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 3سلیمانمسجد بختیاری گویش ساخت ناگذرا در

 1والی رضایی

 اصفهان دانشگاه ،شناسیزبان گروه دانشیار

 1فرخنده شجاعی

 اصفهان دانشگاه ،شناسیزبان ارشد یکارشناسآموختۀ دانش

 چکیده
به عنوان موضوع  یتنها يك گروه اسم و بودهمعلوم  جهتفعل آن داراي ساخت ناگذرا ساختی است که 

 گروه اسمی ساخت مجهول، معنايی، گروه اسمی موجود در اين ساخت، همچون نقش . از نظردارد مرکزي

هاي گويشی نشان دهد ساخت ناگذرا در اين جستار تالش دارد تا با بررسی داده دارد. مفعولی نقش معنايی

فعل گذرا و سببی از تفاوت آن با ساخت مجهول در چیست؟ ی بوده و يهاداراي چه ويژگیگويش بختیاري 

به  -īδ ماضی آن با افزودن پسوند ةشود و مادبه پايان مادة مضارع گذرا ساخته میn(e)- افزودن پسوند 

 مضارع  ةصفت و ماد ،به پايان اسم - ehآيد. افعال ناگذرا نیز با افزودن پسوندمضارع به دست می ةماد

به  -estماضی اين افعال نیز از افزودن پسوند  ةشوند. مادهاي اصلی يا بدون افزودن پسوند ساخته میفعل

 هر دو ساخت در نتیجه .رودز به کار مید. ساخت مادة ناگذرا در ساخت مجهول نیمضارع به دست آي ةماد

با آوردن  ،دو ساختاين اما همانند زبان فارسی تفاوت  ؛داراي شباهت روساختی هستند مجهول و ناگذرا

عبارت استفاده از همچنین با  .گرددمشخص میاي به صورت گروه حرف اضافهعامل در ساخت مجهول 

توان به تفاوت ناگذرا به جاي عبارت کنادي در مجهول می)خود به خود( در ساخت  xos be xos قیدي

 .پی برددو ساخت 

 .، ساخت ضدسببی، ساخت سببیساخت مجهول ،ساخت ناگذرا ،گويش بختیاري: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -3

ناگذذرا فعل و  بوده 5د. فعل سببی داراي عاملنقرار دار در تقابل با افعال سببی 4افعال ناگذرا

ساخت ناگذذرا در توان گفت که می .ود نیستخ یداراي عامل در ظرفیت معنايضدسببی يا 

اسذتفاده  ،ل اشذاره دارنذدعمبودن  مديقیدهايی که به ع از توانمفروض نیست و نمی عامل

افعال الزم در تقابذل بذا افعذال متعذدي قذرار دارنذد و در از طرفی . (1386 ،مهند)راسخ کرد

نقذش  کذهيك ظرفیذت نوذوي دارد تنها ساخت آنها مفعول وجود ندارد. بنابراين فعل الزم 

که  افعال ضدسببی هستندجزء افعال ناگذرا نیز در کاربرد الزم د. کنرا در جمله ايفا میفاعل 

 دارد. 6اثرپذيرفاعلشان نقش معنايی 

بنذدي ماننذد طبقذه هاي مختلفبنديشده است تا با توجه به تقسیم تالشاين توقیق در  

و نشان داده شذود کذه در ده شدر گويش بختیاري بررسی  ناگذراساخت  (1333) 7هسپلمث

 .بذه کذار رونذدتواننذد بذه صذورت ناگذذرا اي میگويش بختیاري چه افعالی و به چه شیوه

 .پرداخته شودتا به تفاوت ساخت ناگذرا و مجهول در اين گويش همچنین سعی شده است 

هاي مشذتر  بذا زبذان فارسذی در سذاخت شیوهبختیاري عالوه بر استفاده از در گويش     

مانند استفاده از صفت مفعولی به اضافۀ فعل کمکی و مجهول غیرشخصی از شذیوة  ،مجهول

شود کذه در سذاخت از وندي استفاده می شود. در شیوة ساختواژيساختواژي نیز استفاده می

 دهد.رود و در نتیجه روساختی مشابه ارائه میافعال ناگذرا نیز به کار می

هذاي مختلذف بذا اين توقیق از طريذق ضذبگ گفتگوهذاي روزمذره و مصذاحبه هايداده  

 .انذدشذدهآوري جمذ سواد ساکن شهرستان مسجدسذلیمان بیگويشوران زن و مرد مسن و 

هاي رايج در آثار زبانشناسان ايرانذی از جملذه از نشانه هار است در آوانگاري دادهبه ذکالزم 

 استفاده شده است. (1332) دبیرمقدم

 ۀن داخلذی و خذارجی در زمینذقذیقشده توسذگ مومطالعات انجام ۀپیشین ،دومدر بخش  

ايذن  ةکه تاکنون دربار مطالعاتیهمچنین  ،و انواع آن ضدسببیيا  ناگذرا هاي سببی وساخت

مبذانی  ،ومسذدر بخذش شذود. بررسی می ،ساخت در گويش بختیاري صورت پذيرفته است

                                                           
4. unaccusative 

5. agent 
6. undergoer 
7. M. Haspelmath  
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بررسذی  ،ه شذده اسذتئذاراسذاخت ناگذذرا و انذواع آن  ةکه دربار ینظري و تعاريف مختلف

آوري شده از گويش بختیاري جم هاي تولیل دادهتجزيه و بخش چهارم به  در خواهد شد.

