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Abstract
The main objective of the current study is to examine the constructions containing jɑ- /-je in Laki
within the framework of Goldbergˊs Constructional Grammar on the basis of a descriptiveanalytic method. Data was collected in a survey recording the daily speech of speakers aged 5060 which were finally analyzed based on the theoretical framework of the study as well as the
linguistic intuition of one of the authors as a native speaker of the dialect. Findings of the
research indicated that when jɑ- /-je constructions come with sentences such as transitive,
intransitive, causative, unergative, and unaccusative the participant agent cannot be present as a
direct subject and also when this construction comes with intransitive unergative sentences
containing agent, it leads to deletion of participant agent syntactically. Thus, this construction
does not only occur with two predicate verbs but also comes with one predicate verbs. The study
also reveals that although the presence of jɑ- in the sentence leads to deleting the participant
agent syntactically, it continues to remain present semantically.
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ساختهای دارای  -jɑدر گویش لکی
رامیه گراوند ،1غالمحسین کریمیدوستان ،2وحید غالمی ،3امید ورزنده
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 -1دانشجوی دکتری زبانشناسی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران -2 .استاد زبانشناسی همگانی ،دانشکدة ادبیات و
علوم انسانی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران -3 .استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی ،دانشکدة زبان و ادبیات انگلیسی ،واحد
سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
دریافت1398/10/23 :

پذیرش1399/1/20 :

چکیده

نوشتار پیش رو بهروش توصیفی – تحلیلی ،نقشهای معنایی و نحوی ساختهای دارای  -jɑدر گویش لکی را برحسب جایگااه
موضوعیشان در چارچوب دستور ساخت مدار گلدبرگ بررسی کرده است .در این پژوهش دادهها بهصورت میدانی با ضبط گفتار

گویشوران با محدودة سنّی بین  50تا  60سال گردآوری و برمبنای چارچوب نظری مقاله و شمّ زبانی یکی از نگارنادگان باهمثابا

گویشور بومیزبان تجزیه و تحلیل شده است .یافتههای پژوهش گویای آن است که هرگاه  -jɑبا جمالتی همچون متعدّی ،سببی،

نافاعلی و نامفعولی همراه شود ،مشارک عامل نمیتواند بهمنزل موضوع مستقیمی حضور داشته باشد ،همچنین زمانی که این ساخت
در جمالت الزم مرکّب غیر کنایی که دارای عامل هستند همراه شود ،سبب حذف مشارک عامل در سطح نحو جمله می شود .پس
این ساخت نهتنها با افعال دوظرفیتی ،بلکه با افعال مرکّب یک ظرفیتی نیز همراه میشود .در پژوهش حاضر ادّعاا مای شاود گرچاه

حضور  -jɑدر جمله موجب حذف مشارک عامل در سطح نحو میشود؛ ولی در سطح معنا همچنان باقی است.
کلیدواژهها :دستور ساختمدار ،ساخت  ،jɑ- /-jeمتعدّی ،الزم ،گویش لکی.

استناد :گراوند ،رامیه؛ کریمیدوستان ،غالمحسین؛ غالمی ،وحید؛ ورزنده ،امید ( .)1399ساختهای دارای  -jɑدر گویش لکی .فصلنام مطالعات
زبانها و گویشهای غرب ایران.90-69 ،)30( 8 ،
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مقدّمه
رویکرد ساختمدار از رویکردهای نوین زبانشناسیِ شناختی است که در آن سااخت باهمثابا واحاد
اصلی زبان قلمداد میشود .در چارچوب این رویکرد میتوان به تحلیال نقاشهاای معناایی و نحاوی

ساختهای دارای  1-jɑدر گویش لکی 2براساس جایگاه موضوعیشان پرداخت .ساختهای دارای -jɑ

از مسائل ظریف و پیچیده در این گویش است و از هماین رو در بیشاتر پاژوهشهاای انجاامشاده از

ساخت  -jɑبهمنزل ساختی مجهولساز یاد کردهاند (میرچراغی1368 ،؛ کریمیدوستان1380،؛ عالیپاور

خرمآبادی )1384 ،درحالی که از دیگر ویژگیهای دستوری و معنایی خاصّ این ساخت ،ترکیبشدن با
ساختهایی است که مشارک عامل ندارند ،یا بهعبارت دیگر ،کنشگر آنها حذف شده است .درواقا ،

میتوان گفت  -jɑافزون بر ساخت مجهول با ساختهای دیگری ازجمله ضادّ ساببی و مجهاول غیار
شخصی نیز ترکیب میشود و هرکدام بهتنهایی میتوانند یک ساخت بهشمار آیند .مثالهای 3زیر مؤیّاد
این مطلب هستند:
hwæri-jɑ-ø.
.3ش.م س.مجهول-خوردن
kǝr-jɑ -ø.
.3ش.م.مجهول-غیرشخصی-انجام دادن

ĉopi
رقص

1) qæzɑ
غذا

غذا خورده شد.

2) Ɂæriræ
اینجا

اینجا رقص انجام شد /رقصیده شد.

در جمل ( )1ترکیبشدن  -jɑبا ریش فعل باعث بهوجودآمدن جمل مجهولی شده است .جمل ( )2باا

اینکه جملهای الزم است -jɑ ،با آن ترکیب شده و باعث بهوجودآمدن جمل مجهولی (غیر شخصیای)

شده است .این درحالی است که  -jɑبیشتر با ساخت افعال متعدّی و سببی ترکیب میشود و با افعاال

الزم از جمله فعلهای غیر کنایی 4مانند (دویدن و رقصیدن) و نامفعولی 5ساده و مرکّب مانند (افتاادن و
سقوط کردن) ،ترکیب نمیشود .مثال ( )3 aترکیب  -jɑبا ساخت ضدّ سببی را نشان میدهد و مثاال (b
 -1این تکواژ در زمان گذشته بهصورت  -jɑو در زمان حال بهصورت  -jeظاهر میشود.
 -2در نوشتار پیش رو منظور گویش لکی رایج در کوهدشت لرستان است.
 -3در پژوهش حاضر «.3ش.م.گ.نک» ،بهترتیب نشانههای اختصاری برای سومشخص ،مفرد ،گذشته و نکره هستند.
4. unergative
5. unaccusativ

ساختهای دارای -ɑɑدر گویش لکی 71/

 )3شکل سببی آن در گویش لکی است.

pelmež-jɑ-ø.
تکواژسببی-پژمردن

pelmež-ɑni.
تکواژسببی-پژمردن

gol-æ
معرفه-گل

3) a. gol-æ
معرفه گل
feɹæ
زیاد

گل پژمرد.

b. gærmɑ-je
اضافه-گرمای

گرمای زیاد گل را پژمرد.

