
 
  
  
  
  
  
  

    )۱(هاي ايراني ها و گويش فعل مجهول در زبان
    

  ٭خاله دكتر محرم رضايتي كيشه
    گيالندانشگاه زبان و ادبيات فارسي  دانشيار

  وند آلكامي مجيد جالله
    گيالندانشگاه فارسي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات 

  
 چكيده

از طور كلـي   به. است داشته هاي مختلفيو كاربرد ها فعل مجهول در ادوار تاريخ زبان فارسي شكل
اخت يا مفهـوم فعـل   سدر توان  ميرا زير هاي  شيوه، هاي ايراني گويش ها و در زبانديرباز تا امروز 

صـفت  (اسـم مفعـول   ) ؛ بسـاز  پسـوند مجهـول  + فعـل  ةمـاد  /ريشه ) الف: مجهول مشاهده كرد
  .بدون عامل معلوم متعدي هاي شخص جمع فعل سومة صيغ) ؛ جفعل كمكي+ يا مصدر) مفعولي

تقل و گـاه در  سمطور  بههاي مذكور  هريك از شيوه ،امروز يهاي ايران گويشزبان فارسي و در     
هـاي   ها و شماري از گويش العة زبانطا ماين مقاله بدر . دهند به حيات خود ادامه ميكنار يكديگر 
اخت ايـن  سبه چگونگي ابتدا . ايم هاخت فعل مجهول در آنها پرداختسهاي  ي روشسايراني، به برر

براسـاس منـابع موجـود، رونـد     سـپس   و  تان و ميانة غربي اشاره شدهسايراني باهاي  زبانفعل در 
و كـاوش  بررسـي  ايراني نو مورد هاي  گويشها و امكانات مختلف ساخت مجهول در  شيوهتحول، 

  .است قرار گرفته
  

  زبان فارسي، مادة مجهول، صفت مفعولي هاي ايراني، فعل مجهول، گويش :واژگان كليدي
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 ۱۳۹۰تابستان   ، ۱۶  شمارة             

  مقدمه - ۱
بنـدي و تعيـين    بقهطهاي مختلف، و  ها و گويش رفي و نحوي زبانصآوايي،  قواعدة سمقاي

؛، بخشـي از   صـ هـاي   الگوهاي كلي و جزئي آنهـا بـه منظـور يـافتن ويژگـي      وري مشـتر
يكـي از مسـائل   . انـد  ي زبان تعبير كـرده سشنا ت كه از آن به ردهسي اسشنا العات زبانطم

هـاي مختلـف    ت كـه بـا جنبـه   ساخت فعل مجهول اس، ها ي زبانسشنا توجه در رده جالب
همچنـان   يا به شكل اصـلي  ،تر زمانسبهاي زباني در  ساخت. دارد طرفي و نحوي ارتباص

هاي بعـدي   ها و گويش به شكلي تازه در زبانحوالتي يا با تو دهند  به حيات خود ادامه مي
آنهـا را  نقـش   يهاي جديـد  ختروند و سا از بين مي كامالًدر مواردي نيز . روند ميكار به 

  .شود تر مي كهنهاي  ورتجايگزين صگرفته، برعهده 
شـكل اصـلي و    :هـاي ايرانـي چنـين وضـعيتي دارد     هـا و گـويش   فعل مجهول در زبان      

فعـل بـه    از مـادة مضـارع   ة غربـي مياندر و ، از ريشهكه در ايراني باستان آن  واژي ساخت
از بـين   هاي معاصر گويشاغلب د، در زبان فارسي و ش ساز ساخته مي اضافة پسوند مجهول

فت مفعـولي و فعـل كمكـي    صـ آن كـه از تركيـب    دستوري اما صورت نحوي و ؛است رفته
بـر   عـالوه . تسا امروز باقي ماندهايراني هاي  گويشبيشتر ي و س، در زبان فارشد ساخته مي

و نحـوي فعـل   ي ها و امكانات زبـاني ديگـري جـايگزين سـاخت اصـل      ساختاين، امروزه 
تـوان در   را مـي  هـا آنبرخـي از  هـاي   كه ريشـه كنند  و نقش آن را ايفا مي اند شدهمجهول 

  . هاي ايراني باستان و ميانه رديابي كرد زبان
نتي و هـم از  سـ ان سـ تورنويسهم از ديـدگاه د  ،يساخت مجهول در زبان فارسدربارة      

تة آن سـ هـاي برج  ت كه از نمونهسا ورت گرفتهصالعات زيادي طي نوين مسشنا منظر زبان
مجهول در زبـان  « ؛)۱۹۷۴، ۱معـين (» يسمجهول معروف در زبان فار«هاي  مقالهبه توان  مي
گلـدان  « ؛)۱۳۷۵يوسـفي،  (» مجهـول فعـل  فعل معلوم به جاي « ؛)۱۳۶۴دبيرمقدم، (» يسفار
» سـي نگرشي ويژه به نمـود مجهـول در زبـان فار   « ؛)۱۳۷۵نجفي، (» بچه شكسته شد طستو
تـأملي  « ؛)۱۳۸۲جبـاري،  ( »هاي فارسي و انگليسـي  تفاوت مجهول در زبان« ؛)۱۳۸۱ پاكروان،(

اخت مجهـول  سنگاهي به « ؛)۱۳۸۵نهاد،  صحرايي و كاظمي(» ي امروزسمجهول فار در ساخت
ي مجهـول در  سـ برر«و ) ۱۳۸۵، و ديگران گلفام( »ي با تكيه بر ديدگاه شناختيسدر زبان فار

                                                 
1. Moyne 
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بـر ايـن، در اغلـب     عـالوه  .اشاره كرد )۱۳۸۸منصوري، (» ي زبانسشنا پاية ردهي برسزبان فار
  . اند ي به بحث فعل مجهول پرداختهسهاي فار رنامهتوسد

ورت صـ هـاي مختلـف    العة پيشـينة تحقيقـات كـه در قالـب رويكردهـا و نظريـه      طبا م    
اخت مجهـول  سـ ت، حداقل با چهار توصيف مختلف و احياناً متفاوت در معرفـي  سا گرفته

  : رو هستيم هفارسي روب
الح مجهـول ناميـده   طصـ ي وجود نـدارد و آنچـه بـه ا   ساخت مجهول در زبان فارس - ۱
   ).۲۴۹- ۲۶۷: ۱۹۷۴، معين(ت سا اخت ناگذرسشود،  مي

فعـل  (فت مفعـولي  صـ رفاً از تركيـب  صي وجود دارد، ولي ساخت در زبان فارساين  - ۲
. نـك (شود  اخته ميس» شدن«  )ازِس ر مجهولصعن(ريفي فعل كمكيِ صورت تصو ) واژگاني
  ).  هاي سنتي  و اغلب دستورنامه۱۲۷- ۱۲۸: ۱۳۶۴باطني، 

كند كـه صـرفاً داراي مفهـوم     ته از جمالت معلوم عمل ميسگشتار مجهول بر آن د - ۳
    ).۳۱- ۶۴: ۱۳۶۴دبيرمقدم، (ارادي باشند 

  :از جمله. شوند هول مياخت مجسازوكارهاي ديگري نيز وجود دارند كه جايگزين س - ۴
  : گاني در افعال مركبژتغيير فعل وا )الف

تنبيـه   ؛شـد  وارشد ← اختسوار شباني شد؛ دصع ←باني نمود صع شد؛ غمگين ← كردغمگين 
بـه   ←اب آورد سـ بر باد رفت؛ بـه ح  ← بر باد داد گول خورد؛ ←؛ گول زد شد تنبيه ← فرمود

 ←مـورد انتقـاد قـرار داد    آتش گرفـت؛   ←آتش زد  ت خورد؛سشك ←ت داد سشكاب آمد؛ سح
  ). ۱۵۶- ۱۷۰: ۱۳۸۸وري، ص؛ من۴۴- ۴۵: ۱۳۵۴ادقي و ارژنگ، ص. نك(مورد انتقاد قرار گرفت 

  :هاي متعدي معلوم بدون عامل شخص جمعِ فعل استفاده از صيغة سوم )ب   
انـد؛ زيـرا    اگرچه در ظاهر معلوم هستند ولي در معنـا و حقيقـت مجهـول   «ها  اين فعل

گوينـده يـا نويسـنده نيـز      تنها براي خواننده و يا شـنونده، بلكـه بـراي خـود     اعل آنها نهف
  ): ۱۴۶- ۱۵۸: ۱۳۷۵يوسفي، . ؛ همچنين نك۸۳۲: ۱۳۸۰گيوي، احمدي (» مجهول است

  . )شود كشته مي(كشنش  ؛ مي)او ديده شد(او را ديدند        
برخـي  طالعـاتي پراكنـده در   هـاي ايرانـي هرچنـد ا    دربارة ساخت مجهـول در گـويش       

فراهم آمده، اغلب آنها كوتاه و جزئي، و در مواردي نيـز نادرسـت   و مقاالت  ها  نامه گويش
طـور تطبيقـي    مجهـول بـه  فعل هاي ايراني از نظر ساخت و كاربرد  گويش مخصوصاً. است

