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  : چکیده
بندهاي فاعلی، بندهایی . شناختی بندهاي فاعلی در زبان فارسی پرداخته شده استدر مقاله حاضر به بررسی ویژگی رده

این نکته باعث . گیرندستند که نقش فاعل را در برخی جمالت فارسی دارند ولی اغلب در جایگاهی پس از فعل قرار میه
دهد این بندها نقش فاعلی در هایی ارائه شده است که نشان میابتدا استدالل. بروز ابهاماتی در توصیف آنها شده است

. علی در زبان انگلیسی و پدیده خروج، به تبیین نقشی این پدیده پرداختیمجمله دارند، سپس با مقایسه آنها با بندهاي فا
  .هاوکینز ارائه شده است سریع هاي بالفصلتبیین نقشی ارائه شده بر اساس اصل سازه

  
  .، پردازشسریع هاي بالفصلبند فاعلی، خروج، تبیین نقشی، سازه: هاي کلیديواژه

  مقدمه .1
در زبان ) هاي ب و جنمونه(قش و ویژگی بندهایی است که در جمالت زیر موضوع مورد بحث این مقاله ن

  :فارسی وجود دارد
  .این فیلم جالب است.الف .1
  .]کندکه احمد از این فیلم تعریف می[جالب است . ب  
  . جالب است ]کنداین که احمد از این فیلم تعریف می[. ج  
  .غذا خوردن الزم است. الف. 2
  .]هایت را خوب بخوانیکه درس[الزم است . ب  
  .الزم است ]هایت را خوب بخوانیاین که درس[. ج  
  .این کار براي ما افت دارد. الف. 3
  .]از شما پول بگیریم[براي ما افت دارد . ب  
  .براي ما افت دارد ]این که از شما پول بگیریم[. ج  
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؟ پرسش دوم این است که چرا دارند پرسش نخست این است که بندهاي موجود در جمالت فوق چه نقشی
تراند مقبول) ج(هاي فوق که در آنها بند مذکور پس از فعل آمده است، نسبت به جمالت در مثال) ب(جمالت 

  ؟1و بسامد بیشتري دارند
دهم که بندهاي مذکور نقش فاعل جمالت فوق را مقاله حاضر با ارائه چند استدالل نشان می) 2(من در بخش 

پاسخ . هستند 3در فوق حاصل خروج) ب(هاي جایگاه این بندها در نمونه. هستند 2رو بند فاعلیازاین دارند، و
شناختی این پدیده این دو بخش در واقع به تبیین نقشی و رده. آمده است) 4(و ) 3(پرسش دوم نیز در بخش 

ویژگی این ) 4(و در بخش معرفی شده ) 3(چارچوب نظري اتخاذ شده در بخش . پردازددر زبان فارسی می
  .آمده است) 5(پیامدهاي نظري و نتایج بحث نیز در بخش . اندبندها بر این اساس تبیین شده

  
  بند فاعلی. 2

مانده نادستوري خواهد را حذف کنیم، جمله باقی) 3(تا ) 1(در جمالت مذکور در  هر یک از عناصر موجوداگر 
  :آمده در نظر بگیرید) 4(را که در ) 1(صر در جمالت به عنوان مثال حذف هر یک از سه عن. بود

  .جالب است ------- .الف. *4 
  .کندکه احمد از این فیلم تعریف می ---- جالب . *ب  
  . است ----- کند این که احمد از این فیلم تعریف می. *ج  

یا عنصر  4افزودهیک دهد که هر سه عنصر جمالت فوق از ارکان اصلی هستند و هیچاین وضعیت نشان می
، پس این بند نیز افزوده )الف و ب 5(سازد حذف بند مورد بحث نیز جمله را نادستوري می .اي نیستندحاشیه

  .نیست و وجود آن براي جمله الزم است
  .--------------------- جالب است . *الف. 5

  . جالب است ------------------ این. *ب   
فعل . باشندهاي فعل میر جمالت فوق اختیاري نیستند، پس یکی از موضوعحال که مشخص شد این بندها د

مسند جمالت فوق . دارد) در نقش مسندالیه و مسند(جمالت فوق فعل ربطی است که نیاز به دو موضوع 
تواند باشد؟ آیا بند متممی است، حال پرسش این است که نقش بند فوق در جمالت چه می. است» جالب«

