
1ساخت ناگذرا در فارسي

محمد راسخ مهند
همدانـ استادياردانشگاه بوعلي سينا 

:چكيده
:ير با يكديگر در تقابل قرار دارندزافعال فارسي در موارد سه گانة

فعلـي كـه نيـاز بـه مفعـول دارد فعـل           . پردازدقابل ميان افعال الزم و متعدي مي      كه به ت  : 2متعدي بودن )الف
 افعـال سـببي نيـز       و مجهـول الزم هـستند و همـة        3 افعال ناگـذرا   همة. الزم است  صورت    اين متعدي و در غير   
.متعدي هستند

تفاوت اين دو ساخت در ظرفيـت نحـوي   . كه به تقابل ميان معلوم و مجهول در فارسي اشاره دارد: 4جهت)ب
.آنهاست و از حيث ظرفيت معنايي تفاوتي با يكديگر ندارند

هـا از  اين سـاخت . اشاره دارد) ضدسببي(ه به تقابل ميان افعال سببي، غيرسببي و ناگذرا ك: 5سببي بودن)ج
افعـال  . ه اين تفاوت در ساخت نحوي آنها نيز مـنعكس اسـت  تحيث ظرفيت معنايي با يكديگر تفاوت دارند و الب   

ل غيرسـببي داراي   افعـا يرسببي يا ناگذرا افزوده شـده اسـت؛  هستند كه به ساخت غ6سببي حتماً داراي عاملي
گـاه   و افعال ناگذرا هـيچ ن را دارند و حاصل سببي شدن نيست   عاملي هستند كه در ظرفيت معنايي فعل خود آ        

.داراي عاملي در ظرفيت معنايي خود نيستند
 و1974،  معين(ا هستند   اند كه افعال فارسي داراي دو جهت معلوم و ناگذر         شناسان بر اين عقيده   گروهي از زبان  

، جبـاري (انـد  ت مجهـول را نيـز در فارسـي پذيرفتـه     وجود جهو گروهي ديگر عالوه بر اين دو،    ) 2005،يكريم
 و مجهول   معلومافعال فارسي را داراي دو جهت       ) 1385(زاده   طبيب .)1377، روشن  و 1383،  بين و حق  1382

وميـ اخت ناگذرا در فارسي پرداختهسي ساه برردر اين مقاله ب. و منكر جهتي به نام ناگذرا يا ميانه است        داندمي
ر تقابـل بـا معلـوم و مجهـول      و در واقع افعال ناگذرا داگذرا بودن در فارسي يك جهت نيستايم كه ننشان داده 

ايـن  . يعني فعل ناگذرا با افعال سببي در تقابـل اسـت           در تقابل با سببي بودن قرار داد؛        بلكه بايد آن را    نيستند؛
.به تفصيل معرفي شده استانواع مختلفي است كه ساخت در فارسي داراي 

، سببي، مجهولناگذرا جهت، :هاكليدواژه

مقدمه
به مرور آثـاري پرداختـه   ) 1364 (دبيرمقدم. هايي صورت گرفته استدر مورد جهت افعال در فارسي پژوهش      

گـروه نخـست گروهـي    . ت كلي قـرار داده اسـ  ن آثار را در دو طبقة   يوي ا . كه در اين زمينه نوشته شده است      
و كريمـي  ) 1974( ماننـد معـين   انـد؛  تقـسيم كـرده  ناگـذرا جهت افعال را در فارسي به معلـوم و    هستند كه   

. رفـت ين مقاله بدون همراهـي او پـيش نمـي   بسياري از موارد مطرح شده در ا. زاده بهره بردمدر نوشتن اين مقاله از نظر دوست عزيزم دكتر اميد طبيب          1
.از اين بزرگواران بسيار سپاسگزارم. گوي كهن نيز پيش نويس مقاله را خوانده و نكاتي متذكر شدندهمچنين دكتر مهرداد نغز

2 transitivity
3 inchoative
4 voice
5 causativity
6 agent
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خـود دبيرمقـدم   . گروه ديگر عالوه بر اين دو جهت، به جهت مجهول نيز در فارسـي قائـل هـستند                 ). 2005(
؛ ولي بـه طـور صـريح         در فارسي اعتقاد دارد     ناگذرا، به وجود ساخت مجهول     نيز عالوه بر مقولة   ) 40: 1364(

هاي زير را در تأييـد نظـر       وي مثال . داند يا خير  ين ساخت را نوعي جهت در فارسي مي       كند كه آيا ا   نميبيان  
:آوردخويش مي

)معلوم. (علي پنجره را باز كرد. الف) 1(
)ناگذرا. (خود باز شده پنجره خودب.      ب
)مجهول. (ز شدپنجره توسط علي با.      ج

. ساخت مجهول و هم ساخت ناگذراسـت      دهندة در فارسي امروز هم نشان     "شدن"دارد كه فعلِ  وي اظهار مي  
 امـا   ؛ داراي سـاخت ناگـذرا هـستند       ،رسد كه برخي افعال   به اين نتيجه مي   ) 2(هايي مانند   ايشان با ذكر مثال   

نها در مورد افعال ارادي ري مقيد است و تداراي ساخت مجهول نيستند، چون گشتار مجهول در فارسي گشتا
).43:همان(كند يار دارد و به طور مستقيم عمل ميشود كه فاعل در انجام دادن آن اختاجرا مي

.ها را پژمرده كردگرماي شديد گل. الف) 2(
)ناگذرا. (ها پژمرده شدگل.       ب
)ناگذرا. (ها از گرماي شديد پژمرده شدگل.       ج
)مجهول. (ها توسط گرماي شديد پژمرده شدگل. *  د

بـين آنهـا را     حـق . انـد ونه جهت در جمالت فارسي قائل شده       به سه گ   نيز)1383(بين  حقو  ) 1382(جباري  
انه از اصطالح   ، ولي جباري به جاي جهت مي      )1377،روشن. ك. رنيز   (نامدمي1معلوم، مجهول و جهت ميانه    

 ساختي است كه  داراي يك گروه اسمي است ،كند كه ساخت ميانهبين عنوان مي حق.كندناگذرا استفاده مي
وجود در اين ساخت، ماننـد       اما به لحاظ معنايي، تنها گروه اسمي م        هاي فعل معلوم را دارد؛    و فعل آن ويژگي   

كنـد فعـل   او اضافه مـي ). 145: 1383، بينحق(باشد  مي2ساخت مجهول، داراي نقش معنايي پذيرا  فاعل در   
اي در صورت فعل بـه وقـوع        يرد، بدون اينكه تغيير صرفي ويژه     ميانه در تناوب ديگرش بايد مفعول صريح بپذ       

:زده است، مجهول و ميانه مثال هاي معلوم فعلوي جمالت زير را براي. بپيوندد
)ممعلو. (برداو اين طناب را مي. الف) 3 (

)مجهول. (طناب بريده شد.ب
)ميانه. (بردراحتي مياين طناب به .  ج
 سـاختي  و آن رااز سـاخت ناگـذرا اسـتفاده كـرده اسـت       به جاي اصطالح ساخت ميانه      ) 91: 1382(جباري  

 ولـي چـون     ؛ شبيه فعل معلوم هـستند     ،به نظر وي اين افعال از حيث شكل       . داندميبينابين معلوم و مجهول     
:زير را از ساخت ناگذرا آورده استهاي  مثالوي. ندپوشي دارد، شبيه فعل مجهول همانهاد آنها با پذير

