
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :safap@modares.ac.ir  E-mail  :ول مقالهئمس ةنويسند∗  
 

  در زبان فارسي و  »شدن«فعل ة مطالع

 هاي آن در زبان فرانسه معادل

  

  3، مريم فالحي2، رويا لطافتي*1پريوش صفا

  
  استاديار آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 1
  دانشيار آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران. 2
  كارشناسي ارشد آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايرانة آموخت دانش. 3
  

  25/4/92: پذيرش                                                14/2/92: دريافت
 

  چكيده
عنوان يك فعل حائل در ساخت گروه عظيمي از افعال شركت دارد و مفاهيم كاربردي  به» شدن«فعل 

هاي فعل  معادل. توان به بيان تغيير حالت اشاره كرد ها مي آنة گيرد كه از جمل متفاوتي به خود مي
شوند كه  ، در بيان تغيير حالت، توسط افعال و ساختارهاي گوناگوني در زبان فرانسه بيان مي»شدن«

 تواند باعث بروز بجا مي هاي دستوري نا ها با زمان ها و كاربرد آن صحيح از اين معادلة عدم استفاد
  .آموزان ايراني است ترين مشكالت زبان اين مسئله از بزرگ. پردازي شود سوءتفاهم ميان دو قطب گفته

پردازيم،  مي Devenirو » شدن«دو فعل ة شده دربار در اين تحقيق ابتدا به بررسي تحقيقات انجام
قابل با ساير افعال در ت Devenirكنيم، در ادامه، فعل  را معرفي مي» شدن«فعل ة هاي فرانس سپس معادل

» شدن«دهيم هدف اين تحقيق تعيين چگونگي توزيع فعل  تغيير حالت در فرانسه را مورد مطالعه قرار مي
در زبان فرانسه است تا از اين طريق ابزار  Devenirهاي آن، از جمله فعل  در زبان فارسي و معادل

  . مهيا شودنظري الزم براي تشخيص موارد كاربرد اين افعال در دو زبان 
  

  . شدن، مجهول، فعل مركب، فعل ربط، تغيير حالت :واژگان كليدي
  

  مقدمه  .1
، دومين فعل »كردن«بعد از فعل » شدن«رفته در زبان فارسي، فعل كار  به در ميان افعال
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در ساخت گروه عظيمي از افعال مركب  1عنوان فعل حائل  كاربرد در اين زبان است و به پر
با اين ...) اسم، صفت و (كه از تركيب يك عنصر غير فعلي » شدن«فعل  مشتقات. شركت دارد

توانند كاربردهاي مختلفي  روند مي ميكار  به ها شوند، با توجه به بافتي كه در آن فعل حاصل مي
  . اشاره كنيم 2توانيم به بيان تغيير حالت داشته باشند كه از آن جمله مي

كه تعداد بسيار  طوري است، به» شدن«اربردهاي  فعل ترين ك  بيان تغيير حالت يكي از مهم
  . رسانند روند كه مفهوم تغيير حالت را مي ميكار  به زيادي از تركيبات اين فعل در جمالتي

رساند، كاربرد اين  مفهوم تغييرحالت را مي» شدن«عنوان معادل فعل   به Deveinrگرچه فعل 
براي بيان تغييرات عمده و  Devenirفعل . تفاوت دارد» شدن«فعل از برخي جهات با فعل 

  . گونه نيست اين» شدن«شده توسط فعل  كه تغيير عنوان حالي رود، در ميكار  به اساسي
شده در باال، هر فعل در زبان فارسي، با توجه به بافت جمله، ممكن  بر مسائل مطرح  عالوه

گرچه با زمان فارسي آن است در زبان فرانسه با زمان دستوري متفاوتي ترجمه شود كه 
  كند  منطبق نيست، ولي مفهوم نمودين آن را منتقل مي

كوشيم به سه سؤال زير  حلي براي مسائل باال، در تحقيق حاضر مي در راستاي يافتن راه
  :پاسخ دهيم

  در زبان فارسي چيست؟» شدن«كاربردهاي فعل •
زبان فرانسه بيان  در بيان تغيير حالت توسط چه عناصري در »شدن«هاي فعل  معادل •
 ؟شوند مي

هايي را در كاربرد اين فعل به وجود  هاي موجود ميان دو زبان چه تداخل تفاوت •
 پردازي دارد؟ آورند و اين امر چه تأثيري بر گفته مي

  : هاي زير را ثابت كنيم كوشيم فرضيه هاي باال، در اين تحقيق مي پاسخ به پرسش براي
بزرگي از افعال ة در زبان فارسي در ساخت دست ائلعنوان يك فعل ح  به» شدن«فعل  •

مختلفي  3هاي نمودين هاي ساختاري يا ارزش تواند بيانگر ارزش شود و مي مركب وارد مي
  . باشد
در زبان فارسي غناي واژگاني بسيار زيادي دارد كه در زبان فرانسه از » شدن«فعل  •

