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  چكيده
ر دربارة عناصر ساختماني هاي دستورنويسان برجستة معاص  در اين پژوهش كوشش شده است تا ديدگاه 

هاي مختلـف    بعد از آن ديدگاه گروه اسمي با هم مقايسه و وجوه اختالف و اشتراك آنها مشخص شود.
با اصول علمي مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد. در اين تحقيق، ضرورت توجه به هستة مصـدري و وابسـته   

اسمي اثبات گرديده و وابستة گروه ساز هاي اختصاصي آن، نقش نماها و هستة همسان در ساخت گروه 
بودن تكواژهاي دستوري و نقش مكرر ناپذيرفتني دانسته شده است. همچنين نظرية وجود گـروه اسـمي   

اي و گروه اسمي آميخته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در اين تحليل موارد زير مشـخص   چند هسته
اي است كه با هستة خود گروه   مكرر، بلكه مسندواره گرديده است: بدل نه هستة همسان است و نه نقش

دهد؛ تأكيد نه هستة همسان است و نه وابستة گروه ساز؛ تفسير هسـتة همسـان     اسمي وابستگي تشكيل مي
  نيست، اما دربارة نقش مكرر يا وابسته بودن آن تحقيق بيشتري الزم است.
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  مقدمه 
شناسـي   هاي مختلـف زبـان    تاكنون ساخت گروه اسمي در زبان فارسي بر پاية ديدگاه
 به توان آنها را عنصر وابسته  مورد تحليل قرارگرفته، اما هنوز دربارة برخي عناصر كه آيا مي

ابسته چندان روشن نيسـت؛  از اين جهت، ماهيت و ورد يا نه، اتفاق نظر وجود ندارد.شمار آ
از سوي ديگر، دربارة هستة همسـان هـم تحقيـق اساسـي صـورت نگرفتـه اسـت؛ بنـابراين،         

هاي اسمي به طور كامل مورد تحليل قرار نگرفته است. بـر ايـن     توان گفت ساخت گروه  مي
، اي گـروه اسـمي   هـاي سـازه    هاي دستورنويسان دربارة قاعده  نمايد ديدگاه  پايه ضروري مي

هـاي اختصاصـي آن،     ها، هسـتة مصـدري و وابسـته     اي بودن گروه اي يا يك هسته چند هسته
ها و روش تحليل آنها، با هم مقايسه و نقاط قوت و ضعف آنها با اصول علمي   ماهيت وابسته

هاي ايـن محققـان     مشخص گردد كه هدف تحقيق حاضر همين است. در اين مقاله، ديدگاه
شمند با هم مقايسه شده و مورد نقد و تحليل قـرار گرفتـه اسـت: بـاطني     و دستور نويسان دان

)، وحيــديان 1381)، ارژنـگ ( 1386)، انــوري و احمـدي گيــوي ( 1372)، خـانلري ( 1372(
  ).1384الديني (ة) و مشكو1384)، فرشيدورد (1387كاميار و عمراني (

 اي آن . عناصر ساختماني گروه اسمي و قاعده هاي سازه1

هاي مختلف دربارة عناصـر سـاختماني گـروه اسـمي و قاعـده هـاي         گاهالف: ديد
  اي آن سازه

)، گروه اسمي را در زبـان  67:1387) و وحيديان كاميار و عمراني (138:1372باطني (
فارسي تشكيل يافته از يك كلمه (اسم) به عنوان هسته (عنصراجباري) دانسته اند كه ممكن 

ــراختياري   ــته (عنصـ ــدادي وابسـ ــت تعـ ــانلري (  اسـ ــد؛ خـ ــته باشـ ــز داشـ )، 241:1372) نيـ
)، برخالف باطني و وحيديان كاميار و عمراني، 338:1384) و فرشيدورد(23:1381ارژنگ(

آورنـد و وجـود     اسم يا آنچه را كه در حكم اسم است به تنهايي گروه اسمي به شـمار نمـي  
و احمـدي گيـوي   داننـد؛ انـوري     وابسته را به همراه هسته براي تشكيل گـروه ضـروري مـي   

اي از   ) با اينكه همانند خانلري، ارژنـگ و فرشـيدورد، گـروه اسـمي را زنجيـره     133:1386(
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اند، اما برخالف آنان، مانند باطني و وحيديان كاميار و عمرانـي، هسـته     هسته و وابسته دانسته
زم) را براي تشكيل گروه عنصر اجباري (الزم وكافي) و وابسـته را عنصـر اختيـاري (غيـر ال    

گيري با عقيدة تشكيل يافتن گـروه، از هسـته و وابسـته در      دانسته اند. گفتني است اين نتيجه
  تناقض است.

الديني دربارة گروه اسمي اندكي مبهم است، زيرا تعريف او از گـروه  ةديدگاه مشكو
آيد و هسـتة آن اسـم     آن واحد نحوي كه از يك يا چند واژه به هم مرتبط پديد مي«اسمي: 

گروه رشـته يكپارچـه و بـه    «) با تعريف كلي اش از گروه: 142:1384الديني،ة(مشكو» ستا
اي از واژه هاست كه داراي يكي از واژه هاي اصلي يـا هسـته، فعـل، اسـم، صـفت،        هم بافته

» رود  حرف اضافه يا قيد است و بـا نقـش يـا رابطـة دسـتوري خـاص در جملـه بـه كـار مـي          
اوت اسـت. پـس بـر اسـاس نظـر ايـن محقـق، گـروه، رشـتة          ) متفـ 20:1384الديني،ةمشكو (

ها بايد باشد، نه يك واژه. از اين رو، آن بخـش از تعريـف    اي از واژه  يكپارچه و به هم بافته
هاي گروه اسمي از يك واژه، با تعريـف    گروه اسمي مبني بر تشكيل يافتن برخي از ساخت

الديني از گـروه  ةدادن تعريـف مشـكو  كلي گروه مغاير است. بدين ترتيب، با مـالك قـرار   
اسمي، بايد او را در اين مورد، همنظر با باطني و وحيديان كاميار و عمراني بدانيم و با اتكاء 

اش از گروه (كه گروه اسمي هم از آن مستثنا نيست) با خـانلري، ارژنـگ و     به تعريف كلي
  فرشيدورد هم عقيده به شمار آوريم.

رد گروه اسمي تشكيل يافتـه از يـك هسـته و يـك يـا چنـد       وانگهي به اعتقاد فرشيدو
هاي گروه اسمي در زبان فارسي است نه اين كـه سـاخت گـروه      وابسته تنها يكي از ساخت

هـا،    ). بر اين اساس، او با در نظر گرفتن ديگر ساخت356:1384اسمي به آن منحصر است (
نام نهـاده اسـت كـه خـود      "سانهم"عنصر ديگري را به اجزاي گروه اسمي افزوده و آن را 

چهار نوع است: همپايه، تأكيد، تفسير و بدل. بر پاية اين نظريه، با افزوده شـدن يـك عنصـر    
هاي اين گروه ممكن است، نه از يك هسته و   ديگر به عناصر گروه اسمي، بعضي از ساخت

اي نداشته   وابسته ووابسته و يا تنها از يك هسته، بلكه از دو يا چند هستة همسان ساخته شود 
گـروه اسـمي چنـد    "كه هم چند هسته داشته باشد و هم چند وابسته، كه به ترتيب باشد يا اين
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). البتـه بعضـي از   373:1384ناميده شده اند (فرشيدورد، "گروه اسمي آميخته"و  "هسته اي
و  هـا شـمرده، وحيـديان كاميـار      عناصر گروه اسمي، مانند بدل را كه فرشـيدورد از همسـان  

هـا    داننـد و اغلـب دستورنويسـان از وابسـته      ) از عناصر گروه اسـمي نمـي  97:1387عمراني (
-118:1381؛ ارژنـگ، 241:1372؛ خـانلري، 163:1384الـديني، ةمحسوب داشته اند (مشكو

