«او کور به دنیا آمد»؛
معرفی مسند تشریحی در زبان فارسی

۱

محمد راسخ مهند (دانشگاه بوعلی سینا ،همدان)
چکیده :در این مقاله به تعیین مقوله و نقش دستوری کلمۀ کور در جملۀ «او کور بهه دنیها
آمد» و جمالتی نظیر آن پرداختهایم .با توجه به استدالیهای ارائهشهده ،بهه نظهر نگارنهده
مقولۀ دستوری کور صفت است ،نه قید .اما نکتۀ دیگر نقش دستوری این کلمه است .بهه
نظر میرسد این ساخت از ساختهایی است که در زبهان فارسهی بررسهی نشدهاسهت و
ساختی است که زبانشناسان آن را «ساخت تشریحی» مهینامنهد .از ایهن حیهث در ایهن
جمله نقش دستوری کلمۀ کور نقش مسند و از نوع تشریحی است .اسهتدالیههایی بهرای
این امر ارائه شدهاست.
کلیدواژهها :صفت ،قید ،مسند ،ساخت تشریحی ،ساخت نتیجهای.
۱ا مقدمه
طباطبایی ( ۱۶۴ :۱۳۳۶در نقدی بر دومین جلد فرهنگ جامع زبان فارسی (صادقی  ۱۳۳۶به

ً
نکتهای اشاره کردهاست که عینا تکرار میشود:

ً
گاهی در تعیین هو یت دستوری واژهها خطا راه یافتهاست .مثال برای واژﮤ ابله سهه هو یهت
دستوری قائل شدهاند :صفت ،اسم ،قید .در ذیل قید مثالهایی ذکر شده که صهفتانهد نهه
ً
قید .مثال آوردهاند« :هرکه از مادر ابله زاد پندش مدهید» یا «آید انگشت گزان روز جزا در
محشر /آنکه ابله به جهان آید و عاقل برود» .در این هر دو مثای ،ابله صفت است ،نه قید.

 .1دوست عزیزم ،جناب آقای دکتر امید طبیبزاده ،در گفتوگویی شخصی این پرسهش را مطهرح کردنهد کهه نقهش
واژهی «کور» در جملهای مانند «او کور به دنیا آمد» چیست .این نوشتۀ مختصر حاصهل آن گفهتوگوسهت .از آقهای
دکتر طبیبزاده و آقای دکتر عالءالدین طباطبایی ،که با بحث در ایهن زمینهه باعهث شهکلگیهری ایهن مقالهه شهدند،
سپاپگزارم .البته این نوشته دربردارندﮤ نظرهای من است و اشکاالت احتمالی نیز بر عهدﮤ نگارنده است.
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زیرا در توصیف نهاد جمله بهکار رفته نه فعل جمله .جملۀ اوی را به این صورت میتهوانیم
بازنو یسی کنیم« :هر کسی که از مادر ابله زاده شد .»...در این جمله اگهر بهه جهای ابلاه،
کور بگذاریم ،میشود« :هرکس که از مادر کور زاده شد» .بدیهی است که در اینجها کاور
نهاد جمله را توصیف میکند نه نحوﮤ زاده شدن را .در آن جملهۀ اوی اگهر ههد توصهیف
فعل بود ،قید ابلهانه بهکار میرفت (طباطبایی . ۱۳۳۶
به عبارت دیگر ،از نظر وی ،واژﮤ ابله و کور در جمالت فوق صفت اسهت و بههاشهتباه در

فرهنگ به آنها قید گفته شدهاست .این دیدگاه طباطبایی موضوع نوشتۀ حاضر اسهت .ههد
ما در این مقاله ابتدا تعیین مقوله و سپس مشخم کردن نقش دستوری کلماتی مانند ابله یها
کور در جمالتی است که در نقلقوی باال آمدهاست .البته مثایهای زیهر دربردارنهدﮤ کلمهات
بیشتری است که چالش فوق درمورد آنها نیز قابلبحث است .این کلمات در جمهالت زیهر
تیره تایپ شدهاند:
 ۱او کور به دنیا آمد.
 ۲از مادر ابله زاده شد.
 ۳مادرش جوان فوت کرد.
 ۴دوستم فقیر مرد.
 ۶علی از خانه ناراحت رفت.
من در مقالۀ حاضر سعی میکنم ابتدا با نگاه توصیفی به بحث درمهورد مقولهۀ دسهتوری
ً
این کلمات میپردازم .سپس به معرفی ساختی بپردازم که قبال در مطالعهات دسهتوری زبهان
۲
فارسی به آن اشاره نشدهاست .این ساخت را در مطالعهات ردهشهناختی سهاخت تشهریحی
میگویند .ساخت تشریحی ساختی است که در آن مسند تشریحی وجود دارد .در مجمهوع،
سعی شده به این دو پرسش پاسخ داده شود :کلمات کاور ،ابلاه ،جاوان ،فقیار ،و ناراحات در
جمالت باال به کدام مقولۀ دستوری (طبقۀ واژگانی  /اجزای کالم تعل دارنهد (بخهش  ۲؟
نقهش دسهتوری ایههن کلمهات در چنهین جمالتههی چیسهت (بخهش سههوم ؟ بخهش چهههارم
جمعبندی است.
۲ا مقولۀ دستوری

