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چکیده
این مقاله 3با روش توصیفی  -تحلیلی به توصیف چگونگی بازبینی حالتهای ساختاری فاعلی ،مفعول رایی،
ازی ،برایی ،بایی و بهای و نقشهای تتا میپردازد .پیکرۀ مورد بررسی  281جملۀ دارای فعل مرکّب متعددّی
است که در چارچوب فرضیههای موجود در برنامۀ کمینهگرا تحلیل میشود .تمامیحالتهای سداختاری در
رابطۀ هسته  -مشخّصگر بازبینی و به محض ادغام با هستۀ گروه ،نقش تتای آنها بازبینی میشود .بدرخالف
فرضیههای کمینهگرا ،بازبینی حالت مفعول رایی توسّط عنصر «را» صورت میگیرد؛ اگر بدروز واجدی داشدته
باشد .در بازبینی سایر حالتهای مفعولی ،همزمان با بازبینی حالت ساختاری ،نقش تتدای گروههدای حدرف
تعریف نیز بازبینی میشوند ،به طوریکه مشخّصۀ بازبینیکنندده بدا نقدش تتدای حدرف اضدافه ارتبدا دارد.
همچنین نمیتوان رابطۀ معناداری میان همۀ حاالت دستوری و نقشهای تتای گروههدای اسدمی قائدل شدد،
بنابراین نمیتوان افعال را به دستهبندیهای مشخّصی تقسیم کرد.
کلید واژهها :نظریۀ بازبینی ،نظریۀ حالت ،نظریۀ تتا ،برنامۀ کمینهگرا

 .2تاریخ دریافت2331/5/18 :
 .1پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول:

تاریخ پذیرش2331/7/11 :
golfamar@yahoo.com

 .3این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد مریم نجیمیدر دانشگاه تربیت مدرّس است .عالقمنددان بده آگداهی از
جزئیات این پژوهش میتوانند به اصل اثر مراجعه کرده یدا بدا پسدت الکترونیکدی  golfamar@yahoo.comو یدا
 najmoddine@gmail.comمکاتبه نمایند.
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 -2مقدّمه
در برنامۀ کمینهگرا ،با حذف مفهوم حاکمیت ،نظریۀ بازبینی 4جایگزین نظریۀ حالدتبخشدی
شده و این نظریه وظیفۀ بازبینی مشخّصههای موجود در متمّم و مشخّصگر هسته نسبت بده
مشخّصههای خود هسته (بواسطۀ بازبینی آنها از طریق رابطۀ هسته  -مشخّصگر یا هسدته -
متمّم) ،انطباق آنها و در نهایت حذف مشخّصهها را بر عهده گرفته است .در این مقاله برآنیم
تا ویژگیهای مشخّصۀ حالت را در زبان فارسی بررسی کرده و روشدن کندیم کده مشخّصدۀ
حالت در فارسی چگونه بازبینی میشود و از نوع مشخّصههای ضدعیف اسدت یدا قدوی .از
سوی دیگدر ،هورنشدتاین )2333( 5و لددزنیک ،)2333( 6بدرخددالف نظریددۀ حدداکمیت و
مرجعگزینی و برنامۀ کمینهگرا ،نقشهای تتایی را جزئی از مشخّصدههدای فدی( 7شدخص و
شمار) میدانند که میبایست مورد بازبینی قرار گیرند .زاهدی ( )2382نیدز معتقدد اسدت در
فارسی معاصر نقشهای تتایی بخشی از مشخّصههای فی محسوب میشوند کده مدیتوانندد
هم در نحو و هم در واژگان اعطا شوند .بر این اساس ،سؤال اینجاست که این مشخّصههای
تتایی چگونه بازبینی میشوند ،براساس مطابقه یا حرکت؟
همچنین ،در این مقاله برآنیم تا آن دسته از فعلهایی را بررسی کنیم که بیش از یک جزء
دارند و به اصطالح مرکّب محسوب میشوند .از سوی دیگر به مطالعۀ آن دسته از فعلهایی
میپردازیم که در مدخل واژگانی خود به متمّم نیاز دارند و بده عبدارتی متعددّی هسدتند .در
رویکرد کمینهگرایی ،افعال مرکّب متعدّی به آن دسته از افعال گفته مدیشدود کده از ترکیدب
یک عنصر غیر فعلی با فعل سبک (همکرد) تشکیل میشوند .موضوع اصدلی ایدن پدژوهش
بررسی رابطۀ نقشهای تتایی و حالت گروههای اسمی متمّم فعدل مرکّدب متعددّی و نحدوۀ
بازبینی آنها براساس برنامۀ کمینهگرا میباشد؛ به عبارت دیگدر ،آیدا مدیتدوان افعدال مرکّدب
متعدّی را به دستهبندیهای مشخّصی از نوع رابطدۀ میدان نقدشهدای تتدایی و ندوع حالدت
تقسیمبندی کرد؟

4. checking system
5. Hornstein
6. Lasnik
7. phi features
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به طور خالصه ،در این مقاله که مبتندی بدر روش توصدیفی  -تحلیلدی و در چدارچوب
استداللهای برنامۀ کمینهگرا است با بررسی  281فعل مرکّدب متعددّی در قالدب جملده ،بده
بررسی سه پرسش ذیل میپردازیم:
 )2بازبینی مشخّصۀ حالت در زبان فارسی به چه صورت انجام میشود؟
 )1مشخّصۀ تتا در زبان فارسی چگونه بازبینی میشود؟
 )3چگونه میتوان افعال متعدّی مرکّب را به دستههدای مشخّصدی ،از ندوع رابطدۀ میدان
نقشهای تتایی و نوع حالت ،تقسیمبندی کرد؟
 -2پیشینة تحقیق

زاهدی ( )2382در رسالۀ دکتری خود ،بدا عندوان «سداخت فعدل مرکّدب در فارسدی ندوین،
نگرشی کمینهگرا» ،به بررسی انواع فعل مرکّب ،روشها و مکانیسمهای واژگانی ،نحدوی یدا
فرانحوی تشکیل آنها ،رابطۀ دستوری اجزای تشکیلدهندۀ فعل مرکّب ،توزیع حالت نحدوی
و سدداخت موضدوعی آنهددا در چددارچوب برنامدۀ کمینددهگرا مددیپددردازد .وی بددا اسددتفاده از
تقسیمبندی هله 8و کیسر )2332( 3و با اختصاص  22فرایند ساخت ،فعل مرکّب را به چهدار
گروه غیرمفعولی (الزم) ،28غیر ارگتیو (الزم) ،22ارگتیو و متعدّی تقسیم کرده است .همچنین،
با استفاده از طرح کلی بداورز ،)2333( 21تحلیلدی جدیدد از سداخت فعدل مرکّدب در زبدان
فارسی ارائه میکند .به اعتقاد وی ساخت فعل مرکّب در زبان فارسی پیوسدتاری را تشدکیل
میدهد که در یک سوی آن افعال سبک ،با عناصر غیر فعلی و عموماً اسمیترکیدب شدده و
ساختی را بوجود میآورند که بر روی هم ساخت موضوعی را تشکیل میدهند و در سدوی
دیگر افعال سنگین ،به اشباع موضوعی خود میپردازند و ساختی را میسازند که الزم است.
برای کلیۀ ساختهای پیوستار فوق میتوان فرایند ادغام را در حوزۀ نحو مفدرو
کافی دانست ،با این فر

و اساسداً

که نحو ذاتاً ماهیتی بازبینانه و صدادر کننددۀ مجدوز ترکیدب دارد.

