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چکیده

در این مقاله ،با اتخاذ رویکرد متأخر کمینهگرا به ساخت مجهول ،موسوو

به رویکرد گذر پنهانی (کالینز ،)2005 ،به بررسی ساخت مجهول در زبان

فارسی پرداخته میشود .فرضوی یکنوواختی تخصوین نقو هوا مننوایی

(بیکر )1988 ،جایگاه زیرساختی موضوع بیرونی را هم در جملو منلوو و

هم در جفت مجهول آن یکسان فرض میکند و این در حالی است که در

انگارهها سنتی زایشی ،شیوة ادغا موضوع بیرونی در دو سواخت منلوو

و مجهوووول متفووواو اسوووت .رویکووورد گوووذر پنهوووانی از آن جهوووت در
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نظریهپرداز زایشی مورد توجه قرار گرفتوه اسوت کوه هومسوو بوا فرضوی
یکنواختی تخصین نق ها مننایی مویتوانود تییینوی شوفاز از اشوتقا

ساخت مجهول در زبانها  SVOبه دست دهد .بررسوی مجهوول در زبوان

فارسی میتواند در دو سطح به فهم موا از گگوونگی اشوتقا نحوو ایون

ساختها کمک کند .نخست آن که تییین نحو ساخت مجهول فارسوی
در رویکوورد گووذر پنهووانی افووی جدیوود را در حوووزة نظریووهپوورداز در

خصوص نحوو زبوانهوا ایرانوی نمایوان مویسوازد و دو آن کوه بررسوی
ساخت مجهول در زبان فارسی بوهعنووان زبوانی SOVایون امتیواز را بوه موا

میدهد تا به برطرز نمودن کاستیها رویکرد اتخاذ در تییین مجهول
در زبانها  SOVبپردازیم.

واژههای کلیدی :سواخت مجهوول ،گوذر پنهوانی ،فرضوی یکنوواختی
تخصین نق ها مننایی ،مشخص تصریف قو

 .1مقدمه

نظری گذر پنهانی 1کالینز ( )2005تحول عمودها را در تحلیو سواخت مجهوول در برنامو

کمینهگرا پدید آورده است .در صور ها اولیه برنام کمینوهگورا و همننوین نظریوههوا

زایشی پیشا-کمینهگرا ،فرض بر این است که موضوع بیرونی 2یا فاعو در جملو منلوو در
جایگاه مشخصگرگروه فنلی وارد اشتقا میشود ،در حالی که هموان موضووع بیرونوی در
جمل مجهول پسوند وجه وصفی تلقی میشود که نق

مننایی بیرونوی و حالوت سواختار

فن را به خود جذب میکند (جائگلی1986 ،3؛ بیکر ،جانسون و رابرتز .)1989 ،ایون تموایز

در نحوة اعطا نق

مننوایی موضووع بیرونوی در تنواق

بوا فرضوی یکنوواختی تخصوین

نق ها مننایی ( 4)UTAHاست که برا اولین بار توسط بیکر ( )74 :1997مطرح شد .بر
اساس این فرضیه ،گروهها اسمیا کوه (درگوزارههوا گونواگون) دارا نقو

مننوایی
1

smuggling approach
external argument
3
Jaeggli
4
Uniform Theta Assignment Hypothesis
2
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کسانی هستند ،جایگاه یکسوانی را در ژرز سواخت (آن گوزارههوا) اشواال مویکننود .ایون
فرضیه که کفایت نظر -توصویفی آن هنووز در ادبیوا زایشوی ملحوو اسوت ،در تحلیو
نحو ساخت مجهول نادیده گرفته میشود و یا از آن تخطی میشود .بهطوور مشوخن ،در
تحلی ها زایشی سنتی در خصوص ساخت مجهول ایون گونوه فورض مویشوود کوه نقو

مننایی عام  1در بند منلو به موضوع بیرونی در جایگاه ساختار مشخصگر گروه فنلوی و
در بند مجهول به پسوند وجه وصفی مجهول اعطا میشود .پرسشی که این گونه از تحلی ها

برمیانگیزانند این است که اصوالً گگونه ممکن است نق

مننایی متنلی به موضوع بیرونی

در یک فن منین به دو شیوه اعطا شود .در مقاب  ،در نظری کالینز ( ،)2005که واکنشی بوه
تحلی سنتی ساخت مجهول است ،موضوع بیرونوی در جملو منلوو و مجهوول در جایگواه
اولی مشخصگر گروه فنلی وارد اشتقا میشووند و بوه تیو آن در هور دو سواخت منلوو و
مجهول ،موضوع بیرونی به یک شیوه نق

مننایی خود را دریافت میکند.

اما فرض حضور موضوع بیرونی در مشخصگر گروه فنلی در فرایند مجهوولسواز کوه

بر اساس آن مفنول به جایگاه فاع حرکت میکند ،شرط پیوندکمینه 2را نق

میکند .بر

اساس این شرط ،پیوند ایجادشده بین مفنوول حرکوتدادهشوده و رد 3آن بایود کوتواهتورین
فاصله باشد (گامسکی )311 :1995 ،و این در حالی است کوه حضوور موضووع بیرونوی در
مشخصگر گروه فنلی مان از حرکت مفنول به جایگواه فاعو دسوتور (مشخصوگر گوروه
زمان) میشود .نوآور کالینز در این رویکرد مطرح کوردن فرایندگوذر پنهوانی مفنوول بوه
همراه گروه وجه وصفی بر فراز فاع است که عنووان رویکورد را بوه خوود اختصواص داده
اسووت .اگرگووه کووالینز منتقوود اسووت کووه رویکوورد پیشوونهاد و از بسوویار جهووا بوور
رویکردها سنتی زایشی تفو دارد اما او خود به ایون نکتوه اذعوان دارد کوه در حوالی کوه
رویکرد و در تییین اشتقا مجهول در زبانها  SVOاز کفایوت برخووردار اسوت اموا از
تییین ساختها مشابه در زبانها  SOVبازمیماند.

1

agent
Minimality Link Condition
3
trace
2
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در زبان فارسی ،در فرایند تیدی منلو به مجهول ،مفنول به جایگاه فاع ارتقا موییابود
و پسوند وجه وصفی به فن میپیوندد ،اما فن در هر دو ساخت منلو و مجهوول در پایوان
جمال ذکر میشود .در جمال ذکرشده در مثال ( )1نمونها از ساخت منلو و مجهول
فارسی نشان داده شده است:
 .1الف) دان

آموز انشا را خواند.

