
 

 

 

 

 

معین شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهول ایستا 

 به مجهول پویا

فائزه سعادت مصطفوی
1 

 شناسی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری زبان
 (60تا ص  41)از ص 

 25/6/94؛ تاریخ پذیرش مقاله:3/9/93تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
به کاربرد افعال واژگانی در نقش  وها است  شدگی در زبانترین موارد دستوریاز معمول «شدگیمعین»

های کمکی امروز، شود. در زبان فارسی نیز اکثر فعلهای دستوری اطالق می فعل معین در برخی ساخت

شدگی فعل واژگانی بودند و کاربرد ثانوی آنها در نقش فعل معین نتیجه معین عمدتاًقبل از فارسی دری 

این  بهبا بررسی روند تحول ساخت مجهول از فارسی باستان و میانه تا فارسی دری است. در این مقاله 

که امروز عالوه بر یک فعل اسنادی نقش فعل معین را در ساخت « شدن»پردازیم که آیا مسئله می

اینکه نقش آن به عنوان فعل کمکی  امجهول دارد، در فارسی باستان و میانه نیز چنین کاربردی داشت ی

براساس شواهد موجود در متون . استدر فارسی دری بوده یشدگاخت مجهول حاصل فرایند معیندر س

قبل از فارسی دری این « شدن»فارسی باستان و میانه در خصوص چگونگی ساخت مجهول و نیز کاربرد 

حاصل تحول از مجهول ایستا به  عساخت مجهول در فارسی امروزی درواق هآید کنتیجه بدست می

به « شدن»پویای  مبا گرایش به استفاده از افعالی با مفهو تدریج بهاست. این تحول ل پویا بودهمجهو

 داما کاربر. در ساخت مجهول از فارسی میانه به بعد آغاز شد« استیدن»و « بودن»جای مفاهیم ایستای 

-ری بودهشدگی این فعل در فارسی دساز نتیجه معینبه عنوان یک فعل کمکی مجهول «شدن» لفع

دیگر  های زبانتحول ساخت مجهول در زبان فارسی و تحولی مشابه در برخی  است. همچنین با مقایسه

گیری مجهول پویا فرآیندی است که از یک گرایش غالب شناختی، شکلگیریم که از منظر ردهنتیجه می

 است.گرفته نشأتدر زبان به رفع ابهام بین مفهوم اسنادی و مفهوم مجهول 
 

 پویا، مجهول ایستا مجهول ،شدگی، افعال کمکیشدگی، معیندستوری های کلیدی:واژه

                                        
     f.saadat.m@gmail.comمسئول :                                                                   ۀنویسند ۀرایانام.  1
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 مقدمه   -1

مهم در سییر تحیول زبیان جایگیاهی خیاص در       ایبه عنوان پدیده  1« شدگیدستوری»

شدگی، یک مقوله است. طی فرآیند دستوریداشته ها زبانشناختی مباحث مربوط به رده

آن به تکیواژ   های واژگانی با تغییراتی از جمله در نحوه توزیع نحویا یک توالی از مقولهی

شدگی تبدیل افعال واژگانی بیه  های مهم دستوریشود. یکی از نمونهدستوری تبدیل می

 شود.  نامیده می 2«شدگیمعین»افعال کمکی است که 

 

 مفاهیم نظری -1-1

اسیامی و افعیال بیه     هیای واژگیانی اصیلی ماننید    هشیدگی مقولی  طی فرآیند دستوری    

هیای دسیتوری تبیدیل    های فرعی مانند حرف اضافه، فعل کمکیی و دیگیر صیورت    مقوله

اسیت. همچنیین عناصیر    نامییده شیده   3زداییی ( مقولیه 2: 2003شوند که در بیایبی )  می

تیر شیوند و   دسیتوری  دستوری جدیدی به خود گیرند و یهادستوری ممکن است نقش

شیدگی عمیدتاً   خورنید. دسیتوری  شوند و با عناصر دیگر پیوند میصر آزاد مقیدتر میعنا

هیای متتلی    بینیی اسیت. در زبیان   شود که اصوالً قابل پییش یکسو قلمداد می یفرآیند

جهان شاهد چندانی دال بر عکس این روند )یعنیی تبیدیل عناصیر دسیتوری مقیید بیه       

 مان(.  است )هعناصر واژگانی آزاد( مشاهده نشده

شیوند. فراینید   شیده معمیوالً دسیتتوش تقلییل آواییی میی      ها و عبارات دسیتوری واژه   

  4شدگی با تغییرات معنایی نیز همراه است که طیی آن معیانی خیاص تعمییم    دستوری

کیه  نامید  میی  5( تتفی  معنایی2003شوند. این تغییر را بایبی )تر میو انتزاعییابند  می

 روند.های زبانی بکار میتری از بافتشده در طی  وسیعتوریبه موجب آن تکواژهای دس

است که شدگی ذکر کردهبرای دستوری ی( پارامترهای متعدد109: 2002) نلما   

دهد. وی برای تقلیل )معنایی، واجی، نحوی و صرفی( تشکیل می6محور آنها را استقالل

 1معنازدایی/تغییر معنایی اصطالحو برای تتفی  معنایی  7واجی اصطالح فرسایش واجی

                                        
1
. grammaticalization                                                            

2
. auxiliation 

3
. decategorialization  

4
. generalization 

5
. semantic bleaching 

6
. autonomy 

7
. phonological attrition 
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ت واجی و تمامیت معنایی توصی  تقلیل تمامی ترتیب بهو آنها را  بردرا به کار می

 کند. می

گیرد، شدگی نقش دستوری به خود مییک صورت واژگانی که طی فرآیند دستوری     

ادامه  اش در زبانممکن است به حیات خود در معنای واژگانی اولیه در کنار نقش ثانویه

 نامد.می 2( این فرآیند را واگرایی22: 1991دهد. هاپر )

(، 2002است که از جمله لمان ) 3شدگی بازتحلیلیک فرآیند مهم دیگر در دستوری   

در بازتحلیل، طبق تعری   اند.( به آن پرداخته2011ویشر ) ( و2003هاپر و تروگات )

نحوی، صرفی و معنایی عناصر  –های دستوری  ویژگی ( 51: 2003هاپر و تروگات )

