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  فارسیزبان در  يالزم و متعد
  مهند  محمد راسخ

  )دانشگاه بوعلی سینا(
  

  چکیده
در دیـدگاه  . کنندو بر این اساس افعال را به الزم و متعدي تقسیم می گیرنددر نظر می مطلقگذرایی را مفهومی گرا هاي صورتدر دیدگاه

در ایـن مقالـه بـر    . شوندو افعال بر روي طیفی از گذرایی تقسیم می شودگرایی، گذرایی بر اساس مالکهاي نقشی و معنایی تعیین مینقش
بـر  . ایم طیف گذرایی افعال فارسی را مشخص کنیماساس تعریف نمونه اعالیی از گذرایی، و بررسی مطالعات مهم مرتبط با آن، سعی کرده

تواند بر میـزان گـذرایی فعـل تـاثیر     اعل چگونه میایم که دو عامل کاهش تاثیرپذیري مفعول و افزایش عاملیت فاین اساس مشخص کرده
هاي مختلـف نحـوي   توان طیف معنایی و نقشی گذرایی در فارسی را تعیین کرد و اثرات این عوامل را بر پدیدهبا این دو طیف، می. بگذارد

  .مانند ساخت مجهول و ساخت ناگذرا در فارسی مشاهده کرد
  

   .ثیرپذیري، عاملیت، مجهول، ناگذراگذرایی، نمونه اعال، تا: هاکلیدواژه
  
  
  مقدمه .1

آن را ) Dixon 1994:6(تمایز بین افعال یا جمالت الزم و متعـدي در دسـتور زبـان تمـایزي بنیـادي اسـت و دیکسـون        
اندیشـیم،   مـی  1گـذرایی وقتی به مفهـوم  بیشتر اوقات . مفهومی همگانی یا نزدیک به همگانی در زبانهاي دنیا می داند

یعنی بر ایـن  . شویم که کامالً سیاه و سفید است کشیم و مفهومی را متصور می ی بین افعال متعدي و الزم میخط فارق
در ایـن دیـدگاه تمـام    . این دیـدگاه مبتنـی بـر دسـتورهاي صورتگراسـت     . اي یا الزم است یا متعدي فرضیم که جمله
جمـالت متعـدي    به طور سنتی، . اند یک اندازه الزماند و تمام جمالت الزم نیز به  ه یک اندازه متعديبجمالت متعدي 

-دانند که داراي مفعول هستند و عملی که فعل جمله بر آن اشاره دارد از فاعل به مفعـول منتقـل مـی   را جمالتی می
افعال الزم نیز بیشتر به صورت سلبی تعریف ). Tsunoda 1999(شود عالوه بر این، مفعول تحت تاثیر فعل واقع می. شود

در  خوابیـد و  رفـت هستند، ماننـد   افعال الزم، افعالی با یک ظرفیت. اند، یعنی فعلی که متعدي نیست، الزم استدهش
دهنـد، فاعـل جمـالت الزم حالـت      معموالً در زبانهایی که حالت را با ابزار صرفی نشـان مـی  . احمد رفت و علی خوابید

در . پـذیرد  حالت مطلـق مـی   ،مطلق –فاعلی و در نظام کنایی مفعولی، حالت  -یعنی در نظام فاعلی. گیرد نشان می بی
   .شود مقابل، افعال متعدي دو ظرفیت دارند و ظرفیت دوم آنها با مفعول پر می

اي بـا   وجود دارد، اما هر جمله 2کننده که در جمالت متعدي دو شرکت مثالً با این. این تعریف از گذرایی اشکاالتی دارد
، داراي دو »آیـد  احمـد از مـریم خوشـش مـی    «بـه عنـوان مثـال، جملـه     . متعـدي نیسـت  کننـده،   داشتن دو شـرکت 

، با معنایی تقریباً یکسان و بـا دو  »احمد مریم را دوست دارد«که جمله  کننده است ولی متعدي نیست، درحالی شرکت
دي اسـت، امـا جملـه    ، با مفعول معرفـه، متعـ  »من دیروز کتاب را خواندم«یا اینکه جمله . کننده، متعدي است شرکت

مباحثی از این دست باعث شد کـه  ). 1388رك دبیرمقدم (اي الزم تبدیل شده است  ، به جمله»دیروز کتاب خواندم«
از سه دیـدگاه  ) گذرایی(به بررسی تعدي ) 1382(بین حق .شناسان نگاهی متفاوت به مفهوم گذرایی داشته باشند زبان

اي معنایی و شـناختی اسـت و گـاهی نیـز     کند که تعدي مقولهي عنوان میو. صوري، نقشی و شناختی پرداخته است

                                                
1 transitivity 
2 participants 
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. ضمن اینکه وي معتقد به پیوستاري بودن تعدي، در کنار سایر مقـوالت زبـانی، اسـت   . متکی به عوامل گفتمانی است
ارسـی؛ از  وي در بررسی نقشی تعدي در زبان ف. بین به معرفی سه دیدگاه فوق اختصاص داردبخش عمده پژوهش حق

، دسـتور نقشـی   )206-198: بـین حـق )(Dik 1997 a&b(دستور نقشی دیـک  : سه دیدگاه نقشی استفاده کرده است
 Hopper and(، و نگـرش نقشـی هـاپر و تامسـون     )222-206: بـین حـق ) (Halliday 1994(منـد هلیـدي   نظـام 

Thompson 1985 )(هـاي قرانـی   جمله از یکی از داسـتان  ها هاپر و تامسون را در دهوي مالك). 227-222: بینحق
کند که بر اساس این معیارها هیچ سـاخت نامتعـدي   وي عنوان می. بررسی کرده  و اشکاالتی را نیز بر آن گرفته است

وي در نهایت تعریف سنتی از متعدي که بر مبناي حضـور فاعـل و مفعـول صـریح اسـت را رد      . در فارسی وجود ندارد
    . کندمی

مـا بـه پیـروي از نـس      .، دو تعریف تا حدي متفاوت از گـذرایی وجـود دارد  گراییو نقش شناسی روزه ردهدر مباحث ام
)Næss2007b:179(مقاله . نامیم می 2و تعریف دوم را تعریف نشانداري 1، تعریف نخست از گذرایی را تعریف نمونه اعالیی

ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه مـن از        .3ردازدپـ  حاضر به بررسی گذرایی در زبان فارسی بر اساس تعریف نخست مـی 
کنم، و از اصـطالحات گـذرا و   استفاده می  intransitive و transitiveاصطالحات رایج الزم و متعدي براي اشاره به افعال

  .امبه کار برده  inchoativeاصطالح ناگذرا را در معناي. امناگذرا در این معنی بهره نبرده
را دربـاره تعریـف نمونـه    ) Givon1984:19(، دیـدگاه گیـون   رچوب نظري این بحث در بخش بعدچاقبل از پرداختن به 

کند که مفهوم گذرایی در زبان به دو شرط مهـم نمونـه اعالیـی وابسـته     وي عنوان می. کنیماعالیی از متعدي ذکر می
  :است

 ءشروط ساخت متعدي نمونه اعال .1
  ،قدرت کنترلداراي اراده و  5یا سبب 4حضور یک عامل. الف
  .گیردکه تحت تاثیر عمل قرار می 7یا اثرپذیر 6حضور یک پذیرا. ب
  

                                                
1 prototypical 
2 markedness 

اي است که در آن مفعول از حیث معرفگی و جانداري در رده پـایینی قـرار داشـته     ترین جمله متعدي جمله طبق تعریف نشانداري از گذرایی، طبیعی ٣
. باشند و در تعیین نقش دستوري مرتبط دخیل میمعرفگی و جانداري از ویژگیهاي یک گروه اسمی هستند ). Comrie 1989:128; Aissen 2003(باشد 

در طیف جانداري و معرفگی باال باشد ) فاعل(ترین ساخت متعدي، ساختی است که در آن عامل  طبیعی«کند که  عنوان می) Comrie1989:128(کامري 
 Differential(مفعول نمایی افتراقی . »شود نشاندار می در آن دو طیف پایین باشد، و هر نوع تخطی از این الگو باعث ایجاد ساخت) مفعول(پذیر  و کنش

Object Marking (اي است که تعریف دوم را تایید  که بر اساس آن در برخی زبانها گروهی از مفعولها نشانه حالت می گیرند و گروهی نمی گیرند، نمونه
هاي باالیی قرار دارند، امـا   شاندارترند؛ یعنی از حیث جانداري و معرفگی در ردهگیرند که ن در زبانهاي مذکور، معموالً مفعولهایی نشانه حالت می. کند می

 ;Bossong 1985,1991(گیرنـد   تـري قـرار دارنـد، نشـانه حالـت نمـی       نشان، یعنی مفعولهایی که از حیث معرفگی و جانداري در رده پایین مفعولهاي بی

Comrie 1989; Aissen2003;de Swart 2003,2007; .(کرافت )Croft 2003( اکثر فاعلها جاندار و معرفـه هسـتند، در   دارد که در زبانهاي دنیا  اظهار می
نشـاندار  وضـعیت  پس آنچه براي مفعولها . جان هستند و البته میزان مفعولهاي نکره نسبت به فاعلهاي نکره بسیار بیشتر است حالی که اکثر مفعولها بی

با پذیرش ایـن الگـوي طبیعـی در زبانهـاي جهـان، اعتقـاد دارد       ) Aissen 2003(آیسن . نشان است و بر عکس بیوضعیت براي فاعلها  ،آید حساب می به
در این مورد عالوه بر منابع مذکور در این پانوشت  .بیشتر شبیه فاعلها هستنداز حیث معنایی گیرند که  مفعولهایی در زبانهاي مختلف نشانۀ مفعولی می

  .نمایی افتراقی در برخی زبانهاي ایرانی پرداخته است به بررسی مفعولکه ) 1388(مهند  رك به راسخ
 

4 Agent 
5 Cause 
6 Patient 
7Affected 
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هستند؛ زیرا هر دو شرط مـذکور در آنهـا رعایـت     از حیث گذرایی نمونه اعالء) 2(ت براین اساس، جمالتی مانند جمال
  :شده است

 .احمد کاغذ را پاره کرد :الف .2
  .بازي را شکستبچه اسباب :ب
  

  :را در نظر بگیرید )3(حال، جمالت 
  

 .او سوار اسبش شد :الف .3
  .او اسبش را سوار شد :ب
  

بـه   اسـبش ، ب)3(اسـت، در حـالی کـه در جملـه     ) 1385 زادهطبیب(اي مفعول کسره اضافه اسبشالف )3(در جمله 
ور پذیرا در هیچ یک از جمالت مذک اسبشدر واقع از حیث معنایی و نقشی، . جایگاه مفعول مستقیم ارتقاء یافته است

اهمیـت   اسـبش نیست، اما در جمله دوم دیدگاه تغییر کرده است و جمله از حیث صوري سـاخت متعـدي دارد و بـه    
اي متعـدي اسـت، امـا در ردیـف جمـالت      ب از حیث صوري جمله)3(درست است که جمله . بیشتري داده شده است

در این جمله مفعولی که پذیرا نبوده اسـت،  . ه استو شرط دوم گیون را رعایت نکرد گیردقرار نمی ءمتعدي نمونه اعال
بـه صـورت    ايبرعکس این وضعیت هم در گذرایی وجود دارد، یعنی جملـه . به عنوان مفعول مستقیم جمله آمده است

  :ستا از این نمونه ب)4( هجمل. یابدعادي متعدي است و مفعولی پذیرا دارد، اما با ابزار مختلف تنزل می
  
  .خورهچه خیلی غذا میاین ب :الف .4

  .خورهاین بچه خیلی می :ب     
  

  .توان این جمله را جمله نمونه اعالي متعدي دانستب داراي مفعولی است که حذف شده و نمی)4(جمله 
  :، شرط اول عنوان شده از سوي گیون رعایت نشده است)5(در جمالت 

  
  .دانستاو جواب را می :الف .5

  .او آواز را شنید :ب     
  .گربه بچه را ترساند :ج     

  
نها عاملی نیست که به طور ارادي کاري کرده باشد؛ یعنی آبا اینکه این جمالت در ظاهر شکل متعدي دارند، اما فاعل 