119.(  
ها يك عنصر نقـش كليـدي دارد و ديگـر عناصـر         بنابرآنچه گذشت، در بعضي گروه

و در بعضي ديگر بيش از يك عنصر نقش كليدي دارد چه عنصـر  روند   تابع آن به شمار مي
تـوان گفـت     تابعي در آن ساخت وجود داشته باشد چه وجود نداشـته باشـد؛ از ايـن رو مـي    

مند صـورت    نها به صورت نظام  هاي نحوي تابع قواعد خاصي است و تشكيل آ  ساختار گروه
اي گـروه اسـمي در زبـان      وفنـد، قواعـد سـازه   اي معر  هاي سازه  گيرد، اين قواعد به قاعده  مي

  توان چنين خالصه كرد:  هاي مختلف باشد، مي  فارسي را كه نشان دهندة ديدگاه
الف: هسته + (وابسته) + (وابسته) + (وابسـته وابسـته)؛ ماننـد: علـي، كتـاب، او. ديـوان       

  (اشعار) (شهريار)
اننـد: كتـاب علـي. ديـوان اشـعار      م هسته + وابسته + (وابسته ) + (وابسـته وابسـته)؛   ب:

  شهريار)(
  ج: هسته + هسته + (هسته)؛ مانند؛ احمد و حسن .

د: هسته + هسته + وابسته + (هسته) + (وابسته) + (وابسته وابسته)؛ مانند: مـن و عمـوي   
  احمد.

برپاية قاعدة (الف)گروه اسمي تنها از يـك هسـته تشـكيل مـي شـود و ممكـن اسـت        
ي داشته باشد كه خود اين وابسته ها هم ممكـن اسـت وابسـته يـا وابسـته      وابسته يا وابسته هاي
  هايي داشته باشند. 

بر پاية قاعدة (ب)گروه اسمي حداقل از يك هسته و يك وابسته تشكيل مي شـود و   
هـا خـود ممكـن اسـت       ممكن است  وابسته، بيش از يكي باشـد، همچنـين بعضـي از وابسـته    

  باشند.وابسته يا وابسته هايي داشته 
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اي در   شود و عنصر وابسته  برپاية قاعدة (ج)گروه اسمي حداقل از دو هسته تشكيل مي
  ها بيش از دو تا باشد.  ساخت آن وجود نداشته باشد، و اين امكان نيز هست كه تعداد هسته

شود، ضـمن    گروه اسمي حداقل از دو هسته و يك وابسته تشكيل ميبرپاية قاعدة (د)
ن نيز هست كه هسته بيش از دو و وابسته بيش از يكي باشد و خود وابسته هم اينكه اين امكا
  هايي داشته باشد. وابسته يا وابسته

قاعـده هـاي    وهاي مختلف دربارة عناصر ساختماني گروه اسـمي    ب: نقد ديدگاه
  سازه اي آن

ان پـاره اي از زبـان شناسـ   «نويسـد:    الف: فرشيدورد دربارة نادرستي قاعدة (الـف) مـي  
ساختگرا يك كلمه را هم يك گروه خوانده اند كه اين تناقضـي اسـت معنـايي و مغـاير بـا      

افـزون بـرآن   ). 98:1384به بيش از يك كلمه اطالق مي شود (فرشيدورد،تعريف گروه كه 
اينكه اگر يك كلمه (اسم/ضمير) را به عنوان گروه اسمي بپذيريم، با اين استدالل وحيديان 

كـه   ). معلـوم نيسـت  67:1387اشـته باشـد (  تواند وابسته د  ه اسم بالقوه ميكاميار و عمراني ك
اگر اين امر بالقوه به بالفعل تبديل نشود، آيا با توجه به نظر كلي اغلب دستورنويسان دربارة 

تـر از جملـه قـرار      گروه كه آن را در سلسله مراتب واحدهاي زبان، بـاالتر از كلمـه و پـايين   
رت هم آن را باالتر از كلمه قـرار خـواهيم داد يـا در ايـن مـورد آن را      دهند، در اين صو  مي

همپاية كلمه خواهيم دانسـت و درصـورت اخيـر تفـاوت آن را بـا كلمـه چگونـه مشـخص         
  خواهيم كرد. براين اساس، ديگر ترديدي در نادرستي آن نيست.

بـان  ب: قاعدة (ب) طبق توصيفي كه اغلب زبان شناسان از ساخت گروه اسـمي در ز 
فارسي ارائه كرده اند، يكي از قواعـد پركـاربرد و اصـلي سـاخت گـروه اسـمي اسـت و بـا         

توان آن را پذيرفت. بدين ترتيب كه براي نقش نماها هـم كـه از اساسـي      اندك تغييري  مي
انـد،    ترين عناصر گروه اسمي هستند و متأسفانه هيچ يك از دستورنويسان بدان توجه نكرده

اي ياد شـده بيفـزاييم، زيـرا نقـش نماهـا، نـه         گيريم و آن را به قاعدة سازهجايگاهي درنظر ب
هسته هستند و نه وابسته، بلكه رابـط بـين ايـن دو (رابـط هسـته و وابسـته / رابـط هسـته هـا)          
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از سه عنصر تشكيل يافته است: كتـاب   "كتاب احمد"محسوب مي شوند؛ مثالً گروه اسمي 
  مد (وابسته)ِ (نقش نماي اضافه)+ اح-(هسته)+

ج: در قاعدة (ج)، همان اشكال قاعدة (ب) وجود دارد، اما به داليل زيـر بـا برطـرف    
كردن اشكال ياد شده، آن را بايد پذيرفت، هرچند غيـر از فرشـيدورد، كسـي آن را قاعـدة     

  گيريم :  هاي نمونه زير را در نظر مي  آورد. جمله  اي گروه اسمي به شمار نمي  سازه
  ما و شما رفتيم. .3. من و تو دانشجو هستيم؛ 2؛ و محمود رفتند. احمد و محمد .1

آمد، هر چند هركدام   در جملة نخست اگر نهاد يكي از سه نفر بود، بايد فعل مفرد مي
در جمله  "رفتند"از اينها از نظر معنايي فاعل جزء هستند، اما هيچ كدام به تنهايي، نهاد فعل 

است، امـا   "احمد، محمد و محمود"اي   گروه اسمي چند هستهمذكور نيستند؛ بنابراين، نهاد 
ها را گروه اسمي تصور كنيم   چنانچه همانند وحيديان كاميار و عمراني، هركدام از اين اسم

به هم عطف شده اند، مجبور خواهيم شد هماننـد آن محقـق بـراي توجيـه      "و"كه به وسيله 
اي بقيه نقش عطفي قائل شـويم و آن را نقـش   عقيده خود، اولي را نهاد به شمار آوريم و بر

رسد. براين پايـه، چـاره     ) كه البته اين تحليل چندان علمي به نظر نمي97:1387تبعي بناميم (
اي جز اين نداريم كه به رابطة معنايي آنها اذعان كنيم و جمع آمدن فعـل و مطابقـت آن را   

هـاي    ايسـته اسـت معنـا را در بررسـي    با گروه  با رابطة معنايي توجيه كنـيم. بـدين ترتيـب ش   
آيـد از آن اسـتفاده     دستوري به كلي رها نكنيم و در جايي كه به كمك بررسي صوري مـي 

  1كنيم.
 "هسـتم "فاعل آن بـود، بايـد فعـل آن     "من"در جملة دوم هم وضع چنين است؛ اگر

ي دو شـد، امـا چـون فاعـل گـروه اسـم        مـي  "هستي"بود، فعل آن  "تو"شد و اگر فاعل   مي
بنـابراين جمـع آمـدن فعـل      "مـا "است و از نظر معنايي معادل اسـت بـا    "من و تو"اي   هسته

  توجيه منطقي دارد و نيازي به متوسل شدن به ذكر داليل غير علمي نيست.
و فعـل   "مـا "معـادل اسـت بـا     "مـا و شـما  "اي   هسته در جملة سوم هم گروه اسمي دو

مانـد، در اينكـه در ايـن مـوارد       راين ترديدي باقي نمـي گواهي بر اين امر است. بناب "رفتيم"
ها روابط نحوي و معنايي خاصي برقرار است و بدين سبب به صورت يك واحـد    ميان هسته
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كند از اين رو بايـد بـه حـق، بـراي گـروه اسـمي چنـد هسـته اي در زبـان فارسـي             جلوه مي
  جايگاهي در نظر گرفت و نظر فرشيدورد را پذيرفت.  

