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 نهی مارتۀیاساس نظر  برییایتالی در زبان ا»نهاد« یبررس

 ∗فرد یلیزهرا اسماع
 رانی، ا دانشگاه تهرانی خارجيها  زبانةدک دانشیمرب

 )11/4/87 :، تاریخ تصویب2/11/86 :تاریخ دریافت(

 فرد زهرا اسماعیلی در زبان ایتالیایی بر اساس نظریۀ مارتینه» نهاد«بررسی  دهکیچ
    هـا    از زبـان   ياری امـا در بسـ     ،سـت ی ن یجهـان  یمفهـوم   نهاد ،نهی آندره مارت  ي نقشگرا ۀیبراساس نظر 

 ی بررسشیها یژگیو آن و ید وجود احتمالیبه هر حال در هر زبان با. مینکم به نقش نهاد اشاره  یتوان یم
 ير دو بـرا ن وجـود هـ  یشود، بنابرا ی م لکین جمله از نهاد و گزاره تشیوتاهترک ییایتالیدر زبان ا. شود

ل یـ ن دل یدن به گزاره است، بـه همـ       ی تحقق بخش  ،ن نقش نهاد  یمهمتر . است ستهیباساخت جمله الزم و     
ها   از جمله  يریثکن زبان ثابت است و در شمار        ی در ا  يگاه نهاد اجبار  یجا. ان حذف آن وجود ندارد    کام

 ،ن نهادی بر اافزون. ردکجدا توان آن را از گزاره  یل نمین دلیبه هم. شود ی فعل ظاهر مۀبه صورت شناس
ث شمار و شخص و گـاه از نظـر   یه از حکشود  یها ظاهر م    هم در جمله   يگری عنصر د  يادیدر مواقع ز  

 قابـل  ياریـ نهـاد اخت .  بـودن آن اسـت  ياری آن اختی اصلۀ مشخصمطابقت دارد و يجنس با نهاد اجبار 
 . در جمله نداردیگاه ثابتیحذف است و جا

 .يلمه، نهاد اجبارکب ی، ترتییایتالی، نهاد، گزاره ، زبان اییشگرانق :يدیلک يها واژه
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 مقدمه
نـه،  یآنـدره مارت .  و مهـم جملـه اسـت   ی از عناصـر اصـل  یکـی ها نهـاد    از زبان ياریدر بس 

 همـراه آن   بـه  گزاره است وي گسترش اجبار  »نهاد« هک  فرانسه معتقد است   يزبانشناس نقشگرا 
 ،نـه یمارت( سـازد  یم شناخته شده    يها  از زبان  ياریمله را در بس   ن ج یوتاهترکا  ینه  یمکپاره گفتار   

د یـ  در هـر زبـان با      هکـ  داند و معتقـد اسـت      ی نم ی جهان یاو نهاد را مفهوم   . )179-180 ،1988
 . آن نشان داده شودی احتماليها یژگیابد و وی به وضع نهاد اختصاص ی مستقلیبررس

 ید خود را معرف   ی جد ۀی نظر »ی عموم یناس زبانش یمبان«تاب  کنه با چاپ    یه مارت ک 1960از  
 تا   ترجمه شدند و   ییایتالی از آثار او به ا     ياری، بس ردکاملترک سال آن را     30ب  یرد و در طول قر    ک
 یپـژوهش مسـتقل   ن زبـان    یـ هرچند در ا  شوند،   یس م ی تدر زی ن شورکن  ی ا يها  در دانشگاه  نونک

، هرمـز   ی اشرف صادق  ی عل یدر فارس . ه انجام نگرفته است   ین نظر یاساس ا   وضع نهاد بر   ةدربار
 .اند  نهاد پرداختهۀلأدگاه به مسین دی در چارچوب ای و ابوالحسن نجفيزدیروز ایان، پیالنیم

  زبـان   را در  »نهـاد «دگاه  یـ ن د یبر اساس ا  برآنست  ن مقاله   ی ا ،ت نقش نهاد  یبا توجه به اهم   
 مختلـف   يهـا  ن را از مـتن     گوناگو يها  جمله ،یتجرب_ یاسیبه روش ق  رده و   ک ی بررس ییایتالیا

