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ار ساخت ةهای نظری در حوزتناوب سببی و ضدسببی در کانون پژوهش ةمسئل

ابط نحو و معناشناسی قرار دارد. در تبیین این تناوب، دو وموضوعی در سطح ر

این  ةهستند که دو گون عقیدهسازی بر این زدایی و سببیگذرایی ةدیدگاه عمد

باشند. به عبارت دیگر، بر اساس این واژگانی نمیهای متمایز تناوب دارای مدخل

دیگر مشتق  ةهای این تناوب از مدخل واژگانی گونکدام از گونه دو رویکرد، هر

های زبان کردی گویش سورانی نشان شود. در این پژوهش با استناد به دادهمی

اشتقاقی دو طرفه وجود ندارد  ةکه در تناوب سببی و ضدسببی رابط دهیممی

در البالی این  شوند.لکه هر دو گونه از یک مدخل واژگانی خنثی مشتق میب

ین اهای واژی بر گونهویژه، به بررسی وجود تنوع ساختتحلیل، در سطحی زبان

 های فعلی انتخابی افعال در هر دو گونه و توزیع گروه حرف، محدودیتتناوب

استدالل  در این پژوهششود. اضافه در ارتباط با موضوع بیرونی پرداخته می

 شوند وشود که عاملیت و سببیت در سطوح مختلف به ساخت معرفی میمی

 باشد؛ به این صورتجهت می ةضدسببی در فرافکن هست ةتفاوت مجهول و گون

 باشد. جهت ولی ضدسببی فاقد این هسته می ةکه مجهول دارای هست
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 . مقدمه1

شناختی و نظری در باب های مهم پژوهشی در مباحث ردهیکی از هسته 1ضدسببی تناوب سببی/

را نشان  2های گذرا و ناگذراکاربردهای فعل در حالت . این تناوباسترخدادی  ساختار موضوعی/

های در زبان .کننددهد؛ به نحوی که تناوب گذرا را سببی و ناگذرا را ضدسببی قلمداد میمی

توانند در تناوب سببی شرکت کنند. دهند میرا نشان می 3هایی که تغییر حالتشده، فعلمطالعه

رویکردهای مختلف نظری به تجزیه و تحلیل این دسته از افعال و شناسان در در نتیجه، زبان

 اند. ها پرداختههای متناظر با آنتناوب

های ترین میزان توجه نظری و تجربی به تناوب سببی/ ضدسببی معطوف به پژوهشبیش

. به طور سنتی، در رویکرد زایشی، مبحث تناوب استزایشی در باب ساختار موضوعی/ رخدادی 

 رویکرد اشتقاق تناوب شود که عبارتند از:میی/ ضدسببی در قالب دو رویکرد عمده طرح سبب

 .5زدایی(و رویکرد اشتقاق تناوب ضدسببی از سببی )گذرایی 4سازی(سببیسببی )سببی از ضد

چرخد: نخست، بسیار مهم می ةحول محور دو نکت هاصورت کلی، بحث در رابطه با این تناوب به

های مجهول و ضدسببی با درنظرگرفتن حضور یا عدم حضور موضوع بیرونی و شباهت هاتفاوت

 «باد( »1) ةبه عنوان مثال در زبان کردی در جمل اشتقاقی مابین این تناوب. ةو دوم رابط صریح

( را هم در زبان کردی 2) ةشمار یتوان ساخت ناگذرا؛ در نتیجه میشودمیسبب انجام عمل فعل 

دوم حضور  ةدر مثال اول در جمل« باد»شود موضوع بیرونی که مشاهده می طورمانه. کردتولید 

 .استدر واقع ساخت ضدسببی فاقد موضوع بیرونی  وندارد 

 

1. Bâ dargâkay kɨrdawa. 

   Wind door-Def open-Past 

 «باد در را باز کرد»                                                                                       

 

2. Dargaka kɨrâwa. 

                                                             
1. causative/anti-causative alternation 

2. transitive/intransitive 

3. change of state 

4. cauivitization 

5. detransitivization 
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    Door-Def Open.Past 

  «  در باز شد» 

به منظور بررسی تناوب سببی و ضدسببی در زبان کردی گویش سورانی، در بخش دوم به 

معرفی پایگاه  این دو تناوب پرداخته شد و در بخش سوم به ةشناسان ایرانی در حوزمرور آثار زبان

و  شودیمنظری و همچنین بررسی دو دیدگاه عمده در تبیین تناوب سببی و ضدسببی پرداخته 

گیرند. های مبتنی بر رویکردهای فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار میداده از سپس چند نمونه

در زبان کردی گویش سورانی مبتنی بر رویکرد  بخش چهارم به تحلیل تناوب سببی و ضدسببی

 ارائه شده است. پایانیگیری این پژوهش در بخش اختصاص یافته است. و نتیجه ،اتخاذشده

 
 پژوهش ةپیشین .2

کند در زبان فارسی بیان می سببی های نحوی و معنایی ساخت( با بررسی ویژگی1384دبیرمقدم )

نحوی و معنایی موجود بین تمام افعال ضدسببی و برابر  ارتباط واژی،گرا به خوبی واژگان ةکه فرضی