                                                   
ها به بررسی این ساخت امروز ظرفیت فعل و ساختهاي بنیادین جمله در زبان فارسیدر کتاب ) 1385(زاده دکتر امید طبیب 1

نوشته حاضر نیز . مذکور مراجعه کنید کتاب 168تا  142هاي بیشتر از این جمالت به صفحه يهابراي دیدن نمونه. پرداخته است
از او . همچون همیشه از روي لطف این مطلب را نیز خواندند و نکاتی را متذکر شدند. حاصل گفتگوهایی است که با ایشان داشتم

  .گزارمبسیار سپاس
2 Sentential subject 
3 extraposition 
4 adjunct 
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) یا مسندالیه(کند، یا بند فاعلی است، یعنی نقش فاعل فعل را تمام می وگاه مفعول فعل قرار دارد یعنی در جای
  :پاسخ این است که بند فوق نقش فاعلی دارد، به چند دلیل کند؟جمله را بازي می

. اعل داردتوان یک گروه اسمی در ابتداي جمله قرار داد که آشکارا نقش فکه، به جاي این بندها مینخست این
نقش فاعل » این کار« و » غذا خوردن«، »این فیلم«به ترتیب ) 3(تا ) 1(هاي در مثال) الف(در جمالت 

به . دنشان از فاعل بودن این بندها دارتوان بندهاي فوق را آورد، زمان با آنها نمیجمالت را دارند؛ و این که هم
  . تکمیلی هستند، پس نقش یکسانی دارند هاي اسمی فوق در توزیععبارتی این بندها با گروه

  .کنداین فیلم جالب است که احمد از این فیلم تعریف می. *الف. 6
  . کند جالب استاین فیلم این که احمد از این فیلم تعریف می. * ب    

- کار میزمان با فاعل به جمله را داشتند، باید هم) مفعول(دلیل دوم این است که اگر این بندها، نقش متمم 
  ):7(هاي رفتند؛ مانند مثال

  .داند که علی فوتبالیست خوبی استاحمد می. الف. 7

  .کند که شنا کردن کار سختی استعلی فکر می. ب  

  :زمان با هیچ فاعلی به کار روندتوانند همدرحالی که این جمالت نمی
  .کندکتاب جالب است که احمد از این فیلم تعریف می/ احمد . * الف. 8

  .هایت را خوب بخوانیدوست الزم است که درس/ قصه . * ب    
دلیل سوم این است که چون بندهاي فوق مفرد هستند، با فعل مطابقه دارند و به همین دلیل افعال ربطی در 

توانستند به اما اگر این جمالت فاعل دیگري داشتند، باید می. این جمالت همیشه مفرد و سوم شخص هستند
  . ع و با دیگر اشخاص نیز به کار روندصورت جم

توان از فاعل در جمالت فوق، چه به صورت گروه اسمی و این است که با یک سوال مشترك میدلیل چهارم 
  :چه بند فاعلی پرسش کرد

  چی الزم است؟.  9
  .غذا خوردن - 
  .هایت را خوب بخوانیاین که درس - 

- بنابراین، پاسخ. ها نقشی یکسان دارندست که این پاسخهاي مشترك به پرسش مشترك به معنی این اپاسخ
  .داراي نقش مشترك فاعلی هستند) 9(هاي مطرح به پرسش 
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هاي ها، با فاعلاما این فاعل. دهند بندهاي فوق نقش فاعل جمالت را دارندهاي فوق همگی نشان میاستدالل
قبول پس از فعل عادي است و جمله قابل حضور بند فاعلی. نشان در زبان فارسی، یک فرق عمده دارندبی

به  .تر استقبولکه وقتی فاعل جمله گروه اسمی است، حضور آن در جایگاه ابتدایی جمله قابلاست؛ درحالی
نشان آن ابتداي جمله است، اما وقتی فاعل بند فاعلی است، عبارتی وقتی فاعل گروه اسمی است، جایگاه بی

جمالتی را ) 3تا  1هاي هاي ج در مثالنمونه(حضور آنها در ابتداي جمله . عل استنشان آن پس از فجایگاه بی
از جابجا شدن بند فاعلی به . دهد که اگر نامقبول نباشند، بسامد بسیار کمی در زبان فارسی دارندبه دست می

پردازیم پدیده میشناختی این در بخش بعد به بررسی رده. برندجایگاه پس از فعل تحت عنوان خروج نام می
  .تا اشتراکات آن با زبان فارسی مشخص شود

  
  خروج. 3

  ):2005، کیم 2002جکنداف (دهد هاي زیر از انگلیسی خروج بند از جایگاه فاعل را نشان مینمونه
10. a. [That dogs bark] annoys people. 
       b. It annoys people [that dogs bark].  
11. a. [Why she told him] is unclear. 
      b. It is unclear [why she told him]. 

