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 های غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه ها و گویش فصلنامة مطالعات زبان

 21-99، صص 8931، بهار 42سال هفتم، شمارة 

 8: تمایز هستة جهت و فعل کوچکدر فارسی شکافتهگروه فعلی 

 4مزدک انوشه

 شناسی، دانشگاه تهران استادیار گروه زبان

 9گوهر شریفی

 تهرانشناسی، دانشگاه  دانشجوی دکتری زبان

 چکیده
 واژگکانی گروه فعلی کوچک  یکا گکروه  هکگ و گکروه فعکل        ل از دو فرافکنبیش از دو دهۀ گذشته، این فرضیه که گروه فعلی متشکّ در

 براسکا   ،یفعلک  گروه ساختار ۀدربار ریاخ یهاپژوهش اامّ ؛شود شناسان چامسکیایی محسوب می ای در میان زبان شده اسگ، فرضیۀ پذیرفته

 ککه  داننکد یمک  فکرافکن  سکه  از لمتشککّ  را یفعلک  گکروه و  کوچ  فعل ۀهست از متفاوت را  هگ ۀهست ،شکافتهگروه فعل کوچ   یۀفرض

 نشکان  را دادیک رو نکو  اسکگ و   سکاز  فعلکوچ ،  فعل ل،یتحل نیدر ا .یکوچ ، گروه  هگ و گروه فعل واژگان یگروه فعل :از نداعبارت

 در سکب   فعکل  و یسکبب  تکواژ تعامل. اسگ مقوله یب یا شهیر ،یواژگان فعل گروه ۀهستو  کند یم یفرا معرّ یرونی هگ، موضو  ب .دهد یم

 یگکروه فعلک   یا هیهستند که طرح دوال یموارد ۀنمون ،سب  فعل یدارا یها ساخگ در یرونیب موضو  حضورو  بمرکّ یسبب یهاساخگ

 ،یفعلک  گکروه  ککه  دهد یم نشان یفارس زبان در یسبب یها ساخگ از یشواهد ۀارائ با حاضر پژوهش. کشند یمچالش  به یزبان فارس دررا 

 .کنندیم نقش یفایا یفعل گروه در گریکدیاز  متفاوتو  مستقل طوربه  هگ و فعل کوچ  ۀهست و بوده یا هیال سه

 .یسبب ساخگ ،یرونیب موضو  ، هگ کوچ ، فعل ،شکافتهفعل کوچ   گروه: هادواژهیکل

                                                           
 32/3/1237تاریخ پذیرش:             32/7/1237 تاریخ دریافگ: -1

 mazdakanushe@ut.ac.ir                  :  نویسندۀ مسئول پسگ الکترونیکی -3

 sharifi.g@hotmail.com.                     پسگ الکترونیکی:   -2
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 1931، بهار 42های غرب ایران، سال هفتم، شمارۀ  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان92

 مهمقدّ -8

دو  توانسکگ  یککه مک   ککرد قلمداد  یپوشش یاصطالح مثابۀ به را یگروه فعل ،2یا پوسته یفعل گروه یۀفرض

 شکاخ   دررا  یرونک یموضکو  ب  ککه  کوچ  یگروه فعل یعنی ،ینقش فرافکن یکی: ردیگ برساختار را در

. کنکد  یم یفرا معرّ یدرون یها که موضو  شهیگروه ر ای یواژگان گروه فعل یگریو د کند یم یفمعرّ خود

 ضکور ح زمجکوّ  یعنک ی اسکگ،  ییگکذرا  فمعکرّ  .الک   :اسگ یژگیو سه یدارا کوچ  فعل، نیا براسا 

 توانکد  یمک  .سکاز اسکگ و     فعکل  ۀهست .ب ؛کند یم ینیبازبرا  یفعولم حالگ و دهد یم را یرونیب موضو 

 ماننکد  یگرانک پکژوهش  ،یا پوسته یگروه فعل یۀنظر نیچارچوب هم در. باشد یمتفاوت 5یهایچاشن یدارا

 موضکو   یفک معرّ ولئرا مس 1 هگ ۀبلکه هست ؛دانندینم فعل موضو  را یرونیب موضو ( 1336) 6کرتزر

 یهکا پژوهش اامّ ؛و گروه  هگ اسگ یشامل گروه فعل واژگان یمنظر، گروه فعل نیاز ا .دانند یم یرونیب

 هکا،  زبکان  یدو وند در برخ نیو تعامل ا 3یو الحاق 1یسبب یها خگسا در یفعل گروه ساختار ۀدربار ریاخ

 ،14لککانن یپ) گکران پژوهشاز  یبرخ ،11شکافتهکوچ   فعل گروه یۀفرض از یریگ بهره با 10یاکیه  ملهاز

 بکوده  یاهیک السه یگروه ،یسوق داده اسگ که گروه فعل جهینت نی( را به ا4019 ،19یهارل ؛4001و  4004

 .دارند حضور یکوچ  و گروه فعل واژگان یهگ، گروه فعلگروه   آن، در که

 جکاد یا بکا انکد ککه    نظکر گرفتکه شکده   در از فعکل کوچک    ییها نمونه منزلۀ به یفارس 12سب  یهافعل 
 بمرکّک  یهکا  فعکل  تکر  قیدق ۀمطالع اامّ ؛باشند یفعل گروه در یگرکنش گرانیب دنتوان یم ،یفعل یها تناوب
مثکال،   یبکرا  ؛سکگ ین کوچ  فعل یها نقش تمام یفایا به قادر سب  فعل یگاه که دهد یم نشان یفارس

 دنبکال  به را یفعل یهاتناوباند که  نظر گرفته شدهدر یفعل کوچک دو ۀمثابهب شدنو  کردندو فعل سب  
تعکداد و نکو     در یرییک تغدو فعکل سکب ،    نیک ا رییک تغ ،ککردن فوت/ شدنفوتمانند  یدر افعال امّا ،دارند

 شکه یفعکل کوچک ، هم   گکاه یکه فعل سکب  در  ا  رسد یم نظربه رو، نیا از. کندینم جادیاموضو  فعل 
 جکاد یا را یفعلک  طبقات تناوب توانند یم یگاهافعال سب  گرچه  ،یطرفاز ؛سگین موضو  یفمعرّ به قادر

