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 چکیده
ضر  پژوهشِ هد ب سیِ  حا ضاعف  فرایندب برر ستی واژه سازی م ساس   نحوِ یبرا آن پیامدهای و ب زبان بر ا

ست  کلهری کردی هائی ازداده ست که آیا  . ا سأله این ا ضاعف  به عبارت دیگر، م ستی واژه سازی م  حالتب ب

ــمنفک به منجر دیگر هایزبان از بســیاری مانند فرایند این اینکه یا اســت کلهری کردی در غالب دنِ ش

سمی  گروهب ست   خروجِ و بند درونِ از ا سمتب چپ یا را ست گردد. تبیینِ تفاوتب بین وند و واژهمی آن به   ب

صیفی     ضر تو ست. پژوهشِ حا ستدالل جهتب   -نیز از اهدا ب دیگر این پژوهش ا تحلیلی و مبتنی بر ارائه ا

بستی و ساخت نحوی در کردی کلهری است. این پژوهش عمدتاً بر    سازی واژه بررسی رابطة بین مضاعف  

ها، از شیوة  ( انجام گرفته است. برای گردآوری داده 2012و لوئیز  شده در  اسپنسر    اساس چارچوبِ ارائه 
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 صــورت محدود در کردی کلهری مورد اســتفاده قرار بســتی بهســازی واژهنشــان داد که فرایندب مضــاعف

ــورِ هم گیرد. درمی ــورانِ  زمانِ واژهمقابل، برای اجتناب از حض ــمی مرتبط با آن، گویش ــت و گروهب اس بس
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 . مقدمه1

های متنوعی هستند ای نقشی دارای خصوصیات و نقشعنوانِ مقولهها به1بستواژه

بدون تکیه ظاهر می       حاظ آوائی مقید و  به        و از ل ظاهر  نابراین، جهت ت ــوند. ب شـ

بان  ب              2میز ند و  ندار ــتی  بان هم حســـاسـ لة میز بًا روی مقو ند و تقری یاز دار  ه ن

بان  ــریفی            میز قاقی و تصـ ــت های اشـ ند عد از و فاوت، ب با مقوالت نحوِی مت  هائی 

ست واژهپیوندند. مهمترین نقشِ می ضوع ب ست که   ها ایفای نقشِ مو ضمیری ا های 

ضاعف    ست به فرایندب م ستی سازی واژه ممکن ا شود   3ب یا نوعی نظام مطابقه منجر 

 Spencer & Luis, 2012.) ضمائر مستقل ممکن      در طول زمان، کلماتب نقشی و 

ست به  شوند و به واژه   ا ضعیف  ست تقلیل پیدا کنند. واژه تدریج  ست ب کن ها ممب

ست به  صورت، آنها به      ا ضمام پیدا کنند. در این  شوند و در فعل ان ستوری  تدریج د

ــانة مطابقه بدل و حضــورِ آنها الزامی می  گونه به وند  تصــریفی( گردد و بدیننش

بست و وند کار  (. با این حال، تمایزِ واژهSpencer & Luis, 2012  شوند تبدیل می

براین، ســیرِ تکامل و دو مشــخص نیســت و عالوهدشــواری اســت، زیراکه مرز این 

ــتوری ــدگی واژهدس ــتش ــت. با این حال، بس ها از زبانی به زبان دیگر متفاوت اس

دو  ص، بین اینهای مشــخهائی صــورت گرفته اســت تا با اســتفاده از مالکتالش

ها محسوب ( یکی از معروفترین این تالش1983  4تمایز قائل شوند. زویکی و پولوم

همچنانکه اشــاره شــد،   پردازیم.طورِ خالصــه در اینجا به آن میشــود که بهمی

بســت به مقولة نحوی میزبان حســاس نیســت، درحالی که وند  تصــریفی( به  واژه
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صی می    شخ ست دلیل، واژه پیوندد. به همینمقولة م صادفی ب  1افزائی بدون خالء ت

جام می  ها می      ان ند که برای و حالی  ند    گیرد، در یدا کرد. همچنین و توان خالء پ

ـ واجی و معنائی است، درحالی    تصریفی( دارای خصوصیات منحصربه فردب صرفی 

کب بینی است. مالبست دارای خصوصیاتب آوائی و معنائی منظم و قابل پیشکه واژه

توانند متأثر از قواعدب ها میاســت که بر این اســاس، واژه 2گر، یکپارچگی واژگانیدی

شند، ولی واژه  ست نحوی با ساس نظر زویکی و پولوم   ب (، 1983ها خیر. نهایتاً، بر ا

ان به توهای دیگر افزود، ولی وند  تصریفی( را نمی بست توان به واژهبست را می واژه

ــافه نمود.  ــتاک نزدیکوندهای دیگر اض تر هســتند. ابتدا عالوه بر این، وندها به س

ــپس واژه وندها افزوده می   ــوند و سـ ــتشـ ها دورتر از وندها به میزبان افزوده      بسـ

یدی در این مالک   می ند. مفهومِ کل ــو ــی از        شـ ها بخشـ ند که  و  ها این اســـت 

بســت خصــوصــیت گروه اســت نه واژه و به همین دلیل، ها هســتند، ولی واژهواژه

صو  ستثنائات کمتر دارند.  نکته    خ صر به فرد و ا شاره صیاتب منح  ای که باید مورد ا

ــری که به   ــیاری از عناص ــت که بس ــناخته  عنوان واژهقرار بگیرد این اس ــت ش  بس

ــوند، ممکن اســت یک یا دو یا حتی تعدادب بیشــتری از این مالک می ها را نقض ش

ها مثالِ نقض ای همه این مالک( تقریباً بر126-112 :2012  اسپنسر و لوئیز  کنند. 

س ها عموماً بیانگر برخی تمایالت در زباناند. بنابراین، این مالکپیدا کرده تند ها ه

به    ماً  ند و واژه    و لزو فاوت بین و ــخص، ت بازگو نمی  طور مشـ ند بســــت را    کن

 Spencer & Luis, 2012: 110).  

ست واژه سمی کامل  فاعل یا مفعو  ب ضمیری با گروه ا  تکمیلی ل( در توزیعِهای 

ستند   ست . واژه(Spencer & Luis, 2012: 24 ه صیاتب     ب ضمیری خود خصو های 
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ستقل عمل می  ای افعال را برآورده میزیرمقوله ضمائر م ند، کنکنند، زیرا که مانند 

ست         ضوعی جمله نی ساخت مو ضور مفعول در   & Spencerلذا دیگر نیازی به ح

Luis, 2012: 24ــت به آثارِ مرتبط (.  در همین ار تباط، ابتدا مروری خواهیم داشـ

 خارجی و داخلی و سپس مسأله پژوهشِ حاضر نیز بیان خواهد شد. 

های فاعلی همیشــه همراه فعل هســتند و حضــورِ  بســتدر فرانســوی، واژه

توأمان  آنها با ضــمائرِ مســتقل غالباً منجر به خروج ضــمائرِ مســتقلِ فاعلی از  

ــدنِ    ند و ظاهرشـ به  درونِ ب ــورت منفک آن  ــاخت خروج  1صـ ــت  2در سـ  اسـ

 Spencer & Luis, 2012: 29)  ــت. گاهی ممکن ــه اینگونه نیس . البته، همیش

شانة       است که واژه  شانة مطابقه تبدیل شود، که در آن صورت به وند ن بست به ن

تواند با فاعل و مفعول نمود پیدا کند. در فارسی، مطابقه تبدیل شده است و می

سوندهای فا  ستند  دبیرمقدم،  پ با  3ای( و در زبانِ مقدونیه1392علی اینگونه ه

ست واژه ستقیم ارجاع می     ب ستقیم و حتی غیرم ضمیری به مفعولِ م دهند های 

 , 2012: 31Spencer & Luis گاهی نیز حالتب سومی وجود دارد،  فرانکس و .)

د که وقتی دهنای نشــان می( با ارائه شــواهدی از زبانِ مقدونیه2000  4کینگ

سمی کامل  ضمیر مؤکد  مفعولِ معرفه  گروه ا ضاعف    ( با واژهیا  ست م گردد و ب

ســازی خروج نکرده باشــد، ما شــاهد مضــاعف 5هنوز هم از ســاختارِ موضــوعی

ــتیم. در این زبان، بخاطر اینکه واژهواژه ــتی هسـ ــه به فعل بسـ ــت همیشـ بسـ

ــت، می می ــور آن هم الزامی اس ــانه مطابقه توان گفت به پیوندد و حض وندب نش

ست      شته ا شد،    Spencer & Luis, 2012: 359تبدیل گ شاره  (.  همچنانکه ا
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ست واژه ضمیری  ب ستقل     صورتب تقلیل های  ضمائر م شی مانند  یافتة کلماتب نق

ــتند و لذا    توانند نقشِ فاعل یا مفعول جمله را بازی کنند. بنابراین، در        میهسـ

ــیم یا معادلِ       توانیم یا فقط  زبانِ کرووات، ما می   ــته باشـ ــریح داشـ مفعولِ صـ

بست و نقشِ دستوری در بست ضمیری آن. بر این اساس، در اینجا نیز، واژهواژه

دنِ ش توزیعِ تکمیلی هستند. پیامدب نحوی این موضوع برای زبانِ کرووات منفک  

ــت    ــاخــتب خروج بــه چــپ اســ ــدنِ آن در ســ ــمی و ظــاهرشــ  گروهب اسـ

 , 2012: 140Spencer & Luis .)ست  ، بجای واژه1در مقابل، در زبانِ ناهوتل ب

ضمیری بهره گرفته می  صریح، مانند      از وندب مطابقه  صیاتب مفعولِ  شود تا خصو

های ضمیری بستشخص و شمار بازنمائی گردد. وندهای ضمیری نسبت به واژه

(. بر این Spencer & Luis, 2012با فعل پیوند و وابســـتگی بیشـــتری دارند  

که هم پسوندب فاعلی و هم مفعولی در حضورِ فاعل و مفعول اسمی اساس، وقتی 

ضاعف  صورتب الزامی بر روی فعل ظاهر می و کامل به سازی انجام  شوند، یعنی م

توان نتیجه گرفت که این عناصــر وند و نشــانة مطابقه هســتند نه گیرد، میمی

ست. میتون واژه ستناد به داده 2003  2ب ، 4و ناواجو 3یوپیکهائی از دو زبانِ ( با ا

شان می  ضاعف ن سیله واژه سازی فاعل و مفعول به دهد که م ست و ها منجر به ب

ــدنِ آنها به افزوده می  تبدیل   ــوب   شـ ــوعِ واقعی محسـ ــود و لذا دیگر موضـ شـ

