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1387 تابستان -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد   
 

  ) دانشگاه كردستاندانشيار گروه زبانشناسي(غالمحسين كريمي دوستان دكتر 
  ) دانشجوي كارشناسي ارشد زبانشناسي(رحمان ويسي 

 
كردي زبانه ساز باستاني در ساخت مجهول درحفظ يك ماد   

  چكيده
 كه در ساختهاي مجهولي ساختواژي در       -ya-ة مجهول ساز    اين مقاله نشان داده مي شود كه ماد       در  

                ة مجهـول تـشكيل مـي دهـد بـه           زبانهاي ايراني باستان به ريـشة فعـل افـزوده مـي شـود و مـاد
 -  در گويشهاي كردي سـوراني، اردالنـي، كلهـري، ايالمـي و هـورامي      - -ya و- -yâصورتهاي

 وجود ساختهاي مجهولي ساختواژي كردي به سبك و سياق مجهـول در زبانهـاي               باقيمانده است و  
      ل زبان و هـم در كمـك بـه روشـن شـدن      ايراني باستان مي تواند هم در زبانشناسي تاريخي و تحو

قين قرار گيردت مجهول در ساير زبانهاي ايراني نو مانند فارسي مورد استفاده محقّماهي.  
ل مجهـول از    بانهاي ايراني، مجهول در كردي، مجهول ساختواژي، تحـو         مجهول در ز   :ها  كليد واژه 

  .باستان تا نو

   مقدمه.1

ردفـورد،  (معادل مجهول آن محسوب مي شـود        ) 2(يك جملة معلوم و جملة      ) 1(در زبان انگليسي جملة     
عـل  شود در اين گونه زبانهـا، در جمـالت مجهـول ف            مشاهده مي ) 2(كه در    طوري همان . ) 296 : 2004

بـا يـك    ) منطقـي (اصلي به صورت صفت مفعولي و با يك فعل كمكي صرف مي شود و فاعل معنـايي                  
  :گردد حرف اضافه ظاهر مي

)                1   (  
         The         thieves     stole        the          jewels.  

          حرف تعريف       دزدها دزديد          حرف تعريف      جوهرات                 

  ».دزدها جوهرات را دزديدند«                                                        
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)2(  
  The             jewels            were     stolen            by              the                    thieves                 

   دزديده       بودند             جوهرات     حرف تعريف   اضافه حرف       حرف تعريف   دزدها      
  ».جواهرات توسط دزدها دزديده شدند«                         

) 2(بـه سـاخت مجهـول از نـوع آنچـه در              ) 2005،  1كريمـي (علي رغم اينكه برخي از زبانـشناسان        
را معادل مجهـول جملـة      ) 4(جملة  ) 92-91: 1382(ندارند، جباري   مشاهده كرديم در زبان فارسي اعتقاد       

نيز فعل اصلي به صورت صفت مفعولي و همراه با          ) 4(داريم، در   ) 2(شبيه به آنچه در     . قلمداد مي كند  ) 3(
   : به عنوان فعل كمكي آمده است»شدن«فعل 

  .بچه درخت را شكست) 3(  
  . درخت شكسته شد) 4(  
يند مجهول با آنچـه در زبانهـاي بـاال بـه عنـوان مثـال                آرايج در ايران ، فر     گويشهاي كردي    ةدر هم 

به ترتيب معـادل  ) 6(و ) 5( مثالً در گويش كردي رايج در سنندج جمالت ؛ مشاهده نموديم متفاوت است   
و ) 5(را معادل مجهـول     ) 8(و  ) 7( و گويشوران اين گونة زباني به ترتيب         هستند) 3(و  ) 1(معلوم جمالت   

  :مي دانند) 6(
)5                (dez-      ak-      ân       jawâherât-    aka-    yân          dezi.  
      دزدـ معرفه  ـ  جواهر       نشانة جمعـ معرفه ـ نشانةجمع           دزديد                        

  ».دزدها جواهرات را دزديدند «                          
)6(                        dâra-ak-ê                       ŝekân. Menâl-aka 

   بچهـ معرفه            درخت  ـ معرفه  ـشكست               نشانة مفرد    
  ».بچه درخت را شكست«                    

 )7 (                                         jawâherât – aka                            dez –yâ.  
  جواهرات ـ  ريشه فعل                     معرفه ـ      ماده مجهول ساز                     
 ».جواهرات دزديده شد«        

)8 (  dar – aka                                  ŝek-yâ .                                   
   درختـمعرفه              ريشه فعل ـماده مجهول ساز                                           

