مقدمه
تاکنون ساخت گروه اسمي در زبان فارسي بر پاية ديدگاههاي مختلف زبانشناسي مورد تحليل قرارگرفته ،اما هنوز
دربارة برخي عناصر که آيا ميتوان آنها را عنصر وابسته به شمار آورد يا نه ،اتفاق نظر وجود ندارد ،از اين جهت ،ماهيت
وابسته چندان روشن نيست؛ از سوي ديگر ،دربارة هستة همسان هم تحقيق اساسي صورت نگرفته است؛ بنابراين ،ميتوان
گفت ساااخت گروههاي اساامي به رور کامل مورد تحليل قرار نگرفته اساات بر اين پايه يااروري مينمايد ديدگاههاي
دسااتورنويسااان دربارة قاعدههاي سااازهاي گروه اساامي ،چند هسااتهاي يا يک هسااتهاي بودن گروهها ،هسااتة مصاادري و
واب ستههاي اخت صا صي آن ،ماهيت واب ستهها و روش تحليل آنها ،با هم مقاي سه و نقاط قوت و يعف آنها با ا صول علمي
مشخص گردد که هدف تحقيق حاير همين ا ست در اين مقاله ،ديدگاههاي اين محققان و دستور نويسان دانشمند با هم
مقايسااه شااده و مورد نقد و تحليل قرار گرفته اسااتي بارني ( ،)2731خانلري ( ،)2731انوري و احمدي گيوي (،)2731
ارژنگ ( ،)2732وحيديان کاميار و عمراني ( ،)2733فرشيدورد ( )2731و مشکوةالديني ()2731

 .1عناصر ساختمانی گروه اسمی و قاعده هاي سازهاي آن
الف :ديدگاههاي مختلف دربارة عناصر ساختمانی گروه اسمی و قاعده هاي سازهاي آن

بارني (2731ي )273و وحيديان کاميار و عمراني (2733ي ،)13گروه اساامي را در زبان فارسااي تشااکيل يافته از يک
کلمه (ا سم) به عنوان ه سته (عن صراجباري) دان سته اند که ممکن ا ست تعدادي واب سته (عن صراختياري) نيز دا شته با شد؛
خانلري (2731ي ،)112ارژنگ(2732ي )17و فر شيدورد(2731ي ،)773برخالف بارني و وحيديان کاميار و عمراني ،ا سم يا
آنچه را که در حکم ا سم ا ست به تنهايي گروه ا سمي به شمار نميآورند و وجود واب سته را به همراه ه سته براي ت شکيل
گروه يروري ميدانند؛ انوري و احمدي گيوي (2731ي )277با اينکه همانند خانلري ،ارژنگ و فر شيدورد ،گروه ا سمي
را زنجيرهاي از هسته و وابسته دانستهاند ،اما برخالف آنان ،مانند بارني و وحيديان کاميار و عمراني ،هسته را براي تشکيل
گروه عنصر اجباري (الزم وکافي) و وابسته را عنصر اختياري (غير الزم) دانسته اند گفتني است اين نتيجهگيري با عقيدة
تشکيل يافتن گروه ،از هسته و وابسته در تناقض است
ديدگاه مشکوةالديني دربارة گروه اسمي اندکي مبهم است ،زيرا تعريف او از گروه اسميي «آن واحد نحوي که از
يک يا چند واژه به هم مرتبط پديد ميآيد و هستة آن اسم است» (مشکوةالديني2731،ي )211با تعريف کلي اش از گروهي
«گروه رشته يکپارچه و به هم بافتهاي از واژه هاست که داراي يکي از واژه هاي اصلي يا هسته ،فعل ،اسم ،صفت ،حرف
ا يافه يا قيد ا ست و با نقش يا رابطة د ستوري خاص در جمله به کار ميرود» (م شکوةالديني2731،ي )18متفاوت ا ست
پس بر اساس نظر اين محقق ،گروه ،رشتة يکپارچه و به هم بافتهاي از واژه ها بايد باشد ،نه يک واژه از اين رو ،آن بخش
از تعريف گروه اساامي مبني بر تشااکيل يافتن برخي از ساااختهاي گروه اساامي از يک واژه ،با تعريف کلي گروه مياير
اساات بدين ترتي  ،با مالق قرار دادن تعريف مشااکوةالديني از گروه اساامي ،بايد او را در اين مورد ،همنظر با بارني و
وحيديان کاميار و عمراني بدانيم و با اتکاء به تعريف کلياش از گروه (که گروه اسااامي هم از آن مسااات نا نيسااات) با
خانلري ،ارژنگ و فرشيدورد هم عقيده به شمار آوريم

وانگهي به اعتقاد فر شيدورد گروه ا سمي ت شکيل يافته از يک ه سته و يک يا چند واب سته تنها يکي از ساختهاي
گروه اسمي در زبان فارسي است نه اين که ساخت گروه اسمي به آن منحصر است (2731ي )781بر اين اساس ،او با در
نظر گرفتن ديگر ساااختها ،عنصاار ديگري را به اجزاي گروه اساامي افزوده و آن را "همسااان" نام نهاده اساات که خود
چهار نوع ا ستي همپايه ،تأکيد ،تف سير و بدل بر پاية اين نظريه ،با افزوده شدن يک عن صر ديگر به عنا صر گروه ا سمي،
بعضااي از ساااختهاي اين گروه ممکن اساات ،نه از يک هسااته و وابسااته و يا تنها از يک هسااته ،بلکه از دو يا چند هسااتة
هم سان ساخته شود و واب سته اي ندا شته با شد يا اين که هم چند ه سته دا شته با شد و هم چند واب سته ،که به ترتي

"گروه

اسمي چند هسته اي" و "گروه اسمي آميخته" ناميده شده اند (فرشيدورد2731،ي )737البته بعضي از عناصر گروه اسمي،
مانند بدل را که فر شيدورد از هم سانها شمرده ،وحيديان کاميار و عمراني (2733ي )73از عنا صر گروه ا سمي نميدانند و
اغل

دستورنويسان از وابستهها محسوب داشته اند (مشکوةالديني2731،ي217؛ خانلري2731،ي112؛ ارژنگ2732،ي-223

