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نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی
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تاریخ دریافت مقاله94/4/21 :؛ تاریخ پذیرش مقاله94/5/18:

چکیده
در این مقاله ،نمود واژگانی افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی مورد بررسی قرار میگیرد .بدین
منظور ،پس از مروری کوتاه بر نمود و انواع آن ،به سه دیدگاه رایج در خصجوص نمجود واژگجانی افعجال
مرکب در زبان فارسی پرداخته میشود .در دیدگاه اول ،همکرد ،عامل تعیینکنندۀ نمود واژگجانی افعجال
مرکب تلقی شده است .دیدگاه دوم ،عنصر پیشفعل را تعیینکنندۀ نمود واژگانی در افعال مرکب قلمداد
کرده ،ت مامی افعال مرکب مشتق از صفت را دارای نمود یکسان انگاشجته اسجت؛ و در دیجدگاه سجوم ،بجه
تفاوت نمود افعال مذکور اشاره شده ،اما دلیل آن تبیین نشده است .در ایجن مججقاله ،پججس از بررسججی
افعال مرکب مشتق از صفت رای در زبان فارسی و قرار دادن آنجها در معجرض آزمجونهجای کرانمنجدی،
نشان میدهیم که دیدگاه مبتنی بر ساخت مدرج که در آن ویژگیهای معنایی صفت پایجۀ فعجل لحجا
شده باشد ،از مبنای نظری محکمتری در تبیین نمود واژگانی افعال مرکجب مشجتق از صجفت برخجوردار
خواهد بود.
واژههای کلیدی :فعل مرکب مشتق؛ نمود واژگانی؛ کرانمندی؛ ساخت مدرج ،عنصر پیشفعل.

 .1این مقاله از پایاننامهی کارشناسی ارشد اینجانب با عنوان «ساخت موضوعی افعال مرکب مشتق از صفت در
زبان فارسی» به راهنمایی استاد ارجمندم جناب آقای دکتر کریمی دوستان استخراجشده است که در شهریور 93
در گروه زبان شناسی دانشگاه تهران از آن دفاع کردم .از اساتید ارجمند جناب آقای دکتر درزی بابت مشاوره
سودمندشان و جناب آقای دکتر مزدک انوشه که در جایگاه استاد داور ،نکات بسیار ارزشمندی را به اینجانب
گوشزد کردند بینهایت سپاسگزارم.
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

gh5karimi@ut.ac.ir
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 -1مقدمه
نمود 1عبارت است از «نحوهی نگرش به ساختار زمانی درونی یك موقعیجت» (کجامری
 .)1976:3نمود عمدتاً به دو نوع «دستوری» و «واژگانی» طبقهبندی میشود.
نمود دستجوری 2که در سطح جمله مورد بررسجی قجرار مجیگججیرد بجه دیججدگاهی
میپردازد که گوینده در ارتباط با یك رویداد خاص برگزیده اسجت (اسجمیت.)1991 :
بدین معنا که گوینده ممکن است به کل رویداد یا تنها به بخشی از آن اشاره کند .بجه
جمالت زیر توجه کنید:
( .1الف) – احمد دارد کتاب میخواند.
( .1ب) – احمد کتاب را تا آخر خواند.
در جملۀ ( 1الف) تنها به بخشی از رویداد «کتاب خوانجدن» اشجاره شجده اسجت؛ از
اینرو ،جملهی مذکور دارای نمود ناقص 3تلقی میشود؛ اما در جملهی ( 1ب) ،گوینجده
دیدگاهی را برگزیده است که در قالب آن به کل رویداد پرداخته شده است؛ به همجین
دلیل ،جمله دارای نمود کامل 4قلمداد میشود .نمود دستوری ویژگی جمله به حساب
میآید و معموالً به وسیلهی نشانههای تصریفی در فعل جمالت نمایانده مجیشجود .بجه
عنوان مثال ،در زبان فارسی ،تکواژهای «می» و فعل کمکی «داشجتن» ،از نشجانههجای
نمود ناقص محسوب میشوند .نمود واژگانی 5که از آن با عنجاوینی وجون نجوع عمجل،6
نمود درونی 7و نمود موقعیتی 8نیز یاد شده به بررسی آن دسته از ویژگیهای معنجایی
فعل میپردازد که با ساختار زمانی «فعل» در ارتباط است .نمود واژگانی از ویژگیهای
ذاتی فعل است و در اکثر زبانها – برخالف آنچه در مجورد نمجود دسجتوری گفتجیم -
تظججاهر سججاختواژی نججدارد .در بررسججی نمججود واژگججانی ،بججا مسججاللی از قبیججل دیججرش،9
کرانمندی 10و همگن بودن 11ساختار درونی فعل روبرو هستیم.
1

