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چكیده
در این مقاله به بررسی چگونگی تغییرات متممهای فعل در فرآیند اسممگردانمی در ببماف فارسمی براسمار چمارچوی ن مری
طبیبباده ( )3131پرداختیم .هفت نوع متمم برای فعل و سه نوع متمم برای اسم در بباف فارسی وجمود دارد .یعنمی براسمار
فرایند اسمگردانی ،قاعدتاً هفت متمم فعل باید به سه متمم اسم تبدیل شود .در این مقاله نشاف دادیم که این تبدیالت براسمار
قواعد مشخصی انجام میگیرند ،یعنی هر متممی نمیتواند به هر متمم دیگری تبدیل شود .در بباف فارسی  42ساخت بنیمادین
وجود دارد و براسار این  42ساخت میتواف تبدیل متممهای فعل به اسم را بررسی کرد .استفاده اب انواع مختلف ساختهای
بنیادین ،این امکاف را فراهم آورد که متممهای مختلف فعل در حضور یکدیگر مورد آبموف قرار گیرند .اب این بررسیها به این
نتایج رسیدیم که بر اثر اسمگردانی:
 .3فاعل در حضور متمم مستقیم ،به متمم حرف اضافهای توسطِ تبدیل میشود و متمم مستقیم به متمم اضافهای تبمدیل
میشود.
 .4فاعل در حضور دیگر متممها به شرطی که متمم مستقیم در جمله وجود نداشته باشد ،به متمم اضافهای تبدیل ممی-
شود .اگر فاعل به صورت فاعل بندی باشد نیز همین تغییر رخ میدهد.
 .1متمم حرف اضافهای به هماف صورت باقی خواهد ماند.
 .2متممبندی در برخی مواقع به هماف صورت باقی خواهند ماند ،اما در ساختهای عادیتر به متمم حمرف اضمافهای
تبدیل میشود و در این ساختها ،خود بند متممی نیز دستخوش اسمگردانی قرار میگیرد.
 .5متمم اضافهای به متمم حرف اضافهای تبدیل میشود.
متممهای قیدی ،مسند و تمیز به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشوند.
واژگان کلیدی :متمم فعل ،متمم اسم ،اسمگردانی ،ساختهای بنیادین ،دستور وابستگی..

 .1مقدمه
دستور وابستگی دستوری صورتگرا است که مسائل مرتبط با بافت ببانی در آف جایی ندارد ،ایمن دسمتور فقمط بمه
بررسی جمله و اجزای تشکیلدهندۀ آف میپردابد و فقط آف دسته اب نقشهای دستوری را در یک بباف معتبر میدانمد
که ،بتواف با استفاده اب تحلیل های صوری وجودشاف را اثبات کرد (طبیمبباده .)42 :3131 ،بحم اصملی در دسمتور
وابستگی ،ن ریۀ ظرفیت است که به بح دربارۀ انواع وابستههای فعل ،اسم و صفت اختصاص دارد .براسار ن ریمۀ
ظرفیت ،فعل تعیین کنندۀ تعداد و نوع متممهایی است که میتوانند یا باید در جمله ظاهر شوند .در ن ریمۀ وابسمتگی
هر هسته ،چه اسم باشد چه فعل و چه صفت ،ظرفیت خاصی دارد و ظرفیت عبارت است اب توانایی هسته در جذی
تعداد و انواع مشخصی اب وابستهها (طبیبباده .)42-42 :3125 ،در چمارچوی ن مری دسمتور وابسمتگی ،پمنج نموع
عنصر تشکیلدهندۀ همۀ گروههای نحوی بباف عبارتاند اب یک و فقط یک هسته بعالوۀ چهمار نموع وابسمته کمه بمه
ترتیب میزاف وابستگیشاف به هسته عبارتاند اب متمم اجباری هسته  ،متمم اختیاری هسمته ،افمزودۀ خماص هسمته و
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افزودۀ عام که افزودۀ کل گروه است .متممهای اجباری و اختیاری وابستههایی هستند که در سماخت ظرفیتمی هسمته