البته در انگلیسی . شوداي بلند هست، نیز اعمال میهاي سنگین، یعنی مفعولی که سازهفرایند خروج به مفعول
د کنعنوان می) 146: 2005(کیم .  گیرد، این حرکت اجباري استمفعول قبل از متمم مصدري قرار میوقتی 

  :که بسامد وقوع خروج بند فاعلی نسبت به بند مفعولی در زبان انگلیسی بسیار زیادتر است
12. a. I believe the problem to be obvious. 
      b.* I believe [that the problem is not easy] to be obvious. 
      c. I believe it to be obvious [that the problem is not easy].      
  

ساخت و ژرف) 1967(روزنبام . شوددر دستور زایشی، دو نوع تحلیل در مورد خروج بند فاعلی دیده می
  :نشان داده است) الف و ب 13(روساخت این جمالت را در 

13. a. NP[NP [It] S[you came early]] surprised me. 
      b. It surprised me that you came early. 

اما اموندز . کندین تحلیل بند فاعلی بخشی از گروه اسمی فاعلی است که به سمت راست جمله حرکت میدر ا
است که به دو ) الف 14(ژرف ساخت پیشنهادي آنها . تحلیلی متفاوت دارند) 1981(و چامسکی  )1970(

  :شودصورت به روساخت تبدیل می
14. a. [[e] upsets me [that people don't like grammar]].  
      b. [That people don't like grammar]i upsets me [ti]. (that-clause movement). 
      c. [It] upsets me [that people don't like grammar]. (it insertion)   
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ام شده، به ساخت و تغییراتی که در بدنه دستور زایشی انجها بر اساس رویکردهاي متفاوت به ژرفاین تحلیل
که بند مورد اما اصل مطلب در این دو تحلیل تفاوتی ندارد و آن این). 1383دبیرمقدم (دست داده شده است 

بحث، چه در ابتداي جمله بیاید، و چه به جاي آن فاعل تهی قرار گیرد و در انتهاي جمله باشد، فاعل منطقی 
  . جمله است

ستوریان زایشی به آن پرداخته نشده این است که چرا اصوالً هاي دتر که به نظر من در تحلیلپرسش مهم
دهد فاعل، وقتی به صورت بند است، از جایگاه اصلی چنین دوگانگی وجود دارد؟ چرا زبان انگلیسی اجازه می

- ، نشان می)2(هاي زبان فارسی در بخش خود خارج شود و در انتهاي جمله قرار گیرد؟ و البته نگاهی به مثال
یعنی ما با یک نوع تعمیم در . شودها نیز دیده میاین پدیده خاص زبان انگلیسی نیست و در دیگر زبان دهد که

کند که آنها ابتدا گونه توصیف میگرایان را اینشیوه کار نقش) 568: 2004(مت هسپل .ها مواجه هستیمزبان
هایی که به کنند و با تعمیماند جمع میتههاي دستور که به توصیف پرداخهاي مورد نیاز خود را از کتابداده

ها را با استفاده از عوامل در نهایت این همگانی. هاي زبانی هستندآورند به دنبال پیدا کردن همگانیدست می
من در بخش بعد سعی دارم چارچوب نقشی که براي تحلیل این ساخت در فارسی  .کنندزبانی تبیین میبرون

  .کرد را معرفی کنماز آن استفاده خواهم 
  
    

  1سریع هاي بالفصلسازه. 4
زبانی بهتر را بر اساس عوامل برون ي زبانیهاها یا همگانیبر این عقیده است که تعمیم ) 2004(مت هسپل

زبانی و نقش آنها در از عوامل برونمراد  .هاي نقشی داردتوان تبیین کرد و به عبارتی تاکید بر برتري تبیینمی
بسامد، عوامل فرهنگی و اجتماعی، پردازش ذهنی، عوامل فیزیولوژکی، کارآیی ارتباط و  مانند عواملیتبیین 

