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چکیده
افعال گذاشتتنی زیادی در زبان فارسی دارای نناو
دو ستاخ

نووی از ی

فع س ررفیتی اس

و موضتوع انتاایی -در هر ی
جستتار ب هد

ماانی رابه بین

ماانی هستند نناو

ه در نن مشاره هنندگان -موضوع ماان

از ستاخ های نووی ب شالی متفاوت رهور مییابند این

بررستی این مست ی از دیدگاه دستتور ناش و ارجاع ندوین شتده اس

ضتمن ماایستة این ساخ

و

در زبان انگلیسی و فارسی ،نولیلی از نن بر اساس فراناشهای

معنایی ارائ میدهد در این راستتا ،شتواهد زبانی مشتم بر مواردی از نناو

ماانی افعال

گذاشتتتنی از برنام های نلویزیونی ،متن ستترنرانیها ،رمانها وگف گوها از گون ی گفتاری
فارسی معیار و یا هر منبع دیگری ه دادههای واقعی زبان فارسی را فراهم نورد ،جمعنوری
و در چارچو

دستتور ناش و ارجاع بررسی شدند بدین منظور ،ساخ

منهای جملات

با نوج ب نوع عم مشتترو و فراناش معنایی اثرپذیر با نوج ب ستتلستتل مرانط اعهای
فراناشهای اثرگذار -اثرپذیر نعیین شد نتایج نشان میدهد ه ساخ

نناو

ماانی ب نن

صتتورت ه در زبان انگلیستتی وجود دارد ،در هم ی ستتاخ های موجود در زبان فارستتی
دیده نمیشتتود؛ ب گون ای ه برخی از ستتاخ های نناو
مفعول مستتایم ییرمستایم و برخی دیگر ،نناو
ساخ

ماانی در زبان فارستتی نناو

مفعول اویی ثانوی هستند در نبیین این

در دستور ناش و ارجاع نیز باید عنوان هرد ه در مورد افعال ییرانضمامی ،انترا

نشتان دار موضوع ماان ب عنوان فراناش اثرپذیر منجر ب ایجاد ساخ

معاوس در نناو

ماانی شتدهاست ؛ در مورد افعال انضتمامی نیز ،با نوج ب نبدی شتدن ی

ستاخ

ست
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ررفیتی ب ستتتاخ

دو ررفیتی ،ننها ی

گزین برای انترا
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ب عنوان اثرپذیر وجود دارد و

نن موضوع ماان اس
کلیدواژهها :نناو
مستایم ،ساخ

ماانی ،دستتورناش وارجاع ،موضتوع ماانی ،موضتوع انتاایی ،ساخ

معاوس

 .1مقدمه

یای از موضتوعات بو برانگیز در زبانشتناستی «نناو
ستتاخ

نووی از ی

فع ستت ررفیتی استت

ماانی »6اس

ه رابه ی بین دو

و در نن مشتتاره هنندگان 2در هر ی

ستاخ های نووی ب شالی متفاوت راهر میشوند روشن ( )6911فع های نناو

از نن
ماانی را

ب دو دستت ی فع های گذاشتتنی 9و برداشتنی 4ناسیم میهند و در این ماای صرف ًا ب بو
مورد افعال گذاشتنی میپردازیم این فع ها نارر بر قرار دادن اشیاء و مواد در داخ ی
یا بر روی ی

در
رر

سته هستتند و دارای ست موضتوع شتام اثرگذار ،موضوع ماان 5و موضوع

هنشرو 1یا انتاایی هستتند در دستور ناش و ارجاع ،این فع ها دارای دوموضوع فراناشی1وی
موضوع ییرفراناشی8هستند موضوع فراناش اول همان  xدرساخ

منهای اس 3ه ب صورت

فاع راهرشتده ومهابا فع را رقم میزند فراناش دوم درشتا بینشان ،موضوعی اس

ه

ه نفاونش با هنشپذیر60در این است

ه

نغییر ماان میدهد و ب عبارنی همان هنشرو است

نغییرحایتی درنن در نتیج رخداد عم حاص نمیشود
اما موضتوع ییرفراناش ه با حر اضتاف همراه میشود ،ماانی اس
رخداد عم ب ننجا منتا میشتتود نناو

ه هنشرو در نتیج

ماانی در زبان فارستتی همانند زبان انگلیستتی دو

1. locative alternation
2. participants
3. putting verbs
4. removing verbs
5. location
6. theme
7. macrorole argument
8. non-macrorole argument
 3در برش  6.9ب اختصار ب نوضی ساخ

منهای خواهیم پرداخ
10. patient

سال نهم
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صورت نووی نظاهر مییابد  :گون ماانی و گون مفعویی ب منظور نبیین بیشتر ،مثایی از زبان
انگلیسی و معادل نن در فارسی ارائ میگردد
a) He loaded the hay on the van.
b) He loaded the van with hay.

ایف هتتارگرهتتا میوه را نوی هتتامیون بتتار زدنتتد (مفعول مستتتتایم :هنشرو← گون ت
ماانی~ساخ

مستایم)

هارگرها هامیون رو میوه بار زدند (مفعول مستتتایم :ماان ← گون مفعویی ~ ستتاخ
معاوس)
ماایست نمون های ( )6و ( )2نشتان میدهد ه ستاخ

نناو

انگلیستتی وجود دارد در زبان فارستتی ب وفور قاب رؤی

ماانی ب شالی ه در زبان

نیستت 6؛ زیرا در نمون های زبان

انگلیستی ،یای از مشتاره هنندگان بیواسته بعد از فع و دیگری ب واسه ی حر
راهر میشتتود در جمل ی اول ،موضتتوع ماان موضتتوع حر

اضاف

اضتتاف ای 2و موضتتوع انتاایی

(هنشرو) مفعول مستتایم اس  ،اما در جمل دوم ،ناش نووی دو موضوع جاب جا میگردد ،ب
بیان دیگر ،موضوع ماان مفعول مستایم و موضوع انتاایی موضوع حر
رو ،ب ساخ

