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 هاي کنشی زبان فارسی بررسی نحوي و معنایی فعل

 بر اساس دستور نقش و ارجاع

 
 شهین شیخ سنگ تجن

 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور -استادیار

 راضیه مشهدي نژاد

 نوردانشگاه پیام  -شناسی کارشناس ارشد زبان

 چکیده
بندي آن، به تحلیل و بررسی  شناسان درباره فعل و طبقه در این پژوهش ضمن بررسی نظریات مختلف دستوریان و زبان

گرا،  در دستور نقش ایم. گرا است، پرداخته افعال کنشی زبان فارسی بر پایۀ دستور نقش و ارجاع که از دستورهاي نقش
هاي اصلی زبان، ارجاع و بیان گزاره،  بسیار مهم است. بر این اساس یکی از نقشنقش ارتباطی زبان در تحلیل ساختار آن 

 شوند. بندي می کنندگان موجود در آن است. در دستور نقش و ارجاع، افعال بر اساس نمود واژگانی طبقه و بیان شرکت

ولین و الپوال  اع توسط ونبندي افعال در دستور نقش و ارج هاي اصالح شده نحوي و معنایی دوتی براي طبقه آزمون
ها، افعال به  باشند. براساس این آزمون هاي نمودي جهانی افعال می ها به دنبال ویژگی ) ارائه شد. این آزمون1997(

هاي زمانی از  اند، که براساس ویژگی بندي شده اي (گذرا) تقسیم چهارطبقه ایستا، کنشی (حرکتی)، پایا (تداومی) و لحظه
هاي نحوي و معنایی موجود در این دستور که در اختیار تعداد پنجاه نفر از  شوند. بر اساس آزمون می یکدیگر متمایز

اي از افعال کنشی زبان فارسی گردآوري شده است. روش این  کنندگان در پژوهش قرار گرفته است، مجموعه شرکت
معنایی دستور نقش و ارجاع در تعیین طبقه هاي نحوي و  پژوهش تحلیلی توصیفی است. نتایج نشان داده است که آزمون

توانند در ساختار جمله  افعال کنشی با ویژگیهاي افعال کنشی زبان فارسی کامالً مطابقت دارد. همچنین افعال کنشی می
هاي آنها ارجاعی یا  خود داراي یک یا دو موضوع باشند که در صورت وجود موضوع دوم برحسب اینکه موضوع

در نوع کنش فعل تأثیرگذار خواهد بود. نتایج نشان داده است که افعال کنشی ضرورتاً داراي  غیرارجاعی باشد،
توانند کنش پذیر  هاي آنها فاقد کالن نقش معنایی بوده و در نتیجه نمی هاي دوم غیرارجاعی هستند چون موضوع موضوع

تی از توصیف محمولند. اما هنگامی که این ها دخیل در رویداد نیستند بلکه قسم باشند و به عبارت دیگر این موضوع
یابند که  گیرند، نوع کنش فعل آنها تغییر یافته و از حالت کنشی به حالت تداومی تغییر می هاي ارجاعی می افعال موضوع

 گیرند. در این صورت در گروه افعال تداومی (پایا) جاي می
 ارجاع، موضوع ارجاعی و غیرارجاعی، کالن نقش معناییواژگان کلیدي: فعل کنشی ، نمود واژگانی ، دستور نقش و 
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۱۹۲

 
 مقدمه  .1

بررسی اجزاي جمله یکی از مسائل مورد توجه در حوزه صرف، نحو و معنی شناسی است. در دستور زبان،  فعل      
کند. یکی از دالیل  شود که به عنوان هسته گروه فعلی در جمالت شرکت می یکی از اجزاي مهم جمله محسوب می

ها بدون  ). به این معنا که در همه زبان1986( الینز، بررسی فعل در دستور زبانها، جنبه همگانی و جهانی بودن آن است 
هایی وجود دارند که این دو مقوله  ها الزامی نیست و زبان استثنا فعل وجود دارد ولی وجود صفت یا عدد در همه زبان

 نحوي را ندارند. 
بندي افعال از نظرساختمان  د طبقهاند مانن بندي کرده شناسان هریک از جهات مختلفی افعال را طبقه دستورنویسان و زبان   

هاي مختلف نگرش به ساختار زمانی درونی فعل است  بندي از نظر معنی، حالت و نمود. نمود بیانگر شیوه فعل یا طبقه
شود، در  شود. نمود دستوري با عناصر تصریفی در فعل نمایان می که به صورت نمود دستوري و نمود واژگانی ظاهر می

به عنوان یک دستور نقش  1شود. دستور نقش و ارجاع ژگانی به ساختار معنایی افعال واژگانی مربوط میحالی که نمود وا
  بندي کرده است. گرا، افعال را براساس نمود واژگانی طبقه

هاي اصلی زبان،  در دستور نقش گرا، نقش ارتباطی زبان در تحلیل ساختار آن بسیار اهمیت دارد و یکی از نقش      
کنندگان موجود در آن است  دهد و نیز بیان شرکت ، یعنی بیان آنچه که در جهان اطراف رخ می2ع و بیان گزارهارجا
شناسی از یکدیگر  در مطالعات زبان 3گرا، چهار وضع موجود هاي نقش ). به طور کلی در نظریه1997ولین و الپوال،  (ون

فرایند و کنش. ابزارهاي زبانی براي بیان وضع موجود، افعال و دیگر قابل تمایز است که عبارتند از : حالت، رخداد، 
  ).1391کند، مرتبط است (رضایی،  اي هستند. در نتیجه معناي فعل به وضع موجودي که بیان می عناصر گزاره

) انجام شد. 1979) و سپس توسط دوتی (1957بندي افعال براساس وضع موجود نخستین بار توسط وندلر ( طبقه
ولین و  بندي افعال به صورت اصالح شده در دستور نقش و ارجاع توسط ون هاي نحوي و معنایی دوتی براي طبقه زمونآ

ها، افعال به  باشند. براساس این آزمون هاي نمودي جهانی افعال می ها به دنبال ویژگی ) ارائه شد. این آزمون1997الپوال (
اند. این چهاردسته از افعال براساس  بندي شده اي (گذرا) تقسیم اومی) و لحظهچهارطبقه ایستا، کنشی (حرکتی)، پایا (تد

