
 

 ؛«او کور به دنیا آمد»
یحی  معرفی مسند  ۱زبان فارسیدر تشر

 )دانشگاه بوعلی سینا، همدان( محمد راسخ مهند

او کور بهه دنیها »ۀ در جمل کورۀ در این مقاله به تعیین مقوله و نقش دستوری کلم :چکیده
گارنهده شهده، بهه نظهر نهای ارائه. با توجه به استدالیایمهو جمالتی نظیر آن پرداخت «آمد

دیگر نقش دستوری این کلمه است. بهه ۀ نه قید. اما نکت ،صفت است کوردستوری ۀ مقول
و اسهت ههایی است که در زبهان فارسهی بررسهی نشدرسد این ساخت از ساختنظر می

نامنهد. از ایهن حیهث در ایهن مهی «ساخت تشریحی»شناسان آن را ساختی است که زبان
ههایی بهرای تشریحی است. اسهتدالی مسند و از نوعکور نقش ۀ جمله نقش دستوری کلم

 است.هامر ارائه شد نای
 .اینتیجهتشریحی، ساخت  مسند، ساخت، قید، صفت ها:کلیدواژه

 مقدمها ۱
به   ۱۳۳۶)صادقی  فرهنگ جامع زبان فارسیدر نقدی بر دومین جلد   ۱۶۴: ۱۳۳۶)طباطبایی 

 د:شوکه عینًا تکرار می ستاای اشاره کردهنکته
 تیهسهه هو ابله ۀبرای واژ . مثالً استهافتیها خطا راه ت دستوری واژهین هوییگاهی در تع

انهد نهه ی ذکر شده که صهفتیمثالهاقید ل ید. در ذیق ،اسم ،اند: صفتدستوری قائل شده
د انگشت گزان روز جزا در یآ»ا ی «دیهرکه از مادر ابله زاد پندش مده»اند: آورده د. مثالً یق

 .دینه ق ،صفت است ابلهدو مثای،  ن هری. در ا«د و عاقل برودیجهان آ که ابله بهآنمحشر/ 
                                                      

شخصی این پرسهش را مطهرح کردنهد کهه نقهش وگویی در گفت ،زادهجناب آقای دکتر امید طبیب . دوست عزیزم،1
وگوسهت. از آقهای آن گفهتمختصر حاصهل  ۀچیست. این نوشت« او کور به دنیا آمد»ای مانند در جمله« کور»ی واژه

 ،گیهری ایهن مقالهه شهدندکه با بحث در ایهن زمینهه باعهث شهکل ،باییزاده و آقای دکتر عالءالدین طباطدکتر طبیب
  نگارنده است. ۀمن است و اشکاالت احتمالی نیز بر عهد هاینظر ۀنوشته دربردارند گزارم. البته اینسپاپ
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م یتهوانن صورت مییرفته نه فعل  جمله. جملۀ اوی را به ا کاربهف نهاد  جمله یرا در توصیز
، ابلاهن جمله اگهر بهه جهای ی. در ا«زاده شد... هر کسی که از مادر ابله»م: یسی کنیبازنو
 کاورنجها یهی است که در ای. بد«شد هرکس که از مادر کور زاده»شود: می ،میبگذار کور

ف  یاوی اگهر ههد  توصه زاده شدن را. در آن جملهۀ ۀکند نه نحوف میینهاد جمله را توص
  .۱۳۳۶ ییطباطبا) رفتمی کاربه ابلهانهد یفعل بود، ق

اشهتباه در ت و بههدر جمالت فوق صفت اسه کورو  ابله ۀ، واژویبه عبارت دیگر، از نظر 
ههد  حاضر اسهت. ۀ . این دیدگاه طباطبایی موضوع نوشتاستهفرهنگ به آنها قید گفته شد

یها  ابلهنقش دستوری کلماتی مانند سپس مشخم کردن تعیین مقوله و ابتدا این مقاله  ما در
مهات کل ۀهای زیهر دربردارنهد. البته مثایاستهقوی باال آمددر جمالتی است که در نقل کور

بحث است. این کلمات در جمهالت زیهر آنها نیز قابل درموردبیشتری است که چالش فوق 
 اند: تیره تایپ شده

 .به دنیا آمد کوراو   ۱

 زاده شد. ابلهاز مادر   ۲

 .کردفوت  جوانش مادر  ۳

 .مرد فقیر دوستم  ۴

 .ترف ناراحت خانه علی از  ۶

مقولهۀ دسهتوری  درمهوردبه بحث اه توصیفی نگابتدا با کنم حاضر سعی میۀ من در مقال
پردازم. سپس به معرفی ساختی بپردازم که قباًل در مطالعهات دسهتوری زبهان این کلمات می

 ۲شهناختی سهاخت تشهریحیاست. این ساخت را در مطالعهات ردهفارسی به آن اشاره نشده
 ،مجمهوعدر ساخت تشریحی ساختی است که در آن مسند تشریحی وجود دارد.  گویند.می

در  ناراحات، و فقیار، جاوان، ابلاه، کاورن دو پرسش پاسخ داده شود: کلمات سعی شده به ای
 ؟ ۲اجزای کالم  تعل  دارنهد )بخهش  / واژگانی ۀدستوری )طبقۀ مقول کدامجمالت باال به 

نقهش دسهتوری ایههن کلمهات در چنهین جمالتههی چیسهت )بخهش سههوم ؟ بخهش چهههارم 
 بندی است.جمع

 توریدسۀ مقولا ۲
هها کهار واژگهانی یها جهزء کهالم  واژهۀ دستوری )یا طبقۀ رسد تعیین مقولنظر می با اینکه به