قرار دارند و هسته ناظر بر صورت ،تعداد و نوع آنهاست .حذف متمم اجباری ،گمروه را ییمر دسمتوری ممیکنمد امما
حذف متمم اختیاری باع ییر دستوری شدف گروه نمیشود .افزودههای خاص به لحاظ مناسمبات معنمایی فقمط بما
برخی اب هستهها به کار میروند ،در صورتیکه افزودههای عام ،وابستههایی هستند که با هر هستهای به کار میرونمد
و ارتباط معنایی خاصی بین هسته و آنها وجود ندارد (طبیبباده.)11-13 :3131 ،
فرایند اسمگردانی ) (nominalizationکه اب فرآیندهای بسیار بایمای واههسمابی در بسمیاری اب ببمافهاسمت ،بمه
فرآیندی اطالق میشود که طی آف اب فعل یا صفت یا اسم ،اسم ساخته میشود .یکی اب انواع بسیار بایای این فرآینمد
مصدرگردانی نام دارد که منجر به ساخته شدف مصدر اب فعل میشود .به اسمهایی که بدل اب فعمل هسمتند اسممهمای
گزارهای میگویند .این اسمها بخشی اب ساخت ظرفیتی فعل اصلی را بصمورتی ن ماممنمد در خمود حفمی ممیکننمد
(طبیبباده.)241 :3131 ،
طبیبباده برای افعال فارسی به هشت متمم بیر اشاره میکند :فاعل ،متمم مسمتقیم یما همماف مفعمول ،ممتمم حمرف
اضافهای یا هماف مفعول حرف اضافهای ،متمم اضافهای یا مضافالیهی ،مسند یا متمم فاعلی ،تمیز یا ممتمم مفعمولی،
متمم بندی و متمم قیدی .وی متممهای اسم در بباف فارسی را مشتمل بر سه متمم حرف اضافهای ،متمم اضمافهای و
متمم بندی میداند .همچنین به این نکته اشاره میکند که یالباً اسمهایی متمم میگیرند که یا مشتق اب فعل هستند یما
معنای مصدری دارند؛ یعنی مصدرها ،اسم مصدرها و حاصل مصدرها (طبیبباده.)52-54: 3131 ،
 .4روش تحقیق
آنچه در این مقاله در پی پاسخ دادف به آف هستیم این است که بمانیکه اب افعال ،اسم گزارهای میسمابیم ممتممهمای
فعل دچار چه تغییراتی میشوند؟ با تغییر فعل به اسم گزارهای قاعدتاً ،متممهای هفتگانهی فعل باید بمه ممتممهمای
سهگانۀ اسم تبدیل شوند بیرا فعل به اسم تبدیل میشود و بنابراین متممهای فعل نیز باید بهگونهای تغییمر کننمد کمه
بتوانند در جایگاه متمم اسم قرار گیرند .بنابراین اینکه هر یک اب این متممها چگونه تغییر میکنند ،در این مقاله مورد
بررسی قرار خواهد گرفت.
به من ور پاسخگویی به این سؤال که آیا با اسمگردانی تغییرات من می در متممهای فعل بوجود میآید یما خیمر و در
صورت مثبت بودف پاسخ این سؤال نحوۀ این تغییرات به چه صورت خواهد بود ،ساختهای بنیادین بباف فارسی را
مورد بررسی قرار دادیم تا اب این رهگذر تمامی ساختهای ممکن ممورد اربیمابی قمرار گرفتمه باشمند و ممتممهمای
مختلف فعل در حضور یکدیگر بررسی شوند تا بتواف به انگمارهای اب چگمونگی تغییمرات ممتممهما رسمید .سماخت
بنیادین عبارت است اب نمایش نقش دستوری متمم های هر جمله .ساخت بنیادین هر جمله براسار ساخت ظرفیتمی
فعل مرکزی آف جمله در واهگاف بباف تعیین میشود ،بنابراین ساخت بنیادین هر جمله مفهومی عمیقاً واهگانی اسمت
(طبیبباده .)212 :3131 ،طبیبباده  42ساخت بنیادین برای بباف فارسی بدست داده است .وی بیاف میکند که برای
