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پژوهش حاضر به بررسی چگونگی شکلگیری جملههای مجهول در زبان

فارسیی ،بیر پایی نظریی

پادتقیارن پوییا (2000

 )Moro,و بیا رو ییییی

می پردازد تا عامل به وجود آمدن ایی جملیههیا را از دییدگاهی مفییاو

مورد بررسی قرار داده و تبییی نمایید .در ایی مقالیه نشیان داده مییشیود

آنچه به ساخت مجهول معروف است ،فرآوردة جانبیِ گرهیی نقشیی ،بیا
عنوان گرة جهت بیا مشخصی [مجهیول اسیت .گیرة جهیت ،یی

گیروه

یُنادی را به عنوان میفم خیود انفخیا ییرده و مشخصی [ف .تصیری
گروه فعلی سب

را به صور مجهول ،ارز دار مییند .در صورتی یه

ای گره ،با یکی از فعلهای شدن ،گشف  ،آمدن و رفف  ،پیر شیده باشید؛

فعل به صور اس میعیول بیازنمود میییابید .بیر ایی مبنیا ،فعیل «شیدن»

نمیتواند عامل مؤثری در شکلگییری ییا عید ِ شیکلگییری جملیههیای
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مجهول به شمار آید ،بلکه ای فعل ،صرفاً یی

نمیود آواییی اسیت بیرای

گرهی نقشی با مشخص [مجهول  .همچنی با توسل به فرضی یوتا ،نشیان

میدهی یه حضور ینشگر در جملههای مجهول از آنجا ناشی میشیود
یه یگ گروه حرف تعری

در جایگاه مشخصگر گروه فعلییِ سیب

پیش از ادغا آن گروه فعلی با گروه یُنادی ،ادغا شدهاست.

و

واژههای کلیدی :مجهول ،گره نقشی ،پادتقیارنپوییا ،گیروه یُنیادی،

فرضی یوتا

 .1مقدمه
پژوهش حاضر به بررسیِ چگیونگی شیکلگییری جملیههیای مجهیول در زبیان فارسیی در

چارچو رویکرد پادتقارن پویا )Moro, 2000( 1پرداخفه 2و نشان میدهد یه چرا میتوان

در زبانهای بشری ،ساخفی با عنوان مجهول را در نظر گرفت .همچنیی ایی ملی له بررسیی

خواهد شد یه آیا مجهول ساخت مجزایی را به خود اخفصاص مییدهید و ییا اینکیه صیرفاً
محصول جانبی ی

هلیف نقشیی اسیت .عیووه بیر ایی  ،نشیان داده مییشیود ییه چیرا در

جملههای مجهول ،حضور ینشگر حفی اگر اشاره نشود ،قابل پیشبینی اسیت و در نهاییت
نیز به چیلفی فعل «شدن» در ای گونه جمو پرداخفه میشود.

جمل مجهول گونهای از جمل نامیعولیِ 3دارای عبارتی ینادی 4بیه مثابیه یینشگیر (بیه

صور آشکار یا ضمنی) است یه وجود همی ینشگر ،وجیه تمیایز مییان نیامیعولیهیا و

جملههای مجهول است .در جملههای مجهیول اهمییت فاعیل تیا حیدودی تضیعی

شیده و

میعول به جایگاه ساخفاری فاعیل منفقیل مییشیود ( )Adger, 2003, p. 229و بیه عبیارتی،

هنگامی میتوان ی
ی

جمله را مجهول واقعی دانلت یه در آن نقش تفای بیرونی بیه عنیوان

موضوع آشکار بروز پیدا نکند ،اما همچنان به صور ضمنی حضور داشفه باشد.

دبیرمقد ( )Dabirmoghadam, 1985اسفدالل مییند یه پس از اعمالِ گشفار مجهول
dynamic antisymmetry

1

 2در ای پژوهش به پیروی از یی ( )1994هم گروهها هلفهآغازی درنظر گرففه شدهانید .توضیی ایی امیر بیه علیت
محدودیت مقاله در اینجا امکان پذیر نیلت و نیازمند مقالهای جداگانه است.

3

unaccusative
4
by-phrase
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بر زیرساخت جملههای معلو  ،جملههای مجهولِ یاموً معنامند و بیهدور از ابهیا بیه دسیت

میآیند .ای ساخت یه مجهول غیرمبه نیا دارد همیواره از اسی میعیول «شیدن» سیاخفه

میشود .وی عووه بر ای گونه سیاخت مجهیول ،بیه دو نیوع سیاخت دیگیر هی بیا عنیوان
مجهول مبه و ناگذرا اشاره میینید .بیه بیاور دبیرمقید ( )Dabirmoghadam, 1985ایی
«شدن» همان فعل الز حریفی در زبان فارسی نوی یوسی

است یه تغییر ییاربری یاففیه

و به فعلیمکی مجهول تبدیل شدهاست .همچنی جملههای مجهولی ییه پیس از عملکیرد

گشفارِ مجهول بر جملههای سببی مریب از صیت «یردن» به دست میآیند ،میتواننید بیا

عملکرد گشفار اخفیاری حذف «یرده» ،مجهولهای مبهمی را ارائه دهند یه در روسیاخت،

همیشه دارای صیت «شدن» هلفند.

واحدی لنگرودی ( )Vahedilangroudi, 1998فعل «شدن» را ی

به شمار میآورد و آن را از دیدگاه نحوی ،ی

فعیل اصیلیِ سیب

فعل نیامیعولی مییدانید .وی بیر ایی بیاور

است یه مفم میعولی در سط ساخت نحویِ زیربنایی به صور ی

گروه اسمی ،گیروه

صیفی ،گروه حرفاضافهای و یا گیروه اسی میعیولی بازنمیایی مییشیود .بیر ایی مبنیا ،وی

سییاختهییای فعلییی بییا «شییدن» را مجهییول بییه شییمار نمیییآورد و آنهییا را معلییو میییدانیید
( .)Vahedilangroudi, 1998, p. 75او همچنی نشان میدهد یه هلف ای گروهها بر پایی

انضما با هلف فعل «شدن» ،فعل مریبی میسازد یه بر مبنای آن میتوان ساختهای فعلیی
مجهول در زبان فارسی را نوعی فعل مریب در نظر گرفت.