های های سببی در زبان فارسی را به ساختدهد. وی ساختدست میسببی آن را در واژگان به

 کند. سببی مرکب و ساده تقسیم می

 ةکنند که مادمجهول در زبان کردی اشاره می ة( دربار1387) دوستانویسی و کریمی

د و ساخت شوافعال متصل می ةباشد که به ریشمی  ya–صورت  ساز در زبان کردی بهمجهول

ها همچنین معتقدند که پسوند مجهولنکنند. آواژی قلمداد میمجهول در زبان کردی را ساخت

 های ایران باستان است.ساز زبانمجهول ةماد ةساز در زبان کردی بازماند

واژگانی  ةهای سببی را در زبان فارسی را به دو گروه عمدنظام ساخت (1391) پوردرزی و کرم

روه ای از گواژی زیرشاخهبندی نوع سببی ساختدر این تقسیم کهاند و تحلیلی تقسیم کرده

واژی علیهای سببی ساختها معتقدند که تمامی ساختشود. آنسببی واژگانی محسوب می

 ای برخوردارند.چیدهرغم سادگی ظاهری از ساخت نحوی پی

اند که های زبان فارسی به این نتیجه رسیده( با بررسی داده1391) دوستانصفری و کریمی

موضوع خارجی  بر باشند،میسبب  ةهای ضدسببی در بازنمایی واژگانی خود دارای مولففعل

فعل های تناوب سببی را حاصل حضور عبارت زبانی حاوی و هر یک از گونه دارندداللت 

اند که این چارچوب معنایی به همراه ساخت نحوی مربوط به درچارچوب معنایی خاص دانسته
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 ها معتقدند که در چارچوب رویکرد واژگانی. آنشودمیصورت ساخت فعلی نشان داده  آن به

 تناوب سببی و ضدسببی وجود ندارد. ةمند نیاز به تشخیص صورت پایساخت

کند که تناوب نحوی سببی و مجهول، دو تناوب اشتقاقی زبان ( اشاره می1393زاده )طبیب

 ة. در این مقاله، نویسنده با ارائاستکاه افزا و دومی ظرفیتباشند که اولی ظرفیتفارسی می

شدن بین این دو تناوب وجود دارد. لئهایی برای تفاوت قاکه همواره راه دهدمیهایی نشان مالک

اشاره کرد که همراه با تناوب  «خود به خود»ان به استفاده از قید توها میاز جمله این مالک

در ساخت  «عمداً»کند که استفاده از قید . وی همچنین اشاره میاستمجهول غیردستوری 

 .استگر باشد چون این تناوب دارای کنشساخت و دستوری میمجهول خوش

کنند که زبان فارسی بیان می هایی از( هم با بررسی مثال1394دوستان )شجاعی و کریمی

ها معتقدند که . آندارنداساسی در تعیین تناوب موضوعی فعل  یهای معنایی فعل نقشویژگی

شرکت یا عدم شرکت فعل در تناوب سببی فقط به ویژگی فعل بستگی ندارد بلکه عوامل دیگری 

ر منطقی در تعامل با یکدیگالمعارفی که در سطح بازنمون های غیرموضوع و دانش دایرهمانند سازه

 روند.شمار می هستند از دیگر عوامل دخیل در تناوب به

کنند که فعل آن دارای ( ساخت ناگذرا را به این صورت تعریف می1395رضایی و شجاعی )

عنوان موضوع مرکزی دارد و از نظر نقش معنایی، گروه تنها یک گروه اسمی به است،جهت معلوم 

 ن ساخت، همچون گروه اسمی ساخت مجهول، نقش معنایی مفعولی دارد. اسمی موجود در ای

داری های سببی و ضدسببی را از نظر نشانبین فعل ة( رابط1398) دوستانعباسی و کریمی

دهند که های زبانی گویش خوری نشان میو با بررسی داده کنندمی مطالعهواژی ساخت

های اندر زبرا واژی ساخت عسازی قادر نیستند تنوسازی و ضدسببیرویکردهای اشتقاقی سببی

 کنند که رویکرد غیراشتقاقی ها بیان میمختلف تحلیل کنند. از طرف دیگر، آن

مشترک که قائل به جهت مستقیم اشتقاق بین تناوب سببی و ضدسببی نیست به عنوان پایه

در گویش خوری و در سطح  این رویکردتری برخوردار است و راهبرد سوم از توان تحلیل جامع

 باشد.بینازبانی دارای اعتبار و ارجحیت می

ی و سبب های زبان کردی و بررسی تناوبدر این مقاله سعی بر آن است تا با استناد به داده

ضدسببی در این گویش، و همچنین سنجش میزان کفایت توصیفی دو رویکرد مذکور در تبیین 

متناوب  ةگونی ساختاری پرداخته شود که بر اساس آن دو های کردی، به معرفی رویکردداده

 ای واحد هستند.سببی و ضدسببی هر دو مشتقاتی ساختاری از ریشه
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 پایگاه نظری .3

تفاوت ها و. نخست، بررسی شباهتاستتناوب سببی و ضدسببی بر دو محور متمرکز  ةبحث دربار

 ةبطراهای ساختار مجهول و ضدسببی با توجه به حضور یا عدم حضور موضوع بیرونی صریح و دوم 

ها و نظر تفاوتاز ( 1995) 3و راپاپورت 2( و لوین1984) 1مارانتز اشتقاقی بین این دو ساخت.