 هاگونه نیسهت. انسهانزبان است، اما در عمل اینۀ آسانی است و از مسائل مقدماتی مطالع

                                                      
2. depictive 
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دهند. وقتی از مقوالت یا طبقاتی مانند اسم، فعل، صفت، قیهد بندی انجام میدر زبان مقوله
بنهدی در زبهان بنهدی هسهتیم. امها اسهاپ مقولههکنیم، درحای مقولهنظایر آن صحبت میو 

شود یا سهه بندی در زبان به سه شیوه انجام میشود؟ شاید بتوان گفت مقولهچگونه انجام می
بندی یا همان تعریف به مقولهنخست نگاه ارسطویی  ۀ. شیواستهمرحله را پشت سر گذاشت

بنهدی تهاکنون در و کافی، یها تعهاریف معنابنیهاد بهود. ایهن نهوع مقولههشرایط الزم  براساپ
ههای . مهثاًل تعریف ۱۳۶۷؛ کریمی دوستان ۱۷ :۱۳۶۶)باطنی  استههای سنتی باقی مانددستور

ای اسهت کهه شده برای صفت و قید که موضوع بحث ماست از این قرارند: صفت کلمهارائه
ای یا کلمهه ؛ ۶۶: ۱۳۶۶؛ مشکور ۶۶: ۱۳۶۰قریب )د حالت و چگونگی چیزی یا کسی را برسان

. قیهد  ۶۶: ۱۳۶۶)خانلری شود تا حالت و چگونگی آن را بیان کند است که به اسم افزوده می
یا گروهی است که مفهومی به مفهوم فعل و نیز گاهی به مفهوم صفت یا مسند یها قیهد  کلمه

دهد و آنهها را بها آن مفههوم جدیهد مقیهد یآنها توضیح م ۀرافزاید و دربادیگر و یا مصدر می
ها ممکن است بهرای . در فارسی بسیاری از صفت ۲۱۶ :۱۳۷۶)احمدی گیوی و انهوری کند می

)خهانلری شهوند روند و در این حای، قید خوانده می کاربهبیان چگونگی انجام یافتن فعل نیز 
 . ۱۱۴: ۱۳۶۶؛ مشکور ۲۳۳: ۱۳۶۷؛ شریعت ۶۳: ۱۳۶۶

تها  ۱های )در مثای شدهببینیم کلمات مطرح بهتر استنکه بحث را ادامه دهیم، قبل از ای
از نظهر کلمهات یادشهده گیرنهد. ای قهرار مهیبنیاد، در چه مقولهه ، از حیث تعریف معنی۶

های زیر همگی حالت یا چگونگی زیرا در مثای .ندامعنایی و در واژگان زبان فارسی، صفت
 کنند:اسمی را بیان می

 کور ۀرانند  ۶

 ابله ۀدنویسن  ۷

 جوانپسر   ۶

 فقیرکود    ۳

 ناراحتبازیکنان   ۱۰

هایی که واژه ،بندی سنتی یا معنایی مشکالتی وجود دارد. برای نمونهدر مقوله ،حایبااین
روحهی و جسهمی افهراد    یا بهه حهاالتنفرت، عشقکنند )مانند به مفاهیم انتزاعی اشاره می

، قتال)ماننهد  اسهته  یا کلماتی که در معنی آنهها کنشهی نهفتدرد، یجیگمانند گردند )برمی
گیرنهد. همچنهین  ، اشاره به شخم یا شیء ندارند، اما در طبقه اسم قهرار مهیصلح، اعدام

صهفت ۀ که اشاره به وضعیت ناپایدار دارنهد، در طبقه« بیماری، سردرگمی...»کلماتی مانند 
 کنند. ها لزومًا به شخم یا چیزی اشاره نمیاسم گیرند و اسم هستند. پس همۀقرار نمی
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بنهدی معنابنیهاد جهای مقولههشناسان این مشکل را چگونه حل کردند و چه راهی بهزبان
ههای زبهانی )صهرفی و دوم، سهعی در تعیهین معیار ۀوشهی اسهتفاده ازپیشنهاد دادند؟ آنها با 

بهرای تعریهف اجهزای کهالم بهه نحوی  برای تشخیم مقوالت کردند. مثاًل در زبان فارسی 
ای فعهل اسهت کهه در زمهان کلمهه ،. بر این اساپاستههای تصریفی آنها توجه شدویژگی

روم  یها رود )می کاربه می ادر زمان حای با پیشوند  و ساز بگیرد )رفتم گذشته پسوند ماضی
ضهافه شهود شخم و شهمار بهه آن ا ۀبگیرد )بروید . همچنین نشان اب در وجه امری پیشوند 

 .  هاها غذایشان را خوردند  و نظایر آنبچه)
 تار ااپسوند  برای درجۀ تفضیلی های تصریفی صفت باید گفت صفاتمشخصه درمورد

ی  اا)مریم از لیال زیباتر است  و برای درجهۀ عهالی پسهوند  گیرندمی زیبهاترین دختهر ): تار
 درمهورداعمهای اسهت و پهذیر قابهلصهفات درجهه درمورددوست من است . البته این فقط 

 . امها تارمرده، مجردترتوان از این معیار استفاده کرد )*  نمیمرده، مجّردصفات مطل  )مانند 
 ای که در فارسی مطرح است این است که قیدها هم در حالت تفضهیلی همهین ویژگهینکته