حفـظ يـك   «اي اسـت بـا عنـوان     مقالـه  ،تنها كار مفصل در ايـن زمينـه   .اند  نشدهمطالعه 
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 )۱۳۷۸( از كريمي دوستان و ويسـي » باستاني در ساخت مجهول در زبان كرديساز  ماده
يشـينة سـاخت آن در   پبـه    بـا توجـه   ،پـنج گـويش كـردي   مجهـول در  فعل  ،آنكه در 

        . است شدهبررسي  ،هاي ايراني باستان و ميانه زبان
ر آن را كـه در  ديگـ   فعـل مجهـول و اشـكال   تصـريفي  در تحقيق حاضـر، ابتـدا سـاخت        

نحـوة  سپس  و اند، بررسي خواهيم كرد كاربرد داشتهة غربي ايراني باستان و ميان هاي زبان
     .خواهيم گرفت پي) شاخة غربي(ايران هاي معاصر  گويشبرخي از  اوم آنها را درتد

  
 مجهول در ايراني باستان - ۲

 ۲،ذراگـ : نددش سته تقسيم ميبه سه د )جهت و حالت( ۱ها از نظر باب در ايراني باستان فعل
رفتنـد   هاي خاص خود به كار مي هاي گذرا و ناگذر با شناسه هريك از باب. مجهولو  ۳ناگذر

آمـد و ايـن مـاده بـا      باب مجهول از مادة مجهول بـه دسـت مـي    ).۲۸: ۱۳۷۳ابوالقاسـمي،  . نك(
و  ۸۸: ۱۹۵۳، ۴كنـت . نـك ( )۲(شـد  سـاخته مـي  ضعيف يا متوسط  ةبه ريش -ya-افزودن پسوند 

  ): ۱۸۷: ۱۸۹۲ ،۵جكسون
  ريشه  ساز مجهول  شناسة فعل  فعل مجهول
  ta    yá  ѕru  .شنيده شد

ايـن  هـايي كـه    در زمـان . شـد  صرف مي) aمختوم به (هاي تماتيك  مادة مجهول مانند ماده    
  :بيـدي  ي بـاغ ئرضـا (داد  شدند، باب ناگذر معني مجهول نيز مي مضارع ساخته نمي از مادةافعال 
ناگـذر   هاي هاي خاص فعل از شناسه ،باستان براي صرف فعل مجهول ايرانيدر  ).۷۵: ۱۳۸۸

  ).۱۴۹: ۱۳۷۵ابوالقاسمي، . نك(شد  استفاده مي
ت كـه  شـ مجهول نيز وجود داي مفرد ماض صخشوم سي براي صخا يغةصتايي سدر او    

رت از افزونـه نيـز   نـد  ورت بهصدر اين . آمد ت ميسة فعل به دشبه ري i-ة سانش با افزودن
     ). ۷۵: ۱۳۸۸، بيدي ي باغئرضا(» دشگفته « vācī/auuācīگاهاني : دش تفاده ميسا

شـده   اسـتفاده مـي   در كنار اين شكل، از امكانات ديگري هم براي بيان مفهوم مجهول    
كـه   - » بـودن «بـا فعـل ربطـي    ) صفت مفعولي( ta-مثالً، از صفت فعلي مختوم به . است

                                                 
1. voice   
2. active 
3. middle 
4. Kent 
5. Jackson  
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نـوعي سـاخت    ،اي بـه  - هاي متعدي در حالت اضافي و عامل در فعل - شد نمي معموالً ذكر
  : است رفته فعلي به شرح زير به كار مي

1. DB I27 ima taya manā kartam.  
  .)با ذكر عامل( ]من كردم[)است شده(آنچه توسط من كرده ) است(اين            

2. DP I 61-62 x�aam taya hačā amāxam taumāyā parābartam āha.                                                                                                                             

   .)بدو ن ذكر عامل(است  سلطنتي كه از خاندان ما ستانده شده     

 آمـد،  مي رملكي به شما ۲بنونيست. مجهول، و از زمان ا ۱،گايگر. اين ساخت كه از زمان و    
 )هـاي شخصـي   با پايانه من كردم زدر فارسي امرو ،man kartفارسي ميانه (به فارسي ميانه 

امـروزه  است كـه بـراي توصـيف آن     ايراني نو هم رسيدههاي  ها و گويش و بسياري از زبان
: ۱۹۵۳(بـه نظـر كنـت    ). ۱۴۴: ۱۳۸۲، ۳اشميت. نك(رود  به كار مي» يا كنايي ساخت ارگتيو«

معني معلوم ) صفت فاعلي گذشته(در چنين ساختي اگر فعل الزم باشد، وجه وصفي  )۸۸
    :دهد مي

DNa 43-5 Pārsahyā martiyahyā dūraiy ar�ti� parāgmatā.  
  .است پارسي دور رفته نيزة مرد  

هاي صـفت مفعـولي مشـهود در     معتقدند كه بيشتر ساخت ۵و شروو ۴هاليكاس - ستاثا    
بنابراين، آنها قائل بـه دو سـاخت متفـاوت بـراي     . فارسي باستان، گروه اسمي عامل ندارند

سـاختي كـه    )دارد؛ ب ساختي كه سازة عامل ندارد، تأويل مجهول )الف: اند صفت مفعولي
زاده و  منشـي . نـك (در آن موجـود اسـت، تعبيـر معلـوم دارد     ) در حالت ملكـي (سازة عامل 

  ).  ۱۸- ۴۰: ۱۳۸۸كريمي، 
 دندشـ  هاي فعل ناگذر ساخته مـي  هاي فعلي كه با شناسه ريك از مشتقبر اين، ه عالوه    
 »anayata« در شـاهد زيـر   .)۱۴۹: ۱۳۷۵ابوالقاسمي، (رفتند  عنوان فعل مجهول هم به كار مي به

   ):۱۵۹: همان( است از فارسي باستان، فعل ناگذر است و به جاي مجهول به كار رفته
DBI 82 hauv āinah bastah anayata abi mām.  

   .آن آسينه بسته فرستاده شد به من    
                                                 
1. Geiger 
2. Benveniste 
3. Schmitt 
4. Statha-Halikas 
5. Skjærvø 
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. نـك ( اسـت  هبه صورت مجهول كاربرد داشت) ناگذر(در اوستا نيز اغلب حالت ميانة فعل     
    ).۱۸۷و ۱۲۷ :۱۸۹۲جكسون، 

  

 نة غربيايراني ميا هاي زبان مجهول در - ۳

ادامـه  هاي ايراني ميانة غربـي   زبانباستان با تغييراتي در ايراني هاي ساخت مجهول  شيوه
هاي بيان مجهول استفاده از مـادة مجهـول بـود كـه بـا       در فارسي ميانه يكي از راه. يافت

    :شد ها ساخته مي به مادة مضارع فعل -īh-افزودن پسوند 
  .wēn-īh-ēd .1  ). ۸۰: ۱۳۸۲، و تفضلي آموزگار(شود  ديده مي
    .kun-īh-ēd .2  ).۱۷۲: ۱۳۷۹، ۱ويواگراستار(شود  كرده مي

  .ردك ميماضي مجهول مادة مادة مضارع مجهول را تبديل به  نيز -ist- پسوند     
  .wēn-īh-ist .1  .) ۸۰: ۱۳۸۲، و تفضلي آموزگار(ديده شد 
  .kun-īh-ist .2  .)۱۷۲: ۱۳۷۹ويوا، گراستار(كرده شد 

يعنـي   ؛مجهول در ايراني باستان اسـت شكل تصريفي درحقيقت تحول  چنين ساختي    
 فعـل تصـريفي  در پـارتي شـكل   . اسـت  تبديل شده -īh- ساز باستاني به مجهول -ya- پسوند

هـا و امكانـات ديگـري بـراي      از صـورت  شـود، امـا   مشـاهده نمـي  ) مادة مجهول(مجهول 
  .تسا سازي استفاده شده مجهول

و ) صـفت مفعـولي  (از تركيب مادة ماضي ) فارسي ميانهپارتي و (در ايراني ميانة غربي      
هـم فعـل مجهـول سـاخته      )بـودن (  bawيكمكـ  فعلِ) اخباري يا التزامي( يغة مضارعِص

در فارسـي ميانـه اسـتفاده از ايـن شـكل       هالبتـ  .كـرد  به زمان مضارع داللت مـي  شد كه مي
      .تر بود به نوع اول گسترده نسبت

  .guft bawēd .1  ).۷۰: ۱۳۸۲، آموزگار و تفضلي(شود  گفته مي
   .wi�ād bawēnd .2  ).۱۳۳: ۱۳۸۵، بيدي ي باغئرضا(شوند  گشوده مي

 .xazād nē bawān .3    ).همان(بلعيده نشوم 

بـراي  هـاي ماضـي متعـدي     رف فعلصدر ) فارسي ميانهپارتي و ( در ايراني ميانة غربي    
عامـل   .شـد  سـتفاده مـي  ا و عامـل ) مادة ماضـي (و شمارها از صفت مفعولي  ها همة شخص

ل صيِ منفصضميرشخ و فتصورت اسم، صفت مفعولي به صغالباً پيش از ) قيطفاعل من(
شناسان بـه   زبان. فاعلي ريح در حالتصآمد، و مفعول غير مي ل در حالت غيرفاعليصيا مت

                                                 
1. Rastorgueva 
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سـاخت  «اي ايراني باستان اسـت،   به - يافتة حالت اضافي ورت تحولصكه  صاين شيوة خا
فـت  يا فعل معناي مجهـول مـي   شد، حذف ميعامل  در اين ساخت اگر. گويند مي» ارگتيو

  ): ۷۱و  ۶۷: ۱۳۸۲آموزگار و تفضلي، . نك(
  .man mardān did hēnd .1  .)با ذكر عامل(من مردان را ديدم 
  .mardān ōzad hēnd .2   .)با حذف عامل(مردان كشته شدند 

 :۱۳۸۵بيـدي،   ي بـاغ ئرضا. نك(دهند  هاي زير چنين كاربردي را در پارتي نشان مي مثال    
  :)۱۳۰و  ۱۳۲

  
1. hufrayādād ay čawāγōn brādarān. 

