
 

 

 

 درک در افعال فارسی های مفعول قابل انواع تناوب

یم قیاسوند  (شناسی، دانشگاه بوعلی سینا ی زبانادکتر) 2مر

  81/1/9500، تاریخ پذیرش: 88/7/9318 :تاریخ دریافت مقاله

 

عنوان جفت جمالتی با ساختارهای کمابیش متفااو  کاه معناای یکساانی دارناد  : هر تناوب بهچکیده
دالیال گونااگون  اخیر، بههای  موضوعاتشان، در دهه شود. قابلیت برخی افعال در بیان تناوبِی    تعریف می

آنهاسات.  تناوبِی  رفتارِ  افعال براساِس  معنایِی  بندِی  امکان طبقه ،مورد توجه بوده است؛ یکی از این دالیل
انگلیساای،  افعاااِل  تناااوب موضااوعِی  ۰2فعاال انگلیساای و بررساای  1025( بااا بررساای 9111لااوین )

یکای از اناواع  باه بررساِی  ،در ایان پاژوهشدسات داده اسات.  نسبتًا جامعی از این افعال به بندِی  طبقه
درک،  تنااوب مفعاول قابال های گذرایی پرداختیم که لوین معرفی کرده است. این تناوب با عناواِن  تناوب

ند از: تناوب مفعول نامشۀ ، تناوب مفعول عضاو بادن ا شود که عبار  خود به هشت طبقه تقسیم می
 درک، تنااوب مفعاول افتااِن  تنااوب مفعاول دوساویۀ قابالدرک،  قابل درک، تناوب مفعول انعکاسِی  قابل

خا ، تناوب مفعول مساتقیم در مقاام راه و تنااوب امار تجاویزی. باا بررسای  اختیاری، تناوب ویژگِی 
کننده در  فعل فارسی، طبقاتی از افعال شرکت 1070فعلی بالغ بر   ای ها بر مجموعه هرکدام از این تناوب

ها تنها یک تناوب در فارسای مشااهده نشاد و آن تنااوب  از بین این تناوباین تناوب را مشۀ  کردیم. 
 بود. مفعول مستقرم در مقام راه

درک، تناوب مفعول نامشاۀ ، تنااوب  گذرایی، تناوب موضوعی، تناوب مفعول قابل : تناوبها واژه کلید
 درک. درک، تناوب مفعول دوسویۀ قابل مفعول انعکاسی قابل

 
1. ghiasvandmaryam@yahoo.com 
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 مقدمه  1
شاوند؛ فعال  هام مارتبط مای ای هستند که با یاک تقابال باه دوگانه ساختارهای نحوِی  ،فعلی های تناوب

طاور در رواباط دساتوری باین موضاوعاتش  تواند بسته به کااربردش، در تعاداد موضاوعا  و هماین می
ای متفااو   تغییراتی ایجاد کند و درواقع بی آنکه معنایش تغییر چندانی بکند، با دو چاارچوب زیرمقولاه

گونااگون ماورد  دالیاِل  های اخیر، باه موضوعاتشان، در دهه برخی افعال در بیان تناوبِی  کار رود. قابلیِت  به
افعاال  ریزتارِ  بندِی  موضوعی برای طبقه این است که الگوهای تناوِب  ،توجه بوده است؛ یکی از این دالیل

 انگلیسای براسااس الگوهاای تنااوِب توانناد کارآماد باشاند؛ بارای مثاال، در  مفروض مای در یک زباِن 
. عالوه بار (9111، 2)لوین ریزطبقه شناخته شده است 912گسترده و  طبقۀ فعلِی  51مشترک،  موضوعِی 

فعلای کاه  طبقااِ   اناواِع  توانناد در ایجاادِ  درستی شاناخته شاوند، مای هافعال ب این، اگر الگوهای تناوبِی 
هاای موضاوعی در  ذکرشاده، تنااوب . عاالوه بار دو دلیاِل کننده باشاند لحاظ بینازبانی معتبرند، کمک به

( فعال 9؛ در سااختارهایی مثال جملاۀ )(2094، 1)کوو گشا هستند موضوعی نیز راه های بازنمایِی  نظریه
گار و  کانش» باا نقاش معناایِی « فاعل و مفعول مساتقیم» در جملۀ اول دارای دو موضوِع « کردن اصالح»

در « گار کانش» جملۀ دوم دارای تنها یک موضاوع باا نقاش معناایِی  است، اما همین فعل در« پذیر کنش
فعال در  فاقد مفعول آشکار است، اما خودِ  ،یعنی گونۀ ناگذرای این تناوب ،جایگاه فاعل است. جملۀ دوم

 این تناوب بر وجود مفعولی داللت دارد که خا  آن فعل است:
 کند.   الف. رضا هرروز صبن صورتش را اصالح می   .9

 کند.   رضا هر روز صبن اصالح می ب.

. تنااوب گاذرایی کنایم میمعرفی  های آتی است که در بۀش 3های گذرایی این تناوب از انواع تناوب
داشات بار  یمخاواه یدر بۀاش بعاد، مارور دهاد. فعل رخ مای تناوبی است که در آن تغییر در گذرایِی 

پاردازد و بۀاش  وصیف شیوۀ انجام پاژوهش مایبه ت. بۀش سوِم مقاله ینهزم ینشده در ا مطالعاِ  انجام
، پانجمدر بۀاش  .اختصاا  دارد یدرک در فارسا مفعوِل قابل یها انواع تناوب ِی و بررس یمعرف چهارم
 از پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. یینها یبند جمع
 

 یشین و چارچوب نظریپ یها پژوهش  2
و  یاز صافر تاوان یانجاام شاده اسات، ما یدر فارس یموضوع یها تناوب ینۀکه درزم یمطالعات ازجمله

را  یدر تناوب مکاان ی/ جزئیمقاله اثرکل یندر ا دوستان  یمیو کر ی( نام برد؛ صفر9110) دوستان  یمیکر
 ی. صافردهناد یرخ ما یاسات کاه درون موضاوعاِ  گاروِه فعلا ییهاا از تناوب یکیکردند که  یبررس

 یدر فارسا یتناوِب مکان یِی و معنا ینحو های  یژگیو ی،در زبان فارس یتناوب مکان ۀدر مقال یز( ن9114)
 
1. B. Levin  2. J. C. C. Kuo  3. Transitivity Alternation   
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باا اتۀااذ  ی( نام بارد؛ صافر9115) یاز صفر توان یم ینهزم ینها در ا  پژوهش یگراست. از د را برشمرده 
فعال  یِی معنا یتاگر ماه دارد یم یانب ت،اس ینهزم بر دانش پس ید، که در آن تأک ینهزم یمعناشناس یکردِ رو

 یتنااوب یهاا  رفتاِر متفااوِ  فعال یابیم یدرم یرد،قرار گ یلو تحل یمورد بررس ییمعنا های  ینهبا توجه به زم
( 9115) یاساوندمارتبط هساتند. ق ییمعناا ینۀزم یکاز  یشاست که با ب یلدل ینخا  به ا یها در بافت
داشاته اسات؛  یدر مورد افعال فارس ینلو یبند براساس طبقه یفرع عِل فا یها تناوب یدر بررس یهم سع
. گیرناد یفعال صاور  ما ییدر گاذرا ییارهستند که بادون تغ ییها از زمره تناوب یفاعل فرع یها تناوب
و  یاز صافر «یدر فارسا یتنااوب سابب»با عناوان  یا از مقاله توان یم یفارس یِی گذرا یها تناوب ینۀدرزم