  . نظایر آن است
شنوایی  - گذارد، مربوط به ابزار انتقال پیام یعنی مجراي گویاییامل نقشی که بر زبان تاثیر میوع یکی از این

هاي پردازش ر را حاصل شکل اندام گویایی و مکانیسماقتصاد و آسانی در گفتا) 30: 1986(مثالً دیک . است
 گذارد ها در جمله تاثیر میی که بر نحو و آرایش سازهعوامل نقش به عنوان نمونه یکی از. داندذهنی گفتار می

- در آخر جمله قرار می) ترطوالنی(تر هاي سنگیناست، که بر اساس آن سازه 2اصل سنگینی در آخر جمالت
رایج در خارج از زبان وجود دارد که بر اساس آن در شرایط  یکند که نظمعنوان می) 1986(دیک . گیرند

گیرند و دلیل آن را باید در مکانیسم پردازش تر قرار میهاي سادهتر پس از سازههاي پیچیدههمسان، سازه
تاثیر پردازش شکل  کند که دستور عمیقاً تحتعنوان می) xi: 1994(هاوکینز . ذهنی اطالعات جستجو کرد

- گرایان از آن استفاده میهاي مهم نقشی است که نقشهاي پردازش یکی از تبییندر واقع مکانیسم. گیردمی
                                                   
1 Early Immediate Constituents  
2 End-weight principle 
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- در بحث ارتباط پردازش و جهانی) xii: 1994(به عنوان مثال هاوکینز ). 2004، 1994،1999هاوکینز (کنند 
مثالً چرا اگر زبانی داراي توالی کلمات . ردپرسد چرا یک جهانی تلویحی وجود داهاي تلویحی می

چون در . و این است که چون براي پردازش بهینه استاضافه است؟ پاسخ افعل باشد، داراي پس+مفعول+فاعل
وي در دو کتاب . تربه عبارتی پیچیدگی کمتر برابر است با پردازش ساده. این حالت کمترین پیچیدگی را دارد

- گیري ساختکند نشان دهد مکانیسم پردازش چگونه بر شکلسعی می) 2004و  1994هاوکینز (مهم خود 
در دستور همگانی (تواند جایگزین اصولی کند این نگاه میوي عنوان می). 3: 1994(د گذارهاي نحوي تاثیر می

هاي دیگر نقشی که بر اساس تحلیل کالم و شوند، یا حتی تبیینشود که ذاتی و فطري انگاشته می) چامسکی
- و زبان بازي میگیري نحهاي پردازش نقش اصلی را در شکلکاربرد بوده را کنار نهد و نشان دهد که مکانیسم

  .کنند
شناسانی است که تاکید بسیاري بر نقش پردازش و اهمیت آن در تعیین ساختارهاي نحوي هاوکینز از زبان

هاي ، یعنی اصل سازه)1994(من در این مقاله یکی از اصول مهم مطرح شده از سوي هاوکینز  .زبان دارد
اما . تبیین چرایی خروج بند فاعلی در زبان فارسی دارمکنم، و بر اساس آن سعی در را معرفی می سریع بالفصل

شوند؟ یعنی چه شواهدي وجود دارد که دستور به پردازش اصول پردازش چگونه در دستور نشان داده می
گوید که قواعد یا اصول دستوري ممکن است برخی به عنوان شاهد اول می) 19: 1994(هاوکینز . حساس است

مثالً در . تواند سهولت پردازش باشدو برخی دیگر را انتخاب نکنند؛ و فلسفه این کار میمقوالت را انتخاب کرده 
شود، بلکه فقط در مورد هاي اسمی انجام نمیزبان انگلیسی جابجایی گروه اسمی سنگین در مورد تمامی گروه

اي دستوري ولهمشخص است که سنگین بودن یک سازه، مق. شودانجام می) طوالنی(هاي اسمی سنگین گروه
  . گردداین نقش به سادگی پردازش برمی. نیست، اما در دستور نقش دارد

 2001(گیون . شوندتر و بیشتر جابجا میها، بندهاي موصولی طوالنی راحتدر زبان فارسی نیز مانند اکثر زبان
شود اجزاي اعث میگوید دلیل این امر آن است که حضور بندهاي موصولی طوالنی در وسط جمله بمی) 210:

