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  شیوه نشان دادن فاعل و مفعول در زبان فارسی
  محمد راسخ مهند

  )استادیار دانشگاه بوعلی سینا(
  

  چکیده
در این مقاله سه شیوه رایج در زبانهاي مختلـف بـراي نـشان دادن روابـط دسـتوري شـامل تـوالی                

 –سپس دو نظام مهم حالت دهـی، یعنـی فـاعلی      . کلمات، مطابقه و حالت دهی معرفی شده است       
آنگـاه اسـتدالل   .   شـده اسـت  توصیف مطلق بررسی شده و ویژگیهاي مهم آنها –فعولی و ارگتیو    م

شده که فارسی از مطابقه و حالت دهی براي نشان دادن روابط دستوري استفاده مـی کنـد و نظـام     
.  در این رابطه بررسی شده اسـت  راویژگیهاي تکواژ .  مفعولی می باشد–حالت دهی فارسی فاعلی   

خش پایانی مقاله به برخی ویژگیهاي مشترك فاعل جمالت الزم و مفعول جمالت متعـدي در             در ب 
  .تقابل با فاعل جمالت متعدي اشاره شده است

  
  
  مقدمه 1

اصلی درون جملـه،     [arguments]زبانهاي مختلف با استفاده از سه شیوه می توانند رابطه موضوعهاي            
به عبارت دیگر سه راه وجود دارد که زبـانی نـشان    .  دهند یعنی فاعل و مفعول، را با فعل جمله نشان        

  : این سه راه عبارتند از.دهد کدام اسم درون جمله فاعل و کدام مفعول است
در برخی زبانها جایگاه اسم درون جمله مشخص مـی سـازدکه آیـا    :  [word order]توالی کلمات . الف

  .اي نشان دادن فاعل و مفعول بهره می بردانگلیسی از این شیوه بر. آن اسم فاعل یا مفعول است
(1) a. Jack saw Mary. 

b. Mary saw Jack. 
 

 مفعول است و در جمله    Mary فاعل و     Jackل  تنها توالی کلمات است که نشان می دهد در جمله او          
 در زبانهایی که از این شیوه براي نشان دادن روابط دستوري اسـتفاده مـی              .دوم نقشها برعکس است   

والی کلمات تا حدود زیادي ثابت است، اما اگر زبانی از مطابقه و حالت دهی براي نشان دادن         کنند، ت 
روابط دستوري بهره ببرد، توالی کلمات آن می تواند آزاد باشد یا دسـت کـم قیـد و بنـدهاي تـوالی                   

  .کلمات ثابت را نداشته باشد
مطابقه یک یا هر دو نقـش بـا فعـل           راه دومِ نشان دادن نقشهاي دستوري        : [agreement] مطابقه. ب

 وابسته یاانیم، زبانها می توانند هسته      د اگر در جمله فعل را هسته و موضوعها را وابسته ب           .جمله است 
برخی از زبانها هسته را نشان دار می کنند، یعنی از نظام مطابقه اسـتفاده مـی               . ها را نشان دار کنند    

 می کنند از شیوه سوم، یعنی نـشان دادن حالـت، اسـتفاده          زبانهایی که وابسته ها را نشان دار      . کنند
البته زبانهایی وجود دارد کـه از هـر دو نظـام، یعنـی              . می کنند که در ادامه به آن پرداخته می شود         

معموالٌ ونـدهایی کـه در مطابقـه بـه فعـل            .مطابقه و حالت دهی، به طور همزمان استفاده می کنند         
یهایی مانند شخص، شمار و جنس دستوري فاعل  یا مفعول یا هر          اضافه می شوند نشان دهنده ویژگ     
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 The boy hitsسی به صورت محدود گاهی فاعل با فعل مطابقـه دارد، ماننـد   یدر انگل. دو می باشند

the cat که وجود پسوند ،–s    امـا فارسـی از مطابقـه بیـشتر     .  به مطابقه فاعـل و فعـل مـرتبط اسـت
راي نشان دادن مطابقه فاعل و فعل دراکثر جمالت فارسـی نـشان           استفاده می کند و وجود شناسه ب      

فارسی گاهی نیز مطابقه میان مفعول و فعل را نشان می دهـد کـه نگارنـده در              . دهنده این امر است   
 ).ب1384راسـخ مهنـد   (آن بحث اشاره نمی شـود       مقاله مستقلی به آن پرداخته است و در اینجا به         

