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  1مقدمه -1
 و عمـده  رویکـرد  دو از طریق تغییـر ظرفیـت، از   متناوب هايساخت ایجاد براي هازبان

کامري، ( کنندمی استفاده )هاي صرفی و نحويشامل تناوب(واژگانی و اشتقاقی  متفاوت
ربرد کـا ) نحوي(در هردو شکل واژگانی و اشتقاقی » سببی /آغازي«مثالً تناوب . )1992

. در فارسی وجـود دارد ) نحوي(شتقاقی اصرفاً به شکل » مجهول /معلوم«دارد، و تناوب 
شود، بلکه یـک  کدام از دوطرف تناوب از دیگري مشتق نمیهاي واژگانی هیچدر تناوب

هاي اشتقاقی، چنانکه اما در تناوب. شودفعل واحد با دوکاربرد متفاوت در زبان ظاهر می
در این . ها ساخت اصلی است و دیگري ساخت مشتق، یکی از ساختاز نام آن پیداست

ها در ساخت مشتق نسبت به ساخت معنا برحسب زیاد شدن یا کم شدن تعداد موضوع
در این مقاله پس از بررسی و نقد . نامیمکاه میافزا یا ظرفیتاصلی، هر فرایند را ظرفیت

؛ صـفري و کریمـی دوسـتان،    1386مهند، ؛ راسخ 1364دبیرمقدم، (مختصر چند تحقیق پیشین 
کنیم،  بررسی می) 1993( را براساس آراء لوین» سببی/آغازي«ابتدا تناوبِ واژگانیِ  ،)1392

 آغازي« هاي اشتقاقیِبه تناوب )1-28: 2000( و سپس براساس نظرات دیکسون و آیکنوالد
 »سـببی  /آغـازي «ه تناوب به باور نگارند. پردازیمدر فارسی می» مجهول /معلوم«و» سببی /

 هـا بحث دربارة شباهت. کاهتناوبی ظرفیت» مجهول /معلوم«افزاست، و تناوب تناوبی ظرفیت
  .هاي آغازي و مجهول از دیگر مباحث این مقاله استهاي افعال و ساختتفاوت
  

  تحقیقات پیشین -2
سـزایی در  بـه پـردازیم کـه تـأثیر    در این بخش صرفاً به بررسی آن دسته از نظراتی مـی 

هـاي آغـازي و مجهـول در زبـان فارسـی      هاي سـاخت پیشبرد مباحث مربوط به تفاوت
بـه   ،رواز ایـن . )1392دوسـتان،  صفري و کریمی ؛1386مهند، ؛ راسخ1384دبیرمقدم، (اند  داشته

                                                
انـد، امـا   استفاده کـرده » ناگذرا«از معادل  »inchoative«و دوستان براي اصطالح  تادانبعضی اس -1

تـا بتـوانم بقیـۀ مشـتقات     ام استفاده کرده» گذرا«از معادل » transitive«در این مقاله براي  اینجانب
»transitive « را هم با ریشۀ واحدي در فارسی بسازم؛ مثالً براي»transitivity « بـراي  »گذرایی«از ،
»intransitive « بــراي »ناگــذرا«از ،»bi-transitive « بــراي »دوگــذرا«از ،»detransitivity « از
بهـره  » آغازي«ترِ دل قدیمیااز مع» inchoative«در این مقاله براي اصطالح . و غیره» زدایی گذرایی«

  . امبرده
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؛ 1348مثالً باطنی، (اند آثاري که سخنی از تفاوت مجهول و ساخت آغازي به میان نیاورده
  .ایمنپرداخته )1387الدینی، ؛ مشکوه1385شناس و همکاران، حق ؛1358ارژنگ،  صادقی و

  
  محمد دبیرمقدم -2-1

در زبان فارسی، برخالف نظـر  اوالً است که  درستی نشان داده به )1-17: 1364(دبیرمقدم 
شناسان ایرانی و خارجی، ساخت مجهول وجود دارد، و دیگـر اینکـه افعـالی    برخی زبان
کنـد کـه در ایـن زبـان،     اما وي تصریح می. شوند که متعدي و ارادي باشندمجهول می

اند، ساخته شده» شدن«هایی که از ترکیب صفت و فعل کمکی مفهوم بسیاري از جمله
هـاي مجهـول   سـاخت «ها را گونه جمله او این. و مجهول مبهم است) آغازي(بین ناگذرا 

  :است نام نهاده» مبهم
 .آب سرد شد -1
 .ب منفجر شدبم -2
 .پنجره باز شد -3
 .ماشین پنچر شد -4

یا ناگذرا، (هاي فوق بین مفهوم مجهول و آغازي کدام از جملههیچ هبه گمان نگارند
داراي ساخت آغازي است، زیـرا  » آب سرد شد«مثالً . مبهم نیستند) به تعبیر دبیرمقدم

دهد که ایـن جملـه   ن نشان میکار برد و همیبه» خودخودبه«توان آن را با قید اوالً می
را در ایـن جملـه   » شـدن «ثانیاً فعل کمکی . »خود سرد شدآب خودبه«: مجهول نیست

آب «: آنکه جمله غلط یا بدساخت شودتغییر داد، بی» بودن /استن«توان به سادگی می به
مطلقاً قابل تبدیل به » شدن«سازِ بعداً خواهیم دید که فعل کمکی مجهول. »سرد است

هاي مجهول با عبارت توان همانند جملهالبته این جمله را می. نیست» بودن«عل ربطی ف
  :کاربردبه» عمداً«یا قید » ... توسط«کنادي 
 .آب توسط رضا سرد شد -5
  .آب عمداً سرد شد -6

جملـۀ حاصـل بسـیار    » هواي کوهسـتان «به » آب«اما با تغییر فاعل جمله، مثالً از 
  :شودیدار و حتی غلط م نشان

