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Abstract  
Based on linguistic typology approach and after analyzing the case-marking and agreement systems 

in (North and South) Bashāgardi according to Comrie (1978) and precise evaluation of findings 

according to the new theory of Zwart and Lindenbergh (2021), the present study aims to achieve a 

deeper explanation for those two systems’ function as well as the general alignment pattern of this 

dialect. In this regard, the research data has been gathered by interviewing ten native speakers, and 

then has been analyzed. According to the first findings, (North and South) Bashāgardi case-marking 

and agreement in non-past tense belong identically to the dominant and major pattern of (complete) 

accusative pattern, and in the past obey the dominant and shifting pattern of split-ergative or 

(complete) ergative pattern. Explanation of findings reveals that (North and South) Bashāgardi’s 

general alignment system uses the reverse and identical patterns in non-past and past tenses, 

respectively. Moreover, conditioned by the two categories of transitivity and tense, as the mirrors of 

inter-domain interrelations, these two language varieties exploit identical recessive and shifting 

alignment patterns in those two tenses as well, for which the appropriate explanations has been 

presented.   

Keywords: Bashāgardi Dialect, Language Typology, Case-marking 

System, Agreement System, Alignment Pattern. 
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  بشاگردی در مطابقه و نمایي حالت شناسيرده

    نژادسپهر صدیقی
، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شناسی همگانیدانشجوی دکترای زبان

 زاهدان، ایران
  

عباسعلی آهنگر
 زاهدان، ایران ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،شناسی همگانیزباناستاد   

  

 زاهدان، ایران ،سیستان و بلوچستان، دانشگاه های ایرانیاستادیار زبان بهروز برجسته دلفروز
  

 ، ایرانمشهد فردوسی مشهد،دانشگاه  ،شناسی همگانیزباندانشیار  شهال شریفی

 کیدهچ
 نمایي و مطابقه در بَشهههاگَردي )شهههمالي و جنوبي( براسهههاس نظریة  هاي حالتبا تحليل شهههيوۀ بازنمایي  نظام

شناسي  نوین زوارْت   ها براساس نظریة رده ( و سپس، ارزیابي دقيق یافته 1978شناسي  کالسيک کامري )    رده
ضر مي   2021ب رگ )و لينْدشن از ها، و نيز شناختي  آن نظام مند از عملکرد ردهکوشد به تبييني نظام (، جستار حا

ست یابد. در الگوي کلي انطبام در این گونه ستا، داده  این ها د شنامه و گفتگو    را س هاي پژوهش با تکميل پر
نمایي و مطابقة این هاي پژوهش، حالتاست. براساس یافته   با ده گویشور بومي گردآوري و تحليل گردیده 

الگوي کلي انطبام  مل ( مفعولي اسههت و طور یکسههان پيرو الگوي غالب )کاها در زمان غيرگذشههته، بهگونه
طور بهنمایي و مطابقة آنها در زمان گذشته، ، حالتآن دهد. در برابرنشان ميرا « غيرمستقيمهههوارونة مستقيم»

هم نين،  دهد.را نشههان مي« همسههان»( کُنایي اسههت و الگوي کلي انطبام  کامل یکسههان تابع الگوي غالب )
طور یکسههان الگوي تناوبي   ل، این دو گونة زباني در زمان غيرگذشههته، بهعناشههي از خصههوصههيت گذرایي ف 

طور یکسههان الگوي در زمان گذشههته نيز بهو نمایي و مطابقه، حالتهاي بازنمایي نظامکُنایي را براي  )کامل (
الگوي مطابقة    این، گيرند. با وجودکار مينمایي به حالتبازنمایي نظام   بخشهههي را براي تناوبي  )کامل ( سهههه 

 .است بَشاگَردي در زمان گذشته، فاقد هرگونه الگوي تناوبي و الگویي یکدست

  .انطباق الگوی مطابقه، نظام نمایی،حالت نظام زبان، شناسیرده بَشاگَردی، گویشها: کلیدواژه
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 مقدمه . 1

در شهرستان هاي ایراني غربي  جنوبي و با بيشترین رواج بَشاگَردي )بَشْکَردي( از گویش
بَشاگَرد است. این گروه/خانوادۀ گویشي  در معرض خطر، سه زیرشاخة شمالي، جنوبي و 

گيرد که با وجود اختالفات واژگاني و هاي خارج از جغرافياي بشاگرد را دربرميگونه
 (.Skjærvø, 1988هاي بنيادین نحوي، ساختواژي و واجي  یکسان دارند )آوایي، مشخصه
کوشهههد تا از شهههناسهههي زبان ميهاي تجربي گسهههترده، رهيافت ردهدادهبرپایة تحليل 

رهگذر تعيين دامنة تنوعات بينازباني  ممکن در کاربرد الگوهاي سهههاختاري گوناگون، به      
ترین  آن الگوها و در از مهم 1«الگوي انطبام/تراز»هاي زبان بشههري دسههت یابد و همگاني

ست )   کانون مطالعات رده سي انطبام   رده»(. بنيان 2018ong, Sشناختي کنوني ا بر  2«شنا
شگر/فاعل فعل متعدي        نقش/تعيين و تبيين  سمي )کن ضوع  بنيادین  ا سه مو ستوري   رابطة د

(A)   مفعول  مسهههتقيم  فعل متعدي ،(O/P)    و فاعل فعل الزم ،(S) )   با گزارۀ فعلي اسهههتوار
ها تعيين این نقشبراي  3(. ,2015Tallerman؛  ,2008Bickel and Nicholsاسههت )

هاي دنيا از الگوهاي    زبان ، ها بندي  متمایز  این موضهههوع  صهههورت/رمزگذاري  /و بازنمایي  
 ;Creissels, 2008: 4) گيرنههد  گونههاگون  سههههاختواژي، نحوي یهها هر دو بهره مي            

Tallerman, 2015: 189)   هاي بينازباني آشهههکار دارند )      که تفاوتCroft, 2003: 

، 4(گروه اسمي)نمایي نحوي  انطبام چهار سازوکار حالته، فرایند واژتربيان دقيقبه (.143
اضهههافه را (، آرایش واژگاني، و کاربرد حروف7سهههازي، نمایه6)=مطابقت 5(فعليه )مطابق

مایي  روابط      دربرمي بازن که براسههههاس  بان  S/A/Oگيرد  هاي    در ز هاي مختلف، الگو
  (.Ghomeshi, 2018) کنندگوناگون انطبام را تعيين و تبيين مي

                                                           
1. alignment pattern 

2. alignment typology 
، و «کنشگر» Agent، اصطالش معناشناختي  «فاعل» Subjectترتيب یادآور اصطالش نحوي  به Oو  S ،Aهاي . نشانه3

ها با این موضوعهستند، ولي در این پژوهش، تنها براي نمایش رابطة دستوري  « مفعول» Objectاصطالش نحوي  

 اند.کار رفتههاي فعلي بهگزاره

4. (NP) case-marking 

5. (verbal) agreement 

6. concord 

7. indexation 
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کامري 1968) 1بار دیکْسهههون  نخسهههتين نْک 1973) 2(،  به 1979) 3(، و پال يب (    ،ترت
ها، یعني جمله« ساختار موضوعي   »را براي بازنمایي « انطبام»، و «نظام»، «الگو»اصطالحات  

اند. بنابراین، پيدایش نظري  این  کار گرفتهبه S/A/Oروابط دسهههتوري  رمزگذاري  شهههيوۀ 
هاي دسههتوري دارد. در اصههطالحات، ریشههه در مطالعة مفاهيم سههاختار موضههوعي و نقش

هاي   هاي رده هاي این حوزه بر تفاوت  ، پژوهش1970آغاز  معرفي  مفهوم  انطبام در دهة    
شهههناسهههي     از دیدگاه رده   6«مطلق-کُنایي »و  5،«کُنایي -فاعلي » 4،«مفعولي-فاعلي »انطباقي   

سيک متمرکز ب  صلي را     ودهانطبام  کال ست که پنج ردۀ ا بينازباني انطبام  براي الگوهاي ا
جدول    تعيين مي ند ) ندي پنج ( این رده1978کامري )  (.1ک ظام     ب نه را براي ن هاي  گا
( 1979و دیکسون ) هنمایي  تصریفي پيشنهاد نمودنمایي و تنها براساس پارامتر حالتحالت

يان تعيين انطبام را از حالت      مایي تصهههری بن به اضهههافه   ن قة فعلي و آرایش    في  مایي، مطاب ن
 .ه استواژگاني گسترش داد

 (1978شناسی کالسیک )کامری، گانۀ انطباق در ردههای پنجرده .1جدول 
 الگوی بازنمایی خصوصیات رمزگذاری نام رده ردیف

 7خنثی 1
سه موضوع/نقشِ نحوی، رمزگذاری یکسان 

 SO=A دارند

 S=AO است Aو  Sمتفاوت با  Oرمزگذاری  (مفعولی-)فاعلی 2
 S=OA است Oو  Sمتفاوت با  Aرمزگذاری  مطلق(-کُنایی) 3

 8بخشیسه 4
سه موضوع/نقشِ نحوی، رمزگذاری متمایز 

 SOA دارند

 SO=A است Oو  Aمتفاوت با  Sرمزگذاری  9غیرفاعلی دوگانه 5

را  S/A/Oدستوري  هاي ها/نقشموضوعساختواژي  تنوعاتش نمایي، نظام  حالت
( تعيين اضافهفعل/اسم/ضمير/حرفهایشان )آنها با هسته معنایي هنحويبراساس نوع  رابطة 

                                                           
1. Dixon, R. M. W. 

2. Comrie, B. 

3. Plank, F. 

4. nominative-accusative 

5. nominative-ergative 

6. ergative-absolutive 

7. neutral 

8. tripartite 

9. double-oblique 
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؛ Blake, 2004) گردندنما بازنمایي مياغلب با تکواژهاي وابستة حالتکند که مي

Primus, 2011). ایي  نمنمایي براساس )نا(همساني  حالتواقع، الگوهاي حالتدر
S/A/O تعيين مي( گردندBickel and Nichols, 2008و )  تنها وجه تمایز آنها، شيوۀ

 :Tallerman, 2015نماهاي آنهاست )حالت)نا(همساني  و  S/A/Oبازنمایي انطبام  

196.) 
 اسهههت که  S/A/Oهاي نظام مطابقه نيز نایر بر ارجاع متقابل  فعل و یکي از موضهههوع 

ساختواژي و    به سوند مطابقه صورت  شمار و    معموالً با یک پ شخص،  نماي برخوردار از 
مایي مي         بازن عل  با آن موضهههوع، روي ف نایر  تار     جنس  مت قه رف طاب گردد. پس، الگوي م

