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 چکیده
در سنت  برانگیز در نحو زبان فارسی بوده است. از موضوعات مباحثه همواره وجود ساخت مجهول

« شدن»عول فعل متعدی و فعل کمکی توالی اسم مف ،شناختی های زبان دستورنویسی و نیز اغلب تحلیل

گرا  کوشد تا از منظر برنامۀ کمینه مقالۀ حاضر میدر این میان، شمار رفته است.  ساخت مجهول فعلی به

قائل  4و صفتی 3های فعلی ولمجهدر  2وند اسم مفعولپس( میان 2006و نیز برپایۀ تمایزی که اِموندز )

یا  5محمول مرکب نامفعولی، در واقع در این زبان فعل مجهول تلقی شده است، نشان دهد که آنچه

و جزء غیرفعلی محمول با مقولۀ دستوری صفت، است که در آن اسم مفعول،  صفتیعبارتی مجهول  به

ها در هر دو سطح  در این ساختهستۀ گروه فعلی کوچک است و بنابراین، پسوند اسم مفعول « شدن»

طبق این تحلیل که برپایۀ حرکت فعل در زبان فارسی استوار است،  صورت منطقی و آوایی حضور دارد.

های نحوی دارد و  ای در اشتقاق که نقش و جایگاه دوگانه« بودن» 6برخالف فعل دستوری« شدن»فعل 

 شود ـ ی )در جمالت اسنادی( ظاهر میعل ربط( و هم در مقام ف7عنوان فعل کمکی )در نمود کامل هم به

اسم مفعول نیز  ندارد. 8این زبان فرافکن بیشنۀ مجهولالجرم ای است و  فاقد چنین کارکرد دوگانه

 یابد. در صورت منطقی، تعبیر صفتی می« ـه»دلیل حضور پسوند  به
 

 اسم مفعولحرکت هسته، مجهول فعلی، مجهول صفتی، محمول نامفعولی،  های کلیدی: واژه

                                                      
 mazdakanushe@ut.ac.ir                                                                . رایانامۀ نویسندۀ مسئول: 1

2
.past participle suffix 

3
.verbal passive 

4
.adjectival passive 

5
.unaccusative complex predicate 

6
.grammatical verb 

7
.perfect aspect 

8
.Passive Projection (PassP) 
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 ـ مقدمه 1

 مختلف های تنها در نظریه که نه های نحوی است ساخت مجهول از جمله اشتقاق

 توجهایرانی نیز  شناسان دستورنویسان و زبانشناسی اهمیت بسیاری دارد، بلکه  زبان

 اند. دست داده بهساخت این از  مختلفیهای  تبیین و اند به آن کردهای  ویژه
 وبیش همگونی های کم ، تحلیلهای جزئی تفاوت مگر برخی ،در سنت دستورنویسی

تنها توالی اسم مفعول یک فعل  ،اغلب آنها در شود و های مجهول دیده می از ساخت

 و گیویانوری ؛ 1351)خانلری  شمار رفته است بهمجهول  جملۀ« شدن»متعدی و فعل 

معتقد است که  از معدود دستورنویسانی( 167: 1364)(. از آن میان، شریعت 1377

تواند  های مجهول کلمۀ دیگری با معنای اسم مفعول یا صفت مفعولی می در ساختاست 

معلوم/ »هایی همچون  صورتوی ترتیب،  بدین .جای اسم مفعول فعل متعدی بیاید به

 .کند میرا نیز فعل مجهول تلقی « تعیین شدنتشویق/ گرفتار/ 

و « شدن»های نحوی دارای  ز ساختهای مختلفی ا شناسان تحلیل در میان زبان

)از  اند که برخی زبان فارسی را فاقد ساخت مجهول دانسته توان یافت؛ چنان انواع آن می

؛ طالقانی 2005؛ فولی، هارلی و کریمی 1377؛ واحدی لنگرودی 1352پور  جمله: خیام

؛ 1984؛ لمبتون 1348)باطنی  اند و بسیاری دیگر وجود آن را تأیید کرده ،(2008

میان  از، 1389و رضایی ؛ 1386مهند  ؛ راسخ1371؛ وحیدیان کامیار 1364دبیرمقدم 

فولی، هارلی و کریمی  ( و1377واحدی لنگرودی ) . در گروه نخست،بسیاری دیگر(

فارسی، فعل  در انکار وجود ساخت مجهول در همسو،وبیش  کمدر تحلیلی  (2005)

هستۀ گروه فعلی کوچک در فعل سبکی را نه یک فعل معین یا کمکی، بلکه « شدن»

(vP )های مرکب را در شمار محمول« شدن»دارای  جمالت ود نگیر درنظر می (CPr) 

محمول ( NV)جزء غیرفعلیِ با نقش صفتی، که در آنها اسم مفعول،  دانند مینامفعولی 

 است.

 سه نوع ،«شدن»اشاره به نقش دوگانۀ فعل  ضمن( 1364دبیرمقدم )گروه دوم، در 

(، و بمب توسط او منفجر )کرده( شد) مجهول(، خود منفجر شد بمب خودبه) ناگذرا ساخت نحوی

 (1371. وحیدیان کامیار )شناسد ( را بازمیبمب منفجر شدمبهم بین ناگذرا و مجهول )

کند و  را نسبت به تعبیر سنتی آن محدودتر می« شدن»دارای  های مجهولِ گسترۀ فعل

، (گداخته آهنِ)مانند:  چه صفت مفعولی کاربرد صفتی داشته باشدچنان شود که یادآور می

شود، همان جملۀ اسنادی و متشکل از یک مسند و فعل  آنچه ساخت مجهول خوانده می



 3/گرا ینهکممسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی 

 
 

در  مجهول( ساخت 1386مهند ) راسخنزد (. آهن گداخته شدمانند: است )« شدن»ربطی 

های بدون فاعل با  و جمله است« صفت مفعولی + شدن»فارسی امروز تنها دارای صورت 

شمار  مجهول به( ماشینم را دزدیدند: شناسۀ فعلی سوم شخص جمع )در الگوهایی مانند

مجهول غیرشخصی  ها را این نوع ساختسو  از یک( 1389رضایی ) در مقابل، روند. نمی

(، تغییر تعدی را نوعی 1364برخالف تحلیل دبیرمقدم )شمارد و از سوی دیگر،  برمی

« منفجر کردن/ شدن، باز کردن/ شدن»از نظر او تناظرهایی همچون  داند؛ نمی مجهول

گول »هایی همچون  ترند که در جفت فرایندی اشتقاقی و تنها یک مورد از روندی کالن

  شود. می مشاهدهنیز « کار بردن/ رفتن، و برانداختن/ برافتادن زدن/ خوردن، به

های دارای فعل  به ساخت عمدهردهای شد، رویک گفتهدر مجموع و براساس آنچه 

 بندی کرد: صورت زیر جمع توان به در زبان فارسی را می« شدن»
 سازد. محمول مرکب نامفعولی می« اسم مفعول + شدن»فارسی فاقد مجهول نحوی است و  الف. (1)

 شود. ساخته می« اسم مفعول + شدن»مجهول نحوی در فارسی صرفاً از ترکیب  ب. 

 نیست.« اسم مفعول + شدن»نحوی در فارسی منحصر به ترکیب  مجهول پ. 

