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چکیده

این پژوهش در پی آن است تا محمولهای مکاایی در بااان فارسای را در

چارچوب دستور یقش و ارجاع ،دو تحلیل ارائهشاه اب ساوی ونولاین و

الپوال ( )1997و همچنین اتین ( )2004اررسی کنه و دستهانهی معناایی اب

محمولهای مذکور ارائه دهه .در کنار این ههف اصالی ،هاهف دیراری
که پی میگیریم ،محک کارایی هر یک اب تحلیلهاای یاادشاه در بااان

فارسی و اهویژ تحلیل ارائهشه اب سوی اتین اسات .اتاین ( )2004معتقاه

است تشااهی میان ظرفیت معنایی و یحوی محماول هاای مکاایی ایااتا در

چارچوب دستور یقش و ارجاع وجود یهارد .همچنین توابیی میاان تعاهاد
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موضوعها در ساخت منطقی و تعهاد فرایقشها مشاهه یمیشود .این امار
موجب اروب تنااض

یراری در یکای اب اناههای اصاول ا طاای فارایقش

گردیه است .شایان ذکر است نصر مکان در محمولهای مکاایی ایااتا

غالباً اه دو صورت مانه یا گرو ضیهی ظاهر میشود .یتایج اررسیها یشان

داد ،آیچه اتین تناض

یرری میدایه ،در ااب محمولهای مکایی ایاتا در

باان فارسی صهق میکنه؛ همچنین در ااب افعاال لحراهای ،پایاا و افعاال

کنشی پایا ییز صادق است؛ اما در ااب افعال کنشی صهق یمیکنه .اهیرار

میرسه اا در یررگرفتن نصر مکان اه نوان محمولی مجزا ،محمولهاای
مکایی ایاتا ضرورتاً البم محاوب میشویه و یه گزار هایی استثنایی و اب

این طریا مایتاوان میاان تعاهاد موضاوعهاا در سااخت منطقای و تعاهاد

فرایقشها در چارچوب دستور یقش و ارجاع توابن ارضرار کرد.

واژههای کلیدی :محمولهای مکایی ،دستور یقش و ارجااع ،ظرفیات
معنایی ،فرایقش

 .1مقدمه

1

2

راارت دی .ونولین و ویلیام فولی در اوائال دهاة  1980دساتور یقاش و ارجااع را مطار
کردیه .این دستور اه تعامل یحو ،معناشناسی و کاراردشناسی در یراامهاای دساتوری توجاه
ویژ ای دارد و اب جمله دستورهای یقشگرا محاوب مایشاود .آیچاه سابب تماایز دساتور
یقش و ارجاع اب رویکردهای «صورتگرا» میشود این یکته اسات کاه سااختارن آن تنهاا ااا
ارجاع اه معنی و یقش ارتباطی توصیفپذیر است (ونولاین و الپاوال .)13:1997 ،یکای اب

ایواع محمولهایی که در این دستور وجود دارد ،محمولهای مکایی 3است .همانطاور کاه

اب یام این یوع محمولها پیهاست ،یکی اب موضوعهای آن »مکان» 4است .ونولاین و الپاوال

(همان )115 :دراارة محمولهای مکایی ایااتا 5معتقهیاه محماولهاای یادشاه دو موضاوع

1
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داریه که شامل شیء یا «فرد موجود در مکان» 1و مکان است .البم اه ذکر است کاه نصار
مکان در محمولهای مکایی ایاتا غالباً اهصورت مانه ظاهر میشود؛ ماینه جمله «ماریم در
آشپزخایه است» ،که «در آشپزخایه» در جملة مهیرر موضوع دومن محمولن مکایی ایاتا است
که اهشکل مانه آمه است .همچنین ممکن است این نصر مکایی اهصورت گارو ضیاهی
ییز اه کار رود .اه نوان مثال در محمولهای کنشی نصر مکایی اهصورت گرو ضیهی و یاا
اه تعبیر ونولین و الپوال ( ،)159:1997گرو حرف اضافة افزود  ،2ظاهر میشود .ااه ناوان

مثال «در پارک» اه نوان گرو ضیهین جملاه « لای در پاارک مایدود» محااوب مایشاود.

محمولهای مکایی ایاتا دو ظرفیت معنایی و یاک ظرفیات یحاوی 3داریاه .ااه ایان ترتیاب
لیرغم وجود دو موضوع در ساخت منطقیشان ،تنها یک فرایقش 4داریه .این مائله ییز اا

انه «الف »iاصول ا طای فرایقشها 5کاه اشاار ااه وجاود رااطاه و همبااتری 6میاان تعاهاد
موضوعها و فرایقشها میکنه ،در تنااض

اسات؛ حاالآن کاه اتاین ( )2004ماه ی اسات

میتوان اا ا مال تغییر ایهکی در ساخت منطقی این یاوع محماولهاا ،تفااوت میاان ظرفیات
معنایی و یحوی آیها را اب این ارد و همچنین تناض