  . شود وت  بيان ميهاي فعلي متفا و زمان طريق افعال و ساختارهاي مختلف
تواند در همه جا معناي دقيق  نمي» شدن«عنوان معادل واژگاني فعل   به Devenirفعل  •

  
1
 - verbe support/ l ight verbe  2
 -changement d’état 3
 -valeurs aspectuelles 
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 . شود اين فعل را بيان كند و همين مسئله موجب بروز اختالل در امر ارتباط مي

فرانسه و ة جمل 1112اي زباني متشكل از  تحليلي است و روي پيكره - اين تحقيق توصيفي
فرانسوي كريستف بااليي و ة با ترجم) زويا پيرزاد( كنيم عادت ميرفته از دو رمان فارسي، برگ
  . فرانسوي روژه لسكو انجام شده استة با ترجم) صادق هدايت( بوف كور

  

 تحقيقة پيشين .2

داند؛ يكي خاصيت  را در زبان فارسي داراي دو كاربرد عمده مي» شدن«، فعل )1388(دبيرمقدم 
و  4تركيبة كه به دنبال دو فرايند عمد شركت در ساخت افعال مركب سازي و ديگري مجهول
به دنبال عنصر ديگري نظير » شدن«در فرايند تركيب فعل كمكي . آيند به وجود مي 5انضمام
رسد  نظر مي به . آيد مي) كشته شدن، گفته شدن(يا اسم مفعول فعل اصلي ) دلخور شدن(صفت 

  . جايي ندارد» نشد«شاخه انضمام فعل  كه در دو زير
/ كردن و شدن/ بودن، شدن/ را در سه نوع ساخت تعاملي شدن» شدن«فعل ) 1995(صفا 

هاي  ها يا صفت ويژه نقش اين فعل را در بيان نمود آغازين در همايي با اسم بودن و به/ كردن
  . كند گوناگون زبان فارسي بررسي مي

عنوان   به» شدن«ه ارزش فعل در بررسي نقش نمودي افعال سبك فارسي ب) 1994(وي 
  . كند فرانسه اشاره مية معادل برخي از افعال دوضمير

دليل داشتن بار نمودي   كنند كه فعل شدن به به اين نكته اشاره مي) 1389(صفا و بحرايي 
تبديل و تغيير وضعيت در بسياري از موارد بيان آرزو و دعا، با يا بدون كاربرد قيدهاي 

  . رود ميكار  به تفسيري
» شدن«: اند از شمارد كه عبارت بر مي» شدن«چهار كاربرد مجزا را براي فعل ) 1390(گلفام 

، )شود بروم بيرون؟ آيا مي(عنوان فعل كمكي   به» شدن«، )بابك به خانه شد(عنوان فعل اصلي   به
عال مركب عنوان جزء فعلي اف  به» شدن«و ) كلينتون رئيس جمهور شد(عنوان فعل ربط   به» شدن«
  ). تمام حضار بلند شدند(

با  Devenirدر مبحثي با عنوان سميوتيك موسيقايي با يكي دانستن ) 1987(راستي ات
منفعل و » بودن«را در حد فاصل بين » شدن«او . داند مفهوم زمان، آن را حائز اهميت خاصي مي

آن را به » شدن«ركت در دهد؛ بدين شكل كه كندي ح قرار مي ]انجام دادن/ كردن[فعال » بودن«
  

4
 - combination  5
 -incorporation  
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در . كند برخوردار مي 6دهد و افزايش سرعت آن را از وجهيت كنشي سوق مي» بودن«سمت 
در ارتباط است، يعني هر شدني عبور از » بودن«سو با  دو سو دارد؛ از يك» شدن«ديدگاه او، 

ه بر كنشي دارد، يعني تكي/ يك بودن به بودني ديگر است و از سوي ديگر يك وجه حركتي
  . حركت  قابل تصور نيست هيچ عبوري بي: است » شدن«سيالن 

 - را از ديدگاه نشانه» شدن«مفهوم ) 1998(، ژاك فونتاني Devenirدر مبحثي تحت عنوان 
را در » شدن«قديم ة او ابتدا به قياس با فالسف. كند معناشناسي و با رويكردي فلسفي مطرح مي

او هرچه به حركت بطئي و تدريجي كه طي آن همه چيز ة دبه عقي. دهد قرار مي» بودن«برابر 
شود، تا جايي كه در سيالن  تر مي دست نيافتني» بودن«گيرد بيشتر توجه كنيم، مفهوم  شكل مي

بتواند وجود » هاي مقطعي وضعيت«شويم كه چيز ديگري غير از  با اين ترديد مواجه مي» شدن«
از دو نوع تعريف استفاده » شدن«ة يت واژفونتاني براي روشن كردن وضع. داشته باشد

و  8گسترده(و دوم تعريف مبتني بر همنشيني  7كند؛ يكي تعريف مبتني بر محور جانشيني مي
 10سازي توانيم از آن داشته باشيم با گزاره و تصوري كه مي» شدن«او ة به عقيد). 9محدود

شود  متجلي مي 11تنيده و فشردهسازي در فضايي  ارتباطي تنگاتنگ دارد؛ با اين فرض كه گزاره
از نوع من، اينجا و اكنون وجود دارد و آن را سازمان  12كه در مركز آن يك عنصر اشاري