 .؟؟هواي کوهستان توسط رضا سرد شد -7
  .؟؟هواي کوهستان عمداً سرد شد -8
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یک مفهوم بیش نـدارد، و آن همانـا مفهـوم آغـازین     » آب سرد شد«بنابراین جملۀ 
هـا نـه بـه    نیز در ایـن جملـه  » ...توسط«اي اضافه بعداً خواهیم دید که گروه حرف. است

گفتـیم، عینـاً   » آب سـرد شـد  «ملـۀ  چه درمورد جآن. کنشگر، بلکه به سبب اشاره دارند
نیز صادق است، امـا وضـعیت   » ماشین پنچر شد«و » پنجره باز شد«هاي  مورد جملهدر

ایـن  . تر است و با سه جملۀ دیگـر تفـاوت دارد   اندکی پیچیده» بمب منفجر شد«جملۀ 
بمـب  *«(کـرد،  » بـودن «توان مبدل به فعـل  زیرا فعل آن را نمی ،جمله اسنادي نیست

تـوان آن را بـا قیـد    این جمله مجهول نیز نیست زیرا مـی  ،به باورِ نگارنده). »منفجر بود
هـاي  دانـیم کـه جملـه   ؛ مـی )»1خود منفجر شـد بمب خودبه«(کار برد به» خود خودبه«

تـوان آنهـا را بـا قیـد     مجهول لزوماً داراي فعل ارادي و کنشگر هستند و درنتیجه نمـی 
» بمب منفجـر شـد  «آید که اگر جملۀ حال این سؤال پیش می. دکار بربه» خودخودبه«

او «مجهول و اسنادي نباشد، پس چیست؟ دیگر اینکه ارتباط این جمله با جملۀ سببی 
  .خوانیمچیست؟ جواب این سؤال را در بخش بعد می» بمب را منفجر کرد

  
  مهند  محمد راسخ -2-2

است که  درستی متذکر شده به )1992( درچهارچوب نظرات هسپلمت )1386(مهند  راسخ
لۀ گذرایی مربوط أنیست، بلکه به مس 2نوعی جهت )ناگذرا به تعبیر او(اوالً ساخت آغازي 

هاي آغازي داللـت بـر   ثانیاً افعال و ساخت ؛شود و در تقابل با افعال سببی قرار داردمی
آوردهاي مهم وي در این از دست. باشندتغییر حالت دارند و ثالثاً فاقد کنشگر یا عامل می

و سببیِ » شدن«مقاله ارائۀ فهرستی از افعال مرکبی است که داراي همکردهاي آغازيِ 
درستی  وي به. آنکه هیچ ارتباط اشتقاقی بین آنها وجود داشته باشدهستند، بی» کردن«

ان ، و هرکدام در واژگاند کدام از این افعال از دیگري مشتق نشدهکند که هیچتصریح می
 /شـدن  آب«نـد از  ا تعدادي از این افعال عبارت. ذهنی ما، جایگاه مستقل خودش را دارد

مـورد  . »کـردن  گـم  /شدن کردن؛ گم تمام /شدن کردن؛ تمام شروع /شدن کردن؛ شروع آب
نیز که در بخش مربوط به نظرات دبیرمقدم بدان اشاره شد، » کردن منفجر /منفجرشدن«

                                                
را در جستجوگر گوگل جستجو کرد و با هزاران جمله مانند » خود منفجر شدخودبه«نگارنده عبارت  -1
 ! رو شدو مانند آن روبه» خود منفجر شدبمب خودبه«، »خود منفجر شدگوشی خودبه«

2.Voice 
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ویژگی مشترك تمام این افعال مرکب این است کـه بـا   . یردگذیل همین افعال قرار می
  :شوندظاهر نمی» بودن /استن«

 .مادر کره را آب کرد/ کره آب شد . الف -9
  .کره آب است. *ب   
 .داور مسابقه را شروع کرد/ مسابقه شروع شد . الف -10
  .مسابقه شروع است. *ب   

داند که به تعبیر دبیرمقدم داراي لی میمهند این دسته از افعال را از زمرة افعاراسخ
مجهول مبهم هستند، حال آنکه به باور نگارنده در اینجـا نیـز چیـزي بـه نـام مجهـول       

در » او کره را آب کرد«را مجهولِ جملۀ » کره آب شد«مبهم وجود ندارد، زیرا اگر مثالً 
مـن او را  «جملـۀ  مقام مجهـولِ   را نیز باید در»او کتک خورد«نظر بگیریم، آنگاه جملۀ 

متـذکر   مهنـد خـود   طور که راسخ اگر همان ،به عبارت دیگر. در نظر بگیریم» کتک زدم
هـاي مرکـب مسـتقلی باشـند، دیگـر چگونـه       فعل» کردن آب«و » شدن آب«است،  شده
توان سخن از رابطۀ نحوي بین ساخت معلوم و مجهول به میان آورد؟ دیگر اینکه به  می

وارد » خـود آب شـد  برف خودبه/ یخ/ کره«هایی چون ي به جملهنظر نگارنده هیچ ایراد
ول و هـ ها مطلقاً بـین سـاخت مج  دهد که این قبیل جملهنیست، و همین امر نشان می

آب گـرم  «و » در بـاز شـد  «هایی چون مهند همچنین جمله راسخ. آغازي مبهم نیستند
اسـت امـا، بـه پیـروي از      هاي آغازین درنظر گرفتههایی با ساخترا در مقام جمله» شد

» لباس کوتاه شد«و » دیوار سفید شد«هاي دیگري چون دبیرمقدم، معتقد است جمله
لبـاس  *یـا   ، وخـود سـفید شـد   دیـوار خودبـه  *توان گفـت  نمی«زیرا  ،مجهول هستند

هـا مبـین وجـود    به باور وي به کارنرفتن این قید با ایـن جملـه  . »خود کوتاه شد خودبه
اما به نظـر نگارنـدة ایـن سـطور اوالً احتجاجـات صـرفاً       . جمله است عامل یا کنشگر در

