انواع تناوبهای مفعول قابلدرک در افعال فارسی
مر یم قیاسوند( 2دکترای زبانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا)
تاریخ دریافت مقاله ،9318/7/88 :تاریخ پذیرش9500/1/81 :

چکیده :هر تناوب بهعنوان جفت جمالتی با ساختارهای کمابیش متفااو کاه معناای یکساانی دارناد
تناوبی موضوعاتشان ،در دهههای اخیر ،بهدالیال گونااگون
تعریف میشود .قابلیت برخی افعال در بیان
ِ
تناوبی آنهاسات.
رفتار
بندی
اساس ِ
مورد توجه بوده است؛ یکی از این دالیل ،امکان طبقه ِ
معنایی افعال بر ِ
ِ
ِ
اال انگلیساای،
اوعی افعا ِ
لااوین ( )ً 9111بااا بررساای  1025فعاال انگلیساای و بررساای  ۰2تناااوب موضا ِ
بررسای یکای از اناواع
بندی نسبتا جامعی از این افعال بهدسات داده اسات .در ایان پاژوهش ،باه
طبقه ِ
ِ
عناوان تنااوب مفعاول قابالدرک،
تناوبهای گذرایی پرداختیم که لوین معرفی کرده است .این تناوب با
ِ
خود به هشت طبقه تقسیم میشود که عبار اند از :تناوب مفعول نامشۀ  ،تناوب مفعول عضاو بادن
افتاان
قابلدرک ،تناوب مفعول
انعکاسی قابلدرک ،تنااوب مفعاول دوساویۀ قابالدرک ،تنااوب مفعاول ِ
ِ
ویژگی خا  ،تناوب مفعول مساتقیم در مقاام راه و تنااوب امار تجاویزی .باا بررسای
اختیاری ،تناوب
ِ
هرکدام از این تناوبها بر مجموعهای فعلی بالغ بر  1070فعل فارسی ،طبقاتی از افعال شرکتکننده در
این تناوب را مشۀ کردیم .از بین این تناوبها تنها یک تناوب در فارسای مشااهده نشاد و آن تنااوب
مفعول مستقرم در مقام راه بود.
کلیدواژهها :تناوبگذرایی ،تناوب موضوعی ،تناوب مفعول قابلدرک ،تناوب مفعول نامشاۀ  ،تنااوب
مفعول انعکاسی قابلدرک ،تناوب مفعول دوسویۀ قابلدرک.
1. ghiasvandmaryam@yahoo.com
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 1مقدمه

نحوی دوگانهای هستند که با یاک تقابال باههام مارتبط مایشاوند؛ فعال
تناوبهای فعلی ،ساختارهای
ِ
میتواند بسته به کااربردش ،در تعاداد موضاوعا و هماینطاور در رواباط دساتوری باین موضاوعاتش
تغییراتی ایجاد کند و درواقع بی آنکه معنایش تغییر چندانی بکند ،با دو چاارچوب زیرمقولاهای متفااو
تناوبی موضوعاتشان ،در دهههای اخیر ،باهدالیال گونااگون ماورد
قابلیت برخی افعال در بیان
بهکار رود.
ِ
ِ
ِ
ریزتار افعاال
بندی
توجه بوده است؛ یکی از این دالیل ،این است که الگوهای ِ
تناوب موضوعی برای طبقه ِ
ِ
تنااوب
زبان مفروض مایتوانناد کارآماد باشاند؛ بارای مثاال ،در انگلیسای براسااس الگوهاای
در یک ِ
ِ
2
فعلی گسترده و  912ریزطبقه شناخته شده است (لوین  .)9111 ،عالوه بار
موضوعی مشترک 51 ،طبقۀ ِ
ِ
ایجااد اناواع طبقاا ِ فعلای کاه
در
توانناد
مای
شاوند،
شاناخته
درستی
ه
ب
افعال
تناوبی
الگوهای
این ،اگر
ِ
ِ ِ
بهلحاظ بینازبانی معتبرند ،کمککننده باشاند .عاالوه بار دو دلیال ذکرشاده ،تنااوبهاای موضاوعی در
ِ
بازنمایی موضوعی نیز راهگشا هستند (کوو)2094 ،1؛ در سااختارهایی مثال جملاۀ ( )9فعال
نظریههای
ِ
معناایی «کانشگار و
«اصالحکردن» در جملۀ اول دارای دو موضوع «فاعل و مفعول مساتقیم» باا نقاش
ِ
ِ
معناایی «کانشگار» در
نقاش
باا
موضاوع
یک
تنها
ای
ر
دا
دوم
کنشپذیر» است ،اما همین فعل در جملۀ
ِ
خود فعال در
جایگاه فاعل است .جملۀ دوم ،یعنی گونۀ ناگذرای این تناوب ،فاقد مفعول آشکار است ،اما ِ
این تناوب بر وجود مفعولی داللت دارد که خا آن فعل است:
 .9الف .رضا هرروز صبن صورتش را اصالح میکند.
ب .رضا هر روز صبن اصالح میکند.
این تناوب از انواع تناوبهای گذرایی 3است که در بۀشهای آتی معرفی میکنایم .تنااوب گاذرایی
ایی فعل رخ مایدهاد .در بۀاش بعاد ،ماروری خاواهیم داشات بار
تناوبی است که در آن تغییر در گذر ِ
سوم مقاله به توصیف شیوۀ انجام پاژوهش مایپاردازد و بۀاش
مطالعا ِ انجامشده در این زمینه .بۀش ِ
مفعول قابلدرک در فارسای اختصاا دارد .در بۀاش پانجم،
چهارم معرفی و بررس ِی انواع تناوبهای
ِ
جمعبندی نهایی از پژوهش حاضر ارائه خواهد شد.

 2پژوهشهای پیشین و چارچوب نظری

ازجمله مطالعاتی که درزمینۀ تناوبهای موضوعی در فارسی انجاام شاده اسات ،مایتاوان از صافری و
کریمیدوستان ( )9110نام برد؛ صفری و کریمیدوستان در این مقاله اثرکلی /جزئی در تناوب مکاانی را
گاروه فعلای رخ مایدهناد .صافری
ِ
بررسی کردند که یکی از تناوبهاایی اسات کاه درون موضاوعا ِ
تناوب مکانی در فارسای
یی ِ
( )9114نیز در مقالۀ تناوب مکانی در زبان فارسی ،و یژگیهای نحوی و معنا ِ
3. Transitivity Alternation

