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 شهرام پیمان

 شناسی دانشگاه اصفهاندانشجوی دکتری زبان

  والی رضایی
 شناسی دانشگاه اصفهاندانشیار زبان

 محمد عموزاده

 شناسی دانشگاه اصفهاناستاد زبان
 (60 ص تا 14ص  از)

 20/40/41:مقاله رشیپذ خیتار ؛22/5/41 :مقاله افتیدر خیتار

 چکیده
مقالة حاضر به هدف بررسی شیوة تحلیل گروه صفتی زبان فارسی در دستور نقش و ارجاع و ارزیابی 

در این نظریه، گروه مستقلی تحت عنوان گروه صفتی وجود . محاسن و معایب آن تدوین گردیده است

در نقش وصفی به صورت  ندارد، بنابراین صفات در نقش اسنادی به صورت محمول در هسته بند و

هایی به  توانند به نوبة خود وابسته شوند که می تحلیل می اسموابستة توصیفی در قسمت حاشیه هسته

های صفتی وصفی به  در این راستا، گروه. صورت عناصر موضوع یا غیر موضوع نیز به همراه داشته باشند

حذف گروه صفتی از . شوند ی بازنمایی میهای صفتی اسنادی در قالبی مشابه با بند موصول صورت گروه

تحلیل نحوی به جهت اصل اقتصاد در توصیف و توجیه پذیری بهتر فرایند فراگیری زبان و پردازش 

اعمال . های نظری مهمی است شناسی زبانی واجد مزیت تر به لحاظ روش شناختی و روان زبانی آسان

دهد که این نظریه به  در زبان فارسی نشان میهای صفتی  شیوه تحلیل دستور نقش و ارجاع به گروه

های صفتی  این قابلیت در تحلیل گروه. ها را در زبان فارسی داراست خوبی قابلیت تبیین این گروه

البته . گردد گسسته با نقش اسنادی بسیار مشهود است که مزیت دیگری برای این دستور محسوب می

ی گسسته با نقش وصفی نیز وجود دارد که دارای ابهاماتی های صفت مواردی همچون شیوه بازنمایی گروه

 . طلبد تری را می است و بررسی بیشتر و دقیق
 

ای،  دستور نقش و ارجاع، گروه صفتی وصفی، گروه صفتی اسنادی، فرافکن سازه :های کلیدی واژه

 فرافکن عملگر، بند موصولی  
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مقدمه -   

های پیشین و پسین برای مقوالت  تهبا وجود اینکه در اغلب دستورهای سنتی وابس

آنچنان که در « گروه»اند، اما مفهوم  واژگانی از جمله صفات تا حدودی تعریف شده

این مطلب . مطرح است در هیچ یک از دستورهای سنتی وجود نداشته است شناسی زبان

شاید به این دلیل باشد که صفت همواره وابسته اسمی تلقی شده و از اینرو برای آن 

البته شیوه تحلیل صفت و گروه صفتی در . اند هویتی مستقل به عنوان گروه قائل نشده

به طور مثال، . نیز با یکدیگر مشابه نیست شناختی زبانچهارچوب نظریات مختلف 

های فارسی را به سه طبقه گروه  گروه «مقوله و میزان»بر اساس نظریه  (4731)باطنی 

 بندی تقسیمهمانطور که در این . کند سیم میفعلی، گروه اسمی و گروه قیدی تق

در این نظریه، صفات به عنوان طبقه . شود، گروه صفتی اصوالً مطرح نیست مشاهده می

نکته جالب توجه توضیحی است . انددر گروه اسمی معرفی شده پیروهای  دوم از وابسته

داند و نه  یدهد و آن را اصطالحی معنایی م ارائه می« صفت»که باطنی از اصطالح 

از نظر ساختمانی در بسیاری موارد مرز مشخص و غیر قابل »: افزاید وی می. ساختمانی

تواند در شبکه نحوی  عبوری بین طبقات اسم، صفت و قید وجود ندارد و یک عنصر می

اساساً « مقوله و میزان»با عنایت به اینکه نظریه . «زبان هر سه نقش را به عهده بگیرد

های صوری برای شناسایی مقوالت  تگراست که همواره به دنبال مالکای ساخ نظریه

لذا یک دلیل عدم تلقی استقالل نحوی . شود زبانی است، دلیل اظهار نظر فوق روشن می

بنیاد، برای آن -و نه ساخت بنیاد-برای صفت و گروه صفتی تصور وجود تعریف معنا

گروه صفتی به عنوان مقوله های نخستین دستور گشتاری نیز  حتی در تحلیل. است

به صورت یک  ADJنحوی جداگانه چندان مد نظر نبود و صفت بیشتر در قالب عامل 

های تحلیل جمالت و قواعد  برخی نمونه. شد وابسته انتخابی در گروه اسمی ظاهر می

اند مؤید این  به عنوان مثال مطرح کرده( 4737)ای که دبیر مقدم  ابتدایی ساخت سازه

اما گروه صفتی در ادامه گسترش دستور زایشی به یک گروه کامالً  ؛ستموضوع ا

ای از  مشخص و تعریف شده بدل شده است، به طوری که اکنون در طیف گسترده

های نحوی در چهارچوب دستور زایشی این گروه نحوی نمودی برجسته و  تحلیل

میرعمادی،  ؛4731الدینی،  ة؛ مشکو2003؛ کارنی، 2004فورد، رد)چشمگیر دارد 

اما شیوه تحلیل گروه صفتی در این دستور همواره یکسان نبوده  ؛(4734؛ درزی، 4736

های  ای تبعیت کرده که در اثر تحول این سنت مطالعاتی در دوره و از تغییرات عمده
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های نحوی در چهارچوب سنت زایشی را  به طور کلی، تحلیل. مختلف ایجاد شده است