نووی جمل اول« ،ساخ

مستایم »9و ب ساخ

اضاف ای اس

جمل دوم« ،ساخ

از این
معاوس»4

میگویند (هایلوای )2008 ،
اما در بیشتترگون های ماانی در زبان فارستی ،موضوع انتاایی ب صورت گروه اسمی همراه
با «را» و موضوع ماان ب صورت مفعول گروه حر

اضاف راهر میشود؛ در گون مفعویی نیز،

موضتتوع ماان ب صتتورت گروه استتمی همراه با «را» و موضتتوع انتاایی ب صتتورت ی

گروه

اسمی بینشان قب از فع راهر میشوند (هریمی دوستان و صفری)84: 6930 ،
سؤایی ه در اینجا مهرح میشود این اس

ه اگر نمونة (-2

) را صورنی از نناو

در

نظر بگیریم« ،هامیون» و «میوه» ب یواظ دستتوری چ ناشی دارند؟ اگر اسم اول مفعول مستایم
است

پ

استم دوم چیست ؟ نیا مفعول منضم شده ب فع اس ؟ ایبت  ،در ننصورت دیگر با

 6نمون هایی چون «پاهای عیسی را با پماد مایید» و «پماد را ب پاهای عیسی مایید» نیز در زبان فارسی وجود دارد
2. oblique
3. straight construction
4. inverted construction
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مومویی س ررفیتی مواج نیستم نیا مفعول مستایمی اس

ه بدون «را» همراه شدهاس ؟ در

این صتتورت نیز ستتؤال دیگری پیش مینید :نیا مینوان برای ی
نظر گرف
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جمل دو مفعول مستتتایم در

ه یای با «را» (هامیون) و دیگری بدون «را» (میوه) راهر شده اس ؟!

ب منظور پاسترگویی ب این سؤایات ،معرفی مفعول اویی و ثانوی در برش ( )2-4و بو
انضتتمام فع در برش ( )9-4ضتتروری مینماید همچنین ،ازننجا ه دراین ماای نمرهز بر
نناو

دستتور ناش وارجاع است ،وضتعی

ماانی افعال گذاشتتنی درزبان فارسی و نبیین نن

درقایط این نظری را بررسی خواهیم هرد
بدین منظور ،شتتتواهد زبانی مشتتتتم بر مواردی از نناو

افعال گذاشتتتتنی از برنام های

نلویزیونی ،روزنام ها ،متن سرنرانیها ،رمانها و ماایمات از گون ی گفتاری فارسی معیار و یا
هر منبع دیگری ه دادههای واقعی زبان فارستتتی را فراهم نورد ،جمعنوری شتتتده و بررستتتی
میشوند
در ادام  ،پ

از ارائة پیشتتین  ،دستتتور ناش و ارجاع ب اجمال نوضتتی داده میشتتود و

مفاهیمی چون ستاخ

منهای 6و فراناشهای معنایی 2نبیین میگردند ستس  ،با استناد ب نظر

درایر ( )6381ناش موضتتوع انتاایی درگون معاوس نعیین میشتتود در برش دوم ،ب نبیین
نناو

ماانی از دیدگاه دستتتور ناش و ارجاع پرداخت میشتتود و دو راهاار ارائ میشتتود در

رویارد اول (رویارد واژگانی) ،ستتاخ

منهای جملات مشتترو و نمود نووی موضتتوعات

نعیین میشتتود ،و نفاوت معنایی ممان را ب عنوان برش نتیج در صتتورت ستتاخ
دخی میهند در رویارد دوم (رویارد ییرواژگانی) ،نیز ستتاخ
ارائ میشود ،با این نفاوت ه ساخ
معلوم میشتود ه ساخ
نیس

منهای دو جمل مورد نظر

معاوس نشاندار در نظر گرفت میشود در این رویارد،

معاوس از ساخ

ارجاع ب نام « قاعدهی انترا

منهای

مستایم با اعمال قانون خاصی در دستور ناش و

نشاندار اثرپذیر »9ب وجود مینید اما این قاعده همیش پاسخگو

و در مواردی نوج ب بو

انضمام ضروری مینماید

1. logical structure
2. s macroroles
3. marked-undergoer-choice-rule

سال نهم
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 .2پیشینه مطالعات

نناو

ماانی در زبانهای مرتلف از جمل زبان فارستی مورد نوج زبانشتتناستتان بسیاری

واقع شتده اس

گروهی از زبانشناسان ( فیلمور6318 ،؛ اندرسون6311 ،؛ دونی2000،؛ بیورز،

 )2060با رویارد هلی جزئی 6ب بررستی این موضوع میپردازند ه بر اساس نن خوانش هلی
یا جزئی موضتوعات ییرفاعلی را مهمترین پیامد نناو
( )6911با بررسی نناو

ماانی میدانند یازار ( )6382و روشن

ماانی در زبان فارسی ادعا میهنند ه نظاهر موضوع ماان ب صورت

گروه اسمی همرا با «را» ایزاماً ب معنای خوانش هلی موضوع ماان اس
صتتتفری ( )6930پ

از بررستتتی خوانش هلی جزئی در نناو

اما ،هریمی دوستان و

ماانی فارستتتی ب این نتیج

رسیدند ه موضوع ماان ننگاه ه ب صورت گروه اسمی بیان میشود مفهوم بیشتر نو

ن ثیر

قرار گرفتن نوستتر رویداد را انتاال میدهد ،و موضتتوع انتاایی نیز چنانچ همراه با «را» ب هار
رود مینواند خوانش هلی یا جزئی داشتتت باشتتد و عدم حضتتور«را» اماان خوانش هلی را در
مورد موضتوع انتاایی استم جن
زبان فارستتی در چارچو

از بین میبرد صفری ( )6935نیز ب نولی نناو

دستتتور ستتاخ -مند و رویارد هاربرد -بنیان پرداخت و با نوج ب

معنتای افعتال نشتتتان داده ه گون ی انتاایی -مفعول با چارچو
ماان -مفعول با چارچو

ماانی در

معنایی پوشاندن پر هردن در ارنباط اس

معنایی نغییر ماان و گون ی
همچنین ،بواس)2003( 2

با نلفیق رویارد واژگانی و ستتاخ مند و یفوت )2001( 9با نلفیق رویارد ناشگرا و شتتناختی
ب بررسی نناو