های زبانی از قبیل تقطیع زبانی دستتوش تغییراتی از جمله در تعبیر و تفسیر صورت

شود. بازتحلیل  در ابتدا تغییری در صورت حاصل نمی لزوماًشود اما نحوی و معنایی می

 گیری افعال کمکی از افعال واژگانی دارد.شکلنقش مهمی در  خصوص به

   

 شدگیروری اجمالی بر سیر مطالعات در زمینه دستوریم -1-2

را در « شیدگی دسیتوری »( اصیطالح  1912) 4شناس فرانسوی آنتوان مییه  اولین بار زبان

هیای  هیای مییه دربیاره ریشیه    مفهومی که امروز از آن مورد نظر است، بکار برد. اما اییده 

 یبیه روشین   یواژگانهای  گیری تکواژهای دستوری از صورتدستوری و شکل یها صورت

مسیتتر اسیت.   ، انید دیگری که قبل از وی به این مباحث پرداخته شناسان زباندر نظرات 

اسیت.   این نظرات اغلب ریشه در فرضیاتی دارد که درباره تحول زبان انسان مطیرح شیده  

شدگی در دو دهه اول قرن بیستم، ایین موضیو    پس از مطالعات میه در زمینه دستوری

کردنید.  های هند و اروپایی کار میشناسانی مطرح شد که بر روی زبان زبانتوسط  عمدتاً

شناسیی  عالقیه فزاینیده بیه کاربردشناسیی و رده     یالدیطی دهه هزار و نهصد و هفتاد م

)هیاپر و تروگیات،   ت ها متمرکز ساختوجهات را بر تغییرات قابل پیش بینی در انوا  زبان

2003 :19.) 

                                                                                             
1
. desemantization 

2
.divergence 

3
 . reanalysis 

4
. Antoine Meillet 
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« شیناس  و تاریتی و صرف همزمیانی: سیفر مییدانی ییک باسیتان     نح»گیوُن در مقاله     

را مطیرح کیرد و بیا    « صیرف امیروز، نحیو دییروز اسیت     »( عبارت معیروف  413: 1971)

های آفریقایی نشان داد که در بسیاری میوارد سیاختواژه ریشیه در ییک     شواهدی از زبان

ای از اسیامی  های متشکل از ستاک و وند به مجموعه ساخت نحوی پیشین دارد و صورت

انید(.  تصریفات فعلی از افعال معین سابق بوجود آمده مثالًد )گردنو افعال مستقل باز می

 میثالً های نحوی مراحل تاریتی ییک زبیان )  توان از آن برای بازسازی ویژگیبنابراین می

 در میورد مراحیل   شناسیان  زبانها( استفاده کرد. با توجه به اختالف نظر ترتیب اولیه واژه

( طیفییی از فرآینیید 7: 2003)شییدگی یییک صییورت زبییانی، هییاپر و تروگییات  دسییتوری

شناسان بر آن اتفاق نظیر   شدگی را در قالب نمودار )ب( ارائه دادند که اکثر زبان دستوری

 دارند:  

 (Ø)<وند تصریفی  <بست واژه <کلمه نقشی  <)ب( کلمه قاموسی/ واژگانی آزاد 

شیوند و هیر   تر میی رویم عناصر زبانی دستوریت چپ میهر چه به سم در این نمودار   

 یشیدگ  تر است. دسیتوری یک از عناصر زبانی نسبت به عنصر سمت راست خود دستوری

تیوان میرز مشتصیی بیین     و نمیی  شیود یک سو و تیدریجی فیرم میی    عمدتاًیک روند 

ایتاً صورت نهه این امکان نیز وجود دارد ک. های دستوری در این نمودار تعیین کرد مقوله

میان،  )لهای خود تبدیل به صیفر شیود   آوایی وندهای تصریفی با از دست دادن مشتصه

در  قاعیده  یبی (، مانند: تکواژ صفر در صیغه های زمان گذشته برخیی افعیال   153: 2002

گیرند. در زبان فارسی نیز صییغه سیوم شیتف مفیرد ماضیی      نمی ed زبان انگلیسی که

از جملیه   یافعیال کمکی   یشیدگ . مطالعه روند دسیتوری Øبیدتکواژ صفر دارد. مانند: خوا

در تحلییل آن بیه    شناسیان  زبیان که برخی ت ها اسشناسی زبانترین مباحث در ردهرایج

انید. ایین فراینید کیه     پرداختیه بررسی همزمیان عوامیل شیناختی، معنیایی و کیاربردی      

 شود بحث اصلی مقاله حاضر است.شدگی نامیده می معین

 

 شدگیمعین -1-3

اولییین بییار توسییط    ( 1: 2001ا )کییه بییه نوشییته کوتییو  « شییدگیمعییین»اصییطالح 

شود که طی آن افعال واژگانی بیه  شد، به فرآیندی اطالق می( بکار برده1968)1تبنونیس

                                        
1
. Benveniste 
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رو  ایین گیرنید. از  ای به عنوان فعل معین به خود میی شدگی نقش ثانویهدستوریب موج

شیدگی نییز صیدق    گی در میورد معیین  شید توریهمه اصول و فرآیندهای حاکم بیر دسی  

افعال واژگانی هنگامی که در سیاخت دیگیر ترکیبیات    ، شدگیطی فرآیند معین. کند می

با از دست دادن معنیا و مقولیه اصیلی خیود، بیه عنیوان ییک عنصیر         ، روندفعلی بکار می

 کنند.نقش کمکی ایفا می یدستور
شدگی متتل  به تحلیل فرایند معینشناسان متعدد با رویکردهای  تاکنون زبان    

 (. 2002( و هاینه و کوتوا )2001کوتوا )، (1993اند. از جمله، هاینه )پرداخته

درباره افعال معین و فرایند ( یک رویکرد نظری کلی فرازبانی 1993هاینه )    