8. Hale
9. Keyser
10. unaccusative
11. unergative
12. Bowers
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زاهدددی ( ،)2382همسددو بددا هورنشددتاین ( )2333و لزنیددک ( ،)2333نقشهددای تتددایی را
مشخّصههایی میداند که بده عندوان بخشدی از ویژگدیهدای تصدریفی واحددهای واژگدانی
برگزیده شده برای اشتقاق جمله از واژگان به صورت صرفی وجود دارند .بدین ترتیب نحو
در زمینۀ نقشهای تتایی نیز صرفاً نقش بازبین را ایفا میکند .در نهایدت ،وی بدر ایدن نکتده
تأکید میکند که ارائۀ تحلیلی صرفاً نحوی و یدا واژگدانی از سداخت فعدل مرکّدب در زبدان
فارسی صحیح به نظر نمیرسد.
فرخنده قصبه نیز در پایداننامدۀ کارشناسدیارشدد خدود ،بدا عندوان «چگدونگی بدازبینی
مشخّصههای فی (شخص و شمار) و حالت (فاعلی و مفعولی) برپایدۀ برنامدۀ کمیندهگدرا در
جمالت فارسی» ،به بررسی ساختهای دارای فاعل آشکار ،فاعدل غیرجانددار ،فاقدد فاعدل
آشکار ،ساختهای دارای فاعل آشکار دارای نمود استمراری و کامل ،ساخت منفی و آیندده
و جمالت متشکّل از فعل به همراه پایانۀ صرفی فاعلی و مفعولی (گفتمت) ،ساخت مجهول
و ساخت دارای بند متمّمی پرداخته است .وی بهاین نتیجه رسیده کده در زبدان فارسدی ،بده
عنوان زبانی که نشانههای صرفی مطابقۀ غنی دارد ،ارتقاء فعل از گروه فعلی به هسدتۀ زمدان
به صورت آشکار است .عالوه بر این ،بازبینی مشخّصههای فی و حالت در ساختهای زبان
فارسی را تابع وضعیت جهانی آن دانسته و معتقد است حالت فاعلی به آن گروه اسمی اعطا
میشود که از نظر مشخّصههای فی با  Tزماندار مطابقت داشته باشد .اعطای حالت مفعدولی
نیز توسّط هستۀ گذرا صورت میگیرد .وی همچنین بدنبال اثبات این فرضیه بوده که مطابقۀ
مشخّصههای مشخّصگر گروه زمان با هستۀ زمان در انواع سداختهای زبدان فارسدی تدابع
شرایط یکسانی نیست که البته فرضیۀ وی تأیید نشده است.
 -9مبانی نظری
در برنامۀ کمینهگرا چهار سطح بازنمایی نظریۀ حاکمیت و مرجع گزینی ،یعندی ژ -سداخت،
ر -ساخت ،صورت منطقی و صورت آوایی ،بده دو سدطح رابدط صدورت آوایدی و منطقدی
تقلیل پیدا کردهاند که به ترتیب به دو حدوزۀ مفهدومی  -نیتدی و فراگدویی  -ادراکدی تعلدق
دارند .اصول متفاوتی ،از جمله اصل فرافکنی ،اصل فرافکنی گسترده و دیگر اصول اقتصداد،
نقش محوری در این برنامه ایفاء میکنند .بهاین ترتیب ،بر اساس برنامۀ کمینهگرا ،قدوۀ نطدق
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شامل چهار بخش است :واژگان ،نظام محاسباتی و دو سطح رابط ،یعندی صدورت آوایدی و
صورت منطقی .در چارچوب برنامۀ کمینهگرا ،نخسدت عناصدر واژگدانی از حدوزۀ واژگدان
گزینش میشوند و در شمارش (آرایۀ واژگانی) قرار میگیرند .سپس ،نظام محاسباتی عناصر
واژگانی موجود در شمارش را در نقا مختلف اشدتقاق گدزینش مدیکندد و بدا اسدتفاده از
عملیات نحوی ادغام و حرکت ،23ساختهای نحوی را میسازد .وقتی که اشتقاق به مرحلدۀ
بازنمون رسید ،برای تعبیر آوایی و معنایی بده ترتیدب بده صدورت آوایدی و منطقدی ارسدال
میشود .جان کالم اینکه ،انگارۀ کمینهگرا شامل واژگان ،نظام محاسباتی و دو سطح بازنمایی
و اصول حاکم بر اشتقاقها و بازنماییها اسدت (شدعبانی .)37 :2338 ،در برنامدۀ کمیندهگرا
نظام محاسباتی از مرحلۀ شمارش تا صورت منطقی سه نوع عملیات نحوی انجدام مدیدهدد
که عبارتند از :گزینش ،ادغام و حرکت .نظام محاسباتی پس از گدزینش عناصدر واژگدانی از
شمارش از طریق فرایند ادغام آنها را با یکدیگر ترکیب میکندد و سداختی بزرگتدر تشدکیل
میدهد .فرایند ادغام وظیفۀ ترکیب این عناصر و اشتقاق جملههدا را بده عهدده دارد .فرایندد
ادغام باید پیش از بازنمون کامل شود چراکه پس از بازنمون هدی عنصدر زبدانی دیگدری را
نمیتوان به اشتقاق افزود .در فرایند حرکت یک عنصر از جایگاه خدود حرکدت کدرده و بده
جایگاه باالتری ارتقاء پیدا میکند و در جایگاه اولیدۀ خدود ردی بدر جدای مدیگدذارد .ایدن
حرکت به دو صورت انجام میشود .یکی حرکت مشخّصههای صوری عناصر نحوی اسدت
که برای بازبینی ناگزیر به ارتقاء هستند .این حرکت جذب یدا تدراوش ندام دارد؛ و دیگدری
حرکت مشخّصهها به همراه عناصر واژگانی حامل آنهاسدت کده حرکدت کدلّ سدازه نامیدده
میشود .از آنجا که اشتقاق همگرا تنها شدامل عناصدر کدامالً تعبیرپدذیر اسدت ،در صدورت
منطقی عناصر تعبیرپذیر شامل مشخّصههای شخص و شمار اسمواره ها 24و اطالعات مقولده
ای عناصر واژگانی هستند و مشخّصههای شخص و شمار فعل ،صفات و گروههدای حدرف
تعریف و همچنین مشخّصههای حالت هستههای نقشی تعبیدر ناپذیرندد (چامسدکی:2335 ،
 .)178-177حرکت در برنامۀ کمینهگرا بر اساس اصول اقتصاد صدورت مدیگیدرد .بدر ایدن
اساس ،فرایندها میبایست تا حد امکان اقتصادی باشند؛ بندابراین ،بازنمداییهدای حاصدل از
13. move
14. nominals
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اشتقاق میبایست تا حد امکان ساده باشند و حداقل عناصر نحوی در آنها بکار رفته باشدد و
این عناصر در صورتهای آوایی و منطقی تعبیرپذیر باشدند (شدعبانی .)288 :2338 ،اصدول
اقتصاد انواعی دارد که از میان آنها میتوان به شر پیوند کمینه ،25اصل چارۀ آخدر ،26اصدل
تعلل 27و اقتصاد بازنمایی اشاره کرد.
 -2-9نظریة بازبینی

