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 2: شواهدی از زبان فارسیکاهش ظرفیت فعلیالگوهای 

1رضوان متولیان
 

 گروه زبانشناسی دانشگاه اصفهان استادیار

 چکیده
 شیود منجر میی  کنشگر که به حذففعل  ظرفیت کاهشالگوهای  تحلیلی بین زبانی از مقالۀ حاضر

مورد سازی دو الگوی مهم ضدسببی و مجهولگیری زبان فارسی از بهرهدر این راستا  .دهدارائه می

های دیگر هرچند عملیات تغییر ظرفیت غالباً در زبانکه قرار گرفته است و نشان داده شده  بررسی

رصیرفی  دهد، در زبان فارسیی ایین فراینیدها از قرییگ الگوهیای غی     ساختواژی رخ می به صورت

کیاهش   از آنجیا کیه ایین فراینید    ه نیز نشان داده شد سازیدر خصوص مجهول پذیرد.صورت می

ساخت غیرشخصی اختیاری را  ،برخالف نظر برخی از زبانشناسان ،ظرفیت فعل را به همراه دارد

 بیه سیاخت مجهیول منجیر     همچنین تغییر تعدی ل نحوی در نظر گرفت. توان به عنوان مجهونمی

دهد. در ایین  های ضدسببی و غیرسببی را به دست میساخت ،واژگانی گردد بلکه این فرایندِنمی

صیورت   (ب ؛خیودی خیود  مجاز بودن قید بیه  (الفسه محک با استفاده از مقاله سعی شده است 

 بیرای تشیخی     راهیی  ،ایی بیا عامیل گیروه حیرف اضیافه     باهمای (و ج ؛متناظر ضد سببی ایستا

و دوسویه  الگوهای برآیندی، انعکاسیعالوه برآن های ضدسببی در زبان فارسی ارائه گردد. ساخت

زبان فارسی از میان این سیه الگیو تنهیا از     کهه است و نشان داده شده نیز مورد بررسی قرار گرفت

 .گیردحذف کنشگر بهره می الگوی برآیندی برای کاهش ظرفیت فعل و
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 مقدمه -2

هایی اقالق می شود که ییک محمیول بیرای بییان ییک      بندی موضوعالگوی ظرفیت به شکل

 ( نییز 1995 ،9شیاو تحت عنوان ساختار موضوعی )گریم الگوگزارة کامل به آنها نیاز دارد. این 

شود. غالباً ظرفیت یکی از ویژگیهای مهم قبقات اصلی کلمات ماننید اسیم، فعیل و    شناخته می

ند و براسیا  نظرییات مختلیف نحیوی     شیو کیه خیود محمیول محسیوب میی      ،صفت است

(( اعطیا  کننیدة   1990، ( و کمینگیی )چامسیکی  1991، 4حاکمیت و مرجع گزینی )چامسیکی )

د هستند. با ایین وجیود در ایین مییان فعیل دارای الگوهیا و       های خونقش معنایی به موضوع

 ه اسیت در ایین مقالیه از بیین     عملیات مختلف تغییر ظرفیت اسیت کیه ایین امیر باعی  شید      

 میورد توجیه نگارنیده قیرار گییرد.     های متفاوت، عملیات مختلف تغییر ظرفیت در فعل مقوله

د ییا ظرفییت فعیل را افیزایش     شیون فرایندهای تغییر ظرفیت یا باع  کاهش ظرفیت فعل میی 

دهنید. بیه علیت گسیتردگی الگوهیای کیاهش و افیزایش ظرفییت، در ایین مقالیه از بیین            می

بیا تککیید بیر حیذف     الگوهای متفاوت تغییر ظرفیت، صرفاً الگوهای کاهش ظرفییت در فعیل   

ضدسیببی و مجهیول   الگوهیای   را که دو گیروه عمیدة آنهیا    گرددبررسی می 0یا عامل کنشگر

چیه بیه صیورت     ،هر چند مطالعات متعددی در زمینۀ این دو سیاخت  .دهندشکیل میسازی ت

 ،دبییر مقید   از جملیه  صورت گرفته است ) در زبان فارسی ،ایمجزا و چه به صورت مقایسه

، (و... 119-119: 1991زاده قبیییی  ؛1999؛ رضیییایی 1991 ،مهنییید راسیییخ؛ 1961و  1964

سیعی   مقالیۀ حاضیر   برانگییز اسیت.  ز آنها بحی  ها و تمایهمچنان شیوة تشخی  این ساخت

تمایز بیین ایین دو سیاخت را    ، زبانی هایهشناختی از این پدیدتحلیلی بین زبانی و ردهبا  دارد

هیای زبیانی   داده دهید. خ  راههایی برای تشخی  ساخت ضدسببی ارائیه  روشن کند و باأل

هیا  واردی نیز صیحت و سیقم داده  مورد نیاز از گونۀ رسمی فارسی معیار بر گرفته شده و در م

زبانان بیومی سینجیده شیده اسیت تیا از دقیت تحلییل اقمینیان         با شم زبانی نگارنده و فارسی

شیناختی بیرای بررسیی پدییدة خیاص زبیانی بیر        حاصل گردد. اهمیت اسیتفاده از اصیول رده  

هیا  زبیان  منید تنیوع بیین   توان مطالعۀ نظیا  شناسی را میرده زبانشناسان پوشیده نیست. چراکه

                                                 
3. J. Grimshaw 

4. N. Chomsky 

5. agent 
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شناسی مطالعۀ الگوهیایی اسیت کیه بیه     در واقع رده .حاکم است هادانست که اصول کلی بر آن

شیناختی از پدییدة   ردهبنیدی  قبقیه شوند و هیدف آن ارائیۀ   ها پدیدار میمند در زبانقور نظا 

هیای  هیا و جهیانی  تعمییم  بیه  های خاص برای دسیتیابی خاص زبانی، مقایسۀ بینازبانی ساخت

: 1559 ،6هیا اسیت )کرافیت   شناختی از این تعمییم رده-و در نهایت ارائۀ توصیفی نقشی زبانی

1-9.) 