هستند داراي توالی کلمات آزادتري نسبت به زبانهایی هـستند کـه از       زبانهاي که داراي مطابقه قوي      
فعـل مـی   ) الـف (در نظام مطابقـه، منطقـاٌ   ). الف1384راسخ مهند (نظام مطابقه قوي بهره نمی برند   

، کـه در آن صـورت تـوالی         )ماننـد زبـان چینـی     (تواند با هیچ یک از موضوعها مطابقه نداشته باشـد           
ماننـد  ( فعل می تواند با فاعل مطابقه داشـته باشـد   ) ب(شان می دهد، یا کلمات روابط دستوري را ن    

فعل می تواند با فاعل و مفعـول مطابقـه داشـته باشـد         ) ج(، یا   )فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی    
اگر زبانی مطابقه مفعولی داشته باشد، مـی تـوان مطمـئن بـود کـه                .  [Kambera]مانند زبان کامبرا    (

  ).160 ص 1998تالرمن (اعلی نیز دارد مطابقه ف
سـومین راه نـشان دادن نقـشهاي دسـتوري ایـن اسـت کـه         : [case marking]نشان دادن حالت . ج

گروههاي اسمی خود به طریقی نشان دار شوند و آن نشانه بتواند فاعل یا مفعول بودن آنهـا را نـشان    
التـین  . ر می شوند و هسته نشان دار نمی شودفعل نشان دا در واقع در این زبانها، وابسته ها ي     .دهد

این نکته را نشان مـی  ) 2(مثالهاي . زبانی است که از نشانه هاي حالت براي این مقصود بهره می برد      
  .)154ص1998مثالها از تالرمن (دهند

(2) a. Puer-um  puella   audit. 
         Boy- ACC   girl:NOM  hear-PRES:3SG 
 
       b. Puella              puer-um   audit. 
           Girl:NOM boy  boy-ACC hear-PRES3SG. 
 
همانگونه که مشخص است در جمالت فوق فاعل یا مفعول بودن به توالی سـازه هـا ارتبـاطی نـدارد،      

  .بلکه وجود برخی پسوندها فاعل و مفعول را از هم جدا می سازد
این سه شیوه به این معنا نیست که هر زبانی فقط باید از یکـی از  البته باید به خاطر داشت که وجود     

این شیوه ها استفاده کند، در بسیاري از زبانها تلفیقـی از ایـن شـیوه هـا بـراي نـشان دادن روابـط                         
به فارسی خواهیم پرداخـت تـا مـشخص شـود فارسـی بـراي       ) 2(در بخش . دستوري به کار می رود    

اما قبـل ازپـرداختن بـه ایـن     .  استفاده می کندهام یک از این ابزار   نشان دادن روابط دستوري از کدا     
بحث اندکی درباره شیوه سوم، یعنی استفاده از نشانه هـاي حالـت، در زبانهـاي مختلـف بحـث مـی                 

  .کنیم
در جمالت الزم فقط فاعل وجـود دارد       . زبانشناسان موضوعهاي اصلی فعل رافاعل و مفعول می دانند        

از این رو سه موضـوع اصـلی را تـالرمن    . فاعل به همراه مفعول دیده می شودولی در جمالت متعدي   
فاعل جملـه    A فاعل جمله الزم، S . نشان می دهدS,A,Oبا استفاده از سه حرف     ) 152 ص   1998(

  .کمک می کند به روشن تر شدن بحث) 3(مثالهاي .  مفعول جمله متعدي استOمتعدي و 
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  . خوابید[S]علی . الف) 3(
  . خواند[O] نامه را[A]علی. ب     

 مفعـول جملـه   نامـه ب فاعل جمله متعدي اسـت، و  )3( فاعل جمله الزم و در  علیالف  ) 3(در جمله   
نظـام  . زبانهاي مختلف براي نشان دادن این سه موضوع مختلف از دو شیوه اصلی بهره می برند   . است

مطلق - و نظام دوم را ارگتیو     [Nominative-Accusative] مفعولی-اول نشان دادن حالت را نظام فاعلی      
[Ergative-Absolutive]  گروه اول را به اختـصار مفعـولی و گـروه دوم را ارگتیـو نیـز مـی                    . می نامند

  :شیوه نشان دادن حالت در این دو نظام به این شرح است. نامند
انه حالـت مـی   زم و متعدي به یـک شـیوه نـش     جمله ال   فاعلِ ،در این نظام  : مفعولی -نظام فاعلی . الف