اي (ب) و (ج)   هاي سـازه   اي (د) را هم بايد با اصالحاتي كه براي قاعده  عدة سازهد: قا
اي چنـد هسـته اي را پـذيرفتيم، ترديـدي در ايـن        ذكر كرديم، پذيرفت و چون قاعدة سـازه 

الگو نخواهيم داشت. در اين ساخت از گروه اسمي حـداقل يكـي از اجـزا و حـداكثر همـه      
اسـمي كـاملي هسـتند، امـا بـر روي هـم گـروه اسـمي جديـدي          آنها، خود به تنهايي گـروه  

  اي ساخته شده است:  سازند. نهاد جملة نمونه زير با اين قاعدة سازه  مي
  به كربال رفته بوديم. من و عموي احمد و دايي جواد

نهاد جملة نمونة ياد شده، گروه اسمي آميخته است، يعني گروهي است تشكيل يافتـه  
تقل (عموي احمد، دايي جواد) و يك اسم كه مجموعاً گـروه اسـمي   از دو گروه اسمي مس

 2جديدي ساخته اند.

 . هسته2

 گروه اسمي هسته در ساختة دربارهاي مختلف   بررسي تطبيقي ديدگاه الف:

 ،بررسـي كـرده انـد    در زبان فارسـي را كه ساختمان گروه اسمي  دستورنويساني ةهم 
توانـد بـه     صفت هم با تغيير مقولـه مـي   ا ضمير است واسم ي آن، ةمتفق القول برآنند كه هست

دانشـمندان  "در گـروه اسـمي    "دانشـمند " ماننـد:  عنوان هسته درگروه اسـمي بـه كـار رود؛   
 ."ايراني

هـاي متفـاوت     نظرگرفتن ويژگـي  در با) 349:1384( فرشيدورد و) 163:1372( باطني
ي و غيـر مصـدري اشـاره    مصـدر ة بـه تفـاوت ميـان هسـت     مصدري، غير هاي مصدري و  اسم

كـه صـرفاً بـه    مصـدري را بـه خـاطر اين    ةهاي اختصاصي هست  هرچند باطني وابسته اند،  نموده
 ،بـاطني به طور دقيق مشخص نكرده است. برخالف  پردازد،  بررسي ساخت صوري زبان مي

 مصدري را با ذكر نقش نحوي آن (مفعـول صـريح،  ة هاي اختصاصي هست  فرشيدورد وابسته
، به تفاوت اين دو نـوع  ديگر دستورنويسان ...) معرفي نموده است. غيرصريح، قيد و مغعول
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) در مقالـة  1385الـديني (   بـا ايـن حـال، مشـكوه    . انـد تـوجهي نكـرده   در كتب دستور هسته 
هاي گروه مصدري و كاركردهاي نحوي آن را بيان كرده اسـت.    مستقلي به تفصيل ويژگي

هـاي گروهـي     روشن است كه گروه مصدري، بـه لحـاظ سـازه   «... نويسد   او به صراحت مي
هـاي    دهد؛ به اين معني كه هم سازه  اي همسان با گروه فعلي را نشان مي  همراه، ساخت سازه

  ».گروهي همراه اجباري و هم سازه هاي گروهي همراه اختياري در آن به كار مي رود
هـاي    اي بودن برخـي سـاخت   هسته همسان و امكان چند هستهاز بحث  در فرشيدورد 

هـاي همسـان معرفـي كـرده      را هسـته  "بدل" و "رتفسي" و "تاكيد" و "همپايه"گروه اسمي،
ــت    نخســـتين را دارنـــد ةاســـت و معتقـــد اســـت ايـــن عناصـــر همـــان نقـــش نحـــوي هسـ

مركزي در گروه اسمي اعتقاد ة اما ديگران تنها به وجود يك هست)، 356:1384(فرشيدورد،
طني با اين حال، باگروه اسمي مطرح نكرده اند. يك  د چند هسته را دردارند و امكان وجو

هـايي را كـه فرشـيدورد      ) به تفصيل سـاخت 105-101، 1372در بحث از مسنداليه تركيبي (
اي  هسـته  ناميده، تبيين نمـوده اسـت، امـا معتقـد بـه گـروه چنـد        "اي گروه اسمي چند هسته"

د گروه اسمي جداگانه هستند كه به وسيلة عناصـر  ها چن  نيست، بلكه معتقد است اين ساخت
به هم قالب شده اند و يا اينكه دو يا چنـد گـروه اسـمي بـه صـورت       "يا"،  "و"همپايه ساز 

  عطف بيان در كنار يكديگر قرار گرفته اند.

  گروه اسمي هسته در ساختة دربار هاي مختلف  ديدگاه ب: نقد
 در (مـثالً  صـفت تغييـر مقولـه داده اسـت     ضـمير يـا   اسم، گروه اسمي، ةاينكه هست در

گـروه اسـمي قـرار    ة دانشمند با تغيير مقوله درجايگـاه هسـت   »دانشمندان ايراني"گروه اسمي
دستورنويسـان و زبـان شناسـان    ة ييـد همـ  أمورد ت ندارد و اين، ترديدي وجود. گرفته است)

در و اسم مصدر از نويسان به نوع هسته و جدا نكردن مص اما بي توجهي اغلب دستور است.
ها با در نظر گرفتن وضع متفاوت اين گونه اسم ها در گروه اسمي، بي اعتنـايي بـه     ساير اسم
توانـد    هاي اختصاصي اين نوع هسته را هم به دنبال داشته است كه از نظر علمـي نمـي    وابسته

مصـدر   ممكـن اسـت   "هسـته "قابل توجيه باشد؛ ازاين رو، باطني با يادآوري اين نكتـه كـه   
ــراي نشــان دادن اهميــت هســت  )163:1372( باشــد مصــدري برداشــته اســت  ةگــام مثبتــي ب
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ــه شــرح كامــل وابســته  ــه اســت   هرچندكــه ب ــا فرشــيدورد ،هــاي اختصاصــي آن نپرداخت  ام
ــا لحــاظ نمــودن ويژگــي ) 349:1384(  مصــدري،ة هــاي هســت  كــار او را تكميــل كــرده و ب

عـول  فنقش م در اي گروه اسمي افزوده است كه بيشتره  هاي گردان را به انواع وابسته  وابسته
زيرا مصدر و اسم مصـدر عـالوه بـر اينكـه      مفعول غيرصريح و قيد ظاهر مي شوند؛ صريح،

هـاي اسـم باشـند و      وابسـته  ديگرصفت و  توانند داراي مضاف اليه،  مي مانند هر اسم ديگري
نزديكـي كـه بـا فعـل      ةبه علـت رابطـ   .به كار روند ها دارند،  هايي كه ساير اسم  دركليه نقش

ايـن رو   از توانند داشته باشند،  بسياري از خصوصيات آن را نيز مي، به عنوان شبه فعل، دارند
مصدرها و اسم مصدرهاي الزم و متعدي خصوصيات مخصوص به خود دارند كه تفكيك 

  ريم:هاي زير را در نظر بگي  ؛ نمونهسازد  ها ضروري مي  آنها را از ديگر اسم
الف: كشتن رستم سهراب را؛ تند حرف زدن؛ كشته شدن سـهراب بـه دسـت رسـتم؛     