.ها ريختندبرگ. الف) 4(
.ها شكفتندگل.      ب
.شاخه شكست.      ج

1 middle voice
2 patient
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.در باز شد.      د
همچنين .  جمالت همگي ناگذرا هستند     ولي بقية  ت؛جهول و ناگذرا مبهم اس     ميان م  رد)4(به نظر وي جمله     

ـ    به اعتقاد وي در كنار ساخت سنتي مجهول        ا كـاربرد مـشابه وجـود دارد     در فارسي، ساختار خالق و زايايي ب
 فعـل بـه     شود و شناسة  مجهول كه در آن عامل جمله حذف مي       را از اين نوع     ) 5(هاي  وي مثال ). 85:همان(

:آيد ذكر كرده استشخص جمع ميصورت سوم 
.علي را كشتند. الف) 5(

.روي خريد مواظب باش جيبت را نزنندمي.       ب
.مواظب باش كاله سرت نگذارند.       ج
دهند؟قند و شكر كوپني كجا مي.       ه

 مشترك آنها وجود سه جهت در فارسـي         نقطةهايي با هم دارند،     بين و جباري تفاوت   حقهاي  با اينكه ديدگاه  
.نندداميهاي فارسي  و اينكه آنها ناگذرا بودن را يكي از جهتاست
كه قابل تبديل ) بودن(شدن + صفت /هاي اسمزنجيره بر اين باور است كه كلية)115: 1385(زاده طبيباما 

ي زير را   هااو براي اثبات اين گفته مثال     . ند و نه مجهول   ببي هستند، داراي ساخت اسنادي هست     به ساخت س  
:كنده ميعرض

.در باز شد. الف) 6(
.در باز است.        ب
.او در را باز كرد.        ج

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

.ديوار سفيد شد.الف) 8(
.ديوار سفيد است.        ب
.او ديوار را سفيد كرد.        ج

.لباس كوتاه شد. الف)9(
.لباس كوتاه است.       ب
.او لباس را كوتاه كرد.       ج
 قابـل   "شدن" زيرا در آنها فعل ربطيِ     مجهول نيستند؛ ) الف(ي باال جمالت    هاثالزاده اعتقاد دارد در م    طبيب

)7و6(در جمـالت  .  بحث، ذكر يك نكته در اينجا الزم اسـت         قبل از ادامة  .  است "بودن"تبديل به فعل ربطيِ   
خـود بـاز    هدر خودب  استفاده كرد و گفت      ،عامل در جمله است    نبودِ   ه خود كه نشانة   توان از قيد خودب   الف مي 

ديوار * توان گفت   رود و نمي   الف به كار نمي    )9و8(هاي   اما اين قيد در نمونه     ؛خود گرم شد  ه  شد و آب خودب   
 وجود عامل در جمله است ، نشانةعدم كاربرد اين قيد. خود كوتاه شده لباس خودب* خود سفيد شد و ه خودب

. ر(هاي مجهول بـودن جملـه اسـت    كي از نشانه استنباط است و اين ي    كه حتي اگر ذكر نشود، در جمله قابل       
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شدن هستند، ظرفيت معنايي + صفت /اسمهاي مذكور همگي از حيث صوري پس اگرچه مثال). 1 بخش .ك
.ندمتفاوتي دار

توان در ساخت مجهـول بـه جـاي فعـل معـين      گاه نميدارد كه هيچ اظهار مي ) 119-116: نهما(زاده  طبيب
:كنده ميهاي زير را عرضوي مثال. فاده كرد است"بودن"، از فعل "شدن"
.نامه نوشته شد. الف)10(

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

.غذا خورده است.*      ب
.حسين كشته شد.الف)12(

.حسين كشته است.*      ب
 آنها را بـه  زادهطبيب.است به كار رفته "شدن"ها صفت مفعولي از فعل متعدي ساخته شده و بادر اين مثال  

و  شدن تعميم داده  +هاي صفت  ساخت اخت مجهول دانسته است؛ اما ايشان اين ديدگاه را به همة          سدرستي  
توري بـود، آن جملـه مجهـول نيـست؛          حاصل دس   استفاده شد و جملة    "بودن" از   "شدن"گفته اگر به جاي     

و )6(هـاي  اما بايد توجه كرد كه در مثـال . ول است، در غير اين صورت جمله مجه)9(تا ) 6(هاي مانند مثال 
 نيز آن را "بودن"توان با فعل ربطي ست بلكه صفت ساده است كه مييرفته صفت مفعولي نصفت به كار ) 7(

خوابيـده  / علي مـرده   مانندِ( به كار برد     "بودن"توان با فعلِ  ميصفات مفعولي با افعال الزم را هم        . به كار برد  
به كار برد و اين قضيه ارتباطي به ساخت         ي  ربطتوان با فعل  ات مفعولي از افعال متعدي را نمي      ف اما ص  ؛)است

هـا را   باغبان بـرگ  *او غذا را پخته كرد و       *هايي مانند   همچنين ايشان اعتقاد دارند كه ساخت     . مجهول ندارد 
را در ) ناگذرا(انه ي مجهتد ايشان وجو.ن دليل نادستوري هستند كه فعل آنها دووجهي استي به اريخته كرد

.كندسي را به معلوم و مجهول تقسيم مي و جهت افعال فارفارسي قبول ندارد
توان آن را  رو نميينكنيم كه ساخت ناگذرا يك نوع جهت در فارسي نيست و ازدر اين مقاله ابتدا عنوان مي

و 1382، جبـاري   و 1377،  روشـن (اشاره شد    از آثاري كه به آنها       برخي. در تقابل با معلوم و مجهول قرار داد       
 حاضر به تفـاوت دو    مقالة) 1(در بخش   . انداشتباه نوعي جهت در فارسي دانسته     ناگذرا را به    ) 1383،بينحق

ساخت مجهول و ناگذرا اشاره شده و مشخص گرديده كه ماهيت اين دو نوع ساخت متفاوت است و لزوماً در                    
 افعـالي كـه در ايـن مقولـه قـرار            به انواع ساخت ناگذرا در فارسي و نوع       ) 2(در بخش   . تقابل يكديگر نيستند  

هـاي ايرانـي نـو غربـي        به بررسي ساخت ناگذرا در منتخبي از زبـان        ) 3(بخش  . گيرند پرداخته شده است   مي
.گيري مباحث استتيجهن) 4(اختصاص دارد و بخش 

تفاوت ساخت ناگذرا و مجهولـ1
افعال بدون موضوع يا بيشتر از سه موضـوع         .  هستند 1لف داراي يك، دو يا سه موضوع      اي مخت هافعال در زبان  

هـاي  هرگويشوري عالوه بر دانستن تعداد موضوع     ). 209: 2002،  هسپلمات(هاي مختلف نادر هستند     در زبان 
 كـه يكـي     ع اسـت   داراي دو موضو   خوردنداند كه فعلي مانند      مثالً مي  داند؛ مي فعل، نقش معنايي آنها را نيز     

1 argument
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علـي  " مثالً در جملة   هاي دستوري هستند؛   متمايز از نقش   ،هاي معنايي نقش. ستعامل و ديگري پذيرا   
علـي ايـن    "ة امـا در جملـ     ست؛ مفعول و پذيراي جمله ا      بستني جمله و  فاعل و عامل   علي،  "بستني را خورد  

اين اطالعات كـه در هـر       . تاس2 مفعول و محرك   اين آهنگ و  1گر فاعل و تجربه   علي،  "آهنگ را دوست دارد   
ظرفيـت فعـل داراي دو سـاختار        .  فعل نـام دارد    3مدخل فعلي در واژگان ذهني اهل زبان وجود دارد ظرفيت         