این تفاوت را نشان ) 15(مقایسه دو جمله . گرددتر شدن پردازش میبند اصلی از هم جدا شوند و باعث سخت
  :دهدمی
  .فروخت] میلی خریده بودکه از عموي مادرش پارسال به قیمت خیلی کم و از روي بی[او فرشی را . الف. 15
  ].میلی خریده بودپارسال به قیمت خیلی کم و از روي بیکه از عموي مادرش [او فرشی را فروخت  . ب

- می) او فرشی را فروخت(در جمله اول حضور بند موصولی طوالنی باعث درك دیرهنگام و سخت جمله اصلی 
  . شودتر شدن پردازش جمله میشود، اما جابجایی این بند باعث آسان

چینند، طوري که ها را بر اساس وزن در جمله میسازه ها معموالًکند که زباننیز عنوان می) 3: 2002(واسو 
- وي دلیل این امر را این می.  آیندتر میهاي سبکمعموالً پس از سازه) طوالنی و پیچیده(تر هاي سنگینسازه

شود؛ زیرا گوینده زمان تر شدن تولید جمله میتر در آخر جمله باعث سادههاي سنگینداند که آوردن سازه
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تر از دلیل این امر را پردازش ساده) 57: 1994(هاوکینز . تر در اختیار دارداي ساختن سازه طوالنیکافی بر
کند که بر اساس آن کلمات و را مطرح می سریع هاي بالفصلاو اصل سازه. داندسوي شنونده یا خواننده می

ترین و کاراترین بالفصل آنها به سریع هايهاي نحوي و سازهگیرند تا گروهها به ترتیبی در جمله قرار میسازه
شوند، به این معنی است که تر مشخص میهاي بالفصل سریعوقتی سازه. حالت در جمالت درك و تولید شوند

هاي بالفصل ها باعث تغییر در تشخیص سازهتوالی متفاوت سازه. شودتر و سریعتر انجام میپردازش نیز ساده
  :وي وي ساخت جابجایی گروه اسمی طوالنی در انگلیسی استمثال مطرح شده از س. شودمی

16. 

  
  

هاي گروه فعلی زیاد ، زمان الزم براي تشخیص سازه)16a(بر این اساس اگر گروه اسمی طوالنی جابجا نشود 
، او شروع متمم theبا آمدن . ، منتظر است تا دو متمم آن را بشنودgaveیعنی شنونده با شنیدن فعل . است
 toاي را با شنیدن حرف اضافه دهد، اما باید زمان زیادي بگذرد تا متمم حرف اضافهاسمی را تشخیص میگروه 

پس ). آیدبه دست می 11بین این دو سازه را حساب کنیم، عدد  به طور ساده اگر فقط کلمات(تشخیص دهد 
ن دلیل این جمالت در زبان گیرد، و به همیهاي بالفصل زمان نسبتاً زیادي میدر این جمله تشخیص سازه

راستا یا اصل مهم دیگري است که هرچقدر درك یا تولید یعنی این هم. انگلیسی داراي بسامد کمتري هستند
جابجا شدن این گروه اسمی در . تر باشد، بسامد وقوع آن نیز بیشتر است، و برعکسیک ساخت زبانی ساده

 4فاصله به (تر گردد ار زیادي کم شود و پردازش بسیار سادهشود که این فاصله به مقد، باعث می)16b(جمله 
در واقع در . هستند سریع هاي بالفصلراستا با اصل سازهها همپس در توالی دوم، سازه). شودکلمه محدود می

 .اندازدجمله نخست گروه اسمی طوالنی دسترسی به سومین سازه مورد انتظار در گروه فعلی را به تاخیر می
هاي کنند که تشخیص سازهها در شرایط مشابه، از امکانات توالی متفاوت، آن امکانی را انتخاب میبانپس ز

حال ببینیم این اصل در مورد خروج بند فاعلی در فارسی  .ترین حالت ممکن انجام دهدبالفصل را در سریع
    .کندچگونه کار می

  
  خروج بند فاعلی. 5

  :اندتکرار شده) 17(در ) 1(هاي براي ادامه بحث، مثال
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  .این فیلم جالب است.الف. 17
  .کندجالب است که احمد از این فیلم تعریف می. ب  
  . کند جالب استاین که احمد از این فیلم تعریف می. ج  

