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 چکیده اطالعات مقاله

زبان فارسی  بیر اسیار ءرا        د متعدی در  های د مفعول حاضر ب  بررس  ساخت ۀمقال مقال  پژ هش نوع مقاله: 

دهید چگونی     می    نشیان پیردازد     می  در چارچوب صرف هوزیع   ( 2112  د   مرنتز )

معرف موضیو  بیا بیر    ۀ معنای  یک هست های نحوی هوان هنا ب موضول  را ب   یژو  م 

ة پدیید کیرد.    های معرف موضیو  اراهی    فر کاست ها هحویل  احدی برای هست  *iچسب 

بیا ایی    های د متعیدی   ساختمدان  در  ۀ  رابطهای د مفعول   ساخت انتقال مالدیت در

شود ک  هوانای  فعل برای حضور در ساخت د مفعیول  مسیتوزا ویزین      م    فرض هبیی

  هوانای  فعل برای رخداد در ساخت د متعیدی   D*Pصور   یک ور   معرف مرکب ب 

مدیان  اسیت کی  از     P*pصیور    ای مرکیب بی    مستوزا وزین  یک ور   حرف اضاف 

نق  هتای  مالیک   پیدیر بی     ب  هرهیب  ،DP   pPبا یک متمم  *iۀ رهگذر هرکیب هست

افیت  هعبییری  ابسیت  بی  ب    ةها از یک قالد نق  شود. چگونگ  هعبیر ای   م  شاخص الطا

 دیی حدههای نحوی هعریف   بر اسار اصل خوان  معنا  ساخت ۀویرد ک  در سای م   مای 

 ۀهای یادشد  از جایگا  سیاختاری ییک هسیت    های بر ن  در ساخت شود. هعبیر موضو  م 

 ویرد. م   معنای  ریش  مای ی  نحوی   نق  مفروم 

 1911برم   11 :افتیدر خیتار

 1111اردیبرشت  21: رشیپذ خیتار

   های کلیدی: واژه

 ساخت د متعدی،  

 ،  د مفعول   ساخت

 هستۀ معرف موضو ، 

 معناشناس  هعبیری،  

 معنای  ریش . -مفروم   نق 

ب چیارچو    د متعیدی در زبیان فارسی  در     د مفعیول  هیای  رس  ساختبر(. 1111)مزدک ، صدرالممالد ،  یدا؛ انوش : استناد

 .21-11(، 1) 1، های غرب ایرانها   ووی زبانفصونامۀ مطالعا  . صرف هوزیع 

 .نویسندوان ©حق مؤلف                                      ناشر: دانشگا  رازی                                     
DOI: 10.22126/jlw.2021.6148.1522 
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 مقدمه   -1

ر هظیاهر نحیوی   حیاکم بی   هیای  یمند نظاازبان  کشف الگوها    مطالعا اصو  های  ید  از چال 

هیای نحیوی بیا اسیتفاد  از      ست. هحوییل سیاخت  ا هوضیح   هبیی  ای  الگوها  مشارکی  ر یدادها 

. کنید   می    سهای معنای  را منعدرهای نحوی   هعبی ساختار موضول  ارهباط مستحدم میان ساخت

بررس   در. ورا   نوساختاری هعابیر متفا ه  داشت  استر یدردهای  اژ ای  مفروا هموار  از منظر 

چی  لیامو     چیسیت   یم ک  هنا ب موضول  ا بود مواج   ها الؤهموار  با ای  س موضول  ساختار

سیاختاری ییک    هیای   هوان هنا ب موضول  را بی   یژوی   م ؟ ءیا دشو م موجب هنا ب موضول  

از ءن جموی   هنا ب موضول  انوا  مختوف  دارد کی   در حقیقت،  موضو  فر کاست؟ 1معرف ۀهست

در میورد هییییر مدیان     9هنا ب مدان  (2در مورد انتقال مالدیت   ) 2هنا ب مفعول  (1هوان ب  ) م 

   1د مفعیول   هیای  سیاخت هحیت لنیوان    ییب بی  هره  هیا  ءنکرد ک  در پیژ ه  حاضیر از      اشار

 یابند:  م ب  د  وون  هظاهر غالباً  ها ساختشود. ای    ناا برد  م  1د متعدی

  د مفعول ساخت ( 1)

 داد. )وونۀ الحاق ( بچه رو غذامادر  الف.

   («ای  ب»داد. )وونۀ مفعول  غذا رو به بچهمادر  ب.

 د . )وونۀ الحاق (م  دارو هاشومریضدار   -سرپرستار کجاست؟  پ.

 («ای  ب»د . )وونۀ مفعول م  هادارو را به مریضسرپرستار   .

 ساخت د متعدی( 2)

 پاشید. )وونۀ مدان ( رنگ رو به دیوارامی   الف.

 پاشید. )وونۀ مفعول ( دیوار رو رنگامی   ب.

 بار زدند. )وونۀ مدان ( هامیگو رو به لنجصیادان  پ.

 بار زدند. )وونۀ مفعول ( ها رو میگولنجصیادان   .

   (6زایشیی معناشناسیی  ویرا )  اژ جمویی  از منظیر ر یدردهییای مختویف از   موضییول  سیاختار  

                                                                                                             
1. argument-introducing head  
2. dative alternation 
3. locative alternation 
4. double object construction (DOC) 
5. ditransitive construction (PPC) 
6. generative semantics  
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هیای  از   نسیخ  وییری از  ر یدرد ا ل با بریر   .است  بررس  شد ( 1معناشناس  هعبیرینوساختاری )

های موضول   بازهاب ر شن  از ساختارک   کند معرف  م را اصول   ر یدادی  ساخت   یوها ۀفرضی

هیای  رهای نحیوی   هعبی  ساختیک میان  ب    نگاشت یک کنند م    بنحوی مطالهای  را در بازنمای 

 1راپیاپور    لیوی    ؛2119 9ءسید ماهینن   متییو  ؛ 1119 2کیایزر  )هیل   دنکن م را الزام   معنای 

اصیول  نسیبت   ءن های موضیول  را بی     از ساخت  یدپارچ  هحویل د ا ر یدرد . در مقابل،(2112

در ایی  ر یدیرد، نحیو هنریا بخی       کنند.  م  نحوی را از منظر معنای  هعبیر های ک  ساختدهد  م 

 انید معنیای   ر ابطکنند فاقد های  ک  در اشتقاق نحوی شرکت م   ساز  شود هوق  م زایای دستور 

 .(2112 1  د   مرنتز)

 :استهنا ب مفعول  در زبان انگویس  ب  د  صور   

(3) John sent Mary a letter. 

(4) John sent a letter to Mary. 