. ظرفيـت معنـايي  است؛ يكي ساختار نحوي يا همان ظرفيت نحوي و ديگري ساختار نقش معنايي يـا همـان         
 دانـش او از     دهنـدة  يك مفعول صريح دارد، نـشان      فاعل و  نياز به يك     "خوردن"داند فعلِ اينكه اهل زبان مي   

 معنـايي   ظرفيـت يك عامل و يك پذيرا دارد ناشي از دانش او از            حوي است و اينكه اين فعل نياز به       ظرفيت ن 
.فعل است

ظرفيـت  عنـوان تغييردهنـدة    بـا غيير دهد، از آن     ظرفيت نحوي فعل را ت    ) صرفي يا نحوي  (حال اگر فرايندي    
 فعل را دگرگـون  ظرفيت معنايي اگر فرايندي ساخت معنايي فعل را تغيير دهد، در واقع            شود و  ياد مي  نحوي

ا را از هم    گيرند و معيارهايي كه آنه    اي قرار مي  ندهاي مجهول و ناگذرا در چه طبقه      حال ببينيم فراي  . سازدمي
كند، كدام است؟ ميمتمايز

دهد؛د كه ظرفيت نحوي فعل را تغيير ميدهر مي فرايندهايي قرال را در طبقةمجهو) 212: همان (هسپلمات
نيز اين دو نقش معنايي را       مجهول   جهتست، در   ا معنايي خود داراي عامل و پذير      ظرفيتيعني اگر فعلي در     

ب سـاخت مجهـول     )13 (به اين ترتيـب جملـة     . شودهاي دستوري فعل دگرگون مي     اما نقش  كند؛حفظ مي 
:الف است)13(
.دها را كشتفريدون اژ. الف) 13(

.كشته شد) به دست فريدون(اژدها .      ب
 اسـت؛  معنـايي يكـساني  ظرفيـت  مجهـول داراي   جهت معلوم و چه در      جهت چه در    كشتندر اين دو جمله     

دو نقش معنايي نشان داده در هر دو جمله نيز اين . دارد) اژدها(و يك پذيرا ) فريدون(يعني نياز به يك عامل 
 معنايي فعل   نقشثيري در    حذف شود، باز تأ    به دست فريدون   مجهول عبارت    ر جملة  و حتي اگر د    شده است 

در اين فرايند تغييـر كـرده، ظرفيـت         چه  آن. شودناي فعل وجود يك عامل استنباط مي      ندارد و همچنان از مع    
و يـك مفعـول صـريح    ) ونفريـد ( داراي يـك فاعـل   "كشت" اول، فعل طوري كه در جملة . حوي فعل است  ن
دارد و وجود مفعـول  ) اژدها(، فقط نياز به يك فاعل "كشته شد" دوم فعل مجهول است؛ اما در جملة  )اژدها(

ز حيـث    امـا ا   ؛ فاعل نحـوي اسـت     اژدها دوم   در واقع در جملة   . اختياري است ) به دست فريدون  (ه  حرف اضاف 
 نـداده بلكـه فقـط     معنايي جملـه را تغييـر  ظرفيت،بينيم كه فرايند مجهولپس مي. استپذيرنقش معنايي

ـ       . ساخت نقشي يا ظرفيت نحوي را دگرگون ساخته است         ان بـه ظرفيـت     در واقع اصطالح جهت در دستور زب
ت، يعنـي ظرفيـت نحـوي متفـاوت          به اين ترتيب فعل معلوم و مجهول از حيـث جهـ            نحوي فعل اشاره دارد؛   

. معنايي تفاوتي ندارندظرفيت اما از حيث هستند؛

1 experiencer
2 stimulus
3 valence
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داند كه عامل جملـة معلـوم را        را فرايندي مي  1فرايند ناگذرا يا به تعبير او ضدسببي      ) 213:همان (هسپلمات
اي از او ايـن سـاخت را نمونـه   . دهـد جملـه قـرار مـي     فاعـل   آن  پذيرا را به جـاي      /پذيركند و كنش  حذف مي 

ذرا را در تـوان سـاخت ناگـ   از اين حيث نمي. سازد معنايي فعل را دگرگون مي     ظرفيتداند كه   ي مي هايفرايند
 اما ساخت ناگذرا بـه  وم و مجهول تقابل ظرفيت نحوي است؛ زيرا تقابل معلقابل با معلوم يا مجهول قرار داد؛      ت

آن را در  بايـد   به همين دليـل     . كندامل را از ساخت معنايي آن حذف مي       كند و ع  ل اثر مي   معنايي فع  ظرفيت
دهد و يـك عامـل   معنايي فعل را تغيير مي اخت سببي هم، ساخت     تقابل با ساخت سببي مطرح كرد چون س       

پس در مجموع بايد    ). 2002:215،هسپلمات(گردد  شود افزوده مي   ساخت معنايي هر فعلي كه سببي مي       به
اراي دو جهـت معلـوم و      و افعال فارسـي د     وع جهت در افعال فارسي درست نيست      گفت اعتقاد به وجود سه ن     

. ارسي وجود دارد و بايد آن را با ساخت سـببي در تقابـل قـرار داد              اما ساخت ناگذرا نيز در ف      مجهول هستند؛ 
به تفصيل شرح ) 2( تقابل ميان ساخت ناگذرا و سببي در بخش .ناگذرا بودن يك نوع جهت در فارسي نيست    

.داده شده است
 آنها را شوند، بسياري از مجهول مي،ند كه اگرچه اكثر افعال متعدي نكعنوان مي ) 2006( و ديگران    كسيادوآل

2به نظر آنها آن دسته از افعال متعدي كه فاعل آنها حتماً بايد عامل يا وسيله               . توان به صورت ناگذرا آورد    نمي

ا را بـه    توان آنهـ   باشد، مي  3توانند ساخت ناگذرا بسازند، اما اگر فاعل آنها داراي نقش معنايي سبب           اشد، نمي ب
بـه همـين   ). بچه شـيرش را خـورد  ( نياز به عامل دارد     "خوردن"مثالً در فارسي فعلِ   صورت ناگذرا نيز آورد؛   

 امـا   ؛خـورده شـد   /خوردخود  ه   خودب شيرش*توان اين فعل را در ساخت ناگذرا به كار برد و گفت             دليل نمي 
د سبب فعل اسـت و بـه   ، كه در آن باباد برق را قطع كرد    توان با سبب آورد و گفت        را مي  "قطع شدن "فعلِ

.را نيز به كار بردبرق قطع شد  ناگذراي توان جملةهمين دليل مي
چون ساخت مجهول و معلـوم  . هاي اين دو ساخت در كاربرد قيدهاي مختلف با اين افعال است     يكي از تفاوت  

رود قيودي كه به حالت فعل اشاره دارند در ايـن           انتظار مي يگر ندارند،   يكد تفاوتي با    ، معنايي ظرفيتاز حيث   
قيدهايي كه به عامدانه بودن عمل و عمدي بودن آن از سـوي عامـل               . مشترك به كار روند   دو ساخت به طور     

علي عمداً شيشه توان گفت  مثالً مي دارند؛ متناظر آنها كاربرداشاره دارند، در جمالت معلوم و ساخت مجهولِ
رد و اين ساخت وجود نداعامل  اما چون در ساخت ناگذرا ؛شكسته شد ) توسط علي (را شكست و شيشه عمداً      

ه دارند به كار نبايد با قيدهايي كه به عامدانه بودن فعل اشار معنايي با مجهول متفاوت است،       ظرفيتاز حيث   
دهد عاملي بـراي انجـام    كاربرد دارد كه نشان مي    خوده  خودبهاي ناگذرا قيدي مانند     ساختدر مقابل در  . رود