عناصر واژگانی در برنامۀ کمینهگرا به منزلدۀ مجموعدهای از مشخّصدههای نحدوی ،واجدی و
معنایی تلقی مدیشدوند .مشخّصدههای واجدی در صدورت آوایدی قابدل خدوانش هسدتند و
مشخّصههای معنایی در صورت منطقی .در نتیجه ،یک اشدتقاق وقتدی همگدرا اسدت کده در
فرایند محاسباتی این مشخّصهها بطور صحیح از یکددیگر متمدایز و مجدزا شدوند .در نتیجده
مشخّصههای نحوی و معنایی در صورت آوایدی قابدل خدوانش نیسدتند .البتده ،آن دسدته از
مشخّصههای نحوی که در صورت منطقی خوانا هستند قابل تعبیر و آنهایی که خوانا نیسدتند
غیر قابل تعبیر میباشند .مشخّصههای غیر قابل تعبیر میبایست قبل از رسدیدن بده صدورت
منطقی حذف شوند ،در غیر اینصورت اصل تعبیر کامل نقدض شدده و اشدتقاق در صدورت
منطقی ساقط میشود .همچنین ،در اثر حرکت است که مشخّصههای غیر قابل تعبیدر حدذف
میشوند .در نتیجه بازبینی برای حذف مشخّصههای غیر قابل تعبیر بوسدیلۀ حرکدت مجدوز
میگیرد (هورنشتاین .)1885 ،از سوی دیگر مشخّصهها میتوانندد ضدعیف یدا قدوی باشدند.
مشخّصههای قوی به لحاظ واجی غیر قابل قبول 28هستند و میبایست قبل از آنکده دسدتور
انشقاق 23پیدا کند ،بازبینی شوند .برعکس ،مشخّصههای ضعیف تا زمانیکه نیازی به بازبینی
آشکار آنها نباشد طبق اصل تعلل بطور پنهدان بدازبینی مدیشدوند .مشخّصدههای قدوی نیدز
میبایست تحت حرکت آشکار بازبینی شوند .بهاین ترتیب تنوعات زبانی در نتیجدۀ قددرت
مشخّصهها قابل تعریف است .سؤالی که در اینجا مطرح میشدود آن اسدت کده چده عداملی

15. Minimal Link Condition = MLC
16. Last Resort
17. Procrastinate
18. indigestible
19. split
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تعیین کنندۀ قابل تعبیر بودن یا نبودن مشخّصههای نحوی است؟ مشخّصههای فی (شدخص،
شمار ،جنس) و مسألۀ مطابقۀ گزاره با نهاد؛ بطوریکه مشخّصههای فی فاعدل و بطدور عدام
موضوعات قابل تعبیرند ،در حالیکه مشخّصههای فی گزارۀ غیر قابدل تعبیرندد .از آنجدا کده
بازبینی حالت در گرو حذف مشخّصههای غیر قابدل تعبیدر اسدت ،حدداقل یکدی از عناصدر
میبایست مشخّصۀ غیر قابل تعبیر حالت داشته باشد .از سویی مشخّصۀ حالت فعل سبک و
بطور کلّی همۀ حالت دهندههای ساختاری غیر قابل تعبیدر اسدت و در بدیش از یدک رابطدۀ
بازبینی نمیتواند مشارکت داشته باشد؛ بنابراین ،حالتدهنده مشخّصه حالت غیر قابل تعبیدر
دارد .از سوی دیگر مشخّصۀ فی فعل غیدر قابدل تعبیدر اسدت ،در نتیجده در رابطدۀ بدازبینی
میبایست حذف شود .مشخّصههای قابل تعبیدر معندایی شدامل شدخص و شدمار و جدنس
(مشخّصههای فی) و زمان فعل است و مشخّصۀ حالت غیر قابل تعبیر است زیرا ضدمیر he

با  himتفاوت معنایی ندارد .تصریف فعل نیز ،بجز مقولۀ زمان فعل ،غیر قابل تعبیدر اسدت.
در مجموع فقط تعدادی از مشخّصههای خود هسته قابل تعبیرند و همۀ مشخّصههای مربو
به متمّم و مشخّصگر هسته غیر قابل تعبیر میباشند .در فرایند بدازبینی مشخّصدههای قابدل
تعبیر باقی میمانند در حالیکه مشخّصههای غیر قابل تعبیر در صورت منطقی بعد از بازبینی
باقی میمانند .در حالیکه نظریۀ حالت به حوزۀ نحوی زبان مرتبط است ،نظریۀ تتدا و معیدار
تتا مرتبط با حوزۀ معنایی زبان هستند ولدی در سداخت نحدوی هدم تأثیرگذارندد .در واقدع
نقشهای معنایی جزئی از ساختار معنایی واژگان محسوب میشوند .افعدال الزم کده شدامل
غیر ارگتیوها و غیر مفعولیها هستند ،در ساختار معنایی خود تنها یدک نقدش تتدایی دارندد،
درحالیکه افعال متعدّی دارای دو نقش تتایی در ساختار معنایی خود هستند .از سوی دیگر،
هر نقش تتایی میبایست فقط و فقط به یک عنصر واژگانی اعطا شود .میتوان گفدت تنداظر
یک به یکی میان عناصر واژگانی و نقشهای تتایی وجود دارد .تنها عناصری پذیرنددۀ نقدش
تتا هستند که موضوع محمول قرار بگیرند .الزم به ذکر است که بازبینی در رابطدۀ خدواهری
هسته  -مشخّصگر و تحت ادغام صورت میگیرد.
در رویکردهای اخیر به موضوع بازبینی ،فرایندد تطدابق جدایگزین مطابقده شدده اسدت.
بصورتیکه فرایند تطابق برخالف مطابقه نیازمند حرکت مشخّصدهها یدا عناصدر نیسدت .در
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واقع تطبیق یک کاوشگر 18و هدف ،12رابطۀ نامتقارنی است که بین کاوشگر و هددف شدکل
میگیرد و از این طریق سبب فرایند تطابق میگردد .دراثر ایدن فرایندد ،مشخّصدههای تعبیدر
ناپذیر کاوشگر و هدف ارزشگذاری مدیشدوند .کاوشدگر دارای مشخّصدههای تعبیرناپدذیر
است ،در حالی که هدف همان مشخّصدهها را بصدورت تعبیرپدذیر در اختیدار دارد .تطدابق،
مشخّصههای تعبیر ناپذیر کاوشگر را از طریق ارزشگذاری آنها حذف میکند .ارزشگذاری
به یکپارچه ساختن ارزشهای مشخّصهها برمیگردد .در شکل گیری رابطۀ بدین کاوشدگر و
هدف شرایطی حاکم است که در زیر به آن اشاره میشود:
شرایط حاکم بر تطابق (چامسکی:)211 :1888 ،
الف) بر مبنای اصل موضعی بودن ،نزدیکترین هدفی که تحت فرمانش سازهای کاوشدگر
قرار داشته باشد به عنوان هدف انتخاب میشود.
ب) قلمرو کاوشگر ،خواهر کاوشگر است.
ج) تطبیق ،عبارت است از همسانی 11مشخّصهها.
د) کاوشگر و هدف میبایست فعال باشند ،بدین معنی که این دو عنصر باید دارای یدک
یا چند مشخّصۀ تعبیرناپذیر باشند.
بنابراین در تطابق:
 .2هرگاه کاوشگری مثل  Tبا هدفی در گسترۀ موضعی 13خود مطابقه کند ،مشخّصدههای
فیِ ارزشگذاری نشدۀ آن ارزشگذاری میشود.
 .1مشخّصۀ حالتِ ارزشگذاری نشدۀ هدف نیز در این رابطۀ تطابق دارای ارزش خواهد
شد .بطوریکه اگر تصریف زماندار باشد حالت فاعلی خواهد گرفت.
گددروههددای اسددمی و ضددمایر ،پددیش از ورود بدده سدداخت ،دارای مشخّصددههای فددی
ارزشگذاری شده و مشخّصۀ حالت ارزشگذاری نشدهاند .در حالیکه تصدریف زمانددار T

