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 چکیده
تنواوب مفعوویی    شوو.  گفتوه موی  « تناوب مفعوویی »فعلی  های متفاوت مفعول به عنوان یک موضوعبه بازنمایی

بین .و ساخت نحوی از یک فعل است که .ر آن مشارک .وم .ر یک ساخت .ر  ۀ.ر این مقایه رابط شدهمطایعه

د  افعال زیا.ی .ر زبان فارسوی  یابای ظهور می.یگر .ر نقش موضوع حرف اضافه نقش مفعول مستقیم و ساخت

ی مصورفی  ا.راکوی  اشوتیاوی و تماسوی اسوت  .ر ایون       ها.ارای این نوع تناوب هستند که از بارزترین آنها فعل
پور.ازیم و عوامول   ها از .یدگاه .سوتور نقوش و ارجواع موی    این فعل جستار به توصیف تناوب مفعویی .ر ساخت

وابستگی نحوی زبوان فارسوی  مکایموات     ۀهای مرتبط از پیکر  .ا.هکنیممعنایی مؤثر بر این تناوب را تبیین می

های تلویزیونی استخراج شده و .ر چوارچوب ایون نیریوه    ها یا برنامهی معیار و متن سخنرانیگفتاری فارس ۀگون

.هد که ساخت تناوب مفعویی .ر زبان فارسی انتخواب بوین یوک موضووع     شو.  این مطایعه نشان میبررسی می
    .فرانقش و یک موضوع غیرفرانقش است و به نمو. فعل و )نا(مشخص بو.ن مشارک .وم بستگی .ار
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 مقدمه -1

کنند و طی آن مشارک .وم فعول  های زیا.ی .ر زبان فارسی .ر تناوب مفعویی شرکت میفعل

ای اسوت  .ر سواخت .یگور مفعوول مسوتقیم      که .ر یک ساخت به صورت موضوع حرف اضافه
موضووع   -مفعوول  .ر زبان فارسوی  تنواوب  های مفعویی عکس  این .سته از تناوبرشو. و بمی

 شوند   ( بازنمایی می2( و )1های نحوی )شو. که به صورتنامیده می 1یاحرف اضافه
)1(  NPx     PNPy     V  

)2( NPx     NPy + (râ)    V 

معنوایی متفواوتی تعلو     هوای  کنند به طبقههایی که .ر این نوع تناوب شرکت میمحمول
اشواره نموو.  .ر    5و تماسوی  4  اشتیاوی3  ا.راکی2های مصرفیتوان به فعلیجمله م.ارند که از

  استههایی از این تناوب آور.ه شد( به ترتیب نمونه6( تا )3های )جمله
 ایف  آن آب را نوشید  ( 3)

 ب  از آن آب نوشید           

    تابلو را نگاه کر.  ایف( 4)

  تابلو نگاه کر. به  ب      

 بازیکنانم را احتیاج .ارم   ۀهم ( ایف 5)

 .ارم   احتیاج بازیکنانم ۀهم ب  به         

 ایف  او را مشت ز.   ( 6)      

 ب  به او مشت ز.                    
 

های زبانی مختلوف  سوخنگویان زبوان فارسوی یکوی از .و صوورت تنواوب را        بسته به بافت
حاضور سوعی .ار. عو وه بور      ۀمقایو .هنود   برگزیده و معنا یا برجستگی متفاوتی را انتقال موی 

ۀ ای  نحوو موضوع حرف اضوافه  -موشکافی تفاوت معنایی بین .و صورت تناوب مفعول مستقیم
.ر .سوتور نقوش و    .ستور نقوش و ارجواع تبیوین نمایود      ۀعملکر. این تناوب را .ر وایب نیری

.ر صورت )ب(  و هستند 6فرانقشی موضوع .و ها .ر صورت )ایف( گذرا و .ارایارجاع  این فعل

                                                           
1. object- oblique alternation 

2. consumption verbs 

3. perception verbs 

4. verbs of desire 

5. verbs of contact 

6. macrorole argument 
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موضووعی   هموان  اول فورانقش  موضوع  .ارند 1فرانقشیغیر موضوع فرانقشی و یک ناگذر و یک
 موضووعی اسوت   فرانقش .وم  زندمی روم را فعلۀ مطابق و شده ظاهر فاعل صورت به است که

 یوا 2روشوده  نقوش کونش   حاصول  حایوت  با توجه به ماهیت معنوایی فعول و میوزان ترییور     که

تیواهر   فورانقش غیور  موضووع  های )ب( بوه صوورت  این موضوع .ر نمونه  گیر.می 3پذیرکنش
   شو. می همراه اضافه حرف با یابد ومی

با .ر نیر گرفتن ساخت رویودا. هور فعول  ایگوهوای بازنموایی موضووعی       ( 2005) 4ویینون

-یک ۀطبه وجو. یک راب 5  وی با بیان شرط تمامیتاستههای .و موضوعی را تبیین نمو.فعل

کند و معتقد است که های نحوی هر ساخت اشاره میهای معنایی و موضوعیک بین مشارکبه

گر..  هدف از این پژوهش این است که نحووه  با پیوند معناشناسی به نحو این رابطه محق  می

های متعدی .و موضوعی .ر زبان فارسی را توصیف و تبیوین  های متفاوت فعلو .ییل بازنمایی

 های زیر است:.ر پی پاسخ به سؤال ( 2005)ویین   به پیروی از .یدگاه ونروازاینو  نماید

.سوتور نقوش و ارجواع     ۀیو را بر پا ایاضافهموضوع حرف -تناوب مفعول توانیچگونه م  1

 ؟کر. وصیفت

 شو.؟  چه عوامل معنایی باعث ایجا. این نوع تناوب مفعویی می2      

 
 پیشینه پژوهش  -2

های نیوری  هر یک گرایش واند توجیه شده یهایهای مفعویی به گونهسال اخیر  تناوب 50.ر 
هوا بوه ایون پدیوده کوام        می .ی رویکور.  1360 ۀ.هد  .ر .هرا نشان می یخاص ۀمطرح .ور

کر.نود: یوک گونوه  صوورت     گشتارها توجیه می ۀهای مفعویی را به واسطنحوی بو.ند و تناوب
و  1360 ۀ.ر اواخور .هو   ( 1365)فیلمور   .یگر حاصل اعمال یک گشتار ۀگونشد و پایه تلقی می

هوای غیرگشوتاری   غایب شد و تناوب مفعوویی را بوا رویکور.    6رویکر. واژگانی 1390 ۀاوایل .ه
اویوین   واژگانی به هم مرتبط و .رنتیجوه بورای   ۀیک واعد بایک تناوب   ۀتوجیه کر.ند: .و گون

.ر این .وره  تفاوت معنایی افعوال و تویثیر    ( 63: 2015)یووین   وجه شد های معنایی تبار به مؤیفه

                                                           
1. non-macrorole argument 

2. theme 

3. patient 

4. R. D.  Van Valin 

5. completeness constraint 

6. lexicalism 
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بنودی  اویین کسی بو. که به طبقه (1333)آنها .ر ساخت نحوی مربوط مد نیر واوع شد  یوین 
هوای  افعال .ر زبان انگلیسی براساس تناوب موضوعی پر.اخت و بر این باور بوو. کوه مشخصوه   

هوای خاصوی را   شوو. تنواوب  ها وجو. .ار. که باعث موی علمعنایی یا نحوی خاصی .ر برخی ف

هوای نحووی یکسوانی نیوز     های معنایی یکسانی .ارند  رفتارنشان .هند  یعنی افعایی که مؤیفه
را  اضوافه هوای حورف  هوای اسومی و گوروه   شامل گوروه   تناوب مفعویی 93خواهند .اشت  وی 

طبقوه   43عنوای فعلوی( را بوه    م 4136فعول انگلیسوی )   3024مشخص کر. و بر این اسواس  
هوایی کوه   یووین  فعول   یبنودی کور.  بوا توجوه بوه آرا     طبقه .ستهزیر 132معنایی گستر.ه و 