درجه )ماننهد  دود . البته هم صفات و هم قیدها قیدتر میاو از علی سریع)تصریفی را دارند 
یبا یع، خیلی ز یی اصهفات مطله  کهار درمهوردنیهز این معیار  هرچند کهگیرند.   میبسیار سر
ای. در کهاربرد دیگر اینکه صفات دو کاربرد متفاوت دارند: کاربرد وصفی و گزاره ۀندارد. نکت

دی )پهاییز ای همراه فعل اسناروند )دختر زیبا  و در کاربرد گزارهمی کاربهصفی همراه اسم و
دود . حهای ببینهیم بها زیبا است . اما قیدها با افعای غیراسنادی کاربرد دارند )او سهریع مهی

  در چهه ۶تها  ۱ههای )نحوی، کلمات مورد بحهث در مثهایه  توجه به این معیارهای صرفی
کلمات صهفات ۀ ، بقیاستکه صفت مطل   کورآید غیر از گیرند. به نظر میای قرار میمقوله
روند، و همهراه قیهد  کاربههای تفضیلی و عالی توانند با نشانهپذیرند، به همین دلیل میهدرج

رود، کهه مهی کاربههای هم به دو صورت وصهفی و گهزاره کورۀ درجه هم استفاده شوند. کلم
های زیر فقهط بهرای دو ست. این معیارها را در مثایا معیار دیگری برای تایید صفت بودن آن

   اعمای است:سایر کلمات نیز این معیارها قابل درموردبریم، اما کار میبه ابله و کورصفت 
 )کاربرد وصفی کور  ۀدالف. رانن  ۱۱

 ای است )کاربرد گزاره کورب. این کود  

 )کاربرد وصفی ابله  ۀدالف. نویسن  ۱۲

 ای ب. این نویسنده ابله است )کاربرد گزاره
 تفضیلی  صفتکاربرد است ) ترابلهب. او از برادرش 

ی ابلهد. او   شناسم )کاربرد صفت عالی آدمی است که می تر
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ند. انحوی نیز این کلمات صهفته  طب  معیارهای صرفی رسدنظر میبه ،با این اوصا 
 . زیهرانحوی نیز خالی از اشهکای نیسهته  های صرفیویژگی براساپالبته تعریف مقوالت 

کننهد و تصریفی دیگر مقوالت، وضعیت مبهمهی پیهدا میهای برخی کلمات با قبوی ویژگی
جمع در  ۀگیرد. مثاًل اگر بپذیریم اضافه شدن نشانتعیین مقولۀ دقی  آنها مورد مناقشه قرار می

 ۀتهوان نشهانبودن کلمه است، تقریبًا به تمام کلمات مورد بحهث مهی اسم ۀزبان فارسی نشان
تغییر را این ویژگی   ۳۴: ۱۳۶۶)ها . طباطبایی ابلهها، فقیرا، هجمع اضافه کرد )کورها، جان

توانند نقش اسم را هم بازی کنند )ماننهد ها مینامد که در آن بسیاری از صفتمیزایا ۀ مقول
اینک با چند هنرمند جهوان »و « هنرمندتر از او آدمی پیدا نکردی»ۀ در دو جمل هنرمندۀ کلم

رسد ایهن معیهار ی اسم است . پس به نظر نمی؛ که در اولی صفت و در دوم«شویمآشنا می
ر   ،ل در ایهن زمینهه)بهرای بحهث مفّصهاسم و صفت در فارسی باشد ۀ خوبی برای تمیز دو مقول

  . ۶۶ه۶۰ :۱۳۶۲طباطبایی 
شناسهانی کهه بها بندی نیز صحبت کرد. زبانسوم مقوله ۀوتوان از نگاه یا شیاما اکنون می

دانسهتند، د و تمایز قطعی بین مقوالت زبانی را درسهت نمینظریۀ دستور زایشی مواف  نبودن
های دانشهمندان علهوم راسهتا بها یافتههاز دستور ارائهه کردنهد کهه هم یالگوهای کاربردبنیاد

.  Lakoff 1987: 582)از مقوالت بود  ۳تعریف سرنمونی  براساپبندی و مقوله ۀشناختی دربار
ای زبانی نیز کنند که بسیاری از مقوالت و ساختارهآنها با پذیرش دیدگاه سرنمون، عنوان می

گهرا های صهورتنگاهی پیوستاری به تمایزهایی دارند که در دیدگاه ،رومدرب هستند و ازاین
است که تحلیل خود   Croft 2000)شوند. یکی از این افراد کرافت های قطعی تلقی میدوگانه

بنهدی را براسهاپ دیهدگاه سهرنمون ده و مقولهرا بر پیوستاری بودن مقوالت زبانی استوار کهر
و  ۵توصهیف ،۴دههیم: ارجهاعما در زبان سه کار انجام می ،. از نظر کرافتاستهتعریف کرد

گانۀ اجهزای کهالم در مبنایی بهرای تمهایز سهه ،ایاصل این سه کارکرد کنش گزاره. در۶اسناد
کننهد یها اسهناد یف میدهنهد، توصههایی کهه ارجهاع میدستور است. بدین ترتیب سهاخت

تواننهد هایی که میکنند و طب  این نظریه واژهگذاری میای را نشانههای گزارهدهند، کنشمی
های ارجاع، توصیف و اسناد را پر کننهد قابهل تقسهیم بهه طبقهات معنهایی هسهتند و جایگاه