در پرداخته شده اسذت.  هسپلمثبندي برخی افعال اين گويش در چارچوب طبقهو بررسی 

 گیري موضوع بیان شده است.نیز خالصه و نتیجه پنجم بخش

 پیشینه -1

از جملذه موضذوعات مذورد همواره فعل هاي نووي ويژگیو همچنین  انواع آن فعل، ۀمقول

شده در اين زمینه بخذش زيذادي انجام مطالعاتبوده است. در بین شناسان بوث در بین زبان

فعذال سذببی و همچنذین بذا هاي اين ساخت با ااز توقیقات به مبوث افعال ناگذرا و تفاوت

شذده  معطذوف ،آناز منظر تفاوت در ظرفیذت فعلذی  ،ها مانند ساخت مجهولديگر ساخت

 است.

اينکذه هذر  و بذا توجذه بذههاي مختلف با بررسی تناوب سببی در زبان (1332) 8کامري 

اثذر تشذکیل  ۀسببی را يك موقعیت کالن دانسته که از دو موقعیت خرد سبب و نتیجذ ۀجمل

بندي کامري از ساخت تقسیم .در زبان اشاره کرده استبه سه نوع ساخت سببی  ،شده است

سذببی  ،شذامل سذببی سذاختواژيشناسی سذاختواژه بنیذاد رويکرد سنتی رده اساس برسببی 

افزوده شده وندي به فعل پايه  ،در سببی ساختواژي .است يا نوويتولیلی  و سببی واژگانی

بین سذاخت سذببی و  یشود. در نوع واژگانی تفاوتصورت ديگر ساخت سببی ساخته میو 

 بذاو در نوع تولیلی يا نووي رويداد سذببی وجود ندارد افعال  و صورت در ظاهرغیرسببی 

 .(1332 ،کريمی دوستان)صفري و  دگردمیکمك افعالی بیان 

برخذی مورد توجه بسیار بوده اسذت.  ناگذراشناسان ايرانی نیز بوث ساخت در بین زبان 

با اسم يا صفت در کنار فعل شدن/ بودن در زبان فارسی هايی را که ساخت ۀکلی شناسانزبان

 تواننذد بذه سذاخت سذببی تبذديل شذوندکذه مذی اندساخت اسنادي دانسته ،شوندساخته می

 .(115: 1385، زاده)طبیب

به وجذود سذاخت  ل شدنئساخت مجهول و ناگذرا و قا ۀضمن مقايس (1364) دبیرمقدم 

از  ،به دلیل اينکه عامل در ساخت ناگذرا مفذروض نیسذت نويسدفارسی میزبان مجهول در 

 شود.مجهول استفاده می ۀي عبارت کنادي در جملعبارت قیدي به جا

                                                           
8. B. Comrie 
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ر چارچوب دستور نقش و ارجاع دو انواع آن ساخت مجهول با بررسی ( 1383) رضايی 

را فراينذدي واژگذانی در سذاخت ناگذذرا و  تعدي ياد کرده ناگذرا به عنوان تغییرساخت از 

متفذاوت  ،ساخت واژه دانسته است که با ساخت مجهول که يك فرايند نوذوي اسذت ةحوز

شذود و هاي کردن/ شدن خذتم نمذیجفتتعدي تنها به  همچنین آورده است که تغییر .است

 کند.صدق می هاي سببیدر تمام ساخت اين مقوله

 ،نمذود ،تايیون ايسذچ هايیاي نامتعدي به مشخصههدر بررسی ساخت( 1383) بینحق 

گرفتن چنین  افعال با در نظرکند و عنوان می کردهاشاره  بودنارادي  و 3اي بودنلوظه ،وجه

گیرند. طبق ايذن دي بودن تا نامتعدي بودن قرار میپیوستاري از متع ۀهايی در يك رابطمال 

افعذال الزم ) انوع ساخت نامتعدي وجود دارد که يکی از آنهذا سذاخت ناگذذر پنج ،هامال 

بذه  ،شده اسذتارائه در اين توقیق هاي ناگذرا از ساخت هايی کهنمونهدر است.  پذير(کنش

بذودن اشذاره شذده عذاملی غیذرارادي و غیر ،غیرتام بودنمانند آن نامتعدي بودن  هايويژگی

 .است

پرداخته و در تعريف عل با نهاد ف ۀتوضیح جهت و رابط به (43: 1365) صادقی و ارژنگ 

 فعل گذرا ،ديگري نرسد ۀکلم به عمل در نهاد باقی بماند و ۀاگر نتیج اندساخت ناگذرا گفته

اسذت. ايشذان  اناگذذر ،ديگذري نیذاز نداشذته باشذد ۀست و اگر فعل عالوه بر نهاد به کلمذا

هذاي الزم و ناگذرا را براي فعذلهاي متعدي و معلوم و اصطالح گذرا را براي فعلاصطالح 

 ند.اهمجهول به کار برد

تقابذل آن را در  ،با بررسی ساخت ناگذرا يا ضدسببی در زبان فارسی (1386) مهندراسخ 

وي  .کندو تقابل اين ساخت با معلوم و مجهول را رد می داندبا ساخت سببی و غیرسببی می

هاي سببی و غیرسذببی عذاملی در ظرفیذت اين ساخت برخالف ساخت که بر اين باور است

در توضیح اين مطلب که گاهی ممکن است اين ساخت با فعذل مجهذول  .نداردمعنايی خود 

که در ساخت ناگذذرا  است کردهبین اين دو ساخت اشاره هايی تفاوتبه  ،اشتباه گرفته شود

قیدهايی که دال بر عمدي بذودن عمذل همچنین شود. ل از ساخت معنايی فعل حذف میعام

بلکه از قیدهاي ديگري چذون  ،شودبه کار گرفته نمی ااز سوي عامل است، در ساخت ناگذر

                                                           
9. punctuality 
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در  “از” ۀرا بذا حذرف اضذاف تذوان سذببشود. در اين ساخت میاستفاده می “خوده ب خود”