  ».درخت شكسته شد«        
                                                 

1 . Karimi (2005) 
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ـ                  ه برخالف زبانهايي مانند انگليسي و فارسي، در كردي براي مجهول نمودن يك جمله فعل اصـلي ب
 ، مي شـود  نيز استفاده ن»شدن« و »بودن «صورت صفت مفعولي به كار نمي رود و از افعال كمكي مانند 

 اضافه مي شود و جملـه  -yaيا -yâ- بلكه براي مجهول كردن يك جمله به ريشة فعل مادة مجهول ساز 
در اين مقاله بعد از نگاهي گذرا بـه برخـي از ديـدگاهها در بـاب مجهـول، بـه                     ). 7-8(مجهول مي گردد    

  . توصيف و بررسي ساخت مجهول در كردي مي پردازيم

   مجهولدربارة اتيي نظر.2

رواقيان براي فعـل حـاالتي از       . ل زبان بوده است   ئمندان به مسا   ه مجهول از دير باز مورد توجه عالق       ةپديد
  نوع فعل متعد   ي مجهول و فعل خنثي وضع كردند كه شيوه تركيب شدن فعل با يك              ي معلوم، فعل متعد

ال مجهول در زبان عهـد      نحو افعال معلوم و افع    .  وجود مي آورده است    هحالت اسمي خاص اين افعال را ب      
تركيب فعل بـا اسـمي      .  كرده است  باستان با تفاوتهاي موجود ميان حاالت اسمي پيوند تنگاتنگي پيدا مي          

          در حالت غير فاعلي يا در حالت ملكي به ترتيب، متعد   ي مجهول را پديد مي آورده اسـت        ي معلوم و متعد
همچنين دستورنويسان سنتي تمايز بين     . ) 77:  1382روبينز،  (صورت فعل خنثي بوده  است        و در غير اين   

 مـثال در  ؛كه فعل متعدي را مي توان بـه مفعـول نـسبت داد    گونه تعريف كرده اند مجهول و معلوم را اين
حميـد در خيابـان     «  مي توان فاعل را نگفت و فعل را به صـورت              » سعيد حميد را در خيابان ديد      «جمله  

 به مفعول نسبت داده شـده يـا         )ديده شد (در اين جمله    .  نسبت داد  »يدحم«  به مفعول يعني به       »ديده شد 
كه به مفعول نسبت داده شـده فعـل   را  )ديده شد( فعل  .به سخني ديگر نهاد جمله مفعول است نه فاعل

  ) .67: 1376 ،گيوي ـ انوري(مجهول گويند 
ـ               و اطـالع    (theme)الع كهنـه    مجهول يا مجهول سازي در مكتب نقش گرايي بر اساس توزيـع اطّ

در اين  نظريه جمله معموال به اطالع كهنه و اطالع نو  تقـسيم مـي   .  توضيح داده مي شود (rheme)نو
به واقعيتي تازه كـه در بـاره موضـوع     اطالع كهنه به چيزي كه شنونده از قبل مي داند و اطالع نو  .شود

  .گردد شود اطالق مي بيان مي
  :براي مثال دو جملة زير را در نظر بگيريد. و مي آيدالع كهنه قبل از  اطالع  ن اطّ

)9(  
          John kissed the child. 

  »جان بچه را بوسيد«                  
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)10(  
     The child was kissed.  

  ».بچه بوسيده شد«                                      
وييم او سپس چه كاري انجام خواهـد         حرف مي زنيم و مي خواهيم بگ       »جان«ما دربارة   )  9(در جمله 

امـا در   . داد  يا اينكه ما مي دانيم جان كسي را بوسيده است و مي خواهيم بدانيم او چه كسي بوده اسـت                     
ما مي خواهيم بدانيم كه چه كـسي او    ممكن است شنونده بداند كه بچه بوسيده شده است و) 10(جمله 

به ايـن ترتيـب در مكتـب        . الع كهنه محسوب مي گردد     اطالع نو و بچه اط     »جان«را بوسيده است پس     
نقشگرايي  نظم اطالعاتي و شيوه تغيير اطالع كهنه و نو را بر اساس جمله معلوم و مجهول توضيح مـي                     

گروه فعلي بـه عنـوان   ) 10(و هم در ) 9(البته بايد توجه داشت كه هم در  .) 104: 1980سامسون، (دهند 
   .  و اطالعات نو محسوب مي شود له است كه اطالعات نو را در بر داردگزاره متعلق به آن بخش از جم