)227
بنابرآنچه گذ شت ،در بع ضي گروهها يک عن صر نقش کليدي دارد و ديگر عنا صر تابع آن به شمار ميروند و در
بع ضي ديگر بيش از يک عن صر نقش کليدي دارد چه عن صر تابعي در آن ساخت وجود دا شته با شد چه وجود ندا شته
باشد؛ از اين رو ميتوان گفت ساختار گروههاي نحوي تابع قواعد خاصي است و تشکيل آنها به صورت نظاممند صورت
ميگيرد ،اين قواعد به قاعدههاي ساااازهاي معروفند ،قواعد ساااازهاي گروه اسااامي در زبان فارساااي را که نشاااان دهندة
ديدگاههاي مختلف باشد ،ميتوان چنين خالصه کردي
الفي هسته ( +وابسته) ( +وابسته) ( +وابسته وابسته)؛ مانندي علي ،کتاب ،او ديوان (اشعار) ("استاد" شهريار)
بي هسته  +وابسته ( +وابسته ) ( +وابسته وابسته)؛ مانندي کتاب علي ديوان اشعار ("استاد" شهريار)
جي هسته  +هسته ( +هسته)؛ مانند؛ احمد و حسن
دي هسته  +هسته  +وابسته ( +هسته) ( +وابسته) ( +وابسته وابسته)؛ مانندي من و عموي احمد
برپاية قاعدة (الف)گروه اسمي تنها از يک هسته تشکيل مي شود و ممکن است وابسته يا وابسته هايي داشته باشد
که خود اين وابسته ها هم ممکن است وابسته يا وابسته هايي داشته باشند
بر پاية قاعدة (ب)گروه ا سمي حداقل از يک ه سته و يک واب سته ت شکيل مي شود و ممکن ا ست واب سته ،بيش از
يکي باشد ،همچنين بعضي از وابستهها خود ممکن است وابسته يا وابسته هايي داشته باشند
برپاية قاعدة (ج)گروه ا سمي حداقل از دو ه سته ت شکيل مي شود و عن صر واب ستهاي در ساخت آن وجود ندا شته
باشد ،و اين امکان نيز هست که تعداد هستهها بيش از دو تا باشد
برپاية قاعدة (د) گروه اسمي حداقل از دو هسته و يک وابسته تشکيل مي شود ،يمن اينکه اين امکان نيز هست که
هسته بيش از دو و وابسته بيش از يکي باشد و خود وابسته هم وابسته يا وابستههايي داشته باشد
ب :نقد ديدگاههاي مختلف دربارة عناصر ساختمانی گروه اسمی و قاعده هاي سازه اي آن

الفي فر شيدورد دربارة نادر ستي قاعدة (الف) مينوي سدي «پاره اي از زبان شنا سان ساختگرا يک کلمه را هم يک
گروه خوانده اند که اين تناقضاااي اسااات معنايي و مياير با تعريف گروه که به بيش از يک کلمه ارالق مي شاااود
(فرشاايدورد2731،ي )73افزون برآن اينکه اگر يک کلمه (اسااممياامير) را به عنوان گروه اساامي بپذيريم ،با اين اسااتدالل

وحيديان کاميار و عمراني که ا سم بالقوه ميتواند واب سته دا شته با شد (2733ي )13معلوم ني ست که اگر اين امر بالقوه به
بالفعل تبديل ن شود ،آيا با توجه به نظر کلي اغل

د ستورنوي سان دربارة گروه که آن را در سل سله مرات

واحدهاي زبان،

باالتر از کلمه و پايينتر از جمله قرار ميدهند ،در اين صاااورت هم آن را باالتر از کلمه قرار خواهيم داد يا در اين مورد
آن را همپاية کلمه خواهيم دانساات و درصااورت اخير تفاوت آن را با کلمه چگونه مشااخص خواهيم کرد براين اساااس،
ديگر ترديدي در نادرستي آن نيست
بي قاعدة (ب) ربق توصيفي که اغل

زبان شناسان از ساخت گروه اسمي در زبان فارسي ارائه کرده اند ،يکي از

قواعد پرکاربرد و اصلي ساخت گروه اسمي است و با اندق تيييري ميتوان آن را پذيرفت بدين ترتي

که براي نقش

نماها هم که از اساااسااي ترين عناصاار گروه اساامي هسااتند و متأساافانه هير يک از دسااتورنويسااان بدان توجه نکردهاند،
جايگاهي درنظر بگيريم و آن را به قاعدة سازهاي ياد شده بيفزاييم ،زيرا نقش نماها ،نه هسته هستند و نه وابسته ،بلکه رابط
بين اين دو (رابط هسته و وابسته م رابط هسته ها) محسوب مي شوند؛ م الً گروه اسمي "کتاب احمد" از سه عنصر تشکيل
يافته استي کتاب (هسته)( ِ-+نقش نماي ايافه) +احمد (وابسته)
جي در قاعدة (ج) ،همان اشااکال قاعدة (ب) وجود دارد ،اما به داليل زير با برررف کردن اشااکال ياد شااده ،آن را
بايد پذيرفت ،هرچند غير از فرشيدورد ،کسي آن را قاعدة سازهاي گروه اسمي به شمار نميآورد جملههاي نمونه زير را
در نظر ميگيريم ي
احمد و محمد و محمود رفتند

من و تو دانشجو هستيم

ما و شما رفتيم

در جملة نخساات اگر نهاد يکي از سااه نفر بود ،بايد فعل مفرد ميآمد ،هر چند هرکدام از اينها از نظر معنايي فاعل
جزء ه ستند ،اما هير کدام به تنهايي ،نهاد فعل "رفتند" در جمله مذکور ني ستند؛ بنابراين ،نهاد گروه ا سمي چند ه ستهاي
"احمد ،محمد و محمود" است ،اما چنانچه همانند وحيديان کاميار و عمراني ،هرکدام از اين اسمها را گروه اسمي تصور
کنيم که به وسيله "و" به هم عطف شده اند ،مجبور خواهيم شد همانند آن محقق براي توجيه عقيده خود ،اولي را نهاد به
شمار آوريم و براي بقيه نقش عطفي قائل شويم و آن را نقش تبعي بناميم (2733ي )73که البته اين تحليل چندان علمي به
نظر نمي رسااد براين پايه ،چاره اي جز اين نداريم که به رابطة معنايي آنها ااعان کنيم و جمع آمدن فعل و مطابقت آن را
با گروه با رابطة معنايي توجيه کنيم بدين ترتي

شااايسااته اساات معنا را در بررساايهاي دسااتوري به کلي رها نکنيم و در

جايي که به کمک بررسي صوري ميآيد از آن استفاده

کنيم 1

در جملة دوم هم ويع چنين است؛ اگر"من" فاعل آن بود ،بايد فعل آن "هستم" ميشد و اگر فاعل "تو" بود ،فعل
آن "هستي" مي شد ،اما چون فاعل گروه اسمي دو هستهاي "من و تو" است و از نظر معنايي معادل است با "ما" بنابراين
جمع آمدن فعل توجيه منطقي دارد و نيازي به متوسل شدن به اکر داليل غير علمي نيست
در جملة سوم هم گروه ا سمي دوه ستهاي "ما و شما" معادل ا ست با "ما" و فعل "رفتيم" گواهي بر اين امر ا ست
بنابراين ترديدي باقي نميماند ،در اينکه در اين موارد ميان هسااتهها روابط نحوي و معنايي خاصااي برقرار اساات و بدين
سب

به صورت يک واحد جلوه ميکند از اين رو بايد به حق ،براي گروه اسمي چند هسته اي در زبان فارسي جايگاهي