دهند که به لحاظ  الف) افعال ایستا موقعیتی را نشان می 1391اند ( رضایی،  هاي زمانی از یکدیگر متمایز شده ویژگی
اي  دهند که لحظه یا تغییراتی را نشان میاند. افعال پا اي داراي نقطه پایانی درونی زمانی نامحدودند در حالیکه افعال لحظه

نیست و تحقق آنها مستلزم گذر زمان است. افعال کنشی بر وضعیت مشخص پویایی داللت داشته و به لحاظ زمانی 
 باشند. محدود می

ش و ارجاع بندي چهارگانه افعال در دستور نق شناسان اکنون براین باورند که تقسیم ) زبان2005به اعتقاد ون ولین (      
هاي گوناگون نشان داده است که چنین تقسیم بندي داراي  شود و مطالعه زبان هاي زبان در نظر گرفته می جزء همگانی

 اهمیت خاص در نظام فعلی آنهاست.

1  Role and Reference Grammar 
2  predicating 
3 state of affairs 
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 ۱۱۹۳/ و ارجاع براساس دستور نقش  فارسی هاي کنشی زبان بررسی نحوي و معنایی فعل

 
بررسی بندي شده و مورد تحلیل و  ها طبقه توانند براساس این آزمون افعال زبان فارسی از این امر مستثنی نبوده و می      

قرار گیرند. هدف از این پژوهش، بررسی افعال کنشی در زبان فارسی است. افعال کنشی بیانگر وضعیت پویایی بوده و 
گیرد. همچنین ساختار منطقی افعال کنشی در دستور نقش و ارجاع به صورتی تعریف شده است  در آن عملی انجام می

نونی باشند و در صورت دارا بودن دو موضوع، ممکن است در نوع که ممکن است این افعال داراي یک یا دو موضوع کا
کنش فعل، تغییري ایجاد شود. این وِیژگی نحوي و معنایی منحصر به فرد افعال کنشی در میان دیگر طبقات فعلی، 

س نگارندگان را برآن داشت تا به انجام پژوهشی درباره افعال کنشی زبان فارسی بپردازند. مجموعه حاضر براسا
) در مورد افعال ایستاي زبان فارسی و افعال کنشی دو ظرفیتی  صورت گرفته 2012 ) و (1391 هاي رضایی ( پژوهش

رسد براي تحلیل و  هاي خود به تعداد اندکی از افعال کنشی فارسی اشاره نموده است. به نظر می است. رضایی در مقاله
اي  دنبال جمع آوري مجموعه دنیاز باشد. به همین جهت، نگارندگان بهبررسی افعال کنشی تعداد بیشتري از این افعال مور

تواند مورد استفاده پژوهشگران و فراگیران فارسی زبان و غیرفارسی زبان قرار  اند که می از افعال کنشی زبان فارسی بوده
 داده خواهد شد. گیرد. این پژوهش از نوع توصیفی، تحلیلی است و در طی انجام پژوهش به سئواالت زیر پاسخ

اي از  تواند افعال کنشی را از سایر افعال زبان فارسی متمایز کند و مجموعه آیا مالك آزمون دستور نقش و ارجاع می -1
 افعال کنشی گردآوري شود؟

پذیري افعال کنشی فارسی براساس دستور نقش و ارجاع  ها و حالت گذرایی و ظرفیت هاي معنایی، موضوع نقش -2
 شود؟ چگونه تبیین می

 
هاي فعلی آنان بیان شده است. سپس،  بندي شناسان و طبقه دستوریان سنتی و زبان  در این پژوهش ابتدا دیدگاه      

بندي افعال در دستور نقش و ارجاع ارائه گردیده است. در ادامه چگونگی انجام پژوهش،   چارچوب نظري تحقیق و طبقه
 یري بیان شده است.گ هاي تحقیق و نتیجه تجزیه و تحلیل داده

 
 پیشینۀ تحقیق و مبانی نظري .2

اي است که سه مفهوم کار یا حالت، زمان و شخص را در  ) در تعریف فعل آورده است، فعل کلمه19: 1377خانلري(    
یا داند که بر انجام کار  اي می ) در تعریف فعل، آن را کلمه126: 1371برداشته باشد. در همین راستا محمدجواد شریعت (

هاي حال، گذشته و آینده داللت کند. وي وجود عناصر شخص و عدد را عالوه بر  حالت کسی یا چیزي در یکی از زمان
) فعل براي انجام دادن یا  21-23: 1373 داند. به اعتقاد گیوي و انوري ( کار و حالت در بررسی معناي فعل، الزم می

ي، پذیرفتن حالتی یا صفتی و یا نسبت دادن صفتی به کسی یا چیزي انجام گرفتن کاري، واقع شدن کاري برکسی یا چیز
) در تعریف فعل آورده است، 1368داللت دارد. همچنین در فعل، شخص، عدد و زمان هم وجود دارد. سلطانی (

هایی مانند مصدر، صفت  مفاهیمی مانند حرکت، حالت، شخص، زمان و عدد در فعل وجود دارند و با این توصیف کلمه
ها نیستند زیرا عناصر حالت، شخص، عدد و زمان در این مقوالت وجود  فاعلی و مفعولی، اسم مصدر و غیره جزء فعل
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) در تعریف فعل چنین آمده 133 :1380ندارد. در دستور زبان فارسی پنج استاد( قریب، بهار، فروزانفر، همائی و یاسی، 

اي است که بر شدن یا بودن یا انجام کاري در یکی از سه  ت که کلمهگانه کلمه، فعل (کنش) اس است که یکی از اقسام نه
 زمان حال، گذشته و آینده داللت کند.