 .دآورجمله 

در زبذان را انذواع مختلذف آن و  ناگذذراافعال سببی و  (1332) صفري و کريمی دوستان 

 اند.هبررسی کردشناسی شناختی هاي زبانوارهبر اساس طرحفارسی 

 ةدر زبان فارسذی بذه دو گذروه عمذدرا هاي سببی ( نظام ساخت1331) پوردرزي و کرم 

اي نوع سببی سذاختواژي زيرشذاخهبندي در اين تقسیماند که واژگانی و تولیلی تقسیم کرده

 .شوداز گروه سببی واژگانی موسوب می

نذواع مختلذف آن بذا معذادل افعذال در ا قرار گرفتنطبقات ساخت ناگذرا در بختیاري و  

هذاي سذاختواژي بیشذتر وشافعال در زبان فارسذی فذرق دارد. در ايذن گذويش از رمعنايی 

ساخت ناگذرا و انواع آن در گويش بختیاري و بذا توجذه  ةدرباراما تاکنون  ،گردداستفاده می

انجذام نشذده  ،شماربجز مواردي انگشتتوقیقات زيادي  ،هاي خاص اين ساختبه ويژگی

 است.

هذاي سذاختی آن در بررسی افعال در گذويش بختیذاري و ويژگذی (151: 1383) طاهري 

ها مانند مفعذول متممرا يکی از خصوصیات مهم فعل در نیاز داشتن به انواع  ايیمبوث گذر

گذرا که عالوه بر نهاد نیاز به مفعذول و  ۀگون دانسته و بر طبق آن افعال را در بختیاري به دو

 تقسیم کرده است. ،دنکه تنها به نهاد نیاز دار امتمم داشته و ناگذر

مجهول را که هم در سذاخت فعذل -مضارع ناگذرا ة( ساخت ماد1385) ريهمچنین طاه 

به پايان اسذم و صذفت و  eh-از افزودن پسوند  ،رودناگذرا و هم ساخت مجهول به کار می

کذه از اسذم و صذفت نیز مضارع تبديلی  ةهاي غیرتبديلی گذرا بیان کرده است. مادفعل ةماد

 ةآن اسم و صفت به عنوان مذاد رود و درمضارع ناگذرا به کار می ةبراي ماد ،شودساخته می

مضذارع  ةمذادبذه  est-ماضی ناگذرا نیز با افذزودن پسذوند  ةشود. مادمضارع به کار برده می

 شود.ناگذرا ساخته می

 مبانی نظری -1

که عامل در آن حذف شده و اثرپذذير بذه جذاي آن  است ساختیناگذرا يا ضدسببی  ساخت

گیرد. از آنجا که افعال ناگذرا در مفهذوم سذببی بذودن در تقابذل بذا در جايگاه فاعل قرار می
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تفاوت آنها با افعال سببی در وجود يا عدم وجود عامذل در ظرفیذت  ،افعال سببی قرار دارند

فاعذل  ناگذذرا ۀمعنايی فعل است. در سببی فاعل جمله داراي نقش عامل است امذا در جملذ

 .1) ۀدر جملذ. (213: 1333، هسذپلمث) د اسذتداراي نقش اثرپذير در ظرفیت معنايی خذو

علی در نقش نووي فاعل به کار رفتذه و داراي نقذش معنذايی عامذل بذوده کذه عمذل  (الف

شیشه داراي نقش نووي مفعذول نیز ب(  .1) جملۀ شکستن توسگ او انجام گرفته است. در

 نقش معنايی اثرپذير است.و 

 ( الف. علی شیشه را شکست.1

 شکست.شیشه  ب.    

نقش معنايی خود ارائذه  ۀدر نظري (1368) 11هاي معنايی خاصی که فیلمورعالوه بر نقش 

 ،و غیذره را معرفذی نمذود گذرتجربذه ،12پذيرنذده ،11پذيرکنش ،هايی چون عاملو نقش کرد

و اثرپذير وجود دارند که بذه آنهذا  14ديگري نیز شامل اثرگذار 13ۀيافتتعمیممعنايی هاي نقش

هذاي معنذايی خذاص تعدادي از نقذش ةدربردارند و شودنیز گفته می معنايی کالنهاي نقش

 16و فذولی15ون ولذین ۀوسیله ب 4138براي نخستین بار در سال ند. اين دو نقش هستديگري 

 از جملذهتوان برخذی مفذاهیم را هاي کالن مینقش ۀبه وسیل(. 1383 ،)رضايی معرفی شدند

هذاي معنذايی نقش ةتواند دربردارنداثرگذار میسازي مشخص کرد. ساخت ناگذرا و مجهول

 (1383) رضذايی پذير يا پذيرنده باشذد.تواند کنشر میيو اثرپذگر باشد ابزار و تجربه ،عامل

 هاي زير از زبان فارسی اشاره کرده است.نمونهبه 

 الف. علی در را با کلید باز کرد. (2

 ب. کلید در را باز کرد.

