباوط باه قبال از ی سااختهاالیتحل . از همین روست که در 127: 1921

بلکه نسابت باه  ،استمعنا در نرر گرفته شده سوم شخ  مفرد نه تنها بی ۀدستور شناختی مبابق

 ،تاا پایش از ایان زماانربط گزارش شاده اسات. های شخصی نیز بیها در ساختدیگر مبابقه

سوم شخ  مفارد وجاود دارد و  ۀهای غیرشخصی مبابقاینکه چرا در ساخت توضیحی مبنی بر

یت . به پیاروی از ًنگااکر، اسام 11: 1994 ،اسمیت) شود، وجود نداردها دیده نمیدیگر مبابقه

مبابقاه معنامناد  ۀان، اگر ثابت کنیم که نشبنابرایننیز معتقد است که مبابقه همواره معنامند است. 

                                                           
67. pre-linguistic 

68. M. C. Green 
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 های غیرشخصی قابل درک خواهد بود.ساخت در است، کاربردش

ًنگاکر ) تواناد مبابقاه مای  1 :تواند به دو طری  رخ دهدفعلی می ۀ  مبابق175: 1991به اعتقاد 

اروپاایی مبابقاه  و های هناد  تصریف فعلی باشد. از منرر وی در زبان8 یا یک عنصر اسمی باشد،

یاک  ،شاودای که به کمک تصریف فعلی رمزگاذاری مایمبابقه ۀمعموًً عنصر اسمی نیست. نشان

مبابقه به ساتاک فعال متصال  ۀمقول ساختواژی ای دارد. به لحاظوارهاست که ماهیتی طرح 69فرایند

رغام وابساتگی واجای و علای ،شناختی یک فرایند است. به عباارت دیگار ۀفعل در انگار .شودمی

 شاودبنادی مایافعال به عنوان یک فرایند طبقاه ۀمبابقه، این نشانه همچون مقول ۀای مقولوارهطرح

ای زبانی است که از نرر معنایی باا دیگار مبابقه گزارهدستور شناختی،  ۀدر چارچوب انگار . همان)

ای بودن متفاوت است. البته نباید از نرر دور داشات وارهانتزاعی بودن یا طرح ۀر درجها تنها دگزاره

  .11: 1994)اسمیت،  معنایی نیستکه انتزاعی بودن به معنای بی

فعال  مفارد ساوم شاخ  ۀای نشاانوارهطرح و ساختار معنایی ۀدهند  نشان9) شمارۀ شکل

شاامل  ،شاودفعل سوم شاخ  نماابرداری مای ۀبقمبا ۀای که توسط نشانوارهیند طرحاست. فرا

  trحرکات ) ۀنقبا ۀمیان دو ماهیت است که در امتداد زمان برقرار است. مربد باًیی نشاان ۀرابب

اسات.  انتزاعای یناد  در این فراlmارجاع ) ۀنقب ۀای است و مربد پایینی نشانوارهیند طرحادر فر

بین این دو ماهیت دًلت دارد. پیکاانی کاه در  ۀبببر را ،کندمربد را به هم وصل می دوخبی که 

ینادی اسات کاه در طاول زماان ااین است که رابباه فر ۀدهندنشان ،زیر شکل ترسیم شده است

دهاد ای فرایناد را نشاان مایوارهچین باین دو عنصار ماهیات طارحروی داده است. خط نقبه

  .14: 1994 ،)اسمیت
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 جملاهه چگونه پسوند مبابقه در یک ساختار دساتوری باا فعال حال اگر بخواهیم نشان دهیم ک

 توانیم شکل زیر را برای نمایش این راببه در نرر بگیریم:می ،شودترکیب می

 

 

 

 

 

 

سوم شخ  مفرد که در زبان فارسی با افازودن  ۀنشان ،طور که در شکل مشخ  استهمان

 تارین ساازه مبابقات عناوان برجساته با فاعل جملاه باه ،شودشناسه به ستاک فعل بازنمایی می

سبب غیردساتوری شادن  ،این مبابقت در زبان فارسی اجباری است و اگر احراز نشود .نمایدمی

 گردد.جمله می

 و بررسی بحث -4

حاصال شناساان زایشای آنهاا را کاه زباانهای غیرشخصی ساختآن دسته از  بررسی به منرور

در  71ماتممابتادا باه بررسای بنادهای  ،ین مقاله اساتا ۀو موضوع مبالع دانندمی خروجگشتار 

 از یاک بناد پایاه و یاک بناد پیارو ماا ۀی مورد مبالعهازیرا ساخت ؛پردازیمدستور شناختی می