اند و  ) افعال را از نظر معنی به دو گروه الزم (ناگذر) و متعدي ( گذرا) تقسیم نموده66-65: 1373گیوي و انوري (      
ندارد و بدون مفعول معناي جمله درست است. آنان درباره فعل متعدي دانند که به مفعول نیاز  فعل الزم را فعلی می

شود.  اند اگر فعلی بدون مفعول معناي آن تمام نشود و یا به مفعول نیاز داشته باشد فعل متعدي یا گذرا نامیده می آورده
ي به سه گروه الزم، متعدي ) فعل را از لحاظ مفعول پذیر170: 1380دستور زبان فارسی پنج استاد ( قریب و همکاران ، 

هاي زبان فارسی را از  ) فعل29-28: 1371 هم الزم و هم متعدي) تقسیم کرده است. گیوي و انوري ( وجهی ( و دو
هاي ساده، پیشوندي، مرکب، پیشوندي مرکب، عبارتهاي فعلی (مانند برپاکردن؛ از  جهت ساختمان فعل به دسته

تواند مفعول داشته باشد و فقط به صورت سوم شخص به کار  فعلی که نمیهاي الزم یک شخصه ( سرگرفتن) و فعل
) ساختمان فعل را از نظر اجزاء تشکیل دهنده 56: 1392اند. وحیدیان کامیار(  بندي کرده رود (مانند خوشم آمد) طبقه می

 به سه نوع فعل ساده، پیشوندي و مرکب تقسیم کرده است.
هاي مختلف  شناسان قرار گرفته است. مقوله دستوري نمود بیانگر شیوه موردتوجه زبان بندي افعال از دیدگاه نمود، طبقه

شود (  نگرش به ساختار زمانی درون فعل است که به دو صورت نمود دستوري و نمود واژگانی در جمله بیان می
 الف). 1391رضایی، 

در فعل که نشان دهنده استمرار فعل است و  "می"یا  "همی"نمود دستوري به وسیله عناصر تصریفی مانند، پیشوند      
هاي معنایی افعال است و  کند در حالی که نمود واژگانی مربوط به خصوصیات و ویژگی یا با فعل کمکی تظاهر پیدا می

 دهد. روند انجام فعل از لحاظ استمرار، تکرار و تداوم را نشان می
داند. وي معتقد است  ام گرفتن فعل از نظر شروع و پایان یا استمرار می) نمود را نحوه انج55: 1392وحیدیان کامیار(     

رود اما در فارسی نوشتاري کم  فعل در زبان فارسی فقط نمود استمراري دارد. البته این نمود در فارسی گفتاري به کار می
 ت.و بیش کاربرد داشته و داراي سه ساخت ماضی مستمر، ماضی مستمر نقلی و مضارع مستمر اس

نمود واژگانی در مجموع به دو نمود ایستا (مانند ارزیدن) و پویا (مانند دیدن) قابل تفکیک است و افعال پویا به      
 ).1390شوند (ابوالحسنی ،  اي و افعال تداومی تقسیم می دوگروه افعال لحظه

مانند  (مانند افتادن، نشستن) و افعال تداومی (اي  ) نمود واژگانی افعال پویا را به دو دسته افعال لحظه1363پناه ( جهان    
اي داللت دارند، در  اي بر حاالت و اعمال لحظه خوردن، باختن) تقسیم نموده است. وي معتقد است که افعال لحظه

 حالی که افعال تداومی (پایا) بیانگر حاالت و اعمالی هستند که با تداوم همراهند و ابتدا و انتهایشان مدنظر نیست.
اي، تداومی اشاره کرده است.  ) به نوع سومی از نمود واژگانی افعال پویا با عنوان لحظه57: 1392 وحیدیان کامیار (       

افعالی مانند خوابیدن، ایستادن، ماندن، چسبیدن به این گروه تعلق دارند. به اعتقاد وي برخی از اعمال در یک لحظه اتفاق 
 کنند. بلکه ادامه پیدا مییابند  می افتند اما پایان نمی
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 ۱۱۹٥/ و ارجاع براساس دستور نقش  فارسی هاي کنشی زبان بررسی نحوي و معنایی فعل

 
بندي کرده است. وي چهاردسته از افعال  هاي افعال در ارتباط با مقوله زمان، آنها را طبقه ) براساس ویژگی1957وندلر (   

هایشان در ارتباط با قیدهاي زمانی، زمان دستوري، تضمن معنایی از هم متمایز کرده است. وندلر  را براساس محدودیت
هاي فعلی  بندي شناسان در طبقه اي معرفی نمود. بسیاري از زبان تداومی) و لحظه به ترتیب ایستا، کنشی، پایا ( این افعال را

بندي  ) افعال انگلیسی را براساس مقوالت چهارگانه وندلر طبقه1979خود از دسته بندي افعال وندلر بهره بردند. دوتی (
کرد. (  داد که پاسخ هرکدام از آنها به تشخیص تعیین طبقه فعلی کمک می هایی ارائه نمود. او براي هر طبقه فعلی آزمون

 ب ) 1391رضایی ، 
 دستور نقش و ارجاع  .3

) 2005ولین ( دي و ون توسط رابرت "بررسی سطح مشترك نحوي و معنایی"نظریه دستور نقش و ارجاع در کتاب     
نوشته شده توسط » نحو، ساختار ، معنی و نقش«اب ارائه شد. همچنین در معرفی چارچوب نظري این دستور از کت

) استفاده شده است. این دستور جزء دستورهاي نقش گراست و تحلیل واضحی از 1997ولین، رندي جی و الپوال ( ون
دهد. آن چه دستور نقش  هاي مختلف ارائه می سطوح نحوي معنایی و کاربرد شناسی و چگونگی روابط میان آنها در زبان

کند آن است که ساختار آن با ارجاع ، معنی و نقش ارتباطی قابل درك و  گرا متمایز می اع را از رویکردهاي صورتو ارج
 ).1391توصیف است ( پهلوان نژاد، 

گراي میانه رو است. در این نظریه دستوري، نحو نه مانند دستور زایشی خودمختار  دستور نقش و ارجاع نظریۀ نقش  
شناسی یکسان است. این دستور، انتقادهاي اساسی بر دستور زایشی  شناسی زایشی با معنی عنیاست و نه همانند م

ها واردکرده ازجمله آنکه برخالف دستور زایشی چامسکی که براي جمله دو سطح نحوي ژرف  چامسکی درباره همگانی
ا ساخت معنایی ترکیب ساخت و روساخت قایل است ساخت نحوي در این دستور تک الیه اي است. ساخت نحوي ب

ها  باشد. بنابراین درجمله فعل ترین بخش جمله، ساخت معنایی است و هسته اصلی جمله، فعل می شود و اساسی می
 ب).1391نقش اساسی دارند ( رضایی ، 

