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چکیده
وابستگی از مهم ترين روابط بين عناصر نحوی است .در وابستهسازی ،واحدی به واحد ديگری وابسته میشوود .يکوی از انوواس سوا تهوای
وابسته ،بند متممی است .در اين پژوهش به بررسی ميزان وابستگی نحوی و معنايی بندهای متممی زبان فارسوی مویپوردازيم .افعوال متمموی
فارسی را براساس عوامل معنايی ازجمله احتمال انجام فعل بند اصلی ،همارجاعی و هم زمانی بين بند متممی و بند اصلی ،در طبقات متفاوت
وابستگی قرار دادهايم .سپس ،با بررسی عوامل نحوی ازجمله زمان فعل بند متممی ،حضور يا نبود متممنما در بند متممی ،همواژگانیشدگی
و يا حالت فاعلی و مفعولی در بندها مشخص کرده ايم که کدام افعال دارای بيشترين ميزان پيوستگی بين بند اصلی و بند متممی هسوتند .آن
دسته از بندهای متممی که بيشترين پيوستگی را با بند اصلی دا رند ،گرايش دارند که در يک جملة واحد با بند اصلی قورار بگيرنود .در ايون
پژوهش مشخص شد افعال بهره کشی بيشترين پيوستگی را بين بند متممی و بند اصلی دارا هستند و گرايش بندها در اين افعال برای پيوند در
يک جملة واحد بيشتر است؛ بنابراين ،در باالی پيوستار متممسازی قرار میگيرند .در کنوار افعوال بهورهکشوی ،افعوال وجهيتوی بوا پيوسوتگی
يکسان قرار دارند و در پايين پيوستار متممسازی ،افعال اداراکی -شنا تی-بيانی قرار میگيرند که دارای کمترين پيوستگی بين بند اصولی و
متممی هستند .با بررسی عوامل نحوی در پيوند بند متممی و بند اصلی ،مشخص شد زبوان فارسوی از فراينود هومواژگوانیشودگی در پيونود
بندهای متممی استفاده نمیکند .اين پژوهش پيوستاری از افعال متممی فارسی و تأثير تصويرگونگی بر پيوند اين افعال بهدست میدهد.
کلید واژهها:
بندهای متممی ،تصويرگونگی ،پيوستگی معنايی ،افعال وجهيتی ،افعال بهرهکشی ،افعال ادراکی-شنا تی-بيانی
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 -1مقدمه
6

وابستگی 1درکنار همپايگی يکی از مهمترين روابط بين عناصر نحوی است .در فرايند وابستهسوازی ،واحودی بوه واحود ديگوری
وابسته میشود و يا بندی درون بند ديگری واقع میشود .درواقع ،وابسته سوازی ،رابةوة بوين دو بنود اسوت کوه يکوی از ايون بنودها
درارتباطبا بند ديگر تعبير میشود (کريستوفارو .)6 :6003،3وابستهسازی در تحليلهای دستوری به روند ارتباط واحودهايی اشواره
دارد کووه دارای ویووعيت نحوووی اصووی موویشوووند؛ يعنووی يووک واحوود وابسووته ديگووری و معموووال سووازهای از آن موویشووود
(راسخمهند .)361 :1313،يکی از انواس بندهای وابسته ،بند متممی 1است .بند متممی ،بندی است که بههمراه بنود پايوه 1مویآيود و
نقش متمم بند پايه را ايفا میکند .اين بند از نظر نحوی و معنايی با فعل بند اصلی در ارتباط است .در مثالهای زير فعلهوای «ميول
داشتن» و «کوشيدن» ازجمله افعال متممی 6هستند که بههمراه بند متممی بهکار رفتهاند .بند متممی در اين مثالها در دا ول قوال
و بند اصلی بههمراه فعل اصلی در ارج از آن قرار دارد.
 )1همه ميل داشتند [که مادرم را از اين تصميم منصرف کنند].
 )2در زندگی کوشيدم [که هنرمند شوم].
افعال متممی زبان فارسی براساس عوامل معنايی؛ مانند همارجاعی 7و همزمانی 1بين بند متممی و بند اصلی ،و عوامول نحووی؛
مثل زمان فعل بند متممی ،در طبقات مختلف قرار میگيرند .باتوجهبه عوامل معنايی ،پيوستاری از اين افعال بهدسوت مویآيود کوه
درواقع ،ميزان پيوستگی معنايی 1بين بند متممی و بند اصلی را مشخص میکند .عوامل نحوی نشواندهنود ميوزان گورايش دو بنود
اصلی و متممی بر قرارگرفتن در جملة واحدی هستند .مثال زير نشان دهند فعل متممی در دو کاربرد ،همراه بند متممی و مفعوول
اسمیشده (بند متممی در جايگاه مفعول که تبديل به اسم شده است) است (گيوُن .)31 :6001 ،10بهاينصورت کوه در مثوال (،)3
فعل متممی همراه بند متممی بهکار رفته است؛ اما در مثال ( )1دو بند اصولی و متمموی در قالوک يوک جملوة واحود بوههوم پيونود
وردهاند .پيوستگی نحوی مثال ( )1از مثال ( )3بيشتر است.
 )3تعجک کردند [ما را ديدند].

(همراه بند متممی)

 )4از ديدار ما تعجک کردند.

(همراه مفعول اسمیشده)

هدف کلی اين بحث ،بررسی تناظر 11بين ابعاد نحوی و معنايی متممسازی 16است .منظور از تناظر اين است که پيوستگیهوای
معنايی و نحوی بين بند متممی و بند اصلی در نهايت باعث میشود که اين دو بنود بوهمثابوه يوک جملوة واحود بوه يکوديگر پيونود
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بخورند و اين پيوند در متممسازی ،يکی از بهترين نمونهها از جلو تصويرگونگی 1در نحوو اسوت .منظوور از تصوويرگونگی ايون
است که سا تار زبانها ،سا تار تجربه را منعکس میکند (کرافت .)106 :6003،6درواقع ،دستور موتممسوازی ،نمونوهای از جلووه
تصويرگونگی در نحو است ،بهاين صورت که اجزايی که از نظر نقشی ،مفهومی و شنا تی به يکديگر نزديکتر هسوتند ،بوه يوک
صورت رمزگذاری میشوند (گيون 1111 ،الف .)1 :تصويرگونگی در بندهای متممی بوه ايون معنوی اسوت کوه هرووه پيوسوتگی
معنايی بين دو بند اصلی و متممی بيشتر باشد ،گرايش به وابستگی نحوی نيز بيشتر است .بهعنوان نمونهای ديگر ،مثال( .1الف) ،بوا
بند متممی بهکار رفته است؛ اما اين دو بند در مثال ( ) . 1به يک جمله تبديل شدهاند.
 )5الف) اجازه واستيم [بار را توزيع کنيم].
) برای توزيع بار اجازه واستيم.
پيشبينی کلی تصويرگونگی در قالک اين اصل بيان میشود« :پيوستگی معنايی محکم بين دو ر داد ،به يکپاروگی بيشوتر دو
بندی میانجامد که درنهايت در يک جملة پيچيده بههم میپيوندند» (گيون.)10:6001 ،
درواقع ،اين اصل به اين معناست که هروه پيوستگی معنايی بين دو بند اصلی و متممی بيشتر باشد ،اين دو بنود گورايش دارنود
در يک جملة واحد به يکديگر بپيوندند .البته اين اصل فقط در متممسازی بهکار نمیرود؛ اموا در آن يکوی از تبيوينهوای آشوکار
متممسازی يافت میشود .بازتا ديگری از اصل ،اين است که پيچيدگی نحوی (درونهگيوری 3يوک بنود در بنود ديگور) حاصول
طبيعی پيچيدگی شنا تی  -معنايی (گنجاندن يک رويداد در ديگری) است .هولمن )6001( 1در مقالهای به بحث مفصل پيراموون
پيرامون افعال سببی در انگليسی و تصويرگونگی در اين افعال پردا ته اسوت .وی بوه نقول از صوورتگرايوانی ووون زانودوورت

1

( ،)1 :1117اَندرسووون ،)16 :1111( 6بايسوون ،)311 :1117( 7لِوورر )616 :1117( 1و هادلس وتون )161 :1171( 1عنوووان موویکنوود کووه
اينگونه تصويرگونگی در نحو تصادفی اسوت ،درحوالیکوه نقوشگرايوانی ووون بوولينجر )1177( 10و هوايمن)61-61 :1111( 11
وجود اين تفاوتهای نحوی و تشکيل يک جملة واحد را حاصل کارکردهای نقشی میدانند.
از ديدگاه نقشگرايان ،تناظر بين بُعد نحوی و معنايی در متممسازی مستلزم دو بُعد موازی است:
بُعد معنايی

يکپاروگی 16رويداد (پيوستگی معنايی)

بُعد نحوی

يکپاروگی بندی (پيوند بندی)13
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بحث تناظر نقش و صورت موردتوجه نقش گرايان بوده است و يکی از تحليل های مةرح در اين زمينه از ديد نقوش گرايوی را
گيون ( )6001انجام داده است .ديدگاه او را کريستوفارو ( )6003نيز اداموه داده و تکميول کورده اسوت .در ايون مقالوه وواروو
نظری را اين دو اثر ،بهويژه گيون ( )6001قرار دادهايم .گيون ( )10 :6001افعالی را که بند متممی میگيرند براساس ويژگیهوای
معنايی به سه دسته اصلی تقسيم میکند .ويژگیهای اين افعال در بخش ( )1-3بررسی واهد شد:
الف) افعال وجهيتی 1مانند« :تصميم گرفتن»


تصميم گرفتم [بروم].
) افعال بهرهکشی 6مانند« :مجبور کردن»



اورا مجبور کردند [به قتل دوستش اعتراف کند].
3

ج) افعال ادراکی-شنا تی-بيانی مانند «فهميدن»


فهميديم [ با تقدير نمیشود درافتاد].