ای متمرکز است است. رویکرد وی بر خاستگاه و نیروهای شناختیشدگی ارائه داده معین

3و وجهیت 2، نمود1گیری مفاهیم دستوری زمانرسد نقشی مهم در شکل که به نظر می
  

(TAM) شوند. هاینه در پژوهش خود به عامل دارند که در قالب افعال معین بیان می

( با نظر به اثر 2001پردازد. کوتوا )شدگی نمیکاربردی دخیل در فرایند معین–کالمی 

است. وی شدگی پرداختهبه تحلیل و توصی  فرایند معین هاینه اما با رویکردی متفاوت

کالمی در فرایند  –عالوه بر عوامل شناختی به طور اخف بر نقش عوامل کاربردی 

پردازد که در شرایط شدگی به عنوان فرایندی میشدگی تاکید دارد و به معینمعین

متقابل بین  است رابطهدهد و سعی کردهکاربردی طبیعی و عینی رخ می -کالمی

شناختی را در فرآیند  -نایی تر معکاربردی و نیروهای کلی -نیروهای کالمی

 شدگی روشن سازد.  معین

، به ( «TAMزمان، نمود، وجهیت ) <عل ف»شدگی کوتوا با نظر به زنجیره معین   

ها به صورت در همه زبان معموالًوجود مجموعه کوچکی از معانی فعلی قائل است که 

 شوند.ی بیان میدستور

های خاصی صورت در ساخت« شدگیمعین»شدگی کلمات قاموسی از جمله دستوری   

: 2003انجامد. بایبی )های جدید میشدگی در واقع به ایجاد ساختگیرد و دستوریمی

 to یبترکدر زبان انگلیسی در قالب  goشدگی فعل ( در تشریح این مسئله به معین5

                                        
1

 . tense 
2

 . aspect 
3
. modality 
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be going to  اش به نشانگر زمان آینده نیز تبدیل که با حفظ کاربرد اصلی دازدپرمی

 است. اما این ترکیب در ساختی مانند:شده

 "I am going to the store" شدگی این ترکیب شود، بلکه دستوریدستوری نمی

گیرد که در آن یک می صورت am going to help you"  "I: مانند یفقط در ساخت

شده جدید در ساخت دستوری  to be going toرار دارد. ترکیب ق  toفعل پس از 

های زبانی با سایش واجی بیشتری به شود و حتی در برخی بافتمی  gonnaتبدیل به 

ین تحول مبتنی بر بازتحلیل نحوی است و از د. اروبکار می I'm (g) onna صورت 

این دو فرآیند ( 6: 2011کند. ویشر ) های متتل  بسط پیدا میبه ساخت 1طریق قیاس

 :کند یمتبیین  to be going toرا در مورد ترکیب 
1- (a) [She is going] [to ask the policeman]. 

S   AUX      V              COMP 
     (b) [She [is going to] ask the policeman]. 

      S       AUX       V         OBJ 

 ارسیشدگی در زبان فمعین -2

های متتل  زبانی در فارسی امروز از جمله افعال، حیروف نشیانه، اضیافه و    پیشینه مقوله

ز جملیه   ت. اشدگی قابل بررسیی اسی  ربط، پیشوندها و پسوندهای فعلی از منظر دستوری

نقیش واژگیانی    صرفاًبسیاری افعال معین فارسی امروزی در دوره فارسی باستان یا میانه 

بودنید و در نتیجیه فرآینید     شیان بیه عنیوان فعیل معیین     رد امیروزی داشتند و فاقد کارب

 انید. تیر شیده  انید ییا بیه نحیوی دسیتوری     شدگی  نقشی دستوری به خیود گرفتیه   معین
نشیانگر  «  گیرفتن »نشانگر نمیود اسیتمراری،   « داشتن»نشانگر زمان آینده، « خواستن»

بیه  « باشییدن »و  «بیودن »، «اسیتیدن »سیاز و  فعل معین مجهیول « شدن»نمود آغازی، 

 انید. ماضی نقلی، بعید و التزامی از آن جملیه  یها ساختدر نقش افعال کمکی در  یبترت

شود که به صرف افعیال دیگیر بیه    فعل معین یا کمکی از آن جهت به این نام خوانده می

شیدگی فعیل   کند. مقاله حاضر بیه رونید معیین   لحاظ زمان، نمود و وجه خاص کمک می

سیاز در فارسیی دری  و نقیش ایین     آن به عنوان  فعل معین مجهیول و کاربرد «  شدن»

 فرایند در تحول ساخت مجهول از دوره باستان و میانه تا فارسی دری اختصاص دارد.
 

                                        
1

 . analogy 
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 یک فعل صرفا واژگانی قبل از فارسی دری« شدن» -2-1

که امروز عالوه بر کاربرد اسنادی نقش فعیل کمکیی و در میواردی کیاربرد      «شدن»فعل 

 هی دارد، در دوره های قبل از فارسی دری صرفا یک فعل تام حرکتی الزم بود.وج

در  šiyav –از ریشیه  « شیدن ( »211: 1953به لحاظ ریشه شناختی، طبیق کنیت )     

 است. šavو  -šyavدیگر آن  یها صورت)رفتن( است که  go فارسی باستان به معنی  

در فارسیی میانیه زردشیتی و آنهیا      – šawو  šudanهای  بازمانده «شو»و  «شدن»      

اسیت   šyawaاسیت کیه میاده معیار  آن      «رفیتن »به معنی  šyawهای   خود بازمانده

 (.62: 1373)ابوالقاسمی )

ای از فارسیی دری ییک فعیل    هیای باسیتان و میانیه و حتیی در دوره     در دوره« شدن»  

 است.بوده« نگذشت»، «آمدن»، «رفتن»واژگانی حرکتی با معانی متعددی از قبیل 

 در فارسی باستان است:« شدن»شواهد ذیل از کاربرد     
2-pasāva adam Bābirum ašiyavam 

 (91، س DB1، 118:  1953کنت، م. )پس از آن من به بابل رفت
3-pitā Dārayavauš gāθavā ašiyava. 

 (33، س Xpf، 150پدرم داریوش از سلطنت کنار رفت )همان:

همچنان به عنوان یک فعل حرکتی با معانی متعیدد بیه   « شدن» در فارسی میانه فعل   

 در نقش فعل واژگانی در فارسی میانه است. «شدن»است. شواهد ذیل از کاربرد کار رفته

4- ō gāh i xwēŝ nazdῑk i Ardavān šut.  
 (11بند  ،knII، 182:  1347آمد. )راستارگویوا،  /به جای خود نزد اردوان رفت 

5-kārawān … ēdōn be ēstēnd ka wāng bē ō asmān sawēd. 

