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چکيده
اين مقاله ضمن بررسی و نقد رويكرد انضمامی و جزء فعلی به عنوان فعل سبك ،تحليلل تلازهای از فعلل مرکلد در زبلان فارسلی ارا له
میدهد که به موجد آن ساختار موضوعی جزء فعلی فعل مرکد با ساختار موضوعی فعل سلاد متنلا ر آن تولاوتی نلدارد و در نتيجله
جزء فعلی برخالف نظر اکثر زبانشناسان ،به لحاظ نقش معنايی سبك و رنگ باخته نيست ،بلكه اعطاء نقشهای معنايی به موضوعها را
در جمله برعهده دارد .به موجد تحليل پيشنهادی اين مقاله جزء غيرفعلی فعل مرکد محمولی يا غيرمحمولی است .در حالت اول يك
هستۀ مقوله آزاد موضوعپذير بوده و در حالت دوم يك گروه اسمی در جايگاه متمم هسته تهی است و به لحلاظ معنلايی ممكلن اسلت
شواف يا تيره باشد .در اين مقاله ،با چارچوب نظری برجستگی ساختار موضوعی گريمشلاو ( ،)4336موعلول در مجلاورت فعلل اصللی
میتواند هستۀ موضوعپذير باشد .اين عنصر تنها به درونیترين موضوع خود يعنی کلنشرو نقلش معنلايی اعطلاء ملیکنلد و در حلوز
محمول ساختار موضوعی خود را کامل نمیکند؛ چون موضوعهای بيان نشد آن در ساختار موضوعی جزءفعللی موجودنلد .بنلابراين،
در اين مورد ،نگارنده فرضيۀ 'اشتراك موضوع' را به جای 'انتقال موضوع' گريمشاو و مستر ( )4311برمیگزينند.
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 .۱مقدمه
مقالۀ حاضرتحليل تازهای درباره فعل مرکد ارا ه میدهد و از جنبۀ نظری خود را به نظريۀ برجستگی سلاختار موضلوعی
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گريمشاو )4336(6مقيد میسازد .ضمناً فعل مرکد در زبان فارسی را با تحليلهای زبان شناسی امروز میسنجد.
در اين مقاله ،فعل مرکد به فعلی گوته میشود که حداقل از دو ساز مستقل نحوی حاصل میشود .فعل مرکد بسليار
زاياست و از آغاز دور فارسی نو به کار میرفته است .افزون بر آن ،تعداد زيادی از افعال مرکد در فارسی وجود دارنلد
که متشكل از صورتهای قرضی عربی و فعل ساده فارسیاند (مانند مطالعه کردن) همچنين تمام صورتهای قرضی تلازه
از زبانهای غربی هنگامی که به عنوان فعل به کار میرونلد مرکلدانلد (ماننلد تلولن کلردن) .نهايتلاً ايلن کله ،تعلدادی از
فعلهای ساد موجود معادل مرکد دارند که خود از فعل ساده مشتق شدهاند (مانند جنگيدن و جنگ کردن).
نگارنده ضمن پذيرش چارچوب کلی ساختار پيشنهادی فولی و ديگران )6۰۰1( 9برای فعلل مرکلد در زبلان فارسلی،
جزء فعلی را به جای قرار دادن در هستۀ گروه فعلی کوچك ،مانند افعال ساده در هستۀ گروه محمول توليد میکنلد .البتله
فرض تهی بودن هستۀ گروه فعلی کوچك و قرار دادن محمولها در هستۀ گروه محمول حرکت و در نتيجه بازبينیهلا را
دچار اشكال نمیکند .ساختار مذکور ،فرضيۀ اين مقاله يعنی سنگين بودن جزء فعلی فعل مرکد و در نتيجه وجلود رابطلۀ
نقش معنايی بين جزء فعلی و جزء غيرفعلی را نشان میدهد .از سوی ديگر گسترشپذيری جزء غيرفعلی و ساخت مجهول
را نيز تبيين میکند.
ساختار مقاله به غير از بخش مقدمه به شرح زير است :در بخش ( )6فعل مرکد در زبان فارسی معرفلی شلده اسلت .در
بخش ( )9تحقيقات پيشين در اين موضوع بررسی شدهانلد کله عبلارتانلد از :رويكلرد انضلمامی و تلقلی جزءفعللی فعلل
مرکد به عنوان فعل سبك  .بخش ( )1نظريۀ برجستگی ساختار موضوعی گريمشاو ( )4336را بله اختصلار بلازگو کلرده
است  .در بخش ( )1تحليل تازهای از نظام فعل مرکد در زبان فارسی ارا ه شده است که بر سنگين بودن جلزء فعللی فعلل
مرکد تأکيد دارد ،و بخش ( )2دربرگيرند نتيجهگيری کلی است.
 .۲فعل مركب در زبان فارسي
پيش از اين ،در بخش مقدمه ،فعل مرکد را ساز حاصل از دو ساز مستقل نحلوی دانسلتيم يكلی جلزء فعللی کله هسلته
است ) (Vو ديگری جزء غيرفعلی که فرافكن بيشينه ) ) XPاست و میتواند به صورت اسم ،صوت ،صوت موعولی ،قيد،
يا گروه حرف اضافهای در کنار ساز فعلی قرار گيرد .در ادامه ضمن رد رويكرد انضمامی ،نشان میدهيم فعل مرکد در
زبان فارسی تنها ناشی از ترکيد است.
 -۳تحقيقات پيشين
 -۱ -۳رويکرد انضمامي
دبيرمقدم ( )4971معتقد است که چندين فرايند واژه سازی بلا درجلات مختللا زايلايی در تشلكيل فعلل مرکلد در زبلان
فارسی دخيل هستند .اين فرايندها در زير دو عنوان کلی 'ترکيد' و 'انضمام' دستهبنلدی شلدهانلد .در مجموعلۀ وسليعی از
افعال مرکبی که به شيو ترکيد حاصل شدهاند جزء فعلی صورت واژگانی شد فعل ساده است که به عنلوان نشلانۀ 'نلوع
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عمل' ايواء نقش میکند .همچنين استدالل شده است که علیرغم وجود وجوه افتراق نظاممنلد بلين افعلال مرکبلی کله بله
کمك ترکيد و انضمام پديد آمده اند ،شواهدی واجی ،نحوی ،و معنايی وجود دارند که مؤيد تلقی هر دو به عنوان فعلل
مرکد هستند .در بخش ترکيد ،اجزاء غيرفعلی عبارتاند از :اسم ،صوت ،صوت موعولی ،گروه حرف اضافهای ،و قيد.
الا -اسم و فعل  :افعال 'کردن'' ،زدن'' ،دادن'' ،گرفتن'' ،کشيدن'' ،داشتن' و 'خلوردن' بلا اسلم ترکيلد شلده و افعلال
مرکد الزم يا متعدی میسازند (مانند 'تد کردن' و 'تهديد کردن').
ب -صوت و فعل  :افعال 'بودن'' ،شدن'' ،کردن' با صوت ترکيلد شلده و مجموعلۀ بلازی از افعلال مرکلد را تشلكيل
میدهند (مانند 'دلخور بودن'' ،دلخور شدن'' ،دلخور کردن').
ج -صوت موعولی و فعل  :افعال مجهولساز 'شدن' و 'گرديدن' با صوت موعولی افعال متعدی که مجهول میشلوند بله
مجموعۀ افعال مرکد تعلق دارند (مانند 'گوته شدن' و 'کشته شدن')  .الزم به ذکر است که افعال مرکد حاصلل از اجلزاء
غيرفعلی ديگر را نيز میتوان مجهول کرد (مانند 'ارسال کرده شدن' و 'اطالع داده شلدن') .در ايلن ملوارد ،جلزء غيرفعللی
میتواند شامل دو هستۀ موضوعپذير باشد.
د -گروه حرف اضلافهای و فعلل :افعلال 'آملدن'' ،نهلادن'' ،رفلتن'' ،بلردن'' ،انجاميلدن'' ،رسلانيدن'' ،دادن'' ،کشليدن'،
'داشتن'' ،گرفتن' و  . . .با گروه حرف اضافهای تشكيل افعال مرکد الزم يا متعدی میدهند که الزم يلا متعلدی بلودن آن
براساس الزم يا متعدی بودن فعل ساده قابل پيشبينی است (مانند در ميان نهادن ،از بين رفتن ،از بين بردن).
ه -قيد و فعل :افعال 'انداختن'' ،يافتن'' ،دادن'' ،کشيدن'' ،داشتن'' ،ريختن'' ،داشتن'' ،گرفتن' ' ،آمدن' و . . .با قيلد فعلل
مرکد می سازند .از جمله قيود پربسامدی که در اين ترکيد شلرکت ملیکننلد ملیتلوان از 'بلر'' ،ور'' ،بلاز'' ،وا'' ،فلرو'،
'فرود'' ،پس'' ،پيش'' ،فرا' و 'در' نام برد .پيش بينی الزم يا متعدی بودن فعل مرکد نيز بر اساس الزم يا متعدی بلودن فعلل
ساده امكانپذير است (مانند 'فروريختن'' ،پس دادن').
وی انضمام در فارسی را به دو صورت انضمام موعول صريح به فعل و انضمام گروه حرف اضافهای به فعل میداند کله
در مورد اخير ضمن عملكرد فرايند انضمام حرف اضلافه حلذف ملیشلود و در ملورد نخسلت از دسلت دادن نشلانههلای
دستوری وابسته به موعول صريح (شامل :حرف نشانهٔ 'را' ،حرف تعريا نكر 'ی' ،نشانۀ جمع ،ضمير ملكی متصل ،ضلمير
اشاره) را الزم میشمارد .در هر دو صورت ،جزء غيرفعلی فاقد حاللت دسلتوری اسلت و فعلل مرکلد حاصلل بله لحلاظ
ساخت فعل مرکد الزم است و از نظر معنايی يك کلل و واحلد معنلايی محسلوب ملیشلود .از جملله مثلالهلای وی در
انضمام گروه حرف اضافهای میتوان به جمالت زير اشاره کرد' :ما روی زمين نشستيم' و 'بچه به زمين خورد' .از نظلر وی
حذف حرف اضافه 'روی' و 'به' در نتيجه انضمام صورت میگيرد اما به نظر نگارنده ساختار موضوعی اين دو جمله با هلم
متواوت است .جمله اول فقط موضوع بيرونی دارد ،گروه حرف اضافهای در آن ادات بوده و به طلور کللی هلم ملیتوانلد
حذف شود .اما در جملۀ دوم 'خوردن' دو موضوع بيرونی و درونی دارد .گروه حرف اضافهای موضوع درونی آن است و
وجودش برای دستوری بودن جمله و معنی مورد نظر اجباری است .دبيرمقدم ( )4971معتقد است افعال مرکلد انضلمامی
يك شق غيرمنضم هم دارند و اين دو را هممعنای تتايی میخواند که اين خود تناقضی آشكار است ،چرا که از يلك سلو
انضمام را فرايندی فعل الزمساز میخواند و از سوی ديگر صورت انضمامی افعال مرکد و صورت غيرانضلمامی آنهلا را
همتای تتايی میداند .در واقع نمیشود ساخت موضوعی و به تبلع آن حاللت بخشلی در فراينلد انضلمام تحلت تلأرير قلرار