های مجهول و ضدسببی را به دو دسته تقسیم تفاوتهای مجهول و ساخت ضدسببی، شباهت

 کنند:می

  4الف. توصیف و نظارت

 5ای(گروه حرف اضافه ةصورت ساز ساخت مجهول، و نه ضدسببی، قابلیت توصیف توسط عامل )به

به بند مجهول ساختی  7را دارد؛ و همچنین افزودن بند قیدی هدف 6و قیدهای عامل محور

 کند:ساخت و دستوری تولید میخوش

(3) a. The boat was sunk by Bill 

      b. *The boat sank by Bill 

   (4) a. The boat was sunk on purpose 

      b. *The boat sank on purpose 

(5) a. The boat was sunk to collect the insurance 

      b. *The boat sank to collect the insurance 

 

( توسط حرف 3) ةدر نمونگروه اسمی عامل  شودهای فوق مشاهده میکه در مثال طورهمان

است اما در ساخت ضدسببی این افزایش باعث غیردستوری شدهبه ساخت مجهول اضافه  اضافه

محور و یا بند قیدی هدف به ( افزودن قید عامل5( و )4های ). در نمونهشودمیشدن جمله 

 است. شدهساخت ضدسببی منجر به غیردستوری شدن آن 

                                                             
1. Marantz 

2. Levin 

3. Rappaport 

4. modification and control 

5. by-phrase 

6. agent-oriented adverb 

7. purpose clause 
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حضور موضوع بیرونی در ساختار های فوق حضور و یا عدمقابل تأمل در خصوص مثال تةنک

. در واقع، موضوع بیرونی غیرصریح در ساخت مجهول توسط قید استموضوعی مجهول و ضدسببی 

شود. این در حالی است که ساخت ضدسببی فاقد موضوع محور و یا بند قیدی هدف توصیف میعامل

محور و بند قیدی هدف که هر دو ؛ در نتیجه حضور قید عاملاستغیرصریح(  بیرونی )چه صریح چه

 .استمتضمن حضور موضوع بیرونی هستند در این ساخت غیردستوری 

 1های فعلیب. محدودیت

توانند در ساخت مجهول های گذرا میفعل تمامکنند که تقریباً ( اشاره می1995لوین و راپاپورت )

توانند در تناوب ضدسببی شرکت گذرا میهای تعداد محدودی از فعلشرکت کنند ولی فقط 

هم در ساخت مجهول و هم در ساخت ضدسببی شرکت  break های زیر فعل کنند. در مثال

که فعل بریدن در زبان رغم اینو علی استفقط در ساخت مجهول دستوری   cutکند اما فعل می

این فعل  باشد،یبرای شرکت در ساخت ضدسببی   2تانگلیسی دارای شرط الزم یعنی تغییر حال

تغییر  ،هم که به طور کلی  read. از طرف دیگر، فعل استدر ساخت ضدسببی غیردستوری 

باشد اما در ساخت همانند فعل بریدن در ساخت ضدسببی دستوری نمی ،دهدحالت را نشان نمی

 باشد. مجهول دستوری می

(6) a. Bill broke the glass 

     b. The glass was broken by Bill       

     c. The glass broke 

 

(7) a. The baker cut the bread 

     b. The bread was cut by the baker      

     c. *The bread cut 

 

(8) a. John read the book yesterday. 

     b. The book was read yesterday by John 

     c. *The book read yesterday 

                                                             
1. verb restrictions 

2. change of state 
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مل جای بحث أ(، دو موضوع قابل ت116: 2008، 1شاوفر) 8تا  3های با در نظر گرفتن مثال

شناسان در مورد سطحی از دستور که در دارند. نخست، با در نظر گرفتن ساخت مجهول، زبان

این  دوم بررسی ةندارند. نکتشود هنوز اتفاق نظر آن موضوع بیرونی صریح به ساخت معرفی می

وع باشد. برای بررسی دو موضکه چرا تناوب ضدسببی فاقد موضوع بیرونی صریح می استنکته 

 : وجود داردها فوق، دو رویکرد عمده و اساسی در تبیین آن

هر دو رویکرد در این نکته اتفاق نظر دارند که این دو تناوب دارای دو مدخل متمایز واژگانی 

که هر تناوب از مدخل واژگانی  هستندند. به عبارت دیگر، این رویکردها بر این عقیده باشنمی

یک از تناوبکه کدام استاین نکته  مورد بحث این دو رویکرد ةشود. نکتتناوب دیگر مشتق می

 باشد و مدخل آن در واژگان به صورت مستقل وجود دارد.  های سببی و ضدسببی اصلی می

ها آندهند. از ساخت سببی ارائه می 2( تحلیل دو رویدادی108و  83: 1995راپاپورت )لوین و 

: زیررویداد منجرشدن و داردها یک محمول و دو موضوع واژگانی این فعل -نمود معناییمعتقدند 

واژگانی به  -، سبب و پذیرنده از ساخت مفهومی breakدر تناوب سببی فعل زیررویداد مرکزی.