2. J. C. C. Kuo

1. B. Levin
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را برشمرده است .از دیگر پژوهشها در این زمینه میتوان از صفری ( )9115نام بارد؛ صافری باا اتۀااذ
یی فعال
رو ِ
یکرد معناشناسی زمینه  ،که در آن تأکید بر دانش پسزمینه است ،بیان میدارد اگر ماهیت معنا ِ
رفتار متفااو ِ فعالهاای تنااوبی
با توجه به زمینههای معنایی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد ،درمییابیم ِ
در بافتهای خا به این دلیل است که با بیش از یک زمینۀ معناایی مارتبط هساتند .قیاساوند ()9115
هم سعی در بررسی تناوبهای فاعل فرعی براساس طبقهبندی لو ین در مورد افعال فارسی داشاته اسات؛
ِ
تناوبهای فاعل فرعی از زمره تناوبهایی هستند که بادون تغییار در گاذرایی فعال صاور مایگیرناد.
یی فارسی میتوان از مقالهای با عناوان «تنااوب ساببی در فارسای» از صافری و
درزمینۀ تناوبهای گذرا ِ
کریمی دوستان ( )9112نام برد؛ ایشان در این مقالاه تنااوب ساببی را در چاارچوب رو یکارد واژگاانی-
مۀتلاف
ساختمند بررسی کردهاند .شجاعی و کریمایدوساتان ( )9115نیاز در مقالاهای رو یکردهاای
ِ
تناوب ساببی بررسای کاردهاناد .از دیگار مطالعاا در زمیناۀ
واژگانگرا و نقطهنظرا آنها را در ارتباط با ِ
تناوبهای گذرایی ،میتوان از سه مقالۀ طبیبزاده (9111؛ 9114الف؛ 9114ب) نام برد؛ وی در یکای
تناوب اشتقاق ِی پرکاربرد در زبان فارسی یعنی تناوب «آغازی /سببی» و تنااوب
از این مقالهها ( )9111دو ِ
«معلوم /مجهول» را برگزیده و مالکهایی برای شناسایی آنها ارائه کرده است .وی در مقالۀ «تنااوبهاای
گذرایی در فارسی؛ پژوهشی براساس آراء لو ین» ( )9114تناوبهای بررسیشده در مقالۀ حاضار را نیاز
در فارسی بررسی و نمونههایی از افعال تناوبی ارائه کرده است .اما تااکنون پژوهشای پیکارهبنیااد در ایان
یی افعاال
زمینه صور نگرفته است و پژوهش حاضر میتواناد اولاین قادم در جهات طبقاهبناد ِی معناا ِ
رفتار تناوب ِی آنها قلمداد شود .در این پژوهش ،تمام ِی جمال ِ شاهد ازطری جساتجو در گوگال
براساس ِ
ارائه شدهاند .در بۀش آتی به معرف ِی این تناوبها و بررسی آنها در افعال پیکرۀ مذکور خواهیم پرداخت.
هر تناوب ،بهعنوان جفات جمالتای باا سااختارهای کماابیش متفااو باا معناای یکساان تعریاف
ساختار تناوبی یافات شاود ،مایتاوان
میشود .فقط در مواردی که فعلی مفروض یا یک طبقۀ فعلی با دو
ِ
ادعا کرد که تناوبی خا در آن زبان وجود دارد؛ مثل «اصالحکردن» در مثال .1اگر فعل یاا طبقاۀ فعلای
در تنها یکی از گونههای تناوب امکان حضور داشته باشد یا در هیچکدام وجود نداشته باشد ،تنااوب هام
در آن زبان وجود ندارد؛ مثل فعل «تحو یلدادن» در مثال (:)0
 .0الف .رضا هر روز صبن بسته پستی را تحو یل میدهد.
ب* .رضا هر روز صبن تحو یل میدهد.
در پژوهش حاضر ،تنها تناوبهای واژگانی مورد نظر است و نه تناوبهاای صارفی (مثال خندیاد و
شدن عنصری صرفی به گونۀ ناگذرا است) یا نحوی (مثل «خاورد» در
خنداند که گونۀ گذرا حاصل افزوده ِ
گونۀ معلوم و «خورده شد» در گونۀ مجهاول) (طبیابزاده .) 1314 ،لاو ین ( )1113اناواع تنااوبهاای
گذرایی را در انگلیسی به چهار طبقۀ اصلی و چندین ریزطبقه تقسیم کرده است که عبار اند از:
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اا انواع تناوبهایی که در آنها مفعول مستق ِیم فعل گذرا مساوی است با فاعل فعل ناگذرا
اا تناوبهای مفعول مستقیم قابلدرک
اا تناوبهای گرایشی
حرف اضافه
حذف ِ
اا تناوبهای ِ
ما در این پژوهش تنها به انواع تناوبهای مفعاول مساتق ِیم قابالدرک پرداختاهایام؛ در ایان دساته از
ِ
یی یکسانی با فعل دارند ،با ایان تفااو
معنا
ۀ
ابط
ر
ا
ر
ناگذ
ۀ
گون
فاعل
و
ا
ر
گذ
تناوبهای گذرایی ،فاعل گونۀ
ِ
ِ
ِ
که گونۀ ناگذرا در هرکدام از این تناوبها دارای مفعولی قابلدرک است.

 3شیوۀ پژوهش

روش تحقی ِ حاضر توصیفی -تحلیلی است .ابتدا دادههای مورد مطالعه ازطری مجموعهای فعلای باالغ
شواهد مۀتلاف از مناابع
بر 3292فعل فارسی اعم از افعال ساده و مرکب بررسی خواهد شد که بههمر ِاه
ِ
2
معیار فارسی علیالۀصو مرجع دادگان زبان فارسی و روزنامههاا و مجاال
متفاو از زبان
رسمی ِ
ِ
مۀتلف جمعآوری شدهاند .الزم به ذکر است که افعال مرکب را با توجه به معیارهای طباطباایی ()1395
شناسایی کردیم .این معیارها به این صور اند:
اا فعل مرکب یک واحد معنایی است و جزء فعلی آن تهی از محتوای معنایی است.
اا اگر عبارتی از یک اسم و یک فعل گذرا (متعدی) ساخته شده باشد و ایان دو درمجماوع باه یاک
مفعول رایی احتیاا داشته باشند ،با فعل مرکب سروکار داریم .مثل «جاروکردن» در جملۀ «پیارزن
ِ
حیاط را جارو کرد».
اا اگر عبارتی از یک اسم و یک فعل گذرا ساخته شده باشد و این دو درمجماوع مانناد فعال ناگاذرا
عمل کنند و به مفعول احتیاا نداشته باشند ،با فعل مرکب سرو کار داریم :همیشه رنج میکشند.

 4بحث و تحلیل

در این پژوهش ،به بررس ِی یکی از انواع تناوبهای گذرایی پرداختیم که لاو ین معرفای کارده اسات .ایان
عنوان تناوب مفعول قابلدرک ،خود به هشت طبقه تقسایم مایشاود کاه عباار اناد از :تنااوب
تناوب با ِ
مفعول نامشۀ  ،تناوب مفعول عضو بدن قابلدرک ،تناوب مفعول انعکاس ِی قابالدرک ،تنااوب مفعاول
افتان اختیاری ،تناوب و یژگ ِی خا  ،تناوب مفعول مساتقیم در مقاام راه
دوسو یۀ قابلدرک ،تناوب مفعول ِ
و تناوب امر تجو یزی که در ادامه به تفصیل معرفی شدهاند.
1. http://dadegan.ir/
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 1-4تناوبهای مفعول مستقیم قابلدرک
این تناوبها بین دو ساخت زیر رخ میدهند:
الگو :گروه اسمی ( 9کنشگر)  +گروه اسمی 2همراه با را (کنشپذیر)  +فعل
گروه اسمی ( 9کنشگر)  +فعل (دارای مفعول قابلدرک)
مثال:
 .1الف .پدرم (گروه اسمی [ 9کنشگر]) هرروز صبن صاوریش را (گاروه اسامی  2هماراه باا را
[کنشپذیر]) اصالح میکند.
ب .پدرم (گروه اسمی [ 9کنشگر]) هرروز صبن اصالح میکند.
معنایی یکسانی باا فعال
در این دسته از تناوبهای گذرایی ،فاعل گونۀ گذرا و فاعل گونۀ ناگذرا رابطۀ
ِ
ِ
دارند ،با این تفاو که گونۀ ناگذرا در هرکدام از این تناوبها دارای مفعولی قابلدرک اسات .ایان بۀاش
مفعول قابلدرک متفاو اند.
تناوبهای مۀتلفی را در برمیگیرد که بسته به معنای
ِ
 1-1-4تناوب مفعول نامشخص

0

مستقیم قابلدرک ،تناوب مفعول نامشۀ است که در گونۀ ناگاذرا فاقاد
یکی از انواع تناوبهای مفعول
ِ
مفعول آشکار است ،اما خود فعل بهوضوح بار وجاود مفعاولی داللات دارد کاه خاا آن فعال اسات
(طبیبزاده9114 ،ب) .این تناوب را با نامهای دیگری چون «مفعول مستقیم نامعلوم» 1یا «حاذف گاروه
رخدادی زیاادی دیاده مایشاود (لاوین،
اسمی نامعلوم» 3نیز نامیدهاند .در انگلیسی این تناوب با افعال
ِ
:)11 :9111
a. Mike ate the cake.