 بچه گلدان را شکست. ( الف.3

 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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کذه هذر دو هسذتند ابذزار عامل و داراي نقش معنايی به ترتیب  کلیدو  علی ،(2)مثال در  

پذذير و کذنشداراي نقش معنذايی  گلدان (الف .3)ند. در مثال باشنیز می داراي نقش اثرگذار

هذاي کذالن داراي نقش معنايی پذيرنده است کذه هذر دو در بوذث نقذش توپ (ب .3) در

 هستند. اثرپذير نیز

 فعذلظرفیذت نوذوي به  فعل با نهاد جمله و همچنین ۀبه مفهوم چگونگی رابط “جهت” 

گیرند. افعال متعدي زم در مقابل افعال متعدي قرار میافعال ال ،طبق مفهوم جهت .اشاره دارد

 در ظرفیذت نوذوي خذودداراي يك گروه اسذمی و افعال الزم  دننیاز داربه دو گروه اسمی 

 18مفعولیو نذا 17افعال غیرکنادي ۀافعال الزم به دو دست. که در جايگاه فاعل قرار دارد هستند

 شوند.تقسیم می

و ( 6138) 21( و بعدها توسگ برزيو1378) 13بار توسگ پرمیوتر نخستین نامفعولی ۀفرضی 

نوذوي  ۀبذه عنذوان يذك فرضذیو اي در چارچوب دستور رابطه( 1384) 21پرمیوتر و پستال

و  افعذال غیرکنذادي يذا غیرارگتیذو ۀافعال الزم به دو دستدستور اين اساس  بر. گرديدعنوان 

فاعل داراي نقذش معنذايی  ،گتیودر افعال الزم غیرار شوند.می تقسیميا غیرمفعولی نامفعولی 

مفعولی وجود دارد کذه فعل  در زيرساختِ ،مفعولینااست و در افعال الزم گر عامل و کنش

 کذه اسذتاثرپذذير گیذرد و داراي نقذش معنذايی ساخت در جايگذاه فاعذل قذرار مذیرودر 

( جذزء افعذال غیرارگتیذو . الذف4)مثذال . ستانیز  و پذيرنده پذيرکنشهاي نقش ةدربردارند

ز افعذال اي انمونذه (. ب4))احمد( داراي نقش معنايی عامل اسذت. مثذال  است که فاعل آن

 .استداراي نقش نووي فاعل و نقش معنايی اثرپذير  (علی)نامفعولی است که در آن 

 الف. احمد به خانه رفت. (4

 ب. علی افتاد.

آنهذا معنايی هاي ژگیدر ويارگتیو و نامفعولی الزم غیرل افعاتفاوت نووي  ،اين عالوه بر 

 ةدربردارنذدغیذرارادي و  یشامل افعذالنامفعولی افعال و  ی اراديست. افعال غیرارگتیو افعالا
                                                           
17. unergative 
18. ununaccusative 
19. D. M. Perlmutter 

20. L. Burzio 

21. P. M. Postal 
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افعذال  ۀدو دسذتافعذال الزم را بذه  در زبان فارسذی توانطور کلی میه ند. بهستتغییر حالت 

 ،پريذدن ،پیوسذتن ،مانذدن ،مانند رفتن ،گر استداراي نقش معنايی کنش هاالزمی که فاعل آن

ماننذد  ،پذير استدر نقش معنايی کنش هاو افعال الزمی که فاعل آن ،خنديدن و غیره ،دويدن

 (.1383 ،بین)حق نمودتقسیم  ،پکیدن و غیره ،ترکیدن ،دريدن ،پختن ،شکستن ،ترسیدن

اه بذا سذاخت مجهذول به اشتب صوريهاي ساخت ناگذرا گاهی به دلیل شباهت ،از طرفی 

ل را کاهش داده و عامل را حذذف ساخت ناگذرا ظرفیت معنايی فعشود. می يکسان پنداشته

ساخت ناگذرا در تقابل با فعل معلذوم يذا . افتدخود اتفاق میه ب در نتیجه عمل خود ،دکنمی

سذاخت  سذت.ا ي آنهامعلوم و مجهول در ظرفیت نوو هايزيرا تفاوت فعل ،مجهول نیست

امذا در ظرفیذت نوذوي خذود  پذذير اسذت،اثذر رفیت معنايی عامل ومجهول داراي هر دو ظ

 (157 :2111 ،22)پیوي کاهش داشته و مفعول در آن حذف شده است

که در سطح واژگان  ضدسببی يك فرايند کاهش ظرفیت استتوان گفت به طور کلی می 

شذود و باعذث گیرد و به اشتقاق واژگانی و ساخت موضوعی فعذل مربذوم مذیصورت می

 گردد.واژگانی میايجاد يك مدخل 

ل بذین فعذ ۀرابطذهذاي مختلذف هاي ناگذرا در زبانبا بررسی ساخت (1333) هسپلمث 

آنهذا را در پذنج  ،زبان مختلذف 21و با بررسی افعال ناگذرا در ناگذرا و سببی را تعیین کرده 

 ۀچهار طبقذ ،هسپلمث در چارچوبدر تولیلی نیز  (1386) مهندراسخ .طبقه قرار داده است

 .شودکه در زير به آن اشاره می ه استکرد معرفیدر زبان فارسی  ناگذرا را فعل

 .شذودمیمشتق از آن و صورت گذرا و فعل سببی است پايه  فعل ناگذرا: اول نوع افعال -3

شکل متعذدي آن  سببی آن باداند که شکل الزم يا غیرافعالی میاين گروه را  (1383) بینحق

در زبذان فارسذی ايذن  .شوندسببی می ،عواملی مانند افزودن تکواژ ۀريشه بوده و به وسیلهم

آيذد. مذیان( بذه دسذت -ساز )ستا  حال افعال غیرسببی و پسوند سببی ۀوسیله نوع افعال ب

بیشذتر بذه ايذن نذوع دستور هاي سنتی  ،اندده( اشاره کر1331ارعی فرد و رضايی)که زچنان

اي از افعال زبان فارسی است کذه صذورت نمونه (5) مثالاند. داده توجه نشان ساخت سببی

 گیرد.قرار می اين طبقهسببی و ناگذراي آن در 

                                                           
22. E. Pavey 
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 . )سببی(بچه بادکنك را ترکاند( الف. 5

 . )ناگذرا(بادکنك ترکید ب.    