چـون  «هـایی  معنایی و تفسیري اعتبار چندانی در مباحث دستوري ندارند، ثانیاً جملـه 
هـاي  نیـز لزومـاً جملـه   » خود کوتـاه شـد  لباس خودبه«یا » خود سفید شددیوار خودبه

بـودن   هیم دید که علت عجیـب در بخش بعد خوا. داري نیستندبدساخت یا حتی نشان
لۀ أمهند، بیش از آنکـه بـه مسـ    ها در نظر دبیرمقدم و راسخیا بدساخت بودن این جمله

  .شودکنشگر مربوط باشد، به مفهومِ سبب مربوط می
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  صفري و کریمی دوستان  -2-3
تذکر این نکته است که  )75-94: 1392( دوستانترین دستاورد مقالۀ صفري و کریمی مهم
توان با عناصري که داللت را می) یا به تعبیر آنها ضدسببی(هايِ آغازي ها و ساختفعل

کار برد، زیرا گرچه در ساخت آغازي مفهومِ کنشگر وجود نـدارد،  بر وجود سبب دارند به
آنها با استناد به آراء لوین و راپاپورت . اما امکان وجود سبب در معناي آنها منتفی نیست

هاي ضدسببی در بازنماییِ واژگانی خود بر وجود فعل«کنند که یح میتصر )1995(هواو 
 ۀهاي ضدسببی داراي مؤلفـ فعل] زیرا... [کنندمؤلفۀ سبب و موضوع خارجی داللت می

سبب و موضوع خارجی ناآشکار هستند و تفاوت میان ساخت ضدسـببی و مجهـول بـه    
توان نتیجه گرفـت  می براساس نکات فوق. »ماهیت همین موضوع خارجی مرتبط است

حال هاي آغازي، گرچه مبین غیبت کنشگر است، درعیندر جمله» خودخودبه«که قید 
با مثال زیر صحت  هاآن. مبین وجود سایر انواع سبب مانند وسیله و نیروي طبیعی است

  :دهنداین امر را نمایش می
 تو شیشه را شکستی؟: الف -11

  .خود شکستنه، شیشه خودبه: ب
  !خود نشکست، تو شیشه را شکستیشیشه خودبه: پ

از سـه نـوع سـاخت سـببیِ      )1992(صفري و کریمی دوستان به پیـروي از کـامري   
از عـالوه بـر اینهـا،    که زبان فارسـی  اند  گفتهو کرده واژي و تحلیلی یاد  واژگانی، ساخت

در ایـن  «به باور آنهـا  . برد که به فعل مرکب معروف استبهره می ساخت سببی دیگري
 ،هـاي سـبک  ها یک جزء غیرفعلی که ممکن است اسم یا صفت باشد در کنار فعـل فعل

گونـۀ سـببی   ... دهـد مانند کردن و شدن قرار گرفته و تشکیل یک فعـل مرکـب را مـی   
برخی . شودشدن ساخته می کردن و گونۀ ضد سببی به وسیلۀ فعلِ  وسیلۀ فعل سبک به

/ شـدن  کـردن، ناراحـت   تلـخ  /شـدن  نـد از تلـخ  ا رتهـاي مرکـب تنـاوبی عبـا    از این فعل
بر این نظر که عمدتاً برگرفته از آراء کریمی . »کردن ضعیف/ شدن کردن، و ضعیف ناراحت

هـاي  اوالً مثال. است دو ایراد کلّی وارد است) 1997( و فولی و همکاران )1997(دوستان 
یک صفت در نقش مسند،  ند ازا کدام فعل مرکب نیستند بلکه همگی عبارت مذکور هیچ

هاي اسنادي بـه سـه شـکل ایسـتایی،     این موارد مانند تمام ساخت .عالوة فعل ربطیبه
درنظر گرفتن آنها به عنوان فعل مرکب هـم بیهـوده بـر     .شوندآغازي و سببی ظاهر می
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افزاید، هم فرایند نحويِ بسیار زایایی را در این زبان نادیده تعداد افعال مرکب فارسی می
  ):1384طباطبایی، . نک( گیرد، و هم از تبیین ساخت ایستاییِ در آنها عاجز استمی

 ایستایی    .او ناراحت است. الف -12
  آغازي    .او ناراحت شد. ب        
  سببی  .علی او را ناراحت کرد. پ        

هاي سببیِ تحلیلی است که در آن درواقع مورد فوق، به تعبیر کامري، از زمرة ساخت
. شوند هاي ایستایی و آغازي مبدل به ساخت سببی میفرایند نحوي مشخصی، ساخت با

» شدن«ثانیاً برخالف نظر صفري و کریمی دوستان، حتی افعال مرکبی نیز که با همکرد 
کردن، / شدن کردن، گم /شدن کردن، شروع/ شدن آب«مثالً (شوند ساخته می» کردن«و 

هاي سببیِ کـامري اضـافه    جدیدي را به انواع ساخت، نوع )»کردن و غیره/ منفجرشدن
شوند، و هاي سببی واژگانی محسوب میاین افعالِ مرکب همگی از زمرة ساخت. کندنمی

 /اسـتن «گاه با فعـل ربطـی    چنانکه گفتیم، ویژگی مشترك تمام آنها این است که هیچ
  :روندکار نمی به» بودن

 .اتوبوس منفجر شد. الف -13
 .وبوس منفجر استات. *ب   
  .آنها اتوبوس را منفجر کردند. پ   

» مجهـول  /معلـوم «و » سببی /آغازي«هاي مورد تناوبحال به شرح نظرات خود در
شکل واژگانی وجود در فارسی هم به» سببی /آغازي«چنانکه گفتیم تناوب . پردازیممی

) نحوي(ل اشتقاقی شکفقط به» مجهول /معلوم«، اما تناوب )نحوي(دارد و هم اشتقاقی 
  .است مشاهده شده