با اینکه به نظر میرسد تعیین مقولۀ دستوری (یا طبقۀ واژگهانی یها جهزء کهالم واژههها کهار
آسانی است و از مسائل مقدماتی مطالعۀ زبان است ،اما در عمل اینگونه نیسهت .انسهانها
2. depictive
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در زبان مقولهبندی انجام میدهند .وقتی از مقوالت یا طبقاتی مانند اسم ،فعل ،صفت ،قیهد
و نظایر آن صحبت میکنیم ،درحای مقولهبنهدی هسهتیم .امها اسهاپ مقولههبنهدی در زبهان
چگونه انجام میشود؟ شاید بتوان گفت مقولهبندی در زبان به سه شیوه انجام میشود یا سهه
مرحله را پشت سر گذاشتهاست .شیوﮤ نخست نگاه ارسطویی به مقولهبندی یا همان تعریف
براساپ شرایط الزم و کافی ،یها تعهاریف معنابنیهاد بهود .ایهن نهوع مقولههبنهدی تهاکنون در
ً
دستورهای سنتی باقی ماندهاست (باطنی ۱۷ :۱۳۶۶؛ کریمی دوستان  . ۱۳۶۷مهثال تعریفههای
ارائهشده برای صفت و قید که موضوع بحث ماست از این قرارند :صفت کلمهای اسهت کهه
حالت و چگونگی چیزی یا کسی را برساند (قریب ۶۶ :۱۳۶۰؛ مشکور  ۶۶ :۱۳۶۶؛ یا کلمههای
است که به اسم افزوده میشود تا حالت و چگونگی آن را بیان کند (خانلری  . ۶۶ :۱۳۶۶قیهد
کلمه یا گروهی است که مفهومی به مفهوم فعل و نیز گاهی به مفهوم صفت یا مسند یها قیهد
دیگر و یا مصدر میافزاید و دربارﮤ آنها توضیح میدهد و آنهها را بها آن مفههوم جدیهد مقیهد
میکند (احمدی گیوی و انهوری  . ۲۱۶ :۱۳۷۶در فارسی بسیاری از صفتها ممکن است بهرای
بیان چگونگی انجام یافتن فعل نیز بهکار روند و در این حای ،قید خوانده میشهوند (خهانلری
۶۳ :۱۳۶۶؛ شریعت ۲۳۳ :۱۳۶۷؛ مشکور . ۱۱۴ :۱۳۶۶
قبل از اینکه بحث را ادامه دهیم ،بهتر است ببینیم کلمات مطرحشده در مثایهای ( ۱تها
 ، ۶از حیث تعریف معنیبنیاد ،در چه مقولههای قهرار مهیگیرنهد .کلمهات یادشهده از نظهر
معنایی و در واژگان زبان فارسی ،صفتاند .زیرا در مثایهای زیر همگی حالت یا چگونگی
اسمی را بیان میکنند:
 ۶رانندﮤ کور
 ۷نویسندﮤ ابله
 ۶پسر جوان
 ۳کود فقیر
 ۱۰بازیکنان ناراحت
بااینحای ،در مقولهبندی سنتی یا معنایی مشکالتی وجود دارد .برای نمونه ،واژههایی که
به مفاهیم انتزاعی اشاره میکنند (مانند عشق ،نفرت یا بهه حهاالت روحهی و جسهمی افهراد
برمیگردند (مانند گیجی ،درد یا کلماتی که در معنی آنهها کنشهی نهفتهاسهت (ماننهد قتال،
اعدام ،صلح  ،اشاره به شخم یا شیء ندارند ،اما در طبقه اسم قهرار مهیگیرنهد .همچنهین
کلماتی مانند «بیماری ،سردرگمی »...که اشاره به وضعیت ناپایدار دارنهد ،در طبقهۀ صهفت
ً
قرار نمیگیرند و اسم هستند .پس همۀ اسمها لزوما به شخم یا چیزی اشاره نمیکنند.
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زبانشناسان این مشکل را چگونه حل کردند و چه راهی بهجهای مقولههبنهدی معنابنیهاد
پیشنهاد دادند؟ آنها با اسهتفاده از شهیوﮤ دوم ،سهعی در تعیهین معیارههای زبهانی (صهرفی و
ً
نحوی برای تشخیم مقوالت کردند .مثال در زبان فارسی بهرای تعریهف اجهزای کهالم بهه
ویژگیهای تصریفی آنها توجه شدهاست .بر این اساپ ،کلمههای فعهل اسهت کهه در زمهان
گذشته پسوند ماضیساز بگیرد (رفتم و در زمان حای با پیشوند ا می بهکار رود (میروم یها
در وجه امری پیشوند ب ا بگیرد (بروید  .همچنین نشانۀ شخم و شهمار بهه آن اضهافه شهود
(بچهها غذایشان را خوردند و نظایر آنها.
درمورد مشخصههای تصریفی صفت باید گفت صفات برای درجۀ تفضیلی پسوند اا تار
میگیرند (مریم از لیال زیباتر است و برای درجهۀ عهالی پسهوند اا تاری ( :زیبهاترین دختهر
دوست من است  .البته این فقط درمورد صهفات درجههپهذیر قابهلاعمهای اسهت و درمهورد
صفات مطل (مانند ّ
مجرد ،مرده نمیتوان از این معیار استفاده کرد (*مجردتر ،مردهتار  .امها
نکتهای که در فارسی مطرح است این است که قیدها هم در حالت تفضهیلی همهین ویژگهی
تصریفی را دارند (او از علی سریعتر میدود  .البته هم صفات و هم قیدها قید درجه (ماننهد
خیلی زیبا ،بسیار سریع میگیرند .هرچند که این معیار نیهز درمهورد صهفات مطله کهارایی
ندارد .نکتۀ دیگر اینکه صفات دو کاربرد متفاوت دارند :کاربرد وصفی و گزارهای .در کهاربرد