  .مچون برادران ياري كرده شديه
2. wi�ad bud ahēnd harwīn tār xānīg.  

 . هاي تاريكي گشوده شده بودند همة چشمه

ناگـذر  ، s-a-(-مختـوم بـه   (ايراني باستان  آغازي هاي هاي بازماندة ماده در پارتي فعل    
عنوان فعل ناگذر در برابـر معـادل    يعني هم معني مجهول داشتند و هم به ؛بودند  مجهول

  :)۱۳۲: همان. نك( رفتند گذراي خود به كار مي
 .āmisx-ēd .1  .شود آميخته مي  
 .wiδifs-ēd .2  .شود فريفته مي  

  
  نو هاي ايراني گويشمجهول در  - ۴

عيناً يا بـا تحـوالتي در   هاي ايراني باستان و ميانة غربي  هاي ساخت مجهول در زبان شيوه
تفاده از سـ هـا ا  در برخي از گويش. تسا شده  ظهاي ايراني امروز حف شمار زيادي از گويش

در . همچنـان تـداوم دارد  ) واژي مجهـول  اختسـ شكل تصـريفي و  (تاني سادة مجهول بام
هـايي نيـز هـر دو     در گـويش . شـود  ساخت تركيبي و نحوي آن استفاده ميبرخي ديگر، از 
نيـز بـراي جبـران و پوشـش خـأل      ديگـري  ، سازوكارهاي بر اينها  عالوه. رود شكل به كار مي
ابتـدا  . د كه در ادامة مقاله بـدان خـواهيم پرداخـت   دارها وجود  در گويش ساخت مجهولي

 سسـپ  و كنـيم  گروه متمايز تقسيم ميدو به از نظر چگونگي ساخت مجهول ها را  گويش
ازوكارهاي معادل در افادة معني مجهـول را براسـاس اطالعـاتي كـه از آنهـا بـه دسـت        س

  . ي خواهيم كردساست، برر آمده
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  .كنند ژي فعل مجهول استفاده ميوا از شكل ساخت ي كه هاي گويش - ۱- ۴

خوانسـاري،  تالشـي،  زازا، كـردي،   ايراني شمال غربي مثـل  هاي گويشاين گروه، اغلب در 
فعل مجهول در ايـن  . قرار دارندهاي جنوب غربي،  و همچنين بختياري، از گويش... خوري و

اغلـب مـادة   (مادة فعـل  به ساز  پسوند مجهولپيوستن  ازيعني  ؛گروه ساختار تصريفي دارد
هـاي   فعـل مجهـول در زبـان   اصلي ساخت  ةادام اي، چنين شيوه. شود ساخته مي) مضارع

هـا بـاقي    آوايـي انـدكي در ايـن گـويش    است كه با تغييـرات  ه ميانفارسي ايراني باستان و 
هـا از صـفت مفعـولي و     هاي ماضي متعـدي ايـن گـويش    در صرف فعلعالوه،  به. است مانده

شود كه به آخـر يكـي    مي به عنوان عامل استفاده) متصل غيرفاعليضمير (بستي  پيضمير 
» ساخت ارگتيو يـا كنـايي  «اين نظام فعلي امروزه به نام . چسبد از فعل ميهاي پيش  از واژه

بسـت   پـي (هاي ايراني باستان و ميانة غربي، عامل ضميري  برخالف زبان .شود شناخته مي
رسـد در مرحلـة    مـي  رحذف نيست و به نظ ها در چنين ساختي قابل اين گويش) ضميري

كـه براسـاس نظـر     همچنـان  ،باشـد ) شناسـه (گذار از ضمير غيرفاعلي بـه ضـمير فـاعلي    
فعل متعدي گذشته در سـاخت كنـايي در مرحلـة گـذار از صـفت      « كريميزاده و  منشي

هـاي ايـن    البتـه در برخـي از گونـه   . )۳۵: ۱۳۸۸( »مفعولي به فعل متعدي كامل قـرار دارد 
هـاي خـارج ايـن گـروه، شـاهد       گـويش از ديگـر  برخي تالشي و هاي  گونهها، مثالً  يشگو

حـد  غيرفاعلي دوگانـه نيـز هسـتيم كـه      نوين فروپاشي تدريجي اين ساخت و ايجاد نظام
سـاخت   امـروزه  ،بنابراين، ايـن سـاخت  . استمفعولي  - نظام فاعليواسط ساخت كنايي و 

دارد و نـ داللـت  مجهـول  بـر معنـاي    ،شناسان انبرخالف عقيدة برخي از زبمعلوم است و 
    .ستهمراه ا مسامحهبا  ،استنباط معني مجهول از آن

  
 هاي كردي گويش - ۱- ۱- ۴

، مجهـول متمايز در مـادة  پسوند دو از  ،ايالمي و مثل اردالني، كلهري ،كرديهاي  در گويش
 -re-ي بـا افـزودن   در كردي سوران .كنند در ماضي استفاده مي -yâ-در مضارع و  -ya-يعني 

. نـك ( شـود  ساخته مـي ة ماضي مجهول ، به ترتيب، مادة مضارع و مادمادة مضارعبه  -râ-و 
  :)۱۴۲- ۱۴۴: ۱۳۸۷، و ويسي كريمي دوستان

   .a-xor-ya-n .1  .شوند خورده مي  : اردالني و ايالمي
 .xor-ya-n .2   ״       ״     :كلهري

 .da-xur-re-n .3  ״       ״     :سوراني



   هاي ايراني  ها و گويش فعل مجهول در زبان

  

۱۷  
  

 

  

 ۱۳۹۰تابستان  ، ۱۶ شمارة        

  .xor-yâ-n .4  .خورده شدند  :اردالني، كلهري، ايالمي
      .xor-râ-n .5  ״       ״     :سوراني

هاي متعـدي معلـوم،    فعل مضارعبه مادة  -râ-و  -rē-افزودن در كردي مهابادي، گاه با     
 بيه افعـال الزم شـ صـرف   ظـر شود و از ن  فعل مجهول ساخته ميي آنها، ضو گاه به مادة ما

  ):۳۱- ۳۲: ۱۳۸۵كلباسي،  .نك( ستا 
 .da-nâs-rē-m .1  .شوم شناخته مي

 .da-nâs-râ-m .2  .شدم شناخته مي

 .da-gut-rē .3   .شود گفته مي

 .da-gut-râ .4   .شد گفته مي

؛ تغييرات آوايي  ،هاي كردي در گويش ساز مجهولپسوند      بازماندة همان پسـوند  با اند
فعل مجهـول در  . استكردي كرمانجي از اين نظر مستثني . ن استهاي ايراني باستا در زبان

و صـورت مصـدري    )آمـدن ( hât�en تركيبي دارد كه از فعـل كمكـي  ساختاري اين گويش، 
   :)۷۵: ۱۳۷۹، اوغاز  ترقي. نك( شود ساخته مي - eفعل اصلي با پسواژة 

 dine. 1. hât�ema    .ديده شدم

 .dahât�ema dine .2  .شدم ديده مي

 .hât�ewema dine .3  .ديده شده باشم

دهند به جـاي اسـتفاده    گويشوران كرمانشاهي ترجيح مي )۱۰۲: ۱۳۶۷(به نظر خرسند     
در بعضي از افعال متعـدي تنهـا   . هاي معلوم استفاده كنند هاي مجهول، از صيغه از صورت

شـتر  است و صرف صـورت مجهـول بـراي بي    در يك يا دو زمان صورت مجهول ديده شده
  . شده ممكن نيست افعال متعدي

  
  گوراني و زازاهاي  گويش - ۲- ۱- ۴

، بـه ترتيـب، مـادة    افعال متعـدي  به مادة مضارع -iā-و  -ia- با افزودنو هورامي در گوراني 
صـرف فعـل مجهـول هماننـد صـرف فعـل       . شود مادة ماضي مجهول ساخته مي مضارع و

   :)۴۸- ۴۹: ۱۹۶۶، ۲مكنزي و ۲/۵۵۸: ۱۳۸۳، ۱بلو. نك( )۳(متعدي است
                                                 
1. Blau 
2. Mackenzie 
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  .wāč-ia .1  .شود گفته مي
   .wāč-iā .2  .گفته شد

شـود، بـه ايـن     در گويش زازا نيز فعل مجهول با استفاده از مادة مضارع شـناخته مـي       
 -iyâ- شـدن  به مادة مضارع، مادة مضارع مجهول، و با اضافه -ên-شدن  ترتيب كه با اضافه

حاصـل  صـورت  بـدين  كـه  آيـد و فعلـي    هول به دست ميبه مادة مضارع، مادة ماضي مج
  :)۲/۵۶۰: ۱۳۸۳بلو، . نك( )۴(شود ميشود، همانند فعل متعدي صرف  مي

