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چکیده
ساخت ناگذرا ساختی است که فعل آن داراي جهت معلوم بوده و تنها يك گروه اسمی به عنوان موضوع
مرکزي دارد .از نظر نقش معنايی ،گروه اسمی موجود در اين ساخت ،همچون گروه اسمی ساخت مجهول،
نقش معنايی مفعولی دارد .اين جستار تالش دارد تا با بررسی دادههاي گويشی نشان دهد ساخت ناگذرا در
گويش بختیاري داراي چه ويژگیهايی بوده و تفاوت آن با ساخت مجهول در چیست؟ فعل گذرا و سببی از
افزودن پسوند  -(e)nبه پايان مادة مضارع گذرا ساخته میشود و مادة ماضی آن با افزودن پسوند  -īδبه
مادة مضارع به دست میآيد .افعال ناگذرا نیز با افزودن پسوند  -ehبه پايان اسم ،صفت و مادة مضارع
فعلهاي اصلی يا بدون افزودن پسوند ساخته میشوند .مادة ماضی اين افعال نیز از افزودن پسوند  -estبه
مادة مضارع به دست آيد .ساخت مادة ناگذرا در ساخت مجهول نیز به کار میرود .در نتیجه هر دو ساخت
مجهول و ناگذرا داراي شباهت روساختی هستند؛ اما همانند زبان فارسی تفاوت اين دو ساخت ،با آوردن
عامل در ساخت مجهول به صورت گروه حرف اضافهاي مشخص میگردد .همچنین با استفاده از عبارت
قیدي ( xos be xosخود به خود) در ساخت ناگذرا به جاي عبارت کنادي در مجهول میتوان به تفاوت
دو ساخت پی برد.
کلیدواژهها :گويش بختیاري ،ساخت ناگذرا ،ساخت مجهول ،ساخت سببی ،ساخت ضدسببی.

 -1تاريخ دريافت1333/3/11 :

تاريخ پذيرش1333/6/11 :

 -2پست الکترونیکی نويسندة مسئول:

vali.rezai@fgn.ui.ac.ir

 -3پست الکترونیکی:

lofa_hsh@yahoo.com
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 -3مقدّمه
افعال ناگذرا 4در تقابل با افعال سببی قرار دارند .فعل سببی داراي عامل 5بوده و فعل ناگذذرا
يا ضدسببی داراي عامل در ظرفیت معنايی خود نیست .میتوان گفت که در ساخت ناگذذرا
عامل مفروض نیست و نمیتوان از قیدهايی که به عمدي بودن عمل اشذاره دارنذد ،اسذتفاده
کرد (راسخمهند .)1386 ،از طرفی افعال الزم در تقابذل بذا افعذال متعذدي قذرار دارنذد و در
ساخت آنها مفعول وجود ندارد .بنابراين فعل الزم تنها يك ظرفیذت نوذوي دارد کذه نقذش
فاعل را در جمله ايفا میکند .افعال ناگذرا نیز در کاربرد الزم جزء افعال ضدسببی هستند که
فاعلشان نقش معنايی اثرپذير 6دارد.
در اين توقیق تالش شده است تا با توجه به تقسیمبنديهاي مختلف ماننذد طبقذهبنذدي
هسپلمث )1333( 7ساخت ناگذرا در گويش بختیاري بررسی شده و نشان داده شذود کذه در
گويش بختیاري چه افعالی و به چه شیوهاي میتواننذد بذه صذورت ناگذذرا بذه کذار رونذد.
همچنین سعی شده است تا به تفاوت ساخت ناگذرا و مجهول در اين گويش پرداخته شود.
در گويش بختیاري عالوه بر استفاده از شیوههاي مشذتر