  
  هاي واژگانیتناوب -3

شود که در آنها یک فعل واحد هایی اطالق میهاي تغییر ظرفیت واژگانی به تناوبتناوب
» ریخـتن «مثالً فعل . رودکار میهیچ تغییري در شکل خود، در هر دو گونۀ تناوب بهبی

  :رودکار میبه» سببی /آغازي«ناوب که هم گذراست و هم ناگذرا، در هر دو گونۀ ت
 )گذرا(سببی          .او آب را ریخت. الف -14

  )ناگذرا(غازي آ  .              آب ریخت. ب       
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فعل مستقل وجود دارد که یکـی گـذرا و دیگـري     در هر تناوبِ واژگانیِ گذرایی، دو
تق از دیگـري نیسـت،   هاي موجود در این تناوب مشکدام از گونه ناگذراست، یعنی هیچ

 شامل که را هاییتناوب )1993(لوین . بلکه هرکدام جایگاه مستقلی در واژگان زبان دارد
نامیده و آنها را به چند دسته تقسیم  1گذرایی هايتناوب ،است افعال گذرایی در تغییري

ر داند که د هایی میهاي گذرایی را شامل تناوبتناوب وي نخستین دسته از. است کرده
 2اسـمی  گـروه « ساخت به شودمی مبدل» 2اسمی گروه+  فعل+ 1اسمی گروه« ساخت آنها
 را ناگذرا گونۀ و ،3خالص گذراي ای 2غیرارگتیو را هاتناوب این گذرا در هايگونه .»فعل+ 

؛ لـوین و راپـاپورت هـواو،    1987؛ گریمشاو، 1986بورزیو، ( اندنیز نامیده 5غیرآکوزاتیو ای 4ارگتیو
 هـاي تنـاوب  چـون  انواعی به را هاي گذراییلوین تناوب ).1987و مخصوصاً پرموتر،  ؛1989

در این بخش به بررسی تناوبِ . است تقسیم کرده 7»آغازي/ سببی« و 6»میانی /گذرایی«
  .پردازیممی» سببی /آغازي«ظرفیت واژگانیِ  تغییر
  

  »سببی /آغازي«تناوبِ واژگانیِ  -3-1
 تـرینِ آنهـا تنـاوب   داند که مهـم بر چند تناوب می مشتمل را »سببی هايتناوب«لوین 

را مـی تـوان بـه ایـن شـکل       هـا این تنـاوب گونۀ گذرا یا سببیِ . است »سببی /آغازي«
هاي گذرایی،  قبالً گفتیم که در تناوب. »8شدن "فعل ناگذرا" باعث انجامِ«: بازنویسی کرد

ۀ ناگذرا را ارگتیو یا غیرآکوزاتیو نیز مـی گونۀ گذرا را غیرارگتیو یا گذراي خالص، و گون
، را عـالوه بـر ارگتیـو    »سـببی  /آغازي«در تناوب  آغازيشناسان گونۀ برخی زبان. نامند

 /آغـازي « در تنـاوب  ). 30: 1993؛ لوین، 1970؛ اسمیت، 1993هسپلمت، ( اندهم نامیده ضدسببی
). آغـازي (ناگذرا  گونۀ در فاعل با است مساوي )سببی( اگذر گونۀ در مستقیم متممِ ،»سببی

  :هاي زیر استویژگی در این تناوب، یعنی افعال آغازي، داراي گونۀ ناگذرا

                                                
1.Transitivity alternation 
2.Un-ergative 
3.Pure transitive 
4.Ergative 
5.Un-accusative 
6.Middle 
7.Causative/ Inchoative Alternation 
8.Cause to V-intransitive 
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  هستند، 1دارند و رخدادي مشخصی زمان. الف
  و فاقد کنشگر هستند، 2موضوعی تک اساساً. ب
  داللت دارند، 3تغییرِ وضعیت بر. ت
  .کار بردیا عدم وجود سبب دارند به توان با عناصري که داللت بر وجودرا میآنها . ث

افعال فارسـی هسـتند    زمرة معدود از »شکستن ریختن، شکافتن، پختن، بریدن،« افعال
  :هستند سببی /آغازي تناوب که داراي
 )سببی(  .شکست را کریستال گلدان بچه. الف -15

  )آغازي(    .شکست کریستال گلدان. ب        
 )سببی(    .پخت را گوشت مادر. الف -16

  )آغازي(      .پخت گوشت. ب        
 )سببی(  .برید را الستیکی طناب ملوان. الف -17

  )آغازي(    .برید الستیکی طناب. ب       
 )سببی(    .شکافت را پارچه خیاط. الف -18

  )آغازي(      .پارچه شکافت. ب       

هـاي  ملـه مثالً تمـام ج . افعالِ آغازي بر زمان خاصی داللت دارند و رخدادي هستند
لوین تصریح . در باال بر وقوعِ عمل یا رخ دادنِ امري در زمان مشخصی داللت دارند) ب(

: 1993لوین، ( باشندهستند و فاقد کنشگر می موضوعی تک اساساًکند که افعال آغازي می
نیـز  ؛ 93: 1993هسپلمت، ( هسپلمت نیز بر غیبت کنشگر در افعال آغازي تأکید دارد ).30

توان این استدالل را در اثبات عدمِ وجود کنشگر در این افعال می. )1387مهند، راسخ .کن
کـه داللـت بـر وجـود     » عمداً«مطرح ساخت که اوالً این افعال معموالً با قیدهایی چون 

  :روندکار نمیکنشگر دارند به
 .گوشت عمداً پخت* -19
 .طناب عمداً برید* -20
 .پارچه عمداً شکافت* -21
کـه آن نیـز مبـینِ فقـدانِ     » خودهخودب«توان معموالً با قیدهایی چون آنها را می و ثانیاً
  :کار بردگر است، بهکنش

                                                
1.Event 
2.A one-argument verb 
3.Change of state 
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 .خود پخت هگوشت خودب -22
 .خود برید هطناب خودب -23
  .خود شکافت هپارچه خودب -24