.اين عمل وجود ندارد
 جملـه را بـه صـورت        توان عامـل   در اين است كه در ساخت مجهول مي        اگذراتفاوت ديگر ساخت مجهول و ن     

ردن  اما در سـاخت ناگـذرا اضـافه كـ          ب؛)13( در   به دست فريدون   مانند   د؛اي در جمله آور   متمم حرف اضافه  
شيـشه  *شود؛ به همـين دليـل جملـة       اي باعث نادستوري شدن جمله مي     عامل به صورت متمم حرف اضافه     

توان عامـل  طور كه گفته شد ميدر ساخت مجهول همان. ، نادستوري است خودي شكست ه  توسط علي خودب  
در ).  احمـد كـشته شـد      به وسـيلة  /علي توسط ( آورد   ةتوسط و به وسيل   هايي مانند   را حذف كرد و يا با عبارت      

1 anti-causative
2 instrument
3 cause
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ت يا  شيشه از باد شكس     مثالً     به كار برد؛   "از"توان در فارسي با حرف اضافة       جمالت ناگذرا سبب را مي    
علي از احمد كـشته  (*توان با اين حرف اضافه آورد را نميعامل در جمالت مجهول . شهر از انفجار ويران شد   

:سازدتر ميدر اين زمينه بحث را روشن) 15(و ) 14(تقابل جمالت ). شد
.سرطان احمد را كشت. الف) 14(

)ناگذرا. (احمد از سرطان مرد.        ب
.كشتعلي احمد را . الف)15(

.مرد/احمد از علي كشته شد. *        ب
)مجهول (.احمد توسط علي كشته شد.         ج

 به كـار بـرد؛  "از"گرفتن عمل را با حرف اضافة توان سبب انجام ب ساخت ناگذرا است، مي)14(چون جمله  
 اما به كار بـردن  ر برد، توان با اين حرف اضافه به كا      مله داراي عامل است، عامل را نمي      ب ج )15(اما چون در    

.دهدج را به دست مي)15( جمله دستوري توسطآن با حرف اضافة
توان بند قيـدي هـدف را نيـز اضـافه كـرد             يتفاوت سوم اين دو ساخت در اين است كه در ساخت مجهول م            

بنـد ،"شمنش كشته شد تـا امـوالش غـارت شـود          علي توسط د  "مثالً در جملة  ). 2006دو و ديگران    آلكسيا(
ـ  رد دارد؛  هدف و منظور است و در سـاخت مجهـول كـارب            ، نشانة "تا اموالش غارت شود   "قيديِ ةا در جملـ    ام

خود شكست تا گربه فرار كنـد      ه  شيشه خودب *به همين دليل جملة   . ندي اضافه كرد  توان چنين ب  ناگذرا نمي 
.نادستوري است

 اما ساخت مجهول ؛استار صورت مختلف    ناگذرا در فارسي داراي چه     ساختشود كه عنوان مي ) 2(در بخش   
 امـا آيـا مجهـول در    ؛سـازد شدن آن را مـي + ست كه صفت مفعولي در فارسي امروز فقط داراي يك صورت ا      

و بـا  ) 1371 (وحيـديان كاميـار  با پـذيرش ديـدگاه   ) 1382(جباري فقط ؟فارسي امروز گونه صرفي نيز دارد  
ن نقش  اينده ـ ين ساختي در فارسي وجود دارد و پسوند شناساعتقاد دارد كه چن) 5(هاي مثالمطرح كردنِ 

وي فعل  از مجهول به عنوان ساختي كه ظرفيت نح       م با تعريفي    حال ببيني . كندرا بدون حضور عامل بازي مي     
را ساخت مجهول دانست؟) 5(توان جمالت مطرح در دهد، آيا ميرا تغيير مي

، را بـه زعـم      علـي را كـشتند    الف،  )9 (اگر جملة . پذيرنده است ايي عامل و     داراي دو نقش معن    "كشتن"فعلِ
مجهول بدانيم، اين جمله بايد هر دو نقش معنايي را حفظ كند و ) 1382 (جباريو ) 1371 (وحيديان كاميار

 زيرا هـر     درست باشد؛   آنها كشتند  وسيلةه  علي را ب   *در آن صورت بايد جملة    .  تغيير دهد  ساخت موضوعي را  
پس با . اي درست نيستبينيم كه چنين جمله اما مي اسمي نشان داده شده است؛ي با دو گروهدو نقش معناي

توان اين جمله را ناگذرا دانست؟ در آن صورت اين جمله بايد با آيا مي.  اين جمالت مجهول نيستنداين معيار
 و ديگـر اينكـه بايـد بـا     خود كشتنده علي را خودب*گونه نيست؛   همراه شود، كه اين    خوده  خودبقيدي مانند   
. علـي را عمـداً كـشتند   رود و صحيح اسـت،  ا اين جمله با اين قيد به كار مي ام رود؛ن به كار    عمداًقيدي مانند   

هـسپلمات . پس چنين جمالتي نه با معيارهاي جمالت مجهول و نه با معيارهـاي جمـالت ناگـذرا سـازگارند           
 نقـش فـاعلي نـدارد،       اا مجهـول در ايـن اسـت كـه پـذير           هايي را كه تفاوت آنها ب     چنين ساخت ) 34: 1990(

. نامدمي(desubjective)فاعليا بي1هاي غيرشخصيساخت

1impersonal
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ساخت ناگذرا ـ 2
دهيم كـه   پردازيم و نشان مي   ، به انواع آن در فارسي مي      هاي ساخت ناگذرا  در اين بخش ضمن معرفي ويژگي     

 پـذيرفتني   ،انـد  را نوعي جهت در فارسـي دانـسته        اخت كه اين س   )1383 (بين حق و) 1382 (جباريديدگاه
 بيـشتر از  از طرفي وسعت و بـسامد افعـال ناگـذرا نيـز    . نيست و اين ساخت در مقابل ساخت سببي قرار دارد 

به ويژگي ) 2-2(همچنين در بخش  .  آمده است  )1-2 (انواع اين افعال در بخش    .باشدآنچه قبالًگفته شده مي   
تواننـد بـه    اين پرسش داريم كه چـه افعـالي مـي   عي در يافتن پاسخي به سردازيم و   پمعنايي افعال ناگذرا مي   

.صورت ناگذرا درآيند

 ناگذرا در فارسيهايساختانواع ـ 1ـ 2
دانـد كـه از حيـث    گـذارد و آنهـا را افعـالي مـي      تفاوت ميسببيبين افعال ناگذرا و     ) 90: 1993(هسپلمات  

، با اين تفاوت كه در معناي       )مثالً يك نوع تغيير حالت    (دهند  را نشان مي  وقعيت  تقريباً يكسان     معنايي يك م  
 اما در معناي فعل ناگذرا اين عامـل حـذف شـده             ؛دهدمل وجود دارد كه عمل را انجام مي        يك عا  سببيفعل  

: هستندسببياي از ساخت ناگذرا و نمونه) 16(هاي مثال. افتده خود اتفاق مياست و عمل خودب
)ناگذرا. (غذا پخت. الف)16(

)سببي. (علي غذا را پخت.      ب
/ با افعال الزم سببي/گذرانا اما تقابل ميان افعال ند؛ متعدي هست،سببيو افعال م افعال ناگذرا همگي فعل الز    

مثـل علـي   (افتـد  ه خود اتفاق نمي افعال الزم ناگذرا نيستند، چون عمل آنها خودبهمة. متعدي متفاوت است 
.  اما اين افعال بـا افعـال ناگـذرا متفاوتنـد         آيند؛افعال مجهول نيز الزم به شمار مي      از طرفي   ). دويد/آمد/رفت