ــوند.نمی ــابه، برزنن و امچومبودر مطالعه ش نما را ( رفتارِ مفعول1986  5ای مش

سی قرار دا  6در زبان چیچوا شانة مفعولی در این زبان  مورد برر دند. موقعی که ن
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ــریح( به ــورِ مفعولِ صـ ــاختار در این زبان ممکن کار می با حضـ رود، تغییرِ سـ

اند که در این حالت، مفعول در حقیقت یک ســـازة شـــود. آنها نشـــان دادهمی

بست ضمیری، در داخلِ جمله   بوسیلة واژه شده است که خصوصیات آن      منفک

دهد که ســاختب نشــان می 2( نیز در زبانِ یاگوا1996  1اورتشــود. بازنمائی می

عنوان مثال، وقتی بســتی اســت. بهســازی واژهنحوی این زبان متأثر از مضــاعف

صــورت فعل + فاعل ها بهشــود، توالیِ ســازهفاعل در جمالت الزم مضــاعف می

صورتی که فاعل تنها و بدون   ست و در  ست به واژه ا شاهد توالیِ ب  فاعل کار رود 

ستیم. پاینه و پاینه  ضاعف   1990  3+ فعل ه ساختب اطالع در م سازی  ( اهمیتب 

ستی را مورد تأکید قرار داده واژه ضاعف ب ستی  سازی واژه اند. به عقیدة آنها، م ب

می   ــاعــث  ــه و              ب عرف م نشِ  خوا یح دارای یــک  عولِ صــــر ف م  شــــود کــه 

اعف ها مض بست هوسیله واژ پذیر باشد و درصورتی که فاعل و مفعول به  تشخیص 

 نشده باشند، دارای خوانشِ نکره خواهند بود.

ضاعف 2005  4فوس سازی را اختیاری و مقید به بافت  ( مطابقه را اجباری  و م

شانه 5داند. در زبانِ ماکوشی می شانة مطابقه نیستند، بلکه      ، ن های شخص و شمار ن

ضوع قرار گرفته و دا      واژه ستند که در جایگاهب مو ضمیری ه ست  رای نقشِ معنائی ب

سمی با همان نقشِ معنائی به   ( با 2005  6روند. دیکتکار نمیهستند، لذا با گروهب ا

ودنِ ببودنِ نشانة مطابقه و غیرمحلی های زبانِ فرانسه، معیارِ محلی بست بررسیِ واژه 

نماید. این موضوع در کردی کلهری بررسی خواهد شد و     بست را پیشنهاد می  واژه
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ــل   ــمند و   های زبانِ کردی، می  از تحلیل داده  نتایج حاصـ تواند از این منظر ارزشـ

ــد. کوربت    دارای پیامدهائی برای نظریه     ( عقیده دارد که   2003  1های نحوی باشـ

شانة مطابقه همراه با گروهب هم  ست رود، اما واژهکار میمرجع بهن توانند ها خود میب

ــند. به این گفته کوربت، نوی  ــوعی از فعل باش ــافه  موض ــر دو نکته اض ــندة حاض س

ست ولی حضورِ فاعل می        می شانهب مطابقه الزامی ا ست که حضوِر ن نماید: درست ا

ها خواهیم دید که اگر فاعلِ مبتدائی تواند اختیاری باشــد. در قســمتب تحلیلِ داده

محذو  شــود، زیراکه مصــداق آن از روی بافت قابل تشــخیص و  تواند باشــد، می

ست. نکته  ست که اگر واژه  بازیابی ا ست می دیگر اینکه کوربت نگفته ا واند خود تب

گونه است(، چه بر سر   موضوعی از فعل قلمداد شود  که به نظرِ نگارندگان هم این  

صلی پژوهش            سألة ا ضوع م صلی( خواهد آمد. همین مو ضوع ا صریح  مو مفعولِ 

ضر خواهد بود. به  شورانِ ک طورِ مشخص، می حا ردی کلهری خواهیم بدانیم که گوی

 گیرند تا با این مسأله کنار بیایند.از چه راهکارهائی بهره می

بست را عنوانِ چارچوبِ نظری، نظراتب پژوهشگرانِ تأثیرگذار در موضوعِ واژهبه

اختصار بازگو کردیم. در داخل کشور هم مطالعاتب نسبتاً زیادی در این حوزه انجام به

 کنیم. معرفی می گرفته است که چهار پژوهش را مختصراً

سیم نموده و از زبانِ     ( واژه1376شقاقی    ساده و ویژه تق ست را به دو گروه  ب

شواهدی ارائه می    سی  ستب   نماید. به نظرِ او، واژهفار ست که    o-ب ساده ا ( از نوع 

ــتب  گیرد. همچنین، واژهبعد از پایه قرار می ــمی، o-بس ( در حوزهب نفوذب گروه اس

شود و دارای صورتب کامل است.    است که بعد از پایه واقع می  گروهب فعلی و جمله

 گیرد که در حوزهب نفوذئی( بعد از گروهب پایه قرار می-بستب  به همین ترتیب، واژه

                                                           
1. Corbett 
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شقاقی این واژه      ست.  سمی ا صال و همچنین    گروه ا ست را به توجه به جهتب ات ب

صورت کامل، واژه   شتنِ  ستی ویژه طبقه ندا شانه تأکی کند. نبندی میب  د  ـهایتاً، ن

ــورت کامل، واژه ــتنِ ص ــتب ویژه قلمداد میها( را نیز به علتب نداش کند که در بس

بســت را با توجه به ( این چهار واژه1376حوزة نفوذ گروه فعلی اســت. شــقاقی  

صال پی  ست می جهتب ات شقاقی   داند. در مطالعهب ست  1392ای دیگر،  ( معتقد ا

ــارســــی واژه  ــه در ف ــه واژه  بســــتک ــرچ ــرد دارد. اگ ــارب  بســــت در ک

صریفی     ترکیب ست، لیکن برخال  وندهای ت صریفی ا پذیری معنائی همانند وندب ت

شقاقی، این دو از لحاظ       ست. به عقیدة  صی نی در نوع میزبان، مقید به مقوله خا

صر  و وند گروهی در         صریفی در حوزة  ستند، وندب ت ساختاری با هم متفاوت ه

قه  حوزة نحو قرار می ند. او برای طب ندی واژه گیر ئه     بســـتب تاری ارا ــ  ها پیوسـ

ــتار، واژه نماید.   می ــتدر یک طر  پیوسـ گیرند که های جایگاه دوم قرار میبسـ

سر    ضمائر پی    ةشامل ک ضافه،  ستی،   ا صیص نکره قرار   «ی» نکره و «ی»ب  تخ

شانه     می ستار، ن سط پیو صورت گیرند. در و  یهاهای همپایگی و مفعول معرفه و 

ستی فعل  پی ست گیرند. از لحاظ جایگاه، واژهقرار می «بودن»ب  های جایگاه دومب

صراً  سته آن( می      منح سمی  یا واب سته ا مانند  ،آیند و وندهای گروهیدر کنار ه

در حاشــیه بیرونی گروه قرار ، وجود وابســته بعد از آن در صــورتب ،نشــانه معرفه

ه مفعول معرف ةو(، نشانـــ ای همپایگی  هدیگر پیوستار، نشانه گیرد. در طر بمی

ــورت ــیه یا مرز گروه می آیند و به وندب های پیو ص ــتند که در حاش ــتی هس  بس

بینیم، این دو مطالعه عمدتاً توصیفی هستند   چنانکه می گروهی موسوم هستند.  

بست ها اوالً از وندهای تصریفی متمایز شوند و که در آنها سعی شده است تا واژه

ــال و نوع رفتار، طبقه ثانیاً  ــاس جهتب اتص ــاهده  بر اس ــوند. در عمل مش  بندی ش
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ضر، در این دو مطالعه به پیامدهای واژه   می ست شود که برخال  پژوهش حا ها ب

 بندی نحوی زبان سخنی به میان نیامده است.  در صورت

ها را به دو گروه فعلی و غیرفعلی تقســیم نموده بســت( واژه1389مهند  راســخ

های غیرفعلی شامل جایگاه پس از اسم، جایگاه پس از حر  اضافه و    . جایگاهاست 

ــولی به ــمیر جبرانینهایتاً، جایگاه درون بند موص ــتند. همچنین، او  1عنوان ض هس

های مفعولی بســتبســتی و واژههای فعلی را به دو گروه افعالِ مرکبِ پیبســتواژه

ــمام  ــیم می  انضـ ــخنماید. به عقیدة را    یافته تقسـ ــل      سـ ــتة اول حاصـ  مهند، دسـ

ــتوری ــدن واژهدس ــتش ــده بس ــانة مطابقه ش ــتند، عمالً تبدیل به نش اند و ها هس

شان می          شمار فاعل را ن شخص و  صیاتی مانند  صو صرفاً    خ ستة دوم  دهند، و د

 کار صــورت مضــاعف بهبســتی هســتند که همراه مفعول صــریح به ضــمائری واژه

ــانة مطاب       می ــده روند و هنوز تبدیل به نشـ ــخ قه نشـ  مهند به پیامدهای      اند. راسـ

 سازی مفعول برای نحو زبان فارسی نپرداخته است.  مضاعف

ــانی و کلهری مورد       1392دبیرمقدم    قه را در کردی کرماشـ ظام مطاب ( نیز ن

ست. او بین پسوندهای فاعلی و پی   های مفعولی تمایز قائل بست مطالعه قرار داده ا

شانة     ست و گروه اول را ن شانة مطابقة مفعولی   شده ا مطابقه فاعلی و گروه دوم را ن

