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 چکیده

ساخت . شودي بررسی میتبردر گویش بابلی از زبان  هاي موسوم به مجهول ساخت مقاله حاضردر  
ساخته  »bayyen«از اسم مفعول یک فعل متعدي یا یک گروه اسمی و فعل مذکور در این گویش

هدف این پژوهش نیز  .است رانیهاي ای هاي مورد بحث در زبان ه از مقولههموار ساخت مجهول. شوند می
به این . آن در گویش تبري است چگونگی ساختبررسی وجود یا نبود این ساخت و در صورت وجود، 

تحلیلی  -به روش توصیفی و انی یکی از پژوهشگران گردآوري شدههایی بر مبناي شم زب منظور داده
در » bayyen«با استفاده از شواهدي چون وضعیت فعل در این زمینه .ته استمورد بررسی قرار گرف
که فعل  ایم ان آن با افعال اصلی نشان دادهو ساختار صوري یکس) na(»-ن«ساز  رابطه با پیشوند منفی

 »تر-«پسوند تفضیلی عنصر غیر فعلی نیز شواهدي مانند  درباره. مذکور یک فعل اصلی سبک است
)(tar لهخ«پیشین  تهو وابس« )xale( واقع   در ها که عنصر غیر فعلی در این ساخت حاکی از این است

شده  هاي افعال مرکب ذکر بین این دو جزء و ویژگی مقایسه رابطه. صفت است و گاهی نقش مسند دارد
، نیست ساخت مذکور مجهول نحويحاکی از آن است که ) 1377(و البرزي ورکی  )1376(در دبیرمقدم 

  ساختاري به در این گویش جمالتی نیز یافت شد که. جمالت معلومی با محمول مرکب استکه بل
تنها از نظر معنایی که  از این نظر این نوع جمالت را. اندیاما فاقد فاعل مشخص صورت جمله معلوم دارند
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 مقدمه - 1
هاي  هاي هند و ایرانی و از گروه زبان زبان هو اروپایی، از شاخهاي هند  زبان هاز خانواد) مازندرانی(تبري 

شاخه شمالی از (هاي ایرانی  هاي دسته شمال غربی زبان از نظر تاریخی یکی از زبان. ایرانی است
 هاي زبان شامل گروه این. دارد قرار خزر دریاي کناره هاي زبان درگروه که است )ایرانیهاي غربی  زبان

 پهلوي زبان به تاریخی دیدگاه از کهمازندرانی و سمنانی است  گیلکی، شی،تال هرزندي، گورانی، زازاکی،
ه از سوي مشرق د کشو اي به آن تکلم می این زبان هم اکنون به طور عمده در منطقه .اند وابسته اشکانی

هاي  و از جنوب به بخش شمالی کوه هاي خزر به بهشهر، از مغرب به حدود تنکابن، از شمال به کرانه
 645سال ( ها  گردد که در زمان سلطنت تاپوري اي برمی نام این زبان به منطقه. البرز محدود است

مازندران، گلستان، بخشی از ن، این منطقه شامل گیال. به نام تاپور یا تپور شهرت داشته است) میالدي
هاي مختلفی  ساکنان مناطق مختلف آن را به نام. و بخشی از ترکمنستان کنونی بوده است سمنان

شمسی، مردم آن دیار ترجیحاً خود را  1376شناسند، به ویژه پس از جدایی استان گلستان در سال  می
الوه بر نام مازنیکی ، ع)تهران حومه( البرزهاي جنوبی  همچنین در کوهپایه. شناسند می) تپوري( تبري

  .است ، با نام بومی گیلکی نیز شناخته شده)مازندرانی(
 کار به متفاوت بیش و کم هاي مانند هر زبان دیگر، این زبان نیز در مناطق مختلف استان با لهجه

 دهگان، و ؛1368 بارفروش، زاده ؛ نجف1371 ،وثوقی مانند( شناسان نویسندگان و زبان یبرخ. رود می
را بر  یو غرب ي، مرکزیشرق هاي و نام لهجه ایندنم بندي تقسیم را ها لهجه این ندکهنمود تالش) 1367

 هاي ها یا گویش که جداکننده لهجه یکه تعیین خط و مرز مشخص رسد یاما به نظر م. آنها بگذارند
 از هایی تا قسمت رود یبه کار م یکه زبان مازندران اي نقطه ترین یاز شرق. ن ساده نباشدمختلف باشد چندا

متقابل منجر شود اما در مناطق  كآنقدر زیاد نیست که به عدم در اي لهجه تفاوت این چالوس و نوشهر
کات زیادي این زبان مشتر ،یتنکابن و رامسر به خاطر تأثیر زبان گیلک هاي شهرستان یاستان یعن یغرب

ا سایر گویشوران ارتباط ب يبرقرار يیادشده برا يبا زبان گیلکی دارد و به همین دلیل گویشوران شهرها
  . کننداستفاده می یزبان فارس از مازندرانی عمدتاً
یک شهرستان تا نقاط  یبه شهر دیگر و از نقاط کوهستان ياز شهر اي لهجه هاي تفاوت در حقیقت

 ياز رو توان می که است آشکار چنان گاه ها و این تفاوت خورند یان به چشم مهمان شهرست اي جلگه
دقیق مستلزم  يدبن که هر گونه تقسیم رسد یبا این اوصاف، به نظر م. برد یفرد به محل اقامت او پ هلهج

به  را آنها پذیرش ها، بندي از این تقسیم اي ضمن نقل پاره )1376(یکلباس. است یمطالعات دقیق میدان
 مولفان که است شده موجب امر همین. کند می موکول تر دقیق شواهد کسب و تر انجام مطالعات کامل

مختلف را در  یده منطقه گویش ،یگویش مناطقتفکیک  يبرا) 422: 1377، 1جلد ( تبري بزرگ هنام واژه
ن، نظیر الریجان و آ اطراف مناطق همراه به آمل شهر ها بندي نمونه، در این تقسیم يبرا. نظر بگیرند

 هاي بابل، بابلسر، امیرکال، بهنمیر و نیز بخش شهرهاي آنکه حال اند، واقع شده 6محمودآباد، در منطقه 
که مرکز  ساري شهر گویش مازندرانی، هاي گویشدر میان . اند قرار گرفته 5در منطقه  بندپی و افروز گنج
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است که  نشان یتقریباً ب گویشیو  شود یفته ممعیار در نظر گر هلهج گویش یا استان است به عنوان
استان  سیماي و صدا استفاده مورد گویش همین و هاست گویشبیش از سایر  یمشترکاتش با زبان فارس

