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چکیده
در مجهولِ بنیادی ،فعل در حالتِ غیرِ مجهوول ،ذوذرا ا.وتا بوا ایون وجوود ،در

ردهشنا.یِ مفهومِ مجهول ،نمونههوایی ماواه ه مویشوود هوه ا عملکوردِ فراینو ِ

مجهول بر فعلِ ناذذارا به د.ت میآین ا این .اختهوا ،در برر.ویهوای مفهوومِ

مجهووول ،بووا نووامِ «مجهووولِ بوویش و

» معرفووی موویشووون ا ایوون م،الووه ،امکووا ِ

مجهول.ا یِ فعلهای ناذذر را در با فار.ی موورد توجوه اورار دادها.وتا در

این پژوهش ،دو پیکرۀ «وابستگیِ نحویِ با فار.ی» و پیکرۀ «هماهری» به هوار
ذرفته ش ن ا ن ست ،فعل هوای موور ِد نِو ِر پوژوهش ،ا پیکوره ا.وت را .شو ن ا

.پس ،برای برر.یِ با نماییهای ذوناذو ِ دادههوای بوهد.وتآمو ه ،گگوونگی

حضور فعل های مورد اشاره در صفحههای وب نیز برر.ی ش هان ا برر.ویهوای

دادهبنیادِ این م،اله ناا میده هوه در بوا فار.وی برخوی ا فعولهوای ناذوذر

میتوانن با بهرهذیری ا الگوی رایوِِ مجهوول.وا ی در بوا فار.وی ،مجهوول
شون ا فاعلِ فعلِ ناذذرِ نامفعولی ،پس ا عملکردِ فراین ِ مجهول در هموا مرتۀو
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فاعلی باای میمان ا هر گن  ،ذاهی فاعلِ فعلِ ذذرا در نتیج مجهول.وا ی فعولِ
ناذووذرِ ناهنووایی ،حووذ

موویشووود و ذوواهی بووه شووکلِ فاعولِ غیرفوواعلی نمایانو ه

میشون ا به این ترتیب ،پژوهش پیکرهبنیاد حاضر ،در مجهول.ا ی فعول ناذوذرِ
با فار.ی. ،ه امکا را معرفی و ذزارش میهن ا این .ه امکوا  ،بوا توجوه بوه

ذون فعل ناذذر ما

میشودا اذر فاعلِ فعلِ ناذذر ا ذون هنشذور باشو ،

پس ا مجهول.ا ی هاهشِ مرتۀه دارد (به صورت حذ

یا با نموایی در حالوت

غی ورِ فوواعلیگا اذوور فاعوول ا ذون و هوونشپووذیری باش و  ،فاعوول پوویش و پووس ا

مجهول .ا ی یکسا ا.ت و در پی عملکوردِ فراینو ِ مجهوول ،ترییوری در مرتۀو

فاعل ایجاد نمیشودا

واژههای کلیدی :مجهول ،مجهول بویشو

ناذذر ناهنایی ،با فار.ی

 ،فعول ناذوذر نوامفعولی ،فعول

 .1مقدمه
در با فار.ی ،جستار مجهول ا پیاین غنی برخوردار ا.ت و با شنا.ا م تلف ا دی ذاههای
ذوناذو جنۀه های متفاوتی ا آ را مورد توجه ارار دادهان ؛ هه ا میا آ ها میتوا به مرعاوی

(Marashi, 1970گ ،حوواجتی (Hajati, 1977گ ،دبیرم،وو م ( Dabir-Moghaddam,
1985گ ،اه ی (Zahedi, 1996گ ،حقبین (Haghbin, 2004گ ،رضایی (Rezai, 2010گ،
انوشه (Anoushe, 2015گ و هریمی و عثمانی (Karimi & Osmani, 2016گ اشاره هردا

به تعۀیر پرمیوتر و پو.تال (Perlmutter & Postal, 1977گ ،همگانیهای مجهوول در .وه

اصل خالصه میشود (Dabir-Moghaddam, 1985گا ن ست اینکه در ذذر ا .اخت معلوم

به مجهول ،مفعول مست،یمِ جمل معلوم به عنوا فاعل جمل مجهول ایفوای ن،وش مویهنو ؛ .وپس،

فاعل جمل مجهول ن،شباخته 1میشود (الۀته نوع ن،شباختگی و تِاهر فاعل تابع اصوول همگوانی
نیست و بسته به ویژذیهای با های ذونواذو مویتوانو متفواوت باشو گ؛ و در پایوا  ،در نتیجو

عملکرد فراین مجهول ،در رو.اخت ،جملهای ال م به د.ت میآی ا

هیونن و درایور (Kenan & Dryer, 2007, p. 329گ در برر.وی ردهشوناختی مفهوووم

مجهول ،دو .اخت مجهول بنیادی 2و غیربنیوادی را معرفوی مویهننو و بورای مجهوول بنیوادی .وه
ویژذی را در نِر میذیرن ا بوه تعۀیور آ هوا مجهوول بنیوادی عۀوارت هنوادی 3نو ارد ،فعول جملو

1

chômeur
basic passive
3
agentive, agent phrase
2
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غیرمجهول ،ذذرا 1ا.ت و در پایا  ،اینکه فعولِ شورهتهننو ه در فراینو مجهوول.وا ی ،هناوی

2

ا.ت؛ یعنی در حالت غیرمجهول فاعل هناگر 3و مفعول هنشپذیر 4داردا هر .اخت مجهولی هوه
شرایط .هذان اشارهش ه را ن اشته باش  ،غیربنیادی در نِر ذرفته میشودا

با توجه به همگانیهای مورد اشاره ا .وی پرمیووتر و پو.وتال ( Perlmutter & Postal,

1977گ و بر پای تعریف هینن و درایر (Kenan & Dryer, 2007گ ا مجهول بنیادی ما

ا.ت هه در نمون اعالی مفهوم مجهول ،فراین مجهول.ا ی بر روی فعل متع ی انجام مویذیوردا

هر گن  ،برر.یهای ردهشناختی نمایانگر آ ا.ت هه در برخی ا با ها ،امکا مجهول.ا ی بور

روی فعل ال م هم وجوود داردا هیونن و درایور (Kenan & Dryer, 2007گ ایون .واختهوای
مجهول را با عنوا مجهول بیش
مجهووول بوویش و

صورتهای نامتعار
ا مجهول بیش
ال م اختصوا

 5معرفی میهنن ا

 ،عنوووا هلووی ا.ووت هووه هیوونن و درایوور (Kenan & Dryerگ بوورای

مجهول (یا به بیا دیگر مجهول غیربنیادیگ به هار میبرن ا د.تهبن ی آ هوا

در پنِ ذروه خالصه می شود و دو ذروه اول و دوم به مجهول.ا ی فعلهای

داردا در اداموه ،انوواع مجهوول بویشو

ا نگواه هیونن و درایور ( & Kenan

Dryer, 2007, p. 346-347گ معرفی میشون و برای ذوروه یوو و دو ،هوه مجهوول ال م را

معرفی میهن  ،نمونهای آورده خواه ش :