ماانی پرداخت اند

در دستتتتور ناش و ارجتتاع نیز ،ونویین و یتتاپویتتا ( )6331و ونویین ( )2001 ،2005هت
پیشگامان نظریة مورد نظر هستند ،بو

نناو

را اساساً در مورد زبان انگیسی مهرح هردهاند و

ب نبیین نن در نظری مذهور میپردازند همچنین ،هایلوای

( )2008ب بررستتتی نناو

در زبان انگلیسی ،فرانسوی ،نیمانی و ایتاییایی در چارچو

دستور ناش و ارجاع پرداخت اس

و نن را ن یید میهند وی معتاد استتت
نشتتاندار اثرپذیر است

ه ستتتاخ

ماانی

معاوس در این زبانها حاصتتت انترا

و ن ثیرات معنایی ب همراه دارد در همین راستتتا و پ

از طرح نفاوت
1. partial/ total
2. Boas
3. Laffut

0
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نناو

ماانی بین زبان انگلیستی و فارسی ،هد

از نگار
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ماای ی حاضر مو

ه نیا با نوج ب دیدگاه دستتتور ناش و ارجاع مینوان نبیینی روشتتن از نناو

این امر اس
ماانی در زبان

فارسی و وجود خوانش احتمایی متفاوت بین دو صورت نیز ارائ داد
 .3دستور نقش و ارجاع

نظری ی ناش و ارجاع ی

ه در اوای ده ی هشتاد میلادی ب هم

نظری ناشگرا است

زبانشتتناستتانی چون ون ویین و ویلیام فویی پای گذاری شتتد بنیانگذاران این دستتتور ب دنبال
پاسخ ب دو پرسش زیر بوده اند:
ایف اگر ی

نظری ی زبانی بر اساس نجزی و نولی زبان های ییر اروپایی مانند ناگایوگ

6

و یاهونا 2استوار گردد ،ب چ صورت در خواهد نمد؟
نظتامهتای دستتتتوری زبتانهتای مرتلف چگون نعام میان نوو ،معنیشتتتناستتتی و
هاربردشناسی را نشان میدهند؟ (ونویین)6 :2005،
برهمین استتاس ،دستتتور ناش و ارجاع با نای بر ستت بازنمود 9اصتتلی و با انگیزههای
نعام حوزههای زبانی را ب خوبی روشتتن

ردهشتتناختی ،ب نوصتتیف زبان پرداخت و ماهی
میسازد یای از این بازنمودها ،بازنمود نووی جه

نوصیف ساختار نووی جملات اس

ه

ستاختار واقعی پاره گفتار را نشان میدهد بازنمود دیگر ،بازنمود معنایی برای نشان دادن ابعاد
مهم معنایی در عبارات زبانی و بازنمود ستتاخ

اطلاع استت

میشتتتود در این بین ،مجموعت ای از قواعتد نوت

ه ب هارهرد ارنباطی نن مربوط

عنوان «ایگوریتم پیوندی »4وجود دارد ه

بتازنمودهای نووی و معنایی را ب یادیگر پیوند میدهد و عوام هاربردشتتتناختی و گفتمانی
ناش بستتتزایی در نن ایفتا میهنند این نظری زبان را نظامی ازهنشهای اجتماعی -ارنباطی
میداند؛ ب طوریه بدون نوج ب ناشهای معنایی و ارنباطی اماان درک ستتاخ
میستتر نمیباشتتد (ون ویین و یاپویا )69:6331 ،ون ویین ( )2008این چارچو

دستتتوری

را ب صتتورت

زیر نمایش میدهد:
1. Tagalog
2. Lakhota
3. representation
4. linking algorithm

سال نهم
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گفتمان -هاربرد شناسی

باز نمود نووی
ایگوریتم پیوندی
بازنمود معنایی

شکل  .1رابطهی نحو ،معنا ،کاربردشناسی و گفتمان در ساختار دستور نقش و ارجاع

از ننجا ه در این جستتتار نمرهز بر نبیین نناو
ناش و ارجاع و ماایست ی نن با ستاخ

ماانی در زبان فارستتی از دیدگاه دستتتور

متنارر در زبان انگلیستی اس  ،در این قسم

نوضی بعد معنایی این نظری بسنده و از نشری زوایای دیگر اجتنا

ننها ب

خواهیم هرد

 .1 .3ساخت معنایی

دردستتتور ناش وارجاع ،برای نمایش بازنمایی واژگانی فع از مفهوم نوع عم  6استتتفاده
میشود ه نوسر وندیر )6311( 2مهرح شد بر اساس این مفهوم ،افعال ب چهار گروه ایستا،9
هنشی ،4پایا 5و یوظ ای 1ناسیم میشوند:
افعال ایستا :دانستن ،دوس

داشتن ،خواستن ،بودن ،داشتن

افعال هنشی :نوشتن ،رفتن ،دویدن ،نوشیدن ،شنا هردن
افعال یوظ ای :نرهیدن ،شاستن ،منفجر شدن ،هشتن ،افتادن
افعال پایا :یاد گرفتن ،خش

شدن ،منجمد شدن ،ذو

شدن

افعال ایستتتا موقعی هایی را نشتتان میدهند ه زمان -نامودود1هستتتند افعال هنشتتی بر
وضتتتعیت هتای پویایی دیای

میهنند ه ب یواظ زمانی نامودود میباشتتتند افعال یوظ ای،

1. aktionsart
2. Vendler
3. states
4. activities
5. accomplishments
6. achievements
7. atelic

8
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نغییرات یوظ ای را در مورد افعال ایستتتا و هنشتتی نشتتان میدهند و ی

ناه ی پایان درونی

6

دارند افعال پایا نغییرانی را نشتان میدهند ه یوظ ای نیستتند و نواق ننها مستلزم گذر زمان
این نوع افعال نداومی 2هستتتتند و در نتیج ی انجام ننها ،نغییر حایتی رخ میدهد ه

