
  *ز در زبان فارسیی تمیویژگیهايبررسی 
  محمد راسخ مهند

  )استادیار دانشگاه بوعلی سینا(
   مقدمه1

گاهی اسم یا کلمه اي در جمله می آید "آورده اند که ) 121ص 1374(انوري و گیوي 
که نه فاعل است و نه مفعول یا متمم، بلکه نسبت مبهمی را در جمله روشن می کند، که آن را 

  :زیر آنها خط کشیده شده است، تمییز هستند) 1(عباراتی که در جمالت . "نامندتمییز می 
  .باید نامیدمرد این گونه افراد انسان دوست را . الف) 1(

  . می نامندعقابعلی را همه بچه ها .      ب       
  . می نامیدندرستمدر ایران باستان پهلوانی بود که او را .      ج       
  . می گفتندسهرابستم پسري داشت که او را ر.      د       
  . می شمارندبرادرمسلمانان یکدیگر را .      ه     
  . می خواننداهوازمرکز خوزستان را .      و      

نکته مهم در جمالت فوق این است که حذف عبارت تمییز باعث نادستوري شدن جمله می 
از میان دستورنویسان تنها . ه استدر مورد تمییز مطالعات بسیار اندکی صورت گرفت. شود

در این مورد تا اندازه اي بحث کرده اند و در میان زبانشناسان مشکوه ) 1374(انوري و گیوي 
از این رو در مورد . اشاره اي گذرا به این ساخت کرده اند) 1380(و طبیب زاده ) 1373(الدینی 

نخستین سوال مطرح این است . ماهیت نحوي و کالمی این ساخت سواالت بسیاري مطرح است
که آیا تمییز فقط نقشی است که اسم می تواند بگیرد یا اجزاي دیگر کالم مانند صفت نیز این 
نقش را دارند؟ آیا هر اسمی، جمع، مفرد، نکره، معرفه، مشخص و غیرمشخص، می تواند تمییز 

نیز می تواند تمییز واقع شود؟ آیا تمییز جزء متمم هاي فعل است یا ادات؟ آیا گروه اسمی 
باشد یا فقط یک اسم داراي این نقش است؟ تمییز به لحاظ کالمی اطالع نو است یا کهنه؟ چه 

  افعالی می توانند تمییز بگیرند و ویژگی آنها چیست؟ 

                                                   
 پیش نویس مقاله حاضر را دوست و مهکار عزیزم آقای دکرت امید طبیب زاده  *

ات، نوشته حاضر، به پاس زمح. خواندند و نکات ارزمشندی را گوشزد کردند
 . به ایشان تقدمي می شود
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در این مقاله . سواالتی از این دست در مورد ماهیت نقش تمییزي در فارسی فراوانند  
. ت فوق پاسخ دهیم و ماهیت نحوي و کالمی تمییز را بررسی کنیمبرآنیم تا حد امکان به سواال

در . بر این اساس، پس از مقدمه حاضر به مرور آراي دستوریان و زبانشناسان خواهیم پرداخت
به بررسی جمالتی که داراي این ساخت هستند می پردازیم تا مشخص شود چه ) 3(بخش 

می توانند تمییز واقع شوند و آیا تمیز نوعی متمم چه کلماتی , افعالی می توانند تمییز بگیرند
  .    نتیجه گیري مباحث است) 4(بخش . است یا ادات

   پیشینه مطالعات 2
در بخش نخست به مطالعات . ز را به دو بخش تقسیم کرده ایمیمطالعات مربوط به تمی

شده توسط انجام شده از سوي دستورنویسان اشاره می شود و بخش دوم به مطالعات انجام 
  .زبانشناسان اختصاص دارد

    آراي  دستورنویسان2-1
ز را به عنوان یکی از نقشهاي اسم و کلمات دیگر در یبرخی از دستورنویسان تمی

خیامپور  ). 1374(و انوري و گیوي ) 1375(فارسی مطرح کرده اند؛ از آن جمله خیامپور 
اند که به باور وي ابهام را از اسمی ز می دییکی از نقشهاي سیزده گانه اسم را تمی) 1375(

 البته مقاله حاضر به این برداشت از ).45ص( خریدم شکریک کیلو برطرف می سازد، مانند 
و بر این ) 13ص(ز را یک نقش می دانند یتمی) 1374( انوري و گیوي . تمییز نمی پردازد