-یواژگاان یکاردر چاارچوب رورا د یمقالاه تنااوب سابب یندر ا یشان( نام برد؛ ا9112دوستان ) یمیکر
مۀتلاِف  یکردهاایرو یا  در مقالاه یاز( ن9115) دوساتان  یمایو کر یاند. شجاع  کرده یساختمند  بررس

 یناۀمطالعاا  در زم یگاراناد. از د کارده یبررسا ینظرا  آنها را در ارتباط با تناوِب سابب  گرا و نقطه  واژگان
 یکایدر  یب( نام برد؛ و9114الف؛ 9114؛ 9111) زاده  یبطب ۀاز سه مقال توان یم یی،گذرا یها تناوب

و تنااوب  «ی/ سببیآغاز»تناوب  یعنی یپرکاربرد در زبان فارس ِی ( دو تناوِب اشتقاق9111ها ) مقاله یناز ا
 یهاا تنااوب» ۀدر مقال یکرده است. و ئهآنها ارا ییشناسا یبرا ییها  و مالک یدهرا برگز« معلوم/ مجهول»

 یازحاضار را ن ۀدر مقال شده یبررس یها ( تناوب9114) «ینلو براساس آراء  یپژوهش ی؛در فارس ییگذرا
 یاندر ا بنیااد یکارهپ یارائه کرده است. اما تااکنون پژوهشا یاز افعال تناوب ییها و نمونه یبررس یدر فارس

افعاال  یِی معناا ِی بناد قادم در جهات طبقاه یناولا تواناد یم ضرصور  نگرفته است و پژوهش حا ینهزم
جساتجو در گوگال  ی جمالِ  شاهد ازطر ِی پژوهش، تمام ینآنها قلمداد شود. در ا ِی براساس رفتاِر تناوب

 پرداخت. یممذکور خواه یکرۀآنها در افعال پ یها و بررس تناوب ینا ِی به معرف یاند. در بۀش آت ارائه شده
 یافتعر یکساان یمتفااو  باا معناا یشکمااب یباا سااختارها یعنوان جفات جمالتا هر تناوب، به

 تاوان یشاود، ما   یافات یبا دو ساختاِر تناوب یفعل ۀطبق یک یامفروض  یکه فعل ی. فقط در مواردشود  یم
 یفعلا بقاۀط یاا. اگر فعل 1در مثال« کردن اصالح»خا  در آن زبان وجود دارد؛ مثل  یادعا کرد که تناوب

وجود نداشته باشد، تنااوب هام  کدام یچدر ه یاتناوب امکان حضور داشته باشد  یها از گونه یکیدر تنها 
 (:0در مثال ) «دادن یلتحو»در آن زبان وجود ندارد؛ مثل فعل 

 .دهد یم یلرا تحو یالف. رضا هر روز صبن بسته پست .0
 .دهد یم یل. *رضا هر روز صبن تحوب

و  یاد)مثال خند یصارف یهاا مورد نظر است و نه تناوب یواژگان یها پژوهش حاضر، تنها تناوب در
در « خاورد»)مثل  ینحو یاناگذرا است(  ۀبه گون یصرف یشدِن عنصر گذرا حاصل افزوده ۀخنداند که گون

 هاای ب( اناواع تنااو1113) ین(. لاو 1314 زاده، یابمجهاول( )طب ۀدر گون« خورده شد»معلوم و  ۀگون
 اند از: کرده است که عبار  یمتقس یزطبقهر ینو چند یاصل ۀبه چهار طبق یسیرا در انگل ییگذرا
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 است با فاعل فعل ناگذرا  یفعل گذرا مساو یِم که در آنها مفعول مستق ییها انواع تناوباا 
 درک  قابل یممفعول مستق یها تناوباا 
   یشیگرا یها تناوباا 
 حذِف حرِف اضافه  یها تناوباا 
دساته از  یاندر ا یام؛ا درک پرداختاه قابال یِم مفعاول مساتق یها پژوهش تنها به انواِع تناوب یندر ا ما
تفااو   یانبا فعل دارند، با ا یکسانی یِی معنا ۀناگذرا رابط ۀگذرا و فاعِل گون ۀفاعِل گون یی،گذرا یها تناوب
 درک است. قابل یمفعول یها دارا تناوب ینناگذرا در هرکدام از ا ۀکه گون
 

 شیوۀ پژوهش   3
ای فعلای باالغ  های مورد مطالعه ازطری  مجموعه تحلیلی است. ابتدا داده -حاضر توصیفی روش تحقیِ  

مۀتلاف از مناابع  شواهدِ  همراهِ  فعل فارسی اعم از افعال ساده و مرکب بررسی خواهد شد که به 3292بر
و مجاال   هاا و روزنامه 2فارسی الۀصو  مرجع دادگان زبان فارسی علی معیارِ  متفاو  از زبان رسمِی 

( 1395اند. الزم به ذکر است که افعال مرکب را با توجه به معیارهای طباطباایی ) آوری شده مۀتلف جمع
 اند:   شناسایی کردیم. این معیارها به این صور 

 فعل مرکب یک واحد معنایی است و جزء فعلی آن تهی از محتوای معنایی است.ا ا
یک اسم و یک فعل گذرا )متعدی( ساخته شده باشد و ایان دو درمجماوع باه یاک اگر عبارتی از ا ا

پیارزن »در جملۀ « جاروکردن»مرکب سروکار داریم. مثل  مفعول رایی احتیاا داشته باشند، با فعِل 
 «.حیاط را جارو کرد

گاذرا اگر عبارتی از یک اسم و یک فعل گذرا ساخته شده باشد و این دو درمجماوع مانناد فعال ناا ا
 کشند. عمل کنند و به مفعول احتیاا نداشته باشند، با فعل مرکب سرو کار داریم: همیشه رنج می

 
 بحث و تحلیل   4
 نیاا. اسات کارده یمعرفا نیلاو که میپرداخت ییگذرا یها تناوب انواع از یکی ِی بررس به پژوهش، نیا در

 تنااوب: از اناد عباار  کاه شاود یما میتقسا طبقه هشت به خود درک، قابل مفعول تناوب عنواِن  با تناوب
 مفعاول تنااوب درک، قابال ِی انعکاس مفعول تناوب درک، قابل بدن عضو مفعول تناوب نامشۀ ، مفعول
 راه مقاام در میمساتق مفعول تناوب خا ، ِی ژگیو تناوب ،یاریاخت افتاِن  مفعول تناوب درک، قابل یۀدوسو

 اند. معرفی شده ی که در ادامه به تفصیلزیتجو امر تناوب و
 

 
1. http://dadegan.ir/ 

http://dadegan.ir/
http://dadegan.ir/
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 درک های مفعول مستقیم قابل تناوب  4-1
 دهند: ها بین دو ساخت زیر رخ می این تناوب

 + فعل پذیر( )کنش همراه با را 2+ گروه اسمی گر( )کنش 9گروه اسمی  الگو:
 درک( + فعل )دارای مفعول قابل گر( )کنش 9گروه اسمی 

 مثال:
 هماراه باا را 2 )گاروه اسامی صاوریش راگر[( هرروز صبن  ]کنش 9)گروه اسمی  پدرمالف.   .1

 کند. اصالح می پذیر[( ]کنش
 کند. گر[( هرروز صبن اصالح می ]کنش 9)گروه اسمی  پدرمب. 