 بندی نمودهبست طبقهداند. بنابراین، او عمالً گروه اول را وند و گروه دوم را واژهمی

ستدالل    ست، هرچند که وی ا هایی ارائه نکرده که چرا قائل به این تمایز بین وند ا

ست را  بمقدم بین پسوند و پی بست است. با وجود این، نگارندگان تمایزِ دبیر  و واژه

که واژه        می فاوت  با این ت ند،  قه        بســــتپذیر طاب نة م ــمیری را نشــــا  های ضـ

ستدالل نمی شد که چرا این تمایز هم از  دانند. در ادامه ا های مختلفی ارائه خواهد 

                                                           
1. Resumptive 
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لحاظ عملی و هم از منظر نظری مهم خواهد بود. در عین حال ذکر چند نکته در      

رســد. در پژوهش حاضــر، ما بر روی  م ضــروری به نظر میمورد مطالعة دبیرمقد

ــتیم، در حالی که دبیرمقدم  تفاوت وند و واژه ــت در کردی کلهری متمرکز هس بس

ست و    نظام مطابقه را در این زبان و دیگر زبان سی قرار داده ا های ایرانی مورد برر

سوندها و پی  ست از پ ن، کند. بنابرایمیعنوان دو ابزار جهت بیان مطابقه یاد ها، بهب

به               این دو مطالعه اهدا  متفاوتی دارند. نکتة دیگر اینکه، در مطالعه دبیرمقدم، 

بســت اشــاره نشــده اســت، مثالً افزودنِ های نظری و عملی تفاوتب وند و واژهجنبه

به  واژه ــمیری مفعولی،  ــتب ضـ مدهائی از قبیل         بسـ یا ــوع، چه پ یک موضـ  عنوان 

غییر ساختارِ نحوی جمله خواهد داشت یا اینکه رابطة   بستی یا ت سازی واژه مضاعف 

سوند/ پی  ست با فاعل/ مفعول هم پ که از منظر نظری  1بودنمرجع از لحاظ محلیب

ست. همچنین، او به         سی قرار نگرفته ا ست، در این مطالعه مورد برر سیار مهم ا ب

 هایســـتبتأثیرِ عوامل بافتی و کاربردی در اســـتفاده از پســـوندهای فاعلی و پی

ست؛ عواملی که نقش مهمی در توزیع و کاربرد واژه     شاره نکرده ا ست ضمیری ا ا هب

 (.1398دارند  گوهری و همکاران، 

ــورت پراکنده به برخی از اهدا  این پژوهش در پاراگرا  های قبلی و به صـ

بستی  سازی واژه اشاره شد. هد  مشخص پژوهش حاضر بررسیِ فرایندب مضاعف      

ــوع از جمله و تظاهر آن بهو رابطة آن با  ــمی  خروج موض ــورتب یک گروه اس  ص

شــده در کردی کلهری اســت. به عبارت دیگر، مســأله این اســت که آیا  منفک

بستی حالتب غالب در کردی کلهری است یا اینکه این فرایند، سازی واژهمضاعف

هی گردد. البته، گاهای دیگر، منجر به ســاختب خروج میمانند بســیاری از زبان

بست به پسوند و   در زبانی ممکن است حالت سومی هم ممکن باشد؛ یعنی واژه   

                                                           
1 Locality  



 361 سارا احمدی و حبیب گوهری/  ...براساس حيصر مفعولِ خروجِ و یبستواژه یسازمضاعف 

 

عنوان عنصــرِ الزامی بر روی فعل حضـور  نشــانة مطابقه تبدیل شــده باشــد و به

ضاعف      شد. وقتی م شته با ستی انجام می سازی واژه دا ست و گروه  گیرد، واژهب ب

بست یا کی  یا واژهاسمی ممکن است هردو در جمله حاضر باشند، ولی حضور ی

همتای اســـمی یا ضـــمیری آن( کافی اســـت تا مالحظاتب مربوط به چارچوبِ 

شود، زیرا که واژه    زیرمقوله ضوعی فعل برآورده  ساختارِ مو ست  برخال   ای و  ب

شغال نماید و نقشِ دستوری و معنائی موضوع      وند( می تواند جایگاه موضوع را ا

نابراین، م     ــاص دهد. ب ــور     یرا به خود اختصـ توان گفت که برخال  وند، حضـ

که واژه       بســــت میواژه مانی  باشــــد. ز یاری  ند اخت ند  توا بســــت بر اثر فرای

شدگی در فعل انضمام یافت و به وند بدل شد، حضور آن الزامی است،      دستوری 

ورتب صــتواند بهبودن، میاگرچه موضــوع بنابر مالحظاتی مانند مبتدائی/ کانونی

ید. در این پژوهش، همة این موضــوعات را با اســتناد به آشــکار تظاهر پیدا نما

هائی از زبان کردی کلهری، مورد بررسی قرار خواهیم داد تا معلوم شود که داده

ــاعف ــازی واژهآیا در این زبان مض ــورتی که س ــتی وجود دارد یا خیر و درص بس

ستور زبان، دارای چه پیامدهائی خواهد ب وجود دارد برای دیگر بخش ود. های د

شانة مطابقه   بست خواهیم تمایز بین واژههمچنین، می های ضمیری و وندهای ن

صر را با     سی قرار دهیم و رفتار هرکدام از این عنا را در کردی کلهری مورد برر

ــتناد به داده   ــه    اسـ کنیم، مثالً اینکه کدام در   های کردی کلهری با هم مقایسـ

ــت. به  ــل  قلمرو خود  بند( مقید و کدام آزاد اسـ ــاسِ اصـ عبارت دیگر، بر اسـ

ــه قرار دهیم.  بودن، میمحلی ــر زبانی را مورد مقایس خواهیم رفتار این دو عنص

همچنین، میزان وابســتگی این دو عنصــر به مقولة نحوی میزبان یا ســتاک نیز 

 شود. بررسی می
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 . روش تحقیق2

ــاحبه و مراجعه به منا          ــاهده، مصـ ــیوة میدانی، مشـ بع برای گردآوری داده، از شـ

شگران مطالعة     آوری دادهای اقدام به جمعکتابخانه ست. عالوه بر این، پژوه شده ا ها 

ستند که منبع خوبی برای جمع      شور بومی کردی کلهری ه ضر همگی گوی  آوریحا

هاست. گاهی جهت اطمینان، ساختب مشخصی با چندین گویشور بررسی شده         داده

ست تا نهایتاً، از نحوة کاربرد واژه  ست یا ا صل گردد. در     ب سوند مطابقه اطمینان حا پ

سات خانوادگی با دقت به مکالماتب عادی و       شگر در جل سیاری از موارد، خودب پژوه ب

ــده   ــت ش ــوران گوش داده و مواردب مورد نیاز همانجا ثبت و یاداش اند.  طبیعی گویش

ــهرِ ایوان داده ــتفاده مردمِ در شـ های این پژوهش مبتنی بر کردی کلهری مورد اسـ

ت. این شهرستان که از توابع استانِ ایالم است، تنها شهر کلهری زبان این استان       اس 

ست. البته، در بخش  ستان کردی    هم ه صورت پراکنده در این ا های دیگری هم به 

غرب دو شهرستانِ دیگر   غرب و گیالنِگیرد. اسالم آبادب کلهری مورد استفاده قرار می 

ــتانِ کرمکلهری ــدهزبان هســتند که در اس ــاه واقع ش اند. از لحاظب روش تحقیق، انش

تحلیلی و مبتنی بر ارائه اســتدالل جهت اثبات وضــعیت  -پژوهش حاضــر توصــیفی

ــت. منابع کتابخانه         ــتفاده قرار   مطابقه در کردی کلهری اسـ ای متعددی مورد اسـ

ــاس چارچوبِ ارائهگرفته ــر و لوئیز   اند. این پژوهش عمدتاً بر اس ــپنس ــده در  اس ش

شتر به همین منبع ارجاع      ( 2012  شد، بی شاهده  انجام گرفته و همچنانکه در باال م

 شده است.  

 ها. تحلیل داده3

صورتب صریح  گروهب اسمی کامل( توانند بهدر کردیِ کلهری، فاعل و مفعول هم می

 بست بر روی فعلصورتب پسوند یا پیدر ساختار موضوعی جمله ظاهر شوند و هم به
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اطالع نیز دارای نقش مهمی است. در ادامه، . در این ارتباط، ساختبتظاهر پیدا کنند

 هائی از کردی کلهری مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع با استناد به داده

 مبتدائی فاعلِ /کانونی فاعلِ. 1 3

 (1) 

a. ki        ha-t-ø? 

   who    come-Past-3P.Sl 

 کی آمدم    

b. pjag-e            ha-t-ø  

     man-Indef    come-Past-3P.Sg 

 مردی آمد.     

c. # ha-t-ø                    pjag-e 

     come-Past-3P.Sg      Man-Indef     

آمد مردی.     #  

(2) 
a. ow     piag-eil-æ         chwæ   kər-d-ən? 

   those  man-Pl-Def     what   do-Past-3P.Pl 

چکار کردندم   آن مردها   

b. (ow pjag-eil-æ)           xæf-t-ən 

    those  man-Pl-Def     sleep-Past-3P.Pl 
  آن مردها( خوابیدند.    

c. xæf-t-ən              (ow pjag-eil-æ) 

  sleep-Past-3P.Pl   those  man-Pl-Def  

     خوابیدند  آن مردها(.   
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سوندب فاعلی که به    (، فاعل کانونیb-1در جمله   ست. پ صورتب تهی نمود پیدا  ا

ست. در جملة        شمار با فاعل کانونی در انطباق ا ست، از لحاظ شخص و  -1کرده ا

c     صرِ کانونی منجر به نابجائی سازی عن سایند این جمله در این بافت گردیده  1(، پ