. Aspect
. Grammatical aspect
3
. Imperfective aspect
4
. Perfective aspect
5
. Lexical aspect
6
. Aktionsart
7
. Inner aspect
8
. Situation aspect
9
. Duration
10
. Telicity
11
. Homogeneity
2
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دیرش فعل بدین معناست که رویداد مورد اشارۀ آن ،قدری طول میکشد یا الاقل بجه
نظر میرسد که طول میکشد (کامری .)41:1976 ،از نقطجهنظجر کرانمنجدی – یعنجی
2
دارا بودن یا نبودن نقطه پایانی– افعال را میتوان به دو دستهی کرانمند 1و ناکرانمند
تقسیم کرد .افعال کرانمند ،دارای نقطۀ پایانیاند؛ به این معنا که فعل تجا رسجیدن بجه
نقطۀ زمانی خاصی ادامه پیدا میکند .بجه عنجوان مثجال« ،منجمجد شجدن» یجك فعجل
کرانمند است ورا که انجام آن مستلزم رسیدن به یجك نقطجۀ زمجانی خجاص  -یعنجی
انجماد کامل  -است و اگر پیش از نقطۀ مذکور ،در انججام فعجل وقفجهای ایججاد شجود،
نمیتوان مدعی شد که رویداد مورد اشارهی فعل انجام شجده اسجت .در مقابجل ،افعجال
ناکرانمند فاقد نقطۀ پایانی هستند و اگر در حین انجام آنها ،وقفهای پیش بیاید باز هم
می توان گفت فعل انجام شده است .به عنوان مثجال ،در جملجۀ «علجی دارد مجیدود»،
حتی در صورت توقف عمل در هر لحظه از انجام آن ،باز هم میتوان گفت فعجل انججام
شده است یعنی «علی دویده است» .در این مقاله سعی خواهیم کرد به بررسجی نمجود
واژگانی در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسجی بپجردازیم .از آنججا کجه افعجال
مذکور از ترکیب صفت و همکرد به وجود میآیند پرسشی که مقالهی حاضر در صجدد
پاسخگویی به آن است عبارت خواهد بود از تعیین میزان سهم و نقش اجزای تشجکیل
دهندهی افعال مذکور در تعیین نمود واژگانی فعل؛ به عبارت دیگر میکوشیم بجه ایجن
پرسش پاسخ دهیم که در افعال مرکجب مشججتق از صججفت در زبججان فارسجی ،عنصجر
پیشفعل تعیینکنندهی نمود واژگانی فعل است یا همکرد.
 -2پیشینۀ تحقیق
در حوزۀ مطالعه ی عوامل تأثیرگذار در تعیین نمود فعل مرکب در زبجان فارسجی ،سجه
دیدگاه عمده به وشم میخورد:
 -1-2کریمی دوستان ()1997
3

کریمی دوستان ( )1997معتقد است از آنجا که همکرد ،ویژگیهای نمجودی خجود را
حفظ کرده ،در ترکیب با پیشفعل ،عامل تعیین کننده ی نمود فعل مرکب به حسجاب
1

. Telic
. Atelic
3
. Aspectual properties
2
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میآید .به عنوان مثال ،از دیدگاه او« ،شدن» که یك همکرد گذرا  -و البته کرانمنجد -
به شمار میرود ،در ترکیب با پیشفعل «امضا» ،ویژگیهای نمجودی خجود را بجر فعجل
مرکب حاصله تحمیل میکند؛ از اینرو ،فعل «امضا شدن» ،کرانمندی خجود را مجدیون
همکرد «شدن» است .وی نخست با ذکر شواهدی از افعال مرکب زبان فارسجی ،نشجان
داده است که تغییر همکرد ،موجب تغییر نمود فعل میشود؛ آنگجاه همکردهجای زبجان
3
فارسی را بر اساس ویژگیهای نمودیشان ،به سه دسجتهی ایسجتا ،1آغجازی 2و گجذرا
تقسیم کرده است.
 -2-2فولی و دیگران ()2005
دیدگاه دوم که از سوی فولی و دیگران ( )2005اراله شده ،در تقابل آشکار بجا کریمجی
دوستان ( ) 1997قرار دارد ورا کجه کرانمنجدی فعجل مرکجب را بجه عنصجر پجیشفعجل
منتسب کرده است .بر این اساس ،همکرد در افعال مرکب زبان فارسی ،تنهجا عهجدهدار
تعیین کنشگر و موضوع بیرونی قلمداد شده و در تعیجین نمجود آن سجهمی نجدارد .بجه
عبارت دیگر ،نمود فعل توسط پیشفعل تعیین میشود .در این دیدگاه ،تمجامی افعجال
مرکب مشتق از صفت ،کرانمند تلقی شدهاند .فجولی و دیگجران ( )2005معتقدنجد کجه
همکرد «شدن» تنها همکردی است که میتواند تعیجین کننجدهی نمجود فعجل مرکجب
قلمداد شود؛ از اینرو ،افعال مرکب حاصل از آن  -فارغ از مقولۀ دستوری عنصر پجیش-
فعل -همواره کرانمند خواهند بود.
 - 3 -2پانچهوا ()2008
پانچهوا ( )2008صفت را عامل تعیین نمود فعل مرکب مشتق ،تلقی کرده است با این
تفاوت که وی ،برخالف فولی و دیگران ( )2005معتقد اسجت افعجال مشجتق از صجفت،
میتوانند دارای نمود ناکرانمند نیز باشند.