بذا زبذان فارسذی در سذاخت

مجهول ،مانند استفاده از صفت مفعولی به اضافۀ فعل کمکی و مجهول غیرشخصی از شذیوة
ساختواژي نیز استفاده میشود .در شیوة ساختواژي از وندي استفاده میشود کذه در سذاخت
افعال ناگذرا نیز به کار میرود و در نتیجه روساختی مشابه ارائه میدهد.
دادههاي اين توقیق از طريذق ضذبگ گفتگوهذاي روزمذره و مصذاحبههذاي مختلذف بذا
گويشوران زن و مرد مسن و بیسواد ساکن شهرستان مسجدسذلیمان جمذ آوري شذدهانذد.
الزم به ذکر است در آوانگاري دادهها از نشانههاي رايج در آثار زبانشناسان ايرانذی از جملذه
دبیرمقدم ( )1332استفاده شده است.
در بخش دوم ،پیشینۀ مطالعات انجامشده توسذگ موققذین داخلذی و خذارجی در زمینذۀ
ساختهاي سببی و ناگذرا يا ضدسببی و انواع آن ،همچنین مطالعاتی که تاکنون دربارة ايذن
ساخت در گويش بختیاري صورت پذيرفته است ،بررسی میشذود .در بخذش سذوم ،مبذانی
4. unaccusative
5. agent
6. undergoer
7. M. Haspelmath
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نظري و تعاريف مختلفی که دربارة سذاخت ناگذذرا و انذواع آن ارائذه شذده اسذت ،بررسذی
خواهد شد .در بخش چهارم به تجزيه و تولیل دادههاي جم آوري شده از گويش بختیاري
و بررسی برخی افعال اين گويش در چارچوب طبقهبندي هسپلمث پرداخته شده اسذت .در
بخش پنجم نیز خالصه و نتیجهگیري موضوع بیان شده است.
 -1پیشینه
مقولۀ فعل ،انواع آن و همچنین ويژگیهاي نووي فعل همواره از جملذه موضذوعات مذورد
بوث در بین زبانشناسان بوده است .در بین مطالعات انجامشده در اين زمینه بخذش زيذادي
از توقیقات به مبوث افعال ناگذرا و تفاوتهاي اين ساخت با افعذال سذببی و همچنذین بذا
ديگر ساختها مانند ساخت مجهول ،از منظر تفاوت در ظرفیذت فعلذی آن ،معطذوف شذده
است.
کامري )1332( 8با بررسی تناوب سببی در زبانهاي مختلف و بذا توجذه بذه اينکذه هذر
جملۀ سببی را يك موقعیت کالن دانسته که از دو موقعیت خرد سبب و نتیجذۀ اثذر تشذکیل
شده است ،به سه نوع ساخت سببی در زبان اشاره کرده است .تقسیمبندي کامري از ساخت
سببی بر اساس رويکرد سنتی ردهشناسی سذاختواژه بنیذاد شذامل سذببی سذاختواژي ،سذببی
واژگانی و سببی تولیلی يا نووي است .در سببی ساختواژي ،وندي به فعل پايه افزوده شده
و صورت ديگر ساخت سببی ساخته میشود .در نوع واژگانی تفاوتی بین سذاخت سذببی و
غیرسببی در ظاهر و صورت افعال وجود ندارد و در نوع تولیلی يا نووي رويداد سذببی بذا
کمك افعالی بیان میگردد (صفري و کريمی دوستان.)1332 ،
در بین زبانشناسان ايرانی نیز بوث ساخت ناگذرا مورد توجه بسیار بوده اسذت .برخذی
زبانشناسان کلیۀ ساختهايی را که در زبان فارسی با اسم يا صفت در کنار فعل شدن /بودن
ساخته میشوند ،ساخت اسنادي دانستهاند کذه مذیتواننذد بذه سذاخت سذببی تبذديل شذوند
(طبیبزاده.)115 :1385 ،
دبیرمقدم ( )1364ضمن مقايسۀ ساخت مجهول و ناگذرا و قائل شدن به وجذود سذاخت
مجهول در زبان فارسی مینويسد به دلیل اينکه عامل در ساخت ناگذرا مفذروض نیسذت ،از
عبارت قیدي به جاي عبارت کنادي در جملۀ مجهول استفاده میشود.
8. B. Comrie
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رضايی ( )1383با بررسی ساخت مجهول و انواع آن در چارچوب دستور نقش و ارجاع
از ساخت ناگذرا به عنوان تغییر تعدي ياد کرده و سذاخت ناگذذرا را فراينذدي واژگذانی در
حوزة ساخت واژه دانسته است که با ساخت مجهول که يك فرايند نوذوي اسذت ،متفذاوت
است .همچنین آورده است که تغییر تعدي تنها به جفتهاي کردن /شدن خذتم نمذیشذود و
اين مقوله در تمام ساختهاي سببی صدق میکند.
حقبین ( )1383در بررسی ساختهاي نامتعدي به مشخصههايی چون ايسذتايی ،نمذود،
وجه ،لوظهاي بودن 3و ارادي بودن اشاره کرده و عنوان میکند افعال با در نظر گرفتن چنین
مال هايی در يك رابطۀ پیوستاري از متعدي بودن تا نامتعدي بودن قرار میگیرند .طبق ايذن
مال ها ،پنج نوع ساخت نامتعدي وجود دارد که يکی از آنهذا سذاخت ناگذذرا (افعذال الزم
کنشپذير) است .در نمونههايی که از ساختهاي ناگذرا در اين توقیق ارائه شده اسذت ،بذه
ويژگیهاي نامتعدي بودن آن مانند غیرتام بودن ،غیذرارادي و غیرعذاملی بذودن اشذاره شذده
است.
صادقی و ارژنگ ( )43 :1365به توضیح جهت و رابطۀ فعل با نهاد پرداخته و در تعريف
ساخت ناگذرا گفتهاند اگر نتیجۀ عمل در نهاد باقی بماند و به کلمۀ ديگري نرسد ،فعل گذرا
است و اگر فعل عالوه بر نهاد به کلمذۀ ديگذري نیذاز نداشذته باشذد ،ناگذذرا اسذت .ايشذان
اصطالح گذرا را براي فعلهاي متعدي و معلوم و اصطالح ناگذرا را براي فعذلهذاي الزم و
مجهول به کار بردهاند.
راسخمهند ( )1386با بررسی ساخت ناگذرا يا ضدسببی در زبان فارسی ،آن را در تقابذل
با ساخت سببی و غیرسببی میداند و تقابل اين ساخت با معلوم و مجهول را رد میکند .وي
بر اين باور است که اين ساخت برخالف ساختهاي سببی و غیرسذببی عذاملی در ظرفیذت
معنايی خود ندارد .در توضیح اين مطلب که گاهی ممکن است اين ساخت با فعذل مجهذول
اشتباه گرفته شود ،به تفاوتهايی بین اين دو ساخت اشاره کرده است که در ساخت ناگذذرا
عامل از ساخت معنايی فعل حذف میشود .همچنین قیدهايی که دال بر عمدي بذودن عمذل
از سوي عامل است ،در ساخت ناگذرا به کار گرفته نمیشود ،بلکه از قیدهاي ديگري چذون
9. punctuality
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”خود به خود“ استفاده میشود .در اين ساخت میتذوان سذبب را بذا حذرف اضذافۀ ”از“ در
جمله آورد.
صفري و کريمی دوستان ( )1332افعال سببی و ناگذذرا و انذواع مختلذف آن را در زبذان
فارسی بر اساس طرحوارههاي زبانشناسی شناختی بررسی کردهاند.
درزي و کرمپور ( )1331نظام ساختهاي سببی را در زبان فارسذی بذه دو گذروه عمذدة
واژگانی و تولیلی تقسیم کردهاند که در اين تقسیمبندي نوع سببی سذاختواژي زيرشذاخهاي
از گروه سببی واژگانی موسوب میشود.
طبقات ساخت ناگذرا در بختیاري و قرار گرفتن افعذال در انذواع مختلذف آن بذا معذادل
معنايی افعال در زبان فارسذی فذرق دارد .در ايذن گذويش از روشهذاي سذاختواژي بیشذتر
استفاده میگردد ،اما تاکنون دربارة ساخت ناگذرا و انواع آن در گويش بختیاري و بذا توجذه
به ويژگیهاي خاص اين ساخت ،توقیقات زيادي بجز مواردي انگشتشمار ،انجذام نشذده
است.
طاهري ( )151 :1383در بررسی افعال در گذويش بختیذاري و ويژگذیهذاي سذاختی آن
مبوث گذرايی را يکی از خصوصیات مهم فعل در نیاز داشتن به انواع متممها مانند مفعذول
دانسته و بر طبق آن افعال را در بختیاري به دو گونۀ گذرا که عالوه بر نهاد نیاز به مفعذول و
متمم داشته و ناگذرا که تنها به نهاد نیاز دارند ،تقسیم کرده است.
همچنین طاهري ( )1385ساخت مادة مضارع ناگذرا-مجهول را که هم در سذاخت فعذل
ناگذرا و هم ساخت مجهول به کار میرود ،از افزودن پسوند  -ehبه پايان اسذم و صذفت و
مادة فعلهاي غیرتبديلی گذرا بیان کرده است .مادة مضارع تبديلی نیز کذه از اسذم و صذفت
ساخته میشود ،براي مادة مضارع ناگذرا به کار میرود و در آن اسم و صفت به عنوان مذادة
مضارع به کار برده میشود .مادة ماضی ناگذرا نیز با افذزودن پسذوند  -estبذه مذادة مضذارع
ناگذرا ساخته میشود.
 -1مبانی نظری
ساخت ناگذرا يا ضدسببی ساختی است که عامل در آن حذف شده و اثرپذذير بذه جذاي آن
در جايگاه فاعل قرار می گیرد .از آنجا که افعال ناگذرا در مفهذوم سذببی بذودن در تقابذل بذا
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افعال سببی قرار دارند ،تفاوت آنها با افعال سببی در وجود يا عدم وجود عامذل در ظرفیذت
معنايی فعل است .در سببی فاعل جمله داراي نقش عامل است امذا در جملذۀ ناگذذرا فاعذل
داراي نقش اثرپذير در ظرفیت معنايی خذود اسذت (هسذپلمث .)213 :1333 ،در جملذۀ (.1
الف) علی در نقش نووي فاعل به کار رفتذه و داراي نقذش معنذايی عامذل بذوده کذه عمذل
شکستن توسگ او انجام گرفته است .در جملۀ ( .1ب) نیز شیشه داراي نقش نووي مفعذول
و نقش معنايی اثرپذير است.
 )1الف .علی شیشه را شکست.
ب .شیشه شکست.
عالوه بر نقشهاي معنايی خاصی که فیلمور )1368( 11در نظريۀ نقش معنايی خود ارائذه
کرد و نقشهايی چون عامل ،کنشپذير ،11پذيرنذده ،12تجربذهگذر و غیذره را معرفذی نمذود،
نقشهاي معنايی تعمیميافتۀ 13ديگري نیز شامل اثرگذار