حال پرسشی که مطرح میشود این است که با توجّه به مثالهای یادشاده ،سااخت  -jɑچاه نقاش
معنایی و نحوی را در گویش لکی ایفا کرده و در ساختهای مختلف از چه نوع پیوند توارثی برخوردار
است .لکی از گویشهای ایرانی شمال غربی است که هماکنون در شمال و شمال غربی لرستان ،بهویاژه
در شهرستانهای کوهدشت ،نورآباد ،الشتر و تعدادی از ساکنان شهر خرمآباد بدان تکلّم میشود؛ افزون
بر لرستان ،در مناطق دیگر ازجمله استان کرمانشااه (شاهرهای کرمانشااه ،صاحنه ،کنگااور ،هرساین و
دهستانهای عثمانوند و جاللوند) و نیز بخشهایی از استانهای ایالم و همدان گویش لکی رواج دارد
(دبیرمقدم.)862 :1392 ،

تاکنون پژوهشی پیرامون ساخت  -jɑدر چارچوب دستور ساختمدار در گویش لکی انجام نشاده

است و پژوهشهای پیشین در حوزة زبان کردی جنوبی ،ساخت  -jɑرا بهمثابا سااختی مجهاولسااز
معرّفی کردهاند .برای نمونه ،کریمیدوستان ( )70 :1380آورده است که فعلهای مجهاول از فعالهاای
متعدّی معلوم ساخته میشوند ،به این صورت که ستاک حال مجهول از ستاک حال فعل متعدّی بههمراه
پسوند  -jɑو ستاک گذشت مجهول از ستاک حال فعل متعدّی بههمراه  -jɑساخته میشود.

مرادخانی ( )1388اشارهای به پسوند  -jɑ /-jeدارد و این پساوند را باهمنزلا یکای از پساوندهای

گذشته معرّفی میکند که در فعلهای ناگذر و مجهول دیده میشود؛ افزون بار ایان ،کریمایدوساتان و
ویسی ( )1387بهوجود این پسوند در برخی از گویشهای کردی همچون سنندجی ،کلهری ،ایالمای و
هورامی پرداخته و آن را بهمثاب مادة مجهولسازی که ریشه در زباانهاای ایاران باساتان دارد ،معرّفای
کردهاند .فرزین یاسمی ( )1392ردهشناختی ساخت مجهول را بررسی کرده و مجهول بنیاادی را باه دو

دست صرفی و ترکیبی تقسیم کرده است که مجهول صرفی با پسوند مجهولساز  -jɑساخته میشاود و

مجهول ترکیبی با استفاده از فعل کمکی بودن ،شاکل مایگیارد؛ بناابراین ،پاژوهش پایش رو باهروش
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توصیفی  -تحلیلی ساختهای دارای  -jɑرا در گویش لکی در چارچوب دستور ساختمادار بررسای
کرده است .در پژوهش حاضر دادههای مورد مطالعه بهصورت میدانی باا ضابط گفتاار گویشاوران باا
محدودة سنّی بین پنجاه تا شصت سال گردآوری شده است .تجزیاهوتحلیال دادههاای زباانی نوشاتار
حاضر برمبنای چارچوب نظری مقاله و شمّ زبانی یکی از نگارندگان بهمنزل گویشور بومیزبان صورت
گرفته است.
 -2دستور ساختمدار
گلدبرگ )1995( 1جریانهای اصلی دستور سااختمادار را برگرفتاه از آثاار فیلماور و کای،)1993( 2
فیلمور و دیگران ( ،)1988لیکاف )1982( 3و لمبرکت )1994( 4میداند .در ایان دساتور ،عباارتهاای
زبانی بهمثاب جفتهای صورت - 5معنا ،6واحد اصلی زبان تلقّی میشاوند (گلادبرگ 1995 ،و .)2003
هر جفت صورت  -معنا میتواند یک ساخت محسوب شاود کاه گلادبرگ آن را واحاد اصالی زباان
میداند .وی معتقد است ساختها بهمنزل الگو و قالبهای ذهنی 7میتوانند تکواژ ،واژه ،اصطالح ،گروه
فعلی ،گروه اسمی ،افعال دومفعولی 8و واژة چندجزئی 9باشند (گلدبرگ.)220 :2003 ،
تمامی ساختها در دستور ساختمدار با صورت نحوی ،صرفی ،واجی و با معنااییای کاه معناای
کاربرد شناختی را نیز دربر میگیرد ،پیوند خوردهاند .در این سااختهاا ،ارتبااط باین نحاو و واژگاان
بهصورت پیوستاری است که در یکسوی آن کلمات و تکواژهاا و در ساوی دیگار آن ،سااختهاای
پیچیدة نحوی قرار دارند .گلدبرگ در تعریف ساخت مینویسد C« :یک ساخت است اگر و فقط اگر C
یک جفت صورت  -معنا بهگون › Siو  ‹Fiباشد؛ بهطوری که برخی جنبههای  Fiو برخی جنبههای Si

بهطور کامل ازراه اجزای ساختار ) (Cیا در دیگر ساختارهای پیشتر تثبیتشده قابل پیشبینای نباشاد»
(گلدبرگ)4 :1995 ،؛ بهعبارت دیگر ،چیزی را میتوان ساخت دانست که صورت ،معنا و کااربرد آن را
نتوان از دستور پیشبینی کرد؛ یعنی ساخت ،پدیدهای است که مسئل ترکیبپذیری معنایی و پیشبینای
1. A. E. Goldberg
2. C. J. Fillmore & P. Kay
3. G. Lakoff
4. K. Lambrecht
5. form
6. meaning
7. mental patterns and frames
8. ditransitive
9. complex word

ساختهای دارای -ɑɑدر گویش لکی 73/

نحوی در آن موضوعیت ندارد ،بلکه بهمثاب نظریهای یکنواخت و تکالیهای 1بهشمار میرود کاه های
تمایزی بین حوزة معناشناسی ،نحو و کاربردشناسی قائل نیست؛ ازسوی دیگر ،چون سااختهاا پیوناد
صورت و معنا هستند ،گون معلوم و مجهول یک گزارة هممعنا نبوده و محتوای کاربردی آنها متفااوت
است؛ بنابراین ،هریک نمونهای از ساخت مجزّایی بهشمار میروند؛ برای مثال ،فعل ناگذرای بهکاررفتاه
در ساخت جمل انگلیسی they laughed him out of the roomخوانش گذرا مییابد و میتواند برمبنای
ساخت  X cause Y to moveدر جمله تعبیر شود؛ افزون بر این ،یکی از مباحث مورد بحث در دساتور
ساختمدار شناختی ،ساختهای موضوعی است.
ساخت موضوعی بهطور کلّی واسط بین نقش معنایی و نقش نحوی اسات .گلادبرگ درباارة سااخت
موضوعی جمله مینویسد« :تفاوتهای معنایی یک فعل در سااختهاای مختلاف را مایتاوان باه آن
ساختهای خاص نسبت داد( ».گلدبرگ )14 :1995 ،بهعبارتی ،ساخت موضوعی یک فعل ،اطّالعاات
واژگانی درمورد موضوعهای یک محمول و ویژگیهای نحوی معنایی آن را ارائه میدهاد .الزم اسات
گفته شود ،بازنمایی ساخت ،متشکّل از سه الی معنایی ،نحوی و میانی اسات کاه الیاههاای معناایی و
نحوی الیههای اصلی در هر ساخت هستند .این امر را میتوان در شکل ( )1که ساختار دومفعولی سبب
 دریافت را بهتصویر کشیده است ،دید؛ مثال (:)44) She handed him the ball.