گـاهی  . در این جمالت، فاعل در جایگاه عامـل نشسـته اسـت   . الف نیست)1(فاعل این جمالت داراي شرط مذکور در 
  ):6(یابد؛ مانند جمالت شود، یعنی عامل تنزل میدیده می اوقات، عکس این حالت هم

  
  .شیشه شکست :الف.6

  .یکی تلفن را جواب داد :ب    
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هـم بـه صـورت واضـح بیـان       ب)6(شود و در الف دیده نمی)6(با اینکه جمالت فوق نیاز به عامل دارند، این عامل در 
  .نشده است نشده است و به این ترتیب شرط دوم گیون در آنها رعایت

گیرد که بـین ایـن دو   تسونودا با اشاره به تعاریف سنتی و نمونه اعالیی از گذرایی و نقل بحث فوق از گیون، نتیجه می
کـه داراي   اسـت اي مدرج گذرایی پدیده نخست اینکه بنابر تعریف نمونه اعالیی،. شودتعریف دو تفاوت عمده دیده می

 .توانند با دور شدن از دو شرط مـذکور در آن، از ایـن نمونـه اعـالء دور شـوند     نمونه اعالیی است که برخی جمالت می
دوم اینکـه  . درحالی که در تعریف سنتی سعی بر این است که بین جمالت الزم و متعدي تمایزي قطعـی ایجـاد شـود   

هـاي  اي زبـان هاي معنایی است که قـرار اسـت کـاربردي همگـانی بـر     تعریف نمونه اعالیی از گذرایی بر اساس ویژگی
  ). Tsunoda 1999(مختلف داشته باشد 

  
  
  گراییمطالعه گذرایی از دیدگاه نقش. 2 
انـد   اعالیـی از آن پرداختـه   و تعریف نمونـه گرایی شناسی و نقشاز دیدگاه ردهبا اینکه آثار متعددي به بررسی گذرایی  
این زمینه اشاره خواهد شد، و در پایان ایـن بخـش   ، در این نوشته به سه مقاله مهم و تاثیرگذار در ) Næss 2007aرك(

این سه مقالـه بـه   . شود چارچوب نظري انتخاب شده براي تحلیل گذرایی در فارسی از میان این سه دیدگاه معرفی می
 Malchukov(و مـالچکوف  ) Tsunoda 1981(، تسـونودا  )Hopper and Thompson 1980(ترتیب مقاالت هاپر و تامسـون  

  .اشندب می) 2005
  
  )1980(هاپر و تامسون  2-1
و متـاثر از چنـد عامـل    اي مـدرج   را پدیـده گـذرایی  در مقاله مهمـی  ) Hopper and Thompson 1980(هاپر و تامسون 

بر اسـاس  باید در زبانهاي مختلف به این نتیجه رسیدند که این مفهوم پیچیده را  گذراییآنها پس از مطالعه . دانستند
اي داراي ویژگیهـاي   بر اسـاس ایـن پارامترهـا هـر چقـدر جملـه      . تعیین کرد ستاآمده ) 1(جدول پارامترهایی که در 
 –باشد، باید از حیث صرفی  گذراییاي داراي درجه بیشتري از  تر است و اگر جمله باشد، متعدي باالبیشتري از ستون 

  . شود به وجود یا نبود مفعول نمیبودن فقط منحصر  پس متعدي. هاي متعدي بیشتري داشته باشد نحوي نیز نشانه
  

  پایین  باال  
  کنندگان شرکت1
  حرکت 2
  نمود 3
  اي بودن لحظه 4
  ارادي بودن 5
  مثبت بودن 6
  وجه 7
  عاملیت 8
  تاثیرپذیري مفعول 9

  فردیت مفعول10

  دو یا بیشتر
  عمل
  غایی
  اي لحظه
  ارادي
  مثبت
  واقعی

  عاملیت باال
  کامال تحت تاثیر

  فردي شده

  یک
  غیرعمل

  یرغاییغ
  اي غیرلحظه
  غیرارادي

  منفی
  غیرواقعی

  عاملیت پایین
  عدم تاثیر

  فردي نشده
  )Hopper and Thompson 1980:252(  گذراییپارامترهاي . 1جدول 
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 2مشـخص  پـذیرایی داشته باشد و بر  1ياي است که عاملی معلوم و اراد بر این اساس، نمونه اعالي جمله متعدي جمله
ایـن تعریـف   . باشد و منفی و سوالی نیـز نباشـد   4بوده و داراي وجه واقعی 3حال فعل جمله غایی تاثیر بگذارد و درعین

، اما هر زبـان از حیـث   )Næss 2007b:181(و مفهومی همگانی است  ،)یا نقشی(گذرایی، تعریفی معنایی نمونه اعالیی از 
به عبارتی اگر در زبانی دو ساخت متفـاوت  . ستتواند ساختی گذرا داشته باشد که با این نمونه اعال متناظر ا صوري می

تـر اسـت    نزدیک ءاي که به این نمونه اعال کننده وجود داشته باشد، آن جمله براي نشان دادن جمالت داراي دو شرکت
همچنین هاپر و تامسون نشان دادند اگر برخی از ویژگیهاي معنایی گـذرایی در   .باید جمله متعدي در نظر گرفته شود

، آن جمله از حیث صوري نیز داراي گـذرایی  )مثالً مفعول کامالً تحت تاثیر نباشد یا جمله منفی باشد(ي نباشد ا جمله
  . کمتري خواهد بود

تـوان در پـارامتر   عقیده دارد بسیاري از مفاهیم مطرح در پارامترهاي هاپر و تامسـون را مـی  ) Tsunoda 1999( تسونودا
گیرد، ولی اگر حرکتی نباشـد،  باشد، مفعول تحت تاثیر قرار می 5 اگر فعل حرکتیمثالً. تاثیرپذیري مفعول خالصه کرد

مانند علی کتاب را پـاره  (همچنین در جمله مثبت است که مفعول تحت تاثیر فعل واقع است  .تاثیري بر مفعول ندارد
شـاید بـه   ). کتاب را پاره نکـرد مانند علی (، ولی در جمله منفی عملی انجام نشده است که فعل متاثر از آن باشد )کرد

، جمله عادي زبان نیسـت و اگـر هـم پـذیرفتنی     کتاب توسط علی پاره نشدهمین دلیل باشد که جمله مجهولی مانند 
همچنین در ارتباط با وجـه نیـز    .باشد به این معنی است که کتاب پاره شده است اما این کار را علی انجام نداده است

