
 ١

  *ساخت ناگذرا در فارسی
  )دانشگاه بوعلی سینا( محمد راسخ مهند

  چکیده
  :یر با یکدیگر در تقابل قرار دارندزافعال فارسی در موارد سه گانه 

فعلی که نیاز بـه مفعـول   . که به تقابل میان افعال الزم و متعدي می پردازد: [transitivity]متعدي بودن   )الف
و مجهـول الزم هـستند و   [inchoative]همه افعال ناگذرا    . صورت فعلی الزم است   دارد فعل متعدي و در غیر این      

  .همه افعال سببی نیز متعدي هستند
تفاوت ایـن دو سـاخت در ظرفیـت    . که به تقابل میان معلوم و مجهول در فارسی اشاره دارد : [voice]جهت )ب

  .نحوي آنهاست و از حیث ظرفیت معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند
این . اشاره دارد ) ضدسببی(که به تقابل میان افعال سببی، غیرسببی و ناگذرا           : [causativity] سببی بودن  )ج

ساختها از حیث ظرفیت معنایی با یکدیگر تفاوت دارند و البه این تفاوت در سـاخت نحـوي آنهـا نیـز مـنعکس                   
ببی یـا ناگـذرا افـزوده شـده اسـت،      هستند که به ساخت غیرسـ  [Agent]افعال سببی حتماً داراي عاملی    . است

افعال غیرسببی داراي عاملی هستند که در ظرفیت معنایی فعل خود آن را دارند و حاصل سببی شدن نیـست،                  
  .و افعال ناگذرا هیچگاه داراي عاملی در ظرفیت معنایی خود نیستند

، 1974معـین  (و ناگذرا هـستند  گروهی از زبانشناسان بر این عقیده اند که افعال فارسی داراي دو جهت معلوم            
جبـاري  (، و گروهی دیگر عالوه بر این دو، وجود جهت مجهـول را نیـز در فارسـی پذیرفتـه انـد         )2005کریمی  
 و مجهـول  معلـوم افعال فارسی را داراي دو جهـت       ) 1385( طبیب زاده    .)1377، روشن   1383، حق بین    1382

 میـ ه بررسی ساخت ناگذرا در فارسی پرداخته ادر این مقاله ب  . و منکر جهتی به نام ناگذرا یا میانه است         می داند 
 نشان داده ایم که ناگذرا بودن در فارسی یک جهت نیست، و در واقع افعال ناگذرا در تقابل با معلوم و مجهول         و

ایـن  . تیعنی فعل ناگذرا با افعال سببی در تقابـل اسـ      .نیستند، بلکه باید آن را در تقابل با سببی بودن قرار داد           
   .به تفصیل معرفی شده استساخت در فارسی داراي انواع مختلفی است که 

  .، سببی، مجهولجهت، ، ناگذرا: کلیدواژه ها
Keywords: voice, inchoative, causative, passive 

   
  مقدمه

خته کـه  به مرور آثاري پردا) 1364 (دبیرمقدم. در مورد جهت افعال در فارسی پژوهشهایی صورت گرفته است     
گروه نخست گروهـی هـستند   . ن آثار را در دو طبقه کلی قرار داده است یوي ا . در این زمینه نوشته شده است     

و کریمـی  ) 1974( تقسیم کرده انـد، ماننـد معـین    [inchoative]ناگذراجهت افعال را در فارسی به معلوم و         که  
 خـود دبیرمقـدم   . ر فارسـی قائـل هـستند      گروه دیگر عالوه بر این دو جهت، به جهت مجهول نیـز د            ). 2005(
 ولی به طـور صـریح   نیز عالوه بر مقوله ناگذرا، به وجود ساخت مجهول در فارسی اعتقاد دارد         ) 40 ص   1364(

وي مثالهـاي زیـر را در تاییـد    . عنوان نمی کند که آیا این ساخت را نوعی جهت در فارسی می دانـد یـا خیـر        
  .نظرات خویش می آورد

  )معلوم. (نجره را باز کردعلی پ. الف) 1(
  )ناگذرا. (پنجره خودبخود باز شد.      ب

                                                
بسیاري از موارد مطرح شده در این مقاله بدون همراهی او پیش نمی . در نوشتن این مقاله از نظرات دوست عزیزم دکتر امید طبیب زاده بهره بردم *

  .از این بزرگواران بسیار سپاسگزارم. اله را خوانده و نکاتی متذکر شدندهمچنین دکتر مهرداد نغزگوي کهن نیز پیش نویس مق. رفت
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  )مجهول. (پنجره توسط علی باز شد.      ج
 . در فارسی امروز هم نشان دهنده ساخت مجهول و هـم سـاخت ناگذراسـت       شدنوي اظهار می دارد که فعل       

 داراي ساخت ناگذرا هستند امـا داراي  به این نتیجه می رسد که برخی افعال) 2(ایشان با ذکر مثالهایی مانند      
ساخت مجهول نیستند، چون گشتار مجهول در فارسی گشتاري مقید است و تنها در مورد افعـال ارادي اجـرا      

  ).43همان ص (می شود که فاعل در انجام دادن آن اختیار دارد و به طور مستقیم عمل می کند 
  .گرماي شدید گلها را پژمرده کرد. الف) 2(

  )ناگذرا. (گلها پژمرده شد.  ب     
  )ناگذرا. (گلها از گرماي شدید پژمرده شد.       ج
  )مجهول. (گلها توسط گرماي شدید پژمرده شد. *      د

حـق بـین آنهـا را    .  به سه گونه جهت در جمالت فارسی قائل شده اند      نیز )1383(حق بین   و  ) 1382(جباري  
، ولـی جبـاري بـه جـاي     )1377روشـن  رك ن یهمچنـ  ( می نامد[middle voice]معلوم، مجهول و جهت میانه 

حق بین عنوان می کند که ساخت میانـه سـاختی اسـت کـه               . جهت میانه از اصطالح ناگذرا استفاده می کند       
داراي یک گروه اسمی است و فعل آن ویژگیهاي فعل معلوم را دارد، اما به لحاظ معنـایی، تنهـا گـروه اسـمی        

حـق بـین    ( می باشد    [Patient]ساخت مجهول، داراي نقش معنایی پذیرا     مانند فاعل در    وجود در این ساخت،     م
او اضافه می کند فعل میانه در تناوب دیگرش باید مفعول صریح بپذیرد، بدون اینکه تغییـر                 ). 145 ص   1383

انـه مثـال   ، مجهول و می فعلهاي معلوموي جمالت زیر را براي. صرفی ویژه اي در صورت فعل به وقوع بپیوندد        
  .زده است

  )ممعلو. (او این طناب را می برد. الف) 3 (
  )مجهول. (طناب بریده شد  .  ب
  )میانه. (این طناب به راحتی می برد.  ج
 سـاختی  و آن رابه جاي اصطالح ساخت میانه از ساخت ناگذرا استفاده کـرده اسـت،      ) 91 ص   1382(جباري  

عال از حیث شکل شبیه فعل معلوم هستند ولی چـون نهـاد     به نظر وي این اف    . میداندبینابین معلوم و مجهول     
  .وي مثالهاي زیر را از ساخت ناگذرا آورده است.   همپوشی دارد، شبیه فعل مجهول هستنداآنها با پذیر

  .برگها ریختند. الف) 4(
  .گلها شکفتند.      ب
  .شاخه شکست.      ج
  .در باز شد.      د