در نظر گرفت و نظر فرشيدورد را پذيرفت
دي قاعدة سازهاي (د) را هم بايد با اصالحاتي که براي قاعدههاي سازهاي (ب) و (ج) اکر کرديم ،پذيرفت و چون
قاعدة سازهاي چند هسته اي را پذيرفتيم ،ترديدي در اين الگو نخواهيم داشت در اين ساخت از گروه اسمي حداقل يکي

از اجزا و حداک ر همه آنها ،خود به تنهايي گروه اسمي کاملي هستند ،اما بر روي هم گروه اسمي جديدي ميسازند نهاد
جملة نمونه زير با اين قاعدة سازهاي ساخته شده استي
من و عموي احمد و دايي جواد به کربال رفته بوديم
نهاد جملة نمونة ياد شده ،گروه ا سمي آميخته ا ست ،يعني گروهي ا ست ت شکيل يافته از دو گروه ا سمي م ستقل
(عموي احمد ،دايي جواد) و يک اسم که مجموعاً گروه اسمي جديدي ساخته

اند 2

 .2هسته
الف :بررسی تطبیقی ديدگاههاي مختلف دربارة هسته در ساخت گروه اسمی

همة دستورنويساني که ساختمان گروه اسمي را در زبان فارسي بررسي کرده اند متفق القول برآنند که هستة آن،
ا سم يا يمير ا ست و صفت هم با تييير مقوله ميتواند به عنوان ه سته درگروه ا سمي به کار رود؛ مانندي "دان شمند" در
گروه اسمي "دانشمندان ايراني".
بارني (2731ي )217و فرشااايدورد (2731ي )717با در نظرگرفتن ويژگيهاي متفاوت اسااامهاي مصااادري و غير
مصاادري ،به تفاوت ميان هسااتة مصاادري و غير مصاادري اشاااره نمودهاند ،هرچند بارني وابسااتههاي اختصاااصااي هسااتة
مصدري را به خارر اين که صرفاً به بررسي ساخت صوري زبان ميپردازد ،به رور دقيق مشخص نکرده است برخالف
بارني ،فرشيدورد وابستههاي اختصاصي هستة مصدري را با اکر نقش نحوي آن (مفعول صريح ،ميعول غيرصريح ،قيد و
) معرفي نموده ا ست ديگر د ستورنوي سان ،به تفاوت اين دو نوع ه سته در کت

د ستور توجهي نکرده اند با اين حال،

مشکوهالديني ( )2738در مقالة مستقلي به تفصيل ويژگيهاي گروه مصدري و کارکردهاي نحوي آن را بيان کرده است
او به صراحت مينويسد « روشن است که گروه مصدري ،به لحاظ سازههاي گروهي همراه ،ساخت سازهاي همسان با
گروه فعلي را ن شان ميدهد؛ به اين معني که هم سازههاي گروهي همراه اجباري و هم سازه هاي گروهي همراه اختياري
در آن به کار مي رود»
فرشاايدورد در بحث از هسااته همسااان و امکان چند هسااتهاي بودن برخي ساااختهاي گروه اساامي"،همپايه" و
"تاکيد" و "تف سير" و "بدل" را ه سته هاي هم سان معرفي کرده ا ست و معتقد ا ست اين عنا صر همان نقش نحوي ه ستة
نخسااتين را دارند (فرشاايدورد2731،ي ،)781اما ديگران تنها به وجود يک هسااتة مرکزي در گروه اساامي اعتقاد دارند و
امکان وجود چند هسته را در يک گروه اسمي مطرح نکرده اند با اين حال ،بارني در بحث از مسنداليه ترکيبي ( ،2731
 )288-282به تف صيل ساختهايي را که فر شيدورد "گروه ا سمي چند ه ستهاي" ناميده ،تبيين نموده ا ست ،اما معتقد به
گروه چندهستهاي نيست ،بلکه معتقد است اين ساختها چند گروه اسمي جداگانه هستند که به وسيلة عناصر همپايه ساز
"و" " ،يا" به هم قالب شده اند و يا اينکه دو يا چند گروه اسمي به صورت عطف بيان در کنار يکديگر قرار گرفته اند
ب :نقد ديدگاههاي مختلف دربارة هسته در ساخت گروه اسمی

در اينکه ه ستة گروه ا سمي ،ا سم ،يمير يا صفت تييير مقوله داده ا ست (م الً درگروه ا سمي"دان شمندان ايراني»
دانشااامند با تييير مقوله درجايگاه هساااتة گروه اسااامي قرار گرفته اسااات) ترديدي وجود ندارد و اين ،مورد تأييد همة
دستورنويسان و زبان شناسان است اما بي توجهي اغل

دستور نويسان به نوع هسته و جدا نکردن مصدر و اسم مصدر از

ساير اسمها با در نظر گرفتن ويع متفاوت اين گونه اسم ها در گروه اسمي ،بي اعتنايي به وابستههاي اختصاصي اين نوع
هسااته را هم به دنبال داشااته اساات که از نظر علمي نميتواند قابل توجيه باشااد؛ ازاين رو ،بارني با يادآوري اين نکته که
"هسته" ممکن است مصدر باشد (2731ي )217گام م بتي براي نشان دادن اهميت هستة مصدري برداشته است هرچندکه
به شاارح کامل وابسااتههاي اختصاااصااي آن نپرداخته اساات ،اما فرشاايدورد (2731ي )717کار او را تکميل کرده و با لحاظ
نمودن ويژگيهاي ه ستة م صدري ،واب ستههاي گردان را به انواع واب ستههاي گروه ا سمي افزوده ا ست که بي شتر در نقش
مفعول صريح ،مفعول غير صريح و قيد ظاهر مي شوند؛ زيرا م صدر و ا سم م صدر عالوه بر اينکه مانند هر ا سم ديگري
ميتوانند داراي مضاف اليه ،صفت و ديگر وابستههاي اسم باشند و درکليه نقشهايي که ساير اسمها دارند ،به کار روند
به علت رابطة نزديکي که با فعل دارند ،به عنوان شبه فعل ،ب سياري از خصو صيات آن را نيز ميتوانند داشته باشند ،ازاين
رو م صدرها و ا سم م صدرهاي الزم و متعدي خ صو صيات مخ صوص به خود دارند که تفکيک آنها را از ديگر ا سمها
يروري ميسازد؛ نمونههاي زير را در نظر بگيريمي
الفي کشتن رستم سهراب را؛ تند حرف زدن؛ کشته شدن سهراب به دست رستم؛ کتاب و مجله خواندن دانشجويان
در تاالر کتابخانه؛ صد جلد کتاب را خواندن؛
بي رفتار حسن با برادر؛ يادگيري زبان توسط کودق؛ آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان؛
اين نمونهها به خوبي ن شان ميدهد ،م صدر به عنوان ه سته گروه ا سمي ميتواند عنا صر واب ستهاي چون نهاد ،مفعول
صريح ،مفعول غير صريح و قيد داشته باشد ،ا سم مصدر هم مي تواند نهاد و مفعول غير صريح داشته باشد؛ روشن ا ست
مصدر و اسم مصدر عيناً داراي يک نوع خصوصي ات مشترق با فعل نيستند ،بلکه مصدر فارسي از حداک ر خصوصيات
فعل برخوردار اساات و اساام مصاادر به مقدار کمتر (صااادقي )2788،بنابراين ،ميتوان گفت ديدگاه بارني و فرشاايدورد
دراين مورد بر ديگر ديدگاهها مرجح اساات ،هرچند لحاظ کردن برخي نکات مکمل در بررساايهاي اين دسااتورنويساان
نيز ،يروري به نظر ميرسد (نکي به بررسي وابسته هاي گردان در پايان همين مقاله و نيز براي ارالع بيشتر ،نکي مصدر
و اساام مصاادر در فارسااي معاصاار از علي اشاارف صااادقي ،راهنماي کتاب ،جلد چهاردهم ،صااص  ،727-781مشااکوه
الديني)2738،
ج  .نقد نظر فرشیدورد دربارة هستة همسان در ساخت گروه اسمی