یرریای که میان رااطة ظرفیت معناایی

و تعهاد فرایقشها در چارچوب دستور یقش و ارجاع وجود دارد (انه الف iاصاول ا طاای
فرایقش) مرتفع یمود.
پژوهش حاضر درصهد است ایواع محمولهای مکایی در باان فارسای را در چاارچوب
دستور یقش و ارجاع و همچناین اراسااد دو تحلیال ارائاهشاه اب ساوی ونولاین و الپاوال
( )1997و اتین ( )2004اررسی یمایه و دستهانهی معنایی اب آیها ارائه دهه .ااه ایان صاورت
کارایی هر یک اب تحلیلهای مهیرر درااارة محماولهاای مکاایی در بااان فارسای روشان
میشود .ارای ییل اه این مهم ،پژوهش حاضر اب چهار اخش تشکیل شه است .اخاش دوم
اا نوان «مبایی یرری» خود دو بیراخش دارد .در بیراخش اول ااه معرفای اجماالی دساتور
یقش و ارجاع میپردابیم .همچنین گذری ار مفاهیم کلیهی مراوط اه اخش تحلیل داد ها
1

located entity
adjunct preposition
3
syntactic valency
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5
macrorole assignment principles
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correlation
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خواهیم داشت .در بیراخش دوم ،تحلیل و اد ای صورتگرفتاه اب ساوی اتاین ( )2004در

ااب محمولهای مکایی در باان اایری 1ارائه میشود .در اخش سوم ار روی تحلیال داد هاا
متمرکز میشویم و کارایی هار یاک اب تحلیالهاای ارائاهشاه را ایانااار در بااان فارسای
میسنجیم .دریهایت ییز در اخش چهارم ،یتایج پژوهش حاضر ارائه خواهه شه.
 .2مبانی نظری

 .1 .2دستور نقش و ارجاع

دستور یقش و ارجاع «اه تعامال یحاو ،معناشناسای و کاراردشناسای در یراامهاای دساتوری

میپردابد» (ونولین .)1:2005 ،ایان یرریاة یقاشگارا در اوایال دهاة  80مایددی اب ساوی
باانشناسایی چون ونولین و فولی مطر شه .آیها ( )8:1984اراین ااوریه که دساتور یقاش
و ارجاع هماینه سایر یرریههای یقشگرا ،باان را اه نوان یرام ارتباط ایاایی میپناهارد .دو
پرسش اساسی که انیانگذاران دستور یقش و ارجاع مطر کرد ایه ،اه شر بیر است:
الف .چنایچه یرریة باایی اراساد تحلیل باانهای مختلفی مایناه الکوتاا 2و تاگاالو

3

ااشه ،یرریة باایی حاصل چرویه خواهه اود؟
ب .چرویه میتوان تعامل میان یحو ،معناشناسی و کاراردشناسی در یرامهای بااانهاای
مختلف را تبیین یمود؟
دستور یقش و ارجاع اب یک سطح یمایش یحوی ارخوردار است .اه بارت دیرر ،ایان

یرریه ارخدف یرریههای بایشی ماینه یرریة حاکمیت و مرجعگزینای 4های گویاه سااخت
ایتزا یای دریرر یمیگیرد .اه همین لات اسات کاه ونولاین ( )209:2001اد اا مایکناه

دستور یقش و ارجاع یرریهای کمینهگارا اسات .سااخت معناایی و سااخت یحاوی در ایان
دستور اهگویهای ماتقیم اا هم ارتباط پیها میکننه و جملههای باان را تولیه میکنناه ،البتاه
وامل کاراردشناختی و گفتمایی ییاز تث یرگذاریاه .شاکل  1ایراارة یراری دساتور یقاش و
ارجاع را یشان میدهه.
1
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شکل  :1یرام دستور یقش و ارجاع

الرااوریتم پیویااهی دوسااویه تعاماال میااان اابیمااایی یحااوی و معنااای را اب دیااه گوینااه
(معناشناسی اه یحو) و شنویه (یحو اه معناشناسی) توصیف میکنه .یکتة حاائز اهمیات ایان
است که دوسویه اودن الروریتم پیویهی اه معنای گشتاری ااودن فرایناه پیویاه ییاات .ااه
بارت اهتر ،هی یاوع صاورت روسااختی و رفسااختی وجاود یاهارد .همچناین مفااهیم
ایتزا ی ماینه  ،PROردها ،افعاال سابک وغیار در ایان دساتور جاایی یاهارد .در حقیقات،
دوسویه اودن پیویه میان اابیماییهای یحوی و معنایی امکان اررسای پاار گفتااری را اب دو
باویة دیه فراهم میسابد.
همانطورکه در شکل  1مشاهه میشود ،وامل کاراردشناختی و کدمی میتوایناه اار
هر مرحله اب این فراینه تث یر ارذارد .در دستور یقش و ارجاع تعامل وامل کاراردشاناختی
و کدمی اا یحو و معناشناسی یکی اب چنهین طرق اصلی است که در آن باانها اا یکاهیرر
متفاوتنه (ونولین .)20:2005 ،انااراین ،در این یرریه شاهه تقاال محورهای یحوی و معنایی
اب یک سو و محورهای کاراردشناختی اب سوی دیرر هاتیم.
 .1 .1 .2ساخت بند