هایی در حمایت از  کوشد شواهد و استدالل که نوشتار حاضر می ـ الف( 1) گزارۀ طبق

های موسوم به مجهول، جزء غیرفعلی یک  در ساخت اسم مفعول دست دهد، آن به

فعلی کوچک  در هستۀ گروه «شدن»فعل سبک محمول مرکب و در واقع متمم صفتی 

که نقش و جایگاه « بودن»ـ برخالف فعل دستوری « شدن»اساس این رویکرد، است. بر

عنوان فعل کمکی )در نمود کامل( و هم در  های نحوی دارد و هم به ای در اشتقاق دوگانه

در است و  هکرد دوگانفاقد کار ـ شود ی )در جمالت اسنادی( ظاهر میمقام فعل ربط

 رود. ر نمیکا نقش فعل کمکی به

 و پیشینۀ حاضر، بخش بعدی از منظر دستور زایشی به پس از مقدمه، ترتیب بدین

شود تا در  تالش میپردازد و در بخش سوم،  های مجهول می ساخت تبیین معرفی و

هایی در حمایت از  گرا و برپایۀ شواهد مستقل زبانی، استدالل چارچوب برنامۀ کمینه

این رویکرد  های پیش روی پرسشاز پیامدها و  نیز در پایان. ـ الف( ارائه شود 1رویکرد )

های نحوی دارای فعل  با توجه به تمرکز نوشتار حاضر بر ساخت آید. میان می سخن به

های  ( را از مجهول1389( تحلیل رضایی )ـ الف تا پ 1های ) یک از فرض ، هیچ«شدن»

 ردازند.پ کنند و اساساً به آن نمی غیرشخصی تأیید یا رد نمی

 



1394 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،6 سال ،یزبان هایپژوهش/  4 

 مجهول در دستور زایشیـ  2

برانگیز در  مجهول همواره از موضوعات مباحثه ساخت جمالتبازشناسی و تحلیل 

گرا  رویکردهای مختلف دستور زایشی و از جمله نظریۀ اصول و پارامترها و برنامۀ کمینه

یکی شود؛  های زبانی، این ساخت نحوی به دو گونۀ کلی تقسیم می در تحلیلبوده است. 

غالباً از افزوده شدن وند فعلی مجهول به ستاک اند و  ساختواژیکه  1ترکیبی های مجهول

های  که در زبان 2تحلیلیغیرصرفیِ  های د، و دیگری مجهولنشو فعل ساخته می

/ شدن» همتایی های کمکی فعل همراهی و عموماً از ندتر هندواروپایی الگویی رایج

: 2013؛ 251: 1985)کینان  دنگیر شکل میی اصلی صورت ناخودایستای فعل با« بودن

از در فارسی(  ـهدر انگلیسی و  en-) اسم مفعول ، پسوندمعیارهای  در تحلیل (.242

کند و مفعول  فعل را جذب می 3نقش تتای بیرونیاز دیگرسو حالت مفعولی و سو  یک

( ارتقا Spec, TPمستقیم که فاقد حالت است، به جایگاه فاعل در شاخص گروه زمان )

در  (.2006اِموندز ؛ 1986؛ جائگلی 1988؛ بیکر 1981یابد )از جمله: چامسکی  می

ایی بر گروه فعلی و نه جمله فرایندهاعمال شامل را  سازی مجهول، دستور زایشی

همچون دیگر فرایندهای تغییردهندۀ  ها،( که طی آن247: 1985)کینان  اند دانسته

. (241: 2013شود )کینان  ساخته می مولی دیگرظرفیت، یک محمول مرکب از مح

 ( :8: 1992)افرلی  ورزند میتأکید  مجهولهای  بر دو ویژگی ساخت غالباًشناسان  زبان
 ای دارد. جملۀ مجهول، در مقایسه با همتای معلوم خود، تصریف فعلی ویژه .(2)

 عل است.فاعل جملۀ معلوم در ساخت مجهولِ متناظر، فاقد نقش دستوری فا .(3)

 یادمجهول تحلیلی شناسان از دو گونه  زبانبرخی از گفته،  بر تمایز پیش افزون

یکی مجهول فضل تقدم دارند؛  (1977)واسو  ( و1973)زیگل میان آن از اند که  کرده

گشتاری تا رویکردهای  های تحلیلآشناتری دارد و از آوازۀ فعلی که پیشینۀ بلندتر و 

و دیگری  ؛(4a) ، ماننداند دست داده مختلفی از آن به های ینتبیمتأخر دستور زایشی 

در نحو زبان  و از جمله شناختی زبانهای  در تحلیلکه ( 4b) ، مانندمجهول صفتی

و دیرتر از همتای فعلی خود به عرصۀ دستور زایشی راه کمتر بدان توجه شده  فارسی

 ( :20ـ18: 2006)اِموندز  یافته است
 

                                                      
1
.synthetic passive 

2
.analytic passive 

3
.external theta role 



 5/گرا ینهکممسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی 

 
 

(4) a. During my visit, that door was quickly taken off by the tenant. 

 b. At my arrival, that door was already completely taken off. 

، های فعلی و صفتی مجهولتمایز م های ضمن برشمردن ویژگی( 20: 2006اِموندز )

نوع مجهول،  های ساختاری و تجربی در این دو ترین دلیل تفاوت شود که مهم یادآور می

 اسم مفعول. این وند که هستۀ گیرد مایه می اسم مفعولماهیت متفاوت پسوند از 

هر دو مجهول حضور دارد، اما حضور آن در صورت  1صورت آواییِمجهول است، در 

 :محدود به مجهول صفتی است 2منطقی

 حضور دارد. PFو  LF[ در A -enدر مجهول صفتی، هستۀ ] الف. (5)

 حضور دارد. PFغایب است و صرفاً در  LF[ در A -enول فعلی، هستۀ ]در مجه ب. 

همین ، اما ـ الف( 5) نیستمجهول صفتی ستاک فعل هستۀ واژگانی در صورت منطقی، 

، زیرا ـ ب( 5) رود شمار می هستۀ واژگانی ساختار خود به ،گروه مجهول فعلی ستاک در

از منظر برنامۀ . (24: 2006موندز )اِ غایب است( در این سطح en-)اسم مفعول وند 

 3حاصل از بازبینیاسم مفعول های فعلی وند  در مجهولگرا و به تعبیر نگارنده،  کمینه

رو، پس از بازبینی و  ازاینو بر روی عنصر فعلی است  4مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف

، (PassP) حذف از سوی جفت تعبیرپذیر خود بر روی هستۀ گروه فعل کمکی مجهول

که طبق آن،  5در صورت منطقی حضور ندارد )به پیروی از اصل خوانش کامل

استرویک شوند؛ های تعبیرناپذیر پیش از رسیدن به صورت منطقی باید حذف  مشخصه

تکواژ اشتقاقی است و های صفتی، وند اسم مفعول  در مقابل، در مجهول .(83: 2009

 (.91 :2005محصول فرایند بازبینی مشخصه نیست )کالینز 

ف حالت مفعولی را غالباً به تصری یعدم امکان اعطا دهۀ هشتاد میالدیدر هرچند 

به جایگاه فاعل  گروه اسمی مفعولعامل حرکت  عل مجهول نسبت داده و آن راویژۀ ف

بررسی بعد،  ، اما چندی(50-48: 1981چامسکی )از جمله  اند دانستهساختاری جمله 

و نشان داد که در  تحلیل را متزلزل ساختاین ف، های مختل مجهول در زبان ساختار

)اِموندز  مفعول مستقیم دارای حالت صرفی مفعولی است ،ها مجهول شماری از زبان

با تکیه بر ( 23: 1989، افرلی )در همین زمینه (.249: 2013؛ کینان 34: 2006

                                                      
1
.Phonological Form (PF) 

2
.Logical Form (LF) 

3
.checking 

4
.uninterpretable inflection feature (uInfl) 

5
.Full Interpretation 
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ود، ، مانند همتای معلوم خفعل مجهولکه  کند تصریح میهای زبان نروژی،  داده

با بررسی صورت مجهول نیز ( 249: 2013و کینان ) رود شمار می به دهنده حالت

ها،  دهد که در برخی از زبان های مختلف، نشان می در زبانهای دومفعولی  ساخت

، مفعول مستقیم با حفظ حالت مفعولی در جای خود باقی 1بارندی همچون یینجی

های دومفعولی زبان انگلیسی  ی از ساختای آشنا در شمار ماند. الگوی اخیر پدیده می

حالت فعل مجهول به گروه اسمی درون قالب  هاکه در آن (6) های نمونهاست؛ مانند 

یک از دو  (، صفت نتوانسته به هیچ7وصفیِ ) های مجهول . در مقابل دراست مفعولی داده

ساختی  ،2تنقض صافی حالو به دلیل  جاشده حالت بدهد گروه اسمیِ درجامانده یا جابه

 ( :35: 2006)اِموندز نادستوری حاصل شده است 
(6) a. Ann was [given the letter]. 

 b. The workers were (being) [allowed a lot of vacation]. 