 معنایی یکسانی هستند  ۀهای یکسانی .ارند متعل  به طبقتناوب

واحود .ر ایون    یتحلیل کر.تناوب مفعویی .ر زبان انگلیسی را بررسی و سعی  (2006)یوین 

تووان  از نیر وی  با اسوتنا. بوه یوک .یودگاه .و بخشوی .ر معنوای فعول موی         ه کند ارائزمینه 

گورا ایون .یودگاه    های سواخت .های مفعویی را توضیح .ا.  وی معتقد است که .ر رویکرتناوب

کوه خوو. .ارای    اسوت هتشوکیل شود   1فعل از یک معنای مرکزی ۀوجو. .ار. زیرا .ر آنها ریش

 هسوا.  2یک سواخت رویودا.   ۀ.هندنوع فعل و نشان ۀکنندوایبی خاص است  و این وایب تعیین

پوذیر باشود و .ر   توانود .ر انتخواب مفعوول انعطواف      به موجب این ساختار سا.ه  فعل میاست

بندی افعال براساس وابلیت آنها .ر شورکت .ر تنواوب   تناوب مفعویی شرکت کند  وی به .سته

ال .ر این زمینه با هم متفاوت اسوت  سو،س    افع 3که زایایی هو نشان .ا. استهمفعویی پر.اخت

 پر.از. ها میبا استفا.ه از ساخت رویدا. .ر هر یک به توجیه این تفاوت

  اسوت هبنودی افعوال پر.اختو   اساس آنها به طبقوه که یوین برهایی این است که تناوب هنکت

.ر این زمینوه  ران گشو.  از پژوهشجمله فارسی مشاهده میها ازاست و .ر اکثر زبان 4زبانیبین

  هستند (1335)زا.ه و یرستانی و طبیب (1333) زا.هطبیب(  1399)روشن   .ر زبان فارسی

هوای  سواختار معنوایی واحود    ۀشناسی واژگانی  بوه مطایعو  .ر چارچوب معنا (1399) روشن

هوای  پور.از.  وی برخوی تنواوب   هوای نحووی آنهوا موی    واژگانی و ارتباط این ساختار با ویژگی

هوای تنواوب   اسوت  او فعول  را .ر زبان فارسی بررسی کر.ه (1333) شده .ر تحقی  یوینفیمعر

                                                           
1. core 

2. event structure 

3. productivity 

4. cross- linguistics 
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ند که تیاهر ککند و ا.عا میتقسیم می 2و بر.اشتنی 1های گذاشتنیفعل ۀمکانی را به .و .ست

ایزاما  به معنای خوانش کلوی موضووع   « را»تیاهر موضوع مکان به صورت گروه اسمی همراه با 

تناوب واژگانی گذرایی .ر افعوال فارسوی را براسواس    ( 1335) .ه و یرستانیزامکان است  طبیب

هوایی کوه .ر آنهوا موتمم     نود از تنواوب  اها عبارتکنند  این تناوبمعرفی می (1333)یوین  یآرا

  3هوای بوا موتمم مسوتقیم مسوتتر     مستقیم فعل گذرا مساوی است با فاعل فعل ناگذر  تنواوب 

( 10( توا ) 9هوای ) کوه بوه ترتیوب .ر نمونوه     5ای حورف اضوافه  هو تناوب 4های گرایشیتناوب

  استهآمد
 ( ایف  بچه گلدان را شکست 9)

 (190: 1335زا.ه و یرستانی  ب  گلدان شکست  )طبیب         
 ( ایف  بچه شیر را باال آور. 3)

 (199ب  بچه باال آور.  )همان:          
 ( ایف  او مرا ز. 3)

 (133ن: ب  او به من ز.  )هما         
 جان کر.ند ( ایف  از کباب نوش10)

 (  133جان کر.ند  )همان: ب  کباب نوش           
 

و ووانع و رضوایی    (1335)  صفری (1332)   مؤیدی و یطفی(1330) کریمی .وستان و صفری
اینوان  تنهوا   انود  از  پژوهش کور.ه موضوعی های سهتناوب مفعویی .ر ساخت ۀ.ر زمین (1336)

از .یودگاه .سوتور و نقوش ارجواع بوه توصویف و تبیوین ایون موضووع          ( 1336)وانع و رضوایی  
انود و ایون تنواوب را حاصول     اند  ایشان به بررسی تناوب مکانی .ر این .ستور پر.اختهپر.اخته

های معنایی یا کاربر.شناختی همراه است  ایبتوه   .انند که با تفاوت.ار اثرپذیر میانتخاب نشان
گر.. که بافت موجو. موانع عملکور. آنهوا نشوو.      ایزها تنها زمانی اعمال میاز نیر آنها  این تم

 اثرگوذار  هایفرانقش و ارجاع و نقش .ستور .ر واژگانی رویکر. بر تکیه با نیز (2003) 6کایلویت
 و اسوت هپر.اختو  ایتاییوایی  و فرانسووی  آیموانی   انگلیسوی   مکانی .ر تناوب تببین به اثرپذیر و

    .اندمی ساخت این برای معنایی و اوتصا.ی تبیینی را اثرپذیر .ارنشان انتخاب

                                                           
1. putting verbs 

2. removing verbs 

3. Unexpressed object 

4. Conative alternation 

5. Preposition drop 

6. R. Kailuweit 
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هوای .و  ای .ر سواخت اضافهموضوع حرف -تناوب مفعول مستقیماین مطایعات هیچ یک از 
بوا بوه   حاضر .ر نیر .ار.  ۀرو مطایعاست و ازاین.هکرطور ویژه تبیین و تحلیل نموضوعی را  به

ارجاع و اشاره به اصول انتخاب فورانقش اثرپوذیر بوه     گیری چارچوب نیری .ستور نقش و کار
ع وه  این پژوهش سعی .ار. تا عوامل معنوایی موؤثر بور ایون     ،ر.از.  بهبمفعویی  تبیین تناوب

 را توضیح .هد  تناوب
 

 مالحظات نظری -3

هشوتا. موی .ی بوه هموت      ۀ.هو  سوت کوه .ر اوایول   گرانقوش  اینقش و ارجاع نیریوه  ۀنیری
های مطورح .ر ایون نیریوه    گذاری شد  یکی از سؤالپایه 1ی چون ون ویین و فوییشناسانزبان

شناسوی و  های مختلوف چگونوه تعامول میوان نحوو  معنوی      های .ستوری زباناین بو. که نیام
  .ر این نیریه برای هور پواره گفتوار    روازاین  (1: 2005ویین  ون).هند شناسی را نشان میکاربر.

انود  شو.  که با یکدیگر .ر تعاملمعنایی و کاربر.شناختی .ر نیر گرفته میسه بازنمو. نحوی  
روشن ساختن ماهیوت ایون تعامول ارائوه شوو.  .ر ایون       برای گر.. ابزاری توصیفی و سعی می

های نحووی و  وجو. .ار. که بازنمو.« ایگوریتم پیوندی»ای از وواعد تحت عنوان میان  مجموعه
شوناختی و گفتموانی ایفوای نقوش     .هد و .ر آن عوامول کواربر.  د میمعنایی را به یکدیگر پیون

شوو.  نگاشته موی  جم ت نمایی معنایی یا ساختار منطقیاز یک سو باز به بیان .یگر  کنند می
شوو. و ایون .و تحوت    نحوی  وایب نحوی مناسب برای آن انتخاب می ۀگنجین از سوی .یگرو 

این چارچوب را با نموو.اری  ( 2005)ویین   ونپیوندندمیشناختی به یکدیگر عوامل کاربر. تیثیر
 .هد ( نشان می1شبیه شکل )

 
 (2: 2005)ون ویین   نیام .ستور نقش و ارجاع -1شکل 

 
 