ساخت انه در چارچوب دستور یقش و ارجاع دو ویژگی دارد که سبب میشاود ااه تماامی

باانها توجه شود و اب توجاه ویاژ ااه بااانهاای هناه و اروپاایی جلاوگیری شاود .ایان دو
ویژگی بارتنه اب:
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الف .یرریة ساخت انه اایه تمامی ویژگیهای جهاایی و همراایی اناهها را ایاان کناه و
مشخصههایی را ار باانهایی تحمیل یکنه کاه شااههی اار وجاود آن مشخصاههاا در بااان
مهیرر یافت یمیشود؛
ب .یرریة ساخت اناه اایاه اب ایان ضاالیات ارخاوردار ااشاه کاه سااختهاای مشاااه در
باانهای مختلف را اه شیو های مشااه تحلیل و اابیمایی کنه (ونولین.)3:2005 ،
ساخت انه در این یرریه الیهای است و ار پایة دو تقاال معنایی که شاامل تقااال ناصار
محمولی و غیرمحمولی و همچنین تمایز میان گرو های اسمی و حرف اضاافهای کاه اارای
محمول ،موضوع هاتنه و آن دسته کاه غیرموضاوع هااتنه ،شاکل مایگیارد .آن دساته اب
گرو های اسمی و حرف اضاافهای کاه موضاوعن محماول محااوب یمایشاویه ،در اخاش

حاشیه 1ضرار میگیریه و شامل افزود هایی هاتنه که مرکز 2را توصیف میکنناه .جاهول 1
رااطة میان ناصر معنایی و ساب های یحوی کاه در سااخت الیاهای اناه وجاود دارد ،یشاان
میدهه (ونولین و الپوال.)27:1997 ،
جدول  :1ساخت الیهای انه ( ونولین و الپوال) 27:1997 ،
نصر  /ناصر معنایی

واحه یحوی
هاته

محمول

موضوع مرکز

موضوع در اابیمایی معنایی محمول

حاشیه

غیرموضوع

مرکز

موضوعها  +محمول

انه ( = حاشیه  +مرکز )

غیرموضوع ها  +موضوعها  +محمول

 .2 .1 .2ساخت معنایی

ساخت معنایی و همچنین طبقهانهی افعاال در دساتور یقاش و ارجااع اراسااد یرریاة «یاوع

مل »3که ویهلر )1967( 4آن را مطر کرد است ،استوار گشاته اسات .ایراارة پیشانهادی
1

periphery
core
3
Aktionsart
4
Vendler
2
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ویااهلر اب افعااال ایاااتا ،1لحرااهای ،2پایااا 3و کنشاای 4تشااکیل شااه اساات .ونولااین و الپااوال

( )100:1997دو طبقة دیرر اا ناوان افعاال کنشای پایاا 5و افعاال منقطاع 6ااه یراام ماذکور

افزود ایه .این افعال اا چهار مشخصة دوتایی [ -/+ایاتا -/+[ ،]7پویا -/+[ ،]8پایایی ]9و [-/+
لحرهای ]10اه شکل بیر توصیف میشویه:

جدول  :2طبقههای فعلی (ونولین)33:2005 ،
طبقههای فعل
ایاتا
(دایاتن ،دوست داشتن ،اودن)
کنشی
(ااریهن ،خوایهن ،خوردن)
لحرهای
(ترکیهن ،خورد شهن ،منفجر شهن)
پایا
(یخ ااتن ،اهبود یافتن ،یاد گرفتن)
کنشی پایا
(بیگ بدن  :لی بیگ را بد)
منقطع
( طاه کردن ،سرفه کردن)

ایاتا

پویا

پایایی

لحرهای

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

+

+

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-/+

-

+

در چارچوب دستور یقش و ارجاع ،رااطة میان گزار و موضوعهایش در ضالب سااخت

منطقی 11یمایان میشود .ساخت منطقی ارای هر یک اب طبقههاای فعلای فاوق در جاهول 3
1

state
achievement
3
accomplishment
4
activity
5
active accomplishment
6
semelfactive
7
static
8
dynamic
9
telic
10
punctual
11
logical structure
2
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آمه است .یکتة حائز اهمیت این است فعلهای ایاتا و کنشی دو دساتة اصالی هااتنه کاه
ساخت منطقی دیرر فعلها اراساد آیها یشان داد میشود (پوی.)109:2010 ،1

جدول  :3طبقههای فعلی و ساخت منطقی آیها ( ونولین و الپوال)109:1997 ،
طبقههای فعلی

ساخت منطقی

ایاتا

)predicate′ (x) or (x, y

کنشی

)])do′ (x, [predicate′ (x) or (x, y

لحرهای
پایا
کنشی پایا
منقطع

INGR predicate′ (x) or (x, y), or
)])INGR do′ (x, [predicate′ (x) or (x, y
BECOME predicate′ (x) or (x, y), or
)])BECOME do′ (x, [predicate′ (x) or (x, y
)do′ (x, predicate′1 (x,(y))]) & BECOME predicate′2 (z, x) or (y
SEML predicate′ (x) or (x, y), or
)])SEML do′ (x, [predicate′ (x) or(x, y

یقشهای معنایی در این یرریه اه شاکلی متفااوت اب ساایر یرریاههاا معرفای مایشاویه.
یقشهای معنایی در سه الیه اررسی میشویه .دساتة اول ،یقاشهاای معناایی مخاتع فعال

2

یامیه میشود؛ ماینه شنویه  ،3دویه  .4دستة دوم روااا معناایی 5هااتنه ،ایان دساته شاامل

همان روااا معناایی مایشاویه کاه در سانت فیلماوری معرفای شاه ایاه؛ مایناه کنشارر،6

تجراهگر .7دستة سوم کاه در چاارچوب دساتور یقاش و ارجااع معرفای شاه ایاه شاامل دو
فرایقش 8اا ناوین ا رگذار 9و ا رپذیر 10هاتنه (ونولین .)53-54 :2005 ،اهیرار ونولاین و

الپوال ( ،)143:1997این یقشها همراییایه و مختع بااان خاصای ییااتنه .ااییشاانتارین
یقش معنایی ارای ا رگذار و ا رپذیر اهترتیب کنشرر و کنشپذیر 11هاتنه .یکتة مهم دیرار

1

Pavey
verb- specific semantic roles
3
hearer
4
runner
5
thematic relations
6
agent
7
experiencer
8
macrorole
9
actor
10
undergoer
11
patient
2
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این است فرایقشهای ا رگذار و ا رپاذیر ااهطاور کامال ااا یقاشهاای دساتوری «فا ال» و
«مفعول» یکاان و منطب ییات؛ ماینه:
 -گراه شیشه را شکات.