همچنـین  . و ناگذرا مبهم است، ولی بقیه جمالت همگی ناگـذرا هـستند      د میان مجهول    )4(به نظر وي جمله     
به اعتقاد وي در کنار ساخت سنتی مجهول در فارسی، ساختار خالق و زایـایی بـا کـاربرد مـشابه وجـود دارد           

را از این نوع مجهول که در آن عامل جمله حذف می شود و شناسه فعل بـه  ) 5(وي مثالهاي  ). 85همان ص   (
  .شخص جمع می آید ذکر کرده استصورت سوم 

  .علی را کشتند. الف) 5(
  .میروي خرید مواظب باش جیبت را نزنند.       ب
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  .مواظب باش کاله سرت نگذارند.       ج
  قند و شکر کوپنی کجا می دهند؟.       ه

 جهـت در  حق بین و جباري تفاوتهایی با هم دارند، امـا نقطـه مـشترك آنهـا وجـود سـه      با اینکه دیدگاههاي  
   . و اینکه آنها ناگذرا بودن را یکی از جهتهاي فارسی عنوان می کنندفارسی است

کـه قابـل   ) بـودن (شـدن  + صـفت  /زنجیره هاي اسم بر این باور است که کلیه     )115ص1385(طبیب زاده   اما  
تـه  او بـراي اثبـات ایـن گف   . تبدیل به ساخت سببی هستند، داراي ساخت اسنادي مـی باشـند و نـه مجهـول      

  :مثالهاي زیر را ارائه می کند
  .در باز شد. الف) 6(

  .در باز است.        ب
  .او در را باز کرد.        ج

  .آب گرم شد. الف) 7(
  .آب گرم است.        ب
  .او آب را گرم کرد.        ج

  .دیوار سفید شد.الف) 8(
  .دیوار سفید است.        ب
  .او دیوار را سفید کرد.        ج

  .لباس کوتاه شد. الف)9(
  .لباس کوتاه است.       ب
  .او لباس را کوتاه کرد.       ج

 قابـل  شـدن مجهول نیستند، زیـرا در آنهـا فعـل ربطـی     ) الف(طبیب زاده اعتقاد دارد در مثالهاي باال جمالت   
الـف  )7و6 (در جمـالت  . قبل از ادامه بحث، ذکر یک نکته در اینجا الزم است          .  است بودنتبدیل به فعل ربطی     

در خودبخود بـاز شـد   می توان از قید خودبخود که نشانه عدم وجود عامل در جمله است استفاده کرد و گفت       
دیـوار  * الف به کـار نمـی رود و نمـی تـوان گفـت           )9و8(اما این قید در نمونه هاي       . و آب خودبخود گرم شد    
ید نشانه وجود عامل در جمله اسـت کـه   عدم کاربرد این ق. لباس خودبخود کوتاه شد  * خودبخود سفید شد و     

رك (حتی اگر ذکر نشود، در جمله قابل استنباط است و این یکی از نشانه هاي مجهـول بـودن جملـه اسـت                    
شدن هـستند، ولـی داراي ظرفیـت    + صفت /اسمپس اگرچه مثالهاي مذکور همگی از حیث صوري         ). 1بخش  

  .معنایی متفاوتی می باشند
اظهار می دارد که هیچگاه نمی توان در ساخت مجهول به جاي فعل معین           ) 119تا116همان ص (طبیب زاده   

  .وي مثالهاي زیر را ارائه می کند.  استفاده کردبودن، از فعل شدن
  .نامه نوشته شد. الف)10(

  .نامه نوشته است.*      ب
  .غذا خورده شد. الف)11(

  .غذا خورده است.*      ب
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  .حسین کشته شد.الف)12(
  .حسین کشته است*.      ب

طبیـب زاده آنهـا را بـه    . به کـار رفتـه اسـت   شدندر این مثالها صفت مفعولی از فعل متعدي ساخته شده و با    
شـدن تعمـیم داده و   +اما ایشان این دیدگاه را به همه سـاختهاي صـفت       . اخت مجهول دانسته است   سدرستی  

 بـود، آن جملـه مجهـول نیـست،مانند      استفاده شد و جمله حاصـل دسـتوري   بودن از   شدنگفته اگر به جاي     
صـفت  ) 7(و )6(اما باید توجه کرد که در مثالهاي        . ، در غیر این صورت جمله مجهول است       )9(تا  ) 6(مثالهاي  

.  نیز آن را به کـار بـرد  بودنست بلکه صفت ساده است که می توان با فعل ربطی       یبه کار رفته صفت مفعولی ن     
، اما صفات )خوابیده است /مانند علی مرده  (می توان با فعل بودن به کار برد         صفات مفعولی با افعال الزم را هم        

. مفعولی از افعال متعدي را نمی توان با فعل ربطی به کار برد و این قضیه ارتباطی بـه سـاخت مجهـول نـدارد     
ن یـ  بـه ا کردباغبان برگها را ریخته *او غذا را پخته کرد و  *همچنین ایشان اعتقاد دارند که ساختهایی مانند        

را در فارسـی قبـول   ) ناگـذرا (انـه  ی مجهـت ایشان وجـود   .دلیل نادستوري هستند که فعل آنها دووجهی است   
  . و جهت افعال فارسی را به معلوم و مجهول تقسیم می کندندارد،

ا در این مقاله ابتدا عنوان می کنیم که ساخت ناگذرا یک نوع جهت در فارسی نیست و ازینرو نمی تـوان آن ر              
و حـق  1382، جباري 1377روشن ( برخی از آثاري که به آنها اشاره شد . در تقابل با معلوم و مجهول قرار داد       

مقالـه حاضـر بـه تفـاوت دو     ) 1(در بخـش  . ناگذرا را به اشتباه نوعی جهت در فارسی دانسته انـد     ) 1383بین  
ع ساخت متفاوت است و لزومـاً در    ساخت مجهول و ناگذرا اشاره شده و مشخص گردیده که ماهیت این دو نو             

به انواع ساخت ناگذرا در فارسی و نوع افعالی که در این مقولـه قـرار مـی    ) 2(در بخش   . تقابل یکدیگر نیستند  
به بررسی ساخت ناگذرا در منتخبی از زبانهاي ایرانی نو غربی اختـصاص          ) 3(بخش  . گیرند پرداخته شده است   

    .استنتیجه گیري مباحث ) 4(دارد و بخش 
  
   تفاوت ساخت ناگذرا و مجهول2

افعال بدون موضوع یا بیشتر از سـه  . هستند [argument]افعال در زبانهاي مختلف داراي یک، دو یا سه موضوع          
هرگویـشوري عـالوه بـر دانـستن تعـداد      ). 209ص2002هـسپلمات  (موضوع در زبانهاي مختلف نادر هـستند      
 داراي دو موضـوع   خـوردن مثالً می داند کـه فعلـی ماننـد          .  می داند  موضوعهاي فعل، نقش معنایی آنها را نیز      
مـثالً در جملـه   . نقشهاي معنایی متمایز از نقشهاي دستوري هستند. است که یکی عامل و دیگري پذیرا است    

علـی ایـن   امـا در جملـه   .  مفعول و پذیراي جمله است بستنیجمله و  فاعل و عاملعلی،  علی بستنی را خورد   
این .  است[Stimulus]  مفعول و محركاین آهنگ و [Experiencer]  فاعل و تجربه گر   علی،  ست دارد آهنگ را دو  

ظرفیـت  .  فعل نام دارد[valence]اطالعات که در هر مدخل فعلی در واژگان ذهنی اهل زبان وجود دارد ظرفیت       
ر نقـش معنـایی یـا    فعل داراي دو ساختار است؛ یکی ساختار نحوي یا همان ظرفیت نحوي و دیگـري سـاختا    