  كتاب و مجله خواندن دانشجويان در تاالر كتابخانه؛ صد جلد كتاب را خواندن؛
ب: رفتار حسن با برادر؛ يادگيري زبان توسط كودك؛ آموزش زبان فارسـي بـه غيـر    

  فارسي زبانان؛
تواند عناصر   دهد، مصدر به عنوان هسته گروه اسمي مي  ها به خوبي نشان مي  اين نمونه

اي چون نهاد، مفعول صريح، مفعول غير صريح و قيد داشـته باشـد، اسـم مصـدر هـم        وابسته
 تواند نهاد و مفعول غيرصريح داشته باشد؛ روشن است مصدر و اسم مصـدر عينـاً داراي    مي

فارسـي از حـداكثر خصوصـيات    يك نوع خصوصيات مشترك با فعل نيستند، بلكه مصـدر  
تـوان گفـت     مي بنابراين،). 1350فعل برخوردار است و اسم مصدر به مقدار كمتر (صادقي،

هرچنـد لحـاظ    هـا مـرجح اسـت،     ديـدگاه  ديدگاه باطني و فرشيدورد دراين مورد بـر ديگـر  
 1 .رسد  ضروري به نظر مي اي اين دستورنويسان نيز،ه  كردن برخي نكات مكمل در بررسي

                                                                                                                   
مصدر و اسم مصدر در فارسي  نك: ،براي اطالع بيشتر نك: به بررسي وابسته هاي گردان در پايان همين مقاله و نيز . 1

  .1385الديني، ة؛ مشكو313-306 ،، جلد چهاردهمراهنماي كتابعلي اشرف صادقي،  :معاصر از
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  ج . نقد نظر فرشيدورد دربارة هستة همسان در ساخت گروه اسمي
 همســان بــودنة دربــارفرشــيدورد ديــدگاه  هــاي ســازه اي،  از قاعــده بحــث در پيشــتر

 امـا  بررسي شد و صحت آن به اثبات رسـيد،  ناميده است، "همپايه دار" با آنچه او "همپايه"
ــذيرفتن  ــار پ ــيدورد درب ــدگاه فرش ــودن  ةدي ــان ب ــدكأت" همس ــير" و "ي ــدل" و "تفس ــا "ب  ب

لذا با نقل و تحليـل تعريـف    است. اندكي مشكل "دار بدل" و "تفسير شده" و "كيدشدهأت"
  پردازيم.  مي محققهاي اين   همساني به بررسي مثال

حالت همساني در اسـم آن اسـت كـه دو يـا چنـد اسـم در جملـه داراي يـك نقـش          «
هـم نقـش بـودن نحـوي معيـار      يـن تعريـف   ا. در )236:1384(فرشـيدورد ،  »دستوري باشـند 

در نظر گرفته شده است كه بي ترديـد معيـار جـامعي نيسـت، زيـرا بـا ايـن         همساني،اساسي 
و همـين امـر سـبب    ود مشخص نمـ نمي توان را به طور دقيق ي همسان ها  مصداق اسممعيار، 

كه در همپايـه  درحالي  ،تفسير و بدل را با همپايه يكسان بداند كيد،أت فرشيدورد شده است،
دار متفـاوت    يعني مصـداق همپايـه بـا همپايـه     نيست؛ 3"اين هماني"ة ها با هم رابط  اسم ةرابط
 "اين هماني" ةرابطه دو يا چند اسم يا گروه اسمي، رابط كيد و تفسير و بدل،أاما در ت ،است
كيد أهاي ت  با اين مقدمه به بررسي مثال كنند.  يعني هر دو به مصداق واحدي اشاره مي است،

  پردازيم:   و تفسير و بدل مي
  . هوشنگ خودش به من گفت.2 ؛. فريدون فريدون را ديدم1 :كيدأت)الف

حالت تأكيدي در اسم و گروه اسمي آن است كه گروه اسمي «نويسد:   فرشيدورد مي
). او معتقـد اسـت   237:1384» (يا اسمي براي تقرير يا تأكيد اسم يا گروه اسمي ديگر بيايـد 

هاي فوق الذكر از   ) كه نمونه103:1384تأكيد ممكن است از طريق همساني صورت گيرد (
  كنيم:  هاي ياد شده را بررسي مي اند؛ از اين رو جهت روشن شدن مسئله مثال  آن جمله

) لفظ فريدون تكرار شده و چون مصداق فريدن دوم با فريدون اول يكي 1( ةدر جمل
مسـتقل هـم وجـود     ةكـه دو هسـت   وجود نـدارد  و اسم همسان) د1( ةدر جمل است در واقع،

نقش فريدون دوم يك نقش نحوي تكراري است و ما آن را به پيروي  ،بنابراين ؛داشته باشد
ايـن دو  گروهـي هـم ميـان     رابطة نحـوي درون و  ناميم  ) نقش مكرر مي101:1373از نجفي (
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يـك يـا چنـد     ةكيل گروه بدهند كه دربـار با هم تشتوانند   شود؛ بنابراين، اينها نمي  ديده نمي
  اي بودن آن هم ترديد داشته باشيم.   هسته

را يك واحد به شمار آوريـم نـه گروهـي مركـب از      "خودش") هم اگر 2( ةدر جمل
بـه   "خـودش " و "هوشـنگ "زيـرا  ؛ رو خواهيم شـد به  باز با نقش مكرر رو "ش -+  خود"

از ايـن رو   .انـد   گاه نحوي هـم قـرار گرفتـه   كنند و در يك جاي  يك مصداق واحد اشاره مي
اي  مستقل همسان تلقي نمود كه با هـم تشـكيل گـروه چنـد هسـته      ةتوان آنها را دو هست  نمي

يعني ما گروهي نخواهيم داشت كـه از تكـرار (خـواه لفظـي و خـواه معنـايي) يـك         ؛بدهند
 "ش -د + خـو "را گروهـي متشـكل از    "خـودش " امـا اگـر  ، عنصر واحد پديد آمده باشـد 

آن خواهد بـود  ة اليه گسست  بلكه مضاف "خود" نه همسان "هوشنگ" بدانيم دراين صورت
مـورد اشـاره دو   ة يك نقش خواهد داشت كه باز موفق نخواهيم شـد در جملـ   "ش -"با   و

بلكـه گروهـي    ،اي بـه شـمار آوريـم     همسان پيدا كنيم و آن را گروه اسمي چند هسته ةهست
صـحت ديـدگاه فرشـيدورد،     ايـن پايـه،   بر خواهيم داشت. "ته + وابستههس"تشكيل يافته از 

كيد مورد ترديـد خواهـد بـود و بـا توجـه بـه امكـان تحليـل دو گانـه          أهمسان بودن ت ةدربار
 كيدي اضافي به شمار آوريـم بـا فرمـول سـاختماني    أساخت ياد شده، يا بايد آن را ساخت ت

كيـدي حاصـل از تكـرار    أته) و يـا سـاخت ت  (مضاف اليه گسسته + هسته + مضاف اليه پيوسـ 
را هماننـد  فريـدون دوم در جملـه     "خـود "معنايي (در مقابل تكرار لفظي مثال قبل) و نقش 

  ) نقش مكرر بدانيم و گروه نبودن آن را بپذيريم.1(
.  شـير بـه معنـي    3 ؛رهـاد .كتاب بـرادر او يعنـي ف  2 ؛. برادر تو يعني فرهاد1تفسير:  :ب

  آن مجموعه دب اكبر يعني خرس بزرگ است.  .4 ؛جانور درنده
ها تفسير شده يا معنـي شـده و جـزء      ما جزء اول را در اين گروه« گويد:  فرشيدورد مي

و معتقد است هردو جزء يك نقـش   )359:1384( ناميم  دوم را مفسر يا تفسيرگر يا معني مي
كلمـه قبـل از خـود را معنـي     مفسر بايد مطابق اين نظر، چنانكه آن را بپذيريم،  نحوي دارند.

