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 چكيده
دراز آنجائي مسكه مطالعات چند دهه اخير تقيم ساخت رويدادي در خصوص معناي محمول با نگاشت

و معنا قادر به توجيه پديده شناختي بسياري گرديده است، در مقاله حاضر نيز به پيروي از هاي زباننحو
ميهاي تجزيه محمولي به بررسي ساختديدگاه و با بهرههاي سببي ساختواژي گيري از آزمون پردازيم

گونه گيري ايني مطالعات پيشين كه شكلنشان خواهيم داد كه برخالف برخ»دوباره«قيد تكرار 
و قائل به ساخت نحوي سادهها را به حوزه واژگان محدود ساختهمحمول - هاي سببياي براي محمولاند

و حاوي ساخت ها همگي در حوزه زاياي نحو شكل گرفتهگونه ساختاند؛ اينساختواژي شده اند
ميرويدادي پيچيده توان نتيجه گرفت كه سببيمي» دوباره«مرتبط با قيد بر اساس واقعيت.باشنداي

و نتيجه است مي آزمون مبتني. ساختواژي ساده قابل تجزيه به دو رويداد علت كه بر اين قيد نشان دهد
ان«هاي ساختواژي با تكواژ آشكار گيري تمام سببي شكل مي»ـ عالوه بر آن عدم.پذيرد در نحو صورت

گردد كه هسته سبب به ها در خصوص قيدهاي حالت به اندازه ساختي برميترفتار يكپارچه اين ساخ
ميكه خود منجر به تمايز ميان ساخت عنوان متمم خود برگزيده است و غيرعاملي - هاي سببي عاملي

.گردد

 رويدادي، هسته سبب، رويداد علت، رويداد نتيجه، عامل سببي ساختواژي، ساخت: هاي كليديواژه

 fateme.karampour@gmail.com:نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول.١
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دمهمق-1
ميدبيرمقدم در تعريف ساخت هاي سببي به مجموعه ساخت«: نويسد هاي سببي

و يا پديدهگردد كه در آن شخصي، حادثهجمالتي اطالق مي و انگيزه اي اي اي محرك
و يا در مي و يا شيئي، عملي را انجام دهد، پذيراي حالتي شود گردد تا شخص ديگري

ميد). 1367:14(» حالتي باقي بماند سهر حالت كلي هر جمله سببي را توان حاوي
و سبب.و فعل سببي دانست2پذير، سبب1سازركن اصلي سبب ساز در حقيقت عامل

.شدن حالتي است محرك اصلي انجام عمل يا پذيرفته
. شيشه را شكستعلي)1(

و يا سبب پذير آن بخش از يك جمله سببي است كه در حقيقت پذيراي تغيير حالت
.ساز استپذير متأثر از سبببه عبارتي سبب. نجام عملي استا
كه)2( .ناراحت شوددوستمعلي باعث شد

و بين سبب ساز از يك فعل سببي عنصري است كه داراي محتواي سببي است
و آنچه كه تحت تأثير سبب ميسو مي) سبب پذير(گيرد ساز قرار . سازد ارتباط برقرار

فنظام ساخت ميهاي سببي وارسي را تحليلي تقسيم توان به دو گروه عمده واژگاني
ميسببي ساختواژي زيرشاخه. نمود سببي ساختواژي.گردداي از سببي واژگاني تلقي

و  ساده در زبان فارسي، فعلي است كه حاصل همگرايي ستاك حال افعال غيرسببي
هايـ سببي ساخت به عنوان نمونه رابطه غير سببي. است»ان-«ساز پسوند سببي

:باشد سببي ساختواژي ساده در زبان فارسي به صورت ذيل مي
 سببي غير سببي)3(

 دواندن دويدن
 ترساندن ترسيدن
 پراندن پريدن

 شكاندن شكستن
 خوراندن خوردن
 گذراندن گذشتن

 وشاندنج جوشيدن

1. causer 
2. causee 



 ٢٥/يهاي سببي ساختواژي زبان فارسبررسي ساخت

 خشكاندن خشكيدن
 پوساندن پوسيدن

هاي ساختواژي قابل تجزيه نيستند چرا كه اين برخي پژوهشگران معتقدند كه فعل
وساخت در ها در خصوص دامنه توصيف قيود مكان هاي سببي تقابل با ساخت زمان

اي سببي ساختواژي ابهام ايجادهبه عبارتي اين قيود در ساخت. گيرندتحليلي قرار مي
مي)6-4(گونه كه در جمالت همان. كنندنمي ده«ت كنيد عبارمشاهده در«،»ساعت

و در اين جمالت ابهامي» در حياط«و» باغ وحش به كل ساخت سببي اشاره دارد
.شودمشاهده نمي

.مادر غذا را ساعت ده به بچه خوراند)4(
وح)5( .ش خنداندعلي ميمون را در باغ
.ها را در حياط به هوا پراندهبچه پرند)6(