، س Az، 350: 1376برونیر،  د. )کاروان...ایدون بایستند که بانگ )آنان( به آسیمان شیو  

29) 

در ساخت مجهول بکار نرفتیه و از افعیال   « شدن»در دوره فارسی باستان و میانه فعل    

 است.کمکی دیگری استفاده شده

 

 رسی باستان و میانه تا فارسی دریتحول ساخت مجهول از فا -2-2

در دوره فارسیی  « شیدن »ساخت کنونی مجهول در زبان فارسی متشکل از فعل کمکیی  

 .است و این ساخت خیاص دوره فارسیی دری اسیت   باستان و فارسی میانه سابقه نداشته

 است: ساخت مجهول در فارسی باستان دو نو  بوده
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شیدند و همیواره مفهیوم     ساخته میی  - yaند  های صرفی که با استفاده از پسو مجهول -

 مجهول داشتند.

اسیتیدن و    »های غیر صرفی که از صفت مفعولی همراه یا بیدون فعیل کمکیی     مجهول -

شید   شدند و فعل کمکی گاهی حذف میی  ( تشکیل می -bavو  -ah)از دو ریشه « بودن

 (.150: 1953)کنت،

شه متعدی غالباً از صورت ضیعی  آن  و  در ایرانی باستان صفت مفعولی گذشته از ری    

  . (146 :1375)ابوالقاسمی،  شد ساخته می - taپسوند  

 های صرفی در فارسی باستان است:شواهد ذیل از مجهول    
6-atar aitā dahyava āha yadātya paruvam daivā ayadiya. 

 شدند.ش میخدایان دروغین ستای قبالًمیان این کشورها آنجا )قصری( بود که   در

 (35، س xph، 151: 1953)کنت، 
7-utā tya akaniya fravata utā tya θikā avaniya . 

، Dsf، 144همیان:  د. )ریزی شیدن قالب ها خشتتلمبار شد و  ها خاکو زمین حفر شد و 

 (28س 

در شواهد ذیل از فارسی باستان ساخت مجهول غیرصرفی متشیکل از صیفت مفعیولی      

 است:-ah فعل کمکی استیدن 
8-xšacam tyat hačā amāxam taumāyā parābartam āha. 

 (61، س DB1، 118سلطنتی که از خاندان ما گرفته شد. )کنت، همان:  
9-tyamaiy piҫa kartam āha ava adam apayaiy…  

 (xpf ،38، 150هرچه را که توسط پدرم ساخته شده بود، محافظت کردم ... )همان: 

)بودن/شدن( در مفهیوم   -bavاز ریشه  «بودن»ان در مواردی فعل در متون فارسی باست

در فارسی باسیتان بیه معنیای     bav-(، 200: 1953است.  در کنت )مجهول به کار رفته

be  بودن( و(become ذکر شده )است:)شدن 
10-… hauv utā jiva šiyāta bavatiy utā marta artāvā bavatiy. 

، 151: 1953کنیت،  د. )شی و هم پس از مرگ آمرزیده او هم در زمان حیات خرسند شد

XPH 54، س) 

 – ῑh( عالمت مجهول تصریفی در فارسیی میانیه را پسیاوند    171: 1347راستارگویوا )   

 شود.که بین ماده زمان حال فعل و شناسه آورده می کند یمذکر 

 شواهد ذیل از مجهول تصریفی در فارسی میانه است: 
11-hač xwēš hukunišnῑk varzῑk u – š bar xwarῑhēt. 



 49/ایستا به مجهول پویا شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهولمعین 

 شود()رسیده ای رسد از انجام دادن عمل خوب خود او را نتیجه

 ( 14، س 29، بند pn، 171همان:  )راستارگویوا،
12-afzār i xrāt rād apērtar karῑhist. 

 (15، س 57بند  ،mx   ،LVII،172به نیروی خرد بهتر کرده شد. )همان:  

تیری  را نسیبت بیه     های غییر صیرفی طبقیه بسییار گسیترده     هولدر فارسی میانه مج    

هیای متعیدد و    غییر صیرفی دارای صییغه    یهیا  جهولد. مدادن مجهول صرفی تشکیل می

 یا بدون فعل کمکی بود.« استیدن/بودن»متشکل از صفت مفعولی با فعل کمکی 

 شد:   در ایرانی میانه غربی صفت مفعولی گذشته به دو طریق ساخته می      

ماده ماضی متعدی بدون آنکه چیزی به آن افیزوده شیود، بیه عنیوان صیفت مفعیولی        –

 رفت.   گذشته به کار می

پیوسیت )ابوالقاسیمی،    ( میی aka –)از ایرانیی باسیتان    ag –به ماده ماضیی، پسیوند    –

1375 :180          .) 

( بیدون  14های ذیل از مجهول غیرصرفی در فارسی میانه است که گاهی )مثال   نمونه   

 رفت:( در کنار مجهول صرفی بکار می15مثال ) یفعل کمکی و گاه
13-zād  bawēd                                                                                                

 (178: 1375شود. )ابوالقاسمی  زاده می
14-az ham ēt i tō hūmat ut hūxt ut havaršt i – t mēnῑt ut guft ut kart. 

تو گفته و کرده و اندیشییده   یلهبه وسکه  توأممن پندار نیک و کردار نیک و گفتار نیک 

 است.شده

 (136، س 42، بند MxII، 149: 1347)راستارگویوا،
15- orgōn ī  ka ān kardag man kard bawēd ō ān kardag man barῑhēd andar 

ān xānag ud mān dārihēd andar.  
شیود، اسیتادم بیه آن خانیه      بدین ترتیب هنگامی که آن خانه اعمال )عبادی( ساخته می

 اعمال برده شود )و( اندر آن خانه و مسکن نگهداری شود.