شکل ( .)1ساختار دومفعولی (برگرفته از گلدبرگ)50 :1995 ،

این نمودار از سه بخش تشکیل شده است :الی اوّل دربردارندة معناای سااخت اسات کاه نمایاانگار
نقشهای موضوعی ساخت و رابط معنایی میان آنهاست .الی میانی ،نشانگر توان بالقوّة هر فعل برای
انطباق بر ساختار مورد بحث است .خطوط کامال میاان نقاشهاای موضاوعی سااخت و نقاشهاای
مشارکتکنندة فعلی ،بیانگر این است که نقشهای موضوعی ساخت باید با نقش مشارکتکنندة فعلای
1. monostratal
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که در بازنمایی معنایی فعل وجود دارد ،تلفیق شود .خطّ نقطهچین میان نقشهای موضوعی سااخت و
نقشهای مشارکتکنندة فعلی ،بر این امر داللت دارد که ساخت میتواناد نقاشهاای مشاارکتکننادة
خاصّی را که در بازنمایی معنایی فعل وجود ندارد ،به آن بیفزاید .الی سوم مربوط باه بازنماایی نحاوی
ساخت است و درصدد است تا بیان کند که چگونه نقشهاای دساتوری فاعال و مفعاول ،نقاشهاای
موضوع را تحقّق بخشیدهاند و عناصر سازندة آن را نیز نشان دهد.
 -1-2پیوند بین ساختها

گلدبرگ به این مسئله میپردازد که چه عواملی حاکم بر پیوند بین ساختها بوده و روابط بین آنهاا را
کنترل میکند .ازدیدگاه وی ،بین سااختهاا ازنظار انگیختگای 1و تاوار  2پیوناد وجاود دارد .میازان
انگیختگی یک ساخت به درجه و میزان توار آن ساخت از دیگر ساختها بساتگی دارد (گلادبرگ،
 .)70 :1995ازنظر گلدبرگ «ساخت  Aساخت  Bرا انگیخته میکند اگر و فقط اگر  Bخصوصیاتی را از
 Aبهار ببرد( ».گلدبرگ )72 :1995 ،با توجّه باه اینکاه سااخت در شابکهای سلسالهمراتبای اسات؛
براساس این سلسلهمراتب ،ساختهایی که در طبقات باالی شبک ساختی قرار میگیرند ،خصوصایات
خود را به سایر ساختها بهار میدهند؛ البتّه ساختهایی که در ردة پایینتر این سلسلهمراتاب قارار
دارند ،درصورتی که با ساختهایی ردة باالی این سلسلهمراتب در تعارض نباشند ،ویژگیهای آنها را
بهار میبرند؛ بنابراین ،یک ساخت پایینتر در سلسلهمراتب تاوار  ،مایتواناد بعضای و ناه از روی
ضرورت تمامی ویژگیهای ساخت دیگر را بهار ببرد .گلدبرگ چهار نوع پیوند توارثی را نام میبارد
که در شکل ( )2آمده است:

شکل ( .)2پیوندهای توارث
1. motivation
2. inheritance
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 -3تحلیل ساختهای دارای  -jɑبراساس دستور ساختمدار

در این بخش نقشهای معنایی و نحوی سااختهاای دارای  -jɑدر چاارچوب دساتور سااختمادار
بررسی میشود و رابط بین این ساختها ازراه پیوند توار بررسی میشود .بررسای نقاش ایانگوناه
ساختها براساس جایگاه موضوعیشان در ساخت جمالت متعدّی و الزم است .در پاژوهش حاضار

نشان داده میشود که ساختهای دارای  -jɑبا هم انواع این جمالت (الزم و متعدّی) ساختی بهدست

میدهند که در آنها مشارک ،عامل بازنمایی واژگانی نمیشود و مفعول مستقیم بهمثاب نخستین سازه در

آغاز جمله قرار میگیرد .دادههای گویش لکی نشاندهندة آن است که ساختهای دارای  -jɑرفتارهای
دستوری و معنایی قابل توجّهی از خود نشان میدهند و این ساختها نهتنها با افعال دوظرفیتی ،بلکه با

افعال تکظرفیتی نیز همراه میشوند .در این بخش ،رابط ساختهای دارای  -jɑرا با ساخت جماالت
متعدّی (سهظرفیتی و دوظرفیتی) ،سببی و مرکّب الزم (تکظرفیتی) بهترتیب بررسی میکنیم.
 -1-3ساخت مجهول

ساخت مجهول ساختی است که با ساختهای دیگر در رابط توار قرار دارد .پیبردن باه چگاونگی
عملکرد رابط توار  ،یکی از جنبههای مهمّ درک کامل ساخت مجهول است؛ این ساخت در ردههاای
پایین سلسلهمراتب ساختها قرار دارد و در ساختمان ساختهای کمتر انتزاعی شرکت مایکناد .بایاد
توجّه داشت که ساخت دومفعولی ازجمله ساختهایی است که ساخت مجهول را بهار میبرد .ایان
ساختها که معنای دادن را در خود دارند ،دارای سه نقش مشاارک عامال ،پذیرناده و دریافاتکنناده
هستند که بهصورت بینشان بهترتیب مرتبط با نقشهای دستوری فاعل ،مفعول مساتقیم و مفعاول غیار
مستقیم هستند .درواق  ،ساختهای مختلف دومفعولی سازههای نحوی که نقش معنایی عامل و پذیرنده
را دارند میتوانند آزادانه در توار با ساخت مجهول قرار گیرند .بدینترتیب ،هریک از سازههای مفعول

مستقیم و غیر مستقیم به جایگاه فاعل جمله منتقل میشوند .در جمل (( Ɂærɑ tirɑn )5برای تهاران) و
( ketɑwکتاب) بهترتیب گروه حرف اضافهای (مفعول غیر مستقیم) و گاروه اسامی (مفعاول مساتقیم)

متمّمهای فعل ( kel-kerdenفرستادن) هستند .الزم است گفته شود ،در گویش لکی جایگاه گروه حرف
اضافهای در گروه فعلی متغیّر است و ممکن است در پیش یا پس از مفعول مستقیم ظاهر شود.
tirɑn.
تهران

kәl-kәrdi Ɂærɑ
فرستادن
برای

5) a. sara ketɑw-i
نک-کتاب سارا

سارا کتابی را به تهران فرستاد.
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tirɑn.
تهران

Ɂærɑ
برای

kәl-kәr-jɑ.
تکواژمج-فرستادن

kәl-kәr-jɑ
فرستادن

b. ketɑw-i
نک-کتاب

کتابی به تهران فرستاد شد.

tirɑn ketɑw-i
معرفه-کتاب تهران

c. Ɂærɑ
برای

برای تهران کتابی فرستاده شد.