                                                           
4. VP Shell 

5. flavors 

6. A. Kratzer 

7. voice 

8. causative  

9. applicative 

10. Hiaki 

11. split-vP hypothesis 

12. L. Pylkkänen 

13. H. Harley 

14. light verbs  
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 95/ گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ  هگ و فعل کوچ 

 فعکل  چراککه  دارد؛ منافکات  سب  فعل گیماه با اساساً سب ، فعل به یرونیب موضو  دادننسبگ اامّ کنند،
 ۀهسکت  تعامل نییتب به قادر یفعل گروه یا هیدوال لیتحل ،افزون بر این. اسگ یموضوع ساخگ فاقد سب 
 ،یسکبب  ونکد  ،بمرکّک  یدر افعال سکبب  .سگین یفارس بمرکّ یسبب یها ساخگ در سب  فعل و ساز یسبب
 یعنصکر  ز،یک فعکل سکب  ن   گکر، ید یاز سکو  ؛کندیم یفمعرّ را سازسبب موضو  که اسگ یکوچک فعل
 .  رودیم شمار به ساز فعل
فعکل   گکاه یو در  ا کنکد یمک  نیکی تع را فعکل  یهکا موضو  نو  و تعداد و دادیرو نو  سب  فعل اگر 

 مشککل  دو بکا  زمانهم ن،یبنابرا کجاسگ؟ یفعل گروه در سازیسبب عنصر گاهی ا پس ،دارد قرارکوچ  
تکا   میازمنکد ین یگکر ید ینقش گاهیل کوچ ، به  ابر فع افزون یدر ساختار فعل نکهیا لاوّ: میهست روهروب
 دیک با نککه، یم اکنکد. دوّ  نیکی تب بمرکّک  یسبب افعال در را سب  فعل و یسبب ینقش تکواژ دو حضوربتواند 
کوچک    فعکل  گکروه  یۀفرضک  .باشد یرونیب موضو  ینحو ییبه بازنما قادرکه  میرینظر بگرا در یا هسته
 یعنک ی گروه،ریز دو به خود، کوچ ، یفعل گروه ،نیا براسا اشد. مشکل ب نیا حلّ راه تواند یم شکافته
ککه فعکل کوچک  در     یا نقش دوگانکه  ب،یترتنیبد .اسگ هیتجز قابل  هگ گروه و کوچ  یفعل گروه

 فکا یا  هکگ  و کوچ  فعل یعنی ا،مجزّ ۀهست دو طبر عهده داشگ، اکنون توسّ یگروه فعل یا هیطرح دوال
 .شود یم

 یۀفرضک  یفک و معرّ یفعلک  گکروه  ساختار ۀدربار شدهانجام مطالعات بر یمرور از پس پژوهش، نیا در
 هیفرضک  نیک ا ککه  شودیم پرداخته یفارس در یسبب یها ساخگاز  یشواهد به ،شکافته کوچ  فعل گروه
 یا هسکته  مثابۀبه  هگ ۀهست ،یفارس در که دهدیم نشان ،پژوهش نیحاصل از ا جی. نتاکند یم گیتقو را

 تنهکا فعل کوچک    ،گرید یاز سو ؛کند یم یوارد ساخگ فعل را یرونیب موضو ز فعل کوچ ، متفاوت ا
 .  کند یم  را مشخّ دادیساز بوده و نو  رو فعل

 :دهد پاسخ هاپرسش نیآن اسگ تا به ا یپدر حاضر پژوهش
 شود؟ یم یفمعرّ هسته کدام طتوسّ یفارس زبان در فعل یرونیب موضو  -1

 دارد؟ قرار گاهی ا کدام در یرسفا یسبب یها ر ساخگد ساز یسبب ۀهست -4

 ؟دهد یم اختصاص خود به یفعل گروه در را گاهی ا کدامسب   فعل -9

 یاهیال یفعل گروه -4
 ۀسکت و ه اسکگ  یمراتبک  سلسکله  ساختار یدارا هبلک سگ،ین حمسطّ یساختار یفعل گروه ،یشیزا گسنّ در
 ،یونکد یپ ۀسکاختواژ  اسا  (1311) 15کریب کردیرو در .دارد برردعنصر  نیترمهم منزلۀرا به یواژگان فعل

                                                           
15. M. C. Baker 
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 .افگی کوچ  فعل به یواژگان فعل حرکگ در توانیآن را م ۀاسگ که نمون 16هسته حرکگ

 یعنک ی کنکد؛  یساخگ فعل سب  رفتار مک  مانند ،یفعل روساخت هر( 4004) 11رسیو ک لیه کردیرو در 

هسکته بکه هسکته و     یارتقکا  ۀجک یدرنت کوچک  اسکگ و   فعکل  گکاه یدر  ا give ای do یشامل فعل انتزاع

 زیک ( ن1335) 13یچامسکک . ردیک گ یمک  شککل  یروسکاخت  فعکل  ،یفعلک  ریبه عنصر غ یفعل انتزاع 11انضمام

 گ. در سکنّ دانکد  یمک  یواژگکان  یکۀ ال  یک و  کوچک   فعل ینقش یۀال  یاز  لرا متشکّ یفعل یها محمول

   .کند یم یفرا معرّ یرونیساز اسگ و هم موضو  ب فعل کوچ  هم فعل ،یشیزا

نکو    نیک از ا ییهکا  تا نمونکه  دندیکوش گرانپژوهشاز  یاریبس ،یانتزاع سب  فعل مفهوم طرحاز  پس 

 در بکرد، و ود فعل مرکّک  گیرا تقو هیفرض نیکه ا یاز شواهد یکی. ابندیمختل  ب یها فعل را در زبان

فعکل کوچک  قکرار     گکاه یکه در  ا یعنصر یس( در زبان فار4003) یهارل اعتقادبه. بود ها زبان از یبرخ

فعل کوچک    ۀبلکه هست ستند،یبه هم وابسته ن ینظر ساختواژاز کند، یکه آن را انتخاب م یدارد و محمول