ب) انشا توسط دان آموز خوانده شد.
از آنجایی که در زبانها  ،SOVاز جمله زبان فارسی ،فن در هر دو ساخت در پایوان
جمال ذکر میشود،کالینز ( )2005این پرس

را مطرح مویکنود کوه آیوا رویکورد گوذر

پنهانی میتواند ساخت مجهول را در این دسته از زبانها تییوین کنود بوه عیوار دیگور ،بوا
توجه به ثابت بودن فن در فرایند مجهولساز  ،آیا گوروه وجوه وصوفی کوه در زبوانهوا
دیگر مفنول را بر فراز فاع بهطور پنهانی حرکت میدهد ،در زبوان فارسوی هوم مویتوانود
نقشی داشته باشد در این مقاله با بررسی دادهها زبان فارسی نشان خوواهیم داد کوه علوت
ثابت پنداشتن جایگاه ساختار فن در فرایند تیدی منلو به مجهول توسط کالینز ،نادیوده
گرفتن مشخص تصریف قو هست زمان در این زبانهوا و بوهتیو آن ،حرکوت فنو اصولی
است .در ادامه ،در تحلی ساخت مجهوول در زبوان فارسوی بوا اسوتناد بوه اسوتداللهوایی در
خصوص حرکت فنو اصولی در زبوان فارسوی ،علویرغوم نمایوان نیوودن حرکوت فنو در
صور جمال  ،قائ به حرکت فن و پیوستن آن به گروه زمان بهدلی مشخص تصوریف
قو خواهیم بود .از این رهگذر نشان داده می شوود کوه رویکورد گوذر پنهوانی قوادر اسوت
ساخت مجهول در زبانها  SOVرا نیز تییین کند .با در مرکز قرار دادن اصول مطرحشوده
در این رویکرد میتوان به بنضی از سئواال مطرحشده در تحلی سواخت مجهوول فارسوی
از جمله میاحث مربوط به مجهول غیرشخصی و مجهول افنال مرکب نیز پاسخ داد.
ساختار این مقاله بدین گونه است که در بخ
مجهول مطرح خواهند شد .در بخ

دو  ،نگرشها پیشین در مورد ساخت

سو  ،میانی نظر رویکرد گذر پنهانی منرفوی شوده و

نشان خواهیم داد که رویکرد گذر پنهانی کوالینز ( )2005بوهخووبی از عهودة تییوین اشوتقا
مجهول در زبانها  SVOبرخواهد آمد .در بخو

گهوار نیوز بوا در نظور گورفتن الگوو
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نظر کالینز به بررسی مسئل عود سوازگار رویکورد گوذر پنهوانی بوا تووالی سوازههوا در
زبانها  SOVهمنون فارسی خواهیم پرداخت و با بهوره گورفتن از وییگویهوا مسوتق
نحو زبان فارسی استدالل خواهد شد که اصوالً رویکرد گذر پنهانی را میتووان بوهعنووان
الگویی نحو در تییین ساخت مجهول در زبانها  SOVنیز به کار بست .بخ

پونجم بوه

بررسی ساختها شیهمجهول در زبان فارسی از دیدگاه گذر پنهانی میپوردازد .در بخو
ششم ،به جم بند مطالب خواهیم پرداخت.
 .2پیشینة مطالعات

در زبانشناسی ،دیدگاهها نظر متفاوتی وجود دارد که هر یک دادهها زبان را از منظر
خاصی تحلی میکنند .ساخت مجهول نیز بهعنوان ساختی زبانی از این قاعده مستثنی نیووده
و زبانشناسان ایرانی نیز این ساخت را از دیدگاهها متفاوتی بررسی کوردهانود .از آنجوایی
که بررسی ساخت مجهوول در مقالو حاضور بور رویکورد صوورتگرا اسوتوار اسوت لوذا از
پرداختن بوه آثوار کوه بور اسواس رویکردهوا غیرصوورتگرا بوه تحلیو سواخت مجهوول
پرداختهاند ،اجتناب میشود.
دربارة ساخت مجهول فارسی با تکیوه بور دیودگاه زایشوی مطالنوا گنودانی بوهتفصوی
صور نگرفته است .در این زمینه تنها میتوان به مقال منین ( )1974مینی بر انکوار سواخت
مجهول فارسی ،بخو

کوتواهی از مقالو سوهیلی اصوفهانی ( ،)1976حواجتی ( )1977و در
1

نهایت مقال دبیرمقد ( )1364بوا عنووان «مجهوول در فارسوی»کوه رهیوافتی گشوتار دارد،
اشاره کرد .در این میان ،تحلی دبیرمقد از بقیه مفص تر است و با مفروض پنداشتن نظریو

استاندارد گامسکی ( ،)1965آن گونه که در کتاب جنیههایی از نظری نحوو ،مطورح اسوت،

نگاشته شده است.

دبیرمقد ( )1364بخ

نخست مقال خود را به رد ادعا منوین ( )1974مینوی بور عود

وجود ساخت مجهول و اشتقا تاریخی این ساخت اختصواص مویدهود .و حضوور فنو
کمکی واحد «شودن» در دو سواخت ناگوذرا و مجهوول و همننوین حوذز عیوار کنواد
transformational approach

1
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«توسط »...را از عوام اصلی تلقی کردن ساخت مجهول بهعنوان ساخت ناگذرا ذکر کورده
است .و اظهار میدارد که فن «شدن» در فارسی امروز هم نشاندهندة سواخت مجهوول و
هم ساخت ناگذرا است .همان طور که اشاره شد ،تحلی دبیرمقد ( )1364بر مینوا نظریو

کتاب جنیههایی از نظریو نحوو گامسوکی ( )1965اسوت؛ از ایون رو و قائو بوه عملکورد

گشتار مجهول بر زیر ساخت جمال منلو است .و با ذکر مثوالهوایی ماننود ( )2بوه ایون

نکته اشاره میکند که در فراینود مجهوولسواز  ،گشوتار حوذز «کورده» و حوذز عیوار
کناد ابها مننایی ایجاد میکند:
 .2الف) همسایه ها ماشین را پننر کردند.
ب) ماشین (خودبهخود) پننر شد.
ج) ماشین (توسط همسایهها) پننر شد.
د) ماشین (توسط همسایهها) پننر کرده شد.
و جملو (-2ب) را گونو ناگووذرا (-2الووف) ،و جملو (-2ج) را گونو مجهووول آن
میداند که حاص عملکرد گشتار حذز «کرده» بر زیرساخت جملو (-2د) اسوت .و در
ادامه اظهار میدارد که حذز عیار کناد در جمل (-2ج) سواخت میهموی را بوه وجوود
میآورد که از نظور صوور شوییه سواخت ناگوذرا (-2ب) اسوت و آن را مجهوول مویهم
مینامد .و همننین به این نکته اشواره مویکنود کوه برخوی افنوال ،دارا سواخت ناگوذرا
هستند اما دارا ساخت مجهول نیستند گرا کوه گشوتار مجهوول در فارسوی گشوتار مقیود
است و تنها در مورد افنال اراد اجرا میشوود کوه فاعو در انجوا دادن آن اختیوار دارد و
بهطور مستقیم عم میکند؛ مانند جملهها (:)3
 .3الف) علی محمود را دلخور کرد.
ب) محمود دلخور شد.
ج) محمود (از دست علی) دلخور شد.