وصفی همراه اسم بهکار میروند (دختر زیبا و در کاربرد گزارهای همراه فعل اسنادی (پهاییز
زیبا است  .اما قیدها با افعای غیراسنادی کاربرد دارند (او سهریع مهیدود  .حهای ببینهیم بها
توجه به این معیارهای صرفی ه نحوی ،کلمات مورد بحهث در مثهایههای ( ۱تها  ۶در چهه
مقولهای قرار میگیرند .به نظر میآید غیر از کور که صفت مطل است ،بقیۀ کلمات صهفات
درجهپذیرند ،به همین دلیل میتوانند با نشانههای تفضیلی و عالی بهکار روند ،و همهراه قیهد
درجه هم استفاده شوند .کلمۀ کور هم به دو صورت وصهفی و گهزارهای بههکار مهیرود ،کهه
معیار دیگری برای تایید صفت بودن آن است .این معیارها را در مثایهای زیر فقهط بهرای دو
صفت کور و ابله بهکار میبریم ،اما درمورد سایر کلمات نیز این معیارها قابلاعمای است:
 ۱۱الف .رانندﮤ کور (کاربرد وصفی
ب .این کود کور است (کاربرد گزارهای
 ۱۲الف .نویسندﮤ ابله (کاربرد وصفی
ب .این نویسنده ابله است (کاربرد گزارهای
ب .او از برادرش ابلهتر است (کاربرد صفت تفضیلی
د .او ابلهتری آدمی است که میشناسم (کاربرد صفت عالی
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با این اوصا  ،بهنظر میرسد طب معیارهای صرفی ه نحوی نیز این کلمات صهفتاند.
البته تعریف مقوالت براساپ ویژگیهای صرفی ه نحوی نیز خالی از اشهکای نیسهت .زیهرا
برخی کلمات با قبوی ویژگیهای تصریفی دیگر مقوالت ،وضعیت مبهمهی پیهدا میکننهد و
ً
تعیین مقولۀ دقی آنها مورد مناقشه قرار میگیرد .مثال اگر بپذیریم اضافه شدن نشانۀ جمع در
ً
زبان فارسی نشانۀ اسم بودن کلمه است ،تقریبا به تمام کلمات مورد بحهث مهیتهوان نشهانۀ
جمع اضافه کرد (کورها ،جانها ،فقیرها ،ابلهها  .طباطبایی ( ۳۴ :۱۳۶۶این ویژگی را تغییر
مقولۀ زایا مینامد که در آن بسیاری از صفتها میتوانند نقش اسم را هم بازی کنند (ماننهد
کلمۀ هنرمند در دو جملۀ «هنرمندتر از او آدمی پیدا نکردی» و «اینک با چند هنرمند جهوان
آشنا میشویم»؛ که در اولی صفت و در دومی اسم است  .پس به نظر نمیرسد ایهن معیهار
خوبی برای تمیز دو مقولۀ اسم و صفت در فارسی باشد (بهرای بحهث ّ
مفصهل در ایهن زمینهه ،ر
طباطبایی ۶۰ :۱۳۶۲ه. ۶۶
اما اکنون میتوان از نگاه یا شیوﮤ سوم مقولهبندی نیز صحبت کرد .زبانشناسهانی کهه بها
نظریۀ دستور زایشی مواف نبودند و تمایز قطعی بین مقوالت زبانی را درسهت نمیدانسهتند،
الگوهای کاربردبنیادی از دستور ارائهه کردنهد کهه همراسهتا بها یافتهههای دانشهمندان علهوم
شناختی دربارﮤ مقولهبندی و براساپ تعریف سرنمونی  ۳از مقوالت بود (. Lakoff 1987: 582
آنها با پذیرش دیدگاه سرنمون ،عنوان میکنند که بسیاری از مقوالت و ساختارهای زبانی نیز
مدرب هستند و ازاینرو ،نگاهی پیوستاری به تمایزهایی دارند که در دیدگاههای صهورتگهرا
دوگانههای قطعی تلقی میشوند .یکی از این افراد کرافت ( Croft 2000است که تحلیل خود
را بر پیوستاری بودن مقوالت زبانی استوار کهرده و مقولهبنهدی را براسهاپ دیهدگاه سهرنمون
تعریف کردهاست .از نظر کرافت ،ما در زبان سه کار انجام میدههیم :ارجهاع ،۴توصهیف ۵و
اسناد .۶دراصل این سه کارکرد کنش گزارهای ،مبنایی بهرای تمهایز سههگانۀ اجهزای کهالم در
دستور است .بدین ترتیب سهاختهایی کهه ارجهاع میدهنهد ،توصهیف میکننهد یها اسهناد
میدهند ،کنشهای گزارهای را نشانهگذاری میکنند و طب این نظریه واژههایی که میتواننهد
جایگاههای ارجاع ،توصیف و اسناد را پر کننهد قابهل تقسهیم بهه طبقهات معنهایی هسهتند و
سرنمونهای ردهشناختی خاصی در هر کدام از این نقشها تحهت عنهاوین شای  ،ویژگای و
3. prototypical
4. Reference
5. Modification
6. Predication
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کنش وجود دارد ( . Croft 2001: 87کرافت با تلفیه طبقهبنهدی معنهایی (اشهیاء ،ویژگیهها و
اعمای و عناصر الزم در سهاخت گهزارهای (ارجهاع ،اسهناد و توصهیف ؛ بهه سهرنمونهای
ردهشناختی در مقولهبندی واژگانی دست مییابد .این سرنمونهای ردهشناختی برای هریهک
از اجزای کالم اصلی به شکل جدوی زیر دست مییابد:
جدول شمارﮤ ( .)1عبارات نشاندار و بینشان اجزای کالم ()Croft 2001: 88