ن زبـان دسـت     یـ  نهاد در ا   يها یژگیوتا به   ندک ی آن را بررس   ي نحو يها  استخراج و نقش   یزبان
ن باشـد چـه    ی نهاد دار اسـت؟ اگـر چنـ        يها  هم جزء زبان   ییایتالیا ا یآه  کم  یابیم تا در  یبرآن. دابی

تواننـد عهـده    ی می موضوع يها   شود و چه نقش    یچه گونه در جمله ظاهر م     ،   دارد ییها یژگیو
 لمه چگونه است؟کب یث ترتیوضع نهاد از حمجاست و کگاه آن ین نقش گردند؟ جایدار ا

 یبحث و بررس
ان فاعـل،   یـ ها مطالعه شده است، روابـط م       زبان از   ياری بس ه در ک ين روابط دستور  یمهمتر

 مثـال  ي بـرا د،نشو ی مختلف نشان داده م   يها ها به گونه   ن روابط در زبان   یا. مفعول و فعل است   
گـر در  یبـه عبـارت د  . ندا ار متداولی بسییها وهی ش»یب واژگان یترت« و   » حالت ۀنشان« و   »مطابقه«

 یتوانـد مصـداق   ی م یا فعل و مفعول وجود دارد و زبان فارس        ی نهاد و فعل     ۀها مطابق   زبان یبرخ
ـ     يفعل متعـد  ۀ  ه مطابق ک مورد اول و زبان پشتو       يبرا د دارد، واسـطه در آن وجـو   ی بـا مفعـول ب

ه کـ  باشـد  رابطهن  یا نشانگر   تواند ین پسوند حالت نما م    یهمچن.  گروه دوم باشد   ي برا يا نمونه
ه نقـش آن را هـم در   ک ی حالت بخصوصۀبا نشان، ه هر اسمکن است   یار آن زبان الت   ک آش ۀنمون

 هکـ   باشـد  ین روابط یانگر چن یتواند ب  ی هم م  »یب واژگان یترت«. همراه است  دهد، ینشان م  جمله
 .استها  ن دسته از زبانی ايها  از مصداقیسیانگل
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 یآن گروه اسم  ،  یشیدر دستور زا  ،   مثال ي از نهاد ارائه شده است، برا      ی مختلف يها فیتعر
ـ   ردیگ ی م يجاجمله  ة  ر گر یصله ز فا یه ب کرا    نهـاد    اسـت،  یه اصـطالح خـواهر گـروه فعلـ         و ب

 اسـت و شـمار      يف صـور  ین توصـ  یـ اه  کم  ینک ی م يادآوری .)171رمقدم  یدب(نند  ک یمحسوب م 
گراهـداف  انیبجـه  یشوند و در نت یجا به جا مگاه عناصر در آنها   یه جا ک  را ییها  جمله  از ياریبس

 یفـ ین تعری چنـ  نی، ا ینونکل  که در ش  ین نظر یبه عالوه با تحوالت ا    . ردیگ ی، در برنم  اند یمختلف
 .ستیصادق ن

نـد و بـه    ک یف مـ  یند را توصـ   یا فر کی ه معموالً کنار گزاره   که در   کگر آن است    یف د یتعر
ه بـه صـورت اسـم شـناخته     ک وجود دارد  يگری د ةا دارد، ساز  ی پو ۀدهد و جنب   یاصطالح خبر م  

ند وجود داشـته و  یش از فرایپه  ک یتیآن واقع  شود، یده م ی فهم یت دائم ی واقع ۀشود و به منزل    یم
ام و بـه    یـ همـان موضـوع پ     »نهاد«ب  ین ترت یبد. شود، نهاد است   ی آن سوار م   ياطالع و خبر رو   

 ،1988 نـه، یمارت (شـود  یل قبل از گزاره واقـع مـ       ین دل یالم است و به هم    ک يگر مبتدا یعبارت د 
شـه صـادق    یهنـه هم  ک بحث اطالع نو و      هک چون،  تواند صادق باشد   ی نم  هم فین تعر یا. )136

 .دهند ین مطلب را نشان میر ای زيها  جمله،ستین
 حسن آمد  -1

هنـه  کم، پـس اطـالع      یشناسـ  یه حسن معرفه است و او را م       کان گفت   تو ین جمله م  یدر ا 
 يا امـا در جملـه  . شود و لذا اطـالع نـو اسـت    یه درباره او داده مک است ي خبر»آمدن«است و  