( فعکل  4005) دوسکتان یمک یکر ۀگفتک بکه نام دارد.  40بمحمول مرکّ ده،یپد نیاسگ. ا خود ممستقل از متمّ

اسکگ   یسکاختار  یبخش حالگ به قادرو  یفعل یهاصهمشخّ نزبایم اامّ ،بوده یسب  فاقد ساخگ موضوع

 .  کند یعمل م بخشحالگ یعنصر مثابۀ زمان، به ۀبا هست بیو در ترک

 گکاه ی ا در یفکاعل   یک تعر حرف گروه که شود یم ادآوری یسبب یها گزاره لیتحل در( 1911) آهنگر 

 از ؛کنکد  یمک  افگیرا در 41ساز سبب ییمعنا نقش و شود یم واقع کوچ  یفعل گروه شاخ  ،یرساختیز

 ییو نقکش معنکا   بکوده  یشاخ  گروه فعکل واژگکان   گاهیدر  ا یمفعول  یحرف تعر گروه گر،ید یسو

همچکون   یسکبک  یهکا  ( فعکل 1336) یلنگکرود  یواحکد . کند یم افگیدر یاز فعل واژگان را 44ریپذ سبب

فعکل   ،ککردن معتقکد اسکگ    زین (4001) 49انی. مگردومداند یاز فعل کوچ  م ییها را نمونه کردنو  شدن

اسکگ و موضکو     یفعل کوچ  درون شدنو  کند یم یفرا معرّ یرونیاسگ که موضو  ب یرونیکوچ  ب

 .  دیافزا یم یرا به ساخگ فعل یدرون

از  یاریتفکاوت بسک   ،45کوچک   فعکل  یهکا یچاشکن  عنکوان با  یا هی( در فرض4005) یرلو ها 42یفول 
                                                           
16. head movement 
17. K. Hale & S. J. Kaser 
18. incorporation 
19. N. Chomsky 
20. complex predicate 
21. causer 
22. causee 
23. K. Megerdoomian 
24. R. Folli 
25. flavors of v 
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 91/ گروه فعلی شکافته در فارسی: تمایز هستۀ  هگ و فعل کوچ 

. فعکل کوچک  بکا    داننکد یمک  فعل کوچک   متفاوت یهایاشنچ نیهم و ود لیدلبه را یفعل یها ساخگ

هسکتند ککه    یدو فعکل سکبک   (vCAUSE) شکدن سکبب  یچاشکن  بکا  کوچ  فعل و( vDO) دادنانجام یچاشن

 و یآغکاز  یها فعل تناوب( 4005) گرانیدو  یفول .کنند یمخود وارد  مرا بر فاعل و متمّ ییها گیمحدود

 نیک ( ا4015) 46و مرنتکز  وود ۀگفتک . بهدانند یم کردنبه  شدن  از فعل سب رییتغ ۀجیرا نت یدر فارس یسبب

 ،شکود  یمک  داده نسبگ vDO به ییگذرا و یرونیب موضو  یفاسگ: معرّ 41ویبورز میاعمال تعم ۀجیتناوب نت

 .  سگین یرونیو موضو  ب ییگذرا یفقادر به معرّ vBECOME اامّ

 طبلککه توسّک   ،سکگ ین فعکل  موضکو   ،یونک ریب موضو  که اسگ معتقد( 1336) کرتزر گر،ید یسو از 

 ،41یعملککرد  یها با محمول بی هگ در ترک ۀهست ،یو شنهادیپ به. شود یم یفمعرّ  هگ یامجزّ ۀهست

 موضکو   ،43ییسکتا یا یهکا  محمکول  بکا  بیترک در و کند یم ساخگ وارد را ساز سبب ای گرکنش موضو 

و هکم ازنظکر    ییهکم ازنظکر معنکا    ،یرونک یب وضکو  م ،یو اعتقادبه. دیافزا یم ساخگ به را مال  ای رو بهره

فعکل   بهرا  مقوله یب ۀشیر تواند یفعل کوچ  م ،ینظر نحواز اسگ. یمستقل از گروه فعل واژگان ،ینحو

 کوچک   فعکل  ز،یک ن ییمعنکا  ازنظکر . سکگ ین هکا  موضکو   و یاسم یها گروه یفمعرّ به قادر اامّ کند، لیتبد

 .داد نسبگ آن به توان ینم را یاسم یها گروه ییتتا ریتعب اامّ اشد،ب یریتعب یروندها یبرا یمنبع تواند یم

 جهت و کوچک فعل زیتما: کوچک شکافته فعل گروه یةرضف -9

گروه فعکل کوچک  شککافته،     یۀبه فرض شدنقائل با( 4019) یهارل ،یاهیال یفعل گروه یۀفرض یراستا در

 گکروه  کوچک ،  یو گکروه فعلک   یواژگان گروه فعل بر افزونکه  داند یم یا هیال سه یرا گروه یفعل گروه

 یبکرا  یمناسکب  گکاه ی ا کوچک   فعکل  ۀهسکت  یاکیک ه زبان در ،یهارل عتقادابه. ردیگیم دربر زین را  هگ

 لیک اسگ ککه در تحل  نیا ،دارد یا هیدوال کردیرو با کردیرو نیا که یتفاوت. سگین یرونیب موضو  یفمعرّ

 یکرده و حالگ مفعکول  یفرا معرّ یرونیهم موضو  ب یعنیداشگ،  یا فعل کوچ  نقش دوگانه ،یا هیدوال

 یدرحکال  نیک ا. ککرد یمک  لیتبکد  فعل به را مقوله یب ۀشیر که بود یساز فعل ۀهست هم و کرد یم ینیبازب را

 فعکل  ۀهسکت  و  هکگ  ۀهسکت  یعنک ی ا،مجکزّ  ۀهسکت  دو طتوسّ نقش دو نیا ،یا هیال سه لیتحل در که اسگ

 فعکل  بکه  را خکود  ممتمّ اسگ قادر و اسگ ساز فعل فقط کوچ  فعل ل،یتحل نیا در. شودیم فایا کوچ 