هین  بیرای حیل     د.نی اجمیا  نظیر ندار   ها در مورد لنا ی  ای  ساخت ورفت  صور  مطالعا  

ازجمو  ءثاری ک  ب  بررس  کند.   م   معمای هنا ب مفعول  نق  مرم  را در نظریۀ نوی  نحوی ایفا

هیوان   اند م  ر یدرد زایش  پرداخت  بر اسارانگویس    فارس  های  در زبان د  مفعول های  ساخت

   راپاپور (، 1111) 1پستسد  (،1121) 2ل  ا ن  (، 1122) 2نو(، الرس1126) 6لزنیکب  بارر   

 (،2111) (، صیییدیق 2112) 12رمچنییید(، 2119) 11 رو (، کییی2112) 11پیودیییان (، 2112)لیییوی  

(، 2112) 16هیارل    میاویا ا  (، 2119) 11 هیارل (، 2111) 11(، ا رمازابل   ر مر 2111) 19گنبر نی

                                                                                                             
1. interpretive semantics 

2. K. Hale and S.J. Keyser 

3. V. Acedo-Matellan and J. Mateu 

4. H. Rappaport and B. Levin  

5. J. Wood and A. Marantz 

6. A. Barss and H. Lasnik 

7. RK. Larson 

8. J. Aoun and Y.A. Li 

9. D. Pesetsky  

10. L. Pylkkanen 

11. M.C. Cuervo 

12. G. Ramchand  

13. B. Bruening 

14. J. Ormazabal and J. Romero 

15 .H. Harley 

16. H. Harley & S. Miyagawa 
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فقییری     ،(1916)   نجفی   (، کریمی  1912لطفی  ) مرییدی    (، 1912) (،  الظی  2111) کریم 

میورد  از ابعیاد مختویف    را د مفعیول  های  ساختک   دکر  اشار  (1912) انوش  ،(2111) 1سامولیان

 .اند داد  بحث   بررس  قرار

ی هیا  لکی  محمیو   دنی کن می  ( خاطر نشیان  2112)  شناس زبان المعارفةدایردر   میاوا ا هارل   

ر      ویر، کین    ک  س  نقی  معنیای  کین    س  مشارک دارند« دادن دن، نشاندا»ظرفیت  همانند  س 

ساختار د  موضو  در ن ، هرهیب زیرسیاخت    ایشان. کنند م ت دریافی خود ها لهدف را از محمو

ازجموی    -وردانی   ها، لدا هقیارن در اسیم   تبس حضور  اژ نمای ،  های معنای ، حالت ، هفا  ها ءن

سیاخت اطنلی       -  الحیاق    بنید محد دیت وزینشی ، ر یدردهیای خیرد     مباحث ساختواژی،

هیای   ر یدادی را زیربنای سیاخت ( ساخت 2112. رمچند )ندا  ساخت نوای  را بحث   بررس  کرد

   1  ویر   نتیجی    9، ور   فرایندی2ور   ءغازورس   ب  vPاز طریق شدافت  کند    م   هوق نحوی 

صیدیق    . در مقابیل، پیردازد  می   «ای بی  »ب  هحویل هنیا ب   فرایند   نتیج ءغازور،  های معرف  هست 

 2  مدیان  6، هدف1وذر های  هست ( هنا ب مفعول  را در چارچوب صرف هوزیع  از رهگذر2111)

. موضیو  از رهگیذر ییک    کنید    ها را هبیی وزین  موضو هواند  جوش  م . هحویل همکند  م   هبیی 

های صیوری   مشخص  2ب  ور  هدفسپس ، شود م    جوشوزین    با ریش  دچار هم  نقش ۀهست

 Appl غالبیاً اند.  داشت  Applی مختوف  نسبت ب  مقولۀ نقش  اه  محققان دیدواافزاید.    ریش  را م 

 د  مفعیول  کنند ک  رابطۀ مییان د  ویر   معیرف را در ییک سیاخت       م ای هعبیر  مقول  لنوان ب را 

(   برخ  هم 1111پستسد  ) ندویر م  در نظرسازد. برخ  هم ءن را نول  حرف اضاف    برقرار م

ءن را  Phave(. بحیث هیارل  از   2112 ،   د   مرنتیز 1119 1کننید )کیی     هصور می  DPءن را نول  

انید.   بیزر   DPهای  اجد مالک   ممووک یک  ساخت است معتقدسازد ک   م سو با لقاید کی   هم

 ،شیود   م   ( بر ای  با ر است ک  رابطۀ مالدیت ک  از رهگذر ساخت الحاق  پایی  معرف2111  د )

  شیود.   د    می   مودی  در ن ویر   معیرف بییان     ة ای است ک  از رهگذر ساختواژ سو با رابط  هم

                                                                                                             
1. P. Samvelian 
2. InitP 
3. ProcP 
4. ResP 
5. Trans 
6. Goal 
7. Locative   
8. Target Node 
9. R. S.  Kayne 
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   تنید پرداخ مریدیا ء پوسیتان سییا   هیای الحیاق  در انگویسی     بررسی  سیاخت   ب  (2112)1نوهین زا

دامنیۀ کیاربرد   . نید یافت (انگویسی  معییار  ) ویوی  شیمال   ویوی     مییان ایی      بنیادی یها هفا  

   .است هردر ووی  جنوب  وسترد های الحاق   ساخت

 (161: 2111) کریمی  اسیت.    ان ایران  نیز قیرار ورفتی   شناس زبانمورد هوج   د مفعول ساخت  

)مشخص   نامشیخص(، نی  در شیاخص ویر   فعوی ،      در زبان فارس  مفعول مستقیم  معتقد است

ول مسیتقیم مشیخص در اشیتقاق نحیوی     عی مییان، مف ءن  از .شود  م   ابود  در جایگا  متمم ءن ادغا

مستقیم نامشخص  ءید؛ اما مفعول م    در جایگاه  مقدا بر مفعول غیرمستقیم فر د کند  م  ت حرک

 ۀجایگیا  نحیوی د وانی    دلییل هوانید   . ایی  هحوییل می    مانید  می   ،در مجا ر  فعیل ی خود، جا در

در هحویو  از حرکت مفعول مسیتقیم مشیخص در    (1912) انوش  کند.   هبیی های در ن  را موضو 

 ،بسییت مضییالف  اژ ، «یدییدیگر همییدیگر »زبییان فارسیی  شییواهدی از هوزییید ضییمایر د سییوی   

بنییاد هیوال    سی  داد  ر( بی  بر 2111فقیری   سیامولیان )  دهد.  م    اراه   اصطنحا  ها لمثلا ضرب

انید.   فعیل پرداختی    -مفعول -با هرهیب فالل د مفعول های  مفعول مستقیم   غیرمستقیم در ساخت

 زییرا  ،کیرد     نشیان  هبییی    هوان جایگیا  بی    نم  رادهند ک  برای مفعول مستقیم بد ن  م   نها نشا ءن

 . دهند نم   ها ور   همگون  را هشدیل وون  مفعول ای 

مدییان  یک فعل س  ظرفیت  ی از ساخت نحود  بی   طییۀبرامدان   در هعییاریف سیینت ، هنییا ب 

ی  ا .یابنید  م  رظرو   متفا ل ب  شد ینحو یساختها از یک هرر دن  در ی ها  ک  موضواست 

  ویی موضد   ک تند یسطح هسیک ر ی یا ف ظریک خل اد دامو    شیااردادن اریر قیاظر بین افعال

همیوار  یدی  از   (. 1911د ستان   صیفری  )کریم  ، دارند نمدا  موضو  انتقال    موضو،   در ن