در نظريه حاكميت و مرجع گزيني از فرايند مجهول حركت و  جابه جايي گروه هاي اسمي در جملـه                    
مـوارد زيـر را از     )   173: 1992(هگمن      . ناشي مي شود و  حالت دهي تاثير زيادي بر حركت اسمها دارد            

  : مجهول مي داندويژگيهاي ساخت
  ؛ ساختارساختواژي فعل تحت تاثير قرار مي گيرد) الف  )11(

گردد و بـه عنـوان يـك موضـوع            و حذف مي    شده  بيروني جذب عنصر مجهولي    1 موضوع )ب
  ؛عمل نمي كند مستقيم 

 اسمي كه نقش تتاي دروني فعل مجهول را دارد به جايي حركت مي كند كه بتوانـد حالـت                 )ج
گونه توضيح داده مي شـود كـه فعـل مجهـول             نظريه حركت  مفعول به جايگاه فاعل اين         در اين     .بگيرد

توانايي حالت دهي را از دست مي دهد و گروه مفعولي براي گرفتن حالت بـه جايگـاه ديگـري مـي رود                       
البتـه در برنامـه كمينـه گرايـي         . چون هر گروه اسمي براي اينكه در جمله ظاهر شود بايد حالـت بگيـرد              

 مثال در مورد حالت دهي در جمالت مجهول  گروه اسمي نه براي              ؛  آيد تي در اين نظريه بوجود مي     تغييرا
  ).1383دبيرمقدم، (مي كند  گرفتن حالت كه براي بازبيني حالت خود در جمله حركت

نشان دهد كه مجهول و مجهول سـازي بـه فراينـدي     مي كوشد)  210 -213 :  2002(هاسپلماس 
اين تغييرات خود   . آورد ته مي شود كه تغييرات خاصي را در سطح جمله به وجود مي            ساختواژي گف -نحوي

  . رات ساختواژي و حذف بعضي از عناصر نشان مي دهندبرا به صورت حركت عناصر جمله، تغي
  

                                                 
1 . Arguments 
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   مجهول در گويشهاي كردي.3

در مجهـول سـازي     طور كه در باال اشاره شد در زبانهايي مانند فارسي و انگليسي تغييـرات نحـوي                  همان
اما در گويشهاي كردي فعل كمكي به فعـل اصـلي اضـافه             . همراه با اضافه شدن يك فعل كمكي است       

براي ترسـيم حركـات نحـوي و    . شود و فقط با تغييرات ساختواژي فعل به حالت مجهولي در مي آيد          نمي
  :ا توجه كنيدتغييرات ساختواژي در كردي به مثالهاي پايين و تغييرات نحوي و ساختواژي آنه

 men                       gol-aka-m                  berd       )  الف-12(
   گل                     منـ معرفه  ـ         اول مفرد      برد   
  ».من گل را بردم«          
   ber-yâ      gol-aka                  ) ب-12(  

   گلـ          معرفه  ريشه فعل       ـ     ماده مجهول ساز       
  ».گل برده شد«          

انـوري و گيـوي،   ( فعل به مفعول معنـايي نـسبت داده مـي شـود     )  بـ12(بر اساس اينكه در جملة   
تغيير در ساختار اطالعي قابل مشاهده است مي توان گفت طبـق نظـر              )  الف ـ12(و در مقايسه با     ) 1376

همچنـين در   . را مجهول بـه حـساب آورد      )  ب ـ12 (ه جمل دستور نويسان سنتي و زبان شناسان نقش گرا       
تغيير در ساختار ساختواژي، حذف موضوع بيروني و تغيير نقش دستوري موضوع دروني وجـود               )  ب ـ 12(

)  بــ 12( جملههم از نظر ساختواژي و هم از نظر ساختار نحوي         ) 2002(و به تعبير هاسپلماس     ) 11(دارد  
) بــ   12(و  ) 8(،  )7(علي رغم وجود تفاوت در جمالتي مانند        .  كرد قلمداد)  الف ـ12(را مي توان مجهول     

 بـراي  بـه داليلـي كـه ذكـر گرديـد و      1و شباهت نسبي آنها با ساختهاي ميانه) 4(و  ) 2(با جمالتي مانند    
كردي را ساخت مجهولي قلمداد مي كنيم       )  ب ـ12(تسهيل در ادامه بحث ما در اين مقاله جمالتي مانند           