یکم -در نوع ن ست ،الگوی رایِ مجهول.ا ی (هه بر روی فعل متع ی اعموال مویشوودگ بورای
مجهول هرد فعل ال م مورد ا.تفاده ارار میذیوردا بورای نمونوه ،در بوا آلموانی بورای .واخت
مجهول بنیادی ا تصریف فعل ش

در همراهی با اسمت .وم فعل ،بهره ذرفتوه مویشوودا بوا ایون

وجود ،اذر این هار بر روی فعل ال م صورت ذیرد ،مجهول بیش
Getanzt

Wurde

Danced

Became

به د.ت میآی ا

1. Gestern
Yesterday

’‘Yesterday there was dancing
دوم -نوع دوم مجهول بیش

 ،همانن حالت اول ا.ت و ا عملکرد فراین مجهول بر روی فعل

ال م به د.ت میآی  ،با این تفاوت هه در این حالت فاعل صوری هم در جمله ظاهر میشودا

1

transitive
action
3
agent
4
patient
5
impersonal passive
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Gefloten

)(door de jongens

Wordt

Er
2.

Whistled

)(by the young.men

Became

there

’‘There was some whistling by the young men
.وم -در نوع .وم ،مجهول.ا ی بر روی فعل متع ی انجام میذیرد ،اما به این ترتیب هه مفعول و

فعل متع ی با هم یو .اختار فعلوی را بوه د.وت مویدهنو و .وپس مجهوول.وا ی بور روی هول

پارهذفت بهد.تآم ه انجام میشودا در این فراین بعو ا مجهوول.وا ی مفعوول همننوا مفعوول

میمان ا نمون دیگری ا مجهول.ا ی بی ش

بر روی فعل متع ی به این شکل ا.ت هه پس ا

عملکرد فراین مجهول ،حالت مفعول صریح به مفعول غیر صریح ترییر پی ا میهن ا

گهارم -نوع گهارم مربوط به بوا هوایی ا.وت هوه در آ هوا فعولهوای انعکا.وی ،معنوی مجهوول
بیش

میدهن و الۀته عۀارت هنادی را نمیتوا در جمله بههار بردا

پنجم -حالت پنجم مربوط به با هایی ا.ت هه برای مجهول بیش
مست،ل ا مجهول بنیادی در نِر میذیرن ا

صورت نحووی و صورفی

.انسوو (Sansò, 2006, p. 232گ بوا اشواره بوه آبراهوام و الیوس ( Abraham & Leiss,
2006, p. 503گ در معرفی مجهول غیربنیادی به فعلهایی اشاره میهن هه ظاهر مجهوول دارنو

اما یا هنش پذیر ن ارن (گو ا فعل معلوم ال م به د.ت آم هان گ یا هونشپوذیر در هموا حوالتی
ا.ت هه در .اخت معلوم بودها.تا
در پژوهش حاضر با ه

پا.خ به این پر.ش هه آیا در با فار.ی هم امکا مجهول هرد

فعل ال م وجود دارد یا نه ،به .راغ دادههای طۀیعی با فار.ی میرویوم و بوا فور

مثۀوت بوود

پا.خ این پر.ش ،برر.ی میهنیم هه آیا د.تهبنو ی هیونن و درایور (Kenan & Dryerگ بورای
با فار.ی هم معتۀر ا.ت یا نها همننین تالش خواهیم هرد هه دلیول وجوود د.وتهبنو ی دوتوایی

هینن و درایر (هما گ بر روی مجهول.ا ی بر روی فعل ال م را با توجه به دادههوای بوا فار.وی
تۀیین هنیما بر این ا.اس در ادامه ابت ا فعل ال م و انواع آ در با فار.ی معرفی میشون . ،پس

بر ا.اس دادههای مورد توجه این نوشتار ،امکا مجهول.ا ی بر روی آ ها مورد توجه و برر.وی

ارار میذیوردا در ایون پوژوهش ا دو پیکورۀ وابسوتگی نحووی بوا فار.وی ( Rasooli et al.,

2013گ و پیکرۀ هماهری (AleAhmad et al., 2009گ برای د.تیابی به فعلهای مورد نِر

ا.تفاده ش ها.تا در پیکرۀ نیممیلیو واژهایِ وابستگی نحوی بوا فار.وی حو ود . 5000واخت

مجهول وجود داردا برای د.تیابی به فعلهای مورد نِر این پژوهش ،تصریفهای م تلوف فعول

«ش » در داده های بانی مورد اشاره برر.ی ش هان ا .پس ا میوا صوورتهوای فعلوی مجهوول،
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مواردی هه مجهول.ا ی بر روی فعل ال م را تأیی میهردن  ،فهر.ت ش ن ا در ذام پسین ،بورای

برر.ی وضعیت حضور موارد مورد نِور در دادههوای طۀیعوی بوا  ،تصوریفهوای ذونواذو ایون

فعلها در حالت معلوم و مجهول در صفحههای وب جستجو ش هان ا

 .2فعل الزم در زبان فارسی
فعل ال م ،فعلی ا.ت هه تنها یو موضوع بیرونی (فاعلگ نیا داردا این فعلها به دو ذروه فعلهای
ال م ناهنوایی 1و ال م نوامفعولی 2د.وتهبنو ی مویشوون ( Chvany, 1975; Perlmutter,

1978گا

در فعلهای ال م ناهنایی ،فاعل به لحاظ معنایی هنشذر یا هنن ۀ هار ا.ت؛ مانن مثال (3گ هه

در آ  ،فعل جمله یعنی «فالگوش بایست » تنها نیا به یوو فاعول هناوگر (هسویگ داردا «دویو »،

«ایستاد » و «رفتن» نمونههای دیگری ا فعلهای ال م ناهنایی هستن ا

3ا برای نمونه ،در دنیای وااعی ممکن ا.ت هسی به اصطالح فالذوش بایست و  .نا شما را
ا پات در بانود و به اطالعات شما در یو ذفتوذو د.ت یاب (برذرفته ا وبذاه3گا

در فعلهای ال م نامفعولی ،فاعل ا دی ِ معنایی هونشپوذیر یوا پوذیرا ا.وت؛ مثوال (4گ نمونوهای ا