(7) a. *Ann seemed [given the letter]. 

 b. *Those workers appeared [allowed a lot of vacation]. 

که ویژگی اعطای حالت از مجهول فعلی سلب فرض این از  با حمایت (6) انندی میهاالگو

جایگاه فاعل سلب نقش تتا از  ،حرکت مفعولواقعی انگیزۀ د که نده نشان میشود،  نمی

 های اسمی باشد. تواند محل فرودی برای حرکت گروه می ، این جایگاهرو و ازایناست 

توان  ( را می7( و )6های ) ، تقابل جمله( بازگردیم2006تحلیل اِموندز )اگر به 

(، اسم مفعول، همچون دیگر 7) های داده تبیین کرد. درنیز ـ الف و ب(  5برپایۀ تحلیل )

 را بازبینی کند؛تواند مشخصۀ حالت گروه اسمی بازمانده در گروه فعلی  ها، نمی صفت

 در . در مقابلفاقد این توانایی است Aهستۀ اسم مفعول با ـ الف(،  5زیرا طبق )

مجهول فعلی برای بازبینی مشخصۀ حالت گروه اسمی دوم منعی ندارد؛  ،(6) های ساخت

 ها واجد این توانایی است. یگر فعلمانند د Vـ ب(، اسم مفعول با هستۀ  5زیرا طبق )

و در چارچوب برنامۀ را برپایۀ تحلیل حاضر « شدن»دارای  جمالتدر بخش بعدی 

بر ل کمکی های فعلی، فع و با توجه به این نکته که در مجهولکنیم  بررسی میگرا  کمینه

نشان نشیند،  می( PassP)فراز گروه فعلی کوچک، در هستۀ یک گروه بیشینۀ مجهول 

دهیم که آنچه در این زبان فعل مجهول خوانده شده، درواقع مجهول وصفی یا همان  می

 محمول مرکب نامفعولی است.

                                                      
1
.Yindjibarndi 

2
.Case Filter 
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 «شدن»های دارای  از ساختگرا  کمینه یتحلیلـ  3

های  گرا و برپایۀ داده شود تا براساس مبانی نظری برنامۀ کمینه در بخش حاضر تالش می

زبان فاقد ساخت مجهول این این رویکرد ارائه شود که  تأییددر  شواهدیزبان فارسی، 

در سازد که  مجهول صفتی می« شدن»فعل دستوری  واست و توالی اسم مفعول  فعلی

 های ساختهمه، پیش از پرداختن به  بااین .استمحمول مرکب نامفعولی نوعی ی فارس

حاصل از یک صفت های  اشتقاقکه در چارچوب نظری حاضر،  کنیمیادشده، باید اشاره 

گونه که در  همان توان مجهول نحوی دانست، زیرا را نمی« نشد»فعل  همراه بهیا اسم 

در بنیادین ساخت مجهول این است که یکی از دو ویژگی ، بخش پیشین گفته شد

این در حالی (. 8: 1992ای دارد )افرلی  مقایسه با همتای معلوم خود، تصریف فعلی ویژه

شمار  مجهول به ساختها  زیر که در برخی از تحلیل( در 8)های  است که در نمونه

ی (، مقولۀ دستور1364؛ شریعت 1364؛ دبیرمقدم 1348باطنی از جمله: ) اند رفته

 نیست و طبیعتاً تصریف فعلی هم ندارد:فعل  ،همکردعنصر پیش از 
 الف. امسال این کتاب )توسط انتشارات دانشگاه( منتشر شد )= انتشار یافت/ انتشار پیدا کرد(. الف. (8)

 تصویب رسید/ مورد تصویب قرار گرفت(. نامه )از سوی هیئت مدیره( تصویب شد )= به آیین ب. 

سو فاقد موضوع بیرونی و جایگاه  نامفعولی باال، گروه فعلی کوچک از یکهای  در محمول

شاخص است و از سوی دیگر، فعل سبک نامفعولی امکان بازبینی حالت مفعولی موضوع 

بنابراین، موضوع درونی «(. انتشار پیدا کردن»در « کردن»درونی را ندارد )از جمله: فعل 

 زمان ارتقا یافته است. به جایگاه فاعل ساختاری در شاخص گروه

هایی شبیه به  درستی ساخت به (1389رضایی )اشاره شد، پیشتر گونه که  همان

که در آن  داند شان حاصل از فرایند تغییر تعدی می های سببی را دربرابر جفت (8)

های روسی،  در زبان که را ها این ساختوی  ظرفیت فعل از دو به یک کاهش یافته است.

متفاوت با  آنها رانامد و  ضدسببی میشوند،  ز یافت مینی لی و اسپانیاییمجاری، سواحی

واژۀ اشتقاقی قرار  اولی در حوزۀ ساخت به گفتۀ وی، زیرا ؛داند میساخت مجهول 

در این مقاله ضمن پذیرش نظر رضایی  گنجد. گیرد و دومی در ساحت نحو می می

ـ الف و ب(  8)های مرکب  محمول (2005، به پیروی از فولی، هارلی و کریمی )(1389)

بسا گفتن ندارد که در صورت تأیید این  نامیم. ای نامفعولی میاند،  که فاقد اسم مفعولرا 

، بان فارسی ساخت مجهول فعلی نیستدر ز« شدن»فرض که توالی اسم مفعول و فعل 

 گیرد. را نیز دربرمی (8)های نامفعولی  طور طبیعی ساخت نتیجۀ آن به



1394 تابستان و بهار ،1 ۀشمار ،6 سال ،یزبان هایپژوهش/  8 

 حرکت هسته ـ 1ـ  3

( بر روی هستۀ uInflمشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف ) ،فرانسههایی مانند هلندی و  در زبان

vP کننده  است و در نتیجه، در روند بازبینی از سوی هستۀ زمان، به گره بازبینی 1قوی

ترین خصیصۀ مشخصۀ  مهم .کند جا می فعل اصلی را نیز با خود جابهکند و  حرکت می

این است که آورد،  ها پدید می های روساختی را بین زبان که تفاوتستاره( )با نماد قوی 

صورت  2یعای موض تا سازوکار بازبینی در رابطه شود سبب حرکت آشکار در نحو می

 (.؛ و بسیاری دیگر2008بوئکس  ؛2006اِموندز  ؛2001رابرتس ) گیرد

فعلِ  ،فارسی زبان دراند که  ( برپایۀ این رویکرد نشان داده1389درزی و انوشه )