در یکی  شود کهن بابل استفاده میگویش مورد مطالعه در این بررسی، گویشی است که در شهرستا .است
  .ارددگانه قرار  هاي ده بندي سیماز این تق

شناسان  واره مورد توجه زبانهاي گوناگون از جمله موضوعاتی است که هم ساخت مجهول در زبان
در ادامه . شود تقسیم می 2و واژگانی 1کلی مجهول نحوي هاین ساخت معموالً به دو دست .استبوده 
هاي  شنق هدو نظریاز  آن الزم است اما پیش از .شودبررسی میدو نوع مجهول  نیساخت ا فیتوص

  . شودتعریفی ارائه   4و حالت 3معنایی
که جایگاه  7واقع در جایگاه موضوع 6هاي به موضوع 5ها محمول ،هاي معنایی نقش هدر نظری

ها را در رخداد شرکت آن هد و نحوده نقش معنایی می ،هاي دستوري مانند فاعل و مفعول است نقش
هاي درونی و  در این نظریه تمایزي میان موضوع ).79: 1389 ،درزي(ند ک شده در جمله معین می بیان

طور مستقیم از   نقش معنایی خود را به ،موضوع درونی موضوعی است که در زیرساخت. برونی وجود دارد
 هعبارتی مفعول جمله یا متمم یک هست  کند و به گروه نحوي در داخل محمول جمله دریافت می ههست

طور ترکیبی از گروه فعلی یا   ي است که نقش معنایی خود را بهاي نحو موضوع برونی سازه. نحوي است
مالك  ،هاي معنایی نقش هترین اصل نظری مهم. کند و معموال نهاد جمله است محمول جمله دریافت می

هر نقش معنایی باید به یک موضوع داده شود و « .شود زیر تعریف میصورت  است که به 8نقش معنایی
  ). 80: همان(»معنایی دریافت کندهر موضوع باید یک نقش 

. تظاهر صرفی ندارد اًشود و ضرورت هاي اسمی مربوط می حالت به حالت انتزاعی گروه هنظری
هر گروه اسمی « .شود زیر تعریف میصورت  است که به9صافی حالت ،ترین مفهوم در این نظریه مهم

صورت ساختاري و تحت حاکمیت   لت یا بهحا ،در این نظریه. »باید حالت داشته باشد ،داراي تجلی آوایی
معنایی میان  هو رابط11حاکمیت هاساس رابط و بر10صورت ذاتی  شود یا به دهنده اطالق می یک حالت

هاي  حرکت گروه هانگیز، 12گزینی حاکمیت و مرجع هدر نظری .حالت هدهنده و گروه اسمی گیرند حالت
در این  .گرفتن حالت است ،و جمالت ارتقایی اسمی به جایگاه فاعل جمله همچون در جمالت مجهول

                                                
1- syntactic 
2- lexical 
3- theta role 
4- case 
5- predicate 
6- argument 
7- argument position 
8- theta criterion 
9- case filter 
10- inherent 
11- government 
12- Government and Binding Theory 
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 هکنند دهنده به گروه اسمی دریافت حالت هوسیلاعطاي نقش معنایی به  ،نظریه شرط اطالق حالت ذاتی
  .) 80: 1389 ،درزي( آن است

، فاعل جمله فاعلی اشتقاقی است که در )در زیر 2 همانند جمل(هاي نحوي در مجهول
معیار معتقد بود که جمالت مجهول از طریق  هدر نظری) 1965(چامسکی  .زیرساخت، مفعول جمله است

و  تار را از گشتارهاي اجبارياو این گش. شوند ساز از جمالت متناظر معلوم خود مشتق می گشتار مجهول
به این مفهوم که در واژگان چنانچه در مدخل . پذیرند دانست که قید حالت می آن را خاص افعالی می

اي محض  زیرمقوله همالحظه شود، این فعل از نظر مشخص [NP  manner  ̶ ]+ت فعلی اطالعا
  یک عنصر فرضی موسوم به. کار روده تواند در ساخت مجهول ب نتیجه می پذیراي قید حالت است و در

»passive« ست ا شود که حضور آن در هر ساخت نحوي به این معنا نیز در این موارد در نظر گرفته می
 Theبنابراین گشتار مجهول، اولین گروه اسمی . مجهول باید اجباراً به آن ساخت عمل کند که گشتار

villagers)  را جایگزین عنصر فرضی) در زیر 1در جمله»passive «د و دومین گروه اسمیکن می  
)This story (معلوم  هساخت یک جمل این ژرف بنابر. دهد را در جاي خالی اولین گروه اسمی قرار می
در  »passive«و تنها، عنصر فرضی  استیکسان  )2 هجمل(ساخت مجهول آن  با ژرف) 1 هجمل(

 . دنبال دارد ساخت جمله مجهول وجود دارد که عملکرد اجباري گشتار مجهول را به ژرف
 1- The villagers believe this story. 
2- This story is believed by the villagers. 

 )295 ،1994هگمن،(
و نیز گروه » be to «هاي گوناگون فعل هاي جدیدي براي صورت چنین فرضی مستلزم ایجاد گره

در چنین شرایطی فرایند ساخت . است1و گروه اسمی کنادي »by«اي اختیاري داراي حرف اضافه
: 1389(که بنا بر درزي  این یکی از دالیلی است. است 3آفرین بلکه ساخت نیست 2مجهول، حافظ ساخت

در شکل جدیدتر . مجهول نحوي در دستور گشتاري شد  موجب تغییر در تحلیل ساخت) 134: 1389(
داراي ) 4(  همجهولی مانند جمل هگزینی ارائه شد، جمل حاکمیت و مرجع هتحلیل این ساخت که در نظری

 .معلوم است هاست که مستقل از زیرساخت جمل) 3( هشکل زیرساختی جداگان
3- [IP e [Í is [VP [V́ believed [NP this story]] by the villagers]]. 
4- [IP This storyi [Í is [ VP believed [ei]] by the villagers]]. 