 باا در راببهبرجسته  مشارکیصورت  تواند بهمیبندی است که  تممبند م .اندتشکیل شده )متمم 

هاای جملاه در 71هاای اسامیبا فاعل یا مفعاول هامتمم این منرر،. از رمزگذاری شود پایه ۀجمل

. در همساان هساتند در نرر گرفته شاوند،ارجاع  ۀحرکت و نقب ۀنقببه عنوان توانند میکه  ساده

 شاونداز نرر دستوری به عنوان فاعل یا مفعول بند اصلی شناخته می تمماز بندهای م رخیقد، باو

 در روزیاد کاه ییدانشاجو” یتمم. ب  بند م88)لۀ جمدر  به عنوان نمونه . 489: 8112 ،)ًنگاکر

. الف  در جایگاه فاعل جمله ظاهر شاده اسات 88در ) “علی”گروه اسمی  مانند “میدید کتابخانه

 گرفتاه قارض کتابخاناه از کاه یکتاب” . پ  نیز بند88) ۀجمله است. در جمل (tr) حرکت ۀو نقب
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فعلی )فرایندی  ۀگزار فعلی سوم شخ  مفرد ۀمبابق   

مفرد شخص سوم ةمطابق+  فعل ساخت(. 30) ةشمار شکل  
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 ۀو نقبادر جایگاه نحوی مفعول قارار دارد   الف. 88)جملۀ در  “کتاب” اسمی گروه همانند “بود

 .گرددب میجمله محسو (lm)ارجاع 

(88  

 را تحویل داد. علی کتاب -الف

 ]دانشجویی که دیروز در کتابخانه دیدیم[ کتاب را تحویل داد. -ب

 علی ]کتابی که از کتابخانه قرض گرفته بود[ را تحویل داد. -پ

توان برای می های زیر راوارهطرح ،کنترل گفتیم ۀد چرخاین وصف و با توجه به آنچه در موربا 

 :های باً ترسیم کردجملههر یک از 

 

 

 

   

 

شاود: دو گروه اسمی دیده مای ،است . الف 88)جملۀ که مربوط به  . الف 11)وارۀ طرحدر 

باه در جایگااه مفعاول  “کتااب” دیگاریو  ،حرکات ۀبه عنوان نقبفاعل  یگاهجا در “یعل” یکی

. 11)وارۀ طارحدر  اناد.صورت برجسته نشان داده شده . این دو گروه اسمی بهارجاع ۀنوان نقبع

 ۀقامت فاعال و باه عناوان نقبا در “میدید کتابخانه در روزید که ییدانشجو”یک بند متممی  ب 

 ۀواردر طارح. ب  88) ۀارجاع یک اسم است. بارخالف جملا ۀحرکت ظاهر شده است، اما نقب

کتاابی ”بند متمم مفعولی  ارجاع ۀاست، حال آنکه نقب “علی”گروه اسمی حرکت  ۀب. پ  نق11)

 است. “که از کتابخانه قرض گرفته بود

 شاود و  تکارار مای81کاه در )  2هاای مثاال )داده بررسای اجازه دهید در این قسمت به حال

منراور ساهولت  به است، بسردازیم. معلوم یهای غیرشخصساختاول از نوع یک  ۀنموننمایانگر 

 اند:ها دوباره در اینجا تکرار شدهاین داده دهی،در ارجاع

(81  

لارزه باوده گیرد که همراه باا پایشای قرار میبم در دسته ۀلرزرسد زمینبه نرر می -الف
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 . ب 88) ۀجمل ۀوارطرح -ب . پ 88) ۀجمل ۀوارطرح -پ الف . 88) ۀجمل ۀوارطرح -الف

 (33) ةشمار شکل
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 است.

 احتمال دارد که عامل جنایت از آشنایان و یا اقوام قربانیان حادثه بوده باشد. -ب

 ۀترور پرویز مشرف و حملا ۀاین افراد در جنایات مختلفی چون توطئامکان دارد که  -پ

 انتحاری علیه کنسولگری آمریکا در کراچی دخالت داشته باشند.

 درصد افزایش یابد. 81رسد این رقم تا به نرر می -ت

برابار بام و یاا تهاران رخ  11تری مثالً کرماان باه امکان دارد زلزله برای شهر بزرگ -ث

 دهد.