                                                           
1. W. Foley 
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 ساخت معنایی -1 -3

 (1369) 2کند  ونودیر استفا.ه می هافعلبرای 1بندی نوع عمل.ستور نقش و ارجاع از نیام طبقه

و  5ای  یحیوه 4  کنشی3ایستا ۀرا به چهار .ست افعال و دی را پیشنها. کر.بناویین بار این طبقه

هوایی را نشوان   افعال ایستا مانند .انستن  .وست .اشتن و خواستن مووعیت  تقسیم نمو. 6پایا

هستند و بیانگر هیچ گونه .گرگونی و یا کنشی نیسوتند  افعوال کنشوی     9.هند که نامحدو.می

کننود کوه بوه یحواا زموانی      های پویایی .الیت میشیدن بر وضعیتمانند نوشتن  .ویدن و نو

ای را نشوان  ای مانند ترکیدن  شکستن  منفجر شودن ترییورات یحیوه   نامحدو.ند  افعال یحیه

.ارند  افعال پایا مانند یا. گرفتن  خشک شودن و منجمود    3پایان .رونی ۀ.هند که یک نقطمی

ای نیستند و تحق  آنها مسوتلزم گوذر زموان اسوت      .هند که یحیهشدن ترییراتی را نشان می

.هد کوه .ارای یوک   انجام آنها  ترییر حایتی رخ می ۀهستند و .ر نتیج 3این نوع افعال تداومی

 پایان است  ۀنقط

هوای متنووع نووع    برای نموایش صووری گونوه    (42: 2005)ون ویین  .ر .ستور نقش و ارجاع 

شو.  .ر این نوع تجزیه  افعال ایستا و کنشوی  ستفا.ه میا (1393).وتی  واژگانی  ۀعمل  از تجزی

شووند  براسواس   های فعل از آنها مشت  میگر.ند و .یگر طبقههای اصلی افعال تلقی میطبقه

وجو. .ار. اموا .ر   10های عریانواژگانی  .ر ساخت منطقی افعال ایستا  تنها محمول ۀاین تجزی

ای کوه  شوو.  .ر سواخت منطقوی افعوال یحیوه     ه موی نیز .ید  'doافعال کنشی  عنصر معنایی 

وجوو. .ار.  و .ر افعوال    INGRند  عنصر معنایی انمایانگر ترییرات آنی .ر افعال ایستا و کنشی

 شو. استفا.ه می BECOMEپایا از 
 

 

 

                                                           
1. Aktionsart 

2. Z. Vendler 

3. states 

4. activities 

5. achievement 

6. accomplishments 

7. atelic 

8. inherent terminal point 

9. durative 

10. bare predicate 
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 عمل نوع ۀپای بر افعال ۀطبق واژگانی نمایی باز -1 جدول

 ساخت منطقی نوع عمل

 (x, y) یا  predicate' (x) ایستا

 ([(x, y) یا   predicate' (x)] ,x) 'do کنشی

 [(x, y)یا  predicate (x)] ,INGR do' (x / (x,y) یا  INGR predicate (x) اییحیه

 [(x, y( یا  )x) 'predicate] ,BECOME do' (x /(x, yیا  ) BECOME predicate' (x) پایا

 (y)یا  '2(y))]) & INGR predicate'(x,  1do' (x, [predicate (z, x) ای کنشییحیه

 
 های معناییفرانقش -3-2

که نخسوتین   .هدهای معنایی تشکیل مینقشفرامعنایی .ستور نقش و ارجاع را یۀ اساس نیر

وییوه میوان سواخت منطقوی و     طۀ اراب» هااین فرانقش  کر.معرفی ( 1330)بار ون ویین و فویی 

  (239: 1336)ون ویوین   و شامل .و نقش اثرگذار و اثرپذیرنود  شوندمحسوب می« بازنمایی نحوی

د  اثرگوذار ممکون   انو های معنایی خواص تعدا.ی از نقش ۀها .ر بر.ارندهر کدام از این فرانقش

 3کننوده رو یا .ریافتپذیر  کنشتواند کنشاثرپذیر می اماباشد  2گریا تجربه 1است کنشگر  ابزار

 و اثرپذیر بوه شباهت .ار.  4ک م است که از همه بیشتر به کنشگر.ر  مشارکاثرگذار آن باشد  

نتخاب یوک موضووع .ر     ا.را .ارپذیر کنش های بیشتری ازآن موضوعی .الیت .ار. که ویژگی

اعطوای  مراتوب  سلسوله  براسواس  -یوا هویچ کودام    -یا اثرپذیر عنوان اثرگذار ساخت منطقی به

 شوند   اعطا میاسته( آمد2) اثرپذیر که .ر شکل -های اثرگذارفرانقش

 
 (61: 2005ون ویین  ) اثرپذیر -اثرگذار هایفرانقش اعطای مراتبسلسله  -2 شکل

 

                                                           
1. instrument 

2. experiencer 

3. receiver 

4. agent 
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 پیوند معناشناسی به نحو -3-3

طوور کوه گفتوه    همان است  نحو و معناشناسی میان اوییه تعامل اثرپذیر -اثرگذار مراتبسلسله

 نیوز  و آور.موی  فراهم را معنایی و نحوی هایازنماییب میان تعامل امکان مراتبسلسله شد  این

هرچند این تعامل .و سوویه اسوت  ایون      ساز.می مهیا را ک می -کاربر.شناختی عوامل تعامل

تنواوب را از جانوب گوینوده     ۀمطایعه بر پیوند معناشناسی به نحو متمرکز است که گزینش گون

  (133 -136:  2005  ون ویوین نک  ) استهآمد (11.ر )بحث نماید و مراحل مربوط به توصیف می

    شو.می ختم جمله نحوی بازنمایی به و شو.می آغاز محمول منطقی ساخت این پیوند از

 (136: 2005 ویین ون) به نحو معناشناسی پیوندی ( ایگوریتم11)

 مشخص کنید  محمول منطقی ساخت براساس را جمله معنایی   بازنمایی1

  کنید تعیین (2 شکل) اثرپذیر -اثرگذار مراتبسلسله به توجه با را رپذیراث و   اثرگذار2

  کنید با توجه به نکات زیر تعیین را هاموضوع نحوی -صرفی رمزگذاری  3

 براسواس  را ترجیحوی کوه تنهوا موضووع نحووی .ر ایون .سوتور اسوت         نحوی موضوع  1  3

 ترجیحوی  نحووی  موضووع  ی مفعووی  هوای سواخت  .ر  کنیود  انتخاب (3شکل ) مراتبسلسله

و معموال  موضوعی اسوت کوه .ر    مراتبسلسلهاین  سطح باالترین .ر صریحی مرکزی موضوع

  شو..ستورهای .یگر فاعل نامیده می

  کنید اعطا مناسب حایت و اضافه حروف xp هایگروه به  2  3

  کنید اعطا مناسب طوربه کمکی یا اصلی فعل به را تطاب  ۀنشان  3  3

  کنید انتخاب جمله برای را نحوی هایوایب   4

  کنید اعطا جمله نحوی بازنمایی .ر موجو. هایجایگاه به را xp هایگروه  5
 
 روش پژوهش -4

  شواهد زبانی مشتمل بور مووار.ی از   استهنیری و تحلیلی به کار رفت ۀ.ر پژوهش حاضر شیو

هوای    برناموه نحووی زبوان فارسوی   وابسوتگی   ۀپیکور ای از موضوع حرف اضوافه  -تناوب مفعول

گفتاری فارسوی معیوار و یوا     ۀها و مکایمات از گونها  رمانها  متن سخنرانیتلویزیونی  روزنامه

.ر ایون  انود   آوری شوده های واوعی زبان فارسی را فوراهم آور.  جموع  هر منبع .یگری که .ا.ه

موضووع   -ب مفعوول مسوتقیم  های معنایی گذرایی بر تنواو فرض این است که مؤیفهمقایه پیش

هوای تنواوبی موور. نیور .ر ایون      گر.. فعلنتیجه سعی میای تیثیرگذار است و .رحرف اضافه
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هوای گوذرایی  نقوش    نماییم تا با تکیه بر مؤیفوه های معنایی مجزایی انتخاب مطایعه را از طبقه

 ۀهوا براسواس حووز   .ا.هنحوی نیز معلوم گور..  بنوابراین     ۀمعنای مرکزی فعل .ر انتخاب گون

هوای مصورفی  ا.راکوی     فعول انود از  بندی شدند و پربسامدترین آنهوا کوه عبوارت   معنایی طبقه

    ندشداشتیاوی و تماسی بررسی 
 

 های گذرایی .ر چهار نوع فعل پربسامد فارسیمؤیفه -2جدول 
 

مشارک اول  
 .ارای .رک است

مشارک اول 
.ارای اختیار 

 است

فعل محدو. 
 است

ت فعل وابلی
 استمرار ندار.