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بگيرد اما ساخت تتايی محمول رابت بماند .برای مثال اگر دو فعل سلاده 'خلوردن' و 'خورانلدن' را در جمللههلای 'بچلههلا
غذايشان را خوردند' و 'بچه ها غذايشان را به گربه خوراندند' درنظر بگيريم ،در جملۀ اول دو نقش معنايی اعطاء ملیشلود
و دو موضوع _ يك موضوع درونی و يك موضوع بيرونی_ وجود دارد ،در حلالی کله در جمللۀ دوم سله نقلش معنلايی
اعطاء میشود ،و سه موضوع _دو موضوع درونی و يك موضوع بيرونلی_ وجلود دارد .در افعلال مجهلول نيلز کله نقلش
معنايی کنشگر اعطاء نمیشود ،حالت موعلولی هلم داده نملیشلود .ايلن مطاللد گويلای ارتبلاش نقلش معنلايی ،سلاخت
موضوعی ،و حالتبخشی است .بنابراين نگارنده نيز شق منضم و غيرمنضم مذکور را هممعنلای تتلايی ملیدانلد املا آنهلا
ساختار موضوعی يكسانی دارند و در شق منضم رفيت فعل کاهش نمیيابد ،پس فرضيه انضمام مردود است.
در قالد تحليل برجسته ( )4319به نقل از دبيرمقدم ( )4971در جمالتی مانند ( )4و ( ،)6جلزء اسلمی افعلال مرکلد
'تقاضا کردن' و 'حقه زدن' با نشانۀ موعول صريح ،يعنی 'را' اهر شده است و از اين رو چنين اسمهايی به لحاظ نحلوی بله
عنوان موعول صريح جملۀ خود هستند.
 )4حسن از ما اين تقاضا را کرد.
 )6جواد به ما اين حقه را زد.
(دبيرمقدم)49 : 4971 ،
دبيرمقدم جدايی اسم از جزء فعلی را در افعال مرکد فوق فرايندی میداند که عكس فرايند انضمام عمل میکنلد .وی
در جايی ديگر در همان مقاله دستوری بودن جملۀ ( )6را مشروش به اين دانسته کله 'حقله زدن' از فهرسلت افعلال ترکيبلی
حذف شده و انضمامی تلقی گردد.
در حقيقت دبيرمقدم ( )4971با تقسيم بندی افعال مرکد به ترکيبی و انضمامی فرضيۀ خود را ابطالناپذير کرده اسلت.
يعنی هرگاه جزء غيرفعلی افعال مرکد ترکيبی او ،نقش معنايی بپذيرد آن را از اين گروه خلارج کلرده و در گلروه افعلال
مرکد انضمامی قرار میدهد تا بگويد اين مورد ،شق غيرمنضم آن است و فعل مرکد محسوب نمیشود .بله ايلن ترتيلد
روشن است که فرضيۀ فوق در هر حال صادق است يعنی به لحاظ نظری و منطقی اگر کاذب باشد کذب آن را نملیتلوان
رابت کرد .وی چهار تواوت عمده بين افعال مرکد انضلمامی و ترکيبلی قا لل ملیشلود _4 :هلر صلورت انضلمامی يلك
صورت غيرانضمامی دارد که اين دو هممعنای تتايیاند ،يعنی 'شبكه نقلشهلای معنلايی' و 'محلدوديتهلای گزينشلی' در
آنها يكسان است ،در حالی که برای صورت ترکيبی افعال مرکد صورت غيرترکيبی وجود ندارد .ضمناً جلزء اسلمی در
افعال مرکد انضمامی دارای نقش معنلايی ا سلت املا در صلورت ترکيبلی جلزء اسلمی فاقلد آن اسلت -6 .افعلال مرکلد
انضمامی الزماند ولی افعال مرکد ترکيبی ممكن است الزم يا متعدی باشند _9 .پس از انضمام ،فعلل هويلت واژگلانی و
شوافيت معنايی خود را همچنان حوظ میکند در حالی که در ترکيد اسم و فعل ،فعل دستخوش واژگانی شدن میگلردد
و در واقع به نشانۀ 'نوع عمل' که مقولهای ماهيتاً نمودی است تبديل میگردد و بر نحو تحقق رخلداد دالللت ملیکنلد.
 -1انضمام در مقايسه با ترکيد زايايی بيشلتری دارد و از نظلر معنلايی و ارجلاعی شلواف اسلت .از نظلر نگارنلده صلورت
انضمامی مطرح شده اصالً فعل مرکد نمیباشد تنها توالی فعل (در معنلی بلینشلان) و کلنشرو 4اسلت کله بلرای گلرفتن
حالت از حوز محمول خارج نشده است (توضيح بيشتر بعداً خواهد آمد) .هر آنچله دربلار هويلت واژگلانی ،شلوافيت
theme
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معنايی و ارجاعی ،و زايايی به صورت انضمامی فعل مرکد نسبت داده شده از ويژگیهلای فعلل سلاده اسلت .سلپس وی
تالش میکند که با استداللهای واجی ،نحوی ،و معنايی اين فرضيه را تأييد کند که "افعال تشكيل شده از طريق ترکيلد
و انضمام هردو به لحاظ ساختواژی مرکداند ".اين استداللها نيز فرض وجود دو مجموعه فعل ،مجموعه افعلال سلاده در
برابر مجموعه افعال مرکد را تأييد میکنند .در حالی که نشاندار شدن فعل به لحاظ معنايی شرش الزم بلرای تشلكيل فعلل
مرکد است .متمم چنين فعلی نيز به لحاظ معنايی با آن تناسد دارد .در نتيجه صرفاً تلوالی فعلل و موضلوع درونلی شلرش
کافی برای ساخت فعل مرکد نيست .از جمله ديگر ايرادهای تحليل وی اين است که موعولهای دارای حرف اضافه کله
مطابق با تحليل همۀ زبانشناسان يك گروه نحویاند در صورت نداشتن نشانۀ دستوری 'را' بايد به عنوان سازههلای منضلم
به يك هسته تلقی شوند که هيچ خوانشی از نظريه ' Xآن را مجاز نمیشمارد ،مانند :داستانهای ِپليسی خواندن ،خورشلت
ِقورمهسبزی خوردن و  . ...اضافه بر اين ،جدايی جزء غيرفعلی و جزء فعلی به وسيلۀ عنصری مانند قيد برای فرضيۀ انضلمام
اشكال ايجاد میکند .برای مثال :من غذا اين موقع نمیخورم.
در ضمن تلقی جزء فعلی فعل مرکد به عنوان فعلل سلبك از نظلر وی بلر خلالف شلم زبلانی اسلت .بلا آنچله دربلار
شيوههای ترکيد و انضمام در ساخت فعل مرکد از ديدگاه او گوته شد علت اين ا هلار عقيلده را بايلد در نقلش معنلايی
جزء غيرفعلی جستجو نمود ،بدين معنا که در افعال مرکد انضمامی او ،جزء اسلمی دارای نقلش معنلايی اسلت و آن را از
جزء فعلی دريافت کرده است و در افعال مرکد ترکيبی نيز ،با وجودی که جلزء اسلمی فاقلد نقلش معنلايی اسلت ،خلود
عمل ،پديده يا چگونگی به کمك جزء غيرفعلی ،و نوع ِعمل توسط جزء فعلی بيان میشود .بلدين ترتيلد فرضليۀ سلبك
بودن جزء فعلی فعل مرکد از نظر دبيرمقدم ( )4971قابل قبول نيست.
 -۲-۳جزء فعلي فعل مركب به عنوان فعل سبك
اکثر زبانشناسان جزء فعلی فعل مرکد در زبان فارسی را فعل سبك ،يعنی فاقد توانايی اعطاء نقش معنلايی ،ملیداننلد .از
ميان آنها به بررسی نظر کريمیدوستان ( )6۰۰1و کريمی ( )6۰۰1میپردازيم.
کريمیدوستان در مقالۀ خود با عنوان "افعال سبك و حالت ساختاری" به گروهی از ساختهلای فعلل سلبك( 4فعلل
مرکد) توجه کرده است؛ از نظر وی فعل مرکد عبارت است از يك فعل به لحاظ معنايی سبك و يك عنصلر غيرفعللی.
وی عنصر غيرفعلی را اسم فعل 6ناميده است  .به اعتقاد وی افعال سبك ،دارای مشخصههای فعلیانلد ،آنهلا در پيونلد بلا
هستۀ گروه زمان ) (Tبه شكل گروه متعدی (نمودار  9الا) ،به عنوان اعطاءکنند حاللت فلاعلی و موعلولی ،و بله شلكل
گروه الزم (نمودار  9ب) تنها به عنوان اعطاءکنند حالت فاعلی نقش دارند .همچنين نشان میدهد که موضلوعهلای اسلم
فعل به لحاظ ساختاری از طريق هستۀ گروه زمان و فعل سبك مجوز حضور میيابند و ديگر اين که نقلش معنلايی ،نقلش
حالتدهندگی آنها را محدود نمیکند.
از جمله تحليلهای مورد توجه کريمی دوستان که در بخش مطالعات پيشلين در ملورد افعلال مرکلد بيلان شلده ارتقلاء
موضوع 9جيسی لن )4311( 1و انتقال موضوع 1در سايتو  )4339( 4و گريمشاو و مستر )4311( 6است.
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کريمیدوستان پيشنهاد میکند که نقش معنی بايد کاهش يابد تا تعداد و نوع موضوعهای درگير در رخلداد بيلان شلده
بوسيلۀ اسم فعل تعيين گردد .او معتقد است که اسم فعل نياز يا عدم نياز به کنشگر را تعيين میکند و فعل سلبك در ايلن
تشخيص نقشی ندارد .در نتيجله فعلل سلبك از فرضليۀ انشلقاق گلروه فعللی( 9کراتلزر4332، 1؛ ملارانتز )4337 ،1حمايلت
نمیکند .طبق اين فرضيه موضوعهای بيرونی و درونی به وسيلۀ هستههای مختلا معرفی ملیشلوند .چامسلكی( )4331بله
پيروی از هيل و کيسر ،)4339( 2بحث میکند که در ساختمان جمله 7اعطلاء نقلش معنلايی بله موضلوع بيرونلی بله وسليلۀ
فرافكن ( Vمتعدی) صورت نمیگيرد بلكه به وسيلۀ فرافكن  vتهی کله مسللط بلر  VPاسلت انجلام ملیشلود .چامسلكی
فرض میکند که داشتن موضوع بيرونی تلويحاً به معنلی داشلتن  vبلوده ،و داشلتن  vنيلز تلويحلاً بله معنلی داشلتن حاللت
موعولی است .کريمیدوستان از اين مطالد نتيجه میگيرد که فعل سبك در زبان فارسی با  vکوچلك چامسلكی ()4331
متواوت است و در فارسی همبستگی پايداری بين موضوع بيرونی ،حالت موعولی و حضور فعل سلبك نملیيلابيم .البتله او
معتقد است که فعل سبك به عنوان هستۀ نقشی ،اعطاء حالت موعولی را به عهده دارد و در نتيجله فعلل سلبك بيشلتر شلبيه
فعل بزرگ است تا فعل کوچك.
 9الا)
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 9ب)