فعلهای ال م نامفعولی را ناا میده ا

4ا د دی هه در ا.پانیا الماس بزرذی را ا یو

انگلیسی د دیو ه بوود و آ را اوورت داده

بود پس ا با جویی پلیس و عۀور ا د.تگاه ایکس-ری ،لو رفت! (برذرفته ا وبذاه4گا

در اینجا فعل جمله یعنی «لو رفت» به جهت آنکه ف،ط به فاعول نیوا دارد ،فعول ال م ا.وت و

گو فاعل آ یعنی «د د» ا دی معنایی هنشپذیر ا.ت ،ال م نامفعولی ا.تا «افتواد » و «مورد »
نمونههای دیگری ا فعلهای ال م ناهنایی هستن ا

 .1 .2مجهولسازی بر روی فعلهای الزم ناکنایی
برر.یهای پیکرهبنیاد این پژوهش نمایوانگر آ ا.وت هوه برخوی ا فعولهوای ال م ناهنوایی بوا

فار.ی را می توا با ا.تفاده ا الگوی .اخت مجهول بنیادی ،به مجهول تۀ یل هردا در این حالت،
به دنۀال عملکرد فراین مجهول بر فعل ال م ،فاعل تنزل م،ام پی ا میهن ا تنزل م،ام فاعل میتوانو

1

unergative
unaccusative
3
https://www.tejaratbank.ir
4
https://www.asriran.com
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میشوود و یوا آنکوه بوه صوورت غیرفواعلی

به دو صورت رخ ده  :یا به طور هلی ا جمله حذ

1

(عۀارت هنادیگ در جمله آورده میذرددا بر ایون ا.واس ،در اداموه فعولهوای ال م ناهنوایی بوا

فار.ی با توجه به عملکردشا در جریا مجهول.ا ی به دو ذروه فعلهای ال م ناهنایی ذون اول
و فعلهای ال م ناهنایی ذون دوم د.تهبن ی میشون ا

 .1 .1 .2فعلهای الزم ناکنایی نوع اول در زبان فارسی
فعلهایی گو «آبروریزی هرد  ،آبروداری هرد  ،هثیفهاری هرد  ،خرابکاری هرد  ،ا دحام

هرد  ،اعتصاب هرد و مانن آ » فعلهای ال می هستن هه فاعل آ هوا ن،وش معنوایی هونشذور
داردا ا همووین رو ایوون فع ولهووا در ذووروه فعوولهووای ال م ناهنووایی اوورار موویذیرنوو ا در جریووا

مجهول.ا ی بر روی این فعلها ،فاعل جمله حذ

میشود ،فعول جملوه بور ا.واس الگووی رایوِ

مجهول.ا ی در با فار.ی ،به صورت صفت مفعولی با فعل همکی «ش » همراه میشود و الۀته
در پیِ حذ

«هرده» ظاهر مجهول بنیادی را به خود میذیردا

پس ا عملکرد فراین مجهول.ا بر روی فعل ال م ناهنایی ذون یو و تنزل م،وام فاعول (بوه

شکل حذ گ ،دیگر امکوا اضوافه هورد فاعول بوه صوورت فواعلی یوا غیرفواعلی وجوود نو ارد و

هما ذونه هوه در نمونو (. -5گ. -6( ،گ و (. -8گ ناوا داده شو ها.وت ،افوزود ِ آ  ،جملوه را
ناد.توری میهن ا

ال م به توضیح ا.ت هه گو در این پژوهش ،برای ارائ مثال ا فراین مجهول ،به دادۀ طۀیعی

با مراجعه ش ها.ت ،بنابراین امکا اینکه همزما برای یو جمل واح بتوا هم صورت معلوم

و هم صورت مجهول آ را آورد ،وجود ن اردا در وااع ،اینکه فراین تۀ یل معلوم بوه مجهوول ،بوا
توجه به دادۀ طۀیعی با ذزارش شود ،غیرممکن ا.تا ا این رو ،در این موارد بورای آنکوه همو

امکانات دی ه شون  ،ال م ا.ت در داده های بانی یوو بوار صوورت معلووم و بوار دیگور صوورت

مجهول جستجو شود ،مانن آ گه در نمونههای (5گ و (6گ اابل مااه ه ا.تا

5ا الفگ تماشاذرا تویم فوتۀوال ملووا بنو رانزلی بورای ورود بوه ور شوگاه پاوت دربهوای
ا.تادیوم ا دحام هردن (برذرفته ا وبذاه2گا

بگ برای ورود به ور شگاه پات دربهای ا.تادیوم ا دحام ش ا

oblique
https://www.farsnews.ir
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.گ * تو.ط تماشاذرا تیم فوتۀال ملوا بن رانزلی برای ورود به ور شگاه پاوت دربهوای
ا.تادیوم ا دحام ش ا

دگ گن دای،ه بع پات در ورودی ا دحام ش ا

در مثال (5گ ،جمل الف؛ یعنی صورت معلوم فعل «ا دحام هرد » برذرفته ا دادۀ طۀیعی ا.ت

و جملههای ب و  .بر ا.اس آ .اخته ش هان ا به بیا دیگر در مثال (5گ ،جمل دربردارن ۀ فعول
معلوم ا دادۀ طۀیعی انت اب ش ه و فعل مجهول تو.وط نگارنو ه و بور ا.واس فعول معلووم .واخته

ش ها.تا ب ش (دگ مثال (5گ ،برذفته ا دادۀ طۀیعی با ا.تا هما ذونه هوه ماواه ه مویشوود

فعل ال م «ا دحام هردن » در (-5بگ در ذذر ا معلوم به مجهول به فعل «ا دحام ش » تۀ یل ش ه
و بر ا.اس آ فاعل جمله یعنی «تماشاذرا تیم فوتۀال ملوا » به دلیل تنزل م،وام ا جملوه حوذ

ش ها.تا همننین ،هما ذونه هه در (. -5گ اابلِ مااه ه ا.ت ،حفظ فاعل در جملوه در حالوت
غیرفاعلی مجا نۀوده و جمله را ناد.توری هردها.تا

6ا الفگ این رو ها مردم و مسئولین بیاتر ا همیاه به این مع
بگ این رو ها بیاتر ا همیاه به این مع

ا یمی رفتوآم میهنن ا

1

ا یمی رفتوآم میشود (برذرفته ا وبذاه گا

.گ * این رو ها بیاتر ا همیاه (تو.ط مردم و مسئولینگ به ایون معو

میشودا

او یمی رفوتوآمو

در مثال  ،6جمل ب ،یعنی صورت مجهول فعل ،ا دادۀ طۀیعی با ذرفتوه شو ه و جملوههوای

الف و  .بر پای آ .اخته ش هانو ا هموا ذونوه هوه ماواه ه مویشوود در جملو (-6بگ هناوگر

محذو

ا.ت و فعل «رفتوآم میشود» صورت مجهول فعل «رفتوآم میهننو » را بوه د.وت

دادها.تا

7ا الفگ اما ور ش این هاور در این دوره ا راابتهای آ.یایی توا توانسوت آبروریوزی هورد
(برذرفته ا وبذاه2گا