گرفته اسیت )از جملیه   بسیاری صورت  شناختیرده مطالعات ظرفیت فعلۀ کاهش در زمین 

در اکثیر   .(1555، 11وآیکین ولیید   15دیکسیون  ؛1551 ،9نا  ؛1554، 9و مولر باردی 1هسپلم 

براسا  این که الگوهای کاهش ظرفییت باعی  حیذف     این زمینهصورت گرفته در  مطالعات

هدف این مقالیه ارائیۀ تصیویر    گردد. ارائه می اصلیدو گروه ، 11پذیرگردد یا کنشکنشگر می

کلیی از فراینید حییذف کنشیگر در زبانهیای مختلییف و بیه صیورت خییاص شناسیایی انییواع        

حیذف  ت فعیل کیه بیا    رفیی ظکیاهش   .فعل فارسی اسیت ظرفیت کنشگر در  حذففرایندهای 

و مجهیول سیازی اسیت. در سیاختار      19دارای دو الگوی اساسی ضدسببی همراه است کنشگر

پیذیر جیای آن را   گردد و موضوع کینش ضد سببی موضوع کنشگر در جایگاه فاعل حذف می

گردد امیا بیرخالف سیاخت ضید سیببی، در      گیرد. در ساخت مجهول نیز کنشگر حذف میمی

وه بیر سیاخت ضید    عیال صورت تلویحی در جمله وجیود دارد.   به این ساخت معنای کنشگر

نییز بیه کیاهش ظرفییت فعیل       16و دوسیویه  10، انعکاسی14، الگوهای برآیندیسببی و مجهول

الگوهای تغییر ظرفیت بیه صیورت همزمیان در ییک زبیان خیاص       از آنجا که  د.نشومنجر می

تر شیدن مطلی  بهیره    روشن های مختلف برایهای زبانشود از دادهد سعی مینشویافت نمی

بیه همیراه    فعیل  کنشیگر در  الگوهیای اصیلی کیاهش ظرفییت     . بیه ایین ترتیی    گرفته شیود 

                                                 
6. W. Croft 
7. M. Haspelmath 
8. T. Müller-Bardey 
9. A. Næss 
10. W. Dixon 
11. Y. Aikhenvald 
12. patient 
13. anticausative  
14. resultative 
15. reflexive 
16. reciprocal 
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برخیی  گیری زبیان فارسیی از   و به بهره شودبررسی میهای مختلف در زبانزیرگروههای آنها 

   گردد.از این الگوها نیز اشاره می

   فعل فرایند کاهش ظرفیت -1

ها( حذف مقولیۀ کنشیگر ییا فاعیل اسیت.      ) یا کاهش موضوعههای کاهش ظرفیت یکی از را

کیه در زییر بیا  کیر      حذف کنشگر دارای دو الگوی اساسی ضدسببی و مجهول سیازی اسیت  

 دهیم.های مختلف تمایز بین آنها را نشان میهایی از زباننمونه

 ضد سببی -1-2

 ،یین نیوع سیاخت   در ا .دهدرا تشکیل می ترین الگوی حذف کنشگراساسیساخت ضد سببی 

گیردد. در  گیرد و فاعل اولییه حیذف میی   پذیر در ابتدای جمله قرار میمفعول مستقیم یا کنش

در کنیار فعیل   « n-» زبان گوتی نشان داده شده که چگونه حضور وند ضید سیببی   ازمثال زیر 

   .گرددباع  حذف کامل کنشگر می

1) ...    distaur-n-and       balgeis. 

Lest         burst-ANTIC-3PL   bags. 
   ‘...lest the skin bags burst.’ 

 ( 1191: 1554 ،)هسپلم  و مولر باردی

واژة ضدسببی در دستور سنتی ناشناخته است و بجیای آن از اصیطالحاتی همچیون فعیل      
 ،15شیود )شییباتانی  اسیتفاده میی  ... و 19ییا مجهیول خنثیی    19، شیبه مجهیول  11آغیازی ناگذرا یا 

1990.) 

