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 یفارس در هیدوسو یهاتناوب انواع

 **زاده  امید طبیب2 ؛*  مریم قیاسوند1

 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران شناسیـ دانشجوی دکتری زبان1

 شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایرانـ استاد زبان2

(27/03/1398؛ تاریخ پذیرش:  31/01/1398 تاریخ دریافت:   

 چکیده
ــاختارها    یعنوان جفت جمالت هر تناوب به   ــود که معن می یفمتفاوت تعر  یشکماب  یبا سـ   یشـ
سانی  افعال   معنایی هاییژگیبه و کنندیها بر افعال اعمال مکه تناوب هایییتمحدود دارند. یک
ثر ؤم یافعال به روشــ یبندطبقه برای معیاریعنوان به توانیمها را تناوبرو، اینند. ازاحســاس

ضوع  79لوین با معرفی  کار گرفت.به سی آن تناوب مو سی، افعال   فعل انگل 3024بر  های و برر ی
  یافعال ین،کرد. به اعتقاد لو یبنددسته یزطبقهر 192گسترده و  ییمعنا ةطبق 49را به  انگلیسی

  یمشترک ییمعنا یهامؤلفه گیرند،یطبقه قرار م یکدر ها تناوبدر شان که طبق رفتار مشترک 
سی یکی از انواع تناوب درندا سط لوین با   های معرفی. این مقاله به برر های  عنوان تناوب شده تو

شامل چندین نوع تناوب می     ست که خود  سویه پرداخته ا ها با عنوان شود. یکی از این تناوب دو
های گذرایی معرفی شده   بندی لوین در زمرة تناوبدر دسته  «درکلتناوب مفعول دوسویة قاب »

شود که گذرایی فعل در دو ساخت تناوبی تغییر   هایی میهای گذرایی شامل تناوب است. تناوب 
اند که بدون تغییر هاییهای دوسویه که لوین معرفی کرده است، تناوبکند. انواع دیگر تناوبمی

ساده   »ها عبارتند از تناوبدهند. این در گذرایی فعل رخ می سویة  سویة  »، «تناوب دو تناوب دو
فعل فارسی   3070ای بالغ بر های لوین بر پیکرهبا بررسی تناوب«. ازهم تناوب دوسویة»و « باهم

ــاده دریافتیم که همه انواع این تناوب ــی نیز وجود دارند. در اعم از افعال مرکب و س ها در فارس
ل فارسی   های برخی از افعاپرداختیم که نگارندگان باتوجه به ویژگی هاییادامه به بررسی تناوب 
تناوب دوسویة »و « تناوب دوسویة زنجیری»ها عبارتند از . این تناوباندشناسایی و معرفی کرده

 «. اشتراکی

 .تناوب موضوعی، تناوب فعلی، انواع تناوب دوسویه، طبقة افعال: هاکلیدواژه

                                                           
* E-mail: ghiasvandmaryam@yahoo.com )نویسندة مسیول  
** E-mail: omid-tabibzadeh@ihcs.ac.ir 
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 . مقدمه1

های چندگانة نحوی حضور یابند، اما برخی از توانند در ساختافعال میبسیاری از 

لحاظ زبانی برجستگی شوند که بههای خاصی را شامل میها، فعلساختجفت

های ها دارای ویژگیخاصی نسبت به بقیه دارند و مورد مطالعه هستند. این ساخت

کند. ش را حفظ میالیها معنی اصکه فعل در این ساختاند، از جمله اینخاصی

توان یک ساخت و به نوعی میپوشانی دارند لحاظ معنایی با هم همها بهاین ساخت

که بیشتر و نه همة موضوعات  دوم این لحاظ معنایی زیرمجموعة دیگری دانست.را به

رغم که بها به شکلی متفاوت. سوم اینشوند، امیکسان فعل در هر دو ساخت بیان می

آید؛ به این معنی که هیچ ها هیچ تغییری در صورت فعل پدید نمیتفاوتهمة این 

های که افعالی که در جفت ساختشود و چهارم اینعنصر صرفی به آن افزوده نمی

توانند در یابند، ظاهراً مؤلفة معنایی مشترکی با هم دارند و مییکسانی حضور می

ویژگی که به افعال اجازه . پس، این (Levin, 2015 یک طبقة فعلی قرار بگیرند 

مندی بین دهد در دو ساخت مختلف حضور یابند بیانگر این است که رابطة نظاممی

یا 1این دو ساخت و فرایندهای زبانی منظم وجود دارد. به این پدیده تناوب موضوعی

 3کنند، گونههای نحوی که یک تناوب را ایجاد میگویند. به ساختمی 2تناوب فعلی

 ود.شگفته می

(1) a. Anne met Cathy. 

            b. Anne and Cathy met. 

 الف. مریم زهرا را مالقات کرد. (2 

 ب. مریم و زهرا مالقات کردند.            

                                                           
1. argument alternation 
2. verb alternation 

3. variant     
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در هر دو « کردنمالقات»شود، فعل فوق مشاهده میطور که در جمالت همان

های تناوبگونة تناوب معنی خود را حفظ کرده است. این تناوب که ازجمله 

در گونة دوم تناوب  فیت فعل همراه است. فعل دوظرفیتیاست، با تغییر ظر 1گذرایی

پذیرِ گونة اول تناوب  زهرا(، مفعول کنشیابد و موضوعی حضور میبا ساخت تک

در  each otherشود، اما ضمیری همچون در گونة دوم در جایگاه فاعلی ظاهر می

پذیر از معنای فعل قابل با نقش معنایی کنش در فارسی « همدیگر» انگلیسی و 

 درک است.

فعل  3024رابطه بین معنی و رفتار نحوی را در ارتباط با حدود  (1993 لوین 

-شان در تناوبانگلیسی بررسی کرد و برای افعال باتوجه به شرکت یا عدم شرکت

این پژوهش به بررسی یکی از انواع های نحوی، طبقاتی معنایی ایجاد کرد. 

های دازد. تناوبپررسی میبا عنوان تناوب دوسویه در افعال فا موضوعی هایتناوب

عنوان تناوب  ها باتناوب یناز ا اند؛ یکیبنوع تناو ینخود شامل چند دوسویه

 یمعرف ییگذرا یهاتناوب ةدر زمر ینلو یبنددسته در درکقابل یةمفعول دوسو

فعل  یتیکه ساخت ظرف شوندیم ییهاشامل تناوب ییگذرا یهاشده است. تناوب

که  یهدوسو یهاتناوب یگرد اع. انو(144کند  نمونهیم ییرتغ یتناوبگونة در دو 

. دهندیفعل رخ م ییدر گذرا ییرند که بدون تغاییهاکرده است، تناوب یمعرف ینلو

 یةو تناوب دوسو 3باهم یة، تناوب دوسو2ساده یةها عبارتند از تناوب دوسوتناوب ینا

ها در افعال گذرا و ناگذرا به طور جداگانه به شش که لوین با بررسی آن 4هماز

                                                           
1. transitive alternations 
2. simple reciprocal alternation   
3. together reciprocal alternation 
4. apart reciprocal alternation   
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های دوسویة ساده گذرا، دوسویة ساده زیرطبقة تناوبی اشاره کرده است: تناوب

 ناگذرا، دوسویة باهم گذرا، دوسویة باهم ناگذرا، دوسویة ازهم گذرا و دوسویة ازهم

اعم از افعال  یفعل فارس 3070بالغ بر  اییکرهبر پ ینلو یهاتناوب یبا بررسناگذرا. 

انتخاب وجود دارند.  یزن یدر فارسها تمام انواع این تناوبکه  یافتیممرکب و ساده در

افعال در ابتدا بر اساس شمّ زبانی نگارندگان و در مرحلة بعد بر اساس جستجوی 

ها به بررسی دو است. در پژوهش حاضر، عالوه بر این تناوبشواهد در اینترنت بوده 

عنوان  بندی لوین ذکر نشده است، باها که در دستهنوع دیگر از این دسته تناوب

و سپس طبقات  3نیز پرداخته 2و تناوب دوسویة اشتراکی1تناوب دوسویة زنجیری

  ایم.کردهها را نیز مشخص کننده در هر کدام از تناوبافعال شرکت

های فعلی در فارسی را های مرتبط با تناوبدر بخش دوم مقالة حاضر، پژوهش

های دوسویة رایج در مرور خواهیم کرد. بخش سوم به معرفی و بررسی انواع تناوب

شده بندی مختصری از تحقیق انجامفارسی اختصا  دارد و در بخش چهارم جمع

 خواهیم داشت.