4.

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

بهاعتقاد طبیبزاده (1314الف) ،افعالی چون  ،bake ،cook ،drink ،eat ،washو غیاره در زباان
انگلیسی که دارای تناوب مفعول نامشۀ هساتند ،کاربردشاان در سااختهاای الزم و بادون مفعاول
ً
شدن جمله نمیشود ،اما معادل همین افعال در فارسی حتما باید با مفعول آشکار باهکاار
باعث بدساخت ِ
شادن جملاه یاا
روند و حذف مفعول از جملهای که این افعال در آنها هاهر شده است باعاث بدسااخت ِ
کردن درک معنای جمله به بافت میشود:
وابسته ِ
 .4الف .علی غذا را خورد.
ب .؟؟ علی خورد.
2. indefinite object

1. unspecified object alternation
3. indefinite NP deletion
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 .9الف .بچه گلدان را شکست.
ب .؟؟ بچه شکست (طبیبزاده1314 ،الف.)194 :
وی افعالی چون «اتوکردن ،امتحاندادن و باالآوردن» را از ُزمرۀ افعاالی مایداناد کاه در ایان تنااوب
اعتقاد نگارنده ،فعل «خوردن» در فارسای نیاز در ایان تنااوب
شرکت میکنند (مثالهای 10و  .)13اما به ِ
شرکت میکند.
 .9الف .تمام شب را تنقال خوردیم و نوشیدنی نوشیدیم.
ب .تمام شب را خوردیم و نوشیدیم.
افعال شرکتکننده در این تناوب ،افعالی هستند که مفعولهایی ذاتی دارند ،به این معنا کاه از معناای
خود فعل میتوان مفعول قابلدرک در جمله را درک کرد .برای مثال در نمونۀ (4ب) با اینکاه مفعاول فعال
ِ
«خوردن» بیان نشده است ،اما معنای این فعل بر خوردن یک شیء جامد داللت دارد .باههماین ترتیاب،
فعل «نوشیدن» در غیاب مفعول مستقیم ،بر خوردن چیزی از جنس مایعا داللت دارد.
اما در رابطه با فعلی مثل «شکستن» ،اعتقاد نگارناده بار ایان اسات کاه باا حاذف مفعاول در گوناۀ
ناگذرای تناوب ،معنای جمله وابسته به بافت میشود .از آنجایی که ایان فعال مایتواناد مفعاولهاایی از
جنس متفاو داشته باشد ،بارای نموناه شکساتن یاک شایء شکساتنی ،شکساتن دل ،شکساتن قاول،
شکستن قانون و ...تشۀی مفعول قابالدرک از معناای فعال امکاانپاذیر نیسات (نموناۀ  .)5نگارناده
شواهد بسیاری برای این نوع تناوب در فارسی یافته اسات کاه در اداماه بیاان مایشاوند .هماانطاور کاه
مشاهده میشود ،این تناوب یکی از پربسامدترین تناوبها در افعال فارسی است .افعال شرکتکنناده در
این تناوب عبار اند از:
طبقۀ ارعال آراسشی :اصالحکردن ،اکستنشنکردن ،آرایشکردن ،بندانداختن ،پادیکورکردن ،تتاوکردن،
رنگکردن ،سشوارکردن ،سوهانکشیدن ،شاامپوکردن ،شاانهکاردن ،شاینیونکاردن ،شایوکردن ،فاردادن،
کراتینکردن ،گریمکردن ،لوالیتکردن ،ماانیکورکردن ،ویاوکردن ،هاشاورکردن (ابارو) ،هایالیاتکاردن،
برنزهکردن ،آراستن.
 .9الف .با این دستورالعمل خیلی راحت و سریع موهایتان را شینیون کنید.
ب .با این دستورالعمل خیلی راحت و سریع شینیون کنید.
ً
طبقۀ ارعال آراسشی کلی (که صرفا برای جزء خاصی از بدن بهکار نمیروند) :آراساتن ،آرایاشکاردن،
گریمکردن ،اصالحکردن ،شیوکردن ،برنزهکردن.
طبقۀ ارعال درمانی :ارتودنسیکردن ،احیاکردن ،بلیچکردن ،برسااژکردن ،بۀیاهزدن ،پانسامانکاردن،
پروتزکردن ،تزری کردن ،جراحایکاردن ،عمالکاردن (جراحای) ،عصابکشایکاردن ،کورتااژکاردن،
لمینیتکردن ،لیزرکردن ،درمانکردن.
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 .1الف .در سوئد مطاب قانون کورتاژ میتوان آزادانه جنین را کورتاژ کرد.
ب .در سوئد مطاب قانون کورتاژ میتوان آزادانه کورتاژ کرد.
طبقۀ ارعال درمانی کلی :بۀیهزدن ،پانسمانکردن ،جراحیکردن ،عملکردن ،درمانکردن.
طبقۀ ارعال مااقبت بخشی از بدن :مسواککردن ،کیسهکشیدن.
طبقۀ ارعال مااقبت کل بدن :کیسهکشیدن.
طبقۀ ارعال یعلرمی :آموزشدادن ،آموزشدیدن ،آموختن ،امتحاندادن ،امتحاانگارفتن ،تعلایمدادن،
تعلاایمدیاادن ،درسدادن ،پرساایدن ،پرسااشکااردن ،سااوالکااردن ،یاااددادن ،یااادگرفتن ،2آزمااوندادن،
آزمونگرفتن ،ارفاقکردن ،بارمبندیکردن.
 .12الف .معلم خیلی سریع فصل آخر را درس داد و رفت.
ب .معلم خیلی سریع درس داد و رفت.
 .11الف .معلم روزهای دوشنبه فقط درس میپرسد.
ب .معلم روزهای دوشنبه فقط میپرسد.