مبنیا   -مبنیا   زمینی     - افعیال پیدیر   بنیدی  قالیب  های  است ک  بر یافت   یژو های محققان   دغدغ

بنیدی    طبقی انگیارة  ییک   (1122وی  )یل ر   اپویپرا ب  پیر ی از (1121) 2پیندر .ندهست ثیروذارأه

مبنا   افعال -یدرافعال پ: شوند  م  بندی   طبقهماا افعال مدان  ب  د  دست   مطابق ءندهد ک    م    اراه

 کی  ءییا از طرییق    شیوة هعیی  ءن استساخت موضول   مساهل اصو  در بابزمین  ی مبنا. ید  از  

ال چنیدی   در پاسخ ب  ای  سیؤ  د.نشو اژوان    نحوی هعیی  م  های  یا  یژو نمودی های  یژو 

معنای ، ر یدیرد نمیودی      از ر یدرد نق اند لبار ک   است   شد  ر یدرد ب  هنا ب مدان  پیشنراد

                                                                                                             
1 . J. Wood and R.Zanuttini 

2. S.  Pinker 
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 (.  2111 1 سدا  یبو  ر یدرد نحوی )اُ

( 1122). ر ش  کنند  م   کتشر  ب هنا های تساخ درمدان   یها فعلخ  رب س  نیزرفان بادر ز 

هقسیم  شتن دابر   شتن اوذ یهیا  فعیل دسیتۀ  د   ب را  مدان   بهنا یهیا  فعل ،یبند  در ا لی  دست

د سیتان   کند. کریمی  م   یبند  طبقب   غیرهنا   ب  هنا هۀسد  د ب را  شتن اوذ های فعل ی  .کند  م

 اند.  پرداخت ها ساختبر مبنای اثر کو   جزه  ب  هحویل ای   شتقاق ا هحویل( با رد 1911  صفری )

دارای هعبییر کوی  اسیت       ،شود  م   ور   معرف بیان صور  ب در وونۀ مدان ، موضو  انتقال  ک  

دارای هعبییر جزهی  اسیت، امیا در      ،یابد م هظاهر  ای اضاف ور   حرف  صور  ب موضو  مدان ک  

 شید  کل فضای ءن هوسط موضیو  انتقیال  پیر     ؛هعبیر کو  است وونۀ مفعول  موضو  مدان دارای

کیرد   هنا ب مدان  را در زبان فارس  رد  های خت( سا2112لطف  )یخاب    از سوی دیگر،  .است 

   معتقدند افعال مدان  در ای  زبان یا پیدری مبنا یا زمین  ی مبنا هستند.  

د میعیول      یهیا  سیاخت پژ هش  منسجم با هدف بررس  نحو   معناشناس   فارس   زبان در 

شیدیم   ءن بیر  ر ، ای . از است   گرفتن   صورر یدرد نوساختاری صرف هوزیع  د متعدی از منظر 

برمبنیای ءرا    د   مرنتیز    هیا  سیاخت  را در ایی   ها ءن   رابطۀ میان ها موضو ها چگونگ  معرف  

هیا   هحویو  همگیون از ایی  سیاخت    هاییم انم   ( در چارچوب صرف هوزیع  بررس    هبیی2112)

( معرف  1ها است. ) ب  پیر ی از ای  ر یدرد، پژ ه  حاضر در پ  پاسخ ب  ای  پرس  دهیم.   اراه

 پیذیرد؟   می     د متعدی چگون  صورهای د مفعول     ها در ساخت های بر ن    هعابیر ءن موضو 

در سیاخت  مییان پیدیر   زمینی     مدیان    ۀانتقال مالدیت در سیاخت د مفعیول    رابطی    ة( پدید2)

های د مفعیول    د متعیدی    ساختبا بررس   هوان م  چگون ( 9شود؟ )  م   هبیی د متعدی چگون  

 ؟کرد دفا نحو  ةاستقنل حوزاز 

 پژ ه  متد  ب  مبان  نظری اسیت مطرح شد ، ای  های  پرس یافت  پاسخ  مناسب ب  جرت  

ای  ای از فرایند هحقییق از ر   کتابخانی    در بخ  لمد ءن  هوصیف  ی هحویو  با هوج  ب  ماهیت   

هیای  هیای خیود را بیر داد    ورچ  هن  ما بر ای  است ک  حداالمدان اسیتدالل  شد  است.     استفاد

های  است ک  در کینر  های هجرب  ساختوار کنیم. منظور ما از داد هجرب    منابد ءننی  نیز است

طور ءننی  از دانشجویان هیرا هفیت ویر   ءمیوز      ای   هحویل خطاها ب شناس  مقابو درر زبان

هیای   ای از سیاخت ها خواسیت  شید  بیود هیا مجمولی      ء ری شد  است   از ءنزبان انگویس  جمد

                                                                                                             
1. O. Oblishevska  



 25 ب صرف توزیعیچارچو و دومتعدی در زبان فارسی در یدومفعول های رسی ساختبر

 

( انتخاب شد  بودند در کنر اراهی  دهنید هیا    1119ال  ک  از لوی  )د مفعول    د متعدی را با افع

ها در های ءننشان هعیی  وردند. هدی  بر شم زبان  وویشوران زبان فارس    قضا  های ب ساخت

هیای ایی  پیژ ه  در چیارچوب     مورد بد  خو  ساخت  جمن  نق  مرمی  را در هحوییل داد   

 .کند م صرف هوزیع  ایفا 

دهییم. در بخی      می     اراهی پس از مقدمۀ حاضر، در بخ  د ا چارچوب نظری ای  پژ ه  را  

کی  در  درحیال   .پیردازیم   می  هیا   با همرکز بر شواهد زبان فارس  ب  معرف    بررسی  سیاخت   سوا

 مفعیول  د    د متعدی های ساختیم، در هست با یک موضو  در ن  ساد  مواج  سبب  های ختسا

هر یک  اجد یک ور   معرف در جایگا  شیاخص  با یک موضو  در ن  پیچید  سر کار داریم ک  

در ، کنیون    قبوی   ر یدردهای مفروا  ر ن  دریهای ببرای درک برتر هعبیر موضو  .است *iهستۀ 

هنیا ب  هیای   سیاخت ، ابتدا نگا  اجمال  ب  د متعدی های ساختقبل از پرداخت  ب   1-9زیربخ  

مبنای هجربی    نظیری الزا بیرای هبییی  پدییدة ارهقیای پیدیر در         ها خواهیم داشت ءغازی  سبب 

  لهوصییف   هحویی   هنیا ب مفعیول   هیای   سیاخت  -2-9بخ  ر زییر د ساخت ءغازی فراهم ءیید. 