از درون این گروه خارج دلیل قوی بودن مشخصۀ تصریف آن،  ، بهدرون گروه فعلی

تواند هستۀ  یابد. این گره می ارتقا می کننده( )بازبینی گره متناظر باالتر شود و به می

، 3ساز( یا به پیروی از شرط پیوند کمینه آینده« خواستن»گروه زمان )تهی یا دارای فعل 

فعل به یکی از این دو هسته، خوشۀ  4ستۀ گروه نمود کامل باشد و در نتیجۀ انضمامه

های خانوادۀ ژرمنی نیز مشاهده  این پدیده در بسیاری از زبانشکل بگیرد.  5فعلی

دلیل همین خروج فعل از درون  به (.115: 2001؛ رابرتس 58: 1999)چینکوئه شود  می

در حذف گروه فعلی کوچک در ه باالتر است که گروه فعلی کوچک و انضمام آن به گر

فعل  ،ـ پ( 9)پرسش تأییدی و  ـ ب( 9)پاسخ کوتاه ـ الف(،  9های همپایه ) ساخت

گفته باید  شود و در هر سه ساخت پیش حذف نمی مورد نظرهمراه گروه  به واژگانی

و از جمله  یتظاهر یابد و اساساً هیچ عنصر« خواستن/ بودن»همراه با فعل تنهایی یا  به

دقیقاً ؛ ـ ت( 9) شده درج کرد توان بین دو فعل منضم را نمی قیدهای گروه فعلی

 رود: بیرون نمی vPبرخالف انگلیسی که فعل اصلی در مراحل اشتقاق از درون 
 .ــ [ داد vP، علی ]یات رو به من قرض نداد وقت ماشین تو هیچ الف. (9)

 علی بود.*ــ [ داده بود/  vPداده بود؟ علی ] اش رو به تو قرض کی قبالً ماشین ب. 

 ؟نخواهد* / ؟نخواهد فرستادــ pro [vP  ]، اش رو برای مجله خواهد فرستاد مقالهعلی  پ. 

 فقط{ بود.*ها رو }فقط{ به ما }فقط{ نشون }! فقط{ داده } علی }فقط{ اون عکس ت. 

                                                      
1
.strong 

2
.local 

3
.Minimal Link Condition (MLC) 

4
.incorporation 

5
.verb cluster 
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همراه عناصر  ک یا واژگانی بهدهند که حذف فعل سب ـ الف تا پ( نشان می 9های ) داده

همراه  آناین عنصر الزاماً با  در صورت وجود فعل کمکی، میسر نیست و vPدرون 

شده  از عناصر حذفو حفظ برخی  vPتر از  ای کوچک که حذف سازه خواهد شد )گواین

ز تأیید ـ ت( نی 9(. دادۀ )علی قبالً قرض داده بود. . . : مثالً در پاسخ کوتاه پذیر است؛ امکان

( میسر نیست. داده بوددر میان خوشۀ فعلی اصلی و کمکی )« فقط»کند که درج قید  می

 دست داد: به حرکت افعال فارسیتوان برای  ، تعمیم زیر را میبراین اساس
عنصر فعلیِ درون گروه فعلی کوچک )فعل واژگانی یا فعل سبک( در روند بازبینی از سوی گره  (10)

 شود. کننده منضم می کند و به گره بازبینی درون گروه خود حرکت می متناظر باالتر، از

را بررسی « شدن»های متشکل از اسم مفعول و فعل دستوری  اکنون ساخت

فعلی را مجهول « علی کشته شد»ای مانند  جمله. برمبنای رویکردی که ساخت کنیم می

به هستۀ  نخست« شتهک»که فعل واژگانی  است گونه این، مراحل اشتقاق آن داند می

[ را بر *uV] ای تعبیرناپذیر و قویِ کند تا مشخصۀ مقوله گروه فعلی کوچک حرکت می

به پیروی از شرط  روی آن بازبینی کند. سپس، مشخصۀ تصریف گروه فعلی کوچک

در هستۀ گروه مجهول « شدن»از سوی گره متناظر باالتر، یعنی فعل  پیوند کمینه،

(PassPارزش ) پسوند  ،ـ ب( 5و بنابراین طبق ) شود ازبینی و سپس حذف میگذاری، ب

با  یابد. تعبیر فعلی می« کشته»بود و در صورت منطقی غایب خواهد « ـه»اسم مفعول 

همراه این  ( فعل واژگانی به10، طبق )vPتوجه به قوی بودن مشخصۀ تصریف هستۀ 

عنوان  به« شدن» شود. میهستۀ گروه مجهول منضم  در« شدن» یابد و به هسته ارتقا می

 دارد، مشخصۀ تعبیرناپذیر تصریف نیز مجهولبر مشخصۀ تعبیرپذیر  عالوه ،فعلی کمکی

 :شود می و حذف بازبینیسپس،  گیرد و ارزش ]گذشته[ می که از سوی هستۀ زمان

 
( حمایت 11نیز از اشتقاق ) ی، پرسش این است که آیا شواهد زبانهمه این با

ن دلیل، این یهم )به باشدرسد که پاسخ این پرسش منفی  نظر می به. یا خیر کنند می
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در ( 12) مانندهایی  در واقع، داده. مشخص شده است( «*»نمودار با نشانۀ نادستوری 

 در« بودن»و فعل کمکی  اسم مفعولخوشۀ ای که میان  دهند پیوستگی نشان میزیر 

 :برقرار نیست« شدن»، بین اسم مفعول و فعل شدمشاهده ( 9) شواهد
 ــ [ نشدم. vPعلی در آزمون دکتری پذیرفته شد، ولی من ] الف. (12)

 ــ [ نشد. vPگفتی فقط کی در تصادف کشته نشد؟ فقط علی ] ب. 

 ــ [ نشد؟ vP] proزور به تحصیل واداشته شد،  این بچه به پ. 

 همۀ این سربازان کشته ]در راه وطن[ شدند. ت. 

در این نماید که  چنین میکنند.  ( را تأیید نمی11اشتقاق )باال ی ها یک از داده هیچ

همراه آن حذف شده  ها، اسم مفعول در درون گروه فعلی کوچک باقی مانده و به نمونه

مشاهده  «شدن»ی همراه با ها طور یکسان در همۀ اسم مفعول . این رفتار نحوی به1است

 ری بر این پدیده ندارد.شود و داشتن یا نداشتن کاربرد صفتی تأثی می

و مانند  در زبانی مانند هلندی که دارای هر دو نوع مجهول فعلی و صفتی است

تواند از محل  اسم مفعول فعلی می، دهد زبان فارسی فرایند حرکت فعل در آن رخ می

باید در جای خود  اش صفتی گونۀتولید خود حرکت کند و به گره باالتر ارتقا یابد؛ اما 

 اِموندز(. 36: 2006)اِموندز  آید دستوری حاصل میر غیر این صورت ساختی نا، دبماند

در صفت بودن کند که عنصری که  چنین تفسیر میدر هلندی  این پدیده را( 37: همان)

؛ عنصری که بین صفت و های وصفی( )مجهول کند اجباراً حرکت نمیآن ابهامی نیست، 

و های فعلی(؛  )مجهول اندن مختار است، بین حرکت کردن یا درجا ماستفعل مبهم 

 (.های ناخودایستا کند )فعل اجبار حرکت می ابهام فعل است، به بیعنصری که 

ـ الف تا ت( اسم  12های ) توان نتیجه گرفت که در ساخت می در این چارچوب،

در آن « ـه»ـ الف( پسوند  5مفعول دارای مقولۀ دستوری صفت است و بنابراین طبق )