 مجهول سازی -1-1

دیکسیون و   می شیود.  سازی است که در آن فاعل تلویحاً درکمجهول  ،حذف فاعل نوع دو ِ

 کنند:( ساختار مجهول را بدین صورت توصیف می1: 1555آیکن ولید )

                                                 
17. inchoative 

18. pseudopassive 

19. neutral passive 

20. M. Shibatani 
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اعمیال میی شیود و بنیدی  ز      الف( فرایند مجهول سازی بر روی یک بند متعدی زیرساختی 

 گیرد.شکل می

 ی به فاعل ساخت مجهول تبدیل می شود.ب( مفعول زیرساخت

یا بیه عبیارت دیگیر     کندای پیدا مینقش حاشیهدر ساخت مجهول  Aج( موضوع زیرساختیِ 

. این موضیوع ممکین اسیت حیذف شیود و ییا بیه صیورت اختییاری در          گرددباخته مینقش

ای ماننید حالیت غییر بنییادی،     ساخت مجهول حضور داشته باشد که در ایین صیورت نشیانه   

 خواهد داشت.به همراه با خود  یگرحرف اضافه یا نشانۀ دی

د( به قور کلی در ساخت مجهول نشانۀ صیوری آشیکاری موجیود اسیت ماننید ونید فعلیی،        

 ای یا انواع مختلف پسوند ضمیری .ساختار فعلی حاشیه

سیاخت ضدسیببی   نیوع   در هر دو ،همانطور که در مثال زیر از زبان روسی مشخ  است 

پیذیر در ابتیدای   ( مفعیول مسیتقیم ییا کینش    2c( و ساخت مجهیول در جملیۀ )  2bدر جملۀ )

بیا ایین وجیود در ایین زبیان بیین ایین دو         .گیردد گیرد و فاعل اولیه حذف میی جمله قرار می

شیود بیرخالف فراینید مجهیول     ساختار تمایز ساختواژی وجود دارد. همانطور که مشاهده می

ور وند ضید سیببی، موجی  حیذف کلیی موضیوع       ( حض2b(، در جملۀ )2cسازی در مثال )

 د:شودگردد به صورتی که حضور فاعل باع  بدساختی جمله میکنشگر می

2) a.Ivan              razbi-1-Ø                   vazu 

John.NOM   break-PST-SG.M       vase.ACC 
John broke the vase. 

b.Vaze          razbi-1-a-s                      (*Ivanom) 
vase.NOM  break-PST-SG.F-REFL (John.INS) 
The vase broke (* by John ). 

c.Vaza      by-1-a       razbi-t-a   (Ivanom) 
vase.NOM be-PST-SG.F   break-PART.PFV-PASS-
SG.F(John.INS) 
The vase was broken ( by John ).                 (Russian) 

 (991: 1511 ،11وو)کالیک 

                                                 
21 L. Kulikov 
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( تفاوت سیاخت ضید سیببی بیا سیاخت مجهیول در       916: 1990) 11بر اسا  گفتۀ کامری 
ست که در ساخت مجهول حتی اگر هیچ عبارت فاعلی موجود نباشد، وجود شیخ  ییا   ا این

چیزی که موقعییت را بوجیود آورده تلویحیاً فهمییده میی شیود امیا در سیاخت ضید سیببی،           
 گویی موقعیت خودبخود بوجود آمده است.ای است که وضعیت به گونه

. گیرنید میی بکیار  های مختلف روش های متفاوتی برای حذف فاعل و مجهول سازی زبان 

های اسکیمویی است و در جنیوب غربیی آ سیکا بیدان     زبان ةکه از خانواد 19مثالً زبان یوپیک

ول سیاز  را کیه پسیوندی مجهی    -ma-ییا   --cirصحبت می شود، پس از حذف فاعل، پسوند 

 .  (95: 1555 ،)دیکسون و آیکن ولیداست به فعل اضافه می کند 

در فارسییی  ،دارد( اظهیار میی  1964زبیان فارسیی همیانطور کییه دبییر مقید  )      در خصیوص     

صیرفی کیه در آن فعیل معلیو       ةسازی وجود داشته است: شیومجهول ةباستان و میانه دو شیو

غیرصیرفی کیه در آن صیفت     ةشده و شیودیل میبه مجهول تب (-yh-,-ya-) با گرفتن پسوند

سیاخته اسیت. در فارسیی    مجهیول میی  ساخت مفعولی با اضافه شدن به فعل بودن یا بدون آن 

تواند بیه دلییل گیرایش زبیان     سازی زایایی خود را از دست داده و این مینوین تکواژ مجهول

 ،سسیته باشید. بنیابراین   فارسی به تبدیل شدن از یک زبان تصریفی به یک زبیان تحلیلیی و گ  

مجهول اصلی در زبان فارسی، مجهول غیرصرفی )صفت مفعیولی   شیدن( یعنیی بین ماضیی      

 (9) می باشید. چنانکیه مثیال   « شدن» از فعل متعدی   های غیر ملفوظ   فعل معین از مصدر 

دهد، در این نوع جمله گروه اسمی کنش پذیر )مفعیول( در جایگیاه نهیاد ظیاهر میی      نشان می

شیود و ییا بصیورت ییک گیروه      و گروه اسمی کنشگر )فاعل( یا بطور کامل حذف میی  گردد

 :شودای در می آید و در واقع از ظرفیت فعل کاسته میحاشیهای حرف اضافه

 کشته شد. آن سرباز  (9

 ؛1911 ،)وحییدیان کامییار   ساخت دیگیری کیه برخیی از زبیان شناسیان و دستورنویسیان       

بعنیوان مجهیول   ( 1999 ،و رضیایی  ؛1551، قی  ؛1991 ،جباری ؛1949 ،باقنی ؛1911 ،نوبهار