)نا(همسان  سه موضوع مزبور در توانایي  انگيزش  ساختواژي  مطابقه روي فعل را بازنمایي      
 (. Siewierska, 2003هاست )در زبانکند و معيار دیگري در تعيين الگوي انطبام مي

نمایي و مطابقه دو سههازوکار سههاختواژي  بسههيار همبسههته در بازنمایي    حالتپيداسههت 
هاي بندي  سهههاختواژي  نقشصهههورتالگوي انطبام، و داراي کارکرد تقریباً یکسهههان در 

ند )دبيرمقدم،     S/A/Oدسهههتوري  يد این یگانگي کارکردي،      527: 1392هسهههت تأی (. در 
لت  338: 1978مري )کا  حا لت     (  حا با  مایي  به    ن ها و  ما قة فعلي را جلوه    ن طاب هاي   کمک م

همان داند. بنابراین، نظام مطابقه نيز نمایي سههاختواژي ميمتفاوت از فرایند یکسههان  حالت
نازباني  ممکن براي   پنج الگوي کلي   مایي )جدول   نظام حالت   بي هرکدام از   را دارد و (1ن

شد. تواند معآنها، مي نحوي   هههههکارگيري  الگوهاي واژبه البته، يار تعيين الگوي دیگري با
روابط  زیرا .گيري  دو زبان از الگوهاي انطبام یکسههان نيسههتمعناي بهرهیکسههان، لزوماً به

تواند براي رمزگذاري و حتي، زبان واحد مي ها تجلي یکسان ندارد دستوري در همة زبان 
کار گيرد یکسان در دو نظام دستوري  مختلف، الگوهاي انطبام متفاوتي را به   هايموضوع 

(Palmer, 1994)ستوري     حال، زباناین. با سه رابطة د هاي را در نظام S/A/Oها معموالً 
سه یا هيچ کنند و بازنمایي  نظامدوشقي بازنمایي صوري مي   کدام از آنها، مند و متمایز  هر 

 (.Farrell, 2005: 44-45شود )مشاهده مي هایيدر کمتر زبان
هاي ( را الگوها/رده1)جدول  S/A/Oهاي بازنمایي امروزه پنج ردۀ کالسيک در نظام

 A/Oهاي بر موضوع Sزیرا در هر رده، شيوۀ بازنمایي  موضوع   .نامنداصلي  انطبام مي
همواره از یک الگوي عالوه، هر زبان (. بهCreissels, 2008: 4-6) گرددمنطبق/تراز مي

ها دچار تناوب/تغيير دستوري خاص، زباني هاگيرد، ولي در بافتانطبام  غالب بهره مي
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کنند صورت همزمان، از دو ردۀ انطباقي متفاوت استفاده ميشوند، و بهدر الگوي انطبام مي
(Comrie, 1978؛ Palmer, 1994.)  با کنکاش در الگوهاي اصلي انطبام، پژوهشگران

توانند همزمان در که مي اندرا شناسایي کرده 1«نظام گسسته»سه الگوي انطبام  تناوبي یا 
 یافت شوند: سزبان
دليل هاي مفعولي و کُنایي است که بهبينابين  رده :2ردۀ آميخته/سيّال/معناشناختي/پویا -1

 O(، و گاه یکسان با A≠OaS=) Aگاه یکسان با  Sمالحظات معناشناختي، 

(=O≠AoS) بازنمایي مي( 2005 :45شودFarrell, ؛) 

ماهيت »، «ماهيت معنایي فعل»اي از شروطش آميختهي یا یکدليل به :3کُنایي  گسستهردۀ  -2
 ، رمزگذاري «نوع دستوري بند»، و «زمان/نمود دستوري، وجه»، «هامعنایي  موضوع

A شودمتناوب مي (Dixon, 1994؛) 

چند رده با یا  در شرایط دستوري یکسان، افعال الزم به دو :4الزم  گسستهردۀ  -3
 شوند.تقسيم مي خصوصيات انطباقي متفاوت

شناسي کالسيک در تحليل دقيق با کشف این الگوهاي تناوبي، ناکارآمدي  رده
داند الگوهاي انطبام بيشتر نمایان شد که نظام انطبام را صرفاً محدود به یک رده مي

(Deal, 2016ب .)شناسان با تمرکز بر شيوۀ عملکرد و دامنة تنوعاتش الگوهاي نابراین، رده
انطبام  تناوبي، نظریة انطبام کالسيک را بازنگري کردند. در مفهوم نوین خود، الگوي 

نمایي، مطابقه، پوششي و نایر بر شيوۀ رمزگذاري  راهبردهاي حالت يانطبام، اصطالح
و بازنمایي الگوي انطبام نيز، تابعي از بازنمایي این  اضافهکاربرد حروف ،آرایش واژگاني

 Bardagil andروند )کار ميچهار راهبرد است که براي هدفش واحد به

Lindenbergh, 2018.) شناختي  پيشين و هاي ردهبراساس  بررسي نقادانة دیدگاه
 6«انطبام تماميت»شدۀ ( نظریة بازنگري2021) 5ب رگزوارْت و لينْدشنکارآمدتر از دیگران، 

 (.2اند )جدول ( ارائه کرده1978را برپایة کامري )

 

                                                           
1. split systems 

2. active/semantic/fluid/mixed 

3. split-ergative 

4. split-intransitive 

5. Zwart & Lindenbergh. 

6. completeness alignment typology 
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 (2021 ،بِرگشناسي نوین )زوارْت و لینْدِنگانۀ انطباق در ردههای هفدهرده .2جدول 
 ردۀ انطباق بازنمایي کننده در فرایندروابط شرکت ردۀ کلي

 O/IS/TS کامل

=OI=STS )یکسان )خنثی 

O≠I=STS مفعولی 

=OIS≠TS کُنایی 
IS≠=OTS الزم 

O≠IS≠TS بخشیسه 

 ناقص

 IS/TSتنها 

I=STS فاعلی 
I>STS فاعلیِ متعدی 
I<STS فاعلیِ الزم 

 O/ISتنها 
=OIS مطلق 

>OIS 1مطلقِ الزم 

<OIS 2مطلقِ متعدی 

 O/TSتنها 
=OTS متعدی 

>OTS متعدیِ فاعلی 

<OTS 3متعدیِ مفعولی 
 4کُناییِ محدود  TSتنها 
 5الزمِ محدود  ISتنها 
 مفعولی  Oتنها 

آیا فرایند دستوري  نخست اینکه  این نظریه برپایة دو سؤال/پارامتر اصلي استوار است:     
شههود یا اشعمال مي )O(، و مفعول )TS(، فاعل متعدي )IS(هاي فاعل الزم بر همة موضههوع
سوال نخست، آیا آن     در صورت مثبت دوم اینکه و  ؛اي از آنهابر زیرمجموعه بودن پاس  
سؤال نخست با تمرکز بر    .یابد یا متفاوتتحقق عيني  یکسان مي  O، و IS ،TSفرایند روي 

نمایي و مطابقه را به دو دسههتة کلي  ، راهبردهاي بازنمایي  الگوهاي حالت«تماميت»مفهوم 
 =کند. سؤال دوم نيز سه رابطة   تقسيم مي  )پاس  منفي(  7«ناقص»)پاس  مثبت( و   6«کامل»

                                                           
1. intransitive absolutive 

2. transitive absolutive 

3. objective transitive 

4. narrow ergative 

5. narrow intransitive 

6. complete type 

7. incomplete type 



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 254

را در تحقق عيني فرایندهاي « نشههانداري  سههاختواژي  بيشههتر» >، و «متفاوت» ≠، «یکسههان»
کلي، این نظریه هفده الگوي انطبام  طورکند. با تجميع دو پارامتر و بهدسهههتوري تعيين مي

باني را فرارو مي   ناز هد: پنج الگوي انطبام   ممکن  بي مل(، و       ن کا يک )راهبردهاي  کالسههه
شناسي  انطبام با اتخاذ   دوازده الگوي تناوبي )راهبردهاي ناقص(. بنابراین، نظریة نوین رده

رویکرد فازي و پيشهههنهاد هفده راهبرد براي بازنمایي الگوي انطبام بينازباني، از کفایت             
( در تبيين همة 1978امکاني  کامري )تبييني کامالً برتري نسههبت به نظریة کالسههيک و پنج

  الگوهاي انطباقي ممکن برخوردار است.
شدۀ بَشاگَردي، این مطالعه با هدف پرکردن یک خأل پژوهشي  اساسي در گویش  کمتر

و  (NB)نمایي و مطابقه در بَشاگَردي  شمالي کوشد با تحليل الگوهاي حالتجستار مي
( و سپس، 1978کالسيک کامري )شناختي  براساس نظریة رده (SB)بَشاگَردي  جنوبي 

شناسي رده»( با عنوان 2021ب رگ )ها براساس دیدگاه نوین  زوارْت و لينْدشنارزیابي  یافته
شناختي جامع و عميقي از عملکرد الگوي کلي انطبام در ، به تبيين رده1«انطبام تماميت

هاست: این پرسش علمي به این گویش دست یابد. بنابراین، هدف اساسي این کاوش، پاس 
شناختي را هاي ردهنمایي و مطابقة بَشاگَردي کدام ویژگينحوي  حالته هاي واژنظام ه1

شناسي  انطبام در بَشاگَردي نحو، الگوي کلي  ردهه در سطح ساختواژه ه2 ؛دهندنشان مي
 کدام است؟

 . پیشینه پژوهش2
شناختي به دنياي مطالعات زبان 6019هاي بَشاگَردي را در دهة نخستين پژوهش 2گشرششویچ

شاگَردي هنوز غناي چنداني ندارد و         سترۀ مطالعات بَ شمار و گ ضه نمود. با این حال،  عر
هایي مرور  شهههناختي در آنها خالي اسهههت. بنابراین، تنها پژوهش       هاي رده جاي بررسهههي 

هرگونه ( بدون ارائة 1389نژاد )ند. صههدیقياگردد که به هدف مطالعة حاضههر نزدیکمي
مایي و مطابقه، حالت      هاي حالت   شهههناختي براي نظام   تحليل رده  هاي فاعلي، مفعولي و   ن

نژاد کند. صدیقي کُنایي را براي اسم در بَشاگَردي  جنوبي برشمرده و با فارسي مقایسه مي     
 جنوبي را فارغ بَشاگَردي  هاي ضمایر و حالت در  امکانات دستگاه ( نيز 1394و همکاران )