استتت
دارای ی

ناه ی پایان اس

در دستتتور ناش و ارجاع (ون ویین )42 :2005 ،برای نمایش صتتوری گون های متنوع نوع
عم  ،از نجزی ی واژگانی (دونی )6313 ،استتتفاده میشتتود در این نوع نجزی  ،افعال ایستتتا و
هنشتتی ب عنوان طبا های اصتتلی افعال در نظر گرفت میشتتوند و دیگر طبا های فع از ننها
مشتتق میشتوند بر اساس این نجزیة واژگانی ،در ساخ

منهای افعال ایستا ،ننها مومولهای

نهی 9وجود دارد ،اما در مورد افعال هنشتتی ،عنص تر معنایی ' doنیز دیده میشتتود در ستتاخ
منهای افعال یوظ ای ه نمایانگر نغییرات ننی در افعال ایستتا و هنشی میباشند ،عنصر معنایی
 INGRوجود دارد ،و در مورد افعال پایا از  BECOMEاستتتتفاده میشتتتود بازنمایی واژگانی
طبا ی افعال بر پای ی نوع عم در جدول ( )6نمده اس :
جدول  .1بازنمایی واژگانی طبقة افعال برپایة نوع عمل
ساخت منطقی

نوع عمل

) (x, yیا )predicate' (x

ایستا

)]) (x, yیا )do' (x, [predicate' (x

هنشی

]) (x, yیا ) (x,y) / INGR do' (x, [predicate (xیا )INGR predicate (x

یوظ ای

]) )x, yیا ( (x,y) SEML do' (x, [predicate (xیا)SEML predicate (x

ن

وقوعی

]) )x, yیا ()x, y)/ BECOME do' (x, [predicate' (xیا (BECOME predicate' (x

پایا

) (yیا )do' (x, [predicate'1 (x, (y))]) & INGR predicate'2 (z, x

یوظ ای هنشی

هر نوع ساخ

منهای α CAUSE β/ α, β:

سببی

1. inherent terminal point
2. durative
3. bare predicate

سال نهم
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 .2 .3نقشهای معنایی
ناشهای معنایی6ارنباط بین مومولها و موضتوعهای ننها را نشتان میدهند ه در دستور
ناش و ارجاع در ست سته مورد بررسی قرار میگیرند در سه اول ،ناشهای معنایی فع -
ویژه2قرار دارند ه از نن جمل مینوان ب دونده ،هشتنده و شتنونده اشتاره هرد در سه دوم،
روابر معنتایی9قرار دارند ه همان ناشهای معنایی خاص فیلمور ( )6318میباشتتتند و از نن
جمل مینوان ب هنشگر ،4ابزار ، 5هنشپذیر1و هنشرو ،نجرب گر 1و مانند نن اشاره هرد سه
ستتوم ناشهای معنایی نعمیم یافت 8یا فراناشهای معنایی را در بر میگیرد ه شتتام دو ناش
اثرگذار و اثرپذیر هستتند ه بر نرستتین بار نوسر ون ویین و فویی ( )6380معرفی شدند هر
هدام از این فراناشها در بردارندهی نعدادی از ناشهای معنایی خاص میباشد اثرگذار ممان
استت

هنشگر ،ابزار یا نجرب گر باشتتد در صتتورنی ه اثرپذیر مینواند هنشپذیر ،هنشرو یا

دریاف هننده 3باشتد طبق این نظری  ،این فراناشها بر طبق ستلسل مرانط اعهای فراناشهای
اثرگذار -اثرپذیر ه در شتتتا ( )2نمده استتت  ،اعها میشتتتوند درزبانهای فاعلی-مفعویی،
اثرگذار درجایگاه فاع و اثرپذیر درجایگاه مفعول مستایم واقع میشود افعال یازم یا ساخ
منهای ننهتا بت صتتتورت )… do' (xاستتت

فار اثرگتذار دارنتتد و افعتال یتتازمی هت

ساخ )… pred'(xدارند ننها اثرپذیر دارند ه درجایگاه فاع قرار میگیرد

موضوع حای

دومین موضوع

اویین موضوع

)Pred' (x
هنشپذیر

)Pred' (x,y
هنشرو

)Pred' (x,y
ماان

اویین موضوع

موضوع

Do
)…do' (x
هنشگر
ن ثیرگذار

شکل .2سلسله مراتب اعطای فرانقشها یا ثرگذار -اثرپذیر(ون ولین)51:2116 ،

1. semantic roles
2. verb-specific semantic roles
3. thematic relations
4. agent
5. instrument
6. patient
7. experiencer
8. generalized semantic roles
9. receiver
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مفعول اولیه و ثانویه

از نظر درایر ،)6381(6زبانهای دنیا ب یواظ جایگاه و ناش معنایی دو گروه استتمی موجود
در ساخ

دو مفعویی ب س دست ناسیم میشوند در زبانهای موسوم ب هنایی ،2هد  9همان

نشتتان ای را دارد ه هنشپذیر دارد اما پذیرنده دارای نشتتان ی متفاونی استت
مجموعت ی «هتد

در این زبانها،

هنشپتذیر» را مفعول اوییت  4و پتذیرنتده را مفعول ثانوی 5میخوانند در

دستت ای دیگر از زبانها« ،پذیرنده

هنشپذیر» دارای نشتان ای یاستان بوده و هد

دیگر میگیرد در این زبانها ،پذیرنده یا هنشپذیر مفعول مستتتایم و هد

نشان ای

مفعول ییرمستتتایم

نامیده میشود اما ،در زبانهای دیگری مانند انگلیسی و فارسی 1هم نمایز مفعول اویی و ثانوی
در ساخ های (-9ایف) و ( -4ایف) و هم نمایز مفعول مستایم 1و ییرمستایم 8در ساخ های
(-9

) و (-4

) وجود دارد

بدین نرنیط ،در زبانهای فارستی و انگلیستی ه اساس ًا از نوع مفعول مستایم -ییرمستایم
هستند ،صورت جملانی چون (-9ایف) و ( -4ایف) صورت بی نشان و جملانی چون (-9
و (-4

)

) صورت نشاندار هستند:
( I gave the book to her.ایف 9
( I gave her the book.