 مانند 
 ه دستبرد زد ی همساۀ به خانيدزد -2

.  ناشناخته است  »يدزد«س  که متمم گزاره است و برع     که  است    ی همسا ۀعنصر معرفه خان  
مبتدا شدن هـم    . ستیان نهاد و گزاره معتبر ن     ی م ۀف رابط یهنه به نو در توص    کس گذر از اطالع     پ

 را تحقـق    ي مبتداسـاز  ی مختلفـ  يها ها به گونه    نهاد باشد، چون زبان    یشگی هم یژگیتواند و  ینم
ر ی ز يها توانند مبتدا واقع شوند، جمله     ی بر نهاد، گزاره، مفعول و متمم هم م        افزونبخشند و    یم

 :ندا یفارس  دري از مبتداسازییها نمونه
  حسن نامه را نوشت -3
  نامه را حسن نوشت -4
 ن حسن نامه نوشت ی به حس-5
 ه نامه نوشت کن حسن بود ی ا-6
 ه حسن آن را نوشتکن نامه بود ی ا-7
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 بـر مالحظـات     یه مبتنـ  کـ  عمل بودن اسـت      »عامل«شود   ی نهاد م  يه برا ک يگریف د یتعر
 بـه  ر شود و عمـدتاً ی اصطالح فاعل فراگی موجب شده تا در فارسیژگین و ی است و هم   ییمعنا

. شـود  ی واژه اسـتفاده مـ     یـک  اشاره به نهاد و فاعل تنها        ي برا ییایتالیدر ا . ار رود ک نهاد به    يجا
 :ستیف هم جامع و مانع نین تعریه اکدهند  یر نشان می زيها مثال

 بارد ی برف م-8
 ب دوست دارم ی من س-9

 ست کشه شی ش-10
 برد ی  او رنج م-11
  حسن نامه را نوشت -12
 ردک تبر درخت را قطع -13

دهـد،   ی را انجام نم   ی عمل »من« 9 ۀدر جمل . تواند عامل عمل باشد    ی نم »برف« 8 ۀدر جمل 
ر اسـت، در  یپـذ  نشکـ ه کـ ست، بلی عامل ن»شهیش« 10ۀشود، در جمل یان م ی ب یه تنها احساس  کبل

 حسـن عامـل     12ۀ  در جملـ  . د عامل رنج بـردن باشـد      توان یست و نم  ر ا یپذ نشک» او« 11 ۀجمل
 »تبـر « 13ۀ  ه عمل نوشتن توسط او انجـام گرفتـه اسـت و در جملـ              ک است   یسکعمل است و    

 .ردن انجام گرفته استکه توسط آن عمل قطع ک است يتواند عامل عمل باشد و فقط ابزار ینم
  معتقـد بـه  یشناسـ   در رده  ،گـر ی د يسـو از  . سـت ی نهاد مناسب ن   يف باال برا  ین تعر یبنابرا

دهد، فاعـل متعـارف    یاراده انجام م  را بایه عملکرا  ی عامل یعنیهستند،  »  متعارف فاعل  ۀنمون«
 ي مسـلط بـرا  یژگیدر واقع و . خوانند یفاعل م آن،  اس با   یبه ق   موارد را  ۀینند و بق  ک یمحسوب م 

نهاد عامل عمـل     ي مسلط برا  یژگیه و کدرست است   . )17رافت  ک(نهاد، عامل عمل بودن است      
در .  دارد ياریست و موارد نقـض بسـ      ی ن یه جهان کدهند   ی باال نشان م   يها بودن است، اما نمونه   

 .ردیگ ینم گاه نهاد قراریها عامل عمل در جا  از جملهيادیشمار ز  هم درییایتالیا

 نهینهاد از نظر مارت
را حـذف    توان آن  ی چون نم  ، است ی گزاره است، الزام   ینه نهاد گسترش الزام   یاز نظر مارت  

ـ      یبنابرا. ردک ن جملـه را در  یوتـاهتر ک آن اسـت و همـراه آن        یکن شـر  ین هم سطح گزاره و اول
 ینـه زبانشناسـ  یمارت. )135-138 ،1988نـه،   یمارت(سـازد    ی شناخته شـده مـ     يها  از زبان  ياریبس