و صورت منطقی و آوایی حضور دارد. این سخن بدین معناست که نحو با اسم در هر د

کند و ستاک  مثابۀ یک عنصر غیرفعلی رفتار می به« شدن»های همراه با فعل  مفعول

در اینجا نه یک فعل کمکی، بلکه فعل سبکی « شدن»در نتیجه،  د.بین فعلی آن را نمی

                                                      
. شود در این صورت، اسم مفعول حذف نمی کهوجود دارد  vPتر از  ای کوچک امکان حذف سازه در اینجا نیز.   1

معنای پیوستگی میان این  تظاهر یافته، به« شدن»همراه فعل  به «پذیرفته» بنابراین، در نمونۀ زیر که اسم مفعول

 است:( حذف شده vPتر از  ای )کوچک دو عنصر نیست، بلکه صرفاً یک گروه حرف اضافه

 ــ [ پذیرفته[ نشدم. PP] vPـ علی در آزمون دکتری پذیرفته شد، ولی من ]
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یک محمول مرکب نامفعولی ـ یا به  است که با همراهی عنصر غیرفعلی پیش از خود

بینی  درستی پیش در این میان، به( مجهول صفتی ـ ساخته است. 2006گفتۀ اِموندز )

های مرکب داشته  ( رفتار نحوی یکسانی با دیگر محمول12های ) که ساختشود  می

فعل ، این جملهدر « .ــ [ نشدم vP] در آزمون دکتری قبول شد، منفقط علی امسال »: باشند

جزء ، Tو انضمام به هستۀ  vP( با حرکت به بیرون از 10سبک به پیروی از تعمیم )

رو، در فرایند حذف این گروه،  جای گذاشته و ازاین به خود را در محل تولید اش غیرفعلی

اند.  ( نیز حذف شدهvPسطح  )افزودۀ «در آزمون دکتری» و عبارت کنادی «قبول»جزء 

 :خواهد بود (14)صورت بازنمایی  به( 13)ملۀ ، ساخت جدر چنین تحلیلی
 علی کشته شد. .(13)

(14). [TP [ علیvP [AP علی( کشته( [v ])شد( [T T ]شد + ]]]. 

 ،«خواستن» و« بودن»با فعل « نشد»در زیربخش بعدی، از رهگذر تعامل فعل 

 شود. ـ الف( ارائه می 1شواهد دیگری در حمایت از رویکرد )

 

 وجه آینده و د کاملـ نمو 2ـ  3

 نمود کامل باهای  رود در ساخت درست باشد، انتظار می زیربخش گذشته اگر تحلیل

رکت جای ح بعیت از شرط پیوند کمینه بهدر ت« شدن»فعل سبک ، «بودن»فعل کمکی 

در هستۀ نمود کامل ارتقا یابد و همراه با ( بودن)تر  به هستۀ گروه زمان، به گره نزدیک

( که نشان 15های ) دادهاین هسته، تشکیل یک خوشۀ فعلی دهد.  فعل حاضر در

پذیر نیستند و بین آنها  کامل از هم تفکیک نموددر « بودن»و « شدن»دهند  می

حذف اسم امکان کنند.  بینی را تأیید می توان یک گروه قیدی درج کرد، این پیش نمی

مانند یک عنصر  سازه به کند که این ها بر این نکته داللت می مفعول در این ساخت

 همراه آن حذف شده است: غیرفعلی در درون گروه فعلی کوچک باقی مانده و به
 نبودم.*ــ [ نشده بودم/  vPعلی در آزمون دکتری پذیرفته شده بود، ولی من ] الف. (15)

 بود.*ــ [ شده بود/  vPگفتی فقط کی در تصادف کشته شده بود؟ فقط علی ] ب. 

 بود؟*ــ [ شده بود/  vP] proزور به تحصیل واداشته نشده بود،  ه که بهاین بچ پ. 

 کشته شده ]در راه وطن[ بودند.*همۀ این سربازان کشته ]در راه وطن[ شده بودند/  ت. 

دو عنصر « شده»و « کشته»ـ ت(،  15گونه که پیداست، در نمونۀ غیردستوری ) همان

نیز فعل کمکی در ساخت « بودن»آیند.  می نحوی متمایزند و در ذیل دو گره مستقل

یک « شده کشته»گذشتۀ کامل است. این اشتقاق متفاوت با خوانشی است که در آن 
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 فعل ربطی است. طبیعتاً این خوانش مدنظر تحلیل حاضر نیست.« بودن»عنصر نحوی و 

، گفته شد« بودن»به فعل کمکی « شدن»سبک دربارۀ انضمام فعل آنچه با توجه به 

 خواهد بود: زیرصورت  به «علی کشته شده بود»جملۀ نحوی اشتقاق مراحل 
 گیرد: شکل میکه فاقد شاخص است، نامفعولی  vPگروه ، APبا گروه « شده»با ادغام فعل  الف. (16)

[vP [AP [ علی کشتهv ]]شده] 

 گیرد: شکل می PerfPشود و گروه  ادغام می vPبا  Perfعنوان هستۀ  به« بودن» ب. 

[PerfP [vP [AP [ علی کشتهv ه[ ]شدPerf ]بود ]]] 

 شود: منضم می PerfPبه هستۀ « شده»در روند بازبینی مشخصۀ تصریف فعل سبک،  پ. 

[PerfP [vP [AP [ علی کشتهv (شده)][Perf  + شده]بود ]]] 

 د:گیر شکل می TPشود و گروه  داد مرحلۀ قبل ادغام می )گذشته( با برون Tهستۀ تهی  ت. 

[TP [PerfP [vP [AP [ علی کشتهv (شده)][Perf  + دبوشده[ ] T ] ]]]] 

 یابد: ارتقا می TPبه شاخص  «علی» کند. را بازبینی می« بودن» مشخصۀ تصریف Tهستۀ  ث. 

[TP  علی[PerfP [vP [AP (علی) [ کشتهv (شده)][Perf  + دبوشده[ ] T ] ]]]] 

 حمایت از درساز تبیین دیگری  آینده« خواستن»با فعل « شدن»تعامل فعل 

به پیروی از « خواستن»فعل وجهی  دهد. در این تحلیل دست می ـ الف( به 1رویکرد )

ای مانند  نخست جمله در هستۀ گروه زمان فرض شده است.های وجهی انگلیسی  فعل

در این صورت، اسم . کنیم تحلیل می ی فرض مجهولرا بر مبنا« علی کشته خواهد شد»

در روند بازبینی و حذف مشخصۀ  هستۀ فعل واژگانی خواهد بود که« کشته»عول مف

در هستۀ گروه « شدن»گره متناظر باالتر، یعنی فعل کمکی ( به 10طبق ) اش، تصریف

شود. سپس، مشخصۀ تصریف این گره از سوی هستۀ گروه زمان که  مجهول، منضم می

صورت مصدر مرخم  به« شدن»عل شود و ف است، بازبینی می« خواستن»میزبان فعل 

یا مشخصۀ تصریف  روی خواهد بود:یابد. در این مرحله دو امکان پیش  ( تظاهر میشد)

به آن شده  فعل کمکی و فعل واژگانی منضم خوشۀهستۀ گروه مجهول ضعیف است و 

مورد نظر برای برقراری  مجموعۀد؛ یا این مشخصه قوی است و مان در جای خود می

هر دو سازد.  ای با سه فعل می شود و خوشه ضعی به هستۀ زمان منضم میای مو رابطه

 :کنند ( را تولید میپ یا ـ ب 17ـ الف( و ) 17جمالت نادستوری ) ،به ترتیب ،امکان
 علی در آزمون دکتری پذیرفته شد خواهد. )عدم انضمام ]پذیرفته + شد[ به ]خواهد[(* الف. (17)

 هد پذیرفته شد. )انضمام ]پذیرفته + شد[ به چپ ]خواهد[(علی در آزمون دکتری خوا* ب. 