مانند علـی گربـه را   (چون در جمالت داراي وجه واقعی است که عملی انجام شده است  بحث تاثیرپذیري مطرح است،
مانند علی (عول تحت تاثیر فعل قرار گیرد ف، ولی در جمالت داراي وجه غیرواقعی عملی انجام نگرفته است تا م)گرفت

  ).خواست گربه را بگیردمی
ارادي بودن عامـل بـر میـزان گـذرایی تـاثیر نـدراد و فقـط         کند کم یا زیاد شدن میزانبرخالف تسونودا که عنوان می

رود، احتمـال  کنم وقتی میزان ارادي بودن فاعـل بـاالتر مـی   تاثیرپذیري مفعول در این زمینه کاربرد دارد، من فکر می
زان ، اما وقتـی میـ  )الف 7مانند (شود حضور مفعول مستقیم نیز بیشتر است و جمله به نمونه اعالي متعدي نزدیک می

شود و به همین دلیـل بـه طـور معمـول بـا مـتمم       شود، جمله از نمونه اعالي متعدي دور میارادي بودن فاعل کم می
ب این است که در این جملـه  )7(اي در دلیل به کار رفتن متمم حرف اضافه). ب8مانند (رود اي به کار میحرف اضافه

همچنـین  . کاهـد است و این از میزان ارادي بودن جمله مـی  منظور احمد نیست که به بچه زده است بلکه ماشین وي
الف هم در این است که ماشین چون داراي اراده نیست، با ساخت نمونه اعالي متعـدي  )8(کاربردبودن جمله دلیل کم

  . رودبه کار نمی
  .احمد بچه را زد :الف .7

  .احمد به بچه زد :ب    
  
  .؟ ماشین بچه را زد: الف .8

       .شین به بچه زدما : ب    
  

                                                
1 volitional 
2 specific 
3 telic 
4 realis 
5 action 
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  )1981(تسونودا  2-2
تـوان   وقتی مـی  کننده هستند، تی را که داراي دو شرکتاي عنوان کرد که جمال نیز در مقاله) Tsunoda 1981(تسونودا 

کنـد   او شرط کارایی را نیز مفهومی چندعاملی تعریف مـی . داشته باشند 1جمله متعدي در نظر گرفت که شرط کارایی
یعنـی مشـخص یـا    (مثالً اگر مفعول تاثیر پذیرفته باشد، یا فردیت داشته باشـد  . ریف هاپر و تامسون استکه شبیه تع
، یا فعل به صورت کامل انجام شده باشد و غایی باشد، شرط کارایی اعمـال شـده اسـت و جملـه متعـدي      )معرفه باشد

بـه  . شـود  ي مختلف به صورت فعل متعدي ظاهر نمیها یا اگر فعلی غایی نباشد و به انتها نرسد، احتماالً در زبان .است
کننده اسـت،   در زبان فارسی، که غیرغایی است و نیازمند دو شرکت» کسی گشتن/به دنبال چیزي«عنوان مثال، فعل 

از ) براساس شرط کـارایی (مراتبی معنایی  تسونودا سلسله). گردند آنها به دنبال خانه می(در طبقه افعال متعدي نیست 
طـرف  (بودن آنها زیاد است قرار دارنـد   مختلف افعال پیشنهاد کرد که در یک طرف آن افعالی که احتمال متعديانواع 
هرچه از سمت راسـت بـه   ). سمت چپ(بودن آنها کم است  ، و در طرف دیگر افعالی هستند که احتمال متعدي)راست

آمـده  ) 9(ایـن سلسـله مراتـب در    . شـود  م میرویم، احتمال متعدي بودن یا به عبارتی میزان گذرایی ک سمت چپ می
  :است

  ):Tsunoda 1981(سلسله مراتب گذرایی .9
  7رابطه -6احساس -5دانش -4تعقیب -3درك -2عمل موثر

  
مـثالً اگـر در   . انـد  گونـه  مراتب، اگر افعال در نقطه خاصی متعدي باشند، در مراتب بـاالتر نیـز ایـن    براساس این سلسله 

کننده به درك و عمـل مـوثر نیـز     شود که افعال اشاره بینی می به تعقیب متعدي باشند، پیشننده ک زبانی، افعال اشاره
  .چنین خواهند بود

. مراتب درسـت اسـت   هاي مختلف نشان داد که دیدگاه او در محل دو قطب این سلسله بررسی دیدگاه تسونودا در زبان
ه را ند قاتل پسر را کشت یا احمـد شیشـ  مان(اند  ها متعدي زبان به عبارتی افعالی که به عمل موثر اشاره دارند، در اکثر

مانند احمد پول ندارد یـا  (اند  ها الزم اشاره دارند در اکثر زبان) مانند مالکیت و شباهت(، و افعالی که به رابطه )شکست
، نیســتند بینـی کــرده بـود   گونـه کــه تسـونودا پــیش   امــا افعـال بینــابین ایـن دو قطــب، آن  ). او شـبیه پــدرش اسـت  

)Lazard1998:60 .(بینی تسونودا، اگر افعال دانش  مثالً در زبان فارسی، طبق پیش) متعـدي  ) مانند شناختن و فهمیـدن
نیـز متعـدي   ) چیـزي گشـتن  /مانند منتظر ماندن یا دنبال کسـی (فعال تعقیبی اهستند، باید مرحله باالتر از آن یعنی 

، »فهمـد  علـی انگلیسـی را مـی   «یـا  » شناسـد  او احمـد را مـی  «جمالتی مانند مثالً . گونه نیست اما در واقع این. باشند
مانند او منتظر احمد ماند، یا او دنبال علی (اند  که جمالتی از طبقه افعال باالتر، یعنی تعقیبی، الزم اند، درحالی متعدي

هـاي دیگـر    و برخی زبان 8و آواريهاي دیگر مانند ژاپنی  تسونودا در زبان  بینی چنین تناقضاتی درباره پیش). گشت می
  ).Malchukov 2005(نیز دیده شده است 

  
  