پيشااتر در بحث از قاعدههاي سااازه اي ،ديدگاه فرشاايدورد دربارة همسااان بودن "همپايه" با آنچه او "همپايه دار"
ناميده اساات ،بررسااي شااد و صااحت آن به اسبات رساايد ،اما پذيرفتن ديدگاه فرشاايدورد دربارة همسااان بودن "تأکيد" و
"تفسير" و "بدل" با "تأکيدشده" و "تفسير شده" و "بدلدار" اندکي مشکل است لذا با نقل و تحليل تعريف همساني به
بررسي م الهاي اين محقق ميپردازيم
«حالت همساااني در اساام آن اساات که دو يا چند اساام در جمله داراي يک نقش دسااتوري باشااند» (فرشاايدورد
2731،ي )171در اين تعريف هم نقش بودن نحوي معيار اساااسااي همساااني ،در نظر گرفته شااده اساات که بي ترديد معيار
جامعي ني ست ،زيرا با اين معيار ،مصداق ا سمهاي هم سان را به رور دقيق نمي توان م شخص نمود و همين امر سب

شده

اساات ،فرشاايدورد تأکيد ،تفسااير و بدل را با همپايه يکسااان بداند ،درحالي که در همپايه رابطة اساامها با هم رابطة "اين
هماني" 3نيساات؛ يعني مصااداق همپايه با همپايهدار متفاوت اساات ،اما در تأکيد و تفسااير و بدل ،رابطه دو يا چند اساام يا

گروه ا سمي ،رابطة "اين هماني" ا ست ،يعني هر دو به م صداق واحدي ا شاره ميکنند با اين مقدمه به برر سي م الهاي
تأکيد و تفسير و بدل ميپردازيمي
الف) تأکيدي  2فريدون فريدون را ديدم  1هوشنگ خودش به من گفت
فرشيدورد مينويسدي « حالت تأکيدي در اسم و گروه اسمي آن است که گروه اسمي يا اسمي براي تقرير يا تأکيد
اسااام يا گروه اسااامي ديگر بيايد» (2731ي )173او معتقد اسااات تأکيد ممکن اسااات از رريق همسااااني صاااورت گيرد
(2731ي )287که نمونههاي فوق الذکر از آن جملهاند؛ از اين رو جهت روشاان شاادن مسا له م الهاي ياد شااده را بررسااي
ميکنيمي
در جملة ( ) 2لفظ فريدون تکرار شده و چون م صداق فريدن دوم با فريدون اول يکي ا ست در واقع ،در جملة ()2
دو اساام همسااان وجود ندارد که دو هسااتة مسااتقل هم وجود داشااته باشااد؛ بنابراين ،نقش فريدون دوم يک نقش نحوي
تکراري اسااات و ما آن را به پيروي از نجفي (2737ي )282نقش مکرر ميناميم و رابطة نحوي درون گروهي هم ميان اين
دو ديده نمي شود؛ بنابراين ،اينها نميتوانند با هم ت شکيل گروه بدهند که دربارة يک يا چند ه ستهاي بودن آن هم ترديد
داشته باشيم
در جملة ( )1هم اگر "خودش" را يک واحد به شمار آوريم نه گروهي مرک

از "خود  - +ش" باز با نقش مکرر

رو به رو خواهيم شد؛ زيرا "هوشنگ" و "خودش" به يک مصداق واحد اشاره ميکنند و در يک جايگاه نحوي هم قرار
گرفتهاند از اين رو نميتوان آنها را دو هستة مستقل همسان تلقي نمود که با هم تشکيل گروه چند هستهاي بدهند؛ يعني
ما گروهي نخواهيم داشت که از تکرار (خواه لفظي و خواه معنايي) يک عنصر واحد پديد آمده باشد ،اما اگر "خودش"
را گروهي مت شکل از "خود  - +ش" بدانيم دراين صورت "هو شنگ" نه هم سان "خود" بلکه م ضافاليه گ س ستة آن
خواهد بود و با " -ش" يک نقش خواهد داشات که باز موفق نخواهيم شاد در جملة مورد اشااره دو هساتة همساان پيدا
کنيم و آن را گروه اسمي چند هستهاي به شمار آوريم ،بلکه گروهي تشکيل يافته از "هسته  +وابسته" خواهيم داشت بر
اين پايه ،صحت ديدگاه فرشيدورد ،دربارة همسان بودن تأکيد مورد ترديد خواهد بود و با توجه به امکان تحليل دو گانه
ساخت ياد شده ،يا بايد آن را ساخت تأکيدي ايافي به شمار آوريم با فرمول ساختماني (مضاف اليه گسسته  +هسته +
مضاااف اليه پيوسااته) و يا ساااخت تأکيدي حاصاال از تکرار معنايي (در مقابل تکرار لفظي م ال قبل) و نقش "خود" را
همانند فريدون دوم در جمله ( )2نقش مکرر بدانيم و گروه نبودن آن را بپذيريم
بي تف سيري  2برادر تو يعني فرهاد  1کتاب برادر او يعني فرهاد  7شير به معني جانور درنده  1آن مجموعه دب
اکبر يعني خرس بزرگ است
فرشيدورد ميگويدي «ما جزء اول را در اين گروهها تفسير شده يا معني شده و جزء دوم را مفسر يا تفسيرگر يا معني
ميناميم (2731ي )787و معتقد ا ست هردو جزء يک نقش نحوي دارند مطابق اين نظر ،چنانکه آن را بپذيريم ،مف سر بايد
کلمه قبل از خود را معني کند ،بر اين ا ساس ،جمله شمارة  2و 1م ال خوبي براي تف سير نخواهد بود ،زيرا در اين جملهها
"فرهاد" به معني "برادر" نيست بلکه وصف خاص اوست ،از سوي ديگر کلمه يعني ممکن است در اين جملهها آن گونه
که فرشاايدورد پنداشااته اساات ،پيوند همپايگي تفسااير نباشااد بلکه در جملة ( )2معادل فعل اساانادي "اساات" مي باشااد
(ارژنگ2732،ي 81و وحيديان کاميار و عمراني2733،ي )18و در جملة ( )1به همراه "فرهاد" جملة موصاااولي محساااوب
مي شود (ارژنگ2732،ي )237بر اين اساس ،فرهاد در جملة ( )2با گروه اسمي پيش از خود رابطة اسنادي دارد و درجملة