 علی در آزمون دکتری پذیرفته شد خواهد. )انضمام ]پذیرفته + شد[ به راست ]خواهد[(* پ. 
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ساخت مجهول است و در آن « پذیرفته شدن» که فرضاین برمبنای گذشته،  ازاین

( را 18ساخت ) ای خوشه جمله توان نمیشود،  اسم مفعول به فعل کمکی منضم می

نیز « پذیرفته/ کشته»همراه با حذف گروه فعلی کوچک، سازۀ که در آنها  تبیین کرد

توانیم توضیح دهیم که صفت  می است؛ اما اگر این عنصر را صفت بدانیم، حذف شده

 است: حذف شده vPو همراه با  بیرون نرفتهاز درون گروه خود  مفعولی
 ــ [ نخواهی شد. vPتری پذیرفته خواهد شد، تو ]علی در آزمون دک الف. (18)

 ــ [ نخواهند شد؟ vP] proدر سقوط هواپیما همۀ مسافران کشته خواهند شد،  ب. 

بینی  درستی پیش به« خواستن»وجهی به « شدن» سبک و البته، با توجه به انضمام فعل

هایی ظاهر شوند  تتنهایی در چنین ساخ یک از این دو فعل نتوانند به شود که هیچ می

 د( :آین ها می تنهایی در این نوع ساخت های وجهی آن به )برخالف انگلیسی که فعل
 ــ [ نخواهی. vPتو ]*علی در آزمون دکتری پذیرفته خواهد شد،  الف. (19)

*همۀ مسافران در سقوط هواپیما کشته خواهند شد،  ب. 
pro [vP نخواهند؟ ] ــ 

های آیندۀ فارسی با  در تبیین ساخت فعلی یکرد مجهولمعضالتی که رو در مقابلِ

شمارد  ـ الف( در زیر را محمول مرکب برمی 20ساخت )شود، تحلیلی که  آنها مواجه می

این  اساستری دارد. بر دهد، کارایی افزون های صفتی قرار می و آن را در زمرۀ مجهول

 :1ب( خواهد بودـ  20صورت بازنمایی ) بهـ الف(  20، ساخت جملۀ )رویکرد
 علی در آزمون دکتری پذیرفته خواهد شد. الف. (20)

 [[[[ [خواهد + شد T ][ (شد) v] پذیرفته (علی) AP]در آزمون دکتری  vP] vP]علی  TP] ب. 

 مانند توزیع عنصر نفی فعلی، بر پایۀ شواهد مستقل زبانیدر زیربخش بعدی، 

شود که عنصر  نشان داده می ،ژۀ پژواکیوا پرسشجانشینی ، و مستمر« داشتن»جایگاه 

 های فعلی ندارد. ویژگی «شدن»های دارای  اسم مفعول در ساخت

 

 

                                                      
های  ساز، تفاوت آینده« خواستن»های کامل و  در ساخت« بودن»( از جایگاه فعل 2008در تحلیل طالقانی ).  1

 vPتۀ را در هس« خواستن»( فعل 129شود. از جمله وی )همان:  اساسی نسبت به رویکرد حاضر مشاهده می

پایان  که به دلیل هسته اند. گذشته از این سازد که هر دو جزء آن فعل ترتیب، محمول مرکبی می گذارد و بدین می

آید، چنین محمول مرکبی  دست می به« خورد خواهم»های نادرستی مانند  ، توالیvPو  VPبودن هر دو گروه 

(، خواننده 8هایی مانند ) رسی دارد. با توجه به دادههای مرکب آشنای زبان فا رفتارهای نحوی متفاوتی با محمول

 های نحوی را بیابد. تواند این تفاوت خود می
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 مقولۀ دستوری اسم مفعولـ  3ـ  3

 تأییدتوان  مینیز برپایۀ شواهد مستقل زبانی های دو زیربخش گذشته،  بر تحلیل عالوه

ی فعلی ندارد و در نتیجه ها ویژگی ی موسوم به مجهولها که اسم مفعول در ساخت کرد

 منطقی و آوایی حضور دارد. های صورتدر آن در « ـه»ـ الف(، وند  5طبق )

 واحدی لنگرودیبینانۀ  در تحلیل روشنکه  شاهدیترین  مهمبسا  نخستین و چه

را فعل « شدن»اگر  ، صورت منفی این نوع افعال است.شده استنادنیز به آنها  (1377)

عنصر نفی بر روی  ،مجهول فعلیآید که چرا در  سش پیش میکمکی بدانیم، این پر

های حال و گذشتۀ  و در ساخت (نشد ستودهاین فیلم ) یابد فعل کمکی تظاهر میاصطالح  به

برپایۀ شواهد  .(داوران این فیلم را نستوده بودند) پذیرد اسم مفعول نشانۀ نفی میالزاماً ، کامل

در نمود  متعدیهای مرکب  ، مانند فعلفی فعلیدر مورد جایگاه عنصر ن بیشتر زبانی

د ننخواه داوران این فیلم را ستایش(، در ساخت آینده )داوران این اثر را ستایش نکرده بودند) کامل

های  ( یا دیگر محمولنشده بود این فیلم ستایش« )شدن»های نامفعولی با  (، و ساختکرد

توان تعمیم زیر را برای توزیع عنصر  می (،فتاین فیلم مورد ستایش قرار نگرمرکب نامفعولی )

 دست داد: فارسی به جمله در نفی
 [ تقدم بالفصل داشته باشد.V, -N+نفی جمله باید بر نخستین عنصر دارای مشخصۀ ] .(21)

تواند نفی فعلی  که نمی در جمالت زیر« ستوده»طبق این تعمیم، مقولۀ دستوری 

 توان مجهول فعلی دانست: ها را نمی ختفعل نیست و الجرم، این سا بپذیرد،
 نستوده شده بود.*این فیلم )از سوی داوران( ستوده نشده بود/  الف. (22)

 نستوده خواهد شد.*این فیلم )از سوی داوران( ستوده نخواهد شد/  ب. 

شاهد دیگری در تأیید این موضوع  های مستمر ساختدر « داشتن»فعل دستوری 

که  مشروط بر آن ،ـ الف( 23آید ) تقریباً در هر جایگاهی میفعل دهد. این  دست می به

 ؛ـ ب و پ( 23) هیچ نوع فعل واژگانی یا دستوری بر آن مقدم نباشد
 ه تو مانع شدی[[.ک[ ]مداد ها را )داشتم( به علی )داشتم( می ]])داشتم( من )داشتم( کتاب الف. (23)

 که تو مانع شدی[[.[ ]نسمت تهرا م( بهداشت*کردم ) ]])داشتم( حرکت )داشتم( می ب. 

 که تو مانع شدی[[.[ ]مزد داشتم( می*داشتم( بچه را )*گرفتم ) ]])داشتم( می پ. 