تیره بوده که  Xمقطع اول پیش از پیدایش نحو : ده تقسیم کردتوان به دو مقطع عم می

شدند  ها همراه با هسته در یک سطح در داخل هر گروه تحلیل می در آن تمامی وابسته

ها بر اساس  تیره است که طی آن انواع وابسته Xو مقطع دوم پس از پیدایش نحو 

در این . گیرند آن قرار میماهیت رابطه نحوی خود با هسته در سطوح مختلفی نسبت به 

های مختلف  نوع تحلیل عناصری همچون مشخص ساز، افزوده و متمم به عنوان وابسته

تفاوت این دو شیوه (. 2003کارنی، )شوند  ها در سطوح متفاوت شناسایی می گروه

 :توان با بررسی یک مثال آشکارا دید تحلیل نحوی را می
(1) AP: very proud of him 

   (a)                                                                (b)   

     
 تیره   xای گروه صفتی در دو مقطع قبل و بعد از نحو  مثالی از تحلیل سازه -4نمودار 

شود، گروه صفتی به عنوان یک گروه  همانطور که در نمودارهای فوق مشاهده می     

ای دارد و همگام با پیشرفت و  زایشی نمود برجستههای نحوی سنت  مشخص در تحلیل

های نحوی نیز دقت بیشتری یافته و جزئیات سطوح ساختاری  تکامل این سنت، تحلیل

اکنون باید دید گروه صفتی به . دهند ها را بهتر نشان می و سلسله مراتب پیوند سازه

از . آمده استهای جدیدتر به چه صورتی در  عنوان یک واحد نحوی در برخی تحلیل

آنجا که در این مقاله تمرکز بر دستور نقش و ارجاع است، وضعیت گروه صفتی زبان 

در این راستا دو پرسش اساسی مطرح . فارسی را در قالب این نظریه بررسی خواهیم کرد

 :است

 آیا دستور نقش و ارجاع قادر است مقوله صفت را در زبان فارسی تبیین نماید؟ -

 ب شیوه تحلیل این دستور از مقوله صفت در زبان فارسی چیست؟محاسن و معای -

 

 ساختار گروه صفتی در زبان فارسی -4

های سنتی کم و بیش با کیفیتی مشابه مقوله صفت را مورد بررسی  تقریباً تمامی دستور

اما آنچه در دستورهای سنتی فارسی مطرح  ؛اند های آن را برشمرده قرار داده و ویژگی
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در مفهوم خاص آن است « گروه صفتی»به معنای عام کلمه و « گروه»وم نبوده مفه

در حقیقت سابقه این مفاهیم به ( 4761ناتل خانلری،  ؛4737قریب و همکاران، )

های صفتی در اغلب این دستورها  البته وابسته. گردد نوین باز می شناسی زبانمطالعات 

ی مستقل و ساختاری دستوری که به عنوان مفهوم« گروه صفتی»اند ولی  توصیف شده

. شایسته توصیف جداگانه باشد در دستور سنتی فارسی به رسمیت شناخته نشده است

از اینرو تالش خواهیم کرد به جهت دقت بیشتر در توصیف و قرابت موضوع مورد بحث 

های ارائه شده در چهارچوب  ،  بر بعضی توصیفشناختی زبانهای جدید  با رویکرد

 .نوین متمرکز شویم شناسی زبان

داند که با هسته صفت  ها می گروه صفتی را گروهی از واژه( 4731)الدینی  ةمشکو     

های  رود و ممکن است تنها به صورت یک واژه صفت ظاهر شود، مانند نمونه به کار می

ماهوتیان ... . دانا، بسیار علمی و سودمند، نسبتاً خوب، راضی به رضای خدا، خواهان کار 

از نظر نحوی گروه صفت »: نویسد می« تعریف صوری گروه صفت»ذیل عنوان ( 4733)

گلفام . «توان در سمت چپ و راست آن وابسته قرار داد شود و می با صفت شروع می

 .داند که یک صفت در آن عنصر اصلی است ای می گروه صفتی را زنجیره( 4740)

تی در حقیقت دارای هسته صفت به که گروه صف آید برمیاز تعاریف فوق چنین      

های پیشین و پسین  اکنون باید دید این وابسته. های پیشین و پسین است اضافه وابسته

های توزیعی  های صوری و مالک ویژگی( 4740)گلفام . دهند را چه عناصری تشکیل می

ده دا هایی شرح را در مورد صفات توضیح داده و همچنین مفهوم گروه صفتی را با مثال

ماهوتیان . های گروه صفتی سخنی به میان نیاورده است انواع وابسته است، اما در مورد

پس از تعریف صوری گروه صفت و ذکر مالک صرفی، ترتیب کلمات، تکواژهای ( 4733)

های  اشتقاقی و ساخت اضافه به عنوان معیارهای شناسایی صفت به سراغ صفت

، «خوشحالم»مانند « فاعل صفت»ای صفتی از قبیل ه رفته و برخی از وابسته پذیر وابسته

نسبت به »مانند « مفعول غیر مستقیم»، «عاشقِ شوهرش»مانند « مفعول مستقیم»

قید »، «ناراحت از خبر بد»مانند « وابسته حرف اضافه»، «دیگران بخشنده بود

ز تا دیرو»مانند « گروه حرف اضافه قیدی»، «فیلم خیلی جالب»مانند « تشدیدکننده

را نام « جمشید به اندازه من خوشحال بود»مانند « بند قیدی محدود»و « ناراحت بود

 :کند ساخت گروه صفتی را به صورت زیر توصیف می( 4731)الدینی  ةمشکو. برد می
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کند که امکان دارد گروه صفتی با  ر ادامه تشریح گروه صفتی، وی خاطر نشان مید

رون گروه اسمی و یا با رابطه دستوری مسند و یا رابطه دستوری وابسته صفتی در د

 .متمم در گروه فعلی کاربرد داشته باشد

 