فعل کنشی 
 است

مشارکت .وم 
 مشخص است

مشارک .وم تحت 
تیثیر کنش فعل 

 گیر.ورار می
 -+/  -+/  + + -+/  + + مصرفی
 - -+/  - + -+/  + + ا.راکی
 - -+/  - - -+/  + + اشتیاوی
 -+/  -+/  + + -+/  + + تماسی

 

 هاتحلیل داده -5

 و موضوعی از دیدگاه دستور نقش و ارجاعهای دتناوب مفعولی در فعل -5-1

توان به توصویف عملکور. تنواوب مفعوویی .ر     بر طب  ایگوریتم پیوندی معناشناسی به نحو می
( را .ر نیور  12) ۀهای .و موضوعی فارسی از .یدگاه .ستور نقش و ارجاع پر.اخوت  نمونو  فعل

هوای اول توا پونجم    .ر آن گامکه  استه( آمد4ای از ایگوریتم مربوط .ر شکل )بگیرید  خ صه
 ایم      پیوند را با شماره مشخص نمو.ه

 کر. هایم را  گوش ( ایف  نگین حرف12)
 کر.   هایم گوش ب  نگین به حرف           

 
.ر گوام   شوو.  ایگوریتم معناشناسی به نحو  ساخت معنایی جملوه تعیوین موی     .ر گام اول
  اویوین موضووع از سومت چوث  اثرگوذار و      شوو. می های اثرگذار و اثرپذیر اعطابعدی  فرانقش

« هوایم حورف »موضوع .یگر تنها موضوع وابل انتخاب به عنوان اثرپذیر است  بدین ترتیب  اگر 
گور..  موضووع حورف    و اگر غیرفرانقش تلقی   به عنوان اثرپذیر انتخاب گر..  مفعول مستقیم

نحووی   -های صرفیگام سوم  ویژگی.ر   ب( خواهد بو. -12) ۀاست و حاصل جمل« به»اضافه 
هوا  گر.. و حایوت موضووع  ( مشخص می1ها و موضوع نحوی ترجیحی براساس نمو.ار )موضوع

 شو. ( اعطا می13.ر ) (103: 2005)ون ویین  براساس اصول اعطای حایت 
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 do' (x…)اویوین  >Pred' (x, y)اویین موضوع >Pred'(x,y).ومین موضوع >Pred' (x)موضوع 
 موضوعDo موضوع>

 (100: 2005انتخاب موضوع نحوی ترجیحی )ون ویین   مراتبسلسله -1نمو.ار 

 

 (:103: 2005)ون ویین  ( اصول اعطای حایت 13)

 شو. فرانقشی اعطا می مراتبسلسلهحایت فاعلی به باالترین موضوع مرکزی .ر ایف                 
 گیر. حایت مفعویی به موضوع فرانقشی .یگر تعل  میب  

    گر..ج  حایت مفعول حرف اضافه به موضوع غیرفرانقش اعطا می                

ایوف(    -3.ر این جمله  موضوع نحوی ترجیحی اثرگذار و .ر نتیجه  جمله معلوم است )گام     

که اویین فرانقش .ر ساخت منطقی است  حایت فاعلی و فرانقش .یگور  « نگین»ترتیب   بدین

به شرایط کاربر.شناختی یوا  گیر.  اگر این موضوع را بستهعویی میحایت مف« هایمحرف» یعنی

یوک حورف اضوافه     ۀمعنایی  یک غیرفرانقش .ر نیر بگیریم حایت مفعویی خوو. را بوه واسوط   

حورف   اسوت ه( آمود 14کوه .ر )  (113: هموان ) اضوافه  حرف اعطای کند  طب  وواعد.ریافت می

 BECOME/INGR pred´ (y, z)طقوی  .ر سواخت من  yبوه موضووع غیرفورانقش    « به» ۀاضاف

   شو. اعطا می

  (جاهمان) وواعد اعطای حرف اضافه (14)

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبه موضوع غیرفرانقش « به» ۀایف  حرف اضاف  

pred´ (y, z) شو. اعطا می 

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبه موضووع غیرفورانقش   « از» ۀب  حرف اضاف 

NOT pred´ (y, z) شو. اعطا می 

شوو. اگور از بوین .و موضووع     به موضوع غیرفرانقش )ب( اعطا می« با» ۀج  حرف اضاف 

( هر .و موضوع بتوانند یک فورانقش خواص انتخواب    1)ایف( و )ب( .ر ساخت منطقی )

اثرپذیر موضوع )ایف( .ر جایگاه برابور یوا    -انتخاب اثرگذار مراتبسلسله( .ر 2شوند و )

ع )ب( )سمت چث موضووع ب( باشود و موضووع )ب( فورانقش انتخواب      باالتر از موضو

ون ویوین   ʼ شو. که اثرپذیر نباشود پذیری اعطا میبه کنش« با» ۀحرف اضاف)نشده باشد 

1333 :ʽ299 ) 
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.ر این ساخت منطقی ورار ندار. و .ر نتیجه شورایط الزم   y.ر جایگاه « هایمحرف»    

  یوک  روازاینشو.  و صورت استثنا ولمدا. می (1)ر.را ندا« به» ۀبرای گرفتن حرف اضاف

ۀ شو. تا فرایندی که حاصل آن گروه حورف اضواف  .ر ساختار منطقی اضافه می Ifبخش 

است را بازنمایی کند  حرف اضافه موجو. به گروه اسومی بعود از خوو.    « هایمبه حرف»

نتیجووه .رشووو. و مووی« را» ۀکنوود  مووانع از .ریافووت نشووانحایووت مفعووویی اعطووا مووی

 ۀسوم از گوام سووم  مطابقو    ۀگیر.  .ر مرحلحایت مفعول حرف اضافه می« هایمحرف»

سوم شوخص   ۀپذیر. و .ر نتیجه فعلی با شناسمعلوم صورت می ۀفعل و فاعل یک جمل

شوو. و  کر.( خواهیم .اشت  .ر گام چهارم  وایب نحوی مربوط انتخاب می مفر. )گوش

( اسوت  گوروه   3( به صورت شوکل ) 12های موجو. .ر )های جمل.ر نهایت  ساختار الیه

  موضوع نحوی ترجیحوی اسوت و اویوین جایگواه .ر مرکوز را بوه خوو.        «نگین»اسمی 

هوای پویش از   با فرانقش اثرپذیر به جایگاه« هایمحرف».هد؛ گروه اسمی اختصاص می

صوورت   خور. و بوه به هسته پیوند می« گوش .ا.ن»خورند  فعل مرکب فعل پیوند می

شوو.  براسواس ایون نموو.ار  .ر موضووع      سوم شخص مفر. زموان گذشوته صورف موی    

.و نوع پیوند بین نحو و معناشناسی وجو. .ار. که .ر صورت وجو. یکوی  « هایمحرف»

 گر..:ها  .یگری مسدو. میاز آن

بوه عنووان اثرپوذیر گوزینش شوو.      « هوایم حرف»ایف( اگر جمله .ارای .و فرانقش باشد  یعنی 