پرداختي، به سه صورت  سازي در ارتباط ميان سه محور گفته  او معتقد است كه گزاره. دهد مي
و غير  14كيديهاي تأ كه به بروز تنيدگي ميان صورت 13كند؛ يكي فشردگي مختلف بروز مي

كه به تنيدگي يا تنش ميان حضور و عدم حضور منجر  16شود، دوم وجود منجر مي 15تأكيدي
بودن  20»بسته«بودن و  19»باز«ميان  18كه به تنيدگي 17شود و سرانجام بسط و گستردگي مي
طور همزمان در هر گفتماني وجود دارند و فقط  سازي معموالً به اين سه نوع گزاره. انجامد مي
هاي  يكي از نقش. غالب خواهد بود» شدن«ها از طريق فعل  پردازي يكي از آن ه به بافت گفتهبست

ها و تأثيرات آن را بسته  غالب را در گفتمان فعال سازد و ارزش» شدن«اين است كه  21گفتماني
  . به موقعيت كالمي نمودار كند

  

  چارچوب نظري . 3
اساس چارچوب نظري  پژوهش حاضر بردر » شدن«معنايي فعل  - واژگاني - بررسي نحوي

  
6
 -modalisation par le faire 7
 - définition paradigmatique 8
 -définition syntagmatique étendue 9
 - définition syntagmatique restreinte 10
 - prédication 11
 - espace tensif 12
 - déictique 13
 intensi té 14
 - tonicité  15
 - atonie 16
 - existence 17
 - extension  18
 - tension  19
 - ouvert 20
 - fermé 21
 - discursivi té 
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بنياد است و با  مورد بحث كه يك رويكرد دادهة در نظري. گيرد هريس صورت مي 22گرايي توزيع
شناختي  نقدهايي كه به اين نوع رويكرد وارد است همواره جايگاه خود را در مطالعات زبانة هم

گرچه محور . زباني است اي حفظ كرده است، هدف غايي، توصيف زبان با استناد به پيكره
گريز  رسد معنا نظر مي  مطالعه در اين رويكرد ساختاري است، اما تحليل توزيعي چنانكه به

هاي  هرگاه دو تكواژ داراي داللت«: گويد مي) به نقل از ژان لويي شيس و ديگران(هريس . نيست
 & Chisse)» فرق دارد ها نيز در ساختار زبان با هم متفاوتي باشند، حتماً توزيع آن 23معنايي

et al., 1983:.150) ؛ به عبارت ديگر گرچه هر تفاوت معنايي با يك فرق نحوي نشان داده
در هر حال در اين مقاله با . شود، اما هر تفاوت نحوي با يك تفاوت معنايي مهم همراه است نمي

پردازيم و  بان ميدر دو ز» شدن«زباني مورد استفاده، به توصيف توزيع فعل ة استناد به پيكر
ايم تا  پردازي نيز در اين مقاله بهره گرفته گفتهة تر بودن و جامعيت پژوهش از نظري براي دقيق

بر حسب بافت موقعيتي كاربردهاي فعل مورد بحث را در دو زبان مورد بررسي قرار دهيم و 
وني شايد شده توسط كربرا اوركي الگوي ارائه. وجوه اشتراك و افتراق آن را مشخص كنيم

منظور از عناصر . پردازي باشد عيني در گفته ترين الگو در نشان دادن سهم عناصر غير   كامل
به پيروي از اميل بنونيست، اوركيوني . است) من، اينجا و اكنون(عناصر اشاري ة عيني، هم غير 
رك و اما مشكل اين است كه د. داند زبان مي ]ماشين[» به حركت درآمدن«پردازي را  گفته

اين موارد ة درك و دريافت زبان و گفتار دشوار است، زيرا در همة دريافت اين عملكرد به انداز
اين فقط از طريق  بر است؛ بنا 24»گفته«تنها اثري كه از اين عملكرد قابل دريافت و رويت است 

برا اوركيوني نظر كر به . دست يابيم» پردازي گفته«هاي  توانيم به آثار و نشانه مي» گفته«بررسي 
توان به يك شكل واحد بررسي كرد؛ مثالً شخص  پردازي را نمي هاي گوناگون گفته سازه
اين وجه  پرداختي كربرا اوركيوني گفتهة در نظري. پرداز از اهميت خاصي برخوردار است گفته

ت نهفته اس پردازي رمزگان يا زبان مشتركي يك از طرفين گفته اختياري كه در وجدان آگاه هر
  . توانند به كمك آن با يكديگر ارتباط برقرار كنند، همچنان رازي سر به مهر است ها مي كه آن

 Devenirفعل  �

  . شود شناخته مي 25ربطعنوان يك فعل   در زبان فرانسه به Devenirفعل 
  
  

  
22

 - distribu tionnalisme 23
 - signification  24
 - énoncé 25
 - verbe attributif  
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ها را  توانيم آن شود كه مي
  :شوند بندي مي اين عناصر در سه گروه زير طبقه