گيون ( )11 :6001سپس پيوستاری (نمودار  )1از اين افعال ارائه میدهد که در يک سوی آن افعال وجهيتی و افعال بهرهکشی
و در سوی ديگر افعال ادراکی-شنا تی-بيانی قرار دارند .بهنظر میرسد افعال وجهيتی و افعال بهورهکشوی ،کوه از بواال توا اواسوط
پيوستار بهطور موازی قرار دارند ،ويژگیهای معنايی و نحوی مشابهی دارند .در سوی ديگور پيوسوتار ،افعوال ادراکوی-شونا تی-
بيانی قرار دارند که ويژگیهای نحوی و معنايی متفاوتی نسبت به افعال وجهيتی و بهرهکشوی دارنود .در قسومت افعوال وجهيتوی و
بهرهکشی همان طورکه از پيوستار پيداست ،بيشترين پيوستگی معنايی و نحوی بوين بنود اصولی و بنود متمموی وجوود دارد؛ اموا در
سوی ديگر پيوستار کمترين پيوستگی در افعال ادراکی-شنا تی-بيانی مشاهده میشود (گيون.)11 :6001،
افعال بهرهکشی
افعال ادراکی -شنا تی  -بيانی

افعال وجهيتی
کمترين پيوستگی

بيشترين پيوستگی
نمودار ( )1پیوستار افعال متممی (گیوُن)11 :1001 ،

بهمنظور مشخص کردن عوامل نحوی و معنايی د يل در طبقه بندی افعال متممی و پيوستگی بندهای متمموی و اصولی در ايون
پژوهش ،افعال متممی فارسی را استخراج و عوامل معنايی و نحوی تأثيرگذار بر آنها بررسی کردهايم .ابتدا  610فعل متمموی را از
فرهنگ سخن (انوری )1316 ،و پايگاه دادههای زبان فارسوی (عاصوی )1117 ،انتخوا کورده و بااسوتفاده از مرورگور گوگول بوه
1
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بررسی نمونههای استفادهشده از آنها پردا تيم .سه گروه افعال متممی در قالک پيوستار از بيشترين پيوستگی تا کمتورين پيوسوتگی
مشخص شدهاند .درنهايت ،مشخص کردهايم که کداميک از عوامل نحوی در زبان فارسی در پيوند دو بند اصلی و متمموی توأثير
گذارند.
 -1پژوهشهای پیشین
ا القی ( )1311دربار وابستگی معنايی و نحوی بندهای متممی در زبان فارسی بحث کرده است .ا القی بوا رويکوردی نقشوی -
ردهشنا تی به متممافزايی در فارسی امروز میپردازد و عنوان میکند فعل بند اصلی نقش عمدهای در تعيوين سوا تار بنود وابسوته
ايفا میکند .وی ابتدا سا تار بند وابستة متممی را در هر طبقه معنايی با سا تار بند بری غيروابسته ازمنظر صورت فعل بند وابسته
و رمزگذاری مشارکها 1مقايسه میکند .بهمنظور رمزگذاری دو ویعيت بوههومپيوسوته در بنود اصولی و متمموی ،کوه در ترتيوک
زمانی ثابت رخ میدهد ،به نقل از کريستوفارو ( )6003از دو راهکار بنيادين ياد کرده است وآنها را همترازی 6و تنزليافتگی 3نام
مینهد .او همترازی را راهکاری عنوان می کند که در آن هر دو ویعيت با صورت فعل يکسانی رمزگذاری میشود به نحوی که
هريک از آنها بتواند در بند غيروابسته بهکار رود .همترازی ممکن اسوت دو تجلوی سوا تاری داشوته باشود :يوا دو بنود بوهسوادگی
همجوار میشوند و يا بهوسيلة يک حرف ربط بههم موی پيوندنود؛ اموا درهرحوال سوا تار هوردو بنود بودون تقييور بواقی مویمانود.
ازسویديگر ،تنزليافتگی را راهکاری عنوان میکند که در آن يکی از دو ویعيت ،با نوعی فعل بيان میشود کوه امکوان کواربرد
در بند غيروابسته را نداشته باشد (ا القی .)111 :1311 ،صورت فعل تنزليافته و همتراز از دو جنبه باهم تفاوت دارند:
 -1همه يا بخشی از تمايزات مقولهای نظير زمان دستوری ،1نمود ،1وجه يا شخص که بهطور معمول برای افعال مةورح اسوت ،از
صورت فعلی تنزليافته حذف میشود .اگر اين نشانهها به همان صورتی که در فعل اصلی نشان داده شده در فعل وابسته هوم
نمايش داده شود صورت فعلی همتراز است.
 -6استفاده از بر ی نشانهها در بند غيروابسته مجاز نيست ،ازجمله نشانههای صفتی و اسمی نظير نشانههای مةابقة حالت و جونس،
يا نشانههای اصی از زمان دستوری ،نمود ،وجه يا شخص .فعل وابسته ممکن اسوت بر وی ويژگویهوای اسومی يوا صوفتی از
ود نشان دهد .اين فرايند ،صورتهای متنوعی را که معموال با عنوانهايی کلی نظيور مصودر ،وجوه وصوفی 6اسوم مصودر 7و
اسمسازی 1به آن اشاره میشود ،دربرمیگيرد (ا القی.)111 :1311 ،
ا القی در ادامه به بررسی انواس بند متممی براساس تقسيمبندی نونان )6007( 1میپردازد .ا القی افعال متممپذير را در هشوت گوروه
گروه جای میدهد که عبارتند از :وجهيتی ،مرحلهای ،بهرهکشی ،آرزويی ،ادراکوی ،آگواهی ،نگورش گوزارهای و نقولقوولی (ا القوی،
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 )100 :1311و سپس برای هردسته بهطور جداگانه به بررسی صورت فعل و رمزگذاری مشارکها میپردازد.
ا القی فقط به بررسی صورت فعل و مشارکها میپردازد؛ اما به ابعاد نحوی و معنايی که درنهايت به پيونود دو بنود در قالوک
يک جملة واحد میانجامد ،اشارهای نمیکند .پژوهش حایر عالوهبر طبقهبندی ويژگیهوای معنوايی و نحووی بنودهای متمموی،
آنها را در سه گروه طبقهبندی واهد کرد .درنهايت ،با ارائة پيوستاری نشان واهيم داد که کدام گروه دارای بيشترين وابسوتگی
نحوی و معنايی بين بند متممی و بند اصلی هستند.
 -3چارچوب نظری پژوهش
گيون ( )6001بحث را با فهرست کردن ابعاد معنايی اصل يکپاروگی رويداد شروس مویکنود؛ يعنوی ميوزان پيوسوتگی و نزديکوی
معنايی بين دو رويدادی که در بند اصلی و بند متممی آمدهاند .وی در ادامه به ابعاد نحوی يکپاروگی بند اشاره میکند که نشوان
میدهد بين ابعاد نحوی و معنايی متممسازی وه تناظری وجود دارد .گوناگونی ردهشنا تی در متممسازی ،حاصل دو منشأ اسوت
که با يکديگر در تعاملند .نخست ،زبانهای مختلف ممکن است از ابزار رمزگذاری 1متفاوتی استفاده کنند .برای مثال ،برای نشان
نشان دادن حالت اسمیشد فاعل يا مفعول از عالمتهای متفاوتی استفاده کننود .دوم ،زبوانهوای مختلوف ممکون اسوت در يوک
زنجيره معنايی  -شنا تی يکسان ،فشردگی رمزگذاری 6متفاوتی نشان دهند (گيون .)10 :6001 ،در ادامه به اين ويژگیها واهيم
واهيم پردا ت .ابتدا سه گروه افعال متممی را مشخص واهيم کرد و ويژگیهای هر گروه را بررسی واهيم کورد .سوپس ،بوه
وابستگی معنايی و عوامل نحوی در پيوستگی بند واهيم پردا ت.
 -1-3افعال متممی
افعال متممی در سه دستة وجهيتی ،بهرهکشی و ادراکی-شونا تی-بيوانی طبقوهبنودی مویشووند .بوه تفکيوک بوه ويژگویهوای
سرنمونی معنايی و نحوی اين افعال میپردازيم؛ اين ويژگویهوا در نمونوههوای سورنمونی يافوت مویشووند .در بخوشهوای بعودی
پيوستاری از اين افعال ارائه واهد شد؛ هروه از باال به پايين پيوستار نزديک میشويم ،احتمال نقض اين ويژگیها وجود دارد:
 -1-1-3افعال بهرهکشی
سرنمون معنايی افعال بهرهکشی ويژگیهای زير را دارد:


عامل فعل اصلی ،رفتار بهرهده 3را کنترل میکند و درواقع ،عامل بالقوه است.



بهرهور 1فعل اصلی ،با عامل بند متممی هممرجع است.



بند متممی ،رويداد هدف بهرهده را رمزگذاری میکند.

افعالی وون «ناگزير کردن»« ،در واست کردن» « ،واهش کردن» و «مجبور کردن» در اين گروه قورار دارنود .در مثوال زيور،
فعل «مجبورکردن» يک فعل بهرهکشی است.
 )6آنها کودکان را مجبور میکنند [که هر روز از صبح تا شک کار کنند].
1
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«آنها» بهمثابه عامل فعل اصلی ،رفتار بهرهده «کودکان» را کنترل میکند .بهرهور فعل اصلی هممرجع عامل بنود متمموی «آنهوا»
است .بند متممی رويداد هدف که در اين نمونه منظور عبارت «کار کردن» است کوه ازطريو بهورهده کوه در ايون مثوال عبوارت
«آنها» است ،رمزگذاری میشود.
سرنمون نحوی افعال بهرهکشی ويژگیهای زير را دارد:


بهرهور عامل فعل اصلی ،فاعل بند اصلی است.



بهرهده فعل اصلی ،مفعول مستقيم يا غيرمستقيم بند اصلی است.



بهرهده فعل اصلی ،فاعل بند متممی هم هست.



فاعل بهرهده بند متممی ،در آن بند صفر رمزگذاری میشود.



فعل بند متممی ،معموال کمتر حالت ودايستا يا اسمیشدگی را نشان میدهد.