 4ایف) من ماهارونی را ب بچ ها دادم
) من بچ ها را ماهارونی دادم
ب همین نرنیط ،در مورد جملانی چون (-2

) ه برای سهوی

ارجاع در ()5نیز نمدهاند،

«هامیون» مفعول اویی و «میوه» مفعول ثانوی اس
 5هارگرها هامیون رو میوه بار زدند

1. Dryer
2. ergative
3. goal
4. primary object
5. secondary object
 1ایبت مفعول اویی ثانوی درزبان فارسی بسیار نادر اس
7. direct object
8. indirect object
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ون ویین و یاپویا ( )6331مفعول ثانوی را «موضتتتوع مرهزی ییرفرانفش» نامیدهاند و دو
دیدگاه در دستتور ناش و ارجاع در مورد نناو

موضتوع اویی و موضوع مستایم بیان میهنند

ه یای بر استاس جانداری و دیگری دومین موضتوعی است

ه در ستلسل مرانط اثرگذار-

اثرپتذیر وجود دارد در ادام با نای بر رویارد دوم ب نبیین ستتتاخ
فارستتتی میپردازیم و نشتتتان میدهیم ه چگون نووهی انترا
ساخ

نناو

ماانی در زبان

فراناش اثرپذیر در ایجاد این

دخی اس

 .4تناوب مکانی از دیدگاه دستور نقش و ارجاع

ب منظور نبیین نفاوت معنایی موجود در ساخ

معاوس و مستایم حاص از نناو

ماانی

از دیدگاه دستور ناش و ارجاع ،دو رویارد عمده مهرح اس :
رویارد اول ،رویارد واژگانی راپاپورت و یوین ( )6388و نرانویش و رانر )2006( 6استت
مبنی بر اینا دو ستتاخ

مذهور در نناو

ماانی از نظر معنایی ب یادیگر مربوط هستتتند اما

بازنمودهای متفاونی دارند رویارد دوم ،رویارد بورر )6334( 2و نراد )6331( 9استت
بر نن نغییرات نووی عام ایجاد نفاوت معنایی موجود بین این دو ستتاخ

ه بنا

میشتتود ،و اینا

هدام موضوع مفعول مستایم واقع شود بر معنای موضوع ماان ن ثیر میگذارد
 .1 .4تناوب مکانی در رویکرد واژگانی

در دستور ناش و ارجاع ،ساخ

منهای فع های گذاشتنی ب نرنیط زیر اس :

])[do' (x، ∅)] CAUSE [BECOME 𝐛𝐞 − 𝐥𝐨𝐜′ (y، z

همانطور ه پیشتتتر نیز گفتیم ،ستتاخ
فراناشی و ی

جمل در این دستتت از افعال دارای دو موضتتوع

موضوع ییرفراناشی اس

موضوع فراناش اول همان  xدرساخ

منهای اس

ه ب صورت فاع راهرشده و مهابا

فع را رقم میزند فراناش دوم و موضتوع ییرفراناشتی نیز بست ب ساخ

مورد نظر یای از

1. Aranovich and Runner
2. Borer
3. Arad
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مستایم ،موضوع انتاایی همان هنشرو

و در نتیج رخداد عم نغییرحایتی در نن حاص نمیشود
بر طبق ایگوریتم ارنباط بین نوو ،معنیشتناستی و هاربردشتناسی در دستور ناش و ارجاع،
جایگاه نووی باشتد ه این جایگاه مفعول مستتتایم اس

ناش معنایی هنش رو باید دارای ی

در این دستور ،چنین ارنباطی با اعهای فراناشها ممان میشود
افعال متعدی دو فراناش اثرگذارو اثرپذیر میگیرند این فراناشها بر طبق ستتلستتل مرانط
اعهای فراناشهای اثرگذار -اثرپذیر ه در شا ( )2نمده اس  ،اعها میشوند در مورد افعال
متعدی ست ررفیتی ه دارای نناو

ماانی هستتند و ستاخ

منهای جملات ننها ب صورت

()1اس  ،اویین موضوعی ه ' doمیگیرد ناش اثرگذار و دومین موضوع مومول ' be-locناش
اثرپذیر دارد
نندرستون ( ،)6316با نوج ب نمون ی ( )6ب اثر هلی جزئی در زبان انگلیسی اشاره نموده
و بر این باور اس
هلی اس ت

و ب طور هام نو

مفعول حر
معنا است

ه موضوعی ه ب عنوان گروه اسمی بینشان بیان میشود مستلزم خوانش

اضتتاف بیان شتتود نعبیر جزئی دارد از نظر وی ،جمل ی اول در مثال ( )6ب این
ه ه میوه بار هامیون شتده اس

هامیون هاملاً پر شتده است
نناو

ن ثیر رویداد فع قرار میگیرد ،اما موضتتوعی ه ب صتتورت
و جمل ی دوم در این مثال متضمن این اس

در ادام  ،ابتدا با پیشفرض وجود خوانش هلی در ساخ

ماانی در زبان فارستی ،ب نبیین نناو

ه

معاوس

ماانی در رویارد واژگانی میپردازیم سس  ،با

اشاره ب چند نمون ی ناقض خوانش هلی و طرح چایشهای موجود ،نبیین ییرواژگانی را ارائ
میدهیم
با استتتناد ب هایلوای

( )2008ه معتاد ب وجود خوانش هلی در ستتاخ

ماانی در زبانهای مورد مهایع ی خود بود  ،ستاخ

منهای جمل ای با ساخ

معاوس نناو
معاوس چون

«هارگرها هامیون رو میوه بار زدند »در زبان فارسی ب نرنیط زیر اس :
])𝑦( 7. [𝒅𝒐′(𝑥, ∅) 𝐶𝐴𝑈𝑆𝐸 [𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 𝒃𝒆 − 𝒍𝒐𝒄′ (𝑦, 𝑧)])]𝐶𝐴𝑈𝑆𝐸 [𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 𝒇𝒖𝒍𝒍 − 𝒐𝒇 (𝑧)′

و این بدان معناس
و باع

ه  xهاری انجام میدهد ه «میوه» ( )zنوی «هامیون» ( )yبار زده شود

شود ه هامیون ( )yپر از «میوه» ( )zشود

سال نهم
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اما از ننجا ه دو صتتورت معاوس و مستتتایم در نناو
( ،)2008ساخ

