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 های غرب ایران، دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاهها و گویش فصلنامة مطالعات زبان

 24-23، صص 8931، بهار 42سال هفتم، شمارة 

8کردی ایالمی بررسی نظام مطابقه در
 

 4زهرا شرفخانی 

 ، ایرانمایال ،دانشگاه آزاد اسالميواحد ایالم،  ،شناسيدكتري زبان ةآموختدانش

 9حبیب گوهری

 ، ایرانایالم ،دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ایالم، شناسياستادیار گروه زبان

 2فر اکبر عزیزی

 دانشگاه علوم پزشكي ایالم ،استادیار گروه زبان انگليسي

 چکیده

نمهایي و ماابقههد در   هها، حاته    سهازه نهد از ررريه    اكنند كهه عاهار    هاي دستوري استفاده مي بازنمایي نقش برايها از سه سازوكار  زبان

مصهاحاه و   ،انجهام ایهک كهار، از روو رویهيفي    براي د اس  شدهر بر آن در كردي ایالمي بررسي مؤثّ و عواملپژوهش حاضر نظام ماابقه 

هها را بيهان    آن (4002بر ماابقهه كهه گيهون      رمؤثّهاي الزم استفاده شده اس د عوامل  استخراج دادهمنظور بهضاط یداي گویشوران بومي 

اندد نتایج پژوهش حاضهر نشهان داد كهه در     دو مناع مهم مورد استناد قرار گرفته عنوان به( 2934و همچنيک روو كار دبيرمقدم   اس كرده 

م ص شهد كهه نظها   همچنيک مشهخّ  ؛شود بازنمایي روابط دستوري فاعل و مفعول استفاده مي برايمفعوتي  كردي ایالمي از نظام ماابقة فاعل

ي بهراي بازنمهایي   كه در كردي ایالمي، ماابقه ابزار مهمّاس   محور نيس د دستاورد دیگر ایکمحور و زمانماابقه در كردي ایالمي گذرایي

بهر   رمهؤثّ عوامهل   ازجملهه از چنهدیک عامهلد    رمتهثثّ ماابقه براي بازنمایي مفعول هم اختياري اس  و ههم   كاربردفاعل دستوري اس  وتي 

بهودن،   يغيهر ماتهدای   -بهودن، ماتهدایي    يارجهاع  ريغ - نكرگي، ارجاعي - روان به عوامل معرفگي هاي مفعوتي با مفعول مي س ب پي ةماابق

بنهدي   ا در یهور  ایک عوامل در ماابقة مفعوتي در كردي ایالمي رثثيرگذار هستند، امّكه حاتي در كرد؛بودن اشاره انضمامي  غير - انضمامي

ماابقهه،   ةههاي نشهان   بس  ماابقة وندها و پي ةهاي معنایي در نحو اینكه در كردي ایالمي، نمود جمال  و نقش سرانجامنيستندد  رمؤثّفاعل 

 عوامل رثثيرگذاري نيستندد

 غيهر  – بهودن، انضهمامي   غيهر ماتهدایي   - بودن، ماتهدایي  ارجاعي  غير - نكرگي، ارجاعي - معرفگي مفعوتي، - ماابقه، فاعلي :هاکلیدواژه

 ضماميدان 

                                                 
 9/20/2931راریخ پذیرو:                                  21/4/2931 راریخ دریاف : -2

 zhra.sharafkhani7847@gmial.com                 :اتكترنيكي  پس -4

 h_gowhary@yahoo.com                  :مسئول ةپس  اتكترنيكي نویسند -9

 aazizifar2@gmial.com                   : پس  اتكترنيكي -2
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 2931، بهار 42هاي غرب ایران، سال هفتم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مااتعا  زبان00

  مقدّمه -8

و گيرنهدد ميهزان    هاي دسهتوري بههره مهي    ي نقشیبازنما برايعي زباني متنوّ از ابزارهايهاي مختلف  زبان

هها در برخهي    ابتدا ایهک ابهزار    در دشدها با زبان ةرعييک ردبراي ي یرواند مانا ابزارها مي از ایکاستفاده  ةنحو

( 2311  6  از كيهنک و كهامري  ( بها راعيّه  4002  0گيهون  شهودد في مهي منابع معتار داخلي و خارجي معرّ

اسه  كهه بهه     دهكهر ههاي دسهتوري ارا هه     بنهدي نقهش   رویيف چگونگي یهور   منظوربهرویكردي را 

هاي دستوري را در قاته    موسوم اس د ایک رویكرد بازنمایي یوري نقش 1هاي بازنمایي یوري ویژگي

رهواتي   يريكهارگ  بهه بهر   افهزون دههدد   قرار مي يبررس موردها، یرف و ماابقه  سه ابزار زباني رواتي سازه

 عنهوان  بهدنيا از ویژگي ماابقه   يها زبان هاي دستوري، برخي بازنمایي نقش براي ،نمایيها و حات  سازه

ههاي    بسه  هاي دستوري فاعل و مفعول را بازنمهایي كننهدد وا ه   گيرند را نقش م( نيز بهره ميسازوكار سوّ

هایي مانند شهخص،   بيان ماابقه، ویژگي منظور بهنيز به وندهاي ماابقه موسوم هستند، كه گاهي  1ضميري

از ایهک ابزارهها بسهتگي بهه      هركهدام دهندد ميزان استفاده از  هاي دستوري را نشان مي شمار و جنس نقش

بهه  فهاعلي نسها     ةههاي ماابقه   ل در زبان فارسي از نشانهامثبراي  ؛ماهي  یرفي و نحوي آن زبان دارد

رهري در   ها نقش پررنه   طرف دیگر، در زبان انگليسي رواتي سازهاز ؛شود زبان انگليسي بيشتر استفاده مي

   (د2910مهند،  هاي دستوري دارد  راسخ بازنمایي نقش

 دارنهد پهذیررري   قهوي هسهتند ررريه  وا گهاني انعاهاف      ةههایي كهه داراي ماابقه    ، زبهان يكلّ طور به 

ههاي   بازنمهایي نقهش  بهراي  اي ابهزار قابهل اعتمهادي     ها رواتي سهازه  در ایک زبانتذا،  ؛(2910مهند،  راسخ 

رقریاها  وجهود    هها  آنهایي كه نظام ماابقهه و رصهریف در    شودد در مقابل، در زبان دستوري محسوب نمي

ههایي   ر زبهان بيشتهاس د ایوال  در  از قايل چيني(، رنها ابزار مورد استفاده رواتي سازه 3ندارد  زبان رحليلي

نشان اس د اگر زباني ماابقة مفعهوتي داشهته باشهد،     گيرند، ماابقه با فاعل حات  بي كه از ماابقه بهره مي

كهردن   دار نشهان ( ایهک رویكهرد را   4 :4000  20فرل (د2910مهند،  راسخفاعلي نيز دارد   ماابقة شک نبدو

ههاي   فعهل داراي نشهانه   هها  زبانک ، در ایشودجمله قلمداد  ةنامدد اگر فعل  فعل كمكي( هست مي 22هسته

                                                 
5. T. Givón 

6. E. Keenan & B. Comrie 

7. overt coding properties  

8. pronominal clitics 

9. analytic 

10. P. Farrel 

11. head marking 
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 02بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

هاي فاعهل و مفعهول( هماننهد شهخص،      فعلي  نقش 24هاي هاي موضوع یرفي اس  كه برخي از ویژگي

 ههاي  زبان 29فاعلي هاي غير بس  (د پسوندهاي فاعلي و پي4: 4000فرل، دهد   شمار و جنس را نشان مي

برخهي خصویهيا     ةبازگوكننهد ایک عنایهر  قرار گيرندد  يبررس  موردروانند در ایک چارچوب  ایراني مي

 دستوري مانند شخص و شمار هستنددهاي  نقش

( نظام ماابقه را در چهار گویش كردي بانه، كردي سنندجي، كهردي كلههري و   191: 2934دبيرمقدم   

كردي مركهزي  سهوراني(   ق به گروه اس د دو گویش نخس  متعلّ داده قرار بررسي  موردكردي كرماشاني 