  تواند حذ(، فاعل جمع و مبتدائی است، به همین سبب، می  b-2است. در جملة   

سافعلی     / از لحاظب شخص و  en-( نیز منتقل شود. پسوندب /  c-2شود یا به جایگاه پ

های فاعلی هم با فاعلِ کانونی و کند. براین اســاس، پســوندشــمار با آن مطابقه می

شمار به   شخص و  ستند؛ لذا   هم فاعلِ مبتدائی از لحاظ  صورتب الزامی در انطباق ه

ــاختب می ع در مطابقه این پســوندها با فاعل تأثیرگذار اطالتوان گفت که عاملِ س

بســت( و نشــانة مطابقه توان وند  نه واژهنیســت. از طر  دیگر، این عناصــر را می

ستند و از طرفی برخال ب واژه       ضر ه شه در جمله حا ست، زیرا که همی ست دان ها، ب

ــتاک فعلی افزوده می ــوند. برخال  نتایج فوق، در برخی زبانفقط به س ند ها مانش

ــده          یل نشـ بد ند ت به و ــر هنوز  ناصـ ــوی، این ع ند.  فرانسـ چه  ا بان، اگر   در این ز

 با آنها توأمان حضــور هســتند، ولی فعل همراه خود همیشــه فاعلی هایبســتواژه

 دنظاهرش  و بند درون از فاعلی مستقل  ضمائر  خروج به منجر غالباً مستقل  ضمائر 

ست  خروج ساخت  یک در منفک صورتب به آن . (Spencer & Luis, 2012: 29  ا

شان ( 2003 همچنین، میتون  ضاعف  در زبان که دهدمی ن  فاعل سازی یوپیک، م

 ضوع مو دیگر لذا شود؛ می افزوده به آنها شدن تبدیل به منجر ها،بست واژه وسیلة به

د دهشوند. مقایسه زبان کردی کلهری و این دو زبان نشان می   نمی محسوب  واقعی

بست در فعل در کردی کلهری انجام شده   گی و انضمامِ واژه شد که فرایند دستوری 

 ولی در این دو زبان هنوز انجام نشده است. 

                                                           
1. Infelicity  
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 مبتدائی( )فاعلِ کانونی مفعولِ .2 3

(3) 

a. æli  chwæ   sæn1-ø? 

   æli  what   buy-Past-3P.Sg 

 علی چی خریدم   

b. (æli)  mal-e            sæn-ø-*e 

     æli   house-Indef   buy-Past- 3P.Sg-3P.Sg (Cl2) 

  علی( خونه ای خریدچش.      

c. mal-e             sæn-ø-*e                                (æli) 

    house-Indef    buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    æli 

 خونه ای خریدچش  علی(.    

d. # (æli)   sæn-*e                                      mal-e 

        æli    buy-Past- 3P.Sg-3P.Sg (Cl)     house-Indef   

ای.       علی( خرید چش( خونه #  

ــورِ واژه     b-3در جمله    ــت. حضـ ــت (، فاعلِ مبتدائی و مفعولِ کانونی اسـ  بسـ

ست( مفعولی هم  پی ستوری  ب صریح منجر به ناد شده   مرجع با مفعولِ  شدن جمله 

د، تواند مبنای مطابقة پسوند فاعلی باشبرخال ب فاعلِ کانونی که می است. بنابراین،

ــمیر پی    مفعول کانونی نمی  ند مبنای ارجاعِ ضـ ــتی مفعولی قرار بگیرد. در توا بسـ

ضمیر پی      شد، حضور  ستوری  صورتی که مفعولِ کانونی با ستی منجر به ناد دن ش ب

( d-3ی بجا و در جملة  (، پسایندسازی فاعلِ مبتدائc-3گردد. در جمله  جمله می

                                                           
 این فعل مانند بسیاری از افعال دیگر در کردی کلهری با جرح و تعدیل واکه ستاک بدست می آید.گذشته  .1

2. Clitic (enclitic) 
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ــوند   ــت. لذا، برخال  پس ــازی مفعولِ کانونی نابجاس ــایندس  های فاعلی، ارجاعِ پس

ساختب    پی صریح، متأثر از  ست مفعولی به مفعولِ  ست. همانگونه که  ب اطالع جمله ا

در قســمت قبلی بحث شــد، وندهای نشــانة مطابقه در جمله اجباری هســتند،    

شاهده م درحالی ضمیرِ پی    یکه در اینجا م ستی  مفعولی( نه تنها  شود که حضورِ  ب

ــت. بافت   ــور آن  در این بافت( الزامی اس ــت، بلکه عدم حض  مقیدبودن الزامی نیس

ست پی ضمیری و بافت ب سوندها در مثال های  ست.   آزادبودن پ شخص ا های فوق، م

ــتناد به داده( 2005  فوس ــانة مطابقه با اس ــی وندهای نش  ار هائی از زبانِ ماکوش

 .داندمی بافت به مقید و اختیاری شــده راســازیهای مضــاعفبســتواژه و اجباری

  بســتی،واژه ســازیمضــاعف در اطالع ســاخت نیز بر اهمیت( 1990  پاینه و پاینه

ــد که مفعولِ کانونی برخال  مفعولِ مبتدائی  تاکید کرده ــاهده ش اند. در اینجا مش

 فعولی باشد.بست متواند محرک استفاده از واژهنمی

 کانونی( )فاعلِ مبتدائی مفعولِ. 3 3

(4) 

a. ki     kətaw-eil-æ       dər-i-ø-(an)? 

   who   book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 

ها را پاره شون( کردم   کی کتاب     

b.  æli   (kətaw-eil-æ)    dər-i-ø-(an1) 

                                                           
رند. به  ببردند و برخی هم بکار نمیکار میبست را بهشود. برخی پیعاتی دیده میشونده تنو. در بین افرادب مصاحبه1

ای  بستب مفعولی در حالت ه برند، بخاطر فراوانی و کثرت استفاده از پی کار میبست را به رسد افرادی که پی نظر می

ورِ  توان گفت که در حضقطعیت نمیهاست؛ لذا با ای و تعامل با دیگر زباندیگر است. دلیل دیگر هم تنوعات منطقه 

توان گفت که  گردد. در این بافت محدود، میشدن جمله میبست منجر به نادستوری  مفعولِ صریح،  ظاهرشدن واژه  

 بستی هستیم. ما شاهد مضاعف سازی واژه
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    æli    book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 

ها را( پاره شون( کرد.   علی  کتاب     

c. æli   kətaw-eil-æ       dər-i-ø 

    æli   book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg 

ها را پاره کرد.    علی کتاب  

d. æli       dər-i-ø-an  

    æli      tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 

شون کرد.    علی پاره  

e. kətaw-eil-æ,      æli   dər-i-ø-an 

    book-Pl-Def     æli    tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl) 

شون کرد.     ها را، علی پارهکتاب  

f. æli        dər-i-ø-an,                             kətaw-eil-a 

    æli    tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl)      book-Pl-Def  

ها را.   کرد، کتابشون علی پاره      

g. # kətaw-eil-æ,    dər-i-ø-an,                           æli     

     book-Pl-Def     tear-Past-3P.Sg-3P.Pl (Cl)     æli    

شون کرد، علی.     ها را، پارهکتاب #  

ــه ــاهد خوش ــونددر فعل این جمالت، ش ــتها و پیای از پس های ها با نقشبس

صورت الزامی بیانگر خصوصیاتب فاعل از نظر شخص     / بهi-تلف هستیم. پسوند /  مخ

سوب می       سوند مطابقة فاعلی مح ست و لذا پ شمار ا ستب / شود. پی و  سوم  an-ب   /

مرجع است و در آخرین  شخص جمع( با مفعول جمله از لحاظ شخص و شمار هم   

. علی افزوده شده است  مرحلة بعد، پسوندب مطابقة فاعلی و پسوند زمان به ستاک ف    
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. در 1بودن مفعول جمله است بست در جملة نخست، بخاطرِ مبتدائی  حضور این پی 

سوندب فاعلی به b-4جمله   ین کند. در اصورت الزامی با فاعلِ کانونی مطابقه می (، پ

سوندب مطابقه و فاعل      شد، حضور پ حالت و در تمام جمالتی که فاعلِ آنها کانونی با

ست. در همین جمله، پی صوری هر دو ال  شخص جمع      زامی ا سوم  ست مفعولی   ب

/-an    به صورتب اختیاری با مفعولِ مبتدائی جمله، از لحاظ شخص و شمار مطابقه /

در  دارد. به همین دلیل و بر اســاس قرارداد، داخل پرانتز قرار داده شــده اســت.  

شونده تنوعاتی  حبهدر بین افرادب مصا (، b-4بست در جمله   ارتباط با استفاده از پی 

شد. برخی پی  ست را به دیده  بردند و اکثراً هم قائل به کار میصورت اختیاری به ب

ــندگان این مقاله، افرادی که              ــتفاده از آن در این بافت نبودند. به نظِر نویسـ  اسـ

 بســتخاطر فراوانی و کثرتب اســتفاده از پیبرند، شــاید بهکار میبســت را بهپی

شی از تنوعاتب منطقه    مفعولی در حالت شاید هم نا شد و  ای و تعامل با های دیگر با

شدن     ها. لذا با قطعیت نمیدیگر زبان صریح، ظاهر توان گفت که در حضورِ مفعولِ 

توان گردد. در این بافتب محدود، میشــدن جمله میبســت منجر به نادســتوریواژه

 هســتیم. به نظر در کردی کلهری  2بســتیســازی واژهگفت که ما شــاهد مضــاعف

ــاعفمی ــد که مض ــازی واژهرس ــد و س ــتی در کردی کلهری تمایلی غالب نباش بس

بافت         ــد، در همین  ــتفاده هم، بین     همانگونه که گفته شـ های محدود مورد اسـ

بودنِ جمالت حاصل اجماع وجود ندارد. به عبارت دیگر،  گویشوران بر سر دستوری   

بست معادل  مفعول صریح و هم واژه گویشوران کردی کلهری تمایل ندارند که هم  

                                                           
عیتی برای  . اگرچه مفعول اولین بار در این جمله آمده اســـت، اما مصـــداق آن به صـــورت تلویحی و از بافت موق1