د)*محمود توسط علی دلخور شد.

ه)*محمود (توسط علی) دلخور کرده شد.
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در این جمال که دارا فن غیوراراد هسوتند ،گونوههوا (-3ب) و (-3ج) ناگوذرا
هستند که اگور بوهصوور مجهوول بوه کوار رونود ،گونوههوا (-3د) و (-3ه) را بوه وجوود
میآورند که غیردستور هستند .همننین غیردستور بودن این جمال نشان میدهود کوه
گشتار مجهول در فارسی یک گشتار مقید است.
در رابطه با مقال دبیرمقد و مطالنا پیشین ،ذکر گند نکته ضرور مینمایود .نخسوت
آن که قالب نظریها کوه در آن بوه تحلیو مجهوول فارسوی پرداختوه شوده اسوت ،تواکنون
تحوال بسیار را شاهد بوده است .همان طور که اشاره شد ،گوارگوب ایون مطالنوا بور
مینوا نظریو اسوتاندارد گامسوکی ( )1965مینووی بور حضورگشوتارها اسوت کوه امووروزه در
گارگوب کمینهگرایی که آخرین صور دستور زایشی و گوارگوب مقالو حاضور اسوت،
نق

باختهاند .دو آن که دبیر مقد اگرگه سنی کرده است تییینوی صوور در گوارگوب

دستور گشتار به دست دهد لیکن با توجه بوه مقیود بوودن بوه سواز وکارهوا مفوروض در
نظری استاندارد به جنیهها صور دیگر ساخت مجهول همنون شویوة اعطوا نقو هوا
مننایی (تتا) ،ماهیت حالتدهی به گروهها اسمی ،مطابق فنو مجهوول و جایگواه اشوتقا
گروهها اسمی در سواخت مجهوول نپرداختوه اسوت .آننوه در پوی خواهود آمود ،تحلیلوی
صور از ساخت مجهول در زبان فارسی در گارگوب نوین گذر پنهانی (کوالینز  )2005بوا
هدز پاسخگویی به مسائ قاب طرحی است که در آثار پیشین مورد توجه قرار نگرفتهاند.
 .3رویکرد گذر پنهانی

نظری گذر پنهانی کالینز ( )2005عمدتاً میتنی بر برنام کمینهگرا است ،اموا هموانطوور کوه

اشاره شد ،این برنامه و نظریهها پیشین آن همواره دگار تحوال بسیار شودهانود .تقرییواً
تمووا نظریووههووا پیشووین و از جملووه برنامو کمینووهگوورا در تحلیو سوواخت مجهووول فرضووی
یکنواختی تخصین نق ها مننایی ( )UTAHرا نادیده گرفته اند .بر اسواس ایون فرضویه،
سازههایی که در گزارهها گوناگون دارا نق

مننایی واحد هستند ،جایگواه یکسوانی

را در ژرز ساخت آن گزارهها اشاال میکنند .بودین ترتیوب موضووع بیرونوی فنو در دو
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جمل منلو و مجهول میبایست در یک جایگاه ادغا  1شود زیرا در هر دو ساخت به یوک
شیوه ،نق

مننایی عام را دریافت میکنود .ایون در حوالی اسوت کوه در تموا نظریوههوا

پیشین ،اشتقا موضووع بیرونوی فنو در جملو منلوو مشخصوگر گوروه فنلوی و در جملو
مجهول پسوند وجه وصفی مجهول تلقوی مویشود .در ضومن در نظریوههوا پیشوین ،گوروه
اسمی که در جمل منلو در جایگاه مشخصگر گروه فنلی مشتی میشود ،در جمل مجهوول
در جایگاه متمم حرز اضافه یا افزوده بوه فنو مشوتی مویشوود .در گوارگوب نظریوههوا
پیشین ،اشتقا جمل منلو (-4الف) بهصور شک ( )1و اشتقا صور مجهوول آن کوه
در (-4ب) آمده بهصور شک ( )2خواهد بود:
 .4الف) سارا نامه را نوشت.
ب) نامه توسط سارا نوشته شد.

شکل  :1اشتقا جمل منلو

شکل  :2اشتقا جمل مجهول
merge

1
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الز به ذکر است که شک ها شمارة  1و  2با توجه به رسومالخوط فارسوی رسوم شوده
مننایی خود را از فنو

است .در شک  ،1موضوع بیرونی فن « ،سارا» ،در جمل منلو نق
بهطور مستقیم دریافت میکند ولی در جملو مجهوول ابتودا فنو نقو
پسوند مجهول اعطا میکند ،آنگاه نق

مننوایی خوود را بوه

مننایی از پسوند مجهولی به حرز اضافه «توسوط»

و سپس به عیار اسمی متمم آن انتقال موییابود (جوائگلی .)590 :1986 ،گنوان کوه دیوده
میشود ،در این تحلی باید به دو شیوة اعطا نق

مننایی به موضوع بیرونی فن قائ بود.

کالینز ( )2005با مینا قرار دادن اص  ،UTAHموضوع بیرونی فن را در هر دو ساخت
منلو و مجهول در مشخصگر گروه فنلی سیک فرض میکند که در این صوور موضووع
بیرونی «سارا» بهطور مستقیم و به یک شیوه در هر دو ساخت نق

مننایی خوود را دریافوت

میکند .بنابراین شک  3نشاندهندة جایگاه زیرسواختی موضووع بیرونوی جملو (-4الوف) و

(-4ب) از دیدگاه کالینز ( )2005خواهد بود:

شکل  :3جایگاه زیرساختی موضوع بیرونی

اشتقا جمل مجهول در این رویکرد با این مشوک روبوهرو مویشوودکه بوا فورض قورار
دادن موضوع بیرونی در مشخصگر گروه فنلی و حرکت مفنول بر فراز فاع به مشخصوگر
گروه زمان ،شرط پیوندکمینه را نق

میکند .بر اساس ایون شورط ،پیونود ایجوادشوده بوین

مفنول حرکت دادهشده و رد آن بایود کوتواهتورین فاصوله باشود (گامسوکی)311 :1955 ،؛
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بنابراین در رویکرد کالینز با فرض قرار دادن موضوع بیرونی یا فاعو در ایون فاصوله شورط
پیوند کمینه نق

میشود .از این رو کالینز ( )2005برا ح ایون مسوئله ،حرکوت و گوذر

پنهانی مفنول بر فراز فاع را مطرح میکند.