 نیاز به یک فاعل و یک مفعول صریح دارد، نـشان     خوردناینکه اهل زبان می داند فعل       . همان ظرفیت معنایی  
دهنده دانش او از ظرفیت نحوي است و اینکه این فعل نیاز به یک عامل و یک پذیرا دارد ناشی از دانـش او از       

  . معنایی فعل استظرفیت
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 ظرفیـت ظرفیت نحوي فعل را تغییر دهد، از آن تحت عنوان تغییر دهنده )  نحويصرفی یا(حال اگر فرایندي    
 فعل را دگرگـون  ظرفیت معنایی یاد می شود و اگر فرایندي ساخت معنایی فعل را تغییر دهد، در واقع           نحوي

ا را از  حال ببینیم فرایندهاي مجهول و ناگذرا در چه طبقه اي قرار می گیرند و معیارهایی کـه آنهـ                  . می سازد 
  هم مشخص می کند، کدام است؟

مجهول را در طبقه فرایندهایی قرار می دهد که ظرفیت نحوي فعل را تغییر مـی            ) 212همان ص   (هسپلمات  
 مجهـول نیـز ایـن دو نقـش      جهت است، در    ا معنایی خود داراي عامل و پذیر      ظرفیتیعنی اگر فعلی در     . دهد

ب سـاخت  )13(به ایـن ترتیـب جملـه    . فعل دگرگون می شودمعنایی را حفظ می کند، اما نقشهاي دستوري      
  :الف است)13(مجهول 

  .فریدون اژدها را کشت. الف) 13(
  .کشته شد) به دست فریدون(اژدها .      ب

یعنی .  معنایی یکسانی است ظرفیت مجهول داراي    جهت معلوم و چه در      جهت چه در    کشتندر این دو جمله     
در هر دو جمله نیز این دو نقش معنایی نشان داده شـده     . دارد) اژدها( پذیرا   و یک ) فریدون(نیاز به یک عامل     

 معنایی فعل ندارد  نقش حذف شود، باز تاثیري در       به دست فریدون  است، و حتی اگر در جمله مجهول عبارت         
آنچه که در ایـن فراینـد تغییـر کـرده، ظرفیـت            . و همچنان از معناي فعل وجود یک عامل استنباط می شود          

) اژدهـا (و یک مفعول صـریح  ) فریدون( داراي یک فاعل کشتطوري که در جمله اول، فعل     . حوي فعل است  ن
دارد و وجـود مفعـول حـرف    ) اژدهـا (، فقط نیاز به یـک فاعـل   کشته شد است، اما در جمله دوم فعل مجهول        

ا از حیـث نقـش    فاعـل نحـوي اسـت امـ      اژدهادر واقع در جمله دوم      . اختیاري است ) به دست فریدون  (ه  اضاف
 معنایی جمله را تغییر نـداده بلکـه فقـط سـاخت             ظرفیتپس می بینیم که فرایند مجهول       . معنایی پذیراست 

در واقع اصطالح جهت در دستور زبان به ظرفیت نحوي فعل           . نقشی یا ظرفیت نحوي را دگرگون ساخته است       
رفیت نحـوي متفـاوت هـستند، امـا از         اشاره دارد، به این ترتیب فعل معلوم و مجهول از حیث جهت، یعنی ظ             

  . معنایی تفاوتی ندارندظرفیتحیث 
 را فراینـدي مـی دانـد کـه     [anti-causative]فرایند ناگذرا یا به تعبیر او ضدسـببی        ) 213همان ص   (هسپلمات  

او . پذیرا را به جاي آن به عنوان فاعل جمله قـرار مـی دهـد     /عامل جمله معلوم را حذف می کند و کنش پذیر         
از ایـن حیـث   .  معنایی فعل را دگرگـون مـی سـازد   ظرفیتی می داند که هاین ساخت را نمونه اي از فرایند     ای

نمی توان ساخت ناگذرا را در تقابل با معلوم یا مجهول قرار داد، زیرا تقابـل معلـوم و مجهـول تقابـل ظرفیـت         
از ساخت معنایی آن حـذف مـی       معنایی فعل اثر می کند و عامل را          ظرفیتنحوي است، اما ساخت ناگذرا به       

آن را در تقابل با ساخت سببی مطرح کرد چون ساخت سببی هـم، سـاخت معنـایی    باید به همین دلیل    . کند
هـسپلمات  (فعل را تغییر می دهد و یک عامل به ساخت معنایی هر فعلی که سببی می شود افزوده می گردد        

 نوع جهت در افعـال فارسـی درسـت نیـست، و         پس در مجموع باید گفت اعتقاد به وجود سه        ). 215ص2002
اما ساخت ناگذرا نیز در فارسی وجود دارد و بایـد آن را       . افعال فارسی داراي دو جهت معلوم و مجهول هستند        

 تقابل میـان سـاخت ناگـذرا و    .ناگذرا بودن یک نوع جهت در فارسی نیست . با ساخت سببی در تقابل قرار داد      
  .رح داده شده استبه تفصیل ش) 2(سببی در بخش 
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 مجهول می شوند، بسیاري از آنهـا       ،ند که اگرچه اکثر افعال متعدي     نعنوان می ک  ) 2006(آلکسیادو و دیگران    
به نظر آنها آن دسته از افعال متعدي که فاعـل آنهـا حتمـاً بایـد عامـل یـا       . را نمی توان به صورت ناگذرا آورد   

 [Cause]گذرا بسازند، اما اگر فاعل آنها داراي نقش معنایی سبب       باشد، نمی توانند ساخت نا     [instrument]وسیله  
بچه شـیرش  (  نیاز به عامل دارد   خوردنمثالً در فارسی فعل     . ا  را به صورت ناگذرا نیز آورد       باشد، می توان آنه   

 خودبخـود  شـیرش *به همین دلیل نمی توان این فعل را در سـاخت ناگـذرا بـه کـار بـرد و گفـت                 ). را خورد 
، کـه در آن بـاد   بـاد بـرق را قطـع کـرد     را می توان با سبب آورد و گفت    قطع شدن اما فعل   . ورده شد خ/خورد

    .را نیز به کار بردبرق قطع شد سبب فعل است و به همین دلیل می توان جمله ناگذراي 
وم از چون ساخت مجهول و معلـ . یکی از تفاوتهاي این دو ساخت در کاربرد قیدهاي مختلف با این افعال است     

یگر ندارند، پس انتظار می رود قیودي که به حالـت فعـل اشـاره دارنـد در     یکد معنایی تفاوتی با     ظرفیتحیث  
قیدهایی که به عامدانه بـودن عمـل و عمـدي بـودن آن از سـوي      . این دو ساخت به طور مشترك به کار روند        

علی عمـداً  مثالً می توان گفت .  دارندعامل اشاره دارند، در جمالت معلوم و ساخت مجهول متناظر آنها کاربرد      
وجود نـدارد و ایـن   عامل  اما چون در ساخت ناگذرا .شکسته شد) توسط علی(شیشه را شکست و شیشه عمداً    

ه  معنایی با مجهول متفاوت است، پس نباید با قیدهایی که به عامدانه بودن فعل اشـار      ظرفیتساخت از حیث    
 کاربرد دارد که نـشان مـی دهـد عـاملی           خودبخودهاي ناگذرا قیدي مانند     ساختدر مقابل در  . دارند به کار رود   

  .براي انجام این عمل وجود ندارد
تفاوت دیگر ساخت مجهول و ناگذرا در این است که در ساخت مجهول می توان عامـل جملـه را بـه صـورت                        