و هاي سببي در دامنه توصيف قيدهاي حالت در ساخت) 1974(كاردن معين
اي ايشان معتقدند با قائل شدن به زيرساخت دو جمله. كنندساختواژي ابهام مشاهده مي

 الف7(عبارتي، جمالتبه. ها را تبيين نمودساخت گونهتوان ابهام موجود در اينمي
. هستند)د(و)ج(هاي داراي خوانش) وب

.سربازان به تندي مردي را دوانيدند. الف)7(
.سربازان مردي را به تندي دوانيدند.ب
.سربازان با سرعت باعث شدند مرد دور شود.ج
.سربازان باعث شدند مرد سريع بدود.د
و كاردن( ) 207:1974 معين

معتقد است ابهام در حوزة شمول قيد حالت كه توسط معين) 1982(دبيرمقدم
به عبارتي تمام جمالت سببي. طور منظم وجود نداردو كاردن مطرح شده بود، به

جب8(در جمالت: بعنوان مثال. دهندساختواژي چنين ابهامي را نشان نمي )و
اعليرغم حضور قيد حالت، هيچ و تنها يك تعبير از آن در بهامي مشاهده نميگونه شود

شود كه به موجب آن دامنه شمول قيد حالت كل ساخت سببي را در ذهن ايجاد مي
ها كه قيد حالت در آنها گونه ساختدر بخش سوم از مقاله حاضر از اين.گيردبرمي

ميايجاد ابهام نمي تقكند با عنوان سببي غيرعاملي ياد هاي ابل ساختكنيم كه در
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خواهد گيرند كه با حضور قيد حالت در آنها دو خوانش درپيسببي عاملي قرار مي
.داشت

.بچه با عجله غذا را خورد. الف)8(
.مادر با عجله غذا را به بچه خوراند.ب
.مادر غذا را به بچه با عجله خوراند.ج

و برابر سببي آنها در ژرفهاي غير در تحليل وي كليه جمالت داراي فعل ساخت سببي
و به اين ترتيب، رابطة بين تمام فعل. شوندبه صورت يك بند توليد مي هاي غير سببي

در اين تحليل قواعد گشتاري كه ساخت غير. گرددبرابر سببي آنها در واژگان برقرار مي
د. سازد، وجود نداردسببي را به جمالت سببي مرتبط مي بيرمقدم به اين ترتيب

هاي سببي ساختواژي گرا كه تمام ساختبر اين باور است كه در فرضيه واژگان) 1982(
و غير قابل و معلول در نظر به عنوان يك عنصر واژگاني منسجم تجزيه به رويداد علت

و زمان توجيهي طبيعي گرفته مي شود، توصيف كل موقعيت سببي توسط قيد حالت
بهه شمول قيد حالت در برخي ساختوي ابهام در دامن. يابدمي هاي سببي را مربوط

.داند نه ويژگي طبقه صرفي سببيابهام در ويژگي تعداد كمي از افعال مي
هاي ساختواژي هاي مطرح در خصوص سببيبا توجه به توضيحات مذكور پرسش

و آيا قابل تجزيه ها در كدام سطح دستوري شكل گرفتهاين است كه اين ساخت به اند
مي. دو رويداد هستند يا خير دهيم كه برخالف ادعاهاي پيشين در اين نوشتار نشان

ميتمام سببي بر. يابندها در نحو شكل هاي ساختواژي عناصر نحوي سببي،آن مضاف
با. شوندغيرقابل تجزيه نيستند، بلكه در ساخت نحوي به عناصر مجزايي تجزيه مي

ميتوجه به شواهد مبتني بر ابهام و سقم اين ديدگاه بررسي دامنه قيد رويدادي صحت
و سبب و با استناد به تعبير قيد حالت و شود پذير، سببي ساختواژي را به سببي عاملي

مي. كنيمغيرعاملي تقسيم مي باشد كه در بخش دوم ساختار اين مقاله بدين ترتيب
سمفاهيم نظري به اجمال معرفي مي و بخش سوم به تحليل هاي سببي اختشود

.گيري استبخش چهارم حاوي نتيجه. يابدساختواژي اختصاص مي
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 مفاهيم نظري-2
بخش فراواني از مطالعاتي كه در چند دهة اخير در باب معناي فعلي صورت گرفته

و معنا، مي1نشانگر آن است كه نگاشت مستقيم ساخت رويدادي تواند بسياري از در نحو
و كايزر(ختي را تبيين كند شناهاي زبانپديده 4، تراويس31994بورر،21933هيل

.است)ب9(مستلزم) الف9(جمله).1994
.علي شيشه را شكست. الف)9(

.شيشه شكسته است.ب
و زبانشكستناين استلزام معنايي در فعل متعدي شناسان را بر آن داشته تا فيلسوفان