نوآور کالینز برا ح این مسئله در منرفی گروهها نقشی وجه وصوفی (PartP) 1و

جهت (VoiceP) 2در ساختار نحو بنودها مجهوول نهفتوه اسوت .و هسوت گوروه وجوه
وصفی را جایگاه ادغا پسوند وجه وصفی مجهول منرفی کرده و در سواخت نحوو  ،ایون

گروه را بین گروه فنلی سیک 3و گروه فنلی اصلی قرار میدهد .بودین ترتیوب طوی فراینود

اشتقا برا تشکی صفت مفنولی ،فن به هست گروه وجه وصفی و مفنول بوه مشخصوگر
آن میپیوندد .با این مفروضا  ،این تحلی در تقاب با دیدگاهها گذشته قرار دارد کوه در
آن پسوند وجه وصفی مجهول موضوع بیرونوی فنو در نظور گرفتوه مویشود و ایون پسووند
همننین حالت ساختار فن را به خود جذب مویکنود .اسوتدالل کوالینز ( )2005در عود
پذیرش تحلی ها پیشین در مورد پسوند وجه وصوفی ایون اسوت کوه ایون پسووند در واقو

حاو مشخص ها تنییرناپذیر 4است و بهتی آن هیچ تفاو ساختواژ بین پسووند وجوه
وصفی مجهول و پسوند وجه وصفی منلو به دنیال ندارد .جمال ( )5و ( )6بیانگر مطلوب
مذکور میباشند:

 .5نیما دیده شد.

 .6من نیما را دیدها .
در هر دو این جمال  ،وجوه وصوفی بوا ترکیوب «فنو گذشوته پ پسووند -ه » سواخته
می شود که قی از پیوستن به گروه تصریف ،هیچ تفاو ساختواژ در نحوة ترکیب آنها
و در دریافت نق

مننایی و حالت ساختار با هم ندارند.

گروه نقشی دیگر که کالینز منرفی میکند گروه جهت است که گروه فنلی سیک را
بهعنوان متمم خود میپذیرد .این گروه و در نتیجه ،هست آن را مویتووان ترجمو سواختار
جهت در تنییر سنتی آن (مقول دستور رقمزنندة منلوو و مجهوول) پنداشوت .ایون گوروه
1

participle phrase
voice phrase
3
light verb
2

uninterpretable

4
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مسئول بازبینی مشخص تنییرناپذیر پسوند وجه وصفی مجهول میباشد که خود متمم گوروه
فنلی سیک است .ترتیب گروهها نقشی در تحلی یادشده به شک ( )4خواهد بود:

شکل  :4ترتیب گروهها نقشی

همانطور که در شک  4مشاهده میشود ،در فراینود مجهوولسواز  ،فنو «نوشوتن» بوه
هست گروه وجه وصفی که در آنجا پسوند وجه وصفی مجهول حضوور دارد ،مویپیونودد و
موضوع درونی فن (مفنول) «نامه» به مشخصگر گروه وجه وصفی ارتقا مییابد.
پی تر اشاره شد که گروه جهت مسئول بازبینی مشخص تنییرناپذیر پسوند وجه وصفی
مجهول می باشد .بنابراین پسوند وجه وصفی مجهول ارزش خود را (اعم از منلو یا مجهول

بودن) از طریی مطابقت با مشخص تنییرپذیر 1هست گروه جهت به دست مویآورد کوه ایون

بازبینی تنها با برقرار شدن رابط موضنی 2بین این دو صور میپذیرد .هرگاه گروه جهوت
در ساخت حضور داشته باشد ،به محو

یوافتن گوروه وجوه وصوفی آن را بوه خوود جوذب

میکند و مشخص تنییرناپذیر آن را بازبینی کرده و جمله بهصور مجهول تنییر مویشوود؛
interpretable feature
local relation

1
2

 / 110بررسی نحوی ساخت مجهول :رویکرد گذر پنهانی

در غیر این صور  ،گروه وجه وصفی به گروه فنلی سیک ارتقوا یافتوه و جملوه بوهصوور
منلو تنییر میشود.
با ابقا موضوع بیرونوی در مشخصوگر گوروه فنلوی سویک ،مسوئل گگوونگی حرکوت
مفنول به جایگاه مشخصگر گروه زمان بدون نق

شورط کمینگوی مطورح مویشوود.کالینز

گنین بیان میدارد که با حرکت گروه وجه وصفی به جایگواه مشخصوگر گوروه جهوت ،در
واق فن و مفنول نیز حرکت میکنند اما از آنجایی که این حرکت از طریوی واسوطهگور
گروه وجه وصفی انجا میگیرد ،شرط کمینگی نق

نمیشود .بوه بیوانی غیرفنوی ،مفنوول

بهطور پنهانی بر فراز فاع حرکت داده میشوود .نموا سواختی ایون اشوتقا در شوک ()5
نشان داده شده است:

شکل  :5گذر پنهانی مفنول بر فراز فاع
 .4رویکرد گذر پنهانی و زبانهای SOV

این بخ

به بیان این مسئله میپردازد که رویکرد گذر پنهانی در حالی که نمایی درست از

گگونگی اشتقا ساخت مجهول را در زبانهوا  SVOبوه دسوت مویدهود لویکن از عهودة
تییین ساخت مجهول در زبانها  SOVهمنون فارسی بر نمیآید .آنگاه در ادامه ،با بهره
گرفتن از وییگیها مستق نحو زبان فارسوی ،بوه ارائو راهحو مطلووبی بورا ایون مسوئله
میپردازیم.
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 .1 .4توالی سازهها در جمالت مجهول

نحوة اشتقا ساخت مجهول در زبان انگلیسوی و فارسوی توا ایون مرحلوه از اشوتقا یکسوان
است .در زبان انگلیسی ،فن و مفنول همراه گروه وجه وصفی به جایگاه مشخصوگر گوروه
جهت حرکت میکنند،آنگاه موضوع درونوی بورا دریافوت حالوت فواعلی از مشخصوگر
گروه وجه وصفی (که خوود در مشخصوگر گوروه جهوت قورار دارد) بوه مشخصوگر گوروه
تصریف ارتقا مییابد .بنابراین ترتیب سواختار جموال منلوو ومجهوول در (-7الوف ) و
(-7ب ) بهصور ( )8خواهد بود که در آن  NP1موضوع بیرونی یوا فاعو جملو منلوو و
 NP2موضوع درونی فن است:

7. a) Collins wrote the book.
b) The book was written by Collins.
V
NP2
V-PASS NP1

8. a) NP1
b) NP2

همانطور که مشاهده میشود ،رویکرد کالینز بهخوبی از عهدة تییین دادهها زبانهوا
 SVOهمنون انگلیسی برمیآید ،اما در زبانی همنون فارسی که در طیق زبوانهوا SOV

قرار دارد ،فرایند تیدی جمل منلو به مجهول را در ترتییی متفواو از آننوه در زبوانهوا
 SVOموجود است ،نشان میدهد:
 .9الف) آنها کیف را دزدیدند.
ب) کیف توسط آنها دزدیده شد.