 (9 -1، س 110، بند MHD، 448: 1376عریان،  ۀرجم، ت)برونر

شید، تحیولی    هایی از آن ذکیر بر اساس شواهد موجود در متون فارسی میانه که نمونه   

که در ساخت مجهول در فارسی میانه نسبت بیه فارسیی باسیتان رخ داد، ایین بیود کیه       

بجیای  «(  شیدن »)در مفهوم ثانوییه آن یعنیی     bavاز ریشه « بودن»های کاربرد صیغه

مراه با صفت مفعولی گسترش یافیت. شیاید بتیوان    ، هahاز ریشه « استیدن»های صیغه
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بجیای مفیاهیم   « شدن»ی بود به استفاده از مفهوم پویای گفت این تحول ناشی از گرایش

در « شدن»به کاربرد فعل  یتاًنهابرای بیان مفهوم مجهول که « ودن و استیدنب»ایستای 

 فارسی دری به عنوان فعل کمکی  در ساخت  مجهول انجامید.  

ه های غیر صرفی از فارسی میانیه بی  ( نیز در خصوص تحول مجهول460: 1376برونر )   

در اوایل فارسی دری، به چگونگی تبدیل حالیت غیرصیرفی مجهیول بیه      به خصوصبعد 

حالت معلوم پرداخته است. از جمله، گاهی افعال کمکی پس از وجه وصفی دچار حیذف  

با حذف آوایی در موضع آغازین پس از وجیه   hendدر فعل کمکی   مثالًشوند.  آوایی می

 :که در فارسی امروز رایج است بدست آمده ،  همان صورت ترکیبیraftوصفی گذشته 

raftend   به جایraft hend .:دو شاهد دیگر 
16-ō hān gyāg burdēnd (burd hend) kē aziš award  

 شدند که از آن آورده شدهیی( بردها )به همان ج

 ( 19، س M97 Ri، 460مان: ، هبرونرد. )بودن
17-talag award būd ud amā bōxtēm (boxt hēm)  

 دام گسسته شده و ما خالصی یافتیم.  

 (7، س 123، بند ps، 460)همان: 

همچنین، پیوستن پسوند ضمیرگونه به عنوان فاعل منطقی بیه صییغه سیوم شیتف        

باهت مییان افعیال متعیدی و الزم    ماضی مطلق )صیغه وجه وصفی مجهول( موجیب شی  

 شود: می

18-man kē dā ō nūn nē dānistum… 
 (M45 vI، 460ون ندانستم... )همان: من که تاکن

های مجهیول غییر صیرفی تقابیل آنهیا بیا        رآیند حذف در ساخت، فطبق این استدالل   

های معلوم را کاهش داده و پیوند ضمیر فاعلی به وجه وصفی مجهول نییز منجیر    ساخت

 بیه در پی چنین تحولی،  رسد یم به نظراست. به شباهت میان افعال متعدی و الزم شده

در دوره فارسی دری ساخت غیر صرفی جدیدی برای مقوله مجهول شکل گرفیت   یجتدر

به جای مفاهیم « شدن»و با گرایشی که از دوره فارسی میانه به استفاده از مفهوم پویای 

بیود، در فارسیی دری  از فعیل    در ساخت مجهول ایجاد شده«  بودن و استیدن»ایستای 

ل حرکتی الزم( پس از صیفت مفعیولی فعیل اصیلی     به عنوان فعل کمکی )نه فع« شدن»

برای ساخت جدید مجهول استفاده شد. ساختی که در فارسیی امیروزی همچنیان بکیار     

 رود. می



 51/ایستا به مجهول پویا شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهولمعین 

(، گسیترش نیو  غییر صیرفی مجهیول بیه عنیوان تنهیا مقولیه          4: 1384دبیر مقدم )    

ن ساز را بتشی از یک تحول تیاریتی کلیی بیین فارسیی باسیتان و فارسیی نیوی       مجهول

و تبیدیل    1داند که بر اثر آن در این زبان گرایشی به جیدا شیدن از حالیت تصیریفی     می

در فارسیی  ؛ لیذا  شیود  خوانند، مشاهده می نیز می  3که  گسسته 2شدن به صورت تحلیلی

 ساز وجود ندارد. امروز پسوند مجهول

ر گرایش از حالت تصریفی به تحلیلیی در فارسیی دری عیالوه بیر سیاخت مجهیول د          

، اسیتمرار )بیا فعیل کمکیی     «(خواسیتن »های دیگری مانند آینده )با فعل کمکی ساخت

 است.  نیز رخ داده«( گرفتن»، آغازی )با فعل کمکی «(داشتن»

« شیدن »در فارسی  امروزی گرچه  فعل مجهول  بیشتر از صفت مفعولی و فعل معین    

نییز در  « گردییدن »و « تنگشی » ،«آمدن»شود،  در قدیم افعال دیگری مانند ساخته می

 رفت.                                 ساخت فعل مجهول بکار می

شیدند، امیروز نییز  در نیوعی سیاخت      ساز نامیده میی این افعال که فعل معین مجهول   

رونید. مجهیول   نامد، بکار میی ( آنرا مجهول کوتاه می433: 1382مجهول که فرشیدورد )

تعطییل  »شیود. ماننید،   مجهول بیدون صیفت مفعیولی اطیالق میی      یها ساختکوتاه به 

تعطیییل »ر د«  کییرده»اسییت و « تعطیییل کییردن»کییه مجهییول کوتییاه از «  گردید/شیید

 است.حذف شده« شد کرده

در حالی از « شدن»براساس شواهد موجود در متون فارسی دری کالسیک، فعل    

دهای جدیدی به عنوان فعل دری کالسیک( به تدریج کاربر) یهمان اوایل فارسی در

رفت.  اش بکار می پیداکرد که همچنان در معنای واژگانی اولیه مجهولاسنادی و کمکی 

را به عنوان فعل تام، اسنادی و کمکی در « شدن»شواهد ذیل کاربردهای متتل  

 دهد:فارسی دری کالسیک نشان می
                    شدند    همه سوی آن راه بی رهشدند سپاه فریدون چوآگه  -19

 (                                                 2ص ، 12ضحاک، بتش  ،)شاهنامه فردوسی

 شدبجنبید چون کار پیوستهشد ها یک اندر دگر بسته فلک -20

 (3ص ، 3)شاهنامه، آغاز، بخ 

                                        
1
. inflecting 

2
 . analytic 

3
 . isolating 
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، ص 36بتش سفرنامه،  ناصرخسرود. )به تطویل انجام شودنوشتههمه به تکل  چنان اگر شرح آن  -21