(کريمیدوستان)4711 : 6۰۰1 ،
کريمیدوستان خود اذعان دارد که هيچ حاللت سلاختاری در ( 9اللا) بلرای موضلوع درونلی غيرمسلتقيم ) (zفلراهم
نمیشود .به عنوان مثال در جملۀ ( )1او به وسيلۀ حرف اضافه به اين موضوع مجوز حضور ملیدهلد و يلك گلروه حلرف
اضافهای را به صورت عبارت کنادی به گروه متعدی متصل میکند .4نظر وی دربار جملۀ ( )1نيز اين چنين است:
" موضوع بيرونی میتواند به وسيلۀ حرف اضافه مجوز حضور يابد و مانند جمالت مجهول عادی به گلروه الزم متصلل
شود ،اگرچه هيچ جايگاه ساختاری برای اين موضوع وجود ندارد" .
 )1جان عروسك را به مری اهدا کرد.
 )1آمريكا (توسط کلمد) کشا شد.
(کريمیدوستان)6۰۰1 ،
الزم به ذکر است کله جمالتلی ماننلد جملله ( )1از نظلر کريملی ( )6۰۰1نيلز مجهلول اسلت .ايلراد تحليلل پيشلنهادی
کريمی دوستان که قدرت نقش معنايی را در نحو کاهش داده است در اينجا جلد توجه میکند .در جمللۀ مجهلول ماننلد
( )1حضور موضوع بيرونی ضرورت ندارد چون جزو ساختار موضوعی فعل 'شلدن' نيسلت .بنلابراين اتصلال آن بله گلروه
الزم به صورت ادات قابل قبول است .اما او به همين طريق ،يعنی قرار دادن در گروه حرف اضافهای ،بله موضلوع درونلی
غيرمستقيم (در جملۀ  )1نيز مجوز حضور میدهد ،با اين تواوت که در جملۀ ( )1اتصال به گروه متعدی صورت میگيلرد.
وی اين نكته را ناديده گرفته است که موضوع درونی غيرمستقيم (به 'مری' در جملۀ  )1از عناصر اجباری جملله اسلت ،نله
ادات که اختياری و قابل حذف باشد .احتماالً اين نظر به علت کمبود جايگاههلای موضلوع در نملودار پيشلنهادی او ارا له
شده است( .چنان که ديديم او در نمودار خود هسته گروه زمان ،فعل سبك و اسم فعل را ادغام 6میکنلد و فعلل سلبك
نوع 'کردن' را با گروه متعدی و فعل سبك نوع 'شدن' را با گروه الزم نشان میدهد ).نگارنده فرضيۀ انشقاق گلروه فعللی
را برای اجتناب از اين مسأله مناسد می داند کله در نتيجلۀ آن هلر دو موضلوع درونلی مسلتقيم و غيرمسلتقيم (کلنشرو و
adjoin
merge
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هدف) درون گروه فعلی ) (VPتوليد میشوند و موضوع بيرونی نيز درون گروه فعلی باالتر ) (vPنقلش معنلايی خلود را
دريافت میکند.
کريمیدوستان میگويد که معلوم نيست چطور میتوان به پرسش زير در چارچوب برنامه کمينهگرا پاسخ داد .چلرا بله
فعل سبك يا فعل کوچك (  )vبه عنوان صورت های ناقص فعلل واژگلانی نيلاز داريلم در حلالی کله هملان اطالعلاتی را
دربرمیگيرند که در فعل واژگانی با عنوان  VPوجود دارد؟
پاسخ نگارنده به پرسش باال اين است :پذيرش فرضيۀ انشقاق گروه فعلی جايگاههای الزم برای موضلوعهلای محملول
اصلی جمله را ايجاد میکند و نقشهای معنايی به ترتيد صحيح اعطاء میشوند .اما از آن جا ی که اطالعلات موجلود در
 vPو  VPيكسان است ،هستۀ  vPدر زبان فارسی تهی است و جزءفعلی فعل مرکد به عنوان فعل سلنگين در هسلتۀ VP
قرار میگيرد( .چنان که خواهيم ديد نگارنده در نمودار پيشنهادی خود ،هم برای فعل سلاده و هلم بلرای فعلل مرکلد بله
جای VPاز  Predpاستواده میکند ).نگارنده پرسش مذکور را به عنوان شك کريمیدوستان مبنی بلر تلقلی جلزء فعللی
فعل مرکد به عنوان فعل سبك تعبير میکند يا حداقل آن را به عنوان نظر بينابين ِسبكی و سنگينی جزء فعلی فعل مرکلد
میپندارد .همانگونه که پيشتر توضيح داده شد نمودارهای پيشنهادی وی بر اين سخن صحه میگذارد.
کريمی نيز فعل مرکد فارسی را متشكل از يك عنصر غيرفعلی 4و يك فعل سلبك ملیدانلد و ملیافزايلد کله فعلل
مرکد فارسی را نمیتوان يك واحد واژگانی درنظرگرفت ،چون عنصلر غيرفعللی توكيلكپلذير و گسلترشپلذير بلوده،
حذف فعل 6نيز در اين ساخت مجاز است (کريمی 4337الا و ب) .وی سپس چنين نتيجهگيری میکند که فعلل سلبك
و عنصر غيرفعلی در فعل مرکد فارسی جدا از هم توليد میشوند ،در نحو به هم میپيوندنلد ،و در سلطح ديگلری از نظلر
معنايی ادغام میشوند .دو ساز فعل مرکد تا حدی از آزادی نحوی برخوردارند؛ بنابراين ،خصوصيات معنايی آنها ماننلد
کلمات منورد در فارسی و دستور زبانهای ديگر همچون انگليسی است.
کريمی ( )6۰۰1نقش فعل سبك فارسی را تعيين کنادی بلودن  /سلببی بلودن ،رخلدادی بلودن ،و ديلرش کلل فعلل
مرکد میداند ،در حالی که عنصر غيرفعلی پايانپذيری کل فعل مرکد را نشان میدهد ،مگر ايلن کله فعلل سلبك ذاتلاً
پايانپذير باشد ،مانند 'شدن' ،که در آن صورت عنصر غيرفعلی هيچ تأريری بر پايانپذيری کل فعلل مرکلد نلدارد ،ماننلد
'آب' در'آب شد' ( که از فولی و ديگران ( )6۰۰1گرفته شده است):
 )2الا – خورشيد برف را آب کرد.
ب – برف آب شد.