 کنیم.   م   های ای  هحویل هاز  بحث  بارة پیامدها   پرسدر بخ  چرارا در .دشون  م

 مفاهیم صرف توزیعی   -2

صرف نیست   ایی  نیاا از   ب  ای مختص  د، نظری ر در ابتدا ومان م خنف ءنچ  برصرف هوزیع  

  حیوزة   ییژ  د های مختویف انگیارة دسیتوری   بی      اژ  بی  بخ ک   ظیفۀ ساخت ءید  م ءنجا بر

 کی  در  (2112  د   مرنتیز ) در ر یدیرد   (.1912)انوشی    اسیت   نحوی   پسیانحوی هوزیید شید    

هعبییر  امدیان   *iبرچسب ورفت  با ی معرف موضو  ها ، هست ورفت پا چارچوب همی  نحوۀ نظری 

معناشناس  با اهخاذ ر یدرد  (2112  د   مرنتز ) دهند.  م  ب  دست ساختاری ب  لحاظرا  ها موضو 

هوان هنا ب موضول  را ب   چگون  م دهند   ننشاها  ندا  ء رد  یهای ساختاری ر  ب   یژو هعبیری، 

هیای معیرف    فر کاست ها هحویل  احدی برای هسیت   *i نحوی ۀمعنای  یک هستنحویهای   یژو 

 در ن قینب را هیای وزینشی     (، مشخصی  2112بر نینیگ ) بی  پییر ی از   ها  نء کرد.   موضو  اراه

ییا  مختوف ی ها  لمقواز رهگذر ادغاا با  ل  ول  است فاقد مق *iدر ءغاز اشتقاق  .کنندبازنویس  م 

ویر    ادغاا با ییک  از رهگذر    شود م وذاری   ا  ارزای مقول  ۀمشخص  اژوان  ۀریش اهصال ب 

ب  فرافدن  وسترد  ا لی  ساز  طی    *i ۀدر  اقد هستوردد. م برء رد   ا  وزینش ۀ مشخص معرف



 1411زمستان ، 4های غرب ایران، دورة نهم، شمارة ها و گویشمطالعات زبانفصلنامة  25
 

در اقید   د.شیو   می   المیال  *iهنرا ب  ور  بنفصیل مسیوط بیر     «*»نماد دهد.   م    فرایند ادغاا خاهم

 قرار زیر است:  ب مفر ضا  )مسوّما ( ای  ر یدرد 

در سطوح رها   هعبی ویرند  م   لشددر نحو  ارهاهماا ساختمعماری دستور در صرف هوزیع : الف. 

؛ مرنتیز  2119؛ هیارل   2111 9؛ ءراد2111 2بابوییک ؛ 1119 1)هوی    مرنتیز   پذیرنید  م صور  رابط 

ثیر قوالد هعبییری  أ(. استقنل نحو هحت ه2112  د   مرنتز  ؛2111 1؛ امبیک2111 1ویت؛ ل 2119

 بیا  معنا -   در سطح رابط نحو بافت  6هدواژوونگ  با صرف - شود ک  در سطح رابط نحو  اقد م 

 .شود بافت  هبیی  م  2معناوونگ 

 .شوند  م   ها معرف ب  ساخت *iنحوی با برچسب  ۀیک هست های بر ن  از رهگذر موضو ب. 

 اژویان    ۀمتمم ادغاا یا ب  ریشلنوان  مختوف ب ی ها  لهواند با مقو از منظر نحوی، ای  هست  م پ. 

 .شود   افز د 

 .کند ادغام ، نق  هتای  الطا ةهواند ب  د می  ساز از منظر معناشناخت ، ای  هست  م  . 

بیر    دهد   نماد سیتار  دال  م  قرارفعل کوچک را در ن فرافد  وسترد  هستۀ جرت ای  انگار   

از ییک  مصیداق    الحاق  پایی  س  حرف اضاف  های جرت،  هست . خاهم  یافت  ای  فرافدن  است

  تحمایی  هیا  ءن ۀ  ایی  از هحوییل یدپارچی   انید   ناند ک  از منظر نحوی   معنای  یدسیا  نحوی ۀهست

 ۀکی  در سیای   وییرد   م   هعبیری  ابست  ب  بافت مایة ها از یک قالد نق  چگونگ  هعبیر ای کند.     م 

 :شود م  دیحدههای نحوی هعریف   بر اسار اصل خوان  معنا  ساخت

(5) a. [i
*
]  λxλs. FIGURE (x,s)/----- (locative pP) 

b. [i
*
]  λxλe. AGENT (x,e)/----- (agentive vP) 

 کند. م   تهعبیر پیدر را دریاف x مدان ، موضو  بر ن  pPدر بافت  الف.( 6)

 .کند م   ترا دریاف ور  کنهعبیر  x ، موضو  بر ن وری  کن vPدر بافت  ب.

 ها هتحلیل داد -5

نحوی معیرف   ۀهای معنای  یک هست منشوری برای هعبیر نق  ۀمثاب ب ( 2112  د   مرنتز ) ر یدرد

                                                                                                             
1. M. Halle & A. Marantz 
2. J.  Bobaljik  
3. M. Arad 
4. J. A. Legate 
5. D. Embick 
6. contextual allomorphy 
7. contextual allosomy 
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اصیو  معمیاری    ۀاز فرضیی  با همرکز بر شواهد زبان فارس  حال. شد   معرفد ا موضو  در بخ  

 لشید در نحیو   ارهاهماا ساختدهیم ک    م   نشان ،دستور در چارچوب صرف هوزیع  حمایت کرد 

قوالد هعبیری  اقید   ثیرأاستقنل نحو هحت ه .پذیرند م      صور در سطوح رابط رها   هعبی ویرند  م  

معنیا بیا    -نحیو    در سیطح رابیط   بیافت    صرف با هدواژویونگ   - رابط نحوشود ک  در سطح  م 

 شود.  معناوونگ  بافت  هبیی  م 

 دومتعدی های تساخ -5-1

سیر کار   ها ءنهای نحوی، ساختواژی   معنای    در زبان فارس  با  یژو  هنا بهای  ساختهحویل 

در ن محمول  جود دارد.  شدن،سبب   مانندد متعدی مفروم های ساختدر هحویل برخ  از دارد. 

 :ویریم  م  نظر درزیر را  های جمو ،برای مثال

 .ها پنران کردامی  حس  را پشت بوه . الف (2)

 ها پنران شد.. حس  پشت بوه ب

متناظر ءن در )ب( ءغازی ها پنران شود. ساخت ها حس  پشت بوه    استامی  سبب شد در )الف(

مبنای هجربی    نظیری الزا    هواند  م اشار  ب  هنا ب سبب  در ابتدای ای  زیربخ   شد  است.اراه  

بی     ءغازی های سبب  همایز ساخت برای هبیی  پدیدة ارهقای پیدر را در ساخت ءغازی فراهم ء رد.

نتیجی   ( ب  همرا  حالت vها بستگ  دارد. از منظر نحوی در ساخت سبب ، ر یداد سبب  ) ساختار ءن

های پایان  مسیتقل در نحیو در   ویری ور نخست شدل شود. متمم بازنمای  م  ور   معرفِ یک در

سپس ور   فعوی  در سیاخت ءغیازی    بازنمای  درختی  ءن      « سرءشپز غذا را پخت»ساخت سبب  

 ویریم:  م  در نظررا « غذا پخت»
  «پخت اسرءشپز غذا ر» ( بازنمای  درخت  2)
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 «سرءشپز غذا را پخت»ور   فعو  در ساخت سبب    (1)
 ی نحوی:ها  پایان الف. 