گراه :ا رگذار و فا ل

 -شیشه شکات.

شیشه :ا رپذیر و فا ل

شیشه :ا رپذیر و مفعول

رااطة میان فارایقشهاا و وضاعیت موضاوعهاا در سااخت منطقای در سلاالهمراتاب دو
فرایقش ا رگذار و ا رپذیر ارائه میشود .ونولین ( )187:1996معتقه است فرایقشها «رااطة
اولیه میان ساخت منطقی و اابیمایی یحاوی» اسات .ایتخااب موضاو ی در سااخت منطقای
اه نوان ا رگذار و ا رپذیر اراساد احتمال اود و اهصورت سلالهمراتب در شکل  2آماه
است:

شکل  :2سلالهمراتب ا رگذار – ا رپذیر (ونولین و الپوال)146:1997 ،

تعهاد فرایقشهای یک فعل اب سااخت منطقای آن پایشاینای مایشاود .اصاول ا طاای
فرایقش اهصورت بیر است (ونولین و الپوال:)152:1997 ،
اصول اعطای فرانقش:

الف .تعداد :تعهاد فرایقشهایی که یاک فعال مایپاذیرد کمتار و یاا ارااار ااا تعاهاد

موضوعها در ساخت منطقی است.
 .iاگر فعلی دارای دو موضوع و یاا ایشاتر در سااخت منطقای خاود ااشاه ،دو فارایقش
میپذیرد.
مثال :مریم کتاب را اه بهرا داد.
])[do′ (Maryam, ᴓ)] CAUSE [BECOME have′ (Zahrɑ, Ketɑb
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 .i.iاگر فعلی یک موضوع در ساخت منطقی خود داشته ااشه ،یک فرایقش میپذیرد.
مثال :حاین سرفه کرد.

])])[SEML do′ (Hossein, [Cough′ (Hossein

ب) ماهیت :ارای افعالی که یک فرایقش میپذیریه:
 .iاگر فعل دارای یک محمول کنشی در ساخت منطقی خاود ااشاه ،فارایقش ا رگاذار
است.
مثال :لی دویه.
])])[do′ (Ali, [run′ (Ali

 .i.iاگر فعل دارای محمول کنشی در ساخت منطقی خود یباشه ،فرایقش ا رپذیر است.
مثال :شیشه شکات.
])INGR [break′ (ɪe

 .2 .2تحلیل بتین ( )2004دربارة محمولهای مکانی در زبان بانگی

اتین ( )2004تحلیل جهیاهی پیراماون محماولهاای مکاایی در چاارچوب دساتور یقاش و
ارجاع ارائه کرد است و همچنین اه طبقهانهی محمولهای مذکور در باان اایری پرداختاه
است .محمولهای مکایی ایاتا در چارچوب دستور یقش و ارجااع دو موضاوع داریاه کاه
شامل شیء یا فرد موجود در مکان و مکان است .اگرچه این دساته اب محماولهاای مکاایی
ایاتا در اکثر باانها اب یرر معنایی دو ظرفیات داریاه ،اب یرار یحاوی حااوی یاک ظرفیات
هاتنه .اب طرفی این محمولها در چاارچوب دساتور یقاش و ارجااع اساتثنا در یرار گرفتاه
میشود و اه این صورت توجیهی ارای تناض

یرری حاصل میان رااطة ظرفیت معناایی و یاا

تعهاد موضوعها در ساخت منطقی اا تعهاد فرایقشها اه دست داد مایشاود .اتاین ()2004
ارای ارائة دستاورد خود پس اب توضیحاتی دراارة دستور یقش و ارجااع ااه معرفای سااخت
منطقیای که ونولین و الپوال ( )115:1997ارای محمولهای مکایی ایااتا ارائاه کارد ایاه،
ماایپااردابد .آنگااا ساااخت منطقاای پیشاانهادی خااود را ارائااه ماایدهااه .ساااخت منطقاای
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محمولهای مکایی ایاتا در چارچوب دستور یقش و ارجاع اه شکل بیر اسات (ونولاین و
الپوال:)115:1997 ،

)be- Loc′ (x, y

ساخت منطقی فوق حاوی محمول دو جایراهی است کاه  xو  yییاز موضاوعهاای آن
هاتنه .این درحالی است که لیرغم وجود دو موضوع در سااخت منطقای ،محماولهاای
مکایی ایاتا دارای یک فرایقش هاتنه و این مائله ییز اا انه «1الف» اصول ا طاای فارایقش
در چارچوب دستور یقش و ارجاع که میگویه «اگر فعلی دارای دو موضوع و یا ایشاتر در
ساخت منطقی خود ااشه ،دو فرایقش میپذیرد» (ونولین و الپاوال )152:1997 ،در تنااض
است .اتین ( )2004ارای رفع این تناض