 . پیشینة پژوهش2

دوستان توان از صفری و کریمیها در فارسی میها درزمینة تناوباز جمله پژوهش

دوستان در این مقاله اثرکلی/جزئی در تناوب ( نام برد. صفری و کریمی1390 

تناوب سببی »( نیز در مقاله 1392دوستان  مکانی را بررسی کردند. صفری وکریمی

                                                           
1. chaining 

2. collective  
دوسویه در های ( در معرفی برخی انواع ساخت1985برک  را لیختن  collectiveو chaining . اصطالحات 3

 های مذکور از همین اصطالحات بهره بردیم.های حاصل از ساختکار برد. ما نیز در معرفی تناوبانگلیسی به
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بررسی  1مندساختـ رویکرد واژگانی ، تناوب سببی را در چارچوب«در فارسی

های الف، ب( به بررسی تناوب1395، 1393زاده در سه مقاله  اند. طبیبکرده

( دو تناوب 1393ها  گذرایی در فارسی پرداخته است. او در یکی از این مقاله

و تناوب « آغازی/سببی»ر زبان فارسی یعنی تناوب اشتقاقی پرکاربرد د

ها ارائه کرده است. هایی برای شناسایی آنرا برگزیده و مالک« مجهولمعلوم/»

گرا و ای رویکردهای مختلف واژگان( نیز در مقاله1394دوستان  شجاعی و کریمی

( 1394اند. قیاسوند  ها را در ارتباط با تناوب سببی بررسی کردهنظرات آننقطه

بندی لوین در مورد افعال های فاعل فرعی بر اساس طبقهسعی در بررسی تناوب

، «تناوب مکانی در زبان فارسی»( نیز در مقالة 1395فارسی داشته است. صفری  

این، است. باوجودنی در فارسی را برشمرده های نحوی و معنایی تناوب مکاویژگی

های دوسویه در فارسی تحقیقی صورت نگرفته است. از در رابطه با انواع تناوب

و در نهایت،  تواند در درک بهتر رفتار افعال در این تناوباضر میرو، پژوهش حاین

 بندی معنایی افعال فارسی مفید باشد.طبقه

 های دوسویه. انواع تناوب3

هایی که توان به دو دسته تقسیم کرد: دستة نخست، تناوبهای دوسویه را میتناوب

در گونة اول تناوب، ( که 3ل  دهند، مانند مثاساخت ظرفیتی فعل را تغییر می

و « زهرا»پذیر ، مفعول کنش«مریم»گر ساختار جمله عبارت است از فاعل کنش

در جایگاه فاعلی با نقش معنایی « زهرا»پذیر کنشفعل، اما در گونة دوم تناوب مفعول

موضوعی در گونة دوم تناوب حضور گر حضور یافته است و فعل با ساخت تککنش

. پذیر از معنای فعل قابل درک استبا نقش معنایی کنش« همدیگر»ضمیر دارد. 

 واژی یکسانی دارد.فعل در هر دو گونة تناوب معنی و صورت ساخت
                                                           
1. Lexical-Constructional Approach 
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 الف. مریم زهرا را مالقات کرد. (3 

 ب. مریم و زهرا مالقات کردند.

 الف. مریم با زهرا مالقات کرد. (4 

 ب. مریم و زهرا با هم مالقات کردند.

ها ساخت ظرفیتی فعل بدون تغییر باقی اند که در آنهاییدستة دوم، تناوب

اند. فعل گروه فعلی واقعدهد که درون ماند و تناوب بین موضوعاتی رخ میمی

از زمرة افعالی در فارسی است که در هر دو نوع گذرایی و ناگذرایی « کردنمالقات»

عل در هر دو گونة تناوب با ساختی ( ف4کند. در نمونة  تناوب دوسویه شرکت می

( این است 4نة اول با گونة دوم در نمونه  ظرفیتی حضور دارد. تنها تفاوت گوتک

، در گونة دوم به اتفاقِ «زهرا»در گونة اول تناوب یعنی « با»اضافه که مفعول حر 

یابد و شاهد حضور گر این ساخت  مریم( در جایگاه فاعلی حضور میفاعل کنش

توجه به حضور  ها باگر هستیم. این دسته از تناوبل جمع با نقش معنایی کنشفاع

کردن( به انواعی  در افعالی مثل جدا« ازهم»یا « مباه»یا عدم حضور متمم قیدی 

نوع اول را در  ( معرفی خواهند شد. لوین تناوب3-2شوند که در بخش  تقسیم می

های گذرایی، همین از انواع تناوب های گذرایی معرفی کرده که یکیدستة تناوب

های نوع دوم شود. در تناوبتناوبی است که در آن مفعول دوسویة فعل حذ  می

دهد، گذرایی فعل در تناوب بدون تغییر باقی که در موضوعات گروه فعلی رخ می

 ماند. در ادامه به بررسی این دو نوع از تناوب خواهیم پرداخت.می

 درک قابل سویةدو عولفم. تناوب گذرایی 1 3

های گذرایی است. در این تر عنوان شد، این تناوب از انواع تناوبطور که پیشهمان

ها در یک گونة تناوب با ساخت گذرا و در گونة دوم با ساخت ناگذرا مواجه تناوب

هستیم. در این تناوب، مفعول گونة گذرا و فاعل گونة ناگذرا، رابطة معنایی یکسانی 

ها دارای مفعولی مستتر دارند، با این تفاوت که گونة ناگذرا در این تناوببا فعل 
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این تناوب را به شکل زیر  است.« همدیگر» است. این مفعول مستتر، ضمیر دوسویة

 دهیم:نمایش می

 (+ فعلیرپذ کنش2 یگر(+ گروه اسم کنش1 یگروه اسم

 (یگرمفعول مستتر همد یفعل  دارا(+ یرپذ( کنش2 ی+ و+ گروه اسم1ی گروه اسم یاسم گروه

ضمایر دوجانبه  مثل یکدیگر، هم عمل فعل مفهوم  ،در گونة ناگذرای این تناوب

 :Levin 1993 برای مآخذ بیشتر رک.  کندرا القا میو همدیگر( در نقش مفعول 

هایی دارد؛ همة محدودیت (. فاعل در گونة ناگذرای این افعال36-37

در فعل  کنندگان در عمل باید از وضعیت یکسانی برخوردار باشند، مثالًشرکت

صورت دو اسم یا به  باید هر دو اسم جاندار باشند. فاعل در فارسی« کردنمالقات»

رود، یا به صورت جمع و بدون ضمیر دوجانبه، یا به صورت جمع کار میپایه بههم

( که از بین این جمالت، گونة 1395 ،زاده(  طبیب6ة  نمون دوجانبه و با ضمیر

تناوب شرکت  اند. تنها فعلی که در فارسی در اینهای تناوبیب( ساخت6الف( و  6 

 است: « کردنمالقات»کند، فعل می

(5) a. Anne met Cathy. 

       b. Anne and Cathy met.  (Levin, 1993, p. 37) 

 .الف. مریم رضا را مالقات کرد (6 

 .ب. مریم و رضا مالقات کردند 

 ها همدیگر را مالقات کردند.ج. آن 

 (.176: 1395 ،زاده طبیب را مالقات کردند همدیگرمریم و رضا د.  

 

 الف. مادر دخترک را بغل کرد. (7 

 ب. *مادر و دخترک همدیگر را بغل کردند.