 شود. موضوعی و سپس از ساخت موضوعی به نحو فرافکن میساخت 
 

Transitive ‘break’: 

LSR                    [[x do-something] cause [y become BROKEN]] 

Linking rules         ↓                                    ↓ 

AS                        〈x〉                                 〈y〉 

واژگانی به ساخت  -های ضدسببی، موضوع سبب در گذار از ساخت مفهومیاما در فعل

ها آن .شودها در نحو جلوگیری میشوند و از تجلی آنصورت واژگانی مقید می موضوعی به

 :کردر تبیین توان با دیدگاه کلی زیهای فعلی و گزینشی را میمعتقدند که محدودیت

 ةکنند و اجازافعال گذرایی که شکل ضدسببی ندارند فاعل خود را به عامل و ابزار محدود می

که دارای   breakشود فعلهای فوق مشاهده میکه در مثال طورهماندهند. حضور مسبب را نمی

تواند و هم می  Billتواند عامل باشد مانند ، فاعل آن هم میاستتناوب مجهول و ضدسببی 

که در فعل بریدن و خواندن وجود مسبب باعث غیردستوری  در حالی  windمسبب باشد مانند 

 .شودمیشدن جمله 

                                                             
1. Schäfer  

2. bi-eventive 
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که در کدام سطح موضوع بیرونی  استرویکرد دوم به ساخت سببی و ضدسببی این نکته 

 .استکه چرا ساخت ضدسببی فاقد موضوع بیرونی صریح شود و اینصریح به ساخت معرفی می

چون  است( ساخت ضدسببی فاقد موضوع بیرونی 13 :2003) 2کیسرو  1بر اساس دیدگاه هیل

 کند:صورت زیر تعریف می باشد و آن را بهمی 3صورت ذاتی تک موضوعی این ساخت به

Monadic [+comp] 

                [- spec] 

متمم ولی بدون  شود چون دارایموضوعی قلمداد میبه عبارت دیگر، ساخت ضدسببی تک

 . استگر مشخص

به صورتی که مثال  د،دهنرفتارهای متفاوتی در ساخت گذرا از خود نشان می دو مثال زیر

 باشد.در ساخت گذرا غیردستوری می 12شماره 

 

(9) The pot broke. 

(10) The engine coughed. 

(11) I broke the pot. 

(12) *I coughed the engine. 

هر  کرد کهتوان به این نکته اشاره (، می2: 2003، کیسر هیل و)12- 9های مثالدر توضیح  

 ة. مقولهستنددارای دو عنصر ساختاری شامل ریشه و میزبان فعلی   cough و  breakدو فعل 

فعل را   coughگر نیاز خواهد داشت اما ماهیت اصلی فعل به مشخص  break ریشه در فعل

کند. به طور کلی، این ویژگی توسط هسته که به صورت مستقل نمی گرملزم به فرافکن مشخص

 شود.تعیین می ،واژگانی است ةیک هست

گر فاعل جمله نه متمم و نه مشخصجایی که آن از»گویند: می( 6 :2003) کیسرهیل و 

منظر رویکرد  . از«یابدهای فعل نیست و در ساختار موضوعی تجلی نمیاست لذا جزء موضوع

 ها دوکنند، ساختار موضوعی آنهایی که در تناوب سببی شرکت می، فعل(2003) کیسرهیل و 

                                                             
1. Hale 

2. Keyser 

3. monadic 
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در واژگان مشتق  2زداییو تناوب سببی از مدخل سببی آن توسط فرایند گذرایی است 1موضوعی

 . شودمی

بین فعل  ةکه رابط استدستوری  ةیک نظری (2003) نحو واژگانی یعنی دیدگاه هیل و کیسر

هیل و کیسر  ةدهد. نظریهای دستوری نشان میهایش را بدون در نظر گرفتن فرافکنو موضوع

که بل نیستهای یک فعل کند که ساخت موضوعی فقط در نظر گرفتن تعداد موضوعاشاره می

 .استها نمود ساختاری آن

ها بانشود ولی زگرفته میها به عنوان شکل ثابت در نظر تناوب سببی در اکثر زبان در حالی که

ی به صورت دهند. این تغییراتنشان میای را در این دو تناوب واژی تغییرات گستردهاز نظر ساخت

های سببی و ضدسببی قضاوت صحیحی را از اشتقاق این دو تناوب نشان کدام از تناوبکه هیچاست 

 دهند.نمی

های زبان کردی گویش سورانی دادهبا توجه به مطالب گفته شده، این پژوهش با بررسی 

اشتقاقی دو طرفه وجود ندارد بلکه فرض  ةکند که بین تناوب سببی و ضدسببی رابطاشاره می

 همکارانو  3شوند. الکسیادودو تناوب از یک مدخل واژگانی خنثی مشتق می که هر این استبر 

(2006 aوb با رد فرایندهای سببی )کنند که تناوب سببیاستدالل می ،زداییسازی و گذرایی 

 هایها، محدودیتواژی بر روی این تناوبسببی از چند نظر تفاوت دارند: وجود تنوع ساختو ضد

اضافه در ارتباط با موضوع بیرونی. عالوه  فعلی انتخابی افعال در هر دو تناوب و توزیع گروه حرف

ده شین نکته اتفاق نظر دارند که صورت مشتقسازی در ازدایی و سببیبر این، دو رویکرد گذرایی

شده توسط یک عملیات اضافه تناوب مشتق زیرااست  یهای خاصها دارای پیچیدگیدر این تناوب

های ها بر این باور هستند که زبانشود.  از طرف دیگر آندر سطح محاسباتی دستور مشتق می

دهند که فرض این دو تناوب از خود نشان میهای مختلفی را در واژی تجلیمختلف از نظر ساخت