V
V-PASS

توجه به ترتیب سازهها در زبانها  SOVاین پرس

NP2
NP1

10. a) NP1
b) NP2

را فورارو رویکورد کوالینز قورار

میدهد که با توجه به این که در یک زبان SOVهمنون فارسی در هر دو سواخت منلوو و
مجهول ،فن در جایگاه پایانی جمال قرار میگیرد،آیا مویتووان بوه حرکوت گوروه وجوه
وصفی به مشخصگر گروه جهت و بوهتیو آن گوذر پنهوانی مفنوول قائو بوود اگور گنوین
حرکتی در زبان  SOVرخ دهد ،پی بینی نظر ایون اسوت کوه ترتیوب سوازههوا در جملو
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مجهول همانند انگلیسی (-8الف) باشد در حوالی کوه تووالی سوازههوا در یوک زبوان SOV

بهصور (-10الف) میباشد .به بیانی سوادهتور ،اشوتقا مجهوول در رویکورد گوذر پنهوانی
کالینز پی بینی میکند که موضوع بیرونوی ( )by-phraseهمیشوه در جایگواه پایوانی قورار
بگیرد در حالی که در ساخت مجهول زبانها  SOVموضوع بیرونی بند از فاع دسوتور
(مفنول منطقی) و قی از فن قرار میگیرد.کالینز ( )2005برا ح این مسئله ایون احتموال
را مطرح میسازد که در این زبانها جایگاه موضوع بیرونی ،مشخصگر گوروه فنلوی سویک
نیاشد بلکه این موضوع بهصور متمم یا افزودة فن باشد یا این که در ایون زبوانهوا اصوالً
حرکتی رخ ندهد .در این مقاله با بررسی دادهها زبان فارسی متوجوه مویشوویم کوه علوت
ثابت فرض کردن جایگاه ساختار فن در فرایند تیدی منلو بوه مجهوول نادیوده گورفتن
مشخص تصریف قو هست زمان است که بهموجب آن فن به هست گوروه تصوریف/زمان
میپیوندد .در بخ

بند با منرفی این مشخصه و استناد به آن نشوان خوواهیم داد کوه ایون

رویکرد بهخوبی دادهها زبان فارسی را نیز تییین مینماید.
 .2 .4مشخصة تصریف قوی در زبان فارسی

با توجه به این که زبان فارسی بهلحا رفتار گروهها اسمی متمم فن در گوروه زبوانهوا

 SOVطیقهبند میشود (درز و انوشه ،)1389 ،با بررسی دادهها زبان فارسوی مویتووان
نشان داد که با در نظر گرفتن مشخص تصریف قو که از وییگیها بارز این زبان اسوت،
در زبانها  SOVنیز موضوع بیرونی در جایگاه مشخصگر گروه فنلوی قورار دارد و بوهتیو
آن شاهد گذر پنهانی موضوع درونی بر فراز موضوع بیرونی خواهیم بود.
لزنیک ( )2001با مقایس فرایند بوازبینی مشخصو زموان در دو زبوان انگلیسوی و فرانسوه
نشان میدهد که دلیو ارتقوا گوروه فنلوی سویک در زبوان فرانسوه ،قوو بوودن مشخصوه
تصریف است که برا بازبینی مشخصه تنییرناپذیر تصریف صور میگیرد .بوه گفتو و
همین مشخصه در زبان انگلیسی ضنیف است و بوه هموین دلیو ارتقوا فنو در ایون زبوان
آشکار نیست (لزنیک .)75 :2001 ،در زبوان فارسوی نیوز فنو حواو مشخصو تنییرناپوذیر
تصریف است که برا بازبینی باید به هست گروه تصریف ارتقا یابد (درز و انوشه1389 ،
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؛ پهلواننیاد و همکاران .)1389 ،در این زبانها ،بهدلی وجوود مشخصو تصوریف قوو  ،از

رو فن میتوان فاع مکتو را نیوز بازیوابی کورد (ردفوورد .)157 :2009 ،بورا مثوال در
جمال زیر با وجود این که فاع ذکر نشده است اما بهدلی تصریف قو در زبان فارسوی
میتوان فاع مکتو را تشخین داد:
 .11باز خوبی کردند.
 .12آمد .
 .13سیب را خورد.
فاع مکتو در جمل (« )11آنها» ،در جمل (« )12من» و در جملو (« )13او» مویباشود.
همان طوور کوه مشواهده مویشوود ،بوهدلیو تصوریف قوو در ایون زبوانهوا ،فاعو مکتوو
قاب بازیابی است .در ادامه ،در تأیید قو بودن مشخص تصریف در زبان فارسی از یکوی از
استداللها درز و انوشه ( )1389و پهلوان نیاد و همکواران ( )1389بهوره مویجووییم.در
زبان انگلیسی ،از آنجا که فن وییگی تصریف قو نودارد و بوه هسوت گوروه زموان ارتقوا
نمییابد ،در نتیجه حذز گروه فنلی به محو شدن فن اصلی مویانجامود؛ در ایون صوور
عنصر زمان بر رو فنو کمکوی جملو پایوه آشوکار موی شوود و در صوور نیوودن فنو
کمکی ،درج  doرا به دنیال میآورد؛ مانند جمال زیر:

14. a) Mary read more books then Max did.
b) * Mary read more books then Max.
اما در زبانی که مشخص تصریف ،قو است و فن واژگانی به هست گروه زموان ارتقوا

مییابد ،انتظار میرود که در صور حذز گروه فنلی در ساختی با حوذز گوروه فنلوی ،
فن اصلی بتواند بهتنهایی ظاهر شود و نیاز به تظواهر فنو کمکوی نیاشود .بورا مثوال در
جمل ( )15حذز گروه فنلی کوگوک در ایون زبوان ،بوه حوذز فنو اصولی و درج فنو
کمکی نمیانجامد و بنابراین فن اصلی در فرایند بازبینی مشخص زمان از این گروه خوارج
میشود:
 .15اول سارا آواز خواند بند سهراب خواند.
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بنابراین با توجه به استدالل فو  ،در تحلی ساخت مجهول در زبوان فارسوی ،علویرغوم
نمایان نیودن حرکت فن در صور جمال  ،بوه دلیو مشخصو تصوریف قوو  ،قائو بوه
حرکت فن و پیوستن آن به گروه زمان خواهیم بود.
 .3 .4ساخت مجهول در زبان فارسی

فرایند مجهولساز در زبان فارسی بهطور کلی شام حرکوت مفنوول بوه جایگواه فاعو و
تیدی فن منلو به وجوه وصوفی و ترکیوب آن بوا فنو کمکوی «شودن» مویباشود .هنگوا