                                                
1 Effectiveness Condition 
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  )2005(مالچکوف  2-3
کـه امکـان داشـتن     مالچکوف با برشمردن برخی نقایص دیـدگاه تسـونودا و برخـی نظـرات پـس از آن مبنـی بـر ایـن        

 پذیر نیسـت،  هاي مختلف امکان انبینی گذرایی در زب ن دست که تسونودا به دنبال آن بود، براي پیشآمراتب از  سلسله
تسـونودا را بـه یـک     یشـنهادي مراتـب پ  وي سلسـله . مراتبی ممکن است به دنبال آن است که نشان دهد چنین سلسله

توان گذرایی را به مفهـومی همگـانی    کند که بر اساس آن می تبدیل می 1مراتب دوبعدي بر اساس نقشه معنایی سلسله
جمله متعـدي   برايطبق تعاریفی که  .بینی کرد متعدي بودن فعل را در هر زبانی پیش بدل کرد و بر اساس آن الزم و

و فعل متعدي مربـوط هسـتند، در تعیـین میـزان     ) پذیرا(، سه دسته ویژگی که به عامل، مفعول وجود داردنمونه اعال 
هـاي مربـوط بـه    ویژگی) الف: به این صورت است) Givón 1984:565(ها به نقل از گیون  این ویژگی. گذرایی نقش دارند

تواند عمل را کنترل کـرده و فعـل را    جمله نمونه اعالي متعدي عاملی دارد که ملموس و داراي اراده است و می: عامل
جمله نمونه اعالي متعدي پـذیرایی دارد کـه ملمـوس و فاقـد اراده اسـت و      : ویژگیهاي مربوط به پذیرا) ب. شروع کند

جمله نمونه اعالي متعدي فعلی دارد که داراي نمود ) ج. کند کند و تحت تاثیر فعل تغییر میتواند عمل را کنترل  نمی
   . کامل است و وجه واقعی دارد
او فقط بر روي ویژگـی معنـایی   . توان دلیل عدم توانایی سلسله مراتب تسونودا را فهمید یبا توجه به این سه ویژگی، م

به عنوان مثال اگر . هاي معنایی فاعل و مفعول توجه نکرده بود یگر، یعنی ویژگیافعال تمرکز کرده بود، و به دو نکته د
هـایی هسـتند    افعالی که در طیف نهایت گذرایی هستند، یعنی افعال داراي عمل موثر را در نظر بگیریم، داراي مفعول

مفعـول افعـال انتظـاري تحـت      اما). هاي کشتن یا شکستن مانند مفعول فعل(گیرند  که کامالً تحت تاثیر فعل قرار می
از طرفی مفعول افعال تماسی، مانند زدن، بین این دو طبقـه قـرار   ). مانند مفعول فعل منتظر بودن(تاثیر فعل نیستند 

مفعـول   2گیرد که بـر اسـاس میـزان تاثیرپـذیري     طیفی را در نظر می) Malchukov 2005:80(پس مالچکوف . گیرند می
ن مثال میزان پذیرایی مفعول فعل کشـتن بـیش از زدن و مفعـول زدن بـیش از منتظـر      شود و به عنوا بندي می درجه

  .ماندن است
شود  ، مشخص میدوست داشتن و دیدنبا افعالی ذهنی مانند  شکستن یا کشتندر مقایسه فعلی مانند  ،از طرف دیگر

اشتن و دیدن قدرت کنترل مفعـول  فاعل افعال دوست د. که عالوه بر مفعول، نقش معنایی فاعل آنها نیز متفاوت است
امـا فاعـل فعـل کشـتن داراي     . است 3گر اي از خود ندارد، و به عبارتی نقش معنایی آن عامل نیست بلکه تجربه یا اراده

شویم که میزان عاملیت فاعل آنها  پس به عبارتی در مقایسه این افعال متوجه می. اده و قدرت کنترل فعل خود استار
مراتب فرعـی   مراتب تسونودا را به دو سلسله کند که سلسله وف بر اساس این دو مشاهده پیشنهاد میمالچک. شود کم می

وي طیـف دوگانـه زیـر را بـر اسـاس ایـن نگـاه        . تقسیم کنیم که بر اساس کاهش میزان تاثیرپذیري و عاملیـت باشـد  
    ).Malchukov 2005:81(کند  پیشنهاد می

  
  
  
  
    

                                                
1 semantic map 
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 1یحرکت
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 2یتماس

  
     

 

 

     

 عمل موثر

      
 3یحس

 

 4یعاطف
 
 

 

 5یشناخت/یدرک

  )Malchukov 2005:81( مراتب دوگانه انواع فعل از حیث معنایی سلسله. 1نمودار  
  

کنـیم   ما در بخش بعد، براساس این الگوي پیشنهادي از سوي مالچکوف، افعال فارسی را در طبقات مذکور بررسی می
  .تا مشخص شود در هر یک از این دو طیف فرعی، خط فارق افعال الزم و متعدي در فارسی کدام است

  
  
  مالچکوف الگويبر اساس  گذرایی در فارسی بررسی طیف .3

، افعال فارسـی را بـر اسـاس دو طیـف     )Malchukov 2005(ارائه شده از سوي مالچکوف  الگويکیه بر در این بخش با ت
  . کنیم بررسی می) 2-3(و کاهش عاملیت ) 1-3(کاهش تاثیرپذیري 

  

  کاهش تاثیرپذیري  3-1
بـه  . هسـتند  ، نمونه اعالي متعـدي پذیر است مفعول آنها کنش که يبر اساس الگوي مالچکوف، افعال داراي عمل موثر

  :دارند، متعدي هستند یافعال چنیناین ترتیب در فارسی نیز جمالتی که 
  .احمد حسن را کشت :الف .10
  .علی شیشه را شکست :ب    
  .بزاز پارچه را برید :ج    

بـه  ترین گـروه افعـال    نزدیک. در این جمالت، مفعول کامالً متاثر از فعل است و تحت تاثیر عمل فعل قرار گرفته است
در زبـان  . طبقه عمل موثر، افعال تماسی هستند که میزان تاثیرپذیري مفعـول در آنهـا از طبقـه نخسـت کمتـر اسـت      

  :روند؛ مانند مثالهاي زیر عدي به کار میتفارسی اکثر افعال این طبقه نیز در قالب م
  .اش را بوسید پدر بچه :الف .11
  .زنبور نازنین را نیش زد :ب    
  .ش را زدعلی دوست :ج    

