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شامل زیرشاخههایی نیز میباشند .هر یک از این شاخهها بهطاور جداگاناه

مورد بررسی قرار گرفتهاند .در پایان نیز سه دلیل برای عدم وجود مجهول

معنایی برای برخی از ترکیبات ذکر میشود؛ اولین دلیال اشااره باه وجاود

سد هممعنایی دارد؛ دوماین دلیال باه امکاان اساتااده از فعال «گارفتن» در
ساختار مجهول معنایی میپردازد و آخرین دلیل هم به وجاود باالةور ایان
نوع مجهول برای برخی از ترکیبات اشاره خواهد کرد.

واژههای کليدی :فعل مرکب فعال سابک فعال «خاوردن» مجهاول

معنایی معنای پایه

 .1مقدمه

ساااختار «فعاال مرکااب» همااواره موضااوع بحاا هااای بساایاری در میااان زبااانشناسااان و
دستورنویسان بوده است .اما در سالهای اخیر محةةان از دیدگاههای دیگری باه ایان ناوع
فعلهای پربسامد فارسی پرداختهاند .آنها بیشتر جنبة معناشاناختی و شاناختی آن را ماد نرار

قرار میدهند و آنها را در قالب «فعلهای سبک» 1بررسی مینمایند .در ادامه به تعادادی از
این پهوهشها اشاره خواهیم کرد.

پس از معرفی فعل سبک از سوی یسپرسان )1940( 2کاه آنهاا را فعالهاایی بادون باار

معنایی تعریف نمود زبانشناسان متعددی از ایاران و دیگار کشاورها باه بررسای ایان ناوع
فعلهای پرکاربرد در زبان فارسی روی آوردند .از میان آنها میتاوان باه محماد و کریمای
( )1992واحدی لنگرودی ( )1996کریمی ( )1997دبیرمةادم ( )1376کریمایدوساتان
(2001 1997الااف 2001ب  )2011 2008 2005فااولی 3هااارلی 4و کریماای ()2005

فامیلی )2011 2006( 5و عموزاده و بهرامی ( )1391اشاره کرد .این دسته از فعلهاا از نرار
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مجهول شدن نیز رفتاری متااوت نسبت به سایر فعلها از خود نشان میدهند کاه در بررسای
کرد زعارانلو کامبوزیا و همکاران ( )1390به آن پرداخته شده است.
در این پهوهش ساعی بار آن اسات تاا باا بررسای همکارد یاا فعال سابک «خاوردن» و
همچنین دیگر ترکیبات دربردارندر آن به پاسخگویی باه سائواالتی بپاردازیم کاه پیراماون
فعلهای سبک موجود است.
یکی از ویهگیهایی که زبان فارسی را از دیگر زبانها متمایز ساخته است وجود تعداد
زیادی از فعلهای مرکب و در نتیجه تعدد فعلهای سابک مایباشاد .اگار فعال مرکاب را
ترکیبی در نرر بگیریم که در آن یک اسم صات یا مةولة دیگری (فعلیار) با یک بخاش
فعلی (همکرد) همراه میشود به گونهای که حاصال ترکیاب در برگیرنادر معناایی جدیاد
باشد (خانلری  )1366آنگاه فعل سبک به اکثر فعلهایی اطاال مایشاود کاه در بخاش
فعلی فعلهای مرکب ظاهر میشوند؛ مانناد :کاردن داشاتن دادن زدن خاوردن آوردن
شدن و غیره.
اولین بار یسپرسن ( )118 :1940اصاطال «فعال سابک» را بارای تعادادی از فعالهاای
پربسامد انگلیسی به کار برد؛ مانند فعلهای  takeو  haveدرعبارتهای  to take a walkو
 to have a restکه در گروه فعلی نةاش هساتة دساتوری را ایااا مایکردناد اماا از لحاا
معنایی بهنرر تهی یا کمبار میآمدند .در سالهای بعد از آن نیز طرفاداران یسپرسان ناون