روند، به چهار گروه تقسيم 

 :دهند

توان توسط  شوند، مي عنوان مي
توانند  روند مي ميكار  به 

  : ها هستند

26
 - verbes pronominaux 
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  افعال تغيير حالت در فرانسه و فارسي
شود كه مي ي بيان ميدر زبان فرانسه تغيير حالت با كمك عناصر زباني مختلف

اين عناصر در سه گروه زير طبقه. در نظر بگيريم Devenirعنوان معادل فعل 
  بيان تغيير حالت با كمك افعال تغيير حالت؛

 بيان تغيير حالت با استفاده از ساختارهاي غير شخصي؛

   voilà.ة بيان تغيير حالت با استفاده از واژ

  بيان تغيير حالت با كمك افعال تغيير حالت
روند، به چهار گروه تقسيم  ميكار  به در بيان تغيير حالت» شدن«عنوان معادل فعل   افعالي كه به
  

26دو ضميرهافعال 
 

دهند بندي زير را براي اين گروه از افعال ارائه مي طبقه) 2009(پال و ريول 

عنوان مي» شدن«ي از افعال تغيير حالت را كه در فارسي با 
 مجهولاين افعال زماني كه در حالت . ضميره بيان كرد هاي دو

ها هستند هايي از آن افعال زير نمونه. باشند» شدن«معادل مناسبي براي فعل 

پريوش صفا 

افعال تغيير حالت در فرانسه و فارسي. 4
در زبان فرانسه تغيير حالت با كمك عناصر زباني مختلف

عنوان معادل فعل   به
بيان تغيير حالت با كمك افعال تغيير حالت؛ •
بيان تغيير حالت با استفاده از ساختارهاي غير شخصي؛ •
بيان تغيير حالت با استفاده از واژ •
 

بيان تغيير حالت با كمك افعال تغيير حالت. 4 - 1
افعالي كه به

  :شوند مي
  
افعال . 4- 1- 1  

پال و ريول 

ي از افعال تغيير حالت را كه در فارسي با تعداد زياد
هاي دو فعل

معادل مناسبي براي فعل 
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 se(» شدن«سرد )/ se faner(» شدن«پژمرده )/ se fâcher/ s’énerver(» شدن«عصباني 

refroidir /( شدن«گرم« )se réchauffer /( شدن«تند «)s’accélérer /( شدن«ولو «)s’étaler ( و . ...  
  - (1, P. 120) .آرزو يكهو زد زير خنده و زير ميز ولو شد                                            

(1΄, P. 144) Arezou éclata de rire en s’étalant sous la table.  
  

 - (2, P. 45)                                                       .  بعد ناگهان افكارم محو و تاريك شد
(2΄, P. 76) Soudain tout s’imprécisa et s’obscurcit.  

 

  افعال ربط. 4- 1- 2

گروه . بندي كرد توان دسته ال را در دو گروه كامالً مجزا مياين افع) 2009(طبق نظر پال و ريول 
، Devenir ،Resterهاي محدودي از افعال حالت مانند  و فرم êtreاول افعال ربطي مانند 

Sembler ،Demeurer هستند 27يافته و گروه دوم افعال ربطي بسط... و .  
عنوان معادل   توانند به ، ميمتعلق به گروه اول Tomber و être ،Demeurer ،Rester افعال

  . روندكار  به »شدن«فعل 
 êtreفعل  �

هاي فعل  ترين معادل  كاربرد رود، يكي از پر ميكار  به عنوان فعل ربط  اين فعل زماني كه به
  :در بيان تغيير حالت است» شدن«

 - (1, P. 232)                                                                 چه خوشگل شدي امشب 

(1΄, P. 272) Comme tu es belle ce soir 
شوند، معني ماندن در يك  نيز زماني كه با مسند همراه مي Demeurerو  Resterدو فعل 

  .رسانند وضعيت يا حالت را مي
  - (1, P. 178) ميخكوب شد         .                                                                        

(1΄, P. 211)Elle demeura clouée.  

  - (1, P. 155) .آرزو يك لحظه گيج شد                                                                      
(1΄, P. 184) Arezou resta un instant interdite.  

 tomberفعل  �

28طبق تعريف
TLF  )يكي از كاربردهاي فعل )زبان فرانسهة فرهنگ بزرگ گنجين ،Tomber  

  .بيان حالت روحي يا فيزيكي است
  

27
 - verbes à élargissement attributif  28
 - trésor de la langue française  
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  :اند از در بيان تغيير حالت عبارت» شدن«عنوان معادل فعل   هايي از اين فعل به مثال
، بيمار )Tomber enceinte(، باردار شدن )Tomber amoureux/ amoureuse(عاشق شدن 

  ). Tomber fou(  ، ديوانه شدن)Tomber en panne(، خراب شدن )Tomber malade(شدن 
  - (1,P. 165)                  .    نگفتم عاشق شو. گفتم معاشرت كن، بيرون برو، بگو، بخند

(1΄, P. 195) Je t’ai dit «Fréquente-le, sors, parle-lui, ris», je ne t’ai pas dit 

«tombe amoureuse.» 
 