طبقۀ ارعال یوارشی :باالآوردن ،استفراغکردن ،هضمکردن ،تافکاردن ،قاور دادن ،غرغارهکاردن،
جویدن ،استنشاقکردن ،بلعیدن.
 .10الف .بچه شیر را باال آورد.
ب .بچه باال آورد (طبیبزاده1314 ،الف.)195 :
طبقۀ ارعال ابزاری :اتوکاردن ،اتاوزدن ،اتاوکشایدن ،اساپریکاردن ،آسافالتکاردن ،پارکاتکاردن،
پاروکردن ،شۀمزدن ،سمپاشایکاردن ،آبیااریکاردن ،جااروکاردن ،جااروکشایدن ،پنچرگیاریکاردن،
صحافیکردن ،فاکسکردن ،ایمیلکردن ،آسیابکردن ،پارککردن ،خال کردن (دنده) ،برقانداختن.
 .13الف .او دارد لباسها را اتو میکند.
ب .او دارد اتو میکند (طبیبزاده.)195 :1314 ،
طبقۀ ارعال کشتن :قتلعامکردن ،قربانیکردن.
 .15الف .النصره  ۴50نفر را در یک روستای کردنشین قتلعام کرد.
ب .النصره در یک روستای کردنشین قتلعام کرد.
طبقۀ ارعال نگه داشتن :احتکارکردن ،پساندازکردن ،جیرهبندیکردن ،رزروکردن.
 .14الف .من این ماه  12درصد درآمدم را پسانداز کردم.
ب .من این ماه پسانداز کردم.
 .1تمام افعال این طبقه در بافت کالس درس میتوانند تناوبی باشند.
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طبقۀ ارعال یغررا مالکرت :بیعانهدادن ،پاداشدادن ،انعامدادن ،پرداختکردن ،پرداختنماودن،
پرداختن (وجاه) ،پااسدادن ،شاو کاردن ،شاو زدن ،قارضدادن ،قارضکاردن ،قارضگارفتن،
وصولکردن ،واریزکردن ،نسیهکردن ،نسیهدادن ،اجارهدادن ،اجارهکردن ،ضمانتکردن ،ایثارکردن.
 .19الف .برای خرید دستگاه دست دوم یک میلیون برعانه دادم.
ب .برای خرید دستگاه دست دوم برعانه دادم.
 .19الف.شهدا جان خود را ایثار کردند.
ب .شهدا ایثار کردند.
طبقۀ ارعال یوضرحدادن :دیکتهکردن ،توضیندادن ،روایاتکاردن ،تفسایرکاردن /نماودن ،مثاالزدن،
مثالآوردن ،گزارشدادن ،گزارشکردن ،اعترافکردن ،تحلیلکردن.
 .19الف .برای درک بهتر چند جمله را مثال زد /آورد.
ب .برای درک بهتر مثال زد /آورد.
طبقۀ ارعال یعامل اجتماعی :تساویهکاردن ،معاملاهکاردن ،تجاار کاردن ،ویزیاتکاردن (بیماار)،
تربیتکردن.
 .11الف .بیمه ایران بدهی  9000میلیارد تومانی خود را با وزار بهداشت تسویه کرد.
ب .بیمه ایران با وزار بهداشت تسویه کرد.
طبقااۀ ارعااال آوازی :خواناادن ،س اراییدن ،ساارودن ،آهنگسااازیکااردن ،زدن (نااواختن) ،نااواختن،
بازخوانیکردن ،لبخوانیکردن.
 .02الف .کل شب را از خوشحالی آهنگ زدیم (نواختیم) و ترانه خواندیم.
ب .کل شب را از خوشحالی زدیم (نواختیم) و خواندیم.
طبقۀ ارعال همااهی :همۀوانیکردن.
 .01الف .در این برنامه هدف این بود که ترانه معروف را همۀوانی کنیم.
ب .در این برنامه هدف این بود که همۀوانی کنیم.
طبقۀ ارعال زدودنی :سانسورکردن ،پاکسازیکردن؟ ،رفوکردن ،ضدعفونیکردن؟ ،پاکنویسکردن.
 .00الف .تلویزیون بۀش سیاسی مصاحبه را سانسور میکند.
ب .تلویزیون سانسور میکند.
طبقۀ ارعال ازدواجی :عقدکردن.
 .03الف .علی دخترخالهاش را عقد کرد.
ب .علی عقد کرد.
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طبقۀ ارعال بهدستآوردن :تحصیلکردنِ ،کشاتن ،برداشاتکاردن ،سارقتکاردن ،اخاتالسکاردن،
غار کردن ،مصادرهکردن ،دانلودکردن ،اقتباسکردن ،بازیابیکردن ،بازیافتکردن.
 .05الف .کارمند بانک  ۴میلیاردتومان اختالس کرد.
ب .کارمند بانک اختالس کرد.
ارعال مابوط به اعمال مذهبی :اقامهداشتن ،اقامهکردن ،اساتجابتکاردن ،اجاباتکاردن ،آمرزیادن،
بۀشودن ،نذرکردن ،شفاعتکردن ،شفادادن.
 .04الف .مادرم برای قبولی من شله زرد نذر کرده بود.
ب .مادرم برای قبولی من نذر کرده بود.
طبقۀ ارعال خلقکادنی :تألیفکردن ،تایا کاردن ،تحریارکاردن ،ترجماهکاردن( ،نقاشی)کشایدن،
ضبطکردن ،نوشتن.
 .09الف .کل شب را مقاله تای میکردم.
ب .کل شب را تای میکردم.
طبقۀ ارعال خوردن :خوردن ،نوشیدن ،نوشکردن ،آشامیدن.
 .09الف .تمام شب تنقال خوردیم و نوشیدنی نوشیدیم و خندیدیم.
ب .تمام شب خوردیم و نوشیدیم و خندیدیم.
طبقۀ ارعال جستجوکادن :شکارکاردن ،صایدکاردن ،حفااریکاردن ،اساتۀرااکاردن (از معادن)،
استراقسمعکردن ،استعالمکردن.
 .09الف .جگوار در دوثانیه کروکودیل را شکار کرد.
ب .جگوار در دوثانیه شکار کرد.
بدن قابلدرک
 2-1-4تناوب مفعول عضو ِ