  )296 ،1994هگمن،(
داده  »by «هبه گروه اسمی متمم حرف اضاف»  believed«نقش معنایی خارجی فعل ) 3( هدر جمل

ایجاد شده، اما توسط هیچ گروه اسمی ) 3(جمله طبق اصل فرافکنی گسترده، جایگاه فاعل در . شود می
و فعل، نقش معنایی  داخل گروه فعلی قرار دارد»this story«گروه اسمی مفعولی. موضوع پر نشده است

شود گروه  مشاهده می) 4( هآنچنان که در جمل. داخلی خود را تحت حاکمیت به آن اطالق کرده است
                                                
1- agentive 
2- structure preserving 
3- structure building 
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ربوط به صافی حالت از درون گروه فعلی به جایگاه فاعل به خاطر استلزامات م» this story«اسمی
  . کند جمله حرکت می

دهد، این است که  بودن فاعل جمالت مجهول را نشان می از جمله شواهدي که اشتقاقی
حاکم بر فاعل جمله 1هاي گزینشی معلوم با محدودیت  هاي گزینشی حاکم بر مفعول جمله محدودیت

این تطابق را در مورد فاعل جمله معلوم و گروه اسمی کنادي ) 137: 1389(درزي. مجهول متناظر است
  هاي یکسان، اتفاقی به داند و معتقد است که این محدودیت در جمالت مجهول نیز صادق می byهمراه 

حال   که در یکودها مستلزم این است که ک کردن یکسانی این محدودیت رسند، زیرا اتفاقی تلقی نظر نمی
طور جداگانه   ها را براي افعال معلوم و افعال مجهول به ن محدودیتایاست  ان مادري خویشختن زبآمو 
در زیرساخت جمالت مجهول، جایگاه . دور است از اصل اقتصاد و رسدیاموزد که غیر منطقی به نظر میب

 و گروه اسمی است» by«هصورت متمم حرف اضاف  فاعل ساختاري تهی است و فاعل منطقی جمله به
دلیل وجود صرف   به. شود فعل و تحت حاکمیت آن تولید می همفعول جمله نیز در جایگاه خواهر هست

مجهول بر روي فعل و عدم توانایی آن در انتساب حالت ساختاري، گروه اسمی مفعول به تنها جایگاه 
ته گروه و با دریافت حالت ساختاري از هس ی جایگاه تهی فاعل جمله حرکتموجود داراي حالت یعن

هاي یکسان حاکم بر مفعول  این فرایند حرکت، محدودیت. کند تصریف از صافی حالت عبور می
  . کند زیرساختی جمالت معلوم و فاعل روساختی جمالت مجهول را تبیین می

خالف مجهول  در این ساخت فاعل جمالت مجهول بر. است نوع دیگر مجهول، مجهول واژگانی
در این . ت بلکه در زیرساخت نیز در جایگاه شاخص گروه تصریف قرار داردنحوي، فاعلی اشتقاقی نیس

ها مانند زبان انگلیسی وجود دارد، وجه وصفی مجهول در نقش  نوع ساخت مجهول که در برخی زبان
را جمالت زیر از زبان انگلیسی این نوع مجهول . شود ظاهر می» to be«صفت و بعد از صورتی از فعل 

  :دهدنشان می
5- We were unimpressed by his efforts. 
6- He is depraved and uncouth. 
7- I am very interested in what you say. 

  )100: 433:1988ردفورد، ( 
دهد که جایگاه فاعل جمالت داراي ساخت مجهول واژگانی، جایگاهی داراي  نشان می) 1993(ناپلی 

که داراي ساخت مجهول ) 8( هدر جمل. زیرساخت پرشده باشداین باید در  نقش معنایی است و بنابر
حاصل  هزنجیر کند کهبه جایگاه فاعل جمله حرکت می 2پاره یک اصطالحنحوي است بخشی از 

  دهنده آن اي از جمالت مجهول واژگانی است، نشان که نمونه) 9(ساخت است، اما بدساختی جمله  خوش
پاره پر  با اصطالح تواند یکه نممعنایی است ها، داراي نقش  مجهول گونه از  است که جایگاه فاعل در این

  .شود

                                                
1- selection restrictions 
2- idiom chunk 
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8- Much was made of John. 
9- *Much was unmade of John. 

  )6و  5 -306: 1993ناپلی ( 
  تحقیق هپیشین - 2

شناسان بررسی  ، توسط زبان)نحوي و واژگانی(وجود این دو نوع ساخت مجهول از نظرهاي مختلف  زبان
 هاي ایرانی، تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند، این مطالعات عمدتاً در زبان فارسی زبان هدر زمین. اند هشد

هاي  دیگر زبان هشده دربار تحقیقات انجام. انجام گرفته است هاي ایرانی و گاهی در برخی دیگر از زبان
اساس در این بخش تعدادي از این  بر. ي کمک کردتبرزبان  هشدن موضوع در زمین ایرانی، به روشن

ي تبرگرفته در زمینه زبان  دو تحقیق انجام و در پایان ه مختصرا ذکرشده در این زمین کارهاي انجام
 .شوند بررسی می

. میالدي مورد بحث و اختالف نظر بوده است 70وجود ساخت مجهول نحوي در زبان فارسی از دهه 
، ) 1985(توان به دبیرمقدم  اند، می فارسی را پذیرفته ازجمله کسانی که ساخت مجهول نحوي در زبان

و رضایی  )1385(شناس و دیگران  ، حق) 1379(الدینی  ة، مشکو) 1979(، ویندفور ) 1382(فرشیدورد 
معتقد است که گشتار مجهول در زبان فارسی گشتاري مقید است و ) همان(دبیرمقدم . اشاره کرد) 1389(

و جزء غیر فعلی افعال غیر ارادي » شدن«هایی که با فعل  کند و ساخت ل میهاي ارادي عم فقط بر فعل
ساخت مجهول در ) همان(فرشیدورد . شوند هاي ناگذر محسوب می شوند از نظر وي صورت ساخته می

ساز  و فعل معین مجهول) با حذف ه(زبان فارسی را متشکل از صفت مفعولی یا صفت مفعولی کوتاه 
نیز فعل مجهول را ترکیب صفت مفعولی و فعل ) همان(ویندفور . ستا ترین آنها ایجر» شدن«داند که  می

شناس و  حق. نیز در این مورد با ویندفور هم عقیده است) همان(الدینی  ةمشکو. داند می »شدن«معین 
کارگیري صفت مفعولی یا هر  بر این باورند که در زبان فارسی فعل مجهول نحوي با به) همان(دیگران 

به وجود دو نوع مجهول در زبان فارسی معتقد است که ) همان(رضایی . شوند صفت دیگري ساخته می
 بدون جمع شخص سوم فعل کاربردن و به) اصلی مجهول( شدن همراه  به مفعول اسم عبارتند از ساختار

  .)غیرشخصی مجهول(فاعل  ذکر
 ساخت) 1390(گلفام و دیگران  .دانند از سوي دیگر کسانی هستند که این ساخت را مجهول نمی