زبان التین نمونه اي از ایـن شـیوه حالـت      . گیرند و مفعول جمله متعدي نشانه اي متفاوت می گیرد         
  ).153 ص 1998مثالها از تالرمن (آن را نشان می دهد )4(دهی است که مثالهاي 

(4) a. Puella        venit. 
         Girl-NOM  comes. 
     b. puer-um    puella       audit. 
         Boy-ACC  girl-NOM hears. 
همانگونه که مشخص است فاعل جمله اول که جمله الزم است همان نشانه حالتی را دارد که فاعـل                

 است کـه  um–جمله دوم،یعنی جمله متعدي، دارد، اما مفعول جمله دوم داراي نشانه حالت متفاوت      
در این زبانها فاعل جمـالت الزم و متعـدي حـالتی     .براي نشاندار کردن حالت متعدي به کار می رود    

مشابه می گیرند که حالت فاعلی نامیده می شود و مفعول جمالت متعدي حالتی متفاوت می گیـرد            
در زبان التین خود اسم در گروه اسمی نشانه حالت می گیرد، اما           . که حالت مفعولی خوانده می شود     

و مفعول بودن تغییر می کننـد و نـشان دهنـده حالـت     در زبان آلمانی حروف تعریف بر اساس فاعل         
حرف تعریـف معرفـه در حالـت مفعـولی      denحرف تعریف معرفه در حالت فاعلی و   derمثالٌ  . هستند
  .است

  
در این شیوه نشانه حالت فاعل جمله الزم و مفعول جملـه متعـدي همـسان      : مطلق -نظام ارگتیو . ب

نشانه حالـت فاعـل جملـه متعـدي را در ایـن      . تفاوت دارداست و با نشانه حالت فاعل جمله متعدي       
تـالرمن  . نظام ارگتیو و نشانه حالت مفعول جمله متعـدي و فاعـل جملـه الزم را مطلـق مـی نامنـد                    

  لـزگین را بـه عنـوان نمونـه اي از ایـن شـیوه حالـت دهـی از زبـان              ) 5(مثالهاي  ) 154 ص   1998(
(Lezgian)آورده است .  

(5)a.  Za       zi    balk'an      c'ud xipe-q     gana 
         I:ERG  my  horse:ABS ten  sheep-for give-PAST 
     
    b. zun     ata-na 
        I:ABS  come-PAST 
 
   c. Aburu        zun     ajib-da 
       they-ERG I:ABS  shame-FUT 
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 نشان داده شـده اسـت، در حـالی کـه در جملـه      zaدر جمله اول حالت ارگتیو فاعل جمله متعدي با  
 نـشان داده شـده کـه    zun و در جمله سوم مفعول جمله متعدي هـم بـا   zunدوم فاعل جمله الزم با  

  .حالت مطلق دارند
  :پردازند  دو نظام حالت دهی مینبه طور خالصه به تفاوتهاي ای) 1(جدولهاي 

  
  )1(جدول 

                    نظام مفعولی
A و S فاعلی   /Oمفعولی   
  

                    نظام ارگتیو
A ارگتیو  /, S O مطلق  
  

 در فارسی اشاره خـواهیم کـرد و   شیوه نشان دادن روابط دستوريمقاله حاضر به بحث   ) 2(در بخش   
  .اهیم ساختونکاتی را مطرح خ

  
   شیوه نشان دادن روابط دستوري در فارسی2

سخی براي این سوال هستیم که فارسی از کدام یک از سه شیوه مطرح           در این بخش در پی یافتن پا      
به نظر می رسد فارسی بـه طـور قطـع از    . براي نشان دادن روابط دستوري بهره می برد      ) 1(در بخش 

در واقع شناسه هاي فارسی ابزاري هستند    . مطابقه براي نشان دادن روابط دستوري استفاده می کند        
در عین حال فارسی در اکثـر مواقـع مطابقـه    .  فاعل را با فعل نشان می دهدکه فارسی با آنها مطابقه 

بـراي ایـن   . مفعول با فعل را نشان نمی دهد، اما در برخی ساختها این مطابقه نـشان داده مـی شـود    
. منظور پی بستها در فارسی پس از فعل قرار می گیرند و مطابقه مفعول و فعل را نـشان مـی دهنـد                   

براي بحث بیشتر در زمینه مطابقـه مفعـولی در فارسـی رك راسـخ     . ( این ادعاستمثالهاي زیر شاهد 
  ).ب1384مهند 

  .دوستم را دیدمش/علی/ او. الف) 6( 
  .کتاب را خواندمش.        ب

  
 ؟آیا فارسی از شیوه نخست، یعنی توالی کلمات، براي نشان دادن روابط دستوري اسـتفاده مـی کنـد       