 گیر.   می« را» ۀگر.. و نشانعول مستقیم تلقی میمف

یوک موضووع غیرفورانقش    « هوایم حرف»ب( اگر جمله .ارای یک فرانقش باشد  .ر آن صورت 

 است و حایت مفعول حرف اضافه .ار. « به» ۀاه مفعول حرف اضافگاست  آن
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 (12) ۀپیوند معناشناسی به نحو نمون ۀنمو.ار خ ص  -3شکل 

 

هوا نیوز حورف    گر..  .ر ایون نمونوه  ( نیز به همین صورت تبیین می16( و )15)های نمونه

.ر سواخت منطقوی ضوروری     Ifو وجوو. بخوش    اسوت ه.ر جای خو. استفا.ه نشد« به» ۀاضاف

    استه( آمد13) ( و19ها به ترتیب .ر )نماید  ساختار منطقی این نمونهمی
 ( ایف  به تابلو نگاه کر.م 15)  

 بلو را نگاه کر.م   ب  تا            

 ( ایف  به این پول احتیاج .ارم 16)

 ب  این پول را احتیاج .ارم            

)19(   do´ (1SG [look' (  ACV, )])    If [MR1], then be  

)13(   need' ( , in pul)            If [MR1], then be n pul  

     

ای .یگر از تناوب مفعویی فعل .وموضوعی اسوت کوه .ر آنهوا    ( .سته20( و )13های )نمونه    

پویش از موضووع   « از» ۀها  حرف اضاف  .ر این نمونهاستهاصول اعطای حرف اضافه رعایت شد

 Ifوجوو. بخوش    های پیشوین  برخ ف نمونهو  استهپیش از موضوع هدف آمد« به»و  (2)منبع

( 22( و )21هوا بوه ترتیوب .ر )   .ر ساخت منطقی ایزامی نودار.  سواختار منطقوی ایون نمونوه     

  استهآمد
 ها از غذا خور.ند ( ایف  بچه13)

 ها غذا را خور.ند ب  بچه           
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 ( ایف  به ما.رم کمک کر.م 20)

 ب  ما.رم را کمک کر.م            

)21( do' (bačče- hâ, [eat' (bačče- hâ, [ from'(qazâ)])]) (MR2) 

)22(   do' (1SG, [help' (1SG, [ to'(mâdar-am)])]) (MR2) 
 

.ر فعول   1شدها.غام ۀهای منطقی یک حرف اضافحرف اضافه .ر موضوع .وم چنین ساخت

و به صوورت گوروه حورف اضوافه      .هدمیکه معموال  به اسم بعد از خو. حایت مفعویی  (3)است

متعودی   ۀملجکدگذاری .اریم که یکی  ۀها نیز .و انتخاب .ر نحور این نمونهخور.  .پیوند می

( .ر شوکل  20) ۀنمون .ر د  ایگوریتم پیوند معناشناسی به نحوکنمیتویید الزم  ۀو .یگری جمل

  ایون .و جملوه از تنواوب مفعوویی بازنموایی .و انتخواب .ر رمزگوذاری نحووی         استه( آمد4)

 ایی جمله است:ها .ر بازنمایی معنمشارک

عنوان اثرپذیر گزینش شوو.  آنگواه مفعوول    به« ما.رم»ارای .و فرانقش باشد  ایف( اگر جمله .

موانع از اعطوای حورف    « را» ۀهمراه است  وجوو. نشوان  « را» ۀگر.. و با نشانمستقیم تلقی می

 خور. .ر نحو پیوند می« ما.رم»نتیجه  تنها شو. و .رمی« به» ۀاضاف

یک موضوع غیرفرانقش اسوت  آنگواه مفعوول    « ما.رم»ارای یک فرانقش باشد  ب( اگر جمله .

    شو. و حایت مفعول حرف اضافه .ار.محسوب می« به» ۀحرف اضاف

 
 (13) ۀپیوند معناشناسی به نحو .ر نمون ۀنمو.ار خ ص -4شکل 

                                                           
1. embedded preposition 
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 ایموضوع حرف اضافه -بررسی تناوب مفعول  -5-2

ای موضووع حورف اضوافه    -ن فارسی .ر تناوب مفعول مسوتقیم های بسیاری .ر زبابا اینکه فعل

  .ییول  اسوت هایون پدیوده پر.اختو    ۀای به تفصیل بوه مطایعو  کنند اما کمتر مطایعهشرکت می

بوا   موا تناوب مفعویی زبان فارسوی و پیچیودگی تحلیول آن باشود      مناسب  ۀپیکر نبو.تواند می

نمایند و س،س تفکیک آنها  روش تحلیلی هایی که .ر این نوع تناوب شرکت میشناسایی فعل

بوا   و (1333)هوای معنوایی یووین    با استنا. بوه طبقوه   ما  یم.همیمنسجمی .ر این زمینه ارائه 

ها بسونده  های مصرفی  ا.راکی  تماسی و اشتیاوی به تبیین این فعلتوجه به بسامد بیشتر فعل

های .و موضوعی را تبیین نمواییم و  های معنایی فعل .ر ساختتیثیر مشخصه کنیممیسعی و 

 .هیم   چگونگی تیثیر نقش عوامل معنایی .ر این نوع تناوب را نشان 
 

 های مصرفی  فعل  -5-2-1

اشواره .ار. و   (4)های مصرفی به رخدا. مصرف یوک چیوز معمووال  خوور.نی یوا نوشویدنی      فعل

آنهوا .ارای .رک و اختیوار هسوتند و از نیور )نا(محودو. بوو.ن و تیثیرپوذیری        موضوع اول .ر 

محودو. بوو.ن .ر سواخت منطقوی آنهوا      این معنا که تیثیرپوذیری یوا )نا(     بههستند 1تعینکم

اند  موضووع .وم .ر سواخت ایون    بینیشو. بلکه با توجه به بافت جمله وابل پیشبازنمایی نمی

استفا.ه شدن .اشوته باشوند کوه بوه صوورت یوک گوروه اسومی          ها باید وابلیت مصرف یافعل

شو.  مشخص بو.ن این گروه اسمی خو. بر نمو. بخوش نتیجوه   مشخص یا نامشخص بیان می

؛ 1333  2)کی،ارسوکی محدو. یا نامحدو. بو.ن محموول .خیول اسوت    یا .ر ساخت معنایی جمله 

مصورف  »؛ کننود ی شورکت موی  های مصرفی .ر تنواوب مفعووی    بیشتر فعل(2011و  2006بیورز  

یویس  »)مایعوات( و  « سور کشویدن  »  «تناول کور.ن »  «نوشیدن»  «خور.ن»  «کر.ن/ نمو.ن

ها به .و صورت مفعول مستقیم یوا موضووع حورف اضوافه بیوان        موضوع .وم این فعل(5)«ز.ن

 اما حایوت  استه.هد که موضوع .وم کام   مصرف شدشو.  معموال   حایت مفعویی نشان میمی

موضوع .وم نشانگر این است که تنهوا بخشوی از کول موضووع .وم موور.       ۀموضوع حرف اضاف

 .هند ( این تمایز معنایی را نشان می24( و )23های )  نمونهاستهمصرف بو.
 مرغ را خور. ( ایف  پارسا )کل(  تخم23)

                                                           
1. underspecified 

2. P. Kiparsky 
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 از تخم مرغ هم خور.  پارسا )بیشتر کره و عسل خور. اما( ب         

 باید تخم مرغ را به صورت کامل خور. ف  ( ای24)

 باید از تخم مرغ به صورت کامل خور. *ب          
 

ب( بوه  -24) ۀب( و پذیرفتنی نبوو.ن جملو   -23ایف( و ) -23) ۀتمایز معنایی بین .و جمل

تووان گفوت کوه    شو.  بنابراین  موی جزئی .ر مور. موضوع وابل مصرف مربوط می -تعبیر کلی

گیور. و .ر  ها همیشه به طور کامل تحت تیثیر رویدا. ورار نمیخت این فعلموضوع .وم .ر سا