ی عاجز واژسویه بین این دو تناوب از توجیه این تنوع ساختاشتقاقی مستقیم و یک ةوجود رابط

ها صورت ضدسببی و در برخی دیگر صورت سببی دارای نمود که در برخی زبان است چرا

در  تناوب ضدسببیته که چرا سازی در توجیه این نک. رویکرد سببیاستواژی اشتقاقی ساخت

زدایی در چرایی رویکرد گذراییاز طرف دیگر، و  استدار نشان ةواژها دارای ساختبسیاری از زبان

                                                             
1. dydiac 

2. detransitivizing 

3. Alexiadou 
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ها عاجز است. مثال )الف( از زبان روسی دار در تناوب سببی در برخی زباننشان ةواژوجود ساخت

که  استمثال )ب( از زبان گرجی و  دارددار واژه نشانکه در آن ساخت ضدسببی ساخت است

  :دارددار نشان ةواژدر آن ساخت سببی ساخت

 

 katat-sja الف: روسی                   

katat 

 )ناگذرا(: چرخیدن ضدسببی

 سببی )گذرا( چرخاندن

 

 ب: گرجی

 

duy-s 

a-duy-ebs 

 

 الزم: پختن

 متعدی: پختن

   
 ها تحلیل داده .4

( 223: 2004) 1که از نظر هیگ استشده، ذکر این نکته الزم آوریجمع هایقبل از بررسی داده

با ضمایر  ویژه به هاضمایر و انواع آنبا برای شناخت ساختارهای نحوی زبان کردی سورانی باید 

سمی اهای داشت زیرا ضمایر متصل در این زبان به عنوان سازهآشنایی کافی متصل در این زبان 

های غیرفاعلی بستطور کلی، ضمایر متصل به دو گروه وندهای فاعلی و واژه روند. بهکار میبه

 ةفاعلی در افعال متعدی زمان حال و شناس ةشوند. وندهای فاعلی به عنوان شناستقسیم می

به نیز های غیرفاعلی بستواژه .کنندهای حال و گذشته ایفای نقش میفاعلی در افعال الزم زمان

م و غیرمستقیم در افعال متعدی زمان حال، فاعل افعال متعدی گذشته و عنوان مفعول مستقی

روند. به عنوان مثال: چنین به عنوان ضمایر ملکی به کار میمفعول افعال متعدی گذشته و هم

 کند:صورت زیر نمود پیدا می در تناوب سببی و ضدسببی به  draشدن: فعل پاره

(13) Kagaz- aka dra. 

     Paper- the-tear-past 

      « کاغذ پاره شد»                                                                                           

  

(14) Kur- aka kaghaz- aka- i dra- n 

                                                             
1. Haig 
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       Boy- the paper- the- 3- tear-past-cause 

       «پسره کاغذ رو پاره کرد»                                                                               

 

واژی، افعال در زبان کردی با توجه به نوع تجلی ساخت ،14و  13 هایمثالبا در نظر گرفتن 

 ةوند: دستشدسته تقسیم می سهشود به واژی سببی که به آن متصل میساخت ةبا توجه به نشان

 ةدر مثال شمار  draباشند مانند فعل می n–واژی ساخت ةکه دارای نشان هستندهایی اول فعل

مانند  یسوم افعال ةو دست هستندواژی ساخت ةبدون نشان bre :cutمانند فعل دوم  ة. دست14

 .استها اختیاری واژی سببی در آنساخت ةباشند که نشانمی  bchreفعل جردادن:

در زبان   shkصورت  آن به ةکه ریشکنیم آغاز میشروع بحث را با در نظر گرفتن فعل شکستن 

و این فعل در تناوب سببی  استکردی است. فعل شکستن در زبان کردی دارای تناوب سببی 

 باشد:نیازمند حضور عامل در جایگاه فاعلی سطح جمله می

 

(15)  Kur- aka liwan- aka- i shk- an-d 

         boy- the glass- the- 3 break-cause-past 

           «رو شکست لیوانپسره »                                                                              

 

صورت  در این تناوب فعل به باشداین فعل در زبان کردی دارای تناوب ضدسببی هم می

 :استناگذرا 

 

(16) liwan- aka shk-a 

        Dish- the break-past  

 «لیوان شکست»                                                                                        

 

باشد که این تکواژ در انتها می a–دارای تکواژ   shkaفعلشود که مشاهده می طورهمان

ظرف »عمل  ةدهد که  نتیجنشان می  shka. ساخت ضدسببی فعل استگذشته  گر زماننشان

تواند یا عامل درونی و شدن ظرف شده است میچه که سبب شکستهباشد و آنمی «شدهشکسته
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با  (61)مثال  کندهم شرکت می 1فعل شکستن در زبان کردی در ساخت میانه یا بیرونی باشد:

( 6 :2003) کیسر. هیل و استناپذیر کردی اجتناب ةاین توضیح که وجود قید در ساخت میان

م یعنی ه ؛تواند در ساخت میانه شرکت کند که متمم آن دو قسمتی باشدمعتقدند فعلی می

دهی . از نقطه نظر دستوری، ساخت میانه توانایی حالتاستگر دارای متمم و هم دارای مشخص

 .گر به جایگاه فاعل جمله ارتقا پیدا کندشود مشخصباعث می و بردرا از بین می  Vحاکمیت

کند که ساخت ( در توضیح تفاوت بین ساخت میانه و ساخت ضدسببی اشاره می4 :1993لوین )

صورت  کار را بهة ندارد و همچنین ساخت میانه همیشه مفهوم کنند یمیانه مرجع زمانی مشخص

 تلویحی در بردارد.