ه و كهردي  رمقدم نظام ماابقه را در كردي بانق به گروه كردي جنوبيد دبيمتعلّ ،دو گویش بعدي هستند و

در  فهاعلي/ مفعهوتي و   ةنظام ماابق ،هاي زمان حال داندد در فعل مي 22محور - سنندج از نوع دوگانة زمان

د ایشهان بهراي نظهام    (191: 2934دبيرمقدم،   شوددیده ميفاعلي/ مفعوتي   هاي زمان گذشته نظام غير فعل

 ةمالهق و نظهام ماابقه    كنهایي  ةر اسه : نظهام ماابقه   ( متصهوّ گانهه  سهه فاعلي مفعوتي دوگانه  و گاه  غير

نامدد در مهورد كهردي كلههري و     فاعلي مي  غير – فاعلي  غير – م را هم حات  مالقد بخش سوّيبخش سه

 ردد دانهد  مفعهوتي مهي   - فهاعلي  ةابقه ( ایک دو گویش را داراي نظام ما2934كردي كرماشاني، دبيرمقدم  

، ایک چهار گویش داراي نظهام خنثهي هسهتند، یعنهي اسهم و ضهمير در       20نظام حات  ازتحاظ، حال کيع

 یكساني دارندد   یور  یرفي، هاي مختلف حات 

نمهایي و ماابقهه را در   موضهوع حاته    ایرانهي  ههاي  ن   زبها رغيير اناااق در  ( در كتاب4001  26هي  

 بررسهي قرار داده اس د وي ابتدا زبهان فارسهي باسهتان و فارسهي ميانهه را       بررسي  موردراني ای هاي زبان

ههاي   ویژگهي  تحهاظ  از در دو فصل مجهزا، كردي شمال و كردي مركزي  سوراني سليمانيه( را  كند و مي

 اس د كردهنحوي بررسي  یرفي

در  رنهها داندد ایهک نظهام كنهایي     مي 21كنایي ،نظام ماابقه را در كردي شمال  كرمانجي( (4001  هي  

ي گذشهته  دارند و فاعهل متعهدّ   فاعل الزم و مفعول با هم اناااق ،بر ایک اساس ؛دهد ميساح یرف رخ 

ههاي نحهوي ماننهد     ( از ساخ 4001  ، هي حالکیا  باد یابدميي مستقيم  كنایي( رجلّ غير یور  بهنيز 

دهد كه فاعهل   كند كه نشان مي وددد شواهدي ارا ه مي سازيها، مجهول حذف به قرینه، نظار  بر انعكاسي

                                                 
12. argument  

13. oblique  

14. split time sensitive  

15. case – marking system 

16. haig 

17. ergative system 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2931، بهار 42هاي غرب ایران، سال هفتم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مااتعا  زبان04

ي در فراینهدهاي نحهوي رفتهار یكسهاني در كهردي      ي و فاعل الزم همانند فاعل حال متعهدّ متعدّ ةگذشت

ي گذشهته در سهاح نحهو    گيرد كه ساخ  كنایي در جمال  متعهدّ  نتيجه مي گونه ایکكرمانجي دارندد او 

مفعهوتي   - فهاعلي  ههاي  زبهان ، كردي كرمانجي در ساح نحهو ماننهد   گردی عاار  به ؛اعتاار اس  عمال  بي

 كندد رفتار مي

 هها  آناز  يبه رعهداد محهدود   رنهااند كه  انجام داده يارزشمند يها ماابقه پژوهش رةبادر يادیافراد ز 

 ي( دو مناعه 2934  رمقهدم ي( و دب4002  ونيه گ ،يچهارچوب نظهر  درمقهام  پژوهش و  کیاشاره شدد در ا

خهاطر   ه( به 2934  رمقهدم ياسه د دب  استناد شهده  ها آنبه  يالمیا ينظام ماابقه در كرد کييكه در رعهستند 

 يبخشه  اتههام  اريمناع بس ،اس  دهكر يآور را جمع يزبان كرد يایل يها شیاز گو يفراوان يها داده نكهیا

 يالمه یا يكهرد  يهها  ادهد ليدر رحل شانیا ليرحل ةويشاز  خاطر کيهماس  و به حاضر بوده ةسندینو يبرا

 سهه یمقا رمقهدم يدب جیپژوهش حاضر با نتا جیمختلف، نتا يها  يّدر موقع کيهمچن ؛شده اس  تهگرف  بهره

و  يفهاعل  ةماابقه   يّرهر از وضهع   جهامع  يله يشده اسه  رحل  يسع ایک نوشتار، در حال ایک با ؛اس  شده

 -ي  الزم یبهه دو عامهل گهذرا    رنهها ( 2934  رمقهدم يدب كهه حهاتي دردد شوارا ه  يالمیا يدر كرد يمفعوت

در  زيه را ن يگهر یا پهژوهش حاضهر عوامهل د   پرداخته اسه ، امّه   بقهدر ماا ها آنريثثو زمان و ر 21ي(متعدّ

( 4002  ونيه برگرفتهه از گ  ،عوامهل  کیه اكه قرار داده اس   بررسي  مورد يالمیا يكرد يها اررااط با داده

 هستندد  

 نظهام   دههي   حات ةنحو رةبادر کيو همچن يو مفعوت يفاعل ةماابق ةحوعوامل را با ن کیاررااط ا ونيگ 

 يریرپهذ يثثر يبهرا  شهان یاسه د ا  ادهد  رپراكنده مهورد اشهاره قهرا    یور  بهمختلف  يها زبانحات ( در 

  مهورد ص زبهان مشهخّ   کیه عوامل را در  کیا ةاس  و هم آورده  دزبان شاه کیعوامل از  کیاز ا هركدام

 23ماابقهه بهه زبهان نزپرسهه     يجه  بهر رو  ريثثر ي( برا4002  ونيل گامثبراي  ؛ اس ندادهر قرا بررسي

از زبهان   يماابقهه شهواهد   ةدر نحو 40يیمعنا يها دادن اررااط با نقش نشان يبرا كهدرحاتيكند،  يم استناد

 42رها ویاز زبهان   ،49يارجهاع   ريه / غيعامهل ارجهاع   يبرا گر،ید يید در جادنك يارا ه م 44يو نپات 42كاسايچ

 يكهرد  يهها  داده ردن در مهو مهدوّ  یهور   بهه عوامل را  کیاس  كه ا دهكر يسع نگارندهآوردد  يشاهد م

                                                 
18. transitivity 
19. nez-perce 
20. sematic rules 
21. chickasaw 
22. nepali 
23. referential/ non-referential 
24. Ute 
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 09بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

 ريه غ ایه  يرانه یا يهها  زبهان  گهر یروان در مهورد د  يعوامل را م مجموعه کیهدد اد  قرار بررسي مورد يالمیا

حایهل از   جیبا نتها  رود ير مكه انتظاگرف    ركا یرف دوگانه هستند به يكه دارا يیها زبان ویژهبه يرانیا

 بررسهي  مهورد ( 2934  رمقهدم يكهه دب  يیبر دو عامل زمان و گهذرا  افزوند پژوهش حاضر متفاو  باشند

 40،جهه   نهد از اعاهار   يالمه یا يماابقهه در كهرد   ةدر نحهو  بررسهي  موردعوامل  ریقرار داده اس ، سا

 41بهودن   يفاعهل و مفعهول، ارجهاع    46بهودن یيفاعل و مفعول، ماتهدا  یيمعنا يها نقش ،ي/ نكرگيمعرفگ

  يّوضهع  يپژوهش حاضهر بررسه   يیلهدف ا گر،یعاار  د به ؛43و نمود 41انضمام ،يدستور يها نقش

نظهام ماابقهه در    يبهر رو  بهاال عوامل  ريثثر يبررس کيو همچن يالمیا ي( در كرديو مفعوت يماابقه  فاعل

 ةويشه  بهه زبهان   کیا يبوم شورانیو از گو يمالیا ياز كرد يیها هدف داده کیق ارحقّ يد برااس زبان  کیا

