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 2گراهای حالت و تتا با رویکرد کمینههمشخّصتحلیلی از 

 ارسالن گلفام2

 سدانشگاه تربیت مدرّ ،شناسی همگانیباندانشیار گروه ز

 مریم نجیمی

 شناسی همگانیارشد زبانسکارشنا

 چکیده
 های ساختاری فاعلی، مفعول رایی،نی حالتتحلیلی به توصیف چگونگی بازبی - با روش توصیفی 3این مقاله

 متعددّی مرکّبدارای فعل  ۀجمل 281 پیکرۀ مورد بررسی پردازد.می های تتاو نقش ایبهازی، برایی، بایی و 

های سداختاری در حالتمی. تمادشوتحلیل میگرا کمینه ۀهای موجود در برنامفرضیهدر چارچوب  است که

خالف . بدرشودمیبازبینی نقش تتای آنها  ،گروه ۀر بازبینی و به محض ادغام با هستگمشخّص - هسته ۀرابط

اگر بدروز واجدی داشدته  گیرد؛صورت می «را»عنصر  توسّطی گرا، بازبینی حالت مفعول رایکمینه هایفرضیه

هدای حدرف همزمان با بازبینی حالت ساختاری، نقش تتدای گروه ،های مفعولیحالت سایر در بازبینی. باشد

 ارتبدا  دارد. حدرف اضدافهبدا نقدش تتدای کنندده بازبینی ۀمشخّصکه طوریه شوند، بتعریف نیز بازبینی می

 ،قائدل شدد میهدای اسدی گروهای تتاهحاالت دستوری و نقش ۀمعناداری میان هم ۀابطر توانهمچنین نمی

 ی تقسیم کرد.مشخّصهای بندیتوان افعال را به دستهمیننابراین ب

 گراکمینه ۀتتا، برنام ۀحالت، نظری ۀبازبینی، نظری ۀنظری ها:کلید واژه
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   golfamar@yahoo.com                      . پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول: 1

س است. عالقمنددان بده آگداهی از در دانشگاه تربیت مدرّارشد مریم نجیمیسینامۀ کارشنااین مقاله برگرفته از پایان .3

و یدا   golfamar@yahoo.com ییدا بدا پسدت الکترونیکد ردهتوانند به اصل اثر مراجعه کمیجزئیات این پژوهش 

najmoddine@gmail.com .مکاتبه نمایند 
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 مهمقدّ -2

بخشدی جایگزین نظریۀ حالدت 4بازبینی ۀت، نظریبا حذف مفهوم حاکمی ،گراکمینه ۀدر برنام

گر هسته نسبت بده مشخّصو  متمّمهای موجود در همشخّصبازبینی ۀ و این نظریه وظیفشده 

 - گر یا هسدتهمشخّص - هستهۀ بازبینی آنها از طریق رابطۀ بواسط)های خود هسته همشخّص

در این مقاله برآنیم  .ده گرفته استبر عه را هاهمشخّصدر نهایت حذف  انطباق آنها و (،متمّم

ۀ مشخّصد روشدن کندیم کدهدر زبان فارسی بررسی کرده و را حالت ۀ مشخّصهای تا ویژگی

از  قدوی.های ضدعیف اسدت یدا همشخّصاز نوع  و شودچگونه بازبینی میحالت در فارسی 

ت و یماکدحدۀ دالف نظریددخدربد ،(2333) 6زنیکد( و لد2333) 5هورنشدتاین ،سوی دیگدر

شدخص و ) 7ای فدیهدهمشخّصدهای تتایی را جزئی از گرا، نقشکمینهۀ گزینی و برناممرجع

نیدز معتقدد اسدت در  (2382) زاهدی .گیرندبایست مورد بازبینی قرار یدانند که ممیشمار( 

ندد نتوامدید کده نشومیهای فی محسوب همشخّصهای تتایی بخشی از فارسی معاصر نقش

های همشخّصال اینجاست که این ؤس . بر این اساس،دناعطا شو گانژوا درنحو و هم  درهم 

 براساس مطابقه یا حرکت؟  ،شوندتتایی چگونه بازبینی می

هایی را بررسی کنیم که بیش از یک جزء در این مقاله برآنیم تا آن دسته از فعل ،همچنین

هایی ن دسته از فعلآ ۀشوند. از سوی دیگر به مطالعمی محسوب مرکّبدارند و به اصطالح 

هسدتند. در  متعددّینیاز دارند و بده عبدارتی  متمّمپردازیم که در مدخل واژگانی خود به می

شدود کده از ترکیدب گفته مدی افعال از به آن دسته متعدّی مرکّبیی، افعال گراکمینهرویکرد 

 د. موضوع اصدلی ایدن پدژوهشنشویل می)همکرد( تشک فعلی با فعل سبک یک عنصر غیر

ۀ و نحدو متعددّی مرکّدبفعدل  متمّم میهای اسهای تتایی و حالت گروهنقشۀ بررسی رابط

 مرکّدبفعدال تدوان ا، آیدا مدیدیگدر به عبارت؛ باشدگرا میکمینهۀ اساس برنامزبینی آنها بربا

هدای تتدایی و ندوع حالدت میدان نقدشۀ ی از نوع رابطدمشخّصهای بندیرا به دسته متعدّی

 بندی کرد؟تقسیم

                                                      
4. checking system 

5. Hornstein 

6. Lasnik 

7. phi features 
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تحلیلدی و در چدارچوب  - در این مقاله که مبتندی بدر روش توصدیفی به طور خالصه،

بده  ،لدب جملدهدر قا متعددّی مرکّدبفعل  281ست با بررسی ا گراکمینهۀ های برناماستدالل

 پردازیم:بررسی سه پرسش ذیل می

 شود؟زبان فارسی به چه صورت انجام می حالت درۀ مشخّصبازبینی ( 2

 شود؟ در زبان فارسی چگونه بازبینی می تتاۀ مشخّص( 1

میدان ۀ از ندوع رابطد ،یمشخّصدهدای را به دسته مرکّب متعدّیفعال وان اتچگونه می( 3

 بندی کرد؟تقسیم ،های تتایی و نوع حالتنقش

 تحقیقة پیشین -2

در فارسدی ندوین،  مرکّدبسداخت فعدل »بدا عندوان  ،دکتری خودۀ در رسال (2382) زاهدی
های واژگانی، نحدوی یدا ها و مکانیسم، روشمرکّببه بررسی انواع فعل  ،«گراهنگرشی کمین

، توزیع حالت نحدوی مرکّبفعل ۀ دهنددستوری اجزای تشکیلۀ نحوی تشکیل آنها، رابطفرا

پددردازد. وی بددا اسددتفاده از گرا مددیکمینددهۀ وعی آنهددا در چددارچوب برنامددو سدداخت موضدد

چهدار  بهرا  مرکّبفعل  ساخت،فرایند  22با اختصاص  و( 2332) 3و کیسر 8بندی هلهتقسیم

 ،تقسیم کرده است. همچنین متعدّی، ارگتیو و 22)الزم( ، غیر ارگتیو28)الزم( گروه غیرمفعولی

در زبدان  مرکّدبفعدل تحلیلدی جدیدد از سداخت  ،(2333) 21با استفاده از طرح کلی بداورز

ر زبان فارسی پیوسدتاری را تشدکیل د مرکّبکند. به اعتقاد وی ساخت فعل فارسی ارائه می

ترکیدب شدده و میاس با عناصر غیر فعلی و عموماً ،دهد که در یک سوی آن افعال سبکمی

و در سدوی  دهندروی هم ساخت موضوعی را تشکیل می آورند که برمیساختی را بوجود 

الزم است. سازند که پردازند و ساختی را میبه اشباع موضوعی خود می ،ال سنگیندیگر افع

 نحو مفدرو  و اساسداًۀ توان فرایند ادغام را در حوزوستار فوق میپی هایساختۀ برای کلی