مجهولساز  ،فاع جمل منلو یا ذکر نمیشود (مانند مثال (-16ج)) یا همراه نشوانههوایی
مث «به وسیل » و «توسط» پس از فاع جمل مجهول قرار میگیرد (مانند جمل (-16ب)).
 .16الف) دانشجو مقاله را نوشت.
ب) مقاله توسط دانشجو نوشته شد.
ج) مقاله نوشته شد.
بنابراین در ادام آننه پی تر یاد شد ،اشتقا ساخت مجهول را این گونه بیان میکنویم:
با مینا قرار دادن اص  UTAHموضوع بیرونی فن در هور دو سواخت منلوو و مجهوول در
مشخصگرگروه فنلی سیک قرار دارد که در این صوور موضووع بیرونوی فنو «دانشوجو»

بهطور مستقیم و به یک شیوه در هر دو ساخت نق

مننوایی خوود را دریافوت مویکنود .در

تحلی ساخت فن مجهول فارسی نیز نخست ،فنو بوه پسووند وجوه وصوفی ،کوه در هسوت
گروه وجه وصفی قرار دارد ،و موضوع درونی «مقاله» به مشخصگر آن میپیونودد؛ آنگواه
فن و موضوع درونی به همراه گروه وجوه وصوفی بوهمنظوور بوازبینی مشخصو تنییرناپوذیر
پسوند وجه وصفی به مشخصگر گروه جهت ارتقا مییابود .بوه عیوار دیگور ،گوروه وجوه
وصفی بهمنظور عد نق

شرط پیوند کمینه بهطور پنهانی مفنوول را بوه جایگواه سواختار

مشخصگر گروه جهت ارتقا میدهد و از آنجا موضوع درونی «دانشجو» برا بازبینی حالت
فاعلی خود به مشخصگر گروه تصریف ارتقا مییابد .با توجه به تحلیلی که دربارة مشخصو
تصریف قو یاد شد ،در زبان فارسی مشخص تصوریف ،قوو اسوت و بوه هموین دلیو در
فرایند صرز فن در نهایت ،فن واژگانی به هست گروه تصریف/زمان میپیوندد .بنوابراین
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فن نیز برا بازبینی مشخص تنییرناپذیر تصریف از درون مشخصگر گروه جهت بوه هسوت
گروه تصریف میپیوندد و درآنجا فن ارزش زمانی و صرز خود را بازمییابد .با حرکوت
هسته به هسته فن  ،تووالی مطلووب (-10ب) در جملو مجهوول حاصو مویگوردد .اشوتقا
جمل ( -16ب) بر اساس تحلی یادشده بهصور شک ( )6خواهد بود:

شکل :6اشتقا جمل مجهول در رویکرد گذر پنهانی

با توجه به شک باال ،در زبان فارسی ،که از جمله زبانها  SOVاست ،نشوان داده شود
که بر خالز ادعایی که دربارة زبوانهوا  SOVشوده اسوت ،در زبوان فارسوی نیوز هماننود
بسیار از زبانها دیگر جایگاه اولی موضوع بیرونی در مشخصگر گروه فنلی سیک بوده
و همننین شاهد گذر پنهوانی فنو و موضووع درونوی هموراه گوروه وجوه وصوفی بور فوراز
موضوع بیرونی بودیم .در ادامه نشان خواهیم داد که عالوه بر این که این رویکرد بوهخووبی
از عهدة تییین دادهها زبان فارسی برمیآید ،بهوسیل آن میتوان به بحثها مطورحشوده
در مورد ساخت مجهول نیز پرداخت.
 .5شبهمجهول در زبان فارسی

برخی از زبانشناسان عالوه بر ساخت فن مجهول فارسی بهصور «اسم مفنوول پ شودن»،
یننی آننه که در بخ

قیلی ذکر شد ،قائ بوه گنود نووع سواخت فنو مجهوول دیگور نیوز
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هستند .یکی از این ساختها جملهها بدون فاع و با شناس سو شخن جم هسوتند کوه
آن را مجهول غیرشخصوی نیوز منرفوی مویکننود (بواطنی1348 ،؛ وحیودیان کامیوار1371 ،؛
طیب2001 ،؛ پواکروان1381 ،؛ رضوایی )1389 ،و دیگور بحوث مجهوول بوودن یوا نیوودن
جملهها دارا فن ها «انداختن/افتادن،کردن/شدن» اسوت کوه تحلیو هوا متفواوتی در
ایوونبوواره وجووود دارد .عالیووه کوورد زعفرانلووو کامیوزیووا ،عیوودالکریمی ،آقاگو زاده و گلفووا
( )1389جملهها منلو و مجهول با افنال مرکیی را که از همراه شدن سوازة غیور فنلوی بوا
فن سیک «انداختن» ساخته میشوند ،در قالب نمودارها ر جکندوز بررسی کوردهانود
و این گونه نتیجه گرفته اند که صرفاً جایگزینی فن سیک دارا وجه سییی بوا فنو سویک
فاقد وجه سییی منجر به مجهول شدن جمله نمیشود .از سو دیگر ،نوبهار ( ،)1372بواطنی
( ،)1348الزار ( )192 :1384و طیب ( )2001تناوب میان جفتهایی گون «کردن /شدن» را
ساخت مجهول منرفی میکنند در حالی که دبیرمقد ( )1364قائ بوه حوذز اسوم مفنوول
«کرده» بوه وسویل یوک گشوتار حوذز اسوت .در ایون میوان ،جیوار ( )1382و صوحرایی و
کاظمینهاد ( )1385نظر دبیرمقد ( )1364میتنی بر حوذز «کورده» را تأییود نموودهانود .در
بخ

بند  ،با ارائ استداللهایی و نیز بر پای اص هایی که در رویکرد کالینز مطورح شوده

است ،به تحلی ساختها مذکور خواهیم پرداخت.
 .1 .5مجهول غیرشخصی

برخی از زبانشناسان عالوه بر ساخت فن مجهول بهشوک «اسوم مفنوول پ شودن» قائو بوه
گند نوع ساخت مجهول دیگر از جمله ساخت بدون فاع و بوا شناسو سوو شوخن جمو

هستند که آن را مجهول غیرشخصی نیز منرفی میکننود (بواطنی1348 ،؛ وحیودیان کامیوار،
1371؛ طیب2001 ،؛ پاکروان1381 ،؛ رضایی .)1389 ،برا نمونه جملوههوا ( )17و ()18
مجهول تلقی میشوند:
 .17بنهها را به مدرسه بردند.
 .18شاخه درخت را شکستند.
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همان طور که در تحلی ساخت مجهول فارسوی بور اسواس رویکورد کوالینز عنووان شود،
بهدلی حضور مشخص تصریف قو در این زبان ،فاع مکتو قاب بازیابی اسوت .بنوابراین
در جمله ( )17و ( )18فاع مکتو « ،آنها» است که از رو صرز فن قاب تشخین اسوت.
از این رو با پیرو از فرض کالینز ( )2005در رویکرد گذر پنهانی میتنی بر حضور موضوع
بیرونی «آنها» در مشخصگر گروه فنلی ،ارتقا موضوع درونی یا مفنول «گلدان» به جایگاه
ساختار فاع برخالز شرط پیوند کمینه بوده و ممکن نمیباشود .همننوین بوهدلیو عود
حضور گروه وجه وصفی «شکستند» و گروه جهت ،موضوع درونی «گلودان را» نمویتوانود
بهطور پنهانی بر فراز موضوع بیرونی یا فاع مکتو «آنها» به جایگواه فاعو ارتقوا یابود زیورا
همان طور که ذکر شد ،در این صور گذر مفنول بر فاع شرط کمینه را نق

مویکنود.