، “به نرار رسایدن”ها دارای افعال مرکبی نریر بند اول این داده ،کنیدور که مالحره میطهمان

“ ضرورت داشاتن” ،“گمان رفتن”، “امید داشتن”، “امکان داشتن”، “احتمال داشتن”، “شدنتصور ”

ای از افعاال بساته ۀمجموعبه همراه  (NV) 78غیرفعلی ۀاست. در واقد، یک ساز “به نرر آمدن” و

(V) بند اول را شکل داده که به دنباال آن هماواره  “آمدن”و  “داشتن”، “شدن”، “رسیدن”چون هم

را  بنادهایی چنین  8118) 75تامسسون و  8111) 74و توماسلو 71دیسل .آمده است یتممبند میک 

را هاا آن هماین روی،از  ؛نیااز باه ماتمم دارناددانند کاه بندهایی می ،آیندجمله می در ابتدایکه 

  روبرو هساتیم کاه قباب Bو  Aدو بندی ) (Σ)بنابراین، با ساختی  نامند.می 76پذیرتممبندهای م

 زیر است: ۀوارواجی و معنایی آن به صورت طرح

(24) [Σ[AComlex Predicate + Ø] ke [B …] / ENTERTAIN CONTENT OF B 

AS COMPLEX PREDICATE] 

بناد اول بادون   81هاای )مثاال ۀهما فوق و در ۀواردر طرح ،کنیدطور که مالحره میهمان

ای در جایگااه فاعال اسات. سوم شخ  مفرد است، در حالی که فاقاد ساازه به صورتاستثناء 

آید کاه ، این سؤال پیش میبنابراین ؛فاعل و فعل اجباری است ۀمبابقدانیم که در زبان فارسی می

 کند؟قت میهای ما با چه چیزی مبابدر داده (Ø)سوم شخ  مفرد  ۀاین شناس

: کارد بیاانصورت  بدین را. الف  81) جملۀ دگرگفت توانمی  81) هایجمله تردقی  بررسی با

 باوده لارزهشیبم همراه با پ ۀلرزنیزم رسدیم نرر به که است یابه گونه تی/اوضاع/وضعطیشرا”

                                                           
72. non-verbal (NV) 
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76. CT-clauses (complement taking clauses) 
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 دادهخر دادیارو تیوضاع و اوضااع”صورت بازگفات:  ینبد توانمی را  ب. 81مثال ) یا “.است

 ایان. “اسات باوده تیجنا عامل انیآشنا از یکی داد احتمال توانیم که است ی  به شکلتی)جنا

حالات ماورد نرار درون آن رخ داده  یاا یاداداست که رو یتهمان موقع یط/شرایت/وضعاوضاع

 ایاشااره یرباه کماک ضام یاتموقع ینگاه ا یقابل توجه آن است که در زبان فارس ۀاست. نکت

بام در  ۀلرزنیزم که رسدیم نرر به  گونه نی/انی)ا” ،شودیم یرمزگذار  نیا)فرد سوم شخ  م

 گرایاانصاورت اعتقااد به که ضمیری همان ،“است بوده لرزهشیپ با همراه که ردیگیم قرار یادسته

 نیاا یبارارا  یرز ۀوارطرح عجالتاً ،بنابراین. شودمی حذف  ین)ا حذف اختیاری گشتار اعمال اثر بر

 :گیریممی نرر در هانمونه از ساخت

باه کماک  است. در اینجا موقعیات و فراگیر موقعیت به شدت اتنزاعی هاییدر چنین ساخت 

سااز اسات کاه موقعیات را مفهوم ۀو این مسئولیت بر عهد رمزگذاری نشده است ای زبانیسازه

شاود و زگاذاری نمایدر ایان سااخت رم (tr)حرکات  ۀنقبا ،به عبارت دیگر ؛نماید نمابرداری

 ماند.ذکرنشده باقی می

مبابقاه معنامناد اسات و  ۀدساتور شاناختی مقولا ۀپیش از این اشاره شد که در چارچوب انگار

گرا نقش آن صرفاً احراز یک نیاز دستوری نیست. همچناین گفتایم کاه برخالف رویکرد صورت

این اجازه را باه ماا  ،ز موقعیتفاعل و فعل در زبان فارسی اجباری است. تحلیل شناختی ا ۀمبابق

باه عناوان  ،گارددمبابقه را که به لحاظ ساختواژی به ساتاک فعال متصال مای ۀدهد که مقولمی

ای معنامند در نرر بگیریم. با توجه به مفهوم موقعیت و نیز با در نرر گرفتن این واقعیت کاه مقوله

ضامیر  توان گفات کاهاست، میقابل جایگزین  “این”شخ  مفرد  این مفهوم گاه با ضمیر سوم