است، تجزيه6و نتيجه5كه حاوي دو رويداد سببي» شكستن+ سبب« اين فعل را به 
شناختي است، در دستور شناسان معتقدند مفهوم رويداد كه عنصري زبانزبان. كنند

كه. هاي بشري وجود داردتمام زبان طبق اين نظر، رويدادها عناصري دستوري هستند
و معناي پاره بهدر ساختار ميكاگفتارهاي زباني بخصوص افعال - برخالف نظريه. روندر

كننده ساخت گرا كه در آن واژگان حاوي بخش عظيمي از اطالعات تعيينهاي واژگان
هاي اخير داللت بر آن دارد كه ساخت موضوعي فعل است، بخش كثيري از پژوهش

و  و تمايزي بين بازنمود معناي واژگاني گروهي خود بازنمودي از ساخت رويدادي است
و كايزر( رد نحوي وجود ندا ، 71995، هارلي1994يستراو،1998ـ 1993هيل

- هاي معناييطبق اين نظر ويژگي). 102003، رامچاند91999، مارانتز81996كراتزر
كننده ساخت نحوي نيست، بلكه اين بازنمود نحوي است كه تعيين واژگاني فعل تعيين

و تعبير رويدادي جمله استكننده نقش به. ها ساخت رويدادي، نظريه رويكرد نحوي
و نظريه ساخت موضوعي را ساده مي و عالوه بر آن نياز به دو بازنمايي مستقل سازد

هاي اخير در زمينه نظريه تجزيه محمول به رويدادها در پيشرفت.برداتصال را از بين مي

 
1.event structure 
2.Hale & Keyser 
3.Borer 
4.Travis 
5.causing event 
6.resulting 
7.Harley 
8.Kratzer 
9.Marantz 
10.Ramchand 
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و كايزر هاي انگليسي طبق نظر آن دو فعل. باشدمي) 1993(نحو مديون اثر هيل
به عنوان. اي هستندحاوي ساخت نحوي پيچيده)2هاي نامفعوليو سببي1اديغيركن(

3با تعميم نظريه الرسون  ”John opened the window“:اي سببي مانندمثال جمله

مي)10( به صورت ساخت نحوي) 1988( در اين ساخت عناصر بنيادين. يابدتظاهر
مي BECOME،CAUSEمعنايي يا همان تكواژهاي انتزاعي  .يابنددر نحو تظاهر

)10( John opened the window. 

هم اگر چه ابزارهاي بازنمايي معناي فعل در ميان زبانشناسان متفاوت است، اما همگي
و دروني شكل گرفته استعقيده رويداد. اند كه رويدادهاي پيچيده از دو رويداد بيروني

باو بيروني سببيت و رويداد دروني بيانگر تغيير وضعيت عامليت را خود به همراه دارد
و راپاپورت1979دوتي(مداري استو غايت فعل)10(در نمودار ). 45199، لوين

“open” مي در. شودبه دو هسته فعلي مجزا تجزيه گروه فعلي باالتر با حضور عامل

 
1.unergative 
2.unaccusative 
3.Larson 
4.Levin & Rappaport 

VP

V ′

VP

V ′

AP

CAUSE

NP

the window 
NP

v-BECOME
open
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مي شاخص ف. داردخود، رويداد بيروني يا سببي را بيان در1روتر با كنشعلي پائينگروه
مي جايگاه شاخص با تجزيه معنايي فعل. دهدخود رويداد دروني يا تغيير حالت را نشان

“open” مي -به دو رويداد همراه با دو فرافكن فعلي مجزا، رويداد نتيجه تظاهر نحوي
و كايزر. يابد اري نقش معنايي موضوعات بر اساس جايگاه ساخت) 1993(به عقيده هيل

ميكه اشغال نموده گر فعل باالتر است تعبير موضوعي كه در مشخص: گردداند، تعيين
ميبه همين منوال موضوعي كه در جايگاه مشخص. عامل دارد شود گر فعل پائين توليد

.دارد پذيررو يا كنشتعبير كنش
 هاي معنايي را حاصل قرار گرفتنبدين ترتيب اين نظريه سعي دارد تا نقش

و يا عناصر نقشي در جايگاه سرانجام صورت. هاي نحوي متفاوت بداندعناصر واژگاني
گيرد كه از طريق آن روساختي نهايي جمله به واسطه چندين حركت هسته شكل مي

نظريه. شوددر جايگاه فعل باالتر مشخص مي ”open“محتواي واجي صفتي مانند 
و كايزر ارائه دادهارتباط مستقيم ساخت رويدادي با نحو كه هي اند، به واسطه تعداديل

و درنهايت) 22008، پيلكانن1996، كراتزر 1995هارلي(زبانشناس گسترش يافت 
فن(هاي زباني از جمله ابهام در دامنه قيدهاي توصيفي منتج به آن شد كه برخي پديده