14

و اثرپذير وجود دارند که بذه آنهذا

نقشهاي کالن معنايی نیز گفته میشود و دربردارندة تعدادي از نقذشهذاي معنذايی خذاص
ديگري هستند .اين دو نقش براي نخستین بار در سال  1384به وسیلۀ ون ولذین15و فذولی

16

معرفی شدند (رضايی .)1383 ،به وسیلۀ نقشهاي کالن میتوان برخذی مفذاهیم را از جملذه
ساخت ناگذرا و مجهولسازي مشخص کرد .اثرگذار میتواند دربردارندة نقشهذاي معنذايی
عامل ،ابزار و تجربهگر باشد و اثرپذير میتواند کنشپذير يا پذيرنده باشذد .رضذايی ()1383
به نمونههاي زير از زبان فارسی اشاره کرده است.
 )2الف .علی در را با کلید باز کرد.
ب .کلید در را باز کرد.
 )3الف .بچه گلدان را شکست.
ب .علی توپ را پرت کرد.
10. C. J. Fillmore
11. patient
12. theme
13. generalized semantic roles
14. actor
15. R.VanValin
16.W. Foley
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در مثال ( ،)2علی و کلید به ترتیب داراي نقش معنايی عامل و ابذزار هسذتند کذه هذر دو
داراي نقش اثرگذار نیز میباشند .در مثال ( .3الف) گلدان داراي نقش معنذايی کذنشپذذير و
در ( .3ب) توپ داراي نقش معنايی پذيرنده است کذه هذر دو در بوذث نقذشهذاي کذالن
اثرپذير نیز هستند.
”جهت“ به مفهوم چگونگی رابطۀ فعل با نهاد جمله و همچنین به ظرفیذت نوذوي فعذل
اشاره دارد .طبق مفهوم جهت ،افعال الزم در مقابل افعال متعدي قرار میگیرند .افعال متعدي
به دو گروه اسمی نیاز دارند و افعال الزم داراي يك گروه اسذمی در ظرفیذت نوذوي خذود
هستند که در جايگاه فاعل قرار دارد .افعال الزم به دو دستۀ افعال غیرکنادي 17و نذامفعولی