به هنگام ورود به اشدتقاق دارای مشخّصدۀ زمدان ارزشگدذاری شدده و مشخّصدههای فدی
ارزشگذاری نشده است .نسخهای از ارزش مشخّصههای فی گروه اسمی هدف بر تصدریف
20. probe
21. goal
22. identity
23. local domain

نظام بازبینی در زبان فارسی معاصر :تحلیلی از مشخّصههای حالت و تتا با رویکرد کمینهگرا 87/

قرار میگیرد تا مشخّصههای فی ارزشگذاری نشدۀ آن دارای ارزش شوند .در همدین حدین
توسدط کاوشدگر زمانددار  Tدارای ارزش حالدت
مشخّصۀ ارزشگذاری نشدۀ حالت هدف ّ
فاعلی میشود؛ بنابراین عملیات مطابقه بدون نیاز به حرکت هدف پایدان مدیپدذیرد .هددف
برای تأمین اصل فرافکندی گسدترده  EPPطدی یدک حرکدت موضدوعی در جایگداه فاعدل
ساختاری قرار میگیرد؛ و در نهایت با پاک شدن مشخّصدههای ارزشگدذاری شدده اشدتقاق
همگرا میشود.
 -2-9فرضیة گروه فعلی پوستهای

در تحلیلهای این پژوهش ،همسو بدا هلده و کیسدر ( 2332و  ،)2333الرسدون 2338( 14و
 )2338و چامسکی ( ،)2335فر

میکنیم در ساخت محمدولهدای  3موضدوعی ،سداخت

گروه فعلی دوگانه و پیچیدهای وجود دارد که از یک گروه فعلی بیرونی و یک گدروه فعلدی
درونی تشکیل شده است .در این ساختها گروه فعلی واژگانی با یک فعل سبک تهی ادغام
شده که این فعل سبک میتواند سببی هم باشد .از سوی دیگر ،ویژگی وندی قوی داشدته و
هسته قوی بشمار میرود که فعل واژگانی را بده سدوی خدود کشدیده و حرکدت مدیدهدد.
ساخت حاصل از ترکیب فعل سبک با فعل واژگانی ،با فاعل دارای نقش عامل ادغام شدده و
بهاین ترتیب گروه فعلی تشکیل میشود .زاهدی ( )2382در تحلیل خود در فعلهای مرکّب
متعدّی نیز از فرضیۀ گروه فعلی پوستهای استفاده میکند با ایدن تفداوت کده در تحلیدل وی
جایگاه مشخّصگر گروه فعلی پوستهای به فاعل اختصاص مییابد و مشخّصگر گروه فعلی
واژگانی جایگاه مفعول است .متمّم گروه فعلی واژگانی نیز به جزء غیر فعلدی فعدل مرکّدب
اختصاص مییابد .اگر ساخت فعل دو مفعولی باشد گدروه فعلدی پوسدتهای بدهاین سداختار
اضافه میشود .نموداری که زاهدی برای این ساخت ارائده کدرده مبندای تحلیدل جمدالت و
دادههای این مقاله قرار گرفته است.
 -9-9فرضیة فاعل درون گروه فعلی

در این پژوهش همسو با هورنشتاین ( )1885فر

بر این است که همۀ نقشهای مرتبط بدا
24. Larson
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هسته درون فرافکن خود هسته اعطا میشوند؛ بنابراین موضوع بیرونی هسته هم بایدد درون
این فرافکن قرار داشته و در جایگاه مشخّصگر هسدتۀ واژگدانی قدرار بگیدرد تدا نقدش تتدا
دریافت کند .از آنجا که هستۀ تصریف مشخّصۀ قوی اسمی  D/Nدارد ،پیش از مرحلۀ بیدان
میبایست به مشخّصگر هستۀ تصریف حرکت کند تا ساخت حاصل دستوری باشد .نقدش
تتا همزمان با ادغام اعطا میشود .فاعل به محض ادغدام بدا گدروه فعلدی متشدکل از فعدل و
مفعول دارای نقش تتا میشود .از سوی دیگر ،از آنجا که تکلیف فرضدیۀ فاعدل درون گدروه
فعلی به نسبت شواهد زبانی متفاوت کامالً مشخّص نیست ،با توجه به رویکرد هله و کیسدر
( 2332و  )2333به نظریۀ تتا ،میتوان گفت فعل چندین موضوع درونی دارد که بدا اسدتفاده
از فرضیۀ گروه فعلی پوستهای الرسون یک گروه فعلی سبک (ⱴ) داریم که فعل واژگانی بده
آن ارتقا مییابد .جایگاه موضوعات درونی در مشخّصگدر و مدتمّم فعدل واژگدانی اسدت و
جایگاه موضوع بیرونی انحصاراً در مشخّصگر گروه فعلی پوستهای .در ایدن جایگداه نقدش
سببی یا عاملی به فاعل اعطا میشود .بهاین ترتیب ،با فر