شناسان معتقدند که افعال آغازي گرچه داراي کنشگر نیستند، اما برخی دیگر از زبان
؛ صـفري و کریمـی دوسـتان،    1995لوین و راپاپورت هـواو،  (وانند داراي مؤلفۀ سبب باشند تمی

توان با عباراتی چـون  این نظر نیز صحیح است زیرا تمام این افعال را می ).94-76: 1392
  :کار بردبه» ...به علت«یا » ...بر اثرِ«

  .گوشت بر اثر حرارت پخت -25
 .دن شکستبه علت افتا کریستال گلدان -26
 .اثر کشیدگی برید الستیکی بر طناب -27

در زبان فارسی هم به شکل تناوب واژگانی بیـان  » سببی /آغازي«گفتیم که تناوب 
مقـام   را در» سـببی  /آغازي«هاي تناوب ویژگی. شود، و هم به شکل تناوب اشتقاقیمی

 /معلـوم «تنـاوب  تناوب واژگانی بیان کردیم، در بخش بعد به بررسی این تنـاوب و نیـز   
  . پردازیمدر مقام تناوب اشتقاقی می» مجهول

  
  هاي تغییرظرفیت اشتقاقیتناوب -4

شود که در آنها یک صـورت  هایی اطالق میظرفیت اشتقاقی به تناوب هاي تغییرِتناوب
یا نحوي از صورت زیرسـاختی دیگـري مشـتق     1روساختی، براثر اعمالِ فرایندي صرفی

هاي واژگانی اهمیتی ندارد که نام کدام گونه را نخست مگذاري تناوبدرمورد نا. شودمی
ها مشتق از دیگري کدام از گونه هاي واژگانی هیچبنویسیم، زیرا چنانکه گفتیم در تناوب

توان نیز می» آغازي /سببی«را به شکل » سببی /آغازي«بنابراین تناوب واژگانیِ . نیست
اقی باید ابتدا نام گونۀ اصلی یا زیرساختی و سپس نام هاي اشتقمورد تناوباما در. نوشت

 /معلـوم «و » سـببی  /آغـازي «هـاي اشـتقاقیِ   در این معنا تنـاوب  .گونۀ مشتق را نوشت
ها گونۀ نخست گونۀ اصلی باید به همین شکل نوشته شوند، زیرا در این تناوب» مجهول

نحوي از روي گونۀ نخسـت   اي است که براثر اعمال فراینداست، و گونۀ دوم همان گونه
و » سـببی  /آغـازي « در این قسمت ابتدا دو تنـاوب اشـتقاقی پرکـاربرد   . گیردمی شکل

                                                
1.Morphological 
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هاي میان و سپس به بررسی تفاوت ،کنیمدر زبان فارسی را بررسی می» مجهول /معلوم«
  .پردازیمهاي آغازي و مجهول میساخت

  
  »سببی /آغازي«) نحويِ(تناوب اشتقاقی  -4-1

هاي اسنادي در زبان فارسی با سه ساخت گوناگون ایستایی، آغازي و سببی بیان جمله
  :1)6-7: 1384دبیرمقدم، (شوند می

 ایستایی    :هوا سرد است. الف -28
  آغازي    :هوا سرد شد. ب        
  سببی  :باران هوا را سرد کرد. پ        

از روي  2افـزا سـببی براسـاس یـک فراینـد ظرفیـت      -از این میان سـاخت اسـنادي  
این فرایند که از نوع تغییر . شودساخته می) مخصوصاً آغازي(هاي اصلی اسنادي  ساخت

. ک، نـ سازِ تغییرِ فعـل کمکـی  براي فرایند سببی(کند است به شکل زیر عمل می 3فعل کمکی
  ):41: 2000 ،دیکسون
) O(مـتمم مسـتقیم در سـاخت سـببی     مبدل بـه  ) S(فاعل در ساخت ناگذرا . الف

نوعی که به» را«نیز هست، لزوماً با حرف نشانۀ  4این متمم مستقیم که مسبب. شود می
  رود،کار می این فرایند است به 5نمايصورت
  شود،به ساخت سببی اضافه می) A( 6یک فاعلِ سبب. ب
در ساخت » کردن«در ساخت آغازي، مبدل به فعل کمکیِ » شدن«فعل کمکیِ . پ

  .شودسببی می
ناگـذراي  (در بازنمایی زیر، موارد موجود در سمت چپِ فلش بـه گونـۀ زیرسـاختی    

  ):گذرايِ سببی(شود، و موارد سمت راست به گونۀ روساختی مربوط می) آغازي
S → O 
Ø → A  

                                                
را براي » ناگذرا«ه گذشت ما چنانک. است کار بردهبه inchoativeرا براي » ناگذرا«دبیرمقدم معادل  -1

intransitive ایم، و براي کار بردهبهinchoative  ایم استفاده کرده» آغازي«از اصطالح.  
2.Valency increasing 
3.Exchange auxiliaries 
4.Causee 
5.Explicit formal marker 
6.Causer 
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هاي زیر، همه سببی هستند و از در مثال) ب(هايِ پس براساس آنچه گذشت جمله
  :اندمشتق شده) الف(اسنادي و ضد سببیِ هايِ جمله

 .روشن شد) S(هوا . الف -29
  .روشن کرد) O(هوا را ) A(خورشید . ب        

 .کامپیوتر روشن شد. الف -30
  .علی کامپیوتر را روشن کرد. ب         

 .علی خسته شد. الف -31
  .کار علی را خسته کرد. ب        

 .بچه سالم شد. الف -32
  .الم کردپزشک بچه را س. ب        

 .دشت سبز شد. الف -33
  .هاي بهاري دشت را سبز کردباران. ب       

هـاي فـوق را   در مثـال ) ب(هـاي  شود که چرا نباید جملهحال این سؤال مطرح می
را ساخت مجهول و مشتق درنظر بگیریم؟ مثالً ) الف(هاي ساخت معلوم و اصلی، و جمله