رود که صورت سببی آن افعال نوع اول به کار می ۀدر زبان فارسی در طبق ترکیدنفعل  

از افعال سببی و غیرسببی در تعداد زيادي  .آيدساز به دست میاستفاده از پسوند سببی با

که تعدادي از آنها در  شودسببی از ناگذرا ساخته می ۀبا استفاده از ساخت گونزبان فارسی 

 ( آمده است.1)شمارة  جدول

 سببی جفت با تقابل در اول گروه ناگذرای هایفعل از اینمونه .(3) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

 ترساندن ترسیدن

 خاراندن خاريدن

 شکاندن شکستن

 جوشاندن جوشیدن

 ترکاندن ترکیدن

 خماندن خمیدن

 ترشاندن ترشیدن

يا فعل کمکی استفاده از يك با يکی است اما سببی و ناگذرا افعال  ۀريش: دوم نوع افعال -1

هاي اغلب از فعل ،به کارگیري فعل کمکی ةدر شیو .شونديك وند متفاوت از هم جدا می

را افعال مرکب ی بطبقه از ساخت سباين شود. استفاده می “کردن”و “ بودن”، “شدن”کمکی 

مانند  هايیعلی مانند اسم و صفت در کنار فعلدهند که در آن يك جزء غیرفتشکیل می

 ،)دبیرمقدم دهندمیتشکیل فعل مرکب يك  قرار گرفته و و غیره زدن خوردن، ،شدن کردن،

 ساخته  “خوردن /شدن”فعل اي که از جزء غیرفعلی در کنار توان گفت گونهمی .(1376

 “زدن /کردن”که با جزء غیرفعلی در کنار فعل  ايناگذرا يا ضدسببی و گونه ۀگون ،شودمی

افعال بسیاري در زبان فارسی در اين طبقه از تناوب سببی قرار  سببی است. ،شودساخته می

 .اشاره شده است نمونه چند به (2گیرند که در جدول شمارة )می
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 سببی جفت با تقابل در دوم ةدست ناگذرای هایفعل از اینمونه .(1) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

 باز کردن باز شدن

 آب کردن آب شدن

 گم کردن گم شدن

 بیدار کردن بیدار شدن

 مطذرح در ايذن مقالذهنیز و پیشتر  اندعنوان کردهکه موققان بسیاري پیش از اين همچنان 

به دلیل شذباهت روسذاختی بذا سذاخت مجهذول ابهذام ايجذاد  صورت ناگذرا اغلب ،گرديد

مجهول بذه گويد در زبان فارسی ساخت توضیح اين مطلب می( در 1364) دبیرمقدمکند. می

 آيد که اين ساخت حاصل عملکذردبه دست می “شدن”فعل کمکی  ۀصورت صفت به اضاف

زيرين جمله اسذت کذه در نهايذت سذاخت مجهذول گشتار اختیاري حذف کرده در ساخت 

و که ساخت ناگذذرا  از آنجاکند همچنین عنوان میرود. به کار می “کرده” اسم مفعولبدون 

 ،وجود يك فعل کمکی واحد در ايذن دو سذاخت ،دنشوبیان میمجهول با فعل کمکی شدن 

ها توت عنوان ساخت ناگذرا اسذت. از ديگذر عوامذل عاملی براي نامیدن تمامی اين ساخت

مانند )توسگ او( در جمذالت مجهذول حذف عبارت کنادي  ،بین اين دو ساختايجاد ابهام 

 .شودمشخص می (به وسیله ،به دست ،توسگ) ۀکه با حرف اضافاست  (د)و  (ج)

 او بمب را منفجر کرد. .الف( 6

 )ناگذرا( منفجر شد. (خوده ب خود)بمب  .ب    

 )مجهول(منفجر شد.  (توسگ او)بمب  .ج    

 )مجهول( منفجر کرده شد. (توسگ او)بمب  .د    

که را ها اين نوع فعل متفاوت هستند. ۀدو ريش افعال سببی و ناگذرا از :سوم نوع افعال -1

 .اندنامیدهنیز  23هاي مکملصورت ،بین فعل اصلی و همتاي سببی خود شباهتی وجود ندارد

 هاي متفاوت فعل به کار رفته است.صورت (7در مثال )

                                                           
23. suppletion 
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 )سببی( ( الف. شکارچی پرنده را کشت.7

 )ناگذرا( ب. پرنده مرد.    

 (3)شمارة  در جدول زيرهاي نمونهتوان به میافعال نوع سوم در زبان فارسی  ديگراز  

 اشاره کرد.

 سببی جفت با تقابل در سوم ةدست ناگذرای هایفعل از اینمونه .(1) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

 انداختن افتادن

 متوقف کردن ايستادن

 کردن شدن

 کشتن مردن

به  و ناگذرا يکسان استشکل افعال سببی و  ،در اين طبقه از افعال: چهارم نوع افعال -0

توان به از جمله افعال نوع چهارم در زبان فارسی می .گويندمینیز هاي دووجهی آنها فعل

 اشاره کرد. (4جدول شمارة )هاي نمونه

 سببی جفت با تقابل در چهارم ةدست ناگذرای هایفعل از اینمونه .(0) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

 ريختن ريختن

 شکستن شکستن

 بريدن بريدن

 شکافتن شکافتن

 پاشیدن پاشیدن

ك صورت به کار رفته اسذت. به ي “شکستن” ذراي فعلگصورت سببی و نا (8مثال ) در 

. اسذت هبه کذار رفتذبه صورت سببی  “شکست”عامل است و فعل  “علی”( الف .8)در مثال 

 است. اناگذر “شکست”اثرپذير و فعل  “شیشه”( ب .8)در 
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 الف. علی شیشه را شکست. (8

 ب. شیشه شکست.    