ناگـذرا اضـافه کـردن    امـا در سـاخت   . ب)13( در به دست فریدونمتمم حرف اضافه اي در جمله آورد، مانند     
شیـشه  *عامل به صورت متمم حرف اضافه اي باعث نادستوري شدن جمله می شود، به همـین دلیـل جملـه       

در ساخت مجهول همانطور که گفته شد می تـوان عامـل را   . ، نادستوري است توسط علی خودبخودي شکست   
در جمـالت  ). ه وسیله احمد کشته شدب/علی توسط( آورد توسط و  به وسیلهحذف کرد و یا با عبارتهایی مانند     

شیشه از باد شکـست یـا شـهر از انفجـار     مثالً .   به کار بردازناگذرا سبب را می توان در فارسی با حرف اضافه          
تقابـل  ). علی از احمد کـشته شـد     (*عامل در جمالت مجهول را نمی توان با این حرف اضافه آورد             . ویران شد 
  . بحث را روشن تر می سازددر این زمینه) 15(و ) 14(جمالت 

  .سرطان احمد را کشت. الف) 14(
  )ناگذرا. (احمد از سرطان مرد.        ب

  .علی احمد را کشت. الف)15(
  .مرد/احمد از علی کشته شد. *        ب
  )مجهول (.احمد توسط علی کشته شد.         ج

اما چـون در  .  به کار برداز حرف اضافه ب ساخت ناگذرا است، می توان سبب انجام عمل را با      )14(چون جمله   
ب جمله داراي عامل است، عامل را نمی توان با این حرف اضافه به کار برد، اما به کار بردن آن بـا حـرف    )15(

  .ج را به دست می دهد)15( جمله دستوري توسطاضافه 
 نیـز اضـافه کـرد    تفاوت سوم این دو ساخت در این است که در ساخت مجهول می توان بند قیـدي هـدف را                

بنـد قیـدي   علی توسط دشمنش کشته شد تا اموالش غارت شـود،  مثالً در جمله ). 2006آلکسیادو و دیگران  (
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امـا در جملـه ناگـذرا نمـی     . ، نشانه هدف و منظور است و در ساخت مجهول کاربرد دارد      تا اموالش غارت شود   
 نادسـتوري  ود شکست تـا گربـه فـرار کنـد    شیشه خودبخ*به همین دلیل جمله . توان چنین بندي اضافه کرد 

  .است
اما ساخت مجهول . است ناگذرا در فارسی داراي چهار صورت مختلف         ساخت عنوان می شود که   ) 2(در بخش   

امـا آیـا مجهـول در    . شدن آن را مـی سـازد  + در فارسی امروز فقط داراي یک صورت است که صفت مفعولی          
و بـا ارائـه   ) 1371(با پذیرش دیدگاه وحیدیان کامیار ) 1382(اري فقط جب؟فارسی امروز گونه صرفی نیز دارد     

 ایـن نقـش را بـدون      نـد –اعتقاد دارد که چنین ساختی در فارسی وجود دارد و پسوند شناسـه       ) 5(مثالهاي  
حال ببینیم با تعریفی که از مجهول به عنوان ساختی که ظرفیـت نحـوي فعـل را        . حضور عامل بازي می کند    

  را ساخت مجهول دانست؟) 5(، آیا می توان جمالت مطرح در تغییر می دهد
، را بـه زعـم   علـی را کـشتند  الـف،  )9(اگـر جملـه   . فعل کشتن داراي دو نقش معنایی عامل و پذیرنـده اسـت   

مجهول بدانیم، این جمله باید هر دو نقش معنایی را حفظ کنـد و  ) 1382(و جباري ) 1371(وحیدیان کامیار   
 درست باشد، زیـرا هـر دو   علی را بوسیله آنها کشتند*در آن صورت باید جمله . یر دهدساخت موضوعی را تغی  

پـس بـا   . نقش معنایی با دو گروه اسمی نشان داده شده است، اما می بینیم که چنین جمله اي درست نیست         
جملـه بایـد   آیا می توان این جمله را ناگذرا دانست؟ در آن صورت این . این معیار این جمالت مجهول نیستند    

، و دیگر اینکه باید با قیـدي  علی را خودبخود کشتند* همراه شود، که اینگونه نیست؛ خودبخودبا قیدي مانند   
پـس  . علـی را عمـداً کـشتند   اما این جمله با این قید به کار می رود و صـحیح اسـت،   . رودن به کار    عمداًمانند  

هـسپلمات  . یارهـاي جمـالت ناگـذرا سـازگارند      چنین جمالتی نه با معیارهـاي جمـالت مجهـول و نـه بـا مع               
 نقـش فـاعلی نـدارد،    اچنین ساختهایی را که تفاوت آنها بـا مجهـول در ایـن اسـت کـه پـذیر           ) 34ص1990(

  .  می نامد[desubjective] یا بی فاعل [impersonal]ساختهاي غیرشخصی
  
   ساخت ناگذرا 2

 آن در فارسی می پردازیم و نشان می دهـیم کـه   ، به انواعدر این بخش ضمن معرفی ویژگیهاي ساخت ناگذرا      
 که این ساخت را نوعی جهت در فارسـی دانـسته انـد پـذیرفتنی                )1383( بین   و حق ) 1382( جباري   دیدگاه

از طرفی وسعت و بـسامد افعـال ناگـذرا نیـز بیـشتر از               . نیست و این ساخت در مقابل ساخت سببی قرار دارد         
به ویژگی  ) 2-2(همچنین در بخش    .  آمده است  )1-2 (ع این افعال در بخش    انوا .آنچه قبالًگفته شده می باشد    

عی در یافتن پاسخی به این پرسش داریم که چه افعـالی مـی تواننـد بـه          سمعنایی افعال ناگذرا می پردازیم و       
  .صورت ناگذرا درآیند

  
   ناگذرا در فارسیساختهاي انواع 2-1

  تفاوت می گذارد و آنها را افعالی مـی دانـد کـه از حیـث     یسبببین افعال ناگذرا و  ) 90ص  1993(هسپلمات  
، با این تفاوت که در معناي    )مثالً یک نوع تغییر حالت    (معنایی یک موقعیت  تقریباً یکسان را نشان می دهند           

 یک عامل وجود دارد که عمل را انجام می دهد اما در معناي فعل ناگذرا ایـن عامـل حـذف شـده               سببیفعل  
  . هستندسببینمونه اي از ساخت ناگذرا و ) 16(مثالهاي . دبخود اتفاق می افتداست و عمل خو
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  )ناگذرا. (غذا پخت. الف)16(
  )سببی. (علی غذا را پخت.      ب

 بـا   سـببی /گذرانا متعدي می باشند، اما تقابل میان افعال     سببیافعال ناگذرا همگی فعل الزم هستند و افعال         
همه افعال الزم ناگذرا نیستند، چون عمل آنهـا خودبخـود اتفـاق نمـی افتـد       . متعدي متفاوت است  /افعال الزم 

از طرفی افعال مجهول نیز الزم به شمار می آیند، اما ایـن افعـال بـا افعـال ناگـذرا        ). دوید/آمد/مثل علی رفت  (
پختـه  مانند غـذا توسـط علـی    (مهمترین تفاوت آنها از حیث معنایی این است که در جمله مجهول     . متفاوتند

، عامل جمله را نمی توان از حیث معنایی حذف کرد و حتی اگر از حیث صوري نیز حـذف شـود، وجـود                       )شد
بـه طـور   ) 1(در بخـش  . اما در ساخت ناگذرا عامل از حیث معنایی نیز حذف می شود  . آن قابل استنباط است   