0

این تناوب در افعالی یافت میشود که اشارا یا عالئمی را کاه باا عضاو خاصای از بادن انجاام مایشاود،
توصیف میکنند .این افعال این بۀش از بدن را بهعنوان مفعول مستقیم در گونۀ گذرا بهکار میبرند .در کاابرد
ناگذرا عضو بدن محذوف ،اما قابلدرک است؛ بیآنکه جمله بدساخت یا مبهم شود (لوین.)15 :9111 ،
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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طبیبزاده (1314الف )194 :افعالی چون «اصالحکردن ،بندانداختن ،بیگودیپیچیدن ،تاتوکاردن،
سشااوارکشاایدن ،شااانهکااردن ،گاارمکااردن (در ورزش) ،کیسااهکشاایدن ،ماتیااکزدن ،مااانیکورکااردن،
مسواکزدن ،نخدندانکشیدن ،وسمهکشیدن» را از ُزمرۀ چنین افعالی میداند .نگارنده نیز عالوه بر افعاال
فوق ،شواهد بسیاری برای این تناوب در فارسی یافته است کاه در اداماه بیاان مایشاود .برخای از افعاال
بهگفتۀ لوین ،چندین مفعول اعضای بدن دارند که به هر حال یکی از آنها مرتبط با کااربرد ناگاذرای فعال
مذکور است .به این نکته نیز توجه شود که آن بۀش از اعضاای بادن کاه در گوناۀ دوم قابالدرک اسات،
اصلی جمله ،یعنی کنشگر جمله ،اسات .از ایانرو ،افعاالی مانناد «بۀیاهزدن»،
متعل به شرکتکنندۀ ِ
«پانسمانکردن» و «احیاکردن» تنها زمانی در این تناوب میتوانند شرکت کنند که مفعول فعل به عضاوی
خود فاعل و کنشگر جمله اشاره داشته باشد نه شۀ دیگری:
از بدن ِ
 .31الف .پرستار خیلی سریع زخم بیمار  /دستش را بۀیه زد.
ب? .پرستار خیلی سریع بۀیه زد.
 .30الف .پرستار خیلی سریع دست بیمار  /دستش را پانسمان کرد.
ب?.پرستار خیلی سریع پانسمان کرد.
افعال تناوبی ذکر نۀواهیم کارد.
از اینرو ،این افعال را که شرکتشان در تناوب مشروط است ،در طبقۀ ِ
عالوه بر این ،در افعالی مثل اشارهکردن و عالمتدادن ،اگرچه عضو مشۀصی از بدن دخیال اسات ،اماا
اینجا عضو بدن مفعول حرف اضافه بایی است نه مفعول مستقیم .پس این افعال نیز در این تنااوب جاای
نمیگیرند:
 .33الف .رانندگان با دست بههم عالمت دادند.
ب .رانندگان بههم عالمت دادند.
طبقا افعال شرکتکننده در این تناوب بهقرار زیر است؛ بیشتر افعالی که در این نوع تنااوب حضاور
دارند افعالی هستند که در تناوب نوع پیشین یعنی تناوب مفعول نامشۀ هم حضور داشتند.
طبقۀ ارعال یغررا مالکرت :ایثارکردن.
طبقۀ ارعال آراسشی :اصالحکردن ،اکستنشنکردن ،آرایشکردن ،بندانداختن ،پدیکورکردن ،تتوکاردن،
رنگکردن ،سشوارکردن ،سوهانکشیدن ،شامپوکردن ،شانهکاردن ،شاینیونکاردن ،شایوکاردن ،فاردادن،
کراتینکردن ،گریمکردن ،لوالیتکردن ،مانیکورکردن ،ویوکردن ،هاشورکاردن (ابارو) ،هایالیاتکاردن،
برنزهکردن.
 .35الف .رضا هرروز صبن صورتش را اصالح میکند.
ب .رضا هرروز صبن اصالح میکند (طبیبزاده1314 ،الف.)194 :
طبقۀ ارعال مااقبت بخشی از بدن :مسواککردن ،کیسهکشیدن.
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طبقۀ ارعال درمانی (باخی) :ارتودنسیکردن ،برساژکردن ،بلیچکردن ،پروتازکاردن ،جراحایکاردن،
عصبکشیکردن ،عملکردن (جراحی) ،کورتاژکردن ،لمینیتکردن ،لیزرکردن.
 .34الف .باید آخر ماه دندانم را عصبکشی کنم.
ب .باید آخر ماه عصبکشی کنم.
طبقۀ ارعال یوارشی :تفکردن.
طبقۀ ارعال حاکتی :تکیهدادن ،قردادن.
0

انعکاسی قابلدرک
متمم
3-1-4
تناوب ِ
ِ
ِ
بهصور ضمیر انعکاسی هاهر میشود .این ضمیر انعکاسی در گونۀ ناگذرا قابل حاذف ،اماا قابالدرک
است (طبیبزاده9114 ،ب) .درواقع ،گونۀ ناگذرا را میتوان با همان سااخت گوناۀ گاذرای فعال اماا باا
حضور یک ضمیر انعکاسی در جایگاه مفعول بیان کرد (لوین.)14 :9111 ،
36. a.Jill dressed herself hurriedly.
b. Jill dressed hurriedly.

بدن قابلدرک شارکت دارناد ،در ایان تنااوب نیاز
عضو ِ
تعداد محدودی از افعالی که در ِ
تناوب ِ
متمم ِ
مفعول فعل مذکور تنها عضاو خاصای از
میتوانند شرکت کنند؛ شرط شرکت در این تناوب این است که
ِ ِ
طاور مثاال،
بدن نباشد و بتوان آن را به
شکل ضمیر انعکاسی برای اشاره به کلیت فرد فاعل بهکاار بارد؛ باه ِ
ِ
فعل «آرایشکردن» هم میتواند فاعل خا عضو بدن داشته باشد و برای اشاره به آرایش عضوی خاا
ِ
ِ
هاهر فرد بهکار رود .اما فعلی مثل «شینیونکاردن»
کل
کردن
ایش
ر
آ
به
اشاره
ای
ر
ب
تواند
می
هم
و
رود
کار
به
ِ
ِ ِ
که اشاره به آرایش عضوی خا از بدن ،یعنی موها دارد ،نمیتواند در این تناوب شرکت کند؛
ِ
 .39الف .او *خودش را /موهایش را شینیون کرد.
ب .او شینیون کرد.
از اینرو ،افعالی که در این تناوب شرکت میکنند عبار اند از افعال آرایشی ،افعال درماانی و افعاال
اقبتی کل بدن ،بهعالوۀ فعل «استتارکردن» از طبقۀ افعال پوشاندن که به پوشاندن کل بدن اشاره دارد.
مر ِ
طبقۀ ارعال آراسشی کل بدن :اصالحکردن ،آرایشکردن ،آراستن ،گریمکردن ،شیوکردن ،برنزهکردن.
 .39الف .مریم خیلی سریع خودش را گریم کرد.
ب .مریم خیلی سریع گریم کرد.
طبقۀ ارعال درمانی کل بدن :جراحیکاردن ،عمالکاردن (جراحای) ،پانسامانکاردن ،بۀیاهکاردن،
درمانکردن.
1. understood reflexive object alternation
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 .31الف .در موقعیت اورژانسی دانشجوی پزشکی خودش را عمل کرد.
ب .در موقعیت اورژانسی دانشجوی پزشکی عمل کرد.
طبقۀ ارعال مااقبت کل بدن :حمامکردن ،کیسهکشیدن.
 .52الف .رفتم حمام خودم را کیسه کشیدم.
ب .رفتم حمام کیسه کشیدم(طبیبزاده.)199-194 :1314 ،
طبقۀ ارعال پوشاندن :استتارکردن.
 4-1-4تناوب مفعول دوسویۀ قابلدرک

0

در این تناوب ،مفعول گونۀ گذرا ،در گونۀ ناگذرا در جایگاه فاعلی هاهر میشود و با فاعل گونۀ گاذرا یاک
فاعل اسم جمع را تشکیل میدهند .این فاعل جمع محدودیتهایی دارد :همۀ شرکتکننادگان در عمال
ً
باید از وضعیت یکسانی برخوردار باشند؛ مثال هاردو جااندار یاا هاردو شایء باشاند .در ایان سااخت
(ناگذرا) ضمایر دوسویه (مثال یکادیگر ،هام و همادیگر) اگرچاه حضاور ندارناد ،اماا از معناای فعال
قابلدرک هستند .فعل «مالقا کردن» در فارسی تنها فعلی است کاه دارای چناین تنااوبی اسات (بارای
مآخذ بیشتر رک .لوین.)19-17 :
41. a.Anne met Cathy.
b. Anne and Cathy met.
42. a.* Brenda bantered Molly.
b. Brenda and Molly bantered.