های بدون فاعل اسیت کیه در آنهیا فعیل دارای شناسیۀ سیو  شیخ         جملهاند، معرفی نموده

                                                 
22. B. Comrie 

23. Yupic 
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تیر از سیاخت مجهیول اصیلی اسیت.      رایی   این ساختدر زبان فارسی استفاده از  .جمع است

 های زیر:مانند نمونه

   .را دزدیدند کیف -الف  (4

   ساختند.را  مدرسه -ب 

 هیا دهند. این نوع سیاخت جمالت فوق ساخت غیر شخصی از نوع اختیاری را تشکیل می 

( دارای 1515 ،10و شییهان  14های ضمیرانداز دیگر )هیولمبر  های مشابه در زبانمانند ساخت

که خوانش اختیاری دارد. به این معنی کیه ضیمیر نیاملفوظ از     هستند 16ضمیر فاعلی ناملفوظ

بدون اینکیه گوینیده و شینونده را در برگییرد بیه صیورت عیا  بیه          و است 11ینوع انحصار

 ضییمیر نیاملفوظ سیو  شیخ  جمییع بیا خیوانش اختیییاری در      کیاربرد   دیگیران اشیاره دارد.  

معیادل ضیمیر    . ایین ضیمیر غییر شخصیی    های ضمیرانداز ثابیت و نسیبی معمیول اسیت    زبان

«they»  سیازی بیه کیاهش ظرفییت    د مجهولعملکر ،همانطور که اشاره شد. استدر انگلیسی 

 از نظیر نحیوی دارای ضیمیر   فیوق  جمیالت   امیا گردد، منجر می در جمله و حذف فاعلفعل 

شیود و  در واقیع کنشیگر حیذف نمیی     ،بنیابراین  .با خوانش اختییاری هسیتند   ظناملفو فاعلی

 گیرد بلکه تنها ضمیر غیرشخصی اختیاری بیازنمود آواییی نیدارد.   کاهش ظرفیت صورت نمی

برای کمرنگ کردن نقش فاعل به د ییل مختلیف از جملیه آگیاهی      گوینده این ترتی  که به

به شکل ضمیر غیر شخصی بییان   را آن ،عامل نبودن در مرکز توجهنداشتن از عامل رخداد یا 

 گییرد، قیرار میی  ضیمیرانداز ثابیت    هیای زبیان در گروه با توجه به این که زبان فارسی کند. می

برخالف زبانهای غیرضمیرانداز به شیکل نیاملفوظ درآمیده     اری در آنغیرشخصی اختی ضمیر

که هر چند این ساخت از لحاظ معنایی مجهول و فاعل آن ناشیناخته اسیت از   است. نتیجه این

( ایین  1949شاید به همیین علیت بیاقنی )    ،توان آن را مجهول محسوب کردمنظر نحوی نمی

 نامیده است.ساخت را مجهول معنایی 

                                                 
24. A. Holmberg 

25. M. Sheehan 

26. pro 

27. exclusive 
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د ساخت ضدسببی در زبان فارسی قابل  کر است که عد  وجیود تکیواژ ضدسیببی    درمور 

اسیتفاده از فعیل    ،مهمتیر از همیه   ،یا ناگذرا در زبان فارسی، بکیارگیری صیورت غیرصیرفی و   

هیای متشیکل از   ضد سببی گاهی باع  ایجیاد ترکیی    هایساختبرخی از در  «شدن»کمکی 

( بیین دو خیوانش مجهیول و ناگیذرا     1964د  )گردد که به نظیر دبییر مقی   )صفت   شدن( می

  مبهم هستند.

 بم  منفجر شد (0

 شد. منفجر)توسط فردی (  بم  خوانش مجهول: -الف

 شد. منفجر)به خودی خود(  بم خوانش ضد سببی:  -ب

قیرار گرفتیه    «کیرده »الیف( تحیت گشیتار حیذف     0( معتقد است جملۀ )1964دبیر مقد  ) 

 ،علییرغم شیباهت ظیاهری   دارد اظهار می (1999رضایی ) است و در حقیقت مجهول است. اما

فعلیی  در این جملیه عنصیر    در اصلها تفاوت مهمی با ساخت مجهول دارند و این نوع جمله

بیه نقیل    رضیایی  .در فعل مرک  تغییر یافته است. وی چنین ساختی را ضدسببی نامیده اسیت 

 ضید سییببی   نیوعی سیاخت  نییز  ب( را 6جملیۀ )  (1) ( و بیا اشیاره بیه مثیال    1990) از کیامری 

 نامد.می

 .الف. مجلس  یحه را تصوی  کرد  (6

 .ب.  یحه تصوی  شد

7)  a. Anton opened the door. 

 b. The door opened. 
 c. The door was opened. 