داشتت باشند ،هایلوای

نمود زیر ستتاختی

ماانی باید ی

زیر را برای افعال نناوبی گذاشتنی از این قبی پیشنهاد

میهند:
]])))𝑦( 8. 𝛼 = [𝛽 = [𝒅𝒐′(𝑥, ∅)]𝐶𝐴𝑈𝑆𝐸 [𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 (ɣ = 𝒃𝒆 − 𝒍𝒐𝒄′ (𝑦, 𝑧))]𝐶𝐴𝑈𝑆𝐸 [(𝛿 = 𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 (𝜀 = 𝒇𝒖𝒍𝒍 − 𝒐𝒇(𝑧)′

در این ساختار α،ب ه ساخ

منهای β ،ب ساخ

منهای جمل مستایم س ررفیتی ɣ ،ب

منهای جمل مستایم دو ررفیتی δ ،ب وجود نعبیر هلی در نناو

ساخ
ب حای

ماانی و در نهای

ε

نتیج اشتاره دارد ایبت  ،مینوان مومول εرا ب صورت ) full-of' (y, zهم بازنویسی

هرد ه ب نوعی برعا
( )6331استت
ننها ب دس

ستتاخ

منهای اویی استت

این نات مؤید نظر بورر ( )6334و نراد

مبنی بر اینا بنا بر معنای درونی جملات نمینوان نرنیط ثابتی از موضتتوعات
داد

 3ایف) بیمار پماد را روی مو سوختگی مایید
) بیمار مو سوختگی را پماد مایید
𝛿([ 𝐸𝑆𝑈𝐴𝐶]))𝑑𝑎𝑚𝑜𝑝 10. 𝛼 = [𝛽 = [𝑑𝑜′( 𝑏𝑖𝑚𝑎𝑟, ∅)]𝐶𝐴𝑈𝑆𝐸 [𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 (ɣ = 𝑏𝑒 − 𝑙𝑜𝑐 ′ (𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙 − 𝑒 𝑠𝑢𝑥𝑡𝑒𝑔𝑖,
]])))𝑑𝑎𝑚𝑜𝑝 = 𝐵𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸 (𝜀 = 𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑜𝑓′ (𝑚𝑎ℎ𝑎𝑙 − 𝑒 𝑠𝑢𝑥𝑡𝑒𝑔𝑖,

«مو ستوختگی» ه موضوع ماان اس  ،اثرپذیر نشاندار اس

در این ستاخ
) ب این معناس

ه ه سه مو سوختگی نیشت از پماد شده اس  ،اما جمل ( -1ایف)

ایزاماً ب این معنا نیستتت
اس

جمل (-1

همچنین ،در جمل ی (ایف) پماد مشتتترو ،معرف و دارای فردی

اما در ( ) چنین نیس
در نبیین واژگانی نناو

ماانی در مورد زبان فارسی ،دو مس ی مهرح میگردد:

اول اینا اگر موضتتوع انتاایی در ستتاخ
بینشان ،اسم جن
منضم شده اس

معاوس نناو

ماانی ،ی

مشتتاره هنندهی

و ییرارجاعی اس  ،مینواند برشی از فع مرهط قلمداد شود ه در فع
(دبیرمادم )6914 ،اما ماایس ی جملات (-2

) و (-3

) نشان میدهد ه

ب فرض درستتی وجود انضتمام بین عنصتر استمی بینشتان و گروه فعلی  ،باز این دو ساخ
متفاوت هستتند در جمل ی (-2
نشتای شتده است

و افزودن ی

)« ،بار زدن» خود از دو برش استم بینشتان و فع سب
عنصر اسمی بینشان و ییرارجاعی ب ی

فع انضمامی و

21
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گروه فعلی انضتتمامی دیگر چندان بستتامد ندارد 6در حاییه در (-3

نشتتای ی
ماییدن» ی

) «پماد

فع معمول انضمامی نلای میگردد
ه چنانچ در برش پیشتتین نیز مهرح گردید ،صتتفری و هریمی

مس ت ی ی دیگر این اس ت

دوستتان ( )6930معتادند ه اثرهلی را نمینوان فص مشترک نمام موضوعهای ماانی دانس
ه نشتتتان ی «را» میگیرند ننها با ارائ ی نمون هایی از قبی جمل ی ( )66و عدم نهابق اثر
ماانی در زبان

هلی با دانش فرد از جهان خارج نشتتان دادند ه ستتاخ های حاص ت از نناو
فارستی همیش دارای اثر هلی جزئی نبوده و در نتیج وجود مومول  εدر ساخ
جملات در زبان فارسی نادرس

منهای این

اس

 66ایف)خیاط دهم هارا ب یباس دوخ
)خیاط یباس را دهم دوخ

()32 :6930

در برش نهایی این جستار سعی میگردد ،با رفع مشالات رویارد واژگانی ب نبیین ساخ
مذهور بسردازیم

مورد نظر در چارچو

 .2 .4تناوب مکانی :انتخاب نشاندار اثرپذیر

دستتتور ناش و ارجاع ،نناو

ماانی در زبانهای مورد بررستتی را نوعی انترا

اثرپذیر میداند (ون ویین و یاپویا )6331 ،در این رویارد ،اویین موضتوع از ستم

 6ممان اس
انضمامی اس

نشتتاندار
راست

در

این سؤال مهرح گردد ه اگر «پماد» در «پماد ماییدن» مفعول انضمامی اس « ،میوه» در «میوه بار زدن» هم
ی

استدیال مینواند این باشد ه هر دو مینوانند ی

ایف میوه بار زدن هامیونها  2ساع

گروه اسمی مرهط نشای دهند:

طول هشید

از پماد ماییدن بدم میاد
شاید بتوان چنین نرهیبی را نیز ی
دارند ننها با استناد ب ی
بیشتر اس

ساخ

اما با نوج ب اینا افعال انضمامی در ی

انضمامی در نظر گرف

استدیال نمی نوان ب انضمامی بودن این ساخ

پیوستار قرار

حام داد و نوج ب این موضوع نیازمند پژوهش

ه در حجم این جستار نمیگنجد ب نظر میرسد ه نفاونی بین دو نرهیط «میوه بار زدن» و «پماد ماییدن» وجود