                                                
1 motion  
2  contact 
3 sensation 
4 emotion 
5 cognition  
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  :توانند با متممی غیر از مفعول صریح به کار روند البته گاهی این افعال می
  .علی به توپ ضربه زد .12

دهد که میزان گذرایی در عبور از گروه اول افعال به گروه دوم انـدکی کـاهش یافتـه اسـت، ولـی       ها نشان می این داده
و هـم بـا   ) بـا مفعـول صـریح   (ل داراي دو الگو هستند، هم متعدي به همین دلیل، برخی افعا. کامالً از بین نرفته است

  . متممی غیر از مفعول صریح
  :اند جمالت زیر داراي افعالی از این طبقه. گروه بعدي افعال در الگوي مالچکوف افعال انتظاري هستند

  .احمد منتظر دوستش است :الف .13
  .گرددمیعلی به دنبال کیفش  :ب     

به عبارتی، در مقایسه با . روند در زبان فارسی این افعال، مانند زبان انگلیسی، با متمم اضافی به کار میرسد  به نظر می
شـاید بتـوان گفـت مـرز میـان الزم و      . گروه قبل از خود، یعنی افعال تماسی، از میزان گذرایی آنها کاسته شده اسـت 

نی طبقات بـاالي افعـال انتظـاري متعـدي و طبقـات      یع. متعدي در این طیف در زبان فارسی، بین این دو طبقه است
  . تر از آن الزم هستند پایین

تر از آن، یعنـی افعـال    رود طبقه پایین حال که مشخص شد طبقه افعال انتظاري در فارسی متعدي نیستند، انتظار می
  :بینی درست است دهد این پیش هاي زیر نشان می مثال. حرکتی نیز متعدي نباشند

  .و به پایین دره رفتا :الف .14
  .توپ به دروازه غلتید :ب       
  .مهمان به شهر وارد شد :ج       
داد در فارسی نیـز همگـام بـا کـاهش      بود و نشان می) 2نمودار (هاي مالچکوف  هاي این بخش موید یکی از طیف داده

شود که گروههاي بـاالتر از   اري دیده میاوج این نکته در افعال انتظ. شود تاثیرپذیري مفعول، میزان گذرایی نیز کم می
در بخـش بعـد، طیـف دوم مـالچکوف،      .آن داراي ساخت الزم هستند تر از آن داراي ساخت متعدي و گروههاي پایین

  .کنیم یعنی بررسی میزان تاثیر کاهش عاملیت بر گذرایی را در افعال فارسی بررسی می
  

  کاهش عاملیت 3-2
شود و این امر بر میـزان   ، از میزان عاملیت کاسته می)دیدن و شنیدن دمانن(افعال ادراکی در فاصله میان افعال موثر و 

توانند با مفعولی غیر از مفعول صریح به  شود و افعال ادراکی می در فارسی این ویژگی دیده می. گذارد گذرایی تاثیر می
  :کار روند

  .من علی را دیدم :الف .15
  .من به علی نگاه کردم :ب      

  متعدي هستند، مانند )یعنی حضور مفعول صریح(به لحاظ صوري  افعال عاطفی فارسی نیز گاهی
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  .من موسیقی را دوست دارم .16
  :ولی الگوي غالب آنها ساخت الزم است، مانند جمالت زیر

  .ترسم من از احمد می :الف .17
  .کشم من از پدرم خجالت می :ب     
  .برد مینازنین از موسیقی لذت  :ج      

شـناختی  /توان گفت الگوي غالب آنها ساخت غیرمتعدي است، اما در مقایسه افعـال ادراکـی   در مورد افعال عاطفی می
. توان پذیرفت از میزان گذرایی در افعال عاطفی کـم شـده اسـت    به این ترتیب، می. داراي الگوي غالب متعدي هستند

  ارسی متعدي نیستند، مانندپس از افعال عاطفی، طبقه افعال حسی است که در ف
  .کند می سرم درد :الف .18
  .سردم است :ب       
  .احساس سرگیجه دارم :ج      

توان گفت گروه آخر افعال فارسی در طیف دوم مالچکوف، کمترین میزان گذرایی را دارند و در واقـع   به این ترتیب می
گـذرایی در فارسـی    نکاهش عاملیت باعث کم شـد  از این جهت مشخص است که. روند در ساخت متعدي به کار نمی

  .شود می
  

  پیامد کاهش گذرایی .4
یا بـه عبـارتی،   . در این بخش در پی آن هستیم که ببینیم نگاه نمونه اعالیی به گذرایی در فارسی چه پیامدهایی دارد

پدیـده مجهـول و سـاخت     در این بخش فقـط بـه دو  . کدام یک از ویژگیهاي زبان فارسی با این نگاه قابل تبیین است
تواند تاثیر گذرایی بر آنهـا را نیـز   تر ساختهاي دیگر زبان فارسی، میشود، ولی بررسی دقیقناگذرا در فارسی اشاره می

  .نشان دهد

  مجهول  4-1
در جملـه   ،کند، مفعول جملـه معلـوم  سازي در زبانهاي مختلف جمله متعدي را به جمله الزم تبدیل میفرایند مجهول

شود یا حـدف  اي آورده میدر جمله مجهول به صورت عنصري حاشیه ،ول فاعل است و معموالً عامل جمله معلوممجه
بـا اینکـه سـاخت    ). Dixon and Aikhenvald 2000:7(اي خاص همراه است البته فعل مجهول نیز با وند یا واژه. شودمی

ه از زبانهاي بیگانه وارد این زبـان شـده اسـت، امـا     مجهول ساختی به نسبت متاخر در فارسی است و تحت تاثیر ترجم
تواند تاثیر کاهش گذرایی بـر افعـال را نشـان    شوند، میول نمیجهشوند و آنهایی که منگاهی به افعالی که مجهول می

  .دهد
  :روند؛ مانند جمالت زیربه صورت مجهول به کار میتوانند میافعالی که نشانه عمل موثر هستند، در فارسی 

  .علی در جنگ کشته شد :الف .19
  .یک گلوله توپ از سوي دشمن شلیک شد :ب      
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  :نمایدساخت مجهول نادرست می، در افعال تماسی که میزان تاثیرپذیري مفعول در آنها از طبقه نخست کمتر است
  .؟؟بچه توسط پدرش بوسیده شد :الف .20