در دستور نقش و ارجاع، افعال بیانگر حاالت، کارها و امور انجام گرفته در جهان واقعی هستند، پس هر حالتی توسط     
گوییم در واقع به نوعی حالت، اشاره داریم.  شود و هنگامی که از نوع فعل سخن می نوع خاصی از فعل نشان داده می

سطح منفرد بازنمایی نحوي است که به طور مستقیم بازنمایی معنایی همچنین در دستور نقش و ارجاع، جمله داراي یک 
 )87: 1977ولین و الپوال،  شود.( ون آن جمله مشخص می

هایی  ) مشهورترین آزمون2005ولین ( ) و ون1977ولین و الپوال ( هاي نحوي و معنایی طراحی شده توسط ون آزمون     
هاي  دهنده ویژگی روند. در دستور نقش و ارجاع شکل کنشنشان دي افعال به کار میبن هستند که در اکثر زبانها براي طبقه

هایی از  اند. نمونه بندي شده اي و پایا طبقه هاست. در این دستور افعال به چهارطبقه ایستا، کنشی، لحظه زمانی ذاتی فعل
 وري شده است.) گردآ1984 ولین ( افعال انگلیسی در طبقات چهارگانه فوق توسط فولی و ون

هاي نحوي و معنایی  در دستور نقش و ارجاع، پنج آزمون براي تعیین نوع کنش افعال ارائه شده است. این آزمون   
 عبارتند از:
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 تواند افعال ایستا، گذرا را از نوع تداومی و کنشی متمایز کند. افعال، این آزمون می 4شکل استمراري -1

کار روند. این قیدها مالك تمایز افعال  توانند فقط با افعال کنشی به می . 6"با جدیت "و   5"به شدت"قیدهاي  -2
 ایستا ، گذرا و تداومی از افعال کنشی هستند.

روند. با این آزمون افعال ایستا و گذرا از نوع تداومی  کار می با افعال کنشی به "به سرعت  "و "آهسته"قیدهاي  -3
 شوند. و کنشی متمایز می

ها  روند. این عبارت کار می با افعال کنشی به "یک ساعت"و  "به مدت، براي یک ساعت"عبارت قیدي زمان  -4
 باشند. وجه تمایز افعال ایستا و کنشی از افعال تداومی و گذرا می

رود. در واقع این عبارت قیدي زمان، وجه تمایز  کار نمی با افعال کنشی به "در یک ساعت"عبارت قیدي زمان  -5
 )2005ولین، اي و کنشی است. (ون افعال ایستا، لحظهافعال تداومی از 

گردد. به عبارت دیگر در  بندي افعال براساس نمود واژگانی، در حقیقت به ساختار معنایی افعال واژگانی برمی طبقه       
شود و وضعیت فعل و موقعیت آن از لحاظ روند انجام گرفتن معین  نمود واژگانی، مفهوم نمود از معنی فعل ناشی می

 شود.  می
اند. افعال ایستا، افعالی هستند  بندي شده اي و کنشی تقسیم ار گروه ایستا، پایا، لحظهدر دستور نقش وارجاع، افعال به چه

باشند که  هایی می دهندة احساسات درونی، عواطف و شرایط و ویژگی که بیانگر کنش خاصی نیستند و بیشتر نشان
دارند و به عبارت دیگر نمود پایانی رسانند. همچنین افعال ایستا محدودیت زمانی ن حاالت روان شناختی و مالکیت را می

) معتقد است افعال ایستا از نظر ماهیت معنایی، قابلیت استمراري ندارند و این دسته از افعال که 2010ندارند. پیوي (
 ب).1391اند (رضایی،  هاي جهان فاقد صورت استمراري باشند در بسیاري از زبان شامل افعال حسی، عاطفی و ملکی می

پایا (تداومی) افعالی هستند که داراي حالت بوده و بیانگر حاالت و یا اعمالی هستند که با تداوم همراه هستند. افعال    
رسند. دسته چهارم، افعال حرکتی (کنشی)، افعالی هستند که  دهند و به پایان می اي، در یک لحظه رخ می افعال لحظه

 گیرند. راحل یکی پس از دیگري انجام میبیانگر کنش بوده و به مراحلی نیاز دارند که این م
اي از این  هاي نحوي و معنایی افعال کنشی و تهیه مجموعه از آنجا که هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ویژگی   

هاي نحوي و معنایی دستور نقش و ارجاع مالك بررسی و تحلیل افعال زبان فارسی  افعال در زبان فارسی است، آزمون
 است.قرار گرفته 

رشت هستند که داراي  1نفر از دبیران ادبیات فارسی آموزش و پرورش ناحیه  50کنندگان در این پژوهش تعداد  شرکت
سال و مدارك کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان ادبیات فارسی هستند. علت  28تا  15میانگین سابقۀ تدریس بین 

هاي پژوهش تسلط بیشتر آنها به قواعد دستوري و  وان آزمودنیانتخاب این گروه از گویشوران زبان فارسی به عن
 بندي در زبان فارسی بوده است. جمله

4  progressive form 
5  vigorously 
6 actively 

                                                             

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ۱۱۹۷/ و ارجاع براساس دستور نقش  فارسی هاي کنشی زبان بررسی نحوي و معنایی فعل

 
قسمت یا عبارت بوده  9آزمون نحوي و معنایی موجود در دستور نقش و ارجاع، چک لیستی که شامل  5براساس      

خواسته شده در چک لیست، یک جمله هاي  تهیه شد و از گروه شرکت کنندگان در پژوهش خواسته شد تا به عبارت
و  "آهسته"کامل بسازند. مهمترین عناوین خواسته شده عبارت بودند از استفاده از ساخت استمراري ،استفاده از قیدهاي 

. همچنین براي تجزیه "در یک ساعت"و  "یک ساعت"و  "به مدت یک ساعت"، استفاده از قیدهاي زمانی "به سرعت"
 شم زمانی نگارندگان به عنوان گویشوران زبان فارسی در تعیین افعال کنشی استفاده شده است.ها از  و تحلیل داده

نقش معنایی در دستور نقش و ارجاع در سه سطح کلی مورد بررسی قرار گرفته است. سطح اول به آنچه که      
ده. سطح دوم روابط معنایی است که شود، مربوط است مانند دونده ، شنونده، کشن هاي معنایی خاص فعل نامیده می نقش