بگ امی وارم اینذونه نۀاش گو آبروریزی میشود (برذرفته ا وبذاه3گا

1

https://khabarfarsi.com
https://jamejamonline.ir
3
https://www.entekhab.ir
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جملههای الف و ب در مثال (7گ ،هور دو برذرفتوه ا دادههوای طۀیعوی بوا در حوو ۀ ور ش

هستن ا صورتهای معلوم و مجهول تمامی فعلهای مطرحش ه در این ب ش ،همانن آ گه در این

نمونه مااه ه میشود( ،برای ما هوای حوال و ذذشوته و در نمودهوای نواا

و هامولگ جسوتجو

ش هان و به این ترتیب امکا مجهول.ا ی در فعلهای ال م ناهنایی برر.ی ش ها.تا

برای برر.ی امکا حضور فاعل فعل معلووم در .واخت مجهوول ،فعولهوای ال م ناهنوایی در

حالت مجهول در همراهی با پارهذفتههایی مانن «تو.ط»« ،به د.ت» یا «ا طریوق» موورد جسوتجو

ارار ذرفتن هه این جستجوها هیچه ام نتیجه ای در بر ن اشتا به این ترتیب ،ع م امکا حضوور

فاعل نیز بر ا.اس دادههای طۀیعی با تأیی میشودا در نمونههای (5گ6( ،گ و (8گ ،با نموایی ایون
یافته در ب ش  ،.شۀیه.ا ی ش ها.تا
8ا الفگ بنه آبروریزی (یا هثیفهاریگ هردا
بگ آبروریزی (یا هثیفهاریگ ش ا

.گ * تو.ط بنهها آبروریزی (یا هثیفهاریگ ش
با توجه به دادههای بهد.تآم ه ا این ب وش مویتووا ذفوت هوه بوه دنۀوال عملکورد فراینو

مجهول بر روی فعلهای ال م ناهنایی نوع اول ،فاعل جمله الزاماً تنزل م،ام دارد و تنزل م،امش بوه
این صورت ا.ت هه ا جمله حذ

شودا

 .2 .1 .2فعلهای الزم ناکنایی نوع دوم در زبان فارسی
فعلهای «همهمه هرد . ،اختو.ا هرد . ،ا ن ذی هرد  ،خانه.وا ی هورد  ،شوهر .وا ی
هرد  ،همفروشی هرد  ،ایامت هرد  ،اانو شوکنی هورد  ،راعوت هورد  ،هاواور ی هورد ،

.یاهنمایی هرد  ،ان،الب هرد . ،یا.یهاری هورد  ،تمو .وا ی هورد و ماننو آ » در ذوروه

فعلهای ال م ناهنایی ارار میذیرن ا یرا این فعلها ف،ط یو ظرفیت نحوی فاعول دارنو و فاعول

آ ها ا دی ِ معنایی هنشذر ا.تا ایون ذوروه ا فعولهوا ،هماننو فعولهوای ناهنوایی ذونو یوو

میتوانن بر پای الگوی رایِ مجهول .وا ی در بوا فار.وی ،بوه صوورت صوفت مفعوولی بوا فعول

همکی «ش » همراه شون و در پیِ حذ

«هرده» ظاهر مجهول بنیادی را به د.ت دهن ا

در این ذروه ا فعلها ،به دنۀالِ عملکرد فراین مجهول ،همانن فعولهوای ال م ناهنوایی نووع

اول ،فاعل فعل معلوم تنزل م،ام پی ا میهن ا تفاوتی هه در این میا وجود دارد ایون ا.وت هوه در
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فعلهای ال م ناهنایی نوع دوم ،پس ا عملکرد فراین مجهول ،تنزل م،وام فاعول هوم مویتوانو بوه
صورت حذ

ا جمله باش و هم اینکه در حالت غیرفاعلی در جملوه ظواهر شوودا ایون در حوالی

ا.ت هه در فعلهای ال م ناهنایی ذون اول ،پس ا مجهول.ا ی ،فاعل لزوماً بای ا جمله حذ
شودا

در برر.ی دادهبنیاد در این ب ش ،به جهت ع م امکا نمایش فراین ی هه فعول معلووم را بوه فعول

مجهول تۀ یل میهن  ،صورت معلوم و مجهول (با حذ
همانن نمون (9گ ،ج ا ج ا جستجو ش هان ا

فاعل و حضور آ در حالت غیرفواعلیگ
1

9ا الفگ در مطۀخ ،خ متکارا همهمه میهردن ااا (برذرفته ا وبذاه گا
بگ بین ر من هها همهمه ش ه بود (برذرفته ا وبذاه2گا

.گ در هالس همهمه ش ه بودا  /همهمه ش ه بود و هسی به هسی نۀود (برذرفته ا وبذاه3گا
در جمل ( -9الفگ ،صورت معلوم فعل دی ه میشود ،در اینجا فعل «همهمه هردن » بوا فاعولِ

«خ متکارا » همراه ش ه هه به لحاظ معنوایی هناوگر ا.وتا در هموین نمونوه در ب وش ب ،فعول
«همهمه ش ه بود» صورت مجهول فعل ال م «همهمه هرد » را ذزارش هرده ،در حالی هه هناگر
در حالت غیرفاعلی و به صورت ذروه حر اضافهایِ «بین ر من هها» ظاهر ش ه ا.تا در ب ش .

در پیِ عملکرد فراین مجهول و تنزل م،ام فاعل ،فاعل ا جمله حذ
طۀیعی با ناا میده  ،نتیجه همننا د.توری ا.تا

ش ه و هموا ذونوه هوه دادۀ

برای نمون بیاتر می توا به صورت معلوم و مجهول فعل «تم .ا ی هورد » اشواره هوردا در

ب ش الف فعل «تم .ا ی هرد » به عنوا فعل ال م ناهنایی ،در حالت معلوم و در ب ش ب در

حالت مجهول ا.تا

10ا الفگ پیش ا دورا ه امنایا  ،مادهوا در هرد.وتا تمو .وا ی هردنو ااا (برذرفتوه ا
وبذاه4گا

بگ اذر در اروپا تم .ا ی ش  ،شۀک عِیمی ا هنر و مفهوم و فلسفه درهمآمی تن ا
(برذرفته ا وبذاه5گا

1

https://www.naakojaaketab.com
https://www.dana.ir
3
http://www.ion.ir
4
https://www.isna.ir
5
http://shahraraonline.ir
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 .2 .2فعلهای الزم نامفعولی
در تعریف فعل ال م نامفعولی ذفته ش هه اذر فعل جمله ،ال م و فاعول د.وتوری آ هونشپوذیر