 .čin-ên-â.vil-i 1   .شود گل چيده مي

 .sâ-y war-iyâ-y .2  .ها خورده شدند سيب
  
 تالشي هاي گويش - ۳- ۱- ۴

يعني از مـادة مجهـول    ؛ددار) واژي ساخت(شكل تصريفي فعل مجهول  ،در تالشي مركزي
مـادة  . شـود  سـاخته مـي  ) ها به آخر مادة مضارع يا ريشة ضعيف فعل -i- پسوند با افزودن(

  :شود به اين ماده درست مي) st-(ساز  ماضي مجهول نيز با افزودن پسوند ماضي
  .bə-zer-i .1.         پاره شود  :سري پره
 .dej-i-st-a .2.         رنجيده شد  ״  

گـاه از   ؛است ظاهراً از بين رفتهفعل مجهول شكل تصريفي ) عنبراني(شمالي  تالشيدر     
و گاه از صيغة سوم شـخص جمـع معلـومِ    ، تاريشنو يسآن به تقليد از فار تركيبي صورت 

  ).۶۹: ۱۳۸۴اميريان بودالو،  و ۷۲: ۱۳۸۵شفقي، پور. نك(كنند   يمستفاده ا آن بدون ذكر عامل
كهـن،   نغزگـوي . نـك (رود  اغلب شكل تركيبي فعل مجهول به كـار مـي   وبيدر تالشي جن    

  :  رود به كار ميواژي آن نيز در مواردي همچنان  با اين حال، صورت ساخت، )۴۹: ۱۳۷۳
 .har-i-ya .1  .خورده شد  :ماسالي

 .gir-i-ya .2  .گرفته شد  :زگيمسياه

كـرده، و آن را  ماضـي اسـتفاده    هاي  ساختبيشتر در تالشي از فعل مجهول  گويشوران    
مضارع، شكل مجهول اغلـب محـدود بـه     هاي در زمان. كنند هاي الزم صرف مي مثل فعل

كه مضارع اخباري آن برپاية مـادة   ،البته، در تالشي مركزي. شخص مفرد است صيغة سوم
معني مجهـولي  حال، امروزه با اين  ؛شود ها صرف مي شود، در همة صيغه ماضي ساخته مي

رنگ شده، و در تقابل با افعال متعـدي، بيشـتر معنـي و كـاربرد الزم پيـدا       كمها  ر اين فعلد
   ).۱۲۷- ۱۲۸: ۱۳۸۷، و سبزعليپور ؛ همو۱۰- ۱۱: ۱۳۸۵خاله،  رضايتي كيشه(اند  كرده



   هاي ايراني  ها و گويش فعل مجهول در زبان

  

۱۹  
  

 

  

 ۱۳۹۰تابستان  ، ۱۶ شمارة        

شـخص جمـع افعـال متعـدي      از سـوم شكل اصلي مجهول،  بر مركزي عالوه شيدر تال    
 ،خالـه  رضـايتي كيشـه  . نـك (شود  مفهوم مجهول استفاده ميمعلوم نيز بدون عامل در بيان 

۱۳۸۸ :۳۵:(  
 .hasan-�un vinda .1  ).حسن ديده شد(حسن را ديدند 

  .amad-i bavindina .2  ). شود احمد ديده مي(بينند  احمد را مي
                                    

  تاتي  هاي گويش - ۴- ۱- ۴
فعـل مجهـول شـكل     ،و تـاتي رودبـار  ) دروي و لـردي  هاي كجلـي،  گونه(در تاتي خلخال 

بـه آخـر مـادة    ) -ə-: در لـردي ( -i- پسـوند  يعني از مادة مجهول با افزودن ؛تصريفي دارد
مـادة ماضـي    .گـردد  و مانند افعال الزم صـرف مـي   شود ها ساخته مي مضارع ضعيف فعل

   :شود رست ميبه اين ماده د) st/-ss/-s-(ساز  مجهول نيز با افزودن پسوند ماضي
  .mə-kan-i-si .1  .شود كنده مي  :كجلي

 .bə-kan-i-st .2  .كنده شد  ״  
  r-i.a3. z  .شود پاره مي  :دروي

 .r-i-s.a-zbә 4  .پاره شد  ״  
 .paj-ə .5   . شود مي پخته  لردي

 .bə-paj-ə-ss .6  .پخته شد  ״  

  .i.ә�k 7-  .شود شكسته مي  :رودباري

  .i-st-a.ә�k 8-  .است ه شكسته شد  ״  

شخص جمع افعال متعدي معلـوم بـدون عامـل نيـز بـراي بيـان مفهـوم         از صيغة سوم   
  :)۸۲: ۱۳۸۹ همو، ؛۳۱- ۳۲: ۱۳۸۸ سبزعليپور،. نك( شود مجهول استفاده مي

 .on-o bo-ko�t-an(d) .1  ).او كشته شد(او را كشتند 

  .on-o ba-�an-an(d) .2  ).آن ريخته شد(آن را ريختند 

چـالي، تاكسـتاني، اشـتهاردي، خيـارجي،     (هاي مختلف تـاتي جنـوب قـزوين     ر گونهد    
نيز مادة مضـارع مجهـول بـا    ) آبادي، سگزآبادي، دانسفاني، اسفروريني و خوزنيني ابراهيم

مـادة  . شـود  به مادة مضـارع متعـدي سـاخته مـي    ) -ey-: در اشتهاردي( -i-افزوده شدن 
بـه مـادة مضـارع    ) ast/-as(s)/-st-(سـاز   اضـي ماضي مجهول هم با اضافه شدن پسوند م

  ):۲۴۴- ۲۴۶: ۱۹۶۹يارشاطر، . نك( )۵(شود مجهول درست مي
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 .rinj-i .1  .شود ريخته مي  :چالي
 .rinj-i-as(s) .2  .ريخته شد  ״  

 .kan-i .3  .شود كنده مي  :تاكستاني
 .kan-i-ast .4  .كنده شد  ״  

 .undār-i .5  .شود پيدا مي  :خيارجي
 .undār-i-ast .6  .پيدا شد  ״  

 .ā-kar-i .7  .شود باز مي  :آبادي ابراهيم
 .ā-kar-i-ast .8  .باز شد  ״  

 .jir-i .9  .شود ربوده مي  :سگزآبادي
 .jir-i-ast .10  .ربوده شد  ״  

 .undār-i .11  .شود پيدا مي  :دانسفاني
 .undār-i-ast .12  .پيدا شد  ״  

 .�kāj-i (me) .13  .شود شكافته مي  :خوزنيني
 .�kāj-i-ast (be) .14  .شكافته شد  ״  

 .�kāj-i (me) .15  .شود شكافته مي  :اسفروريني
 .�kāj-e-st (be) .16  .شكافته شد  ״  

 .u-kar-ey .17  .شود باز مي  :اشتهاردي
 .u-kar-e-st .18  .باز شد  ״  

ساخت مجهـول   ،ي همهاي ماضي متعد فعل ،هاي فوق در گونه ،البته به نظر يارشاطر   
  ).۲۳۵-۲۴۴: همان. نك(آيند  به حساب مي

  
  هاي مركزي گويش - ۵- ۱- ۴

 -e-در خوري بـا افـزودن   . در گويش خوري اطالعات بيشتري از ساخت مجهول وجود دارد
مـادة ماضـي   . شـود  هاي متعدي، مادة مضارع مجهـول سـاخته مـي    به آخر مادة مضارع فعل

  :آيد مادة مضارع معلوم و يا مجهول به دست ميبه  -â-شدن  مجهول نيز با اضافه
 .raxtu de-mise-ʔ-i .1  .خيسد ها مي لباس

 deri de-pe�e-ʔ-i.m2. �i   .پزد شام دارد مي
 .de-go:fe-ʔ-i.qâli 3   .شود قالي بافته مي

 .raxtu be-misâ-h-â .4  .خيسيد ها  لباس
 .be-pe�e-h-â.�im 5   .شام پخت

 .be-go:fe-h-â.qâli 6   .قالي بافته شد
 .be-go:fâyâ.qâli 7   .است قالي بافته شده
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 هسـتند  »سـاخت الزم ويـژه  « ۵و  ۴، ۲، ۱ هاي مثال) ۵۰- ۵۲و  ۱۰: ۱۳۷۳(به نظر عباسي     
بـه  . شـوند  كه ظاهراً به ساخت مجهول شباهت دارند و تنها در سوم شخص مفرد صرف مـي 

كنـد كـه    را در گويش خوري تضعيف مينظر او وجود چنين ساختي كاربرد ساخت مجهول 
بـه جـاي   هاي ديگري داشته باشد؛ گويشوران خوري در موارد زيـادي   تواند علت اين امر مي

كـه ايـن    كننـد  استفاده مي) شخص جمع فاعل نامعين سوم(از ساخت معلوم  ،ساخت مجهول
  : شود گرايش در فارسي نيز ديده مي

  .talâ-y-ũ bedozzâ  ).طال دزديده شد(طال را دزديدند 

در برخي موارد در گويش خوري دو ساخت الزم و مجهول هردو به يـك معنـي    همچنين   
. نـك (رسد ساخت مجهول تحت تأثير فارسي به وجود آمـده باشـد    وجود دارد كه به نظر مي