 ج. دخترک مادر را بغل کرد.
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توانند نیز می« گرفتندرآغوش»و « کردنبغل»ید به نظر برسد افعالی نظیر شا

رکت شتوجه شود که شرط در این تناوب شرکت کنند، اما  الزم است به این نکته 

یانگر مفهوم الف( لزوماً ب 7افعال در این تناوب وجود تقارن و همزمانی است. جملة  

تواند شیء یا شخصی را در آغوش بگیرد، ج( نیست؛ فرد می 7ب( یا   7جملة  

سویه گزاره دو»کند: که در آغوش گرفته شود. وینتر تقارن را چنین تعریف میآنبی

R  کنندگان کدام از شرکت ره یاگر برا ،نامندیمرا متقارنx وy  گزاره R(x;y  با

 R(y;x باشد معادل » Winter, 2018: 1-2)ما « کردنمالقات»ر رابطه با فعل . د

چنین تقارنی « کردنبغل»هستیم، اما در رابطه با فعل با دو جملة متقارن زیر روبرو 

 وجود ندارد:

 مریم  علی را مالقات کرد.  علی مریم را مالقات کرد   (8 

 دخترک مادر را بغل کرد.  ≠مادر دخترک را بغل کرد  (9 

هایی دارند که مندی با جملهنحوی نظامـ  واژیهای متقارن رابطة ساختجمله

مالت، به این معنا که این ج (؛10به صورت جمع حضور دارد  نمونهها فاعل در آن

ای متناظر با فاعل جمع و مفهوم دوسویگی را دارند و گزینی با جملهقابلیت جای

عکس آن نیز صادق است، یعنی همان تناوبی که در ابتدای همین بخش معرفی 

های متقارن، تناوب بین دو ساخت الف و ب زیر کردیم. به عبارت دیگر، در جمله

 برقرار است:

 مریم  علی را مالقات کرد.  الف. علی مریم را مالقات کرد   (10 

 علی و مریم  همدیگر( را مالقات کردند. .ب

لی را علی و مریم  همدیگر( را مالقات کردند= علی مریم را مالقات کرد  مریم ع .ج

 مالقات کرد(.
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و جز آن « در آغوش گرفتن»، «بغل کردن»با افعالی مثل  1های نامتقارنجمله

توانند در ساختی با فاعل جمع حضور های متقارن میکه همانند جملهنیز با این

مادر دخترک را بغل »این جمله را باید متمایز از جمالت اما ب(، 11یابند  نمونه

 دانست:« کرد و دخترک مادر را بغل کرد

 دخترک مادر را بغل کرد.  ≠کرد  الف. مادر دخترک را بغل (11 

 ب. مادر و دخترک همدیگر را بغل کردند.

مادر دخترک را بغل کرد  دخترک مادر را ≠ت. مادر و دخترک همدیگر را بغل کردند

 بغل کرد(

فرض کنید مادر، دخترک را وقتی او خواب بوده بغل کرده است و بعداً دخترک 

مادر دخترک را بغل کرد  دخترک مادر » او را بغل کرده است. در این بافت، جملة

« مادر و دخترک همدیگر را بغل کردند»درست است، ولی جملة  «را بغل کرد(

و  با عدم تقارن ،2«بغل کردن»، در رابطه با افعالی چون رواینزانادرست است. 

 . مواجهیم همزمانی

افعالی مواجه زمانی برای حضور افعال در این تناوب، با جدا از شرط تقارن و هم

ایجاد کنند.  توانند ساخت تناوبیشویم که به رغم دارا بودن این شرایط نمیمی

، به «کردنگم»کردن( و دیدن  در معنای مالقات»، «کردنهمراهی»افعالی مثل 

توانند مفعول دوسویة مستتر داشته باشند و نیاز دارند که در گونة این علت که نمی

(. 12کنند، افعال تناوبی نیستند  نمونة را آشکارا بیان « همدیگر»دوم تناوب ضمیر 

                                                           
1. non-symmetric predicates 

 (  بررسی خواهیم کرد.7-2-3های زنجیری  این افعال را در بخش تناوب .2
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از آن جهت قادر به شرکت در این تناوب هست  «کردنمالقات»رسد، فعل نظر میبه

 که عالوه بر دارا بودن مفهوم دوسویگی متقارن و همزمان، فعلی دووجهی است.  

 الف. مریم رضا را همراهی کرد. (12 

 کردند.ب. *مریم و رضا همراهی 

 ر در گذرایی فعلهای دوسویه بدون تغیی. تناوب2 3

شوند، تغییری در گذرایی فعل ایجاد هایی که در این بخش بررسی میتناوب

توانند همراه کنند، میهای این بخش شرکت میکنند. افعالی که در انواع تناوبنمی

ای اضافهبدون گروه حر های مختلف یا ای متمم با هستهاضافهبا یک گروه حر 

یک  بایدای متمم، فاعل میاضافهحر حضور یابند. در افعال ناگذرا، در غیاب گروه 

، یعنی دارای تعبیری گروهی باشد. در افعال گذرا، مفعول چنین 1گروه اسمی جمع

گرند که وضعیتی دارد. افعال در صورت گذرای این تناوب دارای یک موضوع کنش

 اقد آن هستند. افعال ناگذرا ف

ای اضافه حر  های دوسویه که فعل بدون گروه در گونة دوم این دسته از تناوب 

ظاهر می  ــود، متمم  ــرکت   محدودیت  شـ ندگان اعمال می    هایی بر شـ ــود؛ کن شـ

ــرکت ــمی مفعول جمع را میش ــازند و در کنندگانی که در افعال گذرا گروه اس س

ــمی فاعل جمع ر ــازا میافعال ناگذرا گروه اس ــعیت قابل ند، بایدس ــی  از وض قیاس

 های زیر توجه نمایید: به نمونه (Levin, 1993: 59).برخوردار باشند 

 ماشین با دوچرخه/ جدول تصاد  کرد.الف.  (13 

 ب. ماشین و دوچرخه/*جدول با هم تصاد  کردند.        

                                                           
1. collective NP 
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ده است: تناوب دوسویة لوین این تناوب را در انگلیسی به سه نوع تقسیم کر

گذرا  ازهم ناگذرا و تناوب دوسویةگذرا/ باهمناگذرا، تناوب دوسویة ساده گذرا/

عبارت » لت حضور یک متمم قیدی با نقشناگذرا. دو نوع تناوب اخیر به ع/

و  togetherدارد که با تناوب دوسویة ساده متفاوتند. لوین عنوان می 1«اینتیجه

apart توانند هایی معرفی کرده که میعنوان نمایندة بخش وسیعی از عبارترا به

 .(Levin, 1993: 62 کار روند برای نشان دادن حالت ایجادشده توسط عمل فعل، به
شود. ساخت معرفی می« درهم»و« به هم»به نمایندگی از « باهم»در فارسی نیز 

 تند از:ها عبارتناوبی در این تناوب

 گذرا:  یةدوسو یهادر انواع تناوب یتناوب یهاساخت

اضافه+ گروه ]حر  یااضافه(+ گروه حر 1یرپذ کنش 2یگر(+ گروه اسم کنش1یاسم گروه

 (  + فعل2یرپذ[  کنش3 یاسم

( + ــــ یرپذش[ کن3 ی+ و+ گروه اسم2ی]گروه اسم یگر(+ گروه اسم کنش1یاسم گروه

 باهم /ازهم+ فعل/

 تناوب دوسویة ساده گذرا:

 مرغ جدا کرد.سفیده تخماز الف.آشپز زرده را  (14 

 ب.آشپز زرده و سفیده را جدا کرد.

 هم گذرا:تناوب دوسویة با

 .وصلت داد یمردان علو را بازنان الف.  (15 

 .را باهم وصلت داد یزنان و مردان علو ب.

                                                           
1. resultative construction 
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 هم گذرا:تناوب دوسویة از

 مرغ جدا کرد.تخمسفیدة از الف. آشپز زرده را  (16 

 جدا کرد. ب.آشپز زرده و سفیده را ازهم

 های دوسویة ناگذرا: واع تناوبهای تناوبی در انساخت

پذیر( + [  کنش2اضافه+ گروه اسمی ای ]حر اضافهگر(+ گروه حر  کنش1گروه اسمی 

 فعل

 گر( + ــــ/باهم+ فعل[ کنش2+ و+ گروه اسمی 1گروه اسمی ]گروه اسمی

 دوسویة ساده ناگذرا:تناوب 

 الف.مریم با علی مالقات کرد. (17 

 ب. مریم و علی مالقات کردند.