مجدوز ترکیدب دارد. ۀ ماهیتی بازبینانه و صدادر کنندد با این فر  که نحو ذاتاً ،کافی دانست

                                                      
8. Hale 

9. Keyser 

10. unaccusative 

11. unergative 

12. Bowers 
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هددای تتددایی را شقن ،(2333) ( و لزنیددک2333) همسددو بددا هورنشددتاین ،(2382) زاهدددی

هدای تصدریفی واحددهای واژگدانی داند که بده عندوان بخشدی از ویژگدییی میهاهمشخّص

برای اشتقاق جمله از واژگان به صورت صرفی وجود دارند. بدین ترتیب نحو  شده برگزیده

وی بدر ایدن نکتده  ،ر نهایدتکند. دنقش بازبین را ایفا می نیز صرفاً های تتایینقشۀ در زمین

در زبدان  مرکّدبنحوی و یدا واژگدانی از سداخت فعدل  صرفاً تحلیلیۀ کند که ارائکید میأت

 رسد.صحیح به نظر نمی فارسی

چگدونگی بدازبینی »بدا عندوان  ،ارشدد خدودکارشناسدیۀ نامددر پایدان نیز قصبه فرخنده

گدرا در کمیندهۀ برنامدۀ ی و مفعولی( برپاید)فاعل )شخص و شمار( و حالت های فیهمشخّص

جانددار، فاقدد فاعدل دارای فاعل آشکار، فاعدل غیر هایتساخبررسی  هب ،«جمالت فارسی

 دارای فاعل آشکار دارای نمود استمراری و کامل، ساخت منفی و آیندده هایساختآشکار، 

)گفتمت(، ساخت مجهول  صرفی فاعلی و مفعولیۀ ل از فعل به همراه پایانو جمالت متشکّ

ه بد ،یجه رسیده کده در زبدان فارسدین نتایبه پرداخته است. وی یمتمّمو ساخت دارای بند 

زمدان ۀ ارتقاء فعل از گروه فعلی به هسدت ،غنی داردۀ های صرفی مطابقعنوان زبانی که نشانه

زبان  هایساختهای فی و حالت در همشخّصبازبینی  عالوه بر این،ار است. صورت آشکه ب

اعطا  میگروه اسآن فارسی را تابع وضعیت جهانی آن دانسته و معتقد است حالت فاعلی به 

حالت مفعدولی اعطای زماندار مطابقت داشته باشد.  Tی فی با هاهمشخّصشود که از نظر می

ۀ گیرد. وی همچنین بدنبال اثبات این فرضیه بوده که مطابقمیگذرا صورت ۀ هست توسّطنیز 

ع زبدان فارسدی تداب هایسداختزمان در انواع ۀ گر گروه زمان با هستمشخّصی هاهمشخّص

 یید نشده است. أوی تۀ فرضی البتهکه  شرایط یکسانی نیست

 مبانی نظری -9

سداخت،  -ژ ، یعندیحاکمیت و مرجع گزینی نظریۀچهار سطح بازنمایی  گراکمینهۀ در برنام

وایدی و منطقدی بده دو سدطح رابدط صدورت آ ،ساخت، صورت منطقی و صورت آوایی -ر

ادراکدی تعلدق  - نیتدی و فراگدویی - مفهدومی ۀزکه به ترتیب به دو حدو اندتقلیل پیدا کرده

 ،از جمله اصل فرافکنی، اصل فرافکنی گسترده و دیگر اصول اقتصداد ،. اصول متفاوتیدارند

نطدق  ۀ، قدوگراکمینه برنامۀن ترتیب، بر اساس ایبهکنند. می ءایفا این برنامهنقش محوری در 
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یعندی صدورت آوایدی و  ،طح رابطشامل چهار بخش است: واژگان، نظام محاسباتی و دو س

واژگدان  ۀ، نخسدت عناصدر واژگدانی از حدوزگراکمینه برنامۀصورت منطقی. در چارچوب 

نظام محاسباتی عناصر  ،گیرند. سپسمیواژگانی( قرار  ۀشوند و در شمارش )آرایمیگزینش 

ز کندد و بدا اسدتفاده امدیواژگانی موجود در شمارش را در نقا  مختلف اشدتقاق گدزینش 

 ۀسازد. وقتی که اشتقاق به مرحلدمینحوی را  هایساخت، 23عملیات نحوی ادغام و حرکت

بازنمون رسید، برای تعبیر آوایی و معنایی بده ترتیدب بده صدورت آوایدی و منطقدی ارسدال 

بازنمایی  شامل واژگان، نظام محاسباتی و دو سطح گراکمینه ۀشود. جان کالم اینکه، انگارمی

 گراکمینده برنامدۀ(. در 37 :2338 ،سدت )شدعبانیا هاها و بازنماییاشتقاق و اصول حاکم بر

دهدد مدیشمارش تا صورت منطقی سه نوع عملیات نحوی انجدام  ۀنظام محاسباتی از مرحل

که عبارتند از: گزینش، ادغام و حرکت. نظام محاسباتی پس از گدزینش عناصدر واژگدانی از 

کندد و سداختی بزرگتدر تشدکیل میا با یکدیگر ترکیب شمارش از طریق فرایند ادغام آنها ر

هدا را بده عهدده دارد. فرایندد ترکیب این عناصر و اشتقاق جمله ۀدهد. فرایند ادغام وظیفمی

ادغام باید پیش از بازنمون کامل شود چراکه پس از بازنمون هدی  عنصدر زبدانی دیگدری را 

ر از جایگاه خدود حرکدت کدرده و بده یک عنصفرایند حرکت  توان به اشتقاق افزود. درمین

گدذارد. ایدن مدیخدود ردی بدر جدای  ۀو در جایگاه اولیدکند میجایگاه باالتری ارتقاء پیدا 

اسدت ی صوری عناصر نحوی هاهمشخّصیکی حرکت . شودمیحرکت به دو صورت انجام 

دیگدری  ؛ واین حرکت جذب یدا تدراوش ندام دارد که برای بازبینی ناگزیر به ارتقاء هستند.

سدازه نامیدده  به همراه عناصر واژگانی حامل آنهاسدت کده حرکدت کدلّ هاهمشخّصحرکت 

اسدت، در صدورت  پدذیرتعبیر از آنجا که اشتقاق همگرا تنها شدامل عناصدر کدامالً شود.می

و اطالعات مقولده  24ی شخص و شمار اسمواره هاهاهمشخّصپذیر شامل منطقی عناصر تعبیر

هدای حدرف ی شخص و شمار فعل، صفات و گروههاهمشخّصو  دهستنای عناصر واژگانی 

: 2335 ،کیندد )چامسدهای نقشی تعبیدر ناپذیری حالت هستههاهمشخّصتعریف و همچنین 

گیدرد. بدر ایدن مدیبر اساس اصول اقتصاد صدورت  گراکمینه برنامۀ. حرکت در (177-178

هدای حاصدل از براین، بازنمداییبندا؛ تصادی باشندبایست تا حد امکان اقمیاساس، فرایندها 

                                                      
13. move 

14. nominals 
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بکار رفته باشدد و  هابایست تا حد امکان ساده باشند و حداقل عناصر نحوی در آنمیاشتقاق 

اصدول  .(288: 2338 ،های آوایی و منطقی تعبیرپذیر باشدند )شدعبانیاین عناصر در صورت

، اصدل 26آخدر ۀچار ، اصل25توان به شر  پیوند کمینهمیاقتصاد انواعی دارد که از میان آنها 