انوشه ( )Anoushe, 2015از دیدگاه برنام یمینهگرا و همچنیی بیر پایی تمیایز امونیدز

( )Emonds, 2006میان پلوند اس میعول در مجهولهای فعلی و صیفی ،نشان میدهید ییه

آنچه در زبان فارسی فعل مجهول شمرده میشود؛ در واقع محمول مریب نیامیعولی (و ییا
مجهول صیفی) است .در ای گونه ،اس میعول جزء غیرفعلی محمول و شدن هلیف گیروه
فعلی سب

است و بنابرای  ،پلوند اسی میعیول در هیر دو سیط صیور آواییی و منطقیی

حضور دارد .او بر ای مبنا ،نفیجه میگیرد ازآنجاییه فعیل شیدن بیرخوف فعیل دسیفوریِ
بودن نمیتواند ه بهعنوان فعلیمکی و ه درجایگاه فعلربطی بیاید ،ناگزیر زبان فارسی،

فاقد فرافک بیشین مجهول است و اس میعول نیز بیه دلییل حضیور پلیوند «ه» ،در صیور
منطقی تعبیر صیفی مییابد.
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یریمییی و عثمییانی ( )Karimi & Osmani, 2016بییر مبنییای رویکییرد گییذر پنهییانی

( )Collins, 2005به بررسیی سیاخت مجهیول در زبیان فارسیی پرداخفیهانید .گیذر پنهیانی
فرایندی است یه بر اساس آن ،میعول و گروه وجهوصیییِ همیراه آن ،بیدون نقی

ِ شیر

پیوند یمینه بر فراز فاعل ،گذر مییند .آنها با مبنا قراردادن فرضی یوتا ،1موضیوع بیرونیی
فعلی در هر دو ساخت معلو و مجهول را در مشخصگر گروه فعلی سب

یه در ای صور  ،موضوع بیرونی فعل ،در هر دو ساخت به ی

قیرار مییدهنید

شیوه ،نقش معناییِ خیود

را دریافت مییند .به باور آنها ،فعل ابفدا به پلوند وجیهوصییی مییپیونیدد ،سیسس گیروه
وجهوصیی بهمنظور بازبینی مشخص خوانشناپذیر پلیوند وجیه وصییی ،بیه صیور گیذر
پنهانی میعول را به مشیخصگیر گیروه جهیت ییه در زییر گیره تصیری

قیرار دارد ارتقیا

میدهد و در نهایت موضوع درونی برای بازبینی حالت فاعلی خیود بیه مشیخصگیر گیروه

تصری

انفقال می یابد .درنفیجیه ،در تحلییل سیاخت مجهیول در زبیان فارسیی ،بیر خیوف

آشکارنبودن حریت فعل در صور جملهها ،به دلیل مشخص تصری

قیویِ هلیف زمیان،

فعل حریت یرده و به هلیف گیروه تصیری /زمان مییپیونیدد .آنهیا در نهاییت اسیفدالل

می ینند یه آنچه مجهول غیرشخصی نامیده شده و یا تناو میان انداخف /اففادن (جیت های
معلو /مجهول) است ،درواقع فعلهای نامیعولی هلفند یه به علت نداشیف گیروه جهیت و

یا موضوع بیرونی ،فاقد گذر پنهانی بوده و در نفیجه ساخت نحوی به شمار نمیآیند.

با مروری بر پژوهشهای پیشی میتیوان دریافیت ،همگیی ایی آثیار ،بیه جیز پیژوهش

یریمییی و عثمییانی ( ،)Karimi & Osmani, 2016تبیینییی بییرای نقییشتفییای بیرونییی در
ساخفارهای مجهول (یه بهصور ینشگر بازنمایی میشود) ارائه نمیدهند .به بیان دیگیر،

ای آثار بیان نمیینند یه چرا در ای ساخفارها ،حضور ینشگیر حفیی اگیر اشیاره نشیود؛

قابل پیشبینی است .همچنی تمامی ای پژوهشها (به جز یریمیی و عثمیانی ( & Karimi

 )Osmani, 2016یه به ای مل له نسرداخفهاند) ،فعل شدن را عامل اصلی در مجهیولسیازی
uniformity of ϴ-assignment hypothesis (UTAH) -

1

ای فرضیه ،بیان می یند یه چگونه ،روابط معنایی مشیابه مییان مقیوال  ،توسیط روابیط سیاخفاری مشیابهی نشیان داده
میشوند .برای اساس ،تمامی موضوعهایی یه دارای نقش معنایی ینشگر هلفند در مشخصگیر گیروه فعلیی سیب

ظاهر میشوند (.)Adger, 2003, p. 138
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یا عد مجهولسازی به شمار آورده و بر اسیاس آن ،ییا زبیان فارسیی را فاقید سیاخت و ییا

فرافک بیشین مجهول دانلفهاند (واحیدی لنگیرودی ( )Vahedilangroudi, 1998و انوشیه
( .))Anoushe, 2015یییا اینکییه زبییان فارسییی را دارای سییاخت مجهییول معرفییی یییردهانیید

( .)Dabirmoghadam, 1985ای امر پژوهنده را برآن داشت تا به بررسیی سیاختمجهیول
پرداخفه و بکوشد عووه بر ارائ تحلیلی یکسارچه از ایی سیاخت ،حضیور یینشگیر را نییز

توجیه یند .همچنی نگارنده در پی آن است تا دریابد چرا درنظرگرفف فعل شدن به عنوان
عنصیر اصیلی در مجهیولسییازی ،چنیدان توجییهپیذیر نیلییت .پیژوهش پییشرو ،بیا وجییود

شباهتهایی یه با مقال یریمی و عثمانی ( )Karimi & Osmani, 2016دارد؛ اما برخوف

آنها ،اعفقادی به گذر پنهانی در فارسیی نیدارد و حرییت را فراینیدی در جهیت شکلیت
تقارن و نه خوانش مشخصهها ،در نظر میگیرد .بر ای مبنا ،پیکربندی مقالی حاضیر بیه ایی

صور زیر خواهد بود؛ در بخش دو به مبانی نظری و رو تحقیی پرداخفیه مییشیود .در

بخش سو چارچوبی یلی از جملههیای مجهیول بییان شیده و چیلیفی فعیل «شیدن» میورد

بررسی قرار میگیرد .در بخش چهار بحث و نفیجهگیرییلی ارائه میشود.
 .2روش تحقیق و مبانی نظری

با توجه به اینکه هیدف پیژوهش حاضیر ،بیهدسیتآوردن دادههیای نظیری و درپ پدییدة

مجهول به ویژه در زبان فارسی است و در پی بررسی ،اعداد ،ارقا و روابط آمیاری نیلیت؛

رو

پژوهش ،یییی در نظر گرففه شدهاست .بر ای مبنا ،در ای مقال نظریهبنیاد با مراجعیه

به پیکرة همشهری و تارنمای ریلمون ،گروه نمون یوچکی یه غیرِ معرف و غییرِ تصیادفی

بود از میان جملههای مجهول فارسی برگزییده شیدهاسیت .سیسس بیا بهیرهگییری از تحلییل
اسفقرایی و مشاهدة خاص و موردی به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخفیه و بیه سیوی مشیاهدة

یلی و ارائ نظریهای پیرامون پدیدة مورد بحث ،پیش خواهی رفت.