ه نقـش   کـ  »نهـاد « یعـ از نظر او نقش واق    . ار مهمند ی او بس  ي برا ی زبان يها نقشگرا است و نقش   
ه شـنونده در    کـ  نیـ  ا ينـده بـرا   ی گو یعنـ یدن بـه گـزاره اسـت،        یتحقق بخش ،   آن است  ياجبار



 9  در زبان ایتالیایی بر اساس نظریۀ مارتینه» نهاد«بررسی  1387 تابستان، 45شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان

ام را بـه   یرد، پ یگر اشتباه نگ  ی د يصداها  نشود و آن را با     کشنود، دچار ش   یه م ک یامیص پ یتشخ
    در واقـع سـخنگو     . )141-140 ،1988 ،نـه یمارت (نـد ک یان مـ  یـ املتر از حـداقل الزم ب     ک یصورت

 .ندکان یتر ب امش را برجستهیند و پک خود را بهتر مشخص ی ارتباطۀت تجربیخواهد واقع یم
گـر  یدج  یـ  را يها یژگیو.  نهاد است  ی و قطع  ی دائم یژگیو،  يریناپذ دگاه حذف ین د یدر ا 

نهـاد را در   يهـا  یژگید وی به هر حال با. با گزاره بودن، عامل بودن و تطابقمبتدا: آن عبارتند از 
بـه  » نهاد «.)138همان (د یاوکمستقل  يا  گونه در آن مصداق دارد، بهین مفهوم یه چن کزبان  هر  

ا بهره برنده از    یو  ) ریپذ نشک( عمل   ةرندی، پذ )ا عامل ینشگر  ک(ار  کة  نندکتواند   ی م ییلحاظ معنا 
 .)180-179 ،1380نه، یمارت(را نشان دهد ) نش بهرک(عمل 

 .مینک ی بررسییایتالیزبان انقش آن را درتا م یف از نهاد برآنین تعریابا 

 ییایتالینهاد در زبان ا
پـاره   اسـت  یافکـ دن بـه آن  ی رسـ يبـرا . سازد ین جمله را م  یوتاهترک ،ار گزاره نکنهاد در   

 ام الزم نباشـد،   ی پ ی اصل ان مفهوم ی ب يه وجودش برا  ک را   يا ازهم و هر س   یری را درنظر بگ   يگفتار
  مثال در جمله يبرا. میرس ی جمله مةن عناصر سازندیترکوچکب به ین ترتیم، به اینکحذف 

14- Di solito Mario passa per questa strada 

 ابان ین خیگذرد از ا یو می مارمعموالً
 را حـذف  »ابـان ین خیـ از ا« و»ویمار«، »معموالً« سامان   خود يها واژها و گروه  کم ت یتوان یم

ـ .  حفظ شود  »گذرد ی م یسک« یم و مفهوم اصل   ینک       passaن جملـه    یوتـاهتر کل بـه    کن شـ  یـ ه ا ب
  "iamo" و "i " ب یـ ر هـم بـه ترت  یـ  زيهـا  در جمله. ستکی دهد نهاد ی نشان م "a". میرس یم

 .ندنهاد
15- Vai  a scuola  per iscriverti? 

  ثبت نام؟ي به مدرسه برايرو یم
16- Parla ad alta voce. 

  بلنديزند با صدا یحرف م
 نـدارد   ی است و ضرورت   يانگر نقش نهاد  ی متصل به فعل ب    یفیواژ تصر کگر ت یبه عبارت د  

 قابـل  ییایـ تالی در ایر فـاعل یل ضماین دلیبه هم.  اشاره به نهاد آورده شود    ي برا يگریواژ د کتا ت 
صـورت   سـت و تنهـا در    ی ن یر فـاعل  یر ضـما  ک به ذ  يازی ن ،ي خبر يها ملهج در    اساساً .اند حذف

ن زبـان فقـط از فعـل و         یـ نه در ا  یمکن جمله   ین فراوانتر یبنابرا. شوند ی آورده م  ها، آن يد رو کیأت
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 و در سـنت     )149 ،1380نه،  یمارت(خواند   ی م ی بند فعل  یان آن را پ   یالنیه م ک آن   یفیپسوند تصر 
 .شود یل مکیشد، تش ین ما شناسه گفته میشی پيدستور