بهه    دقّه  بهه رقاضا شده اس  را  يبوم شوریگو دَهاندد حداقل از  شده يمصاحاه گردآور قیطرو از يدانيم

 يدارا شهتر ينظام ماابقه پاسخ دهندد در مركهز اسهتان، افهراد ب    يبند یور  ةدربار گرهاي پژوهشپرسش

 شهور یانتخهاب شهوند كهه گو    ياس  كسهان  شده يهستند، تذا سع يالمیا شیاز گو يمتفاور يها شیگو

 زيه گر نخود پژوهش ک،یبر ا افزون ؛نااشد ها شیگو گریدر يثثر رح  ها آن ةباشند و تهج شیگو کیخود ا

 اس د بوده رمؤثّ اريبسها  داده لياس  كه در رحل يالمیا يكرد يبوم شوریگو

 های کردی ایالمی داده -4

 منظهور بهه خواهيم بدانيم آیها در كهردي ایالمهي     هایي از گویش كردي ایالمي مي به داده در ابتدا با استناد

 شود یا خيرد استفاده مياز ماابقه هاي دستوري  دادن نقشنشان

 مطابقه در فعل الزم -4-8
1) imæ  xæf-im        

we   sleep-1 P
30

.PL
31

 

 خوابيمد ما مي

2) imæ  xæf-t-im          
We  sleep-past-1 P.PL 

 ما خوابيدیمد

                                                 
25. voice 
26. topicality 
27. referential  
28. incorporation  
29. aspect  
30. person 
31. plural 
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 2931، بهار 42هاي غرب ایران، سال هفتم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مااتعا  زبان02

3) æwan    xæf-Ən 
they   slee-1 P.PL 

 خوابندد ها مي آن

4) æwan   xæf-t-Ən   
they   sleep-past-3 P.PL 

 ها خوابيدندد آن

 یمطابقه در فعل متعدّ -4-4
5) imæ  ketaw-æ   xwæn-im    

we    book-Def  read-1 P.PL 

 خوانيمد ما كتاب را مي

6) imæ  ketaw-æ  xwæn-es-im    
they  book-Def read-past-1 P.PL 

 ما كتاب را خواندیمد

7) owan    ketaw-æ  xwæn-Ən    
they  book-Def read-3 P.PL 

 دخوانند يرامها كتاب  آن
8) owan  ketaw-æ  xwæn-es-Ən   

They  book-Def read-past-3 P.PL 

 ها كتاب را خواندندد آن

ههاي   در همهة مثهال   شهود مي دیدهچه يد چنانمتعدّ بعدي ةم هستند و چهار جملنخس  الز ةچهار جمل

د فاعهل آن  شهود  مهي  دادهشخص و شمار به فاعهل ارجهاع    ازتحاظهاي ضميري  شناسه( فعلي  پسوند باال

بنهابرایک،   ؛كند شخص، شمار و جنس ماابقه مي ازتحاظصل فاعلي گروه اسمي اس  كه با پسوندهاي متّ

امّها آیها در   ؛ 94شهود  فاعل استفاده مهي  دادننشان برايدر كردي ایالمي از ماابقه  يكلّ رطو به روان گف  مي

مفعهول   كتهاب  ،(1-0 ههاي   شهودد در مثهال   مفعول نيز استفاده مي دادن نشان برايكردي ایالمي از ماابقه 

ود نهداردد اگرچهه   ماابقه با مفعهول باشهد وجه    گربياناي كه  ن حال و نه در گذشته نشانهاس ، نه در زما

هها هماننهد     ا در برخهي موقعيّه  ها، نشانة ماابقة مفعوتي نهدارد، امّه    كردي ایالمي در بسياري از موقعيّ

ه اتاتّه  ماابقه  دارد؛ شخص و شهمار بها مفعهول     ازتحاظكه  د،شو استفاده مي هایي بس  وا هاز  99فارسي

                                                 
نمایي یرفي دو اي و حات  ستوري اس د رواتي سازهیک روو بازنمایي نقش درنها ماابقه  ،شد گفته  طور كه قاال همان -94

 حاضر نيستندد  ةابزار دیگر هستند كه موضوع مااتع

طرفي، از ؛شود تفاده ميبس  ضميري مفعوتي اس رسمي هستند كه از وا ه  حات  محاوره و غير هعمدطور بهها   ایک موقعيّ -99
س  ضميري مفعوتي از بسامد  مواقع بسامد جمال  حاوي وا ه بيشترروان گف  در  مي ،چون كردي ایالمي زبان نوشتاري ندارد
 جمال  فاقد ایک عنایر بيشتر هستندد
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 00بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

را حهذف كهرد بهدون     هها  آنرهوان   يس  و ميها براي ارجاع به مفعول اجااري ن بس  استفاده از ایک وا ه

 ةاز پسهوند ماابقه  س پمفعوتي  ةبس  ماابق يدهد كه پ اینكه جمله نادستوري شودد جمال  زیر نشان مي

 ؛شخص و شمار هم در جمال  زمان حال و هم گذشته بها مفعهول ماابقهه دارد    ازتحاظآید و  فاعلي مي

ههاي   شهودد نمونهه   ابقه براي بازنمایي مفعول نيز استفاده ميروان گف  در كردي ایالمي، از ما بنابرایک، مي

 دهدد   را با مفعول نشان مي ها بس  وا ه ةزیر ماابق

 زمان گذشته -4-4-8
9) nas-im-æt          

know-past1-P.Sl
34

-2 P.Sl (obj) 

 شناختم د  بدون مفعول یریح( مي

10) nas-im-(æ)tæn         
know-1P.PL-2 P.PL (obj) 

  بدون مفعول یریح( شناختمتانديم 

11) æli  ketaw- æ   xwæn-i-e    

ali  book-Def  read-3 P.Sl-3 P.Sl (obj) 

 علي كتاب را خواندود

12) æli  ketaw-eil-æ   xwæn-i-æn     

ali  book-PL-Def  read-3 P.Sl-3 P.PL (obj) 

 نداها را خواندش علي كتاب

 زمان حال -4-4-4
13) nas-em-æt          

know-1P.Sl-2 P.Sl (obj) 

 شناسم د  بدون مفعول یریح(مي

14) nas-em-(æ)tan          

know-1P.pl-2 P.Sl(obj) 

  بدون مفعول یریح( شناسمتاندمي

15) mæ  ketaw-æ   sen-em-e     
I   book-Def   buy-1 P.Sl-3P.Sl(obj) 

 خرمشد مک كتاب را مي

16) mæ  ketaw-eil-æ   sen-em-an    

I   book-Pl-Def  buy-1P.Sl-3P.pl 

 نداخرمش ها را مي مک كتاب

                                                 
34. singular 
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مفعهوتي   ةماابق ةدر حضور مفعول یریح و هم بدون حضور آن، نشاندهد كه هم  نشان مي باال ةنمون 

حضهور  امّها   ؛مفعهوتي اجاهاري اسه     ةبس  ماابق آمده اس ، هرچند كه بدون حضور مفعول یریح پي

شود ایهک اسه  كهه بها حضهور       كه مارح ميپرسشي  ؛كند بس  را اختياري مي د پيمفعول یریح، وجو

بهراي  هها   بسه   یا عدم استفاده از ایک پي كدام حات  در كردي ایالمي غات  اس ؛ استفاده ،مفعول یریح

و نگارنهده  نظهر  اي مناسه  یهور  گيهردد بهه     با حجهم نمونهه   یياباید مااتعة مجزّپرسش پاسخ به ایک 

مقهدم   در گفتار مردم فراواني بيشهتري داردد دبيهر   1-0مجموعة جمال   ،زباني ایک نویسنده براساس شمّ

گيهرد   نتيجهه مهي   ،( با بررسي دو گویش كلهري و كرمانشاهي كه به كردي ایالمي نزدیک هسهتند 2934 

ا امّه  ؛در فعل نيسه   90هاي مفعوتي بس رمایل به استفاده از پي ،نگامي كه مفعول یریح در جمله باشده