  .؟؟نازنین توسط زنبور نیش زده شد :ب       
  .؟؟ دوستش توسط علی زده شد:ج       

-از افعال انتظـاري ایـن پـیش   ) 21(هاي  مثال. انجامدافعال حرکتی به جمالت نادستوري میو افعال انتظاري  مجهول
  :توان فهمید که آنها ساخت متناظر مجهول ندارندمی) 14(کند و با نگاهی به جمالت بینی را تایید می

  .شد منتظردوستش توسط احمد  *: الف .21
  .شدعلی دنبال کیفش توسط * :ب       

  : مجهول افعال ادراکی نیز غیرقابل قبول است
  .؟؟ علی توسط من دیده شد: الف .22

  .علی توسط من نگاه کرده شد*  :ب       
  رود که افعال عاطفی فارسی نیز مجهول نشوند، مانندبه درستی انتظار می

  .شته شدموسیقی توسط من دوست دا* .23
  .توانند مجهول شوندنیز، نمی) 18مانند مثالهاي (فعال حسی ا

احتمال مجهـول شـدن آنهـا نیـز     ، )3(توان گفت با کاهش میزان گذرایی افعال بر اساس بحث بخش  به این ترتیب می
  .یابدکاهش می
مورد گروهـی از  کند که گشتار مجهول در فارسی مقید است و فقط در نیز به درستی عنوان می) 8: 1388(دبیرمقدم 

نشـان  ) در مقالـه مـذکور   35هاي مثال) (24(هاي وي با ارائه مثال. کندافعال که ویژگی معنایی خاصی دارد عمل می
شود که فاعل در انجـام دادن آن اختیـار دارد و بـه    اجرا می» ارادي«گشتار مجهول تنها در مورد افعال«داده است که 

کـه  ) ه(و ) د(هـاي  ناگذرا هستند، ولی نمونه) ج(و ) ب(هاي از نظر وي نمونه ).13:همان(» کندطور مستقیم عمل می
  .باشندنادستوري هستند، مجهول می

  .علی محمود را دلخور کرد :الف. 24
  .محمود دلخور شد :ب      
  .علی دلخور شد) از دست(محمود  :ج      
  .محمود توسط علی دلخور شد*  :د     
   .دلخور کرده شد) علی توسط(محمود *  :ه     
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   ساخت ناگذرا 4-2
ظرفیت نحوي فعل را تغییر دهـد، از آن تحـت عنـوان تغییـر دهنـده ظرفیـت       ) صرفی یا نحوي(اگر فرایندي 
شود و اگر فرایندي ساخت معنایی فعل را تغییر دهد، در واقع ظرفیت معنایی فعـل را دگرگـون   نحوي یاد می

کند و پذیرا را به جاي آن به عنـوان  که عامل جمله معلوم را حذف می استفرایندي  1ساخت ناگذرا. سازدمی
دانـد کـه   ی مـی اي از فرایندهاین ساخت را نمونهای) Haspelmath 2002:15(هسپلمات . دهدفاعل جمله قرار می

سـازي  در واقع ساخت ناگذرا طبق این تعریف عکس سـاخت سـببی   .سازدمعنایی فعل را دگرگون می ظرفیت
   .)Dixon and Aikhenvald 2000:7(ت اس

آن دسـته از  . توان بـه صـورت ناگـذرا آورد   می شوند، بسیاري از آنها را نمی اگرچه اکثر افعال متعدي، مجهول
توانند ساخت ناگذرا بسازند، اما اگر فاعل آنهـا  باشد، نمیافعال متعدي که فاعل آنها حتماً باید عامل یا وسیله 

نیاز بـه   خوردنمثالً در فارسی فعل . توان آنها  را به صورت ناگذرا نیز آوردباشد، می بداراي نقش معنایی سب
توان این فعل را در ساخت ناگذرا بـه کـار بـرد و گفـت     به همین دلیل نمی). بچه شیرش را خورد( عامل دارد 

، برق را قطع کـرد  بادتوان با سبب آورد و گفت را می قطع شدناما فعل . خورده شد/شیرش خودبخود خورد*
-راسـخ ( را نیز به کار بردبرق قطع شد توان جمله ناگذراي د سبب فعل است و به همین دلیل میکه در آن با

    .)1386مهند 
اي الـف، کـه جملـه   )25(در . توان به تاثیر گذرایی بر ناگذرا بودن یا نبودن فعـل پـی بـرد   می) 25(با مقایسه دو جمله 

طبق بحـث مطـرح شـده،    . حیث عاملیت در رده بسیار پایینی قرار دارد، و در واقع پذیراستفاعل جمله از ناگذراست، 
به همین دلیل ساخت ناگذرا، الزم اسـت  . شودنیز کم می ل کم شود، احتمال متعدي بودن جملههرچقدر عاملیت فاع

ه بـاالیی قـرار دارد و جملـه    ب، فاعل جمله از حیـث عاملیـت در رد  )25(از طرفی، در جمله . تواند متعدي باشدو نمی
  . سببی ساخته است که متعدي است

  )ناگذرا. (آب جوشید :الف .25 
  )سببی. (علی آب را جوشاند :ب       

  
زبان مختلف به این نتیجـه رسـیده اسـت کـه      21با بررسی افعال ناگذرا در ) Haspelmath 1993:105(هسپلمات 

گیرنـد کـه در یـک    ن در ساخت ناگذرا در یک طیف قرار مـی توان گفت افعال بر اساس احتمال ظاهر شدمی
ماننـد  (گیرنـد  آن افعالی هستند که حتماً به عامل نیاز دارند و به همین دلیل در ساخت ناگذرا قرار نمی ويس

گیرنـد  توانند انجام شوند و در ساخت ناگذرا قرار مـی و از طرفی افعالی که بدون حضور عامل هم می). خوردن
توانند انجام یابنـد در میانـه ایـن طیـف     و گروهی از افعال که هم با عامل و هم بدون آن می). وختنمانند س(

تر کاهش عاملیت با احتمال به کار رفـتن در  به عبارت صحیح ).شدن، و بستن/مانند آب کردن(گیرند قرار می
  .2ساخت ناگذرا رابطه مثبت دارد