زباان فارسای بازنماایی زباانی نادارد، فاعل کاه در سوم شخ  مفرد در زبان فارسی با موقعیت

 زیر تلفی  این دو مفهوم نشان داده شده است: ۀوارکند. در طرحمبابقت می

    
 

C 

D 

P 

 موقعیت

tr 

lm 
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های غیرشخصی و مبابقه در ساخت ۀبین نشان 77غیرقراردادی ۀجان کالم اینکه یک رابب 

 گردد.فاعل میوم موقعیت وجود دارد که سبب برجستگی موقعیتمفه

نیاز   تکرار شده اسات 85که در )  9)مثال  معلومهای غیرشخصی اول ساخت نوعاز  ومد ۀنمون

است که باه  یک فعل رببی وترکیب یک اسم یا صفت بند اول حاصل  .گیرداز دو بند شکل می

 اند:ها در اینجا مجدداً تکرار شدهآید. این دادهمییک بند متممی  دنبال آن

(85  

 های اهدایی خاک خواهد خورد.معلوم است که چنین کتاب -الف

 خوب شد که چنین تصمیمی گرفتی. -ب

 حیف است که شغلت را از دست بدهی. -پ

آمیزی به طور موفقیته های توپخانه هدایت شده با لیزر بمعلوم است که رده -ت

 اند.نمایش گذارده شده

  واضح نیست که بتوان نام وزیر آینده را از دل آن خارج کرد. -ث

 اسامی یا صافاتی کاه در ایان .دپذیراول فاعل نمی ۀنمونها نیز مانند این دسته از ساختبند اول 

، “راسات”، “معلاوم”، “ینیقا”نریار  محادودیهاای شاامل واژه ،روندها به کار میگونه ساخت

 ظااهر  (LV) 72کاه باه دنباال آن یاک فعال رببای است “قبعی” و“ بدیهی”، “آشکار”، “واضح”

 ها در نرر گرفت:دوم از داده ۀتوان برای نمونزیر را می ۀواربدین ترتیب، طرح شود.می

(26) [Σ[AX + LV + Ø] ke [B …]] / ENTERTAIN CONTENT OF B AS X 

where X is nominal or adjectival 
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 ایان در. اسات آماده مفارد شاخ  سوم صورت به اول بند فعل نیز هامثال از نمونه این در 

 کسای معنا کاه هار ینبد ؛شودمی ادراک ضمنی صورت به اغلب و است عام سازمفهوم جمالت

 توجاه قابال هاانموناه از داده یانکاه در ا یگرید ۀنکت. شود قلمداد سازمفهوم عنوان به تواندمی

 و ... کاه در بناد اول ظااهر  “آشاکار” ،“تراسا” ،“واضاح”همچاون  یآن است که صافات ،است

 وجاود باه تلاویحی طاور به که شودمی سبب امر همین و انگیزدمیبر رااحساس  ینوع ،شودیم

 .باشاد داشاته وجاود توانادنمای حسای گرچرا که بدون تجربه ییم؛اذعان نما (E) گرتجربه یک

باه  یالتما شاودمای سابب که است گرتجربه در احساس نوعی بیانگر هاداده ینا یرتعب ین،بنابرا

 ینباد تاوانمای را  الف. 85) جملۀ یرمثالً تعب ؛داشته باشد یتبه عنوان واقع (P)بند دوم  یرشپذ

 کاه اسات شده معلوم گر/تجربهسازمفهوم بر که است یطور طیشرا و اوضاع”کرد:  یانصورت ب

 ساازمفهاوم از زدایایکانون با هاساخت این در بنابراین،. “خورد خواهند خاک ییاهدا یهاکتاب

 بازنماایی ماا هایکه البته در داده یتیموقع .سازیممی برجسته را نرر مورد/حالت رویداد موقعیت

 از ،کناد نماابرداری باارز طور به را موقعیت این بخواهد فارسی زبان گویشور اگر و ندارد زبانی

 یهااکتااب نیچن که است معلوم  نی)ا”: کندمی استفاده  ین)ا مفرد شخ  سوم ایاشاره یرضم

 .“یبده دست از را شغلت که است فیح  نی)ا” یاو  “خورد خواهد خاک ییاهدا

صاورت زباانی بایش از هار چیاز حاصال  قابلیت زبان فارسی در عدم رمزگذاری موقعیات باه

 سوم شخ  مفرد که در پایان ساتاک ۀتصریف غنی این زبان است. این ویژگی خود را در مبابق