کتل 1984( 1به نةل از عموزاده و بهرامی )170 :با نانیز شمردن محتوای معنایی این گونه
فعلها سهم معنایی آنها را در ترکیبات نادیده گرفتند (عموزاده و بهرامی  .)170 :1391اماا
با کمی تأمل میتوان دریافت که گرنه این نوع فعلها سهم معنایی اندکی نسبت باه دیگار
افعال دارا میباشند اما نمیتوان آنها را بیمحتوا دانست نراکاه باا جاایگزین کاردن آنهاا
ترکیباتی با معانی جدید و یا محمولهایی بدون معنی حاصل میشود .برای نموناه اگار در
ترکیب «شکسات دادن» فعال «دادن» را باا «خاوردن» جاایگزین نمااییم ترکیاب «شکسات
خوردن» حاصل میشود که معنای متااوتی را داراست .همچنین اگر در ایان ترکیاب فعال
«زدن» را جایگزین کنیم ترکیب ایجادشده (شکست زدن*) بیمعنی خواهد بود.

Cattell
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در نتیجة کاربرد زیاد این نوع از فعلها در ترکیبات مختلف مایتاوان معاانی متعاددی
عالوه بر معنای اصلی برای هر یک از آنها در نرار گرفات .فاامیلی ( )50 :2006در رساالة
دکتری خود نند فعل پربسامد سابک شاامل فعالهاای «زدن خاوردن گارفتن دادن» را
مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و برای هر یک از آنهاا شابکة معناایی اراهاه کارده اسات .او
برای فعل سبک «خوردن» که فعل مورد بح

میباشد بهجز دو معنی اصلی آن که «تناول

کردن» و «برخورد کردن» است نهار معنی کلی در نرر میگیرد کاه هار یاک از آنهاا باه

نند زیرشاخه تةسیم میشوند و «جزایاری 1پدیاد مایآورناد کاه معناای مشاابهی را منتةال
میکنند»:

2

 .1متأثر بودن (در ترکیباتی نون :صدمه /وصله /پیچ /سوزن /فریب /نرار /تیار/
کارد /کتک خوردن)

 .2رنجور بودن( 3در ترکیباتی نون :گیج /غصه خوردن)

 .3متحرک بودن( 4در ترکیباتی نون :پیچ /تکان خوردن)
 .4غصبشدگی( 5در ترکیباتی نون :نزول خوردن)

در حةیةت فامیلی معانی ترکیبات مختلف فعل سبک «خوردن» را دستهبنادی مایکناد
اما به این نکته نمیپردازد که نرا تنها فعل «خوردن» در ایان ترکیباات ظااهر شاده اسات و
فعل سبک دیگری نمیتواند جایگزین شود .در واقع به نرار مایرساد توزیاع ایان فعالهاا
تصادفی نیست و ویهگیهای معنایی هر فعل مشخص میکناد کاه در ناه ترکیبااتی ظااهر
شود .به همین دلیل است که همانطور که پیش از این نیز اشااره شاد نمایتاوان هار فعال
سبکی را با فعل سبک دیگری جایگزین کرد.
عموزاده و بهرامی ( )185 :1391نیاز دو فعال سابک «کاردن» و «داشاتن» را از دیادگاه