 شود. مخاطب تشخیص پذیر بوده، لذا مبتدائی قلمداد می

ا  های مفعولی ببست زمان پیبستی را صرفاً در ارتباط با حضور هم   سازی واژه . نویسندگانِ حاضر اصطالح مضاعف     2

ضور هم      صحیح می دانند، و در مورد ح صریح  صوری، ق   خود مفعولِ  سوندهای مطابقة فاعلی و فاعلِ  ائل به  زمان پ

 بست نیستند  وند هستند(. های فاعلی اصوالً واژهبستی نیستند، زیراکه نشانهسازی واژهمضاعف
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هائی، بندی نمایند. لذا در چنین بافتصــورتب مضــاعف در جمالت صــورتآن را به

بندی گویشــوران زبان کردی کلهری متوســل به راهکارهای دیگری جهت صــورت

ــادهجمالت می ــوند. س ــریح ترین راه حذ  پیش ــتب مفعولی و حفظب مفعولِ ص  بس

 4-c 4بست  مفعولِ صریح و حفظب واژه(  یا بالعکس حذ ب-d است. در صورتی که )

صریح و صوری را حفظ نمائیم، راهکار     بخواهیم هم ضمیر واژه  ستی و هم مفعولِ  ب

سوم به خروج      ساخت مو ستفاده از  ست  1دیگر ا شورانِ    2 چپ و را ست که گوی ( ا

ــه     ــل می      کردی کلهری ب ــه آن متوســ ــد. در مثــال  طور فراوان ب ــون  هــای شـ

 4-e 4 ( و-f سفاده از پی صریح از          (، ا ست تا مفعولِ  شده ا سبب  ستب مفعولی  ب

شده، به     سمی منفک  ساختارِ موضوعی جمالت خارج  سمتب   صورتب یک گروه ا در 

یا راســـت    e-4چپ     )4-f  جای این گروه ند.  ــمی  ( جمالت قرار بگیر  های اسـ

ضوعی(، به     منفک ساختار مو سیلة پی شده از لحاظ معنائی و نحوی   ست و های ب

ست   ضمیری هم  شده ا ست.  . این فرایند در زبان3مرجع پر   درهای دیگر نیز رایج ا

 تکمیلی توزیع در آن ضـــمیری بســـتبواژه معادلِ و صـــریح مفعولِ کرووات، زبانِ

 و اســمی گروه شــدنمنفک کرووات زبانِ برای موضــوع این نحوی پیامدب. هســتند

 (.Spencer & Luis, 2012: 140  است  ( چپ به  خروج ساخت  در آن ظاهرشدنِ 

ضاعف  یوپیک و هایدر زبان سیله به مفعول سازی ناواجو، م ست واژه و  به منجر هاب

ــدنِتبدیل   ــودمی افزوده به  مفعول شـ ــوع دیگر لذا  و شـ ــوب واقعی موضـ   محسـ
                                                           
1. Dislocated  

ــورت التین آوانگاری می. چون جمالت به 2 ــت  ص ــوند، لذا خروج به چپ و راس ــاس خطب التین نامش  گذاری  بر اس

 اند.  شده

  شــود: مفعولِبســت ضــمیری مرتبط به آن تفاوتی دیده میصــریح و پی. البته از لحاظ وضــعیت جایگاهب مفعول  3

شود. به همین دلیل است    بست( ظاهر می صورت پی بستب ضمیری مفعولی بعد از فعل  به  صوری قبل از فعل و واژه 

بســت ویژه هســتند  نه ســاده(، زیراکه توزیع نحوی آنها   های ضــمیری در کردی کلهری از نوع واژهکه واژه بســت

 های ساده( با مفعول صریح جمله متفاوت است.بستبرخال  واژه 
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سی  1987(. همین نتیجه را، برزنن و امچومبو  Mithun, 2003شوند   نمی ( با برر

 کنند. یچوا تایید میهائی از زبان چداده

شدنِ فاعلِ کانونی از ساختارِ موضوعی فعل و حضور آن      (، خارجg-4در جمله  

شده در ساختب موسوم به خروج  به راست(، منجر     عنوان یک گروه اسمی منفک به

شــدن در ها برای منفکبه نابجائی آن در این بافت گردیده اســت. شــرطب موضــوع

ا صورت آشکار ی  پذیر در کالم بهمبتدائی و تشخیص  داشتنِ مصداقِ  ساختب خروج،  

 تواند منفک شود.تلویحی است. به همین دلیل، فاعلِ کانونی در این بافت نمی

 فاعل و مفعول هردو کانونی )فعل مبتدائی(. 4 3

(5) 

a. ki      chwæ   sæn-ø? 

    who    what   buy-Past-3P.Sg 
 کی چی خریدم   

b. æli        mal-e             sæn-ø-*e 

    Ali    house-Indef     buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
ای خریدچش.     علی خونه  

c. # mal-e,            æli       sæn-ø-*e  

       house-Indef   æli    buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
ای، علی خریدچش.    خونه #  

d. # æli        sæn-ø-*e,                            mal-e 

        æli       buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    house-Indef    
ای.     علی خریدچش، خونه #   

e. # mal-e              sæn-ø-*e                              æli     

      house-Indef    buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    Ali 
یدچش علی.    ای خرخونه #  
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سؤال قرار گرفته a-5در جملة    اند. بنابراین، در (، هم فاعل و هم مفعول مورد 

فارغ از               فاعلی  قة  ــوندب مطاب ــتند. پسـ  جمالتب بعدی، فاعل و مفعول کانونی هسـ

 کند. حضــور ضــمیر بودنِ فاعل، با آن از لحاظ شــخص و شــمار مطابقه میکانونی

دنِ ش بینی است، منجر به نادستوری  ه قابل پیشبستی مفعولی هم، همانگونه ک پی

ضمیرِ واژه          ضورِ  ضورِ مفعولِ کانونی، عدِم ح ست، زیرا در ح شده ا ستی  جمالت  ب

سوندب فاعلی با    هم ست. لذا، دوباره باید تأکید کرد که مطابقة پ مرجع با آن الزامی ا

فاعلِ  اطالع حســاس نیســت،  اگر چه حضــورِفاعلِ  کانونی و مبتدائی( به ســاخت

ضورِ پی    کانونی هم ست(، ولی ح سوندب مطابقه الزامی ا ست زمان با پ ضمیری  ب های 

ست. در جملة   مرجع با مفعول مشروط به وضعیتب  هم (، خروجِ c-5اطالعی جمله ا

(، خروجِ مفعولِ کانونی به   d-5مفعولِ کانونی به جایگاهب آغازین  چپ( و در جملة         

ــت( و نهایت       ــت منجر به     e-5اً در جملة   جایگاهب پایانی  راسـ (، خروجِ فاعل به راسـ

شد، در این       شاره  ست. همانگونه که ا شده ا نابجائی تمام این جمالت در این بافت 

بســتب مفعولی همراه با مفعول کانونی نیز باعث نادســتوری ســه جمله، حضــورِ پی

 توان گرفت، این است وقتی ای که از این قسمت می شود. نتیجه شدن جمالت می 

ــخیص  ــداقِ فاعل و مفعول تش ــد، هم جابجائی آنها در که مص ناپذیر  کانونی( باش

های ضمیری مفعولی برخال ب  بست شود، و هم اینکه پی سطح جمله غیرممکن می 

فاعلی، نمی     ــوندهای  به مفعول ارجاع دهند. برخال  این جمالت، در      پسـ ند  توان

ــتیم که هم فاعل و هم مفع   ــاهد جمالتی هسـ ول از لحاظ کالمی مجموعة زیر شـ

ــخیص ــتند. میتش بینی نمود که در این جمالت توان پیشپذیر و لذا مبتدائی هس

ــازه به ــاهدب جابجائی س ــداقی طور آزادانه هم ش ها خواهیم بود و هم در یافتنِ مص

 های ضمیری، مشکلی نخواهیم داشت. بستمناسب برای واژه
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 فاعل و مفعول هردو مبتدائی )فعل کانونی(. 5 3

(6) 

a. æli      chwæ  wæ       mal-æ            kər-d-ø? 

   Ali    what   with      house-Def       do-Past-3P.Sg 

 علی خونه را  با خونه( چکار کردم  

b. rəman-ø-e 

   destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 خرابش کرد  کوبیدش(.  

c. (æli    )  mal-æ                  rəman-ø-(e) 

      Ali   house-Def           destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

  علی( خونه را خراب چش( کرد.     

d. mal-æ,         (æli)    rəman-ø-e 

    house-Def     Ali     destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 خونه را،  علی( خرابش کرد.    

e. (æli)   rəman-ø-e,                          mal-æ 

    Ali     destroy-3P.Sg-3P.Sg (Cl)     house-Def    

  علی( خرابش کرد، خانه را.    

f.  Mal-æ,              rəman-ø-e,                               (æli) 

    house-Def        destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    Ali  

، علی.    خونه را، خرابش کرد      

g. rəman-ø-e,                                   mal-æ             æli 

    destroy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)     house-Def      Ali  

      خرابش کرد، خونه را علی.   
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به a-6هم فاعل و هم مفعول در جملة      ــورت معرفه آمده  (  ند و به همین   صـ ا