، عامـل   ) علي پخته شد   مانند غذا توسط  ( مجهول   از حيث معنايي اين است كه در جملة       مهمترين تفاوت آنها    
شـود، وجـود آن قابـل       ف  توان از حيث معنايي حذف كرد و حتي اگر از حيث صـوري نيـز حـذ                جمله را نمي  

به طور خـاص بـه   ) 1(در بخش . شودا عامل از حيث معنايي نيز حذف مي  اما در ساخت ناگذر    استنباط است؛ 
.اشاره شدساخت ناگذرا و مجهول تفاوت

 اما در اين ميان به طور خاص به افعال ل سببي و غيرسببي اشاره كرده است؛    به تقابل افعا  ) 1367 (دبيرمقدم
بـه همـين دليـل او تفـاوتي     .  نكرده و آنها را با ساير افعال غيرسببي در يك طبقه قرار داده است  ناگذرا اشاره 

وم در طبقةفعل دكه فعل اول غيرسببي است و      نگذاشته است، در حالي    رقصيدن و پژمردن  ميان فعلي مانند    
.گيردافعال ناگذرا قرار مي

. هاي مختلف از حيث صوري پرداخته اسـت        در زبان  هاي ناگذرا بندي ساخت به طبقه ) 91: 1993(هسپلمات  
. شـود يم مي را تعيين كرده است كه نوع سوم نيز به سه نوع تقس       سببيوي سه نوع رابطه ميان فعل ناگذرا و         

توان به  اين پنج طبقه را مي    . توان در پنج طبقه قرار داد      از حيث صوري مي     را به اين ترتيب انواع افعال ناگذرا     
:گونه بيان كردنايطور خالصه 

:هاي ناگذرا از حيث صوريانواع ساخت)17(
 ايـن   ).سـببي  (غلتانـدن در برابـر    ) ناگذرا (غلتيدن مثل   ي مشتق است؛  فعل ناگذرا پايه است و فعل سبب      . الف

.ناميمگروه را افعال نوع اول مي
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:)شوداين مورد به سه طبقه تقسيم مي. (شونددو فعل از همديگر مشتق نمي. ب
 شـدن غـرق  مـثالً  كنـد؛ ندي متفاوت آنها را از هم جدا مـي    اما يك كمكي يا و     ؛ افعال يكي است   پاية)     يك

.ناميم اين گروه را افعال نوع دوم مي).سببي ( كردنغرقدر برابر ) ناگذرا(
روه را افعـال   ايـن گـ  ).سببي (انداختندر برابر ) ناگذرا (افتادن مانند  متفاوت هستند؛ افعال از دو ريشة   )    دو

.ناميمنوع سوم مي
 را   اين گـروه   ).سببي (ريختندر برابر   ) ناگذرا (ريختن مانند    افعال ناگذرا و سببي همسان است؛      لشك)    سه

.ناميمافعال نوع چهارم مي
.اي يافت نشددر فارسي نمونه. ناگذرا مشتق استفعل سببي پايه است و فعل . ج

ج در )17(فقـط شـكل   . شـود  وجود دارد كه در ادامه معرفي مـي  نوع ساختدر فارسي چهار نوع از اين پنج 
.فارسي وجود ندارد

 از آن مـشتق     سـببي نشان است و صـورت      ت ناگذرا بي  ساخت ناگذراي نوع اول، ساختي است كه در آن صور         
درعـال  ايـن اف . شـود را ساخته ميان به صورت ناگذـ  به اضافه شدن پسوند  سببيدر فارسي صورت . شودمي

 آنهـا را  سـببي معادل ) ب(و گروه ستندپايه كه ناگذرا ه   صورت  ) الف(گروه  (. گيرندقرار مي زير در اين طبقه     
):دهداند نشان ميتق شدهكه مش

)18(
)ب  ()الف (

جوشاندنجوشيدن
 سوزاندنسوختن
غلتاندنغلتيدن
شكاندنشكستن
ترساندننترسيد

پاشاندنپاشيدن
تركاندنتركيدن

خشكاندنخشكيدن
خاراندنخاريدن
دراندندريدن

:دهد نشان ميسببيدر ساخت ناگذرا و را اي از كاربرد اين افعال نمونه) 19(مثال 
)ناگذرا. (آب جوشيد. الف) 19(

)سببي. (علي آب را جوشاند.        ب
همچنـين بايـد   . هاي ناگذراي فارسي، به اين دسته از افعال اشاره نشده بوددر مطالعات قبلي در مورد ساخت     

كـه در   در حـالي  . كند تبديل مي  سببيان يك فعل ناگذرا را به فعل        ـ  ددر نظر داشت كه در اين افعال، پسون       
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، بـا  ) خـورد ماننـد بچـه دوا را   (فعل متعدي كه داراي يك مفعـول اسـت       عالوه بر اين،    ساخت سببي فارسي،    
مانند مادر دوا را به بچه (شود كه به يك متمم ديگر نياز دارد ساز به فعلي تبديل مي    شدن پسوند سببي  اضافه

"علـي دويـد   " جملـة  مـثالً توان سببي ساخت؛  ميرا كه ناگذرا نيستند     زم ديگري    همچنين افعال ال   ).خوراند
. را ساخت  "مربي علي را دواند   "ا به فعل سببي تبديل كرد و جملة       ان آن ر  تو اما مي  داراي فعل ناگذرا نيست؛   

ه فاعل آن   ساخت ناگذرا ك  ) الف: ( سببي بودن با سه گونه ساخت مواجه هستيم        رسد در جنبة  پس به نظر مي   
است؛گر يا تجربهساخت غيرسببي كه فاعل آن عامل ) ب(، )ها خشكيدمانند گل(ست عامل نيست بلكه پذيرا

توانـد صـورت    ساخت سببي كـه مـي     ) ج(و  ) مانند علي دويد  (زم است   ا فعل جمله صورت سببي ندارد و ال       ام
و يـا صـورت   ) بي علي را دواند يا مرها را خشكاند   باغبان گل  مانند(باشد  ) ب(و  ) الف(هاي  ساختسببي شدة   

هاي گروه  ساختالبته همة).اندمانند بچه دوا را خورد، مادر به بچه دوا را خور( فعل متعدي باشد شدةسببي 
را كه غيرسببي اسـت  "علي رفت" مثالً جملةابه ازاي سببي ندارند؛ هاي غيرسببي، لزوماً م   يعني ساخت ) ب(

به همين دليـل  . هاي ناگذرا، ساخت سببي متقارن دارند      ساخت  اما همة   به جملة سببي تبديل كرد؛     تواننمي
نامد تا نشان دهد آنها در تقابل بـا سـاخت سـببي             ضد سببي مي  ساخت ناگذرا را ساخت     ) 1993 (هسپلمات

.هستند
 از ناگذرا مشتق شده     سببي صورت    از حيث صوري،   توان گفت اگذراي نوع دوم ساختي است كه نمي      ساخت ن 

ايـن  . قع در اين طبقه هيچ يك از اين دو ساخت از حيث صـوري مـشتق از ديگـري نيـست                    ادر و . يا بالعكس 
.مجموعه است كه هر سه نوع آن در فارسي امروز وجود داردطبقه شامل سه زير

گيري از وند يا افعـال    اما با بهره   آيند؛ از يك ريشه به دست مي      سببي اول هر دو فعل ناگذرا و        زيرمجموعةدر  
هـاي  در فارسي اين تمايز در اكثر موارد بـا اسـتفاده از فعـل             . دهندي متفاوت اين دو صورت را نشان مي       كمك