را جملــۀ معلـوم بــا فعـل مرکــبِ    »علــی کـامپیوتر را روشــن کـرد  «چـرا نبایــد جملـۀ   
را گونـۀ مجهـول آن درنظـر بگیـریم     » کـامپیوتر روشـن شـد   «، و جملۀ »کردن روشن«
نگارنده قبالً بـه تفصـیل در ایـن مـورد بحـث       .)1387، مهند ؛ راسخ1367؛ 1364مقدم، یردب(

ا نیز و در اینج )1384طباطبایی، . ؛ نیز رك183-196: 1391؛ 1385زاده، طبیب. نک(است  کرده
هاي تناوب اختصار به این بحث خواهیم پرداخت، اما پیش از آن الزم است با ویژگی باز به

  .در فارسی آشنا شویم» مجهول / معلوم«اشتقاقی 
  

  »مجهول /معلوم«) نحويِ(تناوب اشتقاقی -4-2
اسـت کـه در آن یـک سـاخت      1کـاه تنـاوبی ظرفیـت  » مجهول /معلوم«تناوبِ اشتقاقیِ 

این فرایند بـه شـکل زیـر    . شودمبدل به یک ساخت ناگذراي مجهول میگذراي معلوم 
  ):1-28: 2000 ،دیکسون و آیکنوالد( کندعمل می
) S(تبدیل به فاعل  ،در جملۀ ناگذراي مجهول) O(مفعولِ جملۀ گذراي معلوم . الف

  شود،می

                                                
1.Valency decreasing 
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  شود،از ساخت ناگذرا حذف می) A(فاعل ساخت گذرا . ب
نیست، فعـل بـه شـکل    » کردن«عال مرکبی که همکرد آنها در افعال بسیط و اف. پ

  .آیداسم مفعول درمی
 معلوم    .را خورد) O(غذا ) A(علی . الف -34

 مجهول   .خورده شد) S(غذا . ب        
 معلوم    .علی خانه را آتش زد. الف -35

  مجهول    .خانه آتش زده شد. ب        
بـه شـکل اسـم مفعـول     اسـت، فعـل   » کـردن «در افعال مرکبی که همکرد آنها . ت
  :شوداز ساخت مجهول حذف می» کردن«آید، بلکه فقط همکرد درنمی
 معلوم    .آنها دولت را تهدید کردند. الف - 36

  مجهول      .دولت تهدید شد. ب         
 معلوم    .علی اطاق را جارو کرد. الف -37

  مجهول      .اطاق جارو شد. ب        
 2کُنشگر نیست، بلکه به شکل بدون 1مجهول در فارسی از نوع مجهول نمونۀ اعال. ث

  ).7: 2000دیکسون و آیکنوالد (رود کار می به

) گذرايِ معلوم(در بازنمایی زیر، موارد موجود در سمت چپِ فلش به گونۀ زیرساختی 
  ):ناگذرايِ مجهول(شود، و موارد سمت راست به گونۀ روساختی مربوط می

O → S 
A → Ø  

گاه ساخت مجهول و ساخت آغازي در افعال بسیط  یچاز آنچه گذشت پیداست که ه
شـوند، زیـرا در   نیسـت، بـا هـم خلـط نمـی     » کـردن «و افعال مرکبی که همکـرد آنهـا   

شـود،  هاي مجهولِ این دسته از افعال، فعل غالباً به شکل اسم مفعول ظـاهر مـی   ساخت
ول ظـاهر  گاه به شـکل اسـم مفعـ    هاي آغازيِ این افعال، فعل هیچکه در ساختدرحالی

شـود کـه فعـلِ    درواقع فقط زمانی ساخت مجهول با ساخت آغازي خلط مـی . شود نمی
  . بوده باشد» کردن«ساخت مجهول از نوع افعال مرکب با همکردي غیر از 

                                                
1.Prototypical passive 
2.Agentless passive 
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  هاي آغازي و مجهولتفاوت ساخت-5
  :هاي زیر استناد کردتوان به مالكهاي آغازي از مجهول میبراي تشخیص ساخت

هاي مجهول، حتی اگر فاقد عبارت کنادي باشند، الزاماً کنشـگري  جمله: مالك اول
 :به کار برد» خود خودبه«توان با قید را نمی هاجملهاین به همین دلیل . دارندمستتر 
 .خود خورده شدغذا خودبه* -38
 .خود آتش زده شدجنگل خودبه* -39
 .خود داده شددرس خودبه* -40

تفسیر نیست، زیـرا بـراي ارزیـابیِ     مبتنی بر وجه مالکی معنایی یاهیچاین مالك به
. توان به پیکره رجوع کرد و براساس شواهد زبانی واقعی و موجود نظر دادصحت آن می

البته به هنگام استفاده از شواهد پیکره باید به این نکتـه نیـز توجـه داشـت کـه مـوارد       
د، زیرا بحث ما ها ندارنمعطوف به بافت در پیکره ارزش چندانی در سنجش صحت جمله

شناسی که زبان را در اي از زبانگراست، یعنی آن نحلهشناسی صورتدر چهارچوب زبان
ها نادیـده  کند و تمام تأثیرات بافتی را بر ساخت جملهمحیطی آزمایشگاهی بررسی می

 ).     26-29: 1391زاده، طبیب. نک(کند گیرد یا حذف میمی

توان با ها را چون الزاماً داراي کنشگر هستند، میلهاز طرف دیگر این جم: مالك دوم
  :کار برد دارد، به گرکه داللت بر وجود کنش» عمداً«قید 

 .غذا عمداً خورده شد -41
 .جنگل عمداً آتش زده شد -42

ر هسـتند  گهاي آغازین چون فاقد کنشتوانیم بگوییم جملهبراساس همین معیار می
  :روندکار می به» خودخودبه«با قید 
 1.خود روشن شدکامپیوتر خودبه -43
 .خود سرد شدهوا خودبه -44
 .خود سبز شددشت خودبه -45
 .خودباز شددر خودبه - 46