2) 

 (48. )تاریخ بیهقی:شوداز کسان وی بازداشته  کس یچه... فرمان نیست که -22

دری کالسیک نقش  فعل معیین را   ترین متون فارسیدر قدیمی« شدن»بدین ترتیب    

سیاز تبیدیل   شدگی به فعل معیین مجهیول  در ساخت مجهول داشته و طی فرآیند معین

 بود.شده

اش به عنوان فعل حرکتی الزم به فارسی   در معانی واژگانی اولیه« شدن»کاربرد    

امروزی نرسید اما این فعل در فارسی امروزی کاربرد دستوری دیگری نیز به عنوان فعل 

و «  اجازه خواستن»، «توانستن»وجهی )شبه معین( پیدا کرد که مفاهیمی چون 

آن است که یکی از فرآیندهای  رساند و ناشی از بسط معنایی را می« ممکن بودن»

 شدگی است:دستوری
 توان( باالی آن کوه رفت؟:میه )ش چطور می -23

 توان( پا از خونه بیرون گذاشت.شه ):نمی با این برف نمی -24

 شه ):اجازه داریم( اینجا بمونیم؟ می -25

 ها را ببریم؟ شه ):اجازه نداریم( این کتاب نمی -26

 !؟ه ):ممکنه(مگه چنین چیزی میش -27

 :ممکن نیست( چنین حرفی زده باشه!ه )ش نمی -28

دهید، کیاربرد    شواهد موجود در متون فارسی دری کالسییک تیا امیروزی نشیان میی         

به عنوان شبه معین )فعیل وجهیی( در واقیع کیاربرد دسیتوری جدییدی بیرای        « شدن»

ی بیود. بیدین   در گذشته فاقد چنین کاربرد« شدن»در فارسی امروزی  است و « شدن»

 است.تر شدهدر فارسی امروزی دستوری« شدن»ترتیب 

 

 شناختی به تحول ساخت مجهول در زبان فارسی نگرشی رده -3

تحولی که در ساخت مجهول در زبان فارسی با گرایش  فزاینده به کاربرد افعالی با 

های باستان هاز  دور« استیدن/بودن»بجای افعال ایستا مانند « شدن»مفهوم پویا مانند 

به عنوان فعل معین از « شدن»به استفاده از  فعل  یتاًنهاو میانه تا فارسی دری رخ داد و 

شدگی در ساخت مجهول انجامید، تحولی است که به شکلی در طریق فرآیند معین

های اروپایی در کنار  است. از جمله در بسیاری زبانهای جهان روی داده بسیاری زبان



 53/ایستا به مجهول پویا شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهولمعین 

، «شدن»ساخت دیگری با استفاده از افعالی با معنی  to beا فعل ساخت مجهول ب

 است.و برخی مفاهیم پویای دیگر شکل گرفته« گرفتن»

( با بررسی این تحول در زبان آلمانی و 567: 2012گیگر )بیورن، برنهارد و بیورن،    

که آنرا از است نامیده 1های اسالوی غربی ساخت جدید را مجهول پویا ثیر آن بر زبانأت

سازد. به شود، متمایز مینامیده می 2که مجهول ایستا to beساخت مجهول با فعل 

اغلب مفهومی مبهم بین مجهول و  to beساخت مجهول با فعل  که یدرحالعقیده وی 

مفهوم مجهول دارد و همین امر  دارد، مجهول پویا صرفاً 3آمدیای/ پیساخت نتیجه

ای برای مجهول با استفاده از افعال کمکی متفاوت ت ثانویهگیری ساخیکی از علل شکل

( و be) essereدر انگلیسی،  getو  be های مجهول با است. از جمله: ساختبوده

venire  ،حاصل شدن، آمدن( در ایتالیایی(sein  (be و ساخت )ًشده دستوری کامال

 )شدن( در آلمانی.  werdenمجهول پویا با فعل کمکی 

بییان کننیده حیالتی    « اینتیجه»(، ساخت 63: 1994بق تعری  بایبی و دیگران )ط     

است و اغلب با افعال تغییر حالت ماننید  عملی در گذشته حاصل شده به واسطهاست که 

open, close, sleep       همراه است که ماهیتاً بیان کننیده تغیییر از حیالتی بیه حالیت

کنید  ل است که عملی در گذشته را بیان میدیگرند. این مفهوم شبیه مفهوم ساخت کام

ای حالت مدنظر است اما در ساخت کامیل  که با زمان حال ارتباط دارد. در ساخت نتیجه

 خود عمل.

( در مقابیل  29)be هیای متشیکل از    تفاوت بین این دو ساخت در انگلیسی با ساخت    

 شود: ( مشتف می30) haveهای متشکل از  ساخت
29-He is gone/ the door is closed 
30-He has gone/ the door has closed. 

( در انگلیسی 64( که به نوشته بایبی و دیگران )همان منبع:29ه )در جمل 

ای و مجهول وجود دارد و ، نوعی ابهام بین مفهوم نتیجهشود یمنامیده «  مجهول ایستا»

وم مجهول از آن قابل برداشت استفاده شود، صرفا مفه  getاز   to be اگر به جای فعل 

 است:

31-the door got closed. 

                                        
1

 . dynamic passive 
2
. stative passive 

3
 . resultative 
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 بر این اساس، ساخت مجهول پویا از جمله در انگلیسی، ایتالیایی و آلمانی ساخت

که کاربرد مجهول پویا در  تری در مقایسه با مجهول ایستا  است. اما در حالی جوان

 :آلمانی الزامی است انگلیسی و ایتالیایی الزامی نیست، این تفاوت در زبان
32- the window was/got broken.                                  انگلیسی                                          

33- a(La macchina è stata riparata da lui.                     ایتالیایی                      
         The car was being repaired by him. 

       b) La macchina viene riparata da lui . 

         The car is being repaired by him. 

          (http://italianonline.de/grammar ) 

34- a)Das Haus ist zerstört.                                          آلمانی          
          The building is dertroyed. 

       b) Das Haus ist (durch den Sturm) zerstört worden. 