 یا هر دو تمام ) اضافه ايگروه حرف (مفهوم برخی از فعلها با وجود مفعول یا متمم"باورند که 
نمی شود و به وابسته دیگري نیاز پیدا می کند تا مفهوم خود را تمام کند و ابهامی را که در 

  :را براي مثال ذکر می کنند) 3(و ) 2(آنها جمالت ).  12ص(جمله وجود دارد برطرف نماید 
  . می دانمشایستهمن او را ) 2(
  . زنند صدا میبابکهمه او را در مدرسه ) 3(

.  ابهام دارد"صدا می زنند" و "می دانم" مفهوم فعلهاي "بابک" و "شایسته"بدون واژه هاي 
همان، (ز نامیده می شوند یاین واژه ها در این حالت که از جمله رفع ابهام می کنند تمی

  ):4( می توان به صورت گروهی نیز به کار رود، مانند جمله  رازیبه باور آنها تمی). 12ص
  .  می دانمشایسته این کارمن او را ) 4(  
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. یز به شش دسته تقسیم می کنندیانوري و گیوي افعال را از جهت احراز فاعل، مفعول و تم
، مانند )66همان، ص(گروه پنجم افعالی هستند که عالوه بر فاعل و مفعول، تمیز نیز می گیرند 

  ):5(جمله 
  . می گفتنداکباتانهمدان را در قدیم ) 5(  

همان، ص (ی از دستوریان این نقش را نوعی متمم و برخی دیگر مفعول دوم نامیده اند برخ
  ).1پاورقی121

    آراي زبانشناسان2-2
. یز آن چنان که شایسته است از سوي زبانشناسان مورد مطالعه قرار نگرفته استیتم  

. رسی کرده انداشاره اي به این ساخت در فا) 1380(و طبیب زاده ) 1373(فقط مشکوه الدینی 
 " عنوان می دارد که "ما او را خوشحال یافتیم"با ارائه جمله ) 136ص1373(مشکوه الدینی 

واحدهاي نحوي یعنی مفعول صریح با نشانه  ممکن است گروه فعلی به صورت رشته اي از
، به عالوه متمم مفعولی که به صورت گروه صفتی یا گروه اسمی ظاهر می گردد و فعل "را"

  .  را متمم مفعولی می داند"خوشحال"در جمله مذکور او . "ي به کار رودمتعد
 می نامد و اظهار می "مفعول دوم"یکی از وابسته هاي فعل را ) 1380(طبیب زاده   

تعداد کمی از افعال فارسی داراي دو مفعول هستند، در این مورد هر دو مفعول مصداق ": دارد
 و غیره نامیدن، لقب دادن،عنوان دادنافعال . ع می باشندمشترکی دارند یا به اصطالح هم مرج

  ).67ص("از این جمله اند
  
  یز در جمالت فارسیی تم3

اي تقسیم  اي و غیرحاشیه عناصر درون گزاره را به دو بخش حاشیه) 1981(متیوز   
بر این اساس عناصر حاشیه اي می توانند از جمله حذف شوند، بدون اینکه جمله را . کند می
اي در جمله الزم هستند و حذف آنها باعث نادستوري  اما عناصر غیرحاشیه. ادستوري سازندن

البته از دیدگاه وي عناصر . سازد شود یا معناي جمله را کامالً دگرگون می شدن جمله می
بندي  بر اساس تقسیم. ها نیز می شوند اي همیشه متمم نیستند بلکه شامل غیرمتمم غیرحاشیه
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ادات یا ) 3(غیرمتمم و ) 2(متمم، ) 1: (زاره داراي سه نوع رابطه با فعل هستندوي، عناصر گ
  :اي است که عناصر مذکور در آن مشخص شده است جمله) 6(مثال . اي عناصر حاشیه

  .دیروز علی نامه را کلمه به کلمه خواند) 6(
جمله است و  متمم "نامه"اي در گزاره است،   ادات یا عنصر حاشیه"دیروز"در این جمله 