گروه فعلی پوستهای در سداختار

افعال و شواهد زبانی ساختهای دو مفعولی ،میتوان گفت کده نقدش تتدای مفعولهدا نیدز
تحت رابطۀ هسته  -مشخّصگر اعطا میشوند ،زیرا جایگاه فاعل طبدق فرضدیۀ فاعدل درون
گروه فعلی در مشخّصگر گروه فعلدی پوسدتهای اسدت .همچندین ،همسدو بدا هورنشدتاین
( )2333و لزنیک ( ،)2333نقشهای تتا مشخّصههایی هسدتند کده بایدد در مراحدل اشدتقاق
مورد بازبینی قرار گیرند .نکتۀ حائز اهمیت یافتههدای رسدالۀ دکتدری سداماردزی )1883( 15
است که نقشهای تتا را مجموعهای از مشخّصهها در نظر گرفته که طدی فراینددهای نحدوی
در مراحل اشتقاق مورد بازبینی قرار مدیگیرندد .در رسدالۀ وی آمدده اسدت کده اسدتفاده از
مجموعۀ محدودی از مشخّصهها برای تعریف تمدامی نقشهدای تتدا ،تعداریف نظامیافتده و
دقیقتری در پی خواهد داشت.
از آنجا که دیگر بازبینی مشخّصهها در رابطۀ هسته -مشخّصگر صورت میگیدرد و نیدز
حرکت تنها بهدالیل ساختواژی ممکن است ،سازههای زبانی تنها زمانی حرکت میکنندد کده
توسّط مشخّصدههای غیدر قابدل تعبیدر هددف جدذب شدده باشدند .بدهاین ترتیدب بدازبینی
25. Samardzic
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مشخّصههای تتا طی فرایند مطابقه ممکن میشود .بر اساس این فرایندد ،مشخّصدههای غیدر
قابل تعبیر صرفی با مشخّصههای قابل تعبیر از نوع خودشان وارد رابطۀ مطابقه میشوند .این
رابطه ممکن است موضدعی یدا از راه دور باشدد .در نتیجده ،رابطدۀ مطابقده میدان کاوشدگر
(عنصری که مشخّصههای فی غیر قابل تعبیدر دارد و نقشدی اسدت) و هددف (عنصدری کده
مشخّصههای فی قابل تعبیر داشته و واژگانی است) شکل میگیرد .برای اینکده هددف بدرای
بازبینی مشخّصههای کاوشگر فعال باشد میبایسدت مشخّصدۀ حالدت بدازبینی نشدده داشدته
باشد؛ بنابراین ،نظام محاسباتی به دو فرایند ادغام و تطابق تقلیل مییابد و مطابقده جدایگزین
جذب مشخّصهها میشود.
در بازبینی حالت با توجه به فرضیۀ گروه فعلی پوستهای و اصل تعمدیم بورزیدو ،16فعدل
سبک مسئول اعطای نقش تتا به فاعل و بازبینی حالت مفعولی مفعول اسدت( .بندا بده اصدل
تعمیم بورزیو فعل تنها در حالتی به مفعول خود حالت مفعولی میدهد کده بده فاعدل خدود
نقش تتا اعطا کند ).فعل واژگانی نیز مسئول اعطای نقش تتا به مفعول اسدت؛ و از آنجدا کده
محدودیتی برای تعداد مشخّصگرها در ساختهای نحوی ندداریم ،سداختهای نحدوی در
اثر دو فرایند ادغام و حرکت ساخته میشوند؛ بندابراین ،مفعدول بدرای اینکده مدورد بدازبینی
حالت مفعولی قرار بگیرد باید در مشخّصگر فعل پوستهای سبک قرار بگیرد .بدا اسدتفاده از
این تحلیل در ساختهای حالت بخشی استثنایی 17نیز مفعول بده مشدخّصگدر فعدل سدبک
حرکت پنهان دارد تا حالدت مفعدولی اش بدازبینی شدود .حرکدت پنهدان مفعدول نیدازی بده
چرخهای بودن ندارد .بازبینی حالت غیر مفعولی هم به همین طریدق صدورت مدیگیدرد .در
زبانهایی که حرف اضافه پدیشاضدافه اسدت ،گدروه حدرف تعریدف بطدور غیرآشدکار بده
مشخّصگر هسته حرکت میکند تا حالتش بازبینی شدود .در زبدانهدایی کده حدرف اضدافه
پساضافه است ،این حرکت آشکار است.
همانطور که پیشتر نیز گفتده شدد ،تحلیدل زاهددی ( )2382از فعدل مرکّدب مبندای ایدن
پژوهش قرار گرفته و بهاین ترتیب ،با توجه به تقسیمبندی هله و کیسر ( 2332و  ،)2333که
فعل را به چهار گروه غیرمفعولی ،غیر ارگتیو ،ارگتیو و متعدّی تقسیم میکنند ،دو گدروه اول
26. Burzio generalization
27. ECM
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از افعال ،مطلقاً الزم هستند .افعال ارگتیو نیز در زبان فارسی عموماً ساده بوده و فعل مرکّدب
متعدّی ارگتیو وجود ندارد .دستۀ چهارم افعال متعدّی هستند .در چارچوب برنامۀ کمیندهگرا
افعال متعدّی از ترکیب عنصر غیر فعلی با همکرد (فعل سبک) ساخته میشدوند .بدرای ایدن
نحوۀ ساخت میتوان دو نوع تحلیل نحوی ارائه داد :اول اینکه ،گروه حدرف تعریدف مدتمّم
در مشخّصگر گروه فعلی پوستهای تولید میشود و دوم ،جایگاهی غیر از مشخّصگر گروه
فعلی پوستهای برای این متمّم در نظر بگیریم .در برنامۀ کمینهگرا فدر

اول پذیرفتده شدده

است و در نتیجه گروه فعلی پوستهای را که همکرد آن عاملی نیست بدرای سداخت مرکّدب
متصور میداند .از سوی دیگر فاعل از جایگداه اصدلی خدود بده مشدخّصگدر گدروه فعلدی
پوستهای ارتقاء مییابد.
 -4بحث و بررسی
دادههای این پژوهش مشتمل بر  281فعل مرکّب متعدّی است که با حذف افعال کم بسدامد
و ساده از فهرست افعدال مرکّدب رسدالۀ دکتدری عبددالکریمی ( )2338اسدتخراج شددهاند.
نگارندگان با توزیع افعال در میان گویشوران زبان فارسی ،بدون در نظر گرفتن متغیر خاصی
اعم از جنس ،سن ،میزان تحصیالت و  ،...به جمعآوری جمالتی برای هر فعل پرداختند .در
این تحلیل فعلهای مرکّب حاصل از همکردهای «آوردن ،انداختن ،بخشیدن ،دادن ،داشدتن،
زدن ،ساختن و کردن» بررسی میشوند .بنا بر دادههای زبانی بدست آمده ،همکدرد «کدردن»
بیشترین کاربرد را در ساختن فعل مرکّب متعدّی دارا است .سدپس ،نگارنددگان جمدالت را
بر اساس هر همکرد دستهبندی کرده و به تعیین حالت نحوی و نقشهای معنایی گروههدای
اسمی موجود در آنها پرداختند .در نهایت برای هر همکدرد جددولی مرکّدب از حالدتهدای
نحوی و نقشهای معنایی گروههای اسمی که پدر کننددۀ ظرفیدت معندایی آن فعدل هسدتند،
ترسیم شد .بر اساس هر جدول ،میتوان به نتدایجی در مدورد رابطدۀ حالدتهدای نحدوی و
نقشهای معنایی هر همکرد دست یافت.
عمدهترین حالتهای نحوی بررسی شده در ایدن پدژوهش را مدیتدوان حالدت فداعلی،
حالت مفعولی و متمّم دانست .البته ،در تعریدف حالدت مفعدولی ،همدانطور کده فرشدیدورد
( )54 :2388آورده است« ،مفعول ،گروه اسمی یا اسمی است که عمل فعل متعدّی از فاعدل
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به آن سرایت کند و بدون آن معنی فعل ناتمام باشد .مفعول معموالً بدا حدروف اضدافۀ «را»،
«به» و «از» و غیره به فعل مربو میگردد ».البته ،در مثالهای مدورد بررسدی ایدن پدژوهش
موارد دیگری از مفعول مشاهده شد که با حروف اضافۀ «برای» و «بدا» آمدده بودندد .بدهاین
ترتیب ،حالت مغعولی به «رایدی ،بدهای ،ازی ،برایدی و بدایی» تقسدیم شدده و در جدداول و
تحلیلها بهاین تقسیمبندی استناد میشود .از سوی دیگر ،بدرای تحلیدل معندایی -دسدتوری
دادههایی که از هر گروه از افعال مرکّب متعدّی متشکل از همکرد و عنصر غیر فعلی بدست
آمدهاند ،میبایست تعریفی از نقشهای معنایی مؤثر در این تحلیل ارائده داد .گلفدام (:2386
 )62نقشهای معنایی را اینگونه تعریف میکند:
کنشگر :28آغازگر و یا انجام دهندۀ رخدادی که محمول بیان میدارد.
کنشپذیر :23کسی که تحت تأثیر رخداد محمول قرار میگیرد.
پذیرنده :90چیزی که تحت تأثیر رخداد محمول جا به جا میشود.
تجربهگر :92موجود جانداری که رخداد محمول را تجربه میکند.
اثرگذار :92عاملی که بر محمول تأثیر گذاشته و سبب تغییر حالت و وضعیت آن میشود.
اثرپذیر :99محمولی که تحت تأثیر اثرگذار ،دچار تغییر حالت یا وضعیت میشود.
آغازگر :94عامل بی جانی که آغازکنندۀ یک فعل یا حالت است.
هدف :95مکانی یا چیزی که رخداد محمول در جهت آن حرکت میکند.
بهرهور :36کسی یا چیزی که از رخداد محمول بهرهمند میشود.
خاستگاه :37مکانی یا چیزی که رخداد محمول از آن آغاز میشود.
ابزار :98وسیلهای که با آن رخداد محمول به انجام میرسد.
28. agent
29. patient
30. theme
31. experiencer
32. affector
33. affected
34. instigator/initiator
35. goal
36. benefactive
37. source
38. instrument
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جایگاه :93مکانی که در آن رخداد محمول به وقوع میپیوندد.
علیرغم اینکه  8همکرد فعال در ساخت فعل مرکّدب متعددّی در ایدن پدژوهش بررسدی
شدهاند ،در این مقاله تنها به ذکر شواهد پر بسدامدترین ایدن همکردهدا ،یعندی همکردهدای
«کردن» و «دادن» خواهیم پرداخت که بیشترین تنوع را در اختصاص نقدشهدای معندایی بده
حاالت دستوری داشتهاند.
همکرد «دادن»
 proدستان یخ زدهاش را برای اینکه گرم شود به هم مالش میداد.