 و اقتصاد بازنمایی اشاره کرد. 27تعلل

 بازبینی نظریة -9-2

ی نحدوی، واجدی و هاهمشخّصدای از موعدهمج ۀبه منزلد گراکمینه برنامۀدر  عناصر واژگانی

قابدل خدوانش هسدتند و  صدورت آوایدیی واجدی در هاهمشخّصدشدوند. مدیمعنایی تلقی 

در سدت کده ا یک اشدتقاق وقتدی همگدرا ،نتیجه. در صورت منطقیی معنایی در هاهمشخّص

بطور صحیح از یکددیگر متمدایز و مجدزا شدوند. در نتیجده  هاهمشخّصاین فرایند محاسباتی 

آن دسدته از  ،البتدهقابدل خدوانش نیسدتند.  صورت آوایدیی نحوی و معنایی در هاهمشخّص

ی که خوانا نیسدتند خوانا هستند قابل تعبیر و آنهای صورت منطقیی نحوی که در هاهمشخّص

صدورت بایست قبل از رسدیدن بده میی غیر قابل تعبیر هاهمشخّصباشند. میغیر قابل تعبیر 

صدورت حذف شوند، در غیر اینصورت اصل تعبیر کامل نقدض شدده و اشدتقاق در  منطقی

ی غیر قابل تعبیدر حدذف هاهمشخّصدر اثر حرکت است که  ،همچنین شود.میساقط  منطقی

حرکدت مجدوز  ۀی غیر قابل تعبیر بوسدیلهاهمشخّصبازبینی برای حذف  هر نتیجشوند. دمی

توانندد ضدعیف یدا قدوی باشدند. می هاهمشخّص(. از سوی دیگر 1885 ،گیرد )هورنشتاینمی

بایست قبل از آنکده دسدتور میهستند و  28ی قوی به لحاظ واجی غیر قابل قبولهاهمشخّص

که نیازی به بازبینی ی ضعیف تا زمانیهاهمشخّص ،برعکسپیدا کند، بازبینی شوند.  23انشقاق

ی قدوی نیدز هاهمشخّصدشدوند. مدیآشکار آنها نباشد طبق اصل تعلل بطور پنهدان بدازبینی 

قددرت  ۀن ترتیب تنوعات زبانی در نتیجدایبهبایست تحت حرکت آشکار بازبینی شوند. می

شدود آن اسدت کده چده عداملی میالی که در اینجا مطرح ؤقابل تعریف است. س هاهمشخّص

                                                      
15. Minimal Link Condition = MLC 

16. Last Resort 

17. Procrastinate 

18. indigestible 

19. split 
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ی فی )شدخص، هاهمشخّص ی نحوی است؟هاهمشخّصقابل تعبیر بودن یا نبودن  ۀتعیین کنند

ی فی فاعدل و بطدور عدام هاهمشخّصکه ؛ بطوریگزاره با نهاد ۀمطابق ۀلأمس و شمار، جنس(

ز آنجدا کده اغیر قابدل تعبیرندد.  ۀی فی گزارهاهمشخّصکه موضوعات قابل تعبیرند، در حالی

حدداقل یکدی از عناصدر  ،ی غیر قابدل تعبیدر اسدتهاهمشخّصبازبینی حالت در گرو حذف 

عل سبک و حالت ف ۀمشخّصشد. از سویی غیر قابل تعبیر حالت داشته با ۀمشخّصبایست می

 ۀل تعبیدر اسدت و در بدیش از یدک رابطدهای ساختاری غیر قابحالت دهنده ۀهم یبطور کلّ

بل تعبیدر ه حالت غیر قامشخّص هدهندحالت ،بنابراین؛ مشارکت داشته باشد تواندمیبازبینی ن

بدازبینی  ۀطددر نتیجده در راب ،فی فعل غیدر قابدل تعبیدر اسدت ۀمشخّصدارد. از سوی دیگر 

ی قابل تعبیدر معندایی شدامل شدخص و شدمار و جدنس هاهمشخّصبایست حذف شود. می

 heالت غیر قابل تعبیر است زیرا ضدمیر ح ۀمشخّصی فی( و زمان فعل است و هاهمشخّص)

غیر قابل تعبیدر اسدت.  ،زمان فعل ۀبجز مقول ،نیزفاوت معنایی ندارد. تصریف فعل ت himبا 

ی مربو  هاهمشخّص ۀی خود هسته قابل تعبیرند و همهاهمشخّصدر مجموع فقط تعدادی از 

ی قابدل هاهمشخّصدبدازبینی  باشند. در فرایندمیگر هسته غیر قابل تعبیر مشخّصو  متمّمبه 

از بازبینی  بعد صورت منطقیی غیر قابل تعبیر در هاهمشخّصکه مانند در حالیمیتعبیر باقی 

تتدا و معیدار  نظریۀنحوی زبان مرتبط است،  ۀحالت به حوز نظریۀکه در حالی مانند.میباقی 

گذارندد. در واقدع ثیرأبان هستند ولدی در سداخت نحدوی هدم تمعنایی ز ۀتتا مرتبط با حوز

کده شدامل  . افعدال الزمشوندمیهای معنایی جزئی از ساختار معنایی واژگان محسوب نقش

در ساختار معنایی خود تنها یدک نقدش تتدایی دارندد،  هستند، هاغیر ارگتیوها و غیر مفعولی

 ،ردارای دو نقش تتایی در ساختار معنایی خود هستند. از سوی دیگ متعدّیکه افعال درحالی

توان گفدت تنداظر می ط به یک عنصر واژگانی اعطا شود.بایست فقط و فقمیهر نقش تتایی 

نقدش  ۀهای تتایی وجود دارد. تنها عناصری پذیرنددیک به یکی میان عناصر واژگانی و نقش

خدواهری  ۀم به ذکر است که بازبینی در رابطدتتا هستند که موضوع محمول قرار بگیرند. الز

 گیرد.میگر و تحت ادغام صورت مشخّص - هسته

فرایندد تطدابق جدایگزین مطابقده شدده اسدت.  ،بازبینی موضوع در رویکردهای اخیر به

یدا عناصدر نیسدت. در  هاهمشخّصدمطابقه نیازمند حرکت  برخالفکه فرایند تطابق بصورتی
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نامتقارنی است که بین کاوشگر و هددف شدکل  ۀ، رابط12و هدف 18واقع تطبیق یک کاوشگر

تعبیدر  یهاهمشخّصدگردد. دراثر ایدن فرایندد، میو از این طریق سبب فرایند تطابق  گیردمی

ی تعبیرناپدذیر هاهمشخّصدشدوند. کاوشدگر دارای مدیگذاری ناپذیر کاوشگر و هدف ارزش

را بصدورت تعبیرپدذیر در اختیدار دارد. تطدابق،  هاهمشخّصداست، در حالی که هدف همان 

گذاری کند. ارزشمیگذاری آنها حذف ر کاوشگر را از طریق ارزشر ناپذیی تعبیهاهمشخّص

بدین کاوشدگر و  ۀدر شکل گیری رابط گردد.میبر هاهمشخّصهای به یکپارچه ساختن ارزش

 شود:میهدف شرایطی حاکم است که در زیر به آن اشاره 

 (:211: 1888 ،شرایط حاکم بر تطابق )چامسکی

ای کاوشدگر ، نزدیکترین هدفی که تحت فرمانش سازهالف( بر مبنای اصل موضعی بودن

 شود.میقرار داشته باشد به عنوان هدف انتخاب 

 ب( قلمرو کاوشگر، خواهر کاوشگر است.