(کريمی) 41 : 6۰۰1 ،

ساخت مجهول نيز نمونهای از فعل مرکد است با صوت موعولی 9که در جايگاه عنصر غيرفعلیاش قرار میگيرد.
کريمی ( )6۰۰1ساختهای مجهول ( )7و ( )1را غيردستوری میداند و علت آن را اين گونه توضيح میدهد که:
"در اين جمالت که فعل مرکد دارند ،جزء غيرفعلی در جايگاه هستۀ گلروه محملول ( ( )PredPگلروه محملول کله
میتواند از مقولههای مختلا اسمی ،صوتی و  ...باشد ،به جای گروه فعلی بزرگ آمده و بلا گلروه فعللی کوچلك ادغلام
میشود) و جزء فعلی در هستۀ گروه فعلی کوچك قرار میگيرد .بنابراين ،ضمن اين که ساختهای مجهول را نمونههايی
1
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از افعال مرکد میدانيم ،جايی برای عنصر غيرفعلی ديگر ( 'کلرده' يلا 'داده' در جملالت ( )7و ( ) )1بلاقی نملیمانلد کله
هستۀ فعل مرکد در اين ساختها شود".

(کريمی) 71 : 6۰۰1 ،

 *)7خانه خراب کرده شد.
*)1بچهها شكست داده شدند.