هاي معنایی  گر عمومیت دارد. سطح سوم نقش گر و دریافت رو و تجربه پذیر، کنش هاي خاص مانند کنشگر، کنش در نقش
باشند، براي  پذیرمی و کنش 9ها که شامل عامل نامند. این کالن نقش می 8هاي معنایی که آنها را کالن نقش 7اند تعمیم یافته

اند و مختص به یک زبان نیستند. کالن نقش معنایی عامل؛ نقش  بار در دستور نقش و ارجاع معرفی شده و همگانیاولین 
پذیر،  پذیر؛ روابط معنایی کنش گیرد، در حالی که کالن نقش معنایی کنش را در برمی 12، ابزار11گر ، تجربه10گر هاي کنش

 ).2005را در بردارد ( ون ولین،  14گر ، دریافت13رو کنش
هاي فاعل و مفعول در دستورهاي سنتی و دستور نقش و ارجاع انطباق ندارند. جمالت زیر این موضوع را نشان  نقش    
 دهند.  الف) علی شیشه را شکست. ب) شیشه شکست. می
ه با آنک "شیشه"کنش پذیر و مفعول است. اما در جمله (ب)  "شیشه"عامل و فاعل است و  "علی"در جمله (الف)     

ها در ارتباط ساخت نحوي و معنایی جمله بسیار اهمیت  در نقش اثرپذیر ظاهر شده است، فاعل نیز هست. این نقش
پذیري از این طریق قابل توجیه است. در دستور نقش وارجاع  هاي گذرائی و حالت دارند و فرایندهاي دستوري و حالت

گر و منبع باشد  رو، دریافت پذیر، کنش تواند کنش الی که مفعول میگر باشد در ح تواند اثرگذار، ابزار و دریافت فاعل می
 ).1391نژاد،  (پهلوان

 ) نحوي و معنایی در افعال کنشی  عدم انطباق حالت گذرائی (متعدي  .4

زیر را ارائه  15هاي کنشی ساختار منطقی ) براي فعل1979گیري از انگاره دوتی ( دستور نقش و ارجاع با بهره          
 نموده است. 

do' ( x , [predicate(x or (x , y)]) 

7  generalized semantic roles 
8  macro roles 
9 actor 
10  agent 
11  experiencer 
12  Patient 
13  theme 
14  recepient 
15  logical structure 
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دهد که افعال کنشی ممکن است داراي یک موضوع یا دو موضوع کانونی باشند  این ساختار منطقی نشان می       
طقی زیر داراي ساختار من "مریم غذا خورد. "در جمله  "خوردن"). به عنوان مثال، فعل 1997ولین و الپوال،  (ون
 باشد. می
  'do، مریم )  ]( غذا ، مریم) ، خوردن [( 

هایی که فعل آشکارا، در ساخت  ) بودن فعل است برحسب تعداد موضوع از دیدگاه سنتی، متعدي (حالت گذرایی    
این گیرد. اما دستور نقش و ارجاع بین حالت گذرایی فعل در ساخت نحوي و معنایی تمایز قایل است. در  نحوي می

گیرد، در حالی که ظرفیت  واژي که آن فعل می -هاي نحوي دستور، ظرفیت نحوي فعل مربوط است به تعداد موضوع
تواند بگیرد. به عبارت دیگر حالت گذرائی افعال به تعداد  هاي معنایی است که آن فعل می معنایی فعل، تعداد موضوع

 ).1997(ون ولین و الپوال، گیرند بستگی دارد هاي معنایی که افعال می کالن نقش
براساس ساختار منطقی ارائه شده در این دستور، بعضی از افعال کنشی داراي یک موضوع هستند مانند فعل       

شود. اما در بعضی از افعال کنشی  یک فعل الزم محسوب می "دویدن"که در آن  "دود. علی می"در جمله  "دویدن"
هایی مانند خوردن، سیگارکشیدن، نوشیدن (افعال مصرفی) و  فعال خالقیت) و یا فعلهاي ساختن، نوشتن ( ا مانند فعل

ولین و  هایی مانند خواندن ، ازبرکردن (افعال نمایشی و اجرا) ممکن است دو موضوع در ساختار خود بگیرند. ون فعل
ن فعل تعبیر کنشی دارد اما اگر ) معتقدند وقتی موضوع دوم یک فعل کنشی دوظرفیتی غیرارجائی باشد، آ1997الپوال (

پایا خواهند  -شوند و در آن صورت تعبیرکنشی این افعال یک موضوع دوم ارجاعی بگیرند، تبدیل به افعال تداومی می
پذیري براي  پایا را افزودند. در حقیقت کاربرد مفهوم نهایت -داشت. بنابراین آنها به چهار طبقه اساسی افعال، طبقه کنشی

 کند. به عنوان مثال در جمالت زیر: ی آنها را تبدیل به افعال تداومی میافعال کنش
 ج) علی ماهی خورد.   د) علی ماهی را خورد.

ماهی در جمله (ج) هیچ مرز زمانی ذاتی ندارد اما در جمله (د) اگر ماهی تمام شده باشد عمل خوردن  "خوردن"عمل  
هاي  موضوع "خوردن"هاي دوم غیرارجایی افعال کنشی مانند فعل  وع) موض2005ولین ( تمام شده است. مطابق نظر ون

در دو جمله  "فعل خوردن ") این تفاوت میان 1997کنند. ون ولین و الپوال ( اند که جنبه ذاتی معناي فعل را بیان می ذاتی
گیرند  در نظر می متفاوت را نشانه و دلیلی بر تناوب نوع کنش فعل و عدم انطباق حالت گذرایی نحوي و معنایی

 ).                   2012(رضایی، 
 هاي ارجاعی و غیرارجاعی در افعال کنشی تفاوت میان موضوع  .5

هاي غیرارجاعی در افعال کنشی تفاوت وجود دارد. اولین تفاوت آن است که  هاي ارجاعی و موضوع بین موضوع    
توانند از فعل جدا  هاي ارجاعی به راحتی می حالی که موضوع توانند از فعل جدا شوند. در هاي غیرارجاعی نمی موضوع

اي در جمله وجود دارد معموالً  ) معتقد است وقتی عبارت حرف اضافه6: 1997). ماهوتیان (174: 1384شوند (دبیرمقدم 
ظم و گیرد. اما اگر مفعول مستقیم مشخص باشد، ممکن است در ن حرف اضافه میان فاعل و مفعول مستقیم قرار می

 وجود بیاید.  ترتیب جمله تنوع به
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هاي  پایه است. موضوع هاي غیرارجاعی، کاربرد آنها در ساخت هم هاي ارجاعی و موضوع تفاوت دوم میان موضوع   

 پایه بکار روند. جمالت زیر گویاي این مطلب است: توانند در ساخت هم غیرارجاعی افعال کنشی نمی
 نوشتم. (ج) من یک نامه و این مقاله را

 (د) من نامه و مقاله نوشتم.
 (ه) * من نامه را و مقاله نوشتم.