 معرفی اجمالی دستور نقش و ارجاع -3

در پی تالش برای پاسخ به دو پرسش اساسی شکل گرفته که در  4دستور نقش و ارجاع

  :(2041ون ولین،) استمیالدی در قرن بیستم مطرح بوده  30خالل نیمه دهه 

هایی  چنانچه نظریه زبانی به جای تمرکز بر تحلیل زبان انگلیسی بر اساس تحلیل زبان -

شد به چه صورت در  با ساختارهای گوناگون مانند الکوتا، تاگالوگ و دیربال تدوین می

 آمد؟ می

را به بهترین شکل  کاربردشناسیو  معناشناسیتوان تعامل میان نحو،  چگونه می -

 ی دستوری مختلف توصیف و تبیین کرد؟  ها ممکن در نظام

کند که بر همین اساس در دستور نقش و ارجاع  خاطر نشان می( همان)ون ولین      

شده است که به  ریزی پایهو اصولی نظری  شناختی ردههای  ابزاری توصیفی با انگیزه

آن  های زبانی و ارائه تبیین مناسب برای جهت روشن ساختن ماهیت این تعامل حوزه

بازنمود نحوی : اصلی در نظر گرفته شده است 2در این نظریه سه بازنمود. اند شکل گرفته

قرابت  گفتارها پارهجهت توصیف ساختار نحوی جمالت که با صورت ساختاری واقعی در 

فراوانی دارد، بازنمود معنایی برای نشان دادن ابعاد مهم معنایی در عبارات زبانی و 

                                                           
1. Role and Reference Grammar 

2. representation 
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پاره گفتار است و به کارکرد   4که در حقیقت نمود ساختار کانونی بازنمود ساخت اطالع

الگوریتم »ای از قواعد تحت عنوان  در این بین مجموعه. شود ارتباطی آن مربوط می

دهد و در  های نحوی و معنایی را به یکدیگر پیوند می وجود دارد که بازنمود 2«پیوندی

از دیدگاه این نظریه، یکی از . کنند می و گفتمانی ایفای نقش کاربردشناختیآن عوامل 

 کاربردشناختیهای گفتمانی و  ها چگونگی تعامل ویژگی وجوه تمایز میان زبان ترین مهم

این چهارچوب را با نمودار ( 2003)ون ولین . با پیوندهای میان نحو و معناشناسی است

 :دهد زیر نشان می

 
 فتمان در ساختار دستور نقش و ارجاعو گ کاربردشناسیرابطه نحو، معنا،  -2نمودار 

از آنجا که در این جستار تمرکز بر ساختار نحوی گروه صفتی و جایگاه آن در      

دستور نقش و ارجاع است برای پرهیز از طوالنی شدن این نوشتار در این قسمت تنها به 

 .یم کردتوضیح بازنمود نحوی بسنده و از تشریح زوایای دیگر این نظریه اجتناب خواه

 

 ساختار نحوی در دستور نقش و ارجاع - -3

های حرف  در چهارچوب دستور نقش و ارجاع، ساختار نحوی شامل ساخت بند، گروه

دو جنبه اساسی از ساختار بند در این نظریه لحاظ . های اسمی است ای و گروه اضافه

آن، اعم از  های مرتبط با روابط میان محمول و موضوع 7ای ساختار رابطه: شده است

و یا تلفیقی از هر سه باشد و ساختار غیر  کاربردشناختیاینکه این روابط نحوی، معنایی، 

ای  ساختار غیر رابطه. ها، بندها و جمالت مربوط به ساخت سلسله مراتبی گروه 1ای رابطه

این ساختار بر پایه . شود نامیده می  5«ای بند ساختار الیه»بند در این نظریه دستوری 

تقابل میان محمول و عناصر غیر محمول و تقابل میان : دو تقابل اساسی استوار است
                                                           
1. focus structure 

2. linking algorithm 
3. relational structure 

4. non-relational structure 

5.layered structure of the clause 
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در ( 4734)ها در رضایی  این تقابل. موضوع و غیر موضوع در درون عناصر غیر محمول

 شکل زیر نشان داده شده است

 
تقابل میان محمول، موضوع و غیر موضوع در دستور نقش و ارجاع -7نمودار   

 7و حاشیه 2، مرکز4ها در بند شامل هسته های اصلی سازه ن اساس واحدبر ای      

های  مرکز دربردارنده هسته و موضوع. است( معموالً فعل)هسته حاوی محمول . شود می

ای زمان  های حرف اضافه آن است و حاشیه شامل عناصر غیر موضوع مانند قیدها و گروه

 ن در شکل زیر دیدتوا عناصر را میتقابل این . شود و مکان می

 
 تقابل میان هسته، مرکز و حاشیه در درون بند -1نمودار 

:دهد این ساختار سه گانه را در قالب جمله انگلیسی زیر نشان می( 2005)ون ولین   

 
هسته، مرکز و حاشیه در مثالی از زبان انگلیسی -5نمودار   

الب نمودار درختی مخصوص ای ساده را در ق جمله( 54: 2007)در زیر به نقل از رضایی 

:کنیم که در آن هر سه الیه فوق مشخص است این نظریه بررسی می  

 
ای ساده از زبان فارسی ای بند در جمله مثالی از ساخت الیه -6نمودار   

                                                           
1. nucleus 

2. core 

3.periphery 
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و  4ای نکته دیگری که در این قسمت الزم به ذکر است تمایز میان فرافکن سازه     