د، باید جمالتی در فارسی یافت که فقط بـا جابجـا کـردن گروههـاي                اگر پاسخ این سوال مثبت باش     
. چنین جمالتی در فارسی بسیار نادر هـستند . اسمی درون جمله، نقش فاعل و مفعول نیز تغییر کند       

آن قـدر  .  را براي نمونه آورده استقورباعه مار می خورد و مار قورباغه می خوردمثال  ) 1370(نجفی  
ند که می تـوان گفـت فارسـی از تـوالی کلمـات بـراي نـشان دادن روابـط                 چنین مثالهایی کم هست   
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 در واقع استفاده از توالی کلمات براي نشان دادن روابط دستوري بیـشتر            .دستوري استفاده نمی کند   
   .در زبانهایی به کار می رود که از مطابقه و حالت دهی براي این منظور استفاده نمی کنند

پاسـخ بـه ایـن    .دهی براي نشان دادن نقشهاي دستوري استفاده مـی کنـد         آیا فارسی از شیوه حالت      
مفعولی عمل می کند و      -در واقع فارسی در حالت ساختاري مانند زبانهاي فاعلی        . سوال آسان نیست  

الت در فارسی کـاربرد  ح که در نگاه اول به عنوان نشانه  يتکواژ. از نظام حالت دهی استفاده می کند      
این تکواژ می تواند نشانه مفعول در فارسی باشد، اما نکته در این جاسـت کـه           . ست ا "را"دارد، تکواژ   

 در جملـه    "را"مفعولهاي فارسی وقتی معرفه باشـند بـه همـراه           .  همراه نمی شود   "را"هر مفعولی با    
اظهار می دارد این پدیده که مفعولی خـاص، مـثالً مفعـول             ) 132ص1989(کامري  . ظاهر می شوند  

او براي شاهد ادعاي خود زبانهاي ترکـی و  . نی نشانه حالت بگیرد امري استثنایی نیست  معرفه، در زبا  
امـا او در  .  اسـتفاده مـی کننـد   "را" و u فارسی را مثال می زند که براي نشان دادن مفعول معرفه از   

 وي اعتقـاد دارد  ).135همـان ص  (آیند  می "را"هاي نکره نیز همراه  برخی مفعول  ادامه می گوید که   
ي فارسی باید گفت نشانه حالت مفعولی است و با مفعول معرفه مـی آیـد، امـا تعریـف              "را"در مورد   

بـه نظـر وي   . معرفگی را با آنچه در مورد انگلیسی درك می شود باید به طـور متفـاوت اعمـال کـرد          
معرفگی را باید به صورت پیوستار در نظر گرفت که در این صورت برخی مفعولهـاي فارسـی کـه در                     

 مثـال کـامري     .رجمه انگلیسی به صورت نکره ترجمه می شوند، در واقع در فارسی معرفه می شوند              ت
کامري به طور خالصه نتیجـه مـی     . استیکی از آنها را به من بدهید در جمله    "یکی از آنها  "عبارت  

 در فارسی نشان دادن حالت مفعولی است، اما این حالـت بـه مفعولهـایی خـاص          "را"گیرد که نقش    
 در واقع فارسی فقط حالت مفعولی را نشان می دهد و حالت فاعلی را بـه صـورت بـی          .اعطا می شود  

 فاعل جمله الزم و متعدي، یک نـشانه مـشترك دارد و آن    یعنی حالت فاعلی،. نشان باقی می گذارد   
 نـشان  )7(مثالهـاي  با پذیرش این دیدگاه .  است"را"نشانه تهی است، اما حالت مفعولی داراي نشانه   

 داراي نـشانه حـالتی یکـسانند، و مفعـول           Aو فاعل جمله متعدي       S می دهند که فاعل جمله الزم     
  . داراي نشانه اي متفاوت از آن دو استOجمله متعدي داراي 

  . آمد[S]احمد. الف) 7(
  . خواند[O] را کتاب [A]احمد.      ب

وه مطابقه، به عنـوان اصـلی تـرین راه     می توان گفت فارسی عالوه بر بهره گیري از شی         با این حساب    
 -براي نشان دادن نقشهاي دستوري، از شیوه حالت دهی نیـز اسـتفاده مـی کنـد و از نظـام فـاعلی                      

  . مفعولی پیروي می کند
 را "را") 1996،1997(قمـشی .  آن را نشانه حالت معرفـی کـرده انـد   "را"نیز در تحلیل     افراد دیگري 