همانطورکه مشاهده میشود ساختار مفعول غیر مستقیم را میتوان به دو صورت با ساخت مجهول
در توار نشان داد .در حالت نخست که در ( )5 bنشان داده شده است ،مفعاول مساتقیم باه صاورت

گروه اسمی ( )ketɑw-iکه در ساخت نمایان است در توار با ساخت مجهول در آغاز جملاه تظااهر
مییابد .در حالت دوم که در ( )5 cنشان داده شده است ،گروه حرفاضاف (( )tirɑn Ɂærɑمفعول غیر

مستقیم) بهمثاب افزودة موضوع به صدر جمله منتقل میشود تا نقاش موضاوع نخساتینساازة سااخت

مجهول را ایفا کند .ساخت جمل  .sara ketɑw-i kel-kerdi Ɂærɑ tirɑnرا که نموناهای از سااخت
مفعول غیر مستقیم است ،میتوان در توار با ساخت مجهول ازراه پیوند چندمعنایی بههم متصل کرد و
آن را با ( )Ipبهصورت شکل ( )3مشاهده کرد .گلدبرگ معتقد است که ساختار جملهای (الگویی نحوی
که بهصورت قراردادی با معنایی مرتبط است؛ بنابراین واحدی نمادین محسوب میشود) مایتواناد باا
گسترهای از معانی مرتبط بههم ارتباط داشته باشد .پیوندهای چندمعنایی دربرگیرندة ارتباطاات معناایی
بین معنای خاصّی از یک ساخت و هرگونه بسطی از این معنا است .هر بساط معناایی خااص باا ناوع
خاصّی از پیوندی چندمعنایی ( )Ipمرتبط است .رابطا چنادمعنایی باین سااخت دومفعاولی سابب -
دریافت با ساخت مجهول در شکل ( )4نشان داده شده است.

شکل ( .)3ساخت مجهول جملة ()5 b
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شکل ( )3نشان میدهد که ساخت دومفعولی سبب  -دریافت با ازدساتدادن نقاش عامال تبادیل باه
ساخت مجهول شده است .در این فرایند فعل یک موضوع اصلی خود (عامل) را از دست میدهد و از
این طریق تعداد موضوعهای آن از سه به دو کاهش مییابد .مثال ( )5نشان میدهد کاه الگاوی نحاوی
ساخت دومفعولی بهجای معنای انتزاعی صرف با طیفی از معانی مختلف ارتباط دارد که هم این معانی
در مفهوم انتقالدادن مشترکاند ،امّا در طریق نظامیافتن بااهم متفااوتاناد؛ ازساوی دیگار ،فعالهاای
دوظرفیتی مانند خوردن ،نوشتن و کشتن مستلزم دریافت دو موضوع برای تحقّق معنایی خاود هساتند.
برای تطبیق نیازهای ظرفیتی ایندسته از افعال با ساخت مجهول ،گروه اسمی که نقش عامل (فاعال) را
در جمله دارد ،حذف میشود و مفعول مستقیم با توار از ساخت گذرا به آغاز جمله منتقل میشاود.
مثالهای ( )6و ( )7قابل توجّهاند:
kuŝti.
.3ش.م-کشتن

Ɂali
علی

kuŝ-jɑ-ø.
.3ش.م.مجهول-کشتن
kerdi.
کردن

gærm
گرم

kәr-jɑ.
مج-کردن

6) a. hasan
حسن

حسن علی را کشت.

b. Ɂali
علی

علی کشته شد.

mɑl-æ
معرفه-خانه

7) a. ʔɑger
آتش

آتش خانه را گرم کرد.

gærm
گرم

b. mɑl-æ
معرفه-خانه

خانه گرم (کرده) شد.

همانطور که از مثالهای ( )6 aو ( )7 aپیداست ،ساخت نحوی جمالت گذرای معلوم دارای دو نقش
موضوع اجباری بازنماییشده است ،پس هر فعل نیاز به دو جایگاه منطقی در سطح جمله دارد .ماادامی
که اینگونه جمالت با ساخت  -jɑترکیب شوند ،مشارک عامل (حسن) و (آتش) از سطح جمله ()6 a
و ( )7 aحذف میشود و مفعول مستقیم (علی) و (خانه) که مشارک پذیرا است ( )6 bو ( )7 bدر آغاز
جمله ظاهر میشود و باعث بهوجودآمدن جمل مجهول میشود .در اینگونه از افعاال ،کانشگار ازراه
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حرف اضاف بهدست که معادل آن در لکی  Ɂæ dæsیا  Ɂævæsilæبهوسیل است ،بازیافت میشود که
بهترتیب در جمالت زیر آمده است:
kuŝ-jɑ-ø.
.3ش.م.مج-کشتن
kәr-jɑ.
مج-کردن

gærm
گرم

hasan
حسن

Ɂædæs
دست به

8) Ɂali
علی

علی بهدست حسن کشته شد.

Ɂævæsilæ ʔɑger
توسّط
آتش

9) mɑl-æ
معرفه-خانه

خانه بهوسیل آتش گرم شد.

ساخت گذرا با ساخت گروه اسمی و ساخت گروه فعلی ارتباط زیربخشی دارد؛ اگر ساختی زیاربخش
متناسبی از یک ساخت و همزمان مستقل از آن باشد ،آن دو ساخت ازراه پیوند زیربخشی بااهم مارتبط
هستند .ساخت گذرای جمالت ( )6 aو ( )7 aو ساخت مجهول جمالت ( )6 bو ( )7 bمشخّصههاای
یکسانی دارند؛ از اینرو این دو ساخت را میتوان ازراه پیوند توار زیربخشی تبیین کرد .همانگونه که
در مثالهای ( )6 aو ( )7 aمشاهده میشود ،نقشهای موضوع عامل و پذیرا بهصورت واژگانی بازنمایی
شدهاند؛ امّا مثالهای ( )6 bو ( )7 bتنها نقش پذیرنده را بازنمایی میکنند؛ بنابراین ساخت جماالت (b

 )6و ( )7 bزیربخش متناسبی از ساخت ( )6 aو ( )7 aهستند .شکل ( )4ترسایمی از سااخت گاذرای
زیربخشی معلوم و مجهول افعال دوظرفیتی است.