  حالت افعال نمودين و بيان تغيير. 4- 1- 3
اين افعال را بيشتر . مفهوم تغيير حالت در درون برخي افعال زبان فرانسه نهفته شده است

  :بردكار  به »شدن«عنوان معادل تركيبات فعل  توان به مي
Grossir (چاق شدن), Mincir/ Maigrir (الغر شدن), Vieillir (پير شدن), Rajeunir 

 ,(بزرگ شدن) Grandir ,(زرد شدن) Jaunir ,(قرمز شدن) Rougir ,(جوان شدن)
Raccourcir (كوتاه شدن). 

  - (1, P. 83) .زديم ها را مي تر كه شديم باز همان حرف  بزرگ                                            
(1΄, P. 101) Quad nous avons grandi, nous avons continué d’avoir les 

mêmes conversations 
 

 :در بيان تغيير حالت» شدن«هاي ساختاري فعل  معادل.  4- 1- 4

عنوان فعل حائل،   بر افعالي كه در باال بيان كرديم، پنج فعل ديگر نيز وجود دارد كه به عالوه 
  :روندكار  به توانند در برخي جمالت براي بيان تغيير حالت مي

:Prendre 

 + .Prendre + Dét: ساختار
29

subts  
 ي از يك فعل مركب باشد كه براي بيان حالت فيزيكي چيزيبخش Prendreزماني كه فعل 

  :به شمار آيد» شدن«عنوان معادل فعل   تواند به رود، مي ميكار  به

 - (1, P. 154) ام قربان خودم كه اصالً چاق نشده    .                                               
(1΄, P. 182) Je peux me féliciter de n’avoir pas pris un gramme!...  

  
  تواند به براي بيان تغيير در رفتار يا تغيير در وضعيت روحي نيز مي Prendreهمچنين فعل 

  :رودكار  به »شدن«عنوان معادل 
  

29
 -substantif  
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  - (1, P. 122) .دانم چه مرگم شده نمي                                                                     

(1΄, P. 146) Je ne sais pas ce qui m’a pris.  

Reprendre:  

كار  به تواند در ساختار زير مي Prendreفعل ة كنند مدل تكرارعنوان  به Peprendreفعل 
  :مورد استفاده قرار گيرد» شدن«عنوان معادل فعل   رود و به

  - (2, P. 70)                                                 . شد تصميم گرفتم بروم حالم كه بهتر  
(2΄, P. 114) Lorsque j’eus repris des forces, je décidai de partir à l’aventure.   

Faire:  
رود يا تأثير و پيامد  ميكار  به در برخي جمالت براي بيان علت مستقيم چيزي Faireفعل 

  . لت استفاده كردتوان از آن براي بيان تغيير حا در اين حالت مي. كند چيزي را بيان مي
 - (1, P. 29) ريخت شد حياط بي. نه اينجا نه، توي كوچه پارك كن .                            

(1΄, P. 37) Pas dans la cour, cela fait désordre, gare-toi dans la rue.  
 

نيست و در برخي  Faire، در همه جا معادل خوبي براي اين كاربرد فعل »شدن«ولي 
  :استفاده شودآن  سازي ت الزم است از افعال ديگري براي معادلجمال

 - Cela ne fait rien à la chose. (T. L. F) 

  .گذارد هيچ تأثيري روي اصل مطلب نمي) قضيه( اين
در » شدن«شوند كه فعل  بر اين ساختار، عبارات ديگري در زبان فارسي يافت مي عالوه 

  .شود بيان مي Faireها با فعل  آن
 faire la connaissance deصورت  به  با كسي يا چيزي »آشنا شدن«براي نمونه فعل 

quelqu’un/ de quelque chose شود بيان مي:  
  - (1, P. 137)                                                  .مريم با يك متخصص قلب آشنا شده 

(1΄, P. 162) Maryam a fait la connaissance d’un cardiologue.  

زباني به آن برخورد كرديم، بيشتر با ة نيز كه چندين جا در پيكر» لوس شدن«اصطالح 
  :شود بيان مي Faireهاي مختلفي از فعل  تركيب

Faire l’enfant, faire l’imbécile, faire l’idiot, faire des manières, faire son 

intéressant 
  - (1, P. 104) ارزد حانش ميبه امت. لوس نشو        .                                                

(1΄, P. 126) Ne fais pas l’enfant. Ça vaut la peine d’essayer.  
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Se faire: 

  :اند از باشد كه عبارت» شدن«تواند معادل  در سه ساختار مي Se faireفعل 
  :ساختار اسنادي �

دهد كه از فعل  مسند يك صفت كيفي است، اين امكان را مي كاربرد اسنادي فعل، زماني كه 
Se faireمعني  در اين حالت اين فعل هم. ، براي بيان تغيير استفاده شودDevenir خواهد بود . 

 - (1, P. 16) .اي ريز شد هاي درشت قهوه چشم                                                          
(1΄, P. 21) Les grands yeux bruns se firent tout petits.  