ا عناصـر  یـ  یعلر فـا یف ضـما یـ لکم، تینـ ک لحاظ ییایتالی اي را نهاد اجبار  یفعلۀ  اگر شناس 
 ين نهـاد اجبـار  یهـا عـالوه بـرا     ازجملهي دارند و در شمار   مطابقت يه با نهاد اجبار   ک یاژگانو

 بـا  ی فعلـ يها  و شناسهیرفاعلید ضمایگو ی زبان فرانسه م ينه برا یست؟ مارت ی چ ،شوند یظاهر م 
 یکیان تو ی است و نمیوجود هر دو بخش الزام. آورند ی را به وجود م    »واژ گسسته کت« یکهم  

 .ردک آنها را حذف يا هر دوی
 و در يریتـوان بخـش ضـم    ی مـ یچون بـه راحتـ  ، ستی صادق نییایتالین نظر در زبان ا   یا

ن یبنـابرا . جـاد شـود  یام ایـ  در پيرییـ ه تغک آن یرد، بک را حذف  ی از موارد بخش واژگان    ياریبس
  بـا فعـل مطابقـت      ند و به لحاظ شمار    شو یه در جمله ظاهر م    ک يگریا عناصر د  ی یر فاعل یضما

 .عهده ندارند  در ساختمان جمله بری اساسیاند و نقش ياریدارند، اخت
ـ        ییایتالی ا ة ساد ۀ جمل 503 ،ن نظر ی اثبات ا  يبرا ر یـ  نظ یزبـان   و ی را در متـون مختلـف ادب

. ردمکـ  ی بررس يا  و محاوره  يا ، روزنامه یحی، توض یفی، توص یخی تار يها وتاه، متن ک يها داستان
 بار به   یکش از   ی مشابه را ب   يها ان ساخت کاالم یرم و حت  یدر نظر بگ   ها را  ساختدم انواع   یوشک

 شروع شـده اسـت، بـه        يریا ضم ی ی جمله با نهاد واژگان    226هکداد   جه نشان ینت. اورمیحساب ن 
 ا اصـالً یـ  هـا  ۀ جمله یدر بق . اند  شروع شده  ين نهاد یها با چن    از جمله  یمیمتر از ن  ک گریعبارت د 

 . ا بعد از فعل آمده استی نشده است و رک ذین فاعلیچن
ن یهمچنـ . دهـد  ی نشـان مـ  ی را به خوبيریا ضم ی و   ی بودن نهاد واژگان   ياری اخت ،ن آمار یا
 .دنیها  همان شناسهي نهاد اجبارییایتالیا ه درکند ک یثابت م

 ییایتالیلمه در زبان ا   کب  ی ترت ةباردر یات زبانشناس ی در ادب  هک  با آن چه   در ظاهر ج باال   ینتا
ه در  کـ نند  ک ی محسوب م  SVO يها ن زبان را در شمار زبان     ی چون ا  ،رت دارد یمطرح است، مغا  

 بعـد از فعـل را    ۀ حضور شناس  ،ن باشد یاگر چن . دیآ یآنها نهاد قبل از فعل و مفعول بعد از آن م          
  را در نظر گرفت؟یگاه خاصی هم جاياری نهاد اختيد برایا باید؟ و آرکه یتوان توج یچگونه م

 از  يادیـ  در شـمار ز    ياریـ  نهاد اخت  -1: ها پاسخ گفت   الؤن س یتوان به ا   یبه دو صورت م   
توان آن   ی م یها به سادگ    از جمله  يگریاد د ید و در تعداد ز    یآ ی قبل از فعل م    ییایتالی ا يها جمله
ل کم و مشـ   یریـ  در نظر بگ   ییایتالی بودن ا  SVOه  ی توج يپس آن را فاعل مناسب برا     . افتیرا باز 

 از  یم و بخشـ   یـ ا ردهکـ ار  کـ  جمله را ان   ین صورت نهاد واقع   یم، اما در ا   ینکلمه را حل    کب  یترت
 .میا ردهکت را لحاظ نیواقع
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ع یار شـا یلمه بسکب ی ترت،به اصطالح الم وک يش واحدهایث آرایها از ح    زبان ۀ مطالع -2
  از  يادیـ انـد و شـمار ز       بـه آن پرداختـه     ياریبسـ شناسـان    ه رده کـ  اسـت    یاز موضوعات  است و 