 .شودیم سپرده  هگ ۀهست به ،یرونیب موضو  یفمعرّ گیولئمس گر،ید یاز سو ؛کند لیتبد

                                                           
26. J. Wood & A. Marantz 

27. Burzio′s generalization 

28. action predicates 

29. stative predicates 
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 :اسگ شده داده نشان ریز نموداردو در  لیدو تحل نیا

1) 

  vP     voiceP  

 v′  ext. 

argument 

  voice′  ext. 

argument 

√P  v   vP  voice  

    √P  v   

و  یسکاخگ سکبب   تعامکل  کنکد،  یمک  اسکتناد  آن به خود یعاادّ اثبات یبرا یهارل که یشواهد  مله از 

 نیک تفکاوت ککه ا   نیک بکا ا  کننکد،  یمک  یرا وارد ساخگ فعل یدیاسگ. هر دو ساخگ، موضو   د یالحاق

 اسکگ  یزبکان  ۀنمونک  یاکیهور.  بهره یحاقساز اسگ و در ساخگ ال سبب ،یدر ساخگ سبب دیموضو   د

 نیک ا یدارا یتککواژ نقشک   نیک ا( 93: 4019) یهکارل  منظکر  ازاسکگ.   یالحاق یایزا یها ساخگ یاراد که

 ؛دیک افزایمک   ملکه  بکه  را یدرون موضو   ی .ب ؛ابدییتظاهر م یصورت وند فعلبه .ال  ؛هاسگیژگیو

صکورت مفعکول   بکه  یحالکگ موضکو  الحکاق    .ت ؛ور اسکگ عموماً بهره یموضو  الحاق یینقش معنا .پ

، مثکال  یبکرا  ؛شکوند یمشکاهده مک   یاکیک در زبکان ه  یروشکن به هایژگیو نیا .اسگ میمستق ریغ ای میمستق

شکخ  ککه   مسگ و فاعکل دوّ گذرافعل   ی ی( حاوa 4) ۀ.  ملمیریگیمنظر در را ریز یامر یها  مله

  یک ا سگ، امّک گذرا( هم شامل همان فعل b4 ) ۀ ملندارد.  ییشود، تظاهر آوایدرک م یاز ساخگ امر

 نیک ا. اسکگ  شکده  ینحکو  سکاختار  وارد دی د موضو   ی آن، یپ در و شده افزوده فعل به یالحاق وند

 .اسگ افتهیتظاهر  یمفعول یور و حالگ دستوربهره ییمعنا نقش با یالحاق موضو 
2) a. Voocha-m  woita! 

shoe-pl  untie 
Untie the shoes! 

b. Usi-ta   voocha-m  woita-ria! 
Child-acc  shoe-pl  untie-appl 
Untie the shoes for the child! 

را(  ه)بچّک  usi-ta ککه  اسگ هصال به فعل، سبب شداسگ که با اتّ یوند الحاق ria-(، تکواژ b4 ) ۀدر  مل

 یحالکگ مفعکول   یدارا ور رهبهک  ،یالحکاق  ساخگ دربه ساختار  مله افزوده شود.  یموضو  درون منزلۀبه

 قکرار دارد.  یدرون یها و باالتر از موضو  یرونیب موضو  یا سازه فرمانش تحگ ،ینظر ساختارو از بوده

سکاز   از سکبب  تر نییپا دیبا (ور بهره) دیموضو   د ،شودیم افزوده یسبب ۀ مل به یکه وند الحاق یهنگام

 قکرار  ریپکذ  سکبب  از شیپ و ساز سبب از پس ،ور بهره که مینیب یم عمل در. ردیقرار گ ریپذ سببو باالتر از 
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 شکاخ   در سکاز  سکبب ککه   ردیک گ یمک  جکه ینت یو. دیآ یم یاز تکواژ سبب پس یتکواژ الحاق اامّ رد،یگ یم

 .شکود  یمک  یفعلک  سکاخگ  وارد  هکگ  یامجکزّ  فرافکن شاخ  در بلکه شود، ینم یفمعرّ یسبب فرافکن

 در سکاز  سکبب  یرونک یب موضکو   ککه  دهکد  نشکان  تا کند یم استناد آن به (4011) یهارل که یگرید شاهد

 رد شکاهد  نیک ا ککه  آنجکا  از. اسگ مجهول یمربوط به ساخگ سبب شود، ینم یفمعرّ  یسبب تکواژ شاخ 

 .شودیم پرداختهآن  بهها  داده لیدر بخش تحل خورد، یم چشم به زین یفارس یهاداده

 ،90ککالف  هکگ  پکارامتر  یفک معرّ ضمن( 4001) لکاننیپ از یرویپ به( 2: 4011) یهارل ،افزون بر این 

 ،91ککالف  هکگ  یهکا زبان در. کندیم میتقس گروه دو به نظر، مورد فرافکن نبود و بود منظر از را هازبان

 میتکوان یم که واحد کالف  ی و شوندیم عیتجم واحد فرافکن  ی در کوچ  فعل گروه و  هگ گروه

 ۀبکا ارائک   یو. ردیک گیم عهده بر را هسته دو هر عملکرد م،یبخوان  هگ ۀهست ای  چکو فعل ۀهست را آن

 در دیک با را یرسک فاککه   کندیم حیتصر( 4005) دیگرانو  یفول یهاافتهی بر هیتکو با  یاز فارس یشواهد

 ۀزمکر  در را ،یاکیک ه از ملکه  ،هکا زبکان  از گرید یبرخ درمقابل، یوقرار داد.  کالف هگ یهازبان شمار

 یگکروه  هکگ و گکروه فعلک     ،هکا زبکان  نیک ا در ککه و معتقد اسگ  دهدیقرار م 94شکاف هگ یهازبان

 یهکا سکاخگ  لیک تحل. کننکد یم فایا را خود یدستور نقش  ی هر و دارند حضور مستقل طوربهکوچ  

 هکگ و فعکل کوچک      ۀدو هسکت  یدر فارس ،یکه برخالف نظر هارل دهدینشان م یفارس بمرکّ یسبب

 .اسگ شکاف هگ یزبان یرو، فارس نی ضور دارند و از ا گریکدیمتفاوت از  و مستقل طور به

 ها داده لیتحل -9

 سکاخگ  نیک افاقکد   یککه فارسک   رسکد یم نظربه شد، ذکر یساخگ الحاق یبراکه  ییهایژگیو به هتو ّ با

 در پرسکتار  ط،یو الصاق آن به فعل بسک  ان-وند  ظهور باکه  مینیبیم ر،یز یها مله فگ یبررس بااسگ. 