یرری معتقه است اا ا مال تغییر ایهکی در ساخت

منطقی محمولهای مکایی ایاتا میتوان این مائله را حل کرد .ساخت منطقی جهیاه اارای
این دسته اب محمولها اه صورت بیر است (همان:)3 :

)])be′ (x, [Loc′ (y

اهین ترتیب دومین موضوع در ساخت منطقی فوق اهشکل محمول درمیآیه و محمول
ییز در یقش موضوع محاوب یمیشود .اه بارت دیرر ،مکان اه نوان محمول و یه بارتی
ارجاا ی دریرار گرفتاه ماایشاود .اناااراین ،محماولهااای مکاایی ایااتا ضارورتاً البم و یااه
گزار هایی استثنایی اه حااب میآینه و اب ایان طریا تاوابیی میاان تعاهاد موضاوعهاا در
ساخت منطقی و تعهاد فرایقشها ارضرار میگردد.
 .3تحلیل دادهها

آیچه در این اخش اب یرر خواهه گذشت طبقهانهی محماولهاای مکاایی فارسای اراسااد
یرریة یوع مل و توصیف معناایی آیهاا در چاارچوب دساتور یقاش و ارجااع و دو تحلیال
متفاوت ارائهشه اب سوی ونولین و الپوال ( )1997و اتاین ( )2004اسات .همچناین اب ایان
طری اه محک فرضیة اتین مبنی ار وجود تناض

در ااب محمولهای مکایی ایاتا میپردابیم.

یرری در چارچوب دستور یقش و ارجااع
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 .1 .3محمولهای مکانی

 .1 .1 .3افعال ایستا

ونولین ( )33:2005معتقه است افعال ایاتا اه کنش خاصی اشار یمیکننه و دارای مختصة

غیرپویا 1و اهلحاظ بمایی یامحهود هااتنه .ااهیرار رضاایی (« ،)29:1391افعاال ایااتا ایشاتر
ایانکننهة احااسات درویی ،واطف ،شرای و ویژگیهایی دراارة حاالت روانشاناختی و
مالکیت هاتنه ،همچنین فعل «اودن» ییز ایاتا محاوب میشود» .ویژگی مومی و اارب ایان
یوع فعلها این است که افعال ایاتا ویژگیهایی را اه شیء یا فردی یاابت مایدهناه .حاال

اگر این ویژگی یابتداد شه مکان آن موجودیت 2ااشه ،محمول حاصل ،محمول مکاایی

ایاتا است .اتین ( )5:2004ار این ااور است که در این یوع محمولها غالباً مکان ااهصاورت
گرو حرف اضافة مکایی ،ضیههای اشار و یا افعال ایاتای مکایی یشاان داد مایشاویه .ااه
تحلیل مثال بیر میپردابیم:
 .1لی در خایه است.
اراساد تحلیل ونولین و الپوال ( ،)115:1997ارای مثال فوق دو موضوع که ااهترتیاب
بارتنه اب « لی» و «خایه» در یرر گرفته میشود .این دو موضوع اشاار ااه ظرفیات معناایی
محمول فوق ییز دارد .درمحمول مکایی مذکور فق یک فرایقش « ،لی» در یقش ا رپاذیر،
وجود دارد .انااراین ،توابن و تعادلی که میان تعهاد موضوعهاا در سااخت منطقای و تعاهاد
فرایقشها اایه وجود داشته ااشه ،اب این رفته است.
)be- Loc′ (x, y

)be- at′ (Ali, xɑne

 .2مریم در مهرسه اود.
تحلیل مثال ( )2ییز هماینه مثال ( )1و اهصورت بیر است:

)be- at′ (Maryam, madrese

همانطور که مشاهه میشود ،در مثال ( )2ییز دو موضاوع یعنای «ماریم» و «مهرساه» و
یک فرایقش «مریم» ا رپذیر وجود دارد .اراسااد تحلیال اتاین ( ،)3:2004اارای مثاالهاای
شمارة ( )1و ( )2یک موضوع در ساخت منطقی یمایان مایشاود و همچناین یاک فارایقش
وجود دارد .انااراین ،انه «الف »iاصول ا طای فرایقش «اگار فعلای دارای دو موضاوع و یاا
non-dynamic
entity

1
2
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ایشتر در ساخت منطقی خود ااشه ،دو فرایقش میپاذیرد» (ونولاین و الپاوال،)152:1997 ،
یق

یمیشود و دریتیجه انه «الف « »iiاگار فعلای یاک موضاوع در سااخت منطقای خاود

داشته ااشه یک فرایقش میپذیرد»(همان) ،ارضرار میگردد.
)])be′ (x, [Loc′ (y

)])be′ (Ali, [at′ (xɑne
)])be′ (Maryam, [at′ (madrese

در ادامه اه اررسی افعال لحرهای ،پایا ،کنشی و کنشی پایا در باان فارسی میپردابیم.
 .2 .1 .3افعال لحظهای

اه یرر ونولین ( ،)34:2005افعال لحرهای تغییرات لحرهای را یشان میدهنه و یقطاة پایاان

داریه .رضایی ( )29:1391دراارة این افعال مییویاه افعاال لحراهای «در یاک لحراه روی
میدهنه و اه پایان میرسنه» .افعال لحرهای اب افعال ایاتا مشت میشویه و حاوی ملراری
اهیام  INGRهاتنه .اه قیهة اتین ( )9:2004این دساته اب محماولهاا همایناه محماولهاای
مکایی ایاتا یک فرایقش داریه.
اه اررسی ساخت منطقی جمدت بیر میپردابیم.
 .3لی افتاد.