          The building was destroyed (by the wind storm).    

           (http://german.about.com/library) 

( در زبان a34ه )مل، ج( مفهوم مجهول دارندa,b33و )( 32ت )جمال که یحالدر   

کند و بنابراین ساخت آلمانی در واقع مفهوم مجهول ندارد بلکه حالتی را توصی  می

( b34)شدن( ) werdenای است. برای انتقال مفهوم مجهول باید از فعل  نتیجه

 نشگر در قالب عبارت کنادی امری اختیاری است.استفاده شود و ذکر ک

دیگری که ساخت مجهول ایستا در  یها زبانبدین ترتیب در زبان آلمانی، بر خالف     

sein  (be )کنار ساخت جدیدتر مجهول پویا همچنان کاربرد دارد، ساخت همراه با 

را توصی  ای است که حالتی دیگر مفهوم مجهول ندارد بلکه صرفا یک ساخت نتیجه

طی  یبه کل. زبان فارسی از این لحاظ شبیه زبان آلمانی است که مجهول ایستا کند یم

هایی که فارسی دری جای خود را به مجهول پویا داد و در فارسی امروزی ساخت ۀدور

ای شود که معادل ساخت نتیجهبیان کننده حالتی باشد، ساخت اسنادی نامیده می

 .است

ز نقطه نظر تمیاس زبیانی بیه تأثیرگیذاری تفیاوت بیین دو سیاخت        گیگر همچنین ا     

هیا   گیری ساخت مجهول پویا در آن زبانمجهول در آلمانی بر چند زبان همسایه و شکل

است. از جملیه: سیاخت مجهیول بیا     پرداخته to beدر کنار ساخت اولیه مجهول با فعل 

، اسیتفاده  być  (be)بیا   )شدن( در زبان  لهستانی در کنار مجهول zostacفعل کمکی 

http://italianonline.de/grammar/chapter12/12_1_passive_voice_state_process.htm
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، فعیل  یارمع یرغ 1)شدن( در ساخت مجهول در زبان سوربی wordowaćاز فعل قرضی 

 leszسیوئیس و فعیل کمکیی     2)آمدن( در زبیان رومیانش   vegnirشده دستوری کامالً

 .یارمع یرغ)شدن( در زبان مجاری 

در بسییاری   3همچنین ساخت دیگری از مجهول پویا تحت عنیوان مجهیول درییافتی       

به عنوان فعیل کمکیی   « گرفتن»است که در آن از افعال پویا با معنی ها شکل گرفته زبان

(  در زبیان آلمیانی ییک سیاخت     568است. به نوشته گیگر )همیان منبیع:   استفاده شده

 / erhalten kriegenمجهول تحلیلی وجود دارد کیه  بیا اسیتفاده از  افعیال کمکیی      

bekommen / شود:ساخته می و صفت مفعولی 
35- Sie bekommt / kriegt / erhӓlt den Katalog zugeschicket. 
       She gets the catalogue sent. 

شود. چهار زبان اسالوی چک، سوربی و اسلواک یافت می یها زبانساخت مشابهی در    

ی در مجهیول  به عنوان فعل کمک« گرفتن»غربی نیز مانند زبان آلمانی از افعالی با معنی 

 ,krydnyćدر اسیلواک،    dostatدر زبیان چیک،    dostatکننید.  دریافتی استفاده می

dóstać     ،در سیوربی بیاالییkrydnuś, dostaś     .در  سیوربی پیایینیkrydnyć  و

krydnuś از گیری مستقیم  در زبان سوربی وامkriegen    .در زبان آلمانی است 

در زبان انگلیسی نیز مجهیول درییافتی     getل از بر این اساس ساخت مجهول متشک    

 است.

شیده آنهیا اسیت کیه طیی      کاربرد همه افعال فوق در ساخت مجهول پویا نقش معیین    

است گرچه ممکن است افعال مورد نظیر در هیر ییک از    شدگی حاصل شدهفرآیند معین

 باشند. شدگی قرار داشتهدر درجات و مراحل متفاوتی در فرآیند دستوری ها زبان

بیا   4( به مقایسه مجهول دریافتی در زبان آفریکانس2010در همین رابطه مولنارفی )    

ت میال ( ج2انگلیسی و آلمانی پرداخته است. به عقیده مولنارفی )همیان منبیع:   یها زبان

(a-c36د )را نشیان میی  « گیرفتن »شدگی افعالی با مفهیوم   رجات متفاوتی از دستوری-

 دهند:
36- a. He gets eaten.                                                              انگلیسی) )  

                                        
1

 . Sorbian 
2
. Retoromansh 

3
  . receptive 

4
. Afrikaans 
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       b. Er kriegt geholfen.                                                        آلمانی()                    

             he gets helped 

        c. Hy kry geëet.                                                               (آفریکانس(   
            he gets eaten   

            "He manages to eat"   

بجای یک فعیل اصیلی ییک فعیل      توان یمرا  getفعل  bو  aکه در جمالت  در حالی    

اش از معنیای اصیلی  کیه ردی   getفعیل   cشده قلمداد کرد، در جملیه  کمکی معنازدایی

 هنوز باقی است، یک فعل نیمه کمکی وجهی است.

 )  to beای و ساخت مجهول با استفاده از دو فعل  در زبان اسپانیایی ساخت نتیجه    

ser  وstarشوند. ساخت متشکل از ( از یکدیگر متمایز میstar     و صفت مفعیولی بییان

و صیفت مفعیولی مفهیوم     serکل از (  و ساخت متشی 37ت )کننده حالت یا شرایطی اس

( و وجود کنشیگر ییا مشیتف بیودن     38مجهول دارد که بیان کننده وقو  عملی است )

 های آن است.زمان وقو  عمل از مشتصه
37- a) Los libros estuvieron escritos en español. 
           The books were written in Spanish. […were in a written state.] 

       b) Las colonias estuvieron establecidas en la costa oriental. 

              The colonies were established on the east coast. 

38- a) Los libros fueron publicados por Espasa-Calpe. 