اي اسمی اعطـا مـی شـود کـه ویژگـی کالمـی از پـیش انگاشـته         نشانه حالت می داند که به گروهه     
 را با مفعولهاي مشخص مـرتبط مـی     "را"حضور  ) 2003(کریمی  . را دارا باشند   [presupposed]شده
 را نـشانه مبتـداي ثانویـه مـی دانـد، امـا در مقالـه        "را"در تحلیلی متفاوت، ) 1369(دبیرمقدم  . داند

 در فارسی امروز اتکا به نقـش  "را"تدالل کرد، که در توصیف  می توان اس   کهدیگري تصریح می کند     
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ن مفعولهـا، یعنـی مفعـول صـریح، اجتنـاب ناپـذیر اسـت        یدستوري آن به منزله نقش نماي صدرنش     
   ). 124ب ص 1383دبیرمقدم (

با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت فارسی از میان سه شیوه براي نـشان دادن روابـط دسـتوري، از                   
توالی کلمات استفاده نمی کند، از مطابقه در حد فراوان اسـتفاده مـی کنـد و از نظـام حالـت دهـی            

 مفعـولی،   براي نشان دادن رابطه مفعولی، اما نـه هـر  "را" مفعولی نیز با بهره گیري از نشانه       –فاعلی  
  .  بهره می برد

به ویژگیهاي معنایی فاعل در جمالت الزم و متعدي با دقت بیشتري نگاه می کنـیم و              ) 3(در بخش   
  .برخی تفاوتهاي آنها را بررسی می کنیم

  
   مطلق در فارسی– جلوه معنایی نظام ارگتیو 3
ت الزم و مفعول جمالت     ادوارد کینن در مقاله جالبی به بررسی شباهتهاي معنایی میان فاعل جمال            

متعدي در انگلیسی و برخی زبانهاي دیگر پرداخته است، و در عین حال تفاوت آنها با فاعل جمـالت              
وي برخی ویژگیهاي معنـایی را ارائـه کـرده اسـت کـه      ). 1984کینن (متعدي رانیز بیان کرده است   

اما نکته مهم ایـن  . اندقابل  در ت[A] در آنها مشترك هستند و با نقش ارگتیو       [S+O]نقشهاي مطلق   
مطلق صورت نگرفته است، زیرا در آن زبانها این تقابل نـه     –است که این بررسی در زبانهاي ارگتیو        

 صورت گرفته کـه یـا از تـوالی    یدر زبانهای بررسی مذکور. تنها عجیب نیست بلکه کامال طبیعی است  
 مفعـولی  – و یـا داراي نظـام فـاعلی    کلمات براي نشان دادن نقشهاي دستوري استفاده مـی کننـد،     

امـا از    مطلق نیستند،– در واقع کینن می خواهد بگوید این زبانها از حیث ساختاري ارگتیو            .هستند
  . مطلق عمل می کنند–حیث معنایی شواهدي دارند که مانند زبانهاي ارگتیو 

ن نقـشهاي دسـتوري   بحث شد، فارسی بیشتر از مطابقه بـراي نـشان داد          ) 2(همانگونه که در بخش     
 مفعـولی بـراي آن   –بهره می برد، و اگر هم نظام حالت دهی را براي آن در نظر بگیریم، نظام فاعلی     

سی شباهتهاي معنـایی فاعـل   ربه بر) 1984(صادق است، اما نگارنده با بهره گیري از مالکهاي کینن         
 را با فاعل افعال متعدي بررسی   افعال الزم و مفعول افعال متعدي در فارسی پرداخته و تفاوتهاي آنها           

این یافته ها نشان می دهد که فارسی نیز از حیث معنایی، طبق گفته کینن، شـباهتهاي  . کرده است 
البته باید دقت کرد که این گفتـه بـه آن معنـی نیـست کـه        .  مطلق دارد  –زیادي به زبانهاي ارگتیو     

ی ذکر می شود که نـشان دهنـده وجـود           مطلق می باشد، بلکه فقط نمونه های       –فارسی زبان ارگتیو    
برخی شباهتها میان فاعل افعال الزم و مفعول افعال متعدي از یک طرف، و فاعـل افعـال متعـدي از         

  . می پردازیمه عنوان مثال از شباهتهاي مذکوردر ادامه به پنج مالك معنایی ب. طرف دیگر است
  