یکسانی باا فعال  گونۀ گذرا و فاعل گونۀ ناگذرا رابطۀ معنایِی  های گذرایی، فاعِل  در این دسته از تناوب
درک اسات. ایان بۀاش  ها دارای مفعولی قابل ین تناوبا دارند، با این تفاو  که گونۀ ناگذرا در هرکدام از

 اند. درک متفاو  قابل گیرد که بسته به معنای مفعوِل   های مۀتلفی را در برمی تناوب
 

 0تناوب مفعول نامشخص  4-1-1
درک، تناوب مفعول نامشۀ  است که در گونۀ ناگاذرا فاقاد  قابل های مفعول مستقیِم  یکی از انواع تناوب

وضوح بار وجاود مفعاولی داللات دارد کاه خاا  آن فعال اسات    مفعول آشکار است، اما خود فعل به
حاذف گاروه »یا  1«مفعول مستقیم نامعلوم»های دیگری چون  (. این تناوب را با نامب9114 زاده، )طبیب

)لاوین،  شاود   زیاادی دیاده مای اند. در انگلیسی این تناوب با افعال رخدادِی    نیز نامیده 3«اسمی نامعلوم
9111 :11): 

4.  a. Mike ate the cake. 

b. Mike ate. (Mike ate a meal or something one typically eats.)  

در زباان  رهیاو غ، wash ،eat ،drink ،cook ،bake چون ی(، افعالالف1314) زاده بیاعتقاد طب به
الزم و بادون مفعاول  یهاا تناوب مفعول نامشۀ  هساتند، کاربردشاان در سااخت یکه دارا یسیانگل

کاار  با مفعول آشکار باه دیحتمًا با یافعال در فارس نیشود، اما معادل هم یجمله نم شدِن  باعث بدساخت
 ایاجملاه  شادِن  باعاث بدسااخت  افعال در آنها هاهر شده است  نیکه ا یا  روند و حذف مفعول از جمله

 ود:ش یجمله به بافت م یدرک معنا کردِن  وابسته
 غذا را خورد. یعلالف.    .4

 خورد. یعل ب. ؟؟
 
1. unspecified object alternation  2. indefinite object  
3. indefinite NP deletion 
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 الف. بچه گلدان را شکست.  .9

 (.194: الف1314 زاده، بی)طب بچه شکست ب. ؟؟ 
داناد کاه در ایان تنااوب  را از ُزمرۀ افعاالی مای« دادن و باالآوردن اتوکردن، امتحان»وی افعالی چون 

در فارسای نیاز در ایان تنااوب « خوردن»فعل  ،نگارنده اعتقادِ  (. اما به13 و 10های کنند )مثال شرکت می
 کند. شرکت می

 الف. تمام شب را تنقال  خوردیم و نوشیدنی نوشیدیم.  .9
 ب. تمام شب را خوردیم و نوشیدیم. 

هایی ذاتی دارند، به این معنا کاه از معناای  کننده در این تناوب، افعالی هستند که مفعول افعال شرکت
ب( با اینکاه مفعاول فعال 4درک در جمله را درک کرد. برای مثال در نمونۀ ) قابلتوان مفعول  فعل می خودِ 

هماین ترتیاب،  جامد داللت دارد. باه ءبیان نشده است، اما معنای این فعل بر خوردن یک شی« خوردن»
 در غیاب مفعول مستقیم، بر خوردن چیزی از جنس مایعا  داللت دارد.« نوشیدن»فعل 

، اعتقاد نگارناده بار ایان اسات کاه باا حاذف مفعاول در گوناۀ «شکستن»مثل  اما در رابطه با فعلی
هاایی از  تواناد مفعاول شود. از آنجایی که ایان فعال مای ناگذرای تناوب، معنای جمله وابسته به بافت می

شکساتنی، شکساتن دل، شکساتن قاول،  ءجنس متفاو  داشته باشد، بارای نموناه شکساتن یاک شای
(. نگارناده 5پاذیر نیسات )نموناۀ  درک از معناای فعال امکاان مفعول قابالتشۀی   شکستن قانون و...

طاور کاه  شاوند. هماان شواهد بسیاری برای این نوع تناوب در فارسی یافته اسات کاه در اداماه بیاان مای
کنناده در  ها در افعال فارسی است. افعال شرکت این تناوب یکی از پربسامدترین تناوب ،شود مشاهده می
 ند از:ا بار این تناوب ع

کردن، بندانداختن، پادیکورکردن، تتاوکردن،  کردن، آرایش کردن، اکستنشن : اصالحطبقۀ ارعال آراسشی
کاردن، شایوکردن، فاردادن،  کاردن، شاینیون کشیدن، شاامپوکردن، شاانه کردن، سشوارکردن، سوهان رنگ

کاردن،  هاشاورکردن )ابارو(، هایالیاتکردن، ماانیکورکردن، ویاوکردن،  کردن، لوالیت کردن، گریم کراتین
 کردن، آراستن. برنزه

 الف. با این دستورالعمل خیلی راحت و سریع موهایتان را شینیون کنید.  .9
 ب. با این دستورالعمل خیلی راحت و سریع شینیون کنید. 

کاردن،  آرایاشروند(: آراساتن،  کار نمی )که صرفًا برای جزء خاصی از بدن به طبقۀ ارعال آراسشی کلی
 کردن. کردن، شیوکردن، برنزه کردن، اصالح گریم

کاردن،  زدن، پانسامان کردن، برسااژکردن، بۀیاه کردن، احیاکردن، بلیچ : ارتودنسیطبقۀ ارعال درمانی
کاردن،  کاردن، کورتااژ کشای )جراحای(، عصاب کاردن کاردن، عمال کردن، جراحای کردن، تزری  پروتز

 کردن. کردن، درمان کردن، لیزر لمینیت
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 کورتاژ کرد. توان آزادانه جنین را الف. در سوئد مطاب  قانون کورتاژ می .1

 توان آزادانه کورتاژ کرد. ب. در سوئد مطاب  قانون کورتاژ می
 کردن. کردن، درمان کردن، عمل کردن، جراحی زدن، پانسمان : بۀیهطبقۀ ارعال درمانی کلی

 کشیدن. کردن، کیسه : مسواکطبقۀ ارعال مااقبت بخشی از بدن

 کشیدن. : کیسهطبقۀ ارعال مااقبت کل بدن

دادن،  گارفتن، تعلایم دادن، امتحاان دیدن، آموختن، امتحان دادن، آموزش : آموزشیعلرمی طبقۀ ارعال
دادن،  ، آزمااون2دادن، یااادگرفتن کااردن، یاااد کااردن، سااوال دادن، پرساایدن، پرسااش دیاادن، درس تعلاایم
 کردن. بندی بارمکردن،  گرفتن، ارفاق آزمون

 الف. معلم خیلی سریع فصل آخر را درس داد و رفت.  .12

 معلم خیلی سریع درس داد و رفت.ب.  