ند .ارای تعبیر کلوی  تواار.  میا فعل جمله مفهوم مصرف کر.ن .هایی که .ر آنهنتیجه  ساخت

رسد کوه  تعین است و به نیر میها کم  تیثیرپذیری .ر ساخت این فعلروازاینیا جزئی باشند  

 ۀکند تا .و تعبیر ممکون اموا متفواوت از نحوو    ای کمک میع حرف اضافهموضو -تناوب مفعول 

 ها بیان شو.   تیثیرپذیری .ر مور. این .سته از فعل

 (1333) 1شناسان سنتی مانند .یبوروک به نقل از زبان (2003)طور که .ال اینکه هماننکته 

رو نیز نقش بسوزایی  های معنایی گروه اسمی کنشکند  ویژگیعنوان می (1316) 2.ونلو  مک

 ها ماهیوت های مصرفی .ارند  یکی از این ویژگیای فعلموضوع حرف اضافه -.ر تناوب مفعول 

( بوا یوک واحود    26( و )25هوای ) هوای اسومی .ر جملوه   کمّی بو.ن موضوع .وم اسوت  گوروه  

روه هوا  ایون گو   .هود  .ر ایون نمونوه   روند و این وابلیت را به خوبی نشان میکار میشمارش به

 کند گیر. و .ر نتیجه .ر تناوب شرکت نمیاسمی فقط حایت مفعویی می
 ( ایف  کو.ک باید روزانه یک وطره مویتی ویتامین )را( مصرف کند 25)

 کو.ک باید روزانه از یک وطره مویتی ویتامین مصرف کند  *ب  

 ( ایف  روزی یک بار یک واش  غذاخوری از این مخلوط را بخورید  26)

 وزی یک بار یک واش  غذاخوری از این مخلوط بخورید ر*ب  
 

بو.ن 3های مصرفی فارسی  فر.یت مفعول یا به عبارتی  مشخصرسد که .ر فعلبه نیر می

هوا  گذار.  ایبته  این ویژگوی رو ویژگی .یگری است که بر تناوب مفعویی تیثیر میموضوع کنش

گیور.   ناوب مفعویی نیز تحت تویثیر وورار موی   گذارند که .ر پی آن تاثر می« را» ۀبر وجو. نشان

  مشخص نباشود ممکون اسوت    هاهای .و موضوعی این نوع فعلرو .ر ساختاگر موضوع کنش

ی از تنواوب ولمودا.   اگر.. کوه گونوه  عنوان اثرپذیر انتخاب شو. و فعل انضمامی تلقی نتواند به

                                                           
1. B. Delbruck 

2. A. A. MacDonell 

3. specific 
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« از» شو.  بواز بوا حورف اضوافه     شو.  یک اسم نامشخص اگر به عنوان اثرپذیر هم انتخابنمی

آید که بوه جزئوی   رسد که این حرف اضافه وبل از گروه اسمی میرو. زیرا به نیر میکار نمیبه

( تنها .ر بوافتی  23) ۀ  نمونآید.ر نتیجه با اسم نامشخص نمی از یک کل مشخص اشاره .ار. و

 یک اسم مشخص باشد « غذا»کاربر. .ار. که 
 ظ س مت پروستات این غذاها را نخورید  ( ایف  برای حف29)  

 ب  برای حفظ س مت پروستات از این غذاها نخورید             

 ( ایف  غذا خور.م  23)

 از غذا خور.م *ب             
 

حال سؤال این است که مشخص بو.ن گروه اسومی موضووع .وم چوه تویثیری بور معنوای       
ای .ار.  .ر رویودا.ی کوه از   ضوافه موضوع حورف ا  -های حاصل از تناوب مفعولضمنی ساخت

شوو.  میوزان   پایوان نز.یوک موی    ۀنیر زمانی محدو. است  هرچه رخدا. کنش مربوط به نقطو 
روی موجوو. .ر چنوین   شو.  کونش نیز بیشتر می استهرویی که تحت تیثیر آن واوع شدکنش
زای رخودا. و  یوک اجو  بهیک ۀنامند که به مفهوم رابطمی« روی پیشرفتیکنش»هایی را رویدا.

« را»شوو. کوه نشوانه حایوت مفعوویی      ها اسوتنباط موی  نمونهاین رو اشاره .ار.  از اجزای کنش
.هد و معموال  تیثیرپذیری کامل و به عبارتی روی پیشرفتی بو.ن گروه اسمی را نشان میکنش

.هود کوه تنهوا جوز      که اغلب حایوت اضوافی نشوان موی    خوانش کلی را .ر پی .ار.  .رصورتی
و خوانش جزئی اسوت  بوه هموین .ییول       استهحدو.ی از یک کل مور. کنش فعل واوع شدم

های مصرفی بلعیدن  وورت .ا.ن  فرو بر.ن  سر کشیدن که خووانش کلوی   موضوع .وم .ر فعل
 کند   شوند و .ر تناوب شرکت نمی.ارند تنها به صورت مفعول مستقیم بیان می

    ( ایف  موشی را ).رسته( وورت .ا.23)
 از موشی ).رسته( وورت .ا. *ب             

 
 های ادراکی  فعل -5-2-2

هوا  ساخت نحووی ایون فعول    کنند  معموال های ا.راکی .رک واوعی از جهان را توصیف میفعل
است که اویی به صورت فاعل و .ومی به صوورت   2شوندهو .رک 1کننده.ارای .و موضوع .رک

ای   موضوع .وم .ر .سته(1333)یووین    یابندای تیاهر میمفعول مستقیم یا موضوع حرف اضافه

                                                           
1. perceiver 

2. perceived 
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کوار  ها مانند .یدن  شنیدن  احساس کور.ن تنهوا بوه صوورت مفعوول مسوتقیم بوه       از این فعل
 ۀای .یگر مانند موشکافی کر.ن و چشم .وخوتن تنهوا بعود از حورف اضواف     رو.  و .ر .ستهمی
 .هد   انگر هدف و .ومی منبع را نشان میآید که اویی بیمی« از/ .رباره/ .ر مور.»و « به»

طورکلی  موضوع اول .ر این افعال .ارای .رک است و کنش فعل بور موضووع .وم تویثیر    به
ند و .رنتیجه گوذرایی نسوبتا    اتعینها از نیر )نا(محدو. بو.ن نیز کمگذار.  این فعلکاملی نمی

  «نگریسوتن »  «نگواه انوداختن  »  «نباز.ید کور. »  «نگاه کر.ن»  «خبر .اشتن»پایینی .ارند  
 اند   های تناوبی این مجموعهاز فعل (6)«گوش کر.ن»  «گوش .ا.ن»  «چشم گر.اندن»

ها .خیل است به طووری کوه اگور    .اری .ر تناوب این .سته از فعلرسد که جانبه نیر می
وضووع  تواند هم به صوورت مفعوول مسوتقیم و هوم م    جان باشد  آن موضوع میموضوع .وم بی
باشود  بیشوتر بوه     ورو بهوره  .ارای بیان شو. و .ر تناوب شرکت کند اما اگور جوان  حرف اضافه

 ( را .ر نیر بگیرید:31( و )30های )ای است  نمونهصورت موضوع حرف اضافه
 هایم را گوش کر. ( ایف  )تا ته( حرف30)

 هایم گوش کر. ب  به حرف           
 من را گوش کر. *( ایف  31)  
 ب  به من گوش کر.              