ارجاع

توصیف

شیء

اسامی بینشان

ساختهای اضافی ،متمم اسامی گزارهای ،افعای
ربطی
حر اضافهای ،صفتسازی

و یژگی

اسامی مشت از صفت صفات بینشان

کنش

مصدر ،متممها

وجه وصفی ،بند موصولی

اسناد

گزارهای ،افعای ربطی
فعلهای بینشان

طب این جدوی اسمهای بینشان اسمهایی هستند که بهه طبقهۀ معنهایی «شهیء» تعله
دارند و کنش گزارهای «ارجاع» را انجام میدهند و مهوارد نشهاندار از رمزگهذاری سهاختاری
ً
استفاده میکنند .مثال کلمات تهران و کتاب اسم هستند و تا وقتی کهه بهرای ارجهاع بهه اشهیا
بهکار میروند (یعنی در حالت بینشان  ،نیاز به تکواژ اضافه ندارند .اما اگهر ایهن دو کلمهه
برای توصیف اشیا بهکار روند ،باید تکواژ صفتساز ای را اضهافه کنهیم تها بتهوانیم توصهیف
کنیم ،مانند «لهجۀ تهرانی» و «تلفظ کتابی» ،یا اگر بخهواهیم از آنهها بهرای اسهناد بهر اشهیا
استفاده کنیم ،الزم است با فعل ربطی بیهاوریم ،ماننهد «احمهد تهرانهی اسهت» و «بهتهرین
دوست کتاب اسهت» (راسهخمهنهد  . ۳۱۱ :۱۳۳۶همچنهین صهفتهای بینشهان صهفتهایی
هستند که به طبقهۀ معنهایی «ویژگهی» تعله دارنهد و کهنش گهزارهای «توصهیف» را انجهام
میدهند ،مانند بزرگ در «پسر بزرگ علی آمد» که در اینجا «بزرگ» به ویژگی «پسهر» اشهاره
دارد و در عمههل گ هزارهای نقههش توصههیف «احمههد» را برعهههده دارد .ایههن صههفت از لحههاظ
رمزگذاری ساختاری بینشان است ،چون بهتنهایی و بدون وند بهکار میرود .اما اگر صهفتی
ً
به ویژگی اشاره نداشته باشد نشاندار است .مثال صفتی که به ویژگی اسناد کند با فعل ربطی
بهکار میرود مانند «علی باهوش است» ،یا اگر به چیزی ارجهاع دههد ،بایهد نشهانه بگیهرد،
مانند خوبی و بزرگی که اسمهای مشت از صفت هستند .یا اگر از اشیا برای توصیف اسهتفاده
شود ،باید نشاندار شود .به همین ترتیب ،فعلهای بینشان فعلههایی هسهتند کهه بهه طبقهۀ
معنایی «کنش» متعل اند و کنش گهزارهای «اسهناد» را انجهام میدهنهد و نشهانۀ سهاختاری
خاصی ندارند ،مانند «او غذایش را خورد» .اما اگر برای توصیف عملی استفاده کنهیم ،بایهد
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بهصورت بند موصولی بهکار روند ،مانند «درختی کهه افتهاد» کهه در آن بنهد موصهولی «کهه
افتاد» اسم را توصیف میکند ،یا اگر برای ارجاع به عملی استفاده کنهیم ،فعهل را بهصهورت
مصدر میآوریم ،مانند «رفتن علی» یا «افتادن درخت» (راسخمهند  . ۱۳۳۴پس با دور شهدن
از وضعیت بینشان مقوالت ،نیازمند استفاده از نشانهگذاری ساختاری هستیم .با توجهه بهه
این رویکرد ،باید دید کلمات مورد بحث ما از این حیهث در چهه طبقههای قهرار مهیگیرنهد.
کلمات «کور ،ابله ،جوان ،فقیر ،ناراحت» همه یک ویژگی را توصیف میکنند ،پس در طبقۀ
صفات بینشان قرار میگیرند .هیچیک از آنان نشانۀ سهاختاری جهدایی ندارنهد کهه صهفت
نشاندار قلمداد گردند.
پس به نظر میرسد با توجه به معیارهای معنایی ،صهرفی ه نحهوی و رویکهرد نقشهی ه
ردهشناختی ،مقولۀ واژگانی کلمات مورد بحث صفت است .اما چرا این ساختها در زبهان
فارسی ایجاد مشکل کرده و مباحثی درمورد آنها مطرح شدهاست؟ نگارنهده گمهان مهیکنهد
آنچه باعث ابراز دیدگاههای متفاوت و بحث در این زمینه شده نقش دستوری کلمهات فهوق
بودهاست .در بخش بعد سعی کردهایم این بحث را روشن کنیم و به سهاخت دسهتوری ایهن
جمالت بپردازیم.
۳ا نقش دستوری