18

تقسیم میشوند.
فرضیۀ نامفعولی نخستین بار توسگ پرمیوتر )1378( 13و بعدها توسگ برزيو )1386( 21و
پرمیوتر و پستال )1384( 21در چارچوب دستور رابطهاي و بذه عنذوان يذك فرضذیۀ نوذوي
عنوان گرديد .بر اساس اين دستور افعال الزم به دو دستۀ افعذال غیرکنذادي يذا غیرارگتیذو و
نامفعولی يا غیرمفعولی تقسیم میشوند .در افعال الزم غیرارگتیو ،فاعل داراي نقذش معنذايی
عامل و کنشگر است و در افعال الزم نامفعولی ،در زيرساختِ فعل مفعولی وجود دارد کذه
در روساخت در جايگذاه فاعذل قذرار مذیگیذرد و داراي نقذش معنذايی اثرپذذير اسذت کذه
دربردارندة نقشهاي کنشپذير و پذيرنده نیز است .مثذال ( .4الذف) جذزء افعذال غیرارگتیذو
است که فاعل آن (احمد) داراي نقش معنايی عامل اسذت .مثذال ( .4ب) نمونذهاي از افعذال
نامفعولی است که در آن (علی) داراي نقش نووي فاعل و نقش معنايی اثرپذير است.
 )4الف .احمد به خانه رفت.
ب .علی افتاد.
عالوه بر اين ،تفاوت نووي افعال الزم غیرارگتیو و نامفعولی در ويژگیهاي معنايی آنهذا
است .افعال غیرارگتیو افعالی ارادي و افعال نامفعولی شامل افعذالی غیذرارادي و دربردارنذدة
17. unergative
18. ununaccusative
19. D. M. Perlmutter
20. L. Burzio
21. P. M. Postal
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تغییر حالت هستند .به طور کلی میتوان در زبان فارسذی افعذال الزم را بذه دو دسذتۀ افعذال
الزمی که فاعل آنها داراي نقش معنايی کنشگر است ،مانند رفتن ،مانذدن ،پیوسذتن ،پريذدن،
دويدن ،خنديدن و غیره ،و افعال الزمی که فاعل آنها در نقش معنايی کنشپذير است ،ماننذد
ترسیدن ،شکستن ،پختن ،دريدن ،ترکیدن ،پکیدن و غیره ،تقسیم نمود (حقبین.)1383 ،
از طرفی ،ساخت ناگذرا گاهی به دلیل شباهتهاي صوري به اشتباه بذا سذاخت مجهذول
يکسان پنداشته میشود .ساخت ناگذرا ظرفیت معنايی فعل را کاهش داده و عامل را حذذف
میکند ،در نتیجه عمل خود به خود اتفاق میافتد .ساخت ناگذرا در تقابل با فعل معلذوم يذا
مجهول نیست ،زيرا تفاوت فعلهاي معلوم و مجهول در ظرفیت نووي آنها اسذت .سذاخت
مجهول داراي هر دو ظرفیت معنايی عامل و اثذرپذذير اسذت ،امذا در ظرفیذت نوذوي خذود
کاهش داشته و مفعول در آن حذف شده است (پیوي)157 :2111 ،22
به طور کلی میتوان گفت ضدسببی يك فرايند کاهش ظرفیت است که در سطح واژگان
صورت میگیرد و به اشتقاق واژگانی و ساخت موضوعی فعذل مربذوم مذیشذود و باعذث
ايجاد يك مدخل واژگانی میگردد.
هسپلمث ( )1333با بررسی ساختهاي ناگذرا در زبانهذاي مختلذف رابطذۀ بذین فعذل
ناگذرا و سببی را تعیین کرده و با بررسی افعال ناگذرا در  21زبان مختلذف ،آنهذا را در پذنج
طبقه قرار داده است .راسخمهند ( )1386نیز در تولیلی در چارچوب هسپلمث ،چهار طبقذۀ
فعل ناگذرا را در زبان فارسی معرفی کرده است که در زير به آن اشاره میشود.
 -3افعال نوع اول :فعل ناگذرا پايه است و فعل سببی و صورت گذرا از آن مشتق میشذود.
حقبین ( )1383اين گروه را افعالی میداند که شکل الزم يا غیرسببی آن با شکل متعذدي آن
همريشه بوده و به وسیلۀ عواملی مانند افزودن تکواژ ،سببی میشوند .در زبذان فارسذی ايذن
نوع افعال به وسیلۀ ستا حال افعال غیرسببی و پسوند سببیساز (-ان) بذه دسذت مذیآيذد.
چنانکه زارعی فرد و رضايی( )1331اشاره کردهاند ،دستور هاي سنتی بیشذتر بذه ايذن نذوع
ساخت سببی توجه نشان دادهاند .مثال ( )5نمونهاي از افعال زبان فارسی است کذه صذورت
سببی و ناگذراي آن در اين طبقه قرار میگیرد.
22. E. Pavey
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 )5الف .بچه بادکنك را ترکاند( .سببی)
ب .بادکنك ترکید( .ناگذرا)
فعل ترکیدن در زبان فارسی در طبقۀ افعال نوع اول به کار میرود که صورت سببی آن
با استفاده از پسوند سببیساز به دست میآيد .تعداد زيادي از افعال سببی و غیرسببی در
زبان فارسی با استفاده از ساخت گونۀ سببی از ناگذرا ساخته میشود که تعدادي از آنها در
جدول شمارة ( )1آمده است.
جدول شمارة ( .)3نمونهای از فعلهای ناگذرای گروه اول در تقابل با جفت سببی