  وابستگی موجودیت. الف

پیش از رخ دادن فعل وجود دارد، امـا موجودیـت فاعـل جملـه             مصداق فاعل جمالت متعدي اغلب        
الزم و مفعول جمله متعدي اغلب اوقات وابسته به فعل است و تا فعل انجام نشود آنها به وجود نمـی             
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در مـورد مفعـول جمـالت       ) 9(این نکته را در مورد فاعل جمالت الزم، و مثالهاي           ) 8(مثالهاي  . آیند
  .متعدي نشان می دهند

  .واقعه هولناکی رخ داد. لفا) 8(
  .آتش در خرمن به پا شد.      ب
  .جمعیتی به دور دیوانه جمع شد.      ج
  .نسیمی وزیدن گرفت.      د

  .مردي آتش در خرمن افروخت. الف) 9(
  . جوان قتلی مرتکب شددمر.      ب
  .احمد سخنانی ایراد کرد.      ج
   .  دروغ گفتحمید.      د

، شـدن  پـا  بستگی به آتشب موجودیت )8(، در رخ دادن بستگی به فعل واقعهدیت الف موجو) 8(در  
 وزیـدن  بـستگی بـه   نـسیم د موجودیـت  ) 8( و درجمع شدن بستگی به    جمعیتج موجودیت   )8(در  
. یعنی در هر کدام از این جمالت الزم اگر فعل صورت نگیرد، فاعل به طور مستقل وجود نـدارد         . دارد
ج )9(، در   مرتکـب شـدن    بـه    قتـل ب موجودیـت    )9(، در   افـروختن  بـه    تـش آموجودیت  الف  ) 9(در  

یعنـی در ایـن   .  بـستگی دارد گفـتن  بـه  دروغد موجودیت )9( و در  ایراد کردن  به   سخنانموجودیت  
اما بـا دقـت در      . جمالت، که همگی متعدي اند، تا فعلی انجام نشود مفعول موجودیت پیدا نمی کند             

می آنها فاعل فعـل متعـدي بـدون اشـاره بـه فعـل موجـودیتی         همین جمالت می توان گفت در تما      
بستگی به انجـام شـدن فعـل نـدارد و           مرد، مرد جوان، احمد و حمید       ت  ییعنی موجود . مستقل دارد 

 موجودیت فاعـل  گاهی اوقاتپس می توان نتیجه گرفت  .پیش از وقوع فعل نیز آنها وجود داشته اند      
، بستگی به رخداد فعل دارد، امـا  ) مطلق در نظام ارگتیویعنی(جمالت الزم و مفعول جمالت متعدي     

البته این به آن معنا نیست که هیچ فاعل جملـه الزم یـا           . در مورد فاعل افعال متعدي اینگونه نیست      
مفعول جمله متعدي را نمی توان مستقل از فعل یافت، بلکه بیشتر به ایـن معنـی اسـت کـه فاعـل                        

، یـا در جملـه     حسن آمد مثالً در جمله الزم     .  از فعل دارند   جمالت متعدي همگی موجودیتی مستقل    
 در هـر دو جملـه چـه در نقـش فاعـل و چـه در نقـش مفعـول         حـسن ، احمد حسن را دیـد متعدي  

موجودیتی مستقل دارد، اما نظر کینن بیشتر متوجه ایـن موضـوع اسـت کـه فاعـل افعـال متعـدي                
عـل افعـال الزم و مفعـول افعـال متعـدي،      ستقل از فعـل دارد، امـا در مـورد فا        مهمیشه موجودیتی   

نشان می دهند همیشه اینگونه نیست و گاهی اوقات آنها بدون فعـل          ) 9(و  ) 8(همانگونه که مثالهاي  
بحث نتیجه گرفت با توجـه بـه مـالك موجودیـت       این  در کل می توان از      . موجودیتی مستقل ندارند  

شـباهت معنـایی بـه سـاختهاي         نهادر آ مثالهایی یافت می شوند که       در جمالت فارسی هم      ،مستقل
 مطلق وجود دارد؛ یعنی حالت ارگتیو، فاعل جمالت متعدي، موجـودیتی مـستقل از فعـل                 –ارگتیو  

  .مطلق، فاعل جمالت الزم و مفعول جمالت متعدي، موجودیتی مستقل از فعل نداردحالت دارد، اما 
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  چندگانهمعانی . ب
ول در جمـالت    عـ زم، یـا مف   گی معنایی فاعل در جمالت ال     گاهی اوقات معناي یک فعل بر اساس ویژ       