  .اشاره شدساخت ناگذرا و مجهول  خاص به تفاوت
فعال سببی و غیرسببی اشاره کرده است، اما در این میان به طور خاص به افعـال       به تقابل ا  ) 1367(دبیرمقدم  

بـه همـین دلیـل او تفـاوتی     . ناگذرا اشاره نکرده و آنها را با سایر افعال غیرسببی در یک طبقه قرار داده اسـت   
دوم در  نگذاشته است، در حالی که فعـل اول غیرسـببی اسـت امـا فعـل      رقصیدن و پژمردن  میان فعلی مانند    

  .طبقه افعال ناگذرا قرار می گیرد
. به طبقه بندي ساختهاي ناگذرا در زبانهاي مختلف از حیث صـوري پرداختـه اسـت       ) 91ص1993(هسپلمات  

.  را تعیین کرده است که نوع سوم نیز به سه نوع تقسیم مـی شـود  سببیوي سه نوع رابطه میان فعل ناگذرا و   
این پنج طبقه را مـی تـوان   .  از حیث صوري می توان در پنج طبقه قرار داد        ا ر به این ترتیب انواع افعال ناگذرا     

   .اینگونه بیان کرد) 17(به طور خالصه در 
  :انواع ساختهاي ناگذرا از حیث صوري)17(

 ایـن   ).سـببی  (غلتانـدن در برابـر    ) ناگـذرا  (غلتیدنفعل ناگذرا پایه است و فعل سببی مشتق است، مثل           . الف
  .وع اول می نامیمگروه را افعال ن

  ).این مورد به سه طبقه تقسیم می شود. (دو فعل از همدیگر مشتق نمی شوند. ب
  شـدن غـرق مـثالً  . پایه افعال یکی است اما یک کمکی یا وندي متفاوت آنها را از هم جـدا مـی کنـد      )     یک

  . این گروه را افعال نوع دوم می نامیم).سببی ( کردنغرقدر برابر ) ناگذرا(
 ایـن گـروه را افعـال    ).سـببی  (انداختندر برابر ) ناگذرا (افتادنافعال از دو ریشه متفاوت هستند، مانند    ) دو   

  .نوع سوم می نامیم
 ایـن گـروه را      ).سببی (ریختندر برابر   ) ناگذرا (ریختن افعال ناگذرا و سببی همسان است، مانند         لشک)    سه

  .افعال نوع چهارم می نامیم
  .در فارسی نمونه اي یافت نشد. یه است و فعل ناگذرا مشتق استفعل سببی پا. ج
  

ج در )17(فقـط شـکل   . در فارسی چهار نوع از این پنج نوع ساخت وجود دارد که در ادامه معرفـی مـی شـود         
  .فارسی وجود ندارد

 از آن مـشتق   سـببی ساخت ناگذراي نوع اول، ساختی است که در آن صورت ناگذرا بی نشان است و صـورت                  
افعـال مـذکور   . را ساخته می شـود ان به صورت ناگذ– به اضافه شدن پسوند سببیدر فارسی صورت   . می شود 
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) ب(صورت پایه که ناگذرا هستند را نشان مـی دهـد و گـروه      ) الف(گروه  . قرار می گیرند   زیر در این طبقه      در
  . آنها را که مشتق شده اند نشان می دهدسببیمعادل 

)18(  
  )ب  (          )الف (          

  جوشاندن        جوشیدن     
   سوزاندن          سوختن     

  غلتاندن          غلتیدن  
  شکاندن         شکستن  
  ترساندن         ترسیدن  
  پاشاندن          پاشیدن  
  ترکاندن          ترکیدن  
  خشکاندن        خشکیدن  
  خاراندن          خاریدن  
  دراندن          دریدن  
    

  . نشان می دهدسببی این افعال در ساخت ناگذرا و نمونه اي از کاربرد) 19(مثال 
  )ناگذرا. (آب جوشید. الف) 19(

  )سببی. (علی آب را جوشاند.        ب
همچنین بایـد در  . در مطالعات قبلی در مورد ساختهاي ناگذراي فارسی، به این دسته از افعال اشاره نشده بود            

در حـالی کـه در   .  تبـدیل مـی کنـد   سببیا را به فعل     ان یک فعل ناگذر   –نظر داشت که در این افعال، پسون        
، با اضـافه  )مانند بچه دوا را خورد(فعل متعدي که داراي یک مفعول است عالوه بر این،   ساخت سببی فارسی،    

ماننـد مـادر دوا را بـه بچـه     (شدن پسوند سببی ساز به فعلی تبدیل می شود که به یک متمم دیگر نیـاز دارد        
 داراي علـی دویـد  مثال جمله .ال الزم دیگري که ناگذرا نیستند را می توان سببی ساخت همچنین افع  ).خوراند

 پـس بـه   . را ساختمربی علی را دواندفعل ناگذرا نیست، اما می توان آن را به فعل سببی تبدیل کرد و جمله            
ل آن عامـل  ساخت ناگذرا که فاعـ ) الف: (نظر می رسد در جنبه سببی بودن با سه گونه ساخت مواجه هستیم           

مـی باشـد   یا تجربه گر ساخت غیرسببی که فاعل آن عامل       ) ب(،  )مانند گلها خشکید  (نیست بلکه پذیرا است     
ساخت سببی کـه مـی توانـد صـورت     ) ج(، و   )مانند علی دوید  (اما فعل جمله صورت سببی ندارد و الزم است          

و یـا صـورت   ) د، یا مربی علـی را دوانـد     باغبان گلها را خشکان    مانند( باشد  ) ب(و  ) الف(سببی شده ساختهاي    
البته همه سـاختهاي گـروه    ).مانند بچه دوا را خورد، مادر به بچه دوا را خوراند     (سببی شده فعل متعدي باشد      

 که غیرسببی است را نمـی     علی رفت مثالً جمله   . یعنی ساختهاي غیرسببی، لزوماً مابه ازاي سببی ندارند       ) ب(
بـه همـین دلیـل      . اما همه ساختهاي ناگذرا، سـاخت سـببی متقـارن دارنـد           . ردتوان به جمله سببی تبدیل ک     

ساخت ناگذرا را ساخت ضد سبیی می نامد تا نشان دهد آنها در تقابـل بـا سـاخت سـببی         ) 1993(هسپلمات  
  .هستند
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 ١٠

 از ناگـذرا مـشتق   سـببی  صـورت  ، از حیث صـوري،  ساخت ناگذراي نوع دوم ساختی است که نمی توان گفت         
ایـن  . قع در این طبقه هیچ یک از این دو ساخت از حیث صوري مشتق از دیگري نیست      ادر و . العکسشده یا ب  

  .طبقه شامل سه زیرمجموعه است که هر سه نوع آن در فارسی امروز وجود دارد
 از یک ریشه به دست می آیند، اما با بهره گیري از وند یا افعـال  سببی اول هر دو فعل ناگذرا و  زیرمجموعهدر  
در فارسی این تمایز در اکثـر مـوارد بـا اسـتفاده از فعلهـاي              . مکی متفاوت این دو صورت را نشان می دهند        ک
 آنهـا را نـشان      سـببی ب صـورت    )20(الف صـورت ناگـذرا و       )20(مثالهاي  .  انجام می شود   "کردن" و   "شدن"

   . میدهد
  
)20(  

  )ب(          )الف(  
  آب کردن          آب شدن  
  شروع کردن        شروع شدن  
  تمام کردن        تمام شدن  
  گم کردن          گم شدن  
  غرق کردن        غرق شدن  
  جدا کردن        جدا شدن  
  وصل کردن        وصل شدن  
  قطع کردن        قطع شدن  