در ای راسفا ،رویکرد پادتقارن پویا به عنوان مبانی نظری پیژوهش بیه ییار گرففیه شیده

است .ای رویکرد،گون تخیی یافف پادتقارن مطرحشده بیه وسییل ییی ()Kayne, 1994
است .در ای زمینه مورو ( )Moro, 2000مینویلد اصیل تنیاظر خطیی 1محیدودیفی اسیت
)linear correspondent axiom (LCA

1
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مرتبط با صور آوایی یه از شرایط بازده مح

 1یه برای سط فراگوییی ادرایی 2میورد

نیاز است ،ناشی میشود .یی ( )Kayne, 1994, p. 3-4با توجه به میهیو سیاخت گروهیی
معفقد است یه نمادهای پایانهای باید ترتیبی خطی داشفه باشند .ای ترتیب خطیی ،بیا توجیه

بییه اصییل تنییاظر خطییی مشییخص میییشییود یییه بییر اسییاس آن بییا فییر

 Xو  Yبییه عنییوان

غیرپایانهایها و  xو yبه عنوان پایانهایها X ،بر  xو  Yبر  yاشراف خواهد داشت .حال اگیر
 Xبه صورتی پادتقارنی بر  Yتللط سازهای داشفه باشد x ،ماقبل  yظاهر میشود .ای ترتیب

خطی دارای سه مشخص یلی است :ال ) ایی اصیل گیذرا اسیت ،اگیر الی
داشفه باشد و

بر پ ،آنگاه ال

بیر

تقید

بر پ تقد دارد و به بیان دیگیر، xLy & yLz → xLz ،

) ای اصل فراگیر و جامع است و به بیان روش تیر ،بایید تمیامی اعضیا گیروه را پوشیش

دهد؛ به ازای هر  xو  yمفمایز یا ترتیب  xLyو یا ترتییب  yLxبایید رعاییت شیود .پ) ایی

اصل پاد تقارنی است یه بر مبنای آن ،هر دو ساخفار  xLyو  yLxنمیتوانند همزمان وجیود

داشفه باشند .بر اساس طرح پیشنهادی مورو ،تللط سازهایِ 3مفقارن ،عیاملی جهیت حرییت
پنداشفه شده و از ای رو حریت یه بر خوف چاملکی ،عاملی جهت شکلت تقیارن و نیه

بازبینی مشخصههای تعبیرناپذیر پنداشفه میشود ،دلیلی برای تللط سازهای پادتقیارنی بیرای

برآوردن اصل تناظر خطی به شمار میآید .میورو ( )Moro, 2000, p. 13-14بیر ایی بیاور

است از آنجا یه ادغا بدونِ محدودیت انجا میپذیرد ،میتوان سه بافت مفقارن زییر ییه

در آنها دو مقول نحوی آشکار با وضعیتهای مقولهای یکلان ییه بیا یکیدیگر در تلیلط

سازهای همفراز قرار دارند را میرو

دانلت:

(ال ) دو مشخصگر نقط تقارن شیکل دادهانید ) ( ،ادغیا دو هلیفه نقطی تقیارنی را

بهدست دادهاست و (پ) نقط تقارن حاصل ادغا دو فیرافک بیشیینه اسیت .در میورد (پ)

یه در ای پژوهش مورد نظر است ،ی

گروه حرف تعری

وی

گروه فعلی با یکیدیگر

ادغا میشوند و به شر اینکه ای گروه حرف تعری  ،فاعل گروه فعلی به شمار آید و به

عبارتی در جایگاه مشخصگر گروه فعلی واقع شود ،نقطه تقارن شکل خواهد گرفت.

1

bare output
articulatory-perceptual
3
c-command
2

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 207 /

 .3پدیدة مجهول

 .1 .3چارچوب کلی جملههای مجهول

جملههای مجهول به بیاور اَجِیر ( )Adger, 2003, p. 229جیایگزی جییتهیای معلومشیان
هلفند ،اما نه ی

جایگزینی بیی و یاسیت .از ایی رو راسیخ مهنید ( Rasekhmahand,

 )2007معفقد است مجهول در طبق فرایندهایی قرار میگیرد یه ظرفییت نحیوی فعیل و بیه
عبارتی نقش دسفوری فعل و نه نقش معنیایی آن را تغیییر مییدهید .بیرای نمونیه ،در جملی

مجهول «سهرا (به دست رسف ) یشفه شد»« ،یشف » فعلی است یه ه در جهیت مجهیول
و ه در جهت معلو نیازمند دو موضوع ،یکی ینشگر و دیگیری یینشپیذیر 1اسیت .امیا
تیاو ای جمله با جیت معلومش در آن است یه در جمل مجهول ،ینشگیر بیه صیور

ی

موضوعِ ضمنی بازنماییشده و در صور نیاز میتواند صرفاً به صیور یی

عبیار

ینادی ،نمود آوایی یابد .نکف قابلِ توجه آن است یه بر اساس شر سللله مراتیبِ معنیاییِ

مجهول )Jackendoff, 1972( 2عبار ینادی در مجهیول بایید در سللیلهمراتیب معنیایی،
باالتر از فاعل روساخفیِ مجهول قرار گیرد .در نفیجه ،ینشگر بیاالتر از نقیشهیای معنیایی

مکاننما/منبع/هدف و نقش معناییِ ینشپذیر ،پایی تر از تمامی ای موارد قرار میگیرد .از

ای رو ،در تمیامی جملیههیای مجهیول ،فاعیل رو سیاخفی نمییتوانید دارای نقیش معنیایی

ینشگر باشد ،چه در ای جملهها عبار ینادی ظاهر شود و چه ظاهر نشود.

بر اساس آنچه تاینون اشاره گردید میتوان ادعا یرد ساخفار معلو و مجهول تا انیدازة

بلیاری به ه شبیه هلفند و به عبارتی در جمل باال و همفای معلومش ،گروه حرف تعریی

«سهرا » نقش معنایی ینشپذیر را دریافت مییند و طبی فرضیی یوتیا بیه عنیوان خیواهر

فعل«یشف » با آن ادغا میشود .سسس ای گروه فعلی با فعل سب
سب

ادغا گشفه و ی

فعل

میانی 3را شکل میدهند .با توجه به اینکه بر مبنای فرضی یوتا ،تمیامی موضیوعهیایی

یه دارای نقش معنایی ینشگر هلفند ،در مشخصگر گروه فعلی سیب

ظیاهر مییشیوند

( )Adger, 2003, p. 138و از آنجا یه بیر پایی دییدگاه بلییاری از زبیانشناسیان یکیی از

شاخصههای جملههای مجهول وجود ی

نقشِ بیرونی است یه الزامیاً نمیود آواییی نیدارد
1

theme
)passive thematic hierarchy condition (PTHC
3
intermediate light verb
2
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(اجر ( ،)Adger, 2003یالینز ( )Collins, 2005و بورز ( ،)Bowers, 2010مییتیوان ادعیا

یرد ای فعل سب

میانی با عبار ینادیِ «به دسیت رسیف » بیه عنیوان مشیخصگیر ادغیا

میشود و گروه فعلییِ سیب

«بیه دسیت رسیف یشیف سیهرا » را ارائیه مییدهید .ییالینز

( )Collins, 2005, p. 81نیز بر ای باور است موضوع بیرونی در جملههای مجهیول ،همیان
جایگاه زیری موضوع بیرونیدر جملههای معلو را اشغال مییند .هر چنید پیذیرفف ادغیا

ی

به اعفقاد ییالینز ( Collins, 2005, p.

عبار ینادی در مشخصگر گروه فعلی سب

 )94سه مشکل اساسی به وجود میآورد یه عبار اند از :ال ) تخطی از فرضی یوتیا) ،
مل له توزیع نحوی و پ) مل له جذ حالت ،یه در جای خود به آنها خیواهی پرداخیت.