باش  ،فعل را نامفعولی مینامیما فعلهوای نوامفعولی ا دیو ِ معنوایی ،هماننو فعول مجهوول بنیوادی

هستن ا به دیگر  .ن ،فعل ال م نامفعولی و فعل مجهول هر دو در اینکه فاعول هونشپوذیر دارنو ،

همانن هستن ا در با فار.ی مانن برخی دیگر ا با ها ،میتوا فعولهوای نوامفعولی را بور پایو

الگوی رایِ مجهول.ا ی ،مجهول هرد و به بیانی دیگر نوعی مجهول بیش

را صوورتبنو ی

نمودا فعلهایی همنو «پال.ی  ،خاکی  ،پژمرد  ،رویی  ،شوکافتن ،شوکفتن ،فووت هورد ،
آبسه هرد  ،ر.وب هرد  ،تراش خورد » و مانن آ ها ا این ذروه ا فعلها هستن ا

در جریا مجهول.ا یِ این ذروه ا فعلها ،فعل جمله بر پای الگوی رایوِ مجهوول.وا ی در

با فار.ی ،به صورت صفت مفعولی درمیآی و فعل همکی «ش » به شکل صر ش ه در هنار

آ ارار میذیردا پس ا عملکرد فراین مجهول ،فاعل جمل معلوم ب و ترییر در مرتۀوه ،همننوا

در حالت فاعلی ظاهر میشودا در این فراین ِ تۀ یلی ،فاعل فعول ال م ،هونشپوذیر ا.وت و پوس ا

عملکرد فراین مجهول.ا ی ،هما هنش پذیر ب و ترییر در مرتۀه همننا در حالت فواعلی بواای

میمان ا نمونههای (11گ12( ،گ و (13گ بر پای دادۀ طۀیعی با ذردآوری و ارائوه شو هانو ا در ایون

نمونهها ،در ب ش الف ،فعلهای ال م ناهنایی در حالوت معلووم ذوزارش شو هانو  ،در ب وش ب،

فعلهای ال م ناهنایی مجهول حضور دارن و در ب ش  ،.ناا داده ش ه هه با حذ
مجهول ،جمله ناد.توری میشودا

فاعولِ فعولِ

به هما دلیلی هه پیشتر در پیون با مجهول.ا ی فعلهای ال م ناهنایی آورده ش  ،در اینجا

نیز این امکا وجود ن ارد هه بتوا در دادۀ طۀیعی با فراینو مجهوول.وا ی را ذوزارش هورد و

برای یو فعل مجهول همزما و در هنار آ نمایش معلوم آ را هوم بوه د.وت دادا ا ایون رو در

نمونهها برای صورت معلوم و مجهول فعلها ،جملههای ذوناذونی ارائه میشودا
11ا الفگ بهات پرن ذا ایرا میخاک ؟ (برذرفته ا وبذاه1گ

بگ آیا ریاه فساد در فوتۀال خاکی ه میشود؟ (برذرفته ا وبذاه2گ

.گ * آیا خاکی ه میشود؟

در نمون (11گ ،فعل ال م ناهنایی «خاکی » ،صورت معلوم و«خاکی ه شو » صوورت مجهوول

آ را ناا میده و وجود این مثال ،ذوواهی ا.وت بور امکوا مجهوول.وا ی بور روی فعول ال م
https://www.tasnimnews.com
https://www.tabnak.ir
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نامفعولی در با فار.ی؛ اما برای برر.ی رابط فراین ی میا فعل معلوم و مجهول و برر.ی مرتۀو

فاعل در مجهول بنیادیِ فعلهای ال م نامفعولی میتوا صورت معلوم جمل ارائهش ه در (-11بگ

را با .ا ی هردا صورت معلومِ جمل (-11بگ ،به این شکل مطرح میشوود هوه «آیوا ریاو فسواد

میخاک ؟» ،در این جمله« ،ریا فساد» به لحاظ معنوایی هونش پوذیر و بوه لحواظ نحووی و ن،وش
د.توری در حالت فاعلی ارار داردا پس ا عملکورد فراینو مجهوول (و .واخت جملو (-11بگگ،

فاعل فعل معلوم یعنی «ریا فساد» ،ب و ترییر در مرتۀه همننا در حالت فاعلی در جمل مجهوولِ

حاصل نمایان ه میشودا در فعلهای ال م نامفعولی باای مان

در نمون (.-11گ روشن ا.ت ،در صورت حذ

فاعل ،اجۀاری ا.ت و هما ذونه هه

آ  ،جمله ناد.توری میشودا

12ا الفگ این الماس پس ا هاف به آمستردام منت،ل ش و به صورت دو جوواهر یۀوا توراش

خوردا (برذرفته ا وبذاه1گ
بگ اعالم خۀر حذ

صفر ا پول ملی در ر.انه ها د.ت به د.ت و دها به دها گرخیو و

در میا نِرات متنوع هارشنا.ا ااتصادی تراش خورده ش (برذرفته ا وبذاه2گا

.گ * تراش خورده ش ا

در نمونو (12گ ،فعوول «توراش خووورد» در مجهوول.ووا ی بوه فعوول «توراش خووورده شو » تۀو یل

ش ها.تا ال م به توضیح ا.ت هه در اینجا در پیون با اینکه فعل «تراش خورد» میتوان مجهول

معنایی فعل «تراش داد» در نِر ذرفته شود ،اظهار نِری نمیشود ،بلکه ف،ط این مسئله مطرح ا.ت

هه فعل «تراش خورد» فعل ال م ا.ت و ف،ط نیا بوه موضووع بیرونوی (فاعولگ دارد و ا طرفوی بور
ا.اس الگوی رایِ مجهول.ا ی در با فار.ی میتوان به .اخت مجهول تۀ یل شودا

13ا الفگ واتی ذیاهی آخرین رو های عمر خود را طی هرد ،میپال .و میپو.و و مووادی
را هه ا مین ذرفته ااا دوباره به مین پس میده (برذرفته ا وبذاه3گا

بگ اذر اسمتی ا .ااهها پال.ی ه ش بای آ را گی ه و در محل ااا داروی ضو اوار هوای
انگلی بمالی (برذرفته ا وبذاهگ4ا

.گ * اذر پال.ی ه ش بای آ را گی ه و در محل ااا داروی ض اار های انگلی بمالی ا

1

http://www.almass1001shab.blogfa.com
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مثال (13گ ،نمون دیگری ا مجهول.ا ی بر روی فعل ال م نامفعولی ا.تا در این نمونوه ،هوم

هر دو ب ش الف و ب ا میا دادههای طۀیعی با معرفی ش هانو ا بورای ارائو نمونوههوای بیاوتر

میتوا  ،مثالهای یر را بیا هرد:

14ا در باغ ذیاه شنا.ی توهیو بزرذترین ذل جها شکفته ش (برذرفته ا وبذاه1گا

15ا ا آ هاهتوس پر ا خار ،ذلی یۀا رویی ه ش و ااا (برذرفته ا وبذاه2گا
16ا تسیولکوفسکی در .ال  1935فوت ش (برذرفته ا وبذاه3گا

در پیون با مثالهای (11گ13( ،گ و یا نمونههای (14گ و (15گ ممکن ا.ت این ای ه مطورح شوود

هه فعلهای «خاکی ه ش »« ،پال.ی ه شو »« ،شوکفته شو » و «روییو ه شو » ترهیوب ممسون ف فعول
ربطی] هستن و نوه .واخت مجهوو ِل متاوکل ا صوفت مفعوولی بوه اضواف تصوریف فعول همکوی

مجهول.ا «ش »ا نگارن ه بر این باور ا.ت هه فعلهای مورداشاره بر ا.واس رویکورد «هور فعول

یو وااعیت رخ ادی» (Mirzaei, 2016گ ترهیب فعلی هستن ا در این رویکرد ،مفهوم فعول بور

ا.اس مال های معنایی تعریف میشود و بیا میشوود هوه فعول ،آ ب اوی ا جملوه ا.وت هوه

.اخت موضوعی را فرامیخوان و ویژذیهای د.توری فعل را هم میپذیردا اذر در یوو جملوه،

.اخت موضوعیای فراخوان ه ش ها.ت ،بای برر.ی شوود گوه فعلوی در جملوه حضوور دارد هوه

می توان آ .اخت موضوعی را فراب وان ا به این ترتیب ،حتی اذر میا اجزاء فعول فاصوله افتواده
باش  ،با هم فعل ،بر پای .اخت موضوعیِ حاضور در جملوه ماو

مویشوودا فعول جملو (17گ

«با ی هرد » ا.ت؛ گو شرهتهنن ه های حاضر در این جمله /هناگر و همهناگر /هستن و به
هما صورتی هه برای ترهیوبِ غیرجو ای «بوا ی هورد » ارائوه مویشوون  ،در ایونجوا هوم آورده

ش هان ا طۀعاً فعل «هرد» گنین .اخت موضوعی را فران وان ها.تا
17ا با یهای مهمی با این تیم هردیما

عالوه بر بحث فاصل میا جزء فعلی و غیرفعلیِ فعل مرهب ،نوع «جزء فعلی» هوم بوا توجوه بوه

این رویکرد میتوان مورد بحث ارار بگیردا در وااع ،اهمیتی ن ارد هه در ترهیب فعلی ،گوه جوزء
فعلی حاضر ا.ت ،مهم این ا.ت .اخت موضوعی موجود در جمله را گوه فعلوی فراخوانو ها.وتا

برای نمونه ،در جمل (18گ .واخت موضووعی حاضور در جملوه ،شوامل یوو «تجربوهذور» و یوو

«محر » ا.تا این .اخت موضوعی را توالی «ناراحت ا.ت» فراخوان ه ا.ت و نه فعل «ا.ت»ا بر
همین ا.اس این توالی ،فعل ،درنِرذرفته میشود و نه ترهیوب مسون ف فعول ربطویا یورا بور پایو

1

https://www.isna.ir
https://www.cloob.com
3
https://digiato.com
2
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تعریف ،مسن  ،ویژذی را به مسن الیه نسۀت میده و بور ایون ا.واس ا جنۀو معنوایی نۀایو ن،وش

معنایی جز دریافتهنن ۀ ویژذی داشته باش ا
18ا علی ا رفتار دو.تش ناراحت ا.تا

با این م ،مه ،در ادامه برای آنکه بتوا فعل بود تووالیهوای مورداشواره در نمونوههوای (11گ،

(13گ14( ،گ و (15گ را تأیی هرد ،دلیلهایی آورده میشود:

یکم -دلیلهای مرتۀط با معنای ذزارهای :مسن الیه ا دی ِ معنایی بایو شورهتهننو های باشو هوه
مسن  ،ویژذیای را به آ نسۀت میده ا خانلری (Natel Khanlari, 2013, p. 205گ معت،و

ا.ت هه در جملههای ربطی ،نهادِ جمله ،فاعل نیست ،بلکه دارن ۀ صفت یا پذیرنو ۀ صوفتی ا.وت
هه در جایگاه مسن ارار داردا این تعریف ناا میده هه مسن الیه نۀای ا دی ِ معنایی ن،شهایی

گو هنش پذیر ،تجربه ذر ،پذیرن ه ،مکا و یا مانن آ باشو  ،بلکوه ف،وط پوذیرای یوو ویژذوی
ا.ت ،مانن .ا ههای یرخطدارش ه در نمونههای (19گ تا (21گا
19ا رفتارهای این بنه بامزه ا.تا

20ا این نوع طر تفکر خیلی خن هدار ا.تا
21ا هوا بارانی ا.تا

در نمونههای (11گ13( ،گ14( ،گ و (15گ ،فاعل جمله هنشپذیر ا.ت و در جریا مح،وق شو

فعل ،ترییر وضعیت دادها.تا

دوم -مال

صرفی :اذر ترهیبهای مورداشاره. ،اخت ا.نادی متاکل ا صوفت ف شو

باشو ،

صفت بای بتوان پسون «تر» بپذیرد و تفضیلی شودا هر گن  ،هما ذونه هه در نمونههوای (22گ توا

(25گ دی ه میشود ،گنین امکانی برای جملههای (11گ13( ،گ14( ،گ و (15گ وجوود نو ارد ،بوه ایون

.ۀب هه صفت حاضر در این جملههای ،ب ای ا فعل هستن و نه مسن در یو .اخت ا.نادیا
22ا * آیا ریاه فساد در فوتۀال خاکی هتر میشود؟

23ا ؟ اذر اسمتی ا .ااهها پال.ی هتر ش ااا ا

24ا * در باغ ذیاه شنا.ی توهیو بزرذترین ذل جها شکفتهتر ش ا
25ا * ا آ هاهتوس پر ا خار ،ذلی یۀا رویی هتر ش و ااا ا

در نمونههای (19گ تا (21گ هه .اخت ا.ونادی را بوه نموایش مویذذارنو  ،مویتووا صوفت را

تفضیلی هردا همننین در این نمونهها میتوا صفت را به صورت صوفت عوالی ارائوه هوردا بورای

نمونه ،می توا ذفت «این نوع طر تفکر خن هدارترین طر تفکر ا.ت» اما نمویتووا ذفوت «آیوا
ریا فساد در فوتۀال خاکی هتورین ریاوه مویشوود؟» یوا نمویتووا ذفوت «اذور اسومتی ا .وااه
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پال.ی ه ترین اسمت ش ااا»ا به این ترتیب ،صوفت در نمونوههوای (11گ13( ،گ14( ،گ و (15گ رفتوار