بند متممی گرايش دارد که جايگاه مفعول را در بند اصلی اشقال کند.



بند متممی و بند اصلی گرايش دارند که در يک واحد آهنگين يکسان( 1باهم) تلفظ شوند؛ يعنی بوين بنود اصولی و بنود

متممی لزومی به وجود مکث نيست.
درمثال زير فعل «فرمان دادن» فعل بهرهکشی است.
 )7فرمانده به اسکندر فرمان داد [سپاهی جمعآوری کند].
بهرهور فعل اصلی« ،فرمانده» ،فاعل بند اصلی است .بهرهده فعل اصلی« ،اسکندر» ،مفعول بند اصلی و فاعل بنود متمموی اسوت
که در آن بند بهصورت صفر رمزگذاری میشود .دو بند اصلی و متممی درواحد آهنگين يکسانی تلفظ میشووند (گيوون:6001 ،
.)11
 -1-1-3افعال ادراکی -شناختی -بیانی
سرنمون معنايی افعال ادراکی -شنا تی -بيانی ويژگیهای زير را دارد:


فعل در بند اصلی حالت يا رويدادی ذهنی از ادراک ،شنا ت و يا کنش شفاهی از گفتار را رمزگذاری میکند.



فاعل فعل هم میتواند عامل باشد و هم برای بر ی افعال حالت برايی است.



حالت يا رويدادی که در بند متممی رمزگذاری میشود ،مشابه کنشپذير 6فعل بند اصلی است.

ازجملة اين افعال «مشاهده کردن»« ،فهميدن»« ،گفتن» و «اظهار کردن» هستند .فعل «ادعا کردن» حالت بيانی است .رويداد بنود
متممی «پيامبر را دوست داريم» مشابه کنشپذير بند اصلی است.
 )8ادعا کرديم [که پيامبر را دوست داريم].
سرنمون نحوی افعال ادراکی -شنا تی -بيانی ويژگیهای زيررا دارد:


هيچ محدوديت هممرجعی بين بند اصلی و متممی وجود ندارد.



بند متممی به احتمال ز ياد همانند بند اصلی سا تار ودايستا دارد با يک فاعول کوه کوامال تبيوين شوده اسوت و سوا تار
unified intonation contour
patient

1
2
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صرفی محدود دارد.


دو بند ممکن است در يک واحد آهنگی يکسانی تلفظ نشوند (گيون.)16 :6001 ،

فعل «درک کردن» يک فعل ادراکی است که در مثال زير ديده میشود:
 )9کسی درک نکرد [که پرسپوليس نمايند ايران است].
محدوديت هم مرجعی بين بند اصلی «کسی» و بند متممی «پرسپوليس» وجود ندارد .بند متممی حالت ودايستا (فعل «است»)
دارد با يک فاعل مشخص («پرسپوليس»)( .گيون.)16 : 6001،
 -3-1-3افعال وجهیتی
سرنمون معنايی افعال وجهيتی ويژگیهای زير را دارد:


فعل بند اصلی عمل ،نمود (آغاز ،پايان ،ادامه ،موفقيوت ،شکسوت) ،وجوه (توالش ،قصود ،اجبوار ،توانوايی ،امکوان) و يوا

گرايش فاعل را در رويداد بند متممی رمزگذاری میکند.


فاعل بنداصلی با فاعل بند متممی هممرجع است.

در مثال( )10فعل «توانستن» يک فعل وجهيتی است .فعل بنود اصولی« ،توانسوتن» ،يکوی از حالوتهوای افعوال وجهيتوی ،يعنوی
توانايی را نشان میدهد و فاعل بند اصلی و بند متممی« ،استاد» ،هممرجع هستند.
 )11استاد توانست [دانشجو را قانع کند].
سرنمون نحوی افعال وجهيتی دارای ويژگیهای زير است:


فاعل بند اصلی معموال فاعل بند متممی است.



فاعل بند متممی صفر رمزگذاری میشود.



فعل بند متممی معموال نا ودايستا يا اسمیشده است.



بند متممی شبيه مفعول بند اصلی است.



بند متممی گرايش دارد که در يک واحد آهنگين يکسان با بند اصلی تلفظ شود.

در مثال زير فعل «تعهد دادن» فعل وجهيتی است.
 )11من تعهد دادم [ذو آهن را حفظ کنم].
فاعل بند اصلی« ،من» ،فاعل بند متممی هم هست؛ بنابراين ،فاعل بند متممی صفر رمزگذاری میشود .بند متممی شبيه مفعوول
بند اصلی است و بند متممی و بند اصلی تقريبا واحد آهنگين يکسانی دارند (گيون.)11 :6001 ،
 -1-3وابستگی معنایی
در اين بخش به ابعاد معنايی-شنا تی متممسازی میپردازيم که به ويژگیهای معنايی فعول اصولی مربووط مویشوود .سوا تار
نحوی بندها به واروو معنايی (سا ت مویوعی) فعول مربووط موی شوود کوه نقوش هسوته را دارد و بنود متمموی ،يکوی از ايون
مویوسهای بند اصلی است .ابعاد معنايی يکپاروگی رويداد در سه دسته فعل متممی بهترتيک زير است:
 -1-1-3ابعاد معنایی افعال بهرهکشی
عوامل معنايی زير در افزايش يا کاهش ميزان وابستگی نحوی بند اصلی و بند متممی در افعال بهرهکشی مؤثر هستند.
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 -1-1-1-3بهرهکشی موفق و مقصود
گيون افعال بهرهکشی موف را افعالی میداند که اگر بند اصلی صادق باشد ،بنود متمموی هوم صوادق اسوت .منظوور از صودق
جمله ،درست بودن جمله براساس واقعيتهای دنيای ارج است (سعيد .)10 :6016 ،1درمقابل ،افعال بهرهکشوی مقصوود 6افعوالی
هستند که الزاما مثل افعال بهره کشی موفو نيسوتند؛ يعنوی ممکون اسوت بنود متمموی صودق داشوته باشود يوا نداشوته باشود .گيوون
(،6001ج )116 :1افعال بهرهکشی را به دو دستة استلزامی 3و غيراستلزامی 1تقسيم میکند .منظور از استلزامی اين است که اگر بند
اصلی صدق داشته باشد ،بند متممی هم صدق دارد؛ ولی در غير استلزامی اينطور نيست.
 )12شهرداری سلماس را وادارکردند [مجسمة فردوسی را برگرداند].

(موف  ،استلزامی)

 )13ناوارش کردم [بپذيرد].

(موف  ،استلزامی)

 )14ازاو واستم [در را ببندد].

(مقصود ،غير استلزامی)

 -1-1-1-3همزمانی و موفقیت
وقتی فعل بند اصلی استلزامی يا موف است ،رويداد بند اصلی و بند متممی همزمان هستند و همزمانی ازجمله پيششورطهوای
الزم برای پيوستگی دو رويداد در يک بند است .بهبيانديگر ،در فعل بهرهکشی موف  ،بين بند متممی و بند اصلی همزمانی وجود
دارد .در مثال ( )11بين بند اصلی که دارای فعل بهرهکشی موف «موجک شدن» است و بند متممی هومزموانی وجوود دارد .هور دو
در يک زمان رخ دادهاند و درصورتیکه اين همزمانی نباشد ،نادرست واهد شد:
 )15ديروز تماشاگران موجک شدند [داورپنالتی نگيرد].
 )16؟ديروز تماشاگران موجک شدند [ امروز داور پنالتی نگيرد].
 -3-1-1-3موفقیت و کنترل عامل
از ديگر ابعاد معنايی متممسازی ،درجه کنترل ،قدرت انتخا يا استقاللی است که بهوسيلة بهرهور عامل بند اصلی بور بهورهده
بند متممی رمزگذاری میشود (کنترل عامل .)1در بهرهکشی موف  ،بهرهور عامل بند اصلی تا حود زيوادی بور بهورهده بنود متمموی
کنترل دارد تا جايیکه بهرهده کنترل ،قدرت انتخا و استقالل کمتری دارد .بهرهده بيشتر شبيه کنشپذير است .درمقابل ،بهورهده
افعال غيراستلزامی کنترل ،قدرت انتخا و استقالل بيشتری دارد و اين يعنی بهرهور اين افعال دارای کنترل کمتری است.
 )17آنها مدير را مجبور کردند [ عليه من صحبت کند].

(کنترل بيشتر بهرهور)

 )18روسيه از تمامی اتباس ود واست [ اک ترکيه را ترک کنند]( .کنترل کمتر بهرهور)
 -1-1-1-3تعمد و کنترل عامل
ممکن است دو فعل بهرهکشی استلزامی ،تقريبا شبيه بههم باشند ،ولی سازگاری آنها با قيدهای تعمدی دقيقا متضاد هوم باشود؛
يعنی تعمد 6يک فعل بهرهکشی ،از ديگری بيشتر است ،يا به بيان ديگر ،درصورتیکه بهرهور فعل بهورهکشوی عامول باشود ،دارای
1
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کنترل است و بهصورت کامال تعمدی عمل میکند؛ درمقابل ،فعلهای بهرهکشی که دارای بهرهور عامول نيسوتند ،الزاموا تعمودی
هم ندارند .در مثالهای زير بهنظر میرسد فعل «مجبور کردن» کنترل عاملی بيشتری دارد؛ يعنی تعمودی عمول مویکنود توابهرهور
فعل «باعث شدن» .اين کنترل عاملی تعمدی با ایافه شدن قيدهای «عمدا» و «سهوا» مشخص میشود ،مثالهای زير بوه هموراه ايون
قيدها آمدهاند:
 )19الف) عمدا مجبورش کرد [امتحان را بيفتد].

) ؟ سهوا مجبورش کرد [امتحان را بيفتد].

 )21الف) ؟عمدا باعث شدم [مةلک شما ایافه نشود].