                                                
کافی است جستجوي دانند، اما را غیردستوري می» خود روشن شدکامپیوتر خودبه«شناسان جملۀ بعضی زبان -1

 .شوندشماري مانند مثال فوق مواجه هاي بیمختصري در جستجوگر فارسی گوگل انجام بدهند تا با مثال
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نیز » عمداً«شعور باشند، بسته به مورد، با قید و چون ممکن است داراي مؤلفۀ سببِ ذي
  :روندکار می به

  .کامپیوتر عمداً روشن شد -47
 .در عمداً باز شد -48

 بـه » ... به علـت «شعور هستند نیز با عباراتی چون ذي مواردي که فاقد مؤلفۀ سببِ
  :روندکار می
 .هوا به علت ورود یک جبهه هواي سرد، سرد شد -49
  .دشت به علت بارندگی سبز شد -50

رونـد، امـا   کار نمـی  به» خودخودبه«گاه با قید  هاي مجهول هیچخالصه اینکه جمله
هاي مجهول کار برد؛ و دیگر اینکه جمله توان با این قید بههاي آغازي را همواره میجمله

هاي آغازي، بسته به اینکـه دارايِ  کار برد، اما جمله به» عمداً«توان با قید را همواره می
. روندکار نمی روند و گاه بهکار میبه» عمداً«شعور هستند یا خیر، گاه با مؤلفۀ سببِ ذي

  .در مورد نکتۀ اخیر باز هم سخن خواهیم گفت
یـا قیـد   » ... توسـط «توان با عبارت کناديِ هاي آغازي را میگاه ساخت: ك سوممال

مجهول دچار هاي شود که در تشخیص آنها از ساختبرد، و این باعث می کار به» عمداً«
کامپیوتر توسـط  «توانیم بگوییم ، می»کامپیوتر روشن شد«مورد مثالً در. مشکل بشویم

در این مـوارد نبایـد سـریعاً حکـم بـه      . »مداً روشن شدکامپیوتر ع«یا » علی روشن شد
مجهول بودن جمله داد، زیرا افعال آغازي گرچه لزومـاً فاقـد کنشـگر هسـتند، چنانکـه      

اي و اضـافه  توانند داراي مؤلفۀ معناییِ مستترِ سبب باشند؛ یعنی گروه حـرف گفتیم می
ر ندارد، بلکه گاه ممکن گکنش همواره داللت بر وجود» عمداً«یا قید » ... توسط«کناديِ 

تـوان از مـالك سـادة    در این مـوارد مـی  . است داللت بر وجود مؤلفۀ سبب داشته باشد
دیگري استفاده کرد، و آن اینکه فاعل جمله را تغییر دهیم؛ اگر با تغییر فاعل همچنـان  

آن جمله را  تواناستفاده کرد، می» عمداً«یا قید » ... توسط«اي اضافه بتوان از گروه حرف
 اي یا قید بـه اضافه اي با آن گروه حرفمجهول دانست، اما اگر حتی در یک مورد، جمله

دار شود، آن جمله مجهول نخواهد بود، زیرا جمالت مجهـول را بـا هـر    کار نرود یا نشان
یا قید » ... توسط«اي کُناديِ اضافه توان با گروه حرففاعلی که داشته باشند، همواره می
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کامپیوتر روشـن  «بنابراین جملۀ . کار برد که داللت بر کنشگر ذیشعور دارند به» مداًع«
اي اضافه توان از گروه حرف کردن فاعلِ آن، همواره نمی مجهول نیست، زیرا با عوض» شد

»استفاده کرد» ... توسط:  
 .آسمان روشن شد. الف -51

  .؟؟آسمان توسط خورشید روشن شد. ب        
  .؟آسمان عمداً روشن شد؟. پ        

، مجهولِ فعل »کامپیوتر روشن شد«در » شدن روشن«ممکن است اعتراض شود که 
عبـارت اسـت از   » آسمان روشن شد«در » شدن روشن«است، اما » کردن روشن«مرکب 
توان از دو مالك دیگـر  در این موارد می. »شدن«عالوة فعل ربطیِ  به) »روشن«(مسند 

تـوانیم  ، و ثانیاً می»خود روشن شدکامپیوتر خودبه«توانیم بگوییم میاوالً . استفاده کرد
ایـن دو  . »کامپیوتر روشن اسـت «: بکنیم» بودن /استن«سادگی تبدیل به  را به» شدن«

نه یـک جملـۀ مجهـول،    » کامپیوتر روشن شد«دهند که جملۀ مورد دیگر نیز نشان می
 !اي اسنادي و آغازي استبلکه جمله

 هیچ ربطی به فعـل ربطـی و آغـازيِ   » شدن«سازِ  فعل کمکیِ مجهول: مالك چهارم
سـاز، قابـل تبـدیل بـه     مجهـول » شـدنِ «گاه فعلِ  ندارد، و به همین دلیل هیچ» شدن«
  ):183-196: 1391زاده، طبیب(ربطی نیست » بودنِ /استن«

  .غذا خورده شد. الف -52
  .غذا خورده است*. ب         

 .جنگل آتش زده شد. الف -53
  .زده استجنگل آتش. *ب        

 .درس داده شد. الف -54
 .درس داده است. *ب        

کرد، آن » استن /بودن«را بدون تغییر معناي جمله، مبدل به » شدن«پس اگر بتوان 
  :جمله قطعاً مجهول نیست، بلکه آغازي است