نکت قاب توجه این است که موضوع بیرونی «آنها» اگرگه ظهور آوایوی نودارد اموا از لحوا
نحو حضور داشته و فنال است ،از رو قائ به شرط پیونود کمینوه هسوتیم .بنوابراین هموان
طور که اشاره شد ،بهدلی عد حضور گروه جهت ،مفنول در جا خود باقی مانده و فنو
برا بازبینی و ارزشگذار مشخص تصریف و زمان خود بوه هسوت گوروه تصوریف ارتقوا
مییابد .نمودار جمل منلو ( )19به شک ( )7خواهد بود:
 .19گلدان را شکستند.

شکل  :7نمودار جمل منلو

به نظر میرسد که ادعا یادشده تنمیم وییگی ساختار یک زبان به زبوانهوا دیگور
است ،به همین دلی بر پای اص جهوانی  UTAHو همننوین در قالوب انگوارة کوالینز ،ایون
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ساخت را منلو منرفی میکنیم .استدالل نگارندگان در این خصوص این اسوت کوه دلیو
اصلی در نظر گرفتن این ساخت بهعنوان مجهول ،نادیده گرفتن مشخص تصوریف قوو در
زبان فارسی است .همان طور که در بخ

قیلی اشاره شد ،در زبان فارسوی بوهدلیو وجوود

مشخص تصریف قو  ،به کمک صرز فن مویتووان فاعو مکتوو را بازیوابی کورد و در
نتیجه ،جمله مجهول نیست .بهلحا تنییر نیز میتوان این نکتوه را اضوافه کورد از آنجوایی
که زبان فارسی زبانی ضمیرانداز است ،حضور ضمیر آشکار در جایگاه فاع هنگامی میسر
است که بهلحا کالمی مرج ضمیر برجسوته/کانونی شوده باشود .در مقابو  ،هنگوا عود
حضور فاع آشکار ،گروه اسمی دو که همان مفنول جملوه اسوت ،برجسوتگی مننوایی را
دریافت میکند .نقط اشتراک این ساخت بوا سواخت مجهوول در برجسوتگی مننوایی سوازه
مفنول است حال آن که در این سواختهوا ،برجسوتگی مننوایی مفنوول نوه بوهدلیو ارتقوا
مفنول بلکه بهواسط ضمیرانداز بودن فاع است.
 .2 .5مجهول افعال نامفعولی

1

یکوی دیگور از بحوثهوا مطورحشوده ،مجهوول بوودن یوا نیوودن فنو هوا «کردن/شودن،
انداختن/افتادن» است که تحلی ها متفاوتی در اینبواره وجوود دارد .عالیوه کورد زعفرانلوو
کامیوزیا ،عیدالکریمی ،آقاگ زاده و گلفا ( )1389جملوههوا منلوو و مجهوول بوا افنوال
مرکیی را که از همراه شدن سازة غیر فنلی با فن سیک «انداختن» ساخته میشود ،در قالب
نمودارها ر جکندوز بررسی کردهاند و این گونه نتیجه گرفتهاند که صورفاً جوایگزینی
فن سیک دارا وجه سییی با فن سیک فاقود وجوه سوییی منجور بوه مجهوول شودن جملوه
نمیشود .برا مثال جمل ( )20و ( )21جملهها منلو قلمداد شدهاند:
 .20کف ها قدیمیا را از پنجره بیرون انداختم.
 .21کف ها قدیمیا از پنجره بیرون افتاد.
در این مقاله نیز همسو با تنییر آنها و بور اسواس اصوول مطورحشوده در رویکورد کوالینز
( ،)2005ساخت این دسته از افنال را به این شوک تحلیو مویکنویم :شویاهت ظواهر ایون
unaccusative verbs

1
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جمال نیاید منجر به مشتی دانستن ایون افنوال از گونو مشوابه آنهوا دانسوته شوود .در واقو ،
افنالی مانند «بیرون افتاد» به صور جودا دارا مودخ جداگانوه هسوتند و صورف ًا بوه دلیو
شیاهت ظاهر آنها با فن منلو  ،مجهول تلقی میشوند .در واق دو گروه فن الز وجود
دارد (حیبین :)1383 ،گروه اول همان افنال ناگذرا هسوتند کوه فاعو در جایگواه موضووع
بیرونی فن قرار دارد در حالی که گروه دو  ،که افنال مورد بحث در این بخ

میباشوند،

افنال غیرمفنولی و فاقد موضوع بیرونی میباشند ،که در آنها فاع در جایگاه اولی موضوع
درونوی یوا موتمم فنلوی تولیوود مویشوود .بودین ترتیووب در هور دو افنوال مجهوول و افنووال
غیرمفنولی ،فاع از جایگاه موضوع درونی فن منشأ میگیرد با ایون تفواو کوه در افنوال
مجهول بر اساس رویکرد گذر پنهانی بهدلیو حضوور موضووع بیرونوی فنو در مشخصوگر
گروه فنلی به همراه گروه وجه وصفی بهصور پنهانی حرکت مویکنود در حوالی کوه در
افنال غیرمفنولی بهدلی عد حضور موضوع بیرونی موضوع درونوی بودون هویچ مواننی بوه
جایگاه فاع ارتقا مییابد (ردفورد .)249 :2009 ،بورا نشوان دادن عود حضوور موضووع
بیرونی با نق