اکنون پرسش اینجاست که اگر بر طب رویکردهای بحهثشهده کلمهات مهورد نظهر صهفت
هستند ،چرا برای زبانشناسان ایجاد اشکای کردهاند؟ چهرا در فرهننگ جنامع زبنان فارسنی
( ۱۳۶۳در جمالتی که طباطبایی ( ۱۳۳۶نقل کرده کلمۀ ابله را قیهد در نظهر گرفتههانهد؟ یها
سؤای مهمتر این اسهت کهه نقهش دسهتوری کلمهات مهورد بحهث در جمهالت ( ۱تها (۶
چیست؟ من در این بخش سعی میکنم پاسخ خهود را بهه ایهن پرسهشهها بهدهم .بههطهور
خالصه ،این سردرگمی درمورد این کلمات از دو نکته ناشی میشود :اوی ،عهدم تمهایز بهین
مقولۀ دستوری قید ۷و نقش دستوری قیدی .8دوم و مهمتر ،اشتباه در تعیهین نقهش دسهتوری
این کلمات .به نظر نگارنده کلمات مورد بحث در این جمالت در یک ساخت خهاص قهرار
دارند که زبانشناسان و دستورنویسان به آن اشارهای نکهردهانهد .در ادامهه ،بهه ایهن دو نکتهه
خواهیم پرداخت.
7. adverb
8. adverbial
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گاهی در مطالعات دستوری زبان فارسی مقولۀ دستوری قید و نقش دسهتوری قیهدی بها ههم
ً
یکی گرفته شدهاست .مثال خانلری ( ۱۳۶۶قید را کلمه یا عبارتی عنوان میکند که برای بیان
چگونگی انجام فعل بهکار میرود و قریهب و همکهاران ( ۱۳۶۶نیهز قیهد را از ارکهان اصهلی
جمله میدانند که وظیفۀ آن مقید ساختن فعل یا صفت و  ...به زمان و مکان و حالت اسهت.
مشخم است که این افراد درمورد نقش دستوری قیدی صحبت میکنند .چون به کارکرد آن
در جمله اشاره میکنند .در همۀ این موارد مقولۀ دستوری قید ،یعنهی قیهد در برابهر صهفت،
اسم ،فعل ،حر اضافه و نظایر آن با نقش قیهدی ،یعنهی نقهش آن در برابهر فاعهل ،مفعهوی
مستقیم ،مفعوی غیرمستقیم و نظایر آنها ،خلط شدهاست .عناصر مختلف مهیتواننهد نقهش
قیدی در زبان را ایفا کنند :گروه اسمی ،گروه حر اضافهای ،گروه قیدی ،و بنهد .طباطبهایی
( ۴۱۰ :۱۳۳۶مقولۀ قید را سازهای میداند که فعل یا جمله یها صهفت یها قیهد دیگهر را مقیهد
میکند .او برای نشان دادن تمایز قید بهعنوان یکی از مقولههای نحوی و بهعنوان نوعی نقهش
آنها را به قید ذاتی و قید غیرذاتی تقسیم میکند .منظور او از قید ذاتی کلمهای است که مقولۀ
دستوری آن قید است ،اما قید غیرذاتی مقولهای غیر از قید دارد ،اما در جملهای نقش قیهدی
دارد (طباطبهایی  . ۴۱۶ :۱۳۳۶راسخمهند ( ۱۳۶۲نیهز قیهد را مقولههای دسهتوری میدانهد کهه
نشاندهندﮤ حالت یا درجه چیزی است و از قید برای توصیف جمله ،فعل و سایر قیدها بهره
گرفته میشود .بهه عبهارتی بهین مقولهۀ دسهتوری قیهد و نقهش دسهتوری قیهدی تمهایز قائهل
شدهاست.
ً
برخی کلمات در زبان فارسی در مقولۀ دستوری قید قرار میگیرند .مهثال کلمهاتی ماننهد
خوشبختانه ،بدبختانه ،متأسفانه ،و اغلا در فارسهی قیهد هسهتند .آزمهون صهرفی ه نحهوی
تشخیم قید این است که برخی نشانۀ صرفی خاص دارند (مانند ا انه ،که البته صهفت ههم
ً
میسازد  ،و دوم اینکه قیدها نمیتوانند اسم را توصیف کنند .مثال این ساختهها بهه همهین
دلیل غلط است:
* ۱۳آدم خوشبختانه
* ۱۴نگاه بدبختانه
* ۱۶نامۀ متأسفانه
* ۱۶کتاب اغلب
اما برخی کلمات هم بین مقولۀ قید و صفت مشتر اند ،مانند ابلهانه ،تند ،آهسته و نظایر
آنها .طباطبایی ( ۳۶ :۱۳۶۶نیز عنوان میکند شمار زیادی از صفتها ،البتهه نهه همهۀ آنهها،
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کاربرد قیدی هم دارند ،مانند مستقیم .این کلمات اگر اسم را توصیف کنند ،صفتاند (موارد
الف در مثایهای زیر و اگر فعل یا قید یا جمله را توصیف کنند ،قیهد هسهتند (مهوارد ب در
جمالت زیر :
 ۱۷الف .باران تند
ب .او خیلی تند راه میرود.
 ۱۶الف .صدای آهسته
ب .او آهسته رانندگی میکند.
در جمالت ( ۱۷ب و (۱۶ب کلمات تند و آهسته نقهش قیهدی دارنهد و فعهل را مقیهد
میکنند و چگونگی انجام آن را توضیح میدهند .اما همانگونه که عنوان شد ،برخی دیگر از
کلمات (یا گروهها نیز میتوانند نقش قیدی داشته باشند:
 ۱۳او دوشنبه وارد شهر شد (گروه اسمی در نقش قیدی
 ۲۰علی این حر ها را بهآهستگی تکرار کرد (گروه حر اضافهای در نقش قیدی
 ۲۱وقتی باران میبارید ،علی اسبسواری میکرد (بند در نقش قیدی
با این اوصا  ،به کلمۀ مورد بحث در فرهننگ جنامع زبنان فارسنی برمهیگهردیم .چهرا
مؤلفان فرهنگ ابله را قید دانستهاند؟ چون دنبای تعیین نقش کلمهه بهودهانهد و منظهور نقهش
قیدی بودهاست .حای سؤای اصلی این است که نقش این کلمهات چیسهت؟ در بخهش بعهد
سعی میکنیم این پرسش را پاسخ دهیم.
۳ا۲ا مسند تشریحی