ايـن   زيـرا در  د،مثال خوبي بـراي تفسـير نخواهـد بـو     2و 1ة جمله شمار، بر اين اساس، كند
نيست بلكه وصف خـاص اوسـت، از سـوي ديگـر كلمـه       "برادر"به معني  "فرهاد"ها   جمله
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پيونـد همپـايگي    اسـت،  كـه فرشـيدورد پنداشـته   گونه ها آن   در اين جملهممكن است يعني 
و  54:1381(ارژنـگ،  مـي باشـد   "است" ) معادل فعل اسنادي1(ة بلكه در جمل نباشدسير تف

جملـة موصـولي    "فرهـاد "بـه همـراه   ) 2(ة در جمل و .)25:1387وحيديان كاميار و عمراني،
بـا گـروه اسـمي     )1(ة فرهـاد در جملـ  ، ) بر اين اساس189:1381(ارژنگ، شود  محسوب مي

 بنابراين، ؛وابستة هسته است "يعني" ) به همراه2(ة درجمل و اسنادي دارد ةپيش از خود رابط
ايـن   از هم نقش با گروه اسمي پيش از خود، هم نيست؛ در هيچ يك از دو جمله، "فرهاد"

گروه اسمي از نوع هسته +  )3( ةجمل هيچ كدام از ويژگي هاي گروه تفسيري را ندارد. رو،
معنايي وابسـته يكـي از معـاني هسـته را بيـان      هر چند از لحاظ  ،اي است  وابسته حرف اضافه

 كه آن را گروه اسمي چنـد  بنابراين، در اين جمله هم يك هسته بيشتر وجود ندارد ؛كند  مي
زيـرا   با تعريـف فرشـيدورد از تفسـير مطابقـت دارد،    ) 4ة (تنها جمل اي به شمار آوريم.  هسته

بـا آن   "يعنـي " د همپـايگي پيونـ ة است و به وسيل "دب اكبر"دقيق  ةترجم "خرس بزرگ"
آن بـا تفسـير شـده هماننـد      ةپيوند خورده است و با تفسير شده هم، هم نقش است اما رابطـ 

بـه مصـداق واحـدي اشـاره      ،يعنـي  ؛اسـت  "ايـن همـاني  "ة كيد شـده رابطـ  أكيد با تأتة رابط
 مسـتقل بـه شـمار آورد و همسـان يكـديگر     ة تـوان آنهـا را دو هسـت     از اين رو نمـي  .كنند  مي

را هماننـد   تفسـيرگر اي تشـكيل دهنـد بلكـه بايـد       پنداشت تا بتوانند گروه اسمي چند هسـته 
در ايـن جملـه   به همـراه مفسـر   را  "يعني"كيد نقش مكرر دانست. با اين همه ممكن است أت

اي   بـاز گـروه اسـمي دو هسـته    ، امـا  كنيم؛) جمله موصولي تلقي 189:1381همانند ارژنگ (
  .  د بودروه اسمي حاصل از نوع هسته + وابسته خواهگ بلكهنخواهيم داشت 

  شنبه  . فردا، چهار2؛ . پسر او ، فرهاد1بدل:  :ج
دار را روشن كند يا از آن رفـع ابهـام    اساس ديدگاه فرشيدورد، بدل بايد معني بدل بر

 دار هـم مثـل تفسـير    كه وجه تشابه آن با تفسير اين است كه  بدل و بدل)  357:1384(نمايد 
اما تفاوت آن با  ،است "اين هماني "ة آنها رابطة و مفسر مصداق واحدي دارند و رابط دهش

 و اطالعـات برابـري ارائـه    و مفسـر دقيقـاً معـادل هـم هسـتند      شده تفسير اين است كه تفسير
امـا  ، نخواهـد بـود  مفسـر  كنند؛ زيرا مفسر معناي تفسيرشده است كه اگر غير از آن باشد   مي
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 بر ؛معرفي آن برآيد ةبدل دار ارائه كند تا از عهدة تري دربار  اطالعات روشن بدل حتماً بايد
توانند معادل هم باشـند هـر چنـد يكـي       نمي دار هرگز از لحاظ مفهوم اين اساس، بدل و بدل

(مانند: پايتخت ايـران) باشـد كـه ناديـده      تهران) و ديگري وصف خاص (مانند: اسم خاص
و مفسـر   شـده  دار را هماننـد تفسـير   بب شده اسـت بـدل و بـدل   ها س  ، اين مالكنگرفته شد

هـر چنـد بـدل و     گيرند.نبراي آن دو در نظر رابطة نحوي درون گروهي معادل هم بدانند و 
ر يك جايگاه نحـوي قـرار   دار مجموعا مانند هر گروه اسمي ديگر در ساختمان جمله د  بدل
در ساخت گروه اسمي رابطة نحوي دار  دلبدل و ب ميانبراين پايه مي توان گفت  .گيرند  مي

سازند كه به اعتقاد ما ايـن    اي نمي  و اين دو هرگز گروه اسمي چند هستهخاصي وجود دارد 
اسنادي و وابستگي است از اين رو اصطالح بدل را هم براي نشـان دادن چنـين    ةرابط رابطه،
تـارويردي  ( كـرده ايـم  نهاد را پيشـ  "مسـند اختيـاري  "به جـاي آن   ندانسته،اي مناسب   رابطه

مسنداليه بـدل (مسـند    در ساخت گروه اسمي،در هر حال ما بدل دار را  .)380:1388نسب، 
 دقيقـاً  از لحاظ شـخص و شـمار  آنها با هم  ةبر اين اساس معتقديم رابطو دانيم   مي اختياري)

با هم مطابقه يعني الزم نيست از لحاظ شخص  ؛4همانند رابطه مسنداليه با مسند اجباري است
(مسـند در مـوارد خاصـي بـا      داشته باشند هر چند از لحاظ شمار بايد ميان آنها مطابقه باشـد 

قاعده در اين ساخت نيز صادق اسـت (نـك:    آنكند و   مسند اليه از لحاظ شمار مطابقت مي
  ).173:1385طبيب زاده، 

مسان شمرده هة هستهم آنچه گذشت روشن شد كه فرشيدورد نقش مكرر را ة پاي بر 
اي دانسـته اسـت امـا      گـروه اسـمي چنـد هسـته     و آن را با اسم يا گروه اسمي پيش از خـود، 

كيد و تفسير نقش مكرر نيست و اين در مواردي كه بدل و بدل أكه گفتيم بدل همانند تچنان
  است؛ مانند: آشكاردار از نظر شخص با هم مطابقه نداشته باشند، بيشتر 

مطابقـه از نظـر شـخص) دقيقـاً      اجباري نبودن( رابطه"	 .... قديمدانشجويان معت ما"در 
شده و تفسير و مفسـر وجـود    در ميان تاكيد با تاكيد ،ميان مسند و نهاد هم ديده مي شود. اما

نه ساخت بـدلي بلكـه سـاخت وصـفي     اين مورد را  )62:1384( خيامپورجالب اينكه ندارد. 
، بايـد  مار آورده كه اگر اين نظـر درسـت باشـد   به ش "دانشجويان"را وصف  "ما"دانسته و 



 1395و زمستان  زي، پائ10 ة، شمار6سال : فصلنامه علوم ادبي دو   48

 

كـه در زبـان   ر در مـوارد خاصـي بپـذيريم. درحالي   مطابقه صفت و موصـوف را از نظـر شـما   
) در 99:1384بـاغيني پـور (   فارسي ميان صفت و موصوف از نظر شمار مطابقه وجود ندارد.