ساختار معنایی یکسانی  "نوشتن"وجود عالمت ستاره و غیردستوري بودن جمله (ه) بیانگر آن است که موضوع فعل    
. در جمله (ج) هردو موضوع، "مقاله "و دیگري غیرارجاعی است یعنی  "نامه "ندارد و یکی از آنها ارجاعی یعنی 

 ارجاعی و در جمله (د) هر دو موضوع غیرارجاعی است.
هاي غیرارجاعی مفعول نیستند، بلکه   هاي ارجاعی و غیرارجاعی آن است که موضوع اوت سوم میان موضوعتف   

) معتقد است مفعول غیرخاص/ غیرارجاعی قسمتی از توصیف 2001هاي ذاتی افعال کنشی هستند. کریمی ( موضوع
 ).2014محمول است یعنی قسمتی از رویداد است نه دخیل در رویداد ( رضایی

در ساختار جمالت است اما در جمالت متعدي (گذرا)  sovدانیم زبان فارسی داراي نظم و ترتیب  همچنانکه می    
 ). 1384و دبیر مقدم  1997مفعول مستقیم ممکن است در بندآغازین جمله بیاید و نقش مبتدا داشته باشد ( ماهوتیان

هاي  پذیر بوده، اما در جمالتی که مفعول هاي ارجاعی دارند امکان این تنوع در ترتیب کلمات در جمالتی که مفعول      
 غیرارجاعی (موضوع هاي غیرارجاعی) دارند، امکان پذیر نیست.

ره نموده است. هاي غیرارجاعی اشا هاي مرکب فارسی، به موضوع ) در استنباط خود از فعل 175و174: 1384دبیرمقدم (
اگرچه هیچ تمایزي میان طبقات مختلف فعل بیان نکرده است. وي به موضوع هاي دوم بعضی از افعال (افعال کنشی) به 

هاي غیرارجاعی اشاره نموده و معتقد است که در زبان فارسی ترکیب مفعول مستقیم در فعل مجاز است.  عنوان مفعول
شود. بدین ترتیب که فرایند انضمام، فعل متعدي را با  فعل دگرگون می 16وعیبراثر عملکرد فرایند انضمام ساخت موض

هاي ارجاعی خود را  کند. به این معنا که مفعول مستقیم ممکن است نشانه انفصال مفعول صریح آن به فعل الزم تبدیل می
ها غذایشان را خوردند. ب)  بچهاز دست بدهد و به فعل منضم شود و فعل مرکب الزم (ناگذر) ایجاد نماید. مانند: الف) 

 ها غذا خوردند. بچه
شود. اما درجمله (ب) غذا به هیج  درجمله (الف) غذا یک موضوع ارجاعی است و مفعول مستقیم فعل محسوب می    

را از دست داده و به فعل خوردن منضم شده  "را"نوع خاصی ارجاع داده نشده و نشان ارجاعی خود یعنی پس اضافه 
 است.

مند الزم یا  هاي مرکب تشکیل شده از انضمام، بطور نظام ) اشاره کرده است، فعل1384طور که دبیرمقدم ( همان    
هاي معنایی نیستند بلکه موضوع ذاتی فعل  هاي منضم شده، موضوع دهد که موضوع هستند. این مطلب نشان می "ناگذر "

هاي غیرارجاعی هستند به عنوان افعال الزم محسوب  ضوعهاي کنشی دو ظرفیتی که داراي مو هستند. بنابراین فعل

16  argument structure 
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رسد که دیدگاه دبیرمقدم با ادعاي ون ولین و  شان فقط یک موضوع دارند. به نظر می شوند زیرا در ساختار منطقی می

ابراین یک اند. بن ) هماهنگی دارد. آنها معتقدند که موضوع دوم افعال کنشی دو ظرفیتی ضرورتاً غیرارجاعی1997الپوال (
گیرند. از طرف دیگر این مطلب با اصل اعمال کالن نقش معنایی که بر طبق آن یک فعل با دو  ارزش غیرکالن نقشی می

گیرد، در تضاد است. ون ولین و الپوال این  پذیر می موضوع در ساختار منطقی خود معموالً دو کالن نقش عامل و کنش
پذیر نبوده بلکه یک موضوع کانونی غیرکالن نقشی  وضوع دوم یک فعل کنشی، کنشدانند که م تضاد را دلیل براین امر می

شوند و  هاي مشخص است، مربوط می پذیرها باید ارجاعی باشند زیرا به دخیلی که اساساً مربوط به وضعیت است.کنش
 )2014به عبارت دیگر دخیل در رویدادند. (رضایی، 

 ها یافته .6
هاي نحوي و  هدف اصلی این پژوهش، بررسی افعال کنشی(حرکتی) زبان فارسی است. با توجه به معیار آزمون       

باشد،  کنندگان در پژوهش می هاي تحقیق که همان جمالت ساخته شده توسط شرکت معنایی دستور نقش و ارجاع، داده
 بررسی شده است.