شکل ( .)4رابطة زیربخشی ساخت گذرا با ساخت مجهول

شکل ( )4نشان میدهد که ساخت تکمفعولی معلوم با ازدستدادن نقش مشارک عامل به سااخت
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گذرای مجهول تبدیل شده و فعل را دچار تغییرات ساختواژی میکند.
گویش لکی همانند زبان انگلیسی از ساختهای تناوبی متفاوتی بهره میگیرد که یکی از آنهاا تنااوب
سببی است .در لکی برای ساخت ستاک سببی در زمان حال و آینده ،پسوند  -enو برای ساتاک ساببی
گذشته ،پسوند  -ɑnبه ریش فعل افزوده میشود (کریمیدوستان .)71 :1380 ،این پسوندها هم به افعال
ناگذر و هم به افعال گذرا افزوده میشوند .برای روشنترشدن مطلب ،ابتدا نمون زیر را بررسی میکنیم:
wæt.
گذشته-خوابیدن
wæs-ɑni.
تکواژ سببی-خوابیدن

10) a. det-æ
معرفه-دختر

det-æ
معرفه-دختر

دختر خوابید.

b. dɑi
مادرش

مادرش دختر را خواباند.

در مثال ( )10 aفعل  wætفعل ناگذر غیر سببیای است که با افزودن پسوند سببیساز  -ɑnبه پایا

زمان حال این فعل ،به فعل سببی  wæs-ɑniتبدیل شده است ( .)10 bپسوند سببیساز  -ɑnباه افعاال
نامفعولی (بریدن و دویدن) و یا به دستهای از افعال متعدّی مانند (فهمیادن و شاناختن) تعلّاق دارد کاه
نیمهمتعدّی نامیده میشوند .دبیرمقدم ( )1982فعل نیمهمتعدّی را فعلی میداند که فاعال آن هام عامال
است و هم بهرهور عملی که فعل بدان داللت دارد .منظور این است که عمل به فاعال افعاالی همچاون
فهمیدن یا شناختن بازمیگردد؛ امّا افعال متعدّی تمامعیاری همچون شستن ،خواندن ،آوردن و ...هرگاز

بهکمک پسوند  -ɑnشکل سببی پیدا نخواهند کرد؛ زیرا فاعال ایان افعاال کانشگار هساتند .محماول
فعلهای نامفعولی ،غیر کنادی و نیمهمتعدّی میتوانند در تناوب سببی که صورت تصریفی  -ɑnدارناد،

بهکار روند .با اینهمه ،این نوع تناوبهای سببی زایایی کامل ندارند.
ŝek-ɑni.
.3م.گ.سببی-شکستن

ŝiŝæ
شیشه

11) a. Ɂali
علی

علی شیشه را شکست.

ŝek-jɑ.
.3ش.م-تکواژ ضدّ سببی

b. ŝiŝæ
شیشه

شیشه شکست.
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مثال ( )11 aساخت یک جمل سببی در لکی را نشان میدهد کاه دارای مشاارک عامال (علای) و

مشارک پذیرا (شکستن) است .در جمل ( )11 bبا ترکیب ساخت  -jɑبا فعل ،باعث شده کاه مشاارک
عامل از سطح جمله حذف و مفعول مستقیم به صدر جمله منتقال شاود .ایانگوناه سااخت در لکای
ساخت ضدّ سببی نامیده میشود .قابل ذکر است که سااخت ضادّ ساببی و سااخت مجهاول در لکای
صورتی یکسان دارند که در بخش ( )4تفاوت این دو ساخت بهتفصیل توضیح داده شاده اسات .حاال
میتوان گفت که ساخت ضدّ سببی همانند ساخت مجهول ازراه توار زیربخشی قابل تبیین است؛ زیرا
در ساخت سببی نقشهای موضوع عامل و پذیرا بهصورت واژگانی بازنمایی شدهاند؛ ولای در سااخت
ضدّ سببی ،تنها نقش پذیرنده بازنمایی میشود .بههمین جهت ،ساخت آوردهشده در ( )11 bزیاربخش
متناسبی از ساخت ( )11 aاست؛ پس رابط بین این دو سااخت ازراه پیوناد تاوار زیربخشای تبیاین
میشود و بهدلیل یکسانبودن ساخت ضدّ سببی و مجهول بههنگام تشریح توار در اینجا از ترسیم این
ساخت چشمپوشی میشود.
 -2-3ساخت مجهول غیرشخصی

فعلهای تکظرفیتی مانند آمدن ،رفتن و شستن برای تحقّق معنای خود در جمله به موضوع نیاز دارناد

و اینگونه افعال که افعال الزم ساده هستند ،با ساخت  -jɑترکیب نمیشوند ،درصورتی که افعال مرکّب

الزم که مشارک عامل دارند ،با ساخت  -jɑترکیب میشوند و بههنگام قرارگرفتن در ساختمان جملاه و
توار از ساخت آن باید نیازهای ظرفیتی خود را با نیازهای ظرفیتی ساخت پیشگفته تطبیق دهناد .در

افعال مرکّب یک جزء غیر فعلی که ممکن است اسم یا صفت باشد ،درکنار فعلهای سبکی مانند کردن
و شدن قرار میگیرد و فعل مرکّبی را تشکیل مایدهناد (کریمایدوساتان1997 ،؛ مگردومیاان2001 ،1؛
فولی 2و دیگران .)2005 ،برای روشنشدن این بحث در مثالهای زیر مالحظه خواهد شد که  -jɑفقاط

با افعال مرکّبی که دارای مشارک عامل هستند ،ترکیب میشود ( )15-14و در غیر اینصاورت ،باعاث
ساختی نادستوری در جمله میشود (.)16
kerdi.
انجامدادن

mælɑweni
شنا

14) a. Ɂali
علی

علی شنا کرد.
1. K. Megerdoomian
2. R. Folli
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kәr-jɑ.
.3م-مجهول غیر شخصی-انجامدادن
kerdi.
.3م.گ-انجامدادن

b. mælɑweni
شنا
شنا انجام شد.

ĉopi
رقص

kәr-jɑ-ø.
.3ش.م.مجهول غیر شخصی-انجام دادن

15) a. Ɂali
علی

علی رقصید.

b. ĉopi
رقص

رقص انجام شد /رقصیده شد.

kerdi.
.3م.گ-کردن

föt
مردن

kәr-jɑ-ø.
.3ش.م.مج غیر شخصی-کردن

16) a. Ɂali
علی

علی فوت کرد.

b. *föt
فوت

علی فوت شد.