  :ساختار مجهول �

رود، معاني  ميكار  به شخصي  اين فعل با معناي مجهول، زماني كه در ساختار غير 
Arriver ،Avoir lieu  وSe produire  تواند با فعل  و در اين صورت مي گيرد ميرا به خود

  :بيان شود» شدن«
 -(1, P. 189)  چطور شد زود برگشتي؟                                                                  

(1΄, P. 224) Comment se fait-il que tu sois déjà là? 

 : 30شخصي ساختار غير �

  :را در بر داشته باشد» شدن«تواند معناي  شخصي اين فعل نيز مي حالت غير  
  - (1, P. 132) .حاال پاشو كه دير شد                                                                        

(1΄, P. 158) Bon, lève-toi, il se fait tard.  

Avoir:  

 + avoirمفهوم تغيير حالت در برخي تركيبات 
31

 N شود نيز ديده مي .  
  - (1, P181)                                                                  .      حس كرد سردش شده 

(1΄, P. 214) Arezou sentit qu’elle avait froid.  

  
  :بيان تغيير حالت با استفاده از ساختار غير شخصي. 4- 2

گاهي با ساختهاي  Avoirو  Faire, Etreاز بين افعالي كه در قسمت قبل بيان كرديم، سه فعل 
  . گيرند ميمورد استفاده قرار » شدن«عنوان معادل   شخصي به غير 
�Faire:  

  - (1, P. 51) .هوا سرد شده                                                                                    
  

30
 - structure impersonnelle  31
 -nom 



1393بهار ، )17پياپي ( 1 ه، شمار5دوره                                                                            جستارهاي زباني
 

 

159 

(1΄, P. 64) Il fait froid? 

�Être:  

  - (1, P. 36) .ده شد ساعت                                                                                     
(1΄, P. 46)  Il est déjà dix heures.  

 كه براي پرسش از آنچه اتفاق افتاده و يا در حال اتفاق افتادن است» چي شد؟«عبارت 
  :شود شخصي بيان مي ساختار غير در  Avoirرود، با فعل  ميكار  به

  - (1, P. 63)                 چي شده حاج آقا؟                                                            
(1΄, P. 78) Qu’y a t-il Hajj agha? 

توان استفاده كرد، با  نيز مي Se passer فعل از Avoirبر فعل   البته براي عبارات باال، عالوه
   :شود شخصي محدود نمي تنها به ساختار غير Se passer اين تفاوت كه فعل 

  - (1, P. 234) د؟            عروسي مرجان چي ش                                                      
(1΄, P. 273) Comment s’était passé le mariage de Mardjan? 

  
ضميره با معناي مجهول نيز  بر افعالي كه در باال نام برديم، برخي از افعال دو عالوه 

  :روندكار  به شخصي  توانند در ساختار غير مي
  - (1, P. 175)                                                     .    بعد معلوم شد يه هوا خالي بسته 

(1 ,́ P. 207) Même si par la suite il s’est avéré qu’il avait un peu gonflé les chiffres.  
 

بيان  ça با روند ميكار  به »شدن«عنوان معادل   شخصي كه به هاي غير برخي از ساختار
  :شوند مي

  - (1, P. 43)  شد سيصد.                                                                                        
(1΄, P. 55) Ça fera trois cents.  

 

 بيان تغيير حالت با استفاده از عبارت . 4- 3
32

PRO + voilà  
 33توان با عبارت شود را مي مطرح مي» شدن«فعل  در برخي جمالت فرانسه، تغيير حالتي كه با

PRO + voilà + N/Adj بيان كرد:  
  - (1, P. 203)  شناس؟ حاال شدي باستان«آرزو سر جلو برد «                                  

(1΄, P. 241) Te voilà archéologue maintenant.  
 voilà يك مورد استثنا در ساختار  »شدن«پيدا همچنين در برخي جمالت براي بيانen 

  
32

 -pronom 33
 -adjectif 
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voilà Dét. N شود ترجمه مي» شدن«رفته و در اين حالت نيز با فعل كار  به .  
  - (1, P. 16) سليقه است باالخره يه نفر پيدا شده با من و تو هم      .                         

(1΄, P. 21) Finalement en viola un qui a nos goûts.  
  

  هاي تغيير حالت با ساير فعل Devenirيز فعل وجه تما. 5
در بيان تغيير » شدن«تنها معادل فعل  Devenirهاي قبل گفتيم، فعل  طور كه در قسمت همان

آموزان ايراني است، زيرا  حالت نيست و همين امر يكي از عوامل مهم در بروز اشتباه نزد زبان
در اين بخش به بررسي . زبان است در زبان فارسي دومين فعل پر بسامد اين» شدن«فعل 

  :پردازيم شده مي مشكل مطرح
  :زير تقسيم كردة توان به دو مرحل طور كلي فرايند يك تغيير را مي به
 تغيير وضعيت اوليه؛  .1

 ).وضعيت بعد از تغيير(رسيدن به وضعيت جديد   .2

عيت بعد از رود كه تأكيد جمله بيشتر بر تغيير باشد تا وض ميكار  به زماني Devenirفعل 
  :گيريم مثال زير را در نظر مي. آن