مننایی کنشگر در این گونوه از جموال از اسوتدالل دبیرمقود ( )1364کوه

عیار «خودبهخود» را در اینگونه جمال وارد میکند ،بهره مویجووییم .ایون جوایگزینی
باعث میشود تا در آن جمله تضاد مننایی حاص شود زیرا جمل مجهول حتوی در صوور
ذکر نکردن عیار همراه «توسط» بهطور ضمنی عاملی را در خود دارد:
 .22کف ها قدیمیا خودبهخود از پنجره بیرون افتاد.
همانطور که در جمل ( )22مشاهده میشود ،وارد کردن عیار «خودبهخوود» موجوب
غیردستور شدن ساخت نشده است بنابراین مویتووان گفوت عمو «بیورون افتوادن» بودون
دخالت عام صور گرفته و جمله الز است .در ضمن فن «بیرون انداختن» خوود دارا
شک مجهول است که در جمل ( )23نشان داده شده است:
 .23کف ها قدیمیا از پنجره بیرون انداخته شد.
اشتقا جمل ( )23بر اساس رویکورد کوالینز بوه ایون شوک خواهود بوود :نخسوت فنو
«انداختن» به پسوند وجه وصفی در هست گروه وجه وصوفی مویپیونودد آنگواه مفنوول بوه
همراه گروه وجوه وصوفی بوهمنظوور بوازبینی مشخصو تنییرناپوذیر پسووند وجوه وصوفی بوه
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مشخصگر گروه جهت ارتقا مییابد و از آنجا ،مفنول به جایگاه فاع و فن در شک وجوه
وصفی «انداخته» به هست گروه تصریف میپیوندد .این در حالی است که با فورض مجهوول
دانستن «بیرون افتادن» بهعلت عد حضور وجه وصفی سازة وجه وصفی تشکی نمییابود و
در این صور فن نیز انگیزة خاصی برا ارتقا به مشخصگر گروه جهت نودارد .همننوین
با فرض حضور موضوع بیرونی در مشخصگر گروه فنلی ،موضوع درونی نیز نمویتوانود بور
فراز آن حرکت کند زیرا همان طور که گفته شد ،این حرکت شرط پیونود کمینوه را نقو
میکند .در مورد فن «بیرون افتادن» نیز میتوان گفت این فن گونو مجهوول فنو «بیورون
انداختن» نیست بلکه دارا مدخلی مجزا در واژگان است که فقط یک موضوع «کفو » را
در متمم خود دارد .بنابراین ،این فن در دست افنوال نوامفنوولی قورار دارد .هموین تحلیو را
میتوان به افنال «کردن/شدن» نیز تنمیم داد الیته با ایون تفواو کوه در شوی مجهوول آن بوا
پیرو از دبیرمقد قائ به حذز «کرده» هستیم .از ایون رو جملو (-24ب) گونو مجهوول
جمل (-24الف) است:
 .24الف) مادر غذا را برا بنه سرد کرد.
ب) غذا برا بنه سرد (کرده) شد.
ج) غذا توسط مادر برا بنه سرد شد.
د) غذا توسط مادر سرد شد.
در زبان فارسی به دلی شیاهت ظاهر گونو مجهوول «سورد (کورده) شود» و فنو الز
«سرد شد» ،نوعی خلط میحوث پوی

آموده اسوت و موجوب یکوی دانسوتن ایون دو سواخت

میشود در حالی که این دو ساخت به هیچ وجه یکسان نیستند و دارا دو مدخ جداگانوه
در واژگان هستند .فن «سرد (کرده) شود» دارا سوازة عامو در جایگواه مشخصوگر فنو
سیک است که موجب وقوع گذر پنهانی و حرکت مفنوول بور فوراز سوازة عامو اسوت در
حالی که فن «سرد شد» یک موضوع را بهعنوان موضوع بیرونی خوود دارد و عامو انجوا
کار در آن حضور ندارد .از این رو جملها منلو اسوت کوه فنو بوهتنهوایی بورا بوازبینی
مشخص تصریف قو خود به هست گروه تصوریف ارتقوا موییابود .بورا نشوان دادن عود
حضور موضووع بیرونوی بوا نقو

مننوایی کنشوگر در جملو (-25د) از اسوتدالل دبیرمقود
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( )1364که عیار «خودبهخود» را در این گونه جمال وارد میکند نیز بهوره مویجووییم.
این جایگزینی باعث میشود تا در آن جمله تضاد مننایی حاص شوود زیورا جملو مجهوول
حتی در صور ذکر نکردن عیار همراه «توسط» بهطور ضمنی عاملی را در خود دارد:
 .25غذا خودبهخود سرد شد.
همانطور که در جمل ( )25مشاهده میشود ،وارد کردن عیار «خودبهخوود» موجوب
غیردستور شدن ساخت نشده است بنابراین میتوان گفت عم «سرد شدن» بدون دخالت
عام صور گرفته و جمله الز است .بنابراین در مورد افنال «کردن  /شدن» بوا پیورو از
دبیرمقد ( )1364قائ به حذز «کرده» در گون مجهول این افنال میشویم:
 .26غذا توسط مادر سرد کرده شد.
این جمله شک مجهول جمل (-24الف) است که بهعلت وجود ساخت بسیار مشوابه بوا
گون نامفنولی این گروه از افنال ،سازة «کرده» حذز و ساخت میهم بین مجهوول و شوک
نامفنولی فن مذکور را به وجود میآورد .از این رو میتوان گفت سوازة «کورده» بوهلحوا
نحو در ساخت حضوور دارد و فقوط تظواهر آوایوی نودارد .بنوابراین مالحظوه کوردیم کوه
استفاده از روش جایگزینی «کردن/شدن» و «انداختن/افتادن» همواره منجر به مجهول شودن
این جمال

نمیشود.

 .6نتیجهگیری

در مقال حاضر نخست به طرح میانی نظر رویکرد گذر پنهانی کالینز ( )2005و تطوابی آن
با دادههوا زبوانهوا  SVOپورداختیم .دسوتاورد رویکورد گوذر پنهوانی در تییوین سواخت
مجهول ،قائ شدن به جایگاه یکسوان نحوو موضووع بیرونوی در هور دو سواخت منلوو و
مجهول است .سپس با مطرح کردن مشک این رویکرد در تییین توالی سوازههوا در سواخت
مجهول زبانها  SOVهمنون فارسی نشان دادیم که با در نظر گورفتن مشخصو تصوریف
قو هست زمان/تصریف که وییگی بارز زبان فارسوی اسوت ،شواهد گوذر پنهوانی موضووع
درونی بههمراه گروه وجه وصفی مجهول بر فراز موضوع بیرونی بدون نقو

کوردن شورط

کمینه هستیم .سوپس بوا اسوتناد بوه اصوول مطورحشوده در رویکردکوالینز اسوتدالل شود کوه
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جملههوا بودون فاعو و بوا شناسو سوو شوخن جمو کوه در ادبیوا توصویفی مجهوول
غیرشخصی قلمداد میشووند و یوا تنواوب میوان «انوداختن  /افتوادن» و «کوردن  /شودن» کوه
جفتها منلو /جهول فرض میشوند ،در واق افنال نامفنولی هستند که به ایون دلیو کوه
فاقد گروه جهت یا موضوع بیرونی هستند و گذر پنهانی در آنها رخ نمویدهود ،نمویتواننود
ساخت نحو مجهول داشته باشند.
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