رسیدف به ساخت بنیادین هر جمله ،ابتدا باید افزودههای آف را حذف کرد و سپس نقش دستوری متممها و هسمته را
در جملۀ بنیادین مشخص کرد و در پایاف نقش متممها را در دروف دو جفت خط عمودی نمایش داد .برای مثمال در
جملۀ «او دیروب کتای را با عجله به مادرش تحویل داد» ،دیروب و با عجله اب افزودههای جمله هستند و جزو ساخت
بنیادین محسوی نمیشوند .بنابراین به جملۀ «او کتای را به مادرش تحویل داد» میرسیم ،بما مشمخص کمردف نقمش
دستوری متممها و هسته در این جمله ساخت بنیادین این جمله را به شکل بیر نمایش میدهیم:
[[اوفا][ ،کتای رامت][ ،به مادرشمتح][ ،تحویل داد]]
یعنی ساخت بنیادین جملۀ فوق عبارت است اب ||فا ،مت ،متح|| (طبیبباده .)353-321 :3131 ،ساختهمای بنیمادین
بباف فارسی براسار تعداد ظرفیت فعل اب یکدیگر مجزا شدهاند .ساختهای بنیادین تک ظرفیتمی ،دو ظرفیتمی ،سمه
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ظرفیتی و چهار ظرفیتی .البته البم است به این نکته توجه شود که میزاف بسامد این سماختهما بما یکمدیگر متفماوت
است و برخی پر کاربردتر اب دیگر ساختها هستند .ساختهای بنیمادین ببماف فارسمی بمه تفکیمک تعمداد ظرفیمت
براسار چارچوی ن ری دستور وابستگی طبیبباده ( )3131در بیر آورده شدهاند .برای هر ساخت مثمال یما مثمال-
هایی بیاف شده است که این مثالها عینناً اب طبیمبباده نقمل شمده (طبیمبباده )353-321 :3131 ،و صمورت اسمم-
گردانیشدۀ آنها نیز که هدف نگارنده بوده است ،به دنبالش آمده است .در برخی موارد به ن ر میرسمد اسممگردانمی
منجر به تولید اسمی میشود که به نوعی ییرعادی است و کاربردی ندارد ،در نمونههای بیر هرگاه به چنین ممواردی
برخورد کردهایم ،آنها را با عالمت ؟؟ نمایش دادهایم.
 2.1ساختهای بنیادین تک ظرفیتی
|| فاعل ||
آمدف :علی آمد  .....آمدفِ علی
در این ساخت تک ظرفیتی ،فاعل که تنها موضوع فعل است به متمم اضافهای تبدیل میشود.
|| فاعل بندی ||
جا داشتن :جا دارد که به دیدف او برویم  * .....جا داشتن اینکه به دیدف او برویم
این ساخت اسمگردانی نمیشود.
|| فاعل بندی ییرمشخص ||
توانستن :میتواف رفت  * ....توانستن رفتن
این ساخت اسمگردانی نمیشود.
 2.2ساختهای بنیادین دو ظرفیتی
|| فاعل بندی ،مسند ||
بودف :ضروری است که او را ببینیم  ....ضرورت دیدف او
بودف :البم است اور ا ببینیم ...لزوم دیدار او
فاعل بندی در این ساخت بنیادین ،در اسمگردانی مبدل به مصدر یا اسم مصدر میشود و بنجیرۀ «مسند+فعل ربطی»
نیز یالباً مبدل به یک اسم گزارهای میشود .گاهی نیز این ساخت اسمگردانی نمیشود:
شایسته است او را ببینیم*...شایستگی دیدار او
|| فاعل ،متمم مستقیم ||
این ساخت به دو شکل اسمگردانی می شود ،یکمی بمه شمکل نحموی و دیگمری بمه شمکل صمرفی یما واهگمانی .در
اسمگردانی نحوی ،فاعل مبدل به گروه حرف اضافهای «توسطِ» میشود و مفعول در جایگاه متمم اضافهای قرار می-
گیرد .با این شیوه میتواف تمام موارد را اسمگردانی کرد.