 - (1, P. 61)     ها سبز  شده سر دو روز رنگ گل. ريزند توي آب گاليول سفيد جوهر سبز مي.   
(1΄, P. 76) On verse de l’encre verte dans l’eau des glaïeuls blancs. En 

l’espace de deux jours les fleurs deviennent vertes.  
ها است، در نتيجه تأكيد جمله روي تغيير  باال، آنچه اهميت دارد، تغيير رنگ گلة در جمل

  . رفته استكار  به Devenirاست و به همين منظور فعل 
استفاده  êtreها تأكيد دارد، به همين دليل براي بيان آن از فعل  اين جمله بر وضعيت سبزه

  : گيريم ر نظر ميزير را دة براي توضيح بيشتر جمل. شده است
  - (1, P. 40) بيا ببين چه خوشگل شدند   .                                                              

(1΄, P. 51) Viens voir comme ils sont beaux.  

دوم ة بيان جمله است و تغيير در مرحلة در اين جمله نيز تأكيد بر وضعيت شي، در لحظ
 . در بيان اين جمله است êtreهمين امر توجيهي بر استفاده از فعل . داهميت قرار دار
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  پردازي در ديناميك گفته »شدن«نقش  . 6
تواند نقش بسزايي در تعبير معنايي  هاي قبل گفتيم، بافت جمله نيز مي بر آنچه در قسمت عالوه 
  : ريمگي براي توضيح بيشتر جمالت زير را در نظر مي. داشته باشد» شدن«فعل 

  :به بد شدن يك رابطه اشاره دارد» خراب شدن«زير فعل ة در جمل
  .Je suis entrée en mauvais terme avec mon mari. رابطه ام با همسرم خراب شده

 اي براي بيان نارضايتي يا شكايت از مسئله» شده خراب«در جمالت زير صفت مفعولي 
  :رفته استكار  به

  .شده را تميز كردم خراب) خانه(خسته شدم از بس اين 
 j’en ai marre de devoir nettoyer tout le temps cette masure 

  .شده بروم خواهد از اين شهر خراب دلم مي
 j’ai envie de partir de cette ville  maudite                                 

هاي گوناگون  كه در بافت گيريم را در نظر مي» خوب شد«عنوان مثالي ديگر عبارت  به
خوب «زير عبارت ثابت ة براي مثال در جمل. هاي معنايي گوناگوني ظاهر شود تواند با ارزش مي
تواند تعابير متفاوتي داشته  بر حسب اينكه با چه لحني و در چه موقعيتي گفته شود مي» شد

در شرايط عناد و  باشد؛ مثال نوعي تشكر از اينكه مخاطب وقت را يادآوري كرده است و يا
در . مانده واقف بوده است لجبازي براي تأكيد بر اينكه گوينده بدون يادآوري هم به زمان باقي

  : كار رفته است عنوان شماتت به  اي و به زير اين فعل در بافتي مشاجرهة جمل
  . خوب شد خواهرم مرد و بدبختي پسرش را نديد

Dieu soit loué! Ma sœur est morte avant d’être témoin du Malheur de son fils. 

اساس  ها افعال بر را داريم كه در آن» شدن«هاي ديگري از تركيبات فعل  در جمالت زير مثال
  : شوند بافت جمله دچار تحول معنايي مي

ترين فرد جمع  بايست آن را به بزرگ همين كه قليان چاق شد و شروع كرد به كام دادن مي
  .شد تعارف كردك كه قليان مي

Dès que le narguilé est prêt, il faudra l’offrir au plus âgé des invités.  
  .ها آفتابي نشو اين طرف

Surtout ne te laisse pas voir dans les parages                                                     

  .براي خريد كادو صد هزار تومان پياده شدم
j’ai dû cracher cent mille tomans pour le cadeau                   
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ها معناي واقعي خود را از دست  در برخي بافت» شدن«همچنين گاهي اوقات تركيبات فعل 
  : روند ميكار  به دهند و براي اغراق و شدت بخشيدن به موضوعي مي

 ، دلم از دست فالني خون شدمعده ام از گرسنگي سوراخ شد

  :شدت گرما اشاره دارند به» هالك شدن«و » ذوب شدن«، »خفه شدن«جمالت زير افعال  در
  .شدم) هالك+ ذوب + خفه (از گرما 

  

  گيري نتيجه. 7
افعال مركب مورد ة ساز و عنصر سازند عنوان فعل مجهول به را» شدن«در اين تحقيق ابتدا فعل 

عنوان فعل ربط پرداختيم و ديديم كه   به Devenirمطالعه قرار داديم و پس از آن به معرفي فعل 
 - صفت، اسم فاعل: اند از توانند بعد از اين فعل قرار گيرند عبارت عنوان مسند مي  عناصري كه به

توان  همچنين ديديم كه نمي. اي، اسم و ضمير اسم مفعول با كاربرد صفتي، گروه حرف اضافه
عل استفاده كرد؛ براي مثال صفت مفعولي عنوان مسند بعد از اين ف  از برخي ساختارها به

عنوان مسند، بعد از فعل   توانند به شوند نمي ساخته مي «in»هايي كه با پيشوند  مجهول و فرم
Devenir  قرار گيرند .  