در . به ندرت پـیش مـی آیـد   چنین اتفاقی در مورد فاعل جمالت متعدي         اما. متعدي، تغییر می کند   
مثالهـااز  ( شـده اسـت     "روشن بـودن  "تغییر فاعل جمله الزم باعث تغییر معناي گزاره         ) 10(جمالت  
  ).است1380صفوي 

  .دلم روشن است. الف) 10(
  .خانه روشن است.         ب
  .مسئله روشن است.         ج
  .چراغ روشن است.         د
  .هوا روشن است.         ه
  .سرنوشتش روشن است.        و

  . دیده می شود"قطع کردن"با مفعولهاي مختلف براي فعل ) 11(همین ویژگی در مورد جمالت 
  .احمد درختان را قطع کرد. الف) 11(

  .احمد تلفن را قطع کرد. ب        
  .ع کردطاحمد رابطه اش را ق.         ج
  .احمد دست دوستش را قطع کرد.         د
  .احمد برق را قطع کرد.         ه
  .احمد حرفش را قطع کرد.         و

پـس  .  نـدارد "قطع کـردن  "همگی یکسان است و تاثیري در معانی مختلف فعل          ) 11(فاعل جمالت   
ی هم فاعل جمالت الزم و مفعول جمالت متعدي همسان عمـل مـی کننـد و بـا فاعـل         در این ویژگ  

یعنی از حیث معنایی سازه هاي مطلق با سـازه هـاي ارگتیـو متفـاوت             . جمالت متعدي تفاوت دارند   
  .هستند

البته مثالهایی نیز می توان یافت که تغییر فاعل جمله متعـدي مـی تـوان بـه تغییـر معنـایی فعـل                       
این مثالها را آقاي دکتر طبیب زاده در اختیار         . (چنین اتفاقی افتاده است   ) 12(ر مثالهاي   د. بیانجامد

  ).نگارنده قرار دادند
  .برق دستم را گرفت. الف) 12(

  .مادرم دستم را گرفت.        ب
  .در این مثالها تغییر فاعل جمله متعدي باعث تغییر معناي فعل شده است

  
  محدودیتهاي گزینشی. ج

 در انتخاب فاعل و مفعول خود محـدودیتهایی اعمـال مـی کننـد کـه بـه آنهـا محـدودیتهاي                     افعال
 حتمـا بایـد جانـدار    "کـشتن "مثال مفعول فعـل  ). 4فصل الف، 1383دبیرمقدم (گزینشی می گویند  
  . نیز باید همین ویژگی را دارا باشد"خسته شدن"باشد، و فاعل فعل 
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 مفعول فعل متعدي محدودیتهاي گزینشی بیـشتري اعمـال          افعال در مورد انتخاب فاعل فعل الزم و       
و مفعـول   ) در حالـت الزم   ( ، فاعل    کردن/منفجر شدن مثال براي فعل    .  تا فاعل فعل متعدي    می کنند 

.  و غیـره   بمب، کپسول گاز، ماشین   باید داراي نوعی انسجام فیزیکی باشند، مانند        ) در حالت متعدي  (
ماننـد   (تکان خوردنفاعل فعل . نفجر کرد، یا آنها منفجر نمی شوند را م آب یاهوا، دریااما نمی توان  

مـی توانـد مفعـول    ) گـل مانند  (بو دادن باشد، یا فاعل فعل تکان دادن، می تواند مفعول فعل      )پرچم
می تواند مفعول صورت متعـدي آن       ) شیر ریخت مانند   (ریختنیا فاعل فعل الزم     .  باشد بوکردنفعل  
پس فاعـل فعـل الزم و مفعـول فعـل متعـدي داراي محـدودیتهاي       ). ا ریخت بچه شیر ر  مانند(باشد  

گزینشی خاص تري هستند که در مورد فاعل افعال متعدي اینگونه نیست و محدودیتهاي کلی تري                
   .مانند انسان بودن، جامد بودن، جاندار بودن و نظایر آن الزم است

  
  پذیرانقش . د

، فاعل جمـالت الزم و مفعـول جمـالت          )6فصل  الف،  1383رك دبیرمقدم   ( از میان نقشهاي معنایی   
هستند، به این معنی که کامال تحت تاثیر فعل قرار می گیرند و معموال               [Patient] پذیرامتعدي اکثرا   

 )13(فاعل جمـالت الزم  . فاعل جمالت متعدي به ندرت کنش پذیر هستند. تغییر وضعیت می دهند   
کـنش  ) 14(اما فاعل جمالت متعدي در مثالهاي  .  هستند کنش پذیر ) 14(و مفعول جمالت متعدي     