(کريمی) 71 : 6۰۰1 ،

از سوی ديگر دبيرمقدم ( )4971اين ساختها را دستوری میداند و اضافه میکند که ترکيلد صلوت موعلولی (صلوت
موعولی حاصل از هر فعل متعدی که بتواند به صورت مجهول به کار رود) و فعل کمكی مجهلولسلاز بله مجموعلۀ افعلال
مرکد تعلق دارد' .ارسال کرده شدن' و 'اطالع داده شدن' از جمله مثالهای او هستند که در آنهلا صلوت موعلولی از فعلل
مرکد ساخته شده است .وی 'ارسال شدن' و 'ارسال گرديدن' را به عنوان گونههای سلبكی بله عنلوان مثلال مطلرح کلرده
است .نگارنده نيز اين ساختها را دستوری میداند و حذف تنها صوت موعولی 'کرده' را نيز مجاز میشمرد کله در نتيجلهٔ
آن صورت معادل جملۀ ( )7حاصل میشود .ساخت پيشنهادی نگارنده جهت تبيين خوش سلاختی جملالت ( )7و ( )1در
ادامه خواهد آمد.
 .1نظريۀ برجستگي ساختار موضوعي گريمشاو ()۱۹۹۲
اصطالح ساختار موضوعی به بازنملايی واژگلانی اطالعلات دسلتوری محملول اشلاره دارد .سلاختار موضلوعی بلا دو نلوع
بازنمايی ديگر در ارتباش است که يكلی پليش نيلاز آن و ديگلری ماحصلل آن اسلت ،يعنلی ،سلاختار معنلايی واژگلانی و
زيرساخت .بنابراين گريمشلاو( )4336معتقلد اسلت اگلر معنلی يلك عنصلر واژگلانی را بلدانيم سلاختار موضلوعی آن را
میتوانيم پيشبينی کنيم .زيرساخت آن عنصر هم از تعامل ساختار موضوعی و مشخصات پارامتری مستقل زبان مورد نظلر
به دست میآيد.
از جمله فرضيات اصلی نظريۀ برجستگی میتوان به موارد زير اشاره کرد:
الا ل ساختار موضوعی ساختمند است و بين موضوعها رابطۀ برجستگی وجود دارد .کنشگر نسلبت بله موضلوعهلای
ديگر برجستگی بيشتری دارد .هدف نيز از کنشرو برجستهتر است .اين برجستگی در هر دو بُعلد نقلش معنلايی و نملودی
است.
ب ل از بين اسمها تنها اسمهای رخداد مرکد ،همچون اسم مصدرهای انگليسی ،ساختار موضوعی اجباری از نوع فعلل
دارند.
ج ل ساختار موضوعی اسمها و افعال مجهول با ساختار موضوعی افعال معلوم تواوت دارد .افعال معلوم موضلوع بيرونلی
دارند ولی اسمها و افعال مجهول موضوع بيرونی ندارند .آنها فقط بله ادات موضلوعی بله صلورت عبلارت کنلادی مجلوز
حضور میدهند.
گريمشاو ( )4336در حمايت از نظريۀ خود به نظر گريمشاو و مسلتر( )4311در ملورد فعلل ژاپنلی  suruاشلاره کلرده
است.
به نظر آنها اين فعل سبك ساختار موضوعی تهی دارد .وقتی  suruفعل اصلی جملله اسلت بلا يلك گلروه اسلمی موعلول
مستقيم همراه میشود و هستۀ اين گروه اسمی ساختار موضوعی دارد و به موضوعها مجوز حضور ملیدهلد .هلر دو موضلوع

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصوهان ،سال هشتم ،شماره اول ،شماره ترتيبی  ،41بهار و تابستان 4931