  
  .توجه کنید) 23(تا ) 21( به نمونه هاي سببیبه عنوان نمونه اي از کاربرد این افعال در ساخت ناگذرا و 

  )ناگذرا. ( شدکره آب. الف) 21(
  )سببی. ( کردمادرم کره را آب.      ب  
  )ناگذرا. ( شدبازي شروع. الف) 22(

  )سببی. ( کردشروع را بازي داور.         ب
  )ناگذرا (.کلیدم گم شد. الف) 23(

   )سببی (.من کلیدم را گم کردم.        ب
د، مجهول مـبهم    به برخی ساختهاي مجهول که میان ساخت ناگذرا و مجهول مبهم هستن           ) 1364(دبیرمقدم  
کـره  مثالً اگر جملـه  . می تواند به وجود بیاید) 20(در واقع مجهول مبهم در همین افعال مذکور در     . می گوید 

 خودبخـود  کـره (، یا ناگذرا باشـد  ) شدآب مادرم توسط کره( را در نظر بگیریم، می تواند مجهول باشد          شد آب
                                                

را فعل مرکب نمی داند زیرا به نظر وي هر صفتی را می توان در این ساختها قرار ) کردن/بودن/راضی شدن(ساختهایی مانند ) 29ص 1384(طباطبایی  †
افعالی آمده اند که معناي قابل پیش بینی ندارند و ) 20(در فهرست . استدالل را قبول داردنگارنده این . او چنین ساختهایی را گروه فعلی می داند. داد

مادرم کره را / کره آب شد به همین دلیل می توان گفت . افعال این فهرست به نظر نظر نگارنده فعل مرکب اند. در الگوي طباطبایی نیز قرار نمی گیرند
همچنین براي برداشتی متفاوت از آنچه اینجا آمده است رك دبیرمقدم ). 1374 در این مورد رك دبیرمقدم (.تکره آب اس*، اما نمی توان گفت آب کرد

)1367.(  
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مـوارد  (ام افعال مجهول و نشانه برخی ساختهاي ناگـذرا  در واقع فعل شدن در فارسی امروز نشانه تم   ).  شد آب
وت میان مجهول و ناگذرا مبهم می شود، اما در دیگر انـواع  ااست، و در این افعال است که تف)) 20(مذکور در   

  .افعال ناگذرا چنین ابهامی وجود ندارد
. ورت محدود صورت مـی گیـرد  ز به ص  ی با افعال دیگري ن    سببیدر فارسی این نوع تقابل میان صورت ناگذرا و          

  . می باشدسببی) ب(ناگذرا و صورت ) الف(صورت ) 24(در نمونه هاي 
)24(  

  )ب(          )الف(  
  تغییر دادن        یافتن/تغییر کردن  
  رشد دادن        رشد کردن  
  نبست        بسته شدن  
  تکان دادن        تکان خوردن  

  
  .شودکاربرد این افعال مشاهده می ) 27(تا ) 25(در نمونه هاي 

  )ناگذرا. (رنگ موهاي علی تغییر کرد. الف) 25(
  )سببی. (علی رنگ موهایش را تغییر داد.        ب

  )ناگذرا. (در بسته شد. الف) 26(
  )سببی. (علی در را بست.        ب

  )ناگذرا. (پرچم تکان خورد. الف) 27(
  )سببی. (علی پرچم را تکان داد.        ب

  
افعـالی قـرار دارد کـه ریـشه      که از یکدیگر مشتق نمی شـوند،         سببیهاي ناگذرا و    در زیرمجموعه دوم از جفت    

) 28(در . این گروه ساخت ناگذراي نوع سـوم را تـشکیل مـی دهنـد    .  آنها متفاوت است  سببیصورت ناگذرا و    
  . استسببی) ب(ناگذرا و صورت ) الف(صورت 

)28(  
  )ب(          )الف(  
  کردن          شدن  
  انداختن          افتادن  
  مردن          کشتن  
  متوقف کردن         ایستادن  

  . نشان می دهدسببیکاربرد این افعال را به صورت ناگذرا و ) 31(تا ) 29(نمونه هاي 
  )ناگذرا. (لیوان افتاد. الف) 29(

  )سببی. (بچه لیوان را انداخت.        ب
  )ناگذرا.(علی مرد. الف) 30(
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  )سببی. (سرطان علی را کشت.        ب
  )ناگذرا (.علی ناراحت شد. الف)31(

  )سببی (. کردناراحتعلی را احمد .       ب
نقـش ایـن افعـال در فارسـی بـراي      .  توجه کردکردن و شدندر مورد افعال مذکور در این طبقه باید به افعال  

 دنشـ ابته همانگونه که عنوان شد فعل . تمایز میان ساخت ناگذرا و سببی است و تقریباً معناي دیگري ندارند       
) + غیرعامـل (فاعـل  (بـا الگـوي ظرفیتـی    شـدن   به این ترتیب فعـل      . براي ساخت مجهول نیز به کار می رود       

+ سـبب  ( بـا الگـوي ظرفیتـی      کـردن ، اما فعـل     ) الف 31مثال  (، جمله ناگذرا می سازد      )شدن) + صفت(مسند
سـی زایاسـت   ایـن الگـو در فار  ).  ب31ماننـد   (جملـه سـببی مـی سـازد         ) کـردن ) + صـفت (مسند  + مفعول  

 به عنـوان همکـرد فعـل مرکـب، در فهرسـت      شدن و کردنباید بین این ساخت و کاربرد  ). 1384طباطبایی  (
، جزء غیرفعلی اسم است، اما در این الگو مسند صـفت          )20(در افعال مذکور در فهرست      . تفاوت گذاشت ) 20(

کلیـدم  *کلیدم گـم شـد،      کرد و گفت     استفاده   بودننمی توان ازفعل ربطی     ) 20(براي افعال مذکور در     . است
، یعنی چون جمله داراي فعل مرکب است با فعل ربطی ایـستایی بـودن بـه کـار                گم است، کلیدم را گم کردم     

 به عنوان دو فعل، نه همکرد، در الگوهاي مطرح شده معناي ناگذرا و سـببی           شدن و کردن  اما وقتی   . نمی رود 
علی ناراحت شد، علی ناراحت است،     ( بطی بودن را نیز به کار برد      می سازند، می توان ساخت ایستایی با فعل ر        

  را در طبقه سوم افعـال ناگـذرا در فارسـی قـرار مـی             شدن و کردن   با این اوصاف     ).احمد علی را ناراحت کرد    
در این مـورد رك طباطبـایی   . (دهیم که دو فعل با ریشه متفاوتند و داراي الگوي ظرفیتی متفاوت نیز هستند      

    ).16 ص ت پانوش:1385طبیب زاده ، 1384
از ایـن  . برمی گیرد که از حیث صوري میان آنها تفاوتی وجـود نـدارد   گروهی از افعال را در افعال گروه چهارم    

  .این افعال ذکر شده اند) 32(در . گروه افعال در فارسی تحت نام افعال دووجهی یاد می شود
  ، پختن،شکافتنریختن، شکستن، بریدن) 32(
  
  .کاربرد این افعال را در این دو ساخت نشان می دهد) 35(تا ) 33(الهاي مث
  )ناگذرا. (آب ریخت. الف) 33(