) سهوا باعث شدم [مةلک شما ایافه نشود]

 -5-1-1-3کنترل عامل و یکپارچگی همزمانی
اگر بهرهور فعل بهرهکشی عامل باشد؛ يعنی بهرهور عامل وقوس بند متممی و يا عمل بهرهده باشد ،نياز به يکپاروگی همزموانی
دارد؛ يعنی بين بند متممی و بند اصلی ،همزمانی وجود دارد .ولی درصورتیکه بهرهور غيرعامل باشد ،الزاما نياز به اين هومزموانی
ندارد .در مثالهای زير ،فعل «مجبور کردن» دارای بهرهور عامل «او» است ،پس نياز به همزمانی دارد؛ يعنی در اين فعول بايود بوين
بند متممی و بند اصلی ،همزمانی وجود داشته باشد ،نياز به اين همزمانی ،در مثال ( )66که دارای دو زمان مختلف بين بند متمموی
و بند اصلی است ،کامال بارز است .درمقابل ،فعل «باعث شدن» قرار دارد ،که دارای بهورهور عامول نيسوت ،پوس الزاموا نيوازی بوه
همزمانی ندارد.
 )21او دوسال پيش مجبورش میکرد [به جلسات انجمن تشريف نياورد].
 )22؟ او دوسال پيش مجبورش میکرد [امسال به جلسات انجمن تشريف نياورد].
 )23او دوسال پيش باعث شد [امسال به جلسات انجمن تشريف نياورد].
 -6-1-1-3ارتباط مستقیم و یکپارچگی زمانی  -مکانی
درصورتیکه ارتباط مستقيم بين بهرهور و بهرهده برقرار باشد ،يکپاروگی زمانی – مکانی 1هم برقرار است .برای مثوال ،فعلوی
وون «مجبور کردن» فعل بهرهکشی مستقيم است؛ يعنی اين مفهوم را میرساند که ارتباط مسوتقيمی بوين بهورهور و بهورهده برقورار
است .درمقابل ،فعلی وون «باعث شدن» قرار دارد که يک فعل بهرهور غيرمستقيم است؛ يعنی ارتباط مستقيم بين بهرهده و بهرهور
وجود ندارد .با مجهول کردن فعل ارتباط مشخص میشود.
 )24من او را مجبور کردم [بيايد].
 )25؟من او را مجبور کردم [به جلسه آورده شود].
 )26من باعث شدم [بيايد].
 )27من باعث شدم [به جلسه آورده شود].
 -7-1-1-3تماس مستقیم و موفقیت
6

بهنظر میرسد ارتباطی استنتاجی بين بهرهکشی مستقيم و امکان موفقيت وجود دارد .وقتی تماس مستقيم بين بهرهده و بهورهور
وجود دارد ،امکان موفقيت بيشتر است .در مثال ( ،)61تماس مستقيم بين بهرهور فعول «مجبوور کوردن» و بهورهده آن وجوود دارد؛

spatio- temporal integration
direct contact

1
2
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بنابراين ،موف تر است .درواقع ،ا تيار بهرهده کمتر است .درصورتیکه در فعل «اجازه دادن» تماس مستقيم بوين بهورهور و بهورهده
وجود ندارد؛ بنابراين ،ممکن است موف باشد يا نباشد مانند مثال (.)61
 )28مرا مجبور کردند [ از انه بيرون بروم].

(؟ اما نرفتم)

 )29به د ترش اجازه داد [با عثمان ازدواج کند].

(اما نکرد)

 -8-1-1-3مقاومت ،تحمیل و موفقیت
در افعال بهرهکشی موف  ،بهرهور بند اصلی کار يا عملی را بر بهرهده بند متممی تحميل میکند؛ اموا ميوزان مقاوموت بهورهده،
1

ميزان موفقيت بهرهکشی را مشخص میکند .درصورتیکه بهرهده مقاومت بيشتری داشته باشد ،استقالل و کنترل بيشتری درمقابول
بهرهکشی و بهرهور دارد و بهرهور بايد فشار بيشتری را تحميل 6کند.
 )31وادارم کرد [دست از شونت بکشم].

(فشار کمتر ،استقالل کمتر بهرهده)

 )31به شورای قضايی فشار آورد [که الجوردی عزل شود].

(فشار بيشتر ،استقالل بيشتر بهرهده)

 -9-1-1-3یکپارچگی ارجاعی
افعال وجهيتی و بهرهکشی ،همارجاعی زيادی را بين بند متممی و بند اصلی تحميل مویکننود؛ اموا افعوال ادارکوی -شونا تی-
بيانی الزاما اينطور نيستند .منظور از همارجاعی اين است که فاعل بند اصلی با فاعل يا مفعول بند متممی هممرجع اسوت .در مثوال
( )36که فعل وجهيتی است ،بين فاعل بند اصلی و بند متممی همارجاعی وجود دارد ،در مثال ( )33که يک فعل بهرهکشی است،
همارجاعی بين مفعول بند اصلی و فاعل بند متممی وجود دارد.
 )32میتوانستم [بروم].
 )33از او می واهم [مرا نگاه کند].
 -10-1-1-3کارگفتهای بهرهکشی
در افعال بهرهکشی موف  ،کارگفتهای فعل بهرهکشی موف مستقيم هستند؛ يعنی صريحتر عمل میکند تا جايیکه میتواننود
حتی بهصورت دستوری و اجباری هم باشند .اما در افعال بهرهکشی غيرموف  ،اين اجبار و صراحت وجود ندارد؛ يعنی بوهصوورت
غيرمستقيم عمل میکند .در مثالهای زير با کاربرد جملة «اما مجبور نيستی» اين تفاوتها نمايان است.
 )34مجبوری [بروی].

*اما مجبور نيستی

 )35کاش [بروی].

اما مجبور نيستی.

 -1-1-3ابعاد معنایی افعال ادراکی-شناختی-بیانی
افعال ادراکی-شنا تی-بيانی ويژگیهای معنايی زير را دارند:
 -1-1-1-3سببی موفق و همزمانی
بهرهکشی موف (استلزامی) يا سببی ،3جزء افعالی هستند که همزمانی بين بند متممی و بند اصلی دارند .اين همزمانی در افعوال
شنا تی و ادراکی نيز ديده میشود .اگر مثالهای زير را درنظر بگيريم ،مشاهده میکنيم درصورتیکه زمان به بندها ایافه کنويم،
نادرست واهد بود .فعل «ديدن» فعل ادراکی است ،که نياز به همزموانی دارد .در مثوال اول ،بنود اصولی و بنود متمموی هومزموان
1

resistance
coercion
3
successful causation
2
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هستند ،درصورتیکه در مثال دوم همزمان نيستند.
 )36الف)ديروز ديدم [که علی آمد].

)؟ ديروز ديدم [که علی امروز آمد].

 -1-1-1-3یکپارچگی ارجاعی
در بخش  1-1-6-3عنوان کرديم افعال وجهيتی و بهرهکشوی ،هوم ارجواعی زيوادی را بوين بنود متمموی و بنود اصولی تحميول
میکنند .در اين بخش اين همارجاعی در افعال ادارکی -شنا تی -بيانی بررسی میشود که الزاما ايونطوور نيسوتند .هموانطورکوه
پيشتر ذکر شد ،منظور اين است که فاعل بند اصلی با فاعل يا مفعول بند متممی هممرجع است .در مثال ( )37که فعول ادراکوی-
شنا تی-بيانی است ،بين فاعل بند اصلی و بند متممی همارجاعی وجود ندارد.
 )37پيشبينی کردم [ که تو مشکلساز هستی].

(من :فاعل بند اصلی؛ تو :فاعل بند متممی)

 -3-1-1-3از ترجیح تا معرفتی
در گروه فعلهای ادراکی – شنا تی -بيانی يک دستهبندی وجود دارد؛ يعنی ابعاد معنايی با ابعاد نحوی در حال تقيير هسوتند.
گروهی در دستة تکليفی 1قرار میگيرند .منظور اين است که فاعل بنود اصولی تکليفوی را بور روی دوش فاعول بنود متمموی قورار
میدهد .درواقع ،اين دسته ويژگیهايی شبيه افعال بهرهکشی دارند؛ يعنی در ا تيار فاعل بند اصلی است که بند متمموی رخ بدهود
يا ير (ترجيح .)6اما گروه ديگر در دستة معرفتی 3قرار میگيرند؛ يعنی اينکه فاعل بند اصلی وقدر از انجام عمول در بنود متمموی
اطمينان دارد .بحث بر روی ميزان اطمينان فاعل بند اصلی است (نگرش فاعل).
 )38اوگفت [که علی برود].

تکليفی (بهرهکشی یعيف)

 )39اوگفت [که علی ممکن است رفته باشد].

معرفتی (قةعيت کمتر)

از ديگر تفاوتهای کاربرد تکليفی و معرفتی افعال ادراکی در اين است که در کاربرد تکليفی صورت ترجيحی است بوه ايون
معنا که فاعل بند اصلی از وقوس بند متممی مةمئن نيست و ترجيح میدهد آنچه در ذهن ود دارد ،رخ دهد (گيوُن.)16 :6001 ،
 )41مادرآرزوکرد [که کاش فرزندش زودتر بيايد].

(بند متممی هنوز رخ نداده است).

 )41مادرآرزوکرد [که کاش فرزندش زودترآمده بود]( .بند متممی رخ داده است).
 -1-1-1-3از شناختی تا نقلقولی
تفاوت ديگر در گروه فعلهای ادراکی-شنا تی-بيانی تفاوت بين افعال شنا تی و بيانی يا نقلقولی است .اين تفواوت ظريوف
اين است که در دستة افعال شنا تی همچون «فکر کردن» و «دانستن» فاعل بند اصلی تعهود معرفتوی 1نسوبت بوه بنود متمموی دارد،
درحالیکه فاعل بند اصلی فعل بيانی يا نقلقولی وون «گفتن» ،اينطور نيست و اين تعهد معرفتی را ندارد.
 )42؟اواطالس پيداکرد [رئيسش رفته] ،درحالیکه میدانست نرفته( .دارای تعهد معرفتی)
 )43اوگفت رئيسش رفته ،درحالیکه میدانست نرفته.