(17) Zarf-ee Chini ba asani da- shk- e 

       Dishes- of Chinese prep easy asp- break-pres 

 «شکنندهای چینی به راحتی میظرف»                                                             

 

به   ya–پسوندکردن رود. در زبان کردی با اضافهکار میبه نیزدر ساخت مجهول  shkaفعل 

 شود.فعل سببی، فعل به مجهول تبدیل می

(18) Zarf-aka shk-ya 

        Dish- the break-passive 

     «ظرف شکسته شد»                                                                                

 :دهدرا در کردی نشان میshka های فعل تناوب (1)جدول 

 shkaهای فعل تناوب (1)جدول 
shk- an-d-I 

break-cause-past- i 
Causative 

shk- a 

break-past 
Anti-causative 

shk- ya 

break -passive 
Passive 

da- shk- e 

asp-break-pres 
Middle 

                                                             
1. middle construction 
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 هستندمعنی در زبان فارسی هم  shkastدر زبان کردی و  shkaاز نظر معنایی، اگرچه فعل 

ند. شوهای مختلف نحوی ظاهر مید در نتیجه در تناوبنباشها متفاوت میمعنایی آن یاما اجزا

سازد که رفتار نحوی فعل چه گویشور را قادر میآن ،شودمی مشاهده 19مثال که در  طورهمان

( بر این باور است که رفتار نحوی یک فعل در 4: 1993) . لویناسترا تعیین کند، معنای فعل 

 تخم 19در مثال   شود.هایش توسط معنی آن فعل تعیین میرابطه با تفسیر و توضیح موضوع

از در زبان فارسی که این معنی  استرو کردن نیممرغ شکستن در زبان کردی به معنی درست

 شود.فعل شکستن متبادر نمی

 

(19) Daikem du helkai bo nahar shkand 

        Mother-my two eggs-the for lanch break-past 

            «مرغ شکست. مادرم برای ناهار دو تا تخم»*                                                       

 

در زبان کردی با زبان فارسی متفاوت  د که گسترش معنایی فعلندهاین شواهد نشان می

تواند برای بیان عیب مکانیکی کردی میدر زبان   shkaدهد که فعل می نشان 20مثال . است

 باشد.نوس میأاین تناوب در زبان فارسی از نظر معنایی نام در حالی کهرود بکار هم به

 

(20) mashin- aka- m  shk- a 

past-person break- st1-the -car          

 «ماشینم شکست»*                                                                                  

باشد که ماشینم خراب شده است به این معنا می 20در مثال   shkaتناوب ضدسببی فعل 

در معنای  shkaکه از نظر نحوی تناوب سببی فعل  استجا این نکته مورد بحث در این ةاما نکت

 .باشدمیستوری فوق غیرد

 

(21)  *Kuraka mashinakay shekand 

         Boy-the car-the-3rd pesorn break-cause-past 

 «پسره ماشین رو شکست»*                                                                         
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، 21فعلی مثال  ةبرخالف ریشو باشد فعلی می ةدارای یک ریشه و یک هست  shkaفعل 

. کندقناع گر را امشخصدر این تناوب تواند بنابراین فعل نمی .گر نیاز نداردفعلی به مشخص ةریش

توانایی  (1)در نمودار   Rفعلی یا همان  ةکند و ریشگر را فرافکن نمیفعل در این تناوب مشخص

 گر را ندارد.مشخص کردنفرافکن
 

 
  فعل شکستن ةریش (1)نمودار 

باشد که صورت زیر می به 20مثال ( معتقدند که ساخت موضوعی 9-8: 2013) کیسرهیل و 

ها بر این . آناست  R ةیابد در واقع متمم هستدر آن فاعل نحوی که در سطح جمله تجلی می

 شود.گر فرافکن نمیبه عنوان مشخص  R ةند که متمم هستهست باور
 

 
  شدن()درمعنای خرابساخت ناگذار شکستن  (2)نمودار 

 

کند که به عملی اشاره می است، آن در زبان کردی ةریش  brفعل بریدن که  از طرف دیگر،

کار میو هنگامی که این فعل در ارتباط با اعضای بدن به شودمیشدن چیزی که موجب نصف

 ضدسببی. از نظر نحوی، این فعل در هر دو تناوب سببی و استدیدن رود به معنای صدمه
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و در تناوب   breeصورت  فعل بریدن در زبان کردی در تناوب سببی بهشود. استفاده می

 . کندپیدا میتجلی   braصورت  ضدسببی به

(22) Kur- aka dar- aka- i bre- e ba mishar 

        boy- the tree- the- 3 cut-past prep saw 

 «پسره درخت رو با اره برید»                                                                          

 

(23) karaba br- a 

       electricity cut-past 

  «برق بریده شد»*                                                                                       

 