)]INGR be′ (Ali, [fall′

 .4لی مرد.

 .5مریم رسیه.

1

)] INGR be′ (x, [pred′
)]INGR be′ (Ali, [die′
)]INGR be′ (Maryam, [arrive′

گرو حرف اضافهای غالباً اه سه دسته گرو های حرف اضاافهای موضاو ی ،2افازود و

موضوع-افزود  3تقایم میشویه (ونولین و الپوال .)159:1997 ،در این اخش ،اه توصایف
دو گرو آخر میپردابیم .گرو های حرف اضافه افزود در ساخت منطقی جمله ،موضاوعن

محمول محاوب یمیشویه و میتوان آیها را اب جمله حذف کارد .ایان گارو هاا ااهلحااظ

یحوی در حاشیة مرکز ضرار داریه و اهلحاظ معنایی همیشه محمولی هااتنه .ااهدلیال آنکاه
1

[ ]pred′همان [) ]Loc′(yاست.
argument-marking preposition
argument-adjunct preposition

2
3
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این یوع افزود ها مرکز را توصایف مایکنناه ،سااخت منطقای مرکاز را ااه ناوان یکای اب

موضوعهای خود دریرر میگیریه .ااه باارت اهتار ،در اابیماایی معناایی ،سااخت منطقای

مرکز را اه ناوان موضاوع دوم خاود و گارو اسامی درون خاود را ااه ناوان موضاوع اول

محاوب میکننه .اه نوان مثال ،در جملاة « لای اب درخات افتااد»« ،اب درخات» افازود ای
مکایی است که اه صورت گرو حرف اضافه آمه است .در اابیمایی معنایی که ونولاین و

الپوال (همان) ارای جمدتی اب این دست رضه میداریاه ،گارو حارف اضاافة افازود در
ااتهای ساخت منطقی ضرار میگیرد:
 .6لی اب درخت افتاد.

)])be-From′ (tree, [INGR fall′ (Ali

در حالیکه اتین ( )10:2004این دساته اب افازود هاا را در ایتهاای سااخت منطقای ضارار

میدهه:

)])be′ ([INGR be′ (Ali, [fall′])], [From′ (tree
وی معتقه است در اابیمایی فوق ،سااخت منطقای مرکاز [)]،]INGR be′ (Ali, [fall′

اولین موضوع در ساخت منطقی جمله )]) be′ (x, [from′ (treeاست.

در مقاال این گرو  ،گرو دیرری اهیام گرو حرف اضافة موضوع-افزود وجود دارد.

اهیرر ونولین و الپوال ( ،)159:1997دستة یادشه خود اهمنزلة محمول تلقی مایشاود .ایان

گرو موضو ی را اه انه میافزاینه و آن را در ساخت منطقی مرکز اه اشتراک مایگذاریاه

و ساخت منطقی مرکز را اه نوان موضو ی در یرار یمایگیریاه .ااه باارت دیرار ،گارو

حرف اضافه موضوع-افزود توأمان یقش موضوع و یقش افزود را در جمله ایفا میکنناه.
اه دو  ،آیها موضوع و اطد ات معنایی ااه اناه ماذکور مایافزایناه .ااه ناوان مثاال ،اتاین

( )10:2004معتقه است گرو حرف اضافه « »kin- di gimbatadnدر معناای « »to dockدر

جملة بیر گرو حرف اضافه موضوع-افزود اه شمار میآیه:
gimbatadn
dock

kin-di
to-on

7. Sia
]n-dabuɁ [in-dabuɁ
3s.Nom
REALIS-fall
’‘He fell down to the dock

ساخت منطقی جملة فوق اراساد تحلیل اتین (همان) اهصورت بیر است:

INGR be′ (3s, [fall′]) & BECOME be′ (3s, [on′ (gimbatadn)])1

 & 1اهمعنای «سپس» است و توالی بمایی را یشان میدهه (فولی و ونولین.)51:1984 ،
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حال اه تحلیل جملة بیر میپردابیم:
 .8هواپیما درون دریاچه سقوط کرد.
INGR be′ (havɑpeymɑ, [fall down′]) & BECOME be′ (havɑpeymɑ, [into′
)])(daryɑʧe

 .3 .1 .3افعال پایا

این دسته اب افعال در یک اابة بمایی رخ مایدهناه و مشخصاة [+پایاایی] داریاه (ونولاین،
 .)34:2005رضایی ( )28:1391دراارة این دسته اب افعاال معتقاه اسات افعاال پایاا «اب جملاه
فعلهای تغییر حالت است که ضاالیت استمراری داریه و دارای یمود پایایی هااتنه» .سااخت
منطقی محمولهای پایا ییز هماینه محمولهای لحرهای ارگرفته اب سااخت منطقای محماول
ایاتا است اا این تفاوت که این یوع محمولها ملرری اهیام  BECOMEداریه؛ ماینه:
 .9لی یزدیک درخت شه.
در اابیماییای که ونولین و الپوال ( )109:1997ارای مثال فوق ارائه میدهنه « ،لی» و
«درخت» هم رض یکهیرر و دو موضوع انه فوق محاوب میشویه:
)BECOME be- near′ (Ali, deraxt