(بدون تعهد معرفتی)

بهجز تعهد معرفتی ذکرشده در باال ،افعال شنا تی ازلحاظ نمود و زمان نيز اندکی با افعال بيانی يا نقلقوولی تفواوت دارنود .در
1

deonetic
preference
3
epistemic
4
epistemic commitment
2
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افعال شنا تی ،فعل بند متممی همة نمودها و زمانها را نمیتواند ،بپذيرد ،اين در حالی است که در افعال بيانی يوا نقولقوولی فعول
بند متممی با همة زمانها و نمودها بهکار میرود.
 )44الف) دادستان میداند [که وکيل آمده است].

)؟دادستان میداند [که وکيل آمده بود].
د) ؟دادستان میداند [که وکيل داشت میآمد].

ج) دادستان میداند [که وکيل دارد میآيد].
حال فعل بيانی «گفتن» همراه زمانها ونمودهای مختلف:
 )45الف) من میگويم [اوداشت میآمد].
ج) من میگويم [اوآمده بود].

) من میگويم [او دارد میآيد].
د) من میگويم [اوآمده است].

 -5-1-1-3از نقلقول غیرمستقیم تا مستقیم
افعال بيانی دو نقلقول مستقيم و غيرمستقيم دارند .البته بر ی زبانها در دنيا وجود دارد که در آنها نقلقول غيرمسوتقيم وجوود
ندارد (ديکسون .)61 :6006 ،1در افعال ادراکی-شنا تی-بيانی ،در گروه بيوانی يوا نقولقوولی موا دو صوورت نقولقوول مسوتقيم و
نقلقول غيرمستقيم داريم .حال بين اين دو گروه نيز تفاوتهای ظريفی وجود دارد .بهاينصورت که در نقلقول مسوتقيم ،معمووال
عبارات اشاری 6ازجمله «من» و «تو» در دو بند اشارات يکسانی دارند .همچنين ،تفواوت هوای مةابقوة زموانی نيوز بوين ايون دو نووس
نقلقول نيز وجود دارد .در نقلقول مستقيم ،زمان وقوس بند متممی و يا همان جملة نقلقولی مربوط به زمان قبل است.
 )46مژگان تأکيدکرد [«من مقاله را نوشتهام»].

(مژگان = من)

 )47مژگان تأکيدکرد [که او مقاله رانوشته است].

(مژگان = کسی که مقاله را نوشته است).

 -3-1-3ابعاد معنایی افعال وجهیتی
عوامل معنايی افعال وجهيتی به شرح زير است.
 -1-3-1-3پیوستگی ارجاعی و یکپارچگی رویداد
در افعال وجهيتی بر الف افعال ادراکی-شنا تی-بيانی ،يکپاروگی وجود دارد که در اصةالح آن را هومفواعلی 3موینامنود،
بهاينصورت که يک يکسانی بين فاعل بند اصلی و فاعل بند متممی وجود دارد .در بيشتر مواقع فاعل بند اصولی هموان فاعول بنود
متممی است (تراگوت 1و هاينه.)161 :1111،1
 )48مدير برنامهريزی کرده بود [بچهها به اردو بروند].
 -1-3-1-3استلزام
6

در باالترين درجه از افعال وجهيتی ،افعال وجهيتی استلزامی قرار دارند که در مقابل افعال وجهيتی غيراستلزامی هستند .منظور
منظور از استلزامی در اين افعال اين است که همانند افعال بهرهکشی اگر بند اصلی صدق داشته باشد ،بند متممی هم صدق دارد.
 )49استاد توانست [دانشجو را قانع کند].

(استلزامی)
1

R.M.Dixon
deixis
3
equi-subject
4
E. Traugott
5
B. Heine
6
implicativity
2

پژوهشهای زبانشناسی ،سال نهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی ،17پاييز و زمستان 1316

30

 )51استاد می واست [دانشجو را رایی کند].

(غيراستلزامی)

 -3-3-1-3قصد و موفقیت
در افعال وجهيتی در دستة افعال غيراستلزامی ،هروه قدر قصد فاعل از انجام عملوی بيشوتر باشود ،احتموال موفقيوت هوم بيشوتر
است .در اين باره در افعال وجهيتی معموال يک درجهبندی وجود دارد .بهصورت زير:
واستن > قصد داشتن > برنامهريزی کردن > توانستن
مثال در فعل « واستن» ميزان قصد فاعل از فعل «توانستن» بيشتر است؛ درنتيجه ،ميزان موفقيوت فعول هوم بيشوتر اسوت (گيووُن،
.)17 :6001
 )51پسر می واهد [معلم شود].

(قصدبيشتر= احتمال موفقيت بيشتر)

 )52پسر میتواند [معلم شود].

(قصدکمتر= احتمال موفقيت کمتر)

 -1-3-1-3عادت ،دانستن و هممرجعی
در کابرد افعال وجهيتی تمايز معنايی بين دو گونه کاربرد بند متممی وجود دارد :کاربرد مصدر يوا حالوت التزاموی و يوا کلموة
پرسشی .درصورت کابرد مصدر منظور عمل اصی است که فاعل بند اصلی يک بار انجام داده اسوت .ايون عمول ازطريو

وود

فاعل رخ داده است؛ بنابراين ،بند متممی و بند اصلی هممرجع هستند وون هر دو بند به فاعل بند اصلی اشاره دارند.
 )53مرد باز هم برای باز کردن گاوصندوق نقشه کشيد.
درصورت کابرد التزامی ،فاعل بند اصلی مهارت عمل انجامشده و طريقة آن را میداند؛ يعنی اينکه میداند وگونه اين کار را
انجام دهد .دراينصورت هم بين بند متممی و بند اصلی همارجاعی وجود دارد.
 )54مرد باز هم نقشه کشيد [که گاوصندوق را وةور باز کند].
اما درصورت کابرد کلمة پرسشی ،فاعل بند اصلی تنها انجام عمل را بهياد میآورد به اين معنی کوه وگونوه انجوام مویشوود و
عمل انجامشده را ود فاعل انجام نمیدهد .دراينصورت فاعل بند اصلی و بند متممی هوممرجوع نيسوتند .در کواربرد سووم ،بنود
متممی دارای فعل ودايستا است و همچنين ،کلمة پرسشی «وگونه» به بند متممی ایافه شوده اسوت و طوول جملوه افوزايش پيودا
کرده است (گيوُن.)11 :6001 ،
 )55مرد نقشه کشيد [که گاوصندوق را وگونه باز میکنند].
 )56؟مرد باز هم نقشه کشيد [که گاوصندوق راوگونه باز میکنند].
در مثال ( )11افعال وجهيتی به معنای «عادت» بهکار رفته است .دراينصورت همانند ساير افعال وجهيتی بين بنود اصولی و بنود
متممی هممرجعی وجود دارد .اما در مثال( )16فعل وجهيتی به معنای «دانستن» بهکار رفته است؛ بنابراين ،هماننود افعوال ادراکوی-
شنا تی-بيانی عمل میکند؛ يعنی هممرجعی بين بند اصلی و بند متممی وجود ندارد .با کاربرد «باز هم» در مثال ( )16اين تفواوت
آشکار میشود.
 -3-3عوامل نحوی در پیوستگی بند
در افعال متممی دو دستة بهرهکشی و وجهيتی بيشترين پيوند بندی را دارا هستند ،به اين معنا که اين دو دسته گورايش بيشوتری
دارند که در يک بند واحد ظاهر شوند؛ ولی اين پيوند بندی در افعال ادراکی-شنا تی-بيانی کمتر است ،بدين معنا که ايون افعوال

31

ميزان وابستگی نحوی و معنايی بندهای متممی در زبان فارسی

نشاندهند دو ر داد مجزا هستند .زبانها برای نشاندادن اين پيوند بند ،از وهار امکان استفاده میکنند.
 -1-3-3همواژگانیشدگی
منظور از همواژگانیشدگی اين است که دو ريشة فعلی با يکديگر ترکيک میشوند و يوک فعول مرکوک مویسوازند (گيوون،
 .)6: 1111همان طورکه پيشتر ذکر شد منظور اين است که فعل بند متممی و بند اصلی در قالوک يوک واحود آوايوی و يوا يوک
کلمة واحد بهکار میروند .البته اين سا تار نيز در انگليسی بهندرت رخ میدهود .ايون فراينود متحدشودن فعول بنود متمموی و بنود
اصلی ،در فعلهای بهرهکشی و وجهيتی که پيوند بندی بين بند متممی و بنود اصولی بيشوتر اسوت ،بيشوتر رخ مویدهود و در افعوال
ادراکی -شنا تی -بيانی اين اتحاد فعلهای بند متممی و بند اصلی رخ نمیدهد؛ زيرا دو بند دو رويداد مجزا هستند و گرايشی بوه
پيوند در يک جملة واحد را ندارند .يعنی هروه فعلی در پيوستار متممسازی در درجة باالتری قرار گرفته باشد ،امکان پيونود فعول
بند متممی و بند اصلی بيشتر است .در مثال زير از زبان ايتاليايی ،دو فعل ) hizo (madeو ) comer (eatدو فعل مجزا هسوتند؛
ولی بهدليل پيوند زيادی که بين بند اصلی و بند متممی وجود دارد ،اين دو فعل بهمثابه يک واحد آوايی بهکار مویرونود و متحود
شدهاند .در زبان فارسی ،شاهدی از همواژگانیشدگی يافت نشد.
57) José le
hizo-comer a
Juan
Joe him/DAT made-eat/INF DAT Juan
)‘Joe made John eat’ (direct
 -1-3-3نشانة حالت و روابط دستوری
دومين عامل نحوی که در طبقه بندی پيوستار متممسازی نقش دارد ،نشانة حالت و روابط دستوری است که مربوط به مفعوول
بند اصلی میشود که همان فاعل بند متممی است .اين حالت در افعال بهرهکشی مشاهده مویشوود کوه فاعول بنود متمموی در بنود
اصلی بهصورت مفعولی ظاهر میشود .اين حالت مفعولی سرنمونهای معنايی و نحوی دارد؛ در اين قسمت نيز آنها را بوه ا تصوار
بيان میکنيم.