شناختی با کمک «طرحوارر نیروی محرکه »6تاالمی )2000 1988 1985 1976( 7ماورد
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بررسی قرار میدهند و نتیجه مایگیرناد کاه «در محماولهاای مرکاب دارای فعال سابک
جنبههای خاصی از معنای فعلهای اصلی بهعنوان پایاة معناایی در فعالهاای سابک متنااظر
حاظ میشود .»...همچنین گلاام و همکاران ( )165 :1390باه بررسای فیاای معناایی فعال
پرکاربرد «شدن» پرداختهاند و در آخر نشان دادهاند که این فعل در ترکیبات مجهول خاالی
از معنا نبوده و ادعای سنتی مبنی بر تهی بودن معناای «شادن» باهعناوان عنصاری نحاوی در
ساخت مجهول را رد میکنند و مدعی میشوند کاه «سااخت مجهاول سااختی مساتةل در
نرام زبان است».
نکتة قابلتوجه دیگر در مورد فعلهای مرکب شیور مجهاول شادن آنهاسات کاه کارد
زعارانلو کامبوزیا و همکاران ( )1-17 :1390در مةالهای به بررسی آن میپردازند .آنهاا دو
روش برای مجهاول کاردن فعالهاای مرکاب فارسای تشاخیص مایدهناد یکای مجهاول
دستوری که با اضافه کاردن فعال «شادن» سااخته مایشاود و دیگاری مجهاول معناایی کاه
مختص فعلهای مرکب است .در واقع برخی از ترکیبات حامل فعل سابک را مایتاوان باا
جایگزین کردن فعل سبک دیگری مجهول کرد .بهعنوان مثال بسیاری از ترکیباات «دادن»
و «زدن» را میتوان با جایگزین کردن آنها با فعل «خوردن» مجهاول (معناایی) کارد؛ مانناد:
«فریب دادن» که مجهول آن «فریب خوردن» است یا «کتک زدن» که مجهاول آن «کتاک
خوردن» است .اما سئوالی که در این پهوهش بیپاسخ مانده است این اسات کاه نارا فةاط
برخی از ترکیبات «دادن» یا «زدن» با «خاوردن» مجهاول مایشاوند و بسایاری از ترکیباات
دیگر مثل «شکنجه دادن» یا «حلةه زدن» را نمیتوان با این روش مجهول کرد؟
در بررسی حاضار ساعی شاده اسات کاه باا بررسای فعال اصالی و سابک «خاوردن» و
همچنین نند ترکیب اصطالحی حامل آن به ایان سائوال و سائواالتی از ایان دسات پاساخ
داده شود .در این راستا یک معنای اصالی بارای ایان فعال در نرار گرفتاه شاده اسات کاه
براساس آن میتوان به سئوالهای مطر شده پاساخ گاات .از دیادگاه نگارنادگان معناای
«پذیرا» یا «پذیرنده بودن» در تماامی ترکیباات «خاوردن» باهناوعی حاضار اسات بناابراین

میتوان آن را بهعنوان معنای اصلی یا «پایة معنایی» 1در نرر گرفت .همانطور که در بخاش
1

عموزاده و بهرامی ()185 :1391
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دوم خواهیم دید در فعل «خاوردن» ناه باهمعنای «تنااول کاردن» ناه باهمعنای «برخاورد
کردن» و نه در معانی دیگر این معنی بهعنوان عنصر اصلی و تعیینکننده دیاده مایشاود.
اگرنه فامیلی ( )78-88 :2006همانطور که پیش از این نیاز اشااره شاد ترکیباات حامال
«خوردن» را در نهار دستة معنایی کلی جای داده است اما یک معنای اصلی و پایه کاه در
تمامی ترکیبات بتوان آن را یافت مشخص نمیکند.
 .2تجزیه ،تحليل و بررسی دادهها