ستند. در این جمله، / b-6دلیل، در جملة   سوندب  ø-( هردو محذو  ه / به عنوان پ

کند و صــورت الزامی مطابقه میمطابقة فاعلی با فاعل از لحاظ شــخص و شــمار به

اعتنا اســـت. فقط چون فاعل های قبل، به وضـــعیت اطالعی فاعل بیهمانند مثال

شود این ا          ضافه  ست. نکتة مهمی که باید ا شده ا ست، حذ   ست که  مبتدائی ا

ع اطال همانگونه که تاکید شــده، حضــور پســوندب مطابقة فاعلی نســبت به ســاختب 

ــخیص ــت و در هرحال     پذیری و مبتدائی   میزان تشـ ــاس نیسـ  بودنِ فاعل( حسـ

شود، اما حضور فاعلِ صوری  گروه اسمی یا     صورت الزامی بر روی فعل ظاهر می به

ساختب     صل( به  صورت    ضمیرِ منف ست. در  صداق آن از کالم  اطالع حساس ا ی که م

شد، حذ  می  ضمیری    (. در همین جمله، پیb-6گردد  قبلی قابل بازیابی با ستب  ب

صورت اجباری بعد از پسوندب فاعلی ظاهر شده است. مصداقِ مفعول       مفعولی نیز به

ــت، لذا بههم ــتب بکارگیری پیمرجع مبتدائی و از بافت کالمی قابل بازیابی اسـ سـ

ستو  ست. در جملة   مفعولی بجا و د صریح حذ    c-6ری ا صورتی که مفعولِ  (، در 

ضور پی      شد، ح شده با ست. همانگونه که در مجموعه      ن ضمیری اختیاری ا ستب  ب

صریح عمدتًا        4های  مثال شورانِ کردی کلهری در حضور مفعولِ  شد، گوی شاره  ( ا

ست را به شقِ بدونِ پی  ستفاده از پی   کار میب شقِ ا ضمی   برند، اما در  ستب  ر ری دب

ضاعف       شاهدب فرایندب م صریح، ما  ضوِر مفعولِ  ستی در کردی کلهری  سازی واژه ح ب

ستیم. این فرایند در زبان  ست.  ه  در( 2000  کینگ و فرانکسهای دیگر هم رایج ا

ــان ایمقدونیه زبان ــیلهمعرفه به مفعولِ که دهندمی نش ــتواژه وس ــاعف  بس  مض

همانگونه که قبال هم دیدیم، راهکارِ  .ودشخارج نمی موضوعی ساختار گردد و ازمی

ساخت خروج به        دیگر خارج ست.  ساختاِر ظرفیتی جمله ا صریح از  کردن مفعول 

( را تولید e-6و  d-6گویشــورانِ کردی کلهری این امکان را داده اســت تا جمالت  
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ــاهدب خروج به چپ مفعولِ مبتدائی و در جملة        d-6نمایند. در جملة      ( e-6( شـ

زمان مفعول و وجِ مفعول به راست هستیم تا بدینوسیله، در این زبان هم   شاهد خر 

بستی( رخ ندهد. در این دو مثال، همانند دو  سازی واژه بستب ضمیری  مضاعف   پی

بســتب ضــمیری جمله بعدی، با خروجِ مفعولِ صــریح به چپ و راســت حضــورِ پی

فک    هم ــر من ناصـ با این ع به همین   مرجع  ــت.  ــده اسـ ــده الزامی شـ یل،   شـ  دل

ــتپی ــده بسـ  اند. عالوه بر مفعول، فاعلِ مبتدائی هم     ها درون پرانتز قرار داده نشـ

شرکت نماید. در جملة     می ست(  شاهد  f-6تواند در فرایندب خروج  به چپ و را  ،)

ــتیم و نهایتاً، در جملة  خروجِ هم ــت و مفعول به چپ هس ( g-6زمانِ فاعل به راس

. همانگونه که قابل 1فعول هردو به راســت هســتیمزمان فاعل و مشــاهدب خروج هم

خاطرِ مبتدائی  6بینی بود، در این مجموعه جمالت   پیش فاعل و مفعول   (، ب بودنِ 

 های ضـــمیری بودیم. در بســـتها و اســـتفادة آزادانه از پیشـــاهدب انواع جابجائی

ــورت   زبان  ــت منجر به صـ ــوع ممکن اسـ های زبانی   بندی های دیگر هم این موضـ

ها متأثر از سازه توالیِ دهدمی نشان  یاگوا زبانِ در نیز( 1996  اورتوتی گردد. متفا

بستب فاعلی مورد های ضمیری است. وقتی واژه بست اطالع و استفاده از واژه ساختب  

ستفاده قرار گیرد، توالی به  ست  فاعل+  فعل صورتب ا  و نهات فاعل که صورتی  در و ا

هســتیم. نتایج فوق از کردی  فعل+  فاعل توالی هدشــا رود، کاربه بســتواژه بدون

بست منجر به جابجائی و خروج آزادانه دهد که استفاده از واژهکلهری هم نشان می

تاکنون وضــعیتب پســوندهای مطابقة فاعلی و  گردد. مفعول به چپ و راســت می

 های ضــمیری را در ارتباط با فاعل و مفعول  مبتدائی و کانونی( بررســیبســتپی

 گیرد.  ایم. در قسمتب بعدی وضعیتب مفعولِ حر  اضافه مورد بحث قرار مینموده

                                                           
ــیِ پی  . به 1 ــر بررس ــلی پژوهش حاض ــتدلیل اینکه هد ب اص ــیِ عدمِ   بس ــمیری مفعولی و همچنین بررس های ض

 کنیم.  بستی است، لذا در مورد خروجِ فاعل به ذکر همین چند مثال اکتفا میسازی واژهمضاعف
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 مبتدائی( )فاعل و مفعولِ غیرمستقیم کانونی مفعولِ. 6 3

(7) 

a. æli   pül-æ              læ        ki         sæn-ø? 

    Ali    money-Def    from   whom   take-Past-3P.Sg 

کی گرفتم    علی پول را از   

b. Læ     Reza 

    from  reza 

 از رضا.    

c. (æli)  pül-a             læ       reza   sæn-ø-(e) 

     Ali     money-Def   from  Reza   take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

  علی( پول را از رضا گرفت ش(.    

d. pül-æ,          (æli)    la      reza    sæn-ø-e 

    money-Def   Ali     from   Reza take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 پول را،  علی( از رضا گرفتش.    

e. (æli)  læ       reza    sæn-ø-e,                                pül-æ 

      Ali  from   Reza    take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)     money-Def   

تش، پول را.      علی( از رضا گرف   

(، فاعل و مفعول مبتدائی هســـتند و مفعولِ غیرمســـتقیم مورد a-7در جملة  

ست. به همین دلیل، در      سخ به    b-7سوال قرار گرفته ا سازة اجباری در پا ( تنها 

های قبلی، پرســش قبلی، حر ب اضــافه و متمم آن اســت. همانند مجموعه مثال  

ست، هرچن     سوند فاعلی الزامی ا ضورِ پ سمیِ فاعل می ح شد    د گروه ا ضر با تواند حا

( همراه با c-7بســتی مفعولی در   کانونی( یا نباشــد  مبتدائی(. حضــورِ ضــمیر پی
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صریح، می  ضاعف مفعول  ستی یا حذ ب خودب پی سازی واژه تواند منجر به م ست  ب ب

ضر   گردد. در کردی کلهری، تقریباً تمایلی وجود دارد که در جمله، یا پی ست حا  ب

توان گفت بین این دو، توزیعِ تکمیلی وجود د یا خودب مفعولِ صـــریح. لذا میباشـــ

ن شـد دارد. همانگونه که قبال اشـاره شـد، این تمایل بیشـتر اوقات منجر به منفک   

صریح و خارج  و  c-7گردد  جمالت شدنِ آن از ساختارِ موضوعی جمله می   مفعولِ 

7-d ضمیر پی   (. در این دو جملة آخر، بخاطر خروج مفعول ستی مفعولی  صریح،  ب

صــورتب الزامی و بعد از پســوندب مطابقة فاعلی های فعلی بهعنوانِ یکی از موضــوعبه

ضوع به   ظاهر می شگرانِ دیگر مورد تأکید قرار گرفته    شود. همین مو سیلة پژوه و

ــت.  ــوندب   که  دارد عقیده ( 2003  کوربت اسـ ــانة یا پسـ   گروهب با همراه  مطابقه نشـ

باشــند و  فعل از موضــوعی توانندمی خود هابســتواژه اما رود،می کاربه مرجعهم

 دیگر نیازی به حضور همتای اسمی آن نباشد.

ضافه( کانونی        ستقیم  متممِ حر ب ا شد که مفعولِ غیرم شاهده  در بافت فوق م

بستی مورد ارجاع قرار بگیرد. در جمالتب زیر، وضعیتب   وسیله ضمیرِ پی  تواند بهنمی

 ها و مفعولِ حر ب اضافة مبتدائی مورد بررسی قرار گرفته است.  تبسپی

 ائی(مبتد کانونی، مفعول و فعلِ مبتدائی )فاعلِ غیرمستقیمِ مفعولِ. 7 3

(8) 

a. ki     pül-æ               læ                           æli        sæn-ø-(e)? 

  who   money-Def      from-3P.Sg (Cl)    Ali        take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 
 کی پول را از علی گرفت ش(م   

b. reza    (læ       æli)   sæn-ø-e 

   Reza     from    Ali    take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 رضا  از علی( گرفتش.  
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c. reza    (*l-e1                     æli)        sæn-ø-e 

    Reza     from-3P.Sg (Cl)    Ali        take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 رضا  ازچش علی( گرفتش.    

d. reza      (l-e)                             sæn-ø-e 

     Reza     from-3P.Sg (Cl)          take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

 رضا ازش گرفتش.    

e. (æli),   reza    (l-e)                             sæn-ø-e 

    Ali       Reza     from-3P.Sg (Cl)       take-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl) 

  علی(، رضا  ازش( گرفتش.   