  

                                                
1 inchoative 

  .)1386(مهند راسخو ) 1382(بین حقدر مورد بررسی ساخت ناگذرا در زبان فارسی رك  ٢
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  گیري نتیجه .5

-تفاوت در نگاه نقـش  .مختلف مانند نگاه کردن به یک قصر باشکوه از زوایاي متفاوت است بررسی زبان از دیدگاههاي
ها نیست؛ بلکـه نشـان از تنـوع زوایـایی     گرایان، به معناي درست یا غلط بودن این نگاهگرایان و شناختگرایان، صورت

شناختی به مفهوم گذرایی در فارسی و رده گرایانهدر این مقاله، نگاهی نقش. توان از آن طریق زبان را دیداست که می
دهد، گذرایی مفهومی نمونه اعالیی است و افعال را بـر اسـاس ویژگیهـاي نقشـی و معنـایی      این بررسی نشان می. شد
  .توان بر طیفی از گذرایی قرار دادمی
  
  

  منابع
  به راهنمایی دکتر محمد. شناسینامه دکتراي زبانپایان. بررسی صوري، نقش و شناختی تعدي در زبان فارسی. 1382. بین، فریدهحق
  .دانشگاه عالمه طباطبایی. دبیرمقدم     

  ،199-149صص  مجموعه مقاالت، چاپ دوم،: پژوهشهاي زبانشناختی فارسی، »در زبان فارسی فعل مرکب«. 1388. دبیرمقدم، محمد
   .مرکز نشر دانشگاهی، تهران     

  ،17-1صص  مجموعه مقاالت، چاپ دوم،: پژوهشهاي زبانشناختی فارسی، »در زبان فارسی مجهول«. 1388. دبیرمقدم، محمد
   .مرکز نشر دانشگاهی، تهران     

 .20-1، صص 5ش ). مجله انجمن زبانشناسی ایران( زبان و زبانشناسی ،»ساخت ناگذرا در فارسی«. 1386 .راسخ مهند، محمد
  صص ، 6ش  .نامه نامه فرهنگستان شناسی، ویژه گویش، »هاي ایرانی تراقی در برخی زباننمایی اف مفعول «. 1388. راسخ مهند، محمد

      1-32.    
تهران، نشـر  . ؛ پژوهشی بر اساس نظریه دستور وابستگیظرفیت فعل و ساختهاي بنیادین جمله در فارسی امروز. 1385زاده، امید ،  طبیب 

  . مرکز
  

Aissen, J., 2003. Differential object marking: iconicity vs. economy. Natural Language and Linguistic 
     Theory 21, 435–483. 
 
Bossong, G., 1985. Differentielle Objectmarkierung in den Neuiranischen Sprachen. Narr, Tu¨bingen. 
 
Bossong, G., 1991. Differential object marking in Romance and beyond. In: D. Wanner and D. Kibbee (Eds.) 
New analysis in Romance linguistics: selected papers from the XVIII Linguistics Symposium on Romance 
languages, pp: 143-170. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.   
 
Comrie, B., 1989. Language Universals and Linguistic Typology, revised ed. Chicago: University of Chicago 
Press. 
 
Croft, W., 2003. Typology and universals. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
de Swart, P., 2003. The Case Mirror. MA thesis, University of Nijmegen, Nijmegen. 
 
de Swart, P., 2007.  Cross-linguistic Variation in Object Marking. PhD dissertation, Department of 
Linguistics,  Radboud University Nijmegen. LOT Publications. 
 
Dik, S., 1997a. The theory of functional grammar. K. Hengeveld (ed.), Part 1; Mouton de Gruyter. 
 
Dik, S., 1997b. The theory of functional grammar. K. Hengeveld (ed.), Part 2; Mouton de Gruyter. 
 
Dixon, R.M.W., 1994. Ergativity. Cambridge University Press, Cambridge. 
 



 14

Dixon, R.M.W., and A.Y. Aikhenvald (eds.) (2000) Changing valency, case studies in transitivity. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Givón, T. 1984. Syntax, a functional-typological introduction. 2 Vols. Amsterdam: Benjamins.  
 
Halliday, M.A.K., 1994. An introduction to functional grammar. Edward Arnold. 
 
Haspelmath, M., 1993. "More on the typology of inchoative/causative verb alternations", In: 
Causatives and Transitivity, Bernard Comrie and Maria Polinsky (eds.), 87-120.Amstrdam: John Benjamins. 
 
Haspelmath, M., 2002. Understanding Morphology, London, Arnold 
 
Hopper, P.J., Thompson, S.A., 1980. Transitivity in grammar and discourse. Language 56, 251–299. 
 
Lazard, G., 1998. Actancy. Mouton de Gruyter, Berlin/New York. 
 
Malchukov, A., 2005. Case pattern splits, verb types, and construction competition. In: Amberber, M., de Hoop, 
H. (Eds.), Competition and Variation in Natural Languages: The Case for Case. Amsterdam, Elsevier, pp. 73–
117. 
 
Næss, Å., 2007a. Prototypical Transitivity. (Typological Studies in Language 72.)Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins. 
 
Næss, Å., 2007b. Defining transitivity. In: Miestamo, M. and Walchli, B. (eds.) New Challenges in Typology. 
Berlin/New York Mouton de Gruyter. 
 
Tsunoda, T., 1981. Split case marking in verb types and tense/aspect/mood. Linguistics, 19,389-438. 
 
Tsunoda, T., 1999. Transitivity and intransitivity. Journal of Asian and African Studies, 57, 1-9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

 
 
 
Transitive and intransitive verbs in Persian 
Mohammad Rasekh Mahand (Bu-Ali Sina University, Hamedan) 
 
In this paper, the notion of prototypical transitivity in Persian is examined. Following prototypical definition of 
transitivity (Hopper and Thompson 1980, Tsunoda 1981 and Malchukov 2005), I have tried to determine the 
cline of transitivity in Persian. Transitivity involves a number of components, among which the degree of 
affectedness of object and the agentivity of subject are important. The effects of these factors on Persian verb 
classes are examined. 
 
Key words: transitivity, prototype, affectedness, agentivity, passive, inchoative.   