 هاتجزیه و تحلیل داده -0

ي هاانواع فعل و اشاره شدهگويش بختیاري افعال هايی از نمونهبخش تجزيه و تولیل به  در

 مهنذدو بر طبق آن راسخ هسپلمث طبقاتی کهدر  قرار گرفتناز لواظ  ،در اين گويش ناگذرا

در گذويش بختیذاري  توان گفذتمیاست.  مورد بوث قرار گرفته ،از افعال فارسی ارائه داده

ارائذه  هسذپلمثبنذدي تقسیمدر  آنچهمانند  ،موجودهاي وهشیتمامی افعال سببی و ناگذرا از 

تعذداد  ،بذه عبذارت ديگذر ؛دنذگیروند بهره میکاربرد  ةشیواز تنها د و نکناستفاده نمی، شده

 .ندشمارانگشت ،شوندمی هاي ديگر استفادهافعالی که به شیوه

، فعل ناگذرا پايه است و فعل سببی و صورت گذذرا از آن بندي افعال نوع اولدر تقسیم 

گیري از وند يا صورت سذاختواژي در غالب بهره ةشود. در گويش بختیاري از شیومشتق می

شذیوه  شود و در اين گويش تعداد بسیار زيادي از افعذال بذه ايذنساخت ناگذرا استفاده می

مضارع  ةصفت و ماد ،در پايان اسم - ehاز پسوندشوند. براي ساخت فعل ناگذرا ه میساخت

 -estنیز پسذوند اين افعال ماضی  ةمادبراي ساخت . شوداستفاده میهاي اصلی گذراي فعل

 .شودافزوده میمضارع  ةبه ماد

9) a. alī tanâf e kahnd. 

 . )معلوم(الف: علی طناب را کند  

    b. tanâf (xos be xos) kahnest.  

. )ناگذرا(خود کنده شده ب ب: طناب خود                                                    

جعلذی يذا  افعال را در بختیاري به دو گروه افعال اصلی و تبذديلی (152: 1383) طاهري 

افعالی دانسذته کذه زايذايی بیشذتري در گذويش  ءتقسیم کرده است. افعال نوع تبديلی را جز

 ةهاي ناگذرا و گذرا از افذزودن پسذوندي خذاص بذه مذادمانند فعل ماضی آنها ةدارند و ماد

مضارع گذرا و فعل  ةبه پايان مادn(e)- آيد. فعل سببی با افزودن پسوند مضارع به دست می

طذور ه آيذد. بذمضارع به دست مذی ةصفت و ماد ،به پايان اسم - ehبا افزودن پسوند اناگذر

 بندي کرد.توان به صورت زير طبقهمضارع و ماضی افعال تبديلی را می ةکلی ساخت ماد
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مضارع گذرا ساخته  ةبه پايان مادn(e)- مضارع گذرا و سببی از افزودن پسوند  ةالف( ماد

به  en- يا n- شود.با افزودن اين پسوند گذرا می ،شود. در صورتی که فعل ناگذرا باشدمی

ماضی آن نیز از افزودن  ةشود. ماددوهمخوانی افزوده می ۀناگذرا مختوم به خوش ةپايان ماد

īδ- شود. عالمت مصدر در اين گويش به صورت وند مضارع ساخته می ةبه اين ماد-en 

 آيد.است که در پايان فعل می

 بختیاری گویش در سببی و گذرا فعل اشتقاق نحوة .(5) ةشمار جدول
 مضارع ةماد سازسببی پسوند سببی و گذرا مضارع ةماد سازماضی پسوند سببی و گذرا ماضی فعل مصدر

sūznīδen          نسوزاند īδ- sūzn- -n sūz- 
ūšnīδenj          نجوشاند īδ- ūšn-j n- ūš- j 
dīsnīδen           نچسباند īδ- dīsn- n- dīs- 

tawnīδen      نذوب کرد īδ- tawn- n- taw 

tereynīδen  تر  انداختن īδ- tereyn n- terak 

peškenīδen   دنپخش کر īδ- pešken- en- pešk- 

xârnīδen           دنخاران īδ- xârn- n - xâr- 

qeltenīδen         نغلتاند īδ- qelten- en- qelt- 

enδjārnī           نکج کرد īδ- jārn- n- jār- 
pofnīδen       نويران کرد īδ- pofn- n- pof- 

omnīδenj         نجنباند īδ- omn-j n- omj 

pīsnīδen           نپوساند īδ- pīsn- n- pīs- 

 ( نیز بذهن)سوخت sohδenدر گويش بختیاري به صورت  نصورت گذراي فعل سوزاند 

اين فعل در گذويش بختیذاري بذه  ،و به دلیل شباهت صوري آن با معادل ناگذرارود کار می

 صورت افعال دووجهی نیز کاربرد دارد.