اهد كـافي نظـر   نقدي كه بر نظر خيامپور دربارة وصف ضمير نوشـته، بـا ذكـر داليـل و شـو     
را به درسـتي مـردود دانسـته؛ بـا      "ما دانشجويان"ايشان دربارة ساخت وصفي بودن تركيب 

بـدل جزئـي   "را در ايـن سـاخت بـه اصـطالح بـدلي،       "مـا "اين حال، نظر اين محقق نيز كه 
در ايـن   "دانشـجويان "توانـد درسـت باشـد چـرا كـه        دانسته است، نمي "غيرمحض تعريفي

رود.   به شمار مـي  "ما"اختياري) گروه اسمي (مسندواره يا همان مسند تركيب يعني ساخت 
نقش نحوي مستقلي در جمله ندارد  "ما"به علت وابسته بودن به  "ياندانشجو"بديهي است 

  و وابستة نهاد به شمار مي رود.

 . ماهيت وابسته3

 ماهيت وابسته هدربارالف: بررسي تطبيقي ديدگاه هاي مختلف 

نمايـد كـه     ستورنويسان تعريفي از وابسته ارائه نكرده اند اما چنـين مـي  هرچند اغلب د
ماهيت وابسته اتفاق نظر وجود ندارد و شايد بتـوان گفـت گروهـي    ة ميان دستوردانان دربار

برآنند كـه وابسـته نبايـد از عناصـر صـرفي و نقـش نماهـاي زبـان باشـد؛ و ايـن از تعـاريف            
  شود، قابل استنباط است:  كه در زير نقل ميشيدورد از وابسته فرو  الدينيةمشكو

شـوند،    هايي كه در گروه اسمي بـه همـراه اسـم (هسـته) ظـاهر مـي        ها و گروه  به واژه«
  .)143:1384، الدينيةمشكو(» شود  هاي اسم گفت مي  وابسته

كلمه يا جمله واره يا گروهي است كه معنـي كلمـه يـا جملـه واره يـا گـروه        وابسته،«
آنكـه بـا     بـي  يا چيزي به معني هسته بيفزايـد،  كامل كند شود،  ميه ناميد "هسته" ديگر را كه

 .)100:1384(فرشيدورد، »آن همپايه و همسان باشد

هـا از عناصـر واژگـاني     توان استنباط كرد اين است كه وابسـته   آنچه از اين سخنان مي
هـاي گـروه سـاز بـه شـمار        زبان هستند و نبايد نشانه هاي صرفي و نقش نماها را جزء وابسته

 ةخود رابطـ  ةآورد و شايد بتوان استدالل كرد اين دستور نويسان در اينكه وابسته بايد با هست
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دهـد    اما قرائن نشان مي نحوي داشته باشد اتفاق نظر دارند هر چند بدان تصريح نشده است.
 عقيده موافق نيستند؛ برخي دستور نويسان از جمله وحيديان كاميار و عمراني و باطني با اين

هـاي جمـع را نيـز جـزء       پسـوند نكـره و نشـانه   ) 68:1387( زيرا وحيديان كاميـار و عمرانـي  
شـوند و نـه ميـان آنهـا و       اند كه نه از عناصر واژگاني زبان محسوب مـي   ها ذكر كرده  وابسته
را جـز   "پسوند نكـره " و "را" هم) 158-157:1372( باطني. نحوي وجود دارد ةرابط ،هسته

 هــاي صــرفي اســت.  هــا دانســته اســت كــه اولــي از نقــش نماهــا و دومــي از نشــانه    وابســته
تـوان    مـي  ها را نقش نحوي انتخاب كـرده،   همچون معيار معرفي وابسته) 241:1372(خانلري

زيرا ميان اين عناصر  هاي صرفي نيست،  گفت او نيز معتقد به وابسته بودن نقش نماها و نشانه
هـاي مركـب را     اسم) 141:1372(باطني  گذشته از اينها، بطه نحوي برقرار نيست.را ،و هسته

تلقي خاص او از وابسته اسـت و ديـدگاه او در ايـن     كه نشان دهند هم گروه به شمار آورده
  .مورد با ديگران كامالً متفاوت است

تـوان    مـي  ها  هاي گروه اسمي را با لحاظ نمودن همه ديدگاه  برآنچه گذشت وابسته بنا 
هـاي دسـتوري كـه خـود دو       . مقولـه 2هـاي واژگـاني     . مقولـه 1در موارد زير خالصه كـرد:  

  . بند موصولي.3؛ و نقش نماها )ب ؛هاي صرفي  نشانه )اند: الف  دسته

  ماهيت وابستهه دربار هاي مختلف نقد ديدگاه ب:
يـدي وجـود نـدارد    هـاي واژگـاني هسـتند، هـيچ ترد      ها از مقوله  در اينكه اغلب وابسته

وگرنـه بـا واژه تفـاوتي     ،نحوي وجود داشته باشد ةمضافاً اينكه ميان هسته و وابسته بايد رابط
 نحـوي برقـرار اسـت   ة ها هـم رابطـ    بگذريم از اينكه ميان اجزاي برخي واژه .نخواهد داشت

ه ميان اجزاي گروه و در اين مـورد تفـاوت تكيـ   ة چه رسد به رابط )95:1386افراشي، (نك:
 نمايـد؛ زيـرا    درست نمـي  به عنوان وابسته، "را" اما ذكر شدن؛ كند  آن را از گروه متمايز مي

هـاي    در بحث قاعـده هاي آن و چنان كه   نماهاي گروه اسمي است نه از وابسته  از نقش "را"
ترين عناصر گروه اسمي هستند، به كلـي    يادآوري كرديم، نقش نماها كه از اساسي اي  سازه
اند از اين رو شايسته است براي آنها هم جايگاهي در ساخت گروه اسـمي در    موش شدهفرا

(نشـانه نكـره    هاي صرفي اسم  ولي نشانه ، هم جزء آنان به شمار آيد "را "نظر گرفته شود و 
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ارتي نـوعي وابسـته بـه شـمار     ـهر چنـد از عناصـر مقيـد هسـتند و بـه عبـ       و نشانه هاي جمع)
وابسـته بـودن    وابسته بودن آنان كامالً متفاوت از وابستگي نحوي اسـت،  اما مفهوم ،روند  مي

ة يعني به تنهايي كاربردي ندارنـد نـه اينكـه وابسـت     ؛اينها به مفهوم غير مستقل بودن آنهاست
 ،هـا سـبب شـده اسـت     براي معرفي وابسـته  واحدمالك  كه نبودروند   گروه ساز به شمار مي

وحيديان  (نك: پذيرفتني نيست كه بي ترديد گيرند نحوي قرارهاي   كنار وابسته آنها نيز در
 .)113:1387مدرسي، ؛17:1384،الدينيةمشكو ؛9:1386كاميار و عمراني،

 ها . طبقه بندي وابسته4

  ها معرفي وابستهها دربارة معيار و شيوة   الف: بررسي تطبيقي ديدگاه
 بـاطني هـا نپرداختـه انـد؛      بستهدستورنويسان، با معيار واحدي به طبقه بندي و معرفي وا

وگـاهي بـا    ر و صـفت) يدستوري (اسم و ضـم  ةبا ذكر مقول ها را عموماً  ) وابسته139:1372(
؛ بـه معرفـي آنهـا پرداختـه اسـت      "را" دستوري آن مثل ةكلمه بدون اشاره به طبق ذكر خود
 پرداخته اسـت.  ، به معرفي آنهاها ار قرار دادن نقش نحوي وابستهيبا مع )241:1372(خانلري

ــوح ــان كاميديـ ــي و اريـ ــگ )68:1387( عمرانـ ــكو، )105و 97:1381(، ارژنـ الديني ةمشـ
 345و 339:1384د (دوريفرشـ  و )134:1381يـوي ( انوري واحمدي گ ، )155و 134:1384(
گـر را بـا   ي...) و بعضي د (صفت عالي و دستورية ها را با ذكر مقول  ه، بعضي از وابست)349و

  اند.  ...) معرفي كرده ه وياف الذكر نقش نحوي (مض

  ها معرفي وابستهها دربارة معيار و شيوة   ب: نقد ديدگاه
آن  اطني مبتنـي بـر  بـ ها كـه روش    دستوري براي معرفي وابستهة مالك قراردادن مقول
ن يـ ان هسـته و وابسـته، ا  يـ نحـوي م ة ن رابطـ يـي اما الزم است با تع ،است، روش مناسبي است