 .53الف .مریم رضا را مالقا کرد.
ب .مریم و رضا (همدیگر را) مالقا کردند (طبیبزاده1314 ،الف.)199 :
ُ
 5-1-4تناوب با مفعول افتان اختیاری

1

در این تناوب نیز مفعول در گونۀ ناگذرا قابلدرک است ولی تفاوتش با دیگر تناوبهای مطارحشاده مثال
بادن قابالدرک،
بدن قابلدرک در معنی و تفسیر مفعول قابلدرک است .در تناوب اعضای ِ
تناوب اعضای ِ
مفعول قابلدرک اعضای بدن فاعل است ،در تناوب ضمیر انعکاسی قابلدرک ،مفعول ضمیرانعکاسای باا
مرجع فاعل است و در تناوب متمم دوسویۀ قابلدرک ،مفعول ضمیر دوسویۀ قابالدرک همادیگر اسات.
اما در این تناوب ،مفعول ضمیری غیرشۀصی است و در گونۀ گذرا میتوان بهجای آن از ضامایری چاون
ً
«آدم ،انسان ،ما و غیره» استفاده کرد .در انگلیسی افعال نسبتا زیادی در ایان تنااوب شارکت دارناد کاه از
طبقۀ افعال سرگرمی3و نصیحتی 5هستند (لوین.)12 :
2. PRO-arb object alternation
4. advise verb

1. understood reciprocal object
3. amuse verb

زبان و زبانشناسی ،6/61 ،بهار و تابستان 6911
انواع تناوبهای مفعول قابلدرک...

a.The sign warned us against skating on the pond.
b. The sign warned against skating on the pond.
a.That movie always shocks people.
b. That movie always shocks.
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44.
45.

اعتقاد طبیبزاده ،در فارسی فعلی با این مشۀصا وجود ندارد .نگارنده تعداد محدودی از افعاال
به ِ
فارسی شرکتکننده در این تناوب را یافته است ،اما بهنظر میرسد این افعال برای شارکت در ایان تنااوب
ِ
محدودیتهایی دارند .در انگلیسی این تناوب محدود به افعاال باا مفعاول تاأثیر پذیرفتاه اسات .اماا در
ویژگی خاصی بارای
فارسی محدودیتهایی درخصو فاعل جمله نیز وجود دارد .فاعل یا کنشگر باید
ِ
انجام عمل فعل دارا باشد تا بتواند در این تناوب شرکت کند (این دسته از افعال باا تنااوب ویژگای خاا
کنشگر در این خاصیت مشترکاند (نک .طبقۀ افعال همریشه با کنشگر) (نمونه .)54
 .۴۰الف.دلقک /-همیشه میخنداند.
ب .دلقک /-همیشه آدمها را میخنداند.
ا*.دلقک میخنداند.
د* .برادرم میخنداند.
همچنین الزام حضور قید در غیاب مفعول نیز از دیگر محدودیتهاست (59ا).
طبقۀ ارعال نصرحتکادن :نصیحتکردن ،قضاو کردن.
 .۴9الف -مادرم همیشه نصیحت میکند/قضاو میکند.
ب -مادرم همیشه آدم را نصیحت میکند/قضاو میکند.
*مادرم نصیحت میکند /قضاو میکند.
 .59الف .سعی کنیم کمتر قضاو کنیم /نصیحت کنیم.
ب .سعی کنیم کمتر آدمها را قضاو کنیم /نصیحت کنیم.
ا .سعی کنیم قضاو نکنیم /نصیحت نکنیم.
طبقۀ ارعال سایامی :تحریککردن ،تشوی کردن ،سورپرایزکردن ،خنداندن ،ترساندن.
 .51الف .برادرم همیشه آدم را سورپرایز میکند
ب .برادرم همیشه سورپرایز میکند.
ا* .برادرم سورپرایز میکند.
طبقۀ ارعال کشتن :قربانیکردن.
 .42الف .جنگ/خشونت همیشه قربانی میکند.
ب .جنگ/خشونت همیشه انسانها را قربانی میکند.
طبقۀ ارعال روانی ا سایامی :افسونکردن ،طلسمکردن
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 6-1-4تناوبهای ویژگی خاص

2

این تناوبها زمانی بهکار میروند که کنشگر یا ابزار ویژگی دارند که مبین عمل فعال اسات (طبیابزاده،
9114ب) .این تناوب به دو دستۀ تناوبهای ویژگی خا کنشگر 1و ویژگی خا ابزار کنش 3تقسایم
میشود:

 1-6-1-4تناوبهای ویژگی خاص کنشگر

در هر دو گونۀ گذرا و ناگذرای این تناوب ،کنشگر مبین ویژگی خاصای اسات کاه عمال فعال را ممکان
میسازد .در این تناوب نیز مانند تناوب مفعول افتان اختیاری ،مفعاول قابالدرک در گوناۀ ناگاذرا ،ضامیر
مبهم «افراد یا مردم» است؛ اما فرقشان این است که در این تناوب ،رویداد فعل مشۀصۀ فاعال کانشگار
است .برای نمونه ،فعل نیشزدن به مشۀصه فاعل نیشزنناده مثال زنباور و ..اشااره دارد .باهگفتاۀ لاوین
ً
( )11 :9111نیازی نیست که فاعل حتما جاندار باشد.
51. a.That dog bites people.
b. That dog bites.

طبقۀ ارعال صدمهزدن (کنشیا جاندار) :نیشزدن ،زدن (نیشزدن) گازگرفتن ،گزیدن ،پاچهگارفتن،
چنگزدن ،لگدزدن ،شاخزدن.
 .40الف .آن سگ آدم را گاز میگیرد.
ب .آن سگ گاز میگیرد.
 .43الف .زنبور آدم را نیش میزند.
ب .زنبور نیش میزند (طبیبزاده1314 ،الف)199 :
طبقۀ ارعال صدمهزدن (کنشیا غراجاندار)؟؟:خراشیدن ،سوزاندن ،زخمیکردن.
 .45الف .این دستگاه افراد را زخمی میکند.
ب .این دستگاه زخمی میکند.
طبقۀ ارعال روانی ا سایامی :افسونکردن ،طلسمکردن.
 .44الف .معجون کوهی آدم را افسون میکند.
ب .معجون کوهی افسون میکند.
طبقۀ ارعال همرسشه باا کانشیاا :5گاریمکاردن (گریماور) ،آرایاشکاردن (آرایشاگر) ،ماسااژدادن
1. characteristic property alternation
2. characteristic property of agent alternation
3. characteristic property of instrument alternation

 .5این طبقه از افعال تنها در جمالتی که فاعل خا

همریشه با فعل حضور داشته باشد در این تناوب شرکت میکنند.
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(ماساژور) ،مددکردن (مددکار) (یاریکاردن  ،یااریدادن) .ارشاادکاردن (مرشاد) ،ناواختن (نوازناده)،
بافتن(بافنده).
 .49الف .گریمور در پشت صحنه افراد را گریم میکند.
ب .گریمور در پشت صحنه گریم میکند.
 1-6-1-4تناوبهای ویژگی خاص ابزار کنش

2

گونۀ ناگذرای این تناوب ،معنای غیررخدادی دارد (موسار  )12 :2091 ،و بیاانگر ایان اسات کاه ابازار
کنش ویژگی یا خاصیتی دارد که عمل فعل را ممکن میکند .در این تناوب ابزار خا ِ باهکاررفتاه توساط
کنشگر است که عمل فعل را ممکن میسازد و ابزارها بهتنهایی قادر به انجام رویداد فعل نیساتند (لاوین،
:)50-36 :9111
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.