خواندف :ما کتای را خواندیم  ....خواندفِ کتای توسط ما
شستن :من میوهها را شستم  ....شستن میوهها (توسط من)
شستن :علی او را شست...شستن او (توسط علی)
دیدف :ما علی را مالقات کردیم...مالقات (کردف) علی (توسط ما)
در اسمگردانی صرفی ،مفعول به فعل منضم میشود و بخشی اب اسم مرکب انضمامی میگردد و فاعل جایگماه ممتمم
اضافهای را پر می کند .در این حالت اگر متمم ،اسم خاص یا ضمیر باشد ،این ساخت اسمگردانی نمیشود:
خواندف :ما کتای را خواندیم ...کتای خواندف ما
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شستن :من میوهها را شستم ...میوه شستن من
شستن :علی او را شست* ...او شستن علی
دیدف :ما علی را دیدیم*...علی دیدف ما
همافطور که اب مثالهای فوق برمیآید در این ساختها عالوه بر فاعل ،مفعول نیز وجود دارد .بنابراین رقمابتی بمین
فاعل و مفعول برای قرار گرفتن در جایگاه متمم اضافهای صورت میگیرد.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ||
این ساخت معموالً فقط به شکل نحوی اسمگردانی میشود و اسمگردانی صرفی آف چنداف معمول و میسر نیست.
اسمگردانی نحوی:
تعریف کردف :او اب آرایش تو تعریف میکرد  ....تعریف (کردف) او اب آرایش تو
اسمگردانی صرفی:
تعریف کردف :او اب آرایش تو تعریف میکرد...؟؟ اب آرایش تو تعریف کردف او
در اسمگردانی نحوی این ساخت ،فاعل در جایگاه متمم اضافهای قرار میگیرد و متمم حرف اضافهای هم بمه همماف
صورت قبلی خود یعنی متمم حرف اضافهای باقی میماند.
|| فاعل ،متمم اضافهای ||
تعریف کردف :او تعریف تو را میکرد  ....تعریف کردف او اب تو
سفارش دادف :ما سفارش یذا دادیم  ....سفارش دادف ما برای یذا  /سفارش دادف یذا توسط ما  /سمفارش یمذا دادف
ما
در این ساخت میتواف تحلیلهای متنوعی داشت ،تحلیل نخست که در هر دو مثال فوق صدق میکند ،شامل تبمدیل
فاعل به متمم اضافهای و متمم اضافهای به متمم حرف اضافهای در اسمگردانی است .باتوجه بمه فعمل سمفارش دادف
میتواف تحلیلهای دیگری نیز داشت .در تحلیل دوم متمم اضافهای به هماف صورت باقی میماند و فاعمل بمه ممتمم
حرف اضافهای توسطِ تبدیل میشود .در تحلیل سوم متمم اضافهای به صورت بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبمدیل
میشود و عبارت «سفارش یذا دادف ما» ساخته میشود که در آف فاعل هم به متمم اضافهای تبمدیل شمده اسمت .امما
بهتر است تحلیلی را برگزینیم که مثال نقض کمتری داشته باشد و در نتیجه اب عمومیت بیشتری برخوردار باشد.
|| فاعل ،متمم بندی ||
قصد داشتن :ما قصد داریم این خانه را بخریم  ....؟؟ قصد داشتن ما که این خانه را بخریم  /قصمد داشمتن مما بمرای
خریدف این خانه
گفتن :بچهها گفتند که برویم  ....؟؟ گفتن بچهها که برویم  /گفتن بچهها برای رفتن
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،در تحلیل نخست فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و ممتمم بنمدی بمه همماف
صورت متمم بندی باقی میماند که البته این ساخت به ن ر میرسد که عجیب باشد .اما در تحلیلمی دیگمر ممیتمواف
متمم بندی را به صورت متمم حرف اضافهای اسم درآورد.
|| فاعل ،مسند ||
بودف :خانه بیبا است  ....بیبا بودف خانه
در این ساخت بر اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و مسند نیز به بخشی اب اسم مرکب انضمامی
تبدیل میشود.
|| فاعل ،متمم قیدی ||
رفتار کردف :او مؤدبانه رفتار کرد  ....رفتار کردف مؤدبانۀ او  /مؤدبانه رفتار کردف او
فروش کردف :این فیلم خیلی فروش کرده است  ....خیلی فروش کردف این فیلم  /؟؟ فروش کردف خیلی این فیلم
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در این ساخت در اثر اسمگردانی ،با توجه به مثالهای فوق میتواف گفت ساختی کمه در آف ممتمم قیمدی بمه عنمواف
متمم اضافهای قرار می گیرد بنابر شم ببانی نگارنده تاحدی عجیب است ،خصوصاً در مورد مثال دوم .بنابراین به ن ر
میرسد تحلیلی که در آف فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و متمم قیمدی بمه بخشمی اب اسمم مرکمب انضممامی
تبدیل میشود ،تحلیل بهتری است.