گيري اس د بهرعكس، رمایهل غاته  بهه      ( از كردي ایالمي ناقض ایک نتيجه26-3هاي   مثالباال هاي  داده

 داس  زمان گذشته(در افعال  ویژهبههاي مفعوتي و با حضور مفعول   بس  استفاده از پي

ل فهاعلي  صه ههاي متّ  پسهوند  در رعریف فاعل گفته شد كه آن گروه اسمي كه در اناااق با كه همچنان 

بسه  ضهميري مفعهوتي    وا ه ةوسهيل هروان گف  كه آن گروه اسهمي كهه به    در مورد مفعول نيز مي ؛اس 

روان نتيجهه گرفه  كهه در كهردي ایالمهي بهراي        بر ایک اساس مي ؛مفعول اس  گيرد قرار مي مورداشاره

كه كردي ایالمهي ههم   شود و دیگر این هاي دستوري فاعل و مفعول از ماابقه بهره گرفته مي بازنمایي نقش

ههاي مفعهوتي در    بسه  پسهوندهاي فهاعلي و پهي    ،ادامهمفعوتيد در فاعلي اس  و هم ةداراي نظام ماابق

رونهد، ارا هه    كهار مهي  هررريه  فاعهل و مفعهول به    هاي دسهتوري بهه   كردي ایالمي كه براي بازنمایي نقش

 شوندد     مي

 فاعلی ةمطابق 96پسوندهای -4-4-9

 در كردي ایالمي عااررند از: فاعلي ةپسوندهاي ماابق
                                                 

فهاعلي    ههاي غيهر   بسه  از ایهاالح پهي   (2934دبيرمقدم  شوند، تذا  بس  ملكي نيز استفاده ميپيمنزتة چون ایک عنایر به -90

بسه    ، تهذا از ایهاالح وا ه  شهده اسه    پرداختهه ها در ماابقهه   بس به نقش ایک پي رنهاكندد در پژوهش حاضر چون  استفاده مي

 د  شود ها استفاده مياشاره به آن برايمفعوتي  ةبس ( ماابق  پي

 ها را در كردي جنوبي، پسوند فهاعلي و ( آن2934گيرندد دبيرمقدم   مي دي مورد اشاره قرارهاي متعدّ ایک عنایر زباني با اسم -96

نامهدد دیگهران از عاهارا      ها را وندهاي ضميري مهي ( آن4002داندد گيون   ها را نشانة ماابقه ميخواند و آن بس  مفعوتي مي پي

كننهدد در رویكهرد حاضهر     ها استفاده مهي ي آنگذار بس  وددد براي نام صل  فاعلي و مفعوتي(، وا هر متّیشناسه، وند ضميري، ضما

مفعوتي بهراي اشهاره بهه ایهک عنایهر زبهاني        ةهاي ماابق بس  فاعلي و پي ةهاي ماابق ( از ایاالح پسوند2934همانند دبيرمقدم  

 شودد استفاده مي
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 01بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

 پسوندهای مطابقه فاعلی در کردی ایالمی (.8)جدول 

 زمان گذشته زمان حال/ آینده شخص شمار

 مفرد

2 - Əm - i/Əm 
4 -i -i 
9 -e /iØ- 

 جمع

2 - im - im 

4 - in - in 

9 - Ən - Ən 

بيک زمان حال و گذشته رفهاو    شخص مفردمشخص و سوّلدر اوّشود، فقط  مشاهده مي كههمچنان 

ههاي   ایک زبان براي ارجهاع بهه فاعهل در زمهان گذشهته و حهال از یهور         ،موارد ةوجود دارد و در بقي

 كندد یكساني استفاده مي

 های ضمیری مفعولی بست پی -4-4-2

 مفعولی در کردی ایالمی ةهای مطابق بستپی (.4)جدول 

 زمان گذشته زمان حال/ آینده شخص شمار

 مفرد

2 - æm - æm 
4 -æt - æt 
9 -e -e 

 جمع

2 - man - man 

4 - tan - tan 

9 - (y) an - (y) an 

 مفعوتي در زمان حال و گذشته یكسان هستندد ةهاي ماابق بس در كردي ایالمي، پي

 ی در کردی ایالمیه و زمان/ گذرایمطابق -4-9

ي و یاز كردي ایالمي مشاهده شد كه گهذرا ، االبهاي  ا در مثالي اس  امّیاز زمان و گذرا رمتثثّنظام ماابقه 

مفعول در حات  فاعلي  مستقيم( اسه    باال، ةاشار  دمور هاي زباندر نظام ماابقه ندارندد در  رثثيري ،زمان

ي یكنها  ههاي  زبهان ایهاالح  در هها را   كنهدد ایهک زبهان    ي در زمان گذشته با مفعول ماابقه ميو فعل متعدّ

گيهرد كهه نظهام     هاي كردي بانه و كردي سنندجي نتيجه مهي  ( با بررسي گویش2934د دبيرمقدم  نامند مي

ي جمهال  اسه د در كهردي ایالمهي فاعهل الزم و فاعهل       یاز زمان و گذرا رمتثثّها  ماابقه در ایک گویش

 ازتحهاظ  اهه  آنبها   درهریور دیگر مانند زمان ماناي ماابقه با فعل هستند و فعل ي فارغ از عوامل متعدّ

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 2931، بهار 42هاي غرب ایران، سال هفتم، شمارة ها و گویش / فصلنامة مااتعا  زبان01

در  (2313  دههي كهامري   حات  ةگان پنجبرگرفته از نظام بنابرایک، حات  زیر  ؛شخص و شمار اناااق دارد

91كردي ایالمي حاكم اس د
 

S      
 

 
A 

P      
 الگوی انطباق فاعلی/ مفعولی .(8نمودار )

، دیگهر  عاهار   بهه  ؛ماابقه در كردي ایالمي فهاعلي/ مفعهوتي اسه    دهد كه نظام  ایک نمودار نشان مي 

 ههاي دسهتور از اتگهوي انااهاق     بخهش همهة  محور نيس  و در  - زمان ةگانكردي ایالمي داراي نظام دو

ي ماابقه با فاعل در جمهال  متعهدّ   ةعا نيز شيوكندد عامل ایلي اثاا  ایک ادّ مفعوتي استفاده مي - فاعلي

زمان و گذرایي( بهر روي ماابقهه رثثيرگهذار     از ريغ بهها عوامل دیگري   ه در برخي زبانتاتّا ؛و الزم اس 

 ددگيرقرار ميبررسي مورد زبان كردي ایالمي  رةبادر ها آنرریک هستند كه درادامه مهم

 بررسی عوامل مؤثر بر نظام مطابقه در کردی ایالمی -4-2

 جهت و مطابقه -4-2-8

ناهودد  ي یاز زمهان و گهذرا   رتهثثّ مكه در قسم  قالي اشاره شد، نظام ماابقه در كردي ایالمهي   گونه همان

 یهور   بهه دانهد كهه در اینجها     دهي و ماابقه دخيهل مهي   ( عوامل دیگري را در نظام حات 4002 گيون 

  ماابقهه در جمهال    گيرندد نخسه  وضهعيّ   قرار مي بررسي  موردهایي از كردي ایالمي  خالیه با داده

 دشود معلوم و مجهول بررسي مي

 معلوم -4-2-4
17) æli   ketaw-æ   xwæn-i  

ali    book-Def  read-3 P.Sl 

 علي كتاب را خواندد

18) æli  ketaw-eil-æ  xwæn-i    
ali  book-Pl-Def read-3 P.Sl 

 ها را خواندد علي كتاب

                                                 
ي و همچنيک مفعهول  الزم و متعدّ یرفي فاعل فعل ازتحاظگرنه گر نظام ماابقه در كردي ایالمي اس  وبيان بااله نمودار اتاتّ -91

وتهي   ،آیهد  ر مواقهع همهراه مفعهول مهي    بيشهت معرفه در كهردي ایالمهي در    ةي هستندد هرچند كه نشاني فاقد نشانة خایّفعل متعدّ
هاي دستوري  ایالمي نقشروان گف  در ساح یرفي در كردي  بنابرایک، مي ؛هایي هم هستند كه مفعول فاقد ایک نشانه اس  نمونه
 نماي یرفي هستند  خنثي(دد حات فاق