 پرسد. های دوشنبه فقط درس می الف. معلم روز  .11

 پرسد. های دوشنبه فقط می معلم روزب.  
 کاردن، دادن، غرغاره کاردن، قاور  کردن، تاف کردن، هضم : باالآوردن، استفراغیوارشی طبقۀ ارعال

 کردن، بلعیدن. جویدن، استنشاق

 الف. بچه شیر را باال آورد.  .10

 (.195: الف1314زاده،  ب. بچه باال آورد )طبیب 
کاردن،  کاردن، پارکات کاردن، آسافالت کشایدن، اساپری زدن، اتاو کاردن، اتاو : اتوطبقۀ ارعال ابزاری

کاردن،  کشایدن، پنچرگیاری کاردن، جاارو جااروکاردن،  کاردن، آبیااری زدن، سمپاشای کردن، شۀم پارو
 انداختن. )دنده(، برق کردن کردن، خال  کردن، پارک کردن، آسیاب کردن، ایمیل کردن، فاکس صحافی

 کند. ها را اتو می الف. او دارد لباس  .13

 (.195: 1314زاده،  کند )طبیب ب. او دارد اتو می
 کردن. کردن، قربانی عام : قتلطبقۀ ارعال کشتن

 عام کرد. نفر را در یک روستای کردنشین قتل ۴50الف. النصره   .15
 عام کرد. ب. النصره در یک روستای کردنشین قتل 

 کردن. کردن، رزرو بندی کردن، جیره انداز کردن، پس : احتکارطبقۀ ارعال نگه داشتن

 انداز کردم. درصد درآمدم را پس 12الف. من این ماه   .14
 انداز کردم. ماه پسب. من این  

 
 توانند تناوبی باشند. تمام افعال این طبقه در بافت کالس درس می .1
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نماودن،  کردن، پرداخت دادن، پرداخت دادن، انعام دادن، پاداش : بیعانهطبقۀ ارعال یغررا مالکرت
گارفتن،  کاردن، قارض دادن، قارض زدن، قارض کاردن، شاو  دادن، شاو  )وجاه(، پااس پرداختن

 کردن. کردن، ایثار ضمانتکردن،  دادن، اجاره دادن، اجاره کردن، نسیه کردن، نسیه کردن، واریز وصول

 .دادم برعانه برای خرید دستگاه دست دوم یک میلیون الف.   .19
 دادم. برعانه برای خرید دستگاه دست دوم. ب

 الف.شهدا جان خود را ایثار کردند.   .19
 ب. شهدا ایثار کردند.

زدن،  نماودن، مثاالکاردن/  کاردن، تفسایر دادن، روایات کردن، توضین : دیکتهدادن طبقۀ ارعال یوضرح
 کردن. کردن، تحلیل کردن، اعتراف دادن، گزارش آوردن، گزارش مثال

 برای درک بهتر چند جمله را مثال زد/ آورد. الف.   .19
 ب. برای درک بهتر مثال زد/ آورد.

)بیماار(،  کاردن کاردن، ویزیات کاردن، تجاار  کاردن، معاملاه : تساویهطبقۀ ارعال یعامل اجتماعی
 کردن. تربیت

 میلیارد تومانی خود را با وزار  بهداشت تسویه کرد. 9000الف. بیمه ایران بدهی   .11
 ب. بیمه ایران با وزار  بهداشت تسویه کرد.

)نااواختن(، نااواختن،  زدن  کااردن، : خواناادن، سااراییدن، ساارودن، آهنگسااازیطبقااۀ ارعااال آوازی
 کردن. خوانی کردن، لب بازخوانی

 حالی آهنگ زدیم )نواختیم( و ترانه خواندیم.الف. کل شب را از خوش  .02
 ب. کل شب را از خوشحالی زدیم )نواختیم( و خواندیم.

 کردن. همۀوانی همااهی: طبقۀ ارعال  

 الف. در این برنامه هدف این بود که ترانه معروف را همۀوانی کنیم.   .01
 ب. در این برنامه هدف این بود که همۀوانی کنیم.

 کردن. نویس کردن؟، پاک کردن، ضدعفونی کردن؟، رفو کردن، پاکسازی : سانسورطبقۀ ارعال زدودنی

 کند. تلویزیون بۀش سیاسی مصاحبه را سانسور می الف.  .00
 کند. ب. تلویزیون سانسور می

 کردن. عقد طبقۀ ارعال ازدواجی:
 اش را عقد کرد. الف. علی دخترخاله   .03

 ب. علی عقد کرد.



77 
 6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
 درک... های مفعول قابل انواع تناوب

 

 

کاردن،  کاردن، اخاتالس کاردن، سارقت کردن،ِ کشاتن، برداشات تحصیل :آوردن دست طبقۀ ارعال به
 کردن. کردن، بازیافت کردن، بازیابی کردن، اقتباس کردن، دانلود کردن، مصادره غار 

 میلیاردتومان اختالس کرد. ۴الف. کارمند بانک   .05
 ب. کارمند بانک اختالس کرد.

کاردن، آمرزیادن،  کاردن، اجابات کردن، اساتجابت داشتن، اقامه : اقامهارعال مابوط به اعمال مذهبی
 دادن. کردن، شفا کردن، شفاعت بۀشودن، نذر

 الف. مادرم برای قبولی من شله زرد نذر کرده بود.  .04
 ب. مادرم برای قبولی من نذر کرده بود. 

)نقاشی(کشایدن، کاردن،  کاردن، ترجماه کاردن، تحریار کردن، تایا  تألیف :کادنی طبقۀ ارعال خلق
 کردن، نوشتن. ضبط

 کردم. الف. کل شب را مقاله تای  می .09
 کردم. ب. کل شب را تای  می

 کردن، آشامیدن. : خوردن، نوشیدن، نوشطبقۀ ارعال خوردن

 الف. تمام شب تنقال  خوردیم و نوشیدنی نوشیدیم و خندیدیم. .09
 ب. تمام شب خوردیم و نوشیدیم و خندیدیم.

کاردن )از معادن(،  کاردن، اساتۀراا کاردن، حفااری کاردن، صاید شکار کادن: جستجو طبقۀ ارعال
 کردن. کردن، استعالم سمع استراق

 الف. جگوار در دوثانیه کروکودیل را شکار کرد. .09
 ب. جگوار در دوثانیه شکار کرد.

 

0درک تناوب مفعول عضو بدِن قابل  4-1-2
 

شاود،  اشارا  یا عالئمی را کاه باا عضاو خاصای از بادن انجاام مایشود که  این تناوب در افعالی یافت می
برند. در کاابرد  کار می عنوان مفعول مستقیم در گونۀ گذرا به کنند. این افعال این بۀش از بدن را به توصیف می

 .(15: 9111)لوین،  آنکه جمله بدساخت یا مبهم شود   درک است؛ بی ناگذرا عضو بدن محذوف، اما قابل
29.  a. The departing passenger waved his hand at the crowd. 

b. The departing passenger waved at the crowd. 

30.  a. Jennifer craned her neck. 

b. * Jennifer craned. 

 
1. understood body-part object 
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کاردن،  پیچیدن، تاتو انداختن، بیگودی کردن، بند اصالح»( افعالی چون 194: الف1314) زاده طبیب
کااردن،  زدن، مااانیکور کشاایدن، ماتیااک کااردن )در ورزش(، کیسااه کااردن، گاارم کشاایدن، شااانه سشااوار
داند. نگارنده نیز عالوه بر افعاال  را از ُزمرۀ چنین افعالی می «کشیدن کشیدن، وسمه دندان زدن، نخ مسواک

از افعاال  شاود. برخای مای فوق، شواهد بسیاری برای این تناوب در فارسی یافته است کاه در اداماه بیاان 
لوین، چندین مفعول اعضای بدن دارند که به هر حال یکی از آنها مرتبط با کااربرد ناگاذرای فعال  ۀگفت به

درک اسات،  مذکور است. به این نکته نیز توجه شود که آن بۀش از اعضاای بادن کاه در گوناۀ دوم قابال
، «زدن بۀیاه»افعاالی مانناد  ،رو گر جمله، اسات. از ایان جمله، یعنی کنش کنندۀ اصلِی  متعل  به شرکت

توانند شرکت کنند که مفعول فعل به عضاوی  تنها زمانی در این تناوب می« کردن احیا»و « کردن پانسمان»
 گر جمله اشاره داشته باشد نه شۀ  دیگری: از بدن خوِد فاعل و کنش