( )1به همراه "يعني" وابستة هسته است ،بنابراين" ،فرهاد" در هير يک از دو جمله ،هم نقش با گروه اسمي پيش از خود،
هم نيساات؛ از اين رو ،هير کدام از ويژگي هاي گروه تفساايري را ندارد جملة ( )7گروه اساامي از نوع هسااته  +وابسااته
حرف ا يافهاي ا ست هر چند از لحاظ معنايي واب سته يکي از معاني ه سته را بيان ميکند؛ بنابراين ،در اين جمله هم يک
هسته بيشتر وجود ندارد که آن را گروه اسمي چند هستهاي به شمار آوريم تنها جملة ( )1با تعريف فرشيدورد از تفسير
مطابقت دارد ،زيرا "خرس بزرگ" ترجمة دقيق "دب اکبر" ا ست و به و سيلة پيوند همپايگي "يعني" با آن پيوند خورده
ا ست و با تف سير شده هم ،هم نقش است اما رابطة آن با تف سير شده همانند رابطة تأکيد با تأکيد شده رابطة "اين هماني"
اساات؛ يعني ،به مصااداق واحدي اشاااره ميکنند از اين رو نميتوان آنها را دو هسااتة مسااتقل به شاامار آورد و همسااان
يکديگر پنداشت تا بتوانند گروه اسمي چند هستهاي تشکيل دهند بلکه بايد تفسيرگر را همانند تأکيد نقش مکرر دانست
با اين همه ممکن اساات "يعني" را به همراه مفساار در اين جمله همانند ارژنگ (2732ي )237جمله موصااولي تلقي کنيم؛
اما ،باز گروه اسمي دو هستهاي نخواهيم داشت بلکه گروه اسمي حاصل از نوع هسته  +وابسته خواهد بود
جي بدل ي  2پسر او  ،فرهاد  1فردا ،چهار شنبه
بر اساااس ديدگاه فرشاايدورد ،بدل بايد معني بدلدار را روشاان کند يا از آن رفع ابهام نمايد (2731ي ) 783که وجه
تشابه آن با تفسير اين است که بدل و بدلدار هم م ل تفسير شده و مفسر مصداق واحدي دارند و رابطة آنها رابطة " اين
هماني" ا ست ،اما تفاوت آن با تف سير اين ا ست که تف سير شده و مف سر دقيقاً معادل هم ه ستند و ارالعات برابري ارائه
ميکنند؛ زيرا مفساار معناي تفساايرشااده اساات که اگر غير از آن باشااد مفساار نخواهد بود ،اما بدل حتماً بايد ارالعات
روشااانتري دربارة بدل دار ارائه کند تا از عهدة معرفي آن برآيد؛ بر اين اسااااس ،بدل و بدلدار هرگز از لحاظ مفهوم
نميتوانند معادل هم باشند هر چند يکي اسم خاص (مانندي تهران) و ديگري وصف خاص (مانندي پايتخت ايران) باشد که
ناديده گرفته شدن ،اين مالقها سب

شده ا ست بدل و بدلدار را همانند تف سير شده و مف سر معادل هم بدانند و رابطة

نحوي درون گروهي براي آن دو در نظر نگيرند هر چند بدل و بدلدار مجموعا مانند هر گروه ا سمي ديگر در ساختمان
جمله در يک جايگاه نحوي قرار ميگيرند براين پايه مي توان گفت ميان بدل و بدلدار در سااااخت گروه اسااامي رابطة
نحوي خاصي وجود دارد و اين دو هرگز گروه اسمي چند هستهاي نمي سازند که به اعتقاد ما اين رابطه ،رابطة اسنادي و
وابستگي است از اين رو اصطالح بدل را هم براي نشان دادن چنين رابطهاي مناس

ندانسته ،به جاي آن "مسند اختياري"

را پيشنهاد کرده ايم (تارويردي نس 2733 ،ي )738در هر حال ما بدل دار را در ساخت گروه اسمي ،مسنداليه بدل (مسند
اختياري) ميدانيم و بر اين ا ساس معتقديم رابطة آنها با هم از لحاظ شخص و شمار دقيقاً همانند رابطه م سنداليه با م سند
اجباري ا ست4؛ يعني الزم ني ست از لحاظ شخص با هم مطابقه دا شته با شند هر چند از لحاظ شمار بايد ميان آنها مطابقه
باشد (مسند در موارد خاصي با مسند اليه از لحاظ شمار مطابقت ميکند و آن قاعده در اين ساخت نيز صادق است (نکي
ربي

زاده2738 ،ي)237
بر پاية آنچه گذشت روشن شد که فرشيدورد نقش مکرر را هم هستة همسان شمرده و آن را با اسم يا گروه اسمي

پيش از خود ،گروه ا سمي چند ه ستهاي دان سته ا ست اما چنان که گفتيم بدل همانند تأکيد و تف سير نقش مکرر ني ست و
اين در مواردي که بدل و بدل دار از نظر شخص با هم مطابقه نداشته باشند ،بيشتر آشکار است؛ مانندي
ما دانشااجويان معتقديم

و اين رابطه (اجباري نبودن مطابقه از نظر شااخص) دقيقاً ميان مسااند و نهاد هم ديده مي

شود اما در ميان تاکيد با تاکيد شده و تفسير و مفسر وجود ندارد جال

اينکه خيامپور (2731ي )11اين مورد را نه ساخت

بدلي بلکه ساخت وصفي دانسته و "ما" را وصف "دانشجويان" به شمار آورده که اگر اين نظر درست باشد ،بايد مطابقه
صفت و مو صوف را از نظر شمار در موارد خا صي بپذيريم درحالي که در زبان فار سي ميان صفت و مو صوف از نظر
شمار مطابقه وجود ندارد باغيني پور (2731ي )77در نقدي که بر نظر خيامپور دربارة وصف يمير نوشته ،با اکر داليل و
شواهد کافي نظر ايشان دربارة ساخت وصفي بودن ترکي

"ما دانشجويان" را به درستي مردود دانسته؛ با اين حال ،نظر

اين محقق نيز که "ما" را در اين ساخت به اصطالح بدلي" ،بدل جزئي غيرمحض تعريفي" دانسته است ،نميتواند درست
با شد چرا که "دان شجويان" در اين ترکي

يعني ساخت گروه ا سمي (م سندواره يا همان م سند اختياري) "ما" به شمار

ميرود بديهي اساات "دانشااجويان" به علت وابسااته بودن به "ما" نقش نحوي مسااتقلي در جمله ندارد و وابسااتة نهاد به
شمار مي رود