نـد كـه   چهـر   ،ستيها ن  ار مناسبي براي معرفي وابستهينقش نحوي مع اما ل شود.يروش تكم
ن ييدستوري وابسته و تع ةد با ذكر مقوليبا ،ن روياز ا .اجزا الزم است ةبراي نشان دادن رابط

نشان دادن  ةاز عهد يينحوي هم اشاره شود و گرنه نقش نحوي به تنهاة گاه آن، به رابطيجا
كي با يم كه يبي دارينوع وابسته با عنوان صفت ترت دو مثالً د.يآ  نمي گاه وابسته برينوع و جا
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م، بعد از هسته كه اگر در معرفي آن ُ _گري با پسوند يد و ديآ  ن قبل از هسته مييمُ _پسوند 
  م.يا  م، آن را به خوبي معرفي نكردهيكن بسندهبه وصف 

 ن روشيرســت تــراي از روش اول و دوم اســت، در واقــع ناد  زهيــكــه آم ديگـر  روش
ار مشخصي براي معرفي وابسته در ساخت گروه اسـمي  يرا مالك و معيز شود؛  محسوب مي

دسـتوري و نقـش نحـوي     ةان مقوليبه طوري كه در معرفي آنها م ،در نظر گرفته نشده است
ة عناصـر وابسـته بـر اسـاس مقولـ      شـود شـتري  يشود كه اگر دقت ب  نمي در نظرگرفتهتفاوتي 

گـردد كـه     گـروه مشـخص مـي    يان اجـزا ينحوي مة د و سپس رابطونش  يدستوري معرفي م
 دانست. ها  ن روش در معرفي وابستهيبهترتوان اين روش را   مي

 ها . تعداد و جايگاه وابسته5

گـروه   هاي  تعداد و جايگاه وابسته ةدربار الف: بررسي تطبيقي آراي دستورنويسان
  اسمي

خر آن از هسـته) طبقـه بنـدي نكـرده     أاه (تقدم و تـ ها را از لحاظ جايگ  خانلري وابسته
ــار و اســت. ــديان كامي ــي وحي ــوي )68:1387( عمران ــوري و احمــدي گي  ،)134:1386( ، ان

ها را از لحاظ   وابسته )143:1384( الدينيةمشكوو  )138:1372( باطني و) 97:1381(ارژنگ 
آينـد) و    ه پيش از هسته ميهايي ك (وابسته خر آن نسبت به هسته به دو دسته پيشينأت تقدم و
  اند.  آيند) تقسيم كرده  هايي كه پس از هسته مي  (وابسته پسين

مورد ياد شده افزوده و از اين لحاظ  به دو را "وابسته گردان") 338:1384( فرشيدورد
هـايي كـه هـم     پسـين و گـردان (وابسـته    پيشـين،  وابسته ها را به سه گروه تقسيم كرده است:

  .از هسته قرار گيرند و هم پس از آن) توانند قبل مي
تواند قبل از هسته گـروه اسـمي     چهار وابسته مي حداكثر) 139:1372( باطني به اعتقاد

از  زبان فارسي حداكثر اين اساس يك گروه اسمي در بر. قرار گيرد و پنج وابسته بعد از آن
حـداكثر سـه وابسـته    ) 143:1384الديني (ةمشـكو اعتقـاد   امـا بـه  ، شـود   ده جزء تشـكيل مـي  

تعــداد  علــت اخــتالف در ؛توانــد پــيش از هســته قــرار گيــرد و پــنج وابســته بعــد از آن   مــي
 ،دانـد   هـاي هسـته مـي     را از وابسـته  "مميـز " هاي پيش از هسته ايـن اسـت كـه بـاطني      وابسته
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ارة ديدگاه فرشيدورد درب. وابسته) ةوابست( هاي عدد  آن را از وابسته الدينيةمشكودرحاليكه 
تـوان    معـدود بعـد از روشـنگر را مـي    «متناقض به نظر مي آيد. او به صراحت نوشـته   "مميز"

)، امـا  317:1384» (متمم آن دانست، در اين صورت روشنگر خود موصوف عدد مـي شـود  
) روشـنگر معـدود را بـه عنـوان وابسـته      345:1384هاي پيشين گروه اسمي (  در بحث وابسته

كنـد و    ايـن سـخن را تنهـا چنـد صـفحه بعـد از آن نقـض مـي         ذكر كرده است، حال آنكـه 
روشنگر اسمي است كه از لحـاظ دسـتوري موصـوف و معـدود عـدد بـه شـمار        «نويسد   مي
رود، در حكم هسته ... . بنابر اين، روشنگر عـدد و اسـم بعـد از آن در واقـع خـود يـك         مي

). ايـن  348:1384» (نـد روند كـه مجموعـاً موصـوف و معـدود عدد      گروه اسمي به شمار مي
) اســت. 102،1381) و ارژنــگ (143،1384ديــدگاه دقيقــاً بــرخالف نظــر مشــكوه الــديني(

گــاهي در شــمارش اشــياء بعــد از صــفت شمارشــي و قبــل از هســتة «ارژنــگ معتقــد اســت 
سازد: دو جلد كتاب.   آيد كه با صفت شمارشي يك گروهك مي  اي مناسب مي  گروه،كلمه

شمارشي يك گروهك ساخته و با آن بـه طـور يكجـا وابسـتة هسـتة       اين كلمه كه با صفت
هـاي پيشـين بـه همـين       بنـابراين تنهـا اخـتالف در تعـداد وابسـته     ». گروه شده، مميز نام دارد

 انـوري و احمـدي گيـوي،    عمرانـي،  وحيـديان كاميـار و  موضوع مربوط است، هر چند كه 
تواند به همراه هسته به كـار رود،    ه ميبه اين مورد كه حداكثر چند وابست ارژنگ و خانلري،

  اي نكرده اند.  اشاره

 گروه اسمي  هاي  تعداد و جايگاه وابسته ةدربارها   ب: نقد ديدگاه

در سه  ا اندك تغييريببرحسب جايگاه  راها   بندي وابسته  طبقهتوان   رسد مي  به نظر مي
ها ابتدا به دو گروه كلـي    وابسته كه بدين ترتيب تكامل بخشيد. پسين و گردان گروه پيشين،

هاي ثابت خود در دو گروه پيشين و پسـين طبقـه     ثابت و گردان تقسيم شوند و سپس وابسته
 رسد،  درست به نظر مي الدينيةمشكو نظر هاي پيشين هم  حداكثر وابسته ةبندي شوند. دربار

 ةوابسته است نـه وابسـت   ةدهد و بنابراين وابست  زيرا مميز با عدد يك گروه وصفي تشكيل مي
توانـد در زبـان فارسـي هسـتة       بگوييم و آن اينكه مميز نمي ؛ يك نكته هم دربارة مميزهسته

)؛ زيـرا، اوالً كـاربرد مميـز در زبـان     1393گروه اسمي قرار گيرد (تفكري رضايي و نظري،
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ار به هسـتة  هاي  نكره و شم  فارسي اغلب اختياري است و دوم اينكه امكان اضافه شدن نشانه
گروه اسمي در زبان فارسي وجود دارد كه اگر آنها را بـه مميـز هـا بـه عنـوان هسـته گـروه        

  شود؛ مانند:  اضافه نماييم، جمله بدساخت مي
  الف: دو نفري شتر؛ ب: چهار تاها كتاب 

 هاي گردان . وابسته6

  هاي گردان  هاي مختلف دربارة وابسته  الف: ديدگاه
تنهـا   نپرداخته اسـت.  به اين موضوع) 349:1384(ز فرشيدورد هيچ دستورنويسي به ج

اند اين است كه در بحث از صفت بياني به عنـوان    كاري كه ديگر دستور نويسان انجام داده
 در "يگانـه "و  "تنهـا "پسين امكان قرارگـرفتن برخـي صـفات حصـري بيـاني ماننـد       ة وابست