، که آن را »شدن«فعلی  عنصر آن در که گیرند می نظر  در مرکب فعل یک فارسی را زبان در مجهول
 حرف گروه و مفعولی صفت صفت، اسم، همچون زبانی متفاوتی هاي کنند، با مقوله معنامند تلقی می

اري بین جمالت معلوم و جمالت مجهول گشت همعتقد است رابط) 1974(معین . شود می ترکیب اي اضافه
در واقع او . انداهر مجهول داراي ساخت آغازيظ  هاي به و ساخت ها در زبان فارسی وجود نداردمعادل آن

معتقد است که در زبان ) 1377(واحدي لنگرودي . ها، ناگذرا است ن فارسی این ساختمعتقد است در زبا
مشتق از فعل اصلی (ه حرف اضافه و گروه اسم مفعولی گروه اسمی، گروه صفتی، گرو هفارسی هست

فعل  هانضمام با هست هاساس قاعد  روند بر کار می به »شدن«عنوان متمم مفعولی  که به) متعدي معلوم
هاي فعلی معروف به مجهول در  این او بر این باور است که ساخت بنابر. سازند فعل مرکب می »شدن«
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هاي صفتی  هایی داراي صورت ها را ساخت این ساخت) 1381(انوشه . تزبان فارسی نوعی فعل مرکب اس
دهند که در جمله نقش مسند را ایفا  یک گروه نحوي را تشکیل می هها هست داند که این صورت می
ها را  او این ساخت. کند نیز وجود ساخت مجهول نحوي در زبان فارسی را رد می) 2005(کریمی . کنند می

پندارد که صورت صفت مفعولی در آنها نقش عنصر غیر فعلی را دارد و  رکبی میهاي محمول م ساخت
نیز معتقد است فعل جمله مجهول یک فعل ترکیبی است و ) 1372(نوبهار. هاي صفت است داراي ویژگی

در ضمن او این گونه جمالت را جمالت اسمیه به . توان از یکدیگر جدا کرد مسند و رابطه را در آن نمی
ناپذیري مسند و رابطه، در واقع  علت تفکیک  داند زیرا معتقد است در این جمالت به کامل نمیمعناي 

 .مسندي وجود ندارد
که بعضی ) 1371(از جمله وحیدیان کامکار . در این میان کسانی نیز هستند که رویکردي میانه دارند

داند، به این صورت  یمیه منحوي و برخی دیگر را جمالت اس را مجهول »شدن«از جمالت داراي فعل 
جمله اسمیه است و اگر ) مثل بسته و فرسوده(چه صفت مفعولی فعل، کاربرد صفتی داشته باشد که چنان

این او فعل  بنابر. آید حساب می  مجهول نحوي به) مثل دیده و نوشته(کاربرد صفتی نداشته باشد 
صحرایی و کاظمی . رفته استنظر گ را گاهی فعل کمکی مجهول و گاهی نیز فعل اسنادي در »شدن«

تاثیرگذاري  هدانند که بر پای مجهول را نوعی پیوستار می و ساخت نیز دیدگاهی متفاوت دارند) 1385(نهاد
و  تر  کمهایش  رویم تاثیرگذاري فعل بر متمم در این پیوستار هرچه پیش می. فعل بر متمم استوار است

  . زدایی از فاعل است سازي کانونی ترین هدف مجهول معتقدند مهمآنها . شود تر می کناديماهیت فاعل غیر
هاي ایرانی غیر از زبان فارسی صورت گرفته  ساخت مجهول در زبان هاز جمله مطالعاتی که در زمین

اشاره  )1387(و کریمی دوستان و ویسی  )در دست چاپ(پژوه  و دانشدوستان  کریمیتوان به  است می
 ،يکلهر ،یاردالن ،یسورانکردي  يها شیمجهول در گوفعل ساخت پژوه  نشدوستان و دا کریمی.کرد

  –مجهول ساز  هکه ماد ندنشان داد)1387( دوستان و ویسی کریمی .دنکرد یبررس ی راو هورام یالمیا
» ya-«شود و یفعل افزوده م هشیباستان به ر یرانیا يهادر زبان يساختواژ یمجهول يهاکه در ساخت

يهادهد به صورتیم لیتشک مجهول هماد»-yâ -«و »ya--«یاردالن ،یسوران يکرد يهاشیدر گو، 
به  يکرد يساختواژ یمجهول يهاوجود ساخت اند ادعا کرده است و ماندهیباق یو هورام یالمیا ،يکلهر

و تحول زبان  یخیتار یشناسهم در زبان مکن استباستان م یرانیا يها مجهول در زبان اقیسبک و س
مورد استفاده  ینو مانند فارس یرانیا يها زبان ریمجهول در سا تیم در کمک به روشن شدن ماهو ه

 .ردیقرار گ نیمحقّق
ایرانی  هاي مختلف به بررسی ساخت مجهول درگویش) 1390(وندآلکامی   خاله و جالله کیشه رضایتی

 هاین مطالعه تنها به شیو در. ندپرداخت) کالردشتی و رامسري(ي تبرهاي زبان  از جمله برخی گویش
بر اساس . بودن بررسی نشد نوع آنها به لحاظ نحوي یا واژگانی وساختن جمالت مجهول پرداخته شد 

 فعل با مواردي مصدر در و مفعولی صفت ترکیب از ها این مطالعه، ساخت مجهول در این گویش
ها به  که در این گویشدر کالردشتی » babiyan «در رامسري و» vagetən «یا »vaketən«کمکی
 .شود می ، ساختهاست» شدن«معناي 
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  يتبرجمالت مجهول در زبان  - 3
ي حاکی از این است که ظاهراً دو نوع ساخت مجهول تبرهاي مربوط در گویش بابلی از زبان  بررسی داده

ه اسمی ها از ترکیب اسم مفعول فعل متعدي یا یک گرو یک نوع از این مجهول. در این گویش وجود دارد
  ساز  استدالل نحوي که به پیشوند منفی هبا ارائ 1-3در بخش . شود ساخته می» bayyen «و فعل

فعل اصلی سبک  »bayyen«که در این نوع مجهول فعل  شود، نشان داده شده است مربوط می»-ن«
ي دیگر هاي نحو با استفاده از برخی استدالل 2- 3در بخش . توان آن را فعل کمکی دانست است و نمی