 )2مالش دادن

 )1جوش دادن

رایی

برایی

بهای

کنشگر پذیرنده

هدف

پذیرنده

جوشکار برای استحکام سازه قطعههای آهدن را بده یکددیگر جدوش
میدهد.

فاعلی

برایی

رایی

بایی

کنشگر

هدف

پذیرنده

پذیرنده

جدول 2

حالت
تتا

فاعلی

کنشگر

+

اثرگذار

+

رایی

ازی

بایی

برایی

+

تجربهگر

+

کنشپذیر

+

اثرپذیر

+

پذیرنده

+

+
+

بهرهور
جایگاه

+
+

هدف

+

ابزار

+

خاستگاه

بهای

+

+

+
39. locative
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با توجه به ظرفیت معنایی افعال مرکّبی که از ترکیب با همکرد «دادن» تشکیل میشدوند،
طبق شواهد زبانی همانطور که مشاهده میشود ،نقدش معندایی کنشدگر و اثرگدذار مخدتص
حالت دستوری فاعلی ،نقشهای معنایی تجربهگر ،کنشپذیر ،اثرپذیر و پذیرنده ویژۀ حالدت
دستوری مفعولی رایی ،نقش معنایی جایگاه مختص حالت دستوری مفعولی ازی ،نقشهدای
معنایی اثرگذار ،هدف و ابزار ویژۀ حالت دستوری مفعولی بایی ،نقش معنایی هدف مختص
حالت دستوری مفعولی برایی ،نقشهای معنایی کنشپذیر ،پذیرنده ،بهرهور و هدف مختص
حالت دستوری مفعولی بهای و نقش معنایی جایگاه و هددف ویدژۀ حالدت دسدتوری مدتمّم
هستند .به این ترتیب و با توجه به تعریف نقشهای معنایی ،میتوان نتیجه گرفدت کده نقدش
معنایی کنشگر صرفاً ویدژۀ حالدت دسدتوری فداعلی و نقدش معندایی جایگداه ویدژۀ حالدت
دستوری مفعولی ازی و نقش معنایی هدف صرفاً مخدتص حالدت دسدتوری مفعدولی برایدی
است.
همکرد «کردن»
 )2آغشته کردن

 )1پراکنده کردن

پرستار برای شستشوی موضع سرنگ پنبه را به الکل آغشته کرد.
فاعلی

برایی

رایی

بهای

کنشگر

هدف

پذیرنده

خاستگاه

زنبورها گرد گل ها را از گلی به گل دیگر پراکنده میکنند.
بهای

فاعلی

رایی

ازی

کنشگر

پذیرنده

خاستگاه جایگاه

با بررسی دادههای زبانی بدست آمده از افعال مرکّب متعدّی حاصل از ترکیب با همکدرد
«کردن» که بیشترین بسامد را در ساختن فعل مرکّب دارد ،بهاین نتیجه میرسدیم کده حالدت
دستوری فاعلی دارای نقشهای معنایی کنشگر ،اثرگذار ،ابزار ،آغازگر و تجربدهگدر ،حالدت
دستوری مفعول رایی دارای نقشهای معنایی کنشپذیر ،اثرگذار ،پذیرنده ،اثرپذیر ،جایگاه و
خاستگاه ،حالت دستوری مفعدول ازی دارای نقدش معندایی پذیرندده ،اثرپدذیر و خاسدتگاه،
حالت دستوری مفعول برایی صرفاً دارای نقش معنایی هدف ،حالت دسدتوری مفعدول بدایی
دارای نقشهای معنایی اثرگدذار ،ابدزار و خاسدتگاه ،حالدت دسدتوری مفعدول بدهای دارای
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نقشهای معنایی اثرپذیر ،جایگاه و خاسدتگاه و حالدت دسدتوری مدتمّم صدرفاً دارای نقدش
معنایی جایگاه است.
جدول 2

حالت
تتا
کنشگر

فاعلی
+

+

کنش پذیر
اثر گذار

رایی

ازی

برایی

+

+

+

پذیرنده

+

+

اثرپذیر

+

+

+
+

ابزار
آغازگر

+
+

هدف
تجربه گر

بایی

بهای

+

جایگاه

+

خاستگاه

+

+
+

+

+

نگارندگان پس از استخراج جداول همکردها ،برای تحلیل نظری نظریۀ بازبینی در زبدان
فارسی با استفاده از شواهد زبانی به دست آمده ،تک تک جمدالت را در قالدب نمودارهدای
درختی ترسیم کرده و به  5قالب نموداری دست یافتند.
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همانطور که مشاهده میشود ،در این نمودار هستۀ زمدان دارای مشخّصدۀ حالدت فداعلی
[ ]NOM+و مشخّصۀ فی غیر قابل تعبیر است .برای اینکه اشتقاق ساقط نشدود بایدد هددف
فعالی با مشخّصۀ حالت بازبینی نشده در گسترۀ خود بیابد تا از طریق بدازبینی مشخّصدههای
فی و حالت ،اشتقاق همگرا شود .از سوی دیگر ،چون گروه اسمی فاعل حالت بازبینی شده
ندارد ولی مشخّصههای فی قابل تعبیر دارد ،برای قدرار گدرفتن در رابطدۀ بدازبینی بدا هسدتۀ
زمان ،حرکتی پنهان به مشخّصگر هستۀ زمان دارد تدا در ایدن حرکدت حالدت فداعلی را از
هسته دریافت و مشخّصههای غیر قابل تعبیر فی هسته را برای همگرا شدن اشدتقاق بدازبینی
کند.
توسدط فعدل واژگدانی
از سوی دیگر ،برخالف فرضیات کمینهگرایی که حالت مفعدولی ّ
مورد بازبینی قرار میگیرد ،مشاهده میشود که حالت مفعول رایی از طریق بازبینی مشخّصدۀ
]+مشخّص بودگی [48طی حرکت پنهان گروه اسمیدر صورت منطقی به مشخّصگر هسدتۀ
حرف اضافه بازبینی میشود .ولی از آنجا که «را» پساضافه است و در صورت آوایی پس از
گروه اسمی قرار میگیرد ،بعنوان یک عملکرد پارامتری در زبان فارسی تلقی میشدود ،پدس
در صورت آوایی عنصر «را» به جایگاه پس از مفعول منتقل میشود .حالت ساختاری مفعول
ازی نیز از طریق بازبینی مشخّصۀ ] +خاستگاه[ حرف اضافه با مشخّصگدر هسدته صدورت
میگیرد .حرکت گروه اسمی متمّم حرف اضافه نیز بصورت پنهدان در صدورت منطقدی ر
میدهد.