در نهایت ،باید اشاره یرد در ای گروه فعلیِ سب

،ی

محمیول دو ظرفیفیی وجیود دارد

یه دارای دو موضوع درونی و بیرونی است و هر دوی ایی موضیوعهیا نییز طبی معییار تفیا

دارای نقش معنایی شدهاند (یکی ینشگر و دیگر ینشپذیر).
ای گروه فعلیِ سب

سسس با ی

هلف زمان ،ادغیا مییشیود .از آنجیا ییه در جملی

مجهول گروه حرف تعرییی یه به عنیوان موضیوع درونیی فعیل بیا آن ادغیا مییشیود ،بیه

جایگاه فاعل روساخفی منفقل شدهاست ،انفظار میرود ای گره زمانِ میانی نیز با ی
حرف تعری

به عنوان مشخصگر

گروه

ادغا شده و گروه زمان را شیکل دهید .بیا توجیه بیه

اینکه در جملههای مجهول ،اس میعول ی

فعل واژگانی (اصلی) است یه از جنب نحیوی

ناگذرا شدهاست ( )Kibort, 2004, p. 64-70و نمیتواند به مفم خود حالت میعولی اعطیا

یند ،1مشخص [ف.حالت  2مفم پس از ارز دار شدنِ مشخصههای [ف 3 ɸ .هلف صرفی
توسط مفم ِ گروه فعلی واژگانی ،دارای ارز

فاعلی میگردد .ای مشخصه ،به دالیلی ییه

در ادامه اشاره خواهد شد به جایگاه مشخصگر گیروه زمیان ارتقیا میییابید .در ایی مییان،

همزمان با حریت فعل واژگانی به هلف فعیل سیب
روی فعل سب

توسط زمان گذشف موجود بر روی هلف زمان ،ارز دار میگردد و مفم

 1برای مطالع دیدگاهی مفیاو

ر.پ .اموندز (.)Emonds, 2006

 2عنصری یه برای مشخصه حالت ارز دار نشدهاست.
 3عنصری یه برای مشخصه  ɸارز دار نشدهاست.
4

 ،مشخصی [ف .تصیری

4موجیود بیر

عنصری یه برای مشخصه صرفی ارز دار نشدهاست.
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حرف اضافه در عبار ینادی نیز از حرف اضاف همراهش حالت ذاتی دریافت مییند .بر
میگردد و به فاعلی تضعی

ای مبنا ،ویژگیهایش تضعی

نمیتواند لزوماً نمود آوایی پیدا یند:

شده تبدیل میشیود ییه حفیی

 DP[ TP[ .1سهرا ( فاعلی ،سو شخص میرد) [’ T[ Tگذشفه ،ف : ɸ.سو شیخص مییرد

[ PP[ vPبهدست رسیف [’ v[ vیشیف

[ vف .تصری :گذشیفه [ ˃ VPیشیف ˂ ˃ سیهرا

(ف .حالت :فاعلی ،سو شخص میرد)˂

.

1

به نظر میرسد یه ای اشفقاق ،ویژگی اولی مجهول را بیه دسیت آورده باشید و بیر ایی

اساس میتوان «*سهرا (بدست رسف ) یشت» را به اشفباه مجهولِ جمل «رسف سیهرا را

یشت» به شمار آورد .ای جمله اگر چه دسفوری است (در صور حذف عبیار ینیادی
در صور آوایی) اما با خوانشی اشفباه همراه اسیت ،چیرا ییه نمییتوانید در معنیای جملی

مجهول «سهرا (به دست رسف ) یشفه شد» ،قرار گیرد .اما بیا وجیود اینکیه مشخصیههیای

صرفی فعل اصلی توسط هلف گره زمان بازبینی میشوند و فعل اصیلی در سیاخت مجهیولِ

بینشان ( )Mansouri, 2010و یا غیر مبه ( ،)Dabirmoghadam, 1985ناخودایلیفا بیوده

و به شکل اس میعول « ...یشفه شد» بازنمایی میشود ،چگونه ممکی اسیت هی مشخصیه-

هایِ صرفیِ فعل بازبینی شده باشند و ه فعل ،صورتی ناخودایلفا داشفه باشد؟ ای مل له را

گروه نقشی به نا گروه جهت 2ییه بخشیی از سللیهمراتیب-

میتوان با در نظر گرفف ی

فرافکنیی 3و بیه اعفقیاد ییالینز ( )Collins, 2005, p. 87بخشیی از دسیفور همگیانی اسیت،

درپ یرد .یالینز ( )Collins, 2005بیان مییند هلف ای گروه به وسیل حیرف اضیافهای
یه در عبار ینادی ظاهر میشود اشغال میشود .اما با توجه به اینکه ای مل له در تنیاق

آشکار با ویژگی سازهای بودنِ گروه حیرف اضیافهای قیرار دارد ،وی میینویلید ییه ایی

 1عومت ˃ ˂ به معنی عنصر جابهجا شدهاست و عومت ( )Xبه معنای سازه حذف شدهاست.

voice phrase

2

 :hierarchy of projection 3گونیهای از ادغیا اسیت ییه بیر مبنیای نیازهیای گزینشیی (گیزینش مقولیهای) تحقی

نمییابد .برای نمونه ،همیشه ی

از آن جهت یه گروه فعلی سب

فعل سب

،ی

گروه فعلی واژگانی را به عنوان مفم انفخا مییند .به بیان دیگیر،

دارای ویژگیهای فعلی است صیور بلیطیاففی گیروه فعلیی واژگیانی بیه حلیا

میآید یه دارای اطوعا معنایی گلفردهتری نلبت به گروه فعلی واژگانی است .به همی سبب هیچگاه یی
حرف تعری

نمیتواند مفم فعل سب

واقع شود (.)Adger, 2003, p. 135

گیروه
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حرف اضافه هلف گیروه ینیادی اسیت ییه مییان گیروه جهیت و گیروه فعیل سیب
میگیرد .1در ای صور در مشخصگر گروه فعل سب

فقط ی

قیرار

گیروه حیرف تعریی

(و نه گروه حرف اضافه) آشکار میگردد یه ای امر یاموً بیا فرضیی یوتیا سیازگار اسیت.

همچنی نگارنده بر ای باور است یه است در فارسیی امیروز فعیل «شیدن» در هلیف گیروه

جهت قرار میگیرد .بر ای اساس ،میتوان ( )1را به صور ( )2گلفر
 DP[TP[ .2سهرا

داد:

[’ Vo[VoP[ T[Tشدن [[byPبدست [DP[vPرسف [’ v[ vیشیف

˃ یشف ˂ ˃ سهرا ˂

.

[VP[ v

ای گره دارای مشخص مقولهای [مجهول است و بخشیی از سللیه مراتیب فرافکنیی بیه

شمار میآید .گروه جهت ،دارای اطوعا معنایی گلفردهتری نلبت به گروه فعلی سیب

است و همی امر سبب میشود تا نیاز به در نظر گرفف آن بلیار احلاس شود .سه معنیایی
ویژة ای گره با مشخص [مجهول آن است ییه یی
سسس به عنوان ی

یابنده ،فعل سیب

فعال برگزیده و مشخصی [ف .تصیری

گیروه ینیادی را انفخیا مییینید و

دارای مشخصی [ف .تصیری

را بیه عنیوان هیدفی

آن را پیس از مطابقیه و بیر پایی نلیخهبیرداری از

مشخصهها به صور مجهول ارز دار میسازد .در صورتییه هلف گره جهت با یکیی از

فعلهای شدن ،آمیدن ،گشیف  ،رفیف  2پیر شیده باشید ،آنچیه در صیور آواییی بیازنمود
مییابد ،به صور اس میعول تلیی خواهید شید و در غییر ایی صیور  ،نمییتیوان اسی

میعولی را در ای ساخفار انفظار داشت .بنابرای از ای نظرگاه ،میتوان جمله «ای الیحه بیه

تصویب رسید» را نیز مجهولی به حلا آورد یه در آن ،هلیف گیره جهیت بیازنمودآوایی
ندارد و همی امر موجب شده است یه در آن با اس میعول مواجه نشوی .