افعال ناگذرا

افعال سببی

ترسیدن

ترساندن

خاريدن

خاراندن

شکستن

شکاندن

جوشیدن

جوشاندن

ترکیدن

ترکاندن

خمیدن

خماندن

ترشیدن

ترشاندن

 -1افعال نوع دوم :ريشۀ افعال سببی و ناگذرا يکی است اما با استفاده از يك فعل کمکی يا
يك وند متفاوت از هم جدا میشوند .در شیوة به کارگیري فعل کمکی ،اغلب از فعلهاي
کمکی ”شدن“” ،بودن“ و ”کردن“ استفاده میشود .اين طبقه از ساخت سببی افعال مرکب را
تشکیل میدهند که در آن يك جزء غیرفعلی مانند اسم و صفت در کنار فعلهايی مانند
کردن ،شدن ،خوردن ،زدن و غیره قرار گرفته و يك فعل مرکب تشکیل میدهند (دبیرمقدم،
 .)1376میتوان گفت گونهاي که از جزء غیرفعلی در کنار فعل ”شدن /خوردن“ ساخته
میشود ،گونۀ ناگذرا يا ضدسببی و گونهاي که با جزء غیرفعلی در کنار فعل ”کردن /زدن“
ساخته میشود ،سببی است .افعال بسیاري در زبان فارسی در اين طبقه از تناوب سببی قرار
میگیرند که در جدول شمارة ( )2به چند نمونه اشاره شده است.

 /31فصلنامۀ مطالعات زبان و گويشهاي غرب ايران ،سال دوّم ،شمارة  ،5تابستان 1333
جدول شمارة ( .)1نمونهای از فعلهای ناگذرای دستة دوم در تقابل با جفت سببی

افعال ناگذرا

افعال سببی

باز شدن

باز کردن

آب شدن

آب کردن

گم شدن

گم کردن

بیدار شدن

بیدار کردن

همچنانکه موققان بسیاري پیش از اين عنوان کردهاند و پیشتر نیز در ايذن مقالذه مطذرح
گرديد ،اغلب صورت ناگذرا به دلیل شذباهت روسذاختی بذا سذاخت مجهذول ابهذام ايجذاد
میکند .دبیرمقدم ( )1364در توضیح اين مطلب میگويد در زبان فارسی ساخت مجهول بذه
صورت صفت به اضافۀ فعل کمکی ”شدن“ به دست میآيد که اين ساخت حاصل عملکذرد
گشتار اختیاري حذف کرده در ساخت زيرين جمله اسذت کذه در نهايذت سذاخت مجهذول
بدون اسم مفعول ”کرده“ به کار میرود .همچنین عنوان میکند از آنجا که ساخت ناگذذرا و
مجهول با فعل کمکی شدن بیان میشوند ،وجود يك فعل کمکی واحد در ايذن دو سذاخت،
عاملی براي نامیدن تمامی اين ساختها توت عنوان ساخت ناگذرا اسذت .از ديگذر عوامذل
ايجاد ابهام بین اين دو ساخت ،حذف عبارت کنادي مانند (توسگ او) در جمذالت مجهذول
(ج) و (د) است که با حرف اضافۀ (توسگ ،به دست ،به وسیله) مشخص میشود.
 )6الف .او بمب را منفجر کرد.
ب .بمب (خود به خود) منفجر شد( .ناگذرا)
ج .بمب (توسگ او) منفجر شد( .مجهول)
د .بمب (توسگ او) منفجر کرده شد( .مجهول)
 -1افعال نوع سوم :افعال سببی و ناگذرا از دو ريشۀ متفاوت هستند .اين نوع فعلها را که
بین فعل اصلی و همتاي سببی خود شباهتی وجود ندارد ،صورتهاي مکمل 23نیز نامیدهاند.
در مثال ( )7صورتهاي متفاوت فعل به کار رفته است.
23. suppletion
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 )7الف .شکارچی پرنده را کشت( .سببی)
ب .پرنده مرد( .ناگذرا)
از ديگر افعال نوع سوم در زبان فارسی میتوان به نمونههاي زير در جدول شمارة ()3
اشاره کرد.
جدول شمارة ( .)1نمونهای از فعلهای ناگذرای دستة سوم در تقابل با جفت سببی

افعال ناگذرا

افعال سببی

افتادن

انداختن

ايستادن

متوقف کردن

شدن

کردن

مردن

کشتن

 -0افعال نوع چهارم :در اين طبقه از افعال ،شکل افعال سببی و ناگذرا يکسان است و به
آنها فعلهاي دووجهی نیز میگويند .از جمله افعال نوع چهارم در زبان فارسی میتوان به
نمونههاي جدول شمارة ( )4اشاره کرد.
جدول شمارة ( .)0نمونهای از فعلهای ناگذرای دستة چهارم در تقابل با جفت سببی