 نمایند.شناختي، توصيفش همزماني ميرد ردهاز رویک

                                                           
1. completeness alignment typology 

2. Gershevitch, I. 
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نمایي شناختي دربارۀ الگوهاي حالتتاکنون هيچ پژوهش رده براساس این پيشينة فقير،
-عالوه بر تعيين برخي از گرایشاست، و پژوهش حاضر و مطابقة بَشاگَردي صورت نگرفته

-مطالعاتش ردهشناختي بنيادین در این گروه گویشي، بستر مناسبي را براي پيشبرد هاي رده

 سازد.فراهم ميهاي ایراني ها و گویششناختي  زبان

 . روش3
شناسي اي و ميداني، نخست همة منابع در دسترس  مربوط به ردههاي کتابخانهبا تلفيق روش

برداري شده، و در راستاي اهداف یادداشتدقت گزینش، مطالعه، و الگوي انطبام زباني به
جمله و ساختار هدفمند براساس مباني نظري  آن منابع، انتخاب  یکصدوهشتادوپنجپژوهش، 
هاي پژوهش از هفت گویشور است. سپس با حضور در جامعة زباني هدف، داده گردیده

و ایرَر )بَشاگَردي   سواد و ساکن دائم در روستاهاي اَشْکانمرد و سه گویشور زن  بومي  بي
است. در پایان و پس  )بَشاگَردي  جنوبي( گردآوري شدهمَدو دشرَنْگشمالي( و گشرَهْو ن و 
هاي تحليلي و براساس نظریههشيوۀ توصيفيها، ساختارهاي هدفمند بهاز آوانویسي داده
نگارندگان و دقت تحليل گردیده و بنا به ضرورت، از شم زباني  یکي از مورد استناد، به

 .است بازبيني با گویشوران باسواد نيز استفاده شده

 ها. یافته4
نمایي و هاي حالتپایة تحليل نظام شناختي الگوي انطبام در بَشاگَردي بربراي تحليل رده

مطابقه، نخست بایستي نظام ضمایر شخصي  آن معرفي گردد که تمایزات ساختواژي در 
آشکارتر بازنمایي نموده، و ابزار کارآمدي در تعيين هاي متفاوت دستوري را نقش

 دهند.دست مي نمایي و مطابقة این گویش را بهسازوکارهاي حالت

 بَشاگَردینظام ضمایر شخصي در . 1ـ4
بَشاگَردي از دو دسته ضمایر شخصي  آزاد و وابسته، و شش صورتش ساختواژي متمایز در 

گيرد، گرچه هر دسته توزیع و ان شخص، بهره ميهر دسته براي دو امکان شمار و سه امک
 نحوي  خاص خود را دارد.هرفتار واژ



 1400پاییز و زمستان  |  14شماره  | 8سال |  علم زبان | 256

  S/A/Oهاي ضمایر آزاد که با صورتش ساختواژي  ثابت، همواره جایگزین  موضوع
نشان، القاکنندۀ نمایي( دارند و در ساختارهاي بيشوند، کارکرد موضوعي )موضوعمي

 (.3اند )جدول متأکيدي در سطح کال خوانش تقابلي/

 . ضمایر شخصي آزاد در بَشاگَردی3جدول 
 بَشاگردی شمالی بَشاگردی جنوبی

 مفرد جمع مفرد جمع
 شمار

 شخص

yama(h) me(n) mā mo(n) اول شخص 

šoma(h) to(y) šomā to دوم شخص 

oyan ~ owan o(yok) āwon ā1 سوم شخص 

را  3«هاي ضميريبستواژه»و  2«پسوندهاي مطابقه»ضمایر وابستة بَشاگَردي، 
گزیني  نحوي متمایز دارند. پسوندهاي مطابقه با ميزبانههاي واژگيرد که ویژگيدربرمي

صورت پسوندي و بالفصل، به ستاک )غير(گذشتة افعال الزم کامالً محدود، همواره تنها به
که در ساختارهاي اند پيوندند. آنها همان پسوندهاي مطابقة فاعلي و مفعوليو متعدي مي

هاي مطابقتش شخص، شمار نشان، ضمن القاي خوانش غيرتقابلي/غيرتأکيدي، مشخصهبي
افزایي روي ستاک فعل، رمزگذاري را از طریق راهبرد شناسه S/A/Oهاي و حالت موضوع

 .(4)جدول نمایي  مستقيم دارند نموده و کارکرد مطابقه
  

                                                           
است؛ زیرا ارزش واجي آن بر خودداري شده /ʔ/ها، از درج همخوان چاکنایي انسدادي  نویسي دادهدر واج. 1

 نگارندگان آشکار نيست.

2. verbal agreement suffixes 

3. pronominal clitics 
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 ولی در بَشاگَردیپسوندهای مطابقۀ فاعلی و مفع .4جدول 
 بَشاگَردی شمالی بَشاگَردی جنوبی

 مفرد جمع مفرد جمع
 غیرگذشته گذشته غیرگذشته گذشته غیرگذشته گذشته غیرگذشته گذشته

-om 
-om ~ 
-am 

-in -in -in -(i)n -om 
-om ~ 
-am 

 اول شخص

-
āhn(te) 

-
ahn(te) 

~ 
-

āhn(te) 

-u -e -ie -ie -i -i ~ -y دوم شخص 

-ehn(t) -ehn(t) -ø -e(t) -en(d) 
-en(d) 

~ 
-an(d) 

-ø 
-e(t) ~ 

-u 
 سوم شخص

گزیني  آزاد، از دو کارکرد متمایز هاي ضميري  بَشاگَردي با ویژگي  ميزبانبستواژه
-موضوعيبست نشان برخوردارند: در کارکرد معنایي و غالب، آنها واژهدر ساختارهاي بي

هاي جایگزین  غيرتقابلي براي موضوع(؛ زیرا  ,2012Spencer and Luís :24) 1اند
صورت را به Oگونه که موضوع  شوند. آنمفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم، و مالک مي

بست مفعولي، پس از پسوندهاي مطابقة فاعلي روي ستاک فعل غيرگذشتة متعدي واژه
ترتيب و اسم، به اضافهگزیني  حرفکنند. هم نين، با ميزبانبازنمایي  غيرتقابلي مي

بست بست مفعولي و واژهصورت واژهترتيب بهرا به هاي مفعول غيرمستقيم و مالکموضوع
بست در کارکرد نحوي و مغلوب، این عناصر واژهکنند. مشلکي بازنمایي  غيرتقابلي مي

، گذشتة متعدي(؛ زیرا در ساختارهاي  ,2012Spencer and Luís :50) 2اندمطابقه
کمک راهبرد را به Aي مطابقتش شخص، شمار و حالت دستوري  متنایر با هامشخصه

کنند و هاي نحوي گوناگون رمزگذاري ميروي ميزبان 3«بستسازي واژهمضاعف»
. از آنجا که این عناصر در کارکردهاي دوگانة خود، نمایي  غيرمستقيم دارندکارکرد مطابقه

(، پژوهش حاضر 2ه2ه2ه4 دهند )ن.ک.اع ميهاي غيرفاعلي ارجموضوعطور یکسان به به
 . (5)جدول داند مي 4«هاي غيرفاعليبستواژه»آنها را 

                                                           
1. argument clitic 

2. agreement clitic 

3. double cliticization/clitic doubling 

4. oblique clitics 
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 های غیرفاعلي در بَشاگَردیبست. واژه5جدول 
  بَشاگَردی شمالی بَشاگَردی جنوبی

 جمع مفرد جمع
 مفرد
 

 شمار
 شخص

=(a)n =(o)m =mo(n) =(o)m اول شخص 

=(o)x =(e)t =to(n) =(e)t دوم شخص 

=(e)š =(e)h =šo(n) =i سوم شخص 

 نمایي و مطابقۀ بَشاگَردیهای حالتنظام ـ2ـ4
نشههان، عدم بازنمایي  دليل فقر سههاختواژي، گرایش غالب  بَشههاگَردي در سههاختارهاي بيبه

هاي اسمي کامل و ضمایر شخصي آزاد در   نمایي  ساختواژي روي موضوع  تمایزاتش حالت
ها نمایي  آشههکار  آن موضههوعاسههت؛ یعني تمایزات حالت S/A/Oهاي دسههتوري  جایگاه

نماي متمایز روي است و تغيير  نقش دستوري، سبب انگيزش تکواژهاي حالت    خنثي شده 
شاگَردي، ردي از حالت    این گردد. باآنها نمي ساختارهاي مغلوب بَ نمایي حال، در برخي 

شکار براي     سته نيز        ندهبرجاي ما Oساختواژي  آ ضمایر واب ساختارهاي داراي  ست و در  ا
نحوي تقریباً آشههکار دارد. هم نين، متأثر از ویژگي  ههههه نمایي، تحقق واژتمایزات حالت

عل  » قة بَشهههاگَردي در سهههاختارهاي بي        1«گذرایي ف طاب ظام م نة       ، ن ماهيت دوگا نشهههان، 
کمک راهبرد عدي، به)غير(مسههتقيم دارد. افعال)غير(گذشههتة الزم و افعال غيرگذشههتة مت  

سه    ساختاري    شنا سوند مطابقه(، با فاعل  ستقيم مي  (S/A)افزایي )انگيزش  پ کنند. مطابقة م
بست  بست )افزودن واژه سازي واژه کمک راهبرد مضاعف برابر، افعال گذشتة متعدي  به در

کارگيري امکان به  2مطابقة غيرمسهههتقيم دارند. البته در هيچ زماني،    Aمطابقه( با کنشهههگر    
بست توسط مفعول )غير(مستقيم وجود ندارد. بنابراین، الگوي    سازي واژه راهبرد مضاعف 

مطلق( ه( مفعولي، و در زمان گذشته، کُنایي)همطابقة بَشاگَردي در زمان غيرگذشته، )فاعلي
يار  تعيين             اسههههت. در قه در بَشههههاگَردي، مع طاب ظام م نة ن گا يت دو ماه ظام    واقع،  ندۀ ن کن

ست و  نمحالت سازوکارهاي  مطابقه و حالت  ایي  این گویش ا ستگي   نمایي را آشکارا   همب
 ده، باینمایي و مطابقحالتمندتر  شههناختي  نظاممنظور تحليل ردهه به،. البتدهدبازتاب مي

دقت تحليل نمود. این راهبرد ضهههمن همة سهههاختارهاي زباني ممکن در بَشهههاگَردي را به 

                                                           
1. transitivity 

 استوار است.گذشته غيرهشناختي  دوشقي  گذشتهبرپایة تقابل رده بَشاگَردي،زمان دستوري در بازنمایي  .  2
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ها را برپایة تحليل طيف      ها، بنيان یافته     الزم براي تحليل داده سهههاختن  تعميم نظري فراهم
شههناسههي  گذارد که از بدیهياتش رویکرد ردهتري از سههاختارهاي ممکن  زباني ميگسههترده
 زبان است.