کند و به همین دلیل به مسبب نیاز فیزیکی بریدن اشاره نمی ، فعل به عمل23در مثال 

 .داردن

(24) Gosht-i mar ba asan-i dabr- e 

         meat- of lamb prep ease-ly asp- cut-pres 

 «بردگوشت گوسفندی به آسانی می»*                                                            

که  طورهماندهد که این تناوب فعل بریدن در کردی را نشان می ةتناوب میان 24مثال 

را در کردی  های فعل بریدنتناوب (2)جدول  .استشود در زبان فارسی غیردستوری مشاهده می

 دهد.نشان می

 breهای فعل تناوب (2)جدول 
bre-e 

cut_past 

‘cut’ 
Causative 

Bra 

cut_past 

‘cut’ 
Anti-causative 

br-ya 

cut-passive 

‘was cut’ 
Passive 

da-br-e  

asp-cut-pres 

‘cut’ 

Middle 
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ببیزدایی و ستوان اشاره کرد که یکی دیگر از موانع گذراییهای فوق، میبا در نظر گرفتن مثال

. در ودشمیگردد که توسط گروه حرف اضافه در تناوب ضدسببی معرفی سازی به نوع موضوعی برمی

و معرفی عامل در تناوب  است  by-phraseحالی که تفاوت تناوب ضدسببی با مجهول در استفاده از

باشد اما در ساخت ضدسببی، موضوع مسبب ای غیردستوری میضدسببی توسط گروه حرف اضافه

 .شودبه ساخت معرفی   byهای دیگر به غیر از تواند توسط حرف اضافهمی

انگلیسی و فارسی، زبان کردی هم در ساخت مجهول و هم در ضدسببی همراه برخالف زبان 

. با این وجود، تناوب ضدسببی در زبان استو غیردستوری بدساخت  byای با گروه حرف اضافه

ساخت به صورت دستوری و خوش های دیگر بهکردی، مسبب و رویداد سببی را با حرف اضافه

 برد.کارمی

(25) Shishaka shkya ba das kasra 

        Window-the broke by Kasra 

 «شیشه توسط کسرا شکسته شد»                                                                 

 

(26) Shishaka shkya la feshra. 

        Window-the broke by pressure 

 «شیشه از فشار شکسته شد»*                                                                  

 

(27) yakhaka tawyawa la garama. 

        Ice-the melt-past by heat 

 «یخ از گرما آب شد»*                                                                             

 

بودن تواند توجیه مناسبی برای دستوریزدایی نمیفرایند گذرایی 27و  26با توجه به مثال 

کند. که مسبب را به ساخت معرفی می داشته باشد ایتناوب ضدسببی همراه با گروه حرف اضافه

در نتیجه وجود مسبب، عامل، ابزار و رویداد سببی  نداردتناوب ضدسببی موضوع بیرونی صریح 

 . شودمیشدن آن ن تناوب باعث بدساخت و غیردستوریدر ای

شدن به وجود مسبب لئای در واقع قااضافه بودن ساخت ضدسببی همراه با گروه حرفدستوری

ور توان به حض. بنابراین، تفاوت مجهول و ضدسببی را نمیاستصریح در این ساخت در زبان کردی 
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بلکه تفاوت این دو تناوب به حضور یا عدم حضور حضور موضوع بیرونی صریح نسبت داد یا عدم

ساختی و دستوریبه این صورت که در ساخت مجهول، عاملیت باعث خوش ؛گرددبرمی 1عاملیت

 .شودمیشدن آن اما در تناوب ضدسببی باعث غیردستوری شودمیشدن آن 

های توسط هستهو عاملیت باید در نحو  2معتقدند که سببیت (2006همکاران )الکسیادو و 

عقیده دارند که تناوب سببی به سه  شناسان عمدتاًنقشی متمایز به ساخت معرفی شوند. زبان

تناوب ضدسببی فقط شامل دو  در حالی کهشوند تجزیه می 5، و حالت4، شدن3رویداد سبب

 .استرویداد شدن و حالت 

(28)    a. He opens the door 

          b. [he [CAUSE [BECOME [the door OPEN]]]] 

(29)   a. The door opens 

          b. [BECOME [the door OPEN]]  
 

 ةکند که موضوع بیرونی در گره باالتر از گروه فعلی توسط هستپیشنهاد می (1996) 6کراتزر

نقشی عالوه بر اعطای حالت،  ةمعتقد است که این هست (1996او )شود. فرافکن می  voiceنقشی

جهت  ةکه هست جایینامد. و از آنجهت می ةکند و آن را هستموضوع بیرونی را نیز معرفی می

 گیرد.گر قرار میکند این موضوع در جایگاه مشخصموضوع بیرونی را معرفی می
 

(30)  kasra Keteb- aka- i san(d). 