اي است و داراي  اي است بلکه عنصري غیرحاشیه  نه متمم و نه عنصر حاشیه"کلمه به کلمه"
حذف ). الف1382راسخ مهند( قید فعل است "کلمه به کلمه"در واقع . با فعل است) 2(رابطه 

گردد و نه معناي آن را کامالً دگرگون  نه باعث نادستوري شدن آن می) 6( از جمله "دیروز"
 از جمله فوق، هرچند چون متمم نیست جمله را نادستوري "کلمه به کلمه"سازد، اما حذف  می
کلمه به " و "خواندن"شود و تفاوت میان  کند، باعث دگرگونی کامل در معناي جمله می نمی

 با هر فعلی همراه نمی "کلمه به کلمه" قیدهاي فعل، مانند .برد  را از بین می"کلمه خواندن
   .  قیدهاي جمله تقریبا با اکثر افعال به کار می روند و داراي محدودیت نیستندشوند اما

در جمالت فوق بدون . کنیم را بررسی می) 1(گیري از دیدگاه متیوز جمالت  با بهره
حذف این مفعول در هر جمله باعث نادستوري . استثناء یک مفعول صریح به کار رفته است

در عین حال .  هستند، متمم،)1(نها با فعل داراي رابطه شماره به عبارتی آ. شود شدن جمله می
زیرا این کار نیز به مانند , توان حذف کرد اند نمی ز مطرح شدهیعناصري را نیز که به عنوان تمی

که ) 7(به همین دلیل جمالتی مانند . شود حذف مفعول صریح باعث نادستوري شدن جمله می
  .توري هستندز حذف شده است نادسیدر آنها تمی

  . این گونه افراد انسان دوست را باید نامید*. الف) 7(
  .نامند ها می  علی را همه بچه*. ب
  .نامیدند  در ایران باستان پهلوانی بود که او را می* .  ج
  . ......د

. گیرد ها قرار می اي و در طبقه متمم ز عنصري غیرحاشیهیپس بر اساس الگوي متیوز تمی
ما او را خوشحال "مثال در جمله . ز صفت باشد نیز صادق استیورتی که تمیاین معیار در ص

هرچند . تواند حذف شود اي است که نمی  عنصري غیرحاشیه"خوشحال"کلمه , "یافتیم
اما معناي جمله را کامال دگرگون , شود حذف این کلمه باعث نادستوري شدن جمله نمی
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بسته به این که تمیز اسم یا صفت , ز سوال شودیاي از تمی اگر قصد باشد در جمله. سازد می
  .شود  استفاده می"چگونه" و "چه"از کلمه پرسشی , باشد
معیار دومی که نشان می دهد تمییز در طبقه عناصر غیرحاشیه اي و در گروه متمم   

 توضیح این که،  این است که نمی توان تعداد آن را در جمله افزودهاي فعل قرار می گیرد
داد متمم هاي فعل در  اگر تعاما می توان زیاد کرد،در جمله را  عناصر حاشیه اي ادات یا

به همین دلیل اگر در جمله . جمله بیش از تعداد مشخص باشد جمله نادستوري می باشد
ب، اضافه کنیم جمالت )8(الف و چه تمییز )8(و به تعداد متمم ها، چه مفعول صریح )1(

  .نادستوري خواهند شد) 8(حاصل 
  .مرکز خوزستان را بوشهر را اهواز می نامند*. الف) 8(
  .مرکز خوزستان را اهواز اندیمشک می نامند*.     ب  

معیار سومی که نشان می دهد تمییز در طبقه متمم هاي فعل قرار می گیرد و نمی تواند 
ادات باشد این است که افعال تعداد و نوع متمم خود را انتخاب می کنند اما در مورد ادات 

زم و افعال متعدي یک مفعولی نمی به همین دلیل افعال ال. چنین محدودیتی وجود ندارد
توانند تمیز بگیرند، تنها افعالی می توانند تمیز بگیرند که به دو مفعول نیاز داشته باشند و 

به همین . البته فقط آن گروهی که میان مفعول صریح و تمییز نوعی همسانی برقرار کنند
ب نادستوري است )9(الف نادستوري است چون فعل آن الزم است؛ جمله )9(دلیل جمله 

ج نادستوري است چون با اینکه فعل آن )9(چون فعل آن متعدي یک مفعولی است و جمله 
در تمام این جمالت . دو مفعول نیاز دارد؛ اما مفعول دوم باید با حرف اضافه همراه باشد