 آنهـا را نـشان   سـببي ب صـورت  )20(الف صورت ناگـذرا و   )20(هاي  مثال. شود انجام مي  "كردن"و  "شدن"
1:ددهمي

)20(
)ب()الف(

آب كردنآب شدن
شروع كردنشروع شدن
تمام كردنتمام شدن
گم كردنگم شدن

غرق كردنغرق شدن
جدا كردنجدا شدن

دنوصل كروصل شدن

هـا قـرار   توان در اين ساخت؛ زيرا به نظر وي هر صفتي را ميداندرا فعل مركب نمي) كردن/بودن/ شدنراضي(هايي مانند  ساخت) 29: 1384(طباطبايي  ١
 در بيني ندارنـد و اند كه معناي قابل پيش افعالي آمده ) 20(در فهرست   . داردنگارنده اين استدالل را قبول      . داندهايي را گروه فعلي مي    او چنين ساخت  . داد

ـ  ؛مادرم كره را آب كرد    / كره آب شد    توان گفت   به همين دليل مي   . افعال اين فهرست به نظر نگارنده فعل مركبند       . گيرندالگوي طباطبايي نيز قرار نمي     ا  ام
.1367، دبيرمقدم.ك. رداشتي متفاوت از آنچه اينجا آمده است رهمچنين براي ب). 1374، دبيرمقدم. ك. در اين مورد ر (.كره آب است*توان گفت نمي
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قطع كردنقطع شدن
:توجه كنيد) 23(تا ) 21(هاي  به نمونهسببياي از كاربرد اين افعال در ساخت ناگذرا و به عنوان نمونه

)ناگذرا. ( شدكره آب. الف) 21(
)سببي. ( كردمادرم كره را آب.        ب

)ناگذرا. ( شدبازي شروع. الف) 22(
)سببي(.  كردشروع را بازيداور.         ب

)ناگذرا (.كليدم گم شد. الف) 23(
)سببي (.من كليدم را گم كردم.        ب

مجهول مبهم هستند، مجهول مبهم هاي مجهول كه ميان ساخت ناگذرا و به برخي ساخت) 1364 (دبيرمقدم
كـره  ر جملـة   مثالً اگ  ند به وجود بيايد؛   توامي) 20( در همين افعال مذكور در       در واقع مجهول مبهم   . گويدمي
خـود  ه   خودب كره( يا ناگذرا باشد     ) شد آبمادرم توسط   كره(تواند مجهول باشد    بگيريم، مي  را در نظر      شد آب
اگـذرا  هـاي ن   برخي سـاخت    در فارسي امروز نشانة تمام افعال مجهول و نشانة         "شدن"اقع فعلِ در و ).  شد آب

 اما در ديگر شود؛ميان مجهول و ناگذرا مبهم ميوت ا و در اين افعال است كه تفاست)) 20(موارد مذكور در (
.انواع افعال ناگذرا چنين ابهامي وجود ندارد

. گيـرد ز به صورت محدود صورت مـي    ي با افعال ديگري ن    سببيدر فارسي اين نوع تقابل ميان صورت ناگذرا و          
: استسببي) ب(ناگذرا و صورت ) الف(صورت ) 24(هاي در نمونه

)24(
)ب()الف(

تغيير دادنيافتن/تغيير كردن
رشد دادنرشد كردن
نبستبسته شدن

تكان دادنتكان خوردن
:شودكاربرد اين افعال مشاهده مي) 27(تا ) 25(هاي در نمونه

)ناگذرا. (رنگ موهاي علي تغيير كرد. الف) 25(
)سببي. (علي رنگ موهايش را تغيير داد.        ب

)ناگذرا. (در بسته شد. الف) 26(
)سببي. (علي در را بست.        ب

)ناگذرا. (پرچم تكان خورد. الف) 27(
)سببي. (علي پرچم را تكان داد.        ب

افعـالي قـرار دارد كـه ريـشة    شوند،  كه از يكديگر مشتق نميسببيهاي ناگذرا و   دوم از جفت   در زيرمجموعة 
) 28(در  . دهنـد نوع سوم را تـشكيل مـي      اين گروه ساخت ناگذراي     . ست آنها متفاوت ا   سببيصورت ناگذرا و    

. استسببي) ب(ناگذرا و صورت ) الف(صورت 
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)28(
)ب()الف(

كردنشدن
انداختنافتادن
مردنكشتن

متوقف كردنايستادن
:دهد نشان ميبيسبكاربرد اين افعال را به صورت ناگذرا و ) 31(تا ) 29(هاي نمونه

)ناگذرا. (ليوان افتاد. الف) 29(
)سببي. (بچه ليوان را انداخت.        ب

)ناگذرا.(علي مرد. الف) 30(
)سببي. (سرطان علي را كشت.        ب

)ناگذرا (.علي ناراحت شد. الف)31(
)سببي (. كردناراحتعلي را احمد .       ب

نقش اين افعـال در فارسـي   .  توجه كرد"كردن" و "شدن"يد به افعالِدر مورد افعال مذكور در اين طبقه با
 شد فعلِگونه كه گفتهبته همانلا. براي تمايز ميان ساخت ناگذرا و سببي است و تقريباً معناي ديگري ندارند

فاعـل  (بـا الگـوي ظرفيتـي       "شـدن "بـه ايـن ترتيـب فعـل         . رود براي ساخت مجهول نيز به كار مي       "شدن"
 بـا الگـوي     "كـردن " امـا فعـلِ    ؛) الـف  31مثـال   (سازد   ناگذرا مي  ، جملة )شدن) + صفت(سندم) + لغيرعام(

اين الگو در فارسـي     ).  ب 31مانند  (سازد   سببي مي  جملة) كردن) + صفت(مسند  + مفعول  + سبب  (ظرفيتي  
د فعل مركـب،     به عنوان همكر   "كردن" و   "شدن"بايد بين اين ساخت و كاربردِ     ). 1384،طباطبايي(زاياست  

 اما در اين الگـو      ، جزء غيرفعلي اسم است؛    )20(فهرست  در افعال مذكور در     . تفاوت گذاشت ) 20(در فهرست   
كليدم گم   استفاده كرد و گفت      "بودن" ربطيِ توان ازفعلِ نمي) 20(براي افعال مذكور در     . ت صفت اس  ،مسند
عل ربطـي ايـستاييِ    اي فعل مركب است با ف      يعني چون جمله دار    ؛كليدم گم است، كليدم را گم كردم      *شد،  

مطـرح شـده     به عنوان دو فعل، نه همكرد، در الگوهاي          "كردن" و "شدن"ا وقتي    ام رود؛ به كار نمي   "بودن"
علي ناراحت  ( را نيز به كار برد"بودن"توان ساخت ايستايي با فعل ربطيِسازند، ميمعناي ناگذرا و سببي مي 

ل  سـوم افعـا   را در طبقة"كردن" و "شدن" با اين اوصاف ).د علي را ناراحت كردشد، علي ناراحت است، احم    
در . ( متفاوتند و داراي الگوي ظرفيتي متفاوت نيز هـستند  دهيم كه دو فعل با ريشة     ناگذرا در فارسي قرار مي    

).16 ص تپانوش، 1385،زاده طبيب و1384، طباطبايي. ك. اين مورد ر
از ايـن  . گيرد كه از حيث صوري ميان آنها تفاوتي وجود نـدارد  ميبراز افعال را در   گروهي  افعال گروه چهارم    

:انداين افعال ذكر شده) 32(در . شودرسي تحت نام افعال دووجهي ياد ميگروه افعال در فا
شكافتن، پختن،ريختن، شكستن، بريدن) 32(