 در اسکگ،  بکوده   ملکه  فاعکل  تکر شیپک  که هبچّ و شودیم افزوده ینحو ساختار به یرونیب موضو  نقش

   :ابدییم نمود میمستق ریغ مفعول ای میمستق مفعول گاهی ا

 .دیخواب هبچّ .ال ( 9

 .خواباند را هپرستار بچّ .ب

 .خورد رادارو  هبچّ .ال ( 2

 .اندخور هبچّ به را دارو پرستار. ب

                                                           
30. voice-bundling parameter 
31. voice-bundling languages 
32. voice-splitting languages 
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 مانند باشد، ییآوا نمود فاقد تواندیم یحتّ سازسبب یگاه

 .خوراند هدارو را به بچّ .پ

 زا ،یفارسک  زبکان  در یسبب یایزا یهاساخگ. روندیم شمار به یسبب یهاساخگ ها،ساخگ از دسته نیا

 یموضکوع  ختارساساز را وارد  سبب یعنی یرونیموضو  ب ،یفعل ۀشیبه ر ان/ َن یرهگذر افزودن وند سبب

را  یدیک هکم موضکو   د   ،یسبب کوچ  فعل گروه ،یفعل گروه یا هیدوال لیتحل در .کنند یم یفعل گروه

 داشکته،  و کود  قبالً که یرونیب موضو  جه،ینترا. در یو هم وند سبب دیافزا یم ساز به ساخگ سبب مثابۀ به

 .  ردیگ یم یحالگ مفعول ،دی د کوچ  فعل نیا از و کند یم پر را یدرون موضو  نیباالتر گاهی ا

در  موضکو   نیک ا کنکد،  یانتخکاب مک   ییمعنا لحاظبه راساز  اسگ که سبب یسبب ۀهست نیکه ا آنجا از 

 دیک فاعکل  د  گاهیساز  ا سبب جه،ینت. درشود یوارد ساخگ م ،یشاخ  گروه فعل کوچ  سبب گاهی ا

 حالکگ  ن،یشک یپ یرونک یب موضو  ض،ودرع. ابدی یم ارتقا زمان گروهشاخ   و به کرده افگی مله را در

 یهکا  در سکاخگ  چکه آن هماننکد  کنکد،  یم ینیبازب بخشحالگ ۀهست نیتر  ینزد مقابل در را خود یمفعول

دارد و  ییمعنکا  نیکی فعل کوچ  هم تب مثابۀبه یسبب وند درنظرگرفتن .شود یم دهید یئاستثنا یبخش حالگ

را  شکدن سکبب همچکون   ییمعنکا  ،یسکبب  ونکد  ،ییمعنکا  ازنظکر  (4011) یهکارل  ۀگفت به. یصرف نییهم تب

 ،شکدن سکبب به مفهوم  هیشب یزیچ John opened the doorحالگ، مانند  رییتغ یها داراسگ. در محمول

 فعکل  شکود،  یمک  دهیک د هکا  زبکان  از یاریبسک  در ککه چنان ز،ین ینظر صرفدر درون محمول و ود دارد. از

 در اامّک ؛ هکا حضکور دارد   در واژه ایک زا یونکد  ورتصک بکه  کنکد،  یم یفمعرّ را یرونیب موضو  که یکوچک

 سکبب  ۀهسکت  ،یشک یاز گسنّ در. دینمایمناکارآمد  یگروه فعل یاهیدوال لیتحل ب،مرکّ یسبب یهاساخگ

گونه ککه در   همان گر،ید یسو از ؛کند یم انتخاب ممتمّ مثابۀ به را دادیرو  یکه  داردرا  یفعل سبک حکم

فعل کوچ  درنظکر گرفتکه    گاهی ا در تر،شیپ ،زین سب  فعل ،دیده شد یا پوسته یگروه فعل یها لیتحل

 :ریز ۀ مل دو مانند ،اسگ شده

 خورد. بیفر دوستم .ال  (5

 .داد بیفر را دوستم یعل .ب

شده اسگ ککه   انیب دادنو  خوردندو فعل سب   طتوسّ یسبب و یآغاز فعل دو تناوب  مله، دو نیا رد

 یونکد سکبب   گکاه یککه فعکل کوچک   ا    دیآ یم شیپ پرسش نیفعل کوچ  قرار دارند. حال ا گاهیدر  ا

هم فعکل سکب  را    ،یفعل ساختار که شود یم نیآفر مشکل یهنگام ژهیو به ،لهئمس نیافعل سب ؟  ایاسگ 

 ،(الک   6) ۀ ملک  یسکبب  یهمتکا  مثابۀبه ،(ب 6) ۀ مل در آنچه مانند ،یسبب تکواژ هم و باشد داشته بردر
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 :شود یم دهید

 .دیرس بیآس ما باغ به. ال ( 6

 .رساند بیآس ما باغ به طوفان. ب

 ینقشک  ۀدو هسکت  نیک ا گاهیکه  ا دیآ یم شیپ پرسش نی. حال ایتکواژ سبب ان-فعل سب  اسگ و  ر 

 کجاسگ؟  

1) 
 TP     

      

T  vP    

   ′v  طوفان 

  v  √P  

 ما باغ به  بیآس ان؟ /ر   

 را یسکبب  ونکد  دیک با ایک : اسکگ رو  شیپک  نکه یگز دو ب،مرکّ یسبب یها ساخگ از دسته نیا نییتب یراب 

فکرض   ایک و  دانسکگ  یگرید گاهیفعل سب  را در  ا عوض،و در ردفعل کوچ  فرض ک ۀهست منزلۀ به

 .دارد ی ا یگرید ینحو گره در یسبب وندسب ، همان فعل کوچ  اسگ و  فعلکه  شود

اسگ، فعل کوچک    یو تکواژ سبب یرونیموضو  ب زبانیم زمانهم که یفرافکن ها،لیلتح نیترجیرا در 

 گکروه  ۀهسکت  به و شوندیکوچ  خار  م یفعل سب  از درون گروه فعل ای یاسگ. از آنجا که فعل اصل

را در  ان- ونکد  ،Tحرکگ خود بکه   ریدر مس ر (، فعل سب  1913 انوشه،و  یدرز) دنابییم ارتقا زمان

v دارد قکرار  کوچک   فعکل  ۀهست در کان وند که کرد استنباط توانیم هم ییمعنا منظر از. کندیم  ذب .