40. specificity
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در این نمودار نیز حالت فاعلی و مفعول رایی همچون نمودار  1بازبینی میشود .حالت
بایی نیز با بازبینی مشخّصۀ ] +اثرگذاری[ حالت گروه اسمی متمّم خود را بازبینی میکند.

در این نمودار نیز همچون گذشته حالت فاعلی ،مفعولی و بایی بازبینی مدیشدود و البتده
حرف اضافۀ «از» در این حالت از مشخّصۀ ] +اثرگذاری[ برای بازبینی حالت گدروه اسدمی
متمّم خود استفاده میکند.

در این نمودار نیز حالت برایی گروه اسمی متمّم حرف اضافۀ «بدرای» از طریدق بدازبینی
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مشخّصۀ ] +هدف[ حرف اضافه در مشخّصگر این گروه حرف اضافهای بازبینی میشود.

در این نمودار نیز ،همانطور که مشاهده میشود ،حالت بایی از طریدق بدازبینی مشخّصدۀ
] +ابزاری[ حرف اضافۀ «با» با گروه متمّم هستۀ حالت بایی مورد بازبینی قرار میگیرد.
از مجموع همۀ این مباحث میتوان گفت که برای بازبینی در حالتهدای غیدر فداعلی و
مفعول رایی ،رابطۀ تنگاتنگی میان نقش معنایی گروه اسدمی و بدازبینی مشخّصدۀ حالدت آن
وجود دارد ،به این ترتیب که نقش معنایی تعیین کنندۀ مشخّصهای اسدت کده مدورد بدازبینی
قرار میگیرد .مثال بارز این مدعا حرف اضافۀ «به» با نقشهای معنایی گونداگونی اسدت کده
به محض ادغام به گروه اسمی اعطدا مدیکندد .بده عندوان نمونده حدرف اضدافۀ «بده» دارای
مجموعهای از مشخّصهها است که در هر گروه فعلی یکدی از آنهدا را مدالک بدازبینی گدروه
اسمی متمّم خود قرار میدهد.
 -5نتیجهگیری
با توجه به نمودارهای ترسیم شده:
 )2از آنجا که جایگاه ابتدایی فاعل در مشخّصگر گروه فعلی پوستهای قدرار دارد و فرضدیۀ
فاعل درون گروه فعلی در زبان فارسی هم لحاظ میشود ،فاعل در جایگاه اصلی خود نقدش
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تتا را از فعل سبک تحت رابطۀ هستۀ مشخّصگر و تحت ادغام دریافدت مدیکندد؛ و چدون
هستۀ زمان مشخّصۀ اسمی قوی دارد فاعل را به سمت خود کشیده و در جایگاه مشخّصگر
خود با ارزشگذاری مشخّصۀ غیر قابل تعبیر هدف ،بر اساس تطابق مشخّصدههای فدی غیدر
قابل تعبیر خود با مشخّصههای فی قابل تعبیر فاعل ،حالت فاعلی را تحدت رابطدۀ هسدته -
مشخّصگر بازبینی میکند؛ زیرا فاعل که هدف فعال کاوشدگر زمدان اسدت دارای مشخّصدۀ
حالت بازبینی نشده است و میبایست برای سداقط نشددن اشدتقاق تدا پدیش از رسدیدن بده
صورت منطقی بازبینی شود.
 )1هرگاه مفعول با حرف اضافۀ «را» همراه باشد ،برای بدازبینی حالدت مفعدولی خدود طبدق
فرضیههای کمینهگرایی عمل نمیکند؛ زیدرا طبدق فرضدیههای کمیندهگرایی ،فعدل واژگدانی
میبایست حالت مفعولی را بازبینی کند بهاین ترتیب که مفعول به مشخّصگر فعل واژگدانی
حرکت میکند تا حالت مفعولی اش بازبینی شود؛ اما بر اساس دادههای زبان فارسی ،مفعول
رایی و سایر مفعولها همگی حالت خدود را از طریدق تطدابق مشخّصده در رابطدۀ هسدته -
مشخّصگر در گروه حرف اضافهای مورد بازبینی قرار مدیدهندد .چدرا کده هسدتۀ «را» نیدز،
همانند سایر حروف اضافه ،میتواند حالت مفعدولی را بدازبینی کندد؛ بدهاین ترتیدب کده بدا
استفاده از مشخّصۀ ] +مشخّص بودگی[ حالت مفعولی گروه حرف تعریدف مدتمّم خدود را
بازبینی میکند.
 )3نکتۀ جالب توجه آن است که غیر از حالت فاعلی و مفعول رایی سایر حالتها ،از جمله
ازی ،برایی ،بایی و بهای ،در بازبینی حالت گروه اسمی متمّم خود بده شددت از نقدشهدای
معنایی که به آنها اختصاص میدهند استفاده کرده و میتوان گفت در قالب مشخّصدههایی از
جنس نقشهای معنایی حالت گروه اسمی را بازبینی میکنند.
 )4همسو با چامسکی ( )2386نقشهای معنایی همزمان با بازبینی حالت مورد بازبینی قدرار
میگیرند.
 )5فاعل نقش تتای خود را از هستۀ گروه فعلی پوستهای دریافت میکند و مفعولهدا نیدز از
هستۀ حرف اضافه؛ مفعول رایی همچون سایر متمّمها در صورت منطقی حرکدت پنهدان بده
مشخّصگر هستۀ گروه حرف اضافهای دارد تا نقش تتای خود را از هستۀ این گروه دریافت
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کند و البته میتوان گفت که در یک عملکرد پارامتری مختص زبدان فارسدی ،عنصدر «را» در
صورت آوایی حرکت کرده و پس از مفعول قرار میگیرد.
 )6مفعولهای بایی ،برایی و ازی نقش تتای خود را از حرف اضافه دریافدت کدرده و بدرای
بازبینی حالت دستوری ،مشخّصۀ حالت خود را پس از ارزشگذاری توسّط مشخّصۀ هسدته
بازبینی میکنند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت گروه حرف تعریدف در صدورت منطقدی بده
مشخّصگر گروه حرف اضافهای حرکت میکند تا در رابطل هسدته -مشدخّصگدر حدالتش
بازبینی شود.
 )7از آنجا که متمّم گروه فعلی واژگانی در انحصار جزء غیر فعلی فعل مرکّدب اسدت ،تنهدا
جایگاه موجود در ساختار برای مفعولها ،اعم از مسدتقیم و غیرمسدتقیم ،مشدخّصگدر فعدل
واژگانی و فعل پوستهای است که بر اساس نمودارهای ترسیم شده مشدخّص مدیشدود کده