مسن ی ن اردا

.وم -دلیلهای مرتۀط با معنای لروی :توالی صفت ف فعل «ش » در جملههای (11گ13( ،گ14( ،گ و

(15گ را می توا با یو فعل بسیط یا مرهب دیگر جایگزین هردا در وااع توالیهای صفت ف فعلی
ش

در این جملهها ،معادل یو فعل هستن  ،اما توالی صفت و فعل ربطی در .اختهای ا.ونادی

نۀای گنین شرایطی را داشته باش ا در نمونههای یر ،بع ا فعلهای یور خوطدارشو ه ،فعولهوای
دیگری معرفی ش هان هه همگی می توانن جایگزین توالی صفت ف فعل ش
26ا آیا ریاه فساد در فوتۀال خاکی ه میشود /میخاک ؟

در جمله باشن ا

27ا اذر اسمتی ا .ااهها پال.ی ه ش  /پال.ی  /آب ا د.ت داد /پژمرد /گرو

خورد ااا ا

28ا در ذیاه شنا.ی توهیو بزرذترین ذل جها شکفته ش  /رویی  /با ش  /ذل داد /جوانه دا

29ا ا آ هاهتوس پر ا خار ،ذلی یۀا رویی ه ش  /درآم  /رویی  /بردمی  /رشو هورد. /وۀز

هرد و ااا ا

این امکا جوایگزینی ،ذوواهی بور یکپوارگگی معنوایی تووالیهوای «صوفت ف فعول شو » در

نمونههای (11گ تا (15گ ا.تا همننین ،ا میا هم ا.ت اللهای معنایی و صرفی این نتیجوهذیوری

به د.ت میآی هه توالیهای مطرحش ه در نمونههای  11تا  ،15همگی فعل هستن ا ایون فعولهوا،
ظاهری همنو فعلهای مجهول در با فار.ی دارن و ا دی ِ معنایی ،ماابه صورت غیرمجهوول
خود در هریو ا نمونههای آوردهش ه هستن ا در وااع ،هریو ا فعلهای ال م را در نمونوههوای

مطرح در این نوشتار ،می توا به صورت صفت مفعولی درآورد و در هنار آ فعل «ش » را برای
ناا داد ویژذی های د.توریِ فعل ،صر

هردا صورت پیش ا عملکرد فراین مجهوول و پوس

ا آ  ،هر دو ال م هستن ا هما ذونه هه در این نوشتار ،برر.ی ش  ،فعولهوای ال موی هوه امکوا

مجهول.ا ی را فراهم میآورن  ،پس ا عملکرد فراین مجهوول ،در نحووۀ با نموایی فاعول ا هوم
متفاوت میشون ا آ گه در ادامه آم ه ا.ت ،به این موضوع میپردا دا

 .3مقایسه مجهولسازی در فعلهای الزم ناکنایی و نامفعولی
هینن و درایر (Kenan & Dryer, 2007گ در مجهول.ا ی فعل ال م ،یو د.تهبن ی دوتوایی
را در نِوور موویذیرنو هووه بوور پایو امکووا یووا عو م امکووا حضووور فاعوول پووس ا عملکوورد فراینو

مجهول.ا ی تعریف میشودا برر.ی دادههای طۀیعی ناا میدهن هه در بوا فار.وی مویتووا

این د.تهبن ی را به یو د.تهبن ی .هب ای تۀ یل هرد و در هما حال دلیل گنین د.تهبنو ی را
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نوع فعل ال م دانستا در وااع ،رفتار فعلها در دادهها ناا میدهن اذر فعل ال م ا نووع ناهنوایی
باش و بر این ا.اس فاعل فعل ال م هناگر باش  ،در جریا فراین مجهول.ا فاعل بای تنزل م،ام

داشته باش ا هر گن  ،اذر فعل ال م ا نوع نامفعولی باش و در نتیجه فاعل آ ا نووع هونشپوذیر،

دیگر نیا ی نیست هه در جریا مجهول .وا ی فاعول تنوزل م،وام داشوته باشو ا بوه بیوا دیگور ،در

مجهول.ا ی تمرهز ا روی هناگر برداشته میشود و بنا ،بر آ ا.ت هه هناوگر و هننو ۀ هوار،

مجهول یا بی اهمیت شودا در فعولهوای ال م نوامفعولی هوه هناوگری وجوود نو ارد ،دیگور لوزوم
تمرهز دایی ا فاعل ا بین میرود و فاعل هنشپذیر میتوان همننا در مرتۀ خود باای بمان ا

 .4نتیجهگیری
برر.یهای پیکره بنیاد این پژوهش ناا داد هه با فار.ی هوم هماننو برخوی بوا هوای دیگور،

مجهول.ا ی بر روی فعلهای ال م را روا می دان ا عالوه بر این و با توجه به د.تهبن ی هه بر پایو

داده های این پژوهش به د.ت آم  ،توانستیم تۀیین بکنیم هه دلیول تفواوت رفتواری فعولهوای ال م
مجهول ،آ ذونه هه هینن و درایور (Kenan & Dryer, 2007گ معرفوی مویهننو گیسوتا در

رده شنا.ی مفهوم مجهول هرذونه انحرا

ا مجهول بنیادی با عنووا مجهوول غیربنیوادی شوناخته

میشودا هینن و درایر (هما گ پس ا معرفی مجهول بنیادی د.تهبن ی پنِتایی ا فعلهای مجهول
را به د.ت میدهن هه ا آ ها با عنوا مجهول بیشو

نوام مویبرنو ا در حالوت اول و دوم بوا

ا.تفاده ا الگوی رایِ مجهول.ا ی هه بر روی فعل متع ی اعمال مویشوود ،فعول ال م بوه شوکل

مجهول درمی آیو ا تفواوت حالوت اول و دوم در حضوور یوا عو م حضوور فاعول در جملوه بعو ا

عملکرد فراین مجهول ا.تا د.تهبن ی هینن و درایر (هما گ در این دو مورد ف،ط ا دی ِتوصیفی

ا.ت وآ ها در معرفی این دو امکا دلیلی را ارائه نمویدهنو ا برر.وی پیکورهبنیواد دادههوای بوا

فار.ی ناا میده هه پس ا عملکرد فراین مجهول.ا ی بر روی فعل ال م نامفعولی ،فاعول در

هما مرتۀ فاعلی ظاهر میشودا هر گن  ،اذر فعل ال م ا نوع ناهنایی باش  ،دو د.ته فعل مجهول

اابل برر.وی ا.وت؛ آ هوایی هوه پوس ا عملکورد فراینو مجهوول حضوور هناوگر را در حالوت