سرنمون معنايی :عامل> برايی> کنشپذير> ساير
سرنمون نحوی :فاعل> مفعول مستقيم> مویوس

حال هروهقدر پيوستگی بين بند متممی و بند اصلی بيشتر باشد ،احتمال اينکه فاعل بند متمموی (يوا هموان مفعوول بنود اصولی)
حالت سرنمون باشد ،کمتر است .برای مثال ،در فعلی وون «وادار کردن» ،کوه فعول بهورهکشوی موفو اسوت ،پيوسوتگی بوين بنود
متممی و بند اصلی بيشتر است و درنتيجه ،فاعل بند متممی سرنمون نيست و حالت مفعولی میگيرد .در فارسی ،فاعل نشانة حالت
ندارد و معموال حالت مفعولی را با «را» نشان میدهيم.
 )58من مجبور شدم [بروم].

(من :فاعل ،درجة اول سرنمونی)

 )59هيئتمديره را وادار کردم [بار ديگر مویوس را بررسی کنند].

(هيئتمديره :مفعول ،درجة دوم سرنمونی)

 -3-3-3فعل خودایستا یا ناخودایستا
سومين عامل نحوی در پيوستار متممسازی سا تار صرفی فعل است (گيوُن .)61 :6001 ،يعنی اينکه فعل زماندار يا ودايسوتا
باشد و يا بیزمان يا نا ودايستا .اگر دو رويداد بههم پيوسته و مربوط باشند ،هر دو فعل بند متممی و بند اصلی يک زمان دارنود و
در غيراين صورت ،اگر دو رويداد مجزا باشند ،دو فعل تنزليافته هستند (استاسن .)76 :1111 ،1هروه پيوستگی بوين دو بنود بيشوتر
L.Stassen
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باشد ،گرايش بيشتری وجود دارد که فعل بند متممی بهصورت نا ودايستا يا اسمیشده بهکار رود .زبانها بورای نا ودايسوتايی از
امکانهای متنوعی استفاده میکنند .در فارسی از اين امکانات برای نا ودايستايی و يا اسمیشدن استفاده میکنند.


وجه التزامی :وجه التزامی در فارسی نشاندهند نا ودايستايی فعل است و افعالی وون افعال بهرهکشی که پيوستگی بين

بند متممی و بند اصلی در آنها بيشتر است ،از اين امکان استفاده میکنند (گيون .)117 :6000 ،هروه پيوستگی کمتور باشود ،فعول
بند متممی حالت التزامی را از دست میدهد و ودايستا يا زماندار میشود که اين حالت بيشتر در افعال ادراکی -شنا تی -بيوانی
مشاهده میشود.
 )61مادرگذاشت [کودکش را ببرند].

(فعل بهرهکشی همراه وجه التزامی)

 )61حسن ديد [که بچهها باعجله میروند].

(فعل ادراکی همراه وجه استمراری)



مصدری :زبان فارسی برای پيوند بند متممی و بند اصلی در يک بند واحود ،گواهی از مصودر فعول بنود متمموی اسوتفاده

میکند که دراينصورت فعل زمان ود را از دست میدهد و بهصورت جملة واحد با بند اصلی بهکار میرود.
 )62الف)پس از پايان درسش،اقدام کرد [گواهينامه بگيرد].


)پس ازپايان درسش اقدام به گرفتن گواهينامه کرد.
اسمیشدگی :هروه پيوستگی بين دو بند بيشتر باشد ،اين دو بند گرايش بيشتری دارند که تبوديل بوه يوک جملوة واحود

شوند که در زبان فارسی برای تبديلشدن به يک جملة واحد ،از حالت اسمیشد فعل بند متممی استفاده میشود (گيووُن:6001 ،
.)61
 )63الف)به شما توصيه میکنم [ ازاين شامپو استفاده کنيد].
)استفاده از اين شامپو را به شما توصيه میکنم.
 -1-3-3فاصلة بین بندها
در عوامل نحوی متممی ،فاصلة بين بندها يک ابزار است .بهايونصوورت کوه هرووهقودر پيوسوتگی بوين دو بنود کمتور باشود،
درواقع ،دو بند دو رويداد مجزا هستند و گرايش بيشتری دارند که از تکواژ متممنما استفاده کنند ،مانند مثوال ( ،)63و هرووهقودر
اين پيوستگی بين دو بند بيشتر باشد ،مانند مثال( ،)61استفاده از تکواژ متممنما کمتر است (گيون.)371 :1110،
 )64من اعتقاد دارم [که اين ویعيت پايدار نيست].
 )65مربی به بازيکنان ا ةار داد [عصبانی نشوند].
در افعال ادراکی -شنا تی -بيانی پيوستگی بين بند متممی و بند اصلی کمتر است و درايونصوورت تکوواژ موتممنموا معمووال
برای نشاندادن يک رويداد واحد بهکار میرود.
 )66اطالس پيدا کرديم [که درشهرآتشسوزی شده است].
اما برای افعال بيانی دو دستة نقلقول مستقيم و غيرمستقيم وجود دارد که اگر نقلقول مستقيم باشد ،از تکواژ متممنموا اسوتفاده
نمیشود ،همانند مثوال ( ،)67و بوهجوای آن از مکوث و يوا از عالموت « »:اسوتفاده مویشوود (گيووُن)71 :6001 ،؛ اموا در نقولقوول
غيرمستقيم «که» استفاده میشود نظير مثال .61
 )67به او بگوييد[ :من دارم میآيم].
 )68به او بگوييد [که علی داردمیآيد].
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در افعال بهرهکشی و وجهيتی ،هممر جعی بين بند اصلی و بند متمموی وجوود دارد؛ درنتيجوه ،ايون دو بنود پيوسوتگی معنوايی و
نحوی بيشتری دارند .همانطورکه ذکر شد ،هروه اين پيوستگی بيشتر باشد ،استفاده از متممنمای «که» کمتور اسوت .اموا در افعوال
ادرکی-شنا تی-بيانی بهدليل نبودن هممرجعی بين بند اصلی و بند متممی ،استفاده از متممنمای «که» بيشتر است.
 -1بررسی میزان وابستگی در بندهای متممی
پيکر پژوهش حایر شامل  610فعل متممی است .اين افعال ابتدا از فرهنگ سخن (انوری )1316 ،و پايگاه دادههای زبان فارسوی
(عاصی )1117 ،جمعآوری شدهاند .سپس ،نمونههايی از کاربرد اين افعال بااستفادهاز مرورگر گوگل بررسی شدهاند .برای مثوال،
در فرهنگ سخن و پايگاه داده های زبان فارسی ،افعالی که دارای بند متممی بودند را استخراج کورديم و در گوگول جمالتوی بوا
اين افعال را پيدا کرديم .تمامی نمونههای افعال که منبع آنها ذکر نشده است ،از مرورگر گوگل تهيه شده است.
 -1-1وابستگی معنایی
در اين بخش با بررسی ابعاد معنايی افعال متممی پيوستارهايی از اين افعال ارائه واهيم داد.
 -1-1-1طبقهبندی معنایی افعال بهرهکشی
در اين بخش با بررسی افعال بهرهکشی با ابعاد معنايی ،پيوستاری بهدست میدهيم که شامل وهار طبقه اسوت کوه در اداموه بوه
آن میپردازيم .نمونهای از افعال بهرهکشی در مثال زير آورده شده است:
 )69من رحمتی رامجا کردم [به پرسپوليس بيايد].
ابتدا با ابعاد معنايی که در طبقهبندی اين پيوستار نقش داشتهاند ،آغاز میکنيم .اين ابعاد بهترتيک زير هستند کوه در بخوش -3
 1-6مفصل شرح داده شد .در اين بخش فقط به ذکر فهرستوار و ارائة مثال از اين ابعاد بسنده میکنيم:
.1

بهرهکشی موف و مقصود

 )71غر ترکيه را وادار کرد [با روسيه آشتی کند].

(موف )

 )71فردا صبح به نانواها ا ةار میکنم [تدارک ود را ببينند].

(مقصود)

.6

همزمانی و موفقيت

 )72مجبورش کرد [عذر واهی کند].

(موف وهمزمان)

 )73از شما واهش کردم [آن را قبول کنيد].

(غيرموف و غيرهمزمان)

.3

موفقيت و کنترل عامل

 )74جامعه مرا واداشت [بيماريم را پنهان کنم].

(موف )

 )75به آنها سفارش کردم [تحويلت نگيرند].

(غيرموف )

.1

تعمد و کنترل عامل

 )76الف) دنيا عمدا مرا اجبار کرد [سکوت کنم].
) ؟ دنيا سهوا مرا اجبار کرد [سکوت کنم].
 )77الف) ؟ سياست زنگنه عمدا سبک شد [شکست دوحه به پای ايران نوشته شود].
) سياست زنگنه سهوا سبک شد [شکست دوحه به پای ايران نوشته شود].
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.1

کنترل عامل و يکپاروگی همزمانی

 )78الف) به او دستور دادم [برود].
) ؟ دو سال پيش به او دستور دادم [امروز برود].
 )79الف) قةعنامه منجر شد [ايران مویع ود را تقيير دهد].
) دوسال پيش قةعنامه منجر شد [امروز ايران شرايط ود را تقيير دهد].
.6

ارتباط مستقيم و يکپاروگی زمانی  -مکانی

 )81الف .ديروز احمدی را مجا کردم [به جلسه بيايد].

(ارتباط مستقيم)

 .؟ ديروز احمدی را مجا کردم [امروز به جلسه آورده شود].
 )81الف .ديروز من باعث شدم [احمدی به جلسه بيايد].

(ارتباط غيرمستقيم)

 .ديروز من باعث شدم [امروز احمدی به جلسه آورده شود].
.7

تماس مستقيم و موفقيت

 )82د ترش را وادار کرد [با واستگارش ازدواج کند].
 )83ناوارش میکردند [او را بگيرد].
.1

؟ (اما نکرد)
؟ (اما نمیگرفت)

مقاومت ،تحميل و موفقيت

 )84اجبارم کرد [همراهش بروم].