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 03بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

 مجهول -4-2-9
19) ketaw-æ  xwæn-i-ya      

book-Def   read-3 P.Sl-passive 

 كتاب خوانده شدد

20) ketaw-eil-æ  xwæn-ya-(a)n     
book-Pl-Def   read-passive-3 P.Pl 

 ها خوانده شدندد كتاب

در ماابقه ندارد؛ هم در جمال  مجهول و ههم در   رثثيريد كه جه  جمله نده نشان مي باالهاي  داده 

در ماابقه با فاعهل   يريرثثشمار مفعول  شخص و شمار با فاعل ماابقه داردد ازتحاظفعل  ،جمال  معلوم

ههاي   بنهدي  یهور   بهه ها مانند زبان نزپرسهه منجهر    ایک عامل در برخي زبان كهيدریورره اس د نداشت

مفعهوتي   - فهاعلي  یهور   بهه جمال  الزم و مجههول   ،(د در ایک زبان4002 گيون،  متفاوري شده اس 

 مالقد   يیكنا یور  بهي كه جمال  متعدّ حاتي اند، در بندي شده یور 

 ناییهای مع مطابقه و نقش -4-5

بنهابرایک، بسهته بهه     ؛ از نقش معنایي اس رمتثثّهاي دستوري  نقش ي فعل،یها فارغ از گذرا در برخي زبان

شهود و   ههاي یهرفي متفهاوري مهي     بندي یور  به، ایک عامل منجر 91گر  اینكه فاعل عامل باشد یا رجربه

ي ایالمهي، فاعهل فهارغ از ههر     ا در كهرد امّ ؛(4002گاهي نيز بر روي نظام ماابقه رثثيرگذار اس   گيون، 

 شخص و شمار با آن منااق اس : ازتحاظفعلي  ةنقش معنایي ماناي ماابقة فعلي اس  و نشانة ماابق

 93فاعل عامل -4-5-8
21) æli    ketaw-æ   de-xwæn-i 

ali   book-Def   progr-ead-3 Sl 

 خواندد علي كتاب را مي

22) æli  ha-t- Ø 
ali  come-Past-3P.Sl 

 لي آمددع

 20گر فاعل تجربه -4-5-4
23) mæ  aw    kor-æ   niæ-nas-Əm 

I   that  boy-Def  neg-know-3P.Sl 

 شناسمد مک آن پسر را نمي

                                                 
38. dative  
39. agent 
40. experiencer 
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24) tæ  mæ  di-d           
you  me  see-2P.Sl 

 رو مک را دیديد

 28فاعل علت -4-5-9
25) wæ  mæl-æ   rƏman-Ø         

Wind house-Def  destroy-3P.Sl 

 باد خانه را خراب كردد

 24پذیرفاعل کنش -4-5-2
26) shishæ-(g)æ  shek-ya-Ø          

glass-Def     break-passive-3 P.Sl 

 شيشه شكس د

27) shishæ-eil-æ  shek-ya-an         
glass-Pl-Def  break-Passive-3P.Pl 

 ها شكستندد شيشه

در  ههم آن، ود، پسوند فاعلي با فاعل جمله فارغ از نقش معنایي ش مشاهده مي هاي باال كه در مثالهمچنان

ههاي   شنق ،بنابرایک كند؛ ي ماابقه ميزمان حال و هم در زمان گذشته و همچنيک در جمال  الزم و متعدّ

 فاعلي رثثيرگذار نيس د   ر كردي ایالمي بر روي نظام ماابقةمعنایي فاعل د

ماابقهه بها    نشهانة ، ذكهر شهد   قهاال   كهه همچنانفاوري داشته باشدد هاي معنایي مت رواند نقش مفعول نيز مي

هاي زیهر بررسهي خهواهيم كهرد      د در مثالیابدمياختياري نمود  یور  بهمفعول با حضور مفعول یریح 

دارند یا خيرد برخهي   رثثيريهاي مفعوتي با آن  بس  ماابقه پي یا نقش معنایي مفعول یریح در نحوةكه آ

 اررند از:ها عا از ایک نقش

 پذیرمفعول کنش -4-5-5
28) mæ  pul-æ    di-m-e-ow       

I   money-Def   find-1P.Sl-3 P.Sl (obj) 

 مک پول را پيداو كردمد
29) mæ  ketaw-eil-æ   sæn-em-an       

I   book-Pl-Def  buy-1 P.Sl-3P.Pl (obj) 

 نداها را خریدمش مک كتاب

                                                 
41. cause  

42. patient  
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 62بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

30) mæ  kif-æ   gom-e        kerd-em 

I   bag- Def  lose-3P.Sl (obj)   do-1P.Sl 

 مک كيف را گمش كردمد

 گر تجربهمفعول  -4-5-6

31) mæ  ow-æ     niæ-nas-Əm       

I   him/her-Def  Neg-know-1P.Sl 

 شناسمد مک او را نمي

32) mæ  owan-æ   niæ-nas-Əm 
I   them-Def    Neg-know-1P. Sl 

 ناسمدش ها را نمي مک آن

33) mæ  ow-æ    niæ-nas-Əm-e        

I   him/her-Def  Neg-know-1P.Sl- 3 P.Sl(obj) 

 شناسمشد مک او را نمي

34) mæ  owan-æ   niæ-nas-Əm-an      

I   them- Def   Neg-know-1P.Sl-3P.Pl (obj) 

 نداشناسمش ها را نمي مک آن

مفعهوتي فهارغ از نقهش معنهایي گهروه اسهمي مفعهول و بها          ةماابق ةدهند كه نشان نشان مي باالهاي  مثال

هاي معنایي مختلف فاعهل و مفعهول در    شودد اگرچه نقش حضور/ بدون حضور مفعول در فعل ظاهر مي

دیگر ممكک اسه  ایهک عامهل در ماابقهه و      هاي زبانا در ماابقه ندارند، امّ ةكردي ایالمي نقشي در نحو

(د در 2314، 29هاسه   مهونرو و گهوردون    اي از ایک زبهان  سا نمونهنمایي منعكس شودد زبان چيكا حات 

از ایک سهه نقهش معنهایي     هركدامگر وجود داردد  پذیر و رجربه اي بيک عامل، كنش گانه ایک زبان، رمایز سه

(د ایهک رمهایز در برخهي    2314مهونرو و گهوردون،     ندیابميي بر روي فعل نمود وندهاي خایّ ةوسيل هب

زبان نپاتي اسه    ،دیگر ةثيرگذار اس د نمونثعامل/ غيرعامل در ماابقه ر یور  بهاس  و  ها دوگانه زبان

نمایي دوگانه اس د در ایک زبان فارغ از گهذرایي افعهال، اگهر فاعهل بيشهتر عهاملي        كه داراي نظام حات 

علي فها  یهور   بهه باشهد   22ي( و اگر كمتر عامليكنایي  هم در جمال  الزم و هم متعدّ یور  بهباشد 

 (د  4002 گيون،  یابدمي اسمي( نمود 

                                                 
43. P. Munro & M. Gordon  

44. agentive  
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 مطابقه و معرفگی/ نکرگی -4-6

 فاعل -4-6-8

 نکره -4-6-8-8

35) dwæt-e    ha-t- Ø 

girl-Indef  come-Past-3P.Sl 

 دختري آمدد

36) dwæt-eil-e   ha-t-Ən 

girl-Pl-Indef  come-Past-3P.Pl 

 دخترهایي آمدندد

 معرفه -4-6-8-4

37) dwæt-æ   ha-t- Ø 

girl-Def   come-Past-3P.Sl 

 دختره آمدد

38) dwæt-eil-æ  ha-t-Ən 

girl-Pl-Def  come-Past-3P.Pl 

 دخترها آمدندد

شهخص و شهمار    ازتحهاظ هاي ضميري فاعلي  بس نكره اس  كه وا ه (96  و( 90  هايهفاعل جمل 