  :)۵۲: همان
 .dego ī nũ fârdâ bebu .1  .بايد اين نان خورده شود  :مجهول

 .dego ī nũ befareʔi .2  .ده شودبايد اين نان خور  :الزم

هايي كه نقل شد، با دو ساخت متفاوت مجهـولي در گـويش    به توضيحات و مثال با توجه    
ايـن  كنـار هـم در   واژي، كـه هـر دو در    مجهول تركيبي و مجهول سـاخت : خوري مواجهيم

 اسـت،  تعبيـر شـده  » سـاخت الزم ويـژه  «بنابراين، آنچه تحت عنوان . روند گويش به كار مي
   .واژي و تصريفي نيست چيزي جز مجهول ساخت

مـادة   ،بـه مـادة مضـارع، بـه ترتيـب      -yâ-و  -ya-در گويش راجي هنجن نيز با افـزودن      
  :)۴۳: ۱۳۸۳آقاربيع، . نك( شود  يو مادة ماضي مجهول ساخته ممجهول مضارع 

  .arijiya .1  .شود ريخته مي:           مضارع مجهول
 .aberiya .2  .شود برده مي  ״       ״   

 .arijiyâ .3  .شد ريخته مي:            ماضي مجهول

 .aberiyâ .4  .شد برده مي  ״       ״   

تغييـر آوايـي حفـظ      سـاز ايرانـي باسـتان، بـدون هـيچ      در اين گويش پسوند مجهـول     
دن، شـ ( gelāyenبا اين حـال، در مـواردي از تركيـب صـفت و فعـل كمكـي       . است شده

     ):۴۴: همان(شود  نيز به عنوان فعل مجهول استفاده مي) آمدن( hemeyenو ) گرديدن
 .pāra ageliyā    .شد پاره مي
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. سـاز باسـتاني مـواجهيم    تري از پسوند مجهول شكل تغييريافته ابخوانساري در گويش     
عـدي، مـادة   هـاي مت  مضـارع فعـل   مـادة بـه آخـر    -k-خوانساري با افزودن پسوند  گويشوران

بـه مـادة    -â-پيوسـتن  بـا  . كننـد  و آن را مانند افعال الزم صـرف مـي   سازند يممجهول 
  :)۹۶: ۱۳۸۳اشرفي خوانساري، . نك( شود ساخته مي مجهول، مادة ماضي مجهول

  .er-ru�-k-u .1  .شود فروخته مي:           مضارع مجهول
 .ba-ru�-k-â .2  .فروخته شد  :ماضي مجهول

نيـز بـراي   ) دنشـ ( genanمجهـول، گـاه از فعـل     صـريفي كل تشبر  عالوه سارياندر خو    
  :كنند تفاده ميساخت مجهول اس

 .bere�ta genâ .1  .برشته شد
 .zaxmi genâydi .2  . زخمي شديد

اي نيز بـراي سـاخت فعـل مجهـول از مـادة مضـارع و        هاي قهرودي و ابيانه در گويش    
؛(شود  استفاده مي -g-پسوندهاي     ).۲/۵۳۴: ۱۳۸۳، ۱لكو

بـه مـادة مضـارع معلـوم      -iy-در گويش اردستاني براي ساخت مادة مجهول، پسـوند      
بـه   -�ni-شدن پسوند  هاي نائيني و اناركي مادة مجهول با اضافه در گويش. شود اضافه مي

هاي ابوزيـدي و تـاري، بـه ترتيـب، از مـادة       در گويش ).همان(شود  مادة ماضي ساخته مي
  ). ۵۲۸: همان(كنند  استفاده مي -iy-و  -iv-ضارع و پسوندهاي م

 به مادة مضارع، و مـادة  -i- در گويش يهوديان كاشان و همدان، مادة مجهول با افزودن    
  ؛۵۸۳: ۱۳۸۱مـوالئي،  (شود  به مادة مجهول مضارع ساخته مي -ā-ماضي مجهول با پيوستن 

 :)تفضلي و آبراهاميان - به نقل از ژينيو
  .da:-ne-band-i-u .1  .شود بسته نمي  :كاشاني

 .darz-i-ā.va 2-:  .دوخته شد  ״   
 .i-u.hmer-ba 3-  .شود شكسته مي   :همداني

 .i-ā.rémh-ba 4-  .شكسته شد  ״   
  
 گويش بختياري - ۶- ۱- ۴

فارسـي   -īh- سـاز  پسوند مجهـول هاي ايراني جنوب غربي است،  بختياري كه از گويشدر 
مـادة ماضـي   . شود آخر مادة مضارع متعدي اضافه ميبه و حفظ شده / eh-/كل ميانه به ش

  : شود ساخته ميمجهول به مادة مضارع  -est- نيز با افزودن پسوندمجهول 
                                                 
1. Lecoq 
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  مادة مضارع معلوم  مادة مضارع مجهول  مادة ماضي مجهول  

 gand-eh-est.  gand-eh  gand .گنديده شد

 band-eh-est.  band-eh  band  .بسته شد

پايان يابـد، بـين    -�و  r ،-m ،-n ،-s- هاي هرگاه مادة مضارع متعدي به يكي از صامت    
جـايي رخ   جابـه ) رود بـه كـار مـي    -h- كه در اين مورد بـه صـورت  ( -eh-و ها  صامتاين 
 -hs-٬ -hn-٬ -hm-٬ -hr- هاي صـامتي  ترتيب به خوشه دهد و مادة مضارع مجهول به مي

   : شود ختم مي -�h- و
  مضارع معلوم   مضارع مجهول    ماضي مجهول  مصدر مجهول  

  -zhhnesten  zahnest.  zahn-  zan  زده شدن
 -�kah�esten kah�est. kah�- ka  كشيده شدن

جايي آوايـي همچنـان    ها با جابه در بعضي از ساخت -eh- ساز بينم مجهول مي كه چنان    
  .).۸۹: ۱۳۸۵طاهري، . كن( دهد به حيات خود در گويش بختياري ادامه مي

  
  .كنند هايي كه از شكل تركيبي فعل مجهول استفاده مي گويش - ۲- ۴

شـمال غربـي   هـاي   هاي جنوب غربي، برخـي از گـويش   گويشاغلب بر  در اين گروه عالوه
هـا فعـل مجهـول     در اين گـويش . گيرند نيز قرار مي... دماوندي وگيلكي، مازندراني، مانند 

كـه از ايرانـي    - و فعـل كمكـي  اسـتفاده از صـفت مفعـولي    عني با ساخت تركيبي دارد، ي
مجهـول در  شـكل غالـب سـاخت    . شود ساخته مي - است شده گرفته غربي ةباستان و ميان

هـاي   گـويش  در اغلب .فارسي نوشتاري امروز نيز همين شيوه است فارسي دري و مخصوصاً
درمجموع، فعـل  . تيو دارندهاي گذشته ساخت ارگ ماضي متعدي در زمان  اين گروه، افعال

مصـدر يـا   در مـواردي  (هاي مختلف اين گروه از تركيب صفت مفعولي  مجهول در گويش
  .  آيد به دست مي »شدن«يا » بودن«فعل كمكي و ) اسم

  
  ويش گيلكيگ - ۱- ۲- ۴

، و )شـدن ( bostənهاي مختلف فعل كمكـي   در گيلكي، از تركيب صفت مفعولي و صيغه
 )دادن( da:nو يـا  ) رفـتن ( n�o:هاي فعلـي   درهاي متعدي با صيغهگاه از تركيب برخي مص

  :گيرد ساخت مجهول شكل مي
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 .bəsâxtə bubo .1  .ساخته شد
 .bəku�tən bu�o .2  .به كشتن رفت

  .xurâ bəku�tən dəhe .3  .دهد خود را به كشتن مي

عامـل در   افعال متعدي معلـوم بـدون ذكـر    جمعِ شخصِ در مواردي نيز از صورت سوم    
  :)۸۱- ۸۲: ۱۳۸۷پورهادي، ( شود معني مجهول استفاده مي

 .tərâ ku�ədə .1  .كشند تو را مي
 .tərâ dinədə .2  .بينند تو را مي

هاي غرب مازندران دارد، فعل مجهول از تركيب صـفت   در گالشي كه مشتركاتي با گويش    
  :)۱۰۱: ۱۳۸۲رادمرد،  رنجبر و( شود ساخته مي) شدن( vakətənمفعولي و فعل كمكي 

 .�ostə vakətən .1  .شسته شدند

 .dâbstə vakətə .2  .بسته شد

  . شود ماضي متعدي ديده نمي  هاي گيلكي، ساخت ارگتيو در افعال در گويش    
  
 مازندراني هاي گويش  - ۲- ۲- ۴

فعل مجهول از تركيب صفت مفعـولي و در مـواردي   ) كالردشتي و رامسري(در مازندراني 
 )شـدن ( vaketən يـا  vagetənدر رامسري فعل كمكي . شود ر با فعل كمكي ساخته ميمصد