 پرستار خیلی سریع زخم بیمار / دستش را بۀیه زد. .الف    .31
 خیلی سریع بۀیه زد.پرستار ? .ب   

 پرستار خیلی سریع دست بیمار / دستش را پانسمان کرد. .الف  .30

 پرستار خیلی سریع پانسمان کرد.?ب. 
تناوبی ذکر نۀواهیم کارد.  که شرکتشان در تناوب مشروط است، در طبقۀ افعاِل  این افعال را ،رو از این

دخیال اسات، اماا از بدن اگرچه عضو مشۀصی  ،دادن کردن و عالمت عالوه بر این، در افعالی مثل اشاره
اینجا عضو بدن مفعول حرف اضافه بایی است نه مفعول مستقیم. پس این افعال نیز در این تنااوب جاای 

 گیرند: نمی
 هم عالمت دادند. الف. رانندگان با دست به  .33

 هم عالمت دادند. رانندگان به ب. 
قرار زیر است؛ بیشتر افعالی که در این نوع تنااوب حضاور  به کننده در این تناوب طبقا  افعال شرکت

 دارند افعالی هستند که در تناوب نوع پیشین یعنی تناوب مفعول نامشۀ  هم حضور داشتند.
 کردن. ایثار طبقۀ ارعال یغررا مالکرت:

کاردن،  تتو کردن، انداختن، پدیکور کردن، بند کردن، آرایش کردن، اکستنشن اصالح طبقۀ ارعال آراسشی:
دادن،  کاردن، فار کاردن، شایو کاردن، شاینیون کردن، شانه کشیدن، شامپو کردن، سوهان کردن، سشوار رنگ

کاردن،  کاردن )ابارو(، هایالیات کردن، هاشور کردن، ویو کردن، مانیکور کردن، لوالیت کردن، گریم کراتین
 کردن. برنزه

 کند. الف. رضا هرروز صبن صورتش را اصالح می  .35

 (.194: الف1314زاده،  )طبیب کند . رضا هرروز صبن اصالح میب 
 کشیدن. کردن، کیسه : مسواکطبقۀ ارعال مااقبت بخشی از بدن
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کاردن،  کاردن، جراحای کردن، پروتاز کردن، بلیچ کردن، برساژ ارتودنسی طبقۀ ارعال درمانی )باخی(:
 کردن. لیزر کردن، کردن، لمینیت )جراحی(، کورتاژ کردن کردن، عمل کشی عصب

 کشی کنم. الف. باید آخر ماه دندانم را عصب  .34
 کشی کنم. ب. باید آخر ماه عصب 

 کردن. تف طبقۀ ارعال یوارشی:

 دادن. دادن، قر تکیه طبقۀ ارعال حاکتی:

 
0درک قابلانعکاسِی  متمِم  تناوِب   4-1-3

 

درک  ناگذرا قابل حاذف، اماا قابالشود. این ضمیر انعکاسی در گونۀ  صور  ضمیر انعکاسی هاهر می به
توان با همان سااخت گوناۀ گاذرای فعال اماا باا  گونۀ ناگذرا را می ،(. درواقعب9114 زاده، است )طبیب

 .(14: 9111)لوین،  حضور یک ضمیر انعکاسی در جایگاه مفعول بیان کرد
36.  a.Jill dressed herself hurriedly. 

b. Jill dressed hurriedly. 

درک شارکت دارناد، در ایان تنااوب نیاز  قابل بدِن  عضوِ  متمِم  محدودی از افعالی که در تناوِب تعداد 
مذکور تنها عضاو خاصای از  فعِل  توانند شرکت کنند؛ شرط شرکت در این تناوب این است که مفعوِل  می

 ،مثاال طاورِ  ؛ باهکاار بارد ضمیر انعکاسی برای اشاره به کلیت فرد فاعل به شکِل  آن را به بدن نباشد و بتوان
عضوی خاا   تواند فاعل خا  عضو بدن داشته باشد و برای اشاره به آرایِش  هم می« کردن آرایش» فعِل 

« کاردن شینیون»کار رود. اما فعلی مثل  فرد به هاهرِ  کِل  کردِن  تواند برای اشاره به آرایش کار رود و هم می به
 تواند در این تناوب شرکت کند؛ عضوی خا  از بدن، یعنی موها دارد، نمی که اشاره به آرایِش 

 الف. او *خودش را/ موهایش را شینیون کرد.    .39
 ب. او شینیون کرد.   

و افعاال  ند از افعال آرایشی، افعال درماانیا کنند عبار  افعالی که در این تناوب شرکت می ،رو از این
 از طبقۀ افعال پوشاندن که به پوشاندن کل بدن اشاره دارد.« کردن استتار»ل فع ۀعالو به ،کل بدن مراقبتِی 

 کردن. کردن، برنزه کردن، شیو کردن، آراستن، گریم کردن، آرایش : اصالحطبقۀ ارعال آراسشی کل بدن

 الف. مریم خیلی سریع خودش را گریم کرد.  .39
 ب. مریم خیلی سریع گریم کرد. 

کاردن،  کاردن، بۀیاه )جراحای(، پانسامان کاردن کاردن، عمال : جراحیبدنطبقۀ ارعال درمانی کل 
 کردن. درمان

 
1. understood reflexive object alternation 
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 در موقعیت اورژانسی دانشجوی پزشکی خودش را عمل کرد. الف.    .31
 ب. در موقعیت اورژانسی دانشجوی پزشکی عمل کرد.   

 کشیدن. کیسه کردن، حمام طبقۀ ارعال مااقبت کل بدن:

 .کیسه کشیدم الف. رفتم حمام خودم را  .52

 (.199-194: 1314زاده،  ب. رفتم حمام کیسه کشیدم)طبیب  
 کردن. استتار طبقۀ ارعال پوشاندن:

 
 0درک تناوب مفعول دوسویۀ قابل  4-1-4

و با فاعل گونۀ گاذرا یاک شود  میمفعول گونۀ گذرا، در گونۀ ناگذرا در جایگاه فاعلی هاهر  ،در این تناوب
کننادگان در عمال  شرکت ۀهایی دارد: هم دهند. این فاعل جمع محدودیت میفاعل اسم جمع را تشکیل 

 باشاند. در ایان سااخت ءدار یاا هاردو شای باید از وضعیت یکسانی برخوردار باشند؛ مثاًل هاردو جاان
)ناگذرا( ضمایر دوسویه )مثال یکادیگر، هام و همادیگر( اگرچاه حضاور ندارناد، اماا از معناای فعال 

در فارسی تنها فعلی است کاه دارای چناین تنااوبی اسات )بارای « کردن مالقا »درک هستند. فعل  قابل
 (.19-17لوین:  مآخذ بیشتر رک.

41. a.Anne met Cathy. 

b. Anne and Cathy met. 