 :حاکم استمستمر « داشتن»جایگاه تظاهر  برمحدودیت زیر  گویا ترتیب بدین
 باشد. مستمر تقدم داشته« داشتن»تواند بر فعل  [ نمیV, -N+هیچ عنصری با مشخصۀ ] .(24)

( به سراغ جمالت موسوم به مجهول 24بدیهی است که با در دست داشتن محدودیت )

در « بازسازی»مصدر  حاصلـ الف( با  25)در « ساخته»ل ورفتار یکسان اسم مفعبرویم. 
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 ی با مقولۀتوان عنصر را نمی« ساخته»(، 24دهد که طبق تعمیم ) ـ ب(، نشان می 25)

[+V, -N]  )داشتن»مجهول فعلی دانست. در واقع، هرچند حضور  در ساخت)= فعل »

این جمالت هرگز نادستوری نیستند و  دار است، اما نشان« ساخته/ بازسازی»پس از 

 شود: عنصر فعلی محسوب نمی« بازسازی»نیز مانند « ساخته»بنابراین، 
 مد[[.که دوباره زلزله آ[ ]دش های جدیدی )داشت( ساخته )داشت( می ]]خانه الف. (25)

 که دوباره زلزله آمد[[.[ ]دش های قدیمی )داشت( بازسازی )داشت( می ]]خانه ب. 

دارای فعل های  سومین استدالل در تعیین مقولۀ دستوری اسم مفعول در ساخت

از قرار گرفتن که  هایی ؛ یعنی ساختآید دست می پژواکی به های پرسشاز « شدن»

 :گیرند ز عناصر جملۀ خبری شکل میجای یکی ا واژه به سشپر کم( یک )دست
 ای از دادگاه دریافت کرده بود. دیروز احضاریه علی الف. (26)

 ای/ چی{ از }دادگاه/ کجا{ }دریافت/ چی{ کرده بود؟ }دیروز/ کِی{ }احضاریه }علی/ کی{ ب. 

توانند  ها تنها می واژه دهد که پرسش تر این گروه از جمالت نشان می بررسی دقیق

 اند: مشترک [N+]ای  شوند که در مشخصۀ مقوله (اسم و صفت )و قیدین جایگز
 [ شوند.N-توانند جایگزین عنصری با مشخصۀ ] ها نمی واژه های پژواکی، پرسش در پرسش .(27)

تواند جایگزین اسم  ( نمی27به تبعیت از محدودیت )« چی»واژۀ  پرسش ،در جمالت زیر

محمول  صر درین عنجای ا بهتواند  ، اما میف و ب(ـ ال 28شود ) گذشتۀ کاملمفعول در 

 ب( :ـ  29) بنشیند« شدن»های دارای فعل  ساخت ـ الف( یا 29مرکب متعدی )
 ؟. /دنچی{ بود*آراسته/  Vها } خانه را برای پذیرایی از مهمان والدینش الف. (28)

 ؟/ .دچی{ بو*پذیرفته/  V شناسی علی را در آزمون دکتری } گروه زبان ب. 

 ؟. /دنآراسته/ چی{ کرده بود Aها } خانه را برای پذیرایی از مهمان والدینش الف. (29)

 د. /؟ه بوچی{ شد قبول/ پذیرفته/ Xعلی در آزمون دکتری } ب. 

های  ها و تعمیم برآیند دادهطور کلی،  و به( 29و )( 28تقابل جمالت )در مجموع، 

مانند « شدن»عل های دارای ف ل در ساختدهند که اسم مفعو زیربخش حاضر نشان می

 های در آن در صورت ـ الف( وند اسم مفعول 5ین، طبق )و بنابرا کند صفت رفتار می

ـ الف( هستند که زبان  1این شواهد تأییدی بر فرضیۀ ) منطقی و آوایی حضور دارد.

فعل و  اسم مفعول های دارای ترتیب، ساخت بدین .داند ارسی را فاقد مجهول فعلی میف

یا از منظر تحلیل اِموندز مرکب نامفعولی  های محمولمقولۀ کالن در « شدن»سبک 

در بخش بعدی به برخی از پیامدهای  د.نگنج های صفتی می مجهول گروهدر  ،(2006)

 پردازیم. های پیش روی آن می این تحلیل و پرسش
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 ها پرسشپیامدها و ـ  4

ترین  از مهم، گروه فعلی کوچک بر فراز (NegP) گروه نفی با توجه به حضور بالفصل

توان چگونگی تظاهر عنصر نفی را در  پیامدهای تحلیل حاضر این است که برپایۀ آن می

 تبیین کرد:« پذیرفته نخواهد شد»و « پذیرفته نشده بود»هایی مانند  ساخت
 [[[[[[ T T ]ده + بود[ ش Perf] نـ[ Neg] [(شده) v] پذیرفتهعلی  AP] vP] NegP] PerfP] TP] الف. (30)

 [[[[د[خواهد + ش T ] نـ[ Neg] [(شد) v] پذیرفتهعلی  AP] vP] NegP] TP] ب. 

)اسم مفعول در اولی، « شدن»فعل سبک  مناسب صورت صرفیهای باال،  در بازنمایی

کننده )نمود در اولی،  با گذر از هستۀ نفی، به هستۀ گره بازبینی مصدر مرخم در دومی(

به سمت راست فعل « شده بود»در تشکیل خوشۀ فعلی دومی( ارتقا یافته و  زمان در

. اما است متصل شده «خواستن»به سمت چپ فعل « خواهد شد»و در تشکیل « بودن»

دلیل آزاد بودن جهت  آیا این مسئله منع نظری و تجربی ندارد؟ پاسخ این پرسش به

انند فارسی دارای سازوکار ارتقای اتصال منفی است. برای نمونه، در زبان هلندی که م

شود  فعل اصلی به فعل دستوری باالتر است، در یک ساخت واحد هر دو توالی دیده می

فعل »و « اسم مفعول + فعل کمکی»و مثالً در حال کامل، اهل زبان هر دو ترتیب 

 ( :1994)زوآرت  دانند را دستوری می« + اسم مفعول کمکی
(31) a. . . . dat Jan het boek heeft gelezen.   (Aux+V-en) 

 b. . . . dat Jan het boek gelezen heeft.   (V-en+Aux) 

  “. . . that John has read the book” 

در « شدن»های باال،  جای بازنمایی ( را مجهول فعلی بدانیم، به30های ) چنانچه ساخت

شود  عنصر فعلی تلقی می« ذیرفتهپ»گیرد و  قرار می NegPو بر فراز  PassPهستۀ گروه 

ترتیب  ـ به« شدن»ترین هستۀ متناظر ـ یعنی فعل  که پس از ارتقا و انضمام به نزدیک

 آید. حاصل می« نکشته شد خواهد*»و « نکشته شده بود*»های نادستوری  توالی

چنین تحلیلی این است که اگر  مسائلترین  از مهمیکی ، رغم این پیامد مطلوب به

توانند در  ها صفت است، چرا برخی از این عناصر نمی اسم مفعول در این ساختمقولۀ 

های بسیط همراه با فعل  نقش وابستۀ وصفی یک اسم ظاهر شوند، یا همچون صفت

و « علی کشته است*»کار روند؛ مانند جمالت نادستوری  در ساخت اسنادی به« بودن»

 توان پاسخ داد. نظر میبه این پرسش از چند م«. این کتاب نوشته بود*»

و شود  های افعال متعدی نمی که این محدودیت شامل همۀ اسم مفعول نخست آن

توانند همچون هر صفت بسیطی،  وصفی دارند، بلکه می تنها کاربرد بسیاری از آنها نه
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آهنِ گداخته/ )یا هر دو( واقع شوند )« کردن»یا جزء غیرفعلی همکرد « بودن»مسندِ فعل 

 ( :هپرچمِ افراشت /سته/ ابرهای پراکندهظاهرِ آرا
 گداخته/ آتش آهن را گداخته کرد/ آهن گداخته بود/ آهن گداخته شد. آهنِ الف. (32)

 آراسته/ علی ظاهرش را آراسته کرد/ ظاهر علی آراسته بود/ ظاهر علی آراسته شد. ظاهرِ ب. 