  : )۹۹: ۱۳۷۶كلباسي،  و ۸۷- ۸۸: ۱۳۸۵شكري، . نك(است ) شدن( babiyanو در كالردشتي 
 .bo�ustə vaketə .1  .شسته شد  :رامسري

 vaket. 2. rutan  .فروخته شد  ״   

      .boxorde babiya .3  .خورده شد  :كالردشتي
 .qonče vâ babiya .4  .غنچه شكفت  ״   

در گويش رامسري مانند زبان فارسي صورت مجهـول وجـود    )۸۷: همان(به نظر شكري     
يعني فعل به مفعـول يـا فاعـل    «ندارد و گويشوران به استفاده از فعل معلوم تمايل دارند؛ 

  :»شود ساختي اسناد داده مي ژرف
 .mərə bedan .1  ).من ديده شدم(مرا ديدند 

  .hasana vinən .2  ).شود حسن ديده مي(بينند  حسن را مي

 .təre zanənna .3  ).ها خوري تو كتك مي(زنندها  ترا مي

  . شود ماضي متعدي ديده نمي  هاي مازندراني، ساخت ارگتيو در افعال در گويش     
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  هاي فارس گويش - ۳- ۲- ۴
، صورت مصدري فعـل اصـلي و فعـل    -aواژة  شفعل مجهول از تركيب پيگويش دواني  در

  ):۶۵: ۱۳۸۱سالمي، . نك( شود ساخته مي )شدن( �eكمكي 
 .xardan �e.a 1   .خورده شد

 .a xordan mē-�ut .2  .شود خورده مي
                                                                          

يي فـارس، از قبيـل لـري ممسـني، كـازروني،      هـاي منطقـة جغرافيـا    در ديگر گـويش     
فعـل مجهـول از    ،...سمغاني، كالنـي، بليـاني، گراشـي، اوزي، فيشـوري، الري، خنجـي و     

؛ ۴۸- ۴۹: ۱۳۸۳، همـو . نـك (شـود   سـاخته مـي  ) شـدن (تركيب صفت مفعولي و فعل كمكي 
  : )۸۲: ۱۳۸۸ و ۶۹- ۷۰: ۱۳۸۶؛ ۴۵- ۴۶: ۱۳۸۵؛ ۵۳: ۱۳۸۴

  vâbi. 1. diδa  .ديده شد  :لري ممسني
 .dide �o .2   ״      ״  :كازروني

 .diδa vâbi .3   ״      ״  :بلياني
 .gereta vâbi .4 .گرفته شد  :سمغاني

 .goro:ta vâbi .5   ״      ״  :كالني
   .xarda bi .6 .شدخورده   :گراشي

   .xarda bu .7     ״      ״  :اوزي

 .xarda bu .8    ״      ״  :فيشوري
  .arda bo�es.x 9   ״      ״  :الري

 .ardo bu.x 11   ״      ״  :خنجي

  . هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  هاي فارس، افعال در گويش     
  
  هاي خراساني گويش - ۴- ۲- ۴

هاي بيرجندي و قائني مثل فارسي نوشـتاري امـروز، فعـل مجهـول از تركيـب       در گويش
و در قـائني   �edənفعل كمكي در بيرجندي . شود ميصفت مفعولي و فعل كمكي ساخته 

�oda  ۹۳: ۱۳۶۸زمرديان،  و ۲۴۹: ۱۳۷۷رضايي، . نك(است » شدن«به معني(:  
 .javidə neme�edə .1  .شود جويده نمي  :بيرجندي

 .čaquk ko�tə �o(d) .2  .گنجشك كشته شد  ״    

 .čerâq va-ko�tə �o .3  .چراغ خاموش شد  :قائني

 .də-bəstə �o.dәru 4   .سته شددر ب  ״    
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  . شود ماضي متعدي ديده نمي  هاي خراساني، ساخت ارگتيو در افعال در گويش         
                                        

  اي گويش سرخه - ۵- ۲- ۴
 اضـافة تصـريف فعـل     از صـفت مفعـولي فعـل مـوردنظر بـه     در اين گويش فعل مجهول 

bebuön )۹۳: ۱۳۸۹فخرو و اسماعيلي، . نك( آيد يبه دست م )شدن :(   
 .dide bunde .1  .شود ديده مي

 .bebuy.dide 2   .است ديده شده

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  اي، افعال سرخه  در گويش     
  
  گويش دماوندي - ۶- ۲- ۴

ساخته ) شدن( baban كمكي و فعلصفت مفعولي در اين گويش نيز فعل مجهول از 
  ): ۵۱: ۱۳۸۴، علمداري. نك( شود مي

 .ko�ta baba .1  .    شد كشته مي

 .ko�ta mā�e .2.          شود كشته مي

  .شود ماضي متعدي ديده نمي  در گويش دماوندي، ساخت ارگتيو در افعال     
  
   كرمان گويش رودباري - ۷- ۲- ۴

) شـدن ( budenمكـي  از صـفت مفعـولي و صـرف فعـل ك    در اين گويش فعـل مجهـول   
  :)۱۲۶- ۱۲۹: ۱۳۸۵مطلبي، . نك( شود متناسب با زمان موردنظر ساخته مي

  .dista bud-ie .1  .ديده شديد

  .dista bude-hie .2   .ايد ديده شده

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  ، افعالرودباري كرمان  در گويش     
  
   نهاونديگويش  - ۸- ۲- ۴

 �ovan صـفت مفعـولي  و فعـل كمكـي    نيز فعل مجهول بـه كمـك   اوندي نهدر گويش 
  :)۴۵۹- ۴۶۰: ۱۳۸۳ي، ظفر. نك( شود ميرف صهاي مختلف  در زمان) شدن(

  .diya �oyem .1  .ديده شدم

  .diya me�a .2  .شود ديده مي
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ها نيـز   ماضي برخي از فعل/ به مادة مضارع es- با افزودنماضي مجهول ، بر اين عالوه     
  ): ۱۱۸- ۱۲۰: ۱۳۸۸رستمي، . نك(شود  ساخته مي

   .soxd-es .1  .سوخته شد

  .xor-es .2  .خورده شد

در نهاوندي كاربرد فعل مجهول بسيار محدود است و براي جبران آن، معموالً از وجـه      
 :همـان . نـك (كنند  جمع بدون عامل، و تغيير فعل واژگاني استفاده مي شخصِ غيرشخصي، سوم

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  گويش، افعالاين در البته  ).۱۱۸- ۱۱۹
                              

  يزد گويش كليميان - ۹- ۲- ۴
هـاي   ورتصـ فعل متعدي،  صفت مفعولياز  سپفعل مجهول،  رفصگويش براي  در اين

  : )۵۳: ۱۳۸۳همايون، . نك(آيد  هاي مختلف مي در زمان» دنش«رفي فعل ص
   .�enide ʔâbe .1  .شود شنيده مي

  .ko�te ʔebu bu .2  .كشته شده بود

  :شود يتفاده مساخت مجهول اسنيز براي » آمدن«البته از فعل كمكي      
 .kam di atumo  ). آمد مي(شد  كم پيدا مي

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  كليميان يزد، افعال  در گويش     
  
  گويش كليميان اصفهان - ۱۰- ۲- ۴

ريف فعـل  صـ ت فـة اضـ ا بـه  نظرفعل موردن صفت مفعوليش نيز از گويفعل مجهول در اين 
bebdan )۸۶: ۱۳۷۳كلباسي، . نك(آيد  ت ميسها و وجوه مختلف به د در زمان) دنش(:   

 .xorte bune .1.                شوم خورده مي
  .xorte bebde boun .2  .شده بودم خورده 

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  افعال كليميان اصفهان نيز در گويش     
  
  بلوچيگويش  - ۱۱- ۲- ۴

ر د) شدن( butagاز تركيب مصدر و صورت تصريفي فعل كمكي  در بلوچي فعل مجهول
    ): ۸۷- ۹۱: ۱۳۶۹ترابي، . نك( شود ها و وجوه مختلف ساخته مي زمان
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 .gendag buten .1       .         ديده شديم
  .ko�tag bant .2  .شوند كشته مي

 .janag butagān .3  .ام زده شده

  .هاي گذشته ساخت ارگتيو دارند متعدي در زمان  بلوچي افعالمختلف هاي  در گويش    
  
  گيري نتيجه - ۵

رغم مطالعات و اطالعات گسترده درخصوص ساخت و كـاربرد فعـل مجهـول فارسـي،      به
هاي ايراني، به دقت مورد بررسـي و مطالعـه    ساخت و قلمرو كاربرد آن در گويش كيفيت

ها صرفاً به توصيف سادة فعل مجهـول همـراه بـا چنـد      در اغلب گويش. است قرار نگرفته
  .است اي نشده عرض آن اشاره مثال اكتفا شده، به كاربردها و سازوكارهاي جانشين و هم

گذار و تحول از ايراني باستان و ميانه به ايرانـي امـروز، از   هاي ايراني در فرايند  گويش    
انـد كـه هريـك در     نظر ساخت فعل مجهول، دو شيوة مختلف و متمايز را در پيش گرفته

 ها، استفاده از مادة مجهـول  يكي از اين شيوه. است هايي داشته دورة باستان و ميانه نمونه
بناي فعـل مجهـول در   . است كمكي /طيو ديگري كاربرد صفت مفعولي به همراه فعل رب

در ايـن گـروه،   . هاي گروه شمال غربي ايران، مبتني بر مادة مجهـول اسـت   بيشتر گويش
ساز به مادة مضـارع، و گـاه مـادة ماضـي، مـادة مجهـول        اغلب با پيوستن پسوند مجهول