             The books were published  by Espasa-Calpe. 

      b)  Las colonias fueron establecidas en el Siglo XVI 

گیری مجهول پویا ناشی از احساس نیاز به رفع ابهام بین طبق تحلیل گیگر شکل   

حفظ  عمدتاًاست، گرچه ساخت اولیه مجهول  نیز ای و مجهول بودهمفهوم نتیجه

 است.  شده

که بجای  رسد می نظر بهای شبیه ساخت اسنادی در زبان فارسی ساخت نتیجه    

همراه با فعل اسنادی  صفت جامد متشکل از یک صفت مشتق )از یک فعل تغییر حالت(

 است...اند؛ شکستهام؛ ایستادهام؛ نشستهباشد: خوابیده

با توجه به اینکه ساخت مجهول ایستا متشکل از صفت مفعولی و فعل     

« شدن»ی دری نرسید و فعل پویای در فارسی باستان و میانه به فارس« استیدن/بودن»

مروز ترکیبات متشکل از مشتقات ا ،را در ساخت مجهول گرفت« استیدن/بودن»جای 

های کامل )ماضی  دیگر معنای مجهول ندارد. اما چون در فارسی امروزی ساخت« ودن»

است، « بودن» و« استیدن»ترتیب متشکل از صفت مفعولی و فعل ه نقلی و بعید( ب



 57/ایستا به مجهول پویا شدگی و تحول ساخت مجهول در زبان فارسی از مجهولمعین 

اتی ممکن است مفهومی مبهم بین مفهوم حالتی و کامل داشته باشند. در چنین ترکیب

( اما اگر جمله در 39ترکیبات اگر حالت مد نظر باشد، ساخت اسنادی است ) گونه این

ساخت کامل )ماضی نقلی/ بعید(  بافت زبانی منتقل کننده مفهوم رخدادی  باشد،

 ( :40شود ) قلمداد می
 شکسته است.  ها  همه پنجره شیشه -39

 مسندالیه        مسند     فعل اسنادی                      

 است.ها     شکستهپنجرهشیشه همه  -40

 نهاد        ترکیب ماضی نقلی                                

شده ترکیب ترکیبی فعلی ماضی نقلی و بعید در زبان فارسی صورت دستوریواقع  در    

با فعل اسنادی است که در آن صفت مفعولی به جای توصی  اسم قبل از  صفت مفعولی

باز خود به عنوان جزئی از  یک ترکیب فعلی متشکل از صفت مفعولی و فعل کمکی 

 شدگی است. که یکی از ساز و کارهای دستوری شود یم« بازتحلیل»یا به عبارتی  یرتعب

عالوه بر مجهول ایستا ساخت دیگری های دیگری که  تفاوت بین زبان فارسی و زبان   

از همان اوایل « شدن»تحت عنوان مجهول پویا دارند، این است که با توجه به اینکه 

تدریج کاربردهای جدیدی هم به عنوان فعل اسنادی و هم فعل ه دوران فارسی دری ب

مفهومی مبهم بین « شدن»است، برخی ترکیبات متشکل از ساز پیداکردهکمکی مجهول

 نادی و مجهول دارند.اس

باشد، اگر عمل خود به خود روی داده« کبود شدن»و « کورشدن»در ترکیباتی مانند    

نبوده و کنشگر  خود بهمل خود اسنادی است  اما چنانچه اصل ع قاعدتاًترکیب 

و « کور کردن»(، باید آنرا مجهول کوتاه از 433: 1382باشد، به عقیده فرشیدورد ) داشته

کوشی و  دانست که در آنها صفت مفعولی فعل مرکب طبق قانون کم«  دنکبود کر»

آید که امروز بیشتر با  شود و فعل مجهول کوتاه بدست می اصل زحمت کمتر حذف می

 شود: استفاده می« گشتن»و « گردیدن» ،«شدن»افعال 

 او اخراج شد / اخراج گردید / اخراج گشت. - 41

و فاقد « او اخراج کرده شد»کیبات فوق به معنای در تر« گشتن»و « گردیدن»افعال  

 شانند.معنی واژگانی

های متتل  به رفع ابهام بین مفهوم  بدین ترتیب، گرچه ساخت مجهول پویا در زبان     

است، در زبان فارسی با توجه به اینکه افعال پویایی مانند حالتی و مجهول کمک کرده



 1394 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،6 سال ،یزبان هایپژوهش /58

است نقش اسنادی داشته باشند، تنها راه  گاهی ممکن« گشتن»و « گردیدن»، «شدن»

در « توسط   فاعل»هایی استفاده از عبارت کنادی  ساخت رفع ابهام از چنین

 های مجهول است.  ساخت

 

 نتیجه -4

در « بودن»بجای « شدن»تحول ساخت مجهول در زبان فارسی و استفاده از فعل 

ش غالب در زبان به شناختی یک گرایساخت مجهول در فارسی دری  به لحاظ رده

است  که به رفع ابهام بین مفهوم اسنادی استفاده از مجهول پویا به جای مجهول ایستا 

 است.ها رخ داده کند. چنین تحولی در بسیاری زبانو مفهوم مجهول کمک می

در سیر تحولش از فارسی باستان و میانه تا فارسی دری با از دست دادن « شدن»   

ش که مصداق معنازدایی است، به یک فعل معین در ساخت مجهول امعانی واژگانی

 است.زدایی قرار گرفتهتبدیل شده و به عبارتی مورد مقوله

شیان را در کنیار کیاربرد    برخالف بسیاری افعال کمکی دیگر کیه کیاربرد اولییه   « شدن» 

اش بیه  لیهشدگی نهایتاً کاربرد اواند، طی فرآیند دستوریشان حفظ کردهدستوری ثانویه

است و صرفا  به عنوان فعل اسنادی و معین عنوان یک فعل حرکتی الزم را از دست داده

وجهی(  که نشیانه  ) نو کاربرد دستوری جدیدتری در فارسی امروزی به عنوان شبه معی

بیه موجیب معیین شیدگی     « شدن»رود. به عبارتی  تر شدن آن است، به کار میدستوری

شیود کیه از    شدگی نامییده میی  است. این فرآیند خاصدا کردهکاربردی خاص در زبان پی

اصول حاکم بر دستوری شدگی است و به محدود شیدن کیاربرد عنصیر دسیتوری شیده      

 شود.    اطالق می
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