جملهیهای ( )14 aو ( )15 aمعلوم ناگذرند و برای تحقّق معنای خود مستلزم مشارک عامل (علی)
هستند .جملههای ( )14 bو ( )15 bصورت مجهول آنها را نشان میدهند که مشارک عامال باهلحاا
نحوی بهطور کامل حذف شده و فعل دچار تغییرات ساختواژی شده است .با پیوستن ساخت  -jɑبه
ریش فعل ،عنصر پیشفعلی  mælɑweniشنا و  ĉopiرقصیدن در جایگاه فاعل جملا مجهاول قارار

گرفته است .این درحالی است که تکواژ  -jɑبهطور معمول با افعالی همراه میشود که بالقوّه دوظرفیتی
هستند ،امّا این تکواژ با افعالی هم ترکیب میشود که یکظرفیتی تلقّی میشوند .در تبیاین ایان ناوع از
ساختهای مجهول که از فعل ناگذرا تشکیل میشوند ،این پرسش مطرح میشود که چه عاملی باعاث
بهوجودآمدن چنین پدیدهای در گویش لکی میشود.
در پاسخ ،ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که افعال ناگذرا ازسوی لوین و رپپورت )2005( 1به دو دسته

تقسیم میشوند )1 :افعال ناگذرای غیرکنایی (نافاعلی) مانند (دویدن و رقصیدن) که نقش معنایی کنش-
1. B. Levin & M. Rappaport Hovav
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گر را به موضوع خود میبخشند؛  )2افعال ناگذرای نامفعولی مانند (افتادن و ماردن) کاه نقاش معناایی
کنشپذیر را به موضوع خود میدهند؛ بهعبارت دیگر ،افعال ناگذرای غیرکنایی در زیرساخت خود یک
مشارک عامل دارند؛ ولی افعال ناگذرای نامفعولی فاقد مشارک عامل هساتند .الزم باه ذکار اسات کاه

ساخت  -jɑدر گویش لکی تنها توانایی پیوستن به افعال مرکّب ناگذرای غیار کناایی را دارد ( )14 bو

()15 b؛ زیرا نقش این ساخت بهطور کلّی حذف مشارک عامل (کنشگر) است و نمیتواناد باا افعاال
سادة ناگذرای غیر کنایی که بالقوّه در ساخت نحوی خود مشارک عامل دارند ،ترکیاب شاود ( )16 bو
( )17 b؛ افزون بر این ،ساخت یادشده در افعال نامفعولی (ساده و مرکّب) نیز شرکت نمیکناد ( )18و
( .)19در مثالهای زیر نشان داده شده که شکل معلوم این افعال دستوری بوده ،امّا باا پیوساتن سااخت
 -jɑبه مصدر فعل ،جمالت زیر غیر دستوری شدهاند:

17) a. Ɂali
علی

xæni.
.3ش.م.خندیدن

علی خندید.

/ *xæn-jɑ.
حال.ش.خندیدن

b. *Ɂali xæn-jɑ
ش.حال-خندیدن علی
علی خندیده شد.

dowi.
.3ش.م.دویدن
/*dow-jɑ.
حال.ش.دویدن

18) a. Ɂali
علی

dow-jɑ
ش.حال-دویدن

علی دوید.

b. *Ɂali
علی

علی دویده شد.

19) a. Ɂali
علی

merd.
.3ش.م.مردن

علی مُرد.

/*merd-jɑ.
حال.ش.مردن

merd-jɑ
.حال-مردن

b. *Ɂali
علی

علی مرده شد.

ساختهای دارای -ɑɑدر گویش لکی 83/

kerdi.
.3ش.م.کردن
/*souqout-jɑ.
حال.ش .سقوط

souqout
سقوط

20) a. hævɑpemɑ
هواپیما
هواپیما سقوط کرد.

b. *souqout-kәr-jɑ
سقوط
. 3ش.م-کردن
هواپیما سقوط کرده شد.

از مثالهای ( 18تا  )19چنین استنباط میشود که افعال مرکّب یکظرفیتی نهتنهاا ظرفیات نحاوی،
بلکه ظرفیت معنایی آنها نیز یکی است .شکلهای زیر این موضوع را بهخوبی نشان دادهاند .شکل ()5
ترسیمی از ساخت معلوم فعل رقصیدن و شکل ( )6ساخت مجهول آن را نشان میدهد.

شکل ( .)6ساخت مجهول جملة ()15 b

شکل ( )5نشان میدهد که فعل رقصیدن حاوی یک مشارک عامل (علی) باوده کاه در جایگااه فاعال

جمله قرار گرفته است .نمودار ( )6با پیوستن ساخت  -jɑبه ریش فعل ،عنصر پیشفعل  ĉopiرقصیدن
در جایگاه فاعل جمل مجهول قرار گرفته و باعث شده که ظرفیت نحوی تغییر نکند؛ امّا بایاد باه ایان
نکته توجّه کرد که عنصر پیشفعل در جمل مجهول هی گاه به مفهوم کنشگر یا کنشپذیر نیست؛ بلکه
این افعال در ساخت مجهول هنوز یک کنشگر را در بطن رویداد خود دارند .از ویژگایهاای سااخت
مرکّب ناگذرای غیر کنایی در لکی این است که برخالف افعال متعدّی نمیتواند کنشگر را باهصاورت

متمّم حرف اضافهای که معادل آن در لکی  Ɂædæs / væ væsilæاست بازیافت کند؛ بهعبارت دیگر،
امکان بازیافت کنشگر در این نوع ساخت وجود ندارد .شکل ( )7پیوند بین ساختهاای دارای  -jɑو
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انواع اصلی آن را نشان میدهد:

kәr-jɑ-ø.
.3ش.م.غیرمعلوم-انجام دادن

Ɂali
علی

Ɂædæs
دست به

21) *mælɑweni
شنا

شنا بهدست علی انجام میشد.

شکل ( .)7رابطة بین انواع ساختهای دارای  -jɑدر گویش لکی

حال میتوان گفت ساختهای دارای  -jɑویژگی چنادمعنایی سااختی را مانعکس مایکنناد .درواقا

میتوان بین انواع ساختهای دارای -jɑ؛ یعنی ساخت مجهول ،ضدّ سببی و مجهول غیر شخصی ،پیوند
وراثتی ازنوع چندمعنایی را قائل شد .طی این پیوند ،ساختهای پیشگفته هریک بسط معنایی از معنای

اصلی ساخت  -jɑقلمداد میشوند .معنای اصلی ساخت  -jɑحذف فاعل /عامل در سطح جمله است و

هریک از معانی ساختهای یادشده بسطی از این معنا هستند .این امر در سااخت مجهاول ،باا حاذف

عامل و پیوستن  -jɑبه فعل در جمله و در ساخت ضدّ سببی ،با حذف عامل در سطح نحاو و پیوساتن
 -jɑبه فعل و در مجهول غیر شخصی با حذف فاعل جمله و پیوساتن  -jɑباه فعال تحقّاق ماییاباد؛

بنابراین ،مالحظه میشود که ساختهای مجهول ،ضدّ ساببی و مجهاول غیار شخصای هرکادام بساط
معنایی از ساخت  -jɑهستند.