        Kasra booke- the- 3 buy-past 

 «کسرا کتاب را خرید»                                                                                

[voiceP Kasra[voice [ vp ketebakay sand]]] 
 

 

                                                             
1. agentivity 

2. causativity 

3. CAUSE 

4. BECOME 

5. STATE 

4. Kratzer 
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 ساخت سببی فعل خریدن (3)نمودار 

  voiceکند که موضوع بیرونی در تناوب سببی در گره بیان می (2002) 1از طرف دیگر پیلکانن

تناوب سببی، چون محمول سبب موضوع بیرونی را به ساخت  گیرد. درو باالتر از سبب قرار می

 ةشدن ندارد در نتیجه، تناوب سببی و ضدسببی دارای تجزینیازی به محمول لزوماً ،کندمعرفی نمی

  .است  voiceها در وجود یا عدم وجود آنباشند و تنها تفاوت رویدادی یکسان می

کند که تناوب سببی را باید به عنوان تناوب جهت در نظر ( اشاره میb و a 2006) الکسیادو

ها همچنین معتقدند . آناستها یکسان آن یتناوب سببی و ضدسببی به اجزا ةگرفت و تجزی

شوند و تفاوت مجهول و ضدسببی های مختلف به ساخت معرفی میکه عاملیت و سببیت در گره

جهت ولی ضدسببی  ةبه این صورت که مجهول دارای هست ؛دانندجهت می ةرا در فرافکن هست

که  استگیرند که تناوب ضدسببی دارای معنای سبب ها نتیجه می. آناستفاقد این هسته 

 د.شوای سبب در این تناوب میساختی گروه حرف اضافهموجب خوش

 

(31) barda - aka wurd-buu 

        Stone- the small-become_past 

 «شد سنگ خرد»                                                                                     

                                                             
1. Pylkkanen  
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(32) Kur- aka bard- aka- i wurd-kird 

       boy- the stone- the- 3 small-do_past 

 «پسره سنگ رو خردکرد»                                                                         

زیر را برای ساخت سببی و ضدسببی  ة، الکسیادو تجزی32و  31 هایبا در نظر گرفتن مثال نهایتاً

 دهد:ارائه می

(33) The abstract decomposition of anticausatives 

         [CAUS [√Root + DPtheme]] 

 

(34) The abstract decomposition of causatives 

        [DPext.arg VOICE [CAUS [√Root + DPtheme]]] 

 

ه فعلی رویدادی ک ةفعلی خنثی به عالوه یک پذیرنده و یک هست ةهر دو تناوب از یک ریش

سببی را بین یک رویداد سببی و نتیجه  ةرابط CAUSاند. باشد ساخته شدهدارای یک متمم می

چ . در این دیدگاه هیاستجهت  ةسبب دارای گر ةکند. تناوب سببی در باالی گرسبب معرفی می

ها از دیگری یکی از آن صورتی کهاشتقاقی و دوطرفه بین تناوب سببی و ضدسببی به  ةرابط

 ند:شوتجزیه می صورت زیر های فوق بهوجود ندارد. بنابراین مثالود، مشتق ش

 

(35) barda - aka wurd-buu 

       Stone- the small-become_past 

 «شد سنگ خرد»                                                                                      

       [CAUS [bardaka √wirbun]] 

 

(36) Kur- aka bard- aka- I wurd-kird 

        boy- the stone- the- 3 small-do_past 

 «کرد پسره سنگ رو خرد»                                                                          

       [Kuraka VOICE [CAUS [bardaka √wurdkirdin]]] 
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 کندمیگر و متمم خود را برقرار مشخص ةکند بلکه رابطجهت در واقع رویداد را معرفی نمی ةهست

باعث حضور موضوع  agentive-/+. وجود ویژگی استهای موضوع بیرونی و این گره دارای ویژگی

 .شودمیبیرونی عامل و مسبب در تناوب سببی 

 
 نتیجه گیری .5

های زبان کردی بررسی کردیم. در این دادهمبنای در این پژوهش، تناوب سببی و ضدسببی را بر 

ازی سراستا، دو دیدگاه اصلی در تبیین این دو تناوب معرفی کردیم و نشان دادیم که دیدگاه سببی

چون در زبان کردی، وجود تنوع  هستندهای زبان کردی عاجز زدایی در تبیین دادهو گذرایی

های فعلی انتخابی افعال در هر دو تناوب و توزیع ها، محدودیتواژی بر روی این تناوبساخت

ود اشتقاقی دو طرفه وج ةدهند که بین تناوب سببی و ضدسببی رابطاضافه نشان میگروه حرف

 شوند.که هر دو تناوب از یک مدخل واژگانی خنثی مشتق می این استندارد بلکه فرض بر 

همچنین نشان دادیم که برخالف زبان انگلیسی و فارسی، زبان کردی هم در ساخت مجهول 

. با این وجود، استبدساخت و غیردستوری  byای اه با گروه حرف اضافهو هم در ضدسببی همر

صورت  های دیگر بهتناوب ضدسببی در زبان کردی، مسبب و رویداد سببی را با حرف اضافه

 برد.می کارساخت بهدستوری و خوش
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Abstract 

The causative/anti-causative alternation has engendered theoretical interest 

within studies of argument structure at the syntax-semantic interface. The two 

prominanet appraoches to the syntax of the alternation, that is detransivitation 

and causation, do not posit distinct lexical entries for the alternation. In other 

words, these approaches build on the idea that one of the two alternants is 

derived from the other one. The purpose of this articl; however, is to show, 

based on Kurdish data, that there is not a derivational two-way relationship 

between the alternants in the alternation. Rather, it argues that both alternants 

are derived from a neutral single lexical entry. In so doing, evidence will be 

drawn from the existence of morphological variations on these alternations, 

verb selections and restrictions, and the contribution of prepositional phrase 

in relation to external argument. It will also be argued that agentivity and 

causativity are introduced to the structure as different projections, with the 

passive projecting a voice projection, while the anti-causative does not so. 

 

Keywords: (Anti)-causatiev, (In)-transitive, Argument Structure, Passive, 
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