شود در واقع بازنمود ساختار  ای نامیده می سازهآنچه فرافکن . است 2فرافکن عملگر

. های مختلف در جمله است اما فرافکن عملگر بازنمود عملگر ؛ای جمله است الیه

عملگرها بنا به تعریف عبارتند از مقوالت دستوری مانند نمود، زمان و وجهیت که 

ح بند ممکن هر یک از سطو(. 2041ون ولین، )کنند  های مختلف بند را توصیف می الیه

این عملگرها در سه سطح در ساختار . است توسط یک یا چند عملگر توصیف شوند

نخست عملگرهای هسته وجود دارند که توصیف کننده کنش، : ای بند موجودند الیه

دوم . شوند می 7دار رویداد یا حالت بوده و شامل نمود، عامل نفی و عوامل جهت

و ( معموالً کنشگر)ابطه میان موضوع مرکز گر ر عملگرهای مرکز هستند که توصیف

را  5، وجهیت و عامل نفی درونی1، کمیت گذاری رویداددار جهتکنش هستند و عوامل 

دهند که توصیف کننده کل بند  سطح سوم را عملگرهای بند تشکیل می. گیرند می  در بر

مانند بند،  به. شوند می 3و توان منظوری 3نماها ، زمان، گواه 6هستند و شامل مرتبه

شامل  های مختلف گروه اسمی نیز عملگرهای مخصوص به خود را دارا هستند که الیه

نمود اسمی مانند تمایز قابل شمارش در برابر غیر قابل شمارش و ) اسمعملگر هسته

و عملگرهای گروه ( شمار، کمیت نماها، عامل نفی)اسم، عملگرهای مرکز(نماها طبقه

پژوهش حاضر، هر جا  در (.2040پیوی،) شود می( ای اشارهعامل معرفه، عنصر ) یاسم

اند این فرافکن در نمودار درختی ترسیم شده و  عناصری در فرافکن عملگر نمود داشته

در غیر این صورت فرافکن عملگر به جهت رعایت اختصار از نمودارها حذف گردیده 

 .  است

 

 

 

                                                           
1. constituent projection 

2. operator projection 

3. directionals 

4.event quantification 

5. internal negation 

6.status 

7. evidentials 

8. illocutionary force 
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 جایگاه گروه صفتی در دستور نقش و ارجاع -3-4

تر اشاره شد، ساختار نحوی در دستور نقش و ارجاع متشکل از ساخت  نگونه که پیشهما

نبود گروه صفتی در نظام نحوی . های اسمی است ای و گروه های حرف اضافه بند، گروه

بر اساس اصل اقتصاد در توصیف که یک . این نظریه مزیتی روش شناختی در پی دارد

ها نظریاتی به موازات یکدیگر وجود  ضیح پدیدهاصل علمی منطقی است، چنانچه برای تو

های کمتر از عهده  ای که بتواند با ساز و کار محدودتر و پیچیدگی داشته باشد نظریه

چنانچه دستور نقش . ها برآید بر نظریات رقیب خود رجحان دارد تبیین تمامی آن پدیده

های نحوی کمتر  گروهو ارجاع قابلیت تبیین ساختار نحوی زبان را با در نظر گرفتن 

این مطلب به لحاظ روانشناسی زبانی نیز واجد . گردد داشته باشد نظریه برتری تلقی می

دارد که دستور نقش و ارجاع به دنبال  اذعان می( 2005)ون ولین . مزیت دیگری است

کند  هاست و تالش می اهدافی فراتر از ارائه صرف چهارچوبی توصیفی جهت تحلیل زبان

ی تبیینی برای تجزیه و تحلیل فرایند فراگیری زبان و پردازش زبانی نیز به چهارچوب

های نحوی کمتر هم به  در این راستا طبیعتاً نظامی نحوی با داشتن گروه. دست دهد

تر خواهد بود و  لحاظ فراگیری زبانی در کودکان و هم به لحاظ پردازش زبانی آسان

اکنون دو سؤال در . دو فرایند را توجیه نماید تواند این منطقاً چنین دستوری بهتر می

نخست آنکه چه دالیلی برای لحاظ نکردن گروه صفتی در ساختار : اینجا مطرح است

نحوی دستور نقش و ارجاع وجود دارد و دوم آنکه تحلیل گروه صفتی و بازنمود نحوی 

پرسش ابتدا برای پاسخ به این دو . شود آن در این دستور به چه صورت نشان داده می

متسوویچ . های آن الزم است نگاهی داشته باشیم بر مقوله دستوری صفت و کارکرد

در نقش محمول  4کارکرد اسنادی: برای صفت دو کارکرد نحوی برشمرده است( 2004)

در ادامه مقاله خود، وی همین دو کارکرد را . در نقش وابسته توصیفی 2و کارکرد وصفی

نیز این مطلب را توضیح داده ( 2045)تالرمن . قائل شده استهای صفتی نیز  برای گروه

ی را در توان این مقوله دستور اکنون باید دید با توجه به این دو کارکرد چگونه می. است

چنانچه صفت یا گروه صفتی کارکرد اسنادی داشته باشد، . های نحوی وارد کرد تحلیل

ود در گروه صفتی به عنوان صفت به صورت محمول تعبیر شده و عناصر دیگر موج

ضمن اشاره ( 2004)متسوویچ . شوند ها در کنار آن تحلیل می ها یا غیر موضوع موضوع

                                                           
1. predicative 

2. attributive 
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درست به مانند افعال به صورت  4به این مطلب که صفات اسنادی در ساختارهای ربطی