تواند در  صفتی دارد یا می بنابراین، با تکیه بر این معیار که کدام اسم مفعول کاربرد

بسا اسم مفعولی  که چه شویم؛ ضمن آن جایگاه مسند بیاید، دچار دوگانگی در تحلیل می

در میان اهل زبان کارکرد وصفی نداشته باشد، اما پس از چندی در روند واژگانی شدن 

ولی های مفع که صفت قرار بگیرد و بتواند در نقش وابستۀ پسین اسم ظاهر شود. دوم این

رو،  اند و ازاین های گزینشی های بسیط دارای ساختار درونی و محدودیت برخالف صفت

همین دلیل، همان دو نمونۀ غیردستوری  نماید. به مقایسۀ آنها با هم چندان منطقی نمی

توانند در  سادگی می اگر در ساختار نحوی مناسبی قرار بگیرند، به( کشته/ نوشتهنیز )باال 

 کار روند: ین یا مسند بهنقش وابستۀ پس
 .بودکشته در راه وطن/ علی کشتۀ راه حق  سربازانِ الف. (33)

 آثار نوشتۀ چامسکی/ این کتاب نوشتۀ چامسکی است. ب. 

های  های مشتق حاکم است، در صفت هایی که بر صفت ، محدودیتطور کلی به

در نقش مسند یک  های بسیطی که شود. برای مثال، تقریباً همۀ صفت بسیط یافت نمی

یک محمول مرکب متعدی « کردن»توانند همراه با فعل  شوند، می فعل ربطی ظاهر می

(؛ اما این حکم در مورد همۀ بودن/ کردن؛ منظم بودن/ کردن؛ سرد بودن/ کردن روشنبسازند )

بافته *»و « آورده کردن*»های نادستوری  ها صادق نیست؛ مانند صورت اسم مفعول

 ساخت اسنادی زیر: جمالت خوشدر « بافته بودن»و « آورده بودن» رغم به« کردن
 .بودکل سرمایۀ این پروژه آوردۀ سهامداران  الف. (35)

 این فرش نفیس بافته از ابریشم است. ب. 

« خانه ساخته شد»را در جملۀ « ساخته»که اگر اسم مفعولی مثل  نکتۀ آخر این

فعول را در این واژه باید در شمار وندهای مجهول فعلی بدانیم، آنگاه پسوند اسم م

تصریفی آوریم که مقولۀ دستوری ستاک فعل را تغییر نداده و تنها به انگیزۀ نحوی بر 

وندهای تصریفی عموماً راه را بر دانیم،  که می روی عنصر فعلی تظاهر یافته است. چنان

دی مانند (. اما الگوی پربسام55: 2009بندند )صدیقی  ترکیب و اشتقاق می

کند.  بینی را تأیید نمی این پیش« شده خانۀ ساخته»در ترکیب وصفی « شده ساخته»

ترکیب « شده»خود صفت است، چه نیازی است که مجدداً با « ساخته»همه، اگر  بااین
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ای  را بسازد؟ پاسخ این پرسش در ابهام مقوله« شده ساخته»شود و صفت مشتق ـ مرکب 

های هلندی بین دو مقولۀ صفت و  )نک: ابهام اسم مفعولنهفته است « ساخته»واژۀ 

عنوان یک فعل  نمودهای کامل به سو در زمان (. این عنصر از یک1ـ3فعل؛ زیربخش 

کار  های مرکب نامفعولی در نقش صفت به یابد و از سوی دیگر، در محمول تظاهر می

سازد، از  را می« هشد ساخته»آمیزد و صورت  درمی« شده»رود. بنابراین، وقتی با  می

تواند مستقالً در نقش وابستۀ پسین اسمی یا محمول  شود و می مقولۀ آن رفع ابهام می

توان  کار رود. اما آیا شواهد مستقلی نیز برای این ادعا می صفتی یک ساخت اسنادی به

« خورده»، «رانده»، «شناخته»، «گفته»های  دانیم، اسم مفعول گونه که می یافت؟ همان

تنهایی در نقش صفت یک  دارند و به« ساخته»وبیش وضعیتی مانند  واردی دیگر، کمو م

، «های گفته حرف*»، «خانۀ ساخته*»های  شوند: مانند بدترکیب اسم ظاهر نمی

اما همین عناصر وقتی یک وند «. غذای خورده*»، و «آدم رانده*»، «سرزمین شناخته*»

شوند، یا به هر ترتیب، در  پایه می همپذیرند، یا با یک صفت دیگر  ویژۀ صفت می

شود و  شان برطرف می ای روند که مختص فعل نیست، ابهام مقوله کار می ساختاری به

ساخت  های نادستوری باال خوش گونه تغییری در صورت اسم مفعول، ترکیب بدون هیچ

ه و آدم راند»، «سرزمین ناشناخته»، «های نگفته حرف»، «ساخته خانۀ پیش»شوند:  می

 های زیر: ؛ و همچنین، در ساخت«خورده غذای نیم»، و «جا رانده درمانده/ از همه
 ساخته/ ساخته از مصالح مقاوم{ بودند. ساخته{}پیش*های این دو شهرک } همۀ خانه الف. (36)

 اش{ را روی کاغذ آورد. اش/ گفته و نگفته اش{}نگفته گفته*های } باألخره همۀ حرف ب. 

اند، نیازی به  هایی که با برچسب صفت، واژگانی شده دسته از اسم مفعول در مقابل، آن

و تقریباً همۀ اسم « افراشته»، و «پراکنده»، «آراسته»، «گداخته»رفع ابهام ندارند؛ مانند 

 توانند وند صفت تفضیلی بپذیرند. هایی که معنای مدرج دارند و می مفعول

 

 ـ نتیجه 5

 تصریح( 2006به پیشینۀ ساخت مجهول، به نقل از اِموندز )در مقالۀ حاضر پس از اشاره 

های فعلی و صفتی متفاوت است و تنها در  شد که ماهیت پسوند اسم مفعول در مجهول

نوع اخیر، این وند در سطح صورت منطقی حضور دارد. براین اساس و با تکیه بر فرایند 

ترین گره باالتر  ا به نزدیکارتقای فعل سبک و واژگانی در زبان فارسی و انضمام آنه

)هستۀ زمان یا نمود کامل(، نشان داده شد که اسم مفعول فعل متعدی و فعل دستوری 
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های حاصل از  های موسوم به مجهول رفتار متفاوتی با دیگر خوشه در ساخت« شدن»

ها و  یک فعل واژگانی و فعل دستوری )کمکی یا وجهی( دارند. در واقع، برپایۀ استدالل

« شدن»های دارای  هدی مانند حذف گروه فعلی کوچک تأکید شد که همۀ ساختشوا

ها اسم یا  گنجند؛ چه جزء غیرفعلی این محمول های مرکب نامفعولی می در گروه محمول

های مستقل زبانی، مانند  صفت بسیط باشد، چه اسم مفعول یک فعل متعدی باشد. داده

واژۀ پژواکی، نیز نشان  و جایگاه پرسش مر،مست« داشتن»، محل تظاهر توزیع نشانۀ نفی

مثابۀ یک عنصر صفتی رفتار  به« اسم مفعول + شدن»دادند که نحو با جزء نخست توالی 

( 2006توان به پیروی از اِموندز ) های نامفعولی را می رو، این نوع محمول کند و ازاین می

ای اسم  شاره به ابهام مقولهنامید. در پایان، با تکیه بر این تحلیل و با ا صفتیمجهول 

های زبان  ها، پاسخی برای این پرسش فراهم آمد که چرا برخی از اسم مفعول مفعول

 شوند. تنهایی مسند واقع نمی فارسی کاربرد وصفی ندارند یا به
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