1

. Stative
. Initiatory
3
.Transition
2
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 -3نمود در افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی
فعل مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی ،به افعالی اطجال مجیشجود کجه از ترکیجب
صفت و یکی از همکردهای «بودن ،شدن و کردن» ساخته میشجوند (کریمجی 1997؛
کریمی دوستان )1997؛ مانند:
بیدار بودن /شدن /کردن
گرم بودن /شدن /کردن
آگاه بودن /شدن /کردن
«بودن» در زبان فارسی ،یك فعل ایستا به شمار میرود (کریمی .)1997،این فعجل
میتواند به عنوان یك همکرد با صفت ترکیب شده ،فعل مرکب ایستا به دسجت دهجد؛
حال آنکه ترکیب صفت و همکردهجایی نظیجر «شجدن» و «کجردن» بجه ایججاد افعجالی
منتهی میشود که از آنها با عنوان تناوب سببی 1یاد میکنند .در ایجن مقالجه تنهجا بجه
بررسی کرانمندی در ترکیب صفت با «شدن و کردن» میپردازیم ورا که افعال ایسجتا
فاقد ساخت درونیاند و در بررسی نمود فعل ،ذکری از آنها به میان نمیآید .به همجین
دلیل ،در این مقاله مراد از «افعال مرکب مشتق از صفت» ،ترکیب صفت با «شجدن» و
«کردن» است.
برای تفکیك افعال کرانمند از افعال ناکرانمند از آزمونهایی استفاده میشجود کجه بجه
آزمونهای کرانمندی معروفند .از جملۀ مهمترین این آزمجونهجا آن اسجت کجه افعجال
کرانمند با قیدهایی مانند «در عرض  Xزمان» - ،که بجه نقطجۀ پایجان رویجداد اشججاره
میکنند  -سازگاری دارند .در مقابل ،افعال ناکرانمند با عبارتهایی نظیر «به مدت X
زمان»  -که نشاندهندۀ مدت زمان انجام فعل هستند  -سازگاری دارند .در این مقالجه
سعی شده است که از عبارتهای قیدی مانند «در عرض یك سجاعت» و نظجایر آن در
مقابل قیدهایی نظیر «به مدت یك ساعت»« ،ساعتها» و نظایر آن به عنوان معیاری
برای تفکیك این دو دسته از افعال استفاده شود.
افعال مرکب مشتق از صفت وقتی در معرض آزمونهای کرانمنجدی قجرار مجیگیرنجد،
رفتار ثابتی از خود نشان نمیدهند و از این حیث ،میتوان آنها را به دو دسته تقسجیم
کرد .دستۀ اول ،افعالی را شامل میشود که ویژگجی افعجال کرانمنجد را از خجود نشجان
میدهند ،مانند «بیدار شدن /کردن»:
.Causative alternation