افعال ناگذرا

افعال سببی

ريختن

ريختن

شکستن

شکستن

بريدن

بريدن

شکافتن

شکافتن

پاشیدن

پاشیدن

در مثال ( )8صورت سببی و ناگذراي فعل ”شکستن“ به يك صورت به کار رفته اسذت.
در مثال ( .8الف) ”علی“ عامل است و فعل ”شکست“ به صورت سببی به کذار رفتذه اسذت.
در ( .8ب) ”شیشه“ اثرپذير و فعل ”شکست“ ناگذرا است.
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 )8الف .علی شیشه را شکست.
ب .شیشه شکست.
 -0تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش تجزيه و تولیل به نمونههايی از افعال گويش بختیاري اشاره شده و انواع فعلهاي
ناگذرا در اين گويش ،از لواظ قرار گرفتن در طبقاتی که هسپلمث و بر طبق آن راسخمهنذد
از افعال فارسی ارائه داده ،مورد بوث قرار گرفته است .میتوان گفذت در گذويش بختیذاري
افعال سببی و ناگذرا از تمامی شیوههاي موجود ،مانند آنچه در تقسیمبنذدي هسذپلمث ارائذه
شده ،استفاده نمیکنند و تنها از شیوة کاربرد وند بهره میگیرنذد؛ بذه عبذارت ديگذر ،تعذداد
افعالی که به شیوههاي ديگر استفاده میشوند ،انگشتشمارند.
در تقسیمبندي افعال نوع اول ،فعل ناگذرا پايه است و فعل سببی و صورت گذذرا از آن
مشتق میشود .در گويش بختیاري از شیوة غالب بهرهگیري از وند يا صورت سذاختواژي در
ساخت ناگذرا استفاده میشود و در اين گويش تعداد بسیار زيادي از افعذال بذه ايذن شذیوه
ساخته میشوند .براي ساخت فعل ناگذرا از پسوند  -ehدر پايان اسم ،صفت و مادة مضارع
گذراي فعلهاي اصلی استفاده میشود .براي ساخت مادة ماضی اين افعال نیز پسذوند -est
به مادة مضارع افزوده میشود.
9) a. alī tanâf e kahnd.
الف :علی طناب را کند( .معلوم)
b. tanâf (xos be xos) kahnest.
ب :طناب خود به خود کنده شد( .ناگذرا)
طاهري ( )152 :1383افعال را در بختیاري به دو گروه افعال اصلی و تبذديلی يذا جعلذی
تقسیم کرده است .افعال نوع تبديلی را جزء افعالی دانسذته کذه زايذايی بیشذتري در گذويش
دارند و مادة ماضی آنها مانند فعلهاي ناگذرا و گذرا از افذزودن پسذوندي خذاص بذه مذادة
مضارع به دست میآيد .فعل سببی با افزودن پسوند  -(e)nبه پايان مادة مضارع گذرا و فعل
ناگذرا با افزودن پسوند  -ehبه پايان اسم ،صفت و مادة مضارع به دست مذیآيذد .بذه طذور
کلی ساخت مادة مضارع و ماضی افعال تبديلی را میتوان به صورت زير طبقهبندي کرد.
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الف) مادة مضارع گذرا و سببی از افزودن پسوند  -(e)nبه پايان مادة مضارع گذرا ساخته
میشود .در صورتی که فعل ناگذرا باشد ،با افزودن اين پسوند گذرا میشود -n .يا  -enبه
پايان مادة ناگذرا مختوم به خوشۀ دوهمخوانی افزوده میشود .مادة ماضی آن نیز از افزودن
 -īδبه اين مادة مضارع ساخته میشود .عالمت مصدر در اين گويش به صورت وند -en
است که در پايان فعل میآيد.
جدول شمارة ( .)5نحوة اشتقاق فعل گذرا و سببی در گویش بختیاری
پسوند ماضیساز

مادة مضارع گذرا و سببی

پسوند سببیساز

مادة مضارع

مصدر فعل ماضی گذرا و سببی

sūznīδen

سوزاندن

-īδ

sūzn-

-n

sūz-

jūšnīδen

جوشاندن

-īδ

jūšn-

-n

jūš-

dīsnīδen

چسباندن

-īδ

dīsn-

-n

dīs-

ذوب کردن

-īδ

tawn-

-n

taw

 tereynīδenتر انداختن

-īδ

tereyn

-n

terak

 peškenīδenپخش کردن

-īδ

pešken-

-en

pešk-

xârnīδen

خاراندن

-īδ

xârn-

-n

xâr-

qeltenīδen

غلتاندن

-īδ

qelten-

-en

qelt-

jārnīδen

کج کردن

-īδ

jārn-

-n

jār-

pofnīδen

ويران کردن

-īδ

pofn-

-n

pof-

jomnīδen

جنباندن

-īδ

jomn-

-n

jom

pīsnīδen

پوساندن

-īδ

pīsn-

-n

pīs-

tawnīδen

صورت گذراي فعل سوزاندن در گويش بختیاري به صورت ( sohδenسوختن) نیز بذه
کار میرود و به دلیل شباهت صوري آن با معادل ناگذرا ،اين فعل در گذويش بختیذاري بذه
صورت افعال دووجهی نیز کاربرد دارد.
ب) مادة مضارع ناگذرا  -مجهول (اين ماده هم در ساخت فعل ناگذرا و هم مجهول به کذار
میرود) به اعتقاد طاهري (همان )154 :با افزودن پسوند  -ehبه پايان اسذم ،صذفت و مذادة
مضارع فعلهاي اصلی يا بدون افزودن پسوندي از روي صفت و اسذم سذاخته مذیشذوند و
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اسم و صفت خود به عنوان مادة مضارع به کار میروند .مادة ماضی ناگذرا-مجهذول آن نیذز
از افزودن پسوند  -estبه مادة مضارع به دست میآيد .هرگاه اسم ،صذفت يذا مذادة مضذارع
گذرا به يکی از همخوانهاي  -s ،-n ،-m ،-rو  -šپايان يابد ،بین ايذن همخذوانهذا و -h
جابجايی انجام میگیرد .گاهی نیز براي سهولت همخوان  -hتلفذ نمذیشذود و در برخذی
افعال واکۀ ماقبل آن به صورت کشیده تلف میشود.
جدول شمارة ( .)6نحوة اشتقاق مصدر ناگذرا در گویش بختیاری
مادة مضارع