اگر فعل مورد نظر« ،یردن» باشد ،ای فعل در جمله مجهول بازنمود ملکو  3گرففیه و

به عبارتی تلی نمیشود .برای نمونه ،فعلهایی مانند تصویب یردن ،پلیت ییردن ،خیرا

یردن و موارد مشابه از ای ویژگی برخوردارند .بر ای مبنا میتوان زیر ساخت جملی «ایی
 1برای مطالع انفقاداتی یه بر ای فر

وارد است ر.پ .به بورز ( ،)Bowers, 2010با ایی حیال در ایی پیژوهش،

دیدگاه یالینز ( )Collins, 2005مورد توجه قرار گرففهاست.

 2از ای میان فقط «شدن» همچنان فعال باقی مانده است.

null spell-out

3
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الیحه تصویب شد» را به صور «ای الیحه تصویب یرده شد» در نظیر گرفیت 1.از آنجیا

یه به باور خانلری ( )Natel Khanlari, 1990ای فعل در فارسی دری ،تلی میشده است

و دبیرمقد ( )Dabirmoghadam, 1985نیز معفقد است یه در ساخفارهای مصیدری میی-

توان حضور یا عد حضور ای فعل را در مواردی مانند پلت یردن نامه (توسیط محمیود)/
پلت نامه (توسط محمود) مشاهده نمود ،میتوان ادعا یرد ای فعیل هنگیا ادغیا و انجیا

تمامی فرایندهای مرتبط با نحو محدود ،حضور دارد اما پس از بازنمود در صیور آواییی،
دارای بازنمود ملکو میگردد .در نفیجه حذف «ییردن» بیر خیوف دییدگاه دبییر مقید

( )Dabirmoghadam, 1985ارتباطی با تخیی

جنب ینادی نهیفیه در جملیههیای مجهیول

ندارد ،بلکه صرفاً مل لهای است مرتبط با صور آوایی.
گرة جهت ،سسس با هلف زمیان ادغیا مییشیود و یی

میدهد .گرة جهت دارای مشخص [مجهول [ف .تصیری

گیره زمیان مییانی را بیه دسیت

و [ف ɸ .و گیرة زمیان صیرفاً

دارای مشخص [زمان است .ابفدا گرة جهت با مشخص [مجهول به عنوان ی
یییرده و مشخصی [ف .تصییری

فعییل سییب

را بییر اسییاس مطابقییه بییه صییور [مجهییول

ارز دار مییند .سسس مشخص [زمان در گرة زمان به عنیوان یی
مشخص [ف .تصیری

یابنده عمل

یابنیده عمیل ییرده و

گیره جهیت را بیه عنیوان هیدف تعییی ییرده و آن را بیه صیور

[گذشفه ارز دار مییند .در ای صور  ،گرة جهت با مشخص [گذشفه ،ف ɸ.به عنوان
ی

یابنیده بیه دنبیال نزدیکفیری گیروه دربردارنیدة مشخصی [ ɸو مشخصی [ف .حالیت

میگردد تا آن را به عنوان ی

هدف فعال و از طریی مطابقیه ارز دار نمایید .دو گیره بیا

مشیخصگیر گیروه فعیل سییب

و دیگیر میفم فعیل واژگییانی .امیا از آنجیا ییه مشخصی

چنی مشخصهای در سر راه ای یابنیده قیرار دارد .یکیی گیروه حیرف تعریی
[ف.حالت مشخصگر گروه فعل سب

موجیود در

پیشتر توسط هلف گروه ینادی به صور ذاتیی

ارز دار شده و حالت ذاتی دریافت یرده ،دیگر نمیتواند هدف فعالی بیه شیمار آیید .در
نفیجه ،مفم گروه فعلی واژگانی یه همچنیان دارای مشخصی [ف.حالیت اسیت بیه عنیوان

هدفی فعال انفخا میشود .اینون مطابق میان یابنیده و هیدف برقیرار شیده و بیا ارز دار

 1برای توضیحا

بیشفر در ای زمینه ر.پ .به دبیرمقد (.)Dabirmoghadam, 1985
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شدن مشخص [ف ɸ .توسط مشخصههای مفم فعیل واژگیانی بیه صیور [سیو شیخص
میرد و همچنی ارز دار شیدنِ مشخصی [ف.حالیت ایی گیروه حیرف تعریی

توسیط

مشخص [زمانِ گروه جهت ،به صور [فاعلی  ،عمل مطابقه پایان میپذیرد و فعل «شیدن»

به صور «شد» بازنمود مییابد .ای مل له به ساخفار میانی همچون «شد (بیه دسیت رسیف )

یشفه سهرا » منفهی میشود .بر ای مبنا باید بررسی نمود چگونه میتیوان از سیاخفار «شید

(به دست رسف ) یشفه سهرا » به ساخفار «سهرا (به دست رسف ) یشفه شد» دست یافت.

ای عمل نیازمند حریت سه سازة سهرا  ،یشفه و به دست رسف از جایگاههای اولی خیود

است.

همانگونه یه پیشتر گیفه شید ،در نظرییه پادتقیارن پوییا ،بیرای اینکیه سیازهای بفوانید

حریت یند نقطه تقارنی باید شکل بگیرد .اینون باید دید ای نقطیههیای تقیارن یجیا و بیه

چه صورتی ایجاد میشود .پیرامون جابجایی گروه حرف تعری

«سیهرا » و اسی میعیول

«یشفه» باید به دنبال نقط تقارنی برای جابجایی بود ،اما بیر مبنیای تعریی

بیاال ،هییچگونیه

نقط تقارنی در ای جایگاه شکل نمیگیرد .چرا یه اوالً در سازة «یشیفه سیهرا »« ،یشیفه»

در هلف گروه فعلی واقع شده و از ادغا ی

هلیفه و یی

فیرافک بیشیینه (گیروه حیرف

تعری ) هیچگونه نقطه تقارنی شکل نخواهد گرفیت .دومیاً گیروه حیرف تعریی

بایید در

جایگاه فاعل گروه فعلیی قیرار داشیفه باشید .از آنجیا ییه ایی ر داد در ایی جیا مشیاهده

نمیشود ،باید نقط تقارنی در جای دیگیری از ایی سیاخفار ،موجبیا حرییت سیازههیا را

فراه آورده باشد .اولی نقطه تقارنی یه میتوان وجود
است یه از ادغا گروه حرف تعری

نقطه تقارن ،طب تعری

«رسف » با فعل سب

همزمان ه گروه حرف تعری

گیرد و ه گروه فعلی میتواند قبل از گروه حرف تعری

را میرو

دانلت ،نقط تقارنی

میانی شکل گرففهاست .در ایی

میتواند قبل از گیروه فعلیی قیرار
واقیع شیود ییه چنیی امیری بیه

تخطی از اصل پادتقارنیِ یی ( )Kayne, 1994منجر میشود .بر ای مبنا ،ایی نقطی تقیارن
باید به گونهای نق

در ای جا فعل سب

شود.