  . شود ساخته مي
هاي ايراني نـو، ازجملـه     در بسياري از گويش) -ya-(ساز ايراني باستان  پسوند مجهول     

است، با اين حال در برخي ديگـر، مثـل    هاي غربي و مركزي با تحوالتي حفظ شده گويش
هـاي   بـا صـورت   ،اي كردي سـوراني و مهابـادي و همچنـين خوانسـاري، قهـرودي و ابيانـه      

هـا،   در برخـي از گـويش   .جديدتري از اين پسوند مواجهيم كه منشـأ آن مشـخص نيسـت   
 تغيير پسوند، و در برخي ديگر با افزودن پسوند به مادة مجهول سـاخته ماضي مجهول با 

شوند و در برخـي   هاي مجهول مثل افعال الزم صرف مي ها فعل در بيشتر گويش. شود مي
هـا معنـي مجهـولي در سـاخت تصـريفي و       در برخـي از گـويش  . نيز مثل افعال متعـدي 

كـه امـروزه در حكـم فعـل      طورياست، به  رنگ شده واژي افعال مجهول بسيار كم ساخت
  .گيرند الزم قرار مي
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هـاي   هاي جنوب غربـي، و همچنـين برخـي از گـويش     در زبان فارسي و اغلب گويش    
. شمال غربي، استفاده از صفت مفعولي و فعل كمكي در ساخت فعـل مجهـول رواج دارد  

هـاي   ز گويشدر برخي ا. شود در مواردي به جاي صفت مفعولي، از مصدر نيز استفاده مي
گونـه   در ايـن . زمـان كـاربرد دارد   هم شكل تصريفي و هم صورت تركيبي آن هـم  ،ايراني

رسد شكل تركيبي فعل مجهول متأثر از زبان رسمي و فارسي بـه وجـود    موارد به نظر مي
  . اي جديد است بنابراين، پديده ؛آمده باشد

ماضـي متعـدي، متمـايز از     هـاي  هاي ايراني امروز، ساخت فعـل  در بسياري از گويش     
بسـتي   پـي و ضمير ) مادة ماضي(از صفت مفعولي ها  در صرف اين فعل. هاي الزم است فعل

به ايـن  . چسبد از فعل ميهاي پيش  شود كه به آخر يكي از واژه مي به عنوان عامل استفاده
خص گويند كه در شكل كامل آن، فعل از نظر شـ  مي» كنايي«يا » ارگتيو«ساخت اصطالحاً 

هـاي   بـرخالف ايرانـي ميانـه، در گـويش    . و شمار با مفعول منطقي مطابقت دارد نه با فاعل
 بنـابراين، . قابل حذف نيسـت ) بستي اعم از عامل اسمي يا پي(عامل اين افعال  ايراني امروز،

برخالف مشهور، چنين ساختي امروزه مجهول نيست، مگر صيغة سوم شخص جمـعِ آن،  
  .آمده باشد كه بدون عامل اختياري

بـدون آنكـه در برخـي از    (هـاي ايرانـي    بـر دو شـيوة مـذكور، در همـة گـويش      عالوه     
هـاي متعـدي    شخص جمعِ فعـل  گرايش به استفاد از صيغة سوم) ها آمده باشد نامه گويش

اين امر تا حدود زيادي آنها را از كـاربرد شـكل   . معلوم، در افادة معني مجهول وجود دارد
هـا اسـتفاده از شـكل     ضمن آنكـه در برخـي از گـويش   . دارد هول باز ميتركيبي فعل مج

هـاي   هـا و سـاخت   هم معني الزم دارد و هم در بسـياري از زمـان   ،تصريفي فعل مجهول
هـاي   دهد كه كاربرد فعل مجهول در گـويش  اين فرايند نشان مي. پذير نيست فعلي امكان

ل دارد و گويشـوران ايرانـي امـروزه    افـو  رونـدي روبـه   ،ايراني، مثل فارسي گفتاري امـروز 
  . دهند گرايش كمتري به آن نشان مي
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  نوشت پي
بيدي، همچون گذشـته   ي باغئساية عنايت دوست و همكار دانشمند، استاد حسن رضا - ۱

  .از تذكرات دقيق و عالمانة ايشان سپاسگزاريم. است بر سر اين نوشته نيز بوده
هول در فارسي باسـتان بـرخالف اوسـتايي از ريشـة     فعل مج ،بيدي به نظر رضايي باغ - ۲

 ).۷۵: ۱۳۸۸. نك(است  شده قوي ساخته مي

هـاي كـردي، بـر ايـن      برخي از محققان ايراني ضمن قرار دادن هورامي ذيـل گـويش   - ۳
هستند كه به مادة مضـارع   -yâ-و  -ya-ساز در اين گويش،  باورند كه پسوندهاي مجهول

   سـازند  مـي و به ترتيب، مـادة مضـارع و ماضـي مجهـول      شوند هاي متعدي اضافه مي فعل
   ): ۱۴۲- ۱۴۴: ۱۳۸۷دوستان و ويسي،  كريمي. نك(

    .wer-ya .1  .شوند خورده مي
   .wer-yâ-ʔe .2  .خورده شدند

دانـد كـه بـه ريشـة فعـل       مي -y-ساز در گويش زازا را  پسوند مجهول )۷۷: ۲۰۰۸(تاد  - ۴
مادة ماضي مجهـول نيـز   . پسوند سازندة مادة مضارع است -en-به نظر او . شود افزوده مي
  : شود به آخر مادة مضارع مجهول ساخته مي a-از افزودن 

 .viraz-en-o .1  .سازد مي
  .viraz-y-en-o .2  .شود ساخته مي

  .viraz-y-a .3  .ساخته شد

ان اين نكته را همكار فاضل و ارجمند، جنـاب دكتـر اسـفنديار طـاهري، بـه نويسـندگ         
  .از ايشان سپاسگزاريم. يادآوري كردند

 est-به نظر يارشاطر در اشتهاردي و اسفروريني، مادة ماضي مجهول با افزوده شـدن   - ۵
  ).۲۴۴: ۱۹۶۹يارشاطر، . نك(شود  ساخته مي به مادة مضارع متعدي )i-ast-نه (

  
  منابع

 .ان و ادب فارسيفرهنگستان زب: ، تهرانگويش راجي هنجن، )۱۳۸۳(آقاربيع، ابوالحسن 

  .معين: تهران ،)ادبيات و دستور آن(زبان پهلوي ، )۱۳۸۲(احمد ، ليضتفآموزگار، ژاله و 
 .سمت: ، تهرانتاريخ زبان فارسي، )۱۳۷۳(ابوالقاسمي، محسن 

  . سمت: ، تهراندستور تاريخي زبان فارسي، )۱۳۷۵(ـــــــــــ 
  .قطره: اول، تهران، جلد دستور تاريخي فعل ،)۱۳۸۰(احمدي گيوي، حسن 

پژوهشــگاه علــوم انســاني و : ، تهــرانگــويش خوانســاري ،)۱۳۸۳(اشــرفي خوانســاري، مرتضــي 
  .مطالعات فرهنگي
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: تارسـ ، جلـد اول، ويرا هـاي ايرانـي   راهنمـاي زبـان  ، »فارسي باسـتان «، )۱۳۸۲(ميت، روديگر شا
  .۱۱۰- ۱۵۱ص، صققنوس: بيدي، تهران ي باغئر حسن رضاظاشميت، ترجمة فارسي زيرنروديگر 

  .نگر جامعه: تهران ،)ويلكيج(گويش تالشي عنبران اردبيل ، )۱۳۸۴(اميريان بودالو، ربابه 
  .اميركبير: ، تهرانتوصيف ساختمان دستوري زبان فارسي، )۱۳۶۴(باطني، محمدرضا 

روديگـر  : تارسـ ، جلـد دوم، ويرا هـاي ايرانـي   راهنماي زبان، »گوراني و زازا«، )۱۳۸۳( سبلو، جوي
   .۵۵۵- ۵۶۲صققنوس، ص: بيدي، تهران ي باغئر حسن رضاظشميت، ترجمة فارسي زيرنا
مجلة علوم اجتمـاعي  ، »سيي ويژه به نمود مجهول در زبان فارشنگر«، )۱۳۸۱(حسين كروان، پا

   .۳۵- ۵۲صص، ۳۵مارة ش، و انساني دانشگاه شيراز
نامـة كارشناسـي ارشـد     پايـان ، توصيف دستگاه فعل در گويش تالشـي ، )۱۳۸۵(پورشفقي، مريم 

  .زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه گيالن
  .فرهنگ ايليا: تش، رزبان گيلكي، )۱۳۸۷(عود سورهادي، مپ

 ةنامـ  پايـان  ٬گـروه فعلـي در زبـان بلـوچي     توصـيف سـاختماني   ،)۱۳۶۹( ترابي، سيدابوالحسـن 
  .مدرس شناسي همگاني، دانشگاه تربيت زبان كارشناسي ارشد

 ،شناسـي  مجلة زبـان ، »ساختمان فعل در گويش كرمانجي خراسان«، )۱۳۷۹(لي ، حسنعزترقي اوغا
  .۵۹- ۸۲صص، ۳۰مارةش

 ،شناسـي  مجلـة زبـان  ، »فارسي و انگليسي هاي تفاوت مجهول در زبان«، )۱۳۸۲(جباري، محمدجعفر 
  .۷۸- ۹۴صص، ۳۵مارة ش