تمامی انواع مفعولها در دادههای زبانی مورد بررسی میتوانند در جایگاه مشخّصگر گدروه
فعلی واژگانی قرار گیرند؛ به عبارت دیگر ،علیدرغم فرضدیات جهدانی کده جایگداه ویدژه و
واحدی برای مفعول مستقیم قائل میشوند ،در زبان فارسی نمیتوان جایگاه واحددی بدرای
این مفعول در نظر گرفت.
 )8در حالتی که «را» بروز واجی نداشته باشد ،مفعول نقش تتای خود را از طریق بازبینی بدا
هستۀ فعل پوستهای و حالت خود را بصورت ذاتی بازبینی میکند.
 )3با توجه به بازبینی حالت و نقش تتا توسّط حروف اضافه ،میتوان برای هر حرف اضدافه
مجموعهای از مشخّصهها درنظر گرفت که در هر ساخت حداقل یکدی از ایدن مشخّصدهها،
بسته به ساخت معنایی فعل ،امر بازبینی حالت و نقش تتا را بر عهده میگیرد .بهاین ترتیدب
مجموعۀ مشخّصههای حروف اضافه در زبان فارسی را میتوان از این قرار دانست:
الف) را ]کنشپذیری ،پذیرندگی ،اثرپذیری ،تجربهگری ،بهرهوری ،اثرگذاری ،جایگاهی،
خاستگاهی[
ب) به ]کنشپذیری ،پذیرندگی ،اثرپذیری ،تجربدهگدری ،بهدرهوری ،هددف ،جایگداهی،
خاستگاهی[
ج) از ]اثرگذاری ،جایگاهی ،خاستگاهی ،پذیرندگی ،اثرپذیری[
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د) با ]ابزاری ،اثرگذاری ،هدف ،خاستگاهی ،همراهی[
هد) برای ]هدف[
همچنین فاعل نیز دارای حداقل یکی از مشخّصههای ]کنشگری ،اثرپذیری ،تجربهگری،
آغازگری[ برای بازبینی نقش تتا میباشد؛ بنابراین در پاسخ بده سدؤاالت ایدن پدژوهش ،بده
ترتیب ،میتوان گفت:
 )2بازبینی همۀ انواع حالت اعم از فاعلی ،مفعولی ،بایی ،برایی ،ازی و بهای از طریق تطابق
هسته -مشخّصگر بازبینی میشوند.
 )1بازبینی نقشهای تتا نیز بر اساس رابطۀ هسته -مشخّصگر صدورت مدیگیدرد .بده نظدر
میرسد ،اگر بتوان توجیه قابل قبولی برای بازتعریف نقشهای تتا در قالب مشخّصهها ارائده
داد ،میتوان گفت بازبینی مشخّصدههای تتدا نیدز در تطدابق هسدته  -مشدخّصگدر صدورت
میگیرد؛ بطوریکه همسو با زاهدی ( ،)2382نقشهای تتدا جزئدی از مشخّصدههای فدی بده
شمار میآیند که همزمان با حالت در همان جایگاه اولیۀ خود بازبینی میشوند .البته بدازبینی
نقش تتای فاعل در جایگاه اولیۀ آن در مشخّصگر گروه فعلی پوستهای صورت میگیرد.
 )3در نتیجۀ بررسی دادهها جهت پاسخگویی به سوال سوم نتایج زیر بدست آمد:
الف) در مجموع جمالت بررسی شده فاعل مدیتواندد دارای نقدشهدای تتدای کنشدگر،
اثرگذار ،تجربهگر و آغازگر باشد.
ب) در مجموع جمالت بررسی شدده مفعدول رایدی مدیتواندد دارای نقدشهدای تتدای
کنشپذیر ،پذیرنده ،اثرپذیر ،تجربهگر ،بهرهور ،اثرگذار ،جایگاه و خاستگاه باشد.
ج) در مجموع جمالت بررسی شده مفعول ازی میتواند دارای نقشهای تتای خاستگاه،
اثرگذار ،جایگاه ،پذیرنده و اثرپذیر باشد.
د) در مجموع جمالت بررسی شده مفعول بایی میتواند دارای نقدشهدای تتدای ابدزار،
اثرگذار ،هدف و خاستگاه باشد.
هد) در مجموع جمالت بررسی شده مفعول بهای میتواند دارای نقشهای تتای اثرپدذیر،
تجربهگر ،بهرهور ،کنشپذیر ،پذیرنده ،هدف ،جایگاه و خاستگاه باشد.
و) در مجموع جمالت بررسی شده مفعول برایی تنها میتواند دارای نقدش تتدای هددف
باشد .بهاین ترتیب تنها مفعول برایی است که تنها نقش تتای هدف را میگیرد.
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ز) ارتبا معناداری میان نقشهای تتایی و حاالت دستوری وجود ندارد ،بهاین معنی کده
نمیتوان با توجه به تعاریفی که برای حاالت دستوری قائلیم ،تعیین کنیم که کدام نقشهدای
معنایی مختص آنها هستند و نمیتوانیم دستهبندی معناداری بدر اسداس حداالت دسدتوری و
نقشهای تتای مختص آنها در افعال مرکّب قائل شویم جز اینکه فعدلهدایی کده از ترکیدب
جزء غیرفعلی و همکردهای «کردن» و «دادن» سداخته مدیشدوند در ظرفیدت معندایی خدود
میتوانند همۀ نقشهای تتایی موجود و حاالت دستوری را برگزینند؛ اما فعلهای مرکّبی که
از ترکیب جزء غیرفعلی و همکردهای «ساختن» و «آوردن» تشکیل مدیشدوند تنهدا حداالت
دستوری مفعول ازی و رایی را میپذیرند و نقشهای تتایی کنشپدذیر ،پذیرندده ،اثرپدذیر و
خاستگاه .همچنین فعلهایی که از ترکیب با همکرد «انداختن» حاصل میشوند تنها حداالت
دستوری رایی و بایی و نقشهای تتایی تجربهگر و ابزار را میپذیرندد .سدایر افعدال نیدز بده
نسبت میتوانند حاالت دستوری و نقشهای تتایی مختلف را برگزینند .تنهدا دسدتهبنددیای
که میتوان میان حاالت دستوری و نقشهای تتایی با توجه به همکردها قائل شد عبارتندد از:
مفعول رایی با نقش تتای تجربه گر تنها در همکردهای «انداختن ،بخشدیدن ،کدردن و دادن»
ظاهر میشود؛ مفعول رایی با نقش تتدای بهدرهور تنهدا مخدتص همکدرد «بخشدیدن» اسدت؛
مفعول رایی با نقش تتای پذیرنده در همۀ همکردهدا بجدز «بخشدیدن و اندداختن» مشداهده
میشود؛ مفعول رایی با نقش تتدای کدنشپدذیر در همدۀ همکردهدا بجدز «زدن ،بخشدیدن و
انداختن» موجود است؛ و در نهایت ،مفعول رایی با نقش تتای اثرپدذیر تنهدا در همکردهدای
«دادن و آوردن» قابل مشاهده است.
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