و  ژگایوی، شای ها تحهت عنهاوین شناختی خاصی در هر کدام از این نقشهای ردهسرنمون

                                                      
3. prototypical 
4. Reference 

5. Modification 
6. Predication 
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هها و بنهدی معنهایی )اشهیاء، ویژگی. کرافت با تلفیه  طبقه Croft 2001: 87)وجود دارد  کنش
های ای )ارجهاع، اسهناد و توصهیف ؛ بهه سهرنموناعمای  و عناصر الزم در سهاخت گهزاره

یهک شناختی برای هرهای ردهن سرنمونیابد. ایبندی واژگانی دست میشناختی در مقولهرده
 یابد:الم اصلی به شکل جدوی زیر دست میاز اجزای ک

 (Croft 2001: 88نشان اجزای کالم )دار و بی(. عبارات نشان1) ۀجدول شمار
 اسناد توصیف ارجاع 
های اضافی، متمم ساخت نشاناسامی بی یءش

 سازی، صفتایاضافهحر 
ای، افعای اسامی گزاره

 ربطی
 ای، افعای ربطیگزاره نشانبی صفات اسامی مشت  از صفت یژگیو
 نشانهای بیفعل وجه وصفی، بند موصولی هامصدر، متمم نشک

تعله  « یءشه»هایی هستند که بهه طبقهۀ معنهایی نشان اسمهای بیطب  این جدوی اسم
دهند و مهوارد نشهاندار از رمزگهذاری سهاختاری را انجام می« ارجاع»ای دارند و کنش گزاره

 و تا وقتی کهه بهرای ارجهاع بهه اشهیااسم هستند  کتابو  تهرانکلمات  کنند. مثالً استفاده می
اگهر ایهن دو کلمهه ندارند. اما  هنیاز به تکواژ اضاف ،نشان روند )یعنی در حالت بیمی کاربه

را اضهافه کنهیم تها بتهوانیم توصهیف  یاساز ، باید تکواژ صفتکار روندبه برای توصیف اشیا
 اهیم از آنهها بهرای اسهناد بهر اشهیایا اگر بخهو ،«تلفظ کتابی»و « لهجۀ تهرانی»مانند  ،کنیم

بهتهرین »و « احمهد تهرانهی اسهت»ماننهد  ،استفاده کنیم، الزم است با فعل ربطی بیهاوریم
هایی نشهان صهفتهای بی. همچنهین صهفت ۳۱۱: ۱۳۳۶مهنهد )راسهخ« دوست کتاب اسهت

را انجهام « توصهیف»ای گهزاره تعله  دارنهد و کهنش« ویژگهی»هستند که به طبقهۀ معنهایی 
اشهاره « پسهر»به ویژگی « بزرگ»که در اینجا « پسر  بزرگ علی آمد»در  بزرگ، مانند دهندمی

را برعهههده دارد. ایههن صههفت از لحههاظ « احمههد»ای نقههش توصههیف دارد و در عمههل گههزاره
اگر صهفتی رود. اما کار میتنهایی و بدون وند بهچون به ،نشان استرمزگذاری ساختاری بی

دار است. مثاًل صفتی که به ویژگی اسناد کند با فعل ربطی به ویژگی اشاره نداشته باشد نشان
 ،، یا اگر به چیزی ارجهاع دههد، بایهد نشهانه بگیهرد«علی باهوش است»رود مانند کار میبه

ده برای توصیف اسهتفا اگر از اشیا های مشت  از صفت هستند. یاکه اسم بزرگیو  خوبی مانند
ههایی هسهتند کهه بهه طبقهۀ نشان فعلهای بیفعل ،همین ترتیب به. دار شودشود، باید نشان

دهنهد و نشهانۀ سهاختاری را انجهام می« اسهناد»ای و کنش گهزاره اندمتعل « کنش»معنایی 
بایهد  ،اما اگر برای توصیف عملی استفاده کنهیم«. او غذایش را خورد»مانند  ،خاصی ندارند
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کهه »کهه در آن بنهد موصهولی « درختی کهه افتهاد» ، مانندروند کاربهموصولی  صورت بندبه
صهورت یا اگر برای ارجاع به عملی استفاده کنهیم، فعهل را به ،کنداسم را توصیف می« افتاد

. پس با دور شهدن  ۱۳۳۴مهند )راسخ« افتادن درخت»یا « رفتن علی» مانند ،آوریممصدر می
گذاری ساختاری هستیم. با توجهه بهه نیازمند استفاده از نشانه نشان مقوالت،از وضعیت بی

گیرنهد. ای قهرار مهیاین رویکرد، باید دید کلمات مورد بحث ما از این حیهث در چهه طبقهه
ۀ کنند، پس در طبقهمه یک ویژگی را توصیف می« ناراحت، فقیرکور، ابله، جوان، »کلمات 

سهاختاری جهدایی ندارنهد کهه صهفت ۀ نان نشانیک از آگیرند. هیچنشان قرار میصفات بی
 دار قلمداد گردند. نشان

ه  نحهوی و رویکهرد نقشهیه  رسد با توجه به معیارهای معنایی، صهرفیپس به نظر می
ها در زبهان واژگانی کلمات مورد بحث صفت است. اما چرا این ساختۀ شناختی، مقولرده

کنهد مهی گمهان؟ نگارنهده استهمطرح شدآنها  درموردفارسی ایجاد مشکل کرده و مباحثی 
نقش دستوری کلمهات فهوق  ی متفاوت و بحث در این زمینه شدههاآنچه باعث ابراز دیدگاه

و به سهاخت دسهتوری ایهن را روشن کنیم این بحث ایم کردهبخش بعد سعی در . استهبود
 .بپردازیمجمالت 