 ،تفیاوت دارد ب( 1) بیا ب( 6)( و 0) مثیال  (1999برخالف نظیر رضیایی )   به نظر می رسد 

دادی تصیوی   یحیه رویی    مورد شرایط جمیالت ضدسیببی،   در کامرینظر برخالف  چرا که

خودبخیود و  توانید  می و منفجر شدن بم  اما باز شدن در باشد. خودبخود رخ دادهکه  نیست

ب( را نمیی تیوان سیاخت    6بنیابراین جملیۀ )   بدون وجود عامل خاص صورت گرفتیه باشید.  
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برخیی از  اسیت.  الیف(  6صیورت غیرسیببی جملیۀ )    ضدسببی در نظر گرفت بلکه این ساخت

بلکیه   ،نیه تنهیا سیاخت فیوق     (1551، قیی   ؛ و1949 ،بیاقنی  ؛1911 ،)نوبهار دستور نویسان

هایی همانند گول خوردن، شکست خوردن و... را که در آنهیا تغیییر واژگیانی رخ داده    ساخت

همیانطور کیه    ،ایین مقالیه   ةکننید. بیه نظیر نگارنید    نوعی ساخت مجهول محسوب میی  ،است

همیان تغیییر تعیدی     بیش از آن که مجهول باشید،  کند این فرایندنیز اشاره می( 1999رضایی )

کیه بیه    ،گییرد و افعال دیگر را نیز در بر میی  های کردن/شدن نیستاست که منحصر به جفت

 .پردازیممی هااختصار به آن

شیمرند  برمیی  یسیاز سببیفرایند  برای انواع مختلفی را (94 :1555و آیکن ولید ) دیکسون 

کیه صیورت  ز  فعیل را بیه متعیدی تبیدیل        است واژگانیسازی ه یکی از آنها فرایند سببیک

در ایین   .این فرایند کاهش ظرفیت فعل را به دنبیال خواهید داشیت    کند. عملکردی عکسِمی

در جمالت مختلیف  واژه  صورت یکسان از یکگاهی  ،فرایند که نه صرفی است و نه نحوی

وجیود  متفیاوت از ییک محمیول    دو شیکل  کند و گاهی نیز فا میرا ایغیر سببی  و نقش سببی

 در خصوص میورد اول، بیرخالف   .گیرندقرار میسازی نسبت به هم سببیدارد که در ارتباط 

 هیایی وجیود دارنید کیه دارای    زبیان  ،فعل یا متعدی اسیت و ییا  ز    که در آنها هازبان برخی

  یکسیان  یفعلی صیورت  ییک  هیا  زبیان  . به این صیورت کیه در ایین   هستند 19افعال دو وجهی

 قیور بیه  .  ز  و متعیدی باشید   مختلیف دارای سیاخت ظرفیتیی   در جمالت متفاوت  تواندمی

بنید  ز    در یک نیوع آن فاعیل   وجود دارد. های مختلفدر زبان دو گونه فعل دو وجهیکلی 

توانید بیه   میی ی دارای نقشی برابر خواهند بیود و در دومیی فاعیل بنید  ز      و فاعل بند متعد

 ای از فعیل دو نمونیه  های زیر از زبان انگلیسیعنوان مفعول بند متعدی نقش ایفا کند. در مثال

 (9در ) (trip, spill)هیایی از فعیل وجهیی نیوع دو      و نمونیه  (9در ) (knit)وجهیی نیوع اول   

   آورده شده است:

 (S  فاعل بند  ز  و == A  فاعل بند متعدی وO ) مفعول = 

8) Mary (S) is knitting, and Mary (A) is knitting a scarf (O).    

(knit: S=A) 

                                                 
28. ambitransitive 
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9) John (S) tripped and Mary (A) tripped John (O) 

10)  John (A) spilled the milk (O) and the milk (S) spilled. (S=O) 

بکیار   تواننید میی  ز  هستند. اما در یک بند متعدی هم  ، عموماtripً مانند دو  ۀافعال دست 

دبییر مقید     .در زبیان فارسیی هیم وجیود دارنید      افعیال  روند و معنی سببی بگیرند، این دسته

نامد کیه شیامل افعیالی از قبییل شکسیتن،      ای برابر می( افعال این گروه را سببی ریشه1994)

تبیدیل ایین افعیال از شیکل      داشتن، پیچیدن، بریدن، کشیدن و ... اسیت. پختن، شکافتن، نگه

 :گرددمنجر میفعل  به کاهش ظرفیتدر جمله  ز  متعدی به 

 .مینا شیر را روی زمین ریخت -الف (11

 شیر ریخت.   -ب

 را پخت.   ذاسوسن غ -الف (11

 غذا پخت -ب         

جمیع کیرد   متفیاوت   را با اشیکال کیامالً  هایی واژهمی توان جفت  نیز هازباندر شماری از  

ال ایین دسیته تحیت عنیوان     افعی  صورت سببی و دیگری صورت غیرسببی آن باشد.که یکی 

 هیا واژهایین جفیت    هایی ازنمونه (.1994 ،)دبیر مقد  شوندای نابرابر شناخته میسببی ریشه

 :عبارتند از در زبان انگلیسی و فارسیبه ترتی  

13) a. Kill- be dead/   Take out – come out/  Lay- lie 

 انداختن-فرستادن/ افتادن-آوردن/رفتن-داشتن/ آمدننگه -ماندن

 .علی گلدان را انداخت -الف  (14

 .گلدان افتاد -ب

   .حسن او را کشت -الف (10

 .او مرد -ب



 09/الگوهای کاهش ظرفیت فعلی: شواهدی از زبان فارسی 

 

که در زبان فارسی به علت رواج افعال مرک ، بیرای کیاهش ظرفییت فعیل      روش دیگری 

هیای مرکی    فعیل کیه قیی آن عنصیر فعلیی در     است  شود تغییر تعدی فعل سبکاستفاده می