 پز )انتزال    فاقد مقولۀ دستوری(√ریشۀ 

 [v]هستۀ ور   فعو  کوچک با مشخصۀ 

 i* V [S: D]با مشخصۀ  *iهستۀ 

 [3rd, Sg]  هطابق  [PAST]هستۀ ور   زمان با مشخصۀ 

 جوش  همجواری(   همور  پایان  مرکب از رهگذر ادغاا صرف  )هحت شرایط  ب. 
 ][ PAST]+3rd, Sg [  v+  پز√][  

 
 Ø        یی  پخی            
  «غذا پخت»( بازنمای  درخت  11)

 
 «غذا پخت»ءغازی ور   فعو  در ساخت   (11)

 ی نحوی:ها  پایان الف. 

 فاقد مقولۀ دستوری(پز ) انتزال    √ریشۀ 

 [v]هستۀ ور   فعو  کوچک با مشخصۀ 

 i* V [S: -D]با مشخصۀ  *iهستۀ 

 [9rd, Sg]  هطابق  [PAST]هستۀ ور   زمان با مشخصۀ 

 جوش  همجواری(   همور  پایان  مرکب از رهگذر ادغاا صرف  )هحت شرایط  ب. 

 ][ v [ + PAST] +3rd, Sg+  پز√][  
 

 Ø             یی پخی                   
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لنیوان   بی  را « غذا»یک ور   معرف هرکیب شد   vبا هستۀ « پز√»در قومر  نحو، نخست ریشۀ  

از رهگذر ادغیاا   *iهستۀ پذیرد. در مرحوۀ بعدی اشتقاق،   موضو  در ن  در جایگا  متمم خود م

را  v*P[S:D]وذاری کیرد ، سیپس   ارز  vلنوان   ا  را بای مقول ای با ور   فعو  کوچک مشخص 

کند. ور   معرف  وزین    کند، یعن  ساخت ور   فعو  ک  باید یک ور   معرف را مقول م فرافدن  

ای  سیامان   شود.  م  v*Pکامل  چرخۀدر جایگا  شاخص ب  ساخت معرف  شد  منتج ب  « سرءشپز»

Voice از . بر پایان یافت  فرافدن  است    نماد ستار  دالدهد  م  فعل قرار ةرا در ن فرافد  وسترد

  جیذب T ر   معرف را ب  جایگا  شیاخص هسیتۀ  و هری  یکنزد TP منظر نحوی، هستۀ ور   زمان

ویر   معیرف   ءغازی کند ک  در ساخت سبب  ور   معرف فالو  )موضو  بر ن (   در ساخت   م

در سیاخت   شیود.   می    ای  مرحو  ب  سیطوح رابیط ارسیال    بر ندادمفعول  )موضو  در ن ( است. 

 vصیور    بی  ایی   مقولی   متمم، مشخصیۀ  لنوان ب نامفعول   vPاز رهگذر ادغاا با  *iهستۀ ءغازی 

پیای   v[S: -D] صور  ب  است پس ای  مشخص  Dشود ک  فاقد مشخصۀ وزینش  وذاری م ارز 

جویوویری کیرد  ،    *i ۀدر جایگا  شاخص هسیت نحو از ادغاا هر لنصری شود   م درج  *iهستۀ 

در هنا ب سبب  د  معناوون   جود ، پژ ه  کنون در ر یدرد  شود.ور ب  ساخت معرف  نم کن 

 :شوند م  بافت  هعبیر ب  لحاظدارد ک  

(12) a. [i*] <- -> λxλe. AGENT (x,e) /_____ (agentive vP( 

b. [i*]<--> λx.x 

میتمم   vPپیذیرد. اویر    نحوی( صیور  می   اییر در بخی  معنیای  )پسی    عبانتخاب میان ای  د  ه 

ر ییداد خودانگیختی     لنیوان  بی    اویر   (a)ۀ شود وزینی  یرهعب( 2 )جموۀیک ر یداد پویا  صور  ب 

 هواند بی  هیر   م « غذا  پخت»وردد. لذا ر یدادی همانند  انتخاب م  (b) ۀشود وزین هعبیر( 11)جموۀ

 ۀهسیت   انلنیو  ب وری  کن vPافت ب هواند در م  *iهستۀ نحوی خوان  شود.  (b)   (a)د  ر   

امیا در   .ویردد  اشیبا  می   « سرءشیپز » شود ک  با یک ور   معرف هعبیر «ور  کن»معرف نق  هتای  

کی   اجید   « ، جوانی  زدن، کپیک زدن، زنیگ زدن )فویز(    شیدوف  دادن »دیگری هماننید   هایر یداد

ویردد. در مقابیل، در    مقید ر می    (b)هنرا خیوان   اند وریکن نامفعول    بد ن هعبیر یاه تساخ

 .است پذیر امدان (a)هنرا خوان  وری کن با هعبیر « ، بوعیدنب  قتل رساندن» هایر یداد

 کننید   م  معنای  ب  هیییر مدان اشار  ب  لحاظویریم ک   م  در نظررا های د متعدی  حال ساخت 

وونۀ مدیان    ،نخست شوند.  م نحوی ب  د  وونۀ )الف( مدان    )ب( مفعول  مشاهد   ب  لحاظ  
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ای مرکیب   یک ور   حرف اضاف وونۀ مدان  های  ساخت ةوزارد. ویر م مورد بحث   بررس  قرار 

(p*P)  ضیمایر   اسیطۀ   بی  هوانید   مفعول مستقیم در نق  پیدر می   .دنپذیر خود م  متمملنوان  ب را

. ای  ساز  ک  نشیانۀ مفعیول  دارد )را(، بیر مصیداق     انعداس  یا ور   معرف ارجال  بازنمای  شود

ای در نقی    ور   حرف اضیاف   صور  ب   مفعول غیرمستقیم  کند  م   تمعین  در جران خارج دالل

ای پس از ویر     ور   حرف اضاف  ها ساختای  در  .یابد م  زمین  هموار  در ساختار نحوی هظاهر

 یابد: م  معرف   در مجا ر  فعل نمود

 الف. ووسا ] کتاب را ر ی میز[ وذاشت.( 19)

 ها[ پنران کرد.ب. امی  ]چمدان را پشت بوه 

 ها[ پنران کرد.پ. امی  ]خود را پشت بوه 

 ها[ بار زدند. . صیادان ]میگو را ب  لنج

iای ب   حرف اضاف  ۀیک ریش ک  هنگام  
 Pصیور    بی  ءن  ای مقولی   ۀد مشخصی شیو   م   لمتص *

 √ ۀبا اهصال بی  ریشی   *i نخست هستۀ «کتاب ر ی میز» بندخرد در اشتقاق  وردد.  م   یروذا ارز 

شیود کی  از     می    سیاخت   p*[S:D] کرد  الیۀ  یروذا ارز  pصور  ای خود را ب  مقول  ۀمشخص ر ی

را  ppساخت   برء رد  [S:D]صور   را ب  ا  وزینش ۀ مشخص (میز)ور   معرف ادغاا با یک رهگذر 

  یرویذا  ارز  pصیور    بی   ا  ای مقول  ۀ  مشخص ادغاا ppدیگر با ای   *i . سپسکند  م   فرافدن 