هاي  بستهو پذیرفتن برخی وا توزیع یکسان با صفات ،»تر«از جمله حذف مسند، پذیرفتن پسوند تفضیلی 
در . دصفت است و نقش مسند دار  اء غیرصرفی در این ساختکه اجز پیشین صفات نشان داده شده است

کیل محمول و جزء غیر فعلی آن با هم تش» bayyen«که فعل نیز نشان داده شده است 3-3بخش 
-یعنی مجهول معنایی بررسی می نیز به نوع دوم مجهول در این گویش 4-3در بخش . دهند مرکب می

جمالت زیر به ترتیب . فرد بدون ذکر فاعل استفاده شده استکه در آن از فعل سوم شخص م شود
  .هند شدکه در این مقاله بررسی خوا مجهول ذکر شده در این گویش است هاي هایی از ساخت نمونه

  
10 - bayye  baxerd  Ghezâ  

  غذا   خورده           شد  
  ‘.غذا خورده شد’
  

11 - bakushte-ne  Ve-re   
  او -را  کشت-ش ج3  

  ‘.او را کشتند’
  )bayyen( عنصر فعلی - 3-1

فعل کمکی » bayyen«و جمالتی از این دست) 10( هکه در جمل شودنشان داده می در این بخش
است تنهایی ناقص   منظور از سبک این است که معناي این فعل به. سبک است، بلکه فعلی اصلی یستن

هاي  هاي متعدي و در برخی جمالت دیگر گروه توسط صفت مفعولی فعل)  10(اي مانند   و در جمله
  . شود عنوان جزء غیر فعلی کامل می  اسمی به

آن با افعال   قایسهاست، م»bayyen  «بودن فعل به ظاهر کمکی  یکی از شواهدي که دال بر اصلی
دهد، این  نشان می) 13( هکه جمل چناندر این گویش، آن. است »-ن«ساز  پیشوند منفیاز نظر ماضی بعید 

  .شودمتصل نمی فعل اصلیبه  و چسبد عنوان فعل کمکی می  به» biye«پیشوند به فعل 
  

12 - bi-ye  baxerd  ghezâ-re  Ve  
  او  غذا-را  خورده  بودن- م ش3  

  ‘.ا را خورده بوداو غذ’
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13 - n-ay-ye  baxerd  ghezâ-re  Ve  

  او  غذا-را  خورده  منفی- بودن- م ش3  
  ‘.او غذا را نخورده بود’
  

شود در ساخت مجهول افعال ماضی بعید نیز  مالحظه می) 15(و ) 14(که در جمالت  حال، همانطور 
 .چسبد نمی» bayyen«گاه به فعل پیشوند مذکور هیچ

  
14 - bayibi-ye  baxerd  ghezâ  

  غذا  خورده  بودنشده- م ش3  
  ‘.غذا خورده شده بود’
  

15 - n-ay-ye  bayi  baxerd  ghezâ  
  غذا  خورده  شده  منفی- بودن- م ش3  

  ‘.غذا خورده نشده بود’
  

) بود(» biye «به فعل کمکی »-ن«ساز  پیشوند منفی  که در آن) 15(  هساختی جمل با توجه به خوش
، که »bayyen «طور نتیجه گرفت که صورتی از فعل  توان این می) 13( هآن با جمل هچسبیده و مقایس

 .شود، فعلی اصلی است نه کمکی ظاهر می» biye «پیش از فعل کمکی
فعلی اصلی است، » bayyen «تواند گواهی بر این فرض باشد که فعل استدالل دیگري که می

در ماضی بعید ) بودن(» biyen«هاي اصلی نسبت به فعل کمکی  ساختار صوري یکسان آن با فعل
مضارع اخباري و  هو نیز شناس) 17 هجمل(جه التزامی در و) باشد( »bashe «، فعل کمکی) 16ي  ها جمله(

  .است) 18ي  ها جمله(التزامی 
 »bayyen «و) خوابیدن(» bâxeten «گونه تمایز توزیعی بین شود هیچ طور که مشاهده می  همان

در کاربردهاي گوناگون  »bayyen «توان نتیجه گرفت که فعل این می ربناب. شود مشاهده نمی) شدن(
توان شأن و  هاي اصلی این زبان دارد و نمی خود در این زبان، ساختار صوري و توزیع یکسان با دیگر فعل

  .هاي اصلی این زبان دانست جایگاه آن را در گروه فعلی متمایز از دیگر فعل
16 - bi-me  bâxet  Men  a.  

    من  خوابیده  دم بو- م ش1  
  ‘.من خوابیده بودم’

  
 bi-ye  bayibanvisht  Nâme  b.  

    نامه  شده         نوشته  بودن- م ش3  
  ‘.نامه نوشته شده بود’
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17 - bash-em  bâxet men  Shâyed  a.  
    شاید  من  خوابیده  باشم- م ش1  

  ‘.من خوابیده باشمشاید’
  
 Bâshe  bayi  banvisht  nâme Shâyed  b.  
    شاید  نامه  نوشته  هشد  باشد  
  ‘.نامه نوشته شده باشدشاید’
 

18 - sem-bâxe  me/-xese  Men  a.  
    من  خوابیدن- می  خوابیدن-ب  

  ‘بخوابم/ خوابم من می’
  

 ve-bav  banvisht  ne /-bu  banvisht Nâme .b  
    نامه  نوشته  شود - می/   نوشته  شود-ب  

  ‘.بشود/ شود نامه نوشته می’
  »bayyen«جزء غیرصرفی فعل - 3-2

. است هاي معروف به مجهول گونه جزء غیرصرفی ساخت شواهدي وجود دارند که حاکی از رفتار صفت
. ها استاز سوي آن »تر«پذیرفتن پسوند تفضیلی  هاي نحوي صفات در این گویش، یکی از ویژگی

. تفضیلی شوند ،»تر«توانند با پذیرفتن پسوند  دهد صفات در این زبان می نشان می) 19( هکه جمل آنچنان
  .تفضیلی شده است هحاوي درج »تر«با پذیرفتن پسوند  »خوشگل«در این جمله صفت 

19 - xushgel-ter-e  kijâ  Untâ  
  آن  دختر  زیبا-تر-است  

  ‘.آن دختر زیباتر است’
هاي  مشهود است، به برخی از اجزاء غیرصرفی افعال در ساخت) 23(و ) 21(که در جمالت  همانطور 

 هپذیرفتن این پسوند که نشان. توان این پسوند را اضافه کرد ول در این گویش نیز میمعروف به مجه
تواند حاکی از این باشد که جزء غیر صرفی فعل موسوم به مجهول در  صفات در این گویش است می