1
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(کرانمند)
( .3الف)  -علی * ساعتها  /در عرض یك دقیقه ،پسرش را بیدار کرد.
(کرانمند)
( .3ب) -پسرش * ساعتها  /در عرض یك دقیقه بیدار شد.
و در دستهی دوم ،افعالی مانند «گرم شدن /کردن» ،جای میگیرند کجه ویژگجیهجای
افعال ناکرانمند را از خود بروز میدهند:
(ناکرانمند)
( .4الف)  -حمید (به مدت) پن دقیقه غذا را گرم کرد.
(ناکرانمند)
( .4ب) – غذا (به مدت) پن دقیقه گرم شد.
مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که درمییابیم افعال دستۀ دوم ،رفتاری دوگانه دارنجد
و گاهی شبیه افعال کرانمند عمل میکنند؛ مانند:
(کرانمند)
( .5الف)  -حمید در عرض پن دقیقه غذا را گرم کرد.
(کرانمند)
( .5ب)  -غذا در عرض پن دقیقه گرم شد.
( .6الف) -پلیس ساعتها /در عرض نیمساعت مردم را آرام کرد(.ناکرانمند/کرانمند)
( .6ب) -مردم سججاعتها  /در عججرض نیجمسججاعت آرام شدند( .ناکرانمند/کرانمند)
به عبارت دیگر ،برخی از افعال مشتق از صفت ،مانند «بیدار شجدن /کجردن» ،همجواره
کرانمندند و برخی دیگر ،ماننجد «گجرم شجدن /کجردن» و «آرام شجدن/کردن» ،گجاهی
ناکرانمند و گاهی کرانمند به حساب میآیند.
هی و دیگران ( )132 :1999در تأیید اسجتداللهجای ابجاش ( ،)1986پوستیوفسجکی
( ،)1991ون ولین و الپوال ( )1997و لوین و راپاپورت ( )1999اظهجار داشجتهانجد کجه
سببی بودن فعل و کرانمندی آن باید از یکدیگر تفکیك شوند؛ ورا که الزم یا متعجدی
بودن فعل ،هیچ تأثیری بر کرانمندی آن ندارد و هجر یجك از افعجال الزم یجا مججتعدی،
میتوانند به صورت کرانمند یا ناکرانمند به کار روند.
اگر به پیروی از کریمی دوستان ( ،)1997همکرد را تعیجینکننجدۀ نمجود فعجل تلقجی
کنیم ،تمامی افعال مرکب مشتق از ترکیجب صجفت و «شجدن» و یجا افعجال مشجتق از
ترکیب صفت و «کردن» ،میبایست دارای نمود یکسان باشند؛ به عبارت دیگر ،تغییجر
همکرد میبایست بر کرانمندی فعل تأثیرگذار باشد؛ اما همانگونه که در مثالهای ()7
تا ( )11مشاهده میکنیم ،تغییر همکرد در افعال مذکور تنها منجر بجه تغییجر فعجل از
متعدی به الزم و یا برعکس میشود و در تعیین کرانمندی فعل بیتأثیر است:
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( .7الف) ج احسان در عرض پن دقیقه حریفش رو مات کرد.
( .7ب) ج حریف احسان در عرض پن دقیقه مات شد.
( .8الف) ج اشغالگران در عرض یك روز شهر را نابود کردند.
( .8ب) ج شهر در عرض یك روز نابود شد.
( .9الف) ج او در عرض یك دقیقه بچهها را بیدار کرد.
( .9ب) ج بچهها در عرض یك دقیقه بیدار شدند.
( .10الف) ج آنها در عرض یك ساعت ساختمان را منفجر کردند.
( .10ب) ج ساختمان در عرض یك ساعت منفجر شد.
( .11الف) ج او در عرض یك دقیقه قاضی را متقاعد کرد.
( .11ب) ج قاضی در عرض یك دقیقه متقاعد شد.

(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)
(کرانمند)