و فن19963استچو و جانسون42000، تني1999استچو، راپاپورت و) 52004، بك
. تبيين گرديدند) 2008، پيلكانن 1994بورر(تناوب ساخت موضوعي

ميهر هسته)10(در نمودار دارد، به عنوان مثال اي يك مفهوم بنيادين را بيان
مي ”BECOME“توسط6و مفهوم ناگذرا ”CAUSE“مفهوم سببيت به وسيله  - بيان

نحطبق اين نظريه فعل. شودمي وي نيستند بلكه خود داراي ها عناصر تجزيه ناپذير
ميچارچوبي غير واژگان) 1997(در همين راستا مارانتز. اندساخت نحوي -گرا معرفي

كه)√(هاي بدون مقوله ريشه) الف: گيرندكند كه در آن كلمات در دو گروه جاي مي
ب n0)كننده مقوله هاي تعيينهسته) حاوي مفاهيم واژگاني هستند , v0, a0)كه

اي ثابتي در واژگان ذخيره بنابر اين كلمات با ارزش مقوله.ت نحوي دربردارنداطالعا
 

1.theme 
2.Pylkkänen 
3.Von Stechow 
4.Tenny 
5.Beck & Johnson 
6.inchoative  
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و فعل پيامد اعمال فرايند نحوي اند، بلكه مقولهنشده هاي كلمات از جمله اسم، صفت
و ريشه) 1995چامسكي(ادغام  ميبر عناصر نقشي ،rain(n0)همانند: باشدهاي انتزاعي

rain(V0)11(در جمالت.(
 در جايگاه فعل  Rain. الف)11(

It rained yesterday. 
 در جايگاه اسم Rain.ب 

I would like to see some rain. 
در) 1997(با توجه به چارچوب پيشنهادي مارانتز)11(ساخت نحوي مرتبط با 

.آورده شده است)12ب(و)12الف(

)١٢(a. rain(V0)  b. rain (n0)

ا ميبه شكل دو برون(Rain√)نتزاعي ريشه و فعلي تظاهر در. يابدداد ممكن اسمي
و(اين رويكرد نياز به ذخيره اطالعات حشو ذخيره دو عنصر واژگاني با مقوالت متفاوت

و مفهومي .در واژگان نيست) اطالعات واجي
لي كوچك در رويكردهاي اخير عالوه بر اينكه نوع رويداد توسط انواع متفاوت هسته فع

ميشود، موضوعات نيز توسط هستهمشخص مي -هاي گوناگون به ساخت نحوي اضافه
مي. گردند شود در دامنه گروه فعل واژگاني قرار مفعول صريح كه موضوع فعل محسوب

محمي و تعبير آن وابسته به كه تعداد بيشماري از آنجايي. تواي واژگاني ريشه داردگيرد
از سوي ديگر. بيني نيستوجود دارد، تعبير مفعول قابل پيش با معاني گوناگون ريشه

V0

VP 

√ Rain 

np

n0
√Rain 
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به1شود، بلكه توسط هسته جهتموضوع فعل محسوب نمي) فاعل(موضوع بيروني
مياين موضوع در شاخص. گرددساخت معرفي مي متمم گروه. گيردگروه جهت قرار

به در واقع نقش هسته جهت مرتبط ساختن موضوع. جهت، يك گروه فعلي است بيروني
اگر اين رويداد از نوع فعاليتي باشد، موضوع. كندرويدادي است كه گروه فعلي بيان مي
و اگر ميآن رويداد سببي باشد، تعبير آن سبب بيروني تعبير عاملي خواهد داشت -ساز

مي. باشد به عبارتي تنوع. گرددبنابراين تعبير موضوع بيروني توسط ساخت نحوي تعبير
كه انواع رويداد از آنجايي. گروه فعلي رويدادي است هايبير وابسته به ويژگيدر اين تع

در. بيني استمحدود است، تعبير موضوع بيروني قابل پيش و مفعول، در كنار فاعل
تعبير. شودناميده مي2ها موضوع سومي نيز وجود دارد كه مفعول غيرصريحبرخي زبان

مياين موضوع نيز همانند موضوع بيرون اين موضوع. گرددي به لحاظ ساختاري مشخص
شناختي، سببي، هاي فعاليتي، روانمحمول: آيد از قبيلهمراه با انواع متفاوت فعلي مي

و وجودي ، مالك، مكان،4اما برخالف موضوع بيروني تعابير گوناگوني چون هدف.3ناگذرا
و بهرهمكان، تجربه -ي فعل محسوب نميچون اين موضوع، موضوع واقع. پذيردمي5ورگر

و در به ساخت نحوي معرفي مي6اي با عنوان هسته الحاقيشود توسط هستهنمي گردد
مي جايگاه شاخص موضوع الحاقي با توجه به نوع متمم هسته الحاقي. گيردآن قرار