درمورد کاربرد صفت گفته شده که دو کاربرد دارد ،همراه با اسم کاربرد وصفی( ۹روی زیبها،
قصۀ عجیب ... ،و همراه با افعای ربطی ،کاربرد اسنادی( ۱۰ایهن قصهه عجیهب اسهت  .در
ساخت مورد بحث در این مقاله ،کاربرد دیگری از صفت مشاهده میشود کهه بهه آن اشهاره
نشدهاست .البتهه ایهن کهاربرد نهوعی کهاربرد (یها نقهش اسهنادی اسهت کهه در مطالعهات
زبانشناسی به آن سهاخت تشهریحی یها مسهند تشهریحی مهیگوینهد ( Schultze-Berndt and
 . Himmelmann 2004چه چیزی درمورد این ساخت خاص است؟ اگر جملۀ «او کور به دنیها
آمد» را درنظر بگیرید ،همزمان در این جمله دو سازه وجود دارد که نقهش گهزارهای دارنهد و
نکتهای درمورد فاعل جمله (او بیان میکنند .یعنی این جمله همزمان میگوید :او بهه دنیها
9. attributive
10. predicative
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آمد .او (در موقع به دنیا آمدن کور بود .یعنی گزارﮤ دوم وضعیت «او» را هنگام به دنیا آمهدن
توصیف میکند یا شرح میدهد .در عین حای ،این دو گزاره با حر عطف ،یها بهه صهورت
فعل مرکب نیز به یکدیگر متصل نشدهاند .به عبارت سادهتر ،یک جملهۀ سهاده اسهت بها دو
گزاره .اگر بخواهیم به صورت تصویری ساده این وضهعیت را نشهان دههیم ،مهیتهوانیم آن را
مانند نمونۀ ( ۲۲نشان دهیم .همین تحلیل درمورد سایر جمالت مورد بحث ( ۲تها  ۶نیهز
صدق میکند:
 ۲۲او ( ۱،۲کور ۱به دنیا آمد.۲
اما این دو گزاره تفاوتهایی با هم دارند .مهمترین آنها این است که «به دنیا آمهد» فعهل
دارای زمان است ،درحالیکه کور صفت است .به عبارت دیگر ،کور صهفت اسهنادی اسهت
(مانند «علی کور است»  ،با این تفاوت که برخال صفتهای اسنادی (یا مسهند عهادی،
حضور آن وابسته به فعل «به دنیا آمد» است .به همین دلیل ،به این نوع گزارههها در مباحهث
زبانشناسی گزارههای ثانویه ۱۱میگویند .این ساخت نمونهای از گزارههای ثانویه اسهت کهه
به آن مسند تشریحی ،یا ویژگی گزارهای ، Halliday 1967( ۱۲یا «ههمگهزارهNichols 1978( »۱۳
هم میگویند .وقتی به آن ویژگی گزارهای میگویند منظور این است کهه یهک ویژگهی (کهور
بودن را به یکی از موضوعهای (او گزارﮤ اصلی (به دنیا آمدن نسبت میدهند .برای اینکهه
بتوانیم این ساخت را از حیث مقایسه با زبانهای دیگر نیز تحلیل کنیم ،به نمونۀ زیهر توجهه
کنید:
23) George left1 the party angry2.

در این مثای نیز دو گزاره دیده میشود ،فعل سهاده و زمهاندار ( leftو صهفت تشهریحی
( . angryهر دو این گزارهها درمورد فاعل جمله ( Georgeاست .صفت تشریحی توضهیح
ً
میدهد که جورب هنگام رفتن از مهمانی عصبانی بودهاست .معموال در مباحث ردهشناسهی
به موضوعی که این دو گزاره به آن برمیگردند ناظر ۱۴گفته میشود .به این ترتیهب ،در جملهۀ
(« ۲۲او» و در جملۀ (« ۲۳جورب» ناظر هستند.
حای برای روشن شدن بحث ،تحلیل دو جملۀ ( ۲و ( ۶را نیز در ادامهه مهیآوریهم .در
جملۀ ( ۲۴ناظر «او» و در جملۀ (« ۲۶دوستم» است:
11. secondary predicative
12. predicative attribute
13. copredicate
14. controller
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 ۲۴جمله:

او

ابله

زاده شد.

مقولۀ دستوری:

ضمیر

صفت

فعل

نقش دستوری:

فاعل

صفت تشریحی

فعل (گزارﮤ فعلی

 ۲۶جمله:

دوست

از شانه

ناراحت

رفت.