 1نتایج حاصل از اعمال آزمون  1-6
روند. نشانه  اول دستور نقش و ارجاع به این نکته اشاره دارد که افعال کنشی به صورت استمراري به کار میآزمون        

هاي فوق  کند. بنابراین افعالی که با عبارت تظاهر پیدا می ”مشغول“و  ”درحال“هاي  استمراري در زبان فارسی با عبارت
 رتند از:توسط شرکت کنندگان در پژوهش حاضر ساخته شده اند عبا

 –انجام دادن تکلیف  -(غذا)خوردن -درس دادن -: پاسخ دادن”در حال“افعال ساخته شده با عبارت  -گروه الف
 -تماشاکردن -عبادت کردن -تحصیل کردن -آماده شدن -رفتن -یادگرفتن -مطالعه کردن -نوشتن  -(درس) خواندن

 -تکمیل کردن -رانندگی کردن -آشپزي کردن -آماده شدن -قدم زدن -تمرین کردن -بازي کردن -(غذا) درست کردن
 تعمیرکردن.

-پاسخ دادن -(غذا) پختن -تکلیف انجام دادن -د: تحصیل کردنان به کار رفته "مشغول": افعالی که با عبارت گروه ب
بازي  -تهیه کردن -نوشتن -صحبت کردن -یادگرفتن -دوختن -(درس) خواندن -تماشاکردت -مطالعه کردن -کارکردن

درس  -گوش دادن -درست کردن -تعمیرکردن -آشپزي کردن -امتحان دادن -بحث کردن -تمیزکردن -ساختن -کردن
 ورزش کردن -جمع آوري کردن -ختنآمو -دادن

 نتایج حاصل از آزمون دوم دستور نقش و ارجاع 2-6
باشد. افعال زیر از  می "جدیت"و با  "به شدت"آزمون دوم دستور نقش و ارجاع کاربرد افعال کنشی با قیدهاي       

 کنندگان در پژوهش به دست آمده است. جمالت ارائه شده توسط شرکت
مطالعه  -سرماخوردن -باریدن(باران) -اهمیت دادن -اند: عجله کردن به کار رفته "به شدت"ی که با قید : افعالگروه الف

تحت  -دعوا کردن  -برخورد کردن( تصادف کردن) -سردردگرفتن -بمباران کردن -درس خواندن -تالش کردن -کردن
 عبور کردن –تپیدن  -رنج کشیدن -زخمی شدن -ترسیدن -تأثیر قرارگرفتن 
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) براي افعال انگلیسی انجام شده است، 1997بندي که توسط ون ولین و الپوال ( نکته قابل توجه آن است که در طبقه  

روند، در حالیکه در  به کار نمی "با جدیت"و  "به شدت"اي با قیدهاي  نشان داده شده که افعال ایستا، پایا و لحظه
 اند. به کار رفته "به شدت "زبان بعضی از افعال ایستا با قید هاي ارائه شده توسط گویشوران فارسی  نمونه

دچار استرس  -دوست داشتن  –بیزار بودن/ متنفر بودن  –سرد بودن/ شدن  –این افعال عبارتند از: مریض بودن/ شدن 
نگران/  -مند بودن  عالقه داشتن/ عالقه –صادق بودن  -گرفتار/ درگیر بودن -مخالف بودن -ناراحت شدن  -شدن 

 گرسنه بودن –خسته شدن  –ناراضی بودن  –وابسته بودن  -عصبانی بودن
هاي  با فعل "به شدت"ب) در مقاله خود در معرفی افعال ایستا آورده است که قیدهایی مانند  1391رضایی (     

داند، در  ا غیرقابل قبول میر "من مادرم را به شدت دوست دارم."رود. وي جمله  کار نمی غیرپویایی مانند افعال ایستا به
هاي خود به  در جمله بندي "به شدت  "حالی که گویشوران فارسی زبان این پژوهش تعدادي از افعال ایستا را با عبارت 

 اند مانند:  کار برده
 ) من به شدت موسیقی را دوست دارم.1
 مندم . ) من به شدت به انگلیسی عالقه2

انجام  -رفتارکردن  -برخوردکردن  –تالش کردن  -اند: درس دادن به کار رفته "دیتبا ج": افعالی که با قید گروه ب
مطرح  –سخن گفتن  -صحبت کردن/حرف زدن  -دنبال کردن  -(درس) خواندن  -سروسامان دادن -)  کاري دادن (
 -کارکردن -رسیدگی کردن -پاسخ دادن -یادگرفتن  -تفسیرکردن -حضور داشتن  -تحصیل کردن  -ادامه دادن  -کردن 

 -تقسیم کردن    -توجه کردن  –شروع کردن  -بحث کردن  -مطالعه کردن  –پرداختن (به کاري)  -اعالم کردن 
 حرکت کردن -نگاه کردن  -به پایان رساندن  -تماشاکردن

 دستور نقش و ارجاع  3نتایج حاصل از اعمال آزمون   3-6
باشد که  می "آهسته"و  "به سرعت"آزمون سوم دستور نقش و ارجاع براي تعیین افعال کنشی استفاده از قیدهاي   
اي از نوع کنشی و تداومی باشد. افعال استخراج شده از جمالت شرکت  تواند مالك تمایز افعال ایستا و لحظه می
 ندگان در این پژوهش عبارتند از:کن

رسیدگی  -رانندگی کردن  -صحبت کردن  -(غذا)خوردن  -: قدم زدن "آهسته": جمالت تولید شده با قید گروه الف
مطالعه  -سخن گفتن -حرف زدن -بازي کردن -روي کردن  پیاده -خواندن -پیشرفت کردن -خزیدن  -راه رفتن -کردن 
 حرکت کردن -آمدن  -  پیش بردن  -ادامه دادن -باریدن (باران) -کردن زمزمه -گام برداشتن  -کردن 

 -دویدن -انجام دادن -سپري شدن/ گذشتن  -: لباس پوشیدن "به سرعت":کاربرد افعال کنشی با قید  گروه ب
 -تنتصمیم گرف -رانندگی کردن  -راه رفتن  -کار کردن  -آمدن  -جلو زدن -عبورکردن/ رد شدن  -رسیدن/رساندن 

برگشتن  -جمع کردن -پیمودن/ طی کردن  -ذوب شدن  -رفتن  -فرا گرفتن  -حرف زدن/ صحبت کردن  -ترك کردن 
برداشتن  -جواب دادن  -به پیش رفتن  -دور شدن  -پیشرفت کردن  -آماده کردن/ شدن  -خارج شدن  -حل کردن  -
 تمام شدن -
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 دستور نقش ارجاع 4نتایج حاصل از آزمون  4-6