مثالهای فو نشان میدهد که تغییر همکجرد در تغییجر کرانمنجدی فعجل تأثیرگجذار
نیست؛ بنجابراین اگجر نتجوانیم همکجرد را کجه بجه تعبیجر کریججمی دوسججتان (،)1997
ویجژگیهای نمودیاش به فعل مرکب تسری مییابد  -عامل تعیین نمجود واژگجانی در
افعال مرکب مشتق از صفت قلمداد کنیم ،به ناوار باید پجیشفعجل را در ایجن مسجئله
دخیل بدانیم و این فرض ،ما را به دیدگاهی رهنمون میشود که مورد حمایت فجولی و
دیگران ( )2005است.
همانطور که پیشتر گفتیم ،فجولی و دیگجران ( )2005پجیشفعجل را عهجدهدار تعیجین
کرانمندی فعل مرکب قلمداد کرده ،معتقدنجد کجه ترکیجب صجفت و همکجرد ،موججب
کرانمندی فعل خواهد شد؛ اما آنچه دیدگاه آنان را دوار تزلزل میکنجد ایجن واقعیجت
است که افعجال مرکجب مشجتق از صجفت  -حتجی در صجورت ثابجت مانجدن همکجرد -
همانطور که در مثالهای ( )3تا ( )6مشاهده شد ،رفتار یکسانی در قبجال آزمجونهجای
نمود از خود نشان نمیدهند .مثالهای ( )3تا ( )6به منظور سجهولت ارججاع در قالجب
شمارههای ( )12تا ( )15تکرار شدهاند:
(کرانمند)
( )12علی*ساعتها /در عرض یك دقیقه ،پسرش را بیدارکرد.
(ناکرانمند)
( )13حمید (به مدت) پن دقیقه غذا را گرم کرد.
(کرانمند)
( )14حمید در عرض پن دقیقه غذا را گرم کرد.
(ناکرانمند/کرانمند)
( )15پلیس ساعتها  /در عرض نیمساعت مردم را آرام کرد.
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نمونههای ( )12تا ( )15نشان میدهند که بجا وججود ثابجت مانجدن همکجرد ،برخجی از
افعال مشتق از صفت دارای نمود ثابت نیستند :بجدین معنجا کجه برخجی ماننجد «بیجدار
کردن» همواره کرانمندند؛ برخی دیگجر ماننجد «گجرم کجردن» و «آرام کجردن» گجاهی
کرانمندند و گاهی ناکرانمند.
با بررسی نمونههای ( )3تا ( )15میتوان به دو نکتۀ اساسی پی برد :اوالً اینکه همکرد
در تعیین کرانمندی افعال مرکب مشتق از صفت تأثیرگذار نیسجت؛ ثانیجاً افعجال دارای
همکرد یکسان نیز در برخی موارد دارای نمود متفاوت بجا یکجدیگر هسجتند .بجیتجأثیر
بودن دو همکرد «شدن» و «کردن» در تعیین کرانمندی فعل مرکب مشجتق از صجفت
از یکسو و ثابت نبودن کرانمندی افعال مذکور از سوی دیگجر ،مجا را وادار مجیکنجد در
جستجوی عوامل دیگری برآییم که بتواند عدم ثبات رفتاری این دسته از افعال مرکب
را توجیه کند.
 -4ویژگیهای معنایی صفت
در بخش قبل گفتیم که تغییر همکرد در افعال مرکب مشتق از صجفت نمجیتوانجد بجر
کرانمندی فعل تأثیرگذار باشد .از سوی دیگر ،نشان دادیم که بسیاری از افعال مذکور،
حتی در صورت عدم تغییر همکرد ،در قبجال آزمجونهجای کرانمنجدی رفتجار یکسجانی
ندارند؛ بدین معنا که برخی از آنها مانند «بیجدار شجدن» کرانمندنجد؛ و برخجی دیگجر،
مانند «گرم شدن» ،گاهی کرانمندند و گاهی ناکرانمند؛ بنابراین ،به نظجر مجیرسجد در
تالش برای اتخاذ دیدگاهی که بتواند از عهدۀ تبیین کرانمنجدی ایجن دسجته از افعجال
برآید ،باید پیش از هر ویز دیگر ،ویژگیهای معنایی صفت پایۀ آنهجا را مجورد بررسجی
قرار دهیم.
 -1-4نوع تغییر
یکی از مهمترین ویژگیهای معنایی افعال مشتق از صفت ایجن اسجت کجه  -بجرخالف
بسیاری از افعال متعدی  -تنها یکی از ویژگیهای مفعولشجان دوجار تغییجر مجیشجود
(راپاپورت و لوین2002 ،؛ بیورز .)2011 ،به عنوان مثال ،در جمالت ( )16تا ( )18کجه
دارای افعال متعدی هستند ،نمیتوان نوع تغییر ایجاد شده در مفعول را به طور دقیجق
صورتبندی کرد؛ به عبارت دیگر ،ماهیت تغییر ایجادشده در مفعجول نمونجههجای فجو
بسیار پیچیده است:
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( )16او نامه را به من تحویل داد.
( )17معلم درس اول را توضیح داد.
( )18او فرزندش را به مهد کودک برد.
حال آنکه ،در افعال مرکب مشتق از صفت ،ماهیت تغییر مورد اشارۀ فعل از وضوح
بیشتری برخوردار است و قابلسنجش است .به عنوان مثال ،در جمالت ( )19تجا ()21
به ترتیب« ،دما»« ،ارتفاع» و «اندازۀ» مفعول دوار تغییر شده است و مجیتجوان آن را
اندازهگیری کرد:
( )19امروز هوا گرمتر شده.
( )20دستش رو بلند کرد.
( )21بچهها خیلی زود بزرگ شدند.
قابلسنجش بودن ویژگی مورد نظر که ریشه در ساخت معنایی صجفت پایجۀ فعجل
دارد موجب میشود درجهپذیری صفت را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهیم.
 -2-4درجهپذیری
از بین ویژگیهای معنایی متعددی که بر مقولۀ صفت مترتب است شاید بتوان
«درجهپذیری» را یکی از برجستهترین آنها دانست .هی ( )1998نشان داده است که
صفتها دارای مقیاس مدرج 1هستند .مقیاس مدرج ،در واقع ،مجموعهای از نقاط
است که با ترتیب خاصی روی یك محور قرار گرفتهاند و به ویژگیهایی نظیر «دما»،
«حجم» و «ارتفاع» و نظایر آن اشاره دارند (لوین و راپاپورت .)2005 ،این نقاط شامل
نقطۀ آغازین ،نقطۀ پایانی و در برخی موارد  -که در ادامه به شرح آن خواهیم
پرداخت  -شامل وندین نقطۀ بینابینی است .فاصلهی بین دو نقطۀ ساخت مدرج را
میزان تغییر 2مینامند .از مقیاس مدرج با عنوان مقیاس ویژگی 3نیز یاد شده است
(کندی و مکنالی2005 ،؛ کرنز2007 ،؛ کندی.)2007 ،
صفتها بر اساس نوع مقیاس مدرجی که در خود واژگانی کردهاند به دو دسته
تقسیم میشوند :صفتهای نامدرج دارای مقیاس بسته 4یا محدود هستند؛ بدین معنا
1