 نقش دستوریا ۳
شهده کلمهات مهورد نظهر صهفت دهای بحهثاکنون پرسش اینجاست که اگر بر طب  رویکر

 فرهننگ جنامع زبنان فارسنیاند؟ چهرا در شناسان ایجاد اشکای کردههستند، چرا برای زبان
انهد؟ یها را قیهد در نظهر گرفتهه ابلهۀ نقل کرده کلم  ۱۳۳۶)در جمالتی که طباطبایی   ۱۳۶۳)

  ۶تها )  ۱تر این اسهت کهه نقهش دسهتوری کلمهات مهورد بحهث در جمهالت )ای مهمؤس
طهور هها بهدهم. بههکنم پاسخ خهود را بهه ایهن پرسهشچیست؟ من در این بخش سعی می

شود: اوی، عهدم تمهایز بهین این کلمات از دو نکته ناشی می درمورداین سردرگمی  ،خالصه
تر، اشتباه در تعیهین نقهش دسهتوری . دوم و مهم8و نقش دستوری قیدی ۷دستوری قیدۀ مقول

در یک ساخت خهاص قهرار ارنده کلمات مورد بحث در این جمالت این کلمات. به نظر نگ
ایهن دو نکتهه بهه  ،انهد. در ادامههای نکهردهشناسان و دستورنویسان به آن اشارهزباندارند که 
 .پرداختخواهیم 

                                                      
7. adverb 
8. adverbial 
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 قید و نقش قیدیۀ مقولا ۱ا۳
دستوری قید و نقش دسهتوری قیهدی بها ههم ۀ در مطالعات دستوری زبان فارسی مقول گاهی

کند که برای بیان قید را کلمه یا عبارتی عنوان می  ۱۳۶۶)خانلری . مثاًل استهیکی گرفته شد
قیهد را از ارکهان اصهلی  نیهز  ۱۳۶۶)و همکهاران قریهب و  رودکار میچگونگی انجام فعل به

آن مقید ساختن فعل یا صفت و ... به زمان و مکان و حالت اسهت.  ۀند که وظیفنداجمله می
چون به کارکرد آن  .کنندنقش دستوری قیدی صحبت می درموردکه این افراد  مشخم است

دستوری قید، یعنهی قیهد در برابهر صهفت، ۀ این موارد مقولۀ در هم .کننددر جمله اشاره می
اسم، فعل، حر  اضافه و نظایر آن با نقش قیهدی، یعنهی نقهش آن در برابهر فاعهل، مفعهوی 

نقهش تواننهد صر مختلف مهیعنا. استه، خلط شدهار آنمستقیم، مفعوی غیرمستقیم و نظای
ای، گروه قیدی، و بنهد. طباطبهایی ایفا کنند: گروه اسمی، گروه حر  اضافهقیدی در زبان را 

داند که فعل یا جمله یها صهفت یها قیهد دیگهر را مقیهد ای میقید را سازهۀ مقول  ۴۱۰: ۱۳۳۶)
عنوان نوعی نقهش های نحوی و بهان یکی از مقولهعنوکند. او برای نشان دادن تمایز قید بهمی

ۀ ای است که مقولکند. منظور او از قید ذاتی کلمهآنها را به قید ذاتی و قید غیرذاتی تقسیم می
ای نقش قیهدی اما در جمله ،ای غیر از قید دارددستوری آن قید است، اما قید غیرذاتی مقوله

کهه  دانهدمیدسهتوری  ایهمقولهرا قیهد نیهز   ۱۳۶۲) مهندراسخ.  ۴۱۶: ۱۳۳۶)طباطبهایی دارد 
قید برای توصیف جمله، فعل و سایر قیدها بهره  ازو چیزی است  هحالت یا درج ۀددهننشان

دسهتوری قیهد و نقهش دسهتوری قیهدی تمهایز قائهل ۀ بهه عبهارتی بهین مقولهشود. گرفته می
   .استهشد

گیرند. مهثاًل کلمهاتی ماننهد قرار میدستوری قید ۀ زبان فارسی در مقولبرخی کلمات در 
نحهوی ه  در فارسهی قیهد هسهتند. آزمهون صهرفی اغلا و ، سفانهأمت، بدبختانه، خوشبختانه

، که البته صهفت ههم انه اصرفی خاص دارند )مانند ۀ تشخیم قید این است که برخی نشان
هها بهه همهین ساختمثاًل این  توانند اسم را توصیف کنند.سازد ، و دوم اینکه قیدها نمیمی

 دلیل غلط است:
 *آدم خوشبختانه  ۱۳

 *نگاه بدبختانه  ۱۴

 سفانهأمتۀ نام*  ۱۶

 *کتاب اغلب  ۱۶
و نظایر  آهسته، تند، ابلهانهاند، مانند قید و صفت مشتر ۀ ولاما برخی کلمات هم بین مق

آنهها، ۀ نهه همهها، البتهه کند شمار زیادی از صفتنیز عنوان می  ۳۶: ۱۳۶۶). طباطبایی هاآن
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اند )موارد صفت ،. این کلمات اگر اسم را توصیف کنندمستقیم، مانند کاربرد قیدی هم دارند
های زیر  و اگر فعل یا قید یا جمله را توصیف کنند، قیهد هسهتند )مهوارد ب در یالف در مثا

 جمالت زیر :
 تندالف. باران    ۱۷

 رود.او خیلی تند راه میب. 