 "یک ساعت"و   "براي / مدت یک ساعت"آزمون چهارم دستور نقش و ارجاع، کاربرد افعال کنشی با قیدهاي زمان     
روند که براي به انجام  توانند با افعال کنشی و پایا به کار روند. در واقع این قیدها با افعالی بکار می می باشد.این قیدها می

 روند. کار نمی اي به نابراین با افعال لحظهرسیدن به یک مدت زمانی نیاز دارند ب
 -(درس) خواندن -اند: مطالعه کردن  کار رفته به "به مدت / براي یک ساعت"هاي  : افعالی که با عبارتگروه الف

پیاده روي  -منتظرماندن   -طول کشیدن -پرداختن(به کاري)  -مالقات کردن  -انجام دادن(کاري)  -استراحت کردن 
 -نشستن -اقامت داشتن -ماندن  –حضورداشتن  -صرف کردن(وقت)  -ورزش کردن  -صی گرفتن مرخ -کردن 

-صحبت کردن  -درگیربودن (درکاري)  -یادگرفتن  -در سفر بودن  -تمرین کردن  -بیکاربودن/وقت آزاد داشتن 
 نیایش کردن -عبادت کردن  -خوابیدن 
 -صرف کردن(وقت)  -استراحت کردن  -اند: ورزش کردن  تهبکار رف "یک ساعت  ": افعالی که با عبارت گروه ب

 -طول کشیدن -تماشاکردن   -مطالعه کردن  -دیررسیدن  –خوابیدن  –آماده کردن  -انجام دادن(کاري)  -منتظر ماندن 
 -قدم زدن  -تأخیر داشتن –ماندن/ اقامت کردن  -کارکردن -فراگرفتن  –مالقات کردن  -خواندن  –عبادت کردن 

 نیاز داشتن (وقت) –حرف زدن  -درس دادن  -یادگرفتن  -مرخصی گرفتن -گوش دادن 
روند و جمالت  به کار می "بودن"و  "فکرکردن"الزم به ذکر است که این قیدها با بعضی از افعال ایستا مانند      

 ."من یک ساعت روي آن مسئله فکر کردم". یا  "ه بودیمما به مدت یک ساعت در مدرس"کنند مانند:  دستوري تولید می
 دستور نقش و ارجاع 5نتایج حاصل از آزمون  5-6

اي است. در حقیقت  آزمون پنجم دستور نقش و ارجاع در واقع وجه تمایز افعال تداومی با افعال کنشی، ایستا و لحظه   
    شود مانند: صورت کاربرد جمالت غیردستوري تولید میروند و در  به کار نمی "در یک ساعت"افعال کنشی با عبارت 

 ".من در یک ساعت نامه نوشتم"و * ".من در یک ساعت دویدم"*
 روند. اي نیز با این قید به کار نمی افعال ایستا و لحظه          
 عبارتند از : اند تولید شده "در یک ساعت "افعالی که توسط شرکت کنندگان در این پژوهش با عبارت          
 - یاد دادن - خواندن - بافتن - پختن (غذا) - تمیزکردن - انجام دادن - طی کردن/پیمودن - یاد گرفتن - نوشتن
 پاسخ دادن. -تمام کردن/ به پایان رساندن - آموختن -کردن خالصه
 نتیجه گیري .7

ارجاع مورد بررسی قرار گرفتند. براي  دراین پژوهش افعال کنشی (حرکتی) زبان فارسی بر پایه دستور نقش و        
) استفاده شد. 2005) و ون ولین (1997هاي نحوي و معنایی ون ولین و الپوال ( تعیین افعال کنشی زبان فارسی از آزمون

نفر از  50هاي پنجگانه این آزمون در قالب نه عبارت در چک لیستی آماده شد و در اختیار  به این ترتیب که مالك
ها و استفاده از  ها، جمالت کامل بسازند. با تجزیه و تحلیل داده کنندگان در پژوهش قرارگرفت تا با آن عبارتشرکت 

شم زبانی نگارندگان مشخص شد که افعال کنشی زبان فارسی با ویژگیهاي افعال کنشی در دستور نقش و ارجاع 
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اي از افعال کنشی زبان فارسی گردآوري شد.  وعهها، مجم هماهنگی دارد. در این پژوهش با استفاده از این آزمون

هاي معنایی و ظرفیت پذیري افعال کنشی باید ذکر شود که  همچنین در پاسخ به سئوال دوم این پژوهش در مورد ویژگی
توانند یک یا دو موضوع در ساختار  اي است که این افعال می ساختار منطقی افعال کنشی در دستور نقش و ارجاع به گونه

هاي غیرارجاعی باشد، موضوع ذاتی فعل کنشی  خود داشته باشند. اگر موضوع دوم در افعال کنشی از نوع موضوع
محسوب شده و داراي کالن نقش معنایی نخواهد بود. به عبارت دیگر، موضوع دوم غیرارجاعی افعال کنشی مفعول 

هاي غیرارجاعی بخشی از توصیف محمول  عول) مف2001نیست زیرا نمی تواند از فعل جدا شود و به گفته کریمی (
پذیر است.   شوند نه دخیل در رویداد و فرایند منضم شدن به فعل براي آنها امکان هستند و قسمتی از رویداد تلقی می

ها ممکن است موضوع ذاتی فعل  ) را که معتقدند در بسیاري از زبان1997ولین و الپوال ( تواند ادعاي ون این تحلیل می
عنوان یک اسم منضم شده در نظر گرفته شود، اثبات کند. اما اگر موضوع دوم افعال کنشی داراي نشانگرهاي ارجاعی  به

بگیرد، در این صورت آن فعل کنشی به افعال تداومی تبدیل  "یک"باشد و یا نشانگر کمیت و مقدار مانند  "را"مانند 
کنندگان در این پژوهش این مطلب را تأیید نموده و نشان داد  رکتهاي به دست آمده از ش شود. تجزیه و تحلیل داده می

رود بلکه این آزمون با  براي افعال کنشی به کار نمی "در یک ساعت"دستور نقش و ارجاع یعنی عبارت  5که آزمون 
 هاي افعال پایا (تداومی)  سازگار است. ویژگی
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