. Scale
. Degree of change
3
.Property scale
4
.Closed scale
2
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که در مقیاس خود تنها دو نقطه  -یعنی نقطۀ آغاز و نقطهی پایان رویداد  -را
واژگانی کردهاند (کندی و مکنالی2005 ،؛ کندی2007،؛ راپاپورت2008 ،؛ رمچند،
)2008؛ به عبارت دیگر ،در این صفتها  ،وجود یا عدم یك ویژگی در تقابل با یکدیگر
قرار میگیرند؛ به عنوان مثال ،در صفت «بیدار»« ،بیدار بودن» یا «بیدار نبودن» در
تقابل با یکدیگر قرار میگیرند؛ به بیان دیگر ،شخص یا «بیدار است» و یا «بیدار
نیست» و نمیتوان حالتی بینابینی برای آن متصور شد.
بیورز ( )2008معتقد است صفتهای نامدرج در مقیاس خود ،رسیدن به یك نقطۀ
نهایی 1را واژگانی کردهاند .نقطهی نهایی ،نقطهای است که در آن ،وضعیت مورد اشارۀ
فعل ،به وجود آمده باشد .به عنوان مثال ،در صفت «بیدار» ،نقطۀ نهایی عبارت است
از زمانی که شخص مورد بحث ،به وضعیت مورد اشارهی صفت – یعنی «بیداری» -
رسیده باشد .از آنجا که صفتهای دارای مقیاس بسته ،فاقد نقاط بینابینی هستند،
نمیتوان آنها را به صورت تفضیلی به کار برد؛ از اینرو ،ترکیباتی مانند «بیدارتر»
«زندهتر» وندان پذیرفتنی نیستند ( ر.ک .نمودار (.) )1
در مقابل ،صفتهای درجهپذیر ،مانند «گرم»« ،سرد»« ،بزرگ» و نظایر آن،
دارای مقیاس باز 2یا نامحدود هستند (کندی1999 ،؛ کرنز .)2007 ،این صفتها
نقطۀ پایان رویداد را در خود واژگانی نکردهاند (ون هوت2003 ،؛ وشلر2005 ،؛
روشتین )2008 ،و ساخت مدرج آنها ،یك نقطۀ شروع و وندین نقطۀ بینجابینی را در
برمیگیرد .صفتهای درجهپذیر ،در هر یك از نقاط مذکور ،دارای معنا و مفهوماند .به
عنوان مثال ،صفت «گرم» ،تمام وضعیتهایی را شامل میشود که در آن ،دمای جسم
مورد بحث بیشتر از دمای آن در زمان شروع رویداد باشجد .از اینرو ،به لحجا نجظری
نمیتوان نقطۀ پایانی برای آن قالل شد 3.وجود نقاط بینابینی در مقجیاس مدرج
صفتهای درجهپذیر ،این امکان را فراهم میآورد که بتوان صفتهای مذکور را در
حالت تفضیلی نیز به کار برد .صفتهایی که نقطۀ نهایی رویداد را در خود واژگانی
کرده باشند ،صفات دامنه محدود 4نامیده میشوند و صفتهای فاقد نقطۀ نهایی،
صفات دامنه نامحدود 5خوانده میشوند.
.Culmination point
.Open scale

1
2

 .3در بخش پایانی مقاله به این مسئله بازخواهیم گشت.
. Closed range
. Open range

4
5
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 -3 -4تأثیر درجهپذیری صفت بر کرانمندی فعل
کندی و لوین ( )2008معتقدند کرانمندی افعال مشتق از صفت ،ریشه در ویژگیهای
معنایی صفت پایۀ آنها دارد .بدین معنا که افعال مشتق از صفت ،همانند صفت پایه-
شان ،در معنای خود ،یك مقیاس مدرج را واژگانی کردهاند (بیورز2006 ،2002 ،؛
روشتین2004 ،؛ کندی و لوین .)2008 ،صفتهای نامدرج ،ونانکه گفتیم ،در مقیاس
خود ،دارای یك نقطۀ نهاییاند؛ بدین معنا که میزان تغییر در آنها مشخص است .در
مقابل ،صفتهای مدرج فاقد نقطۀ نهایی هستند؛ از اینرو ،به میزان مشخصی از تغییر
اشاره نمیکنند .کندی و لوین ( )2008معتقدند نقطۀ نهایی عبارت است از حاصل
جمع وضعیت شیئ که تحت تأثیر رویداد مورد اشارۀ فعل قرار گرفته است در ابتدای
رویداد به عالوه میزان تغییر .به همین دلیل ،مشخص بودن نقطۀ نهایی اساساً به
مشخص بودن میزان تغییر وابسته است.
بیورز ( )2008معتقد است که صفتهای نامدرج در مقیاس خود ،تنها دارای دو
نقطه  -یعنی نقطۀ شروع و نقطۀ پایان  -هستند؛ به عبارت دیگر ،صفتهای مذکور
در مقیاس خود ،رسیدن به یك نقطۀ نهایی را واژگانی کردهاند .مشخص بودن میزان
تغییر در این صفتها ،باعث محدود شدن زمان انجام فعل مشتق از آنها میشود و این
امر به نوبۀ خود ،کرانمند شدن فعل را به همراه خواهد داشت .به بیان دیگر ،افعال
مشتق از این صفات نیز به میزان مشخصی از تغییر اشاره میکنند و به همین دلیل،
کرانمند هستند .از اینرو ،در افعال مذکور ،رویداد مورد اشارۀ فعل ،مستلزم رسیدن به
یك نقطۀ نهایی است و پس از آن ،متوقف خواهد شد .در نمودار ( )1مقیاس مدرج
فعل «بیدار شدن/کردن» ،به عنوان نمونهای از افعال مشتق از صفتهای نامدرج نشان
داده شده است:1
آغاز رویداد
پایان رویداد (نقطهی نهایی)
t0
t1
.…X………………………………………X….
S0
S1
بیدار نبودن
بیدار شدن