 تناوب دوسویة باهم ناگذرا: 

 های خودی با غیرخودی اجماع کردند.الف. چهره (18 

 .های خودی و غیرخودی باهم اجماع کردندب. چهره

 تناوب دوسویة ازهم ناگذرا:

 الف.مریم از علی جدا شد. (19 

 ب. مریم و علی ازهم جدا شدند.        

شده توسط لوین خواهیم های دوسویة معرفیتک تناوبدر این بخش به بررسی تک

در فارسی شناسایی  دوسویه ها، دو نوع تناوبعالوه بر این تناوب ،پرداخت. در ادامه
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«. کیتناوب دوسویة اشترا»و « تناوب دوسویة زنجیری»خواهیم کرد که عبارتند از 

 اند. های لوین ذکر نشدهاین دو تناوب در فهرست تناوب

 . تناوب دوسویه ساده: )گذرا(1 2 3

 دهد:این تناوب در انگیسی بین دو ساخت زیر رخ می

'NPl V NP2 [pp P NP3] '  
'NPl V [NP NP2 and NP3] 

 

(20) a.I confused Maria with Anna. 

   b. I confused Maria and Anna. (Levin, 1993: 60) 

 شود:و در فارسی بین دو ساخت زیر مشاهده می

 «[+ فعل3ی]حر  اضافه +گروه اسمیااضافه+ گروه حر  2 ی+گروه اسم 1 یگروه اسم»

 «[ +  فعل3 یوگروه اسم 2 ی]گروه اسمی+ گروه اسم1 یگروه اسم»

سم  ستور « گرکنش» ییدر دو گونة تناوب با نقش معنا 1ی گروه ا  یو نقش د

ند،  یم یباق  ییربدون تغ « فاعل  » عل دارا      ما ناوب، ف ما در گونة اول ت دو نقش  یا

عنوان به« 1 یرپذکنش»که  است « 2 یرپذکنش»و « 1 یرپذکنش»همتراز  ییمعنا

ــتق ــور دارد و    یممفعول مسـ عنوان مفعول به « 2 یرپذ کنش»فعل در جمله حضـ

جمع  یگروه اســم یکدر قالب  یرپذ. در گونة دوم تناوب، دو کنشیااضــافهحر 

ا قیاس این تناوب و به اعتقاد نگارندگان و ب (.Mousser, 2013: 123  حضور دارند 

ــویة قابل ــاید بتوان نام این تناوب را تناوب مفعول دوس ــویة »درک، ش متمم دوس

نیز نامید، زیرا در گونة دوم این تناوب نیز معنی فعل دربردارندة معنی    « درکقابل

ستتر   سی  « باهم/ازهم/به هم/ درهم»متمم قیدی م ست. طبق برر های نگارندگان، ا
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شد و فارسی     این تناوب در فارسی ج  ز در افعال معدودی مثل افعال زیر مشاهده ن

سویگی را با این ترجیح می ست، با    دهد که مفهوم دو ضمن آن ا که مفهوم فعل مت

های قیدی مذکور عنصــر دیگری در گونة دوم تناوب نشــان دهد و آن همان متمم

 کننده در این تناوب عبارتند از:(. افعال شرکت3-2-3است  ر.ک 

 کردن.: آجداستنیگسافعال 

 مرغ جدا کرد.سفیده تخماز الف.آشپز زرده را  (21 

 ب. آشپز زرده و سفیده را جدا کرد.   

 ج. آشپز زرده و سفیده را از هم جدا کرد.   

 کردن.: آشبکهپیوندیافعال 

 الف.کامپیوتر خودم را با کامپیوتر همکارم شبکه کردم. (22 

 ب.کامپیوتر خودم و همکارم را شبکه کردم.  

 ج. کامپیوتر خودم و همکارم را به هم شبکه کردم.  

 کردن.کردن، آمخلوطآمیختن، آترکیبعال ترکیبی: درهماف

 یختم.را با شکر درهم آم یرشالف. من  (23 

 یختم.و شکر را درهم آم یرشمن  ب.  

 یختم.درهم آمبا هم و شکر را  یرشج. من *  

 دن.کرسازیکردن، مشابهعال سنجیدنی: همانندسازیاف

 .کردند همانندسازی جنگرا به عرصه  مسابقهاز هواداران، کارزار  یبرخالف.  (24 

 .کردند همانندسازی جنگ راعرصه و  مسابقهاز هواداران، کارزار  یبرخب.    

 .کردند با هم همانندسازی جنگ راعرصه و  مسابقهاز هواداران، کارزار  یبرخ *ج. 
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، «کردنشبکه»فهرست، مانند افعال ال این الزم به ذکر است که برخی از افع

اند که حضور متمم قیدی افعالی«  کردنمخلوط»و « کردنترکیب»،«جداکردن»

دوسویة »و « دوسویة باهم»های دانند و در تناوبرا نیز مجاز می« ازهم»و « باهم»

نیز حضور دارند. این افعال در تناوب دوسویة ساده بدون کاربرد عناصر فوق « ازهم

سازند. به عبارت دیگر، حضور متمم قیدی در کنار ملة غیرقابل قبولی نمینیز ج

و « کردنهمانندسازی»، «آمیختندرهم»انند این افعال، حشو نیست، اما افعالی م

اند که تنها در ساخت تناوب دوسویة ساده حضور افعالی« کردنسازیمشابه» 

شود. این عال حشو قلمداد مییابند و حضور متمم قیدی در ساخت تناوبی این افمی

افعال همزمان دارای مؤلفة معنایی حالت و نتیجه هستند و نیازی به بیان عبارت 

« آمیختندرهم»ه ندارند؛ برای نمونه، فعل ای از طریق عنصری زائد در جملنتیجه

مؤلفة « درهم»عالوه بر مؤلفة معنایی حالت  آمیختن(، به علت دارا بودن پیشوند 

های قیدی برای بیان رو نیازی به بیان متممرا هم داراست، از این« نتیجه»معنایی 

 مؤلفة نتیجه عمل ندارد. 

 . تناوب دوسویه ساده: )ناگذرا(2 .2 3

 این تناوب در انگلیسی بین دو ساخت زیر:

 'NP l V (pp P NP2]'  
  '[NP NP l and NP2] V ' 

 دهد:و در فارسی نیز بین دو ساخت زیر رخ می

 « [+ فعل2ای ]حر  اضافه+گروه اسمیاضافه+  گروه حر 1گروه اسمی »

 «. [+ فعل2+ گروه اسمی1گروه اسمی]گروه اسمی»

(25) a. The oil separated from the vinegar. 
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         b. The oil and vinegar separated. (Levin, 1993, p. 63) 

 الف. مریم با علی مالقات کرد. (26 

 ب. مریم و علی مالقات کردند.  

گر است که در گونة دوم تناوب با نقش معنایی کنش فاعل جمله 1گروه اسمی 

پذیر ترکیب ای و نقش معنایی کنشاضافهبا نقش متمم گروه حر   2با گروه اسمی

گر درگونة دوم تناوب حضور عنوان یک فاعل جمع با نقش معنایی کنششده و به

هایی است که در گذرایی این تناوب از دستة تناوب ،طور که عنوان شدیابد. همانمی

کند. فعل در هر دو گونة تناوب دارای یک موضوع اصلی فعل تغییری ایجاد نمی

ین ا کننده در این تناوب ازگر( جمله است. افعال شرکتاست که همان فاعل  کنش

 قرارند:

، کردنامیهمگ، کردنهمخوانی ،کردن، همگراییکردنهمفکری :همراهیافعال 
 .کردنهمدستی

 یفکرهم یراحزاب فراگ یلتشک یبرا یمذهب هاییاسی با چهرهس یهاچهره الف. (27 

 .کنند

 .کنند یفکرهم یراحزاب فراگ یلتشک یبرا یمذهبیاسی و س یهاچهرهب.        