مي) 2004(پيلكانن. شودتعبير مي با توجه به اينكه. كنددو نوع هسته الحاقي معرفي
د يا7گروه فعلي قرارگيرد آن دو را هسته الحاقي درونياز رون يا برونهسته الحاقي

به. نامدمي بيروني  و در نوع دوم، در نوع اول، هسته الحاقي موضوع الحاقي را به مفعول
هاي دو مفعولي حاوي ساخت الحاقي در اين چارچوب ساخت. دهديك رويداد پيوند مي

غيرصريح تنها توسط هسته الحاقي به ساخت رويدادي بنابراين موضوع مفعول. انددروني
.گرددمعرفي مي

1. voice 
1.dative 
2.existential 
3.goal 
5.benefactive 
6.applicative head 
7.low applicative 
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 هاي سببي ساختواژيتحليل ساخت-3
و معنايي مرتبط با قيود باعث پذيرش اين ديدگاه گرديده كه يك محمول حقايق نحوي

مي واحد ساخت رويدادي پيچيده و معنا كدگذاري به خصوص. گردد اي دارد كه در نحو
از گستره مي اي تواند مالكيمي» دوباره«دهد كه قيد تحقيقات اخير در باب قيدها نشان

استچو، فن 1996يهارل(اي باشد كه بيانگر حالت نتيجه است براي تشخيص سازه
و جانسون 2000يتن، 1996 هاي در سببي دوبارههنگامي كه قيد ). 2004، بك

ميساختواژي ساده به مي كار كه با پيروي از نظريات ياد شده شود رود، ابهام ايجاد
در. توان چنين استنتاج نمود كه با تجزيه رويداد در ساخت نحوي مواجه هستيم مي

» دوباره«هاي سببي ساختواژي غيرعاملي هستند، قيد جمالت زير كه از ساخت
اين پيش فرض وجود دارد كه رويداد)ب13(در خوانش دوم. دارددوخوانش را درپي

پيش از اين به وقوع پيوسته، اما لزوماً عامل آن رويداد، مادر» لباس به علي پوشاندن«
و مسبب آن رويداد باشد. نبوده است به سخن. به عبارتي ضرورتي ندارد كه مادر باعث

ديگر خوانش دوم، تنها بر وضعيتي تاكيد دارد كه پيش از زمان پاره گفتار وجود داشته 
اما. است» بودن لباس بر تن علي«نگي ايجادش همان نظر از چگوو اين وضعيت صرف
فرض وجود دارد كه مادر عامل وضعيت نتيجه اين پيش) الف13(در خوانش نخست 

و همان رويداد توسط مادر تكرار شده است .بوده
(مادر دوباره لباس را به علي پوشاند. الف)13( )خوانش نخست.

(پوشاندمادر لباس را به علي دوباره.ب )خوانش دوم.
(مادر دوباره غذا را به علي خوراند. الف)14( )خوانش نخست.

(مادر غذا را به علي دوباره خوراند.ب )خوانش دوم.
و رويداد علتمي» دوباره«بنابراين قيد ـ ـ پوشيدن لباس بر تن علي تواند حالت نتيجه

نيز كه از نوع)15(جمله. ان توصيف كندـ پوشاندن لباس به علي توسط مادرـ را توأم
فرض پيش. داردهمچنان دوخوانش درپي» دوباره«شوند، قيد عاملي محسوب مي

تر علي ميمون را گونه است كه پيشاين) الف15(پذيرفته شده در خوانش نخست 
و مجدداً همان عمل توسط علي تكرار مي از. گرددرقصانده است اما خوانش دوم حاكي

و  آن است كه رويداد رقصيدن ميمون پيش از اين وجود داشته اما ضرورتاً علي عامل
و ميل خود اين. است سبب آن رويداد نبوده  اين امكان وجود دارد كه ميمون با اراده
.عمل را انجام داده است
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(علي دوباره ميمون را رقصاند. الف)15( )خوانش نخست.
(علي ميمون را دوباره رقصاند.ب )خوانش دوم.

(مربي دوباره بازيكنان را دواند. الف)16( )خوانش نخست.
(مربي بازيكنان را دوباره دواند.ب ) خوانش دوم.

و)16و15(گردد كه در جمالت شواهد فوق به اين نكته منتج مي نيز دو رويداد علّت
كه» دوباره«ابهام آفريني جايگاه قيد. است نتيجه قابل تفكيك حاكي از آن است

و غيرعاملي قابل تفكيك به دو رويداد مجزا سببي هاي ساختواژي ساده اعم از عاملي
،»دوباره«در خصوص توزيع نحوي قيد) 1996(به پيروي از نظريه فن استچو. باشند مي

و ابهام آفريني ژي پيچيده هاي ساختوا گيريم كه ساخت رويدادي سببينتيجه مي است
به سادگي» دوباره«ابهام دامنه. اين قيد حاصل امكان اتصال به دو جايگاه نحوي است
ب تجزيه كنيم» سبب+پوشيدن«ه قابل تبيين است اگر به عنوان نمونه فعل پوشاندن را

مي)16و15(به عنوان مثال ابهام جمله. كه در نحو نيز انعكاس يابد شود اگر تبيين
و قائل به اين شويم كه در خوانش دوم دامنه شمول قيد كوچك تر از دامنه سبب است

در. شوداگر دامنه آن فراتر از سبب باشد، خوانش اوليه ممكن مي )17(اين واقعيت را
.كنيدمشاهده مي

[الف)17( .vp خوانش نخست(←]]سبب] رقصيدن[[دوباره(
[[ب )خوانش دوم(←]سبب]]رقصيدن vp[ دوباره.