 -4ضدّ سببی و ساخت مجهول

در گویش لکی بهطور یکسان از تکواژ  -jɑهم برای ساخت ضدّ سببی و هام بارای سااخت مجهاول
استفاده میشود .در این بخش ،خصوصیات نحوی و معنایی افعال ضدّ سببی و مجهول و تفاوت آنهاا
در لکی بررسی میشود .پدیدة تظاهر موضاوعهاای یاک فعال باهصاورتهاای گونااگون را تنااوب
موضوعی 1میگویند و ساختهای شرکتکننده در تناوب را ساختهای تناوبی مینامند .ازجملا ایان
تناوبها میتوان به تناوب سببی اشاره کرد که در ساختهایی ذیل ظاهر میشود.
1. causative alternation

ساختهای دارای -ɑɑدر گویش لکی 85/

 )22الف .شیشه شکست( .ضدّ سببی)
ب .علی شیشه را شکست( .سببی)
ج .شیشه شکسته شد( .مجهول)
در مثالهای باال موضوعهای فعلی بهصاورتهاای نحاوی و معناایی متفااوت نماود یافتاهاناد .در
مثالهای (الف و ج) شیشه در جایگاه فاعل و نقش معنایی کنشگر و در مثال (ب) شیشاه در جایگااه
مفعول و نقش معنایی کنشپذیر قرار دارد .این تناوبها دراصل تغییر در شکل گذرایی فعل هستند؛ باه
این صورت که گون گذرا فعل سببی و گون ناگذرا ،فعل ضدّ سببی قلمداد میشود .مجهول نیز فرایناد
نحوی تغییر ظرفیت یا گذرایی است که طی آن گذرایی نحوی و نه باهالازام گاذرایی معناایی کااهش
مییابد (ونولین .)147 :1997 ،1شایسته است گفته شود که در گویش منتخب ،افعال ضدّ سببی همانند
افعال مجهول با تکواژ  -jɑهمراه میشوند ( 23تا  .)24درضمن ،ذکر این نکته مهم اسات کاه در لکای
فقط افعال ضدّ سببی ساده با این تکواژ همراه میشوند و افعال ضدّ سببی مرکّب همراه با همکارد ()bi

میآیند .با مثالهای زیر ضدّ سببی حاوی پسوند  -jɑبررسی میشود.

reŝ-jɑ.
س.م-تکواژضدسببی-ریختن

23) mɑs-æ
معرفه-ماست
ماست ریخت.

kuŝ-jɑ-ø.
.3ش.م.مجهول-کشتن

24) Ɂali
علی

علی کشته شد.

هسپلمث )1993( 2ساخت ناگذرا را ساختی میداند که ظرفیت معنایی فعال را تغییار مایدهاد در
حالی که در ساخت مجهول فقط ظرفیت نحوی تغییر میکند .در ساخت ناگاذرا ،عامال جملا معلاوم
حذف میشود و کنشپذیر بهجای آن بهعنوان فاعل جمله قرار میگیرد ،پاس فاعال نحاوی در چناین
جمالتی همان کنشپذیر است .ازآنجاکه در چنین جمالتی کنشگر در حوزة معنایی آنها وجود ندارد،
میتوان نتیجه گرفت که افعال موجود در چنین جمالتی افعال غیر ارادی هستند .با اینحال ،در جمالت
مجهول ،کنشگر هنوز بهلحا معنایی در جمله قابل استنباط است ،پس افعال مجهول بهعباارتی افعاال
1. Jr. Van Valin
2. M. Haspelmath
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ارادی هستند و میتوان کنشگر را در جمالت مجهول بهصورت حرف اضافه بازیافت کارد .در اینجاا
معیارهایی برای تفکیک این دو ساخت مطرح میشود .یکی از معیارهاایی کاه باعاث تفکیاک ایان دو
ساخت میشود ،عبارت خودبهخود است که معادل آن در لکی  wež ærɑ wežاست.

25) gol-æ wež ærɑ wež
خود به خود معرفه-گل

pelmež-jɑ.
تکواژضدسببی-پژمردن

گل خودبهخود پژمرد( .ضدّ سببی)

wež ærɑ wež duri-jɑ.
خودبه خود
تکواژمجهول-دوختن

26) *læbɑs-æ
معرفه-لباس

لباس خودبهخود دوخته شد( .مجهول)

فعلهای ضدّ سببی میتوانند با عبارت قیدی خودبهخود همراه شوند ( )25ولای ایان امکاان بارای
گون مجهول وجود ندارد ( )26و مشاهده میشود که باعث بدساختشدن جمله شده است .یکی دیگر

از معیارهای تفکیک ساخت ضدّ سببی و مجهول عبارت عمداً است که معادل آن در لکای Ɂe-dæski

 /Ɂe-qæsiاست .وجود این عبارت نشاندهندة عامل انسانی و انجام عملی ارادی است و ظاهرشدن آن

با ساخت ضدّ سببی ( )27 aکه فاقد عامل است ،منجر به جملهای بدساخت میشود ولای باا جماالت
مجهول که عامل دارند جمله خوشساخت است ( )27 bآزمونهایی که معیاار تفکیاک ضادّ ساببی از
مجهول هستند ،ویژگیهای نحوی و معنایی ضدّ سببی را با این مقایسه بهدرستی نشان میدهند.
merd.
.3ش.م.مردن

Ɂe-qæsi
عمداً

27) a. *hasan
حسن

*حسن عمداً مُرد( .ضدّ سببی)

Ɂe-qæsi / Ɂe-dæski
kuŝ-jɑ.
عمداً
 .3ش.م .تکواژ مجهول-کشتن

b. hasan
حسن

حسن عمداً کشته شد( .مجهول)

این خود میتواند معیاری باشد برای اینکه عامل در مجهول کنشگر است و در ضدّ سببی کنشگار
نیست .یکی دیگر از معیارهایی که میتوان به آن پرداخت این است که افعال ضدّ سببی را مایتاوان در
ساختهای اسنادی بهکار برد ()28؛ درحالیکه در مورد افعال مجهول این موضوع صدق نمیکند ()29
و این امر میتواند نشانگر این باشد که افعال ضدّ سببی ویژگی صفت را دارند.