 .هاهمشخّص 11ج( تطبیق، عبارت است از همسانی

عنصر باید دارای یدک  بایست فعال باشند، بدین معنی که این دومید( کاوشگر و هدف 

 تعبیرناپذیر باشند. ۀمشخّصیا چند 

 بنابراین در تطابق:

ی هاهمشخّصدخود مطابقه کند،  13موضعی ۀبا هدفی در گستر Tهرگاه کاوشگری مثل . 2

 شود.میگذاری آن ارزش ۀگذاری نشدارزش فیِ

تطابق دارای ارزش خواهد  ۀهدف نیز در این رابط ۀگذاری نشدارزش حالتِ ۀمشخّص. 1

 اندار باشد حالت فاعلی خواهد گرفت.که اگر تصریف زمشد. بطوری

ی فددی هاهمشخّصدددارای  ،پددیش از ورود بدده سدداخت ،و ضددمایر میهددای اسددگددروه

 Tکه تصدریف زمانددار اند. در حالیگذاری نشدهحالت ارزش ۀمشخّصگذاری شده و ارزش

ی فدی هاهمشخّصدگدذاری شدده و زمدان ارزش ۀمشخّصدبه اشدتقاق دارای به هنگام ورود 

هدف بر تصدریف  میی فی گروه اسهاهمشخّصای از ارزش نسخه ری نشده است.گذاارزش

                                                      
20. probe 

21. goal 

22. identity 

23. local domain 
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زش شوند. در همدین حدین آن دارای ار ۀگذاری نشدی فی ارزشهاهمشخّصگیرد تا میقرار 

طحالت هدف  ۀگذاری نشدارزش ۀمشخّص دارای ارزش حالدت  Tکاوشدگر زمانددار  توسدّ

پدذیرد. هددف مدینیاز به حرکت هدف پایدان  بنابراین عملیات مطابقه بدون؛ شودمیفاعلی 

طدی یدک حرکدت موضدوعی در جایگداه فاعدل  EPPمین اصل فرافکندی گسدترده أبرای ت

گدذاری شدده اشدتقاق ی ارزشهاهمشخّصددر نهایت با پاک شدن  ؛ وگیردمیساختاری قرار 

 شود.میهمگرا 

 ایگروه فعلی پوسته ةفرضی -9-2

و  2338) 14(، الرسدون2333و  2332هلده و کیسدر )ا همسو بد ،های این پژوهشدر تحلیل

سداخت  موضدوعی، 3هدای کنیم در ساخت محمدولمیفر   ،(2335( و چامسکی )2338

ای وجود دارد که از یک گروه فعلی بیرونی و یک گدروه فعلدی گروه فعلی دوگانه و پیچیده

سبک تهی ادغام ها گروه فعلی واژگانی با یک فعل درونی تشکیل شده است. در این ساخت

ویژگی وندی قوی داشدته و  ،تواند سببی هم باشد. از سوی دیگرمیشده که این فعل سبک 

دهدد. مدیرود که فعل واژگانی را بده سدوی خدود کشدیده و حرکدت میهسته قوی بشمار 

با فاعل دارای نقش عامل ادغام شدده و  ،ساخت حاصل از ترکیب فعل سبک با فعل واژگانی

 مرکّبهای در تحلیل خود در فعل (2382) زاهدیشود. میروه فعلی تشکیل ن ترتیب گایبه

ی کند با ایدن تفداوت کده در تحلیدل ومیای استفاده گروه فعلی پوسته ۀنیز از فرضی متعدّی

گر گروه فعلی مشخّصیابد و میای به فاعل اختصاص گر گروه فعلی پوستهمشخّصجایگاه 

 مرکّدبگروه فعلی واژگانی نیز به جزء غیر فعلدی فعدل  ممتمّواژگانی جایگاه مفعول است. 

ن سداختار ایبدهای دو مفعولی باشد گدروه فعلدی پوسدته یابد. اگر ساخت فعلمیاختصاص 

ده مبندای تحلیدل جمدالت و شود. نموداری که زاهدی برای این ساخت ارائده کدرمیاضافه 

   قرار گرفته است. مقالههای این داده

 درون گروه فعلیفاعل  ةفرضی -9-9

های مرتبط بدا نقش ۀهم( فر  بر این است که 1885در این پژوهش همسو با هورنشتاین )

                                                      
24. Larson 
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شوند؛ بنابراین موضوع بیرونی هسته هم بایدد درون میهسته درون فرافکن خود هسته اعطا 

تتدا  واژگدانی قدرار بگیدرد تدا نقدش ۀگر هسدتمشخّصاین فرافکن قرار داشته و در جایگاه 

بیدان  ۀپیش از مرحل ،دارد D/N میقوی اس ۀمشخّصتصریف  ۀکند. از آنجا که هست دریافت

دستوری باشد. نقدش  تصریف حرکت کند تا ساخت حاصل ۀگر هستمشخّصبایست به می

شود. فاعل به محض ادغدام بدا گدروه فعلدی متشدکل از فعدل و میتتا همزمان با ادغام اعطا 

فاعدل درون گدروه  ۀاز آنجا که تکلیف فرضدی ،ی دیگرشود. از سومیمفعول دارای نقش تتا 

هله و کیسدر نیست، با توجه به رویکرد  مشخّص به نسبت شواهد زبانی متفاوت کامالًفعلی 

سدتفاده توان گفت فعل چندین موضوع درونی دارد که بدا امی ،تتا نظریۀبه ( 2333و  2332)

داریم که فعل واژگانی بده  (ⱴ)بک فعلی س ای الرسون یک گروهپوستهگروه فعلی  ۀاز فرضی

فعدل واژگدانی اسدت و  مدتمّمگدر و مشخّصیابد. جایگاه موضوعات درونی در میآن ارتقا 

ای. در ایدن جایگداه نقدش گر گروه فعلی پوستهمشخّصدر  جایگاه موضوع بیرونی انحصاراً

ای در سداختار تهبا فر  گروه فعلی پوس ،ن ترتیبایبه شود.میسببی یا عاملی به فاعل اعطا 

هدا نیدز نقدش تتدای مفعولکده توان گفت می ،دو مفعولی هایساختافعال و شواهد زبانی 

فاعدل درون  ۀزیرا جایگاه فاعل طبدق فرضدی ،شوندمیگر اعطا مشخّص - هسته ۀتحت رابط

 همسدو بدا هورنشدتاین ،ای اسدت. همچندینگر گروه فعلدی پوسدتهمشخّصفعلی در  گروه

مراحدل اشدتقاق یی هسدتند کده بایدد در هاهمشخّصهای تتا نقش ،(2333) و لزنیک (2333)

( 1883) 15سداماردزی دکتدری  ۀهدای رسدالز اهمیت یافتهئحا ۀنکت گیرند.مورد بازبینی قرار 

طدی فراینددهای نحدوی  گرفته کهنظر  در هاهمشخّصای از تتا را مجموعه هاینقشاست که 

اسدتفاده از  کده وی آمدده اسدت ۀدر رسدال گیرندد.مدی در مراحل اشتقاق مورد بازبینی قرار

یافتده و تعداریف نظام ،هدای تتدانقش میبرای تعریف تمدا هاهمشخّصمحدودی از  ۀمجموع

 خواهد داشت. در پیتری دقیق

گیدرد و نیدز میگر صورت مشخّص -هسته ۀدر رابط هاهمشخّصدیگر بازبینی از آنجا که 

کنندد کده میهای زبانی تنها زمانی حرکت مکن است، سازهدالیل ساختواژی مهحرکت تنها ب

ن ترتیدب بدازبینی ایبدهی غیدر قابدل تعبیدر هددف جدذب شدده باشدند. هاهمشخّصد توسّط