آشکار نیلت و در عو

باید حریت یند تا تقارن بشکند امیا از آنجیا ییه هلیف فعلیی آن
گروه فعلی واژگانی یه مفم آن است ،آشیکار بیوده و از آنجیا

یه گروه فعلی واژگانی و فعل سب

بر طب سللله مراتب فرافکنی در ارتبیا بیا یکیدیگر
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قرار دارند ،گروه فعلی واژگانی در صور آوایی بیه عنیوان سیازة حرییت یننیده در نظیر
گرففه میشود و ی

نلخه از آن جابجا میشود .سازة جابهجا شونده ،گیروه فعلیی «یشیف

سهرا » است .ای گروه فعلی به صور گللفه و به شرح زیر بازنمود مییابد .هلف فعلیی
به صور افزوده با هلف فعل سب

ادغا میشود و گروه حرف تعری

«سیهرا » نییز در

مشخصگر گروه زمان فرود میآید .اما دلیل ای بازنمود گللفه آن اسیت ییه هلیف فعیل

سب
ی

ازجنب ساختواژی دارای مشخص فعلی قوی است .بنابرای فقط مییتوانید پیذیرای

فعل باشد و نه ی

گیروه فعلیی .همچنیی اگیر ایی گیروه فعلیی بیه صیور گللیفه

بازنمود نیابد ،تما گروه فعلی باید به صور ی

افزوده با گروه فعلی سب

در ایی جییا نیییز اطوعییا موجییود در هلییف فعییل سییب
فرافک هیای بیشیینه (گیروه حیرف تعریی

ادغیا شیود.

بییه علییت وجییود مییانعی از جیینس

موجیود در مشیخصگیر گیروه فعلیی سیب

)

نمیتواند در اخفیار هلف فعلی واژگانی قیرار گییرد .بنیابرای فعیل واژگیانی بیه هلیف فعیل
سب

افزوده میشود و در آنجا از اطوعا موجود در هلف فعل سب

بهرهمند شده و بیه

صور اس میعول در صور آوایی تلی میشود .امیا گیروه حیرف تعریی

موجیود در

درون گروه فعلی نیز باید به دلیل آنکه گونهای از حریت موضوع بیه حلیا مییآیید ،در

جایگاه مشخصگر ی
سب

فرافک بیشینه فرود آید .اما با توجه به اینکه مشخصگر گروه فعل

از پیش اشغال شدهاست ،فقط جایگاه مناسب برای فیرود ،مشیخصگیر گیروه زمیان

است یه دارای مشخص « »EPPقوی میباشد .نلخ به جا مانیده در راسیفای رعاییت اصیل

تناظر خطی و با توجه به اصل حیذف زنجییره نیونز ( ،)Nunes, 2004حیذف شیده و فقیط
باالتری سازه از لحاظ آوایی قابیل تلیی خواهید بیود .از دییدگاه نگارنیده ،در ایی نظرییه

مشخصههای قوی فقط نقط فرود را مشیخص میییننید و عیاملی بیرای حرییت محلیو

نمیشوند .تا ای مرحله ،ساخفاری خواهی داشت به شرح ( )3یه عبار اسیت از «سیهرا

شد به دست رسف یشفه»:

 DP[ TP[ .3سهرا ( فاعلی ،سو شخص میرد) [’ T[ Tگذشفه [ Vo[ VoPشیدن (مجهیول،

ف .صرفی :گذشفه ،ف : ɸ.سو شخص میرد) [[byPبدست [ DP[ vPرسیف [’ v[ vیشیف

[ vف .تصییری :مجهول [ ˃ VPیشییف ˂ ˃سییهرا (ف .حالییت :فییاعلی ،سییو شییخص
میرد)˂

.
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در ای ساخفار ،صور آوایی ،به سبب آشکار شیدن هلیف فعیل سیب

واژگانی به درون آن ،همچنان نقط ادغا گروه حرف تعریی

عنوان ی

بیا فعیل سیب

بیا ادغیا فعیل

مییانی را بیه

نقط تقارن تشخیص دادهاست .بر ای مبنا ضیرور دارد تیا صیور آواییی در

راسفای رعایت اصل تناظر خطی ،آن را نق

یند .بنابرای ی

نلخه از هلف فعیل سیب

جابهجا شده و از آنجا یه هلف گیروه جهیت دارای مشخصی فعلیی قیوی اسیت ،جایگیاه
مناسبی برای فرود نلخ هلف فعل سب

به صیور افیزوده بیا

به شمار میآید .فعل سب

آن ادغا میشود و ساخفار «سهرا یشفه شد به دسیت رسیف » را شیکل مییدهید و سیسس

نلخ بهجا مانده نیز بر اساس اصل حذف زنجیره حذف میشود.

1

در ای جا اشاره به دو نکفه بلییار اهمییت دارد .نخلیت اینکیه طبی تعریی

از دو سیازة

شریتیننده در نقط تقارن هر دو میتوانند در راسیفای شکلیت تقیارن جابجیا شیوند .امیا

اینکه چرا در ای جا فقط اجزای مرتبط با گروه فعلی جابهجا شدهاند ،شاید بفوان ادعیا ییرد
یه گروه حرف تعری

«رسف » به دلیل آنکه یه بهصیور ذاتیی مشخصی حالیت خیود را

ارز دار نمودهاست و به عبارتی فاعلی تضعی شده به حلا میآید ،سازة مناسیبی بیرای

شکلف تقارن تشخیص داده نمیشود .از ای رو در راسفای شکلت تقارن نمیتواند جابهجا

شود .شاهد ای مل له نیز گون زبانی انگلیلی اسیت ییه عبیار ینیادی در آن معمیوالً در
انفهای سازه نمایان میشود .مانند جمل (:)4

4. He was killed by his friend

مل ل دیگر اینکه ،اینون ییه نمیی تیوان ایی عبیار ینیادی را بیر اسیاس نقطی تقیارن

حریییت داد ،چگونییه در بعضییی زبییانهییا همچییون فارسییی شییاهد سییه صییور مخفل ی
قرارگیری ای عبار ینادی به شرح ( )5هلفی :

از

 .5ال ) سهرا بهدست رسف یشفه شد.

) به دست رسف سهرا یشفه شد.

پ) سهرا یشفه شد.

ای مل له را میتوان ای گونه نییز شیرح داد ییه بیر خیوف دییدگاه پادتقیارن پوییا ییه
 1برای اطوع از دیدگاهی مفیاو ر .پ .به یالینز ( )Collins, 2005و بورز ( )Bowers, 2010و یریمی و عثمیانی
(.)Karimi & Osmani, 2016
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هیچگونه حریت اخفیاری و حذف سازه را در نظر نمییگییرد ،شیاید بفیوان ادعیا ییرد ییه

صور های تضعی شده ،میتوانند در ابفدا در صیور آواییی تحیت فراینید حیذف قیرار
گیرنییید ( .5پ) .همچنیییی در زبیییانی ماننییید فارسیییی ییییه دارای قلیییب نحیییوی اسیییت

( ،)Rasekhmahand, 2007ای صور تضعی شده صیرفاً در صیور آواییی مییتوانید
جابهجا شده و به صور ی
) ادغا گردد.