این تناوب بیشتر با افعالی کاربرد دارد که در گونۀ گذرا یک گروه حرف اضافهای ابزاری میگیرند .اماا
با این حال در یک طبقۀ خا ِ افعال ممکن است برخی اعضا این ویژگی را دارا باشند و برخی فاقاد ایان
ً
ویژگی باشند .مثال در طبقۀ افعال آرایشی ،تنها افعالی در این تناوب شرکت میکنند کاه مایتوانناد فاعال
ابزاری بگیرند:
 .92الف .خواهرم موهایش را با شامپوی گیاهی شامپو کرد.
ب* .شامپوی گیاهی خوب شامپو میکند.
 .91الف .خواهرم موهایش را با مواد کراتین گیاهی کراتین میکند.
ب .مواد کراتین گیاهی خیلی خوب کراتین میکند.
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
شرکت کند .برای نمونه ،فعل «پۀتن» با ابزاری همچون «زودپز» در این تناوب شارکت مایکناد ،اماا باا
ِ
ابزاری همچون «اجاق گاز» نمیتواند چنین تناوبی داشته باشد:
 .90الف .او با این اجاق غذا را پۀت.
*این اجاق نمیپزد (طبیبزاده1314 ،الف.)199 :
 .93الف .او با زودپز سریع غذا را پۀت.
ب .زودپز سریع غذا را میپزد.
طبقا افعال شرکت کننده در این تناوب عبارتند از:
طبقۀ ارعال ابزاری :آبیاریکاردن ،اتاوزدن ،اتاوکاردن ،اتاوکشایدن ،اساپریکاردن ،آسافالتکاردن،
پارکااتکااردن ،پاااروکااردن ،جاااروکااردن ،جاااروکشاایدن ،ساامپاشاایکااردن ،شااۀمزدن ،ایمیاالکااردن،
پنچرگیریکردن ،صحافیکردن ،فاکسکردن ،آسیابکردن ،برقانداختن ،سوراخکردن ،بریدن.
 .95الف .مزارع را با استفاده از دستگاه آبیاری اتوماتیک آبیاری کردند.
ب .دستگاه آبیاری اتوماتیک راحت آبیاری میکند.
 .94الف .دستگاههایی تعبیه شده بود که به فواصل منظم مادهای خوشبوکننده اسپری میکردند.
ب .دستگاهها به فواصل منظم اسپری میکردند.
 .99الف .کفشها را با این واکس برق انداختم.
ب .این واکس برق نمیاندازد (طبیبزاده1314 ،الف.)199 :
طبقۀ ارعال آراسشی :2اکستنشنکردن ،بندانداختن ،پدیکورکردن ،تتوکردن ،رنگکردن ،سشوارکاردن،
سوهانکشیدن ،شانهکردن ،شینیونکردن ،شیوکردن ،فردادن ،ماانیکورکاردن ،ویاوکاردن ،هاشاورکاردن،
هایالیتکردن ،کراتینکردن ،لوالیتکردن ،اصالحکردن(شیو) ،برنزهکردن.
*طبقۀ ارعال آراسشی کل بدن :1آرایشکردن ،آراستن ،گریمکردن.
طبقۀ ارعال آشپزی :آبکردن ،پۀتن ،سرخکردن ،جوشاندن ،ذوبکردن ،کبابکردن.
 .99الف .مایکروویو خیلی سریع آب/ذوب میکند.
ب .مایکروویو خیلی سریع شکال را آب/ذوب میکند.
طبقۀ ارعال آمادهکادنی :ورزدادن ،همزدن.
 .99الف .با همزن برقی سریع تۀم مرغها را هم زد.
ب .همزن برقی سریع هم میزند.
 .1برخی از اعضای این طبقه که میتوانند فاعل ابزاری بگیرند در این تناوب شرکت میکنند.
 * .0در کنار طبقا فعلی نشانه عدم شرکت طبقه مذکور در تناوب است.
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طبقۀ ارعال پرونددادن :اتصالدادن ،ارتبااطدادن ،باافتن ،پیچانادن ،پیچیادن ،پیوناددادن ،تاابدادن،
تاباندن (بههمپیچاندن) ،جفتکردن ،چسباندن ،چفاتکاردن ،ریسایدن ،سانجاقکاردن ،شابکهکاردن،
گرهزدن ،متصلکردن ،وصلکردن.
طبقااۀ ارعااال یاکرباای :آمیۀااتن ،ترکیاابکااردن ،جمااعکااردن ،درهاامآمیۀااتن ،درآمیۀااتن ،مۀلااوط
کردن.
طبقۀ ارعال یماسی :ساییدن.
طبقۀ ارعاال خلاقکادنای :تحریارکاردن ،ضابطکاردن ،تایا کاردن ،کشایدن (نقاشای) ،نوشاتن،
ترجمهکردن
طبقۀ ارعال درمانی (باخای) :لمینیاتکاردن ،لیازرکاردن ،احیااکاردن ،بۀیاهزدن ،پانسامانکاردن،
تزری کردن ،برساژکردن ،بلیچکردن.
طبقۀ ارعال زدودنی :پاکساازیکاردن ،رفاوکاردن ،ضادعفونیکاردن ،فیلتارکاردن ،تصافیهکاردن،
تهویهکردن.
طبقۀ ارعال طبقهبندی :دستهبندیکردن ،طبقاهبنادیکاردن ،قااببنادیکاردن ،قالاببنادیکاردن،
قالبزدن ،قالبگیریکردن ،گروهبندیکردن.
طبقۀ ارعال مااقبتی :مسواککردن.
2

 7-1-4تناوب متمم مستقیم در مقام راه

در انگلیسی افعال  push/pullدر گونۀ گذرا با مفعول مستقیمی همراه هستند که بهمعناای مسایر چیازی
( )X'wayاست و همراه با گروه حرف اضافه جهتی هستند کاه بیاانگر جهات ایان مسایر اسات .افعاال
بسیاری با چنین ساختاری در انگلیسی وجود دارند ،اما بهزعم لوین تنها سه فعال press, push, shove
میتوانند در گونۀ ناگذرا مفعول مسیر را حذف کرده و همراه با گروه حارفاضاافه جهتای حضاور یابناد.
نگارندگان برای این تناوب در فارسی شاهدی نیافتند.
69. a. They pushed their way through the crowd.
)b. They pushed through the crowd.(Levin, 1993, p. 40

 .92الف .تظاهرکنندگان راهشان را از میان جمعیت گشودند.
ب *.تظاهرکنندگان از میان جمعیت گشودند.
1

 8-1-4تناوب امر تجویزی
تناوب امر تجویزی نیز یکی دیگر از تناوبهای گذرایی است که لوین در دستۀ تناوبهای حذف مفعاول
2. instructional imperative

1. way object alternation
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اول این تناوب نیز با ساختی گذرا همراه با مفعول آشکار هاهر میشاود
قابلدرک معرفی کرده است .گونۀ ِ
که در گونۀ دوم مفعول آشکار حذف میشود ،اما از بافت فعل قابلدرک است .از تفاو های قابال توجاه
این تناوب با تناوبهای پیشین ،ههور فعل در وجه امری است (لوین.)50-59 :
71. a. Bake the cake for 30 minutes.
b. Bake for 30 minutes.