کند که در ذیل عیناً نقل  ذکر می یای را از زبان کروات شوند، نمونه هسته تحلیل می

 :گردد می

 
 یمثالی از بازنمایی گروه صفتی اسنادی در زبان کروات -3نمودار 

ولی در شکل ابتدایی دستور نقش و ارجاع صفت با کارکرد وصفی اصوالً در فرافکن      

گرفت و به عنوان بخشی از گروه اسمی تنها در فرافکن عملگر ظاهر  ای قرار نمی سازه

اما در بستر تحوالت و  ؛(2004سوویچ، ؛ مت4443ون ولین و الپوال، )شد  می

های این نظریه، رویکرد دستوری نسبت به نقش صفت در درون گروه اسمی  پیشرفت

در وب سایت مباحثات  2با اشاره به استدالل یروئن دری( 2005)ون ولین . تغییر یافت

دهد که صفات تنها مقوله واژگانی هستند که چه در  دستور نقش و ارجاع توضیح می

کنند، در حالی  اختار بند و چه در ساختار گروه اسمی به عنوان عملگر ایفای نقش میس

بر این اساس بهترین راه حل . که عملگرها اساساً مقوالتی دستوری هستند و نه واژگانی

 . تحلیل صفات به قیاس از عملکرد قیدها در ساختار بند است

شوند که  قلمداد می اسمحاشیه هسته هایی در در این رویکرد جدید صفات به عنوان سازه

جایگاه آنها به واسطه اصل تصویرگونگی محدودیت پیدا کرده است، بدین معنا که 

به هسته اسمی  اسمهای سطح گروه اسمی و مرکز صفات باید نسبت به عملگرها و وابسته

ر بر پایه توضیحات فوق، صفت با کارکرد وصفی در رویکرد جدید دستو. تر باشند نزدیک

دو مثال ذیل از زبان انگلیسی . گردد تحلیل می اسمنقش و ارجاع به صورت حاشیه هسته

ارائه شده است تقابل این دو ( 2005)و ون ولین ( 4443)که توسط ون ولین و الپوال 

 :کند تحلیل را به خوبی منعکس می

 

 
                                                           
1.copular constructions 

2. Jeruen Derry 
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(a)                                                                   (b) 

 
 مثالی از جایگاه صفت در گروه اسمی در رویکرد ابتدایی و نوین دستور نقش و ارجاع -3نمودار 

کند اما مشکل اساسی زمانی است که  تا این مرحله چالش نظری خاصی بروز نمی     

از طرفی تحلیل گروه صفتی . گروه صفتی در درون گروه اسمی نقش وصفی داشته باشد

عملگر اصوالً غیر ممکن است زیرا عملگرها ساخت گروهی ندارند و از وصفی به عنوان 

های صفتی  طرفی دیگر عدم وجود گروه صفتی در دستور نقش و ارجاع کار تحلیل گروه

 . ای به چالشی جدی خواهد کشید وصفی را در فرافکن سازه

گروه در مقاله خود ضمن انجام پژوهشی بین زبانی پیرامون ( 2004)متسوویچ      

های  زبان که اکثر آنها جزء خانواده بزرگ زبان 70ای متشکل از  صفتی در مجموعه

هستند پیامدهای مختلف این تحلیل گسترده را برای دستور نقش و ارجاع  هندواروپایی

دو محور اساسی که متسوویچ در مقاله خود لحاظ کرده در ذیل . بررسی نموده است

 :آمده است

توانند به صورت گروه  معنایی و اشتقاقی طبقه صفاتی که می یساز مشخصامکان  -الف

 گسترش یابند و گسترش ناپذیری اغلب صفات سرنمون در قالب گروه صفتی   

 های صفتی وصفی و اسنادی  توزیع نامتقارن گروه -ب

نخستین نکته مهم در مقاله متسوویچ گسترش ناپذیر بودن برخی از صفات به لحاظ      

توان  اهمیت این نکته در آن است که می. نحوی و عدم تبدیل آنها به گروه صفتی است

چنانچه تمامی صفات ظرفیت . های صفتی داشت استنباطی غیر مستقیم درباره گروه

های صفتی  نداشته باشند، به لحاظ نظری گروهگسترش نحوی را به صورت گروه صفتی 

ای نبوده و تلقی  های اسمی و حرف اضافه واجد نقش محوری و اهمیتی مشابه گروه

ماهیتی جداگانه در قالب گروهی مشخص برای آنها در بازنمایی نحوی دیگر ضرورتی 

 . یدهای جایگزین اندیش به تحلیل« گروه صفتی»توان به جای  لذا می. نخواهد داشت
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های صفتی اسنادی  های صفتی وصفی و گروه اما در ارتباط با توزیع نامتقارن گروه     

شواهد و دالیلی عنوان شده که حاکی از پربسامدتر بودن  الذکر فوقنیز در مقاله 

متسوویچ در این  .های صفتی وصفی است های صفتی اسنادی در قیاس با گروه گروه

ها چندان رایج  های صفتی وصفی در بین زبان اده از گروهگیرد که استف مقاله نتیجه می

توانند به صورت  های صفتی نمی به طور مثال، در زبان انگلیسی بسیاری از گروه. نیست

 proud of*، مانند (2004؛ متسوویچ، 4443ون ولین و الپوال، )وصفی به کار روند 

his son father. های صفتی وصفی و  رد گروهاستنباطی که از این عدم تقارن در کارب

تواند متأثر از  های صفتی وصفی می توان داشت این است که تحلیل گروه اسنادی می

در مقاله فوق نهایتاً این . های صفتی اسنادی در قالب بند موصولی باشد گروه

های صفتی با کارکرد وصفی را باید در دستور نقش  صورت پذیرفته که گروه گیری نتیجه

ای از گروه صفتی  متسوویچ نمونه. موازات بندهای موصولی تحلیل نمود و ارجاع به

 :را به صورت زیر تحلیل نموده است یوصفی در زبان کروات

 
 یمثالی از تحلیل گروه صفتی وصفی در زبان کروات -4نمودار 

شود، گروه صفتی وصفی در قالبی مشابه با بند  همانگونه که در نمودار فوق مشاهده می

 .مورد تحلیل قرار گرفته است اسماز مرکز اسمی در قسمت حاشیهموصول

 