 .3ماهيت وابسته
الف :بررسی تطبیقی ديدگاه هاي مختلف درباره ماهیت وابسته

هرچند اغل

د ستورنوي سان تعريفي از واب سته ارائه نکرده اند اما چنين مينمايد که ميان د ستوردانان دربارة ماهيت

وابسااته اتفاق نظر وجود ندارد و شااايد بتوان گفت گروهي برآنند که وابسااته نبايد از عناصاار صاارفي و نقش نماهاي زبان
باشد؛ و اين از تعاريف مشکوةالديني و فرشيدورد از وابسته که در زير نقل ميشود ،قابل استنباط استي
«به واژهها و گروههايي که در گروه ا سمي به همراه ا سم (ه سته) ظاهر مي شوند ،واب ستههاي ا سم گفت مي شود»
(مشکوةالديني2731 ،ي)217
«وابساااته ،کلمه يا جمله واره يا گروهي اسااات که معني کلمه يا جمله واره يا گروه ديگر را که "هساااته" ناميده
ميشود ،کامل کند يا چيزي به معني هسته بيفزايد ،بيآنکه با آن همپايه و همسان باشد» (فرشيدورد2731،ي)288
آنچه از اين سخنان ميتوان ا ستنباط کرد اين ا ست که واب ستهها از عنا صر واژگاني زبان ه ستند و نبايد ن شانه هاي
صرفي و نقش نماها را جزء واب سته هاي گروه ساز به شمار آورد و شايد بتوان ا ستدالل کرد اين د ستور نوي سان در اينکه
وابسته بايد با هستة خود رابطة نحوي داشته باشد اتفاق نظر دارند هر چند بدان تصريح نشده است اما قرائن نشان ميدهد
برخي دساااتور نويساااان از جمله وحيديان کاميار و عمراني و بارني با اين عقيده موافق نيساااتند؛ زيرا وحيديان کاميار و
عمراني (2733ي )13پساااوند نکره و نشاااانههاي جمع را نيز جزء وابساااتهها اکر کردهاند که نه از عناصااار واژگاني زبان
مح سوب مي شوند و نه ميان آنها و ه سته ،رابطة نحوي وجود دارد بارني(2731ي )283-283هم "را" و "پ سوند نکره" را
جز واب ستهها دان سته ا ست که اولي از نقش نماها و دومي از ن شانههاي صرفي ا ست خانلري(2731ي )112همچون معيار
معرفي وابسااتهها را نقش نحوي انتخاب کرده ،ميتوان گفت او نيز معتقد به وابسااته بودن نقش نماها و نشااانههاي صاارفي
نيست ،زيرا ميان اين عناصر و هسته ،رابطه نحوي برقرار نيست گذشته از اينها ،بارني (2731ي )212اسمهاي مرک

را هم

گروه به شاامار آورده که نشااان دهند تلقي خاص او از وابسااته اساات و ديدگاه او در اين مورد با ديگران کامالً متفاوت
است

بنا برآنچه گذشت واب ستههاي گروه ا سمي را با لحاظ نمودن همه ديدگاهها ميتوان در موارد زير خال صه کردي 2
مقولههاي واژگاني  1مقولههاي دساااتوري که خود دو دساااتهاندي الف) نشاااانههاي صااارفي؛ ب) نقش نماها؛ و  7بند
موصولي
ب :نقد ديدگاههاي مختلف درباره ماهیت وابسته

در اينکه اغل

واب ستهها از مقولههاي واژگاني ه ستند ،هير ترديدي وجود ندارد م ضافاً اينکه ميان ه سته و واب سته

بايد رابطة نحوي وجود دا شته با شد ،وگرنه با واژه تفاوتي نخواهد دا شت بگذريم از اينکه ميان اجزاي برخي واژهها هم
رابطة نحوي برقرار ا ست (نکي افرا شي2731،ي )78چه ر سد به رابطة ميان اجزاي گروه و در اين مورد تفاوت تکيه آن را
از گروه متمايز ميکند؛ اما اکر شدن "را" به عنوان وابسته ،درست نمينمايد؛ زيرا "را" از نقشنماهاي گروه اسمي است
نه از وابستههاي آن و چنان که در بحث قاعدههاي سازهاي يادآوري کرديم ،نقش نماها که از اساسيترين عناصر گروه
ا سمي ه ستند ،به کلي فراموش شده اند از اين رو شاي سته ا ست براي آنها هم جايگاهي در ساخت گروه ا سمي در نظر
گرفته شاود و "را " هم جزء آنان به شامار آيد ،ولي نشاانههاي صارفي اسام (نشاانه نکره و نشاانه هاي جمع) هر چند از
عنا صر مقيد ه ستند و به عبااااارتي نوعي واب سته به شمار ميروند ،اما مفهوم واب سته بودن آنان کامالً متفاوت از واب ستگي
نحوي است ،واب سته بودن اينها به مفهوم غير م ستقل بودن آنها ست؛ يعني به تنهايي کاربردي ندارند نه اينکه واب ستة گروه
ساز به شمار ميروند که نبود مالق واحد براي معرفي وابستهها سب

شده است ،آنها نيز در کنار وابستههاي نحوي قرار

گيرنااد کااه بي ترديااد پااذيرفتني نيساااات (نااکي وحيااديااان کاااميااار و عمراني2731،ي7؛ مشاااکوةالااديني2731،ي23؛
مدرسي2733،ي)227

 .4طبقه بندي وابستهها
الف :بررسی تطبیقی ديدگاهها دربارة معیار و شیوة معرفی وابستهها

د ستورنوي سان ،با معيار واحدي به ربقه بندي و معرفي واب ستهها نپرداخته اند؛ بارني (2731ي )277واب ستهها را عموماً
با اکر مقولة د ستوري (ا سم و يمير و صفت) وگاهي با اکر خود کلمه بدون ا شاره به ربقة د ستوري آن م ل "را" به
معرفي آنها پرداخته اساات؛ خانلري(2731ي )112با معيار قرار دادن نقش نحوي وابسااته ها ،به معرفي آنها پرداخته اساات
وحيديان کاميار و عمراني (2733ي ،)13ارژنگ (2732ي 73و ،)288مشاااکوةالديني (2731ي 271و ، )288انوري واحمدي
گيوي (2732ي )271و فر شيدورد (2731ي 777و 718و ،)717بع ضي از واب ستهها را با اکر مقولة د ستوري ( صفت عالي و
) و بعضي ديگر را با اکر نقش نحوي (مضاف اليه و ) معرفي کردهاند
ب :نقد ديدگاهها دربارة معیار و شیوة معرفی وابستهها