در  هها  آنر فاعلي با یفه اس  و ضمامعر (91  و (91  هميک ررري  فاعل جمال ماابقه دارندد به ها آنبا 

ههاي فارسهي    فاعلي نيس د ررجمهه  ةثيرگذاري در ماابقثبنابرایک، معرفگي/ نكرگي عامل ر ؛اناااق هستند

 ةثيرگهذاري در ماابقه  ثدهد در فارسي نيز معرفگهي/ نكرگهي عامهل ر    جمال  كردي ایالمي نيز نشان مي

ههها كههه نظههام یههرفي كنههایي گسسههته دارنههد، ایههک عامههل منجههر   ا در برخههي زبههانامّهه ؛فههاعلي نيسهه 

ي جمهال  متعهدّ   ةدر زبهان نزپرسهه، فاعهل نكهر     ،براي مثال ؛شود هاي زباني متفاوري مي بندي یور  به

جمهال    ةفاعهل معرفه   كهه درحاتيمستقيم اس   كنایي/ مالق( و ماناي ماابقه نيس ،  حات  غير داراي

 (د2316، 20كند  سيلورشتيک ت  مستقيم اس   فاعلي/ مفعوتي( و فعل با آن ماابقه ميي داراي حامتعدّ

 دگيرد قرار مي بررسي موردصل مفعوتي در كردي ایالمي هاي متّ بس  وا ه ةماابق ةاكنون نحو

 مفعول   -4-6-4

 بست مفعولی نکره/ واژهمفعول  -4-6-4-8

39) *bowg- Əm    mal-e    sæn-Ø-e 

                                                 
45. M. Silverstein  
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father-Poss   house-Indef   buy-1 P.Sl(obj) 

 اي خریدود پدرم خانه

40) *bowg- Əm    mal-eil-e    sæn- Ø-an     

father-Indef  house-Pl-Indef   buy-1 P.Sl- 3 P.Pl(obj) 

 هایي خریدشاند پدرم خانه

 مفعول معرفه/ واژه بست مفعولی -4-6-4-4

41) bowg-Əm    mal-æ   sæn-Ø-e        

father-Poss    house-Def   buy-1 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 پدرم خانه را خریدود

42) bowg-Əm    mal-eilæ   sæn-Ø-an 

father-Poss    house-Pl-Def buy-1 P.Sl-3 P.Pl(obj) 

 ها را خریدشوند پدرم خانه

كهه   د ایهک اسه   ( مؤیّه 24 و  (22بودن جمهال    ( و دستوري20 و  (93بودن جمال   نادستوري 

نكهره باشهد،   كهه مفعهول   یهورري  د دركنهد رواند بها مفعهول معرفهه ماابقهه     نشانة ماابقة مفعوتي فقط مي

گهي   روان نتيجه گرف  كه عامل معرفگي/ نكره بنابرایک، مي ؛رواند با آن ماابقه كند بس  ضميري نمي وا ه

ههاي   بسه  وا ه ةماابقه  ةدر نحهو  كهه حهاتي ، دراس  رثثير بيپسوندهاي ضميري فاعلي  ةماابق ةدر نحو

كهره و ههم معرفهه    ههاي ن  ، ههم مفعهول  بهاال هاي  دیگر اینكه در مثال ةثيرگذار اس د نكتثمفعوتي عاملي ر

 د  شودميماابقه بررسي  هاي دستوري با بودن نقشجاعيرا ارجاعي/ غير ةرابا ادامهارجاعي بودندد در

 بودن فاعل و مفعولارجاعی غیر مطابقه و ارجاعی/ -4-2

 فاعل ارجاعی -4-2-8

 دهدد پسوندهاي ضميري با فاعل ارجاعي در كردي ایالمي را نشان مي ةهاي زیر ماابق مثال
43) owan-æ   ha-t-Ən   

they-Def  come-Past-3 P.Pl 

 ها آمدندد آن

44) ali    xæf-t- Ø            

ali    sleep-Past-3 P.Sl 

 علي خوابيدد

45) bach-eil-   axæf-t- Ən          

child-Pl-Def   sleep-Past- 3 P.Pl 

 ها خوابيدندد بچه
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 فاعل غیر ارجاعی -4-2-4
46) mælücheg   bal ger-e        

bird     fly-3 P.Sl 

 كندد پرنده پرواز مي

47) mælücheg-eil   bal ger- Ən        
bird-Pl    fly-3 P.Pl 

 كنندد هاپرواز مي پرنده

48) pjag  ziælege  njæ-chu-Ø/(d)        
man  fear   neg-go-3 P.Sl 

 ررسدد مرد نمي

بهودن فاعهل، بها آن    د كه پسوندهاي فاعلي فهارغ از ارجهاعي/ غيهر ارجهاعي    نده ها نشان مي ایک مثال 

كنهدد   مهي مفعهول بررسهي    رةبها هاي زیر هميک موضوع را در د مثالكند شخص و شمار ماابقه مي ازتحاظ

بس  ضميري مفعهوتي  روانند ماناي ماابقة پي نيز نمي ارجاعي هاي غير نكره، مفعولهاي  بر مفعول فزونا

 قرار گيرندد

 مفعول غیر ارجاعی -4-2-9
49) *æli   ketaw     sæn-Ø- e        

  ali   book    buy-1 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 علي كتاب خریدود

50) *æli   ketaw-eil sæn- Ø- an            

  ali   book-Pl   buy-3 P.Sl-3 P.Pl(obj) 

 ها خریدشوند علي كتاب

51) *bayæd      pomade  be-sen- Ø- e         

  must   ointment  Subj-buy-3 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 باید پماد بخردود

 مفعول ارجاعی -4-2-2
52) æli   ketaw-æ   sæn- Ø- e        

ali  book-Def   buy-1 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 علي كتاب را خریدود

53) æli   ketaw-eil-æ  sæn- Ø- an       

ali   book-Pl-Def buy-3 P.Sl-3 P.Pl(obj) 

 ندارا خریدش ها كتابعلي 

54) mæ  ow  kor-eil-æ   di-m-an 
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I   that  boy-Pl-Def  see-1 P.Sl-3 P.Pl(obj) 

 ندمک آن پسرها را دیدمشا

بسه  مفعهوتي   پهي  ةرواند ماناي ماابقه ارجاعي اس ، تذا نمي غير ،ل( مفعو02( را  23هاي  در مثال 

-04ههاي  ارجاعي باشد  مثال مفعولا اگر امّ ؛یک سه جمله همگي نادستوري هستندهميک دتيل، ابه ؛باشد

 عامهل ارجهاعي/ غيهر    كهه درحاتي، بنابرایک ؛د بودندر كردي ایالمي دستوري خواه جمال  حایل ،(02

 هاي غيهر  بس  با مفعولوا ه ةا ایک عامل براي ماابقمانعي براي ماابقه با آن نيس ، امّ بودن فاعلارجاعي

كنهدد گيهون    بس  مفعوتي فقهط بها مفعهول ارجهاعي ماابقهه مهي       كندد وا ه ارجاعي محدودی  ایجاد مي

مفعهول   بودن فاعهل و ارجاعي گيرد كه عامل ارجاعي/ غير هایي نظير یورا نتيجه مي ( با بررسي زبان4002 

 ة، ایک عامل در اررااط بها ماابقه  شد  مشاهده كه همچنانشودد  هاي زباني متفاوري مي بندي یور  بهمنجر 

بررسهي   منظهور  بهه زبهاني   - هاي بيک دد انجام پژوهششمفعوتي در كردي ایالمي باعث ایجاد محدودی  

 شودد   گران رویيه ميایک محدودی  به پژوهش

 لمطابقه و انضمام مفعو -4-1

 دیابدرواند در فعل انضمام  مفعول مي ،در كردي ایالمي همانند فارسي

55) ow   kor-æ    ketaw-æ   sæn- Ø     
that  boy-Def   book-Def   buy-3 P.Sl 

 آن پسر كتاب را خریدد

56) ow  kor-æ   ketaw  sæn-Ø        
that  boy-Def  book  buy-3 P.Sl 

 آن پسر كتاب خریدد

در فعل انضهمام   ،(4دادن نشانة معرفگي در مثال  ( مفعول مستقيم اس  كه با ازدس 00  ةر جملد كتاب