                                                      
25. Samardzic 
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ی غیدر هاهمشخّصد ،شود. بر اساس این فراینددمیی تتا طی فرایند مطابقه ممکن هاهمشخّص

شوند. این میمطابقه  ۀن وارد رابطل تعبیر از نوع خودشای قابهاهمشخّصقابل تعبیر صرفی با 

مطابقده میدان کاوشدگر  ۀرابطد ،رابطه ممکن است موضدعی یدا از راه دور باشدد. در نتیجده

ی فی غیر قابل تعبیدر دارد و نقشدی اسدت( و هددف )عنصدری کده هاهمشخّص)عنصری که 

رای گیرد. برای اینکده هددف بدمیقابل تعبیر داشته و واژگانی است( شکل فی ی هاهمشخّص

حالدت بدازبینی نشدده داشدته  ۀمشخّصدبایسدت ی کاوشگر فعال باشد میهاهمشخّصبازبینی 

یابد و مطابقده جدایگزین مینظام محاسباتی به دو فرایند ادغام و تطابق تقلیل  ،بنابراین؛ باشد

 شود. می هاهمشخّصجذب 

، فعدل 16ورزیدوبای و اصل تعمدیم گروه فعلی پوسته فرضیۀا توجه به در بازبینی حالت ب

)بندا بده اصدل  بازبینی حالت مفعولی مفعول اسدت. سبک مسئول اعطای نقش تتا به فاعل و

دهد کده بده فاعدل خدود میتعمیم بورزیو فعل تنها در حالتی به مفعول خود حالت مفعولی 

از آنجدا کده  ؛ ونقش تتا اعطا کند.( فعل واژگانی نیز مسئول اعطای نقش تتا به مفعول اسدت

نحدوی در  هایسداختنحوی ندداریم،  هایساختگرها در مشخّصی برای تعداد محدودیت

مفعدول بدرای اینکده مدورد بدازبینی  ،بندابراین؛ شوندمیاثر دو فرایند ادغام و حرکت ساخته 

ای سبک قرار بگیرد. بدا اسدتفاده از گر فعل پوستهمشخّصبگیرد باید در  حالت مفعولی قرار

گدر فعدل سدبک مشدخّصنیز مفعول بده  17ت بخشی استثناییحال هایساختاین تحلیل در 

حرکدت پنهدان مفعدول نیدازی بده  حرکت پنهان دارد تا حالدت مفعدولی اش بدازبینی شدود.

در  گیدرد.مدیبازبینی حالت غیر مفعولی هم به همین طریدق صدورت  ای بودن ندارد.چرخه

یرآشدکار بده گدروه حدرف تعریدف بطدور غ اضدافه اسدت،هایی که حرف اضافه پدیشزبان

هدایی کده حدرف اضدافه در زبدان کند تا حالتش بازبینی شدود.میگر هسته حرکت مشخّص

 اضافه است، این حرکت آشکار است.پس

مبندای ایدن  مرکّدباز فعدل  (2382) زاهددیتحلیدل  ،همانطور که پیشتر نیز گفتده شدد

که  ،(2333و  2332) بندی هله و کیسرتقسیمبا توجه به  ،ن ترتیبایبه وپژوهش قرار گرفته 

دو گدروه اول  ،دنکنمیتقسیم  متعدّیچهار گروه غیرمفعولی، غیر ارگتیو، ارگتیو و  بهفعل را 

                                                      
26. Burzio generalization 

27. ECM 
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 مرکّدبساده بوده و فعل  الزم هستند. افعال ارگتیو نیز در زبان فارسی عموماً از افعال، مطلقاً

 گراکمینده برنامۀرچوب هستند. در چا متعدّیچهارم افعال  ۀارگتیو وجود ندارد. دست متعدّی

د. بدرای ایدن نشدومی)فعل سبک( ساخته  از ترکیب عنصر غیر فعلی با همکرد متعدّیافعال 

 مدتمّمگروه حدرف تعریدف  ،توان دو نوع تحلیل نحوی ارائه داد: اول اینکهمیساخت  ۀنحو

گر گروه مشخّصجایگاهی غیر از  ،و دوم شودمیتولید  ایپوستهگر گروه فعلی مشخّصدر 

فدر  اول پذیرفتده شدده  گراکمینه برنامۀدر نظر بگیریم. در  متمّمبرای این  ایپوستهفعلی 

 مرکّدبرا که همکرد آن عاملی نیست بدرای سداخت  ایپوستهاست و در نتیجه گروه فعلی 

گدر گدروه فعلدی مشدخّصداند. از سوی دیگر فاعل از جایگداه اصدلی خدود بده میمتصور 

 یابد.می ارتقاء ایپوسته

 بحث و بررسی -4

است که با حذف افعال کم بسدامد  متعدّی مرکّبفعل  281های این پژوهش مشتمل بر داده

. انداسدتخراج شدده (2338) میی عبددالکریدکتدر ۀرسدال مرکّدبو ساده از فهرست افعدال 

خاصی ظر گرفتن متغیر افعال در میان گویشوران زبان فارسی، بدون در نبا توزیع  گاننگارند

. در ندآوری جمالتی برای هر فعل پرداخت، سن، میزان تحصیالت و ...، به جمعاعم از جنس

آوردن، انداختن، بخشیدن، دادن، داشدتن، »حاصل از همکردهای  مرکّبهای این تحلیل فعل

« کدردن»های زبانی بدست آمده، همکدرد شوند. بنا بر دادهمیبررسی « زدن، ساختن و کردن

جمدالت را  گاننگارندد ،سدپسست. ا دارا متعدّی مرکّببرد را در ساختن فعل بیشترین کار

هدای های معنایی گروهبندی کرده و به تعیین حالت نحوی و نقشبر اساس هر همکرد دسته

هدای از حالدت مرکّدب. در نهایت برای هر همکدرد جددولی ندپرداخت هاموجود در آن میاس

 هسدتند،ظرفیدت معندایی آن فعدل  ۀکه پدر کنندد یمهای اسهای معنایی گروهنحوی و نقش

هدای نحدوی و حالدت ۀتوان به نتدایجی در مدورد رابطدمی ،. بر اساس هر جدولترسیم شد

 های معنایی هر همکرد دست یافت. نقش

تدوان حالدت فداعلی، مدیهای نحوی بررسی شده در ایدن پدژوهش را ترین حالتعمده

همدانطور کده فرشدیدورد  ،ر تعریدف حالدت مفعدولید ،البتهدانست.  متمّمحالت مفعولی و 

از فاعدل  متعدّیاست که عمل فعل  مییا اس میگروه اس ،مفعول»آورده است،  (54: 2388)
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، «را» ۀبدا حدروف اضداف مفعول معموالًبدون آن معنی فعل ناتمام باشد.  به آن سرایت کند و

های مدورد بررسدی ایدن پدژوهش لدر مثا ،البته« گردد.میو غیره به فعل مربو  « از»و « به»

ن ایبدهآمدده بودندد. « بدا»و « برای» ۀمفعول مشاهده شد که با حروف اضافموارد دیگری از 

و در جدداول و  شددهتقسدیم « ، ازی، برایدی و بداییایبدهرایدی، »حالت مغعولی به  ،ترتیب

دسدتوری  -ییبدرای تحلیدل معندا ،از سوی دیگر شود.میبندی استناد ن تقسیمایبهها تحلیل

متشکل از همکرد و عنصر غیر فعلی بدست  متعدّی مرکّبهایی که از هر گروه از افعال داده

: 2386گلفدام ) ثر در این تحلیل ارائده داد.ؤهای معنایی مبایست تعریفی از نقشمیاند، هآمد