 نمایي و مطابقۀ بَشاگَردی در زمان غیرگذشتههای حالتنظام. 1ـ2ـ4
 نمایيحالت .1ـ1ـ2ـ4

1- (NB) a. /hasan alān a-y-e/ 
 «آید.ن ميحسن اال»

b. /hasan sabāh a-forueš-e=šo/ 
 «فروشدشان.حسن فردا مي»

c. /bāša, mon (ey) hasan a-šuer-om/ 
 «شویم.الفظي: ميکنم )تحتباشد، من حسن را تنبيه مي»

d. /āxer-i bāwā ey hasan a-koš-e/ 
 «کُشد.آخرش، بابا حسن را مي»

 (SB) e. /koterk-an i-vaxt a-m-p-ehn/ 
 «آیند.ن نميها االب ه»

f. /koterk-an a-zan-ehn=ox/ 
 «زنندتان.ها ميب ه»

g. /men (ba) koterk-an  a-m-bin-in/ 
 «بينم.ها را نميمن ب ه»

h. /men ba koterk-an   hawār-e xo  a-bar-in/ 
 «بَرم.ها را با خودم ميمن ب ه»

(، فاقد b,f1) A( و a,e1) Sهاي دستوري  در نقش koterk-anو  hasanهاي موضوع
-، آنها بهOدر نقش دستوري   آن،نمایي  ساختواژي  آشکارند. در برابر تمایزات حالت

اضافة (، حالت دستوري  خود را با پذیرفتن پيشd,h1( یا اجباري )c,g1صورت اختياري )
نمایي بَشاگَردي در بنابراین، نظام حالت 1کنند.(، آشکارا بازنمایي ميey/baنما )مفعول

 شناسي کالسيک( یا الگوي )کامل ( مفعولي مفعولي )رده (هزمان غيرگذشته، از ردۀ )فاعلي
حالت  Aو  Sهاي فاعلي  کند که براساس آن، موضوعشناسي نوین( پيروي مي)رده

تقيم/مفعولي/نشاندار حالت غيرمس Oنشان، و در تقابل با آنها، موضوع  مستقيم/فاعلي/بي

                                                           
، «بردن»نماها تنها در ساختارهاي غيرگذشتة داراي افعال متعدي  هاي گزینشي معنایي، این حالتدليل محدودیتبه.  1

 روند.کار ميبه« فرستادن»، و «داشتندوست»، «کشتن»، «زدن»، «دیدن»
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 نيز بایسته است  و رفتار ضمایر وابستهحال، ارزیابي  این یافته برپایة توزیع  این دارد. با
 (.2هاي )نمونه

2- (NB) a. /to a-xwas-i(a-xwar-i=šo)/ 
 «خوریشان(؟خوابي)ميتو مي»

 (SB) b. /men a-n-ray-n(a-m-bin-in=ox)/ 
 «بينمتان(.)نمي روممن نمي»

اي دارند که بتوانند در ساختار  واحد، با ضمایر وابسته تنها در صورتي کارکرد مطابقه
(. بنابراین، Spencer and Luís, 2012: 136مرجع  خود همایند شوند )موضوع هم
-)فاعل menو  toمرجع  هاي همبا موضوع ترتيببه ( کهb2) n(i)-( و a2) i-ضمایر وابستة 

طور  اي دارند و بهاند و با آنها در تنوع آزادند، کارکرد مطابقهشدههاي ساختاري( همایند 
ox (b2 )=( و a2) šo=ضمایر وابستة  آن، اند. در برابرمشخص، پسوندهاي مطابقة فاعلي

هاي مفعولي( در ساختار واحد، و با آنها در مرجع  همایند )موضوعهاي همکه فاقد موضوع
اند. بدان بست مفعوليطور مشخص، واژهوعي دارند و بهاند، کارکرد موضتوزیع تکميلي

طور یکسان سبب  به، 2در شواهد  Aو  S فاعلي  هاي، موضوعOمعنا که برخالف موضوع 
لحاظ گردند. بنابراین، به انگيزش  پسوندهاي مطابقة فاعلي  همانند روي فعل ساختار مي

ع  آنها حالت یکسان  فاعلي، ولي مرجو پسوندهاي مطابقة هم Aو  Sهاي نظري، موضوع
نتيجه، تحليل رفتار مرجع  آنها، حالت مفعولي دارند. درهاي همبستو واژه Oهاي موضوع

نمایي  غيرگذشتة را براي نظام حالت« کامل ( مفعولي»)ضمایر وابسته نيز الگوي غالب 
( با انگيزش S/A)فاعلي هاي گونه که موضوعآنکند. بَشاگَردي تعيين و تأیيد مي

(، حالت یکسان  a, b2؛ a, b, e, f1) ساختارپسوندهاي مطابقة فاعلي یکسان روي فعل 
 ,ey/ba( )c, d, gنما )اضافة حالتبا پذیرش پيش Oفاعلي/مستقيم دارند، ولي موضوع 

h1( یا عدم نشاندارسازي فعل  ساختار ،)c, d, g, h1 حالت مفعولي/غيرفاعلي دارد ،)
 1(.1)نمودار 
 
 

                                                           
کت در فرایند، و نه از امکاناتش بازنمایي منزلة عدم شر. برخالف رویکرد کالسيک، رویکرد نوین، بازنمایي  صفر را به 1

 داند. رابطة دستوري مي
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 نمایيِ بَشاگَردی )غیرگذشته(. الگوی حالت1نمودار 

 مطابقه. 2ـ1ـ2ـ4

3- (NB) a. /mo n-ā-y-ā-m   ā-tie/ 
 «آیم.من آنجا نمي»

b. /mon ey hasan a-bar-om kel xwa/ 
 «بَرم.خودم ميمن حسن را با »

c. /mo xwa  a-šuer-om=i/ 
 «شویمش.من خودم مي»

(SB) d. /men a-m-p-in ba o-ha/ 
 «آیم.من به آنجا نمي»

e. /me ba  hasan bun xoy a-bar-in/ 
 «بَرم.من حسن را با خودم مي»

f. /men xoy a-bar-in=eh/ 
 «بَرمش.من خودم مي»

 A( و a, d3) Sهاي دستوري  در نقش me(n)و  mo(n)هاي موضوع، 3در شواهد 

(b, c, e, f3به ،)افزودن پسوندهاي مطابقة فاعلي  یکسان  ي؛ یعنيافزایکمک راهبرد شناسه 

(-(o)m  و-inبا فعل ساختار مطابقة مستقيم نموده ،)موضوع آن اند. در برابر ،hasan  در
يم  پسوندي روي فعل ساختار را (، توانایي انگيزش  مطابقة مستقb, e3) Oنقش دستوري  

پيداست در بَشاگَردي،  3و  2، 1نشان  از شواهد بي واقع، . دربدون مطابقه استندارد و 
-آرایش غالب براي پيوستن  ضمایر وابسته به انتهاي ستاک افعال غيرگذشتة متعدي، به

-(. درc, f3؛ a, b2؛ b, f1است )ن.ک. « پسوند مطابقة فاعليهبست مفعوليواژه»صورت 

صورت بالفصل به ستاک فعل غيرگذشتة تواند بهبست مفعولي هرگز نمينتيجه، واژه
متعدي بپيوندد و با آن مطابقه کند؛ زیرا پسوندهاي مطابقة فاعلي امکان حرکت و جداشدن 

م، در انگيزش مطابقة مستقي Oاز ميزبان  فعلي  خود را ندارند. بنابراین و براساس عدم توانایي  
تابع  بَشاگَردينظام مطابقة غيرگذشتة ، Aو  Sدر تقابل با انگيزش مطابقة مستقيم توسط 

 «کامل( مفعولي») غالب کالسيک( یا الگويشناسي )رده« (مفعوليهفاعلي») غالبردۀ 
 .نوین( استشناسي )رده

 فعل  (S)فاعل الزم 
 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی 

  نمایی مفعولیحالت نمایي فاعليحالت
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غيرگذشهههتة    نمایي و مطابقه نيز در زمان     هم نين، الگوي مغلوب و متفاوتي از حالت   
شاگَردي  سي آن،   بَ ستار رده   رواج دارد که برر ستة این ج شواهد      بای ست ) (. 4شناختي ا

ساختارهاي داراي افعال   در ستن »حقيقت، این الگوي مغلوب، محدود به  شتن »، «خوا ،  «دا
در نقش فعل  « خواسهههتن»تر، بيان روشهههن به  1اسهههت.« خوش/بد/زور( آمدن  »، و «بودن»

و  (c, d4)در نقش فعل اصهههلي  « داشهههتن»، (c, d4)و اصهههلي ( a, b4)کمکي/وجهي 
در  (g, h4« )داشههتن»معناي تنها در نقش فعل همکردي و به« بودن»(، و e, f4)همکردي 

 این ساختارهاي مغلوب کاربرد دارند.