ن یـ در ا ) Greenberg , Dryer , Hawkins(نز کیر و هـاو یـ مبرگ، درای گريشنهادی پيها یجهان
 , SVO , SOV , VSOماننـد  ، شـنهاد شـده اسـت   یها پ  زباني برای مختلفي الگوها.نه استیزم

VOS  فاعل و فعل و مفعول ۀ فقط مسال،ها يبند مین تقسیه هدف از اکد توجه داشت یبا...   و 
ننـد و همـه     ک ی م یش هسته و وابسته بررس    ینقطه نظر آرا   ها را از    زبان یلکه به طور    ک، بل ستین

 هـر  يهـا  یژگـ یشوند و و  ید در نظر گرفته م    ی همچون اسم، صفت، فعل و ق      ی واژگان يها هسته
ه اگـر  کـ  نیـ ر ای نظیاتکن. شوند ی مطالعه ميگر روابط دستوریآن با دۀ لمه و رابطکب ینوع ترت 

دام الگـو  کن و یا پسین یشیرد، حرف اضافه پیگ ی ميا  باشد، چه حرف اضافه SVO ، مثالًیزبان
 بـا  رد تـا یبگتر انجام  یلکها  يبند  دسته،یشناس  در رده  هکل بهتر است    ین دل یمسلط است؟ به هم   

لمه ک ترتیب   بارةدر. م بپردازند ک مسلط و حا   ي به شناخت الگوها   ،ییدر نظر گرفتن موارد استثنا    
 و  "VO" ي دو الگـو ،ها با آنها مطابقت دارنـد   از زبانيت بزرگتریثرکه اک مسلط يهم الگوها

"OV"   گـر  ی د یلـ کهـا و بـه طـور         هـا و مـتمم     گـر هسـته   ی د يه رو کـ  یبـ ی آن ترت  یعنی.  است    
 در  یگذارد، وضع قـرار گـرفتن فعـل و مـتمم مفعـول             ی م ینیب شیر قابل پ  یثأ ت ی زبان يها ساخت

ن یـی تـر و تع      مهـم   "O" و   "V"ب  یـ ن ترت یبنابرا. )52-44رافت  ک (هاست ساخت جمله در زبان   
ن راه حـل بـا وضـع    یا. شود یتر محسوب م ی فرعياریاخت و يتر است و نقش نهاد اجبار  نندهک

 در  يادیـ  شـواهد ز   ،ياریـ  سازگارتر است و عالوه بر قابل حذف بـودن نهـاد اخت            ییایتالیزبان ا 
 .د آن وجود داردییأت

ه فعـل بـدون شناسـه در        یـ  پا ۀچگـاه در جملـ    ی ه ییایـ تالیه در ا  کاست   از شواهد آن     یکی
 کیـک ر از گـزاره اسـت، بحـث تف        ی جداناپذ ی بخش يشود و نهاد اجبار    یساخت جمله ظاهر نم   

 یهیبـد (توانند ظاهر شـوند      ی نم يگری بدون د  یکچین زبان مردود است و ه     یفعل و فاعل در ا    
ام را تنهـا بـا      یان پ یان ب ک ام یرزبانیا غ ی ی زبان ه بافت ک ییها تیموقع یل بررس ین تحل ی در ا  است
 . )ستیسازد، مورد نظر ن ین مکست، ممیا گزاره هم نی نهاد ه لزوماًک جزء یک

ن زبـان اسـت،     یـ  وضع قرار گرفتن مفعـول در ا       ،ن ادعا وجود دارد   یه بر ا  ک يگریشاهد د 
نه بدون عنصـر    یصطالح مارت  ندارد و به ا    يا چ نشانه ی ه ییایتالیواسطه در ا   ی مفعول ب  چون اساساً 