از این رو افعالی که نمیتوانند در وجه امری بهکار روند ،در این تناوب شرکت نمیکنند:
 .90الف* .بستنی را دوست داشته باش.
ب* .دوست داشته باش( .طبیبزاده1314 ،الف)199 :
مفعول تأثیرپذیرفته دارند .در این تناوب،
این تناوب بیشتر با افعال رخدادی مشاهده میشود که
ِ
برخالف تناوب های پیشین که از فعل معنایش را میگرفات ،معناایش را از بافات
مفعول قابلدرک
ِ
ِ
افعال شرکتکننده در این تناوب عبار اند از:
طبقۀ
دارد.
اشاره
آن
به
فعل
که
گیرد
می
رویدادی
ِ
طبقۀ ارعال ابزاری :آبیاریکاردن ،اتاوزدن ،اتاوکاردن ،اتاوکشایدن ،اساپریکاردن ،آسافالتکاردن،
پارکااتکااردن ،پاااروکااردن ،جاااروکااردن ،جاااروکشاایدن ،سمپاشاایکااردن ،شااۀمزدن ،ایمیاالکااردن،
پنچرگیریکردن ،صحافیکردن ،فاکسکردن ،آسیابکردن ،سوراخکردن .بریدن.
ً
 .93الف .قهوه را آسیاب کنید تا کامال پودر شود.
ً
ب .آسیاب کنید تا کامال پودر شود.
 .95الف .امروز باید اتاقها را جارو بکشی و لباسها را اتو کنی.
ب .امروز باید جارو بکشی و اتو کنی.
طبقۀ ارعال نگه داشتن :احتکارکردن ،پساندازکردن ،جیرهبندیکردن ،رزروکردن.
 .94الف .در قدم اول باید پولهای خود را پسانداز کنید.
ب .در قدم اول باید پسانداز کنید.
طبقۀ ارعال یعوسضی :تعویضکردن ،تغییردادن ،جاباهجااکاردن ،جانشاینکاردن ،جاایگزینکاردن،
عوضکردن ،مبادلهکردن.
طبقۀ ارعال آراسشی :اکستنشنکردن ،بندانداختن ،پدیکورکردن ،تتوکردن ،رنگکاردن ،سشاوارکاردن،
سوهانکشیدن ،شامپوکردن ،شانهکردن ،شینیونکردن ،شیوکاردن ،فاردادن ،ماانیکورکاردن ،ویاوکاردن،
هاشورکردن ،هایالیتکردن ،کراتینکردن ،لوالیتکاردن ،آراساتن ،گاریمکاردن ،اصاالحکاردن (شایو)،
آرایشکردن ،برنزهکردن.
 .99الف .موها را رنگ کن ،شامپو کن و سپس شستشو بده.
ب .رنگ کن ،شامپو کن و سپس شستشو بده.
طبقۀ ارعال بهدست آوردن (باخی) :دانلودکردن ،بازیافتکردن.
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 .99الف .نرمافزار مورد نیاز را از سایت زیر دانلود کنید.
ب .از سایت زیر دانلود کنید.
طبقۀ ارعال پرونددادن :وصلکردن ،اتصالدادن ،ارتباطدادن ،باافتن ،پیچانادن ،پیچیادن ،پیوناددادن،
تابدادن ،تاباندن (بههم پیچاندن) ،چسباندن ،متصلکردن ،گرهزدن.
 .99الف .ابتدا سر و ته رول های رنگی را به هم وصل کرده و بپیچانید.
ب .به هم وصل کرده و بپیچانید.
طبقۀ ارعال یاکربی :آمیۀتن ،ترکیبکردن ،جمعکردن ،در هم آمیۀتن ،درآمیۀتن ،مۀلوطکردن.
 .91الف.در ابتدا مواد را با هم ترکیب کنید.
ب .با هم ترکیب کنید.
طبقۀ ارعال یماسی :ساییدن.
طبقۀ ارعال خوردنی :خوردن ،آشامیدن ،نوشیدن ،نوشکردن؟
 .92الف .این دارو را باید روزی سه بار بۀورید.
ب .روزی سه بار بۀورید.
طبقۀ ارعال خلقکادنی :تحریرکردن ،ضبطکردن ،تای کردن ،کشیدن (نقاشی) ،ترجمهکردن ،نوشتن.
 .91الف .شما باید مقاله را سریع ترجمه و تای کنید.
ب .شما باید سریع ترجمه و تای کنید.
طبقۀ ارعال درمانی (باخی) :لیزرکاردن ،بۀیاهزدن ،پانسامانکاردن ،تزریا کاردن ،جراحایکاردن،
عملکردن.
 .90الف .زخم را بعد از ضدعفونیکردن پانسمان کنید.
ب .بعد از ضدعفونیکردن پانسمان کنید.
طبقۀ ارعال زدودنی :پاکسازیکردن ،رفوکردن ،ضدعفونیکردن ،سانسورکردن.
 .93الف .با این محلول دستهایتان را ضدعفونی کنید.
ب .با این محلول ضدعفونی کنید.
طبقۀ ارعال سنجردنی (باخی) :اندازهکردن ،اندازهگرفتن ،اندازهگیریکردن ،ترازکردن ،تنظیم کردن.
 .95الف .دستگاه را روی درجه مناسب تنظیم کنید.
ب .روی درجه مناسب تنظیم کنید( .طبیبزاده1314 ،الف)199 :
طبقۀ ارعال طبقهبندی :دستهبندیکردن ،طبقاهبنادیکاردن ،قااببنادیکاردن ،قالاببنادیکاردن،
قالبزدن ،قالبگیریکردن ،گروهبندیکردن.
 .94الف .کتابها را مرتب دسته بندی کنید و در کارتن بچینید.
ب .مرتب دسته بندی کنید و در کارتن بچینید.
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طبقۀ ارعال یوارشی :جویدن ،قور دادن ،بلعیدن ،غرغرهکردن.
 .99الف .روزی سه بار محلول را غرغره کنید.
ب .روزی سه بار غرغره کنید.
طبقۀ ارعال مااقبت بدن :مسواککردن ،حمامکردن ،کیسهکشیدن.
 .99الف .بچهها میدانید که باید روزی سه بار دندانهایتان را مسواک کنید؟
ب .بچهها میدانید که باید روزی سه بار مسواک کنید؟
طبقۀ ارعاال آشاپزی :پۀاتن ،تفاتدادن ،جوشااندن ،کباابکاردن ،آبکاردن (ذوب) ،ذوبکاردن،
سرخکردن.
 .99الف .شکال را روی حرار مالیم آب کنید و سپس روی کیک بریزید.
ب .روی حرار مالیم آب کنید و سپس روی کیک بریزید.
ارعال آمادهکادنی :ریۀتن ،همزدن ،پوشاندن ،تکاندادن ،ورزدادن.
 .91الف .باید خمیر را نیمساعت ورز دهید.
ب .باید نیمساعت ورز دهید.

 5نتیجهگیری

در این پژوهش به بررسی یکی از انواع تناوبهای گذرایی با نام تناوب مفعاول قابالدرک پارداختیم .ایان
تناوب خود به هشت نوع تناوب تقسیم میشود که عبار اند از :تناوب مفعول نامشۀ  ،تناوب مفعاول
عضو بدن قابلدرک ،تناوب مفعول انعکاسی قابلدرک ،تناوب مفعول دوسویه قابالدرک ،تنااوب مفعاول
افتان اختیاری ،تناوب ویژگی خا  ،تناوب مفعول مستقیم در مقام راه و تناوب امر تجویزی .از ایان باین
تنها برای تناوب مفعول مستقیم در مقام راه در فارسی شاهدی یافت نشد .تمامی انواع دیگار تنااوبهاای
مذکور با شواهد و طبقا افعال شرکتکننده معرفی شدند.
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