 ستهآه صدای  الف.   ۱۶

 کند.ب. او آهسته رانندگی می

نقهش قیهدی دارنهد و فعهل را مقیهد  آهستهو  تندب  کلمات ۱۶ب  و ) ۱۷در جمالت )
برخی دیگر از  ،عنوان شدکه گونه دهند. اما همانکنند و چگونگی انجام آن را توضیح میمی

 توانند نقش قیدی داشته باشند:ها  نیز میکلمات )یا گروه
 وارد شهر شد )گروه اسمی در نقش قیدی  دوشنبهاو   ۱۳

 ای در نقش قیدی تکرار کرد )گروه حر  اضافهآهستگی بهها را علی این حر   ۲۰

   کرد )بند در نقش قیدی سواری می، علی اسبباریدوقتی باران می  ۲۱

گهردیم. چهرا برمهی فرهننگ جنامع زبنان فارسنیمورد بحث در ۀ با این اوصا ، به کلم
انهد و منظهور نقهش اند؟ چون دنبای تعیین نقش کلمهه بهودهرا قید دانسته ابلههنگ ان فرمؤلف

در بخهش بعهد ای اصلی این است که نقش این کلمهات چیسهت؟ ؤس . حایاستهقیدی بود
 کنیم این پرسش را پاسخ دهیم.سعی می

یحی ا مسند۲ا۳  تشر
)روی زیبها،  ۹کاربرد وصفیکاربرد صفت گفته شده که دو کاربرد دارد، همراه با اسم  درمورد

)ایهن قصهه عجیهب اسهت . در  ۱۰قصۀ عجیب، ...  و همراه با افعای ربطی، کاربرد اسنادی
شود کهه بهه آن اشهاره ، کاربرد دیگری از صفت مشاهده میمورد بحث در این مقاله ساخت

مطالعهات  است. البتهه ایهن کهاربرد نهوعی کهاربرد )یها نقهش  اسهنادی اسهت کهه درنشده
 Schultze-Berndt and) گوینهدمهی یها مسهند تشهریحی شناسی به آن سهاخت تشهریحیزبان

Himmelmann 2004 .  او کور به دنیها »جملۀ اگر  این ساخت خاص است؟ درموردچه چیزی
دارنهد و  ایزمان در این جمله دو سازه وجود دارد که نقهش گهزارهنظر بگیرید، همرا در« آمد

گوید: او بهه دنیها زمان میکنند. یعنی این جمله همو  بیان میفاعل جمله )ا درموردای نکته
                                                      

9. attributive 
10. predicative 
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را هنگام به دنیا آمهدن « او»دوم وضعیت  ۀرآمد. او )در موقع به دنیا آمدن  کور بود. یعنی گزا
این دو گزاره با حر  عطف، یها بهه صهورت  ،دهد. در عین حایکند یا شرح میتوصیف می

سهاده اسهت بها دو  ۀیک جمله ،تراند. به عبارت سادهفعل مرکب نیز به یکدیگر متصل نشده
تهوانیم آن را گزاره. اگر بخواهیم به صورت تصویری ساده این وضهعیت را نشهان دههیم، مهی

  نیهز ۶تها  ۲سایر جمالت مورد بحث ) درمورد  نشان دهیم. همین تحلیل ۲۲مانند نمونۀ )
 کند:صدق می

 .۲به دنیا آمد     ۱کور     ۱،۲)او   ۲۲

فعهل « به دنیا آمهد»ترین آنها این است که مهم هایی با هم دارند.ما این دو گزاره تفاوتا
صهفت اسهنادی اسهت  کوربه عبارت دیگر، صفت است.  کورکه دارای زمان است، درحالی

های اسنادی )یا مسهند  عهادی، ، با این تفاوت که برخال  صفت« علی کور است»)مانند 
هها در مباحهث به این نوع گزاره ،ت. به همین دلیلاس« به دنیا آمد»حضور آن وابسته به فعل 

های ثانویه اسهت کهه ای از گزارهگویند. این ساخت نمونهمی ۱۱های ثانویهشناسی گزارهزبان
  Nichols 1978)« ۱۳گهزارهههم»، یا  Halliday 1967) ۱۲ایتشریحی، یا ویژگی گزاره مسندبه آن 

گویند منظور این است کهه یهک ویژگهی )کهور ای میژگی گزارهوقتی به آن وی گویند.میهم 
دهند. برای اینکهه اصلی )به دنیا آمدن  نسبت می ۀرهای )او  گزابودن  را به یکی از موضوع

های دیگر نیز تحلیل کنیم، به نمونۀ زیهر توجهه بتوانیم این ساخت را از حیث مقایسه با زبان
 کنید:

23) George left1 the party angry2.  
  و صهفت تشهریحی leftدار )شود، فعل سهاده و زمهاندر این مثای نیز دو گزاره دیده می

(angry  فاعل جمله ) درموردها این گزاره  . هر دوGeorge است. صفت تشریحی توضهیح  
شناسهی معمواًل در مباحث رده .استهدهد که جورب هنگام رفتن از مهمانی عصبانی بودمی

در جملهۀ  ،شود. به این ترتیهبگفته می ۱۴ناظر گردنداین دو گزاره به آن برمی به موضوعی که
 ناظر هستند. « جورب  »۲۳و در جملۀ )« او  »۲۲)

در آوریهم.   را نیز در ادامهه مهی۶  و )۲تحلیل دو جملۀ )برای روشن شدن بحث، حای 
 :  است« دوستم»  ۲۶)ۀ در جمل و «او»  ناظر ۲۴)ۀ جمل

                                                      
11. secondary predicative 
12. predicative attribute 

13. copredicate 
14. controller 
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 زاده شد. بلها او جمله:  ۲۴
 فعل صفت ضمیر دستوری:ۀ مقول