 وضعیت گروه صفتی زبان فارسی در چهارچوب دستور نقش و ارجاع -2

. های صفتی واجد همان دو نقش اسنادی و وصفی هستند در زبان فارسی، صفات و گروه

توصیفی . تبه این دو کارکرد نحوی در زبان فارسی اشاره کرده اس( 4733)ماهوتیان 

 .نیز ارائه شده است( 4740)و گلفام ( 4731)الدینی  ةمشابه توسط مشکو

های صفتی اسنادی چالش  در بخش پیشین اشاره شد که تحلیل صفات و گروه     

کند چراکه صفت در نقش محمول  چندانی در دستور نقش و ارجاع ایجاد نمی

نیز به همراه داشته باشد، این  هایی گردد و چنانچه وابسته بند ظاهر می هسته درون
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. ها به صورت عناصر موضوع و غیر موضوع در بند مربوط بازنمایی خواهند شد وابسته

که دارای صفت با کارکرد اسنادی است به صورت « او ناراحت است»نمودار جمله ساده 

 :زیر خواهد بود

 
 ن فارسی ای ساده با صفت اسنادی در زبا ای جمله ساختار الیه -40نمودار 

 هسته درونمحمول جمله است که « ناراحت»شود، صفت  همانطور که مشاهده می     

به « بسیار»گسترش یابد، آنگاه « او بسیار ناراحت است»اگر جمله به صورت . قرار دارد

ون )قیدها عملگر نیستند  چراکهقرار گیرد  هستهعنوان قید باید منطقاً در قسمت حاشیه

گسترش یابد، « او از این ماجرا ناراحت است»اگر جمله به صورت و ( 44: 2005ولین 

قرار « ناراحت»ای موضوعی برای محمول  به صورت یک گروه حرف اضافه« از این ماجرا»

رسد در مورد کارکرد اسنادی صفات به لحاظ نظری الزاماً  بنابراین به نظر می ؛گیرد می

نحوی بدون این مفهوم نیز در زبان  نیازی به وجود مفهوم گروه صفتی نیست و تحلیل

کند شواهدی است که  آنچه تحلیل فوق را در زبان فارسی تأیید می. فارسی کارایی دارد

در زبان فارسی زمانی که صفت . آید به دست می« های صفتی گسسته گروه»از وجود 

شان ای باشد ترتیب واژگانی آزادتری از خود ن اسنادی دارای وابسته گروه حرف اضافه

های زیر گویای  نمونه. دهد و الزامی در همجواری صفت با این نوع وابسته وجود ندارد می

 :این مطلب است

 .از این ماجرا او بسیار ناراحت است -الف(   2)   

 .او از این ماجرا این روزها بسیار ناراحت است -ب           

 .او بسیار ناراحت است از این ماجرا -ج           

های نحوی را بیشتر توجیه  وجود جمالتی از این دست حذف گروه صفتی از تحلیل     

ای نحوی که مبتنی بر وجود گروه صفتی باشد گسستگی میان صفت  در نظریه. کند می
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اما  ؛کند های باال مشکالت متعدد نظری ایجاد می ای در مثال و وابسته گروه حرف اضافه

تر شرح داده شد  های صفتی اسنادی که پیش گروه شیوه تحلیل دستور نقش و ارجاع از

کند و در حقیقت عدم وجود  ساز و کار مناسب را جهت تبیین این ساختارها فراهم می

 .   شود گروه صفتی در این دستور مزیتی مهم برای آن تلقی می

تر بوده و  اما مسائل مربوط به صفات با کارکرد وصفی در زبان فارسی قدری پیچیده     

ها که به عنوان وابسته در درون گروه  این دسته از صفت. تر است نیازمند بررسی دقیق

صفات ساده و تفضیلی در : شوند به دو دسته عمده قابل تقسیم هستند اسمی ظاهر می

 . نقش وابسته پسین با رابطه اضافه و صفات عالی در نقش وابسته پیشین

همانطور که قبالً نیز اشاره . طرح کرده استنیز این موضوع را م( 4733)ماهوتیان      

نوعی عملگر تر دستور نقش و ارجاع که در آن صفات   شد، بر خالف صورت قدیمی

ها در قالب  شدند اکنون در صورت جدیدتر از این نظریه صفت محسوب میاسم هسته

الی در این مورد صفات ساده و تفضیلی شبیه به صفات ع. بازنمود دارند اسمحاشیه هسته

 :های زیر کنند، مانند مثال عمل می

 جانور نیتر بزرگ( 1)پرنده زیبا                                   ( 7) 

 
بازنمایی دو نمونه از صفات وصفی در زبان فارسی -44نمودار   

های فراوانی از کارکرد  توان نمونه اما در زبان فارسی عالوه بر صفات وصفی می     

به این کاربرد گروه ( 4740)گلفام . ی در نقش وصفی را نیز مشاهده کردهای صفت گروه

 :صفتی در درون گروه اسمی اشاره کرده و نمونه زیر را به عنوان مثال ذکر نموده است

 [[بسیار زرنگ]این پسر ]( 5)    

 گروه اسمی  گروه صفتی         

های صفتی وصفی در  وهپیش تر عنوان شد که راهکار متسوویچ برای تحلیل گر     

با این اوصاف، گروه . موصولی است بندهای صورتدستور نقش و ارجاع تلقی آنها به 

را در خود دارد در « بسیار زرنگ»که گروه صفتی « این پسر بسیار زرنگ»اسمی 

خواهد « این پسری که بسیار زرنگ است»حقیقت تحلیلی در راستای گروه اسمی 
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در این شیوه . را در خود جای داده است« سیار زرنگ استکه ب»داشت که بند موصولی 