ایین موضیوع همیانطور کیه در      شیود. کاهش ظرفیت فعل منجر مییابد و این امر به میتغییر 

 آن هستند بیا تبیدیل   «کردن»( نشان داده شده برای افعال مرکبی که دارای فعل سبک 11مثال )

   .دهدرخ می «شدن»به 

 آنها علی را گول زدند.   -الف (16

 علی گول خورد. -ب

 پلیس او را دستگیر کرد. -الف (11

 او دستگیر شد. -ب

کاهش ظرفیت، فعل سببی اسنادی )کیردن( بیا صیورت غیرسیببی      به منظورنیز در مواردی 

 شود.آن یعنی )شدن( جایگزین می

 برق را قطع کردیمما  -الف (19

 برق قطع شد. -ب

تغیییر  بیه  الگیوی واژگیانی فیوق    گردد هر چنید  همانطور که در مثالهای فوق مشاهده می 

خیی از  . در برسیببی نخواهنید بیود   هیا ضد ایین سیاخت   همگیی  گیردد، الزامیاً  منجر می تعدی

 ایین جمیالت  مفهو  عامیل در   ،علیرغم عد  حضور فاعل (ب11و  16جمالت فوق همانند )

بیه  او »ییا  « خیود گیول خیورد   بیه خیودی   علی »توان گفت ه صورتی که نمیب شود.درک می

ب( بیین خیوانش غیرسیببی و    19برخیی از جمیالت نییز ماننید )    . «خود دسیتگیر شید  خودی 

خیود ییا توسیط میا قطیع      خیودی   بهبرق »توان گفت به قوری که می بهم هستندضدسببی م

ایین جمیالت    اییهمباکه  توان گفتب( می10و  14، 11 ،11در خصوص جمالت )اما . «شد

الیف( و از سیوی   19هیا ) و منجر شدن آن بیه بدسیاختی جملیه    ایگروه حرف اضافه با عامل
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کیه   کندهایی را فراهم میج( محک19جمالت )در این  «خودی خودبه»قید دیگر مجاز بودن 

 :ها قطعاً ساخت ضدسببی هستندبیانگر آن است که این ساخت

   *.شیر توسط مینا ریخت -الف (19

 شیر توسط مینا ریخته شد. -ب

 خود ریخت.خودی به شیر  -ج

در برخی از زبانهیا از تکیواژ دسیتوری     ،سازیعالوه بر دو شیوة اصلی ضدسببی و مجهول 

که در ادامیه بیه آن    شوددی، انعکاسی و دوسویه نیز برای کاهش ظرفیت فعل استفاده میبرآین

 .پردازیمی

 لگوی برآیندیا -1-3

رود و به الگیوی ضدسیببی شیباهت    کار میتکواژ دستوری دیگری که برای کاهش ظرفیت به

یسیتای  اساسیاً همیان گونیۀ ا    صورت برآیندی .(1999 ،19ست )ندجالکودارد الگوی برآیندی ا

همانطور کیه در مثیال زییر از زبیان روسیی نشیان داده شیده اسیت، صیورت           .ضدسببی است

د که قی آن فعلی کیه بیه روییدادی اشیاره دارد بیه      شودبرآیندی به عنوان الگویی تعریف می

 شود.فعلی که به حالتِ منت  از آن رویداد اشاره دارد تبدیل می

20)  (a) non-derived: Mira   zakryvaet   dver’. 

                                              Mira   closes        door 
                                             ‘Mira is closing the door.’ 
                   (b) anticausative: Dver’   zakryvaet-sja. 

                                                door     closes-REFL 
                                                ‘The door is closing.’ 

                   (c) resultative: Dver’   zakry-ta. 
                                           door     close-PRTCP 
                                          ‘The door is closed.’ 

 (1199: 1554، )هسپلم  و مولر باردی

                                                 
29. V. Nedjalkov 
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شیکل  امیا  هرچند در زبان فارسی تکواژ دستوری دال بر الگوی برآیندی یافت نمیی شیود    

بیه دسیت    «بودن» غیرصرفی و ایستای ساختهای ضدسببی که از ترکی  صفت   فعل اسنادی

 ر به مواردی از آنها اشاره شده است:باشد که در زیصورت  تواند بیانگر این نوعآید میمی

  .علی در را باز کرد -الف (11

 در باز است. -ب

   .علی شیشه را شکست -الف (11

 .شیشه شکسته است -ب

   .علی گلدان را انداخت -الف (19

 گلدان افتاده است. -ب

)الگییوی  هییایی از سییاخت ضدسییببی ایسییتا ( نمونییه11-11جمییالت )ب( در مثالهییای ) 

در ایین جمیالت در مقایسیه بیا      از فرایند اشیاره دارنید.   حالتِ حاصلبه  برآیندی( هستند که

ایین تبییین    جمالت )الف( کاهش ظرفیت صورت گرفته است و عامل حذف گردییده اسیت.  