 کردن.افعال تعامل اجتماعی: مالقات

 . تناوب دوسویه باهم: )گذرا(3 2 3

ساختی رخ می  ،هادر این تناوب ساده   تناوب بین دو  سویة  دهد که مانند تناوب دو

ــافه گذرا، گروه حر   ای متمم ِگونة اول تناوب، در گونة دوم تناوب در جایگاه       اضـ

انگلیسی  یابد. این تناوب درمفعولی  در افعال گذرا( به صورت اسم جمع حضور می

 :شوندزیر ظاهر می ساخت در دو
NP l V NP2 [PP P NP3]'  
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'NPl V [NP NP2 and NP3] together' 

 

(28) a.I creamed the sugar into the butter. 

    b. I creamed the sugar and the butter together. 

 

با تناوب دوســویة ســاده وجود  این تناوب  و تناوب دوســویة ازهم(تنها تفاوت 

ــت که بیانگر نتیجة عمل فعل      عبارات نتیجه   اند؛ به عبارت دیگر، بیان     ای اسـ

در تناوب « ازهم» و « باهم»های قیدی آشکار مفهوم دوسویگی از طریق متمم  

هایی از عبارات بیانگر نتیجة عنوان نمایندهکه بهگیرد صورت می دوسویة ازهم(  

 .روندکار میعمل به

 دهد:این تناوب در فارسی بین دو ساخت زیر رخ می 

 «[+ فعل 3ی]حر  اضافه +گروه اسمیااضافه+ گروه حر  2 ی+گروه اسم 1 یگروه اسم»

 «هم/ درهم+فعل[+  باهم/به3 یو گروه اسم 2 ی]گروه اسمی+ گروه اسم1 یگروه اسم»

به هم/درهم که ب        باهم/  ــتند حالتی   ةدن کنیان عبارات قیدی  به    هسـ که 

ــطه عمل   ــده   فعل  واسـ ــل شـ ــت حاصـ ، به گفته لوین، با افعالی از نوع     اسـ

روند. این افعال مؤلفة حالت را دارند، اما فاقد مؤلفة            کار می به « کردنترکیب »

 .اندنتیجه

ترکیب، پیوند یا »کننده در این تناوب یا بیانگر لحاظ مفهومی، افعال شرکتبه

ترکیبی، پیوندی، همراهی، ازدواجی( و یا بیانگر دو مفعول  طبقه افعال « همراهی

بندی(. لوین افعالی را که در این اند  افعال سنجیدنی، طبقهسنجش دو مفعول

بندی کرده است. ما نیز به اضافه گروهتوجه به حرو  کنند باتناوب شرکت می
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ب به کننده در این تناوپیروی از وی همین شیوه را در پیش گرفتیم. افعال شرکت

 اضافه متممی ازین قرارند:تفکیک حرو 

 «: با»حرو  اضافة 

 .کردن، جفتکردن، شبکهدادنارتباط، دادناتصالافعال پیوندی: 

 .جفت کرد را با نورالکترون  توانیمحققان نشان دادند که مالف.  (29 

 .الکترون و نور را با هم جفت کرد توانیمحققان نشان دادند که م ب.        

ــنجیدنی:     ــهمقا ، کردنارزیابی افعال سـ ــنجشکردن، قیاس کردنیسـ ، کردن، سـ

ندازه    یدن، ا ــنج حک کردن، ترازکردنسـ قت   زدن، م طاب ندازه دادن، م ، گرفتن، ، ا

ــدازه ــاویکردن یری گ ان ــتبــاه  ، خلط  کردن ، موافق  کردن ، مســ گرفتن،    کردن، اشـ

 کردن، جوریدن.گذاردن، تنظیمگذاشتن، فرقفرق

و  یسهمقا ندهل یشش کتابخانه دانشگاه ی داخلی را بادانشگاه یهاکتابخانهالف.  (30 

 .کردند یابیارز

 یسهمقارا با هم  ندهل یشش کتابخانه دانشگاه ی داخلی ودانشگاه یهاکتابخانه ب.         

 .کردند یابیو ارز

 کردن.بندی، گروهکردنیبند، طبقهکردنیبند: دستهبندیطبقهافعال 

 بندی کرد.های انگیزشی طبقههای روانشناختی را با کتابکتابدار کتابالف.  (31 

 بندی کرد.های انگیزشی را با هم طبقههای روانشناختی وکتابب.کتابدار کتاب  

 کردن.مزدکردن، نا، عقددادنافعال ازدواجی: وصلت

 .وصلت داد یمردان علو را بازنان الف.  (32 

 .را با هم وصلت داد یزنان و مردان علو ب.         

 کردن.، مخلوطکردنیختن، درآمیختن، جمعآم، کردنترکیبافعال ترکیبی: 
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 .کردند یبنانوذرات ترک را با درمانییمیش یها داروآنالف.  (33 

 .کردند یبو نانوذرات را با هم ترک درمانییمیش یها داروآنب.         

، کردن، عوضکردن، جایگزینکردن، جابجاکردنتعویضافعال تعویضی: 

 .کردن، جانشینکردنمبادله

 کرد. ینبهار جانشرا با  یخشکسال یوتوان کشته شدن دیم یدر نشانه شناس الف. (34 

 کرد. ینو بهار را با هم جانش یخشکسال یوتوان کشته شدن دیم یدر نشانه شناسب.         

، دادنمشارکت، کردن، شریکدادن، شرکتکردن، همراهبردنیشپ: افعال همراهی

 نمودن.کردن، روانه، روانهکردنمواجه

 .برد یشپ یلتحص را باورزش شود الف. می (35 

 .با هم پیش برد ورزش و تحصیل راشود میب.          

 افعال رویارویی: درافکندن.

 «: به»حرو  اضافة 

، دادنیوندپکردن، ، وصلکردندادن، متصلدادن، ارتباطاتصال :افعال پیوندی

، بافتنیچیدن، تنیدن، پ، زدندادن، گره، گرهکردن، سنجاقکردنپیوستن، ملحق

 دادن  پیچاندن(، رشتن، ریسیدن، چسباندن.یچاندن، تاباندن، تابپ

 چسبانیم.یم یرا به باطرالف. سر سیم  (36 

 چسبانیم.یمرا به هم  یباطر ب. سر سیم و        

 افعال ترکیبی: آغشتن، آلودن.

 .رفتندیششجاعت آغشتند و پ را به  یمانکه اها آنالف.  (37 

 .رفتندیشو شجاعت را به هم آغشتند و پ یمانها که اآن ب.        
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 افعال تماسی: ساییدن.

 یید.بسا سفید را به سنگ سیاهسنگ الف.  (38 

 یید.بسا سفید و سنگ سیاه را به همسنگ  ب.        

 .دادنییرتغافعال تعویضی:  

 .داد تغییر.  mm بهرا . Q ،mil. کلید دنفشر با توانالف. می (39 

 .داد تغییر را به هم. mm و. Q ،mil. کلید دنفشر با توانب. می        

 «:در»اضافة حرو 

 ن. پیچیدن.کردافعال پیوندی: چفت

 افعال ترکیبی: آمیختن.

 .چفت کرد سقفی را در زائده پایه دیواریپایه کافی است الف.  (40 

 .چفت کرد را در هم زائده پایه دیواری وسقفی پایه کافی است  ب.        