|| فاعل بندی ،متمم حرف اضافهای ||
افت داشتن :برای ما افت دارد که برویم دیدف او  ....افت داشتن اینکه برویم دیدف او برای ما  /افت داشمتن دیمدار او
برای ما
در این ساخت نیز همانند دیگر ساختهایی که فاعل بندی داشتند به ن ر میرسد بهتر باشد که فاعل بندی بمه ممتمم
اضافهای اب نوع اسم مصدری تبدیل شود و متمم حرف اضافهای به هماف صورت باقی میماند.
 2.9ساختهای بنیادین سه ظرفیتی
|| فاعل ،متمم مستقیم ،متمم حرف اضافهای ||
پرسیدف :او راه را اب من پرسید  ....پرسیدف راه توسط دوستم اب من  /پرسیدف راه اب من توسط دوستم
پرسیدف :معلم درر را اب من پرسید  ....پرسیدف درر اب من توسط معلم  /درر پرسیدف معلم اب من
در اثر اسمگردانی اب این ساخت به علت وجود مفعول ،فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ و متمم مستقیم یا همماف
مفعول نیز به متمم اضافهای تبدیل میشود و متمم حرف اضافهای به هماف صورت باقی ممیمانمد .ممکمن اسمت در
برخی اب نمونه های این ساخت بتواف مفعول را به فعل منضم کرد و آف را به عنواف بخشی اب اسمم مرکمب انضممامی
درآورد و در نتیجه فاعل را به متمم اضافهای تبدیل کرد اما در همهی فعملهمای ایمن سماخت بنیمادین و بما هممهی
مفعولها نمی تواف این کار را انجام داد .بنابراین به من ور عمومیت بیشتر ،تحلیل نخست که مفعول به متمم اضمافهای
تبدیل میشود را ارجح میدانیم.
|| فاعل ،متمم مستقیم ،متمم اضافهای ||
تحویل دادف :استاد مدارک را تحویل من داد  ....تحویل دادف مدارک به من توسط استاد  /مدارک تحویمل دادف اسمتاد
به من  /تحویل دادف مدارک توسط استاد به من
یاد دادف :او ریاضی را یاد من داد  ....یاد دادف ریاضی به من توسط او  /ریاضی یاد دادف او به من  /؟؟ یماد ممن دادف
ریاضی توسط او
در این ساخت در اثر اسم گردانی ،در تحلیل نخست که با شمم ببمانی نگارنمده انطبماق بیشمتری دارد و اب عمومیمت
بیشتری نیز برخوردار است ،فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ و متمم مستقیم به متمم اضافهای تبدیل میشوند .اب
طرفی متمم اضافهای به متمم حرف اضافهای تبدیل میشود .در تحلیل دوم مفعول به فعل منضم میشود و بخشمی اب
اسم مرکب انضمامی میشود ،اب طرفی فاعل به متمم اضافهای و متمم اضافهای به متمم حرف اضمافهای تبمدیل ممی-
شوند .اما در این مورد نیز همانند موارد قبلی همۀ مفعولها را نمیتواف به فعل منضم کرد.
|| فاعل ،متمم مستقیم ،متمم بندی ||
خبر کردف :آنها مردم را خبر کردند که جنگ شده است  ....خبرکردف مردم توسط آنها کمه جنمگ شمده اسمت  /خبمر
کردف مردم توسط آنها برای شروع شدف جنگ
در اثر اسمگردانی در این ساخت فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ و متمم مستقیم به متمم اضمافهای تبمدیل ممی-
شوند .متمم بندی نیز میتواند به هماف صورت باقی بماند و یا اینکه به متمم حرف اضافهای تبدیل شمود و در گمروه
حرف اضافهای ساخته شده اب آف نیز اسمگردانی اب بند انجام گیرد .که در این مثال بند «که جنگ شروع شمده اسمت»
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به شروع شدف جنگ تبدیل میشود یعنی اسمگردانی روی داده است و مسند به بخشمی اب اسمم مرکمب انضممامی و
فاعل به متمم اضافهای تبدیل شدهاند.