  .تعداد ادات متغیر است و تاثیري در نادستوري شدن جمله ندارد
  .توبوس پهلوان خوابیدعلی دیروز در ا*. الف) 9(

  .علی دیروز در اتوبوس گربه را مرد نوازش کرد*.        ب
  .علی دیروز در اتوبوس کتاب را به احمد انسان داد*.        ج

با جمع بندي رفتار تمییز در ارتباط با سه معیار حذف کردن، اضافه کردن و محدودیت  
تمییز در گروه ادات قرار نمی گیرد بلکه یکی فعل، می توان به این نتیجه رسید که  استفاده با

 ح البته دالیل مشخصی وجود دارد که تمییز را نمی توان مفعول صری.از متمم هاي فعل است
در . در نظر گرفت چون همیشه در جمله اي واقع می شود که در آن مفعول صریح وجود دارد
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 پس تمییز . اضافه نمی آیدعین حال تمییز مفعول غیرصریح هم نیست چون هیچ گاه با حرف
  . در انگلیسی است   [object complement]در واقع همسان متمم مفعولی 

در ادامه بحث می خواهیم برخی از ویژگیهاي تمییز را بررسی کنیم که فقط خاص آن است 
نخستین ویژگی تمییز این است که تنها در جمالتی به . و در مورد سایر متمم ها مصداق ندارد

 به کار رفته باشد، و به عبارتی مفعول مشخص "را"می رود که مفعول صریح آن همراه با کار 
[specific] حذف "را") 1(اگر از هر یک از مفعولهاي صریح در جمالت ). 2003کریمی ( باشد 

دلیل این امر این است که در جمالتی که تمییز . شود باعث نادستوري شدن جمله می گردد
از این رو اوال . ز جمله که داراي اطالع نو است همان بخش تمییز استمی گیرند، بخشی ا

 همراه نمی شود، چون در آن صورت نمی تواند اطالع نو جمله واقع شود "را"تمییز هیچ گاه با 
، و همیشه جایگاه بی نشان آن در کنار فعل است، )ج1382، راسخ مهند 1369دبیرمقدم (

راسخ مهند (شان عنصري است که داراي اطالع نو است چون، در فارسی، این جایگاه بی ن
 باشد نیز همراه نمی گردد، چون اوال در "را"، و هیچ گاه با مفعول صریحی که بدون )ب1382

آن صورت دو سازه در یک زمان تاکید جمله هستند که این امکان وجود ندارد، و دوما جایگاه 
راسخ ( است چون داراي اطالع نو است  هم در کنار فعل"را"بی نشان مفعول صریح بدون 

همان طور . در انگلیسی نیز وضعیت متمم مفعولی تقریبا به همین شکل است ).مهند، زیرچاپ
دیده می شود اوال جایگاه متمم مفعولی در آخر جمله است، چون این ) 10(که در مثال 

قیم انگلیسی در ، و دوما مفعول مستبی نشان اطالع نو در انگلیسی استجایگاه، جایگاه 
 پس در انگلیسی هم متمم مفعولی نمی تواند با مفعول صریحی .مثالهاي زیر یا معرفه است

کرك  (، زیرا در آن صورت دو عنصر همزمان داراي اطالع نو هستندج)10 (بیاید که نکره باشد
  .)1985و دیگران 

   10. a. The president declared the meeting open. 
         b. Queen Victoria considered him a genius. 
         c. *They considered a man a genius. 

به این ترتیب می توان جمله اي مانند جمله . تمییز می تواند یک گروه اسمی یا صفتی باشد
  .را مثال آورد) 11(در باال و جمالت ) 4(

  
  . یافتیمخیلی خوشحال و خندانما علی را . الف) 11(
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  . می نامیدندعقاب و شاهینآنها همدیگر را .       ب
البته اینجا . الف)12(مانند جمله . قرار داد [clitic]همچنین می توان بعد از تمییز واژه بست 

می گویند در ) 1374(واژه بست فقط براي تاکید آمده است و برخالف آنچه انوري و گیوي 
 است که اگر به جاي واژه بست از همتاي کامل دلیل آن هم این. جمله دو تمییز وجود ندارد