 تناوب دوسویه باهم: ناگذرا .4 2 3

 دهد:این تناوب بین دوساخت زیر رخ می

 «[+ فعل 2ای]حر  اضافه +گروه اسمیاضافه+ گروه حر  1گروه اسمی »

 « +فعلهم/ درهمباهم/به[ +  2و گروه اسمی  1گروه اسمی]گروه اسمی » 

شوند بندی میشان گروهدر این تناوب نیز افعال باتوجه به حر  اضافه انتخابی

شوند. این تناوب در کننده در این تناوب معرفی میو در نهایت، طبقه افعال شرکت

شود: طبقه افعال تعامل اجتماعی، سنجیدنی، این طبقات فعلی مشاهده می

 تعویضی، تماسی.ازدواجی، رویارویی، پیوندی، همراهی، ترکیبی، 
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 «:با»حرو  اضافة 

، کردنمذاکره، کردنمجالســت، کردنمباحثه، کردنگفتمان: تعامل اجتماعی افعال

بت ، کردنراودهم ــرت  ، کردنمصــــاح عاشـ له   ، کردنم عام مه   ، کردنم کال ، کردنم

، کردن، اجماعکردنکردن، اجتماعکردن، دیدار، مالقاتداشتنمالقات، کردنمناظره

تال   کردن ازدحــام ئ ــدکردن ، ا ت    کردن ، آمــدوشــ ف گ نی  کردن گو ،  یز ، کردن ، را

، کردنیشیاند، همگذاشتن، قرارگذاردننمودن، قرار، بحثکردن، بحثکردناختالط

ــتنقرار ــتن، قراردادداش ــویهبس ــاب، تس ــویهکردنحس ــاعرکردن، تس کردن، ه، مش

 کردن.کردن، مجامعتکردن، مجادلهبندیشرط

 .غیرخودی اجماع کردند باهای خودی چهرهدانید که می الف. (41 

 .های خودی و غیرخودی با هم اجماع کردنددانید که چهرهمی ب.           

سنجیدنی:  شتن، مطابقت یافتن، مطابقت، مطابقتکردنیداپمطابقت افعال  کردن، دا

سازگاری کردن، مطابقهکردنهماهنگی شتراک ، کردن،  شتراک کردنیداپا یافتن، ، ا

 نمودن.کردن، توافقداشتن، توافق، تفاهمکردنفرق

 کند.یموصو  مطابقت م باصفت  یندر زبان فرانسه و الت الف. (42 

 کنند.یصفت و موصو  با هم مطابقت م یندر زبان فرانسه و الت ب.        

عال ازدواجی  لت کردنمتارکه   :اف ــ ، کردن، ازدواجزدنهمبه ، کردنعقد ، کردن، وصـ

کی   نزد  گی ، کردن ی جمــاع   کردن زنــد تن،  هم کردن ، زیســــ گی    ،  ب ، کردن خوا

 کردن.کردن، عروسی، مباشرتکردنیآغوشهم

 الف. زن با همسرش متارکه کرد. (43 

 ب. زن و مرد با هم متارکه کردند.        
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، ردنکمنازعه، کردنمصا گذاشتن، بقه، مسادادنمسابقه جنگیدن،: رویاروییافعال 

 ن.گرفت، کشتیکردنکشمکش، کردن، نزاعکردنجنگ

 الف. جودوکار اماراتی با حریف فلسطینی مسابقه داد. (44 

 ب. جودوکار اماراتی و حریف فلسطینی با هم مسابقه دادند.        

ــتنارتبــاط، کردنبرقرارارتبــاط: پیونــدیافعــال  ــل، تمــاسداشـ ، کردنحــاصــ

ــل تماس  اتحادکردن، اتحادیافتن،    برقرارکردن، اتحادپیداکردن،   ، تماس نمودنحاصـ

 داشتن، چسبیدن.اتحاد

 الف. پیرزن باالخره با دخترش تماس برقرار کرد. (45 

 ب. پیرزن و دخترش باالخره با هم تماس برقرار کردند.        

، جستن، شرکتداشتن، شرکتکردن، شرکتکردن: مشارکتهمراهیافعال 

، شدنمصاد ، شدن، همراهرفتن، پیشکردن، شراکتکردنیداپشرکت

، زدن، گشتکردنیزن، گشتکردنگذارو، گشتزدن، قدمکردن، سفرکردنمجاورت

 کشیدن، دویدن.، قدکردن، تجمعکردنگردش

 : درآمیختن.ترکیبیافعال 

 .داشتن : مبادلهتعویضیافعال 

 کردن.، برخوردن، برخوردکردن، تصادمکردن: تصاد برخوردی افعال

 :«به»حر  اضافة 

، کردنیداپیدن، اتصالتاب، شدنملحقیچیدن، تنیدن، پیوستن، پپیوندی:  افعال

 ، چسبیدن.خوردنگره، یافتناتصال

 آغشتن، آلودن ترکیبی: افعال
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  جوریدن(. آمدن (به هم  سنجیدنی: افعال

 آید. الف. رنگ سبز به رنگ خردلی می (46 

 آیند.ب. رنگ سبز و خردلی به هم می        

 .کردنتغییر:  تعویضی  افعال

 

 :«در»اضافة حر 

 : پپیچیدن، آمیختن.پیوندیافعال 

 گذرا هم:. تناوب دوسویه از5 2 3

 NPl V' و 'NP l V NP2 [pp P NP3]'  این تناوب در انگلیسی بین دو ساخت 

[NP NP2 and NP3] apartدهد:و در فارسی بین دو ساخت زیر رخ می 

 «[+ فعل 3یاضافه +گروه اسم]حر  یااضافهحر + گروه  2ی+گروه اسم 1یگروه اسم»

 «[ +  از هم +فعل3 یوگروه اسم 2 ی]گروه اسم ی+ گروه اسم1 یگروه اسم»

ها با تناوب طور که در دو بخش پیشین نیز عنوان شد، تفاوت این تناوبهمان

دوسویة ساده، حضور متمم قیدی برای بیان نتیجه عمل فعل است. در این تناوب 

 است. « ازهم»و در فارسی « apart»یدی مذکور، در انگلیسی متمم ق

(47) a. I broke the twig off (of) the branch. 

     b. I broke the twig and the branch apart.  

دو « گسستن یا جابجایی رفتن انسجام،ازدست»اظ مفهومی این افعال، بیانگر لحبه

اما در افعالی از   طبقه افعال گسستنی(،مفعولی است که در رویداد شرکت دارند 

 بین دو مفعول است.« وجود تفاوت»شود که بیانگر طبقه سنجیدنی هم مشاهده می
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 «: از»حرو  اضافة 

 کردن.یختن، جداگس،گسستن، دادن، فاصلهشکافتنافعال گسستنی: 

 لف. امام حسین  ع( حق را از باطل جدا کرد.ا (48 

 ب. امام حسین  ع( حق و باطل را از هم جدا کرد.        

ــنجیدنی:  ــتنفرق، گذاردنفرقافعال س ، کردنیبردارنمونه، دادنیصتشــخ، گذاش

 کردن.کردن، کپیبرداریکپی

 .فرق گذاشت شناسی را باید از فلسفة هنرزیباییاصرار دارند که  یبرخالف.  (49 

 .فرق گذاشترا باید از هم  شناسی و فلسفة هنرزیباییاصرار دارند که  یبرخب.        

 هم: ناگذرا. تناوب دوسویه از6 2 3

 این تناوب در انگلیسی بین  این دو ساخت:

 'NP I V [pp P NP2]   
 'NP[ NP1 and NP2] V apart'  

(50) a. The twig broke off (of) the branch. 

    b. The twig and the branch broke apart.  

 دهد:و در فارسی بین دو ساخت زیر رخ می

 «[+ فعل 2ای]حر  اضافه +گروه اسمیاضافه+ گروه حر  1گروه اسمی»

 « +فعل هماز [ +  2و گروه اسمی 1گروه اسمی]گروه اسمی» 

 شود:این تناوب در افعال زیر مشاهده می

 «: از»حر  اضافة 
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، جســتنیختن، کنارهگســ، گســســتنخوردن، ، شــکا شــکافتن: گســســتنی افعال

 گرفتن.، فاصلهکردن، دوریکردنیریگ، کنارهگرفتنکناره

 الف. تار از پود شکافت/گسست. (51 

 گسست.تار و پود از هم شکافت/ .ب

 گرفتن.، طالق طالق( شدن: ، جداازدواجی افعال

 . تناوب دوسویة زنجیری: )گذرا(7 2 3

هایی است که لوین در فهرست خود به آن تناوب دوسویة زنجیری از جمله تناوب

های دوسویة شود که در تناوبای نکرده است. این تناوب افعالی را شامل میاشاره

بودن مفهوم دوسویگی به علت عدم تقارن و همزمانی شرکت شده، با وجود دارامطرح

 کردند. نمی

 ریم علی را بغل کرد.الف. علی مریم را بغل کرد/م (52 

 ب. علی و مریم همدیگر را بغل کردند.   