این پهوهش به بررسی  160ترکیب شامل فعل «خوردن» میپردازد .این پیکره باا اساتااده از
فرهنگ معین فرهنگ سخن ل تنامة دهخدا و جستجو در سایتها و وبالگهای فارسای
گردآوری شده است .الزم به ذکر است که نگارنادگان تنهاا باه بررسای فعالهاای مرکاب
حامل «خوردن» بسنده نکردند و بهمنرور بررسی جامعتر ترکیبات اصطالحی آن را نیاز در
نرر گرفتهاند .همانطور که پیش از این توضای داده شاد فعال «خاوردن» باهعناوان فعال
اصلی و فعل سبک دارای معانی مختلای اسات .بارای معاانی اصالی ایان فعال کاه شاامل
«تناول کردن» و «برخورد کردن» است از لحا ریشهشناختی و تاریخی ارتباطی نمایتاوان
یافت (فامیلی )78 :2006؛ هرنند این امکان وجود دارد که پیونادی معناایی میاان آنهاا و
همچنین دیگر معانی آن دید و ادعاا کارد کاه فعال «خاوردن» فعلای اسات باا نناد معنای
متااوت اما مرتبط .اگر عنصر معنایی «پذیرا» را بهعنوان معنای اصلی و پایه در نرار بگیاریم
میتوانیم این ارتباط را به خوبی توجیه کنیم .بنابراین دلیل عمده برای قاهل شادن باه نناین
معنای پایهای توجیه یکسان باودن فعال «خاوردن» در دو معنای متاااوت «تنااول کاردن» و
«برخورد کردن» و همچنین دیگر معانی آن بهعنوان فعل سبک میباشد .دلیل دیگر این امر
اراهة توضی جامعتری از مجهول معنایی (با استااده از فعل «خوردن») در ترکیباات مرکاب
است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
تجزیه و تحلیل معنایی انواع ترکیباتی که با خوردن ساخته میشوند نشان مایدهاد کاه
پایة معنایی «پذیرا» در ترکیبات مختلف به اشکال مختلای ظاهر میشود .هماانطاور کاه در
شکل  1آمده است در یک تةسیمبندی کلی «پذیرا» را میتوان بر اسااس جهات حرکات
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«متحرک» 1و رابطة آن با «نةطة ثابت» 2به دو دستة درونسو و بارونساو تةسایم کارد .دساتة
درونسو خود شامل دستهای ویهه بهنام دوسویه میباشد .در ادامه به بررسی هر یاک از ایان
روابط میپردازیم.

شکل  :1انواع معنای «پذیرا» در ترکیبات فعل «خوردن»

 .1 .2رابطة درونسو

رابطة درونسو هنگامی شکل میگیرد که فاعل ثابت است و نیزی را کاه باه سامت خاود
میکشد یا به سمت او میآید میپذیرد (شاکل  .)2در واقاع فاعال نةاش «نةطاة ثابات« را

عهدهدار است و «متحرکی» (لنگکر )217 :1987 3به سمت او در حرکات اسات یاا نةطاة
ثابت متحرک را بهسمت خود میکشاند .این «پذیرفتن» میتواناد عملای اختیاری/آگاهاناه
غیراختیاری/ناآگاهانه و یا اجباری باشد .بهعنوان مثال میتوان به «غذا خاوردن» کاه عملای
اختیاری و آگاهانه میباشد «شکست خوردن» که غیراختیاری است و «فریب خاوردن» کاه
حالت ناآگاهانه و اجباری را نشان میدهد اشاره کرد .این رابطه خاود باه نهاار زیارشااخه
تةسیم میشود .رابطة درونسو و نمونههاای آن را مایتاوان باهصاورت شاکل  3باه تصاویر
کشید.4

1

)trajector (TR
)landmark (LM
3
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4

«سرما خوردن» در زیرشاخة «در معرض بودن» به معنی «در هوای سرد یا سرما قرار گرفتن» است؛ مانند کااربرد آن در

جملة «این میوهها سرما خوردهاند» .در این کاربرد اگر بهجاای «خاوردن» فعال «زدن» جاایگزین شاود جملاه مجهاول
میشود« :این میوهها سرما زدهاند» .اما «سرما خوردن» در زیرشاخة استعاری به معنی «بیمار شدن» اسات و نمایتاوان آن
را مجهول معنایی کرد.
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شکل  :2طر رابطة درونسو