وقتی واژه بست نقش ). ب12(آن یعنی ضمیر متصل استفاده شود جمله نادستوري می گردد 
 البته به .ب)13(الف، می توان به جاي آن ضمیر منفصل به کار برد )13(متمم در جمله دارد 

  . امروزه کمتر به کار می رودکار بردن واژه بست همرا تمییز مربوط به فارسی قدیم است و
  . می گفتنداکباتانشهمدان را در قدیم . الف)12(

  . می گفتنداکباتان او همدان را درقدیم *.        ب
  .من دیدمش. الف)13(

  .من او را دیدم.       ب
این افعال را می . نکته دیگري هم در مورد افعالی که تمییز می گیرند قابل ذکر است  

ر یک گروه افعالی هستند که یک گروه اسمی در جمله نقش د. وه تقسیم کردتوان به دو گر
و گروه دیگر افعالی هستند که یک گروه ... نامیدن، لقب دادن، گفتن و تمییز را دارد، مانند 

به همین  .... یافتن، دانستن، و صفتی می تواند در کنار آنها نقش تمییز داشته باشد، مانند 
ختی همپایه باشد، اگر هر دو طرف ساخت همپایه گروه اسمی و یا گروه دلیل وقتی تمییز سا

  ).14(صفتی نباشد، جمالت حاصل نادستوري خواهد بود، مانند جمالت 
  
  
  .همدان را درقدیم اکباتان و خوشحال می نامیدند*. الف) 14(
  .او را خوشحال و عقاب یافتیم*.     ب    

   نتیجه گیري4
اوال . ح شده درباره تمییز می توان به نتایج ذیل دست یافتبا جمع بندي نکات مطر  

تمییز در گروه متمم هاي فعل قرار می گیرد و با افعال خاصی به کار می رود که نیاز به مفعول 
در مورد برخی افعال تمییز صفت است و براي برخی دیگر از افعال . صریح و متمم مفعولی دارند
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 یا صفتی باشد و براي تاکید بعد از آن می توان از واژه بست تمییز می تواند گروه اسمی. اسم
همچنین تمیز همیشه در جایگاه اطالع نو جمله است به همین دلیل مفعول . استفاده کرد

   . می آید که نشان می دهد بخشی از اطالع کهنه جمله است"را"صریح جمله همیشه با 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرست منابع
تهران، موسسه ، ویرایش دوم، 2دستور زبان فارسی ) چاپ دوازدهم1374 (گیوي، حسن و حسن احمدي انوري

  انتشارات
  .         فاطمی

  .کتابفروشی تهراندستور زبان فارسی، )  چاپ دهم1375(خیامپور، عبدالرسول 
   .67- 13، صص 1، شماره 7، سال مجله زبانشناسی ، " در زبان فارسی"را"پیرامون " )1369(دبیرمقدم، محمد 

   ،1، شماره 18سال مجله زبانشناسی، ، "قید جمله و قید فعل در زبان فارسی") الف1382(راسخ مهند، محمد 
  .100- 95             صص

دانشگاه عالمه ) چاپ نشده.(رساله دکتري زبانشناسی.  قلب نحوي در زبان فارسی)ب1382(راسخ مهند، محمد 
   .طباطبایی

. ، اولین هم اندیشی دستور فارسی"اط قلب نحوي و تاکید در فارسیارتب") ج1382(راسخ مهند، محمد 
  فرهنگستان زبان

  .1382 بهمن 29- 28.             و ادب فارسی
  جشن نامه : 2پژوهشهاي زبانشناسی ایرانی ، "رفتار کالمی قلب نحوي در فارسی") زیرچاپ(د، محمد نراسخ مه

انتشارات دانشگاه بوعلی : همدان. بیب زاده و محمد راسخ مهندامید ط: به کوشش.           دکتر یداله ثمره
  .سینا
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، "تحلیل وابسته هاي نحوي فعل در زبان فارسی بر اساس نظریه ظرفیت واژگانی") 1380(طبیب زاده، امید 
  مجله

    .76 -43، صص )31پیاپی(، شماره اول 16سال         زبانشناسی 
انتشارات دانشگاه فردوسی ستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاري، د) چاپ سوم1373(مشکوه الدینی، مهدي 
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