  . واقع امر صفت است و نه فعل
20 - bay-ye  bapet  Ghezâ  

  غذا  پخته  شد -ش م3  
  ‘.غذا پخته شد’

  
21 - bay-ye  bapet-ter  Ghezâ  

  غذا  پخته - تر  شد -ش م3  
  ‘.غذا پخته تر شد’
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22 - bay-ye  xerâb  Sere  

  خانه  خراب  شد -ش م3  
  ‘.خانه خراب شد’

  
23 - bay-ye  xerâb-ter  Sere  

  خانه  خراب - تر  شد -ش م3  
  ‘.تر شد خانه خراب’

هاي معروف  صرفی ساختجزء غیر توان به هاي پیشین صفات را نیز می این، برخی وابسته عالوه بر
است که کاربرد آن  »xale«صفات در این گویش قید هاي پیشین یکی از وابسته. به مجهول اضافه کرد

آمده و آن ) کوچک(» kechik «در این جمله قید مذکور پیش از صفت. شود مالحظه می) 24(در جمله 
  .را توصیف کرده است

24 -  kechik-e  xale  kijâ  Untâ  
  آن  خترد  خیلی  کوچک-است  

  .‘آن دختر خیلی کوچک است’
، وابسته پیشین »bapet «جزء غیرصرفی هاي موسوم به مجهول است، که از ساخت) 25( هدر جمل

  . ساخت است خوش هشود یک جمل که مشاهده می چنان  را پذیرفته است و حاصل آن هم »xale«صفت 
25 - bay-ye  bapet  xale  Ghezâ  

  غذا  خیلی  پخته  شد-ش م3  
  ‘.خیلی پخته شدغذا ’

خود  همعروف به مجهول نیز به نوب  پبشین صفات از سوي جزء غیرصرفی ساخت هپذیرفتن وابست
  .صفت باشد هها به طبق تواند حاکی از تعلق این واژه می

عدم تعلق جزء غیر صرفی به افعال و در نتیجه  هشاهد دیگري نیز وجود دارد که به نوعی تائیدکنند
تواند  استداللی که می. شود بودن این اجزاء مربوط می  این شاهد به اسنادي. ر استصفت بودن این عناص

در مورد ساخت مجهول در ) 1381(حذف مسند است که انوشه  دهد، ها را نشان  بودن این ساخت  اسنادي
حذف فعل اصلی و حفظ فعل کمکی موجب بدساختی جمالت در این . زبان فارسی به کار برده است

هاي اسنادي، حذف مسند و حفظ فعل اسنادي  که در مورد ساخت در حالی) 26  جمله(شود  گویش می
  ).27  جمله(امکان پذیر است 

26 - bi-ye  berâr  ven-e  vali  bi-ye  n-ashi  *ve  
  او  منفی-رفته  بودن- م ش3  ولی  او- حالت اضافی  برادر  بودن- م ش3  

  ‘.او نرفته بود ولی برادرش بود’
  

27 - bay-ye  berâr  ven-e  vali  n-ay-ye   xâr  ve  
  او  خوب  منفی- بودن- م ش3  ولی  او- حالت اضافی  برادر  شد- م ش3  
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  ‘.او خوب نشد ولی برادرش شد’

داشتن جزء  دهند، با حذف جزء غیر صرفی جمله و نگه نشان می) 29(و ) 28(جمالت  آنطور که 
این نظر رفتاري شبیه جمالت  ها از این، این ساخت بنابر. ساخت هستند صرفی این جمالت کماکان خوش

  .اسنادي دارند
28 - n-ay-ye  sere  untâ  vali  bay-ye   xerâb  sere  Intâ  

  آن  خانه  خراب  شد- م ش3  ولی  آن  خانه  منفی- بودن- م ش3  
  ‘.این خانه خراب شد اما آن خانه نشد’
  

29 - n-ay-ye  pârche  ven-e  vali  bay-
ye  

buri  pârche  M-e  

- م ش3  
  منفی-بود

حالت   پارچه
  او-ضافیا

- م ش3  ولی
  شد

حالت   پارچه  بریده
  من-اضافی

  ‘.پارچه من بریده شد اما پارچه او نشد ’
، پذیرفتن »تر«شده در این بخش که شامل پذیرفتن پسوند تفضیلی   هاي ارائه با توجه به استدالل

  توان نتیجه گرفت جزء غیرصرفی فعل هاي پیشین صفات، و حذف مسند است، می برخی وابسته
»bayyen«و متعلق به طبقه صفات است و نقش مسند دارد ، فعل نیست.  

همراه   به »bayyen«دهیم که فعل  هاي افعال مرکب نشان می در بخش بعد با ذکر برخی از ویژگی
  .دهند جزء غیرصرفی خود یک محمول مرکب تشکیل می

  هاي مجهول افعال مرکب در ساخت - 3-3
 »هیچ«اي مانند  هاي سازه کننده شدن نفی  هاي افعال مرکب را ظاهر یکی از ویژگی) 1377(البرزي ورکی 

 هکنند که نفی »-ن«ها برخالف تکواژ  کننده این نفی. داندمیپیش از جزء اسمی افعال مرکب  »هرگز«و 
یعنی یک فعل مرکب تنها وقتی . کنند معین و نه کل جمله را منفی می هیک ساز جمله است، منحصراً

این در حالی است که اگر . اي پیش از جزء اسمی آن ظاهر شود هاي سازه کننده شود که نفی تواند نفی می
در جمله . ها بین دو جزء فعل مرکب جاي گیرد، جمله حاصل غیرقابل قبول تلقی خواهد شد کننده این نفی

) خوردن زمین(»zaminbaxerden«پیش از جزء اسمی فعل مرکب) هرگز(»nâbedâ«هکنند نفی) 30(
مذکور با قرارگرفتن  هکنند نفی) 31(قرار گرفته و جمله قابل قبول است، این در حالی است که در جمله 

  .دست داده است  اي غیرقابل قبول به در بین دو جزء فعل مرکب جمله
30 - na-xerde  zamin  nâbedâ  dele  zendegi-e  Ve  

  او  زندگی   - حالت اضافی  در  هرگز  زمین  منفی - خورد  
  ‘.دگی هرگز زمین نخورداو در زن’

  
31 - na-xerde  nâbedâ  zamin  dele  zendegi-e   *Ve  
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ها  کننده حال چنانچه در جمالت مورد بحث یعنی جمالت موسوم به مجهول درصدد استفاده از این نفی
دهد، این  می نشان) 33( هو در مقابل بدساختی جمل) 32( هساختی جمل که خوش چنان برآئیم، هم