شکل  :3رابطة درونسو

 .1 .1 .2مجهول معنایی

همانطور که پیش از این نیز اشاره شد بیشتر فعالهاای سابک را مایتاوان باه دو صاورت
دستوری یعنی با استااده از فعل «شدن» و معنایی با استااده از جایگزینی یک فعل سابک
مجهول نمود .در این زیرمجموعه از رابطة درونسو ترکیباتی جایگرفتهاناد کاه در مةابال
ترکیباتی شامل فعلهای سبک «زدن» و «دادن» مجهول معنایی به حسااب مایآیناد؛ مانناد:
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ناک /شکست /رودست /کتک /نشم /رقام خاوردن .جاای گارفتن ایان دساته در رابطاة
درونسو مجهول بودن این ترکیبات را بیش از پیش نمایان میسازد نراکه طای آن فاعال
بدون هیچ نةشی آنچه بر آن وارد میشود را میپذیرد .در این رابطه همانطور که از یاک
ترکیب مجهول انترار میرود نةش آگاهی و اختیار بسیار کمرنگ است.
البته با کمی تامل مایتاوان تاااوتی معناایی میاان سااخت مجهاول دساتوری و مجهاول
معنایی دید .برای روشن شدن این موضوع ابتدا به ذکر مثالهاایی از دبیرمةادم ()40 :1364
میپردازیم.
.1
الف) علی پنجره را باز کرد.
ب) پنجره باز شد( .خود به خود)
ج) پنجره باز شد( .توسط علی)

د) * پنجره باز کرده شد( .توسط علی)
دبیرمةدم معتةاد اسات کاه از دیادگاه نرریاة گشاتاری ماوارد مجهاول (ب) و (ج) در
زیرساخت متااوتند و حذف «کرده» در (ج) باع

شده اسات کاه روسااخت آن شابیه باه

روساخت مجهول (ب) شود .او این جمالت را «ساختهای مجهول مبهم» مینامد.
حال بهنرر میرسد سخنگویان فارسی برای اجتناب از این ساختهای مبهم در ماوارد
ممکن از دو شیوه برای مجهولسازی جمالت استااده مینمایند که همان شیور دساتوری و
معنایی می باشد .از این طریا ،نةاش اختیاار فاعال محاذوف در سااخت مجهاول دساتوری
پررنگتر و در ساخت مجهول معنایی بسیار کمرنگ میشود.
.2
الف) مریم روبانها را فر داد.
ب) روبانها فر داده شدهاند.
ج) روبانها فر خوردهاند.
با تکیه بر شم زبانی فارسیزبانان جملة (ب) دارای فااعلی محاذوف اسات کاه از روی
عمد و اختیار عمل «فر دادن» را انجام داده است در حالی کاه از جملاة (ج) نناان برداشات
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میشود که گویی روبانها خودباهخاود فار خاوردهاناد یاا عماد و اختیاار فاعال محاذوف
کمرنگتر بوده است.
ننین به نرر میرساد کاه تنهاا فعالهاایی کاه دارای رابطاهای درونساو هساتند مانناد
«خوردن» و «گرفتن» میتوانند در ساخت مجهول معنایی شرکت کنناد .در بخاش  .3 .2باه
دالیل عدم وجود این نوع از مجهول برای برخی از ترکیبات مرکب اشاره خواهیم کرد.
 .2 .1 .2تناول کردن

در این زیرمجموعه ترکیباتی قرار دارند که معنی حةیةی یا استعاری «تناول کردن» در آنهاا
بارز است .فعل «خاوردن» در ترکیبااتی ناون غاذا خاوردن آب خناک خاوردن (زنادانی

شدن) و سوگند خوردن 1در معنی حةیةی «تنااول کاردن» باه کاار رفتاه اسات (اگرناه دو
ترکیب «آب خنک خوردن» و «سوگند خوردن» معنای استعاری دارند و در معناای حةیةای
خود به کار نمیروند اما باید توجه داشت که فعال «خاوردن» در ایان ترکیباات در معناای
حةیةی خود به کار رفته است و این معنای کل اصطالحات است که دساتخوش ت ییار شاده

است) .اما سخنگویان فارسی با بهرهگیری از طرحوارر غذا( 2خواجه و عبداهلل -83 :2012
 )72و نگاشت 3آن به ماااهیم مختلاف موجاود در ایان ترکیباات محماولهاایی اساتعاری