:دهدت نشان ميافعال را در اين دو ساخكاربرد اين ) 35(تا ) 33(هاي مثال
)ناگذرا. (آب ريخت. الف) 33(
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)سببي. (بچه آب را ريخت.        ب
)ناگذرا. (شيشه شكست.الف) 34(

)سببي. (گربه شيشه را شكست.         ب
)ناگذرا. (طناب بريد. الف) 35(

)سببي. (علي طناب را بريد.        ب

ويژگي معنايي افعال ناگذراـ 2ـ 2
پردازيم كه افعـال بايـد داراي چـه          بيان شد، به اين مسئله مي      سببيبل ميان افعال ناگذرا و      حال كه انواع تقا   

ان شد كه افعال ناگذرا بايد به تغييـر          در بخش قبل بي    ويژگي معنايي باشند كه به صورت ناگذرا به كار روند؟         
، يا به )تنفر بودن داشتن، ممانند دوست(كنند دليل افعالي كه به حالت اشاره ميبه همين   . حالت اشاره كنند  
. توان به صورت ناگذرا آوردرا نمي) كردنخواندن، انتقادكردن، كردن، دعوتمانند كمك(كنند عملي اشاره مي

يدن، رقـص زدن،  ماننـد حـرف   (گيرنـد    دارند نيز در اين طبقه قرار نمـي        از طرفي افعال الزمي كه نياز به عامل       
سـاختن، كنـدن،    كنند، ماننـد    دارند كه به تغيير حالت اشاره مي      ال وجود   بسياري افع با وجود اين    ). كردنكار

تـرين ويژگـي     مهم معتقد است ) 93: 1993 (هسپلمات. د و نظاير آن كه داراي صورت ناگذرا نيستن        زدنرنگ
چنـين ويژگـي در     افعال ناگذرا نبود عامل، چه به صورت صريح و چه غيرصريح، در معناي فعل اسـت و اگـر                    

ا در  ر"جوشـيدن " و "خوردن"  مثالً اگر دو فعل  صورت ناگذرا به كار برد؛توان آن را به   ل باشد مي  معناي فع 
به . تواند بدون عامل انجام شود اما فعل دوم ميعامل به كار برد؛توان بدون وجود نظر بگيريم، فعل اول را نمي

.صورت ناگذرا دارد"جوشيدن" داراي شكل ناگذرا نيست اما فعل "خوردن"همين دليل فعل 
تـوان  لف به اين نتيجه رسيده است كـه مـي   زبان مخت 21با بررسي افعال ناگذرا در      ) 105: 1993 (هسپلمات

گيرند كه در يـك سـمت آن   ر ساخت ناگذرا در يك طيف قرار مي      گفت افعال بر اساس احتمال ظاهر شدن د       
 و )خوردنمانند (گيرند در ساخت ناگذرا قرار نميين دليل افعالي هستند كه حتماً به عامل نياز دارند و به هم

ماننـد  (گيرنـد   م شوند و در ساخت ناگـذرا قـرار مـي          توانند انجا  افعالي كه بدون حضور عامل هم مي       از طرفي 
 ايـن طيـف قـرار       ند در ميانـة    شـو  تواننـد انجـام   ل كه هم با عامل و هم بدون آن مي         گروهي از افعا  ). سوختن

ـ ؛رونـد  ناگذرا به كـار مـي    ها به صورت  اين افعال در برخي زبان    ). و بستن   شدن /نمانند آب كرد  (گيرند  مي ا  ام
.توان آنها را به صورت ناگذرا به كار بردمواردي نيز وجود دارد كه نمي

هاي ايرانيساخت ناگذرا در برخي زبانـ 3
 تـاتي    و )3-3(، گيلكـي    )2-3(، مازندراني   )1-3(هاي كردي سنندجي    در اين بخش ساخت ناگذرا را در زبان       

ها و زبان فارسي اشـاره خواهـد        هاي ساخت مذكور در اين زبان     ها و تفاوت  به شباهت . كنيمبررسي مي )3-4(
.شد
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ردي  كُـ1ـ 3
 شد، افعال ناگـذرا  مطرح) 1-2(گونه كه در بخش    همان. هاي اين بخش از زبان كردي شهر سنندج است        داده

بررسـي ايـن سـاخت در    ارجـاع در  بـراي سـهولت   . گيرنـد چهار طبقه قرار مـي    ز حيث صوري در     در فارسي ا  
كنيم و در ادامة مقاله فقط به شمارة طبقـه ارجـاع       هار طبقه را به ترتيب ذيل ذكر مي       هاي ايراني، اين چ   زبان
:مدهيمي

)غلتيدن در برابر غلتاندن. (شوداخت سببي از ساخت ناگذرا مشتق ميس:  اولطبقة
 شـدن در برابـر      غـرق (شوند  ن ساخته مي  وند متفاوت از فعلي همسا    /هر دو ساخت با فعل كمكي     :  دوم طبقة
). كردنغرق
).افتادن در برابر انداختن(شوند و ساخت با دو فعل متفاوت بيان ميد:  سومطبقة
).ريختن(فعل در هر دو ساخت يكسان است :  چهارمطبقة

) ب(و افعال مذكور در     ناگذرا  ) الف(افعال مذكور در    ) 36(در  . دگيرنبرخي افعال كردي در طبقة اول قرار مي       
:سببي هستند

 اول طبقة)36(
)ب()الف(

pelândغلتاندpeli:âغلتيد
su:tândسوزاندsu:ti:âسوخت

kolândجوشاند âkolIيدجوش
šekândشكاند  šeki:âشكست 
veIsândمتوقف كردveisIâايستاد
režândريختrežIâريخت

halsândبيدار كردhalsiâبيدار شد 

 ناگذرا را به فعـل سـببي       ساز است و فعل    سببي ân–ها نيز پسوند    گونه كه مشخص است در اين ساخت      همان
 از افعـال  ردمتوقـف كـ  /ايستادكه در فارسي براي زوج  قابل توجه اين است كه در حالي    نكتة. كندتبديل مي 

 كـه در  ريخـتن همچنين براي فعل .  اول قرار دارد اين تفاوت در طبقةكنيم، در كرديطبقة دوم استفاده مي   
 و در نهايت براي شود قرار دارد، در كردي از ساخت طبقة اول استفاده مي       چهارم افعال ناگذراي فارسي    طبقة

ة گيرند، باز هم در كردي از ساخت طبقـ        م قرار مي  وسبيدار شدن كه در فارسي در طبقة       / تقابل بيدار كردن  
دهد كه انواع مختلف افعال ناگذرا كه به آنها اشاره شد، از            خوبي نشان مي  ها به اين يافته . شوداول استفاده مي  

.زباني به زبان ديگر متفاوت هستند
افعـال  ) الـف (گروه  ) 37(در  . كند افعال ناگذرا و سببي استفاده مي       دوم نيز براي تمايز    كردي از ساخت طبقة   

.افعال سببي هستند) ب(ناگذرا و گروه 
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 دوم طبقة)37(
)ب()الف(

GarG kərdغرق كرد:GarG buغرق شد
âo kərdآب كرد:âo buآب شد

تقابل واژگاني اسـت و  اند كه از اين گونه ) 38(هاي  مثال. توان مثال آورد  ز مي ي سوم ن  در كردي از افعال طبقة    
.سببي است) ب(ناگذرا و ) الف(ها در اين نمونه. شونده ميفعل سببي و ناگذرا از دو فعل متفاوت ساخت