شهخص و   ازتحهاظ دهد و  فاعلي اس  كه به فاعل ارجاع مي ةنشانة ماابق Øیافته اس د در هر دو جمله 

در  رنهها  ،ر گيهرد بس  ضميري مفعوتي مورد اشاره قراوسيلة وا ههكندد اگر مفعول ب شمار با آن ماابقه مي

 حایل در كردي ایالمي دستوري اس : ةجمل ،انضمامي حات  غير

57) ow   kor-æ   ketaw-æ  sæn-Ø- e  
that  boy-Def  boy-Def-  buy-3 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 آن پسر كتاب را خریدود

58) *ow   kor-æ   ketaw  sæn- Ø-e  
that boy-Def  book   buy-3 P.Sl-3 P.Sl(obj) 

 آن پسر كتاب خریدود
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در  ،فارسهي كهه دسهتوري اسه (     ةد ایک اس  كه  بهرخالف ررجمه  ( مؤی01ّ  ةبودن جملنادستوري 

رهوان نتيجهه    ، مهي بنابرایک؛ دبس  مفعوتي باش وا ه ةرواند ماناي ماابق یافته نميكردي ایالمي سازة انضمام

دیگهر نيهز ایهک     ههاي  زبهان اس د در پيامد كردي ایالمي داراي  ةگرف  كه فرایند انضمام براي نظام ماابق

(د گيهون  2934فرایند ممكک اس  داراي پيامدهاي یرفي، معنهایي، واجهي و نحهوي باشهد  دبيرمقهدم،      

بندي نحهوي متفهاوري شهده اسه د     یور  بهكند كه انضمام منجر  شاهدي ذكر مي ( از زبان یوره4002 

، فعهل   مفعهول اسه     یهور   بهه ي كلمها   رهوات  ،انضمامي هاي نحوي غير ررري  كه در ساخ بدیک

 شاهد رواتي مفعول   فعل هستيمد   ،در ساخ  معادل انضمامي كهدرحاتي

 مطابقه و مبتدابودگی -4-3

عاهارري، ماتهدا   شهودد بهه   ص مهي مالحظها  كالمهي مشهخّ    ةماتدا نقشي كاربردشناختي اس  كه بهر پایه  

 ؛شهود  مي 21توريدس هي كالمي در درون جملا ایک ویژگامّ ؛(4002نيس   گيون،  26بنديموضوعي درون

ههاي دسهتوري بازنمهایي شهودد      نقش یور  بهرواند در جمال   مي، یک موضوع منزتة بهبنابرایک، ماتدا 

ههاي   ها، ماتهدابودگي نقهش   پذیردد در برخي زبان رعييک ماتدا در كالم و ميزان آشنایي ما با آن یور  مي

 اسه  عتقهد  م (2934گهوهري    ددشو في و نوایي متفاوري ميبندي نحوي و یر یور  بهدستوري منجر 

یهرفي بها    ازتحهاظ شهوند و   بها جایگهاه نههاد منااهق مهي      هعمهد طور بهنحوي  ازتحاظمصادیق ماتدایي 

فاقهد   یهور   بهه ي ینهوا  ازتحهاظ  ،نهای درو  ؛شوند ر بازنمایي ميیهاي زباني ضعيف مانند ضما یور 

 نددیا ركيه نمود مي

 دایی  فاعل مبت -4-3-8
59) a. ow      kor-eil-æ   chæ  xwar- d- Ən    

that  boy-Pl-Def  what  eat-Past-3 P.Pl 

 آن پسرها چي خوردن؟

b. Ø/(kor-eil-æ)  gæza   xwar- d- Ən   
boy-Pl-Def   food   eat- Past-3 P.Pl 

غذا خوردند ها آن  / Ø 

 فاعل غیر مبتدایی -4-3-4
60) a. ki  e    gæza   xwar- d- Ø?      

who that  food   eat-Past-3 P.Sl 

                                                 
46. Inter-clausal 

47. Grammaticalized  
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 كي ایک غذا را خورد؟
b. kor-eil-æ  (gæzæ-(g)æ)  xwar-d-Ən  

boy-Pl-Def  food-Def    eat-Past-3 P.Pl 

 پسرها  ایک غذا را( خوردند

رف شهود كهه یه    ي هستند، مشاهده مهي یاماتد ( غيرb 60  ةي و فاعل جملی( ماتداb03   جملةفاعل  

شخص و شهمار بها فاعهل     ازتحاظبس  ماابقه  وا ه منزتة به( - Ənماتدابودگي فاعل،   نظر از ماتدا/ غير

 ثيرگذار ناوده اس دثفاعلي ر ةبنابرایک، ایک عامل در ماابق ؛خواني دارد هم

 مفعول مبتدایی -4-3-9

همهيک  بهه  ؛شهود  ي محسوب ميقال آمده اس ، تذا ماتدای ةواساة اینكه در جمله( مفعول بb 60در مثال  

شهخص مفهرد(، جملهه    سهوّم بسه  مفعهوتي     یور  حضور وا هي حذف شود و دررواند حتّ خاطر مي

 حایل دستوري خواهد بودد  
61) kor-eil-æ  Ø/ (gæzæ- (g)æ)   xwar-d-Ən-e    

boy-Pl-Def  food-Def     eat-Past-3 P.Pl-3 P.Sl(obj) 

 پسرها  غذا را( خوردنشد

 مبتدایی مفعول غیر -4-6-2

قرار گرفتهه اسه ، تهذا     پرسشخاطر اینكه در باف  قالي نيامده و مورد هب gæza( مفعول b 03در مثال  

بسه  مفعهوتي منجهر بهه      قابل حهذف اسه د حضهور وا ه    شود و بنابرایک غير ماتدایي محسوب مي غير

 شود: شدن جمله مينادستوري
62) *(kor-eil-æ)  gæzæ   xwar-d-Ən-e 

boy-Pl-Def  food   eat-Past-3 P.Pl-3 P.Pl(obj) 

 پسرها غذا خوردنشد

 Ənباشهدد   حضورداشهته روانهد حهذف شهود، ههم      هم مي ،بنابرایک ؛در ایک جمله فاعل ماتدایي اس  

بهودن ایهک جملهه      نادسهتوري شخص و شمار با آن در اناااق اس د علّه  ازتحاظنشانة ماابقه  عنوان به

بهر دو محهدودی     افهزون بنهابرایک،   ؛اس  يماتدای غير ةنشانة ماابقة مفعوتي به ساز نوانع به [e-] ارجاع

 ؛دكهر هاي مفعوتي اضهافه   بس  بودن را نيز به شروط ارجاع وا هروان ماتدایي بودن و معرفگي، ميارجاعي

اثرگهذار   فهاعلي  ةروان نتيجه گرف  كه در كهردي ایالمهي، ماتهدابودگي در نظهام ماابقه      بر ایک اساس مي

كندد ایهک عامهل    هایي را ایجاد مي هاي مفعوتي به مفعول محدودی  بس  وتي در نحوة ارجاع وا ه ،نيس 
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را  21( زبهان ريماهه  4002گيهون    دیگر نيز داراي پيامدهایي براي نظام حات  و ماابقه اسه د  هاي زباندر 

هماننهد فاعهل جمهال      ،ي باشهد و نتيجه گرف  كه فاعل جمال  الزم اگر ماتهدای  داد قرار بررسي مورد

م مهتمّ  یهور   بهه  ،وتي اگر رداوم نداشته باشهد  ماتهدایي نااشهد(    ،شود ي ظاهر ميیكنا یور  بهي متعدّ

ه ایهک یافتهه بيشهتر مربهوط بهه      اتاتّه  ؛بها فعهل قهرار گيهرد     هرواند ماناي ماابق تذا مي ؛دیاب  مالق( نمود مي

بهودن فاعهل و مفعهول    رد استناد قرار گيرد كهه ماتهدایي  سندي مو عنوان بهرواند  دهي اس  وتي مي حات 