62

کنشرو و هدف میتوانند خارج از گروه اسمی باشند ،اما هر دو نمیتوانند داخل آن باشند .موضوعهای يك اسم میتواننلد
بين جايگاههای داخل و خارج توزيع شوند ،کنشرو میتواند داخل گروه اسمی و هدف خارج از آن باشد .اما برعكس ايلن
وضعيت ،کنشرو خارج از گروه اسمی و هدف در داخل آن ،موجد غيردستوری شدن جمالت میگردد.
گريمشاو و مستر دو فرض را برای توضيح وضعيت فوق الزم میدانند:
 _4اعطاء نقش معنايی به ساختمندی ساختار موضوعی مربوش است ،پلا ينتلرين عنصلر اول و بلاالترين عنصلر آخلر از
همه نقش معنايی دريافت میکند.
 _6گروه اسمی يك حوز اعطاء نقش معنايی است و جمله يك حوز ديگر .بر اساس اصلل 'چرخلهای بلودن' اعطلاء
نقش معنايی داخل گروه اسمی بر اعطاء نقش معنايی در جمله تقدم دارد.
گريمشاو( )4336فعل سبك را از آن جهت مهم میداند که حتی اگر فقط يك دهند نقش معنايی وجود داشته باشلد،
دو حوز اعطاء نقش معنايی دارد ،حوز گروه اسمی و حوز کل جمله.
 -۵فرضيۀ سنگين بودن جزء فعلي فعل مركب
در اين بخش برآنيم که نشان دهيم جزء فعلی فعل مرکد در زبان فارسی فعل غيرسلبك اسلت ،بلرخالف آنچله فلولی و
ديگران ( ،)6۰۰1کريملی (4337 ،4337 ،4317اللا و ب ،)6۰۰1 ،6۰۰4 ،محملد و کريملی ( ،)4336و کريملیدوسلتان
( )6۰۰1ادعا کردهاند .به عبارت ديگر ،جزء فعلی فعل مرکد مانند هلر فعلل واژگلانی ديگلری دارای سلاختار موضلوعی
است و و يوۀ اعطاء نقش های معنايی را به عهده دارد و گاهی اين و يوه را با کنشرو خلود ،بله طريقلی کله در مثلالهلا
مشخص میشود ،تقسيم میکند؛ يعنی ،کنشرو خود يك محملول اسلت .ايلن محملول بله لحلاظ مقوللهای آزاد اسلت و
میتواند گروه اسمی و  ...باشد.
از محمولهای درون گروه فعلی نخست به عنوان مثال گروههای اسمی را در نظرمیگيريم .به پيلروی از جريلان اصللی
نظريۀ کمينهگرا ،شاخص گروه فعلی کوچك را جايگاه ادغام موضوع بيرونلی درنظرملیگيلريم .از ايلن رو گلروه اسلمی
محمولی وقتی درون گروه فعلی است فقط يك موضوع درونی کنشرو میگيرد .پرسشی که در اينجا مطرح میشود اين
است که چرا عدم تكميل ساختار موضوعی اين گروه اسمی محمولی ،خللی در جملله ايجلاد نملیکنلد؟ پاسلخ نگارنلده،
مبنی بر فرضيۀ سنگين بودن جزء فعلی فعل مرکد ،اين است که جزء فعلی و جزء غير فعلی به عنوان يك جولت محملول
سازه های افعال مرکبی مانند 'مطالعه کلرد' هسلتند .سلاختارهای موضلوعی ايلن دو جلزء ،در تملام موضلوعهلا بله غيلر از
کنشرو آنها همپوشی دارد .به عبارت ديگر ،آن دسته از موضوعهای جزء غيرفعلی کله بلا جزءفعللی مشلتركانلد (ماننلد
کنشگر ،هدف و  )...بيان نمیشوند .يعنی وقتی موضوعهای مشترك يك بار برای جزء فعلی  -که محمول اصللی اسلت
 بيان شدهاند منطقی است که ديگر تكرار نشوند .در جملۀ 'علی رياضی را مطالعه کرد' با فعل مرکد 'مطالعه کلرد' جلزءغيرفعلی محمولی (مطالعه) و جزء فعلی (کرد) هردو دو رفيتیاند .يك رفيلت آنهلا توسلط موضلوع بيرونلی مشلترك
(علی) پر میشود ،رفيت دوم يعنی موضوع درونی کنشرو در 'کرد' توسط ِ گروه اسمی 'رياضی مطالعه' و رفيلت دوم
يعنی موضوع درونی کنشرو در'مطالعه' نيز توسط 'رياضی' پر میشود.
بر اساس نظريۀ برجستگی ساختار موضوعی گلريمشلاو ( ،)4336کلنشرو موضلوع درونلی اسلت کله نسلبت بله سلاير
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موضوعها به محمول خود نزديكتر است .نگارنده معتقد است در فعل مرکد فارسی چنلانچله جلزء غيرفعللی (کله نقلش
معنايی کنشرو را از جزء فعلی دريافت کرده است) محمول باشد و يك موضوع درونی بپذيرد ،ايلن موضلوع کله خلود
کنشرو جزء غيرفعلی است ،درونیترين موضوع جملۀ دارای فعل مرکد محسوب میشلود و ارتقلاء آن جهلت دريافلت
تعبير و بازبينی حالت بر کنشرو فعل ارجحيت دارد .جملۀ 'علی رياضی را مطالعه کرد' حاصل اين عملكرد است .در ايلن
جمله 'رياضی' کنشرو ِکنشرو ِفعل ،يعنی ،درونیترين موضوع جمله است که نشانۀ حالت موعولی 'را' به آن اضافه شلده
است .شق ديگر آن است که ،اگر جزء غيرفعلی (کنشرو جزء فعلی) محمول باشد اما هيچ موضوعی نداشته باشلد ،ماننلد
'مطالعه' در جملۀ 'علی مطالعه کرد' درونیترين موضوع ،همين کنشرو فعلل اسلت کله ملیتوانلد بلرای دريافلت تعبيلر و
بازبينی حالت خود ارتقاء يافته و از حوز محمول  PredPخارج شود .از اين رو جملۀ 'علی مطالعله اش را کلرد' حاصلل
میگردد .ما نيز به تبعيت از کريمی (' )6۰۰1را' را نشانۀ موعول صريح يعنی هم نشانۀ حالت موعولی و هلم نشلانۀ مشلخص
بودن میدانيم .به نظر نگارنده اين میتواند تبيين مناسلبی بلرای جملالت ( )4و ( )6باشلد کله بلرای سلهولت دسترسلی در
شمارههای ( )3و ( )4۰تكرار شده است.
 )3حسن از ما اين تقاضا را کرد.
 )4۰جواد به ما اين حقه را زد.
(دبيرمقدم)4979:49 ،
اکنون به گروه صوتی در جمله ( )44توجه میکنيم .
 )44علی حسن را بيدار کرد.
در جمله ( )44فعل 'کرد' نقش معنايی کنشرو خود را به گروه صوتی 'حسن بيدار' با هسته 'بيدار' اعطلاء کلرده اسلت.
الزم به ذکر است که نگارنده زيرساخت جمله را در نظر میگيرد ،قبل از اين کله عنصلری بلرای گلرفتن تعبيلر و بلازبينی
مشخصۀ حالت خود از گروه محمول خارج شود .در جملۀ مذکور 'بيدار' محمولی است که نقش معنايی کنشرو خلود را
به 'حسن' داده است.
گاهی نيز جزء غيرفعلی فعل مرکد ،محمول (موضوعپذير) نيست بلكه يكی از موضوعهای درونلی جلزء فعللی اسلت
که به لحاظ معنايی تيره 4است .اکنون به وضوح میتوان ديد که جزء فعلی فعل مرکد رنگ باختله نيسلت بلكله موضلوع
درونی آن ،با نقش معنايی کنشرو ،هدف ،منبع ،يا مكان ،از نوعی خاص و غيرمتعلارف اسلت .بله نظلر نگارنلده در اکثلر
موارد 'فعل  +موضوع درونی' تشكيل اصطالح نمیدهد بلكه معنی آن انگيخته 6است ،يعنی میتوان از جملع معنلی فعلل و
موضوع درونی به کل معنی اين ساخت رسيد .البته هرچه تيرگی معنايی در ارتباش بين فعل و موضلوع درونلیاش افلزايش
يابد ،اصطالحشدگی که موهومی مدرج است افزايش میيابد .کريمی (4337الا و ب) نيز بيشتر افعال مرکلد فارسلی را
دارای تعبير ترکيبی 9میداند .گروههای حرف اضافهای در جمالت ( )46از انواعی هستند که نگارنده به آنها اشلاره دارد.
تنها جملۀ (46ب) دارای فعل مرکد است.
 )46الا ل زهرا حسن را به کالس آورد.
ب ل زهرا حسن را به دنيا آورد.
opaque
motivated
compositional interpretation
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موضوع درونی 'به کالس' در جملۀ (46الا) هدفی است که به لحاظ معنايی شواف ملیباشلد ،املا هلدف 'بله دنيلا' در
جملۀ (46ب) به لحاظ معنايی تيره است .به جای فعل مرکد 'به دنيلا آورد' ملیتلوان فعلل 'زا يلد' را قلرار داد کله از نظلر
سبكی با آن متواوت است .بنابراين مشاهده میکنيم که 'آورد' در دو جمله فعل سنگينی با ساختار موضوعی مشلابه اسلت.
غير از گروه حرف اضافهای مقولۀ گروه اسمی نيز میتواند مصداق غيرمحمولی بلودن جلزء غيرفعللی باشلند .بلرای مثلال:
'کتك خوردن' و 'داد زدن' (اسم  +جزء فعلی) .ضمناً ،موضوع بيرونی در اعطاء نقش معنايی بله موضلوع درونلی دخاللت
ندارد اما فعل و موضوع درونی به طور مشترك و يوۀ اعطاء نقش معنايی مناسد به موضوع بيرونی را به عهلده دارنلد ،بله
طوری که موضوع بيرونی جملۀ (46الا) کنشگر است ولی موضوع بيرونی جملۀ (46ب) بيشتر تجربهگلر ملیباشلد .در
نتيجه نمیتوان گوت جزء غيرفعلی فعل مرکد دهند نقش معنايی اسلت' .بله کلالس' و 'بله دنيلا' هلر دو بله هملراه افعلال
مجاور خود در اعطاء نقش معنايی به موضوع بيرونی جمالت مؤرر بودهاند .موضلوع درونلی در جمللۀ ( )46هلدف اسلت
ولی در جمالت ( )49کنشرو میباشلد .معنلی ايلن عنصلر در (49اللا) شلواف و در (49ب) تيلره اسلت .کلنشرو فعلل
'خوردن' در (49ب) يك خوردنی غير متعارف است.
 )49الا ل علی غذا خورد.
ب ل علی کتك خورد.
ادعای نگارنده به وسيله بحثهای موازی ارا ه شده در مارانتز ( )4311کله در مقاللۀ الرسلون )4311( 4آملده ،حمايلت
میگردد .مارانتز ادعا میکند که گروه فعلی ) (VPبه فاعل اصلی نقش معنايی اعطلاء ملیکنلد نله فعلل ) .(Vاو پيشلنهاد
میکند که در محمول بيان شده به وسيلۀ 'فعل متعدی  +موعول' موعلول نقلش ملؤرری دارد و گلروههلای فعللی زيلر را بله
عنوان مثال مطرح میکند:
)41
Throw a baseball
Throw support behind a candidate
Throw a boxing match.
(الرسون)4311 ،
او گروههای فعلی را به عنوان مثال بيان می کند کله فعلل در آنهلا رابلت نگهداشلته شلده و موضلوعهلای درونلی تيييلر
کردهاند .پديد مشابهی نيز با موعول حرف اضافه 6وجود دارد .جوت جملالت ( )41را در نظلر بگيريلد .در ايلن جملالت
فعل و کنشرو رابتاند و هدف تييير کرده است .از اين رو محمول بيان شلده در اينجلا وابسلته بله دخاللت و تلأرير گلروه
حرف اضافهای ِدارای نقش هدف است.
)41
( Beethoven gave the fifth symphony to the world.الا
( Beethoven gave the fifth symphony to his patron.ب
(الرسون)4311 ،