ــافه         در این مجموعه جمالت، فاعِل کانونی و مفعوِل صـــریح و مفعوِل حر  اضـ

شخیص    صداقِ آنها قابل بازیابی  ت ستند. در جملة   مبتدائی و م سوندب   b-8پذیر( ه (، پ

ــمیرِ پی  ــمار مطابقه دارد. ض ــتمطابقة فاعلی با فاعلِ کانونی از نظر شــخص و ش ی  بس

ضافه و متمم آن در این       مفعولی در همة جمالت به ست. حر ب ا صورت الزامی حاضر ا

ستند. در جملة    ضمیری /   c-8جمله اختیاری ه ستب  ضافه   e-(، واژه ب / که در حر ب ا

ست،     شده ا ستوری  ( همراl-eادغام  ست که منجر به ناد شدنِ   ه با متمم  علی( آمده ا

ست. بنابراین، می    شده ا ضاعف جمله  ستی مفعولِ حر   سازی واژه توان گفت که م ب

ــت. به عبارت دیگر، پی  ــافه در کردی کلهری غیرقابل قبول اس ــمیری و  اض ــتب ض بس

افه و مفعولِ حر ب اضــافه با هم در توزیعِ تکمیلی هســتند. حذ ب مفعولِ حر  اضــ   

( شده است. برای اجتناب    d-8شدنِ جملة   بستب ضمیری منجر به دستوری   حضورِ پی 

بستی(، در سازی واژهبستی و مفعولِ حر ب اضافه  مضاعفزمان ضمیرِ واژهاز حضورِ هم 

                                                           
ضافه     1 صل حر ب ا ضمیری     ( + واژهla در ا ستب  شکیل یک توالی داده e-ب ( که بر اثر التقاء دو واکه،  la-eاند  ( ت

 بستب ضمیری است.( ترکیبی از حر ب اضافه و واژهleشود. بنابراین،  واکة حر ب اضافه حذ  می



 1399بهار و تابستان ، 11، شمارة 7سال علم زبان؛  378

 

ــافه را خارج نموده و جمله   اینجا نیز می  (  e-8ای مانند    توان مفعولِ  متمم( حر ب اضـ

شد که پی   تولید کرد. در این م شاهده  ضمیری  مفعولِ حر ب    جموعه جمالت م ستب  ب

ضافه( می  شتنِ تنوع در نوع       ا شد. دا شته با ضافه( دا تواند میزبانی غیر از فعل  حر ب ا

ها اســت تا وندها. همچنانکه در مقدمه اشــاره شــد،  بســتمیزبان از خصــوصــیتب واژه

ستاک فعلی می    سوندهای فاعلی تنها به  سیت زیادی   ست بپیوندند، اما پیپ سا  ها ح

ذیر  پهای دیگر هم امکانسازی مفعولِ غیرمستقیم در زبانروی میزبان ندارند. مضاعف

اند که در آن ای ارائه کرده( شواهدی از زبانِ مقدونیه 31 :2012لوئیز   و اسپنسر  است.  

د.  یرنگمی قرار ارجاع مورد ضمیری هایبستواژه وسیلةبه مفعولِ غیرمستقیمِ مبتدائی

ار کبینیم که پســوندب فاعلی هنوز هم با ســتاک فعلی بهدر ادامه و در افعال مرکب، می

 نند.  کهای مفعولی بر روی همکرد غیرفعلی تظاهر پیدا میبسترود، درحالی که پیمی

 مرکب افعالِ. 8 3

(9) 

a. æli    chwæ   wæ      menal-eil-æ     kər-d-ø? 

     Ali    what   with    child-Pl-Def   do-Past-3P.Sg 

کار کردم   ها چهعلی با بچه  

b.  kəl-an           /*kəl       kər-d-ø (era mal)  

     send-3P.Pl        send    do-Past-3P.Sg 

 چفرستاد/ فرستادشون  برای خونه(. 

c. (æli)     menal-eil-æ     kəl-(an)         kər-d-ø 

     Ali      child-Pl-Def    send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg 

ها را فرستاد  شون(.    علی( بچه  

d. menal-eil-æ,     (æli)     kəl-an            kər-d-ø 
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     child-Pl-Def    Ali       send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg 

ها را،  علی( فرستادشون  خونه(.     بچه  

e. (æli)    kəl-an            kər-d-ø,               menal-eil-æ 

     Ali      send-3P.Pl    do-Past-3P.Sg      child-Pl-Def  

        ها را.   علی( فرستادشون  خونه(، بچه

ــتند و فعلِ مرکبِ جمله،             بافت، فاعل و مفعول هردو مبتدائی هسـ در این 

ست. در جمله    سوند مطابقة فاعل b-9کانونی ا صورتب الزامی به فاعلِ  (، پ ی به 

شانة زمان بر          سوندب ن سوندب فاعلی بعد از پ ست. پ شخص مفرد ارجاع داده ا سوم 

بستب ضمیری / پیan-روی ستاک فعلی نمود پیدا کرده است. در همین جمله، /

ست که به  ست. این پی     ا صریح الزامی ا ضورِ مفعولِ  ست بر روی  دلیل عدمِ ح ب

(، با حضــورِ مفعولِ c-9اهر شــده اســت. در جملة  جزء غیرفعلی فعلِ مرکب ظ

کن بستی مم سازی واژه بستی مفعولی اختیاری است و مضاعف   صریح، ضمیرِ پی  

( باعث e-9( و  d-9اســت. خروجِ مفعولِ صــریح در جمالتب موســوم به خروج  

ست تا واژه    شد.         شده ا شته با ضوعِ اجباری جمله را دا ضمیری نقشِ مو ستب  ب

شاهده می  سوندهای فاعلی و پی    شود م سبت به پ ست که افعالِ مرکب ن های ب

دهند. تنها ضــمیری مفعولی، دقیقاً رفتاری مانند افعال ســاده از خود بروز می 

ضمیرِ پی  ستی مربوط می تفاوت به جایگاهب متغیرِ  شد.      ب ضیح داده  شود که تو

سة رفتار وند  ست ها و واژههمچنین، مقای شان می ب سبت به  دهد که وندها نها ن

سوندب فاعلی          شتری دارند. درحالی که پ ستگی بی ستگی و واب ستاک پیو شه و  ری

ستاک فعلی ظاهر می    صراً بر روی  ضمیری می   شود، اما پی منح ستب  تواند با ب

بان  به   میز ید می    کار رود. داده های متنوعی  تأی که    های کردی کلهری  ند  کن

رفتارِ متفاوتی هستند.  های ضمیری مفعولی دارای  بست پسوندهای فاعلی و پی 
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سوندهای فاعلی و پی   ضعیتب پ ست تاکنون، و ساده   ب ضمیری را در جمالتب  های 

ایم، در ادامه وضعیت این عناصر را در بندهای پایه و پیرو جمالتب بررسی نموده

 دهیم. پیچیده مورد بحث قرار می

 پیچیده جمالتِ. 9 3

(10)  

a. mashin-æ     əra chwæ     sæn-i? 

     car-Def        for what       buy-Past-3P.Sg 

 ماشین را برای چی خریدیم    

b. (mashin-æ)  sæn-əm-(e)                               ta bə-frush-əm-e 

     car-Def    buy-Past-1P.Sg -3P.Sg (Cl)     to sell-Past-  1P.Sg-3P.Sg (Cl) 

روشمش.          ماشین را( خریدم ش(  تا بف   

     c. mashin-æ    sæn-əm                     *ta bə-frush-əm 

          car-Def       buy-Past-1P.Sg           to sell-Past-1P.Sg 

   ماشین را( خریدم  تا بفروشم1.           

(11) 

a.  æli   chwæ  sæn-ø? 

     æli    what    buy-Past-3P.Sg 

      چی خریدم علی

b. mashin-e     sæn-ø-*e                                    ta bəfrushe-d-ø-e. 

      car-Indef   buy-Past-3P.Sg-3P.Sg (Cl)    to sell-Past-3P.Sg-3P.Sg(Cl) 

              تا بفروشدش.  چشماشینی خرید

                                                           
 . معادل فارسی دستوری است، لیکن جمله کردی کلهری در این بافت نادستوری است.  1
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که با قالب مشــخص  ( از دو بندب پایه و پیرو تشــکیل شــده اســتb-10جملة  

صــورتب الزامی حاضــر و فاعل اند. در بندب پایه، پســوندب فاعلی اول شــخص بهشــده

ــت. مفعولِ مبتدائی هم می ــد. در  مبتدائی محذو  اس ــد یا نباش ــر باش تواند حاض

بستی خواهیم بود، مانند جمالت  سازی واژه صورتی که حاضر باشد، شاهدب مضاعف     

 صورتب اجباری بعد از پسوندب فاعلیبستب ضمیری بهمستقل، و اگر حاضر نباشد، پی

ــوندب فاعلی اول      بر روی فاعل ظاهر می    ــود. در همین جمله و در بند پیرو، پسـ شـ

قه می             طاب مار م ــ ــخص و شـ حاظب شـ عِل محذو ، از ل فا با  ــخِص مفرد  ند.  شـ  ک

صریح به    پی ضمیری در غیابِ مفعولِ  ستب  ست. حذ ب این     ب ضر ا صورتب الزامی حا

شد، منجر      c-10در بندب پایهب جملة   بست پی ضر با صریح حا ( به شرطی که مفعولِ 

ــتوری    نادسـ له نمی به  به        شــــدنِ جم ندب پیرو منجر  که در ب حالی  ــود، در  شـ

شدنِ جمله شده است، زیرا که مفعولِ صریح بندب پیرو به قرینة بندب پایه     نادستوری 

صورتی که پی     ست و در شده ا شود،    حذ   ضمیری هم حذ   ستب  این بند فاقد  ب

عه جمالت        ــتوری اســـت. مفعول در مجمو نادسـ لذا  تدائی و  10مفعول و  ( مب

(، مفعول کانونی و نکره است. همانند جمالتب  b-11پذیر است. در جملة   تشخیص 

ماید، سازی نتواند مفعولِ کانونی را مضاعفبست ضمیری نمیساده، در بندب پایه پی

گردد و بدون آن بندب پایه دستوری بندب پیرو می شدنِلذا حضورِ آن باعث نادستوری

ست. در بندب پیرو همین جمله، پی  صریح اجباری     ا ضمیری در غیاب مفعولِ  ستب  ب

ندب پیرو مبتدائی           کانونی بود، در ب یه که مفعول  پا ندب  ــت. همچنین، برخال ب ب اسـ

های پسوند بست بجا و الزم است.است، چون در بندب پایه آمده است و لذا کاربردب پی

ــمار  11و  10فاعلی در جمالت  با فاعلِ کانونی یا مبتدائی از لحاظ شـــخص و شـ

ست که تقریباً همان    مطابقه دارند. نکته قابل ذکر در بررسیِ جمالتب پیچیده این ا

های ضمیری مفعولی  بست های حاکم بر پسوندهای فاعلی و پی قواعد و محدودیت
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پیرو جمالتب پیچیده هم حاکم اســـت. نکتة  در جمالتب ســـاده، در بندهای پایه و