داشت باشد اگر «میوه» در «میوه بار زدن» ی
یای ی مرهز و اسم بی نشان در ساخ
ییرارجاعی «پماد» در (-3
منضمشدهای نو

مفعول ثانوی اس

دیگر نمینواند مفعول انضمامی باشد زیرا مفعول ثانوی در

فع انضمامی جزء مومول و در هست قرار دارد بر این اساس،در این ماای  ،ننها اسم

) مفعول انضمامی در نظرگرفت میشود درهتا

عنوان  inherent argumentنام برده میشود ه در ساخ

نمایش داده میشوند و در ساخ

نووی ب مومول متص میشوند

ون ویین و یاپویا ( )633از چنین مفعولهای
منهای ب عنوان ی

موضوع ییرارجاعی

سال نهم
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شتا ( ،)2انترا

بی نشتان اثرپذیر اس

پیشتین ،موضتوع  yدر نناو
ستتاخ
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بنابراین ،با نوج ب ساخ

منهای مذهور در برش

ماانی ،یعنی همان موضتوع ماان ،اثرپذیر واقع میشود اما اگر

منهای جمل ای با فع گذاشتتتنی را ب صتتورت زیر در نظر بگیریم ،موضتتوع ماان ه

اویین موضتوع گزاره ) be-loc'(y,zاس

فراناش اثرپذیر میگیرد ه این ی

انترا

نشاندار

اس
=]))12.α[do'(x ،∅ )]CAUSE [BECOME (β = 𝐛𝐞 − 𝐥𝐨𝐜 ′ (y،z

ب عنوان مثال ،ساخ

)ب صورت زیر اس :

منهای جمل ( -2ایف) و (-2

]))13.α= [do'(kârgar − hâ, ∅)]CAUSE [BECOME (β = 𝐛𝐞 − 𝐥𝐨𝐜 ′ (kâmiyun, mive

در این ساخ  ،اگر «میوه» ب عنوان اثرپذیر انترا
مفعول حر

گردد« ،میوه» مفعول مستایم و «هامیون»

اضاف میشود و حاص جمل ی (-2ایف) خواهد بود ،اما اگر «هامیون» ب صورت

نشتتاندار ب عنوان اثرپذیر گزینش شتتود« ،هامیون» مفعول اویی و «میوه» مفعول ثانوی استت
جمل ی «هارگرها هامیون رو میوه بار زدند»را خواهیم داشتت

و

ه در نن «هامیون» ناش اثرپذیر

دارد همانطور ه در برش پیشتتین نیز نمد ،یازار ( )6382و روشتتن ( )6911نیز ادعا میهنند
ه نظاهر موضوع ماان ب صورت گروه اسمی همرا با «را» ایزاماً ب معنای خوانش هلی موضوع
ماان است

اما ،هریمی دوستتان و صتفری ( )6930ادعا میهنند ه ماان ننگاه ه ب صورت

گروه اسمی بیان می شود مفهوم بیشتر نو

ن ثیر قرار گرفتن نوسر رویداد را انتاال میدهد ،و

موضتوع انتاایی نیز چنانچ همراه با «را» ب هار رود مینواند خوانش هلی یا جزئی داشتت باشد
در همین راستتا ،ادعای نویستندگان این ماای بر این اس

ه در نمون های معادل ( )2در زبان

فارستتتی خوانش هلی وجود دارد ،اما وجود این خوانش مهلق نیستتت  ،ب گون ای ه چنین
مفهوم ضمنی در برخی از باف هان یید نمیگردد
( )64ایف هارگرها میوه رانوی هامیون بار زدند (اما هامیون ننقدر بزرگ نبود ه هم ی
میوهها در نن جا شود)
هارگرها هامیون رو میوه بار زدند (اما میوهها نن قدر نبود ه ه هامیون را پر هند)
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ب نظر میرستد ه گنجاندن خوانش هلی جزئی در ستاخ
از ذهر نمون های بیشتتر ،نشتانمیدهیم ه ساخ

در ادام پ
بینشتان نناو
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منهای نیازمند بازنگری اس

منهای صورتهای نشاندار و
مفهوم ضمنی 2با

ماانی ب صتورت ( )62است  ،اما چنین ستاختار منهای ی

خود دارد و نن خوانش هلی فراناش اثرپتذیر ستتت

6

امتا در برخی موارد بتافت های زبانی یا

ییرزبانی و دانش از جهان خارج مانع از عمارد این مفهوم ضمنی میشوند
جملتات ( )65و ( )61ر در نظر بگیرید این جملات نیز دارای ستتتاخ

منهای مشتتتابهی

هستند :
 65ایف) علی عا

رنگی ب دیوار اناقش چسبانده اس
رنگی چسبانده اس

) علی دیوار اناقش را عا

]))16.α =[do'(Ali،∅)]CAUSE [BECOME (β = 𝐛𝐞 − 𝐥𝐨𝐜′ (divâr − e otâq، aks − e rangi

 61ایف) هیمیا رنگ رو ب دیوار پاشید
) هیمیا دیوار رو رنگ پاشید
]))18.α=[do'(kimiyâ،∅)] CAUSE [BECOME (β = be − loc ′ (divâr، rang

در ماایستت با ستتاخ های معادل در زبان انگلیستتی« ،علی» و «هیمیا» اثرگذار و « ،دیوار
اناقش» و «دیوار» اثرپذیر نشاندار در دو ساخ
نظری دستتتور ناش و ارجاع ی

نظری ناش تگرا و باف -موور اس ت

یای ای و منهای جملات در پیوند با باف
انتاایی در جملات ( )61در ی

باف

منهای()61و( )68هستند
و در نتیج س تاختار

مورد نظر نعیین میگردد بدین نرنیط ،اگر موضتتتوع

معین ،ی

موضتتوع مشتترو و ارجاعی باشتتد ،ستاختار

منهای نن ب صورت ( )68خواهد بود اما اگر این اسم در بافتی دیگر ،ییرارجاعی و اسم جن
باشتد ،ننگاه فع انضمامی «رنگ پاشیدن» داریم ه در مورد نن ساختار منهای ب صورت زیر
اس :
)19. rang pâšid (kimiyâ, divâr