مالق قراردادن مقولة د ستوري براي معرفي واب ستهها که روش بارني مبتني بر آن ا ست ،روش منا سبي ا ست ،اما
الزم اساات با تعيين رابطة نحوي ميان هسااته و وابسااته ،اين روش تکميل شااود اما نقش نحوي معيار مناساابي براي معرفي
واب ستهها ني ست ،هر چند که براي ن شان دادن رابطة اجزا الزم ا ست از اين رو ،بايد با اکر مقولة د ستوري واب سته و تعيين
جايگاه آن ،به رابطة نحوي هم اشااااره شاااود و گرنه نقش نحوي به تنهايي از عهدة نشاااان دادن نوع و جايگاه وابساااته بر

نميآيد م الً دو نوع وابسته با عنوان صفت ترتيبي داريم که يکي با پسوند ُ_ مين قبل از هسته ميآيد و ديگري با پسوند
_ م ،بعد از هسته که اگر در معرفي آن به وصف بسنده کنيم ،آن را به خوبي معرفي نکردهايم
ُ
روش ديگر که آميزهاي از روش اول و دوم اسات ،در واقع نادرسات ترين روش محساوب ميشاود؛ زيرا مالق و
معي ار م شخ صي براي معرفي واب سته در ساخت گروه ا سمي در نظر گرفته ن شده ا ست ،به روري که در معرفي آنها ميان
مقولة دسااتوري و نقش نحوي تفاوتي در نظرگرفته نميشااود که اگر دقت بيشااتري شااود عناصاار وابسااته بر اسااس مقولة
دستوري معرفي ميشوند و سپس رابطة نحوي ميان اجزاي گروه مشخص ميگردد که ميتوان اين روش را بهترين روش
در معرفي وابستهها دانست

 .5تعداد و جايگاه وابستهها
الف :بررسی تطبیقی آراي دستورنويسان دربارة تعداد و جايگاه وابستههاي گروه اسمی

خانلري واب ستهها را از لحاظ جايگاه (تقدم و تأخر آن از ه سته) ربقه بندي نکرده ا ست وحيديان کاميار و عمراني
(2733ي ،)13انوري و احمدي گيوي (2731ي ،)271ارژنگ (2732ي )73و بارني (2731ي )273و مشکوةالديني (2731ي)217
واب ستهها را از لحاظ تقدم و تأ خر آن ن سبت به ه سته به دو د سته پي شين (واب ستههايي که پيش از ه سته ميآيند) و پ سين
(وابستههايي که پس از هسته ميآيند) تقسيم کردهاند
فرشاايدورد (2731ي" )773وابسااته گردان" را به دو مورد ياد شااده افزوده و از اين لحاظ وابسااته ها را به سااه گروه
تقسيم کرده استي پيشين ،پسين و گردان (وابستههايي که هم ميتوانند قبل از هسته قرار گيرند و هم پس از آن)
به اعتقاد بارني (2731ي )277حداک ر چهار واب سته ميتواند قبل از ه سته گروه ا سمي قرار گيرد و پنج واب سته بعد از
آن بر اين اساااس يک گروه اساامي در زبان فارسااي حداک ر از ده جزء تشااکيل ميشااود ،اما به اعتقاد مشااکوةالديني
(2731ي )217حداک ر ساااه وابساااته ميتواند پيش از هساااته قرار گيرد و پنج وابساااته بعد از آن؛ علت اختالف در تعداد
واب ستههاي پيش از ه سته اين ا ست که بارني "مميز" را از واب ستههاي ه سته ميداند ،درحالي که م شکوةالديني آن را از
واب ستههاي عدد (واب ستة واب سته) .ديدگاه فر شيدورد دربارة "مميز" متناقض به نظر مي آيد او به صراحت نو شته «معدود
بعد از رو شنگر را مي توان متمم آن دان ست ،در اين صورت رو شنگر خود مو صوف عدد مي شود» (2731ي ،)723اما در
بحث وابسااتههاي پيشااين گروه اساامي (2731ي )718روشاانگر معدود را به عنوان وابسااته اکر کرده اساات ،حال آنکه اين
سخن را تنها چند صفحه بعد از آن نقض ميکند و مينوي سد «رو شنگر ا سمي ا ست که از لحاظ د ستوري مو صوف و
معدود عدد به شمار ميرود ،در حکم هسته

بنابر اين ،روشنگر عدد و اسم بعد از آن در واقع خود يک گروه اسمي به

شااا مار مي رو ند که مجمو ع ًا موصاااوف و م عدود عدد ند» (2731ي )713اين د يد گاه دقي قاً برخالف نظر مشاااکوه
الديني( )217،2731و ارژنگ ( )281،2732است ارژنگ معتقد است «گاهي در شمارش اشياء بعد از صفت شمارشي و
قبل از هستة گروه،کلمهاي مناس

ميآيد که با صفت شمارشي يک گروهک مي سازدي دو جلد کتاب اين کلمه که با

صفت شمارشي يک گروهک ساخته و با آن به رور يکجا وابستة هستة گروه شده ،مميز نام دارد» بنابراين تنها اختالف
در تعداد وابستههاي پيشين به همين مويوع مربوط است ،هر چند که وحيديان کاميار و عمراني ،انوري و احمدي گيوي،
ارژنگ و خانلري ،به اين مورد که حداک ر چند وابسته ميتواند به همراه هسته به کار رود ،اشارهاي نکرده اند

ب :نقد ديدگاهها دربارة تعداد و جايگاه وابستههاي گروه اسمی

به نظر ميرسد ميتوان ربقهبندي وابستهها را برحس جايگاه با اندق تيييري در سه گروه پيشين ،پ سين و گردان
تکامل بخشيد بدين ترتي

که وابستهها ابتدا به دو گروه کلي سابت و گردان تقسيم شوند و سپس وابستههاي سابت خود

در دو گروه پيشااين و پسااين ربقه بندي شااوند دربارة حداک ر وابسااتههاي پيشااين هم نظر مشااکوةالديني درساات به نظر
ميرسد ،زيرا مميز با عدد يک گروه وصفي تشکيل ميدهد و بنابراين وابستة وابسته است نه وابستة هسته؛ يک نکته هم
دربارة مميز بگوييم و آن اينکه مميز نميتواند در زبان فارساااي هساااتة گروه اسااامي قرار گيرد (تفکري رياااايي و
نظري)2777،؛ زيرا ،اوالً کاربرد مميز در زبان فارسي اغل

اختياري است و دوم اينکه امکان ايافه شدن نشانههاي نکره

و شمار به هستة گروه اسمي در زبان فارسي وجود دارد که اگر آنها را به مميز ها به عنوان هسته گروه ايافه نماييم ،جمله
بدساخت ميشود؛ مانندي
الفي دو نفري شتر؛ بي چهار تاها کتاب

 .6وابستههاي گردان
الف :ديدگاههاي مختلف دربارة وابستههاي گردان

هير د ستورنوي سي به جز فر شيدورد (2731ي )717به اين مو يوع نپرداخته ا ست تنها کاري که ديگر د ستور
نويسان انجام دادهاند اين است که در بحث از صفت بياني به عنوان وابستة پسين امکان قرارگرفتن برخي صفات حصري
بياني مانند "تنها" و "يگانه" در جايگاه پيش از هساته را هم متذکر شاده اند البته علت اصالي بي توجهي به اين موياوع
اين است که آنها اصالً توجه به هستة مصدري نداشته اند؛ زيرا ،اغل