، )اردالنـي ( ، سنندجي )مهابادي(  به بررسي اينگونه ساختها در گويشهاي كردي سوراني          و در اين قسمت   
مثالهاي زير از گويـشهاي    و   در شاهد . مي پردازيم ) اورامي(و هورامي ) فيلي( ، ايالمي )كرمانشاهي( كلهري

مجهـول  گذشته  ) بـ  17(تا  ) بـ  13(گذشته معلوم، جمالت    ) الفـ  17(تا  ) الفـ  13(مورد نظر، جمالت    
  -ya-الزم به توضيح است كه مـاده مجهـول سـاز            . حال مجهول هستند  ) جـ  17(تا  )  جـ  13(و جمالت   

 در زمان گذشته به كار مي رود و در واقـع اولـي مـادة مجهـول                  -yâ-در زمان حال و ماده مجهول ساز            
 نـشان داده ايـم در   )16(كه در  البته همان طوري . زمان حال و دومي مادة مجهول زمان گذشته مي سازد         

                                                 
1 . Middle Constructions 
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 -râ- به صورت    مادة مجهول زمان گذشته -re-گويش سوراني مادة مجهول ساز زمان حال به صورت 
  :تلفظ مي شود

  : سنندجي)الف

    awân          sew-ak-           ân-  yân                  xwârd )               الف-13(  
       سيب            آنها ـ معرفه ـ نشانه جمع ـ  ضمير فاعلي     رد       خو                             

 ».آنها سيبها را خوردند «     
    sew-    ak-   ân                  xor-     yâ-      n                                   )13-ب (  

   سيبـ  معرفهـ  ريشه فعل    نشانه جمع ـ ساز  مجهولـشناسه جمع                                       
 » سيبها خورده شدند«                                                     

   sew-  ak-   ân              a-   xor-      ya-   n                                     )13-ج (  

  ـ  معرفـه ـ  نـشانه جمـع       پيـشوند ـ ريشه فعـل   ـجهول ساز   مـ شناسه جمع                             
  سيب 
  » سيبها خورده مي شوند«                                                    

  : كلهري)ب

         awân          sef-ak-     ân                xwârd-en                    )14الفـ (       
  سيب       آنها      ـ معرفه  ـنشانه جمع         خورد     -شناسه جمع                                    
 ».آنها سيبها را خوردند             «                                     

        sef-       ak-        ân                 xor-           yâ-   n               )14بـ   (  

   سيب ـ معرفهـ ريشه فعل       نشانه جمع ـ مجهول ساز ـشناسه جمع                                    
 ». سيبها خورده شدند«

        sef –   ak-    ân             xor-         ya-    n                                )14 جـ(             

   سيب- معرف- ريشه فعل    نشانه جمع- مجهول ساز-شناسه جمع                                       
 » سيبها خورده مي شوند«
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 : هورامي)ج

aniŠâ            sâw-ak-â                  ward-e                             ) 15-الف (  

   سيب        آنها ـمعرفه ـ انه جمع خوردند           نش                                            
 »آنها سيبها را خوردند«

sâw-ak-â                wer-yâ-?e                                   )15بـ (  

    سيب ـمعرفه ـ جمع  ريشه فعل ـ مجهول ساز ـ  شناسه                                                   
 ». سيبها خورده شدند«                                                                 

          sâw-ak-â           wer- yâ                                          )15-ج(  

    سيب ـمعرفه ـ ريشه فعل     جمع ـ مجهول ساز                                                              
                             

   » سيبها خورده مي شوند«                                                                

 : سوراني)د

awân        sew - ak-  ân – yân              xwârd             )16-الف (   

  سيب       آنها ـ معرفه ـ نشانه جمعـ            ضميرخورد                                                   
     » آنها سيبها را خوردند«                                                            

sew-ak-an                  xor- râ- n                                    )16بـ (  

 معرفـه    ـ  ريشه فعل    نشانه جمعـ مجهول ساز ـ             شناسه جمع                                  
  سيب 

 ». سيبها خورده شدند«                                                           
sew- ak - ân              da-      xor  - re -   n                        )16 جـ(  

  ـ  معرفـه ـ  نـشانه جمـع         پيشوند ـ ريشه فعل  ـ مجهول ساز  ـ شناسه جمع                            
  سيب 

 » سيبها خورده مي شوند               «                                        

 : ايالمي)هـ

awân           sef -  eil-  a          xwârd-  en                    )17الفـ (         
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      سـيب     ـ  نـشانه جمـع   ـ  پيشوند    معرفه ـ ريشه فعل  ـ شناسه جمع                                   
 آنها