اسیت   p*P[S:D]حاصیو   ة هنوز بیازبین  نشید ، سیاز   [ S:D]وزینش  ۀ ک  مشخص ءنجاد. از شو  م 

 p*P[S:D]بیا ایی     (کتاب)ور   معرف یک  نرایتاًوزیند.  را برم  D ۀک  یک ساز  با مقول pPیعن  

( از رهگیذر  2111 1مدان  پیدر   زمین  )هیالم   ۀد. رابطده  م   لرا هشدی p*P  یک  شود  م   ادغاا

المال  با .دارد  م  ت را دریافسطح در نق  زمین  معنای « میز»رمزوذاری   « ر ی» ۀیک حرف اضاف

حیرف   ۀشود ک  هست مدان  هعبیر م  ۀلنوان پیدر یک رابط بور   معرف د ا ، (1a) هعبیریة قالد

 بود: خواهد ب  قرار زیربازنمای  درخت  ءن  کند.  م    فمعر «ر ی»اضاف  

(11) 

                                                                                                             
1. L. Talmy 
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ءن برای سرولت نمای  موضو  در نی   ک   الف( ب  قرار زیر است ی19بازنمای  نحوی جموۀ ) 

 در ن دایر  نمای  داد  شد  است.  ( p*Pمرکب ) ای حرف اضاف ور   یعن  

(11 )[v*P  ووساi* [vP > √  وذارv > [p*P  کتاب راi* [pP ]]] وذار √  ر ی میزv ] 

(16) 

 
سپس فرایند پسیانحوی ادغیاا صیرف        ویرند.  های پایان  مستقل در نحو شدل م نخست ور  

« وذار   وذاشیی » اژوونۀ  دارای د « وذار√»ریشۀ . پذیرد  صور  م  ش های نق  هرکیب ریش  با ور

های پاییان  انتخیاب    ند   با هوج  ب  بافت برای درج در ور ا  است ک  مستقنً در  اژوا  ذخیر  شد

« ویذار »در رقابیت بیا   «  یی » در مجا ر   ند وذشیتۀ « وذاشی»نۀ  اژوو شوند. در ساحت فوقم 

هرکیب شد ، موضو  در ن  ب  ساخت معرف   vۀ با هست« وذار√». ا ل ریشۀ شود  م پیر ز   درج 
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میتمم ویر   فعوی  در     لنیوان  ب ک   است (p*P)ای مرکب وردد ک  خود یک ور   حرف اضاف م 

( 16در نمودار )ای مرکب ور   حرف اضاف ویری ای  چگونگ  شدل .کند  م  ت فرایند نحوی شرک

کنید.  ادغیاا   موضیو  بر نی  را بی  سیاخت معرفی  می         *iای  مرحو  با هستۀ  بر نداداراه  شد. 

صیور  ییک فعیل     ای ءن بی  مقولی   ۀشیود، مشخصی   ادغاا م  vPبا یک  *iنحوی  ۀک  هست هنگام 

یابد ک  از رهگذر ادغاا با ییک ویر      م  در ساخت نحوی نمود v[S:D]صور  وذاری شد  ب  ارز 

سیاخت     بیرء رد  v*P[S:D]صیور    وزینش  خود را بی  ۀشاخص، مشخصدر جایگا  « ووسا»معرف 

v*P  ک  خود میزبان مشخصیۀ زمیان    یابدم  ک  بعداً ب  شاخص ور   زمان ارهقا کند  را فرافدن  م

[Past]  مطابقۀ  [3rd, Sg]   است. هستۀ زمان از رهگذر فرایند شدافت ب  د  ورT   Agr    وسسیت

. پیس از المیال فراینید    دنشیو   می    جها دردر ای  هست « Øی»  شناس  «  ی»ها  ند وذشتۀ  شود  م  

دچیار   vۀ بیا هسیت  « ویذار  √»، ریشیۀ  شی  هیای نق   پسانحوی ادغاا صرف    هرکیب ریشی  بیا ویر   

 یابد.جوش  شد    ای  ریش  مقول  فعو  م  هم

 را در ییک موضیو  بر نی     د متعیدی  یها ساختدر  دانوه م ( *i)یا همان    ۀهست ک  درحال  

احتمال خال  ماندن ایی  جایگیا  نییز     کند اما نق  پیدر را بدان الطا  دکر فرافدن  جایگا  شاخص

هوانید بی     می   p*P اجید  های  در ساخت *i ۀی، هستءغازهای  د ر از هصور نیست. همانند ساخت

ثیری بیر  أایی  هی  کی     نپذیرفتی   صور  زیاس محمول ،صور  ای  رد ؛لحاظ معنای  هر  هوق  شود

موجیب   p*P ةدر حیوز د  هعبییر معنیای    ایی   داشیت. انتخیاب مییان     خواهید فعل کوچیک  هعبیر 

الزا   از سیاخت ( اد متعیدی )د ویذر    هبییی  همیایز سیاخت    شود. های ر یدادی متفا   م  ساخت

 وردد:  پذیر م  رهگذر هعبیر  ابست  ب  بافت امدان)وذرا( از 

بی    i* [pP راهیا  ویل  v > [p*Pبیر  √ < i* [vP امیی   v*P] .خان  بردوورا ب  ها ولامی   .( الف12)

 [ vبر √خان [[[ وو

ر  √خانی [[[  ووبی    pP] *p*P --- i] < vر  √ < vP] *i امی  v*Pخان  رفت. ]ووب  امی   .ب

v] 

هبیی   لقاب *i ۀمنظر بود   نبود موضو  بر ن  در جایگا  شاخص هست هفا   ای  د  ساخت از 

یک سیاخت د متعیدی شید      p*Pدر جایگا  شاخص  ها()ول است ک  در ا ل  منتج ب  هعبیر پیدر

 شود. م جایگا    هظاهر یک ساخت ناکنای   ی در ااما در د م  منتج ب  یک ور   معرف محذ ف 

، نپاشید، زدن بار»نظیر  الفعا رخ  ازب   با بهناصور   ب د متعدی  های تساخ س رفان بادر ز 
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 :ندشو  م    مشاهد «چسباندن، ریخت ، ... مالیدن،

 د متعدی(  تساخ)وونۀ مدان  بردها چسباندند بعدی ر  ب  بیل( کاندیدها پوستر س 12)

 د متعدی(  تساخ)وونۀ مفعول   بعدی چسباندندبردها ر  پوستر س کاندیدها بیل( 11)

 هیای  هیوان سیاخت   می   یابند. م د  ور   معرف در پ  هم   قبل از فعل نمود در وونۀ مفعول   

کی  در ءن مفعیول الحیاق  دارای     وونۀ مفعول  را نول  ساخت الحاق  مدان  دانسیت  - د متعدی

یادویار   الری  نجفی      کریمی ، . ر   اجد نق  معنای  پیدر استنق  معنای  مدان )زمین (   کن 

سیاخت  بیر  جیود    - ویوی  کوریری   - های الحاق  در زبان کردی ساخت( نیز در بررس  1916)

کی    ها دارای نق  معنای  مدان اسیت مفعول الحاق  در جمن  ءن وذارند. م الحاق  مدان  صح  