آنهیا  . گیذارد میی نیز صحه  (1990زاده )و به تبع آن بر گفتۀ قبی  (1994بر تحلیل قباقبایی )

فعیل مرکی  نیسیتند و    ناراحت کردن و  حت شدننارا، ناراحت بودنکه عبارات براین باورند 

متناظر است و تغییر از حیالتی بیه حالیت دیگیر      «شدن»ت با فعل اسنادی ادر این عبار «کردن»

سیاخت ضید سیببی     ناراحیت بیودن  اصل  در ،با توجه به مطال  مطرح شدهدهد. را نشان می

. شیده اسیت   کیه از ترکیی  صیفت و فعیل اسینادی تشیکیل       برآیندی اسیت  صورتایستا یا 

در . اسینادی اسیت  صیورت سیببی سیاخت    ناراحیت کیردن   ساخت ضدسببی و  ناراحت شدن

ی و برآینیدی هسیتند افعیال    که فاقد صورت متناظر ضدسیبب  کردن تصوی افعالی مانند  مقابل

   شوند.مرک  محسوب می

 مجلس  یحه را تصوی  کرد. -الف  (14

 * یحه به خودی خود تصوی  شد. -ب

 *ست. یحه تصوی  ا -ج
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 الگوی انعکاسی -1-9

تکواژ دستوری انعکاسی تکواژی دستوری اسیت کیه در بیین زبانهیا چنیدان معمیول نیسیت.        

 هسیتند، مرجیع  صورت متعارف انعکاسی صورتی است که در آن فاعل و مفعول مسیتقیم هیم  

 مانند:  

25)  Johni loves Johni = John loves himself 

شود بلکیه ییا ماننید مثیال فیوق      در جمله تکرار نمیقبیعتاً در چنین حالتی مفعول مستقیم  
شیود و ییا از سیاختار    مفعول مستقیم هم مرجع با فاعل، بوسیلۀ ضمیر انعکاسی جایگزین میی 

که در حالت دو ، با پدیدة کیاهش ظرفییت مواجیه هسیتیم      ،اصلی بطور کلی حذف می گردد
از دسیتورها بیه ایین     که قی آن فعل نشانۀ صرفی بخصوصی را دریافت میی کنید. در بعضیی   

زییر از زبیان   هیای  مثیال (. در 994: 1511 ،گوینید )کیالیکوو  می 95صورت فعل، صیغۀ انعکاسی
 روسی و ارمنی این موضوع به خوبی مشخ  است:

26)  (a) Petja             moet          sobaku 

                        Peter.NOM    wash.PRS.3SG   dog.ACC 
                       ‘Peter washes the dog.’ 
 
                   (b) Petja               moet-sja 
                        Peter.NOM     wash.PRS.3SG-REFL 
                       ‘Peter washes himself.’ (Russian) 

 (994 :1511 ،)کالیکو

27)  Seda-n             lva-cv-um e. 

                   Seda-ART   wash-REFL-PRES AUX 
                  ‘Seda is washing (herself).’ (Armenian) 

 (99: 1991 ،91)کوزین سوا

کیه کیاهش   در زبان فارسی فعل فاقد صییغۀ انعکاسیی اسیت و در ایین میوارد بیدون ایین        
 د:گردظرفیتی صورت گیرد از ضمیر انعکاسی استفاده می

 ا در آینه دید.علی خودش ر (19

                                                 
30. reflexive voice 
31. N. Kozinceva 
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 ایالگوی دوسویه -1-5

الگوی دوسویه معتقد است( در 990-994: 1511کالیکوو ) این فرایند  هنگامی خصوص 
های قابل تغییر و جایگزین هم داشته نقشصورت می پذیرد که دو موضوع فاعل و مفعول، 

 باشند. مثال:

29)  John loves Mary and Mary loves John. 

= John and Mary love each other.   

ضیمیر دوسیویه    در این صورت همانند ضمیر انعکاسی، مفعول مستقیم یا )الیف( بوسییلۀ   

در دومیین حالیت، بیا کیاهش     . یا )ب( از ساختار اصلی حذف میی گیردد   ؛جایگزین می شود

. ایین  شیود میی ظرفیت روبرو هستیم که این تغیییر ظرفییت در صیرف فعیل هیم نشیان داده       

هیای زییر از زبانهیای فرانسیوی و ترکیی      گییرد. مثیال  دوسویه نیا  میی  صورت از فعل صیغۀ 

 د.ندهها نشان میبکارگیری این ساختار را در این زبان

30)  (a) Pierre  aembrassé        Marie (& Marie  aembrassé  Pierre )  

                          Peter    kiss.PST.3SG  Mary       Mary   kiss.PST.3SG   Peter 
                         ‘Peter kissed Mary.’ 

        (b) Pierre  et      Marie     se          sontembrassés 
                           Peter   and   Mary      REFL   kiss.PST.3PL 
                           ‘Peter  and   Mary   kissed ( each other ).’    (French) 

 (990:  1511)کالیکوو 

31)  Dost-lar     sev-is-iyor-lar. 

                   friend-PL   love-RECIP-IMPF-PL 

                  ‘The friends love each other.’       (Turkish) 

 (1194: 1554)هسپلم  و مولر باردی، 

کیه کیاهش ظرفیتیی     بلکیه بیدون ایین    ،دشیود در زبان فارسی صیغۀ دوسیویه یافیت نمیی    

   :شوداستفاده می «همدیگر»یا  «یکدیگر»از ضمیر دوسویۀ  در چنین جمالتی صورت گیرد

 آنها همدیگر را دوست دارند. (91
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بنابراین از بین انواع مختلف فرایندهای کاهش ظرفیتِ مذکور در این مقاله بیه غییر از دو    

سیازی و برآینیدی در   نیدها از جملیه ضدسیببی، مجهیول    الگوی دوسویه و انعکاسی، بقیۀ فرای

 ی بیه کیار رفتیه در ایین زبیان     الگوهیا  ،که مشیهود اسیت   چنانکهاما زبان فارسی کاربرد دارد. 