  » آنها سيبها را خوردند«                                                             
sef- eil- a                 xor-  yâ-n                                      )17بـ (  

 ـ  معرفه   ـ  ريشه فعل        نشانه جمعـ مجهول ساز ـ                                         شناسه جمع
  سيب 

 ». سيبها خورده شدند              «                                             
           sef- eil- a                 a- xor – ya  -n                               )  17 جـ (           

   سيب  ـ شناسه ـ پيشوند        معرفهـ ريشه فعل ـ مجهول ساز ـ            شناسه جمع 
 ». سيبها خورده مي شوند«                                              

  
) ج  ــ   17 ج تـا     ــ 13(و از   )   ب   ــ 17 ب تـا     ـ13( ده مي شود در همة مثالها در        طوري كه دي   همان 

 ـ13(به جايگاه فاعل ارتقاء يافته است و فاعل جمالت معلوم           ) مفعول در جمالت معلوم     ( موضوع دروني   
در شق مجهول آنها مشاهده نمي شود و آوردن آن با حرف اضـافه صـقيل و نامـأنوس                   )  الف ـ17الف تا   
  . عنايي در جمالت مجهول دوري مي كنندبه عبارت ديگر كرد زبانها از آوردن فاعل م. است

  ت آن مجهول در كردي و اهميةمنشأ ماد. 4

اند و حاصل آنها ماده      كرده اي را به ريشة افعال اضافه مي       در زبانهاي ايراني باستان تكواژه هاي وابسته      
 هـاي فعلـي    بوده است و براي صرف افعال در حاالت و زمانهاي مختلـف بـه مـاده هـا شناسـه                   ) ستاك(

 مثالً در فارسي باستان تعدادي مادة فعلي مانند ماده ماضي ، ماده آينده، مـاده مـضارع نقلـي،                   ؛اند افزوه مي
انـد و مـاده مجهـول بـا          ماده مجهول، ماده واداري، ماده جعلي، ماده آرزويي و ماده تشديدي وجود داشته            

 : 1375ابوالقاسـمي،  (  شده است  به ريشه افعال معلوم ساخته مي -ya–افزودن پسوند ماده مجهول ساز 
 râ و تنها در سـوراني       -yâ-ماده مجهول ساز ماضي در گويشهاي كردي        ). 33: 1364 دبير مقدم ،     ؛141

اگر بپذيريم كـه    .  است -re–  و فقط در سوراني       --yaاست و مادة مجهول ساز حال در گويشهاي كردي          
تبديل   / r /ت روان  به مصوy//  1ت روان مصودر تحول ماده ساز مجهول از باستان تا نو، در سوراني

        گويشهاي كـردي بـا انـدك تغييـرات آوايـي            ةساز در هم    مجهول ةشده است  مي توان ادعا كرد كه ماد 
                                                 

1 . Glide 
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حفظ پديدة مجهول سازي باستاني در گويشهاي       . مجهول ساز در زبانهاي ايراني باستان است        بازماندة مادة 
      و استفاده از اين پديـده بـراي روشـن شـدن             1 زبان و دستوري شدگي    لنو كردي حداقل از دو منظر تحو 

 ؛1974 ، 2مـوين ( ابهام در ماهيت ساخت مجهولي در زبانهاي ايراني نو مانند فارسي داراي اهميت اسـت    
  ).1382 جباري، ؛2005كريمي، 

 بـه  يك عنصر دستوري است و جزء نقش دسـتوري ) 2( در (to be ) » بودن«در زبان انگليسي فعل 
 : 1977(  4برونـر .  شـده اسـت  3عنوان يك فعل كمكي نقش ديگري ندارد و به اصالح كـامالً دسـتوري  

اعتقاد دارد كه در زبانهاي ايراني ميانه غربي هم فراينـد نحـوي و هـم فراينـد سـاختواژي دخيـل                      ) 213
مـي گرفتـه    در زبانهاي ايراني باستان ساخت مجهول فقط ساختواژي و با ماده مجهول صـورت               . هستند

است و در فارسي نو ساخت مجهول فقط نحوي است پس مي تـوان گفـت دورة ميانـه از نظـر سـاخت                        
 »  شدن «مجهول يك دوران گذرا از ساختار ساختواژي به ساختار نحوي است و در اين دوران گذار، فعل                  

اال مـشاهده   طوري كه در ب    كه در كردي، همان    در صورتي ) . 4(بسوي دستوري شدگي تحول يافته است       
 مجهول ساز باستاني حفظ شده است و ساخت مجهولي سـاختواژي باقيمانـده اسـت و در ايـن                    ةشد، ماد 