 فعلی  ۀفعل )گزار صفت تشریحی فاعل نقش دستوری:

 
 رفت. ناراحت از شانه دوست  جمله:  ۲۶

 فعل صفت ایگروه حر  اضافه اسم دستوری:ۀ مقول

 فعل )گزاره فعلی  صفت تشریحی نقش قیدی فاعل نقش دستوری:

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

مرد »آید )مانند   صفت است. اما نه صفت وصفی که در کنار اسم می۶  تا )۱در جمالت )
اوی وابسهته اسهت.  ۀردوم است و به گزا ۀر، بلکه صفت تشریحی، یعنی صفتی که گزا« ابله

الت اشهاره کهرده ونقهش صهفت را در آن ای از این جمهنیز به نمونه  ۱۱۴ :۱۳۳۳)زاده طبیب
 است.مسند دانسته

های ساخت تشریحی صحبت خواهیم کهرد، امها ویژگی ۀر درباراختصادر بخش بعد به
الی است که مقالهه ؤاین س .اکنون ببینیم چه دالیلی داریم که کلمات فوق نقش قیدی ندارند

 کنم.را با آن شروع کردیم. در ادامه چند استدالی را مطرح می
د دیگهر و فعل، صهفت، قیهتواند میاما  ،تواند اسم را توصیف کندقید نمی استدالل اول.

گاه فعل را توصیف یا مقید کل جمله را مقید کند. در جمالت فوق، کلمات مورد بحث هیچ
خوانهدن را  ۀونقش قیدی دارد و نح« آهسته»، «خوانداو آهسته می» ۀکنند. مثاًل در جملنمی

او راحت بهه دنیها آمهد و مهادرش »ای مانند . یا مثاًل در جمله ۱۳۶۲مهند )راسخند کمقید می
او »ۀ کند. اما در جملبه دنیا آمدن را مقید می ۀوزیرا نح ،قید است« راحت»، «عذاب نکشید

گونهه دهد، بلکه همانرا توضیح نمی« به دنیا آمدن» ۀونح کورۀ کلم« از مادر کور به دنیا آمد
کهور بهه » ،به وضعیت فاعل )او  هنگام به دنیا آمدن اشاره دارد. به همین دلیل ،شدکه عنوان 
اسهت. ایهن  کاورای که حاصهل آن اسهت نیست، بلکه بچه« ه دنیا آمدنب»نوعی « دنیا آمدن
ابلهه زاده »سایر جمالت مورد بحث هم صادق اسهت. بهه همهین صهورت  درمورداستدالی 

 است.بوده ابلهلکه شخم در هنگام زاده شدن ب ،نیست« زاده شدن»هم نوعی « شدن
 های زیر توجه کنید:این استدالی به مثای درمورد. برای بحث استدالل دوم

 است. بینان ولی با کمک پزشکان اآل ،به دنیا آمد کوراو   ۲۶
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 مرد. فقیرولی  ،بود ثروتمنددوستم ابتدا   ۲۷

 .است شوشحالن ولی اآل ،رفت ناراحتعلی از خانه   ۲۶
این  شودپایه دیده میهای همهایی که در این ساختتقابل ،گونه که مشخم استهمان

 ۀخوشحای. نکتهه  فقیر، ناراحته  بینا، ثروتمنده  است: کورکلمات را در مقابل هم قرار داده
ن بینها جملهۀ اسهنادی اسهت )اآل استای که برای تقابل افزوده شدهمهم این است که جمله

ای بود، خوشحای است . یعنی صفت در این جمالت در نقش صفت گهزاره است، ثروتمند
 کلمۀ مورد تقابل صهفت اسهت، پهس کلمهۀاست. اگر رفته کاربهیا اسنادی )یا همان مسند  

صهفت اسهت )چهون « بینها»تر اگهر متناظر در جملۀ دیگر هم صفت است. به عبارت ساده
نقهش آن اسهت، صهفت )مسهند  و ههمهم که در مقابهل آن  کوراسنادی است ، پس  ۀجمل

 است. 
جای صفت تشریحی، قیهد . در برخی از جمالت مورد بحث، اصواًل اگر بهاستدالل سوم

ای است که مقولهۀ آن کند. منظور از قید در اینجا کلمهمعنی تغییر می ،)قید ذاتی  قرار دهیم
 قید است:

 مرد. فقیرانهدوستم با این همه ثروت   ۲۳

بلکهه  ،اسهتبوده« فقیهر»زومًا منظور این نیست که دوستم هنگهام فهوت در این جمله ل
معنای استعاری دارد و به این معنی است که به مانند یک آدم فقیهر فهوت کهرد. بهه عبهارتی، 

مغرورانهه »و ، «عاشهقانه مهردن»، «مردانهه مهردن»، «با افتخار مردن»مانند « فقیرانه مردن»
  توالی قید ذاتی و فعل هستند.است که همگی  هاو نظایر آن« مردن

پهذیر خصوص آنهایی که دارای صفت درجههههای فوق، ب. در برخی مثایاستدالل چهارم
 توان گروه صفتی همراه با متمم قرار داد:هستند، می

 مرد. فقیرتر از همهعلی   ۳۰

 است.به دنیا آمده تر از همهابلهاو   ۳۱

گروه صفتی است که هسهتۀ آن صهفت « تر از همهلهاب»یا « فقیرتر از همه»عباراتی مانند 
 است و متمم هم دارد. 