سیازی از  هستند. زبان فارسیی در خصیوص مجهیول    غیرصرفی دیگر،های زباناکثر برخالف 

ی و غیرسیببی از فراینید   های ضید سیبب    شدن( و در مورد ساخت فرایند نحوی )اسم مفعول

میا را بیه    ،عد  استفاده از تکیواژ صیرفی اشیتقاقی    یعنی ،کند. این موضوعواژگانی استفاده می

همیانطور  . دهید میی  سیوق ها های دیگر برای تشخی  تمایز بین این ساختاستفاده از محک

ن افعیال  د. برخیی از ایی  شیو هایِ فاقد کنشگر میکه اشاره شد تغییر تعدی باع  ایجاد ساخت

و  «افتیادن »ماننید   ضدسیببی هسیتند   قطعیاً  . برخی«شدن دستگیر»صرفاً غیرسببی هستند مانند 

. «بیاز شیدن  »مانند  ،و تعدادی نیز بین این دو خوانش مبهم هستند «ریختن» صورت  ز  فعل

بیه کیار نمیی رونید، فاقید صیورت       خیود  به خیودی  افعال دستۀ اول یعنی غیرسببی ها با قید 

جمالتی خوش سیاخت   ،ایسببی ایستا هستند و به همراه عامل گروه حرف اضافهمتناظر ضد

 دهند:تشکیل می

 *شد. دستگیرخودی خود به آن دزد -الف (99

 *.است دستگیر دزد -ب

 .دزد توسط پلیس دستگیر شد -ج

مجیاز اسیت.   خود به خودی ها استفاده از قید در خصوص افعال دستۀ دو  یعنی ضدسببی 

ی صورت متناظر ضدسببی ایستا است و باهمایی این جمالت با عامیل گیروه   این ساخت دارا

 شود:ای به جمالت بدساخت منجر میحرف اضافه

 لیوان به خودی خود شکست. -الف (94

 لیوان شکسته است. -ب

 *.لیوان توسط علی شکست -ج
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بیه  هایی که بیین خیوانش ضدسیببی و غیرسیببی میبهم هسیتند اسیتفاده از قیید         درساخت 

ساخت ضدسیببی ایسیتا موجیود اسیت و در عیین      مجاز است. صورت متناظر با خود  خودی

 ای منجیر بیه بدسیاختی جمیالت     حال با همایی این جمیالت بیا عامیل گیروه حیرف اضیافه      

 :گرددنمی

 .در خودبه خود باز شد -الف (90

 در باز است. -ب

 در توسط نگهبان باز شد.  -ج

 گیرینتیجه -3

ایین  بررسیی شید. در    تککیید بیر حیذف کنشیگر در جملیه     عل با کاهش ظرفیت فدر این مقاله 

گییری زبیان فارسیی از    و بهیره در زبانهای دنییا   سازیهم ضدسببی و مجهولم یالگودو  راستا

در کیه  قیرار گرفیت و نشیان داده شید      تفحی  این فرایندها به منظور کاهش ظرفیت میورد  

ار معیروف )اسیم مفعیول      فارسی معاصر الگوی مجهول به شیکل غیرصیرفی و دارای سیاخت   

شدن( است. اما برخالف نظر برخی از زبانشناسان، سیاختارهایِ فاقیدِ فاعیل و حیاوی شناسیۀ      

و عید  کیاهش   سو  شخ  جمع به علت حضور ضمیر ناملفوظ فاعلی با خوانش اختییاری  

عکسِ بیر برخیی از افعیال از قرییگ فراینیدی     مجهول نحوی نیسیتند. همچنیین    ،ظرفیت فعل

و بیه   شیوند غیر سببی تبدیل میی  افعال به)یا همان تغییر تعدی( ببی سازی واژگانی عملکردِ س

 افعیالِ حاصیل از ایین فراینید،    برخیی از  .کننید این شیوه شرایط کاهش ظرفیت را فیراهم میی  

هیا امکیان تبیدیل    دهند. از جمله مشخصات این نیوع سیاخت  ساخت ضد سببی را تشکیل می

اسیت.   صیورت برآینیدی )صیفت   فعیل اسینادی بیودن(      ییا   آنها به صورت ضدسببی ایستا

تواند آزمون خوبی بیرای تشیخی  ایین    میخود به خودی نین باهمایی این افعال با قید همچ

ای در ایین  نوع افعال باشد. از قرف دیگر حضور عامل یا کنشگر با مقولۀ گروه حیرف اضیافه  

، الگوهیای  سیببی و مجهیول  ساخت ضدعالوه برشود. نوع جمالت به بدساختی آنها منجر می

هیای  در زبیان  ،دنشیو به کاهش ظرفیت فعیل منجیر میی    که ،برآیندی، انعکاسی و دوسویه نیز

از  ایین سیه الگیو تنهیا     مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد زبان فارسی از مییان  مختلف

 گیرد.الگوی برآیندی برای کاهش ظرفیت فعل و حذف کنشگر بهره می
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