 کند: میهای معنایی را اینگونه تعریف نقش (62

 دارد. میرخدادی که محمول بیان  ۀآغازگر و یا انجام دهند: 28کنشگر

 گیرد. میثیر رخداد محمول قرار أکسی که تحت ت: 23پذیرکنش

 شود. میثیر رخداد محمول جا به جا أتچیزی که تحت : 90پذیرنده

 کند. میموجود جانداری که رخداد محمول را تجربه : 92گرتجربه

  شود.میالت و وضعیت آن ثیر گذاشته و سبب تغییر حأعاملی که بر محمول ت: 92اثرگذار

 شود. میثیر اثرگذار، دچار تغییر حالت یا وضعیت أمحمولی که تحت ت: 99اثرپذیر

 یک فعل یا حالت است.  ۀی جانی که آغازکنندعامل ب: 94آغازگر

 کند. میمکانی یا چیزی که رخداد محمول در جهت آن حرکت : 95هدف

 شود. میمند کسی یا چیزی که از رخداد محمول بهره: 36وربهره

 شود. میمکانی یا چیزی که رخداد محمول از آن آغاز : 37خاستگاه

 رسد. میای که با آن رخداد محمول به انجام وسیله: 98ابزار

                                                      
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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 پیوندد.مین رخداد محمول به وقوع مکانی که در آ: 93جایگاه
در ایدن پدژوهش بررسدی  متعددّی مرکّدبهمکرد فعال در ساخت فعل  8 علیرغم اینکه

 هداییعندی همکرد ،پر بسدامدترین ایدن همکردهدادر این مقاله تنها به ذکر شواهد  ،اندهشد
معندایی بده هدای که بیشترین تنوع را در اختصاص نقدش خواهیم پرداخت« دادن»و « کردن»

 .اندهحاالت دستوری داشت

 «دادن»همکرد 

 داد.میم مالش اش را برای اینکه گرم شود به هدستان یخ زده pro      مالش دادن (2

 ایبه  برایی   رایی   

  پذیرنده  هدف  کنشگر پذیرنده   
های آهدن را بده یکددیگر جدوش جوشکار برای استحکام سازه قطعه    جوش دادن (1

 دهد.می
 بایی   رایی         برایی         فاعلی  
 پذیرنده   پذیرنده         هدف         کنشگر  

 2جدول 
 حالت      

 تات
 ایبه برایی بایی ازی رایی فاعلی

      + کنشگر

   +   + اثرگذار

     +  گرتجربه

 +    +  پذیرکنش

     +  اثرپذیر

 +    +  پذیرنده

 +      وربهره

    +   جایگاه

 + + +    هدف

   +    ابزار

    +   خاستگاه

                                                      
39. locative 
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شدوند، میتشکیل « دادن»یب با همکرد ی که از ترکمرکّببا توجه به ظرفیت معنایی افعال 

نقدش معندایی کنشدگر و اثرگدذار مخدتص  ،شودمیطبق شواهد زبانی همانطور که مشاهده 

حالدت  ۀویژ پذیر، اثرپذیر و پذیرندهگر، کنشتجربههای معنایی حالت دستوری فاعلی، نقش

هدای نقش ،دستوری مفعولی رایی، نقش معنایی جایگاه مختص حالت دستوری مفعولی ازی

حالت دستوری مفعولی بایی، نقش معنایی هدف مختص  ۀویژ معنایی اثرگذار، هدف و ابزار

ور و هدف مختص پذیر، پذیرنده، بهرههای معنایی کنشحالت دستوری مفعولی برایی، نقش

 مدتمّمحالدت دسدتوری  ۀویدژ ای و نقش معنایی جایگاه و هددفبهحالت دستوری مفعولی 

توان نتیجه گرفدت کده نقدش می ،تیب و با توجه به تعریف نقشهای معنایین ترایبه  .هستند

حالدت  ۀویدژ حالدت دسدتوری فداعلی و نقدش معندایی جایگداه ۀویدژ ر صرفاًگکنشمعنایی 

مخدتص حالدت دسدتوری مفعدولی برایدی  دستوری مفعولی ازی و نقش معنایی هدف صرفاً

 است.

 «کردن»همکرد 

 ستشوی موضع سرنگ پنبه را به الکل آغشته کرد.پرستار برای ش    آغشته کردن  (2

 ایبه    رایی       برایی       علیفا   

 خاستگاه      پذیرنده            هدف       کنشگر   

 کنند.میزنبورها گرد گل ها را از گلی به گل دیگر پراکنده پراکنده کردن      (1

 ایبه    ازی        رایی        فاعلی   

 جایگاه  خاستگاه    پذیرنده        نشگرک   

حاصل از ترکیب با همکدرد  متعدّی مرکّبهای زبانی بدست آمده از افعال با بررسی داده

رسدیم کده حالدت این نتیجه میبه ،دارد مرکّبکه بیشترین بسامد را در ساختن فعل  «کردن»

گدر، حالدت آغازگر و تجربدهاثرگذار، ابزار،  های معنایی کنشگر،دستوری فاعلی دارای نقش

پذیر، اثرگذار، پذیرنده، اثرپذیر، جایگاه و ی کنشهای معنایدستوری مفعول رایی دارای نقش

خاستگاه، حالت دستوری مفعدول ازی دارای نقدش معندایی پذیرندده، اثرپدذیر و خاسدتگاه، 

ایی دارای نقش معنایی هدف، حالت دسدتوری مفعدول بد حالت دستوری مفعول برایی صرفاً

ای دارای های معنایی اثرگدذار، ابدزار و خاسدتگاه، حالدت دسدتوری مفعدول بدهدارای نقش
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دارای نقدش  صدرفاً مدتمّمهای معنایی اثرپذیر، جایگاه و خاسدتگاه و حالدت دسدتوری نقش

 معنایی جایگاه است.
 2جدول 

 حالت         
 تتا

 ایبه بایی برایی ازی رایی فاعلی

      + کنشگر

     +  یرکنش پذ

  +   + + اثر گذار

    + +  پذیرنده

 +   + +  اثرپذیر

  +     ابزار

      + آغازگر

   +    هدف

      + تجربه گر

 +    +  جایگاه

 + +  + +  خاستگاه

بازبینی در زبدان  نظریۀبرای تحلیل نظری  ،ول همکردهااپس از استخراج جد گاننگارند
تک تک جمدالت را در قالدب نمودارهدای  ،واهد زبانی به دست آمدهفارسی با استفاده از ش

 .  ندقالب نموداری دست یافت 5به  کرده و ترسیمدرختی 
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 حالدت فداعلی ۀمشخّصدزمدان دارای  ۀدر این نمودار هست ،شودمیهمانطور که مشاهده 

+[NOM ] دف هد بایدد. برای اینکه اشتقاق ساقط نشدود استفی غیر قابل تعبیر  ۀمشخّصو

 یهاهمشخّصدخود بیابد تا از طریق بدازبینی  ۀحالت بازبینی نشده در گستر ۀمشخّصفعالی با 

حالت بازبینی شده فاعل  گروه اسمیچون  ،و حالت، اشتقاق همگرا شود. از سوی دیگر فی

 ۀبدازبینی بدا هسدت ۀبرای قدرار گدرفتن در رابطد ،ی فی قابل تعبیر داردهاهمشخّصندارد ولی 

زمان دارد تدا در ایدن حرکدت حالدت فداعلی را از  ۀگر هستمشخّصی پنهان به حرکت ،زمان

بدازبینی ی هسته را برای همگرا شدن اشدتقاق ی غیر قابل تعبیر فهاهمشخّصهسته دریافت و 