  )سببی. (بچه آب را ریخت.        ب
  )ناگذرا. (شیشه شکست.الف) 34(

  )سببی. (گربه شیشه را شکست.         ب
  )ناگذرا. (طناب برید. الف) 35(

  )یسبب. (علی طناب را برید.        ب
  
   ویژگی معنایی افعال ناگذرا2-2

 بیان شد، به این مسئله می پردازیم که افعـال بایـد داراي چـه         سببیحال که انواع تقابل میان افعال ناگذرا و         
 در بخش قبل عنوان شد که افعال ناگذرا باید به تغییـر      ویژگی معنایی باشند که به صورت ناگذرا به کار روند؟         

، یـا  )مانند دوست داشتن، متنفـر بـودن  (ین دلیل افعالی که به حالت اشاره می کنند به هم . حالت اشاره کنند  
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را نمـی تـوان بـه صـورت     ) مانند کمک کردن، دعوت کردن، خواندن، انتقـاد کـردن  (به عملی اشاره می کنند   
نـد حـرف زدن،   مان(از طرفی افعال الزمی که نیاز به عامل دارند نیز در این طبقه قرار نمی گیرند                 . ناگذرا آورد 

با این وجود باز بسیاري افعال وجود دارند که به تغییر حالـت اشـاره مـی کننـد، ماننـد                 ). رقصیدن، کار کردن  
عنـوان مـی   ) 93 ص 1993(هسپلمات  .  و نظایر آن که داراي صورت ناگذرا نیستند        ساختن، کندن، رنگ زدن   

ریح و چه غیرصریح، در معناي فعل اسـت و  کند که مهمترین ویژگی افعال ناگذرا نبود عامل، چه به صورت ص       
 "خـوردن "مثالً اگر دو فعل .  اگر چنین ویژگی در معناي فعل باشد می توان آن را به صورت ناگذرا به کار برد  

 را در نظر بگیریم، فعل اول را نمی توان بدون وجود عامل به کار برد، امـا فعـل دوم مـی توانـد                  "جوشیدن"و  
 داراي "جوشـیدن " داراي شکل ناگذرا نیست امـا فعـل       "خوردن"ه همین دلیل فعل     ب. بدون عامل انجام شود   
  .  صورت ناگذرا می باشد

 زبان مختلف به این نتیجه رسیده است که می تـوان  21با بررسی افعال ناگذرا در    ) 105ص  1993(هسپلمات  
د که در یـک سـمت آن   گفت افعال بر اساس احتمال ظاهر شدن در ساخت ناگذرا در یک طیف قرار می گیرن            

). خـوردن مانند (افعالی هستند که حتماً به عامل نیاز دارند و به همین دلیل در ساخت ناگذرا قرار نمی گیرند          
ماننـد  (و از طرفی افعالی که بدون حضور عامل هم می توانند انجام شوند و در ساخت ناگذرا قرار مـی گیرنـد             

 هم بدون آن می توانند انجام یابند در میانه این طیف قـرار مـی   و گروهی از افعال که هم با عامل و        ). سوختن
این افعال در برخی زبانها به صورت ناگذرا به کار می روند اما مـواردي               ).شدن، و بستن  /مانند آب کردن  (گیرند  

  .نیز وجود دارد که نمی توان آنها را به صورت ناگذرا به کار برد
  
  ی ساخت ناگذرا در برخی زبانهاي ایران3

 تـاتی   و)3-3(، گیلکـی  )2-3(، مازنـدرانی  )1-3(در این بخش ساخت ناگذرا را در زبانهاي کـردي سـنندجی    
  .به شباهتها و تفاوتهاي ساخت مذکور در این زبانها و زبان فارسی اشاره خواهد شد. بررسی می کنیم )3-4(

  
  ردي  ک3-1ُ

عنوان شد، افعـال ناگـذرا   ) 1-2( که در بخش     همانگونه. داده هاي این بخش از زبان کردي شهر سنندج است         
بررسـی ایـن سـاخت در    ارجـاع در  بـراي سـهولت   . در فارسی از حیث صوري در چهار طبقه قرار مـی گیرنـد          

زبانهاي ایرانی، این چهار طبقه را به ترتیب ذیل ذکر می کنیم و در ادامه مقاله فقط به شـماره طبقـه ارجـاع                     
  :می کنیم
  )غلتیدن در برابر غلتاندن. (ز ساخت ناگذرا مشتق می شودساخت سببی ا: طبقه اول
 شـدن در برابـر   غـرق (وند متفاوت از فعلی همسان ساخته مـی شـوند   /هر دو ساخت با فعل کمکی: طبقه دوم 

  ). کردنغرق
  ).افتادن در برابر انداختن(دو ساخت با دو فعل متفاوت بیان می شوند : طبقه سوم

  ).ریختن(خت یکسان است فعل در هر دو سا: طبقه چهارم
) ب(ناگذرا و افعال مـذکور در  ) الف(افعال مذکور در ) 36(در  . برخی افعال کردي در طبقه اول قرار می گیرند        

  .سببی هستند
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   طبقه اول)36(

  )ب(          )الف(  
  pelând  غلتاند        peli:â  غلتید

  su:tând  سوزاند       su:ti:â  سوخت
 kolândجوشاند        â kolIجوشیید 
 šekândشکاند        šeki:â شکست 
   veIsând  متوقف کرد           veisIâ  ایستاد
  režândریخت            režIâ  ریخت

 halsând  بیدار کرد            halsiâبیدار شد 
  

 سببی ساز است و فعل ناگـذرا را بـه فعـل سـببی     ân–همانگونه که مشخص است در این ساختها نیز پسوند     
 از افعـال  متوقف کـرد  / ایستادبل توجه این است که در حالی که در فارسی براي زوج           نکته قا . تبدیل می کند  

 کـه در  ریخـتن همچنین براي فعل . طبقه دوم استفاده می کنیم، در کردي این تفاوت در طبقه اول قرار دارد       
در نهایـت  و . طبقه چهارم افعال ناگذراي فارسی قرار دارد، در کردي از ساخت طبقـه اول اسـتفاده مـی شـود       

وم قرار می گیرند، باز هـم در کـردي از سـاخت    سبیدار شدن که در فارسی در طبقه / براي تقابل بیدار کردن     
این یافته ها به خوبی نشان می دهد که انواع مختلف افعـال ناگـذرا کـه بـه آنهـا           . طبقه اول استفاده می شود    

  .اشاره شد، از زبانی به زبان دیگر متفاوت هستند
افعـال  ) الـف (گروه  ) 37(در  . ساخت طبقه دوم نیز براي تمایز افعال ناگذرا و سببی استفاده می کند            کردي از   

  .افعال سببی هستند) ب(ناگذرا و گروه 
   طبقه دوم)37(

  )ب(          )الف(    
  GarG kərd  غرق کرد   :GarG bu   غرق شد
   âo kərd  آب کرد      :âo bu    آب شد

  
از این گونه اند که تقابل واژگـانی اسـت و   ) 38(مثالهاي . ی توان مثال آوردز میدر کردي از افعال طبقه سوم ن  

  .سببی است) ب(ناگذرا و ) الف(در این نمونه ها . فعل سببی و ناگذرا از دو فعل متفاوت ساخته می شوند
   طبقه سوم)38(

  )ب (          )الف(  
  xest  انداخت         kaft  افتاد
  koštکشت             mərd  مرد
 kerd  کرد        :bu  شد 
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تنهـا  . در نمونه هاي بررسی شده از زبان کردي، نمونه اي یافت نشد که بتوان آن را در طبقه چهـارم قـرار داد     
دو فعل بریدن و دریدن که در فارسی در طبقه چهارم قرار می گیرند، در کردي بـا تفـاوت آوایـی از همـدیگر         