ساخت تناوبی فوق، شباهت بسیاری به ساخت      ،شود طور که مشاهده می همان

معرفی شد، اما این تناوب بدون   1-3مفعول دوسویه قابل درکی دارد که در بخش  

ــمیر  تغییر در گذرایی فعل رخ می ــور ض در گونة دوم « همدیگر»دهد و عدم حض

ــدن جمله می  ــتوری ش ــاخت اول موجب غیردس ــود. عالوه بر این، تناوب در س ش

شرکت تفاوت معنایی اف سویگی  عال  کننده در این تناوب که همان غیرهمزمانی دو

های در فعل اســت، نگارندگان را بر این داشــت تا این تناوب را در دســتة تناوب  

برک زنجیری قرار دهند. تناوب زنجیری را از مفهوم دوســویگی زنجیری که لیختن

عای لیختن    یان اد ت بین برک الزم اســـمعرفی کرده اســـت، گرفتیم. پیش از ب
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های دوسویه تمایز قائل شویم.   های دوسویه، ساختارهای دوسویه و تناوب   موقعیت

ــاره به مفاهیم معنایی واقعی در جهان خارج دارند که بنا بر انواع          ها موقعیت  ، اشـ

ــرکت ــوند. در این دیدگاه، ها با هم یا با دیگران تعریف میکنندهخا  روابط ش ش

سویه یک  شکل از ی  موقعیت دو ست     که مت شامل دو رابطه ا ست،  ک رویداد واحد ا

ــرکت ــکل1کنندگان دارای دو نقشکه در آن هر کدام از ش ــاختارها(. 1اند  ش ی س

ــویه ــاختاری زبان  دوس ــاره به ابزارهای س هایی دارد که 2ویژه برای بیان موقعیتاش

 کنندگان است:ای دوسویه بین شرکتبیانگر رابطه

 
 موقعیت دوسویه(: 1شکل)

ها از این نظر حائز اهمیت است که در بسیاری از تمایز بین ساختارها و موقعیت

 نیاز به یک نیست. موقعیت دوسویه لزوماًبهها رابطه بین این دو، متناظر و یکزبان

ساختاری دوسویه ندارد و عکس این مسأله نیز صادق است؛ ساختاری دوسویه 

دوسویه را نیز بیان کند و ممکن است  هایهایی غیر از موقعیتممکن است موقعیت

 در زبانی چندین نوع موقعیت جهان واقعی توسط ساختار دوسویه بیان شود و

ها یا به ساختار دوسویه کارکردهای چندگانه داشته باشد. یکی از این موقعیت

عبارتی یکی از کارکردهای چندگانة ساختار دوسویه، موقعیت زنجیری است. 

 Lichtenberk, 1985: 20-25) کنندگان است که به بیانگر روابطی بین شرکت که

 دهد. طور زنجیری رخ می

                                                           
 کننده در رابطه مدنظر است.. منظور از نقش در توصیف رویداد دوسویه، نقش معنایی نیست، صرفاً مشارکت شرکت1

2. situation 
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 موقعیت زنجیری (:2شکل)

شود، زمانی است که که این موقعیت به موقعیت دوسویه شبیه میتنها زمانی

وار کننده داشته باشد و این دو در یک رابطة زنجیری دایرهشرکت موقعیت مذکور دو

 (:53بسته حضور داشته باشند  جمله

 موقعیت زنجیری دوسویه (:3شکل)

 کنند.این دو سرباز همدیگر را دنبال می (53 

کنند که عالوه بر مفهوم می رو، در تناوب زنجیری، تنها افعالی شرکتازاین

دوسویگی، بیانگر مفهوم غیرهمزمانی و زنجیری دوسویگی نیز هستند. افعالی که 

طبقه تعامل »در گونه گذرای این تناوب شرکت دارند عبارتند از برخی از افعال 

ذکرشده با افعال تعامل اجتماعی   برای درک بهتر این مفهوم در رابطه« اجتماعی

کننده در این (؛ افعال شرکت1-3در بخش« کردنبغل»در زیر ر.ک مبحث فعل 

 های تناوبی زیر عبارتند از:تناوب با ساخت

 پذیر(+ فعلهمرا با را  کنش 2+ گروه اسمی 1گر(گروه اسمی  کنش
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 فعلهمراه با را + همدیگر  گر(+[  کنش2+ گروه اسمی1]گروه اسمی

غل         ماعی  برخی(: ب مل اجت عا عال ت یدن    کردن، درآغوشاف یدن، د ــ گرفتن، بوسـ

 کردن.کردن، گمکردن(، همراهی مالقات

 علی مریم را همراهی کرد. الف. (54 

 ب. علی و مریم همدیگر را همراهی کردند.         

 دهد:های تناوبی فوق، این تناوب بین دو ساخت زیر نیز رخ میعالوه بر ساخت

 [+ فعل 3ای]حر  اضافه+ گروه اسمیاضافه+گروه حر 2+گروه اسمی 1گروه اسمی

 + فعل همبا[+ 3+ گروه اسمی2+ ]گروه اسمی1گروه اسمی

طور که ساخت تناوبی فوق، همان ساخت تناوب دوسویة باهم گذرا است. همان

غیرهمزمانی هایی که پیشتر معرفی کردیم، در عنوان شد، تفاوت این تناوب با تناوب

و یا به عبارتی رخداد متوالی و زنجیری عمل فعل است. افعالی در این تناوب شرکت 

اند، اما این دوسویگی به طور زنجیری و متوالی کنند که متضمن مفهوم دوسویگیمی

کننده در ساختار کنندگان در عمل فعل در جریان است. افعال شرکتبین شرکت

 :ند ازتناوبی دوم این تناوب عبارت

 دادن.                                        فعال تعامل اجتماعی  برخی(: آشناکردن،  آشتیا 

 مادر پسر را با دختر آشتی داد.مادر دختر را با  پسر آشتی داد/ الف.  (55 

 ب. مادر دختر و پسر را با هم آشتی داد.         

 . تناوب دوسویه زنجیری: )ناگذرا(8 2 3

تناوبی این تناوب نیز همانند ساخت ظرفیتی تناوب دوسویه باهم ناگذرا ساخت 

 است:
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 [+فعل 2ای]حر  اضافه+ گروه اسمیاضافه+ گروه حر 1گروه اسمی

 + فعل  هم /به همبا[+ 2+ گروه اسمی1]گروه اسمی

 الف. علی با مریم مکاتبه کرد/مریم با علی مکاتبه کرد. (56 

 ب. علی و مریم با هم مکاتبه کردند.    

« ردنکمکاتبه»ب( مفهوم دوسویگی  56له  که از جمدر مثال فوق، با این

کردن مریم با علی و مکاتبه کردن علی با مریم قطعاً شود، اما مکاتبهاستنباط می

ها وجود داشته است. بنابراین، همزمان صورت نگرفته است و فاصله زمانی بین آن

کننده در کنش انجام این تناوب نیز عمل دوسویگی همزمان بین دو شرکتدر 

تواند به طور متوالی یا با فاصله زمانی انجام پذیرد. افعالی شود و این رابطه مینمی

 کنند عبارتند از: که در این تناوب شرکت می

  کردن.رقابتداشتن، :  رقابتافعال رقابتی 

 کرد. ساسان با سامان رقابت کرد.الف. سامان با ساسان رقابت  (57 

 ب. سامان و ساسان با هم رقابت کردند.         