غیرفاعلی مجا میدانن و ذروه دوم .اختهوایی هوه حوذ

هناوگر را الوزام مویهننو ا بوه ایون

ترتیب ،رفتار فاعل فعل ال م پس ا عملکرد فراین مجهول به .وه شوکل ا.وت :ن سوت ،فاعول ا

جمله حذ

میشود؛ دوم ،فاعل به شکل غیرفاعلی ظاهر میشود ،هرگن امکا حوذ

هوم بورای

آ می توان مطرح باش ؛ .وم ،پس ا عملکرد فراین مجهول.ا ب و ترییر در مرتۀه ،همننا در

حالت فاعلی نمایا میشودا دات در رفتار فعلهای ال می هه در ذسترۀ عملکورد فراینو مجهوول
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ارار میذیرن ناا میده هه این تفاوت رفتار به نوع فعل ال م برمیذرددا اذر فاعل فعل ال م به
لحاظ معنایی هناگر باش  ،پس ا مجهول.ا ی تنزل م،ام دارد (به صورت حذ

یوا با نموایی در

حالت غیرفاعلیگا اذر فاعل ا نوع هنشپذیر باش  ،وضعیت فاعل پیش ا مجهول.ا ی و پوس ا

آ ترییری نمیهن و به دنۀال عملکرد فراین مجهول ترییری در مرتۀ آ صورت نمیذیردا به این

ترتیب ،برای توجیوه تفواوت رفتواری فعول هوای ال موی هوه تحوت عملکورد فراینو مجهوول اورار

می ذیرن  ،ال م ا.ت آ ها را به لحاظ معنایی و ا جهت ن،شهای معنایی هه بوه د.وت مویدهنو

مورد برر.ی ارار داد و بر ا.اس آ فعلهای ال م را به دو ذروه ناهنوایی و نوامفعولی د.وتهبنو ی

هنیما
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Abstract
Keenan and Dyer (2007: 329) introduce the two types of passive constructions; basic
passives and non-basic passives. In basic passives, no agent phrase is present and the
main verb in its non-passive form is transitive. In these types of passives, the main
verb expresses an action, having agent subjects and patient objects in its non-passive
form (transitive form). Any deviation from the basic passive constructions leads to
non-basic passives. Although in the basic passives, the main verb in its non-passive
form is transitive, typological studies of passive construction show that some
languages permit passives on intransitives. Keenan and Dryer (2007) introduce the
term “impersonal passive” with 6 subtitles. They call the intransitive passive
constructions as a kind of impersonal passive and classify the passivization of
intransitives into two groups. The first one uses the syntactic and morphological
pattern of basic passives to derive non-basic passives from intransitive verbs. The
second one utilizes the same passive morphology on intransitives and the agent
phrases in the same way as in the basic passives.
In the Persian language, there is a rich literature on passives. Accordingly, some
linguists do not agree on existence of passive construction in Persian. Those who
disagree on the existence of passives called this so-called passive construction
inchoative. In contrast, many linguists admit this idea and consider different aspects
of passive construction in different approaches. Despite this rich literature on
passive construction in Persian, no research has been conducted on the passivization
of intransitives.
This study which is both theory-based and corpus-based addresses the
passivization of intransitives in the Persian language. The two corpora, including
Persian Syntactic Dependency Treebank (Rasooli et al., 2013) and Hamshahri
corpus (AleAhmad et al., 2009) provide the data required (passive verbs) for the
research. For this purpose, different conjugations of the passive voice auxiliary verb
‘šodan’ are searched and then, among the different passive verbs, intransitive
passives are listed. In the next step, in order to examine how these verbs are
presented in the natural language data, the websites have been searched for the
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passive and active forms of these intransitive verbs. The results emerged from the
frequency count and descriptive statistics showed that in Persian the language, some
unaccusative and unergative intransitives can be passivized based on common
passivization pattern in this language. The passives on unaccusative intransitives
accept the subject of active form after being passivized in the subject position,
whereas those from unergatvive intransitives maybe accept or do not accept, that is
in the second form of intransitive passivization the subject is deleted or demoted in
an optional oblique phrase. This corpus-based study therefore classifies passives on
intransitive verbs into three groups. These three possibilities are determined by the
type of intransitives and the subject's behavior. If the subject of active intransitive is
agent, the verb is unergative intransitive. The subject of active unergative
intransitive can be demoted by eliminating from the sentence or by demoting to the
status of an oblique NP after passivization. Based on the subject's behavior of
unergative verb in passivization, these verbs can be divided into two groups;
unergative passive type 1 and unergative passive type 2. If the subject of the
intransitive verb is the patient, the verb is unaccusative intransitive. After
passivization, the subject of passive and active forms of these verbs are identical in
the subject position.
Some unergative passive type 1 in the Persian language are as follows
‘ɑɂbeɹuɹizi caɹdan’, ‘ɑɂbeɹudɑɹi caɹdan’, ‘casifcɑɹi caɹdan’, ‘xaɹɑbcɑɹi caɹdan’,
‘ɂezdehɑm caɹdan’, ‘ɂetesɑb caɹdan’. Some unergative passive type 2 in Persian
language are ‘hamhame caɹdan’, ‘sɑxtosɑz caɹdan’, ‘xɑnesɑzi caɹdan’, ‘ʃahɹacsɑzi
caɹdan’, ‘camfoɹuʃi caɹdan’, ‘Gijɑmat caɹdan’, ‘Ganunʃecani caɹdan’, ‘ceʃɑvaɹzi
caɹdan’, ‘ɂenGelɑb caɹdan’, ‘tamaddonsɑzi caɹdan’, ‘sijɑhcɑɹi caɹdan’. Some
accusative passive in Persian language are as follows ‘palɑsidan’ ‘paʒmoɹdan’
‘ɹujidan’ ‘ʃecɑftan’ ‘ʃecoftan’ ‘fot caɹdan’ ‘ɂɑbse caɹdan’ ‘ɹosub caɹdan’ ‘taɹɑʃ
xoɹdan’.
Accordingly, the results of this corpus-based study revealed that the Persian
language allows passivization of intransitives like some other languages (Dutch,
German, Latin, Classical Greek, North Russian dialects, Shona (Bantu), Turkish,
and Taramahua (Uto-Aztecan)). In addition to this central result, according to the
findings, we could also explain why the subjects of some intransitive verbs remain
in the subject position after passivization but the subjects of the other one demote in
oblique position or deleted from the sentence. For this reason, the intransitive verbs
can be divided into two groups; unergative and unaccusative intransitives where the
subject of the first one is the agent and the subject of the other one is the patient.
After passivization, the patient subject of the intransitive active verb remains in the
subject position but the agent subject of the intransitive active verb demotes through
deleting or appearing in the form of an oblique phrase.
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