افزوده یا با گره زمان میانی ( .5ال ) و یا بیا گیروه زمیان (.5

در حالییه اگر سازه مجهول و آنچه سبب حریت مفم فعیل بیه جایگیاه مشیخصگیر

گروه زمان شده را با سازة برابر معلومش مقایله ینی  ،خواهی دید آنچه باعث جابهجیایی
مفم میشود (تو

در راسفای شکلت تقارن) در هر دو ساخفار یکلان است .امیا تییاو

سازة معلو با مجهول در آن است یه در سازة مجهول ،گرهی نقشی با عنوان گره جهت بیا
مشخص [مجهول وجود دارد یه فقط گروه ینادی را به عنوان مفم خود انفخا میینید.

به دلیل آنکه ای گروه ینادی فعل سبکی را گزینش مییند یه نفواند حالت میعولی میفم

خود را بازبینی و ارز دار نماید ،سبب میشود تا مشخص [ف.حالت مفم ای فعل سب

در اثر مطابقه با گره مجهولِ زماندار به صور [فاعلی ارز دار شود .همیی امیر موجیب

میشود تا ای سازة حریت دادهشده بفواند در مشخصگر گروه زمان فرود آیید (بیه علیت

مشخصه  .)EPPاما عد وجود گره جهت با مشخص [مجهول در جملههیای معلیو و نبیود

گروه ینادی سبب میشود تا مفم فعل ،مشخص [ف.حالت خود را در اثر مطابقیه بیا فعیل
سب

به صور [میعیولی ارز دار ینید .بنیابرای بیر اسیاس « »EPPسیازة مناسیبی بیرای

حریت به مشخصگر گروه زمان تشخیص داده نمیشود و در عو
یه در جایگاه مشخصگر گروه فعلی سب

موضوع بیرونیی فعیل

قرار دارد ،میتواند پیس از ارز دار شیدن بیه

صور [فاعلی و در راسفای شکلت تقارن ،به درون مشخصگر گروه زمان جابهجا شود.

بر اساس آنچه اشاره شد ،میتوان بر خوف نظر وحیدیان یامیار ( Vahidiankamkar,

 )1992اسفدالل یرد یه مجهول بودن و یا نبودن به نوع صیتمیعولی بلفگی نیدارد ،بلکیه

یاموً به شکلگیری یا عد ِ شکلگیری گرهی نقشیی بیا مشخصی [مجهیول وابلیفه اسیت.

شاید همی گره ،یافی باشد تا بفوان بر اساس آن ساختهایی ییه رضیایی ()Rezai, 2010
تغییر تعدی مینامد را ه مجهول نحوی به حلا آورد .چرا ییه اگیر ایی گیره نقشیی بیا
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مشخص [مجهول در ساخفار سللله مراتبی وجیود نداشیفه باشید ،هییچ سیازهای نمییتوانید

یوچکفری نشانی از مجهول بودن را با خود همراه یند.

در ای راسفا ،نگارنده پیشنهاد مییند یه جملههایی مانند «ماشی را دزدیدند»« ،خانیه را

خرا یردند»« ،دیروز او را یشفند»« ،جیبیت را نزننید»« ،ایی را مییتیوان دور انیداخت» و

مواردی از ای دست یه رضایی ( )Rezai, 2010و صحرایی و ییاظمینهیاد ( & Sahraie

 )Kazeminahad, 2006مجهول غیرشخصی مینامند ،را نمیتوان مجهول به شیمار آورد.1

چرا یه وجود گره نقشیی جهیت بیا مشخصی [مجهیول میانع از آن مییشیود ییه مشخصی
[ف.حالت مفم ِ فعل واژگانی به صور میعولی ارز دار شود .از ای رو امکان دارد ایی

ساختها در فارسیی بیه علیت ضیمیراندازی ر داده باشیند (بررسیی دقیی ایی مبحیث از

حوصل ای مقاله خارج است).

 .2 .3چیستیِ فعل شدن
اینون یه ساخفار یلی مجهول و نحوة شکلگیری آن مشخص شد ،میتوان به چیلفی فعل

«شیدن» پرداخیت .واحیدی لنگیرودی ( )Vahedilangroudi, 1998و یرباسیچی و درزی

(« )Karbaschi & Darzi, 2009شیدن» را یی

فعییل اصییلی سیب

وحیدیان یامیار ( )Vahidiankamkar, 1992آن را ی

در نظییر میییگیرنیید،

فعل اسنادی به حلا مییآورد و

گلیا و همکاران ( )Golfam et al., 2012آن را معنامند میدانند .سایر پژوهشگران نیز آن
را عامل موثر در بوجود آمدن یا نیامدن سازة مجهول به شمار میآورند .اما همانگونیه ییه

بیاطنی ( ،)Bateni, 1969دبیرمقید ( ،)Dabirmoghadam, 1985ناتیل خیانلری ( Natel

 )Khanlari, 1990و منصوری ( )1388بیان یردهانید ،فعیل «شیدن» فقیط فعلیی نیلیت ییه

میتواند و یا میتوانلفه در جملههای مجهول ظاهر شود .همچنی در فارسی میانیه و باسیفان
و در زبانهای بلیاری یه بیه اصیطوح مجهیول سیاختواژی دارنید ،اثیری از وجیود فعیل

ویژهای به چش نمیخورد .بر ای اساس نگارنده پیشنهاد مییند یه «شدن» و ییا هیر فعلیی
 1راسیخ مهنید ( )Rasekhmahand, 2007و یریمیی و عثمیانی ( )Karimi & Osmani, 2016نییز معنقدنید ایی
ساخفارها مجهول نیلفند.
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یه در جایگاه «شدن» و در جملههای مجهول ظاهر میشود ،صیرفاً یی
برای گرهی نقشی با مشخص [مجهول یه نه میتوان آن را فعل سب

ی

فعل یمکی.

به باور پژوهنده ،ای گرة نقشی ،ترییبی است از ی

فعیل سیب

نمیودآوایی اسیت

به حلا آورد و نه
و یی

فعیل یمکیی

است .دلیل ای امر آن است ای گرة نقشی بر اساس سللله مراتب فرافکنی و به صیورتی بیا

فاصله از فعل سب
ی

ساخفه شده و ویژگیهای ی

فعل سب

را دارد .اما از آنجا یه صیرفاً

گروه ینادی را به عنوان مفممش انفخا میینید ییاموً بیا فعیل سیب

چرایه فعل سب

صرفاً می تواند ی

داشفه باشد .همچنی فعل سب

تییاو دارد.