42. a.* Brenda bantered Molly. 

b. Brenda and Molly bantered. 
 الف. مریم رضا را مالقا  کرد.    .53

 (.199: الف1314زاده،  کردند )طبیب )همدیگر را( مالقا ب. مریم و رضا    

 
 1تناوب با مفعول ُافتان اختیاری  4-1-5

شاده مثال  های مطارح درک است ولی تفاوتش با دیگر تناوب در این تناوب نیز مفعول در گونۀ ناگذرا قابل
درک،  قابال اعضای بادِن درک است. در تناوب  درک در معنی و تفسیر مفعول قابل قابل تناوب اعضای بدِن 

درک، مفعول ضمیرانعکاسای باا  درک اعضای بدن فاعل است، در تناوب ضمیر انعکاسی قابل مفعول قابل
درک همادیگر اسات.  قابال ۀدرک، مفعول ضمیر دوسوی مرجع فاعل است و در تناوب متمم دوسویۀ قابل

جای آن از ضامایری چاون  توان به اما در این تناوب، مفعول ضمیری غیرشۀصی است و در گونۀ گذرا می
استفاده کرد. در انگلیسی افعال نسبتًا زیادی در ایان تنااوب شارکت دارناد کاه از « آدم، انسان، ما و غیره»

 .(12)لوین:  هستند 5و نصیحتی3طبقۀ افعال سرگرمی
 
1. understood reciprocal object  2. PRO-arb object alternation 
 
3. amuse verb    4. advise verb  
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44.  a.The sign warned us against skating on the pond. 

 b. The sign warned against skating on the pond. 
45.  a.That movie always shocks people. 

 b. That movie always shocks. 

در فارسی فعلی با این مشۀصا  وجود ندارد. نگارنده تعداد محدودی از افعاال  ،زاده طبیب اعتقادِ  به
برای شارکت در ایان تنااوب سد این افعال  ر نظر می کننده در این تناوب را یافته است، اما به شرکت فارسِی 

هایی دارند. در انگلیسی این تناوب محدود به افعاال باا مفعاول تاأثیر پذیرفتاه اسات. اماا در  محدودیت
خاصی بارای  گر باید ویژگِی  هایی درخصو  فاعل جمله نیز وجود دارد. فاعل یا کنش فارسی محدودیت

د )این دسته از افعال باا تنااوب ویژگای خاا  انجام عمل فعل دارا باشد تا بتواند در این تناوب شرکت کن
 (.54گر( )نمونه  ریشه با کنش طبقۀ افعال هم .کناند ) گر در این خاصیت مشترک کنش

 خنداند. /همیشه می-الف.دلقک  .۴۰
 خنداند. ها را می /همیشه آدم-ب. دلقک 

 خنداند. ا.*دلقک می
 خنداند. د. *برادرم می

 ا(.59)ست ها مفعول نیز از دیگر محدودیت همچنین الزام حضور قید در غیاب
 کردن. کردن، قضاو  : نصیحتکادن طبقۀ ارعال نصرحت

 کند. کند/قضاو  می مادرم همیشه نصیحت می -الف .۴9
 کند. کند/قضاو  می مادرم همیشه آدم را نصیحت می -ب

 کند. کند/ قضاو  می *مادرم نصیحت می
 نصیحت کنیم.سعی کنیم کمتر قضاو  کنیم/  الف.   .59

 ب. سعی کنیم کمتر آدمها را قضاو  کنیم/ نصیحت کنیم.
 ا. سعی کنیم قضاو  نکنیم/ نصیحت نکنیم.

 کردن، خنداندن، ترساندن. کردن، سورپرایز کردن، تشوی  : تحریکطبقۀ ارعال سایامی

 کند الف. برادرم همیشه آدم را سورپرایز می  .51

 کند. برادرم همیشه سورپرایز می ب.
 کند. ا. *برادرم سورپرایز می

 کردن. : قربانیطبقۀ ارعال کشتن
 کند. جنگ/خشونت همیشه قربانی می ف.ال  .42

 کند. ها را قربانی می جنگ/خشونت همیشه انسان .ب
 کردن کردن، طلسم : افسونسایامی ا طبقۀ ارعال روانی
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2های ویژگی خاص تناوب  4-1-6
 

زاده،  گر یا ابزار ویژگی دارند که مبین عمل فعال اسات )طبیاب که کنشروند  کار می ها زمانی به این تناوب
تقسایم  3و ویژگی خا  ابزار کنش 1گر های ویژگی خا  کنش تناوب ۀ(. این تناوب به دو دستب9114

 شود: می

 
 گر های ویژگی خاص کنش تناوب  4-1-6-1

اسات کاه عمال فعال را ممکان  گر مبین ویژگی خاصای در هر دو گونۀ گذرا و ناگذرای این تناوب، کنش
درک در گوناۀ ناگاذرا، ضامیر  سازد. در این تناوب نیز مانند تناوب مفعول افتان اختیاری، مفعاول قابال می

گار  است؛ اما فرقشان این است که در این تناوب، رویداد فعل مشۀصۀ فاعال کانش« افراد یا مردم»مبهم 
 گفتاۀ لاوین زنناده مثال زنباور و.. اشااره دارد. باه زدن به مشۀصه فاعل نیش است. برای نمونه، فعل نیش

 دار باشد. نیازی نیست که فاعل حتمًا جان( 11: 9111)
51. a.That dog bites people. 

b. That dog bites. 
گارفتن،  گرفتن، گزیدن، پاچه زدن( گاز )نیش زدن، زدن : نیشیا جاندار( )کنش زدن طبقۀ ارعال صدمه

 زدن. زدن، شاخ زدن، لگد چنگ

 گیرد. آن سگ آدم را گاز می ف.ال  .40

 گیرد. آن سگ گاز می .ب
 زند. زنبور آدم را نیش می .الف .43

 (199: الف1314زاده،  زند )طبیب زنبور نیش می .ب

 کردن. ؟؟:خراشیدن، سوزاندن، زخمییا غراجاندار( زدن )کنش طبقۀ ارعال صدمه

 کند. الف. این دستگاه افراد را زخمی می. 45
 کند. ب. این دستگاه زخمی می

 کردن. کردن، طلسم : افسونسایامی ا طبقۀ ارعال روانی

 کند. الف. معجون کوهی آدم را افسون می .44
 کند. ب. معجون کوهی افسون می

دادن  کاردن )آرایشاگر(، ماسااژ کاردن )گریماور(، آرایاش گاریم :5یاا رسشه باا کانش طبقۀ ارعال هم
 
1. characteristic property alternation 

2. characteristic property of agent alternation 

3. characteristic property of instrument alternation 

 کنند. شرکت میریشه با فعل حضور داشته باشد در این تناوب  این طبقه از افعال تنها در جمالتی که فاعل خا  هم .5
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کاردن )مرشاد(، ناواختن )نوازناده(،  دادن(. ارشااد کاردن ، یااری )مددکار( )یاری)ماساژور(، مددکردن 
 بافتن)بافنده(.

 کند. الف. گریمور در پشت صحنه افراد را گریم می .49
 کند. ب. گریمور در پشت صحنه گریم می

 
 های ویژگی خاص ابزار کنش تناوب  4-1-6-1

و بیاانگر ایان اسات کاه ابازار ( 12: 2091، 2)موسار گونۀ ناگذرای این تناوب، معنای غیررخدادی دارد
کاررفتاه توساط  باه کند. در این تناوب ابزار خاِ   کنش ویژگی یا خاصیتی دارد که عمل فعل را ممکن می

)لاوین،  تنهایی قادر به انجام رویداد فعل نیساتند به هاسازد و ابزار گر است که عمل فعل را ممکن می کنش
9111 :36-50  :) 

57. a.I cut the bread with this knife. 

b. This knife cut the bread. 

c. This knife doesn't cut. 

58. a.This pen doesn't write. 

b. These shears clip well. 

c. This machine records well. 

d. This oven cooks well. 

e. This lotion softens, soothes, moisturizes, and protects. 

f. This polish cleans, protects, and shines. 

59. a. This key won't open. 

b. This key won't open the lock. 