4- (NB) a. /(to) t=a-wā  be-re-y/ 
 «خواهي بروي؟تو( مي»)

(SB) b. /(koterk-an) š=a-vā   ra-ehn/ 
 «خواهند بروند.ها( ميب ه»)

(NB) c. /(mo) māšin=om a-wā(ha)/ 
 «)دارم(. خواهممن( ماشين مي»)

(SB) d. /(owan)  ǰarr=eš  a-vā(heš)/ 
 «خواهند)دارند(.آنها( پيراهن مي»)

(NB) e. /(koterk-on) xeylie kār=šo ha/ 
 «ها( خيلي کار دارند.ب ه»)

(SB) f. /(me)  xayloy kār=om heš/ 
 «خيلي کار دارم.من( »)

(NB) g. /(to) ey ke-w-on=et duest-i/ 
 «تو( چه کساني را دوست داري؟»)

(SB) h. /(to) ba ki-y-an=et dust-e/ 
 «تو( چه کساني را دوست داري؟»)

(NB) i. /(mon)  ey ye-w-on=om bad a-y-ā/ 
 «آید.ها بدم ميمن( از این»)

(SB) j /(men)  a i-y-an=om xwaš a-p-i/ 
 «آید.ها خوشم ميمن( از این»)

بازنمایي  آشکار ندارد  Aو  Sاختياري   هايموضوعنمایي  ، حالت4در شواهد مغلوب  
هاي آنها، بایستي از شيوۀ بازنمایي  فرایند موازي و براي دستيابي به خوانشي نظري از حالت

طور غيرمستقيم و با مطابقه بهگرفت. در این ساختارهاي مغلوب، و همزادش مطابقه بهره

                                                           
هاي معنایي ]+تداوم[ یا ]+ایستایي[ لحاظ معنایي، داراي مؤلفه ( این افعال را تملُکي/وجهي، و به464: 1392دبيرمقدم ).  1

 داند.مي
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، =om= ،eš 2هايبست، و پيš= و t= 1هايبستبست )پيشسازي  واژهسازوکار مضاعف
=šo و ،=etفعل کمکي )( روي سازه( هاي گوناگون ساختاريa, b4 مفعول مستقيم ،)
(c, d4( جزء غيرفعلي ،)e, f4( پرسشواژه ،)g, h4( و مفعول غيرمستقيم ،)i, j4صور ))ت-

در  3«کُنایي گسسته»هاي بارز نظام مطابقة است. این خصوصيت از مشخصه بندي شده
، (A/Sمطابقة فعل غيرگذشته )الزم/متعدي( با فاعل )هاي ایراني است و براساس آن، زبان

بنابراین، از آنجا که در  گيرد.صورت ميبست مطابقه/غيرفاعلي کمک واژهغيرمستقيم و به
هاي مطابقه را بستتوانند این واژههاي مختلف دستوري مي، سازه4ساختارهاي مغلوب 
نمایي  آنها نمایي و مطابقههاي حالتشناسي کالسيک ردۀ حاکم بر نظامميزباني کنند، رده

و مطابقة  و فاعل ساختاري  آنها را داراي حالت کُنایي/غيرفاعلي« کُنایي  گسسته»را 
 Oتر مسأله، امکان مطابقة فعل با براي تحليل دقيق (.2ه2ه2ه4)ن.ک. داند غيرمستقيم مي

 (.5گردد )شواهد نيز در این ساختارهاي نشاندار تحليل مي

5- (NB) a. /(mon ey  pul-on)  a-wāt-end=om/ 
 «شان.خواهمها را( ميمن پول»)

b. /(mon ey  pul-on)  m=a-wāt-en/ 
 «شان.خواهمها را( ميپول من»)

c. /māšin-ak hanu  hast-ø-i-y=et/ 
 «ماشينه رو هنوز داري؟»

 d. /māšin-ak=et hanu  hast-ø-i/ 
 «ماشينه رو هنوز داري؟»

 (SB) e. /(men by  pūl-an) a-vāh-ent=om/ 
 «شان.خواهمها را( ميمن پول»)

f. /(men ba  pūl-an) m=a-vāh-en/ 
 «شان.خواهمرا( مي هامن پول»)

g. /māšin-ak dayin  heš-ø-=et/ 
 «ماشينه رو هنوز داري؟»

 h. /māšin-ak=et dayin heš-ø/ 
 «ماشينه رو هنوز داري؟»

                                                           
1. proclitic 

2. enclitic 

-split)« مفعولي  گسسته»/(split-ergative-accusative)« تهمفعولي  گسس-کُنایي»( عنوان 1994. دیکسون ) 3

accusative)( عنوان  1392، و دبيرمقدم )«دانند.تر ميرا براي این نظام مناسب« کُنایينيمه 
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، آرایش پذیرفته براي پيوسههتن ضههمایر وابسههته به سههتاک افعال  5در شههواهد نشههاندار  
؛ یعني آرایش غالب  «پسوند مفعوليهههبست مطابقهواژه»غيرگذشتة متعدي، چينش  مغلوب  

با  O(. در نتيجه، 2ههه2ههه2ههه4آنها در پيوستن به ستاک افعال گذشتة متعدي است )ن.ک. 
-، en(d) ،-ø-افزایي )افزودن پسههوند مطابقة مفعولي روي سههتاک فعل( )راهبرد شههناسههه

en(t)    قة مسهههتقيم مي با آن مطاب مایي    Sکند، همان راهبردي که     (،  بازن قه در   براي  مطاب
اسهههاس  (. برa, d3؛ a, b2؛ a, e1گيرد )ن.ک. کار ميسهههاختارهاي غيرگذشهههتة الزم به

ساختارها،  مطابقه سه   طور یکسان به به Oو  Sنمایي در این  شنا افزایي با فعل کمک راهبرد 
 A، آن در برابر و حالت یکسهههان  مطلق/فاعلي دارند.     کنند  سهههاختار مطابقة مسهههتقيم مي    

ضاعف کمک راهبربه ست  سازي واژه د م ست )پيشب ست ، و پي=t= ،š= ،mهاي ب هاي ب
=om ،=eš ،=šo ،=et) کنههد و حههالههت ، بهها فعههل سههههاختههار مطههابقههة غيرمسهههتقيم مي

سيک، نظام کُنایي     کُنایي/غيرفاعلي دارد. این یافته از منظر رده سي کال  مطلق، و بههههههشنا
نمایي  نمایي و مطابقهحاکم بر حالتعنوان ردۀ طور مشههخص، نظام کُنایي  گسههسههته، را به 

ساختارهاي مغلوب تعيين مي  ضوع          کند. ردهاین  سه مو شرکت  ساس  سي نوین نيز برا شنا
IS ،TS وO    قه مایي، و تحقق عيني  یکسهههان  این فرایند روي   در فرایند مطاب ، در Oو  IS ن

نمایي حالتوهاي را براي الگ« کامل( کُنایي»)، الگوي TSتقابل با تحقق  متفاوتش آن روي 
 (. 2ه2ه2ه4کند )ن.ک. تعيين مينمایي در این ساختارهاي مغلوب و مطابقه
رسد علت اصلي کاربرد این الگوي مغلوب تناوبي را بایستي در منشأ پيدایش نظر ميبه

همه، نگارندگان معتقدند  این با 1هاي ایراني جستجو کرد.ساختار کُنایي  گسسته در زبان
 مغلوب  کُنایي  گسسته، از زمان گذشته به زمان غيرگذشتة بَشاگَردي راه یافتهکه ساختار 

شود نشان، براي این زمان محسوب مياست، و خصوصيتي عَرَضي و نشاندار، و نه ذاتي و بي
صورت (. البته، فرایند انتقال این الگو به زمان غيرگذشته، از این حيث به4ه2ه2)ن.ک. 

ه اوالً به همة ساختارهاي غيرگذشتة متعدي قابل تعميم نيست و است کناقص انجام شده
دیگر آنکه حتي در همين تعداد  ؛کاربرد آن تنها به چند صورت فعلي  متعدي محدود است

اندک از ساختارهاي داراي این الگو، مؤلفة معنایي و بنيادین  ساختار کُنایي گسسته؛ یعني 
است و کاربرد آن در  فعل، حفژ نشده بودن آن به مشخصة معنایي گذرایيمشروط

                                                           
( نيز 197-217: 1392هاي ایراني را بررسي نموده، و دبيرمقدم )( منشأ پيدایش ساختار کُنایي در زبان2012. کریمي ) 1

 نماید.تفصيل معرفي ميهاي ایراني نو را بهظریة غالب پيرامون پيدایش ساخت کُنایي  گسسته در زبانسه ن
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، فرایند آن گردد. در برابر، و ... نيز مشاهده مي«آمدنخوش»ساختارهاي داراي افعال الزم  
است که در  صورت کامل انجام شده انتقال این ساختار به زمان غيرگذشته، از این لحاظ به

ین  ساختار کُنایي  گسسته؛ یعني این ساختارهاي غيرگذشتة مغلوب، هر سه مؤلفة نحوي بنياد
مطابقة »، «بست(سازي واژه( با فعل )مضاعفS/Aمطابقة غيرمستقيم فاعل ساختاري )»

 اند.منتقل شده« کاربرد صورت سوم شخص مفردش فعل»، و «افزایي(با فعل )شناسه Oمستقيم  
( کامل »)در زمان غيرگذشته، تابع الگوي غالب   بَشاگَرديآنکه نظام مطابقة  نتيجه
، و عدم شرکت افزایي(شناسهبا فعل ساختار )راهبرد  Aو  S؛ یعني مطابقة مستقيم «مفعولي

O  (. البته، الگوي حالت2در فرایندش مطابقه و بازنمایي صفر )بدون مطابقه(،  است. )نمودار-

 در این زمان کاربرد مغلوب دارد. نيز« کُنایي کامل (»)نمایي و مطابقة تناوبي  

 . الگوی مطابقۀ بَشاگَردی )غیرگذشته(2نمودار 

نمایي و مطابقة بَشاگَردي در زمان غيرگذشته هاي حالتدر مقام تعميم، از آنجا که نظام
، بر «وارونه/متقاطع»گيرند، الگوي الگوي غالب )کامل ( مفعولي بهره مي طور یکسان از به

 (.3کليتش نظام انطبام  این گویش در زمان غيرگذشته حاکم است )نمودار 

 نمایي و مطابقۀ بَشاگَردی )غیرگذشته(های حالت. الگوی انطباق نظام3نمودار 

نمایي و مطابقه را در زمان حالتهاي وارونگي  انطبام در بازنمایي  نظام 3نمودار 
بَشاگَردي،  در ساختارهاي غيرگذشتةتر، روشنبيان دهد. بهنشان ميبَشاگَردي غيرگذشتة 

 فعل  (S) فاعل الزم  
 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی 

  بدون مطابقه مطابقۀ مستقیم

   انطباق غیرمستقیم 

 نماییحالت
 فعل انطباق مستقیم     (S)فاعل الزم    

 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی     
    

 نمایی   مطابقه
 

 (S)فاعل الزم 

 
 فعل

 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی  
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را  S/A/Oهاي معنایي  دستوري  موضوع نقشنمایي و مطابقه، حالتهاي فرایندها/نظام
« غيرمستقيم-مستقيم»صورت تقابل دوشقي  انطبام وارونة  بهنسبت به گزارۀ فعلي 
افزایي روي فعل  سهبا راهبرد مستقيم  شنا S/A؛ یعني مطابقة کنندرمزگذاري/متمایز مي

-( بازنمایي ميey/baنما )هاي حالتاضافهنيز مستقيماً با پيش Oنمایي  ساختار، و حالت

کمک به S/Aنمایي  ، حالتآن . در برابرالگوي کلي  انطبام مستقيم دارندگردد. بنابراین، 
ستقيم نيز با عدم حضور در مطابقه و غيرم Oو مطابقة  ،فرایند مطابقه و غيرمستقيم