R. Larson
dative
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بنا به گوتۀ الرسون ( )4311دادن چيزی به جهان ،به نسل آينده ،به بشريت و غيره با دادن چيزی به کسلی تولاوت دارد.
در حالت اول ما میفهميم که آن چيز داده شده تصنيا سموونی پنجم است؛ در اين حالت ،انتقال مالكيت استعاری اسلت
به طوری که (41الا) کامالً با جملۀ ( )42مترادف است.
)42
Beethoven created the fifth symphony.
(الرسون)4311 ،
در حالت دوم میفهميم که يك شیء فيزيكی انتقال يافته است ل شايد دسته کاغذهايی که بر روی آنها تصلنيا نوشلته
شده است .بنابراين نقش معنايی دقيقی که به موعول مسلتقيم داده ملیشلود در ايلن مثلالهلا بله دريافلت کننلدهای مربلوش
میباشد که در عبارت هدف قرار میگيرد.
الرسون سپس اين نظر را ،که يك فعل و متممهای آن میتوانند با هم نقش معنايی مرکد يلا پيچيلده اعطلاء کننلد ،بله
وسيلۀ وجود 'اصطالحات ناپيوسته' 4از نوعی که در شمار ( )47میآيلد حمايلت ملیکنلد( .الرسلون ايلن اصلطالح را از
اموندز )4376( 6قرض گرفته است) منظور از اعطاء نقش معنايی مرکد يا پيچيده اين است که سازهای مرکلد از حلداقل
دو عنصر به عنصر خواهر خود نقش معنايی میدهد.
)47
Mary took Felix to the cleaners.
(الرسون)4311 ،
بديهی است که در جمله ( )47فعل  tookکه در ساختار موضوعی خود گلروه حلرف اضلافهای to the cleaners
را دارد ،نقش معنايی به موعول خود  Felixمیدهد که با گروه حرف اضافهای مذکور بلا نقلش معنلايی هلدف هماهنلگ
است .چنين اصطالحاتی وقتی امكان پذيرند که عناصر تعيين شده (فعل و گروه حلرف اضلافهای) در زيرسلاخت تشلكيل
يك سازه بدهند.
در نگاه نخست چنين به نظر می رسد که بحلث فلوق دربلار اصلطالحات حاصلل از فعلل و گلروه حلرف اضلافهای بلا
مثالهايی همچون ( )41به مخلاطره بيوتلد .اصلطالحاتی از نلوع  give one’s allکله بله وسليلۀ پزتسلكی 9بله الرسلون
خاطرنشان شده ،فعل و گروه اسمی موعول را در برمیگيرند و به طور ترکيبی به موعول غيرمستقيم نقش معنايی میدهند:
) 41
Max gave his all to linguistics.
(الرسون)4311 ،
هر چند نگاه دقيقتر نشان میدهد که چنين مثالهايی در حقيقت مسألهای برای بحث به وجود نمیآورنلد .قابلل توجله
است که معيار استلزام  x-give-y-to-z  z-get-yدر مثال ( )41حوظ میشود و نيز شايان ذکر است که تحلت ايلن
استلزام موهوم اصطالح اصلی محووظ میماند:

1

discontinuous idioms
Emonds
3
Pesetsky
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)43
Linguistics gets [my all].
(الرسون)4311 ،
الرسون ( )4311اين گونه نتيجه میگيرد که فعل  +موعول يك عبارت مرکد اصطالحی نيست؛ بله عنلوان مثلال ،اگلر
فعل در جملۀ ( )41اصطالح بود ،مطمئناً انتظلار نداشلتيم کله اسلتلزامِ  x-give-y-to-z  z-get-yحولظ شلود ،در
حالی که واقعاً حوظ میشود .پس اين حقايق برخالف نظرات قبلی ،حاکی از آننلد کله اصلطالح بلودن جملالت ( )41بله
دخالت و تأرير 'فعل  +موعول' بستگی ندارد بلكه بيشتر به دخالت و تأرير موعول ِتنها وابسته است .يعنی موعلول his allدر
جملۀ ( )41رفتار کامالً دستوری دارد چون میتواند داده شود ،میتواند گرفته شود .بنلابراين در ديلدگاه الرسلونgive ،
در جملۀ ( )41يك عبارت مرکد اصطالحی تشكيل نمیدهد بلكه بيشتر با گروه اسمی که معنی تيره دارد ،تعبيلر ترکيبلی
ارا ه میدهد.
اکنون به شكلی ديگر نحو اعطاء نقشهای معنايی را در جمالت فارسی دارای فعل مرکد بررسی ملیکنليم .نگارنلده
برای اربات فرضيۀ سنگين بودن جزء فعلی فعل مرکد ،از افعال مرکبی استواده میکند که جزء غيرفعلی آنها يكسان اسلت
تا نشان دهد جزء غيرفعلی دهند نقش معنايی نيست .چرا که اگر جزء غيرفعلی يكسان باشد بايد نقشهای معنايی يكسانی
به موضوعهای جمله اعطاء شود .برای اين منظور افعلال سله رفيتلی مناسلدترنلد زيلرا در افعلال دو رفيتلی کلنشگلر و
کنشرو نقشهای معنايی هستند که معموالً اعطاء میشوند و بنابراين تمايزی ايجاد نمیکنند .نگارنده از دو فعلل 'تحويلل
دادن' و 'تحويل گرفتن' ،که از جمله مثالهای کريمی ( )4337بودهاند ،استواده ملیکنلد .جملالت ( )6۰و ( )64را بلا هلم
مقايسه کنيد.
 )6۰علی کتاب را از حسن تحويل گرفت.
 )64علی کتاب را به حسن تحويل داد.
در جملۀ ( )6۰نقشهای معنايی کنشگر به 'علی' ،کنشرو به 'کتاب' ،و منبع به 'از حسن' اعطاء شلده و در جمللۀ ()64
نقشهای معنايی کنشگر به 'علی' ،کنشرو به 'کتاب' ،و هدف به 'به حسن' اعطاء گرديده است .اگر نظلر ديگلران مبنلی
بر سبك بودن جزء فعلی از نظر نقش معنايی و اعطاء نقشهای معنايی توسط جلزء غيرفعللی درسلت بلود ،جلزء غيرفعللی
يكسان (تحويل) در هر دو جمله بايد نقشهای معنايی يكسانی به موضوعها میداد .در صورتی که گروه حلرف اضلافهای
در جملۀ ( )64نقش معنايی منبع و در جملۀ ( )66نقش معنايی هدف را پذيرفته است .نگارنده که جزء فعللی فعلل مرکلد
را سنگين می داند ،هيچ تواوتی بين جمالت دارای فعل مرکد و جمالت دارای فعل ساده از نظر اعطاء نقش معنلايی قا لل
نمیشود ،جمالت ( )69و ( )61جمالت متنا ر ( )64و ( )66هستند که افعال ساد آنها نقلشهلای معنلايی را دقيقلاً ماننلد
افعال مرکد در جمالت ( )69و ( )61به موضوعهای جمله اعطاء میکنند.
 )69علی کتاب را از حسن گرفت.
 )61علی کتاب را به حسن داد.
انه حاللت،
جز اين که در زيرساخت جمالت دارای فعل مرکد  ،سازهای وجود دارد که 'تحويل' و 'کتاب' ،بلدون نشل ٔ
به صورت 'کتاب تحويل' عناصر آناند .نقش معنايی کنشرو فعل در هر دو جمللۀ ( )6۰و ( )64بله ايلن سلازه کله گلروه
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هسته اين گروه اسمی میباشد و همانطور که قلبالً گوتله شلد درون ايلن گلروه اسلمی
اسمی است اعطاء میشود' .تحويل' ٔ
فقط يك موضوع وجود دارد و آن هم کنشرو 'کتاب' است .مانند جمالت ( )61و ( )61در زير :
 )61علی از حسن کتاب تحويل گرفت.
 )61علی به حسن کتاب تحويل داد.
نمودار پيشنهادی نگارنده برای جمالت دارای فعل مرکد همان نمودار پيشنهادی فولی و ديگران ( )6۰۰1بلرای افعلال
ساده است ،ضمن اين که 'کتاب' در جايگاه متمم محمول مقوله آزاد  XPقرار میگيرد .ايلن محملول خلود ملتمم Pred
است .در اين نمودار جزء غيرفعلی 'تحويل' يك نقش معنايی کنشرو دارد که به 'کتاب' اعطاء میکنلد و جلزء فعللی نيلز
يك نقش معنايی کنشرو دارد که به ساز 'کتاب تحويل' میدهد ،نقش معنايی هدف توسلط ( Predبله طلور ترکيبلی)
به گروه حرف اضافهای 'به حسن' و نقش معنايی کنشگر توسط گروه فعلی به 'علی' اعطاء میگردد.
)62