 .ماشین روشن شد. الف -55
  .ماشین روشن است. ب       

در بـاال مطلقـاً   ) الـف (در مثـال  » شـدن  روشن«دهد که خوبی نشان می این مثال به
مورد اهمیت این مالك را مخصوصاً در. تنیس» کردن روشن«صورت مجهولِ فعل مرکبِ 
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» تهدیـدکردن «مثالً . تواند مشاهده کرداست می» کردن«افعال مرکبی که همکرد آنها 
توان ا هرگز نمیدر صیغۀ مجهول آن ر» شدن«قطعاً فعلی مرکب است، زیرا فعل کمکی 

  :تبدیل کرد» استن«به 
 .دولت تهدید شد. الف - 56

  .دولت تهدید است. * ب        

گیرند، باید به یک نکتۀ بسیار دوستانی که این مالك بسیار مهمِ صوري را نادیده می
، در افعـال  »شـدن «سـازِ  بدیهی توجه داشته باشند، و آن اینکه اگر فعل کمکیِ مجهول

» اسـتن / بـودن «نیست، قابل تبدیل بـه  » کردن«بی که همکردشان بسیط و افعال مرک
است نیز باید به طریـق  » کردن«نیست، این اصل در مورد افعال مرکبی که همکردشان 

  !اولی صادق باشد، که البته هست
  

  گیرينتیجه -6
دو تنـاوبِ اشـتقاقی   » مجهـول  /معلـوم «و تناوبِ نحويِ » سببی /آغازي«تناوبِ نحويِ 

سو از یک. کاه استافزا و دومی ظرفیتد در زبان فارسی هستند که اولی ظرفیتپرکاربر
داد تناوب بسیار شبیه به برون داد تناوب اول در افعال ربطی، یعنی ساخت آغازيدرون
از سوي دیگـر  . است »کردن«یعنی مجهول در افعال مرکبی است که همکرد آنها  ،دوم

. داد تنـاوب دوم یعنـی جملـۀ معلـوم اسـت     درون داد تناوب اول بسـیار شـبیه بـه   برون
کدام از است که به باور نگارنده هیچ هاي بسیاري در بارة این دو ساخت نوشته شده بحث

در ایـن مقالـه بـا ارائـۀ     . انـد هـايِ آنهـا برنیامـده   ها و شـباهت پس تبیین صحیحِ تفاوت
همواره راهی براي تمیز آنها  ایم که تقریباًهایی براي شناسایی این موارد، نشان داده مالك

هاي مجهول، حتی اگر فاقد عبارت جمله -1: ند ازا ها عبارتاین مالك. از هم وجود دارد
مجهول را  يهاکنادي باشند، الزاماً داراي کنشگري مستتر هستند، به همین دلیل جمله

ر هستند گکنشهاي آغازي چون فاقد اما جمله، به کار برد» خودخودبه«توان با قید  نمی
توان ، میندهاي مجهول را چون الزاماً داراي کنشگرجمله -2. روندکار می با این قید به

هـاي آغـازي چـون    اما جمله، کار برد که داللت بر وجود کنشگر دارد، به» عمداً«با قید 
ارت توان با عب هاي آغازي را میگاه ساخت -3 .روندکار نمی  با این قید به ندفاقد کنشگر
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شود که در تشخیص آنها از کاربرد، و این باعث میبه» عمداً«یا قید » ... توسط«کناديِ 
در این موارد نباید سریعاً حکم به مجهول بودن . هاي مجهول دچار مشکل بشویمساخت

توانند داراي مؤلفـۀ معنـاییِ   جمله داد، زیرا افعال آغازي گرچه فاقد کنشگر هستند، می
توان از مالك سـادة دیگـري اسـتفاده کـرد، و آن     در این موارد می. شندمستترِ سبب با

اي اضـافه  کردن فاعل جمله است؛ اگر با تغییر فاعل همچنان بتوان از گـروه حـرف   عوض
»توان آن جمله را مجهول دانسـت، امـا اگـر    استفاده کرد، می» عمداً«یا قید » ... توسط

دار شود، کار نرود یا نشان اي یا قید بهاضافه فاي با آن گروه حرحتی در یک مورد، جمله
هیچ ربطی بـه فعـل   » شدن«سازِ  فعل کمکیِ مجهول -4 .بودآن جمله مجهول نخواهد 

ساز، قابل مجهول» شدنِ«گاه فعلِ  ندارد، و به همین دلیل هیچ» شدن«ربطی و آغازيِ 
ا بدون تغییر معناي ر» شدن«پس اگر بتوان . نیست» بودن /استن«تبدیل به فعل ربطیِ 

کرد، آن جمله قطعاً مجهول نیست بلکه آغازي اسـت و  » استن /بودن«جمله، مبدل به 
   . اگر نتوان چنین تغییري را صورت داد آن جمله قطعاً مجهول است

  
  : منابع

  .امیرکبیر: تهران توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی،، )1348(باطنی، محمدرضا 
، 3، شـمارة  2سـال   شناسی، ن  مجلۀ زبا، »مجهول در زبان فارسی«، )1364(دبیرمقدم، محمد 

  . 31-48صص 
، 5سـال   شناسـی،  مجلۀ زبان، »هاي سببی در زبان فارسیساخت«، )1367( ـــــــــــــــــ

  . 13-67، صص 1شمارة 
، 3دورة  شناسی،مجلۀ زبان و زبان، »ساخت ناگذرا در زبان فارسی«، )1386(مهند، محمد راسخ
  . 1-20، صص )5پیاپی(1مارة ش

دستور زبـان فارسـی ویـژة کـاردانی و کارشناسـی      ، )1385(محمد و همکاران  شناس، علیحق
هـاي  شرکت چاپ و نشـر کتـاب  : تهران پیوسته و ناپیوستۀ آموزش زبان و ادبیات فارسی،

  .درسی ایران
توسطه عمومی رشتۀ دستور سال دوم آموزش م، )1358( ، غالمرضااشرف و ارژنگ صادقی، علی
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 مجلـۀ  ،»یفارسـ  زبان دری سبب تناوب« ،)1392( نیغالمحس دوستان،ی میکر وی عل ،يصفر
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