تحلیل در واقع گروه صفتی وصفی به صورت یک گروه صفتی اسنادی در مقام و جایگاه 

باید به خاطر داشت که منظور از مشابهت در تحلیل . گردد بند موصولی بازنمایی می

ست که این عناصر میان گروه صفتی وصفی و بند موصولی جایگاه و سطحی از ساخت ا

این پسر بسیار »با توجه به مجموعه توضیحات فوق گروه اسمی . یابند از آن انشعاب می

 :در دستور نقش و ارجاع به صورت زیر بازنمود خواهد داشت« زرنگ

 
 بازنمایی یک گروه اسمی حاوی گروه صفتی وصفی در زبان فارسی -42نمودار 

تواند به عنوان وابسته  ای می یا گروه حرف اضافه دیدیم که گروه اسمی و 2در بخش      

همچنین این امکان وجود دارد که دو صفت در . پسین در درون گروه صفتی ظاهر شود

در زبان فارسی . یک گروه صفتی را تشکیل دهند« و»قالب ساخت همپایه با حرف ربط 

داشته باشند، توانند در داخل گروه اسمی نقش وصفی  های صفتی از این دست می گروه

 :های زیر مانند نمونه

 دانشجویِ عاشق درس  ( الف(  6)   

 مند به موسیقی  هنرجویِ عالقه( ب         

 رو  مجریِ بشاش و خنده( ج         

در گروه صفتی وصفی موضوعی برای هسته صفت « درس»اسمی   ، گروه«الف« در مثال

در گروه صفتی وصفی « به موسیقی»ای  حرف اضافه  گروه، «ب»در نمونه . شود تلقی می

شامل گروه صفتی وصفی با « ج» مورد. کند نقش موضوع هسته صفت را ایفا می

بازنمایی . اند ساختاری همپایه است که در آن دو صفت به وسیله حرف ربط پیوند یافته

 :این سه گروه به صورت زیر است

 

 
 



 312  ستانزم و پاییز ،4 ۀشمار ،6 سال ،یزبان هایپژوهش /06

 

 

 (ج)                                   ( ب(                                )الف)

 
 ای و ساخت همپایه  صفتی وصفی با وابسته موضوعی گروه اسمی، گروه حرف اضافه  گروه -47نمودار 

های فوق مشاهده شد، صفات ساده و تفضیلی به عنوان  همانگونه که در نمونه     

توانند خود دارای  های پسین در گروه اسمی قابل گسترش نحوی بوده و می وابسته

پرسشی که در اینجا مطرح است به وضعیت صفات عالی مربوط . هایی باشند وابسته

 یریپذ گسترشهای پیشین نیز واجد ویژگی  آیا صفات عالی به عنوان وابسته. شود می

تری را  نحوی در قالب گروه صفتی وصفی هستند؟ پاسخ به این پرسش شواهد ارزشمند

های غیر  ظاهراً این صفات وابسته. دهد زبان فارسی ارائه می درباره گروه صفتی در

ای را  های موضوعی مانند گروه حرف اضافه و یا وابسته یدکنندهتشدموضوعی مانند قیود 

 . پذیرند نمی

 مندترین دانشجو عالقه -الف(  3)     

 مندترین دانشجو بسیار عالقه*  -ب          

 دانشجو یشناس زبانبه مندترین  عالقه*  -ج          

نخست آنکه گسترش ناپذیری صفات عالی از . در اینجا دو نکته الزم به ذکر است     

بیشتر منع معنایی دارد تا منع نحوی زیرا این صفات در  یدکنندهتشدطریق قیود 

نشان دادن شدت برای آنها طبیعتاً  مسئلهترین درجه به لحاظ معنایی قرار دارند و  عالی

البته باید در نظر داشت که در زبان فارسی ظاهراً تمامی صفات مقلوب در . استمنتفی 

. دهند نقش وابسته پیشین این ویژگی گسترش ناپذیری نحوی را از خود نشان می

 :کنند های زیر این مطلب را منعکس می مثال

 .او مردی نازنین بود -الف(  3)     

 .او نازنین مردی بود -ب           

 .او مردی بسیار نازنین بود -ج           

 .او بسیار نازنین مردی بود* -د           

 .کند گسترش ناپذیری صفات مقلوب را تأیید می (د-3)جملة نادستوری بودن 
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نکته دومی که باید مد نظر داشت این است که گسترش ناپذیری ظاهری صفات      

مثال زیر این . هایی نیز دارد سی پیچیدگیای در زبان فار عالی از طریق گروه حرف اضافه

 :کند های ساختاری را مشخص می پیچیدگی

  یشناس زبانمندترین دانشجو به  عالقه( 4)   

دستوری و قابل ( 4)نادستوری است، گروه اسمی  (ج-3) یاسمدر حالی که گروه      

به »ی ا گردد درباره گروه حرف اضافه پرسشی که در اینجا مطرح می. قبول است

در درون گروه « دانشجو»آیا این سازه وابسته پسین برای هسته . است« یشناس زبان

ای است  ای وابسته این گروه حرف اضافه چراکهاسمی است؟ پاسخ بی شک منفی است 

تعلق دارد و حتی در حالت ساده این صفت نیز همراه با « مندترین عالقه»که به صفت 

از سویی دیگر حذف صفت (. یشناس زبانمند به  القهدانشجوی ع)شود  آن استفاده می

های پیشین اسمی ساختی غیر  عالی یا جایگزینی آن با دیگر صفات عالی یا وابسته

 :دهد دستوری به دست می

  یشناس زباندانشجو به * -الف(   40)  

 یشناس زبانآن دانشجو به * -ب           

 یشناس نزباترین دانشجو به  فعال*  -ج           

« یشناس زبانبه »ای  گذارد که گروه حرف اضافه های فوق تردیدی باقی نمی نمونه     

بنابراین صفات عالی نیز از طریق ؛ است« مندترین عالقه»ای پسین برای صفت  وابسته

ای به نام  نکته جالب در اینجا وجود پدیده. هستند یرپذ گسترشای  های حرف اضافه گروه

در این ساختار، میان . تر نیز به آن اشاره شد است که پیش« تهگروه صفتی گسس»