روی شو. یوک کونش  بیان می« را» ۀرسد که موضوعی که با نشان( به نیر می30) ۀ.ر نمون

پیشرفتی است اما همان موضوع پس از حرف اضافه این معنا را ندار.  ایبته  با اسوتنا. بوه ایون    

هوای تنواوب   گونوه  کلی تیثیرپذیری .ر ایون  -توان به راحتی به تعبیر جزئیتفاوت توزیعی نمی

توان به تموایز  شو.؛ بلکه میها مربوط نمیاشاره کر. زیرا بحث تیثیرپذیری به این .سته از فعل

هوای ایون   توان .ر مور. سوایر فعول  ور اشاره نمو.  اما آیا چنین تعبیری را میور و غیربهرهبهره

تنواوب   ۀوع .وم .ر .و گون.یدن  موض ۀهای حوزکار بر.؟ به عنوان مثال  .ر مور. فعل.سته به

اند و نه تیثیرپذیری .ر مور. آنها مطورح اسوت کوه بتووان     ور بو.ن با هم متفاوتنه از نیر بهره

 کار بست   جزئی را به -تعبیر کلی
 ( ایف  تابلو را نگاه کر.   32)

 ب  به تابلو نگاه کر.              

 جا را نگاه انداخت ( ایف  همه33)

 نگاه انداخت   جاب  به همه           
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ور بوو.ن  تناوب .ر )نا(محدو. بو.ن و نه .ر بهره ۀها تفاوت معنایی بین .و گون.ر این نمونه

( .ر سوطح گوروه   35( و )34هوای ) یا نبو.ن موضوع .وم است  مفعول حرف اضوافه .ر نمونوه  

 اسمی مفهوم جزئی ندار. اما .ر سطح گروه فعلی مفهوم نامحدو. .ار. 
 وزه را باز.ید کر.   ( ایف  کل م34)

 ب  از موزه باز.ید کر.              

 جا را نگاه انداخت  ( ایف  همه35)

 جا نگاه انداخت  ب   به همه           
 
تنواوب   ۀهوای ا.راکوی انگیوز   های مصرفی و چه فعول توان گفت که چه .ر فعلمیاینجا تا 

م یک فعل به صورت مفعوول  که اگر موضوع .وطوریبه  ایجا. تفاوت بیشتر .ر نمو. فعل است

ای بیوان  مستقیم بیان شو. فعل به یحاا نمو.ی محدو. و اگر به صورت موضوع حورف اضوافه  

 شو. نامحدو. است 
 

 های اشتیاقیفعل -5-2-3

گور بوه یوک    اند که بیانگر اشتیاق یوک فاعول تجربوه   های روانشناختیهای اشتیاوی از فعلفعل

  ایون  (134: 1333)یووین   ساخت گذرا و ناگذر تیاهر یابنود  د .ر .و توانموضوع .یگر است و می

اند و موضوع اول .ر آنها .ارای .رک و اختیار است  اموا  تعینها از نیر )نا(محدو. بو.ن کمفعل

های اشتیاوی .ر زبان فارسوی  فعل گیر.  .ر ساختموضوع .وم تحت تیثیر کامل فعل ورار نمی

شو. اما .ر موار.ی نیز ایون موضووع بوه    ستقیم بیان میموضوع .وم بیشتر به صورت مفعول م

های ایون  از فعل (9)«نیاز .اشتن»و « احتیاج .اشتن»رو.  کار می صورت موضوع حرف اضافه به

 کنند   اند که .ر تناوب مفعویی شرکت می.سته
 بازیکنانم را احتیاج .ارم  ۀ( ایف  من هم36)

 .ارم  بازیکنانم احتیاج ۀب  من به هم           

 ( ایف  کمک تو را نیاز .ارم   39)

 ب  به کمک تو نیاز .ارم            
 

کوه  طووری های وجوو. ایون تنواوب اسوت بوه     ترییر بافت و میزان برجستگی یکی از انگیزه

 ۀاست  اما ایون انگیوزه  یوک انگیوز    بیان شده« ب»تر از برجسته« ایف»موضوع .وم .ر صورت 

هوایی کوه   حاضر خارج است  پیشتر گفتیم که .ر سواخت  ۀیکاربر.شناختی است و از بحث مقا

شو. و اگر فعل محدو. فعل محدو. نیست  موضوع .وم به صورت موضوع حرف اضافه بیان می
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رسود کوه ایون تفواوت نموو.ی .ر      باشد  این موضوع مفعول مستقیم است  اموا  بوه نیور نموی    

ع .وم مشخص باشود .ر صوورت   ها  اگر موضوهای اشتیاوی صدق کند  .ر ساخت این فعلفعل

برجسته  به صورت مفعول مستقیم و اگر برجسته نباشد به صورت مفعوول حورف اضوافه بیوان     

شو. اما اگر این موضوع یک اسم جنس و نامشخص باشود تنهوا بوه صوورت مفعوول حورف       می

معنوایی   ۀتوان گفت که تفواوت .ر مشوخص بوو.ن موضووع .وم انگیوز     شو.  میاضافه بیان می

 های اشتیاوی است که با برجستگی کاربرشناختی نیز همراه است   مفعویی .ر فعل تناوب
 ( ایف  )این( کتاب را احتیاج .ارم 33)

 کتاب را احتیاج .ارم *ب           

 .ارم  نیاز را معدن( مهندسی ارشد )کنکور ( ایف  منابع33)

 منابع را نیاز .ارم * ب            
 

همراه است که از .ید شونونده  « را» ۀ.ر صورتی با نشان« منابع»یا « کتاب»ها  .ر این نمونه    

 مشخص باشد 
 

 های تماسیفعل -5-2-4

رو. کوه  کار می های تماسی .ر توصیف حرکت یک عنصر .ر جهت تماس با عنصر .یگر بهفعل
ها این فعل ( 150: 1333)یووین   ماند یا فر. مور. تماس بر جای نمی  .ر آنها یزوما  تیثیری بر شی

از نیر )نا(محدو. بو.ن کم تعوین هسوتند  موضووع اول آنهوا .ارای .رک و اختیوار اسوت اموا        
هوا نیوز حایوت    گیور.  .ر ایون فعول   موضوع .وم همیشه تحت تیثیر کامل کنش فعل ورار نموی 

گواز  »  «سویلی ز.ن »  «ز.ن» موضوع حرف اضافه حاکی از نامحدو. بو.ن کونش فعول اسوت    
  «تیور ز.ن »  «چنو  ز.ن »  «نیش ز.ن»  «ش ق ز.ن»  «کتک ز.ن»  «مشت ز.ن»  «ز.ن
 ند یهااین فعل ۀ.ر زمر موضوعی().ر حایت .و (3)«کوبیدن»و « خنجر ز.ن»

گیر.  .ر زبان فارسوی   .اری ورار میتناوب مفعویی تحت تیثیر جان نیزهای تماسی فعل.ر 
ممکن است تیثیر کامل بور اثرپوذیر    که« یگد ز.ن»های تماسی مانند جان فعلموضوع .وم بی

.ار خو. نداشته باشند .ر صورت متعارف با حرف اضافه همراه اسوت و اگور موضووع .وم جوان    
.ار پوس از    چنوین ا.عوایی وجوو. موضووع .وم جوان     (3)گیر.می« را»باشد .ر صورت متعارف 
بور اثور کونش    .هد که هرچه تیثیرپذیری موضووع  کند بلکه نشان میحرف اضافه را نقض نمی

تر است  به همین ترتیوب  فعول   فعل بیشتر باشد  تیاهر آن به صورت مفعول مستقیم محتمل
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ست و تیثیر بیشوتری نسوبت   قیم همراه است زیرا یک فعل پایاتنها با مفعول مست« یگد کر.ن»
 .ار.    « یگد ز.ن»به 
   را یگد ز. سرباز عراوی خلیل .ر حین اسارت ( 40)

 وند عراوی را ش ق ز.   شهر 23( .اعش 41)

    ز.م یگد ورزشی ساک به که کشممی ( خجایت42)

   زنبور یگد ز.  ۀ.ختری به الن (43)
 

جان رفتار نحوی یکسوانی  ( موضوع بی45( و )44های )های خاصی مانند نمونهاما .ر بافت

هوا  ین بافتشو.  اای بیان نمی.هد و به صورت موضوع حرف اضافه.ار نشان میبا موضوع جان