 صورت زیر بازنویسی کرد:توان جمالت فوق را به. میاستدالل پنجم
 او هنگام تولد کور بود.  ۳۲

 دوستم هنگام مرگ فقیر بود.  ۳۳

 او هنگام به دنیا آمدن هم ابله بود.  ۳۴
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کار ببهریم کهه )بود  به ایجبوریم فعل اسنادیدهد ما مبازنویسی این جمالت نشان می
رود. یعنههی مشههخم اسههت کههه در ایههن جمههالت مههی کاربههههمههراه بهها صههفت )مسههند  

 اند.مسند هستند و صفت« ابله»و  «فقیر»، «کور»شده بازنویسی
 :پایۀ زیر قرار دادهای همتوان در ساخت. جمالت فوق را میاستدالل ششم

 ه نشد، بعدًا کور شد.او از مادر کور زاد  ۳۶

 او از مادر ابله زاده نشد، بعدًا ابله شد.  ۳۶

انهد کهه تغییهر رفتهه کاربهه« شهدن»با فعهل اسهنادی  ابلهو  کورهای تقابلی، در این مثای
، «احمد ثروتمند شهد»، «علی خسته شد»دهد. مثاًل در جمالتی مانند وضعیت را نشان می

هها های تقابلی فوق نیز ایهن کلمهه. پس در ساختمسند صفت است «دوستم دیوانه شد»و 
   اند.کار رفتهاند و در مقابل صفت دیگر بهمسند هستند که صفت

یحی تفاوت ا۳ا۳  ایو نتیجه ساخت تشر
ند ویژگی ساخت تشریحی الزم است ذکر شهود کهه سهاختی شهبیه بهه قبل از پرداختن به چ

 Huddlestone and)گوینهد مهی ۱۵ایهساخت تشریحی نیز وجود دارد که به آن سهاخت نتیجه

Pullum 2002: 251 . ای و تشریحی این اسهت کهه در ههر دو  های نتیجهاشترا  ساختۀ نقط 
« تغییر وضهعیت»رود که می کاربهای با افعالی رود، اما ساخت نتیجهکار میآنها دو گزاره به

ای از حیهث ههای نتیجههاخت. یعنی س Goldberg & Jackendoff 2004: 533)دهند را نشان می
است: رخهداد هدهند که انجام یک رخداد باعث تغییر در چیزی یا کسی شدمعنایی نشان می

« شدن»یعنی در معنای فعلی آنها نوعی . تبدیل شود است که )ب  به )ب )الف  باعث شده
 & Goldberg) هها در انگلیسهی هسهتندههایی از ایهن سهاختههای زیهر نمونههاست. مثهای

Jackendoff 2004  : 
37) John licked his plate clean. 

38) Mary painted the fence blue.  

39) The cold weather froze the lake solid. 

اوی یهک  ۀردوم هسهتند و گهزا ۀرگهزا solidو  blueو  cleanههای ها، صفتدر این مثای
و  the fenceو  his plate)ناظر    که انجام آن باعث شدهfrozeو  paintو  lick)فعلی است 

                                                      
15. resultative 
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the lake ایسهاخت نتیجهه»بهه همهین دلیهل ههم آنهها را  .شهود تبهدیل  به این وضعیت» 
   نامند.می

ای اشهاره ههای نتیجههتا جایی که نگارنده اطالع دارد، کسی در زبان فارسی بهه سهاخت
 را در نظر بگیرید:ای زیر نتیجهۀ ، تحلیل جملای از این جمالتنمونه برای. استهنکرد

 رنگ کردند. قرمز دیوار را آنها جمله:
 فعل مرکب صفت گروه اسمی اسم دستوری:ۀ مقول

 فعلی ایمسند نتیجه مفعولی فاعلی نقش دستوری:

ای )قرمز ، نتیجه را به وضعیت مفعوی )دیوار  که نهاظر نتیجهمسند در این جمله، نقش 
، پس یهک «استهدیوار قرمز شد»این کار ۀ ن در نتیجبه این معنی که اآل .گردانداست برمی

 .  استهاتفاق افتاد« رنگ کردن»تغییر وضعیت حاصل از 
ای ای باید گفت در ساخت نتیجهدرخصوص تمایز معنایی بین ساخت تشریحی و نتیجه

دههد. یعنهی دیهوار صفت وضعیت ناظر را در انتهای عمل )پس از تغییر وضعیت  نشان می
است. اما در ساخت تشهریحی صهفت وضهعیت نهاظر را شده« قرمز« »گردن رنگ»پس از 

، در «او»نهاظر، یعنهی  «او کور بهه دنیها آمهد» در جملۀ دهد. مثالً زمان با عمل نشان میهم
نیسهت. معرفهی سهاخت « به دنیا آمدن»بودن حاصل  کوراست و بوده کورزمان به دنیا آمدن 

آن با سهاخت تشهریحی انجهام شهد و مطالعهۀ سهاخت ای فقط برای نشان دادن تمایز نتیجه
انجام  تری است که نگارنده امیدوار است در آیندهای و انواع آن نیازمند تحقی  گستردهنتیجه
 دهد.

 بندیجمعا ۴
« او کور بهه دنیها آمهد»ای مانند در جمله کورنقش  درموردنگارنده نظر خود را  هدر این نوشت

تشهریحی اسهت و  مسهندصفت است، و نقش دستوری آن نیز  کوردستوری ۀ بیان کرد. مقول
 مسهندبها  آنتفهاوت  اختصهارهایی در این مورد بیان شهد. همچنهین بهقید نیست. استدالی

 ای نیز مطرح شد.نتیجه

 منابع
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