ب قـرار   یـ انـدن نقـش آن وجـود دارد، ترت        ی نما يه برا ک یتنها راه . شود ینما وارد جمله م    نقش
عـول همـواره   فت عناصر درون جملـه، م ک حری نسبيه به رغم آزادکگرفتن آن در جمله است      
مـا بعـد از   ن ه بـدون نقـش  ک یدر واقع آن گروه اسم. شود ینما ظاهر م  بعد از فعل و بدون نقش     
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ـ                 یآ یفعل م  واسـطه   ید و ضرورت ندارد به لحاظ شمار با فعل مطابقت داشـته باشـد، مفعـول ب
 يگـاه نهـاد ثابـت و اجبـار        یه جا ک ی دارد، در حال   یت اساس یگاه مفعول اهم  ین جا یبنابرا. است

 . ستینده نی گوي از سویجه انتخابی ندارد و نتیان نقش ارزشیث بیاست و به اصطالح از ح
 و فرانسـه،    یسـ یه بـر خـالف انگل     ک  است ییایتالی در ا  یر شخص ی غ يها  جمله گری د شاهد

 .ندک یفا می فعل نقش نهاد را اي اجبارۀن ندارند و شناسک به عنصر جاپريازین
 انیـ ب  آنهـا را   يها یژگی و و  ياری و اخت  ي اجبار ي از نهادها  يشتریر شناخت ب  ی ز يها نمونه

 :نندک یم
17- Apre allora uno studio commerciale  

  ياریبدون فاعل اخت) ي دفتر تجاریکند ک یباز م(
18- Preparo la cena io 

 د در آخـر   کیـ أ ت ي اسـت بـرا    ياریه نهاد اخت  ک است ومن    يفعل متعد ) نم شام را من   ک یآماده م (
 .جمله آمده است

19- In quell momento arrivarono  i due figli  

 ياری و محل نهاد اختياجبار  وياری اختي نهادهاۀطابقم) دند دو فرزندیدر آن لحظه رس(
20 – La gente con questo tempo non pensa alla stanchezza 

  در آغاز جمله ياریگاه نهاد اختی نهادها و جاۀمطابق) یند به خستگک یر نمکن هوا فیمردم با ا(
21- Lui e`  nato  a Milano 

  جنس در نهادهاۀابقمط) النیا آمده است در میاو به دن(
22- Mi piacciono gli spaghetti 

 . در فعل الزمياریاخت  وي نهاد اجبارۀمطابق) ها ی اسپاگتند ندی من خوشايبرا(
23- Questi racconti  furono pubblicati nel 1980 

  جنس و شمار در دو نهادۀ مجهول و مطابقۀجمل) 1980ها منتشر شدند در  ن داستانیا(
24- Piove tutto il giorno 

 .امل استکه جمله کم ینیب ی آمده است و ميفقط نهاد اجبار) بارد تمام روز یم(
 امالًکـ  ییایتالی نهاد در ا   ل ما دربارة  یه تحل کدهند   ی نشان م  یر شخص ی غ يها ن نوع جمله  یا

ن یهمچنـ .  نـدارد  ي نقش نهاد  يفای ا ي برا يگری به عنصر د   يازیچ ن ین زبان ه  یدرست است و ا   
 .داند یدن به گزاره می نهاد را تحقق بخشیه نقش اساسکنه ی است بر نظر مارتيدکیأت

 .دارد  هم وجوديگری دیر شخصی غيها  ساخت،ن زبانیدر ا
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25- Si parte domani  

ان کـ  نشسته اسـت وام ياری نهاد اختي در جا "si"ر یضم) ند فرداک یمت میس عزکا هریهمه (
 فـوق   یر شخصـ  ی ساخت غ  ،رین ضم یبدون ا . وجود آورده است  به    را »همه«ا  ی »سک هر«ر  یتعب

 .آمد یبه دست نم
26- Qui si  parla  francese 

 )م فرانسهینک یا ما صحبت میشود  ینجا صحبت میا(
27- In Italia si  guida  a destra 

 )نند از سمت راستک ی میانندگر ا افرادیا آدم یا همه یتالیدر ا(
ۀ  جملـ  ی سـاخت نـوع    ينه را برا  ی زم ،یر شخص ی غ يها در جمله  " si"ر  یقرار گرفتن ضم  

 آن را در  نهـاد، عمـالً  یکن ارجاع نامشخص به ین زبان فراهم آورده است،چون ایمجهول در ا  
 .ه قرارداده استیحاش