پسوند ساخت

اسم ،صفت و مادة مضارع

ناگذرا

ناگذرا

گذرای فعل اصلی

jūšesten

جوشیدن

-est

jūšeh-

-eh

jūš-

dīsesten

چسبیدن

-est

dīseh-

-eh

dīs-

 tawhestenذوب شدن

-est

tawhe-

-eh

taw

 peškehestenپخش شدن

-est

peškeh-

-eh

pešk-

 terakestenتر برداشتن

-est

terak

-

terak

خاريدن

-est

xâr-

-

xâr-

غلتیدن

-est

qelteh-

-eh

qelt-

jāresten

کج شدن

-est

jār-

-

jār-

pofesten

ويران شدن

-est

pof-

-

pof-

jomesten

جنبیدن

-est

johm

-eh

jom

pīsesten

پوسیدن

-est

pīs-

-

pīs-

kahnesten

کنده شدن

-est

kahn-

-eh

kan-

deresten

پاره شدن

-est

dehr-

-eh

der-

مصدر فعل ماضی ناگذرا

xâresten
qeltehesten

پسوند ماضیساز

پیش از آنکه به انواع ديگر افعال ناگذرا بپردازيم ،نگاه کوتاهی خواهیم داشت به ساخت
مجهول و تفاوت آن با ساخت ناگذرا در گويش بختیاري .در اين گويش عالوه بذر اسذتفاده
از شیوههاي مشتر ساخت مجهول با زبان فارسی ،مانند مجهول غیرشخصذی و اسذتفاده از
صفت مفعولی به اضافۀ فعل کمکی ،از شیوة ساختواژي نیذز اسذتفاده مذیشذود .در مجهذول
غیرشخصی از جملههاي بدون فاعل و افعال با شناسۀ سوم شخص جم استفاده مذیگذردد.
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در اين گويش شناسۀ سوم شخص جم به وسیلۀ پسوند  -enبیان میشود که به پايذۀ فعذل
میچسبد.
10) pīl-âm e borden.
الف .پولهايم را بردند.
در ساخت مجهول با فعل کمکذی ،از فعذل ربطذی ( vâbīشذدن) در کنذار اسذم مفعذول
استفاده میگردد .در زير به نمونههايی از صورتهاي معلوم و مجهذول از گذويش بختیذاري
اشاره شده است.
11) a. bače bengešt e košt.
الف .بچه گنجشك را کشت.
b. bengešt košte vâbīn.
ب .گنجشك کشته شد.
در شیوة بهرهگیري از وند يا صذورت سذاختواژي نیذز از ونذد  -ehبذراي سذاخت مذادة
مجهول استفاده میشود .اين شیوه ،همان گونه که قذبالً شذرح آن رفذت ،در سذاخت افعذال
ناگذرا نیز به کار میرود که در نتیجه روساختی مشابه ارائه میدهد .در ساخت ناگذرا عامذل
در جملۀ معلوم حذف شده و اثرپذير به جاي آن در جايگذاه فاعذل قذرار مذیگیذرد ،امذا در
ساخت مجهول عامل وجود دارد .میتوان با قرار دادن عبارت کنادي در جملۀ مجهول ،ابهام
بین دو مفهوم را برطرف ساخت .در گويش بختیاري براي ذکر عامل غالباً جملۀ مجهذول را
به صورت معلوم آن تبديل کرده و آن را به کار میبرند؛ امذا گذاهی نیذز عبذارت کنذادي در
جمالت مجهول با حرف اضافۀ ( vâبا ،به دست ،توسگ) مشخص مذیشذود .بذراي روشذن
شدن اين مطلب میتوان به نمونۀ زير توجه کرد.
12) a. dǎ-m bače ne post e tū gorūznǎδ.
الف :مادرم بچه را پشت اتاق قايم کرد.
b. bače pošt e tū gorūsest.
ب :بچه پشت اتاق قايم شد.
13) a. homsǎ-mon hone-s e pofnīδ.
الف :همسايهمان خانهاش را ويران کرد.

 /36فصلنامۀ مطالعات زبان و گويشهاي غرب ايران ،سال دوّم ،شمارة  ،5تابستان 1333

b. hone pofehest.
ب :خانه ويران شد.
همانطور که قبالً ذکر شد ،گاهی پسوند  -ehدر برخی افعال تلف نمیشود ،مانند فعذل
( pofehestenويران شدن) که به صورت ( pofestenويران شدن) نیز بیان مذیگذردد .از
ديگر افعال مجهول در اين گويش که با اين شیوه به دست میآيند ،میتذوان بذه نمونذههذاي
جدول شمارة ( )7اشاره کرد.
جدول شمارة ( .)7اشتقاق فعل مجهول در گویش بختیاری
پسوند