 کشد:  را به تصویر می85های )زیر جمله ۀواردهد. طرحشود، نشان میفعل متبلور می

ساوم  ۀمبابق ۀموجود بین نشان ۀنیز رابب 1بنابراین، در این نمونه از ساخت غیرشخصی نوع 

باعاث برجساته شادن  ،شاودای ادراک مایشخ  مفرد و موقعیت عاامی کاه درون آن تجرباه

های شخصی، در سااخت غیرشخصای زباان بارت دیگر، برخالف ساختبه ع گردد.موقعیت می
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دوم ةنمون یرشخصیغ ساخت ةوارطرح(. 34) ةشمار شکل  
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ساوم شاخ   ۀای زبانی در جایگاه فاعال نقاش معناایی شناسافارسی به دلیل عدم وجود سازه

شاود. این نشانگر گذاشته می ۀفاعل بر عهدچرا که بار نمابرداری موقعیت ،کندتر جلوه میپررن 

 از ابزارهای متفاوتی بارای رمزگاذاری مفااهیم زباانی بهاره ها توان نتیجه گرفت زبانمیبنابراین 

هایی نریار انگلیسای یاا آلماانی باه کماک ضامیری باا جویند. یک موقعیت انتزاعی در زبانمی

شود، حال آنکه هماان موقعیات در زباانی نریار فارسای باه مفهومی عام و فراگیر نمابرداری می

 شود.کمک عنصر معنامند مبابقه برجسته می

 گیرینتیجه -1

های غیرشخصی در زبان فارسی ماورد بررسای قارار گرفات. در این پژوهش یک نوع از ساخت

مرکبای  افعاالاول شاامل  ۀهای غیرشخصای شاامل دو نموناه اسات کاه نمونااز ساخت 1نوع 

به عنوان بناد پایاه و یاک بناد پیارو  “اشتناحتمال د” و“ شدنتصور ”، “رسیدنبه نرر ”همچون 

و یک فعل رببای  “واضح”، “راست”، “معلوم”، “آشکار”نریر  صفتدوم از یک  ۀننموو  شودمی

هاا آن اسات کاه بناد اول در آنهاا ویژگی بارز این ساخت شود.به همراه یک بند پیرو ساخته می

ایان  ،توان در هر دو نمونه مشااهده کاردها که میویژگی دیگر این نوع ساخت .فاقد فاعل است

 ول آنها همواره سوم شخ  مفرد است.است که فعل در بند ا

 و عاام انتزاعای، شادت به موقعیتی هاساخت ینکه فاعل در ا شد داده نشان پژوهش این در 

در زباان  یاتموقع یان. اشاودمای نامیده فاعلیتموقع یدستور شناخت ۀانگار در که است فراگیر

 ضامیری هماان شود،یم رمزگذاری  ین)ا مفرد شخ  سوم ایاشاره ضمیر کمک بهگاه  یفارس

 .شودمی حذف ، ین)ا حذف یاریاخت گشتار اثر بر گرایانصورت ۀعقید به که

هاای دساتور شاناختی باه مبابقه در تحلیالکه ه شد ن دادعالوه بر این، در این پژوهش نشا 

. که نقش آن صرفاً احراز یک نیااز دساتوری نیسات شودای معنامند در نرر گرفته میعنوان مقوله

 .کندفاعل مبابقت میشده برای این نمونه ضمیر سوم شخ  مفرد با موقعیتارائه ۀواررحدر ط

سازیم کاه ایان زدایی از مشارکان، موقعیت را برجسته میها با کانوناول این ساخت ۀدر نمون 

در  ،گاردداحاراز مای ”it“ همچاونای برخالف زبانی نریر انگلیسی که به کمک سازهبرجستگی 

ایان ناوع  دوم ۀدر نموناشاود. سوم شخ  مفرد حاصل مای ۀمبابق ۀسی به کمک مقولزبان فار

گار کاه هماان تجرباهساز عاام نوعی احساس در مفهوم ،یندآصفاتی که در بند اول می هاساخت
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شود بند دوم را به عنخوان انگیزد که باعث میبرمی ،دشوها نمابرداری نمیاست و در این ساخت

ساز موقعیت رویداد مورد نرخر زدایی از مفهومها با کانوندر این ساختابراین، سذیرد. بنواقعیت ب

سازیم. این موقعیت در زبان فارسی بازنمایی بارز زبانی ندارد و این ویژگخی خخود را برجسته می

 دهد.سوم شخ  مفرد در پایان ستاک فعل نشان می ۀرا در ماابق
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