 بیآسک  باعث و ندینشیم یواژگان فعل کنار در که اسگ یسبک فعل ییگو ،شدنسبب یمعنا در وند، نیا

 ۀ ملک  بکه  ،ککان  وند حضور در دیرس بیآس ما باغ به ینامفعول ساخگ تر،روشن ۀگفتبه. شودیم دنیرس

   .شودیم لیتبد برسد بیآس ما باغ به شد باعث طوفان

 نیچنک  بکا  م،یببکر  ککار به 99مجهول صورترا به بمرکّ یسبب یها ساخگ میبخواه چه چنان ،افزون بر این

 :شد میخواه موا ه ی مالت
                                                           

 ؛برد کمتری دارنکد روند و در گونۀ گفتاری، کارکار میهای موسوم به مجهول بیشتر در گونۀ نوشتاری بهی، ساخگطور کلّبه -99

 برد.کار میبه دندیدزد را نمیماش،  ملۀ شد دهیدزد نمیماش ای  ملۀ مجهول زبان بهبرای مثال، گویشور فارسی
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 .شودیم کشانده ابتذال به هنر که آنجا( 1

 .شد رسانده تهیکم یاعضا ال اطّ به یشنهادیپ یهابرنامه اتیکل( 3

 .شدند رسانده هالکگ به یداعش انتحارگر هشگ( 10

 پرسکش  نیک قرار دارنکد، ا  فعل کوچ  گاهیکه در  ا باشند یسبک فعل یهاهنمون رساندنو  کشاندن اگر

 یهکا  فعکل  تمکام موسوم به مجهکول از   یها صورت در لهئمس نیا ؟کجاسگ شدن گاهی اکه  دیآیم شیپ

 ۀهسکت  ،ه شددید قبالً که گونههمان. اسگ زیبرانگ چالش ،هستند کردناز  ریغ یسبکفعل  یکه دارا یبمرکّ

 در تنکاوب  نیک ا. کنکد  جکاد یا را ناگذرا و گذرا مانند ییها تناوب تواند یم vBECOME و vDOفعل کوچ  

فعکل کوچک  قکرار     گاهیکه در  ا دهد ینشان م شدنو  کردن سب ِ فعل صورت به را خود ،یفارس زبان

در سکاخگ فعکل گکذرا، فعکل      چکه چنکان  اامّ ؛باز شدن /باز کردن ،شدن ضیمر /کردن ضیمرمانند  دارد،

 افکزون هکا،   دسته از فعل نیا یکه در ساخگ نامفعول دید میخواهحضور داشته باشد،  کردناز  ریغ یسبک

 یبکاق  مفعکول  اسکم  صکورت  بکه  ز،یک ن اسکگ  داشکته  حضور گذرا ساخگ در که یسبک فعل ،شدن بر فعلِ

 :  شوددیده می ریز یها مله در بمرکّ یهافعل نیا از یگرید یهاهنمون. ماند یم

 .شد داده نشان قگیحق( 11

 .شد دهیکش آتش به اردوگاه( 14

 .شد داده انتشار اخبار( 19

 .اسگ شده زده اتو هالبا  تمام ظاهراً( 12

 دنیکشک و  زدن ،دادنچکون   یبکسک  افعالو  شدنکه  دیآ یم شیپ پرسش نیها، ا ساخگ نیمطالعه در ا با
 قرار دارند.   یگاهیکدام در چه  ا هر

فعکل   ،مجهکول  یها در صورت شدنو فعل  ندارد مجهول ۀنیشیب یفرافکن یفارس زبان نکهیا فرض با 

 بمرکّک  محمکول   یک  خود، از شیپ یفعل ریغ عنصر یهمراه با که اسگ یسبک فعل بلکه ،نیسگ یکمک

 شکود یم منضم  یتصر ۀکوچ  حرکگ کرده و به هست یاز گروه فعل ونریو به ب اسگ ساخته ینامفعول

 .  میده ی ا آن در را سب  فعل میتا بتوان میازمندین زین یگرید ینقش گاهی ا به(، 10: 1932 ،)انوشه

 سکاز یسکبب  ۀهسکت  ککه  دهد یم نشان که اسگ یگرید شاهد زین یشوندیپ یها فعل یسبب یها ساخگ 

 زیک ن ازسرگذشکتن  ،بازگشتن ،برگشتن ،درآمدن پا ازمانند  یبمرکّ یها فعل در .اسگ سب  فعل از متفاوت

 یسکبب  یها . در ساخگشود یبه فعل م لیو تبد 92ادغام گشتن ،آمدنبا فعل سب   سر√ ،بر√ ،در√ ۀشیر
                                                           
34. merge 
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 فعکل  هکم  گذرانکدن  سکر  از ،بازگرداندن ،برگرداندن ،درآوردن پا از یعنی ،یشوندیپ یها دسته از فعل نیا

 یهکا  فعکل  از دسکته  نیک ا نیکی تب بکه  قکادر  یفعل گروه یا هیدوال طرح. یسبب وند هم و دارد ضورح سب 

 یگکره نقشک    یک استفاده از  باهمراه با فعل سب  را  یحضور وند سبب تواند ینم چراکه سگ،ین یشوندیپ

 .دهد نشان

 مفعکول  یفک رّمع یبرا را (trans) گذر ۀهست ،96یعیتوز صرف یۀنظر چارچوب در( 16: 4003) 95یقیصد