مادة مضارع

پسوند ساخت

اسم ،صفت و مادة مضارع

ماضیساز

مجهول

مجهول

گذرای فعل اصلی

kahnesten

کنده شدن

-est

kahn-

-eh

kan-

zahnesten

زده شدن

-est

zahn-

-eh

zan-

telqehesten

له شدن

-est

telqeh-

-eh

telq-

 kahšestenکشیده شدن

-est

kahš-

-eh

kaš-

 pūrehestenجا گرفتن

-est

pūreh-

-eh

pūr-

 gorūsestenقايم شدن

-est

gorūs-

-

gorūs-

pokesten

ترکیدن

-est

pok-

-

pok-

pofesten

ويران شدن

-est

pof-

-

pof-

 tīškehestenپخش شدن

-est

tīškeh

-eh

tīšk

مصدر فعل ماضی مجهول

در گويش بختیاري از نوع دوم طبقهبندي هسپلمث يعنی شیوة به کارگیري فعل کمکی
در ساخت ناگذرا نیز استفاده میشود .در اين گويش از فعل کمکی ( vâbīشدن) و
( kerdenکردن) براي ساخت صورت ناگذرا و سببی استفاده میشود.
14) a. dar (xos be xos) vâz âbī.
الف :در باز شد( .ناگذرا)
b. dar vâz kerd.
ب :در را باز کرد( .سببی)
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15) a. kare aw vâbī.
الف :کره آب شد( .ناگذرا)
b. kare ne aw kerd.
ب :کره را آب کرد( .سببی)
از ديگر افعال ناگذرا در بختیاري که با استفاده از يك فعل کمکی ساخته میشوند ،میتوان
به نمونههاي زير اشاره کرد.
جدول شمارة ( .)8ساخت مجهول با فعل کمکی در گویش بختیاری

افعال سببی

افعال ناگذرا
vâz âbīδen

باز شدن

vâz kerden

باز کردن

aw vâbīδen

آب شدن

aw kerden

آب کردن

balâ vâbīδen

گم شدن

balâ kerden

گم کردن

 bīyâr vâbīδenبیدارشدن

 bīyâr kerdenبیدار کردن

 kūr vâbīδenخاموش شدن

 kūr kerdenخاموش کردن

از لواظ قرار گرفتن افعال در طبقۀ سوم تقسیمبنذدي هسذپلمث ،بذا توجذه بذه دادههذاي
توقیق ،تفاوتی بین گويش بختیاري و زبان فارسی ديده نشد .از افعال نوع سذوم در گذويش
بختیاري میتوان به موارد زير اشاره کرد.
جدول شمارة ( .)3نمونهای از فعلهای ناگذرای دستة سوم در گویش بختیاری

افعال ناگذرا
vasten
voysâδen

افعال سببی
افتادن
ايستادن

vanden

انداختن

vǎδǎšten

نگه داشتن

vâbīδen

شدن

kerden

کردن

morden

مردن

košten

کشتن

در زير نمونههايی از کاربرد اين دسته از افعال در جمله آمده است.
16) a. ho pīyâ ne vand.
الف :او مرد را انداخت.
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b. pīyâ vast.
ب :مرد افتاد.
افعال نوع چهارم گروهی هستند که از لواظ شکل ظذاهري فعذل تفذاوتی بذین صذورت
سببی و ناگذراي آن وجود نذدارد .در گذويش بختیذاري افعذال زيذادي در ايذن گذروه قذرار
نمیگیرند و تعداد آنها بسیار کم است .در نمونذۀ زيذر بذه کذاربرد فعذل ”سذوختن“ در ايذن
گويش اشاره شده است که هم در قالب سببی و هم ناگذرا به يك صورت به کار میرود.
17) a. dâm qazâ ne sohδ.
الف :مادرم غذا را سوخت.
b. qazâ sohδ.
ب :غذا سوخت.
ساخت سببی و گذراي فعذل ”سذوختن“ بذا افذزودن پسذوند و بذه صذورت sūznīδen
(سوزاندن) نیز به کار میرود .مثال زير کاربرد اين فعل را نشان میدهد.
18) a. dâm qazâ ne sūznīδ.
الف :مادرم غذا را سوخت.
b. qazâ sohδ.
ب :غذا سوخت.
در جدول شمارة ( )11به نمونههايی از افعال دووجهی در گويش بختیاري اشاره شده
است.
جدول شمارة ( .)34نمونهای از افعال دووجهی در گویش بختیاری

افعال سببی

افعال ناگذرا
pohδen

پختن

pohδen

پختن

sohδen

سوختن

sohδen

سوختن

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله تالش گرديد تا ساخت ناگذرا و انواع مختلف آن در گويش بختیذاري بررسذی
شود .گويش بختیاري مطابق تقسیمبندي هسپلمث داراي چهار طبقۀ سذاخت ناگذذرا اسذت.

ساخت ناگذرا در گويش بختیاري مسجدسلیمان 33/

در اين گويش شیوة غالب در ساخت افعال ناگذرا و سببی استفاده از وند است .افعال سذببی
و ناگذرا به صورت خاص و افزودن پسوند ويژه ساخته میشوند .با بررسذی دادههذاي ايذن
گويش ،اين نتیجه حاصل شد که گويش بختیاري به منظور سذاخت افعذال ناگذذرا از شذیوة
ساختواژي استفاده میکند .فعل گذرا و سببی از افزودن پسوند  -(e)nبه پايان مذادة مضذارع
گذرا ساخته میشود و مادة ماضی آن با افزودن پسوند  -īδبه مادة مضارع به دست میآيذد.
افعال ناگذرا نیز با افزودن پسوند  -ehبه پايان اسم ،صفت و مادة مضارع فعلهاي اصلی يذا
بدون افزودن پسوند ساخته میشوند .مادة ماضی اين افعال نیذز از افذزودن پسذوند  -estبذه
مادة مضارع به دست میآيند .ساخت مادة ناگذرا در ساخت مجهول نیز به کذار مذیرود کذه
شباهت روساختی اين دو ساخت همانند زبان فارسذی بذا کذاربرد قیذد کنذادي و اسذتفاده از
حرف اضافۀ ( vâبا ،به دست و توسگ) مشخص میگردد.
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