  .سببی هستند) ب(ناگذرا و گروه ) الف(وه آمده است که گر) 39(این نمونه ها در . متمایز می شوند
  
   طبقه چهارم)39(

  )ب(          )الف(  
  :beri  برید         berIə  برید
 :deri  درید        derIə  درید

به آن اشاره شد، این گونه از افعال کردي نیـز در طبقـه              ) 1-2(که در بخش    ) 1993( طبق تعریف هسپلمات    
  .دوم قرار می گیرند

   مازندرانی3-2
ز از توضیح اضافه، نمونه هاي افعال در چهار طبقه      یبراي پره  . این بخش از مازندرانی شهر بابل است       داده هاي 

ناگـذرا و افعـال   ) الـف (در همه این موارد افعال گروه . آمده است) 44(تا ) 40(مذکور به ترتیب در فهرستهاي     
  .سببی هستند) ب(گروه 

  طبقه اول) 40(
  )ب(            )الف(   

 basuzenie  سوزاند          basuteسوخت 
  beškenie  شکاند         beškesteشکست 

  
  طبقه دوم) 41(

  )ب(            )الف(  
  Gel beda  غلتاند        Gel baxerde  غلتید

  juš biarde  جوشاند            juš biamuجوشید 
 est headمتوقف کرد          est hakerde  ایستاد

   GarG hakerdeغرق کرد         GarG bayeغرق شد 
  

غلتیـد و  (دو فعـل اول ایـن طبقـه    . طبقه دوم افعال ناگذرا در مازندرانی ذکـر یـک نکتـه الزم اسـت        در مورد   
( همچنین فعل سـوم  . در فارسی در طبقه اول قرار می گیرند، اما در مازندرانی در طبقه سوم هستند         ) جوشید
  . قه دوم استدر فارسی در طبقه سوم قرار می گیرد اما در مازندرانی در طب) متوقف کرد/ایستاد

  طبقه سوم) 42(
  )ب(            )الف(  
   bašenie  ریخت        bakelese  ریخت
  demede  انداخت        dakete  افتاد
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 bakošte  کشت        bamerde  مرد
 hakerde  کرد          baye  شد

در فارسی در طبقه چهارم افعال ناگذرا قرار می گیرد، امـا در مازنـدرانی      ) ریخت(در این فهرست نیز فعل اول       
  . طبقه سوم است و با دو ریشه فعلی متفاوت ذکر می شوددر
  
  طبقه چهارم) 43(

  )ب(            )الف(  
    barrie  برید          barrie  برید

  .در طبقه چهارم افعال ناگذرا در مازندرانی فقط یک فعل یافت شد
 
  گیلکی 3-3

سـببی در گیلکـی اختـصاص    به چهار طبقه از افعـال ناگـذرا و   ) 47(تا ) 44(نمونه هاي مذکور در فهرستهاي  
  .سببی است) ب(ناگذرا و نمونه ) الف(در همه موارد نمونه . دارد

  
  طبقه اول) 44(

  )ب(            )الف(  
  besuzane  سوزاند          bosute  سوخت
  beškane  شکاند          baškest  شکست

  
  طبقه دوم) 45(

  )ب(            )الف(  
  beqaltane  غلتاند       qalt boxorde  غلتید

  bojušane  جوشاند             bajuš bâmo  جوشید
  ab kude?  آب کرد        ab boste?  آب شد

  qarqa kude غرق کرد        qarqa boteغرق شد 
  

 کـه در فارسـی در   جوشـاند /غلتاند و جوشید/غلتیددر مورد طبقه دوم افعال در گیلکی باید گفت افعالی مانند          
  .طبقه اول هستند، در این زبان در طبقه دوم قرار می گیرند

  طبقه سوم) 46(
  )ب(            )الف(  
    beyâfte بیدار کرد        vareštبیدار شد 

  tavade  انداخت     bakaft  افتاد
  bedaštمتوقف کرد         bieysa  ایستاد
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  bakošte  کشت        bemorde  مرد
  fukude  ریخت        favoste  ریخت

  kude  کرد          boste  شد
 

بیدار کرد در طبقه سوم اسـت و بـا افعـالی بـا ریـشه متفـاوت        /در طبقه سوم این افعال، فعلی مانند بیدار شد  
  . در فارسی که در طبقه چهارم است در گیلکی در طبقه سوم قرار داردریختهمچنین فعل . گفته می شود

  طبقه چهارم) 47(
  )ب(            )الف(  

  vâve  برید          vâve  برید
  
   تاتی3-4

در تـاتی سـه طبقـه از چهـار طبقـه      . اطراف تاکستان اسـت داده هاي این بخش از زبان تاتی منطقه شالی در   
  .افعال مورد بحث وجود دارد و از افعال طبقه چهارم در این زبان نمونه اي یافت نشد

  طبقه اول) 48(
  )ب(            )الف(  

  bexeltenas  غلتاند          bexaltasa  غلتید
  besujenas  سوزاند          besut  سوخت
  biušenas  جوشاند        biušasu  جوشید
 bešgask  شکاند        bešgiask  شکست

  
  طبقه دوم) 48(

  )ب(            )الف(  
  âgâvâya بیدار کرد        pâ bu  بیدار شد
  Garga ya غرق کرد        GarGa biya غرق شد
  âva ya  آب کرد         âva buآب شد 
  berint  ریخت      barin jiyasa  ریخت
  berbind  برید      berbiniyasa  برید

  
  
  طبقه سوم) 49(

  )ب(              )الف(  
  bâšind  انداخت            bekat  افتاد

 bedard        متوقف کرد          beisâ  ایستاد
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 bekošt  کشت          bemerd  مرد
    âya  کرد            bu  شد
  

  . که در فارسی در طبقه چهارم قرار می گیرند در تاتی در طبقه دوم افعال هستندریخت و بریدافعالی مانند 
  
   نتیجه گیري4

 زبانشناسان ایرانی، ساخت ناگذرا را نوعی جهت فعل مـی داننـد و آن را در تقابـل بـا معلـوم و                  با اینکه بیشتر  
مجهول قرار می دهند، در این مقاله کوشیدیم نشان دهیم ساخت ناگذرا در تقابل با افعال سـببی قـرار دارد و        

 حیـث ظرفیـت   در ظرفیـت نحـوي آنهاسـت و از   معلوم و مجهول   تفاوت ساخت .در واقع نوعی جهت نیست    
 از حیث ظرفیت معنایی با یکدیگر تفاوت دارنـد        ي سببی و ناگذرا    ساختها اما .معنایی تفاوتی با یکدیگر ندارند    

افعال سـببی حتمـاً داراي عـاملی هـستند کـه بـه       . ه این تفاوت در ساخت نحوي آنها نیز منعکس است     تو الب 
 داراي عاملی هستند که در ظرفیت معنایی فعـلِ سببی غیرا ناگذرا افزوده شده است، افعال    یساخت غیرسببی   

خود آن را دارند و حاصل سببی شدن نیست، و افعال ناگذرا هیچگاه داراي عـاملی در ظرفیـت معنـایی خـود             
 همچنین در این مقاله چهار نوع ساخت ناگذرا از حیث صوري از همدیگر متمایز شـد و نمونـه هـاي                       .نیستند

 بررسـی ایـن نمونـه هـا در     .نهاي کردي، مازندرانی، گیلکـی و تـاتی ذکـر شـد    متعددي از آنها در فارسی و زبا   
زبانهاي مختلف نشان می دهد که افعال مذکور در هر زبان به گونه خـاص آن زبـان در یکـی از چهـار طبقـه                     

  .مذکور قرار می گیرند و از این حیث می توانند متفاوت باشند
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