28- La neve  si vede da lontano 

 )شود از دور یده میبرف د(
29- Le cime delle montagne non si vedono per le nuvole 

 )شوند به خاطر ابرها یده نمیها د وهک يها قله(
 بـه  یعنـ ی با مفعول به لحاظ شمار مطابقت دارد،       يه نهاد اجبار  کم  ینیب یدر دو جمله باال م    

 در  کـی مکه فعـل    کند  ک ی م ي را باز  یر همان نقش  ین ضم یم و ا  یشو ی م یک نزد یساخت مجهول 
 .رده استکعلوم خود را حفظ  جمله همان صورت می، اما فعل اصلیساخت مجهول
ر بـه   ین ضـم  یـ ه بـا ا   ک ییها ز جمله ی و ن  29 و   28ر دو جمله    ی نظ ییها  ساخت یلکبه طور   

 وجـود  يادیه بر سر آنها اختالف نظر زک اند یشوند از موضوعات یل می تبدیر شخصیصورت غ 
 = voce media)      »انهیجهت م« به ییای و اسپانییایتالی همچون اییها  مثال در زبانيبرا. دارد

middle voice) ردار و ی ضـم يهـا  انـه وسـاخت  ین جهت می بی همپوشیاند و به نوع  قائل شده
 .)156-162د یسع(اند  ردهک اشاره یاسکانع

 ییهـا   از آن دسـته زبـان   ییایتالیا گاه نهاد، ی در جا  ی موضوع يها ث قرار گرفتن نقش   یاز ح 
    ور،  ر، بهـره  یپـذ  نشکـ ابـزار، موضـوع،     ان،  کـ  م ی موضـوع  يهـا  دهـد نقـش    یه اجازه مـ   کاست  

 :دهد ین مطلب را نشان میر ای زيها نمونه. نقش نهاد شوند دار نشگر عهدهکننده و ک افتیدر
30- Questa aula ha 100 sedie 

 ی صندل100الس دارد کن یا
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31- L'autobus porta gli studenti a scuola 

 آموزان را به مدرسه برد دانش یاتوبوس م
32- Il testo e` stato letto da Luigi  

 یجییمتن خوانده شد توسط لو
33- Gianni ha ottenuto quella borsa di studio  

  رایلیدست آورد آن بورس تحصه  بیجان
34- Maria cuce una gonna nuova 

  دامن نویکدوزد  یا میمار

 جهینت
ت یثرک فعل در ا   ۀشناس.  است ي اجبار  از آنها  یکیه  کدارد    دو گونه نهاد وجود    ییایتالیدر ا 

 نهاد همراه و یعنیشود،  ی بدون آن ساخته نم  يا جمله.  است ي نهاد اجبار  ة سازند ،ها قاطع جمله 
 يگاه نهـاد اجبـار  یجا. ردکتوان آن را حذف      ی ساخت جمله الزم است و نم      ي گزاره برا  يهمپا

 حـذف  یلکبه ا یرد و  ید قرار گ  توان ی جمله م  يهر جا  ه در ک ياریثابت است، برخالف نهاد اخت    
 .شود

ن ی مطابقه دارد و بـه همـ    يث جنس با نهاد اجبار    یث شمار و گاه از ح     ی از ح  يارینهاد اخت 
 ارائـه  ییایـ تالی اة سـاد ۀ جمل 503 ی از بررس  يله آمار أن مس ی اثبات ا  يبرا. ر است یپذ ل حذف یدل

 .شد
ل یـ نند، امـا تما   ینهـاد بنشـ   گـاه   یتواننـد در جا    ی م ی مختلف ی موضوع يها  نقش ییایتالیدر ا 

 .ردیت قرار گین موقعینشگر در اکه ک وجود دارد يشتریب
ـ  ین زبان را از داشتن نهاد واژگـان       ی ا ي نهاد اجبار  ۀ به منزل  ی فعل يها وجود شناسه  از یـ ن ی ب

  نهـاد يننـده جـا  ک به عنصر پـر  يازی هم نیر شخصی غ يها ل در جمله  ین دل یبه هم ،  رده است ک
ب یـ د در بحـث ترت    یـ ن زبان مشخص شد، با    ی نهاد در ا   يه برا ک ییها یژگیوبا توجه به    . ستین
   دانست  svo زبان یکتوان آن را  یچ وجه نمیم، چون به هینکد نظر ی تجدییایتالیلمه در اک
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