ساختهای دارای -ɑɑدر گویش لکی 87/

kol-jɑ-jæ.
است-ضدّ سببی-جوشیدن
pey-jɑ-jæ.
است-پسوند مجهول-پیدا

28) ʕɑw-æ
معرفه-آب

آب جوشیده است.

29) *ketɑw-æ
معرفه-کتاب

کتاب پیدا شده است.

علّت اینکه میتوان افعال ضدّ سببی را بهصورت اسنادی داشت به این مسئله برمیگردد که سااخت
ضدّ سببی بهمعنای تغییر حالت و اتّخاذ حالت جدید است .نکتا درخاور توجّاه ایان اسات کاه اگار
بخواهیم یک کنشگر را به این ساخت اضافه کنیم یا بهطور مستقیم از کنشگر در انجامشدن عمل ناام
ببریم ،از یک ساخت سببی بهره میگیریم و دیگر از صورت مجهول سخنی درمیان نیست ،هماین امار
نشان میدهد که در گویش لکی این ساخت با ساخت سببی درتقابل قرار دارد.
30) a. mɑs-æ
معرفه-ماست

reŝ-jɑ.
.3م-تکواژضدسببی-ریختن

ماست ریخت.

mɑs-æ
reŝ-ɑni.
.3ش.م.سببی-ریختن معرفه-ماست

b. Ɂali
علی

علی ماست را ریخت.

از دیگرسو ،ظاهرنشدن بند هدف و قید کنادی در ساخت ضدّ سببی و ظاهرشدن آنها در مجهاول
نشان میدهد که عامل در ساخت مجهول دارای نقش معنایی کنشگر است و در سااخت ضادّ ساببی
نقش معنایی سبب را دارد؛ البتّه این بدینمعنا نیست کاه در سااخت ضادّ ساببی عامال وجاود نادارد.
دادههای لکی مؤیّد این نکته هستند که ساخت ضدّ سببی هم در بطن رویداد خود عامال دارد .صافری
( )63 :1391بهنقل از راینهارت ( )2000مینویسد بهکاررفتن عبارت خودبهخود در ساخت ضدّ ساببی
نشان نبود عامل در جمله نیست ،درواق  ،بهکاربردن این عبارت قیدی بههمراه ضدّ سببی نشان میدهاد
که در ساخت ضدّ سببی هم عامل وجود دارد .در اینجا به شواهدی در گویش لکی اشاره میشاود کاه
نظر راینهارت را تأیید میکند.

pelmež-jɑ.
تکواژضدسببی-پژمردن

31) a. gol-æ
معرفه-گُل
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?pelmež-jɑ
تکواژضدسببی-پژمردن

گُل پژمرد(.ضدسببی)

gol-æ
معرفه-گُل

b. Ɂærɑ
چرا

چرا گُل پژمرد؟

پرسش مطرحشده در ( )31 bرویدادی را بهتصویر میکشد که عاملی بر یک موضوع درونای تاأثیر
میگذارد و اینکه گُل هی گاه بدون عامل پژمرده نمیشود .عامل میتواند خوانش کنشگر داشته باشاد؛
بدانمعنا که کسی سبب پژمردن گُل شده است یا خوانش غیر کنشگر؛ یعنی بیتوجّهی کنشگر منجر به
پژمردن آن شده است .تعبیر دیگر این است که اثرگذارهای دیگری مانند نیروی طبیعی منجر به پژمردن
گُل شده است؛ بهعبارت دیگر ،ویژگی ذاتی و درونی فعل مسئول وقوع رخداد است که بیورز)2012( 1
از آن بهمثاب مسبّب ویژگی نام میبرد .پس کاربرد قید خودبهخود با اینگونه ساختها بدانمعنا نیسات
که رخداد بدون هی مسبّب بیرونی بهوقوع میپیوندد؛ بلکه به ایانمعناا اسات کاه مسابّب در رخاداد
ناشناخته است ،بنابراین نوع کنش برای گوینده در پیشزمینه قرار میگیرد و مسبّب در پسزمینه .لوین و
رپپورت ( )2005و راینهارت 2002( 2و  )2000بر این باورند کاه در سااخت ضادّ ساببی محادودیتی
درمورد عامل وجود ندارد؛ بدینمعنا که عامل میتواند کنشگر ،نیروی طبیعی ،ابزار و نظاایر آن باشاد؛
ولی این محدودیت در ساخت مجهول به عامل انسانی محدود میشود .این مسئله روشن مایکناد کاه

تکواژ  -jɑدرواق غیر از مجهول به ساخت ضدّ سببی نیز تعلّق دارد و میتوان گفت  -jɑپسوندی است
که با افعالی همراه میشود که کنشگر آنها حذف یا دچار تنزّل شده است و به همایندلیال  -jɑفقاط

مختصّ افعال مجهول نیست.
نتیجهگیری

پژوهش حاضر به توصیف و تحلیل نقشهای معنایی و نحوی ساختهای دارای  -jɑدر گاویش لکای
براساس جایگاه موضوعیشان پرداخته است .نتایج تحلیل دادههای گردآوریشده نشاان مایدهاد کاه

ساخت  -jɑافزون بر ساخت جمالت دوظرفیتی میتواند با جمالت یکظرفیتای نیاز ترکیاب شاود و
درنهایت ،ساختی بهدست میدهد که باعث عدم حضور مشارک عامل در سااخت جملاه شاود .وجاه
اشتراک این دو ساخت این است که در هردو ساخت ،مشارک پذیرا بهمثاب فاعل روساختی جمله قارار
1. J. Beavers
2. T. Reinhart
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میگیرد؛ از طرف دیگر ،ظاهرنشدن بند هدف و قید کنادی در ساخت ضدّ سببی و ظاهرشدن آنهاا در
ساخت مجهول نشان میدهد که مشارک عامل در ساخت مجهول دارای نقش معنایی کنشگر است؛ امّا
در ساخت ضدّ سببی ،نقش معنایی سبب را دارد.
بررسی دادههای گویش لکی نشان داد که ساختهای ضدّ سببی و مجهاول در بازنماایی واژگاانی
خود دارای مؤلّف سبب بوده و بر موضوع خارجی داللت میکنند .درنهایت ،یافتههاای پاژوهش نشاان
میدهد که ساختهای دارای  -jɑویژگی چندمعنایی ساختی را منعکس میکنند .درواق میتاوان باین
انواع ساختهای دارای -jɑ؛ یعنی ساخت مجهول ،ضدّ سببی و مجهول غیر شخصی پیوناد وراثتای از

نوع چندمعنایی قائل شد .از این رهگذر ،ساختهای دارای  -jɑازراه پیوندهای وراثتای چنادمعنایی در
دستور ساختمدار با یکدیگر در ارتباط هستند و شبک معنایی  -وراثتی را تشکیل می دهند.
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