 بکا  ادغکام  از پکس  یواژگکان  ۀشک یر. کنکد  یم یفمعرّ هدف ای ور بهره یفمعرّ یبرا را (goal) هدف ۀهست و

 ییهکا  موضکو   بتوانکد  تکا  شکود  منضم گذر و هدف ینقش یها هسته به دیبا ،کوچ  فعل سازِ فعل ۀهست

 یهکا هصک مشخّ بتوانکد  تا رود یم زمان ۀهست به سپس، حاصل گره. کند افگیدر را هدف و رو کنش مانند

 :کند افگیدر را شمار و شخ 

15) 

    TP  

   vP  T 

  transP  v  

 goalP  trans   
√P  goal    

      

 .کرد ارسال دانشگاه به را ها بسته یعل( 16

 کوچک ،  فعکل  گاهی ا در سب  فعلفعل مرکب داشته باشیم، ، باالمانند  ملۀ ای،  در  مله اگرحال  

 عناصکر  و کرده حرکگ زمان ۀهست سمگ به هدف، و گذر یها هسته با انضمام و ادغام از پس بتواند دیبا

 سکب   فعکل اسگ که  نیحرکگ هسته مستلزم ا سمیمکانمانند شخ  و شمار را  ذب کند.  یینمانقش

 .باشد کرده پر را هدف و گذر یها هسته از تر نییپا یگاهی ا

نظکر  اسکگ و از  سکاز فعکل  ،یسکاختواژ  ازنظکر  بوده، کوچ  فعل ۀنمون سب  فعل ،ه شددید که چنان 

را در سکاخگ گکروه    یچکه سکهم   ،یینظر تتاکه از دید دی. اکنون بایدرون یها از موضو  تر نییپا ،ینحو

 شکه یهم اامّک  نکد، امختلک   یفعکل سکب  بکا دو چاشکن     ۀگرچکه نمونک   ،شدنو  کردنبر عهده دارد.  یفعل

                                                           
35. D. Siddiqi 

36. distributed morphology 
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 یفعکل سکبب   ،ککردن نشسکگ و  ککردن فکوت  ،کردننرمشمثال،  یبرا ؛دسازنینم یآغاز/ یسبب یها تناوب

 ککردن فکوت  یناگکذرا  یهمتا ،شدنفوتبدساختند و  ییها صورت شدننشسگ و * شدننرم * ؛ندستین

قکدرت   یدارا ککه  دانکد  یم ها فعل از یا دسته را سب  فعل( 6: 4005) دوستانیمی. کرشود یمحسوب نم

سکب     ککه فعکل   دهکد  ینشان مک  یمحمول مستقل عمل کنند. و  ید همچون تا بتوانن ستندین یکاف ییتتا

 یو نکامفعول  ییدو فعکل ناکنکا   بیک ترتبکه  تواند یم ینامفعول و ییناکنا یفعل ریهمراه با دو عنصر غ ،کردن

 عنصکر  بلککه  سکگ، ین سب  فعل کند، یم نییتع را یگربسازد. پس آنچه کنش کردنفوتو  «کردننرمش

 را فکرض شیپک  نیا م،یدان یرا وابسته به فعل کوچ  م یرونیکه موضو  ب یمادام رواقع،د. اسگ یفعل ریغ

 فعکل  ۀنمونک  سکب ،  فعکل  چراکه اسگ؛ یرونیب موضو  یفمعرّ به قادر زین سب  فعل که میا گرفته درنظر

 یفعلک  یهکا  تنکاوب  تواننکد یمک  که شوندیم محسوب یکوچک فعل گرچه سب  یها فعل. اسگ کوچ 

 سکگ یصادق ن هاآن ۀحکم دربار نیا شهیگونه که مشاهده شد، هم همان اینکه لاوّ اامّ کنند، دجایا یمختلف

اسکگ.   ییچون اساساً فعل کوچ  فاقکد سکاخگ تتکا    ؛ستندین یرونیب موضو  یفقادر به معرّ م اینکهدوّو 

 دارد.   رتیفعل سب  مغا گیاسگ که با ماه یی اهناب میتعم کوچ  فعل به یرونیب موضو  دادننسبگ

 موضکو   ،یسکبب  یهکا  صورت از مجهول ساخگ در ،یاکیه زبان در که دهد یم نشان( 54: 4019) یهارل

 :ماندیم یباق رییتغ بدون( یسبب کواژت حضور)با  یسبب ۀساختواژ اامّ ،ندارد حضور ساز سبب

17) Ume Yoeme(m) hi'ibwa-tua-wa 

The-pl man(pl) eat-cause-pass 

The men are being fed. (The men are being made to eat). 

  یک الزاماً در  ،یساز و وند سبب سبب یرونیکه موضو  ب رساند یم جهینت نیرا به ا یو هاداده از دسته نیا

 :اسگ هیفرض نیا دیّمؤ زین یفارس یها دادهحضور ندارند.  فرافکن

 .اسگ شده  وشانده قبل از شربگ نیا( 11

 ل پوشانده شد.  وصا ۀنگارخان ینما( 13

 .بخوابند زود دیبا که شد فهمانده هاهبچّ به( 40

 شد؟ خواهد رسانده صفر به رانیا نفگ صادرات ایآ( 41

 اگکر  .در سکاخگ حضکور دارد   ان- سکاز یسبب وند اامّ اسگ، بیغا سازسبب ،یسبب یها مله نیا در 

 ککه  اسکگ  ممکن چگونه کند، یم یفمعرّ را یرونیب موضو  که باشد یکوچک فعل گاهی ا در یسبب تکواژ

 اگکر مو ود باشد؟  یدر ساخگ نحو یسبب ۀساختواژ اامّ باشد، نداشته حضور ساخگ در یرونیب موضو 
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گروه فعکل کوچک  قکرار     ۀرا در هست یو وند سبب مینشو یقائل به حضور فرافکن سبب ایزا یهایسبب در

فعکل   ۀهسکت  هکا، اشتقاق نیا در. میشویم روهوبتعارض ر یبا نوع ،هاساخگ از دسته نیا در آنگاه م،یده

 انیک م میریتعکارض، نکاگز   نیک ا حلّ یبرا. بدهد یمفعول حالگ تواندینمو  اسگ یاز نو  نامفعول کوچ 