تماس به صورت ترییور حایوت یوا ترییور مکوان       ۀشو. که .ر بافت جمله نتیجزمانی فراهم می

.وم  ۀکنند مگر اینکه اثرپوذیر .ر جملو  ها .ر تناوب مفعویی شرکت نمیمعلوم گر..  این نمونه

 نیز .ر این میان .خیل است    1ذکر شو.  و .رنتیجه عامل نحوی ساختار موازی
  به وهر خداوند متعال گرفتار شد پاره کر. و و را یگد ز. خو.م مر. هنرمندی را .یدم که ورآن( ایف  44)  

  به وهر خداوند متعال گرفتار شد پاره کر. و و ورآن یگد ز.به خو.م مر. هنرمندی را .یدم که *ب           

 عمویش را خنجر ز. و به وتل رساند ( ایف  پسر45)  

 خنجر ز. و به وتل رساند  عمویشبه پسر*ب              

 عمویش خنجر ز. و او را به وتل رساند ج  به پسر            

شوو. و .ر  .ار تنها به صورت مفعول مستقیم بیوان موی  بافت .یگری که .ر آن موضوع جان

« شووت کور.ن  »کند بافتی اسوت کوه بیوانگر ترییور مکوان اسوت        تناوب مفعویی شرکت نمی

کنش آن موضوع .وم به مکان جدیدی منتقول   ۀت که .ر نتیجهای تماسی اسای از فعلنمونه

 گیر. می« را» ۀو تنها نشانآید شو.  .ر این صورت  این موضوع پس از حرف اضافه نمیمی
 ( ایف  توپ را )به سمت .روازه( شوت کر. 46)

 به توپ شوت کر. *ب             

   کر. شوت  بو.که زیر محل استقرار خبرنگاران هایی سمت نیمکت به را توپ ریستیانو رونایدوک( ایف  49)
 شوت کر.      توپ به    ب  *            

 
ها نیسوت و بایسوتی   .اری به تنهایی وا.ر به تبیین این .سته از تناوبجان ۀباید گفت مؤیف

جان .ر فعول تماسوی   به مفهوم تیثیرپذیری نیز اشاره نمو.  اصوال  میزان تیثیرپذیری موضوع بی

                                                           
1. parallelism 
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مگر اینکوه بافوت جملوه ایون تویثیر را مشوخص       (  223: 2012 1)یوندکوئیست و رامکاندن است پایی

جوان اسوت و تویثیر کونش مربووط بوه       ( موضوع .وم بی45( و )44های )نمو.ه باشد  .ر نمونه

 نماید     و میزان تیثیرپذیری را تعیین می استهصورت یک بند نتیجه پس از ذکر فعل بیان شد

از رفتوار  « .سوت ز.ن »یوا  « یمس کور.ن »هایی نییر تار موضوع .وم .ر فعلاینکه رفه نکت

بیوان موضووع .وم    ۀمتفاوت است  نحو« سیلی ز.ن»و « یگد ز.ن»هایی نییر موضوع .وم فعل

ها نیوز  شوند  این فعل.اری وابسته نیست و هر .و به یک صورت بیان میها به جان.ر این فعل

توانند موضوع .وم خو. را به صورت مفعول مستقیم بیوان  ته و نمیای .ر بر نداشمعموال  نتیجه

ایف و ب( که شدت تماس .ر حدی بو.ه که منجر به بور   -51کنند  مگر .ر موار.ی شبیه به )

 شو.   همراه می« را»جای گذاشتن تیثیری بر موضوع .وم شده و .ر این صورت با 
 ( ایف  کسی/ چیزی را یمس کر.ن43)

 یزی یمس کر.نبه کسی/ چ* ب 

 ( ایف  به کسی/ چیزی .ست ز.ن   50)

 ب  کسی/ چیزی را .ست ز.ن

 ( ایف  کتابه رو یمس کر. پاره شد 51)

 ب  کتابه رو .ست ز. پاره شد 

 
   گیرینتیجه -6

تواننود  موی  مصرفی  ا.راکی  اشتیاوی و تماسی هایجمله فعلهای بسیاری ازر زبان فارسی  فعل.

موضووع حورف    -حاصل از تناوب مفعوول  ۀکنند  .ر این مطایعه  .و گون .ر تناوب مفعویی شرکت

  پیوند معناشناسی به نحو .ر ایون نیریوه بوا    شد  از .یدگاه .ستور نقش و ارجاع بررسی ایاضافه

ایجوا. .و   ۀتواند نحواثرپذیر و حایت می استنا. به ساخت منطقی جم ت و اصول اعطای فرانقش

ب را به صوورت گوزینش یوک مشوارک بوه عنووان موضووع فورانقش یوا          موجو. .ر این تناو ۀگون

هایی از زبان فارسی نشان .ا.یم که .ر برخوی  مثال ۀغیرفرانقش تبیین نماید  بر این اساس  با ارائ

عنووان  به.اری و میزان تیثیرپذیری به نمو. فعل  جانموضوعی  مشارک .وم بسته های .وساخت

هوای معنوایی چوون    شو.  این انتخواب تفواوت  رانقشی انتخاب میفرانقش اثرپذیر یا موضوع غیرف

تناوب اسوت    ۀآور. که خو. انگیزجزئی به بار می -ترییر نمو. یا ترییر .ر میزان تیثیرپذیری کلی

                                                           
1. B. Lundquist & G. Ramchand 
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حاصل از ایون   ۀهای معنایی .وگونهای تناوب و تفاوتای بین انگیزه.و سویهۀ به بیان .یگر  رابط

  تیثیرپذیری خو. به مشخص بو.ن موضووع .وم وابسوته اسوت  بودین     تناوب مفعویی وجو. .ار.

های گذرایی بیشتری .اشته باشد امکوان اثرپوذیر   توان ا.عا نمو. که .ر بندی که مؤیفهترتیب  می

 شدن یعنی مفعول صریح بو.ن بیشتر است 

 

 یادداشت
گر.. و موضوع ل میاعما« به»وانون اعطای حرف اضافۀ « من پول را به علی .ا.م»  .ر جملۀ 1

 گیر. می« به»حرف اضافۀ  pred' (y, z) .ر ساخت منطقی  yغیرفرانقش 

 BECOME/INGR.ر سواخت منطقوی    yبوه موضووع غیرفورانقش    « از»ی   حرف اضافه2

NOT pred´ (y, z) شو. اعطا می 

 complain aboutشخصی( ساخت منطقی  این افعال را مشابه بوا فعول    ۀون ویین )مکاتب  3

 do' (I [complain '(I, [be-about' (3SG)])) .اند:.ر زبان انگلیسی می

 He is reading a  مثال: اندهای مصرفیفعل writeو  read( 50: 2005ویین )وناز نیر   4

poem. 
 اند های مصرفیبر.ن  هضم کر.ن از فعل  وورت .ا.ن  مکیدن  بلعیدن  فروجویدن  5

هوای  ر.ن  استشمام کر.ن  احساس کر.ن  به گووش خوور.ن نمونوه     تماشا کر.ن  مشاهده ک6

 اند های ا.راکی.یگر از فعل

 اند های اشتیاوی  آرزو کر.ن  طلبیدن  اشتیاق .اشتن  الزم .اشتن  حرص .اشتن از فعل9

هوای .یگوری   تنبیه کر.ن  غلرلک .ا.ن  یه کر.ن  خر.کر.ن  سیخ ر.ن  سوراخ کر.ن نمونه  3

 اند   تماسیهای از فعل

 بوا   «یگود ز.ن »از فعول   ها.ا.ه %39 ( 1  1  1 ۀزبان فارسی )نسخ ۀ وابستگی نحوی.ر پیکر  3

 %13.ر  .ار هسوتند اموا  مشوارک .وم جوان   %12هموراه اسوت کوه تنهوا .ر     « بوه »حرف اضافۀ 

  ند.ار .ارمشارک جان ها.ا.ه از نیمی است  همراه «را» با .وم .ر آنها مشارک که باویمانده
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