ـ  ، »توصيف ساختمان فعل در لهجة كرمانشاهي« ،)۱۳۶۷(خرسند، ارسالن  ، شناسـي  انمجلـة زب
  .۹۰- ۱۰۸صص، ۹شمارة 

 .۳۱- ۶۴ص، ص۳، شمارة شناسي مجلة زبان ،»مجهول در زبان فارسي«، )۱۳۶۴(دبيرمقدم، محمد 

انجمن آثـار  : اللّه شادان، تهران ، ترجمة وليدستور زبان فارسي ميانه ،)۱۳۷۹(س . راستارگويوا، و
  .فرهنگي و مفاخر

  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: تهران ،گويش نهاوندي، )۱۳۸۸(رستمي، محمد 
  .ققنوس: ، تهران)پهلوي اشكاني( راهنماي زبان پارتي ،)۱۳۸۵(بيدي، حسن  ي باغئرضا

 .الميالمعارف بزرگ اس دايرهمركز : ، تهرانهاي ايراني تاريخ زبان، )۱۳۸۸(ــــــــــ 

، شناسـي  گـويش ، »الشـي مصـدر و سـاخت آن در گـويش ت   «، )۱۳۸۵( خاله، محرم رضايتي كيشه
  .۷- ۳۰ص، ص۵شمارة 

، شناسـي  مجلـة زبـان  ، »)سـري  پره گويش(ساخت فعل در تالشي مركزي «، )۱۳۸۸(ــــــــــ 
  .۲۵- ۵۰ص، ص۴۴شمارة 
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 ۱۳۹۰تابستان   ، ۱۶  شمارة             

 هـاي  گـويش در ه و مادة فعـل  شري«، )۱۳۸۷( تسجهاندور، وپبزعليسو  خاله، محرم رضايتي كيشه
   .۱۱۱- ۱۳۲صص ،۶شمارة ، پژوهي ادب ،»گيلكيي و شتاتي، تال
   .هيرمند: به اهتمام محمود رفيعي، تهران، بررسي گويش بيرجندي، )۱۳۷۷(، جمال رضايي

   .گيلكان: ، رشتبررسي و توصيف گويش گالشي، )۱۳۸۲(رقيه رادمرد، رنجبر، محمود و 
   .آستان قدس رضوي: مشهد ،بررسي گويش قائن ،)۱۳۶۸(ا ضزمرديان، ر

هـاي تـاتي خلخـال،     بررسي تطبيقي ساخت فعـل در گـويش   ،)۱۳۸۸(ت سور، جهاندوپبزعليس 
   .گاه گيالنش، دانسيالة دكتري زبان و ادبيات فارس، رتالشي و گيلكي

   .فرهنگ ايليا: رشت ،)توصيف گويش تاتي رودبار(زبان تاتي  ،)۱۳۸۹(ــــــــــ 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: تهرانويش دواني، گ ،)۱۳۸۱(سالمي، عبدالنبي 

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، دفتر اول، تهرانشناسي فارس گنجينة گويش ،)۱۳۸۳(ــــــــــ 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، دفتر دوم، تهرانشناسي فارس گنجينة گويش ،)۱۳۸۴(ــــــــــ 
  .ب فارسيفرهنگستان زبان و اد: ، دفتر سوم، تهرانشناسي فارس گنجينة گويش ،)۱۳۸۵(ــــــــــ 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، دفتر چهارم، تهرانفارس شناسي گنجينة گويش ،)۱۳۸۶(ــــــــــ 
  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: دفتر پنجم، تهران، شناسي فارس گنجينة گويش) ۱۳۸۸(ــــــــــ 

  .فرهنگي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات: ، تهرانگويش رامسري، )۱۳۸۵(كري، گيتي ش
دسـتور سـال دوم آمـوزش متوسـطة عمـومي      ، )۱۳۵۴( اضـ غالمرارژنـگ،  رف و شا ادقي، عليص

  .شرورپو  شوزارت آموز: تهران ،)و ادب فرهنگ(
 ،»فارسـي امـروز  مجهـول   سـاخت تـأملي در  «، )۱۳۸۵( ، رقيـه نهاد ظميامراد و كاضحرايي، رص

 .۷۷- ۹۷صص، ۲۰شمارة ،اندانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه باهنر كرم نشرية

  . ۸۶- ۱۰۶صص، ۵، شمارة شناسي گويش، »فعل در گويش بختياري«، )۱۳۸۵(طاهري، اسفنديار 
ين تمقـاالت نخسـ   مجموعه ،»نهاوندي  مختصات آوايي و دستوري گويش«، )۱۳۸۳(اهللا  ، وليظفري

  .۴۳۱- ۴۷۰صص ، شناسي بنياد ايران: تهران، جلد اولشناسي،   زبان و زبان: شناسي همايش ايران

 ، شـمارة شناسـي  مجلـة زبـان  » توصيف دستگاه فعل در گويش خوري«، )۱۳۷۳(عباسي، مهدي 
  .۲- ۵۷صص، ۲۰

 .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانگويش دماوندي، )۱۳۸۴(علمداري، مهدي 

: ، سـمنان اي توصـيف دسـتوري گـويش سـرخه    ، )۱۳۸۹( ، عصـمت اكبر و اسـماعيلي  فخرو، علي
 .دانشگاه سمنان



   هاي ايراني  ها و گويش فعل مجهول در زبان

  

۳۳  
  

 

  

 ۱۳۹۰تابستان  ، ۱۶ شمارة        

ساز باستاني در سـاخت   حفظ يك ماده«، )۱۳۸۷( ، رحمانويسيو  سينمحدوستان، غال  كريمي
مجلة تخصصـي زبـان و ادبيـات دانشـكده ادبيـات و علـوم انسـاني        ، »مجهول در  زبان كردي

  .۱۳۷- ۱۴۷ص، ص۱۶شمارة  ،)مشهد(
  .شگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيپژوه: ، تهرانگويش كليميان اصفهان، )۱۳۷۳(كلباسي، ايران 
؛( گــويش كالردشــت، )۱۳۷۶(ـــــــــــــ  پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات : ، تهــران)رودبــار

  . فرهنگي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهرانگويش كردي مهادباد، )۱۳۸۵( ـــــــــــ

مجهـول در   سـاخت نگـاهي بـه   «، )۱۳۸۵( تاجعفري، آزيو ؛ صديق ضيابري، رؤيا النسگلفام، ار
  . ۵۷- ۷۶صص ،۴، شمارةشناسي مجلة زبان و زبان، »شناختيبر ديدگاه  با تكيه فارسيزبان 
؛،     ، جلــد دوم، هــاي ايرانــي راهنمــاي زبـان ، »هـاي مركــزي ايــران  شگــوي«، )۱۳۸۳(يــر پلكـو

ققنـوس،  : تهـران بيدي،  ي باغئر حسن رضاظروديگر اشميت، ترجمة فارسي زيرن: تارسويرا
    . ۵۱۷- ۵۳۹صص

هـاي   دكتـري فرهنـگ و زبـان    ةرسـال ، بررسي گويش رودبـاري كرمـان  ، )۱۳۸۵(لبي، محمد طم
   .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، باستاني

ــي و كريمــي يمنشــ ــارزاده، مجتب ــارة« ،)۱۳۸۸( ، يادگ ــايي  درب ــة  ٬»خاســتگاه ســاخت كن مجل
   .۹- ۳۸صص، ۴۵ شمارة ٬شناسي زبان

 ،دسـتور ، »شناسـي زبـان   يـة رده پاي برسي مجهول در زبان فارسبرر«، )۱۳۸۸(وري، مهرزاد صمن
  .۱۵۶- ۷۰صص، ۵ شمارة

هـاي ايرانـي    گويشتگاه فعل برخي از سكهن در د ساختبقاياي چند «، )۱۳۸۱(موالئي، چنگيز 
ي ئرضـا ن سـ ح شـش ايـران، بـه كو   سـي  ناش شي گويشاندي تين همسمقاالت نخ ، مجموعه»نو

  . ۵۷۵- ۵۸۶صصي، ستان زبان و ادب فارسفرهنگ: ، تهرانبيدي باغ
: هـاي نشـر دانـش    برگزيـدة مقالـه  ، »گلدان توسط بچه شكسته شد«، )۱۳۷۵(ن سنجفي، ابوالح

  . ۱۴۱- ۱۴۵صصمركر نشر دانشگاهي، : ر نصراهللا پورجوادي، تهراننظ، زيردربارة زبان فارسي
ان دسـتگاه فعـل در گـويش تالشـي دهسـتان      يف سـاختم صـ تو«، )۱۳۷۳(نغزگوي كهن، مهـرداد  

  . ۳۸- ۴۹صص، ۲۱ ، شمارةشناسي  انبمجلة ز، »طاسكوه ماسال
پژوهشـگاه علـوم انسـاني و مطالعـات     : ، تهـران گويش كليميان يـزد ، )۱۳۸۳(همايون، همادخت 

  .فرهنگي
 :هاي نشر دانش برگزيدة مقاله، »فعل معلوم به جاي فعل مجهول« ،)۱۳۷۵(غالمحسين ، يوسفي

  .۱۴۶- ۱۵۸صصگاهي، شمركر نشر دان: نصراهللا پورجوادي، تهران رظن، زيردربارة زبان فارسي
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