در حقیقت کل گروه . هسته و وابسته پسین آن هسته گروه اسمی قرار گرفته است

تفاوت این مورد با . ای است که هسته اسمی خود را احاطه کرده است صفتی وابسته

ر اجباری است در حالی ای در این ساختا در این است که گسستگی سازه( 2)های  نمونه

. کند این گسستگی اختیاری بوده و تنها تنوع ساختاری ایجاد می( 2)های  که در مثال

های نحوی کار  تر نیز عنوان شد، لحاظ کردن گروه صفتی در تحلیل پیش آن چنانکه

آور  البته باید یاد. کند هایی اساسی مواجه می های صفتی گسسته را با چالش تبیین گروه

( 4 جملة)ر دستور نقش و ارجاع تحلیل گروه صفتی گسسته در حالت وصفی شد د

تر از تحلیل گروه صفتی گسسته در حالت  ای دشوار خالی از اشکال نیست و تا اندازه

طلبد، اما به هر حال  تری را می اسنادی است و بنابراین طبیعتاً بررسی بیشتر و عمیق
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گردد انتظار  وق در این دستور پیشنهاد میصرفنظر از نوع تحلیلی که برای ساختار ف

رود ساز و کار دستور نقش و ارجاع که قائل به وجود گروه صفتی و در نتیجه  می

های آن نیست بهتر بتواند از عهده تبیین این ساختارهای  مجاورت الزامی صفت و وابسته

 . گسسته برآید

صفات عالی از طریق فرایند نکته دیگری که باید مد نظر قرار گیرد این است که      

مثال زیر گویای این . همپایگی نیز قابل گسترش نحوی در قالب گروه صفتی هستند

 :مطلب است

 عالقه مندترین و فعال ترین دانشجو( 44)   

بازنمایی جمله . گردد تحلیل مثال باال در دستور نقش و ارجاع به سهولت انجام می     

به جای سمت  اسمود با این تفاوت که قسمت حاشیهخواهد ب (ج-6)فوق مشابه مثال 

 .یابد انشعاب می اسمچپ در سمت راست نمودار از قسمت مرکز

رسد راهکار متسوویچ برای  های ارائه شده در باال، به نظر می با عنایت به تحلیل      

؛ های صفتی وصفی به صورتی مشابه با بندهای موصولی قابل قبول باشد بازنمایی گروه

های صفتی زبان فارسی در  ما نباید از این مسأله نیز غافل شد که تحلیل گروها

های نظری، مانند شیوه  ها و پیچیدگی چهارچوب دستور نقش و ارجاع با برخی چالش

های صفتی گسسته با کارکرد وصفی، نیز مواجه است که نیازمند بررسی  بازنمایی گروه

 . تری است تر و عمیق دقیق

 

  نتیجه -0

حذف . در دستور نقش و ارجاع، هویت و جایگاه مستقلی برای گروه صفتی وجود ندارد

مزیت . های نحوی به لحاظ نظری واجد دو مزیت کلی مهم است گروه صفتی از تحلیل

ای که  بر اساس این مالحظات، نظریه. نخست بر پایه مالحظات روش شناختی است

های نحوی کمتری تبیین نماید نسبت به  بتواند ساختار نحوی زبان را با تعداد گروه

مزیت دوم با مسائل روانشناسی زبان و فراگیری . نظریات دیگر رجحان و برتری دارد

های نحوی کمتر مسلماً  فراگیری نظام نحوی با تعداد گروه. زبان اول در ارتباط است

ن تر و فراگیری بهینه نظام زبان توسط کودک در چهارچوب چنی برای کودک راحت

تحلیل ساختار گروه صفتی بر اساس انواع و  .خواهد بود پذیرتر توجیهای  نظریه

های متفاوت آن در چهارچوب این نظریه دستوری به طرق مختلف انجام  کارکرد
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های صفتی در زبان دارای دو نقش اسنادی و وصفی  صفات و همچنین گروه. پذیرد می

های صفتی وصفی به  ربطی و گروههای صفتی اسنادی در ساختارهای  گروه. هستند

 .شوند عنوان وابسته توصیفی در گروه اسمی ظاهر می

در بازنمود نحوی دستور نقش و ارجاع، صفات اسنادی به عنوان محمول در هسته      

های آنها در قالب عناصر  شوند و چنانچه به صورت گروه باشند وابسته جمله تحلیل می

اما صفات وصفی در  ؛شوند آنها نشان داده می موضوع و یا غیر موضوع در کنار

شدند و نمودی در  های نخستین این دستور تنها در فرافکن عملگر ظاهر می تحلیل

های بیشتر ضرورت گنجاندن صفات وصفی را در  بررسی. ای نداشتند فرافکن سازه

، صفات ای نشان داد لذا در مراحل تکوین یافته این نظریه قسمت حاشیه از فرافکن سازه

به پیشنهاد متسوویچ . شوند بازنمایی می اسموصفی در قسمت حاشیه مربوط به هسته

های صفتی وصفی در این نوع تحلیل به مانند بندهای موصولی نشان داده  گروه( 2004)

 .های صفتی اسنادی دارند شوند و از این جهت تحلیلی همسو با گروه می

های  ی مشابهی را برای تحلیل صفت و گروهتوان رویکردها در زبان فارسی، می     

های متعدد فارسی در این  بررسی نمونه. صفتی اسنادی و وصفی مورد استفاده قرار داد

های صفتی زبان  مقاله مؤید کارآمد بودن ساز و کار دستور نقش و ارجاع در تحلیل گروه

کارایی آن در  یکی از امتیازات برجسته این شیوه تحلیل در زبان فارسی. فارسی است

البته در برخی . های صفتی اسنادی، است گروه ویژه بههای صفتی گسسته،  توصیف گروه

های صفتی گسسته با نقش وصفی هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند  موارد مانند گروه

 .بررسی بیشتر است
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