علت اصلي بي توجهي به اين موضوع ايـن   جايگاه پيش از هسته را هم متذكر شده اند. البته
هاي گردان متعلـق    اغلب وابسته ،زيرا؛ مصدري نداشته اندة توجه به هست است كه آنها اصالً

بـه هـر حـال     غيـر مصـدري كمتـر وابسـته گـردان دارد.     ة مصـدري هسـتند و هسـت   ة به هسـت 
دسـتوري  ة ذكـر مقولـ   هاي گردان را با  و برخي از وابسته پيشگام بودهاين راه  فرشيدورد در

هاي حصر و قصر و بعضي ديگر از قبيل بعضي مضاف   مثل صفات حصري و بعضي از كلمه
با ذكر نقش دستوري معرفي كرده است.. ايـن نكتـه هـم كـه     را هاي مصدر   اليه ها و مفعول

 او پنهـان نمانـده  تغيير جايگاه وابسته ممكن است همراه با تغيير نقـش نحـوي باشـد، از نظـر     
  .است

  هاي گردان هاي مختلف دربارة وابسته  ب: نقد ديدگاه
هـاي گـردان     چنانكه اشاره شد از ميان دستورنويسان فقط فرشيدورد به معرفي وابسـته 

 ، مسـتدل و پـذيرفتني  گـردان هـاي    دربـارة وابسـته   پرداخته است، كه به حق ديدگاهش نيـز  
معرفي نمود. ذكـر ايـن نكتـه ضـروري      را با روش دقيق تري ها  وابستهتوان اين   اما مي ؛است

 هـا ندارنـد و غالبـاً    از نظر مقوله دستوري تفاوتي با ديگر وابسـته هاي گردان   است كه وابسته
ايـن   ايـن اسـت كـه   هـاي ثابـت دارنـد      با وابستهكه تفاوت اساسي ، تنها اسم يا صفت هستند
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 ،از ايـن رو  .داشـته باشـند  ها ممكن است همراه با تغيير جايگاه تغيير نقش نحوي هـم   وابسته
اي ثابـت هـم     معرفـي وابسـته   معرفي اغلب آنها با مالك قراردادن نقش نحوي كه حتـي در 

كه بـراي نشـان دادن   است روش مناسب آن  بنابراين، .باشد منطقيتواند   نمي درست نيست،
نمـا    نقـش  هاي قبل يا بعد از هسته از فرمول تركيبي مقوله نمـا و   تغيير نقش نحوي در جايگاه

  :؛ مانندگرددها به روشني بيان   د و تفاوتواستفاده ش
  

  اسماسم + صفت   +صفت مقوله
 رفتن رفتن سريعسريع مثال
  هسته   هسته + صفت +قيد   نقش

  



 55   يفارس زبان در ياسم گروه يساختمان عناصر درباره سانيدستورنو يآرا نقد و يقيتطب يبررس

 

  گيري نتيجه
 ساخت گروه اسمي در زبان فارسي منحصر بـه الگـوي (هسـته + وابسـته) نيسـت.      .1

هسته + وابسته) نيز ساخت هاي ديگر گروه اسـمي   (هسته + و ته)بلكه الگوهاي (هسته + هس
  در زبان فارسي هستند.

ضـمن   بلكـه از وابسـته هاسـت.    ،همسان در ساخت گروه اسمي نيسـت ه بدل، هست .2
اينكه بدل (مسندواره، مسند اختياري) به طور مستقل، نقش نحوي در ساخت جملـه نيسـت،   

ي است. بدين معني كه بدل و بـدل دار نقـش   بلكه نقش نحوي مستقل در ساخت گروه اسم
  نحوي واحدي را در جمله ايفا مي كنند و دستورنويسان در اين باره اتفاق نظر دارند.

بلكـه نقـش مكـرر     هـاي گـروه اسـمي؛     همسان است و نه از وابسـته ة كيد نه هستأت .3
  است.

را نقـش مكـرر   با تفسيرشده اثبات شد از اين رو  همانند تأكيـد آن  تفسير همسان نبودن  .4
 .از وابسته هاي گروه اسمي نيستكه مشخص شود  تحقيق بيشتريدانستيم، اما الزم است با 

 است. هسته بلكه از وابسته هاي وابسته ،اي هسته نيستهروشنگر معدود از وابسته  .5
  ضمن اينكه روشنگر در زبان فارسي خود هستة گروه اسمي نمي تواند باشد.

دسـتوري و   ةطبقـه بنـدي آنهـا بـر اسـاس مقولـ       ها،  تهبهترين روش در معرفي وابس .6
  هاست.  هسته و وابستهة نحوي مشخص كردن رابط

زيـرا برخـي وابسـته هـا      ،اي برخوردار است  مصدري از اهميت ويژهة توجه به هست .7
 مصدري است.ة مختص هست

هاي گروه ساز نيستند، بلكه وابسته بـودن آنهـا بـه      تكواژهاي دستوري جزء وابسته .8
هوم عدم كاربرد مستقل آنهاست؛ زيرا، ميان اجزاي گـروه اسـمي همـواره رابطـة نحـوي      مف

 خاص برقرار است.

الزم است براي نقش نماها هم كه از عناصر گروه اسمي هستند و تاكنون بـه آنهـا    .9
 .توجه نشده است، جايگاهي در ساختار گروه منظور شود
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  ها: يادداشت
واژي، جمع نحوي نيز وجـود دارد كـه     ايد كه در زبان فارسي عالوه برجمع ساختبه اين نكته ضروري مي نم . اشاره1

 ).159:1385نمونه مذكور از آن جمله است (براي اطالع بيشتر از مسائل نحوي شمار اسم، نك: طيب و علي نژاد، 

تفـاوت آنهـا در    اي در جمله يكسـان اسـت و   . گفتني است رفتار نحوي گروه اسمي آميخته با گروه اسمي چند هسته2
  سطح گروه از لحاظ صوري و معنايي است.

  ).1384مي نامند (صفوي، "اين هماني". در معني شناسي منطقي، رابطة دو لفظي را كه به مصداقي واحد اشاره كنند، 3
ره بـي  . تفاوت هاي اساسي مسند اختياري را  با مسند اجباري مي توان چنين برشمرد: مسند اختياري (مسندواره) هموا4

دهد. به اين   شود. از اين رو به جاي تشكيل جمله، با مرجع خود تشكيل گروه اسمي مي  اسناد آشكار در جمله ظاهر مي
معني كه  مسند اختياري نقش نحوي در ساخت جمله نيست بلكه نقش نحوي در ساخت گروه اسمي اسـت كـه هسـتة    

گروه اسـمي در بعضـي سـاخت هـا، مشـابه سـاخت جملـه         گروه، مسنداليه آن است. بدين ترتيب روابط نحوي اجزاي
است، اما اسناد آشكار ندارد. مسند اختياري نمي تواند از مقوله صفت باشد مگر اينكه تغيير مقوله داده و در حكم اسم 

  باشد و وصف خاص به شمار آيد.
  هاي نمونه زير را در نظر مي گيريم:  جمله

 است. انبزرگترين شاعر حماسه سراي جه فردوسي،

  ، اهل توس بود.بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان فردوسي،
در جمله نخسـت نقـش مسـندي     "بزرگترين شاعر حماسه سراي جهان"دهد   چنانكه جمالت نمونه ذكر شده، نشان مي

عر بزرگتـرين شـا  "دارد و اين نقش در جمله دوم با تغييراتي كه رخ داده است، به داخل گروه منتقل شده است؛ يعنـي  
هسته گروه اسمي است  نه  "مسند اختياري"كه مسند اجباري جمله نخستين است ، در جمله دوم  "حماسه سراي جهان

  مسنداليه تكراري در آن جمله. هرچند كل گروه اسمي يكجا مسنداليه است.
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