توان نتيجه گرفت كه سببيمي» دوباره«بر اساس واقعيت مرتبط با توزيع قيد
و نتيجه هستند آزمون اين قيد نشان. ساختواژي ساده قابل تجزيه به دو رويداد علّت

ان«هاي ساختواژي با تكواژ آشكار گيري تمام سببي دهد كه شكل مي در نحو صورت»ـ
مي. پذيرد مي تقابل(هاي سببي شود كه تفاوت ساخت با اين وجود اين پرسش مطرح

مي)8و7هاي مثال شناسان رويكردهاي زبان. شوددر خصوص قيود حالت از كجا ناشي
و يا عدم حضور هستة نقشييهارايج معتقدند تمايز درساخت ساختواژي به حضور

هايي ساخت(هاي غيرعاملي در سببي.تمعرف موضوع بيروني در فعل پايه مرتبط اس
اي نيست كه موضوع فعل پايه حاوي هسته) كندكه در آن قيد حالت ابهام ايجاد نمي

بهبيروني معرفي كند، به همين علت سبب پايه( شود صورت عامل تعبير نمي پذير
و نيمه متعدي آن هايي كه در ساخت(هاي عاملي از سوي ديگر در سببي). نامفعولي

آن اي فعلي است كه شاخصفعل پايه شامل هسته) كنندقيود حالت ايجاد ابهام مي
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مي. جايگاه عامل است عنوان پذير به گردد كه سببحضور همين هسته فعلي باعث
و تبيين اين تفاوت؛ لذا عامل تعبير شود ها وابسته به اندازه متممي است كه توجيه
.گزيند هستة سبب برمي
مي با پذيرش را اين نظر كه ساخت رويدادي فعل در نحو انعكاس يابد، اين نظر

هارلي(اند ها فاقد اطالعات مربوط به ساخت رويدادي جملهپذيريم كه ريشه نيز مي
في). 1995 ـ چه فعلي كه بيانگر تغيير حالت و چه فعلي اين نوع اطالعات البداهه باشد

ـ تنها از راه هسته بيروني داشته كه به تغيير حالتي اطالق گردد كه علّت كه باشد اي
مي ريشه با آن ادغام مي بنابراين عنصر نقشي فعل ). 1995يهارل(گردد شود، مشخص

و هم نوع رويداد است1سبك پذيرفتن فرضيه انواع متفاوت. تعيين كننده هم نوع مقوله
و معنايي متفاوت زمينهفعل سبك با مشخصه نهاي نحوي ميساز اين گردد كه انواع ظر

هاي ممكن فعل مشخصه. هاي فعل سبك متفاوتي همراهندمتفاوت رويداد با هسته
ها اين مشخصه. باشدBEو Do , BECOME ,CAUSE تواند حاويسبك مي

و مولفه هاي بنيادين معنايي هستند كه در دستور جهاني قرار انعكاسي از انواع رويداد
از. دارد مقوله فعلي كه تعيين كننده نوع رويداد است در فارسي نياز حداقل چهار گونه
v: است CAUSE )هسته سبب(،v BECOME )هسته تغيير وضعيت(،v DO 

vو) هسته كنشي( BE )هسته ايستا .( 
v هاي مقوله DO , v CAUSE v BECOME به رويداد پويا اشاره دارد، در حاليكه

v BE همچون دويدن،،3و اتمامي2ر رويداد فعاليتيد. كندبر رويداد پايا داللت مي
و غيره، به هسته  vرقصيدن، ساختن DO آن موضوعي با تعبير كه در جايگاه شاخص

در موقعيت. گيرد، نياز است عامل قرار مي و پايا vبردارنده هسته فعلي هاي ايستا BE 
ن همچون هايي كه بيانگر وضعيت همگوهستند كه اين هسته فعلي تنها با ريشه

vهاي معنايي كه هسته.و غيره باشد، همراهند» تميز بودن«،»باهوش بودن«
CAUSE وv BECOME مي با توجه. دهند، تغيير وضعيت است به يك فعل نسبت