.  به منظور مجهول سازي دستوري نشده انـد        »شدن« و   » بودن «زبان برخالف انگليسي و فارسي افعال       
 »شدن«الي مانند    مجهول، دستور شدگي و تبديل افع       گونه نتيجه گرفت كه حذف مادة      پس مي توان اين   

 به فعل كمكي براي صرف ساخت مجهولي را به دنبال دارد و بر عكس حفظ مـادة مجهـولي                    »بودن«و  
  .شود مانع دستور شدگي و ايجاد افعال كمكي براي صرف افعال مجهول مي

)  ب 18(ادعا مـي كنـد جمالتـي ماننـد          ) 74-76: 2005(كه در مقدمه اشاره شد كريمي        طوري همان
هماننـد  )  ب -18( و در فارسي فرايند مجهول سازي  وجود ندارد بلكه در             يستندن)  الف 18 (شكل مجهول 

  .  است5 يك فعل همكرد» شد« صفت  و » خورده«)  ب-19(
  .پرويز سيبها را خورد  )  الف-18(
  .سيبها خورده شدند  )  ب-18(
  .پرويز خانه را خراب كرد  )الف-19(
  . خانه خراب شد  )ب-19(

                                                 
1 . Grammaticalization 
2 . Moyne 
3 . Grammaticalized 
4 . Brunner 
5 . light verb 
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 ــ 18( هم در          »شد«يك صفت است و     )  ب ـ19( در   »خراب«همانند  )  ب ـ18( در   »خورده«يعني  
نـه يـك سـاخت    )  بــ 18( در »خـورده شـد  «يك فعل همكرد است و در واقع     )  ب ـ19(و هم در    ) ب

اكنون كه روشن شده است در كـردي هـم سـاختارهاي            . استمجهولي بلكه يك ساخت فعل همكردي       
سـاختهاي  ) 18(و هـم بـه جـاي سـاختارهايي ماننـد            )  ب -19(و  )  ف   ال – 19( فعل همكردي همانند    

مجهولي ساختواژي به سبك و سياق زبانهـاي ايرانـي باسـتان وجـود دارد يـك بررسـي تطبيقـي بـين                       
كـه بـه اعتقـاد برخـي سـاخت          ) 4(ساختارهاي فعل همكردي در فارسي و كردي و سـاختارهايي ماننـد             

ردي كه در اين مقاله به عنوان ساخت مجهول قلمداد گرديدنـد            مجهولي هستند و ساختارهاي فعلي در ك      
 ولي اين موضـوع از حوصـلة ايـن مقالـه            ،مي تواند به روشن شدن ماهيت مجهول در فارسي كمك كند          

  . خارج است و پژوهشي مستقل را مي طلبد

  گيري  نتيجه.5

هـري، سـنندجي، ايالمـي و       با بررسي تعدادي جمله از گويشهاي كردي رايج در ايران شامل سـوراني، كل             
هورامي و مقايسه آنها با ساختهاي مجهولي در زبانهاي ماننـد انگليـسي و فارسـي كـه داراي سـاختهاي                     

 ساختواژي است و ساخت مجهول      ،مجهولي نحوي هستند مشخص گرديد كه در كردي ساخت مجهول         
مادة مجهول ساز در كـردي كـه        . دست مي آيد  ه  ب افعال    مجهول ساز به ريشة     در اين زبان با افزودن مادة     

 در زبانهاي ايراني باسـتان  -ya -مجهول ساز   مشاهده گرديد و بازمانده مادة-ya- و  -yâ-صورته بيشتر ب
مجهـول سـازي در     . است كه براي تشكيل مادة مجهول و مصدر مجهول به ريشة فعل افزوده مي شود                

 كه در آن مادة مجهول سـازي بـراي تـشكيل            سازي يند مجهول آكردي هم از نظر آوايي و هم از نظر فر         
مادة مجهول حال و گذشته و مصدر مجهولي به ريشة فعل اضافه مي شود بسيار شبيه مجهول سازي در                   

ل زبـان و مـسائل      پديدة مجهول سازي در كردي مـي توانـد هـم در تحـو             . زبانهاي ايراني باستان است     
ت مجهول در زبانهاي ايراني نـو، ميانـه و           شدن ماهي  تاريخي و تطبيقي زبانهاي ايراني و هم براي روشن        

  .باستان مورد استفادة محققين و زبانشناسان عالقه مند به زبانهاي ايراني قرار گيرد
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