نمودار ( :)1مقیاس مدرج فعل «بیدار شدن /کردن»:
1

 .نمودارهای ( 2( ،)1الف) و ( 2ب) ،تلفیقی است از آموزههای هی و دیگران ( )1999و نمودارهای مندرج در
کرنز (.)2007
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در این نمودار:
شخص ( )Xدر زمان  t0دارای وضعیت  S0بوده است؛
شخص ( )Xدر زمان  t1به وضعیت  S1رسیده است؛
رویداد مورد اشارهی فعل تا رسیدن به نقطهی ( S1نقطهی نهایی) ادامه مییابد و پس
از آن متوقف میشود؛ به عبارت دیگر ،نقطهی  ،S1نقطهی پایان رویداد است.
در مقابل ،صفتهای درجهپذیر مانند «گرم»« ،سرد» و «بزرگ» ،فاقد یك
نقطۀ نهایی هستند ورا که به میزان مشخصی از تغییر اشاره نمیکنند؛ به همین
دلیل ،فعل مشتق از صفتهای مذکور نیز فاقد نقطۀ نهایی است و در نتیجه ناکرانمند
محسوب میشود .به عنوان مثال ،افعالی مانند «گرم کردن /شدن» ،به دلیل آنکه از
یك صفت درجهپذیر مشتق شدهاند ،دارای مقیاسی هستند که عالوه بر نقطۀ آغاز،
وندین نقطۀ بینابینی را نیز در خود جای داده است بدون آنکه بتوان نقطۀ پایانی
برای آن متصور شد .از اینرو «گرم کردن» به رویدادی اطال میشود که در آن،
دمای شیئ مورد بحث ،بیشتر از دمای آن در زمان شروع رویداد باشد .در نمودار (.2
الف) ،مقیاس مدرج فعل «گرم شدن /کردن» به عنوان نمونهای از افعال مشتق از
صفتهای درجهپذیر دارای خوانش ناکرانمند نشان داده شده است:
آغاز رویداد
نقطهی بینابینی اول
نقطهی بینابینی دوم
زمان t0
زمان t1
زمان t2
.........X...........................X.....................................X..............
گرمی کمتر
گرمتر
گرمتر و گرمتر
d0
d1
d2