به اين فرضيه كه رويدادي بودن يك ساخت مستلزم همراهي آن با انواع متفاوت هسته 
هايي ساده ناشي از انواع متفاوت متمم هاي ساختواژي فعلي است، تفاوت ميان سببي

 
1.little v 
2.activities 
3.accomplishments 
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در. گزيند است كه هسته سبب برمي به عنوان نمونه گروه كنشي موضوعي از نوع عامل
مي جايگاه شاخص روه ريشه موضوع عامل معرفيگكه سازد، در حالي خود فرافكن

اي بر اين اساس شكاف ميان دو نوع سببي پيامد حضور يا عدم حضور هسته. كند نمي
اي كه موضوع بيروني اگر در ساختي هسته. فعلي است كه موضوع بيروني معرفي سازد

در. باشد، آن سببي از نوع عاملي است كند، حضور داشتهمعرفي مي در همين راستا
با سببي مي هاي عاملي هسته سبب كه در گردد در حاليمتممي از نوع كنشي ادغام
با هاي غير عاملي هستهسببي كه داللت بر حالت نتيجه دارد، تركيب وه ريشهگرسبب

مي)18(ساخت نحوي دو نوع سببي در نمودار. گردد مي 18(نمودار. شودمشاهده
و نمودار) الف .داللت بر سببي غير عاملي دارد)ب18(حاوي سببي عاملي است

 علي

v CAUSE P 
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هاي سببي عاملي حاوي ساخت نشان داده شده است،) الف18(گونه كه در نمودار همان
كه بودن فعل پايه، متممي برمي نظر از متعدياي سببي هستند كه صرف هسته گزيند

در(آن موضوع بيروني با تعبير عامل وجود دارد در جايگاه شاخص به ). الف18ميمون
تواند تعبير عامل داشته هسته سبب نمي همين علّت، موضوع بيروني در جايگاه شاخص

بنابراين، اين موضوع. سازه متمم چنين نقش معنايي وجود دارد باشد، چرا كه درون 
در( مي) الف18علي )ب18(از سوي ديگر در ساخت. پذيردتعبير سبب يا علت

درون متمم. گزيند را به عنوان متمم بر ميP√غير عاملي، هسته سبب فرافكن سببي
و جود ندارد، به همين خاطر با موضوعي با تعبير جايگاهي براي معرفي موضوع بيروني
فعل پايه نامفعولي)ب(از آنجائيكه در نمودار.عامل، درون متمم روبرو نخواهيم شد

هاي غيرعاملي عالوه بر اما در ساخت. رسداست، اين ساخت كامالً موجه به نظر مي
اين پرسش مطرح اكنون. هاي نيمه متعدي نيز شركت دارندهاي نامفعولي، پايه پايه
يا)ب18(شود كه در صورت حضور فعل نيمه متعدي ساخت مي همچنان كاربرد دارد

و چگونه تركيب فعل پايه حاصل مي » بچه«گردد؟ به عبارتي چگونه گروه اسمي خير؟
مي)19(درجمله  پذيرد؟ نقش معنايي بهره ور يا مكان پاياني كنش رو را

.اندمادر لباس را به بچه پوش)19(
ور(پذير به عنوان مكان پاياني تعبير سبب متعدي در سببي غيرعاملي با فعل نيمه) بهره

اين. دارند)ب18(تري نسبت به نمودار بدين علت است كه اين جمالت ساخت پيچيده
پيلكانن(هاي فعلي است نوع ساخت به هسته فعلي الحاقي كه نوع ديگري از هسته

هاي سببي اختصاص ندارد، بلكه شدن به اين فرافكن به ساختقائل. نياز دارند) 2008
به عبارت ديگر قائل شدن. رسد در بازنمود نحوي جمالت متعدي نيز ضروري به نظر مي

هاي نمودي خاص اين دسته از ريشه/ هاي معنايي به هسته انتزاعي الحاقي به ويژگي
از اگر با دقت بيشتري به مشخصه. گرددنيمه متعدي باز مي هاي معنايي اين دسته

به ها موضوعي دروني پذيرفته افعال توجه شود، خواهيم ديد كه تمام اين ريشه اند كه
متعدي در واقع كليه افعال نيمه. اند را تجربه كرده) عيني يا انتزاعي(نوعي تغيير مكاني 

ني به رو دارند كه دستخوش جابجايي فيزيكي يا انتزاعي از مكا مفعولي با تعبير كنش
» علي لباس را پوشيد«به عنوان مثال شرط صدق جمالتي چون. شودمكان ديگر مي

به» لباس«حاوي موقعيتي است كه » تن علي«دستخوش تغيير مكاني از جايگاهي
در اين موقعيت نيز با تغيير» دانش آموز مطالب را فهميد«در جمالتي چون. است شده
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آ و نمودي مشترك. موز روبرو هستيممكان انتزاعي مطالب به ذهن دانش ويژگي معنايي
بنابراين. اين دسته از افعال اين است كه هسته فعلي الحاقي در معناي آنها نهفته است