 6ون ویین (بو

حضوری) نیز معتاد س

ه در مورد نناو

ماانی در زبان انگلیسی نیز چنین خوانش هلی جزئی در

باف هایی مشاب ن یید نمیگردد
2. implicature

سال نهم
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دو موضوعی ،ننها ی

در این ستاخ

شود و نن

موضوع مینواند ب عنوان اثرپذیر انترا

«دیوار» اس
ستاخ

منهای جمل ی ( ) -65ب صتورت ( )61س

همانطور ه پیشتر گفتیم ،مفهوم

ه ب ه دیوار عا

رنگی چسبانده شده اس  ،اما این

ضمنی چنین ساختار منهای این اس

مفهوم مینواند با نوج ب دانش فرد از جهان خارج و بستتت ب شتترایر باف

زبانی و ییرزبانی

خاص اعمال نشتتود در این جمل  ،نیز نصتتور اینه علی ه دیوار را از هایذ رنگی پر هرده
باشتد دور از ذهن اما ممان س
(-61
ننها ی

ب نظر میرسد ه اعمال این مفهوم ضمنی در مورد نمون ی

) مماننر بتاشتتتد اما در مورد این جمل نیز مینوان بافتی را در نظر گرف
قسم

ه در نن

از دیوار رنگ پاشیده شده اس

ب طور خلاص باید گف
زبان فارستتی بستتت ب باف

ه اسم بینشان قب از فع در ساخ

معاوس نناو

ماانی در
وب

ب دو صتتورت بیان میگردد این استتم یا مفعول ثانوی اس ت

عنوان موضتوع در یای ی مرهز قرار میگیرد و یا استم ییرارجاعی منضتم شده ب فع اس
جزئی از مومول نلای شتده و در یای ی هستت مینید ساخ
معاوس) در نناو
موضتوع ماانی اس

ماانی ب صتورت ( )62است

ه

منهای گون ی نشاندار (ساخ

چنین ساختاری دارای خوانش هلی جزئی

اما این مفهوم ضمنی مهلق نیس

و اعمال نن ممان اس

بست ب دانش

فرد از جهان خارج و در باف های خاص مسدود گردد
اینجا است

ه اثر معنایی ه هایلوای

( )950 :2008از نن صتتوب

نموده است

را نامی

مینماییم:
«اثر معنایی انترا

نشتاندار اثرپذیر :اگر موضتوعی انترا

نشاندار اثرپذیر در ی

ساخ

منهای باشتتد ،ب صتتورت اثرپذیر بینشتتان نعبیر میگردد ب عبارت دیگر ،اثرپذیر نشتتاندار هم
حتداقت یای از ویژگیهای «نو

ن ثیر بودن» « ،نغییر حای » و «هنشرو افزایشتتتی بودن» را

دارد این اثر ننها در باف هایی قاب اعمال اس

ه باف

جمل یا دانش از جهان خارج مانع از

اعمال نن نشود »
بنابراین ،انترا
باف های خاص با ی

نشتاندار موضتوع ماان در ساخ

معاوس نناو

ماانی ممان اس

نعبیر هلی همراه بشتتد ه این نعبیر حاهی از اثر معنایی استت

در

ه این
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انترا
حای

ب بار نورده اس

و باع
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شده نا موضوع ماان ویژگیهای « نو ن ثیر بودن» « ،نغییر

»« ،هنشرو افزایشی بودن»« ،مبتدا بودن» یا «هانون ناابلی بودن» را بگیرد

 .5نتیجهگیری

در زبان فارستتی ،فع های ماانی گذاشتتتنی ه نارر بر قراردادن اشتتیاء و مواد بر روی ی
هستتند ،مینوانند در نناو

سته یا درون رر

مستتتتایم و معاوس نناو

ماانی شتره

ماانی در این زبان ،از دیدگاه دستتتتور ناش و ارجاع و با ارائ دو

رویارد عمده مورد بررستتتی قرار گرف
نشتاندار اثرپذیر دانست

هنند در این مهایع  ،ساخ

رویارد واژگانی را نمینوان هاملاً متفاوت از انترا

زیرا در هر دو رویارد با استناد ب س اخ

منهای جملات ،اصویی در

اعهتای فراناشهتای اثرگتذار و اثرپتذیر ارائت میگردد بتا این وجود ،رویارد دوم بت مرانط
اقتصتادینر از رویارد اول اس

و مینواند نووهی ایجاد دو ساخ

و یای از این دو موضتوع ب صتورت اثرپذیر نشتاندار انترا
مثالهایی از زبان فارستتی نشتتان دادیم ه در ستتاخ

مربوط را نیز نبیین نماید

میگردد بر این استاس ،با ارائ

متعدی مربوط دو گروه استتمی انتاایی و

ماانی وجود دارد ه هر دو برای گرفتن ناش اثرپذیر با یادیگر در رقاب
معاوس نناو
انترا

هستتتند در ساخ

ماانی ،موضتتوع ماانی ب صتتورت نشتتاندار فراناش اثرپذیر میشتتود اما این

در صورت وجود فع انضمامی ب ی

گزین مودود میشود و نشانداری انترا

برای

ننها خنثی میگردد
کتابنامه
 6دبیر مادم ،مومد ( )6914فع مرهط در زبان فارسی 6 ،62 ،و 41-2:2
 2روشتتن ،بلای

( )6911معنیشتتناستتی واژگانی :طبا بندی فع های فارستتی پایان نام دهتری

دانشگاه نهران

 9صتتفری،علی ( )6935نناو ماانی در زبان فارستتی :رویاردی ستتاختمند ،نشتتری ی پژوهشهای
زبانشناسی نهبیای58-95 :66 ،1 ،
 4هریمی دوستتان ،یلاموسین و علی صفری ( )6930اثر هلی جزئی در نناو
پژوهشهای زبانشناسی600-11 :9،6،

ماانی زبان فارسی،
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