گیروه فعلیی واژگیانی را بیه عنیوان میفم در اخفییار

میتوانید مشخصی [ف.حالیت میفم خیود را بیه صیور

[میعولی ارز دار یند .در حالی یه گره نقشی میورد بحیث ،مشخصی [ف.حالیت میفم

فعل را به صور [فاعلی ارز دار مییند .از دیگر تیاو هیای ایی گیره نقشیی بیا فعیل
سب

آن است یه فعل سب

(میتواند به مشخصگر

 ،فعلی است یه ه ویژگیهای ی

نقش تفا ببخشد) و ه ویژگییهیای یی

اعطای نقش تفا به مفممش) ( )Adger, 2003, p. 165و ی

هلیف غیرنقشیی را دارد
هلیف نقشیی را (عید

هلف نقشییِ تمیا و یمیال بیه

شمار میآید .در حالی یه گرة جهیت ،از ایی دییدگاه ییاموً یی

گیره نقشیی محلیو

میییشییود چییرا یییه نقییش تفییا نمیییبخشییاید .زبییانشناسییانی ماننیید وحیییدیان یامیییار

( )Vahidiankamkar, 1992و بیه پییروی از او واحیدی لنگیرودی ( Vahedilangroudi,

 )1998معفقدند از آنجا یه میتوان با ای فعل پیشوند فعلیِ منیی ساز ( )na-و پیشیوندهای
فعلی الفزامی ( )be-و اخباری ( )mi-به یار برد (پیشوندهایی یه در زبان فارسی همیواره بیه
فعل اصلی میپیوندند) ،ای فعل ی

فعل اصلی و نه یمکی /معی است .اما به دلییل اینکیه

هریدا از ای گرهها ،خود گرههایی نقشی هلفند و همگی باالتر از گره جهیت و پیایی تیر

از گره زمان قرار گرففهاند ،یاموً آشکاراست یه چرا گره نشاندهندة فعل «شدن» میتواند
ای پیشوندها را به خود بگیرد .زیرا میان گروه فعلی سب

و آن گرههای نقشی قرار گرففیه

 .6ال ) سیب خورده میشود.

 .7ال ) سیب خورده نشد.

است .ای امر در نمونههای زیر یاموً آشکار است:
) * سیب میخورده شود.

) * سیب نخورده شد.
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همانگونه یه در نمونههای ( )6و ( )7مشاهده میشیود اتصیال پیشیوند فعلیی منیییسیاز

( )na-و اخباری ( )mi-یه در موردهای ال

خو

ساخت و در موردهیای

بید سیاخت

میشود ،گویای آن است یه قبل از هرگونه حریفی ایی پیشیوندها بیه گیره جهیت مفصیل
میشوند .سسس حریت گروه فعلی سب

در راسیفای شکلیت تقیارن صیور مییپیذیرد.

بنابرای در صور آشکار نبودن گره نقشیی جهیت ،ملیلماً ایی گونیه پیشیوندها در ینیار
گروه فعلی سب

تلی خواهند شد ،مانند نمونههای (:)8

 .8میخورد ،نرفت ،بگوید و . ...

بر ای اساس شاید بفوان گیت یه ای گیره نقشیی هملیویی بیشیفری بیا افعیال یمکیی

دارد .چرا یه از همه لحاظ نقشی هلفند ولی با ای تیاو ییه جایگیاه گیره نقشییِ جهیت،

پایی تر از گرههای نقشی منییساز ،اخباری ،افعال ناقص و الفزامیی اسیت ( Bateni, 1969,

 .)p. 111در حالی یه فعلهای معی /یمکی باالتر از تمامی ایی گیرههیا قیرار دارنید .ایی
مل له را میتوان در جملههای زیر آشکارا مشاهده یرد (مثالها برگرففیه از نغزگیوی یهی

( )Naghzgooy Kohan, 2010است):

 .9ال ) نیی (اخباری) (فعل ناقص) فعل مجهول شده
نباید خورده شود ،نمیتواند رففه باشد ،گیفه نشد

) فعل معی

فعل اصلی

رففه بود اما * رففه نبود

برگشت گیت  ...اما * نبرگشت گیت ...

گرفت نشلت اما * نگرفت نشلت.

همانطوریه مشاهده میشود افعال معی نمیتوانند با نیی همراه شیوند ( ) .9چیرا ییه

قبل از آن واقع شدهاند ،اما افعال ناقص و مجهولساز میتواننید ایی گونیه باشیند ( .9الی ).

همچنی توالی افعال ناقص و مجهولساز ( .9ال ) نشاندهندة آن است یه ایی دو فعیل نیه
در ی

توزیع تکمیلی ،بلکه در ی

توزیع مفقابل قرار دارند و بنابرای نمیتوانند در جیای

یکدیگر قرار بگیرند .ای مل له به وضوح از دیدگاه باطنی ( )Bateni, 1969در مورد اینکه
عنصر سازندة مجهول با افعال ناقص و افعال معی تیاو دارد ،هملویی دارد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 219 /

 .4بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر نشان داد یه وجود گرهی نقشی با عنوان گره جهیت بیا مشخصی [مجهیول

یه گروهی ینادی را به عنوان مفم خود بر میگزیند ،مشخص اصیلی سیازههیای مجهیول

است .در ای جملهها ،فعل سب
تعری

تیره در راسفای رعایت فرضی یوتا بیا یی

گیروه حیرف

(و نه عبار ینادی) به عنوان مشخصگر ادغا شده و ای امیر نشیان مییدهید ییه

چرا حضور ینشگر در جملههای مجهول حفی اگر آورده نشود ،قابل پیشبینی است.

همچنی نشان داده شد یه فعل«شدن» نمیتوانید عیاملی میوثر در شیکلگییری ییا عید

شیییکلگییییری جملیییههیییای مجهیییول بیییه شیییمار آیییید (بیییرخوف دییییدگاه دبیرمقییید

()Dabirmoghadam, 1985؛ واحییدیلنگییرودی ( )Vahedilangroudi, 1998و انوشییه
( ،)Anoushe, 2015بلکه صرفاً نمودی آوایی برای گره نقشی جهت است .هیر چنید ،اگیر

ای گره با فعلهایی مانند شدن ،گشف  ،آمدن و رفف پر شود ،فعل به صیور اسی میعیول
بازنمود مییابد .جایگاه ای گره نقشی به ای صور است؛ گروه فعل یمکی ی گروه نییی
ی گروه فعل ناقص ی گروه الفزامی ی گروه جهت ی گروه ینادی ی گروه فعل سب

.

عییووه بییر ایی  ،بییرخوف دیییدگاه یریمییی و عثمییانی ()Karimi & Osmani, 2016

اسفدالل شد یه فعل نه به دلیل مشخص تصری

قویِ هلیف زمیان ،ییه در جهیت شکلیت

تقارنِ بهوجودآمده حریت یرده و به صور افزوده با گره جهت ادغا مییشیود .باتوجیه

به ای یاففهها و تحلیلها میتوان مجهول را بیساخت دانلت .به بیان دیگیر ،مییتیوان ادعیا

یرد یه مجهول ی

ساخت ویژه نیلت ،بلکه فقط محصولجانبی ی

هلیف نقشیی اسیت

یییه بییراسییاس سللییلهمراتییبفرافکنییی شییکل گرففییهاسییت .در نهایییت ،پییژوهش حاضییر بییا
محدودیت هیایی نییز مواجیه بیودهاسیت؛ نخلیت اینکیه ویژگییهیای گیفمیانی و اطوعیی

ساختهای مجهول در ای تحلیل مبنا قرار نگرففهاسیت ییه درصیور بررسیی ایی میوارد

میتوان به تحلیل جامعتری از ای پدیده دست یافت .همچنی باید اشیاره نمیود ،یاففیههیای

بهدستآمده میتواند محدود به ای پژوهش و موارد مشابه باشد.
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