شدن آن به جزء   که اضافه طوري  به. رودکار  جزء غیر صرفی این افعال به زوماً باید قبل ازها ل کننده نفی
ها افعال موسوم به  کننده شدن نفی شواهد مربوط به اضافه این از نظر بنابر. کند فعلی جمله را بدساخت می

  .مجهول رفتاري همانند رفتار افعال مرکب دارند
32 -  n-ay-ye  banvisht  nâbedâ  nâme  Untâ  

  آن  نامه  هرگز  نوشته  منفی -شد -ش م3  
  ’‘.آن نامه هرگز نوشته نشد

  
33 -  n-ay-ye  nâbedâ  banvisht  nâme  *Untâ  

  آن  نامه  نوشته  هرگز  منفی -شد -ش م3  
  ’‘.آن نامه نوشته هرگز نشد

 هاي تشخیص افعال مرکب از افعال ساده را عدم امکان تفکیک نیز یکی از روش) 1376(دبیرمقدم 
دهد دو جزء فعل معروف  نشان می) 34( هکه بدساختی جمل آنچنان. داند اجزاي افعال مرکب از یکدیگر می

  .ل در این گویش تفکیک ناپذیرندبه مجهو
34 -  n-ay-ye  nâbedâ  davest  dar  *Untâ  

  آن  در  بسته  هرگز  منفی -شد -ش م3  
  ‘.آن در هرگز بسته نشد’

دهد به  هاي موسوم به مجهول را نشان می وجود در ساختبودن افعال م استدالل دیگري که مرکب
فعل مرکب این است که  هدهند هاي اجزاي تشکیل یکی از ویژگی. شود جانشینی اجزاي آن مربوط می

در این . روند کار  دارد، به هایی که یک اسم قرار صورت مصدري قادرند که در تمامی جایگاه  این اجزا به
روند، که  کار می هاي نحوي که صورت مصدري افعال مرکب به جایگاه هر همشود که د زبان مشاهده می

هاي موسوم به مجهول نیز به صورت  ، این دو جزء فعلها است هاي نحوي اسم مان جایگاهدر واقع ه
، جایگاه )35 هجمل( جایگاه فاعلها در این زبان عبارتند از  اسم هاي نحوي جایگاه. روند کار می مصدري به

جایگاه  که برخالف زبان فارسی) 36 هجمل(، جایگاه پایانی اضافه در گروه اسمی )36 هجمل( مفعول
که برخالف زبان ) 37 هجمل(الیه در آن متفاوت است و جایگاه قبل از حرف اضافه  مضاف و مضاف

اي ظاهر شده و اسم پیش از آن  فارسی، حرف اضافه در آن پس از اسم و در انتهاي گروه حرف اضافه
  . آید می
35 - ajib-e  xale  baxerd-bayyen,  ghezâ-e  Intâ  

  این  غذا - حالت اضافی  شدن - خورده  خیلی  عجیب -است  
  ‘.خورده شدن این غذا خیلی عجیب است’
  

36 -  hasse  banvisht-bayyen  intâ-e  bahs  Ame  
  ما) حالت اضافی(  بحث  این - حالت اضافی  نوشته -شدن  است  
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  ‘.بحث ما نوشته شدن این است’

  
37 -  hakerde-

me  
ta’ajjob  xale  baxerd-bayyen-

e-jâ  
ghezâ-e  Int  

 - شدن- حالت اضافی-از  خیلی  تعجب  کرد-ش م1  
  خورده

- حالت اضافی
  غذا

  این

  ‘.از خورده شدن این غذا خیلی تعجب کردم’
و  »bakherdbayyen«هاي مصدري   شود صورت طور که مشاهده میهمان

»banvishtbayyen« هایی که  ه جایگاهدري دیگر افعال مرکب در این گویش در هممانند صورت مص
همراه   که جزء غیرصرفی به است  ها نیز حاکی از آن این داده. ندرو قرار دارد، به کار می  ها در آن اسم
  .ا یک فعل مرکب یا مسند مرکب استه در این ساختار» bayyen«فعل

و جزء غیر صرفی آن در » bayyen«رسیم که فعل یشده به این نتیجه م هاي ارائه با توجه به تحلیل
  .دهند هاي معروف به مجهول در این گویش یک محمول مرکب تشکیل می ساخت
  

  تبري  در مجهول معنایی - 3-4
لحاظ دستوري،  اند اما بهدر این گویش وجود دارند که از نظر معنایی شبیه جمالت مجهولهایی  ساخت

در این . کار نرفته است ها بهدر آن) و جزء غیرصرفی  »bayyen«فعل(ساخت معروف به مجهول 
  .شود با فعل سوم شخص جمع بدون فاعل بیان می  ها که فاعل جمله، نامعلوم است، جمله ساخت

کاله « شود مانند مجهول ساخته نمی» شدن«کند که با فعل نیز به مواردي اشاره می) 1382(جباري 
است که از نظر  »کاله سر کسی گذاشته شدن«به صورت  همکه نوع مجهول آن  »سر کسی گذاشتن

 »کاله سرش گذاشتند«دهند عبارتی مانند  ترجیح می فارسی زبانان. یشوران فارسی قابل قبول نیستگو
) همان(از نظر جباري . اي بدون ذکر فاعل با فعل سوم شخص جمع است را به کار ببرند که جمله

ن لحاظ که کنشگر آنها ر معنایی مجهول به حساب آورد از ایاز نظتوان مواردي از این دست را نیز  می
  .معلوم نیست
وند  خاله و جالله و رضایتی کیشه) 1389(، رضایی) 1385(، صحرایی و کاظمی نهاد ) 1381(پاکروان 

هاي متعدي معلوم  هاي مجهول را صیغه سوم شخص جمع فعل نیز یکی از انواع ساخت) 1390(آلکامی 
 فاعل با جمع شخص سوم فعل با هجمل ها را این ساخت) همان(پاکروان . اند دانستهبدون عامل 

آن را به ترتیب صورت غیر ) همان(و رضایی  )همان(صحرایی و کاظمی نهاد  .است نامیده )پنهان(مکتوم
) فعل(صحرایی و کاظمی نهاد دلیل آن را اهمیت خود عمل . اند شخصی و مجهول غیرشخصی نامیده