بهعاملي با ريشه نيمهقائل شدن به هسته فعلي الحاقي در افعال سببي غير دليل متعدي
بيانگر ساخت نحوي سببي غير)20(نمودار. يابدويژگي معنايي آنها انگيزه مفهومي مي

.عاملي با افعال نيمه متعدي است
)20(

ميهمان و نامفعولي در عدم دهد، تشابه افعال نيمه گونه كه نمودار فوق نشان متعدي
افعال؛ لذا حضور يك هسته فعلي در ساخت نحوي است كه معرف موضوع بيروني باشد

و نيمه شرالزم كت دارند، يك طبقه همگن نحوي هستند متعدي كه در سببي غيرعاملي
خود موضوع بيروني فرافكني كند، حضور كه در هر دو، عنصري فعلي كه در شاخص

CAUSE P 

EXT 
JKدر

√Pv CAUSE 
ـ ان

v APPLP پوش√

LOC(ation) 
 علي به

 APPL لباس را
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به همين خاطر حضور اين افعال در سببي غيرعاملي تصادفي نيست بلكه حاصل. ندارد
.هاي مشترك نحوي استويژگي

و ساير سببي رف تقابل بين سببي عاملي تار قيد حالت نيز ناشي از ها با توجه به
از. گرددتفاوت در اندازه متممي است كه هسته سبب با آن ادغام مي به پيروي

مي) 1995(چامسكي  توانند باتوجه به معناي خود به انواع فرافكن معتقديم كه قيدها
به» باعجله، آرام آرام«قيدهاي حالت همچون. هاي بيشينه در جمالت متصل شوند

ر vخدادي از جمله گروه فعلي CAUSE وv BECOME مي و چگونگي متصل گردد
را. كندرخداد عمل يا رويداد را توصيف مي اين قيدها چگونگي ايجاد حالت نتيجه

مي. كنندتوصيف نمي كنند كه با يك فرافكن قيدهاي حالت تنها رويداد پويا را توصيف
ف. فعلي از نوع رخدادي همراه است مي رافكندر تحليل حاضر اين توانند توسط هسته ها

DO،BECOME وCAUSE اين فرضيه كه گروه اسمي رخدادي محل. ايجاد شوند
ها پيشنهاد گرديده، همخواني اتصال بالقوة قيد حالت است با ساختي كه براي نامفعولي

به ساخت پيشنهادي براي هر كدام از سببي. دارد و غيرعاملي 23(صورت هاي عاملي
ب و .است)الف

و غير عاملي)23(  سببي عاملي

 غير عاملي سببي.ب سببي عاملي. الف

v CAUSE P v CAUSE P 

 هستگيآبه
v CAUSE P 

 هستگيآبه
v CAUSE P 

θ EXT  θ EXT  

v CAUSE  
كرد

v CAUSE √P
�

v DOP 
�

 به آهستگي

v DOP 
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v:در سببي عاملي دو گروه فعلي رخدادي وجود دارد CAUSE P  وv DOP .قيد
در سببي غيرعاملي تنها. تواند به هر كدام از اين گروههاي فعلي متصل شودحالت مي

ق؛ لذا يك گروه فعلي رخدادي حضور دارد يد حالت وجود تنها يك جايگاه اتصال براي
و.شود ها مشاهده نمي به همين خاطر ابهام در اين ساخت. دارد از سوي ديگر قيود زمان

مي(TP)مكان تنها به فرافكن گروه زمان  هاي از آنجايي كه در ساخت. شودمتصل
و غيرعاملي تنها يك فرافكن گروه زمان وجود دارد؛ اين  سببي ساختواژي اعم از عاملي

پيگونه ساختقيود در اين به همين خاطر تقابل. خواهد داشتها تنها يك خوانش در
و مكان به ساده انگاشتن ساخت  و تحليلي در خصوص قيود زمان سببي ساختواژي

شدنحوي ساده براي سببي .هاي ساختواژي منجر نخواهد

 نتيجه-4
ر ويدادي، نشان در تحليل حاضر با اتخاذ نظريه تجزيه نحوي محمول با توجه به ساخت

هاي سببي ساختواژي عليرغم سادگي ظاهري، از ساخت نحوي داديم كه تمامي ساخت
و غيرعاملي را حاصل. اي برخوردارند پيچيده همچنين تفاوت دو ساخت عاملي
vهاي عاملي هسته سبب در سببي. هاي متفاوت متمم هسته سبب دانستيم اندازه

DOP ا ميرا كه بيانگر يك رويداد عاملي در. پذيرد ست به عنوان متمم از سوي ديگر
و نيمه متعدي ريشه(هاي غيرعاملي سببي متمم هسته سبب حاوي) هاي نامفعولي

.كند را بعنوان متمم انتخاب ميP√هسته معرف موضوع بيروني نيست، بلكه 
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