 الگوي کلي  انطبام غيرمستقيم دارند. شود. بنابراین،رمزگذاري مي

 نمایي و مطابقۀ بَشاگَردی در زمان گذشتههای حالتنظام .2ـ2ـ4
برخالف زمان غيرگذشته، بَشاگَردي در زمان گذشتة خود، تمایز بيشتري را در شيوۀ 

نمایي و هاي حالتنظامدهد که پي يدگي و یرافت تحليل نشان مي S/A/Oبازنمایي 
 کند. مطابقه در این زمان را دوچندان مي

 نمایيحالت. 1ـ2ـ2ـ4

6-  (NB) a. /hasan kow-ø  gowda/ 
 «حسن پایين افتاد.»

b. /hasan (ey)  mieš-on=i a-došt/ 
 « دوشيد.حسن )داشت( گوسفندان را مي»

c. /to (ey)  hasan=et  na-di/ 
 «تو حسن را ندیدي؟»

d. /to=t na-di-ø/ 
 «اش؟تو ندیدي»

 (SB) e. /pah-an yux-ehn/ 
 «گوسفندان آمدند.»

f. /pah-an nun-an=eš  a-ǰüt/ 
 «خوردند.ها را ميگوسفندان )داشتند( نان»

g. /yama (ba)  pah-an=an  bert/ 
 «ما گوسفندان را بردیم.»

h. /yama bert-ehn=an/ 
 «ما بردیمشان.»

i. /i  gwari-y-a  ba   xoy=om goč, na ba to(y)/ 
 «این پيراهن را براي خودم گرفتم، نه براي تو.»
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hasan  وpah-an   نقش تمههایزات   A (b, f6( و a, e6) S دسهههتوري   هههاي در   ،)
و با  Oاند، ولي در جایگاه دسهههتوري نمایي خود را رمزگذاري سهههاختواژي ننمودهحالت

یا  ba (g6( و b, c6) eyهاي  اضهههافه  پيشپذیرش   ماي   تکواژ حالت  (،  حالت   a (i6 ،)-ن
کارا   مفعولي  خود را  مایي و   آشههه ها  بازن مایز از آن با  کرده مت ند.  پذیرش    وجود ا با  این و 

شههود در نمایي و مطابقه، آشههکار ميارتباط نظري  تنگانگ و همبسههتگي  فرایندهاي حالت
نيز از یکدیگر متمایز است. در ساختارهاي گذشتة  Aو  Sنمایي  این شواهد، الگوي حالت

( با ehn-و  ø-افزایي )انگيزش پسههوندهاي مطابقة فاعلي  با راهبرد شههناسههه a, e6 ،Sالزم  
ستقيم نموده   ساختار مطابقة م ساختارهاي گذشتة متعدي       فعل  ست، ولي در   ,b, c, d, fا

g, h6 ،A بسههت )سههازي  واژهکمک سههازوکار مضههاعف به=i، =(e)t و ،=eš ،=an و ،
=omصههورت بنيادین   ( با فعل سههاختار مطابقة غيرمسههتقيم دارد و فعل  سههاختار، همواره به

در بندهاي گذشههتة الزم  Sلحاظ نظري،  یابد. بنابراین و بهسههوم شههخص  مفرد تظاهر مي 
، بَشاگَردي در بندهاي گذشتة متعدي   Aنشان، و  نمایي  فاعلي/مستقيم/بي ، حالتبَشاگَردي 

با پذیرفتن  O(. هم نين، 2هههه2هههه2هههه4حالت غيرفاعلي/غيرمستقيم/نشاندار دارد )ن.ک.   
لت    لت مفعولي دارد.        حا حا کار،  ماي سههههاختواژي آشههه يل،  ن مل (    »)الگوي این تحل کا
، و 5نمایي در ساختارهاي گذشتة   شناسي کالسيک/نوین( را براي حالت   )رده« بخشي سه 

 کنند. تعيين مي O، و S ،Aترتيب براي فعولي بهحالت فاعلي، غيرفاعلي، و م
نگارندگان را به بازنگري در این تحليل ناگزیر  6تر شواهد همه، ارزیابي دقيق این با
( در ø/-ehn-صورت ضمير وابستة مفعولي )به d, h6 ،Oسازد. در ساختارهاي متعدي مي

، با a, e6در ساختارهاي الزم   S، و d, h6در شواهد  Oساختار مشارکت دارد. در واقع، 
در  ،( با فعل ساختار مطابقة مستقيم دارند. بنابراینø/-ehn-هاي یکسان )انگيزش شناسه

 « مطلق(-کُنایي)»نمایي، ردۀ آنها حالت دستوري  یکسان دارند. این شيوۀ حالت Aتقابل با 
نمایي  را براي حالتشناسي نوین( )رده« کامل ( کُنایي»)شناسي کالسيک( یا الگوي )رده

 Aحالت مطلق/فاعلي، و  Oو  Sکند که براساس آن، در زمان گذشته تعيين مي بَشاگَردي

 حالت کُنایي/غيرفاعلي دارد. 
گيرد که بر اساس آن نظام این یافته آشکارا در تضاد با تحليل اولية نگارندگان قرار مي

« بخشيکامل ( سه»)الگوي  ( را تابع6شواهد بَشاگَردي )نمایي در ساختارهاي گذشتة حالت
 تبيين نظري  بسيار « کُنایي  گسسته»باور نگارندگان، از ميان این دو، الگوي دانند. بهمي
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عنوان الگوي گردد که بهدارد و سبب مي« بخشيکامل ( سه»)تري نسبت به الگوي قوي
لحاظ  نخست آنکه به .بَشاگَردي تعيين گرددنمایي در زمان گذشتة غالب بر نظام حالت

 بر حالت یکي از  Oشناسي کالسيک به این است که حالت نظري، گرایش غالب در رده
افزایي با فعل ساختار  کمک شناسهبه Sمنطبق گردد. دیگر آنکه چون  S/Aهاي موضوع

  متنایر با آن نيز بهفاعلي کند، پسوندهاي مطابقة ( مطابقة مستقيم ميa, e6گذشتة الزم )
پسوندهاي  بَشاگَردي،عالوه، چون در  لحاظ نظري، حالت فاعلي مرجع خود را دارند. به

توان گفت ( صورت ساختواژي  دقيقاً یکسان دارند، مي4مطابقة فاعلي و مفعولي )جدول 
که برخالف کارکرد معنایي متفاوت، هر دو دستة آنها حالت دستوري  یکسان  مطلق/فاعلي 

هاي آنها، سبب یکساني  تظاهر ساختواژي  ي  حالتش دستوري  مرجعرا دارند؛ یعني یکسان
 است. این پسوندهاي مطابقه شده

متأثر از ماهيتش دوگانة فرایند مطابقه در زمان گذشته، نتيجة کلي بحث آن است که 
الگوي  ،)کامل ( کُنایيدر این زمان نيز الگوهاي متناوبي دارد.  بَشاگَردينمایي  نظام حالت

(. با این تبيين که 4است )نمودار  در زمان گذشته بَشاگَردينمایي  حالتب و حاکم بر غال
S  وO افزایي و مطابقة مستقيم با فعل ساختارکمک راهبرد شناسهبا نشاندارسازي فعل به ،

سازي  مضاعف گيري از راهبردبا بهره Aنشان دارند، ولي حالت یکسان  مطلق/فاعلي/بي
حالت کُنایي/غيرفاعلي/نشاندار دارد  بقة غيرمستقيم با فعل ساختار،بست و مطاواژه

در فرایند  Oو  IS ،TSشناسي نوین نيز، هر سه موضوع دیدگاه رده(. از 2ه2ه2ه4)ن.ک.
، تحقق عيني  یکسان A، و در تقابل با Oو  ISنمایي شرکت دارند، ولي این فرایند در حالت

ة نمایي  گذشتنظام حالتدر  نيز« بخشيکامل ( سه») مغلوبکاربرد الگوي دارد. هم نين، 
 است. قابل طرش بَشاگَردي

 نمایي بَشاگَردی )گذشته(. الگوی حالت4نمودار 

 

 فعل نمایی مطلقحالت         (S)فاعل الزم 
   

 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی 

   نمایی کُناییحالت                 
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 مطابقه. 2ـ2ـ2ـ4
7- (NB) a. /koterk-on goǰā rowt-e-h-en/ 

 «اند؟ها کجا رفتهب ه»
b. /koterk-on  dahr-on=šon  a-šošt/ 

 «شسنند.ها را ميها )داشتند( یرفب ه»
c. - /šomā=ton   ey koterk-on  na-di/ 

 - /na,  na=mon-dist-en/ 
 «ها را ندیدید؟شما ب ه-»
 «شان.نه، ندیدیم-»

(SB) d. /pah-an yut-ehn o tavent-ehn/ 
 «گوسفندان آمدند و خوابيدند.»

e. /paha-an yāp-an=eš xūx/ 
 «ها را خوردند.گوسفندان آب» 

f. - /pah-an=ox bahā kex/  
 - /na, yuzint-ehn=an/ 

 «گوسفندان را فروختيد؟-»
 «شان.نه، کُشتيم-»

 Sهاي دستوري  در نقش pah-anو  koterk-on اسمي  هايدر این ساختارها، موضوع

(a, d7 و )O (c, f7به ،)افزایي )انگيزش پسوندهاي مطابقة یکسان  )کمک شناسه-en/-

ehnدر نقش دستوري   ،برابراند. در(، با فعل ساختار مطابقة مستقيم نمودهA (b, e7 آنها )
بست هسازي واژکمک راهبرد مضاعففرایند مطابقه با فعل ساختار را غيرمستقيم و به

(=šon/=eš( روي مفعول مستقيم )dahr-on/yāp-anانجام داده ،) اند. بنابراین، ردۀ
شناسي نوین( بر )رده« کامل ( کُنایي»)شناسي کالسيک( یا الگوي )رده« مطلق(-کُنایي)»

مطابقة  S/Aنمایي  بَشاگَردي در زمان گذشته حاکم است که براساس آن، نظام مطابقه
-ردهدر مطابقة غيرمستقيم با فعل این ساختار دارند. البته،  Aبل با آنها، مستقيم، و در تقا

مقولة در این ساختارها  ناشي از  Oو  Sدر تقابل با  Aنمایي  متمایز  شناسي کالسيک مطابقه
« کُنایي گسسته»ردۀ  شوداست که سبب ميزمان دستوري و مشخصة معنایي گذرایي فعل 

 .شود بَشاگَردي در زمان گذشته حاکمنمایي  بر نظام مطابقه
 شود و اغلب هاي دنيا یافت ميندرت در زبانبه 1«بودگي  کاملکُنایي»باید دانست 