ساختهاند؛ مانند :غصه /خشم /حرص /قسم /غبطه /سود خوردن.
خواجه و عبداهلل ( )72-83 :2012برای فرایند خوردن (تنااول کاردن) نهاار مرحلاه در
نرر میگیرند (جدول  )1و معتةدند که این فرایناد عینای بارای درک برخای از فراینادهای
انتزاعی مانند تاکر و یا درک احساسی ماورد اساتااده قارار مایگیارد .در ایان ترکیباات
مرحلة نهارم فرایند خوردن مورد توجه است که شامل هیم غذا و تاثیر آن میباشاد .آنهاا
این مرحله از خوردن را برابر با مرحلة درک ماهوم یا حسی در نرر میگیرند.
1

«سوگند» بهمعنی «آب آمیخته به گوگرد» است که در گذشته زرتشتیان برای مشخص کردن گناهکار بودن یاا نباودن

متهمان به آنان میخوراندند .اصطال «سوگند خوردن» بهمعنی «قسام خاوردن» در فارسای اماروز کااربرد دارد و فعال
«خوردن» در آن در ماهوم واقعی آن یعنی «نوشیدن تناول کردن» به کار رفته است (حسنی .)33 :1356

food schema
mapping

2
3
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جدول  :1طرحوارر غذا (خواجه و عبداهلل )76 :2012
مبدأ :غذا

مةصد :فکر [احساس]

مواد تشکیلدهنده

محتوا

مزه

کیایت

تهیه و آمادهسازی

تولید

هیم

درک

نکتة قابلتوجه این است که اکثر این ترکیبات دارای معانی منای هستند و فارسیزباناان
از جنبة منای «خوردن» که ممکن است باع

رنج ناراحتی و یا حتی هالکت شاود مانناد

«زهر خوردن» برای ساختن این ترکیبات بهره بردهاند نه جنبة لذت بخش آن.
 .3 .1 .2در معرض بودن

این دسته شامل تعداد معدودی از ترکیبات است که بهمعنی «در معرض عوامل طبیعای قارار

گرفتن» میباشند؛ مانناد :بااد /خااک /آفتااب /گرماا /سارما /دود /گارد /خایس /هاوا /باو
خوردن .فعلهای ایان دساته همانناد دو دساتة مجهاول معناایی و «تنااول کاردن» ویهگای
پذیرایی را بهروشنی نمایش میدهند .فاعل این فعلها تحتتأثیر فرایندی اسات کاه عموماا
بهصورت ناخودآگاه بر آن وارد میشود .به همین دلیل جهت پذیرایی این ناوع فعالهاا را
میتوان درونسو در نررگرفت نرا که جهت فرایند به سمت فاعل در جریان است.
 .4 .1 .2رابطة دوسویه

رابطة دوسویه رابطهای است که در آن دو نیز به طرف هم حرکت میکنناد و یکادیگر را
میپذیرند .این رابطه را میتوان شاکل خاصای از رابطاة درونساو دانسات .در ایان ناوع از
«پذیرایی» برخالف انواع قبلی دو یا نند نیز نةش دارند و تحتتأثیر قرار مایگیرناد .در
طی این فرایند هریک از اعیای شرکتکننده بهطور جداگانه در یاک فرایناد درونساو
دخیلند .بهعبارت دیگر هریک از اعیا طی یک عمل درونسو دیگری را به سامت خاود
میکشد .این عمل نیز از آنجایی که تعدادی از مجهولهای معناایی را در خاود جاای داده
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است در ساط پاایینتاری از آگااهی و اختیاار قارار دارد .ایان رابطاه گاروه کاونکی از
ترکیبات را شامل میشود :جوش /پیوند /وصله /بند /به هم /برهم /برهم(کنسل) خوردن.
 .2 .2رابطة برونسو

رابطة برونسو رابطهای است در جهت عکس رابطة قبلی؛ یعنی هنگامی که فاعال باه طارف
نیزی که ثابت است حرکت مینماید (شکل  .)4در حةیةت در این رابطه فاعل متحارک
است و به سمت نةطة ثابات حرکات مایکناد .ایان عمال نیاز مایتواناد اختیاری/آگاهاناه
غیراختیاری/ناآگاهانااه و یااا اجباااری باشااد .باارای ایاان نااوع از «پااذیرایی» ماایتااوان «زمااین
خوردن» «به سنگ خوردن» و «رنگ خوردن» را مثال زد .رابطاة بارونساو و رواباط آن را
میتوان در شکل  5مشاهده کرد.