(موفقيت بيشتر ،تحميل و مقاومت کمتر)

 )85به من فشار آورد [که همراهش بروم].

(موفقيت کمتر ،تحميل و مقاومت بيشتر)

.1

يکپاروگی ارجاعی

 )86به معلم کمک کردم [دانشآموزان را ساکت کند].

(هممرجعی فاعل بند متممی و مفعول بند اصلی)

 )87يک ماه به مادر التماس کردم [همراهم بيايد].

(هممرجعی فاعل بند متممی و مفعول بند اصلی)

 .10کارگفتهای بهرهکشی
 )88الف .از تو استدعا میکنم [بزرگ شدی معلم شوی].

(مستقيم ،صريح)

.؟ از تو استدعا میکنم [بزرگ شدی معلم شوی] ،البته مجبور نيستی.
 )89الف .کاش [بزرگ شدی معلم شوی].

(غيرمستقيم ،غيرصريح)

 .کاش [بزرگ شدی معلم شوی] ،البته مجبور نيستی.
برطب عوامل ذکرشده ،يپيوستاری شامل وهار طبقه از افعال بهرهکشی ارائه واهيم داد؛ در باالی ايون پيوسوتار منظوور از «»+
اين است که افعال موف هستند ،همزمانی بين بند اصلی و بند متممی وجود دارد و اين افعال ويژگیهای افعال موف بهرهکشوی را
دارند و هروه از پيوستار به سمت پايين میرويم از ميزان اين موفقيت کاسته میشود تا جايیکه در گروه آ ر موفقيت ايون افعوال
بسيار کم میشود و يا اصال موف نيستند که دراينصورت با عالمت « »-مشخص شدهاند.
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جدول ( )1پیوستار افعال بهرهکشی

وادار کردن ،مجبور کردن ،واداشتن ،ناگزير کردن

+

واجک کردن ،دستور دادن،فرمان دادن
باعث شدن ،منجر شدن
گذاشتن ،اجازه دادن

-

در گروه اول افعال بهره کشی بند متممی صدق دارند؛ يعنی الزاما رخ داده است؛ ولی در گروه دوم صدق بند متممی کمتور از
گروه اول است و بند متممی در اين دو گروه دارای هم زمانی با بند اصولی اسوت؛ در گوروه سووم بنود متمموی صودق دارد؛ ولوی
ممکن است همزمانی و يا همزمانی زمانی  -مکانی بين بند متممی و بند اصلی نباشد .در گوروه آ ور کوه در پوايين پيوسوتار قورار
دارند بند متممی الزاما صدق ندارد و میتواند اصال رخ ندهد و بين بند متممی و بند اصلی ممکن است هيچ هومزموانی نباشود .در
گروه اول ،بهرهده کنترل کمتری دارد و درعينحال بهرهور کنترل بيشتر و بهرهده مقاوموت کمتوری دارد .در گوروه دوم ،بهورهور
کنترل کمتری دارد و درواقع ،بهرهده ح انتخا دارد .در گروه سوم ،همچنان بهرهده استقالل کمتوری دارد؛ ولوی بهورهکشوی از
روی عمد انجام نمیشود .در گروه آ ر ،همچنان بهرهور نقش عاملی دارد و عمل بهرهکشی را عمدی انجام میدهد.
در همة اين گروهها فعل بند متممی حالت نا ودايستا دارد و معموال متممنمای «که» در آنها بهکار نمیرود.
جدول ( )1ابعاد معنایی افعال بهرهکشی

صدق و هم زمانی موفقيووت تعموود و کنتووووووورل ارتبوووووواط تموووواس مقاومت ،کارگفتهای
و کنتورل کنتووورل عامووووول و مسوووتقيم و مسوووتقيم تحميل و بهرهکشی
و
کذ
موفقيت
يکپاروگی يکپاروگی و
عامل
موفقيت عامل
زمووووانی – موفقيت
همزمانی
مکانی
+
+
+
+
+
+
+
+
گروه اول +
گووووووروه -
دوم
گووووووروه +
سوم
گووووووروه -
وهارم

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

+

 -1-1-1افعال ادراکی -شناختی -بیانی
گروه دوم افعال متممی افعال اداراکی -شنا تی -بيانی هستند که در بخش قبل به تفصيل به شرح ويژگیهای آنهوا پوردا تيم،
نمونهای از اين افعال در مثال زير است:
 )91محققان اظهارکردند [که رسانة اجتماعی درحال رشد است].
حال تنها ابعاد معنايی اين افعال که در طبقهبندی پيوستار اين افعال نقش داشتهاند با ذکر مثال عنوان میکنيم:
.1

سببی موف در مقابل همزمانی
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 )91الف .ديدم [که مادرم میرود].

(به معنای مشاهده کردن :ادراکی)

 .؟ديروز ديدم [که مادرم امروز میرود].
 )92ديدم [ که قادر به انجامش نيستم].
.6

(به معنای فهميدن :شنا تی)

يکپاروگی ارجاعی

 )93من واهرم را شنا تم [که از رستوران بيرون آمد].
 )94من اعالم کردم [ که او قادر به انجام اين کار نيست].
.3

از ترجيح تا معرفتی

 )95الف .او به اطالس رساند [که مبصر بايد برود].
 .او به اطالس رساند [که مبصر ممکن است رفته باشد].
.1

(تکليفی)
(معرفتی)

از شنا تی تا نقلقولی

 )96؟او با ود انديشيد [که اين داستان بسيار جذا است] اگروه میدانست نيست( . .دارای تعهد معرفتی)
 )97؟او میدانست دکتر رفته اگروه میدانست نرفته.

(دارای تعهد معرفتی)

 )98مرد بيان کرد [مرد را ديده] اگروه میدانست نديده.

(بدون تعهد معرفتی)

محدوديتهای نمود و زمان در افعال شنا تی:
 )99الف .؟ من میدانم [او داشت میآمد].

من میدانم [او دارد میآيد].

.؟ من میدانم [او آمده بود].

من میدانم [او آمده است].

.1

از نقلقول غيرمستقيم تا مستقيم

 )111الف .آقای رئيس اصرار کرد«[ :من بازنشسته هستم»] (آقای رييس = من)
 .آقای رئيس اصرار کرد [که او بازنشسته است( ].او = کسی که اين سخن را به آقای رئيس گفته)
 )111الف .رئيس اصرار کرد« :ما مشکل را حل میکنيم».
.رئيس اصرار کرد [آنها مشکل را حل میکنند].
در پيوستار زير سه گروه افعال ادراکی -شنا تی -بيانی از « »+به « »-طبقهبندی شدهاند .منظور از « »+در اين پيوستار اين اسوت
که در اين گروه همزمانی و همارجاعی بين بند اصلی و بند متممی وجود دارد و هروه به سومت پوايين پيوسوتار مویرويوم از ايون
همزمانی و همارجاعی کاسته میشود و تا جايیکه اين ميوزان بوه صوفر مویرسود و عالموت « »-نشواندهنود فقودان هومزموانی و
همارجاعی در گروه آ ر است.
جدول ( )3پیوستار افعال اداراکی -شناختی -بیانی
+

ديدن ،شنيدن ،مشاهده کردن
دانستن ،فکر کردن ،فهميدن

-

ادعا کردن ،اصرار کردن ،گفتن

گروه اول افعال ادراکی را شامل میشود .در اين افعال بين بند متممی و بند اصلی همزمانی وجود دارد .بين فاعل بنود متمموی
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و مفعول بند اصلی همارجاعی وجود دارد .در گروه دوم افعال شنا تی قرار دارند .در اين افعال همزموانی بوين بنود متمموی و بنود
اصلی اجباری نيست .همارجاعی بين فاعل بند متممی و مفعول بند اصلی وجوود نودارد .در گوروه آ ور افعوال بيوانی قورار دارنود.
مةابقة زمانی بين بند اصلی و بند متممی الزاما وجود ندارد؛ يعنی دو بند در دو زمان مجزا روی میدهند .بند اصولی و بنود متمموی
میتوانند همارجاعی فاعل و مفعولی نداشته باشند.
در جدول زير ،رديف آ ر عمودی اکستری رنگ است .اين رديف به اين معناست که عامل نقلقول غيرمستقيم و مسوتقيم،
فقط برای افعال بيانی است و برای افعال ادراکی و شنا تی صدق نمیکند.
جدول ( )1ابعاد معنایی افعال ادراکی -شناختی -بیانی
سببی موفو

يکپوواروگی تکليفی

معرفتی

در مقابووووول ارجاعی

تعهووووووووود مةابقه نمود از نقوولقووول
معرفتی

و زمان

همزمانی

غيرمسووتقيم
تا مستقيم

گروه اول

+

+

-

+

+

-

گروه دوم

-

-

-

+

+

-

گروه سوم

-

-

+

-

-

+

 -3-1-1افعال وجهیتی
همانةورکه در بخش قبل ذکر شد افعال وجهيتی رفتارهايی شبيه به افعال بهرهکشی دارند .ابعاد معنايی اين افعال که در بخوش
واروو نظری مفصل شرح داده شد ،در اين بخش بهصورت موردی و با ذکر مثال عنوان شده است:
.1

پيوستگی ارجاعی و يکپاروگی رويداد

 )112يک روزی جرأت پيدا میکنم [بقلت کنم].
.6

استلزام

 )113سهرا موف شد [درسش را تمام کند].