 کند.
طکه حالت مفعدولی  ییگراکمینهفرضیات  برخالف ،از سوی دیگر فعدل واژگدانی  توسدّ
 ۀمشخّصدایی از طریق بازبینی مفعول رحالت  شود کهده مییرد، مشاهگمیمورد بازبینی قرار 

 ۀگر هسدتمشخّصدر صورت منطقی به میطی حرکت پنهان گروه اس ]48بودگی مشخّص+[
اضافه است و در صورت آوایی پس از پس «را»شود. ولی از آنجا که میحرف اضافه بازبینی 

، پدس شدودمیزبان فارسی تلقی  گیرد، بعنوان یک عملکرد پارامتری درمیقرار  میگروه اس
شود. حالت ساختاری مفعول میبه جایگاه پس از مفعول منتقل  «را»در صورت آوایی عنصر 
گدر هسدته صدورت مشخّصحرف اضافه با  ]+ خاستگاه[ ۀمشخّصازی نیز از طریق بازبینی 

حرف اضافه نیز بصورت پنهدان در صدورت منطقدی ر   متمّم میگیرد. حرکت گروه اسمی
   دهد.یم

 
                                                      
40. specificity 
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شود. حالت میبازبینی  1در این نمودار نیز حالت فاعلی و مفعول رایی همچون نمودار 

 کند.میخود را بازبینی  متمّم میحالت گروه اس ]+ اثرگذاری[ ۀمشخّصبایی نیز با بازبینی 

 
 البتدهشدود و مدیدر این نمودار نیز همچون گذشته حالت فاعلی، مفعولی و بایی بازبینی 

 میبرای بازبینی حالت گدروه اسد ]اثرگذاری +[ ۀمشخّصدر این حالت از  «از» ۀاضاف حرف
 کند.میخود استفاده  متمّم

 
طریدق بدازبینی  از «بدرای» ۀاضافحرف  متمّم میدر این نمودار نیز حالت برایی گروه اس
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 شود.میای بازبینی گر این گروه حرف اضافهمشخّصفه در حرف اضا ]+ هدف[ ۀمشخّص

 
 ۀمشخّصدحالت بایی از طریدق بدازبینی  ،شودمیهمانطور که مشاهده  ،در این نمودار نیز

 گیرد. میحالت بایی مورد بازبینی قرار  ۀهست متمّمبا گروه  «با» ۀحرف اضاف ]+ ابزاری[

هدای غیدر فداعلی و در حالتبرای بازبینی  که توان گفتمیاین مباحث  ۀمجموع هم از

حالدت آن  ۀمشخّصدو بدازبینی  میتنگاتنگی میان نقش معنایی گروه اسد ۀرابط ،مفعول رایی

ای اسدت کده مدورد بدازبینی همشخّص ۀکه نقش معنایی تعیین کنندن ترتیب ایبه  ،وجود دارد

های معنایی گونداگونی اسدت کده با نقش «به» ۀرد. مثال بارز این مدعا حرف اضافگیمیقرار 

دارای  «بده» ۀ. بده عندوان نمونده حدرف اضدافکنددمدیاعطدا  میبه گروه اسبه محض ادغام 

ست که در هر گروه فعلی یکدی از آنهدا را مدالک بدازبینی گدروه ا هاهمشخّص از ایمجموعه

 دهد.میخود قرار  متمّم میاس

 گیرینتیجه -5

 با توجه به نمودارهای ترسیم شده:

 فرضدیۀقدرار دارد و  ایپوستهگر گروه فعلی مشخّصاز آنجا که جایگاه ابتدایی فاعل در  (2

نقدش  فاعل در جایگاه اصلی خود ،شودمیفاعل درون گروه فعلی در زبان فارسی هم لحاظ 
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چدون  ؛ وکنددمدیتحت ادغام دریافدت و گر مشخّص ۀهست ۀتتا را از فعل سبک تحت رابط

گر مشخّصو در جایگاه  قوی دارد فاعل را به سمت خود کشیده میاس ۀمشخّصزمان  ۀهست

ی فدی غیدر هاهمشخّصدغیر قابل تعبیر هدف، بر اساس تطابق  ۀمشخّصگذاری ا ارزشخود ب

 - هسدته ۀل، حالت فاعلی را تحدت رابطدی فی قابل تعبیر فاعهاهمشخّصقابل تعبیر خود با 

 ۀمشخّصدفعال کاوشدگر زمدان اسدت دارای زیرا فاعل که هدف ؛ کندمیگر بازبینی مشخّص

ایست برای سداقط نشددن اشدتقاق تدا پدیش از رسدیدن بده بمیحالت بازبینی نشده است و 

 صورت منطقی بازبینی شود.

همراه باشد، برای بدازبینی حالدت مفعدولی خدود طبدق  «را» ۀهرگاه مفعول با حرف اضاف (1

یی، فعدل واژگدانی گراکمیندههای زیدرا طبدق فرضدیه؛ کندمییی عمل نگراکمینههای فرضیه

گر فعل واژگدانی مشخّصن ترتیب که مفعول به ایبهنی کند بایست حالت مفعولی را بازبیمی

مفعول  ،ی زبان فارسیهادادهبر اساس  ؛ اماکند تا حالت مفعولی اش بازبینی شودمیحرکت 

 - هسدته ۀه در رابطدمشخّصدریدق تطدابق همگی حالت خدود را از ط هارایی و سایر مفعول

 نیدز، «را» ۀچدرا کده هسدت دهندد.مدیر ای مورد بازبینی قراگر در گروه حرف اضافهمشخّص

ن ترتیدب کده بدا ایبدهتواند حالت مفعدولی را بدازبینی کندد؛ می ،همانند سایر حروف اضافه

خدود را  مدتمّمف تعریدف حالت مفعولی گروه حر ]بودگی مشخّص+ [ ۀمشخّصاستفاده از 

 کند.میبازبینی 

از جمله  ،هاسایر حالترایی  فاعلی و مفعول از حالت غیرجالب توجه آن است که  ۀنکت (3

هدای خود بده شددت از نقدش متمّم میدر بازبینی حالت گروه اس ،ایبهازی، برایی، بایی و 

یی از هاهمشخّصدتوان گفت در قالب میدهند استفاده کرده و میمعنایی که به آنها اختصاص 

 کنند.میرا بازبینی  میهای معنایی حالت گروه اسجنس نقش

های معنایی همزمان با بازبینی حالت مورد بازبینی قدرار ( نقش2386) چامسکیهمسو با  (4

 گیرند.می

هدا نیدز از کند و مفعولمیدریافت  ایپوستهگروه فعلی  ۀفاعل نقش تتای خود را از هست (5

پنهدان بده  ها در صورت منطقی حرکدتمتمّمحرف اضافه؛ مفعول رایی همچون سایر  ۀهست

این گروه دریافت  ۀی خود را از هستای دارد تا نقش تتاحرف اضافه گروه ۀگر هستمشخّص
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در  «را»عنصدر  ،در یک عملکرد پارامتری مختص زبدان فارسدیکه توان گفت می البتهو  کند

 گیرد. میصورت آوایی حرکت کرده و پس از مفعول قرار 

ت کدرده و بدرای های بایی، برایی و ازی نقش تتای خود را از حرف اضافه دریافدمفعول (6

هسدته  ۀمشخّص توسّطگذاری حالت خود را پس از ارزش ۀمشخّصی، بازبینی حالت دستور

منطقدی بده  توان گفت گروه حرف تعریدف در صدورتمیبه عبارت دیگر ؛ کنندمیبازبینی 

گدر حدالتش مشدخّص -هسدته لکند تا در رابطمیای حرکت گر گروه حرف اضافهمشخّص

 بازبینی شود.