شکل  :4طر رابطة درونسو

رابطة برونسو دارای زیرمجموعهای است بهمعنی «برخورد کاردن» .در ایان دساته نیاز
مانند دستة «تناول کردن» در رابطاة درونساو مایتاوان هام نموناههاایی از معناای حةیةای
«خاوردن» و هام کااربرد اساتعاری آن را یافات؛ مانناد ترکیاب «باه نیازی برخاوردن» کااه
نمونهای از کاربرد فعال در معناای حةیةای آن اسات و ترکیاب «باه مشاکل خاوردن» کاه
کاربرد استعاری فعل را نشان میدهد .در ادامه بیشتر به بررسای کااربرد اساتعاری آن مای-
پردازیم.
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شکل  :5رابطة برونسو

همانطور که گاته شد در محمولهایی مثل «زمین خوردن» فعال «خاوردن» در معناای
حةیةی «برخورد کردن» به کار رفته اسات .اماا فارسایزباناان باا اساتااده از طرحاوارر ساد

1

(شکل  )6کاه از ساوی جانساون )46 :1987( 2مطار شاد و نگاشات آن باه حاوزههاای

انتزاعی ترکیبااتی اساتعاری مایساازند .ایان ناوع اساتعاره در ترکیبااتی ناون «باه مشاکل
خوردن» و «به سنگ خوردن» نمود پیدا کرده است.

شکل  :6طرحوارر سد (جانسون )46 :1987

 .3 .2عدم امکان مجهولسازی معنایی در برخی ترکيبات افعال سبک

همانطور که پیش از این نیز گاته شد برخی از ترکیبات شاامل فعالهاای سابک «دادن» و
«زدن» با جانشین کردن فعل «خوردن» مجهاول مایشاوند .نکتاة قابالتوجاه ایان اسات کاه
blockage schema
Johnson

1
2
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فعلهایی که در ساخت مجهول معنایی شرکت میکنند ناوعی از رابطاة درونساو را نشاان
میدهند که در مةابل معادل معلوم آنها که دربردارندر فعلی برونسو است قرار میگیرناد.
بهعبارت دیگر فعلهاایی ناون «دادن» و «زدن» کاه در یاک عمال بارونساو دخیلناد باا
جانشینی فعالهاایی ناون «خاوردن» و «گارفتن» کاه رابطاهای درونساو را از خاود نشاان
میدهند مجهول میشوند .حال سئوال این است که نرا این موضوع بارای تماام ترکیباات
صاد نیست؛ یعنای ترکیبااتی ناون «کتاک زدن» و «فریاب دادن» را مایتاوان باهصاورت
«کتک خوردن» و «فریب خوردن» مجهول کارد اماا برخای دیگار از ایان ترکیباات مانناد
«تعلیم دادن» «اطالع دادن» و «دار زدن» را نمیتوان باا جاایگزینی فعال «خاوردن» مجهاول
نمود .سه دلیل میتوان برای این امر فرض کرد.

الف) سد هممعنایی :1هر واژه یا ترکیبی در هر زبانی قبل از این که وارد آن زبان شاود

باید بتواند از نندین سد عبور کند .یکی از این سدها سد هممعنایی میباشد به ایان معنای

که وجاود ترکیاب یاا واژهای هاممعناا در زباان از وارد شادن واژر جدیاد 2باا هماان معنای