نمودار ( .2الف) :مقیاس مدرج فعل «گرم شدن /کردن»:
در این نمودار:
جسم ( )xدر زمان  t0دارای دمای  d0بوده است؛
جسم ( )xدر زمان  t1دارای دمایی بیشتر از زمان  t0بوده است؛
جسم ( )xدر زمان  t2دارای دمایی بیشتر از زمان  t1بوده است.
d0
<
d1
<
به عبارت دیگرd2 ،
به لحا نظری ،همانطور که  tمیتواند تا  tnادامه یابد d ،نیز میتواند تا  dnادامه
داشته باشد؛ به عبارت دقیقتر ،برای ویژگی ( )dنمیتوان نهایتی قالل شد.
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هی و دیگران ( )131:1999نیز میزان تغییر صفت پایۀ فعل را عامل تعیین-
کننده ی کرانمندی افعال مشتق از صفت دانستهاند .به این معنا که مشخص بودن
میزان تغییر واژگانی شده در معنای صفت ،منجر به نمود کرانمند و نامشخص بودن
آن ،منجر به نمود ناکرانمند در فعل خواهد شد.
بر اساس آنچه تاکنون گفتیم میتوان انتظار داشت در زبان فارسی ،آن دسجته از
افعال مرکب که از صفتهای مدرج مشتق میشوند دارای نمود ناکرانمنجد باشجند؛ امجا
پیشبینی فو در مورد برخی از افعال مرکب مشتق از صفت در زبجان فارسجی صجاد
نیست و در پارهای اوقات ،با افعالی مواجه میشویم که علیرغم درجهپذیر بودن صجفت
پایه ،دارای نمود کرانمند هستند؛ به عنوان مثال در جمالت زیجر علیجرغم درججهپجذیر
بودن صفت پایه ،با نمود کرانمند روبرو هستیم:
( )22خیاط ،شلوار مرا کوتاه کرد.
( )23خیاط * ساعتها /در عرض نیم ساعت شلوار مرا کوتاه کرد.
( )24کارگران در عرض دو روز */دو روز جاده را پهن کردند.
( )25باران در عرض نیم ساعت * /نیم ساعت حیاط را خیس کرد.
( )26واییام در عرض یك دقیقه * /یك دقیقه سرد شد.
کندی و مکنالی ( )1999معتقدند تعبیر صفتهای درجهپذیر ،به شدت وابسته به
بافت است .در این گونه موارد ،دانش دایرةالمعارفی مشترک بین گوینده و شنونده،
امکان درک نقطۀ پایان رویداد را فراهم میآورد (هی و دیگران .)1999 ،بدین معنا که
گوینده و شنونده از این نکته آگاهند که میزان «کوتاه شدن شلوار»« ،پهن شدن
جاده»« ،خیس شدن حیاط» و «سرد شدن وای» – یا به عبارتی «میزان تغییر مورد
اشارهی فعل»  -میزانی مشخص است .به عبارت دیگر ،در برخی موارد ،به واسطهی
عملکرد «اشارهی ضمنی مکالمهای ،»1نوعی نقطۀ نهایی متعارف  -یا نقطهی
استاندارد به تعبیر کندی و لوین ( - )2008در ذهن گویشوران زبان تعریف شده است
که موجب میشود افعال مورد بحث را افعالی کرانمند تعبیر کنند .از اینرو ،با وجود
آنکه صفت پایۀ افعال مذکور ،هیچ گونه نقطۀ پایانی مشخصی را در خود واژگانی
نکرده است ،گویشوران برسر میزان تقریبی «کوتاه شدن شلوار»« ،پهن شدن جاده» و
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نظایر آن ،توافق ضمنی دارند و دانش مذکور موجب میشود گویشوران در تلقی خود
از کرانمندی فعل تا حدود زیادی اتفا نظر داشته باشند.
کندی و لوین ( )2008معتقدند گویشوران از نقطهی استاندارد به عنوان «آخرین
حربه» 1استفاده میکنند؛ به عبارت دیگر ،به نظر میرسد در تعیین کرانمندی فعل،
توجه به ویژگیهای کاربردشناختی از اولویت برخوردار نیست و گویشوران تنها در
صورت فقدان اطالعات صرفی -نحوی 2از آن بهره خواهند برد .در نمودار ( 2ب)
مقیاس مدرج فعل «کوتاه شدن /کردن» را به عنوان نمونهای از افعال مشتق از
صفتهای مدرج دارای خوانش کرانمند نشان داده شده است:
آغاز رویداد
نقطهی بینابینی
نقطهی پایان رویداد
زمان t0
زمان t1
زمان t2
 ................ X............................ X..................................... X......نقطهی
کوتاهتر دارای اندازهی ( L0کوتاهتر و کوتاهتر)
استاندار 

نمودار ( .2ب) :مقیاس مدرج فعل «کوتاه کردن»:
در این نمودار:
جسم ( )xدر زمان  t0دارای اندازهی  L0بوده است؛
جسم ( )xدر زمان  t1دارای اندازهای کمتر از زمان  t0بوده است؛
جسم ( )xدر حدود زمان  t2به یك اندازهی استاندارد رسیده است.
به عبارت دیگر ،اگروه شاید به لحا نظری ،بتوان جسم ( )Xرا باز هم «کوتاه-
تر» کرد ،اما دانش مشترک بین گوینده و شنونده برای ویژگی مذکور یك نقطۀ نهایی
ضمنی قالل میشود و در آن نقطه ،رویداد را خاتمه یافته قلمداد میکند (دو فلشی
که در دو سوی نقطۀ استاندارد قرار داده شده بدین معناست که این نقطه ،یك نقطۀ
دقیق نیست؛ با وجود این ،گویشوران بر سر حد و حدود تقریبی آن اتفا نظر دارند)؛
به عبارت دیگر ،همانگونه که پیشتر نیز خاطرنشان کردیم ،دانش دایرةالمعارفی،
آخرین حربهای است که گویشوران در تعبیر کرانمندی افعال مشتق از صفت بدان
متوسل میشوند.

. Last resort
.Morphosyntactic information
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 نتیجه-5
 سجاخت معنجایی صجفت پایجه در تعیجین،از آنجا که در افعال مرکب مشجتق از صجفت
،کرانمندی فعل مؤثر است؛ لذا در بررسی عوامل تأثیرگذار در نمجود ایجن گونجه افعجال
میبایست دیدگاهی اتخاذ شود که بتواند از عهدۀ توجیه ساخت معنایی صفت و تجأثیر
 در این مقاله نشجان دادیجم کجه تبیجین کرانمنجدی افعجال.آن بر کرانمندی فعل برآید
 تنها از طریق بررسی ساخت قیاسی صفت و درجهپجذیری آن و،مرکب مشتق از صفت
.نیز لحا کردن ویژگیهای بافتی میسر است
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