گیرند. اماا  ای ابزاری می این تناوب بیشتر با افعالی کاربرد دارد که در گونۀ گذرا یک گروه حرف اضافه
ا این ویژگی را دارا باشند و برخی فاقاد ایان افعال ممکن است برخی اعض با این حال در یک طبقۀ خاِ  

توانناد فاعال  کنند کاه مای در طبقۀ افعال آرایشی، تنها افعالی در این تناوب شرکت می ویژگی باشند. مثالً 
 ابزاری بگیرند:

 الف. خواهرم موهایش را با شامپوی گیاهی شامپو کرد. .92
 کند. ب. *شامپوی گیاهی خوب شامپو می

 کند. خواهرم موهایش را با مواد کراتین گیاهی کراتین میالف.  .91
 کند. ب. مواد کراتین گیاهی خیلی خوب کراتین می

 
1. J. Mousser 
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همچنین ممکن است یک فعل با برخی ابزارها در این تناوب شارکت کناد و باا برخای دیگار نتواناد 
کناد، اماا باا  مای در این تناوب شارکت« زودپز»با ابزاری همچون « پۀتن» فعِل  ،شرکت کند. برای نمونه

 تواند چنین تناوبی داشته باشد: نمی« اجاق گاز»ابزاری همچون 
 الف. او با این اجاق غذا را پۀت.  .90

 (.199: الف1314زاده،  )طبیب پزد *این اجاق نمی

 الف. او با زودپز سریع غذا را پۀت. .93

 پزد. زودپز سریع غذا را میب. 

 طبقا  افعال شرکت کننده در این تناوب عبارتند از: 
کاردن،  کاردن، آسافالت کشایدن، اساپری کاردن، اتاو زدن، اتاو کاردن، اتاو آبیاری :طبقۀ ارعال ابزاری

کااردن،  زدن، ایمیاال کااردن، شااۀم پاشاای کشاایدن، ساام کااردن، جااارو کااردن، جااارو کااردن، پااارو پارکاات
 کردن، بریدن. انداختن، سوراخ کردن، برق سیابکردن، آ کردن، فاکس کردن، صحافی پنچرگیری

 مزارع را با استفاده از دستگاه آبیاری اتوماتیک آبیاری کردند. .الف  .95
 کند. دستگاه آبیاری اتوماتیک راحت آبیاری می .ب

 .کردند ای خوشبوکننده اسپری می هایی تعبیه شده بود که به فواصل منظم ماده دستگاه .الف .94
 کردند. ها به فواصل منظم اسپری می دستگاه .ب

 ها را با این واکس برق انداختم. کفش .الف .99
 (.199: الف1314زاده،  اندازد )طبیب این واکس برق نمی .ب

کاردن،  کردن، سشوار کردن، رنگ کردن، تتو انداختن، پدیکور کردن، بند اکستنشن: 2طبقۀ ارعال آراسشی
کاردن،  کاردن، هاشاور کاردن، ویاو دادن، ماانیکور کردن، فر کردن، شیو کردن، شینیون کشیدن، شانه سوهان

 کردن. کردن)شیو(، برنزه کردن، اصالح کردن، لوالیت کردن، کراتین هایالیت

 کردن. کردن، آراستن، گریم آرایش :1*طبقۀ ارعال آراسشی کل بدن

 کردن. کردن، کباب کردن، جوشاندن، ذوب کردن، پۀتن، سرخ : آبطبقۀ ارعال آشپزی

 کند. مایکروویو خیلی سریع آب/ذوب می الف. .99
 کند. مایکروویو خیلی سریع شکال  را آب/ذوب می ب.

 زدن. دادن، هم : ورزکادنی طبقۀ ارعال آماده

 ها را هم زد. الف. با همزن برقی سریع تۀم مرغ .99
 زند. ب. همزن برقی سریع هم می

 
 کنند. توانند فاعل ابزاری بگیرند در این تناوب شرکت می برخی از اعضای این طبقه که می .1

 * در کنار طبقا  فعلی نشانه عدم شرکت طبقه مذکور در تناوب است. .0



85 
 6911، بهار و تابستان 61/6شناسی،  زبان و زبان

 
 درک... های مفعول قابل انواع تناوب

 

 

دادن،  دادن، تااب دادن، باافتن، پیچانادن، پیچیادن، پیوناد ارتبااطدادن،  : اتصالدادن طبقۀ ارعال پروند
کاردن،  کاردن، شابکه کاردن، ریسایدن، سانجاق کردن، چسباندن، چفات پیچاندن(، جفت هم )به تاباندن

 کردن. کردن، وصل زدن، متصل گره
  آمیۀااتن، درآمیۀااتن، مۀلااوط کااردن، درهاام کااردن، جمااع : آمیۀااتن، ترکیاابطبقااۀ ارعااال یاکرباای

 ن.کرد

 : ساییدن.طبقۀ ارعال یماسی

 )نقاشای(، نوشاتن، کشایدن  کاردن، کاردن، تایا  کاردن، ضابط : تحریارکادنای طبقۀ ارعاال خلاق
 کردن ترجمه

کاردن،  زدن، پانسامان کاردن، بۀیاه کاردن، احیاا کاردن، لیازر (: لمینیات)باخای طبقۀ ارعال درمانی
 کردن. کردن، بلیچ کردن، برساژ تزری 

کاردن،  کاردن، تصافیه کاردن، فیلتار کاردن، ضادعفونی کاردن، رفاو ساازی پاک :طبقۀ ارعال زدودنی
 کردن. تهویه

کاردن،  بنادی کاردن، قالاب بنادی کاردن، قااب بنادی کردن، طبقاه بندی : دستهبندی طبقۀ ارعال طبقه
 کردن. بندی کردن، گروه گیری زدن، قالب قالب

 کردن. : مسواکطبقۀ ارعال مااقبتی

 

2مستقیم در مقام راهتناوب متمم   4-1-7
 

 معناای مسایر چیازی در گونۀ گذرا با مفعول مستقیمی همراه هستند که به push/pullدر انگلیسی افعال 
(X'way است و همراه با گروه حرف اضافه جهتی هستند کاه بیاانگر جهات ایان مسایر اسات. افعاال )

 press, push, shoveتنها سه فعال زعم لوین  بسیاری با چنین ساختاری در انگلیسی وجود دارند، اما به
اضاافه جهتای حضاور یابناد.  توانند در گونۀ ناگذرا مفعول مسیر را حذف کرده و همراه با گروه حارف می

 .ندنگارندگان برای این تناوب در فارسی شاهدی نیافت
69.  a. They pushed their way through the crowd. 

 b. They pushed through the crowd.(Levin, 1993, p. 40) 

 تظاهرکنندگان راهشان را از میان جمعیت گشودند. .الف .92
 جمعیت گشودند.* تظاهرکنندگان از میان .ب

 

 1تناوب امر تجویزی  4-1-8
های حذف مفعاول  تناوب ۀهای گذرایی است که لوین در دست تناوب امر تجویزی نیز یکی دیگر از تناوب

 
1. way object alternation  2. instructional imperative  
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شاود  این تناوب نیز با ساختی گذرا همراه با مفعول آشکار هاهر می درک معرفی کرده است. گونۀ اوِل  قابل
های قابال توجاه  درک است. از تفاو  شود، اما از بافت فعل قابل می که در گونۀ دوم مفعول آشکار حذف

 .(50-59)لوین:  های پیشین، ههور فعل در وجه امری است این تناوب با تناوب
71. a. Bake the cake for 30 minutes. 

b. Bake for 30 minutes. 