|| فاعل ،متمم مستقیم ،تمیز ||
پنداشتن :مردم او را دیوانه میپنداشتند  ....دیوانه پنداشتن او توسط مردم
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ ،مفعول به متمم اضافهای و تمیز به بخشمی اب
اسم مرکب انضمامی تبدیل میشود.
|| فاعل ،متمم مستقیم ،متمم قیدی ||
الیر کردف :وربش علی را ده کیلو الیر کرد ....ده کیلو الیر کردف علمی توسمط وربش  /الیمر کمردف علمی توسمط
وربش به میزاف ده کیلو
علی خودش را ده کیلو الیر کرد  * ....ده کیلو الیر کردف خودش توسط علی  ....ده کیلو الیر کمردف علمی توسمط
خودش
در این ساخت ،در اثر اسمگردانی فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ و متمم مستقیم به متمم اضافهای تبمدیل ممی-
شوند .متمم قیدی نیز به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشود .نکتۀ جالب توجه در این ساخت ،ایمن اسمت
که اگر مثال اول را به صورت مثال دوم دربیاوریم یعنی متمم مستقیم اب ضمایر انعکاسی باشد ،در این صورت ممتمم
مستقیم و فاعل در اسمگردانی جایگاههای متفاوتی نسبت به دیگر ساختها دریافت میکنند .یعنی فاعمل علمیریمم
حضور متمم مستقیم ،به متمم اضافهای و مفعول به متمم حرفاضافهای توسطِ تبدیل میشود و این موضوع ناشمی اب
یکساف بودف مرجع فاعل و مفعول می باشد.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،متمم حرف اضافهای ||
آمدف :ما اب تهراف به همداف آمدیم  ....آمدف ما اب تهراف به همداف
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و متممهای حمرف اضمافهای همم بمه همماف
صورت باقی میمانند.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،متمم اضافهای ||
درخواست کردف :او اب ما درخواست کمک کرد  ....درخواست کمک کردف او اب ما  /درخواست کردف او اب ما بمرای
کمک  /کمک درخواست کردف او اب ما
دستور دادف :فرمانده به سرباباف دستور حمله داد  ....دستور حمله دادف فرمانده به سرباباف  /دستور دادف فرمانمده بمه
سرباباف برای حمله  * /حمله دستور دادف فرمانده به سرباباف
آنچه در این دو فعل قابل توجه است این است که باوجود یکساف بودف ساختهای بنیادین آنها ،در مورد درخواست
کردف میتواف «کمک درخواست کردف او اب ما» را ساخت امما اب فعمل دسمتور دادف نممیتمواف «حملمه دسمتور دادف
فرمانده به سرباباف» را ساخت بیرا ییردستوری است .بنابراین به ن ر میرسد در ایمن سماخت در اثمر اسممگردانمی،
تحلیلی که در آف فاعل به متمم اضافهای و متمم اضافهای به متمم حرف اضافهای تبمدیل ممیشموند و ممتمم حمرف
اضافهای به هماف صورت باقی میماند ،تحلیل جامعتری است و با نتایج حاصل اب سماختهمای بنیمادین دیگمر نیمز
قرابت نزدیکتری دارد.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،متمم بندی ||
کمک کردف :آنها به ما کمک کردند که اجابۀ اقامت بگیریم  ....؟؟ کمک کردف آنها به ما کمه اجمابۀ اقاممت بگیمریم /
کمک کردف آنها به ما برای اینکه اجابۀ اقامت بگیریم
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در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و متمم حمرف اضمافهای بمه همماف صمورت
باقی میماند و متمم بندی نیز میتواند به هماف صورت باقی بماند و یا به متمم حرف اضافهای تبدیل شود .بنابر شمم
ببانی نگارنده ،تبدیل متمم بندی به متمم حرف اضافهای عادیتر است.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،تمیز ||
اطالق کردف :آنها به این کوچهها ،خیاباف اطالق میکنند  ....خیاباف اطالق کردف آنها به این کوچهها
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای و تمیز به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل ممیشمود و
متمم حرف اضافهای به هماف صورت باقی میماند.
|| فاعل ،متمم اضافهای ،متمم بندی ||
یاد دادف :روبگار یاد من داد که صبور باشم  ....یاد دادف روبگار به من که صبور باشم  /یاد دادف روبگار به من بمرای
صبور بودف
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود .ممتمم اضمافهای بمه ممتمم حمرف اضمافهای
تبدیل میشود و متممبندی میتواند به هماف صورت باقی بماند و یا به متمم حرف اضافهای تبدیل شود.