اکنون برای رسيدن به ساخت اهری در جمالت ( )6۰و ( )64کافی است کله بله تبعيلت از کريملی (' ،)6۰۰1کتلاب'
برای بازبينی مشخصۀ حالت خود و نيز دريافت تعبير از گروه محمول خارج شده و در جايگاه شاخص پايينی گلروه فعللی
کوچك قرار بگيرد (جايگاه شاخص بااليی گروه فعلی کوچك ،جايگاه توليد فاعل جمله است) .در نتيجه اين نظر تأييلد
میشود که جايگاه اعطاء نقش معنايی با جايگاه بازبينی مشخصۀ حالت يكی نيست .بنابراين موعلول مشلخص و نامشلخص
هر دو يك عنصر هستند که در دو جايگاه مختلا قرار گرفتهاند .در حوز محمول و در جايگاه اعطاء نقلش معنلايی ،نلام
اين عنصر موعول نامشخص است زيرا در اين جايگاه فاقد تعبير معنايی مشخص بودن و درواقع اسم جنس است (چنان کله
میدانيم به تمام موضوعهای الزاملی نقلش معنلايی اعطلا ملیشلود و موضلوعهلای درونلی در حلوزههلای مختللا جملله
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حالتهای مختلوی دريافت میکنند .ضمناً نگارنده به جابه جايی فعل کوچك به هسته زمان قا لل اسلت املا بله پيلروی از
انوشه ( )4914هستۀ زمان را هسته پايانی درنظرمیگيرد که البته میتوان نمودارها را با اين فرض نيلز رسلم کلرد .خلارج از
حوز محمول و در جايگاه بازبينی مشخصۀ حالت موعولی ،اين عنصر موعول مشخص ناميده میشود ،نشانۀ 'را' میگيلرد و
دارای تعبير میباشد .نحو بازبينی حالت فاعلی و موعولی را بر روی جمله ( )64که در اين جا با شلمار ( 67اللا) تكلرار
شده با نمودار ( 67ب) نشان میدهيم و با توجه به فرضيۀ خلود (سلنگين بلودن جلزء فعللی فعلل مرکلد) تيييلرات الزم را
لحاظ میکنيم (چنان که قبال گوته شد نگارنده قا ل به جابهجايی و درنتيجه اتصال گروه محمول به گلروه فعللی کوچلك
است که در نمودارها نشان داده نشده است).
 )67الا ل علی کتاب را به حسن تحويل داد.
ب-

در بخش ( )6 -9ديديم که کريمی ( )6۰۰1جمالت ( )7و ( )1را غيردستوری میدانلد .بلرای دسترسلی آسلان بله ايلن
جمالت آنها در شمارههای ( )61و ( )63تكرارشده و ساخت پيشنهادی نگارنده جهت تبيين خوشساختی آنها در نملودار
( )9۰ارا ه میگردد که بر اساس جملۀ ( )61ترسيم شده است.
* )61خانه خراب کرده شد.
*)63بچهها شكست داده شدند.

(کريمی)71 : 6۰۰1 ،
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)9۰

'خانه' مطابق تحليل کريمی ( )6۰۰1جابهجا نمیشود و گروه حرف اضافهای در شاخص گروه محمولی خالی میمانلد.
اما به هر حال ،فارسیزبانان جملۀ 'خانه خراب شد' را به جملۀ خانه 'خراب کرده شد' ترجيح میدهند .شايد بتوان عللت را
اين گونه توجيه کرد که سه نقش معنايی که به وسيلۀ هستههلای محملولی جملله شلامل ،گلروه صلوتی 'خلراب' و گلروه
صوتی 'کرده' و گروه محمول 'شد' اعطاء میگردند گرچه همه از يك نوع کنشرو میباشند ولی ويژگیهای ريلاتلر
معنايی هم وجود دارند که به شكل يكسانی به وسيلۀ 'کرده' و 'شد' در نملودار ( ،)9۰بله عنلوان دو نقلش دهنلد معنلايی،
اعطاء میگردند .جمالت ( )94توضيح بهتری را فراهم میکنند.
 )94الا ل موی بچهها شانه زده شد.
ب ل موی بچهها شانه کرده شد.
ج ل موی بچهها شانه شد.
مسلماً جمالت ( 94الا و ج) از درجۀ خوش ساختی باالتری برخوردارند .منظور نگارنلده از ويژگلیهلای ريلاتلر
معنايی (که در سطور باال مطرح شد) اين است که 'زدن' نيرو و انقطاع عمل را برجسته میکنلد املا 'کلردن' و 'شلدن' تنهلا
عمل کلی را بيان میکنند .دستوری بودن جمالت 'علی فوت کرد' و 'عللی فلوت شلد' شلاهد ديگلری بلر ايلن مدعاسلت
(مثالهای کريمیدوستان .)6۰۰1 ،بنابراين حذف صوت موعولی 'کرده' در جمالتلی ماننلد ( 94ب) نله تنهلا چيلزی از بلار
معنايی جمله نمیکاهد بلكه مطابق اصل کمکوشی نيز میباشد .در صورتی که حذف صلوت موعلولی 'زده' در جمللۀ (94
الا) بار معنايی جمله را تضعيا کرده و معنی ريا نيرو و انقطاع عمل را از بين میبرد.
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 .۶نتيجهگيري
در اين مقاله ،استدالل شده است که فعل مرکد در زبان فارسی حاصل انضمام نيست و تلقی جلزء فعللی فعلل مرکلد بله
عنوان فعل سبك نيز صحيح نمیباشد .نگارنده ضمن پذيرش چارچوب نظری گلريمشلاو ( )4336در سلاختار موضلوعی،
اعطاء نقش معنايی را به طريق سلسله مراتبی در نظر گرفته و افعال مرکد را به لحاظ گوناگونی جزء غيرفعلی به دو گلروه
عمده تقسيم کرده است:
 -4دارای جزء غيرفعلی محمولی (يا موضوعپذير)
 -6دارای جزء غيرفعلی غيرمحمولی
در ضمن يادآوری شد که در هر گروه جزء غيرفعلی خود موضوع جزءفعلی ملی باشلد و بلر اسلاس فرضليۀ ايلن مقالله
(سنگينی جزء فعلی) جزءفعلی به جزء غيرفعلی نقش معنلايی اعطلاء ملیکنلد .در صلورتی کله جلزء غيرفعللی محملول يلا
موضوعپذير باشد ،طبق آراء گريمشاو ،آن نيز تنها به درونیترين موضوع خود ،يعنی کنشرو نقش معنايی اعطاء می کند
و بنا به نظر نگارنده در ساير موارد با جزء فعلی 'اشتراك موضوع' دارد و چنان چه جزء غيرفعلی محمول نباشد ،بله لحلاظ
معنايی ممكن است شواف يا تيره باشد' :سم' در'سم دادن' معنی شواف و 'کتك' در 'کتك خوردن' معنی تيلره دارد .الزم
به ذکر است که در همنشينی اين شوافيت يا تيرگی به اجزاء فعلی نيز منتقل میشود .القاء معنی واحلد بله ذهلن ،کله شلرش
الزم برای اعطاء عنوان فعل مرکد است ،در هر دو مثال فوق مشهود است.
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