 کنند: تناوب شرکت نمیکار روند، در این  توانند در وجه امری به از این رو افعالی که نمی
 *بستنی را دوست داشته باش. .الف .90

 (199: الف1314زاده،  *دوست داشته باش. )طبیب .ب
 ،تأثیرپذیرفته دارند. در این تناوب شود که مفعوِل  این تناوب بیشتر با افعال رخدادی مشاهده می

بافات  گرفات، معناایش را از های پیشین که از فعل معنایش را می تناوب  درک برخالِف  قابل مفعوِل 
 ند از:ا عبار  کننده در این تناوب شرکت گیرد که فعل به آن اشاره دارد. طبقۀ افعاِل  رویدادی می

کاردن،  آسافالت کاردن، کشایدن، اساپری کاردن، اتاو زدن، اتاو کاردن، اتاو آبیاری :طبقۀ ارعال ابزاری
کااردن،  زدن، ایمیاال کااردن، شااۀم کشاایدن، سمپاشاای کااردن، جااارو کااردن، جااارو کااردن، پااارو پارکاات

 کردن. بریدن. کردن، سوراخ کردن، آسیاب کردن، فاکس کردن، صحافی پنچرگیری

 پودر شود. الف. قهوه را آسیاب کنید تا کامالً  .93
 پودر شود. ب. آسیاب کنید تا کامالً 

 ها را اتو کنی. ها را جارو بکشی و لباس الف. امروز باید اتاق .95
 جارو بکشی و اتو کنی.ب. امروز باید 
 کردن. کردن، رزرو بندی کردن، جیره انداز کردن، پس احتکار :طبقۀ ارعال نگه داشتن

 انداز کنید. های خود را پس الف. در قدم اول باید پول  .94
 انداز کنید. در قدم اول باید پس ب.

کاردن،  کاردن، جاایگزین کاردن، جانشاین جاا دادن، جاباه کردن، تغییر تعویض طبقۀ ارعال یعوسضی:
 کردن. کردن، مبادله عوض

کاردن،  کاردن، سشاوار کردن، رنگ کردن، تتو کردن، بندانداختن، پدیکور : اکستنشنطبقۀ ارعال آراسشی
کاردن،  کاردن، ویاو دادن، ماانیکور کاردن، فار کردن، شیو کردن، شینیون کردن، شانه کشیدن، شامپو سوهان
)شایو(،  کاردن کاردن، اصاالح کاردن، آراساتن، گاریم کردن، لوالیت کراتینکردن،  کردن، هایالیت هاشور
 کردن. کردن، برنزه آرایش

 الف. موها را رنگ کن، شامپو کن و سپس شستشو بده.  .99
 ب. رنگ کن، شامپو کن و سپس شستشو بده.

 کردن. کردن، بازیافت (: دانلود)باخی نددست آور طبقۀ ارعال به
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 مورد نیاز را از سایت زیر دانلود کنید.افزار  الف. نرم .99
 ب. از سایت زیر دانلود کنید.

دادن،  دادن، باافتن، پیچانادن، پیچیادن، پیوناد دادن، ارتباط کردن، اتصال : وصلدادن طبقۀ ارعال پروند
 زدن. کردن، گره هم پیچاندن(، چسباندن، متصل )به دادن، تاباندن تاب

 نگی را به هم وصل کرده و بپیچانید.الف. ابتدا سر و ته رول های ر .99
 ب. به هم وصل کرده و بپیچانید.

 کردن. کردن، در هم آمیۀتن، درآمیۀتن، مۀلوط کردن، جمع : آمیۀتن، ترکیبطبقۀ ارعال یاکربی

 الف.در ابتدا مواد را با هم ترکیب کنید. .91
 ب. با هم ترکیب کنید.

 : ساییدن.طبقۀ ارعال یماسی

 کردن؟ خوردن، آشامیدن، نوشیدن، نوش :طبقۀ ارعال خوردنی

 الف. این دارو را باید روزی سه بار بۀورید. .92
 ب. روزی سه بار بۀورید.

 کردن، نوشتن. ترجمه )نقاشی(، کردن، کشیدن کردن، تای  کردن، ضبط : تحریرکادنی طبقۀ ارعال خلق

 الف. شما باید مقاله را سریع ترجمه و تای  کنید.  .91
 باید سریع ترجمه و تای  کنید.ب. شما 

کاردن،  کاردن، جراحای کاردن، تزریا  زدن، پانسامان کاردن، بۀیاه لیزر (:)باخی طبقۀ ارعال درمانی
 کردن. عمل

 کردن پانسمان کنید. الف. زخم را بعد از ضدعفونی  .90
 کردن پانسمان کنید. ب. بعد از ضدعفونی 

 کردن. کردن، سانسور ضدعفونی کردن، کردن، رفو سازی پاک :طبقۀ ارعال زدودنی

 هایتان را ضدعفونی کنید. الف. با این محلول دست  .93
 ب. با این محلول ضدعفونی کنید. 

 کردن.  کردن، تنظیم کردن، تراز گیری گرفتن، اندازه کردن، اندازه : اندازه()باخی طبقۀ ارعال سنجردنی

 دستگاه را روی درجه مناسب تنظیم کنید. .الف  .95
 (199: الف1314زاده،  روی درجه مناسب تنظیم کنید. )طبیب .ب

کاردن،  بنادی کاردن، قالاب بنادی کاردن، قااب بنادی کردن، طبقاه بندی دسته :بندی طبقۀ ارعال طبقه
 کردن. بندی کردن، گروه گیری زدن، قالب قالب

 ها را مرتب دسته بندی کنید و در کارتن بچینید. کتاب الف.  .94
 بندی کنید و در کارتن بچینید.ب. مرتب دسته  
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 کردن. دادن، بلعیدن، غرغره : جویدن، قور طبقۀ ارعال یوارشی

 الف. روزی سه بار محلول را غرغره کنید.  .99
 ب. روزی سه بار غرغره کنید. 

 کشیدن. کردن، کیسه کردن، حمام : مسواکطبقۀ ارعال مااقبت بدن

 هایتان را مسواک کنید؟ بار دندان دانید که باید روزی سه ها می بچه الف.  .99
 دانید که باید روزی سه بار مسواک کنید؟ ها می بچه ب. 

کاردن،  )ذوب(، ذوب کاردن کاردن، آب دادن، جوشااندن، کبااب پۀاتن، تفات :طبقۀ ارعاال آشاپزی
 کردن. سرخ

 الف. شکال  را روی حرار  مالیم آب کنید و سپس روی کیک بریزید.  .99
 مالیم آب کنید و سپس روی کیک بریزید.ب. روی حرار   

 دادن. دادن، ورز زدن، پوشاندن، تکان : ریۀتن، همکادنی ارعال آماده

 ساعت ورز دهید. باید خمیر را نیم الف. .91
 ساعت ورز دهید. باید نیم ب.

 
 گیری نتیجه  5

درک پارداختیم. ایان  قابالهای گذرایی با نام تناوب مفعاول  در این پژوهش به بررسی یکی از انواع تناوب
ند از: تناوب مفعول نامشۀ ، تناوب مفعاول ا شود که عبار  تناوب خود به هشت نوع تناوب تقسیم می

درک، تنااوب مفعاول  درک، تناوب مفعول دوسویه قابال درک، تناوب مفعول انعکاسی قابل عضو بدن قابل
قام راه و تناوب امر تجویزی. از ایان باین افتان اختیاری، تناوب ویژگی خا ، تناوب مفعول مستقیم در م

هاای  تنها برای تناوب مفعول مستقیم در مقام راه در فارسی شاهدی یافت نشد. تمامی انواع دیگار تنااوب
 کننده معرفی شدند. مذکور با شواهد و طبقا  افعال شرکت
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