جلوگیری میکند (هسپلم  3و سیمز .)125 :2010 4به نرر مایرساد یکای از دالیال عادم
وجود ترکیباتی نون «تعلیم خوردن» بهعنوان مجهول معنایی در مةابل «تعلیم دادن» وجاود
ترکیباتی هممعنا در زبان باشد که راه به وجود آمدن ننین محماولهاایی را ساد کاردهاناد.
بهعنوان مثال وجود ترکیب «تعلیم دیدن» یا «آموزش دیدن» مانع ورود ترکیبی نون «تعلیم
خوردن» میشود .البته الزم به ذکر است که اثبات این دلیل تنها از طری ،مطالعاات تااریخی
امکانپذیر میباشد.
ب) استااده از فعل «گرفتن» بهجای «خوردن» :بسایاری از ترکیباات باا جاایگزین شادن
فعل «گرفتن» که همان طاور کاه گاتاه شاد یکای دیگار از فعالهاایی اسات کاه رابطاهای
درونسو از خود نشان میدهد و بنابراین میتواند در ساخت مجهول معناایی شارکت کناد
مجهول میشوند .این فعل نةش اختیار و/یا آگاهی را پررنگتر نشان میدهد؛ مانند :اطاالع
گرفتن امید گرفتن و الهام گرفتن.

1

synonymy blocking
neologism
3
Haspelmath
4
Sims
2
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ج) بسیاری از ترکیباتی که مجهول آنها به این صورت در زبان موجاود نیسات در واقاع
بهطور بالةوه میتوانند به این شکل بهکار روند .بهعبارت دیگر ممکن است روزی مجهاول
معنایی «دار زدن» بهصورت «دار خوردن» رایاج شاود نارا کاه هار فارسایزباانی باا دیادن
ترکیب «دار خوردن» به معنی آن پی میبرد ولی در مةابل «دار گرفتن» از پی بردن به معنی
آن عاجز خواهد ماند .به نرر میرسد ترکیبات «شکنجه خاوردن مجاازات خاوردن حلةاه
خوردن افزایش خوردن» از این دست باشاند .الزم باه ذکار اسات کاه عادم وجاود نناین
مجهولی برای برخی از ترکیبات ممکن است بیش از یک دلیل داشته باشد.
 .3بحث و نتيجهگيری

این پهوهش به بررسی معنای فعل «خوردن» در  160ترکیب و اصطال مختلاف پرداخات.
پس از تحلیل معانی ترکیباات مشاخص شاد کاه یاک معناای پایاه در تماامی کااربردهاای
مختلف فعل «خوردن» بهعنوان فعل اصلی یا سبک موجود است و آن معنی «پذیرا» اسات
که به دو دستة درونسو و برونسو قابلتةسیم میباشاد .دساتة درونساو خاود شاامل نهاار
زیرشاخة مجهول معنایی تناول کردن در معرض بودن و رابطة ویههای بهنام دوسویه است.
همچنین دستة برونسو دربرگیرندر زیرشاخة برخورد کردن میباشد .هریک از ایان رواباط
مورد بررسی قرار گرفتند و در پایان نیز سه دلیل عمده برای عدم وجود مجهاول معناایی باا
جایگزینی فعل «خوردن» در برخی از ترکیبات فعلهای سبک «دادن» و «زدن» مطار شاد.
اول این که یک سد هممعنایی مانع ورود برخی از این ترکیبات باه زباان مایشاود .دوماین
دلیل این است که در برخی از ترکیبات که نةش آگااهی و اختیاار پررناگتار اسات فعال
«گرفتن» بهجای فعل «خوردن» در مجهول معنایی ظااهر مایشاود و ساومین دلیال اشااره باه
وجود بالةور این نوع از مجهول برای بعیی از ترکیبات دارد.
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Abstract
This paper presents a semantic study of the verb “xordan” in Farsi, both
as a main verb and a light verb, based on a corpus, containing one hundred
and sixty (160) expressions of the verb. This corpus was gathered from
Moeen, Sokhan, and Dehkhoda Dictionaries, and from the Persian
weblogs and sites. After analyzing the data, it was revealed that a basic
meaning is present in all the expressions of the verb, and relates its various
meanings. This basic meaning of “accepting” can be divided into two
categories; ingoing and outgoing. Each of these categories is further
divided into subcategories which are fully discussed in the article. Finally,
three reasons are suggested for the impossibility of semantic passives for
some of the LVCs.
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