مقولۀ دستوری:

اسم

گروه حر اضافهای

صفت

فعل

نقش دستوری:

فاعل

نقش قیدی

صفت تشریحی

فعل (گزاره فعلی

بنابراین ،طب این تحلیل ،نقش دستوری کلماتی مانند ابله،کور ،فقیار ،جاوان ،و ناراحات

در جمالت ( ۱تا ( ۶صفت است .اما نه صفت وصفی که در کنار اسم میآید (مانند «مرد
ابله»  ،بلکه صفت تشریحی ،یعنی صفتی که گزارﮤ دوم است و به گزارﮤ اوی وابسهته اسهت.
طبیبزاده ( ۱۱۴ :۱۳۳۳نیز به نمونهای از این جمهالت اشهاره کهرده ونقهش صهفت را در آن
مسند دانستهاست.
در بخش بعد بهاختصار دربارﮤ ویژگیهای ساخت تشریحی صحبت خواهیم کهرد ،امها
اکنون ببینیم چه دالیلی داریم که کلمات فوق نقش قیدی ندارند .این سؤالی است که مقالهه
را با آن شروع کردیم .در ادامه چند استدالی را مطرح میکنم.
استدالل اول .قید نمیتواند اسم را توصیف کند ،اما میتواند فعل ،صهفت ،قیهد دیگهر و
کل جمله را مقید کند .در جمالت فوق ،کلمات مورد بحث هیچگاه فعل را توصیف یا مقید
ً
نمیکنند .مثال در جملۀ «او آهسته میخواند»« ،آهسته» نقش قیدی دارد و نحوﮤ خوانهدن را
ً
مقید میکند (راسخمهند  . ۱۳۶۲یا مثال در جملهای مانند «او راحت بهه دنیها آمهد و مهادرش
عذاب نکشید»« ،راحت» قید است ،زیرا نحوﮤ به دنیا آمدن را مقید میکند .اما در جملۀ «او
از مادر کور به دنیا آمد» کلمۀ کور نحوﮤ «به دنیا آمدن» را توضیح نمیدهد ،بلکه همانگونهه
که عنوان شد ،به وضعیت فاعل (او هنگام به دنیا آمدن اشاره دارد .به همین دلیل« ،کهور بهه
دنیا آمدن» نوعی «به دنیا آمدن» نیست ،بلکه بچهای که حاصهل آن اسهت کاور اسهت .ایهن
استدالی درمورد سایر جمالت مورد بحث هم صادق اسهت .بهه همهین صهورت «ابلهه زاده
شدن» هم نوعی «زاده شدن» نیست ،بلکه شخم در هنگام زاده شدن ابله بودهاست.
استدالل دوم .برای بحث درمورد این استدالی به مثایهای زیر توجه کنید:
 ۲۶او کور به دنیا آمد ،ولی با کمک پزشکان اآلن بینا است.
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 ۲۷دوستم ابتدا ثروتمند بود ،ولی فقیر مرد.
 ۲۶علی از خانه ناراحت رفت ،ولی اآلن شوشحال است.
همانگونه که مشخم است ،تقابلهایی که در این ساختهای همپایه دیده میشود این
کلمات را در مقابل هم قرار دادهاست :کور ه بینا ،ثروتمند ه فقیر ،ناراحت ه خوشحای .نکتهۀ
مهم این است که جملهای که برای تقابل افزوده شدهاست جملهۀ اسهنادی اسهت (اآلن بینها
است ،ثروتمند بود ،خوشحای است  .یعنی صفت در این جمالت در نقش صفت گهزارهای
یا اسنادی (یا همان مسند بهکار رفتهاست .اگر کلمۀ مورد تقابل صهفت اسهت ،پهس کلمهۀ
متناظر در جملۀ دیگر هم صفت است .به عبارت سادهتر اگهر «بینها» صهفت اسهت (چهون
جملۀ اسنادی است  ،پس کور هم که در مقابهل آن و ههمنقهش آن اسهت ،صهفت (مسهند
است.
ً
استدالل سوم .در برخی از جمالت مورد بحث ،اصوال اگر بهجای صفت تشریحی ،قیهد
(قید ذاتی قرار دهیم ،معنی تغییر میکند .منظور از قید در اینجا کلمهای است که مقولهۀ آن
قید است:
 ۲۳دوستم با این همه ثروت فقیرانه مرد.
ً
در این جمله لزوما منظور این نیست که دوستم هنگهام فهوت «فقیهر» بودهاسهت ،بلکهه
معنای استعاری دارد و به این معنی است که به مانند یک آدم فقیهر فهوت کهرد .بهه عبهارتی،
«فقیرانه مردن» مانند «با افتخار مردن»« ،مردانهه مهردن»« ،عاشهقانه مهردن» ،و «مغرورانهه
مردن» و نظایر آنها است که همگی توالی قید ذاتی و فعل هستند.
استدالل چهارم .در برخی مثایهای فوق ،بهخصوص آنهایی که دارای صفت درجههپهذیر
هستند ،میتوان گروه صفتی همراه با متمم قرار داد:
 ۳۰علی فقیرتر از همه مرد.
 ۳۱او ابلهتر از همه به دنیا آمدهاست.
عباراتی مانند «فقیرتر از همه» یا «ابلهتر از همه» گروه صفتی است که هسهتۀ آن صهفت
است و متمم هم دارد.
استدالل پنجم .میتوان جمالت فوق را بهصورت زیر بازنویسی کرد:
 ۳۲او هنگام تولد کور بود.
 ۳۳دوستم هنگام مرگ فقیر بود.
 ۳۴او هنگام به دنیا آمدن هم ابله بود.