 ویرد:بعد از فعل قرار م 

(20) Kitaw-æ    bird-Ø-æ      mal 

   ‘کتاب را ب  خان  برد‘ 

 هیای پاییان  مسیتقل در نحیو شیدل       ویر  مفعیول ، نخسیت  وونیۀ   - در یک ساخت د متعدی 

 .دشیو می  هرکییب  ش  های نق    ریش  با ورالمال   سپس فرایند پسانحوی ادغاا صرف  ویرند   م 

ای  مقولی   ۀمشخصی  ،شود هرکیب م « بعدیپوسترهای س » ور   معرفبا یک  *iنحوی  ۀ قت  هست

 رهگذر ادغاا با ییک ویر   معیرف    زیابد ک  ا م  هظاهر DP[S:D] صور  ب  شد   یوذار ءن ارز 

در جایگا  شاخص  «بردهابیل»معرف د ا ور    ، رد  شد ءوزینش  ءن بر ۀمشخص« بردهابیل» د ا

D   نرایتاً یک شود  م    فرافد
*
P ت متمم فعل در فرایند نحوی شیرک  لنوان ب ک   دده  م  لرا هشدی

ادغیاا   موضیو  بر نی     دیگیر   *iایی  مرحوی  بیا هسیتۀ      بر نداد د.ده  م ل یشدرا ه vP   کند  م  

کی    vۀ بیا هسیت  « چسیب  √»ریشۀ کنیم ک  نشان باید خاطر کند.  م را ب  ساخت معرف  « کاندیدها»

( در یک ساخت سبب  ساد ، 2119شود. ب  پیر ی از کو  ) م است هرکیب « انی»پذیرای  ند سبب  

نحیوی ایی    بازنمیای   وییریم.   م  در نظر( *iکمین  با یک ور   جرت )یا همان  صور  ب جمو  را 

امیا هعبییر پسیانحوی    است  د  مفعول ک  همانند یک ساخت  شود اراه  م ( 21ساخت در نمودار )

هعبییر پیدیر   « بعدیپوسترهای س »هعبیر زمین    ور   معرف « بردهابیل»متفا ه  دارد. ور   معرف 

 دارند. م را دریافت 

(21) 
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معنیای  بی  انتقیال مالدییت داللیت       ب  لحاظک   ویریم م  را در نظر د مفعول های  حال ساخت 

مفعیول  وونۀ الحاق    )ب( وونیۀ  یابند: )الف(   م هظاهر  نحوی ب  د  وونۀ ذیل ب  لحاظ  کنند   م 

D)پیچیید   ییک ویر   معیرف    وونۀ الحیاق    د مفعول های  ساختة وزار .«ای  ب»
*
P)  لنیوان   بی  را

   .پذیرند خود م موضو  در ن  

 دومفعولی های ساخت -5-2

 (د مفعول ساخت  الحاق  ۀ( مادر بچ  ر  غذا داد )وون22)

. کنید   را فرافدنی   D*P   شود  لنوان متمم ادغاا ب  DPیک  هواند با م  *i ۀاز منظر نحوی، هست 

کنید. چگیونگ  ایی      م  مالک را الطا نق  هتای  ادغام  ةاز منظر معنای ، ای  هست  ب  د می  ساز

 : شود اراه  م زیر   نمودار   ادغاا در بازنمای 

(29 )[v*P  مادرi* [vP > √  دv > [D*P   بچ  رi* [DP  ]]] د  √غذاv] 

(21) 
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بی  ویر     « غیذا »از رهگذر ادغاا با یک ور   معیرف   *i ۀهست (21) د مفعول ساخت در یک  

د   *iالحیاق  ییا همیان     ۀکنید. هسیت   م  در جایگا  شاخص نق  مالک را الطا« بچ »معرف دیگر 

مفعیول  صور   ب ۀ موضو  بر ن  ای  هستکند ک   ب  هم مرهبط م مالدیت  ۀور   معرف را با رابط

 زبیان در سیاخت الحیاق    ورچی  کیاربرد   یابد.  م  رل ا ل( با نق  معنای  مالک هظاهالحاق  )مفعو

 اسیت    بود از بسامد باالی  برخوردار 2کنسیکنوی  در فارس  فت  اما کاربرد ءن ای   کاه 1امر زی

 ر د: م  ب  کار االی نگار  فاخر   هنوز هم در سبک   

 داشت.   ارزانیزدان  ی را ای  سعاد   -ب           نمود. الطا سوطنت مرا اهورا -( الف21)

 :شود  م   نبیا نیز «ای  ب»انتقال مالدیت از رهگذر ساخت مفعول  ةپدید ،افز ن بر ای 

 .دهد [[ م ب  هم  بندوان  pPشمار  را ] های ب  ]نعمت خدا ند -( الف26)

 .بخشید [[اقشار ضعیف ب  pPرا ]ثر ه   ]یک پزشک خیر  -ب

ها در نیو   ک  هنرا هفا   ءن دهد  ( نشان م 21)نحوی بازنمای  (   21)نحوی بازنمای  مقایسۀ  

بی   پیردازیم کی      ( می  22(   )22)د  ساخت حال ب  مقایسۀ ادغاا شد  است.  vمتمم  است ک  با 

حیرف  اسیت کی  هوسیط     9نمای مقصید ب  مسییر پرداخت   ،قابل هعمق ۀندتاند. یدساننحوی  لحاظ

 - سیبب »  در بافت افعال  شود  م   [  اژوانهدف مدان  + ،نمای جرت ]+ ۀبا مشخص« ب »اضافۀ 

 :دهد  م   نشان انتقال از مدان  ب  مدان دیگر را 1«حرکت

 .ارسال کرد [[در از  ب  pP] هوپ را]( امی  22)

کنید     هوپ مسیری را طی  می    شود  م   نبیا« ب » ۀمدان  میان پیدر   زمین  با حرف اضاف ۀرابط 

مدیان را لین   بیر     ۀهوانید مشخصی   در ای  بافت می  « ب »نرای  حرکت ءن در از  است.  ۀک  نقط

بیا داشیت    « ای  بی »در سیاخت مفعیول   « ب » ۀاز سوی دیگر حرف اضافمسیر  اژوان  کند. ۀمشخص

 :دهد  م   نشان)مالک(  1کنند  تدریاف[ انتقال مالدیت را ب  لکما فهد+، نمای مشخص  ]+جرت

                                                                                                             
1. Modern Persian 
2. Classical Modern Persian (CMP) 

 شود مبدا، مقصد   وذر هقسیم م ور   مسیرنما ب  س  طبق  اصو  مسیرنمای . 9

؛ کرفدیا  2119هارل  2111؛ بک   جانسون 2112هموار  نق  معنای  هدف را داشت )لوی   کنند  دریافتهای ا لی   در هحویل .1

 در میان دیگران(.  1121؛ پیندر 1126؛ ا هرل 1111

 (   هیدف مدیان   possessional goalود  )ها با لنوان هدف م از ءن to-dativeساخت   ( در بررس2111 ،2112) لوی . 1

(spatial goalناا برد )   شوند. هعبیر م زمین  )مدان( مالک    لنوانک  در هحویل کنون  ب  است 
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  .داد [[ووسا ب  pP]کتاب را ]( امی  22)