)BECOME be- Loc′ (x, y

در حالیکه در ساخت منطقایای کاه اتاین ( )8-9: 2004پیشانهاد مایدهاه« ،درخات»

اه نوان گزار ای مجزا دریرر گرفته میشود و تنها موضوع انه مذکور « لی» اسات کاه در
یقش معنایی ا رپذیر اهکار میرود.
BECOME be′ (Ali, [near′

))BECOME be′(x, Loc′ (y
)])(deraxt

اه نوان مثالی دیرر اه اابیمایی سااخت منطقای جملاه بیار در چاارچوب تحلیال اتاین
( )2004میپردابیم:
 .10کیک در فر سوخت.

)])be′ ([BECOME be′ (x, [predicate′])], [Loc′ (y
)])be′ ([BECOME be′ (cake, [burn′])], [in′ (oven

همانطورکه اب یمویة فوق ارمیآیه ،تنها یک موضوع «کیک» ،آن هم در یقش معناایی
ا رپذیر ،در ساخت منطقی یمایان است.
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 .4 .1 .3افعال کنشی

افعال کنشی غالباً اب گزار های ایاتا مشت یمیشویه و گزار ای ماتقل اه حاااب مایآیناه

(ونولین224:1990،؛ یک .اتین  .)11:2004اب مهمترین ویژگیهای افعال کنشای مایتاوان
اه پویا اودن و یامحهود اودن این دسته اب افعال اهلحاظ ااابة بماایی اشاار کارد (ونولاین،
 .)33:2005اه تحلیل مثالهای بیر دضت کنیه:
 .11مریم در پارک میدود.
 .12بهرا در پاسا ضهم میبیه.
 .13لی در دریا شنا میکنه.
ونولین و الپوال ( )115:1997جملههای فوق را اهترتیب اهصورت بیر تحلیل میکننه:

)])be- Loc′ (x, [do′ (x, [predicate′ (x) or (x, y
])])be- in′ (park, [do′ (Maryam, [run′ (Maryam
])])be- in′ (pɑsɑʒ, [do′ (Zahrɑ, [walk′ (Zahrɑ
])])be- in′ (daryɑ, [do′ (Ali, [swim′ (Ali

در جملة شمارة ( ،)11یک موضوع یعنی «ماریم» و ییاز یاک فارایقش ا رگاذار یمایاان
است .در جملههای ( )12و ( )13ییز یک موضوع که اهترتیب بارتنه اب «بهارا» و « لای» و
یک فرایقش ا رگذار وجود دارد .همانطور که پیهاست ،در تحلیل مثاالهاای فاوق تعاادل
میان تعهاد موضوعها در ساخت منطقی و همچنین تعهاد فرایقشهاا ارضارار اسات .اناااراین،
انه «الف »iاصول ا طای فرایقش ییز یق

یشه است بیرا این گزار کنشی یک موضوع و

یک فرایقش دارد .گرو حرف اضافة مکایی ییز در گزار فوق اب یوع گارو حارف اضاافة
افزود ای است .اه بارت دیرار ،گارو ماذکور گارو حارف اضاافة محماولی اسات کاه
اطد ات معنایی اه گزارة کنشی افزود است و جزئی اب موضوع و ظرفیت فعلهای کنشی
«دویهن»« ،ضهم بدن» و «شنا کردن» محاوب یمیشود.
مثال و تحلیلی که اتین ( ) 11-13: 2004ارائه داد است اه شر بیر است:

14. Sia
l-em-ongi [-ₔ m –longi] di sungi
3s- Nom
-ACY-swim
at river
’‘He swims in the river
)])be′ ([do′ (x, [predicate′ (x)])] , [Loc′ (y
)])be′ ([do′ (3s, [swim′ (3s)])], [at′ (sungi
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اه یرر یراریهگان ،تنها تفاوتی که میان دو ساخت منطقی ارائهشاه اب ساوی ونولاین و
الپوال ( )1997و اتین ( )2004در رااطه اا محمولهای کنشی مشاهه مایشاود ،محال ضارار
گرفتن گرو حرف اضافة افزود است .همانطورکه در اخش « ».2 .1 .3ییز اشاار شاه ،ااه
دلیل آن که گرو حرف اضافة افزود مرکز را توصیف میکناه ،سااخت منطقای مرکاز را
اه نوان یکی اب موضوعهای خود در یرار مایگیارد (ونولاین و الپاوال .)159:1997 ،اتاین
( )11-13: 2004ییز جهت ییل اه این ههف ،گرو مذکور را در ایتهای ساخت منطقی ضارار
میدهه تا اهینواسطه ساخت منطقی مرکز )])]) be′ ([do′ (3s, [swim′ (3sاولین موضوع
در ساخت منطقی )]) be′ (x, [at′ (sungiمحاوب شود.
 .5 .1 .3افعال کنشی پایا

افعال کنشی پایا اه افعالی گفته مایشاود کاه یقطاة پایاان داریاه .ااه باارت دیرار ،دارای
ویژگی [+پویاا] و [+پایاایی] هااتنه (ونولاین .)34:2005 ،رضاایی ( )28-29: 1391معتقاه
است افعال کنشی یمود پایایی یهاریه ولی ممکن است اهیحوی اه کار رویه که دارای یماود
پایایی ااشنه ،اه این صورت که اگر موضوع دوم فعل کنشی ااهصاورت غیارارجاا ی ،اسام
جنس یا یوع ااشه ،فعل اب یوع کنشی خواهه اود ،در غیر این صورت فعل کنشی پایا است.
لی غذا خورد :کنشی