وابستههاي گردان متعلق به هستة مصدري هستند و

ه ستة غير مصدري کمتر واب سته گردان دارد به هر حال فرشيدورد در اين راه پي شگام بوده و برخي از واب ستههاي گردان
را با اکر مقولة دستوري م ل صفات حصري و بعضي از کلمههاي حصر و قصر و بعضي ديگر از قبيل بعضي مضاف اليه
ها و مفعولهاي مصاادر را با اکر نقش دسااتوري معرفي کرده اساات اين نکته هم که تييير جايگاه وابسااته ممکن اساات
همراه با تييير نقش نحوي باشد ،از نظر او پنهان نمانده است
ب :نقد ديدگاههاي مختلف دربارة وابستههاي گردان

چنانکه اشاااره شااد از ميان دسااتورنويسااان فقط فرشاايدورد به معرفي وابسااتههاي گردان پرداخته اساات ،که به حق
ديدگاهش نيز دربارة واب ستههاي گردان ،م ستدل و پذيرفتني ا ست؛ اما ميتوان اين واب ستهها را با روش دقيق تري معرفي
نمود اکر اين نکته يروري است که وابستههاي گردان از نظر مقوله دستوري تفاوتي با ديگر وابستهها ندارند و غالباً اسم
يا صفت ه ستند ،تنها تفاوت ا سا سي که با واب ستههاي سابت دارند اين ا ست که اين واب ستهها ممکن ا ست همراه با تييير
جايگاه تييير نقش نحوي هم داشته باشند از اين رو ،معرفي اغل

آنها با مالق قراردادن نقش نحوي که حتي در معرفي

وابستهاي سابت هم درست نيست ،نميتواند منطقي باشد بنابراين ،روش مناس

آن است که براي نشان دادن تييير نقش

نحوي در جايگاههاي قبل يا بعد از هسااته از فرمول ترکيبي مقوله نما و نقشنما اسااتفاده ش اود و تفاوتها به روشااني بيان
گردد؛ مانندي

مقوله

صفت  +اسم

اسم  +صفت

مثال

سريع رفتن

رفتن سريع

قيد  +هسته

نقش

هسته  +صفت

نتيجهگيري
 2ساخت گروه اسمي در زبان فارسي منحصر به الگوي (هسته  +وابسته) نيست بلکه الگوهاي (هسته  +هسته) و
(هسته  +هسته  +وابسته) نيز ساخت هاي ديگر گروه اسمي در زبان فارسي هستند
 1بدل ،ه سته هم سان در ساخت گروه ا سمي ني ست ،بلکه از واب سته ها ست يمن اينکه بدل (م سندواره ،م سند
اختياري) به رور م ستقل ،نقش نحوي در ساخت جمله ني ست ،بلکه نقش نحوي م ستقل در ساخت گروه ا سمي ا ست
بدين معني که بدل و بدل دار نقش نحوي واحدي را در جمله ايفا مي کنند و دستورنويسان در اين باره اتفاق نظر دارند
 7تأکيد نه هستة همسان است و نه از وابستههاي گروه اسمي؛ بلکه نقش مکرر است
 1همسان نبودن تفسير با تفسيرشده اسبات شد از اين رو همانند تأکيد آن را نقش مکرر دانستيم ،اما الزم است با
تحقيق بيشتري مشخص شود که از وابسته هاي گروه اسمي نيست
 8روشنگر معدود از وابسته هاي هسته نيست ،بلکه از وابسته هاي وابسته هسته است يمن اينکه روشنگر در زبان
فارسي خود هستة گروه اسمي نمي تواند باشد
 1بهترين روش در معرفي وابستهها ،ربقه بندي آنها بر اساس مقولة دستوري و مشخص کردن رابطة نحوي هسته و
وابستههاست
 3توجه به هستة مصدري از اهميت ويژهاي برخوردار است ،زيرا برخي وابسته ها مختص هستة مصدري است
 3تکواژهاي دسااتوري جزء وابسااتههاي گروه ساااز نيسااتند ،بلکه وابسااته بودن آنها به مفهوم عدم کاربرد مسااتقل
آنهاست؛ زيرا ،ميان اجزاي گروه اسمي همواره رابطة نحوي خاص برقرار است
 7الزم است براي نقش نماها هم که از عناصر گروه اسمي هستند و تاکنون به آنها توجه نشده است ،جايگاهي در
ساختار گروه منظور شود.

يادداشتها:
 2ا شاره به اين نکته يروري مي نمايد که در زبان فار سي عالوه برجمع ساختواژي ،جمع نحوي نيز وجود دارد که نمونه مذکور از آن جمله ا ست (براي
ارالع بيشتر از مسائل نحوي شمار اسم ،نکي ري

و علي نژاد2738 ،ي)287

 1گفتني ا ست رفتار نحوي گروه ا سمي آميخته با گروه ا سمي چند ه ستهاي در جمله يک سان ا ست و تفاوت آنها در سطح گروه از لحاظ صوري و معنايي
است
 7در معني شناسي منطقي ،رابطة دو لفظي را که به مصداقي واحد اشاره کنند" ،اين هماني" مي نامند (صفوي)2731،
 1تفاوت هاي اساسي مسند اختياري را با مسند اجباري مي توان چنين برشمردي مسند اختياري (مسندواره) همواره بي اسناد آشکار در جمله ظاهر ميشود از
اين رو به جاي تشکيل جمله ،با مرجع خود تشکيل گروه اسمي مي دهد به اين معني که مسند اختياري نقش نحوي در ساخت جمله نيست بلکه نقش نحوي
در ساخت گروه ا سمي است که هستة گروه ،مسنداليه آن است بدين ترتي

روابط نحوي اجزاي گروه اسمي در بعضي ساخت ها ،مشابه ساخت جمله است،

اما اسناد آشکار ندارد مسند اختياري نمي تواند از مقوله صفت باشد مگر اينکه تييير مقوله داده و در حکم اسم باشد و وصف خاص به شمار آيد
جملههاي نمونه زير را در نظر مي گيريمي
فردوسي ،بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان است

فردوسي ،بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان ،اهل توس بود
چنانکه جمالت نمونه اکر شده ،نشان ميدهد "بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان" در جمله نخست نقش مسندي دارد و اين نقش در جمله دوم با تيييراتي
که رخ داده است ،به داخل گروه منتقل شده است؛ يعني "بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان" که مسند اجباري جمله نخستين است  ،در جمله دوم "مسند
اختياري" هسته گروه اسمي است نه مسنداليه تکراري در آن جمله هرچند کل گروه اسمي يکجا مسنداليه است
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