(رويداد پايانيافته :استلزامی)

 )114سهرا می واست [درسش را تمام کند]( .رويداد پاياننيافته :غيراستلزامی)
.3

قصد و موفقيت

 )115شرکت نفت درصدد برآمد [معامالتی برای صدور نفت انجام دهد]( .قصد بيشتر= احتمال موفقيت بيشتر)
 )116قادر هستم [روزه بگيرم].
.1

(قصد کمتر= احتمال موفقيت کمتر)

عادت ،دانستن و هممرجعی

 )117الف .پسر بهياد آورد [قفل در انه را باز کند].
 .پسر بهياد آورد [که قفل در انه را وگونه باز کند].
ج .پسر بهياد آورد [که قفل در را وگونه باز میکنند].
پيوستار افعال وجهيتی نيز همانند افعال بهرهکشی به ميزان موفقيت فعل بند اصلی ،همارجاعی و اسوتلزام بسوتگی دارد ،عالموت
« »+نشاندهند ميزان باالی موفقيت و همارجاعی در ايون گوروه اسوت و در پوايين پيوسوتار عالموت « »-فقودان موفقيوت را نشوان
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میدهد.
جدول ( )5پیوستار افعال وجهیتی

موف شدن ،توانستن

+

بهياد آوردن ،واستن
برنامهريزی کردن ،آرزو کردن

-

در گروه اول دستهای از افعال وجهيتی قرار دا رند که بين فاعل بنود متمموی و بنود اصولی يکپواروگی ارجواعی وجوود دارد و
هممرجعی بين بند اصلی و بند متممی وجود دارد .در اين گروه افعال ،فعل بند اصلی استلزامی است .در گروه دوم ،همچنوان بوين
فاعل بند اصلی و بند متممی يکپاروگی ارجاعی وجود دارد؛ اما اين افعال غيراسوتلزامی هسوتند .گوروه آ ور ،افعوالی هسوتند کوه
پيوستگی ارجاعی بين بند متممی و بند اصلی کم است .اين افعال غيراستلزامی هستند ولی قصد اين افعال زياد اسوت؛ اموا بوين بنود
متممی و بند اصلی هممرجعی وجود ندارد.
در رديف دوم جدول ،در گروه اول ،قسمت قصد و موفقيت در غيراستلزامیها اکستری رنگ است .منظوور ايون اسوت کوه
اين نمونه برای گروه اول صدق نمیکند؛ زيورا گوروه اول اسوتلزامی هسوتند ،درحوالیکوه ايون عامول مخصووع افعوال وجهيتوی
غيراستلزامی است.
جدول ( )6ابعاد معنایی افعال وجهیتی

استلزام

پيوستگی ارجاعی و

قصد وموفقيت در

يکپاروگی رويداد

هممرجعی

غيراستلزامیها

گروه اول

+

+

+

گروه دوم

+

-

+

+

گروه سوم

_

_

+

-

 -1-1عوامل نحوی در پیوستگی بند
برای هر دسته از افعال متممی ،پيوستاری ارائه شود ،کوه ايون پيوسوتارها دارای دو قةوک منفوی و مثبوت هسوتند .منظوور از «»-
پيوستگی کمتر بين بند متممی و بند اصلی است و منظور از « »+پيوستگی بيشتر است .گيون ( )337 :1110عنووان مویکنود هرووه
فعلی در پيوستار باالتر باشد ،بند متممی گرايش کمتری دارد که مستقل باشد و پيوستگی بين بند اصلی و بند متممی بيشتر است.
همان طورکه در بخش قبل ذکر شد ،در افعال متممی دو دستة بهرهکشی و وجهيتی بيشترين پيوند بندی را دارا هستند ،بوه ايون
معنا که اين دو دسته گرايش بيشتری دارند که در يک جملة واحد ظاهر شوند؛ ولی اين پيوند بندی در افعوال ادراکوی-شونا تی-
بيانی کمتر است ،بدين معنا که اين افعال نشاندهند دو ر داد مجزا هستند .زبانها برای نشوان دادن پيونود بنودها از وهوار امکوان
استفاده میکنند .در بخش واروو نظری به تفصيل به آنها پردا ته شد .در اين بخش نيز به ا تصار و با ذکر مثال به آنهوا اشواره
میکنيم:
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.1

همواژگانیشدگی :اتصال دو فعل به يکديگر ،يا به بيانی ديگر اتصال فعل بند اصلی و بند متممی و تشکيل يوک واحود

آوايی متحد ،اين نمونه نحوی در زبان فارسی مشاهده نشد .اما در انگليسی مثل فعل " "let goدر مثال زير:

Mary Let-go of John’s arm.

)108

مری اجازه داد جان از آغوشش برود.
.6

نشانة حالت و روابط دستوری :نشانة حالتی که مفعول بند اصلی و يا همان فاعل بند متممی میگيرد.

 )119پدرم را مجبور کردم [بيرون برود]( .فاعل بند متممی و مفعول بند اصلی)
.3

فعل ودايستا يا نا ودايستا :منظور فعل بند متممی است که دارای حالت ودايستا يا نا ودايستا است.

 )111برادرم را مجبور کردم [همراهم بيايد].

(نا ودايستا)

 )111برادرم را ديدم [که همراهش میرود].

( ودايستا)

.1

فاصلة بين بندها :به اين معناست که فاصلة بين دو بند يا با تکواژ متممنما و يا با تکيه جدا میشود.

 )112از رئيس شنيدم [که فردا واريز میکنند].
 -3-1پیوستار متممسازی در زبان فارسی
باتوجهبه عوامل نحوی و معنايی ذکرشده در بندهای متممی فارسی ،پيوستار کلی متممسازی در زبان فارسی را ارائه کردهايم.
در اين پيوستار گروه فعلهای بهرهکشی ،وجهيتی و ادراکی-شنا تی-بيانی بهترتيک از بواال توا پوايين نموودار قورار گرفتوهانود .در
باالترين قسمت ،افعال بهرهکشی و وجهيتی قرار دارند که دارای بيشترين پيوستگی بين بند متممی و بند اصلی هستند .در بواالترين
قسمت پيوستار افعالی وون «وادار کردن» و «ناگزير کردن»« ،موف شدن» و «توانستن» قرار دارند .در اين افعال فعل بند متمموی در
بيشترين موارد نا ودايستاست.
در گروه دوم در پيوستار افعال وجهيتی قرار دارند ،همانطورکه پيشتر ذکر شد اين افعال شباهت زيادی از نظر پيوستگی بنود
متممی و بند اصلی به افعال بهرهکشی دارند .پيوستگی بين بند اصلی و بند متممی در اين افعال همانند افعال بهرهکشی زياد اسوت،
بههمينعلت افعال وجهيتی در پيوستار در کنار افعال بهرهکشی قرار گرفتهاند.
در گروه آ ر پيوستار متممسازی ،افعال اداراکی شنا تی بيانی قرار دارند ،اين افعال بوهترتيوک در سوه گوروه از بواال بوه پوايين
ادراکی ،شنا تی و بيانی هستند .در اين ميان ،افعال ادراکی نسبت به شنا تی و شنا تی نسبت به بيانی پيوستگی بيشتری دارند.
افعال بهرهکشی و وجهيتی ازلحاظ ويژگیهای فعلی و بند متممی با يکديگر متفاوت هستند؛ ولی ازلحاظ پيوستگی دو بنود در
يک جملة واحد ،شبيه يکديگر عمل میکنند .هر دو دسته ،در بند متممی ،بيشتر فعل نا ودايستا دارند و از متممنما کمتر اسوتفاده
میکنند و درنهايت ،بين بند متممی و بند اصلی همارجاعی وجود دارد که منجربه پيوستن در يک جملة واحد میشود.
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جدول ( )7پیوستار کلی متممسازی در زبان فارسی
افعال وجهيتی
افعال بهرهکشی
وادار کردن ،مجبور کردن ،واداشتن ،ناگزير کردن

موف شدن ،توانستن ،ثابت کردن

واجک کردن ،دستور دادن ،فرمان دادن

بهياد آوردن ،واستن
برنامهريزی کردن ،آرزو کردن

باعث شدن ،منجر شدن
گذاشتن ،اجازه دادن

افعال ادراکی-شنا تی-بيانی
ديدن ،شنيدن ،مشاهده کردن
دانستن ،فکر کردن،فهميدن
ادعا کردن ،اصرار کردن،گفتن

 -5نتیجهگیری
اين پژوهش افعال متممی فارسی را مةالعه و عوامل معنايی و نحوی تأثيرگوذار در طبقوهبنودی ايون افعوال و اصول تصوويرگونگی
درباره پيوند دو بند متممی و اصلی را در يک جملة واحود بررسوی کورده اسوت .بااسوتفادهاز عوامول معنوايی ازجملوه هومزموانی،
همارجاعی ،استلزام ،تمايز زمان و نمود و دانش معرفتی ،افعال متممی فارسی را در سه دستة افعال بهرهکشی ،وجهيتی و ادراکوی-
شنا تی-بيانی طبقهبندی کرديم و برای هر گروه از افعال پيوستاری ارائه کرديم .اين پيوستارها دارای دو قةوک هسوتند کوه افعوال
باالی پيوستار تمامی ويژگی های گروه مدنظر را دارند و افعال پايين پيوستار کمترين ويژگی را دارنود .دربواره عوامول نحووی در
پيوستگی دو بند اصلی و متممی در قالک يک جملة واحد نيز وهار عامل همواژگانیشدگی ،ودايستا يا نا ودايسوتا بوودن فعول
بنود متممووی ،وجوود يووا نبوود مووتمم نموا و حالووت مفعوولی فاعوول بنود متممووی را بررسوی کوورديم کوه از ايوون وهوار عاموول ،بوه جوز
واژگانیشدگی که در فارسی مشاهده نشد؛ اما در انگليسی وجود دارد و زمانی رخ میدهد که دو بند اصلی و متممی تا حدی بوه
يکديگر پيوسته هستند که فعل بند متممی و بند اصلی در قالک يوک واحود آوايوی بوهکوار مویرود ،دو عامول نحووی موتممنموا و
ودايستا يا نا ودايستا بودن فعل بند متممی تأثير زيادی در پيوستگی دو بند دارند و برای حالت مفعولی بند متممی نيز نشوانة «را»
در فارسی بهکار میرود.
منابع
ا القی ،فريار (« .)1311بررسی ردهشنا تی متممافزايی در فارسی امروز» .مجلةدستور ،شمار  ،6صص .111-100
انوری ،حسن ( .)1316فرهنگ سخن (1جلد) .تهران :سخن.
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