  .پذیر نیستند
  .خانه فروریخت.الف) 13(

  .احمد ناپدید شد.         ب
  .شیر ترش شد.         ج
  .ماشین منفجر شد.         د
  .آهن زنگ زد.        ه

  .علی ماشین را منفجر کرد. الف) 14(
  .علی شیر را نوشید.      ب
  .ه پنیر را خوردگرب.       ج
  .بچه گلدان را شکست.       د

از . هـستند  [Experiencer]یا تجربه گر  [Instrument]ابزار  ، [Agent] فاعل جمالت متعدي اکثرا عامل   
این حیث نیز فاعل جمالت الزم و مفعول جمالت متعدي داراي ویژگی مشترك هستند، ولـی فاعـل     

  .جمالت متعدي با آنها تفاوت دارد
   
  پذیرنده نقش .ه

 سازه اي است که تحت حرکت واقع می شود و با افعـال حرکتـی               [Theme] پذیرندهمنظور کینن  از     
ول جمـالت متعـدي سـازه    عـ بر این اساس، فاعل جمـالت الزم و مف ). 208ص 1984کینن (می آید   

مـشخص مـی     [Source]و منبـع   [Goal]هایی هستند که حرکت آنها توسط نقشهاي معنایی هـدف          
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متعدي این امر فقط وقتی صورت می گیرد که مفعـول آنهـا نیـز در حـال         در مورد فاعل افعال   . ودش
فاعل جمالت الزم با افعال حرکتی آمده است و هدف و منبع حرکـت          ) 15(در جمالت   . حرکت باشد 

  . استپذیرندهدر این جمالت فاعل فعل الزم . آنها با گروه حرف اضافه اي مشخص شده است
  . علی به آشپزخانه رفت.الف) 15(

  .بچه به استخر افتاد.        ب
  . به داخل دروازه غلتیدپتو.        ج
  .علی از نردبان افتاد.        د
  .شیرجه رو از تخته پرید.        ه
  .بچه از درخت پایین پرید.       و

  . ه است است و هدف و منبع حرکت مشخص شدپذیرندهنیز مفعول فعل متعدي ) 16(در جمالت 
  .پزشک مریض را به داخل اتاق برد. الف) 16(

  .نگهبان رئیس را تا فرودگاه همراهی کرد.         ب
  .پلیس دزد را تا محل سرقت تعقیب کرد.         ج

.  نیز مشخص اسـت    تمفعول حرکت کرده و هدف حرک     ) 16(همانگونه که مشخص است در جمالت       
امـا فاعـل   .  در صورتی که مفعول نیز حرکت کـرده باشـد  فاعل این جمالت نیز حرکت کرده اما فقط    

  .از اینگونه هستند) 17(مثالهاي .  باشدپذیرندهجمالت متعدي می تواند ثابت باشد و مفعول 
  
  .راننده مسافر را از اتوبوس پیاده کرد. الف) 17(

  .علی لباس را از کمد برداشت.         ب
  

  باشـد و هـدف    پذیرندهو مفعول جمله متعدي می تواند       پس می توان نتیجه گرفت فاعل جمله الزم         
و منبع آنها بایک گروه حرف اضافه اي مشخص گردد، در عین حال فاعل جمله متعـدي مـی توانـد                     

  . باشدپذیرندهآن هم ثابت باشد و یا اگر حرکت کند باید مفعول 
نایی فاعل جمـالت الزم  مالکهاي پنجگانه فوق همگی حکایت از یک نکته دارند و آن اینکه رفتار مع             

 شبیه به یکدیگر اسـت و بـا   تا حدوديمطلق، -و مفعول جمالت متعدي، یعنی مطلق در نظام ارگتیو    
  . مطلق، متفاوت است–فاعل جمالت متعدي، یعنی ارگتیو در نظام ارگتیو 

   نتیجه گیري4
تـوالی   توري شـامل  در این مقاله ابتدا سه شیوه رایج در زبانهاي مختلف براي نشان دادن روابط دسـ               

آنگاه استدالل شد که فارسی از مطابقه و حالت دهی بـراي  . کلمات، مطابقه و حالت دهی معرفی شد      
.  مفعولی مـی باشـد     –نشان دادن روابط دستوري استفاده می کند و نظام حالت دهی فارسی فاعلی              

الت متعـدي در  در بخش پایانی مقاله به برخی ویژگیهاي مشترك فاعل جمالت الزم و مفعـول جمـ           
  .تقابل با فاعل جمالت متعدي اشاره شد
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