 .میقائل شو زیتما یگروه فعل کوچ  و گروه سبب

د، بلککه  دار یسکبب  ۀکه هست ینه در شاخ  فرافکن سازسبب یرونیب موضو  ،(4011) یهارل اعتقادبه 

 قائکل   هگ گروه دو به یسبب یبندها در یهارل. شود یم یفمعرّ  هگبه نام  یگریدر شاخ  فرافکن د

. یرونک یب  هکگ  گروه شاخ  در ساز سبب و دارد قرار یدرون  هگ گروه شاخ  در ریپذ سبب. اسگ

 خکود  ممّمکت  مثابکۀ  بکه  را یدرونک   هکگ  گکروه  که ردیگ یم درنظر یکوچک فعل ۀهست را یسبب تکواژ یو

 بکا همکراه   یفعلک  ۀشکود، سکاختواژ   یفک معرّ یرونک یب موضکو   نککه یاز ا پیش درواقع،. اسگ کرده انتخاب

 .شود یم لیتشک یدرون یها موضو 

را  یینمودارهکا  نیچننبود،  شاننییتب هب قادر یاهیدوال طرحکه  ییهاساخگ از دسته آن ی، برانیا براسا 

 :کرد میرست توانیم

 .رساند بیآس ما باغ به طوفان( 44

49) 
 TP        

T  voiceP       

      ′voice  طوفان 

  Voice  vP     

   v  voiceP    

   ′voice  ما باغ ان-   

     voice   vP  

      v  √بیآس 

   ر       

 برگرداندن (42
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45) 
    voiceP     

   Voice  vP    

    v  voiceP   

  voice  vP ان-    

      v  √ 

 بر   گرد      

         

 نشان داده شد.   قگی( حق46

41) 
 TP        

T  voiceP       

   voice′      

  voice  AP     

A شدن  
37

  voiceP    

   ′voice  قگیحق ه-   

     voice   vP  

      v  √نشان 

   دادن      

 اختصکاص  خکود  بکه  را یزیمتمکا  ککامالً  ینمکا نقکش  ۀهسکت  ایزا یهایسبب زی( ن4019) 91یک ۀگفت به 

 را یفارسک  زبان( 4011) یهارل نظر برخالف رو، نیا از ؛اسگ متفاوت کوچ  یفعل ۀهست با که دهند یم

                                                           
91- A ساز اسگ و هستۀ گروه صفتی هستۀ نقشی صفگ(AP) شود. محسوب می 

38. G. Key 
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 مسکتقل و   هکگ،  ۀهسکت  و کوچک   یفعلک  ۀهست آن درقرار داد که  شکاف هگ یهازبان شمار در دیبا

 از لمتشککّ  را یفعلک  گکروه ( 4019) یهارل از یرویپ به زین( 4015) دوستانیمیرک. ندگریکدیاز  متفاوت

 فکراز  بکر  که  هگ، گروه ،یو اعتقادبه. داند یم یواژگان گروه و کوچ  یفعل گروه  هگ، گروه یۀال سه

 ۀصک مشخّ بکا   هکگ  گکروه  شکاخ  . اسگ[ 93معلوم-]+/ ۀصمشخّ یدارا دارد، قرار کوچ  یفعل گروه

و شکاخ  گکروه  هکگ بکا      یسکبب  و ناگکذرا  گکذرا،  یهکا  ساخگ در یرونیب موضو  گاهی ا]+معلوم[، 

ارتبکاط   نییتب .اسگ یانیم و ینامفعول مجهول، یها ساخگ در یدرون موضو  گاهی امعلوم[، -] ۀمشخصّ

 ازمنکد ین ،یدر زبکان فارسک   یفعلک  یهکا  سکاخگ  در  هگ مختل  یها هسته و یرونیب یها موضو انوا  

 .  گنجدینم گفتار نیگ و در ااس شتریب یبررس

 یریگ جهینت -5

اسکگ. سکاختار گکروه     شکافته کوچ  فعل گروه یۀفرض دیّمؤ ،یفارس زبان در یسبب یها ساخگ ۀمطالع

 یا شکه یر ،یواژگکان  ۀهسکت . اسکگ  کوچک   یفعلک  گکروه  و  هکگ  گروه ،یواژگان گروهاز  لمتشکّ یفعل

 ۀهسکت  مثابکۀ به خود نقش در و کند یم یفمعرّ را یسبب وند که اسگ یاهسته کوچ  فعل. اسگ مقوله یب

موضکو    یفک معرّ ولئو مس بودهمتفاوت فعل کوچ   ۀهست از هگ  ۀسته. سازدیم یسبب فعل ساز،فعل

 سکاخگ  ،افکزون بکر ایکن   . گرفکگ  درنظکر  شکاف هگ یزبان را یفارس توانیم رو، نیا ازاسگ.  یرونیب

قکرار دارد و در شکاخ     ریپکذ  سبب ،ی هگ درون شامل دو گروه  هگ اسگ. در شاخ  گروه یسبب

 گکاه ی ا توانکد  یمک  آن، مختلک   یهکا  صکه مشخّ و  هکگ  ۀهسکت  و کود . ساز سبب ،یرونیب  هگگروه 

و مجهکول   ینکامفعول  ،یسکبب  ناگکذرا، گکذرا،   یها از ساخگ عما ،یفعل یها ساخگ انوا  در را ها موضو 

 کند.   نییتب

 منابع

 .45-1 ،(1) 2 ،یشناس زبان و زبان .گرا نهیکم ۀبرنام یۀبر پا یفعل گروه یا پوسته لیتحل(. 1911) یعباسعل آهنگر،
-1 ،(1) 6 ،یشناسک  زبکان  یهکا  پژوهش .گرا نهیکم یکردیرو: یفارس زبان در مجهول ۀمسئل(. 1932) مزدک انوشه،

40. 

(، 9) 4 ،یپژوهک  نزبکا  .گکرا  نکه یکم یککرد یرو: یفارسک  در یاصل فعل حرکگ(. 1913) مزدک انوشه، و یعل ،یدرز
 .  55-41ص . 
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