، و گروه فعلی )این فیلم(سازه بالفصل جمله به ترتیب گروه اسمی  دورا در نظر بگیریم، ) الف 17(اگر جمله 
بر . تشکیل شده است) است(و فعل ) جالب(باشد که البته به نوبه خود از یک گروه صفتی می) ب استجال(

در راه ) یا فاعل(داند که یک گروه اسمی ، می»این«، شنونده با شنیدن واژه سریع بالفصل هاياساس اصل سازه
مشخص است که فاصله کم . شودرا متوجه می) یا مسند(شروع گروه فعلی » جالب«و با رسیدن به کلمه است 

که نشانه شروع سازه هستند، پردازش را ) که با احتساب خود آنها سه کلمه است(موجود بین این دو کلمه 
  .کندتسهیل می

  .است این فیلم جالب
1    2     3  
گونه که همان. کنیماشاره می) ج 17(ن، یعنی جمله آکاربرد ، به صورت کم)ب 17(قبل از پرداختن به جمله  

با ) کنداین که احمد از این فیلم تعریف می(مشخص است فاصله میان سازه بالفصل اول، یعنی فاعل جمله 
  :، یعنی حدود سه برابر است)الف 17(در این جمله، بسیار بیشتر از جمله ) گروه فعلی(سازه بالفصل دوم 

  .است کند جالباین که احمد از این فیلم تعریف می
1   2    3    4  5  6      7      8        9  

کند تا ارکان اصلی جمله، نهاد و گزاره، را در این ساخت درك تر شنونده زمان زیادي صرف میبه عبارت ساده
شود، و به همین دلیل بسامد وقوع این نوع جمالت نیز پایین این امر باعث سختی پردازش می. و پردازش کند

هاي دیگر، با جابجایی بند فاعلی، یا با به کار بستن یک توالی دیگر، این از زبانزبان فارسی، و بسیاري . است
به این دلیل زمان درك ارکان اصلی جمله . نمایندتر میدهند و از این طریق پردازش را سادهزمان را کاهش می

  :بسیار کمتر است) ب 17(در 
  .کنداحمد از این فیلم تعریف می جالب است که  

   1    2     3  
هاي بالفصل جمله الزم است، و این یعنی تولید و در این حالت، باز هم فقط سه کلمه براي تشخیص سازه

مقبولیت بیشتر جمالت در نزد اهل تر باعث تر، و در نتیجه بسامد باالتر؛ چون تولید و درك سادهپردازش ساده
  .رودکار میتر باشد، بیشتر به اي مقبولشود و هرچقدر جملهزبان می

  
  گیرينتیجه. 6

هایی توصیف ویژگی بندهاي فاعلی در زبان فارسی و ارائه استدالل تنخس: کرداین مقاله دو هدف را دنبال می
نشان دادن این موضوع که این بندها در زبان فارسی نقش فاعل را بر عهده دارند، و دوم ارائه تبیینی  يبرا
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- نگارنده، همراه با زبان .رونداعلی بیشتر در جایگاه پس از فعل به کار میدهد چرا بندهاي فنقشی که نشان می
توان با هاي مختلف را میهاي موجود در زبانها و همگانیگرا، بر این نظر تاکید دارد که تعمیمشناسان نقش

مبناي تبیین . دهاي دستوري دارند، تبیین کراستفاده از عوامل نقشی؛ یعنی عواملی که ریشه در خارج از قالب
نقشی خروج بندهاي فاعلی در زبان فارسی که در این مقاله ارائه شد، نقش و سهولت پردازش و تاثیر آن بر 

  . هاي دستوري بودپدیده
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Sentential subjects in Persian 
Mohammad Rasekh Mahand (Bu-Ali Sina University) 
 
Abstract: 
This paper is a typological-functional study of Persian sentential subjects. Sentential subjects act 
as subjects, while normally occurring in post-verbal position. Some arguments are proposed to 
demonstrate that these clauses are acting as subjects, not complements. Then, a functional 
explanation is provided to explain why they normally occur post-verbally. The functional 
explanation is based on Hawkin's (1994) principle of early immediate constituents. 
 
Keywords: sentential subjects, extraposition, functional explanation, early immediate constituents, 
processing. 
 