 2.4ساختهای بنیادین چهار ظرفیتی
|| فاعل ،متمم مستقیم ،متمم حرف اضافهای ،متمم حرف اضافهای ||
فرستادف :او نامه را اب ایراف به آلماف فرستاد  ....فرستادف نامه اب ایراف به آلماف توسط او  /نامه فرستادف او اب ایراف بمه
آلماف
در اثر اسمگردانی در این ساخت ،فاعل به متمم حرف اضافهای توسطِ و متمم مستقیم یا مفعمول بمه ممتمم اضمافهای
تبدیل میشوند و متممهای حرف اضافهای به هماف صورت باقی میمانند .در ایمن سماخت نیمز ممیتمواف برخمی اب
مفعولها را به فعل منضم کرد و آف را بخشی اب اسم مرکب انضمامی قرار داد تا فاعل هم در جایگاه ممتمم اضمافهای
قرار گیرد .اما به علت عمومیت نداشتن آف این تحلیل را در ن ر نمیگیریم.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،متمم حرف اضافهای ،متمم بندی ||
شرط بستن :من سر یک میلیوف با تو شرط میبندم که او می آید  ....شرط بستن من با تو سر یک میلیوف که او میآید
 /شرط بستن من با تو سر یک میلیوف برای آمدف او
در این ساخت بر اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود .متممهای حرف اضافهای بمه همماف صمورت
باقی میمانند و متممبندی نیز میتواند به هماف صورت باقی بماند یا اینکه به متمم حرف اضافهای تبمدیل شمود .کمه
در اینصورت اسمگردانی در داخل متممبندی هم رخ میدهد.
|| فاعل ،متمم حرف اضافهای ،متمم اضافهای ،متمم بندی ||
شرط بستن :من با تو شرط یک میلیوف میبندم که او میآید  ....شرط یک میلیوف بستن من با تو که او میآیمد  /یمک
میلیوف شرط بستن من با تو که او میآید  /یک میلیوف شرط بستن من با تو برای آمدف او
در این ساخت در اثر اسمگردانی ،فاعل به متمم اضافهای تبدیل میشود و متمم حمرف اضمافهای بمه همماف صمورت
باقی میماند .متمم اضافهای میتواند به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل شود یا به هماف صورت متمم اضمافهای
باقی بماند .در دیگر ساختهایی که متمم اضافهای داشتند ،در اثر اسمگردانی متمم اضافهای در همۀ موارد بمه ممتمم
حرف اضافهای تبدیل شده است ،بنابراین در این ساخت نیز میتواف برای رسیدف به تحلیلمی جمامع اب تبمدیل ممتمم
اضافهای به بخشی اب اسم مرکب انضمامی صرف ن ر کرد ،که به ن ر می رسمد بما توجمه بمه کمم بسمامد بمودف ایمن
ساخت ،بتواف این کار را انجام داد .اب طرفی متممبندی نیز میتواند به هماف صورت باقی بمانمد یما اینکمه بمه ممتمم
حرف اضافهای تبدیل شود که همانند موارد قبلی بند متمم نیز خود دستخوش اسمگردانی قرار میگیرد.
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با توجه به تحلیلهای فوق میتواف گفت که فاعل در جمالت البم همواره بمه ممتمم اضمافهای تبمدیل ممیشمود .در
جمالتی هم که عالوه بر فاعل متممهای دیگری به جز متمم مستقیم حضور داشته باشند ،فاعمل بمه ممتمم اضمافهای
اسم تبدیل می شود ،اما اگر جمله متعدی باشد و در ساخت ظرفیتی ،متمم مستقیم یا مفعول وجمود داشمته باشمد ،در
این صورت فاعل دیگر به متمم اضافهای تبدیل نمیشود؛ بلکه به متمم حرف اضافهای توسطِ تبدیل میشود و ممتمم
مستقیم به متمم اضافهای تبدیل میشود .در این ساختها نیز ایلب متمم حرف اضافهای توسمطِ گمرایش بمه حمذف
شدف دارد .در مواقعی که فاعل به صورت فاعل بندی است ،در اثر اسمگردانی فاعل بندی بمه نموعی اسمم گمزارهای
تبدیل میشود و تبدیل آف به عنواف یکی اب متممهای فعل به نوعی ییرعادی مینماید.