و هم مجهول به کذار  ا)اين ماده هم در ساخت فعل ناگذر مجهول - مضارع ناگذرا ةب( ماد

 ةصذفت و مذاد ،پايان اسذمبه  - ehبا افزودن پسوند( 154 به اعتقاد طاهري )همان:رود( می

شذوند و هاي اصلی يا بدون افزودن پسوندي از روي صفت و اسذم سذاخته مذیمضارع فعل
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مجهذول آن نیذز -ماضی ناگذرا ةروند. مادمضارع به کار می ةاسم و صفت خود به عنوان ماد

مضذارع  ةآيد. هرگاه اسم، صذفت يذا مذادمضارع به دست می ةبه ماد -estاز افزودن پسوند 

 -hهذا و بین ايذن همخذوان پايان يابد، -šو  - r-،m -، n-،sهاي ذرا به يکی از همخوانگ

و در برخذی  شذودتلفذ  نمذی -h گیرد. گاهی نیز براي سهولت همخوانجابجايی انجام می

 .دشوکشیده تلف  میبه صورت ماقبل آن  ۀافعال واک

 بختیاری گویش در ناگذرا مصدر اشتقاق نحوة .(6) ةشمار جدول

 سازماضی پسوند اناگذر ماضی فعل مصدر
 مضارع ةماد

 اناگذر

 ساخت پسوند

 اناگذر

 مضارع ةماد و صفت اسم،

 اصلی فعل گذرای

ūšestenj        نوشیدج est- ūšeh-j -eh ūš-j 
dīsesten         نچسبید est- dīseh- -eh dīs- 

tawhesten   دنش ذوب est- tawhe- -eh taw 

peškehesten  پخش شدن est- peškeh- -eh pešk- 

terakesten  تر  برداشتن est- terak - terak 

xâresten         خاريدن est- xâr- - xâr- 

qeltehesten      غلتیدن est- qelteh- -eh qelt- 

ārestenj         کج شدن est- ār-j - ār-j 

pofesten     ويران شدن est- pof- - pof- 

omestenj         جنبیدن est- ohmj -eh omj 

pīsesten          پوسیدن est- pīs- - pīs- 

kahnesten    کنده شدن est- kahn- -eh kan- 

deresten       پاره شدن est- dehr- -eh der- 

ساخت  خواهیم داشت بهکوتاهی نگاه  بپردازيم،پیش از آنکه به انواع ديگر افعال ناگذرا  

مجهول و تفاوت آن با ساخت ناگذرا در گويش بختیاري. در اين گويش عالوه بذر اسذتفاده 

و اسذتفاده از  مجهول غیرشخصذیمانند  ،هاي مشتر  ساخت مجهول با زبان فارسیاز شیوه

در مجهذول شذود. ساختواژي نیذز اسذتفاده مذی ةاز شیو ،فعل کمکی ۀصفت مفعولی به اضاف

گذردد. سوم شخص جم  استفاده مذی ۀل با شناسافعابدون فاعل و  هايغیرشخصی از جمله
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فعذل  ۀشود که به پايذبیان می en-پسوند  ۀسوم شخص جم  به وسیل ۀدر اين گويش شناس

 چسبد.می

10) pīl-âm e borden. 

 هايم را بردند.الف. پول        

)شذدن( در کنذار اسذم مفعذول  bīâvدر ساخت مجهول با فعل کمکذی، از فعذل ربطذی  

هاي معلوم و مجهذول از گذويش بختیذاري هايی از صورتگردد. در زير به نمونهاستفاده می

 اشاره شده است.
 11) a. bače bengešt e košt. 

کشت.گنجشك را  بچه الف.   

b. bengešt košte vâbīn. 

  ب. گنجشك کشته شد.

 ةبذراي سذاخت مذاد  eh-سذاختواژي نیذز از ونذدگیري از وند يا صذورت بهره ةدر شیو 

در سذاخت افعذال  ،شذرح آن رفذت گونه که قذبالً همان ،شود. اين شیوهمجهول استفاده می

در ساخت ناگذرا عامذل  .دهددر نتیجه روساختی مشابه ارائه میکه رود نیز به کار می اناگذر

در امذا گیذرد، معلوم حذف شده و اثرپذير به جاي آن در جايگذاه فاعذل قذرار مذی ۀدر جمل

بهام ا ،مجهول ۀدادن عبارت کنادي در جملتوان با قرار میساخت مجهول عامل وجود دارد. 

مجهذول را  ۀجمل براي ذکر عامل غالباً. در گويش بختیاري بین دو مفهوم را برطرف ساخت

عبذارت کنذادي در امذا گذاهی نیذز  برند؛ده و آن را به کار میبه صورت معلوم آن تبديل کر

بذراي روشذن  شذود.توسگ( مشخص مذی، )با، به دست vâ ۀجمالت مجهول با حرف اضاف

 زير توجه کرد. ۀتوان به نمونشدن اين مطلب می

a. dǎ-m bače ne post e tū gorūznǎδ. 12) 

مادرم بچه را پشت اتاق قايم کرد. الف:  
b. bače pošt e tū gorūsest. 
 ب: بچه پشت اتاق قايم شد.

13) a. homsǎ-mon hone-s e pofnīδ. 

کرد. ويراناش را مان خانهالف: همسايه  
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b. hone pofehest. 
شد. ويرانب: خانه   

مانند فعذل  شود،در برخی افعال تلف  نمی eh- گاهی پسوند ،ذکر شد طور که قبالًهمان 

pofehesten  ويران شدن( که به صورت(pofesten نیز بیان مذی )ز گذردد. ا)ويران شدن

هذاي تذوان بذه نمونذهمی ،آيندديگر افعال مجهول در اين گويش که با اين شیوه به دست می