 سوم طبقة)38(
)ب ()الف(

xestانداختkaftافتاد
koštكشت    mərdمرد
kerdكرد:buشد 

دو فقط .  چهارم قرار داد يافت نشد كه بتوان آن را در طبقةايونهي بررسي شده از زبان كردي، نمهادر نمونه
تفاوت آوايي از همـديگر     گيرند، در كردي با      كه در فارسي در طبقة چهارم قرار مي        "دريدن" و   "ريدنب"فعلِ

:سببي هستند) ب(ناگذرا و گروه ) الف(آمده است كه گروه ) 39(ها در اين نمونه. شوندمتمايز مي

 چهارمبقة ط)39(
)ب()الف(

:beriبريدberIəبريد
:deriدريدderIəدريد

گونه از افعال كردي نيـز در طبقـة       نبه آن اشاره شد، اي    ) 1-2(كه در بخش    ) 1993 (هسپلمات طبق تعريف   
.گيرنددوم قرار مي

 مازندرانيـ2ـ3
هاي افعال در چهار طبقـة   ز از توضيح اضافه، نمونه    يبراي پره .هاي اين بخش از مازندراني شهر بابل است       داده

ناگذرا و افعال   ) الف( اين موارد افعال گروه      در همة . آمده است ) 44(تا  ) 40(اي  همذكور به ترتيب در فهرست    
.سببي هستند) ب(گروه 

 اولطبقة) 40(
)ب()الف(

basuzenieسوزاندbasuteسوخت
beškenieندشكاbeškesteشكست
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 دومطبقة) 41(
)ب()الف(

Gel bedaغلتاندGel baxerdeغلتيد
juš biardeجوشاند  juš biamuجوشيد 
est headمتوقف كرد est hakerdeايستاد

GarG hakerdeغرق كرد GarG bayeغرق شد 

غلتيـد و  (دو فعـل اول ايـن طبقـه    . يـك نكتـه الزم اسـت    دوم افعال ناگذرا در مازندراني ذكر      در مورد طبقة  
همچنين فعـل سـوم     .  سوم هستند  بقة اما در مازندراني در ط     گيرند؛در فارسي در طبقة اول قرار مي      ) جوشيد

.  دوم استا در مازندراني در طبقة ام؛گيرددر فارسي در طبقة سوم قرار مي) دمتوقف كر/ايستاد(
 سومطبقة) 42(

)ب()الف(
bašenieريختbakeleseريخت
demedeانداختdaketeافتاد
bakošteكشتbamerdeمرد
hakerdeكردbayeشد

 امـا در مازنـدراني   گيرد؛چهارم افعال ناگذرا قرار ميدر فارسي در طبقة  ) ريخت( فعل اول    در اين فهرست نيز   
.شودت ذكر ميدر طبقة سوم است و با دو ريشة فعلي متفاو

 چهارمطبقة) 43(
)ب()الف(

barrieبريدbarrieبريد
. چهارم افعال ناگذرا در مازندراني فقط يك فعل يافت شددر طبقة

گيلكيـ3ـ3
ببي در گيلكـي اختـصاص   به چهار طبقه از افعال ناگذرا و سـ        ) 47(تا  ) 44(هاي  هاي مذكور در فهرست   نمونه
.سببي است) ب (ناگذرا و نمونة) الف(وارد نمونة در همة م. دارد

 اولطبقة) 44(
)ب()الف(

besuzaneسوزاندbosuteسوخت
beškaneشكاندbaškestشكست
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 دومطبقة) 45(
)ب()الف(

beqaltaneغلتاندqalt boxordeغلتيد
bojušaneجوشاندbajuš bâmoجوشيد
ab kude?آب كردab boste?آب شد

qarqa kude غرق كردqarqa boteغرق شد 

 كه در فارسي در     جوشاند/غلتاند و جوشيد  /غلتيد دوم افعال در گيلكي بايد گفت افعالي مانند          مورد طبقة در  
.گيرندطبقة اول هستند، در اين زبان در طبقة دوم قرار مي

 سومطبقة) 46(
)ب()الف(

 beyâfte بيدار كردvareštيدار شد ب
tavadeانداختbakaftافتاد

bedaštمتوقف كردbieysaايستاد
bakošteكشتbemordeمرد

fukudeريختfavosteريخت
kudeكردbosteشد

 افعـالي بـا ريـشة متفـاوت     يدار كرد در طبقة سوم است و باب/ سوم اين افعال، فعلي مانند بيدار شد    در طبقة 
. سوم قرار داردسي كه در طبقة چهارم است در گيلكي در طبقة در فارريختهمچنين فعل . شودگفته مي

 چهارمطبقة) 47(
)ب()الف(

vâveبريدvâveبريد

 تاتيـ4ـ 3
 افعال طبقه از چهار طبقةدر تاتي سه . ست شالي در اطراف تاكستان اهاي اين بخش از زبان تاتي منطقة  داده
.اي يافت نشدونه چهارم در اين زبان نمرد بحث وجود دارد و از افعال طبقةمو
 اولطبقة) 48(

)ب()الف(
bexeltenasغلتاندbexaltasaغلتيد

besujenasسوزاندbesutسوخت
biušenasجوشاندbiušasuجوشيد
bešgaskشكاندbešgiaskشكست
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 دومطبقة) 48(
)ب()الف(
âgâvâyaبيدار كردpâ buبيدار شد
Garga yaغرق كردGarGa biyaغرق شد
âva yaآب كردâva buآب شد

berintريختbarin jiyasaريخت

berbindبريدberbiniyasaبريد

 سومطبقة) 49(
)ب()الف(

bâšindانداختbekatافتاد
bedard      متوقف كردbeisâايستاد

bekoštكشتbemerdمرد
âyaكردbuشد

. دوم افعال هستندگيرند در تاتي در طبقة كه در فارسي در طبقة چهارم قرار ميريخت و بريدافعالي مانند 

گيري نتيجهـ4
داننـد و آن را در تقابـل بـا معلـوم و             اگذرا را نوعي جهت فعل مي      ساخت ن  شناسان ايراني،  زبان با اينكه بيشتر  

دهند، در اين مقاله كوشيديم نشان دهيم ساخت ناگذرا در تقابل با افعال سـببي قـرار دارد و   ل قرار مي مجهو
در ظرفيـت نحـوي آنهاسـت و از حيـث ظرفيـت     معلوم و مجهول    ساخت تفاوت.در واقع نوعي جهت نيست    

 از حيث ظرفيـت معنـايي بـا يكـديگر تفـاوت          ي سببي و ناگذرا   ها ساخت اماا يكديگر ندارند؛  معنايي تفاوتي ب  
افعال سببي حتماً داراي عاملي هستند كه به . ه اين تفاوت در ساخت نحوي آنها نيز منعكس استتدارند و الب

رفيت معنايي فعلِ  سببي داراي عاملي هستند كه در ظ      غير افعال   .ا ناگذرا افزوده شده است    يساخت غيرسببي   
گاه داراي عـاملي در ظرفيـت معنـايي خـود      و افعال ناگذرا هيچ ن را دارند و حاصل سببي شدن نيست       خود آ 

هـاي  وري از همديگر متمايز شـد و نمونـه         همچنين در اين مقاله چهار نوع ساخت ناگذرا از حيث ص           .نيستند
هـا در    بررسـي ايـن نمونـه      .لكي و تاتي ذكـر شـد      هاي كردي، مازندراني، گي   متعددي از آنها در فارسي و زبان      

هر زبان به گونة خاص آن زبـان در يكـي از چهـار طبقـة     دهد كه افعال مذكور در    هاي مختلف نشان مي   زبان
.توانند متفاوت باشندگيرند و از اين حيث ميمذكور قرار مي
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