متممهای حرف اضافهای در اسمگردانی ،به هماف صورت باقی میمانند .اگر متمم اب نموع ممتمم اضمافهای باشمد ،در
بیشتر موارد به متمم حرف اضافهای تبدیل میشود اما میتواف به نمونههایی نیز اشاره کرد که به متمم اضافهای تبدیل
میشود و بنابراین جای فاعل را در اسمگردانی پر میکند و فاعل به متمم حرف اضمافهای توسمطِ تیمدیل ممیگمردد.
برای مثال در جملۀ «ما دیشب سفارش پیتزا دادیم» میتواف اسمگردانی را به این صورت انجام داد که «سمفارش دادف
پیتزا توسط ما» حاصل شود .اما تحلیلی که تعمیم پذیری بیشتری دارد ،تبدیل متمم اضافهای به متمم حرف اضمافهای
میباشد .در ساختهایی که متممبندی دارند ،به ن ر میرسد اسمگردانی کمتر روی میدهمد؛ بمه بیمانی دیگمر اسمم-
گردانی اب این ساختها بسامد پایینتری دارد و کاربرد آف کم است .با اینحال با بررسی سماختهمای بنیمادینی کمه
متممبندی داشتهاند میتواف به این نتیجه رسید که متممبندی در اثر اسمگردانی یا به هماف صورت باقی میمانمد و یما
به متمم حرف اضافهای تبدیل میشود .اگر تبدیل به متمم حرف اضمافهای انجمام شمود؛ در ایمن صمورت خمود بنمد
متممی نیز دستخوش اسمگردانی قرار میگیرد و فعل آف بند به اسم گزارهای تبدیل میشود و دیگر تبدیلهای متمم-
ها نیز در آف روی میدهد .متممقیدی ،تمیز و مسند نیز در اسمگردانی ،به نوعی به فعل منضم میشوند به گونهای که
فعل مرکبی ساخته میشود ،بنابراین به ن ر میرسد این متممها به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشوند.
 .9جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله با بررسی  42ساخت بنیادین جمالت بباف فارسی به تحلیل چگونگی تغییر متممهای هفتگانۀ فعمل در
فرایند اسمگردانی براسار چارچوی ن ری طبیبباده ( )3131پرداختیم .براسار این فرایند که اب فرایندهای بایما در
واههسابی در بباف هاست ،اسم حاصل بخشی اب ساخت ظرفیتی فعل مشتق شده اب آف را بهگونهای ن اممند در خمود
حفی میکند .بنابراین متممهای هفتگانۀ فعل باید به متممهای سهگانۀ اسم تبدیل شوند .بما بررسمی ایمن فراینمد در
ساختهای بنیادین بباف فارسی به این نتایج رسیدیم که :فاعل پس اب اسممگردانمی در صمورت عمدم حضمور ممتمم
مستقیم و در حضور دیگر متممها ،به متمم اضافهای تبدیل میشود و در حضور متمم مستقیم به متمم حرف اضمافه-
ای توسطِ تبدیل میشود .متمم مستقیم یا مفعول به متمم اضافهای تبدیل میشود .اب طرفی متمم حمرف اضمافهای در
اثر این فرایند تغییری نمیکند و به صورت متمم حرف اضافهای اسم باقی میماند .مسند با منضم شدف بمه فعمل ،بمه
بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشود .تمیز نیز همانند مسند به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشود.
در ساختهای بنیادینی که متمم قیدی نی ز حضور دارد ،این متمم گرایش به منضم شدف به فعل اب خود نشاف میدهد
و بنابراین به بخشی اب اسم مرکب انضمامی تبدیل میشود .متممبندی در اثر اسمگردانی یا به همماف صمورت ممتمم-
بندی ،باقی میماند و یا به متمم حرف اضافهای تبدیل میشود.
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