طبق اين . بعد، افعال تغيير حالت در فرانسه و فارسي مورد مطالعه قرار گرفتندة در مرحل
روند،  ميكار  به در بيان تغيير حالت» شدن«عنوان معادل فعل  بررسي عناصر فرانسه را كه به

  : بندي كنيم توانيم در سه گروه زير طبقه مي
 افعال تغيير حالت؛ �

 ساختارهاي غير شخصي؛   �

  ).PRO+voilàدر ساختار ( «voilà»عبارت  �
  : شوند افعال تغيير حالت به چهار گروه زير تقسيم مي

  ؛ )Se fâcher(ضميره  افعال دو �
  ؛)être, Demeurer, Tomber, Rester( فعال ربطا �
  ؛ )Rougir(افعال نمودين  �
و  Prendre+Dét+Subst( ،Reprendre ، Avoir ،Faireدر ساختار ( Prendreفعل  5 �

Se faire )شخصي  در سه ساختار اسنادي، مجهول و غير.(   
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  êtreو Avoir, Faireروند نيز سه فعل  كار مي شخصي به از بين افعالي كه با ساختار غير 

  . شناخته شدند» شدن«عنوان معادل فعل   به

با ساير افعال تغيير حالت نيز ديديم هر گاه صحبت از  Devenirدر بررسي تفاوت فعل 

استفاده شده و در » شدن«معادل فعل  عنوان  به Devenirتغييرات عمده و اساسي باشد از فعل 

  . روند ميكار  به عنوان معادل اين فعل  هغير اين صورت ساير افعال تغيير حالت ب

نيز دانستيم كه نمود تغيير وضعيت در بين نمودهاي » شدن«هاي نمودي فعل  در بيان ارزش

اند  شوند عبارت بيان مي »شدن«نمودهاي ديگري كه توسط فعل . ديگر بيشترين كاربرد را دارد

. الوقوع، تكراري و پويا فيفي، تام، قريباي، مدتمند، تخ نمودهاي آغازين، پاياني، متصل، لحظهاز 

هاي  هاي نمودين يك فعل گاه الزم است فعل با زمان همچنين ديديم كه براي حفظ ارزش

  . دستوري متفاوتي ترجمه شود

 Devenirو » شدن«نوآوري اين تحقيق به اين دليل است كه با معرفي كاربردهاي دو فعل 

هاي تغيير  كان فراهم شده است كه در استفاده از معادلآموزان اين ام در دو زبان، براي زبان

  . حالت در زبان فرانسه دچار مشكل نشوند

  

 ها نوشت پي. 8

1. verbe support/ light verbe 

2. changement d’état 

3. valeurs aspectuelles 

4. combination 

5. incorporation 

6. modalisation par le faire 

7. définition paradigmatique 

8. définition syntagmatique étendue 

9. définition syntagmatique restreinte 

10. prédication 

11. espace tensif 

12. déictique 

13. intensité 

14. tonicité 

15. atonie 

16. existence 

17. extension 

18. tension 
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19. ouvert 

20. fermé 

21. discursivité 

22. distributionnalisme 

23. signification 

24. énoncé 

25. verbe attributif 

26. verbes pronominaux 

27. verbes à élargissement attributif 

28. trésor de la langue française  

29. substantif 

30. structure impersonnelle  

31. nom 

32. pronom 

33. adjectif 

  منابع. 9

 .مركز: تهران. كنيم عادت مي). 1383(پيرزاد، زويا  •

نشر : تهران.)مجموعه مقاالت(شناختي فارسي  هاي زبان پژوهش). 1388( مقدم، محمد دبير •

  . انشگاهيد

 . »فرايند گفتماني بيان آرزو در زبان فارسية مطالع«). 1389(صفا، پريوش و مينا بحرايي  •

. 1د. )هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش( جستارهاي زبانيپژوهشي   - علمية فصلنام

 . 133 - 111صص . 2ش

شدن  فضاي معنايي فعل«). 1390(گلفام، ارسالن، سحر بهرامي خورشيد و آري ورهاگن  •

 جستارهاي زبانيپژوهشي   - فصلنامة علمي . »نگرشي، شناختي: در زبان فارسي

  167 - 145صص . 4ش. 2د. )هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش(

 . صادق هدايت: اصفهان. بوف كور). 1383(هدايت، صادق  •
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  منظور ارجاع ها به كار رفته درمثال عالئم به

Trésor de la langue française informatisé TLF 

  1  )كنيم عادت مي(گرفته از رمان زويا پيرزاد  هاي بر مثال
 ʹ1  )كنيم عادت مي(مان زويا پيرزاد هاي برگرفته از ر مثالة ترجم

  2  )بوف كور(هاي برگرفته از رمان صادق هدايت  مثال
  ʹ2  )بوف كور(هاي برگرفته از رمان صادق هدايت  مثالة ترجم
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