هاي غیر شخصی جزء غیر  اند و بر این باورند که در ساخت شرکت کنندگان در آن عمل دانسته نسبت به
  .فعلی مورد تاکید است
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اما نظر به این که فاعل  ،است هاي معلوم استفاده شده ، زیرا در آنها از فعلاندها در ظاهر معلوم این ساخت
دلیل   نشدن فاعل ممکن است به  ذکر. ندشو ها بیان نشده است، از نظر معنایی مجهول شمرده میآن

بودن آن، عدم تمایل گوینده به ذکر آن، یا اهمیت بیشتر عمل نسبت به فاعل آن از نظر گوینده   ناشناخته
این در این نوشتار  اند و بنابر ها از نظر معنایی مجهول توان گفت این ساخت در هر صورت می. باشد

  .شوند نامیده می »مجهول معنایی«
ها ممکن است در هر زبانی وجود داشته باشند، اما نکته قابل توجه این است که بسیاري  ین ساختا

ي در یک خانواده تبرها، از جمله زبان فارسی که با زبان  هایی که ممکن است در بسیاري از زبان از فعل
کار  مجهول معنایی بهصورت   روند، در این گویش به کار  هاي موسوم به مجهول به قرار دارند، در ساخت

دهند، شکل موسوم به مجهول  نشان می) 41(و ) 39(جمالت  همانطور که). 41و  38جمالت ( روند می
  .این افعال در این گویش غیر قابل قبول است

» bakushten «)کشتن(  
38 - bakushte-ne  Ve-re  
  او -را  کشت-ش ج3  

  ‘.او را کشتند’
  

39 - bay-ye  bakusht  Ve  
  او  هکشت  شد-ش م3  

  ‘.او کشته شد’
  

»batten «)گفتن(  
40 - biyam-u  Ve  batte-ne  Veshun  

  ها آن  گفت-ش ج3  او  آمد-ش م3  
  ‘.آنها گفتند او آمد’

  
41 - biyam-u  ve  bay-ye  Batte  

  گفته  شد-ش م3  او  آمد-ش م3  
 ‘.گفته شد او آمد’

لی قرار دارند که در هم در گروه افعا) شکستن(» beshkessen «مثل هاي ارگتیو بعضی از فعل
به ) 42جمله (صورت مجهول معنایی  روند و به هاي موسوم به مجهول به کار نمی این گویش در ساخت

  . روند کار می
42 - beshkesse-ne  shâxe-re  dâr-e  Untâ  

  آن  درخت - حالت اضافی  شاخه -را  شکست -ش ج3  
 ‘. شاخه آن درخت را شکستند’
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43 - bay-ye  beshkes  shâxe  dâr-e  Untâ  
  آن  درخت- حالت اضافی  شاخه  شکسته  شد-ش م3  

  .‘شاخه آن درخت شکسته شد’
هاي موسوم به مجهول  گر تمایل کمتر این گویشوران نسبت به استفاده از ساخت هاي فوق نشان داده

مجهول »bayyen« هایی که با رسد تعداد فعل نظر می  به. است) bayyenاسم مفعول یا صفت و فعل (
شود، در این گویش  ها استفاده میز روش مجهول معنایی براي بیان آن، یا به عبارت دیگر، اشوند نمی

هاي معلوم نسبت به  طور کلی در این گویش تمایل بیشتري به استفاده از صیغه  به. بسیار فراوان است
رد وجود دارد و در نتیجه کارب) bayyenاسم مفعول یا صفت و فعل (هاي موسوم به مجهول  صورت

گونه که  همان) هاي ایرانی است که آن هم از خانواده زبان(فعل مجهول مانند فارسی گفتاري امروز 
  . اعتقاد دارند، روندي رو به افول دارد) 1390(وند آلکامی  خاله و جالله رضایتی کیشه

  
  گیري نتیجه - 4

در  حوي حائز اهمیتهاي ن عنوان یکی از ساخت  به مجهولموسوم به  فعلی  ساخت در پژوهش حاضر
و جزء »bayyen«به این منظور ابتدا فعل. بررسی شد) گویش بابلی(ي تبر در زبان شناسی زبان

که با افعال ماضی بعید تحلیل و نشان داده شد   در مقایسه »-ن«ساز  نظر پیشوند منفی را از غیرصرفی آن
ها با به  ء غیرصرفی این ساختسپس جز. اصلی است نه کمکی ها از نوع فعلفعلی موجود در آنعنصر 

، توزیع یکسان آنها با صفات، پذیرفتن »تر«هایی از جمله پذیرفتن پسوند تفضیلی کارگیري استدالل
 تعلق دارند ها به طبقه صفت این واژه کهشد  و استداللین صفات، و حذف مسند بررسی هاي پیش وابسته

هاي مجهول مذکور، از نوع مجهول  که ساخت مداین نتیجه به دست آ بر اساس این شواهد. )25 هداد(
در این ساختارها، با استفاده از » bayyen «اجزاء غیر صرفی و فعل هرابط از نظر. اند و نه نحويیواژگان

ها، توزیع نفی  هاي مصدري افعال مرکب و اسم هاي محور جانشینی مشترك بین صورت استدالل
که این دو جزء موجود هاي افعال مرکب این نتیجه حاصل شد  یدیگر از ویژگ اي و برخی هاي سازه کننده

این  بنابر. )32 هداد( دهند هاي موسوم به مجهول در واقع یک فعل یا مسند مرکب تشکیل می در ساخت
غیرصرفی و صرفی تشکیل  جزء توان گفت که دو هاي ذکرشده در این دو بخش می با توجه به استدالل

هاي مجهول  توان ساخت اند را نمی ترتیب مسند و فعل اصلی شناخته شده  ها که به این ساخت هدهند
این  جزء غیرصرفی به عبارتی دیگر. محمول مرکب دانستها را حساب آورد بلکه باید آن  نحوي به

تشکیل  که آن را فعل اصلی نامیدیم مجموعاً جزء صرفیهمراه  ها که آن را مسند نامیدیم به ساخت
  نشان دادیم که در این ،)محمول مرکب( ،واژگانی مجهول وجود برعالوه  .ددهن محمول مرکب می

رغم داشتن مفهوم  سوم شخص جمع بدون فاعل وجود دارند که علی ههایی با صیغ ساخت ،گویش
  در بررسی. )38 هداد( آنها را مجهول معنایی نامیدیم ي ساخت مجهول نیستند، از این نظرحاو ،مجهول

خص شد این مجهول فراوانی بسیاري در این گویش دارد و گویشوران تمایل این نوع مجهول مش
  .مجهول از نوع واژگانی دارند  در مقایسه با ساخت  بیشتري نسبت به استفاده از آن
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