سوندهای فاعلی در همان بند به  ضمیر تهی      دیگر اینکه مرجعِ پ شکار یا  صورت آ

های ضمیری تقریباً همیشه خارج از بستاست، درحالی که مفعول هم مرجع با پی

 هایبســتواژه بررســی با( 2005  کتدیبند واقع شــده اســت. در همین ارتباط، 

شانة  بودنِمحلی معیارِ انسه فر زبانِ  شنهاد پی را بست واژه بودنِغیرمحلی و مطابقه ن

دهد که پســوندهای فاعلی  در نتایجِ فوق از کردی کلهری نشــان می. نموده اســت

فاعل( محلی و پی      به  ــتارجاع  به مفعول( غیرمحلی    بسـ های مفعولی  در ارجاع 

 دارای اهمیت باشد.  های زبانیتواند برای نظریههستند. این یافته می

 گیری. بحث و نتیجه4

ضاعف     سیِ فرایندب م ضر برر ستی و پیامدهای آن  سازی واژه هد ب مهمِ پژوهش حا ب

ــت که آیا   ــأله این اس ــت. به عبارت دیگر، مس برای نحوِ زبان در کردی کلهری اس

ضاعف  ست یا اینکه این فرایند    سازی واژه م ستی حالت غالب در کردی کلهری ا ب

شــدن گروهب اســمی از درونِ بند و های دیگر منجر به منفکبســیاری از زبانمانند 

شان داد که خروج آن می ضاعف  گاهی گردد. نتایج ن ستی واژه سازی م کردی  در ب

 کردی در بسـتی واژه سـازی مضـاعف  که رسـد می نظر به. گیردصـورت می  کلهری

ستفاده می   به کلهری شد. شود و لذا گرایشِ غالب  صورتب محدود ا  در این زبان نبا

 بین هم محدود مواردب همین در شـد،  ها گفتهدر قسـمت تحلیلِ داده  که همانگونه

 دیگر، عبارت به. ندارد وجود اجماع حاصل  جمالت بودنِدستوری  سر  بر گویشوران 

 معادل بستب واژه هم و صریح  مفعولِ هم که ندارند تمایل کلهری کردی گویشورانِ 

همچنانکه در قســمتب  .نمایند بندیصــورت جمالت در فمضــاع صــورتب به را آن
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های انجام گرفته همسو است   ها دیدیم، این یافته با بسیاری از پژوهش تحلیلِ داده

 Spencer & Luis, 2012 Mithun, 2003; Bresnan & Mchombo,1987;.) 

سیِ خرده  شان داد که برای      گفتمانبرر ضر ن ستفاده در پژوهشِ حا های موردب ا

ضور توأمان واژه اج سمی آن،     تناب از ح ضمیری و همتای ا ست  شوران  ب  زبان گوی

سل  کلهری کردی . شوند می جمالت بندیصورت  جهتب دیگری راهکارهای به متو

 حذ ب بالعکس یا صــریح مفعولِ حفظب و مفعولی بســتبپی حذ ب راه، ترینســاده

 بستی واژه ضمیرِ  هم بخواهیم که صورتی  در. است  بست واژه حفظب و صریح  مفعولِ

 موسوم ساختب از استفاده دیگر راهکارِ نمائیم، حفظ را صوری و صریح مفعولِ هم و

 آن به فراوان طورِبه کلهری کردی گویشــورانِ که اســت( راســت و چپ  خروج به

ها مشــاهده شــد که گویشــورانِ کردی در قســمتب تحلیلِ داده. شــوندمی متوســل

 ســاختارِ از صــریح را مفعولِ تا کنندفاده میاســت  مفعولی( بســتپی کلهری از

ــوعی ــورتب به کرده، خارج جمالت موض ــمی گروهب ص ــمتب در منفک اس  یا چپ س

ست  سمی  هایگروه این جای. دهند قرار جمالت را  و معنائی لحاظ از شده منفک ا

ست.   شده  پر مرجعهم ضمیری  هایبست پی وسیلة به( موضوعی  ساختارِ   نحوی ا

سیِ آثارِ   شابه در دیگر زبان برر شان می م ساختارِ نحوی جمالت  ها ن دهد که تغییرِ 

سر        شدنِ واژه خاطر افزودهبه سپن ست. ا ست خیلی پدیده نادری نی شان  2012ب ( ن

بســـتب فاعلی منجر به ظاهرشـــدنِ فاعلِ دهد که در زبان فرانســـه، افزودن پیمی

ــمیری  مســتقل( در خارج از بند می  ــود. فوس  ض ــان2005ش  دهد که می ( نش

ضوع قرار می     واژه ضمیری که در جایگاهب مو ست  ست،  ب گیرد، دارای نقشِ معنائی ا

ــمی با همان نقشِ معنائی به       ( در 1996رود و نهایتاً، اورت    کار نمی لذا با گروهب اسـ

ــان می زبانِ یاگوا ــاعفنشـ ــاختب نحوی این زبان متأثر از مضـ ــازی دهد که سـ  سـ

ست. البته، گاه  واژه ستی ا شد؛     ب سومی هم ممکن با ست حالت  ی در زبانی ممکن ا
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 الزامی عنوانِ عنصرِ بست به پسوند و نشانة مطابقه تبدیل شده باشد و به     یعنی واژه

شان داد که پسوندهای فاعلی        شته باشد. نتایجِ این پژوهش ن برروی فعل حضور دا

صوری آن    ضعیتب کالمی فاعل و فارغ از نمودب  ، از لحاظ در کردی کلهری فارغ از و

ــمار با فاعل  درون همان بند( به         ــخص و شـ ــورتب الزامی مطابقه می  شـ کنند.  صـ

بنابراین، این عناصــر در کردی کلهری وند هســتند. همچنین، در قســمت تحلیل  

گیرد، بستی در کردی کلهری انجام می سازی واژه ها دیدیم که هروقت مضاعف داده

دو در جمله حاضــر باشــند، ولی بســت و گروهب اســمی ممکن اســت هراگرچه واژه

بست یا همتای اسمی یا ضمیری آن( کافی است تا مالحظاتب      حضورِ یکی  یا واژه 

ــود، زیرا که   مربوط به چارچوب زیرمقوله ــوعی فعل برآورده ش ــاختار موض ای و س

تواند جایگاه موضوع را اشغال نماید و نقشِ دستوری و    بست  برخال  وند( می واژه

ضوع ر  صاص دهد. بنابراین، می معنائی مو توان گفت که برخال  وند، ا به خود اخت

بســت در کردی کلهری اختیاری اســت. این تمایز در کردی کلهری  حضــورِ واژه

ــت در زبان  ــد. کوربت  ممکن اسـ ( عقیده دارد که 2003های دیگر نیز حاکم باشـ

ــمیِ هم  ــانة مطابقه همراه با گروهب اس ــتهرود، اما واژکار میمرجع بهنش ها خود بس

شند. داده   می ضوعی از فعل با روهب گ کنند کههای کردی کلهری تأیید میتوانند مو

سمیِ هم  سوندهای  مرجع باا شکار  صورتب به بند همان حتماً در فاعلی پ  ضمیر  یا آ

 یباًتقر ضمیری هایبستپی با مرجعهم مفعولِ درحالی که کند،نمود پیدا می تهی

 در صــریح مفعولِ گاهی دیدیم، همچنانکه. اســت شــده عواق بند از خارج همیشــه

فتب    ــور قبلی با نة  با  لذا  و دارد حضـ ــود ومی حذ   کالمی قری   راآن جای  شـ

 مفعولِ همزمانِ حضــورِ هم گاهی. کندمی پر بعدی جمالتب در ضــمیری بســتبپی

ــتفاده به را زبان گویشــورانِ ضــمیری، بســتبپی و صــریح ــاختب از اس  و خروج س

 زا بخواهیم اگر. کندمی مجبور آهنگین واحدی عنوانِبه صریح  مفعولِ ردنِکمنفک
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ستفاده  زایشی  نظریة اصطالحاتب   خود قلمرو در پسوندها  که گفت توانمی کنیم، ا

ــمیری هایبســتپی و مقید ،(بند  ــتند آزاد ض ــتاورد این. هس  دارای تواندمی دس

شد  نحوی هاینظریه برای مهمی پیامدهای ضوع موردب توجه دیکت قرار  این م. با و

بودنِ های زبانِ فرانسه معیارِ محلی بست ( با بررسی واژه 2005گرفته است. دیکت   

شانة مطابقه و غیرمحلی بودنِ واژه  شنهاد می   ن ست را پی نماید. همچنانکه دیدیم، ب

 راستا است. نتایج بدست آمده در کردی کلهری با عقیده دیکت هم

 منابع

 .دو جلد تهران: سمت .های ايرانیزبانی شناسرده. (1392  دبیرمقدم، محمد

-های زبانپژوهش«. های فارسی در کنار فعلبستواژه(. »1389مهند، محمد  راسخ

 .85-75: 2/2. شناسی

زبانشناسی و «. رانمائی افتراقی، نگاهی دیگر به مفعول(. »1389مهند، محمد  راسخ
 .13-1: 2. های خراسانگويش

 «.بست چیستم آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد داردمواژه»(. 1376ویدا   شقاقی،

. به کوشش یحیی مدرسی و محمد دبیرمقدم. شناسیمجموعه مقاالت سومین کنفرانس زبان

 .158ـ141تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی. 

 .26ـ1: 17/ 9. شناسیزبان و زبان. «وند گروهی(. »1392شقاقی، ویدا  

جستارهای . «ترجمه ی ساخت اطالع برایبرخی پیامدهای نظریه» (.1392حبیب   ،گوهری

 .224-203: 4/1 .زبانی

بررسی نظام مطابقه در کردی (. »1398فر  گوهری، حبیب، زهرا شرفخانی و اکبر عزیزی

 .72-49: 7/24. های غرب ايرانمطالعات زبان و گويش «.ایالمی
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