 کردن.ای: مکاتبهافعال مکاتبه 

 کردن.دادن، آشتیافعال تعامل اجتماعی: آشنایی 

 کردن.کردن، معاشقهبازیافعال ازدواجی: عشق 

 . تناوب دوسویة اشتراکی: )گذرا(9 2 3

دوسویة باهم و تناوب دوسویة ازهم بین دو ساخت زیر رخ این تناوب همانند تناوب 

« ازهم»و « باهم»دهد، با این تفاوت که درگونة دوم تناوب فقط متمم قیدی می

 حضور دارد:
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 «[+ فعل 3ی]حر  اضافه +گروه اسمیااضافه+ گروه حر 2 ی+گروه اسم 1 یگروه اسم»

 «[+ باهم / از هم+  فعل3 ی+ گروه اسم 2 ی]گروه اسمی+ گروه اسم1 یگروه اسم»

 یژگیو یکبودن که به علت دارا کنندیم شرکت ییتناوب ساختارها یندر ا

 .گیرندیبا هم قرار م یهمذکور، در رابطه دوسو یژگیدادن وازدست یاخا  

 «:کردنبندیطبقه»

 بندی کرد.های انگیزشی طبقهشناختی را با کتابهای روانالف. کتابدار کتاب (58 

 بندی کرد.های انگیزشی را باهم طبقهشناختی وکتابهای روانب.کتابدار کتاب   

 «:کردنبندیبسته»

 بندی کرد.الف. *مادر وسایل چینی و پیرکس را با هم بسته (59 

 بندی کرد.ب. مادر وسایل چینی را با پیرکس بسته   

 یاشتراکات یدارا yوx  مسلماً یرند،طبقه قرار بگ یکدر  yیبا ش x یاگر ش

کند. در  یانرا ب یگیمفهوم دوسو« کردنیبندطبقه»هستند که باعث شده فعل 

 ،نداقابل قبول که دو جمله کامالًدو جمله با این ینکردن، ایبندرابطه با فعل بسته

 ندیستمدنظر پژوهش حاضر ن یدر معنا یگیمفهوم دوسو یانگرب که علت یناما به ا

مشترک  یژگیبه وجود و« کردنیبندبسته»فعل  زیرا د،نکندر تناوب شرکت نمی

باشد.  یدر مفهوم تناوب یهدوسو یفعل تواندینم پس ،اشاره ندارد یدو ش ینب

ند که در ایتناوب افعال ینکننده در اافعال شرکت شود،یطور که مشاهده مهمان

 یارمجموعهیز توانیتناوب را م ینا بنابراین،داشتند.  شرکت باهم یةتناوب دوسو

در  یرکتمش یژگیدربردارنده و یگی،دانست که مفهوم دوسو باهم یةاز تناوب دوسو

توان به شکل زیر نمایش داد. از آنجا که در موقعیت اشتراکی را می ت.اس نیزاعضا 

توان ادعا کنندگان مشترکاً در موقعیت شرکت دارند، میموقعیت اشتراکی شرکت
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کننده دو نقش دارد: یکی اجراکنندة فعالیت و دیگری همراهی کرد که هر شرکت

کنندگان. شرط همزمانی برای شرکت در این تناوب الزامی است. در با دیگر شرکت

 واقع، مفهوم همزمانی در تناوب دوسویة اشتراکی مستتر است. 

 

 موقعیت اشتراکی(: 4شکل)

 عبارتند از:کننده در این تناوب افعال شرکت

 «:با»اضافة حرو 

ــتـه بنـدی کردن، گروهبنـدی بنـدی: طبقـه  افعـال طبقـه   ، کردنیبنـد کردن، دسـ

 .کردنیریگ، قالبزدن، قالبکردنیبند، قالبکردنیبندقاب

 بندی کرد.های انگیزشی طبقهشناختی را با کتابهای روانالف. کتابدار کتاب (60 

 بندی کرد.های انگیزشی را با هم طبقهشناختی وکتابهای روانب.کتابدار کتاب   

، کردن، ترازکردنگذاشـتن، اندازه یدن، فرقسـنج ، کردنسـنجش افعال سـنجیدنی:  

، گرفتن، اندازهکردن، همانندســـازیدادن، مطابقتکردنیســـاز، مشـــابهزدنمحک

ندازه  ــتن  ، ارزشکردنیگذار ، ارزشکردن، خلطکردنیریگا هادن ، ارزشگذاشـ ، ن

 کردن.، مساویکردنمطابقه

 مطابقت دادیم. یروئیدسـوپرات را با یروئیـدترانـس ت یکسـونوگرافالف.  (61 
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 مطابقت دادیم. یروئید را با همسـوپرات و یروئیـدترانـس ت یکسـونوگرافب.         

 . دادن، مشارکتکردن، شبکهکردن، چفتکردن: جفتپیوندیافعال 

 .کردن، شریکدادن، شرکتکردنافعال همراهی: همراه

 .داشتن، مبادلهکردن، عوضکردن، جانشینکردنجا: جابهتعویضیافعال 

 «:از»حرو  اضافة 

گذاشتن، ، فرقکردنیبردار، نمونهکردنیبردار، کپیکردنافعال سنجیدنی: کپی

 گذاردن.فرق

 کند.یم یبرداریکپ Jطرح گوشی سری از را  A، طرح گوشی سری xبرند  الف. (62 

 کند.یم یبرداریکپرا از هم  Jو گوشی سری  A، طرح گوشی سری xبرند  ب.        

 . تناوب دوسویة اشتراکی )ناگذرا(10 2 3

، با این نند تناوب دوسویة باهم ناگذرا هستند  های تناوبی در این تناوب هماساخت 

 دادن یکازدســت تناوب، به علت دارا بودن/در این کننده تفاوت که افعال شــرکت

ــور   ــترک در این تناوب حض ــور میویژگی مش یابند. افعالی که در این تناوب حض

 دارند از طبقة افعال همراهی و افعال سنجیدنی هستند که عبارتند از:

شراکت  شرکت کردنافعال همراهی:  شرکت کردنیداپ،  ستن ،  شرکت ج شتن ،  ، دا

ــرکت  ــارکت  کردنشـ ــاد نکرد، مشـ ــدن، مصـ ــدن، همراهشـ ، رفتنیشپ، شـ

 کردن.کردن، همفکریکردن، همگامیهمدستی

 .معاون اول شرکت کرد تا از عملکرد دولت دفاع کنند باجمهور ییسرالف.  (63 

 .جمهور و معاون اول باهم شرکت کردند تا از عملکرد دولت دفاع کنندییسرب.         
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ــنجیــدنی: مطــابقــت  ، کردنیــافتن، همــاهنگیمطــابقــت، کردنیــداپافعــال سـ

قت   طاب ــتنم قت  داشـ طاب قه  کردن، م طاب ــتراککردن، فرق، م ، کردنیدا پکردن، اشـ

 یافتن، جوریدن.اشتراک

 .کردند یهماهنگوزارت کشور  با یانصار یآقا الف. (64 

 .کردند یوزارت کشور باهم هماهنگو  یانصار یآقاب. 

 .کردنافعال تعامل اجتماعی:  مشاعره

 گیری. نتیجه4

ــایی و طبقه ــناسـ ها بندی تناوبدر این پژوهش با الگوگیری از رویکرد لوین در شـ

سعی در بررسی رفتار تناوبی افعال فارسی در خصو  انواع تناوب دوسویه داشتیم.    

ــاس، در پیکره ــی انواع تناوب 3070ای بالغ بر بر این اس های فعل فارســی به بررس

ــی پرداختیم. تناوب  ــویه در فارس ــی عبارتند از تناوب  هدوس ــویه در فارس ای دوس

ــاده، تنا   ــویة س ــویة قابل درک، تناوب دوس ــویة باهم، تناوب مفعول دوس وب دوس

سویة از  شتراکی. هر     دو سویة ا سویة زنجیری و تناوب دو کدام از این  هم، تناوب دو

سویة قابل   ها، بهتناوب ستثنای تناوب مفعول دو ست،  ا درک که مختص افعال گذرا ا

گذرا و ناگذرا به تفکیک بررسی شد. دو نوع تناوب خا  دوسویة زنجیری     در افعال

شاره    شتراکی که در کتاب لوین ا سی    و ا شده بود نیز در این مقاله معرفی و برر ای ن

 کننده در هر تناوب نیز شناسایی شد.شد. در نهایت، طبقات افعال شرکت
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