هیا در   مصادیق مختوف ساختار نحیوی  احدنید   هنریا هفیا   ءن    ( 22(   )22ها در )بند خرد 

هعبییر زمینی    در   « بی  » ۀور   معرف بعد از حرف اضاف (22)  هعبیرهای معنای  است ک  در ساخت

از اسیتقنل   ر یدرد معناشناسی  هعبییری   ب  پیر ی از دارند. هعبیر مالک را دریافت م  (22)  ساخت

  « ای  بی »سیاخت مفعیول   هماننید  های نحیوی یدسیان    ساخت دادیم چگون     نشان نحو دفا  کرد 

؛ دامنی  ایی  هعیابیر از    دارنید   تمتفا   دریاف هوانند هعابیر م « ب » ۀد متعدی با حرف اضافساخت 

 شود. م  اصل خوان  معنا هحدید رهگذر

بی    . جیود دارد  1یف رهصی  ( هم22) انتقال مالدیت در« ب »(   22نما در ) مدان« ب »د بی  اقدر   

معنای  مجزاسیت    های نحویهظاهر ساختواژی یدسان در محیط هصریف هم( 2111التقاد امبیک )

بتوانید د  نقی    ) اژ( ک  یک صیور    دهد  م   زمان  ر ی هصریف  هم( 2111) 2هعریف کاها  ب  بنا

  مدیان نق   خوب  است؛ چون هم  اجد ۀاز زبان فارس  نمون «ب » ۀکند. حرف اضاف متمایز را ایفا

مود  در چارچوب صرف هیوزیع  بیا   « ب »مدان    « ب » .هصریف هم   هم  اجد نق  مود  است

 شود.  م   هبیی ها    هحت اصل زیرمجمول ه اژوازیرهخصیص   احدهای فرض 

 گیرینتیجه -4

د متعدی در زبان فارسی    های د میعول    ساختبررس  ها ضم   کردیم   پژ ه  حاضر سعدر 

در کنییم.    هحوییل ( 2112) اسی    د   مرنتیز  شن د از منظیر ر ها را  ءناشتقاق نحوی   هعبیر معنای  

هیای   سیاخت ای از  هحویل یدپارچی  ر یدرد معناشناس  هعبیری معناشناس  زایش ، هقابل با ر یدرد 

د. در ایی   کن م  های نحوی را از منظر معنای  هعبیر ک  ساخت ددهم   تموضول  را ب  اصول  نسب

کننید هیا   های  ک  در اشتقاق نحوی شیرکت می   ساز هنرا بخ  زایا در دستور است   ر یدرد نحو 

هیوان   می  دهید چگونی      می    نشیان پژ ه   ای . اندرا بسازند فاقد ر ابط معنای  هر بزر  احدهای 

 *iمعیرف موضیو  بیا بیر چسیب       ۀییک هسیت   ی معنیا ی   ینحو های  هنا ب موضول  را ب   یژو

 درانتقیال مالدییت    ةپدیید کیرد.     اراهی های معرف موضیو    فر کاست ها هحویل  احدی برای هست 

شیود کی      می    هبییی با ایی  فیرض    های د متعدی ساختمدان  در  ۀ  رابط د مفعول های  ساخت

صیور    مستوزا وزین  یک ور   معرف مرکب بی   د مفعول هوانای  فعل برای حضور در ساخت 

                                                                                                             
1. syncretism   
2. P. Caha  
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D*P      ای اضیاف  هوانای  فعل برای رخداد در ساخت د متعدی مستوزا وزین  یک ویر   حیرف 

ب  هرهییب   ،DP   pPبا یک متمم  *i ۀمدان  است ک  از رهگذر هرکیب هست P*p صور  ب مرکب 

هعبییری   ةها از یک قالد نق  چگونگ  هعبیر ای شود.   م  شاخص الطا ب  نق  هتای  مالک   پیدر

های نحوی هعریف   بر اسار اصل خیوان  معنیا    ساخت ۀویرد ک  در سای  م    ابست  ب  بافت مای

ییک  ی یادشد  از جایگا  ساختاری ها ساخت های بر ن  در موضو هعبیر  ،ر  از ای  شود. م  دیحده

دادییم چگونی        ، نشیان یی  بیر ا . افیز ن  وییرد   م   مایمعنای  ریش   - نحوی   نق  مفروم  ۀهست

 « بی  »  سیاخت مدیان  بیا حیرف اضیافۀ      « ای بی  »همانند ساخت مفعول یدسان نحوی  های ساخت

هیای نحیوی    از رهگیذر سیاخت  )انتقیال مالدییت(     یک معنا  باشند  داشت مختوف هعابیر  هوانند م 

مصیادیق   (22(   )22)هیا در   بنید   خیرد  د.شیو   نابیی  «ای بی  »مفعول وونۀ الحاق    وونۀ  - مختوف

های معنای  است ک  هعابیر مختوف را   در  یژو ها ءنمختوف ساختار نحوی  احدند   هنرا هفا   

مدیان     « بی  »هصیریف    همب   هوان م های ای  پژ ه   از دیگر یافت  دارند.  م   در پسانحو دریافت

زیرهخصیصی   در چیارچوب صیرف هیوزیع  بیا فیرض      کرد ک    ها اشار مود  در ای  ساخت« ب »

 شود.  م   هبیی ها    هحت اصل زیرمجمول ه اژوا احدهای 

 منابع

د  «. بازنگری در هصریف زمان وذشت  در زبان فارس  بر پای  نظری  صرف هوزیع (. »1912)انوش ، مزدک 
 .21-12، 1912، فر ردی    اردیبرشت 1.   زبان ماهنام  جستارهای 

 .نامۀ دکتری دانشگا  هررانهای فارس . پایانبندی فعلشناس   اژوان : طبق (. معن 1922ر ش ، بوقیس )

ا لی  کنفیرانس  «. بنیادجایگا  مفعول مستقیم در فارس : بررس  داد (. »2111فقیری، پگا    پوت سامولیان )

 .21-61اشناس  زبانرای ایران ، دانشگا  هرران، ایران، مو  در نحو   معن

«. اثیر کوی    جزهی  در هنیا ب مدیان  زبیان فارسی        (. »1911کریم  د ستان، غنمحسی    لو  صفری )

 .11-22. سال سوا، شمار  ا ل، برار   هابستان. های زبان شناس  پژ ه 

. سال ی زبان ها پژ ه «.   پیامدهای نظری ساخت الحاق : هوصیف(. »1916کریم ، یادوار   الر  نجف  )

 .121ی 11 .1916نرم، شمار  ا ل، برار   هابستان 

هیای   مجو  پژ ه . «بررس  ساخت د  مفعول  در متون ادب فارس ». (1912)لطف  مویدی، ، مونا   رضا 
 .111-111 ، شمار  ا ل، برار   هابستان.1سال  .شناس  زبان

. د ماهنام  جستارهای «افعال د  مفعول  در زبان فارس : هعامل میان نحو   کنا»(. 1919هنگام  )  الظ  ،

 .221-211، 1919ما   ، برم    اسفند1زبان . شمار  
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