اسدت، تنهدا  مرکّدبگروه فعلی واژگانی در انحصار جزء غیر فعلی فعل  متمّمنجا که از آ (7

گدر فعدل مشدخّص ،اعم از مسدتقیم و غیرمسدتقیم ،هالیگاه موجود در ساختار برای مفعوجا

 کده شدودمدی مشدخّصکه بر اساس نمودارهای ترسیم شده  است ایپوستهواژگانی و فعل 

گر گدروه مشخّصتوانند در جایگاه ی زبانی مورد بررسی میاهدادهها در انواع مفعول میتما

جهدانی کده جایگداه ویدژه و  رغم فرضدیاتعلید ،به عبارت دیگر؛ ندگیرلی واژگانی قرار فع

توان جایگاه واحددی بدرای میدر زبان فارسی ن ،دنشومیواحدی برای مفعول مستقیم قائل 

 این مفعول در نظر گرفت. 

بدا بازبینی  شته باشد، مفعول نقش تتای خود را از طریقوز واجی ندابر «را»که  در حالتی (8

 کند. میو حالت خود را بصورت ذاتی بازبینی  ایپوستهفعل  ۀهست

توان برای هر حرف اضدافه می ،حروف اضافه توسّطبا توجه به بازبینی حالت و نقش تتا  (3

، هاهمشخّصدایدن یکدی از  حداقل درنظر گرفت که در هر ساخت هاهمشخّصای از مجموعه

ن ترتیدب ایبهگیرد. میامر بازبینی حالت و نقش تتا را بر عهده  ،ساخت معنایی فعلبسته به 

 توان از این قرار دانست:میی حروف اضافه در زبان فارسی را هاهمشخّص ۀمجموع

اهی، وری، اثرگذاری، جایگگری، بهرهذیری، پذیرندگی، اثرپذیری، تجربهپکنش[ راالف( 

 ]خاستگاهی

ف، جایگداهی، دوری، هدگدری، بهدرهیری، تجربدهپذیری، پذیرندگی، اثرپذشکن[ بهب( 

 ]خاستگاهی

 ]اثرگذاری، جایگاهی، خاستگاهی، پذیرندگی، اثرپذیری[ ازج( 
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 ]ابزاری، اثرگذاری، هدف، خاستگاهی، همراهی[ باد( 

 ]هدف[ برایهد( 

گری، ، اثرپذیری، تجربهگریکنش[ی هاهصمشخّهمچنین فاعل نیز دارای حداقل یکی از 

، بده االت ایدن پدژوهشؤبده سد در پاسخبنابراین ؛ باشدمیبرای بازبینی نقش تتا  ]آغازگری

 توان گفت:ترتیب، می

از طریق تطابق  ایبهانواع حالت اعم از فاعلی، مفعولی، بایی، برایی، ازی و  ۀبازبینی هم (2

 شوند.میگر بازبینی مشخّص -هسته

گیدرد. بده نظدر مدیگر صدورت مشخّص -هسته ۀهای تتا نیز بر اساس رابطبازبینی نقش (1

ارائده  هاهمشخّصهای تتا در قالب اگر بتوان توجیه قابل قبولی برای بازتعریف نقش ،رسدمی

گدر صدورت مشدخّص - ی تتدا نیدز در تطدابق هسدتههاهمشخّصدتوان گفت بازبینی می ،داد

ی فدی بده هاهمشخّصدهای تتدا جزئدی از نقش ،(2382) مسو با زاهدیکه هد؛ بطوریگیرمی

نی بدازبی البتهشوند. میخود بازبینی  ۀآیند که همزمان با حالت در همان جایگاه اولیمیشمار 

 گیرد.میصورت  ایپوستهگر گروه فعلی مشخّصآن در  ۀنقش تتای فاعل در جایگاه اولی

 سوال سوم نتایج زیر بدست آمد: گویی بهخجهت پاس هادادهبررسی نتیجۀ در  (3

ی کنشدگر، هدای تتداتواندد دارای نقدشمدیدر مجموع جمالت بررسی شده فاعل الف( 

 گر و آغازگر باشد.اثرگذار، تجربه

هدای تتدای تواندد دارای نقدشمدیدر مجموع جمالت بررسی شدده مفعدول رایدی ب( 

 اثرگذار، جایگاه و خاستگاه باشد.ور، گر، بهرهپذیر، پذیرنده، اثرپذیر، تجربهکنش

های تتای خاستگاه، تواند دارای نقشمیدر مجموع جمالت بررسی شده مفعول ازی ج( 

 اثرگذار، جایگاه، پذیرنده و اثرپذیر باشد.

هدای تتدای ابدزار، تواند دارای نقدشمیدر مجموع جمالت بررسی شده مفعول بایی د( 
 اثرگذار، هدف و خاستگاه باشد.

های تتای اثرپدذیر، تواند دارای نقشمی ایبهر مجموع جمالت بررسی شده مفعول دهد( 
 پذیر، پذیرنده، هدف، جایگاه و خاستگاه باشد.ور، کنشگر، بهرهتجربه

تواند دارای نقدش تتدای هددف میدر مجموع جمالت بررسی شده مفعول برایی تنها و( 
 گیرد.مینها نقش تتای هدف را تنها مفعول برایی است که ت ن ترتیبایبه باشد.
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ن معنی کده ایبه ،تتایی و حاالت دستوری وجود نداردهای ارتبا  معناداری میان نقشز( 

هدای کدام نقشکه توان با توجه به تعاریفی که برای حاالت دستوری قائلیم، تعیین کنیم مین

حداالت دسدتوری و بندی معناداری بدر اسداس توانیم دستهمیمعنایی مختص آنها هستند و ن

هدایی کده از ترکیدب فعدل قائل شویم جز اینکه مرکّبر افعال های تتای مختص آنها دنقش

شدوند در ظرفیدت معندایی خدود مدیسداخته « دادن»و « کردن»فعلی و همکردهای جزء غیر

ی که مرکّبهای اما فعل؛ های تتایی موجود و حاالت دستوری را برگزینندنقش ۀتوانند هممی

شدوند تنهدا حداالت مدیتشکیل « آوردن»و « ساختن»یب جزء غیرفعلی و همکردهای از ترک

پدذیر، پذیرندده، اثرپدذیر و تتایی کنشهای پذیرند و نقشمیدستوری مفعول ازی و رایی را 

شوند تنها حداالت میحاصل « انداختن» هایی که از ترکیب با همکردخاستگاه. همچنین فعل

پذیرندد. سدایر افعدال نیدز بده میگر و ابزار را های تتایی تجربهدستوری رایی و بایی و نقش

 ایبنددیتنهدا دسدته های تتایی مختلف را برگزینند.توانند حاالت دستوری و نقشمینسبت 

 توان میان حاالت دستوری و نقشهای تتایی با توجه به همکردها قائل شد عبارتندد از:میکه 

« انداختن، بخشدیدن، کدردن و دادن»نها در همکردهای مفعول رایی با نقش تتای تجربه گر ت

 ؛اسدت« بخشدیدن»ور تنهدا مخدتص همکدرد مفعول رایی با نقش تتدای بهدره ؛شودظاهر می

مشداهده « بخشدیدن و اندداختن»همکردهدا بجدز  ۀرایی با نقش تتای پذیرنده در هم مفعول

زدن، بخشدیدن و »همکردهدا بجدز  ۀپدذیر در همدمفعول رایی با نقش تتدای کدنش ؛شودمی

مفعول رایی با نقش تتای اثرپدذیر تنهدا در همکردهدای  ،و در نهایت ؛موجود است« انداختن

 قابل مشاهده است.« دادن و آوردن»
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