لی غذا را خورد :کنشی پایا

حال اه تحلیلهاای ارائاهشاه در چاارچوب دساتور یقاش و ارجااع و همچناین تحلیال
پیشنهادی اتین ( )2004ارای مثالهای بیر میپردابیم.
 .15لی اه آن طرف رودخایه شنا کرد.
 .16فاطمه اه سمت پارک میدود.
 .17سراابان اه سمت خیااان ر میرویه.
ونولین و الپوال ( )111:1997جملههای فوق را اهترتیب اهصاورت بیار صاورتاناهی
میکننه:

))do′ (x, [predicate′ (x)] & BECOME be- Loc′ (x, y
))do′ (Ali, [swim′ (Ali)] & BECOME be- at other side′ (river, Ali
))do′ (Fɑteme, [run′ (Fɑteme)] & BECOME be-at′ (park, Fɑteme
))do′ (soldiers, [march′ (soldiers)] & BECOME be-at′ (street, soldiers
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اراساد تحلیل اتین ( )12:2004میتوان مثالهای فوق را اهترتیب اه شکل بیر یوشت:

(])do′ (x, [predicate′ (x)]) & BECOME be′ (x, [Loc′ (y
(])do′ (Ali, [swim′ (Ali)]) & BECOME be′ (Ali, [at other side′ (river
(])do′ (Fɑteme, [run′ (Fɑteme)]) & BECOME be′ (Fɑteme, [at′ (park
(])do′ (soldiers, [march′ (soldiers)]) & BECOME be′ (soldiers, [at′ (street

همانطور که مشاهه میشود ،اتین اا جها کردن مکان و یمایش دادن آن تحت باارت
) Loc′ (yتعهاد موضوعها را در ساخت منطقی اه یک کااهش داد اسات در حاالیکاه ااا
تحلیلی که اراساد تحلیل ونولین و الپوال ( ،)111:1997در جملاة شامارة (،»river« ،)15

در مثال شمارة ( »park« ،)16و در مثال شامارة ( ،»street« ،)17ییاز اخاش درویای سااخت
منطقی و هم رض اا ا رگذاران جملههای خود که اهترتیاب بارتناه اب « لای»« ،فاطماه» و
«سراابان» محاوب میشویه.
 .4نتیجهگیری

در این پژوهش اه اررسای و دساتهاناهی معناایی محماولهاای مکاایی در بااان فارسای در

چارچوب دستور یقش و ارجاع و دو تحلیل متفااوت ارائاهشاه اب ساوی ونولاین و الپاوال
( )1997و اتین ( ) 2004پرداختیم .همچناین فرضایه اتاین مبنای اار وجاود تنااض

یراری در

دستور یقش و ارجاع دراارة محمولهای مکایی را اررسی کردیم .پس اب اررسی داد هاا ااه
این یتیجه رسیهیم آیچه اتین تناض

یرری میدایه و اه هم تاوابن میاان ظرفیات معناایی و

تعهاد فرایقشها در محمولهای مکایی ایاتا اشاار مایکناه ،درااارة محماولهاای مکاایی
ایاتا در باان فارسی صهق میکنه .سپس همین مائله را درااارة افعاال لحراهای و پایاا ییاز
اررسی کردیم .یراریهگان معتقهیه تنها تفاوتی که میاان دو سااخت منطقای رضاهشاه اب
سوی ونولین و الپوال ( )1997و اتین ( )2004ارای افعال کنشی مشاهه میشود ،ااه محال
ضرار گرفتن گرو حارف اضاافة افازود در ایان یاوع سااختهاا مرااوط مایشاود .ااه یرار
یراریهگان این سطور ،اتین ( )2004اا جااهجا کردن گرو حرف اضافة افزود و ایتقاال آن
اب ااتهای ساخت منطقی اه ایتهای ساخت منطقای گازار ماهیرر در صاهد اسات یقاش ایان
گرو اب افزود ها را در ساخت منطقی اهتر یشان دهه بیرا همانطور که اشاار شاه ،گارو
یادشه ساخت منطقی مرکز را اه نوان یکی اب موضاوعهاای خاود دریرار مایگیارد و در
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 ساخت منطقی مرکز اه ناوان اولاین موضاوع در سااخت،اابیماییای که اتین ارائه میدهه
 دراارة افعال کنشی پایا ییز فرضیه اتین صاهق مایکناه بیارا.منطقی جمله محاوب میشود
وی در تمامی تحلیلهایش در تدش است مکان را اه نوان گزار ای مااتقل یشاان دهاه تاا
 وی در تحلیال.اهین طری در تعهاد موضوعهای فعل در ساخت منطقی تغییری ا مال کنه
افعال کنشی پایا ییز همین شیو را پی گرفته است و اا ساخت منطقایای کاه ارائاه مایدهاه
.) ااضی میمایه و آن ییز تنها فرایقش ساخت مهیرر تلقی میشودx( تنها یک نصر
منابع
 مجلاة.» «اررساای یحااوی و معنااایی فعاالهااای ایاااتا در باااان فارساای.)1391(  والاای،رضااایی
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