 اشاره کرد.( 7) ةشمارجدول 

 بختیاری گویش در مجهول فعل اشتقاق .(7) ةشمار جدول

 مجهول ماضی فعل مصدر
 پسوند

 سازماضی

 مضارع ةماد

 مجهول

 ساخت پسوند

 مجهول

 مضارع ةماد و صفت اسم،

 اصلی فعل گذرای

kahnesten     کنده شدن est- kahn- -eh kan- 

zahnesten      زده شدن est- zahn- -eh zan- 

telqehesten      له شدن est- telqeh- -eh telq- 

kahšesten    شدنکشیده est- kahš- -eh kaš- 

pūrehesten    نگرفت جا est- pūreh- -eh pūr- 

gorūsesten    شدن ايمق est- gorūs- - gorūs- 

pokesten          نترکید est- pok- - pok- 

pofesten      نشد ويران est- pof- - pof- 

tīškehesten پخش شدن est- tīškeh -eh tīšk 

به کارگیري فعل کمکی  ةشیو يعنی هسپلمثبندي طبقهدر گويش بختیاري از نوع دوم  

)شدن( و  vâbīفعل کمکی از  در اين گويش شود.استفاده مینیز در ساخت ناگذرا 

kerden  شود.سببی استفاده میناگذرا و )کردن( براي ساخت صورت 

14) a. dar (xos be xos) vâz âbī. 

 الف: در باز شد. )ناگذرا(
b. dar vâz kerd. 

کرد. )سببی(ب: در را باز   
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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(

توان می ،شونداز ديگر افعال ناگذرا در بختیاري که با استفاده از يك فعل کمکی ساخته می

 هاي زير اشاره کرد.به نمونه

 بختیاری گویش در کمکی فعل با مجهول ساخت .(8) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

âbīδen vâz          نباز شد kerden vâz         نباز کرد 

vâbīδen aw        نآب شد kerden      aw    نآب کرد 

balâ vâbīδen      ندش گم balâ kerden       گم کردن 

bīyâr vâbīδen    بیدارشدن kerden bīyâr     کردنبیدار 

kūr vâbīδen   شدنخاموش kūr kerden   خاموش کردن 

هذاي بذا توجذه بذه داده ،هسذپلمثبنذدي سوم تقسیم ۀافعال در طبق قرار گرفتناز لواظ  

در گذويش  افعال نوع سذوماز تفاوتی بین گويش بختیاري و زبان فارسی ديده نشد. توقیق، 

 توان به موارد زير اشاره کرد.یاري میبخت

 بختیاری گویش در سوم دستة ایرناگذ هایفعل از اینمونه .(3) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

vasten                   افتادن vanden                 انداختن 

voysâδen             ايستادن vǎδǎšten           نگه داشتن 

vâbīδen                    شدن kerden                    کردن 

morden                  مردن košten                    کشتن 

 هايی از کاربرد اين دسته از افعال در جمله آمده است.در زير نمونه

16) a. ho pīyâ ne vand. 

 الف: او مرد را انداخت.
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b. pīyâ vast. 
 ب: مرد افتاد.

گروهی هستند که از لواظ شکل ظذاهري فعذل تفذاوتی بذین صذورت  افعال نوع چهارم 

 سببی و ناگذراي آن وجود نذدارد. در گذويش بختیذاري افعذال زيذادي در ايذن گذروه قذرار 

در ايذن  “سذوختن”زيذر بذه کذاربرد فعذل  ۀدر نمونذ کم است.بسیار گیرند و تعداد آنها نمی

 رود.گويش اشاره شده است که هم در قالب سببی و هم ناگذرا به يك صورت به کار می

17) a. dâm qazâ ne sohδ. 

.الف: مادرم غذا را سوخت  

b. qazâ sohδ. 

.ب: غذا سوخت  

 sūznīδenافذزودن پسذوند و بذه صذورت  ابذ “سذوختن”ساخت سببی و گذراي فعذل  

 دهد.مثال زير کاربرد اين فعل را نشان می رود.( نیز به کار مین)سوزاند

18) a. dâm qazâ ne sūznīδ. 

 الف: مادرم غذا را سوخت.

b. qazâ sohδ. 

 ب: غذا سوخت.

بختیاري اشاره شده گويش هايی از افعال دووجهی در به نمونه (11جدول شمارة )در 

 است.
 بختیاری گویش در دووجهی افعال از اینمونه .(34) ةشمار جدول

 سببی افعال ناگذرا افعال

pohδen                  پختن pohδen                  پختن 

sohδen                سوختن sohδen                سوختن 

 گیرینتیجه -5

گرديد تا ساخت ناگذرا و انواع مختلف آن در گويش بختیذاري بررسذی  تالش در اين مقاله

اسذت. سذاخت ناگذذرا  ۀداراي چهار طبق هسپلمثبندي تقسیممطابق  شود. گويش بختیاري
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افعال سذببی . استاستفاده از وند غالب در ساخت افعال ناگذرا و سببی  ةدر اين گويش شیو

هذاي ايذن با بررسذی دادهشوند. ساخته می ويژهو ناگذرا به صورت خاص و افزودن پسوند 

از شذیوة افعذال ناگذذرا سذاخت  به منظورشد که گويش بختیاري  اين نتیجه حاصل ،گويش

مضذارع  ةه پايان مذادبn(e)- ل گذرا و سببی از افزودن پسوند فعکند. استفاده میساختواژي 

 .آيذدمضارع به دست می ةبه ماد -īδ افزودن پسوند باماضی آن  ةشود و مادگذرا ساخته می

يذا  هاي اصلیمضارع فعل ةصفت و ماد ،به پايان اسم - ehبا افزودن پسوندنیز ل ناگذرا افعا

بذه  -estاز افذزودن پسذوند نیذز  اين افعالماضی  ةماد .شوندبدون افزودن پسوند ساخته می

کذه رود به کذار مذی نیزمجهول ساخت  در ناگذرا ةمادساخت  .دنآيمضارع به دست می ةماد

کنذادي و اسذتفاده از قیذد بذا کذاربرد همانند زبان فارسذی شباهت روساختی اين دو ساخت 
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