دهند. بَشاگَردي نيز از الگوي کُنایي  بودگي را نشان ميهاي کُنایي، درجاتي از کُنایيزبان
را اوالً الگوي کُنایي در همة کُنایي، و نه کُنایي کامل، برخوردار است؛ زیگسسته یا نيمه

                                                           
1. full ergativity 
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ها و هاي کُنایي  آن، در همة زماناست و ثانياً نظامهاي دستوري آن گسترش نيافتهنظام
-هاي حالتکنند. در واقع، الگوي کُنایي تنها بر نظامنمودها از الگوي کُنایي پيروي نمي

رویکرد  1حاکم است.نمایي و مطابقة بَشاگَردي، آن هم فقط در ساختارهاي گذشتة متعدي 
بست، و سازي واژهکمک مضاعفکه چرا مطابقه در این ساختارها بهدر پاس  به اینزایشي 
را  Aگيرد، وجود ارتباط تنگاتنگ معنایي ميان فعل متعدي و افزایي، صورت مينه شناسه

، توسط فعل Sسبب اعطاي حالت ذاتي/غيرفاعلي/واژگاني، و متمایز از حالت فاعلي  
(. بنابراین، رابطة معنایي  ویژۀ ميان فعل گذشتة 14: 1391داند )کریمي، مي Aي به متعد

 A(، سبب اعطاي حالت ذاتي  کُنایي به b,e7در ساختارهاي گذشتة متعدي ) Aمتعدي و 

بستش مطابقة متنایر با آن، تظاهر ساختواژي سازي  واژهصورت مضاعف گردد که بهمي
 یابد. مي

هاي ، عالوه بر مشخصهبَشاگَرديبا پذیرش فرض نظري  اعطاي حالت، در فرایند مطابقة 
هاي بستترتيب در پسوندهاي مطابقه و واژهنيز به Aو  Sشخص و شمار، مشخصة حالت 

ولي  ،داراي مطابقة مستقيم و حالت فاعلي/مطلق Oو  Sنتيجه، یابد. در مطابقه بازنمایي مي
A بنابراین، ماهيت دوگانة فرایند  رمستقيم و حالت غيرفاعلي/کُنایي است.داراي مطابقة غي

نمایي  این گویش در کنندۀ الگوي حالتمطابقه در ساختارهاي گذشتة بَشاگَردي، تعيين
 است. زمان گذشته

گيري دستور زبان بَشاگَردي از الگوي کُنایي  گسسته نکتة بنيادین دیگر، چرایي بهره
هاي ایراني را است. برخي پژوهشگران، علت کاربرد این الگو در زباندر زمان گذشته 

 ,Haig) دانندهاي گذرایي فعل، زمان دستوري، و نمودش کامل مينتيجة تعامل و تأثير مقوله

حال، چون در بَشاگَردي  این که شاید بتوان آن را به بَشاگَردي نيز تعميم داد. با (2008
اند، تأثير مقولة اي نمود ناقص نيز آشکارا تابع الگوي کُنایيساختارهاي )غير(گذشتة دار

ساختارهاي  2گيري این گویش از الگوي مذکور، قویاً مردود است.نمود دستوري در بهره
نمود ناقص دارند،  b7و  b, f6، و ساختارهاي گذشتة a, b, e, f5و  a, b, c, d4غيرگذشتة 

                                                           
نمایي ساختواژي در هاي ایراني، یک راهبرد جایگزین براي جبران زوال نظام حالت. کاربرد الگوي کُنایي در زبان 1

 (.Stilo, 2008آنهاست )

-نشانگر نمود ناقص/استمراري است )صدیقي -aفعلي  ها، عنصر پيشخانوادۀ بَشاگَردي و در همة زمان در همة اعضاي. 2

 (.172: 1389نژاد، 
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بست سازي واژهایي  گسسته، با سازوکار مضاعفولي فرایند مطابقه را، مطابق الگوي کُن
رسد بروز تناوب در الگوي مطابقة بَشاگَردي در زمان نظر ميکنند. بنابراین، بهبازنمایي مي
ترتيب و تنها مشروط به مشخصة معنایي  گذرایي  فعل و مقولة زمان دستوري گذشته، به

توان آن را صرفاً مشروط به هرچند براي افزودن به جامعيت نظري تحليل، مي 1است،
بودگي  هاي موجود در کُنایيگذرایي فعل دانست. با این استدالل که همة گسست

رفته، خصوصيت هممراتبي است که رويخصوصيات سلسلهبينازباني، متأثر از مجموعه
مراتب خصوصيت زمان دستوري، زمان گذشته )با سازند و در سلسلهگذرایي را مي
 و بازنمایي  کُنایي( در باالي پيوستار، و زمان حال )با گذرایي  پایين و بازنمایي  گذرایي  باال

(. هم نين، در نمایش Givón, 1984: 153گيرد )مفعولي( در پایين آن جاي مي
وجه »هاي داراي نمود کامل، دهندۀ گذرایي، ساختمراتبي  تشکيلخصوصيات سلسله

)با گذرایي باال و بازنمایي  کُنایي( در  Oنسبت به  A و ماهيت معنایي  برتر/مساوي  2«محقق
 Oو ماهيت معنایي  برتر   3،«وجه نامحقق»هاي داراي نمود ناقص، باالي پيوستار، و ساخت

 Hopperگيرند ))با گذرایي پایين و بازنمایي  مفعولي( در پایين آن جاي مي Aنسبت به 

and Thompson, 1980برانگيزندۀ الگوي کُنایي  گسسته )زمان عالوه، عوامل  (. به
هاي داراي اند و ساختدستوري، نمود دستوري، و وجه(، فقط مقيد به خصوصيت گذرایي

هاي داراي زمان گذشته، نمود کامل و وجه اخباري در باالي پيوستار  گذرایي و ساخت
-Mulder, 1994: 148گنجند )زمان حال، نمود ناقص و وجه التزامي در پایين آن مي

مراتبي این صاحبنظران، کاربرد الگوي تناوبي  کُنایي  براساس روابط سلسله ،(. بنابراین152
نمایي و مطابقة بَشاگَردي نيز فقط متأثر از خصوصيت گذرایي هاي حالتگسسته در نظام

 گيرد.فعل در مفهوم گستردۀ خود است که ویژگي زمان دستوري را نيز دربرمي

براساس عوامل ز الگوي کُنایي  گسسته در بَشاگَردي، آن است که دیگر مشخصة بار
هاي گوناگون جمله سازهصورت شناور، به وتواند آزادانه مي مطابقهبست گفتماني، واژه

 (. 8گزیني کند )شواهد را ميزبان
 

                                                           
رود کار مي. این تحليل ارزش نسبي دارد و الگوي کُنایي  گسسته در ساختارهاي الزم و در زمان غيرگذشته نيز به1

 (.5و  4هاي )ن.ک. نمونه

2. realis mood 

3. irrealis mood 
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8- (NB) a. /mā=mo xarāw na-kerd-ar-en/ 
 «بودیم. ما خرابشان نکرده»

b. /mā xarāw=mo na-kerd-ar-en/ 
 «بودیم. ما خرابشان نکرده»

c. /mā xarāw na=mo-kerd-ar-en/ 
 «بودیم. ما خرابشان نکرده»

d. /mā wor=mo na-geft-e-h-en/ 
   «ایم.ما بَر شان نداشته»

e. /ey  yewon=mon  bad  n-ā-yah/ 
 «آمد.از اینها بدمان نمي»

f. /kay=mon seyl  kerd-e-h-en/ 
 «ایم؟نگاهشان کردهکي »

g. /mā bey če  sorr-ok=mon ke/ 
 «آخر( ما چرا گریه کردیم؟»)

هاي فاعل ، سازهmo(n)=بست مطابقة در این ساختارها از بَشاگَردي  شمالي، واژه
(، مفعول d8(، پيشوند فعلي )c8(، نشانة نفي )b, g8(، جزء غيرفعلي )a8ساختاري )
ترین نشاناست. البته در بيعنوان ميزبان برگزیده( را بهf8(، و پرسشواژه )e8غيرمستقيم )

هاي مطابقة بَشاگَردي، مفعول مستقيم )و سپس جزء بستکاربرد خود، واژه
ها، متأثر از گزینيگزینند، و دیگر ميزبانعنوان ميزبان برميغيرفعلي/پيشوند فعلي( را به
بر خوانش تقابلي  ساختار است. سازي و تأکيد گوینده عوامل گفتماني نظير برجسته

بست جایگاه دوم، تابع قانون واکرناگل، و هاي مطابقة بَشاگَردي، واژهبستبنابراین، واژه
  اند؛ زیرا گسترۀ نحوي  )حرکتش( آنها جمله، و نه گروه یا واژه، است.بستش جملهواژه

-به ميزبان مي بستيصورت پيهاي مطابقة بَشاگَردي اغلب بهبستواژهدیگر آنکه، 

( a, b4در کاربرد وجهي )« خواستن»بستي آنها، محدود به فعل پيوندند و تنها کاربرد پيش
بستي، تنها یک بستي و پيشدر هر دو کاربرد پي ،حال این ( است. باb, f5یا اصلي  آن )

صلي، کند؛ چون نپذیرفتن تکية اسازه نقش ميزبان نحوي و ميزبان عروضي  آنها را ایفا مي
 شود که خود تکية اصلي را بپذیرند.شناختي این عناصر، مانع ميعنوان رفتار ردهبه

آن است که فعل ساختار  کُنایي  گسسته در بَشاگَردي،آخرین مشخصة بنيادین ساختار 
 ,c, d, e, f)ن.ک. یابد تظاهر ميصورت بنيادین  سوم شخص  مفرد    نشان، به در حالت بي

4 g, h, i, j  ؛b, c, f, g, i6 ؛b, e7 ؛e, g8 .)  بسهههت دليل حرکت واژه  این رویداد به
سازۀ جایگاه واکرناگل      ساختي خود در گروه فعلي، و پيوستن به  غيرفاعلي از جایگاه زیر

ساخت جمله به  شق ممکن  دیگر،      در رو ست. در تنها  ستقيم ا منظور بازنمایي مطابقة غيرم



 273 | نژاد و همکارانصدیقی

سوم شخص جمع نيز      سوند مطابقة مفعولي   شود )ن.ک.   ميپ صورت فعلي یاهر  تواند در 
b, f5 ؛a,b,c,d,f8.) 