71

نامۀ فرهنگستان۳/۱۷ ،
«او کور به دنیا آمد»؛ معرفی مسند تشریخی ...

مقاله

بازنویسی این جمالت نشان میدهد ما مجبوریم فعل اسنادیای (بود بهکار ببهریم کهه
هم هراه بهها صههفت (مسههند بهههکار مههیرود .یعنههی مشههخم اسههت کههه در ایههن جمههالت
بازنویسیشده «کور»« ،فقیر» و «ابله» مسند هستند و صفتاند.
استدالل ششم .جمالت فوق را میتوان در ساختهای همپایۀ زیر قرار داد:
ً
 ۳۶او از مادر کور زاده نشد ،بعدا کور شد.
ً
 ۳۶او از مادر ابله زاده نشد ،بعدا ابله شد.
در این مثایهای تقابلی ،کور و ابله با فعهل اسهنادی «شهدن» بههکار رفتههانهد کهه تغییهر
ً
وضعیت را نشان میدهد .مثال در جمالتی مانند «علی خسته شد»« ،احمد ثروتمند شهد»،
و «دوستم دیوانه شد» مسند صفت است .پس در ساختهای تقابلی فوق نیز ایهن کلمهههها
مسند هستند که صفتاند و در مقابل صفت دیگر بهکار رفتهاند.
۳ا۳ا تفاوت ساخت تشریحی و نتیجهای

قبل از پرداختن به چند ویژگی ساخت تشریحی الزم است ذکر شهود کهه سهاختی شهبیه بهه
ساخت تشریحی نیز وجود دارد که به آن سهاخت نتیجههای ۱۵مهیگوینهد ( Huddlestone and
 . Pullum 2002: 251نقطۀ اشترا ساختهای نتیجهای و تشریحی این اسهت کهه در ههر دو
آنها دو گزاره بهکار میرود ،اما ساخت نتیجهای با افعالی بهکار میرود که «تغییر وضهعیت»
را نشان میدهند ( . Goldberg & Jackendoff 2004: 533یعنی ساختههای نتیجههای از حیهث
معنایی نشان میدهند که انجام یک رخداد باعث تغییر در چیزی یا کسی شدهاست :رخهداد
(الف باعث شدهاست که (ب به (ب تبدیل شود .یعنی در معنای فعلی آنها نوعی «شدن»
است .مثهایههای زیهر نمونههههایی از ایهن سهاختهها در انگلیسهی هسهتند ( & Goldberg
: Jackendoff 2004
37) John licked his plate clean.
38) Mary painted the fence blue.
39) The cold weather froze the lake solid.

در این مثایها ،صفتههای  cleanو  blueو  solidگهزارﮤ دوم هسهتند و گهزارﮤ اوی یهک
فعلی است ( lickو  paintو  frozeکه انجام آن باعث شده ناظر ( his plateو  the fenceو
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به این وضعیت تبهدیل شهود .بهه همهین دلیهل ههم آنهها را «سهاخت نتیجههای»

مینامند.
تا جایی که نگارنده اطالع دارد ،کسی در زبان فارسی بهه سهاختههای نتیجههای اشهاره
نکردهاست .برای نمونهای از این جمالت ،تحلیل جملۀ نتیجهای زیر را در نظر بگیرید:
جمله:
مقولۀ دستوری:
نقش دستوری:

آنها

دیوار را

قرمز

رنگ کردند.

اسم

گروه اسمی

صفت

فعل مرکب

فاعلی

مفعولی

مسند نتیجهای

فعلی

در این جمله ،نقش مسند نتیجهای (قرمز  ،نتیجه را به وضعیت مفعوی (دیوار که نهاظر
است برمیگرداند .به این معنی که اآلن در نتیجۀ این کار «دیوار قرمز شدهاست» ،پس یهک
تغییر وضعیت حاصل از «رنگ کردن» اتفاق افتادهاست.
درخصوص تمایز معنایی بین ساخت تشریحی و نتیجهای باید گفت در ساخت نتیجهای
صفت وضعیت ناظر را در انتهای عمل (پس از تغییر وضعیت نشان میدههد .یعنهی دیهوار
پس از «رنگ گردن» «قرمز» شدهاست .اما در ساخت تشهریحی صهفت وضهعیت نهاظر را
ً
همزمان با عمل نشان میدهد .مثال در جملۀ «او کور بهه دنیها آمهد» نهاظر ،یعنهی «او» ،در
زمان به دنیا آمدن کور بودهاست و کور بودن حاصل «به دنیا آمدن» نیسهت .معرفهی سهاخت
نتیجهای فقط برای نشان دادن تمایز آن با سهاخت تشهریحی انجهام شهد و مطالعهۀ سهاخت
نتیجهای و انواع آن نیازمند تحقی گستردهتری است که نگارنده امیدوار است در آینده انجام
دهد.
۴ا جمعبندی

در این نوشته نگارنده نظر خود را درمورد نقش کور در جملهای مانند «او کور بهه دنیها آمهد»
بیان کرد .مقولۀ دستوری کور صفت است ،و نقش دستوری آن نیز مسهند تشهریحی اسهت و
قید نیست .استدالیهایی در این مورد بیان شهد .همچنهین بهاختصهار تفهاوت آن بها مسهند
نتیجهای نیز مطرح شد.
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