هاي بنيادین یادشده، الگوي کُنایي  هاي غالب و مشخصهبا این همه و برخالف گرایش
 e8است. در ساختارهاي  کار رفتهنيز به e, g9، و i, j4 ،e, g8گسسته در ساختارهاي الزم  

و جزء  ey yewonاي  اضافه، تنها گروه حرف«آمدنبد/خوش»با افعال مرکب  الزم   e9و 
بست مطابقه را دارند. دليل روشن ، ولي نه نشانة نفي، توانایي ميزباني واژهxošغيرفعلي  

بست ، و نه واژهSتنها قابليت ميزباني  پسوند مطابقة فاعلي  متنایر با « آمدن»آنکه فعل الزم  
با افعال مرکب  الزم  g9و  g8در ساختارهاي  آن، را دارد. در برابر Aمطابقة متنایر با 

-توانند واژههاي بالقوه ميالفظي: ميدان کردن(، همة سازه)تحت« دویدن»و « کردنگریه»

هاي معنایي فعل همکردي  رسد علت را باید در ویژگينظر ميبست را ميزباني کنند که به
خود، یک فعل متعدي است و  جستجو کرد. این فعل همکردي در کاربرد بسيط« کردن»

(. 462: 1392شود )دبيرمقدم، بودن آن در افعال مرکب الزم نيز حفژ ميمشخصة متعدي
، «زدن»، «کردن»در تأیيد این استدالل، نگارندگان نيز معتقدند در بَشاگَردي، افعال بسيطش 

بدیل آنها به اند، ولي در فرایند تاز نوع متعدي و دویرفيتي« خوردن»و « دیدن»، «دادن»
به  O 1،«انضمام»کاهش معنایي و یرفيتههمکردش افعال مرکب الزم، متأثر از فرایند نحوي

سازند. در یرفيتي را ميگردد و یک فعل مرکب الزم  تکهاي فعلي منضم ميصورت
صورت گروه به Oنتيجه، ساختارهاي داراي این دسته از افعال مرکب  الزم، امکان پذیرفتن 

 ضمير وابسته را ندارند. اسمي/
هاي مطابقة بَشاگَردي  جنوبي نيز بست، دربارۀ واژه8همة توضيحات پيرامون شواهد 

توانند ( نميd9( و پيشوند فعلي )c9جز آنکه در این گونه، نشانة نفي ) ،عيناً صادم است
 آنها را ميزباني کنند.

9- (SB) a. /men=om arāw na-kex-at-ehn/ 
 «بودم. دهمن خرابشان نکر»

b. /šoma xarāw=ox na-kex-at-ehn/ 
 «بودید؟ شما خرابشان نکرده»

c. */šomah  xarāw na=ox-kex-at-ehn/2 

                                                           
1. incorporation 

 بودن ساختار است.. ستاره نشانة غيردستوري 2
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 «بودید؟ شما خرابشان نکرده»
d. */šoma  yar=ox na-goč-ehn/ 

 «شما بَر شان نداشتيد؟»
e. /a iyan=ox  xwaš ne-yut/ 

 «از اینها خوشتان نيامد؟»
f. /kay=ox sayl  kex-at-ehn/ 

 «بودید؟ شما( کي نگاهشان کرده»)
g. /šomah ba  či maydān=ox kert/ 

 «شما چرا دویدید؟»

هاي مطابقه بستیافتن  امکاناتش ميزباني  گروه فعلي براي واژهاین یافته نشانگر کاهش
مطابقه در هاي بستدیگر، با آنکه گسترۀ نحوي واژهبيان  در بَشاگَردي  جنوبي است. به

(، گرایش بَشاگَردي  1392هاي ایراني، محدود به گروه فعلي است )دبيرمقدم، برخي زبان
شمالي و جنوبي به رفع این محدودیت و گسترش گسترۀ نحوي آنها به سطح جمله است. 

عنوان ميزبان، دچار محدودیت هستند با این همه، این عناصر در گزینش فاعل ساختاري به
کنند. بدان معنا که در بَشاگَردي، تنها ضمایر آزاد فاعلي  اول شخص مي و گزینشي عمل

هاي بستتوانند واژه( ميc7( و جمع )d6(، و دوم شخص مفرد )a8( و جمع )a9مفرد )
هاي ساختاري )ضمایر آزاد سوم شخص مفرد/جمع، مطابقه را ميزباني کنند، و دیگر فاعل

مراتب کُنایي  ميزباني آنها را ندارند. بنابراین، سلسله هاي اسمي  کامل(، قابليتو همة گروه
 است.  5صورت نمودار گسسته در بَشاگَردي )شمالي و جنوبي(، به

 مراتب کُنایيِ گسسته در بَشاگَردیسلسله .5نمودار 
های اسم خصشضمایر سوم  ضمایر دوم شخص ضمایر اول شخص

 خاص
 های عاماسم

 جانبی  جاندار انسان
 

نتيجة این زیربخش آنکه، متأثر از خصوصيت گذرایي فعل، نظام مطابقة بَشاگَردي در 
غيرمستقيم دارد. بدان معنا که در ساختارهاي گذشتة هزمان گذشته، ماهيت دوگانة مستقيم
افزایي و کمک راهبرد شناسهبا نشاندارسازي فعل به Sالزم با الگوي مفعولي، ارجاع به 

گيرد، حال آنکه در ساختارهاي گذشتة متعدي با الگوي کُنایي، ورت ميمطابقة مستقيم ص
شود. بست و مطابقة غيرمستقيم انجام ميسازي واژهکمک راهبرد مضاعفبه Aارجاع به 

کمک راهبرد در ساختارهاي گذشتة متعدي، با نشاندارسازي فعل به Oهم نين، ارجاع به 
کُنایي  »شناسي کالسيک ردۀ گيرد. بنابراین، ردهافزایي و مطابقة مستقيم صورت ميشناسه
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را حاکم بر نظام مطابقة بَشاگَردي « کامل ( کُنایي»)شناسي نوین نيز الگوي ، و رده«گسسته
شناسي نوین، در ساختارهاي (. از منظر رویکرد رده6داند )نمودار در زمان گذشته مي

در فرایند دستوري  مطابقه  Oو  IS ،TSگذشتة بَشاگَردي )شمالي و جنوبي(، هر سه موضوع 
 یابد.، تحقق عيني  یکسان ميTS، در تقابل با Oو  ISشرکت دارند، ولي این فرایند روي 

 . الگوی مطابقۀ بَشاگَردی )گذشته(6نمودار 

 
 
 

نمایي و مطابقة بَشاگَردي )شمالي و جنوبي( در هاي حالتدر مقام تعميم، چون نظام
اند، کليتش نظام انطبام  این گویش کُنایي( طور یکسان تابع الگوي )کامل  زمان گذشته به

 (.7است )نمودار « همسان»در زمان گذشته تابع الگوي 

 نمایي و مطابقۀ بَشاگَردی )گذشته(های حالتنظام. الگوی انطباق 7نمودار 

نمایي و مطابقه را در زمان گذشتة حالتهاي در بازنمایي  نظام« همسان»انطبام  7نمودار 
-حالتهاي بَشاگَردي، نظام در ساختارهاي گذشتةدهد. بدان معنا که نشان ميبَشاگَردي 

 بهرا نسبت به گزارۀ فعلي،  O، و S ،Aهاي معنایي  دستوري  موضوع نقشنمایي و مطابقه، 
نمایي و فرایندهاي حالتکه گونه آن کنند.رمزگذاري و متمایز ميطور کامالً یکسان 

-افزایي روي فعل رمزگذاري ميصورت مستقيم و با راهبرد شناسه به Oو  Sمطابقه براي 

صورت غيرمستقيم و با راهبرد  ، بهAنمایي و مطابقه براي فرایندهاي حالت گردد، ولي
 یابد.بازنمایي مي هاي گوناگون ساختارروي سازهبست سازي واژهمضاعف

 فعل مطابقۀ مستقیم        (S)فاعل الزم 
   

 فعل (O)مفعول  (A)فاعل متعدی 
   مطابقۀ غیرمستقیم                   

 نمایی   نمایی و مطابقهحالت
 فعل انطباق مستقیم  (S)فاعل الزم 

   
 فعل (O)مفعول      (A)فاعل متعدی 

   انطباق غیرمستقیم 
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 گیری. بحث و نتیجه5
هاي شمالي و جنوبي( در زمان) بَشاگَردينمایي  گوي حالتهاي پژوهش، البراساس یافته

نمایي در این گویش است و بازنمایي  مستقل گذشته و غيرگذشته، تابعي از الگوي مطابقه
هاي را در نظام« مفعولي کامل (»)الگوي غالب طور یکسان،  به ندارد. بنابراین، بَشاگَردي

انطبام  »است که بيانگر الگوي کلي  دستوري کردهنمایي و مطابقة غيرگذشتة خود حالت
هاي مزبور متأثر از در این زمان است. در زمان گذشته، نظام« غيرمستقيمهوارونة مستقيم

-پيروي مي« ( کُنایيکامل »)طور یکسان از الگوي غالب  ماهيت دوگانة فرایند مطابقه، به

طور کلي، تناوب  به دهد.را نشان مي« همسان»کنند که تبعيت آنها از الگوي کلي انطبام 
است که الگوي مطابقه )و  از مؤلفة گذرایي فعلها، متأثر در الگوي انطبام در این زمان

کند. هم نين، ناشي از خصوصيت گذرایي فعل، این دو گونة نمایي( را تعيين ميحالت
براي « کُنایي امل (ک»)طور یکسان از الگوي تناوبي   زباني در زمان غيرگذشتة خود، به

طور یکسان، از الگوي  در زمان گذشته نيز بهو نمایي و مطابقه، حالتهاي بازنمایي نظام
مقابل، نظام گيرند. درنمایي  بهره ميحالتدر بازنمایي نظام « بخشيکامل ( سه»)تناوبي  

کامل ( »)ثابتش فاقد تناوب در الگوي بازنمایي، و تنها با الگوي  مطابقة گذشتة بَشاگَردي
، «انطبام تماميت»شناسي نوین  شود. دیگر آنکه، براساس رویکرد ردهبازنمایي مي« کُنایي

نمایي و مطابقه در همة راهبردهاي مورد استفادۀ بَشاگَردي براي بازنمایي  الگوهاي حالت
رابطة گيرند؛ زیرا هر سه جاي مي« راهبردهاي کامل»هاي غيرگذشته/گذشته، در دستة زمان

نمایي و مطابقه شرکت دارند، هرچند شيوۀ در فرایندهاي حالت Oو  IS ،TSدستوري  
 ها، متفاوت است.انطبام این روابط در آن زمان

 تعارض منافع
 تعارض منافع نداریم.
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