ماابقه ایهک   رةباهاي كردي ایالمي در داده كهچنان د شوهاي زباني متفاوري  بندي یور  بهرواند منجر  مي

 موضوع را نشان داد(د

 مطابقه و نمود )کامل، ناقص( -4-80

 نمود کامل -4-80-8
63) pjag-æ  kƏtaw-æ   sæn-Ø             

man-Def  book-Def    buy-3 P.Sl 

  آن( مرد كتاب را خریدد

64) pjag-æ  kƏtaw-æ   sen-e (d)       
man-Def book-Def     buy-3 P.Sl 

 خردد  آن( مرد كتاب را مي

 نمود ناقص -4-80-4
65) pjag-æ  dašt    kƏtaw-æ

49
  de-sæn-Ø    

man-Def  was  book-Def   prog-buy-3 P.Sl 

 خریدد مرد داش  كتاب را مي  آن(

66) pjag-æ  dere  kƏtaw-æ  sen-e (d) 
man-Def  is    book-Def   buy-3 P.Sl 

 خردد  آن( مرد دارد كتاب را مي

اس ها با فاعهل نسها  بهه نمهود كامهل و نهاقص حسّه        بس  د كه ماابقه وا هنده ها نشان مي ایک مثال 

شهخص و شهمار ماابقهه دارنهدد در مهورد       ازتحهاظ اعهل  هها بها ف   بس  نيس  و در هر یور  ایک وا ه

دد بهدون اینكهه   كهر بس  مفعوتي اضافه  روان وا ه مي باالهاي مفعوتي باید گف  كه در جمال   بس  وا ه

حضهور   ،ارجاعي و نكره باشهد  غير یور  بهند، وتي اگر مفعول در ایک جمال  وجمال  نادستوري ش

در  رهثثيري روان نتيجه گرف  كه نمهود   بنابرایک مي ؛شود مي ها نآشدن بس  مفعوتي باعث نادستوري وا ه
                                                 
48. Timbe 

 كندد در زمان گذشته استفاده مي /-de/ند یرفي ، كردي ایالمي براي بيان استمرار از پيشوداشتکبر فعل كمكي  افزون -23
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 63بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

روانهد بهر روي    دیگر مهي  هاي زبانماابقه  فاعلي و مفعوتي( در كردي ایالمي نداردد هرچند ایک عامل در 

راتهي اسه ، فاعهل در جمهال  كامهل       يكهه زبهان   00دهي و ماابقه رثثيرگذار باشدد در زبان شهرپا  حات 

د یابه  مهي نمهود   مفعهوتي(  -  فهاعلي مسهتقيم   یور  بها در جمال  استمراري امّ ،ممستقي غير یور  به

 (د  4002 گيون، 

 فاعلی و مفعولی ةهای مطابق میزبان نشانه -9

 ،بهر فعهل   افهزون مانند كردي، رهاري وددد   ؛هایي كه داراي نظام كنایي هستند زبان ویژهبهایراني  هاي زباندر 

 ؛هها باشهند   بس  روانند ميزبان ایک وا ه وددد مي ها وا هپرسش، ضمير، قيد، عنایر زباني دیگري همانند اسم

، عنصهر  راپرسشي، ضمير منفصل شخصي، گهروه اسهمي بهدون/ بها      ةدر گویش كاخكي، وا  ،لامثبراي 

هها باشهند  شهریفي و زمردیهان،      بسه   روانند ميزبهان ایهک وا ه   نفي، حرف ربط، قيد، ضمير اشاره وددد مي

 (د2911

 اسه  عتقد مغير فاعلي در كردي بانه و سنندج  هاي بس  ( در مورد ميزبان وا ه636 :2934 يرمقدم دب 

كهه ایهک عنصهر زبهاني كهه هميشهه        گویهد ميكنندد او  كه ایک دو گویش از جایگاه واكرناگل راعي  نمي

ماننهد  ههایي   شهودد سهازه   حاضر در گروه اسمي ظهاهر مهي   ةتيک سازبس  اس ، بر روي اوّ پي یور  به

فعهل، پسهوند    ةنمود ناقص، پيشوند نفي، ستاک گذشت ة ، نشانفعلي فعل مركّ مفعول یریح، بخش غير

 بس  فاعلي باشندد  روانند ميزبان وا ه ددد ميساز واسم مفعول

كنایي ایراني پيشهنهاد   ايه زبانهاي ضميري دو اتگو را در  بس  ( در مورد جایگاه وا ه2932كریمي  

هاي شهخص،   صهمشخّ ازتحاظو فعل  دشو يظاهر مبس  ضمير بر روي فعل  ل، وا هگوي اوّكندد در ات مي

هسهتندد   گونهه  ایهک كردي شماتي، بلوچي و راري كرینهي   هاي زبانكندد  شمار و جنس با مفعول ماابقه مي

 هها  آنهایي مانند دشتي، الرستاني، كردي مركزي، رهاري دروي وددد هسهتند كهه در     م شامل زباناتگوي دوّ

بسه  بهر روي    شهودد ایهک وا ه   سهازي مهي   بس  غير فاعلي مضاعف اجااري با یک وا ه یور  بهفاعل 

 دد  ابی مي مفعول نمود

هاي كردي ایالمي مشاهده شهد، در رمهامي مهوارد، افعهال سهاده ميزبهان        طور كه در رحليل دادههمان 

فهاعلي ظهاهر    ةابتهدا پسهوند ماابقه   ررريه  كهه   بهدیک  ؛هاي مفعوتي هستند بس هاي فاعلي و وا ه پسوند

  كردي ایالمي، پسوند فهاعلي بهر روي جهز     ا در افعال مركّامّ ؛مفعوتي ةبس  ماابق شود و سپس پي مي

                                                 
50. Sherpa  
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 د  02دشو   ظاهر ميفعلي فعل مركّ مفعوتي بر روي جز  غير ةبس  ماابق ماند، وتي پي فعلي مي

67) kƏl-Əm     kƏrd-Ø         

send-1 P.Sl(obj)  do-3 P.Sl 

 فرستاد مک را  فرستادم(د

68) kƏl-Ət     kƏrd-Ø       

send-2 P.Sl(obj)  do-3 P.Sl 

 فرستاد رو را  فرستاد (د

69) kƏl-e     kƏrd- Ø       

send-3 P.Sl(obj)  do-3 P.Sl 

  فرستاد آن را  فرستادو(د

70) tæmasha-m    kƏrd-Ø       
watch-1 P.Sl(obj) do-3 P.Sl 

 كردد رماشام

71) tæmasha-t    kƏrd- Ø        

watch-2 P.Sl(obj) do-3 P.Sl 

 رماشا  كردد

72) tæmasha-e     kƏrd-Ø       
watch-3 P.Sl(obj) do-3 P.Sl 

 رماشاو كردد

 گیری نتیجه -2

 - فهاعلي  هنظهام ماابقه   ایک زبان،ر بر آن در كردي ایالمي معلوم شد كه در با بررسي ماابقه و عوامل مؤثّ

، عامهل الزم/  دیگهر  عاهار   بهه  ؛اس نيسه  ي و زمهان حسّه  یمفعوتي اس  كه نسها  بهه عوامهل گهذرا    

فاعل بها فعهل    ةروي ماابق رثثيريبودن گذشته بودن فعل و همچنيک عامل زمان یعني گذشته/ غير ديمتعّ

بهر ایهک    ؛كنهد  ي ماابقهه مهي  یها، فعل جمله با فاعل فارغ از زمان و گذرا ندارندد در هر یک از ایک حات 

 ي در بازنمایي فاعل دارددروان نتيجه گرف  كه در كردي ایالمي ماابقه نقش مهمّ مي ،اساس

                                                 
صل متّ ضمایرصل فاعلي را پسوند و ر متّیرواند دتيلي باشد كه چرا ضما هميک رفاو  در رفتار ایک دو عنصر زباني مي -02

 س  و ایوال اصي مشخّ ةتبس  ایک اس  كه ميزبان وند مقوبيک وند و وا ه ةرفاو  عمدنامندد بس ( مي بس   پي مفعوتي را وا ه

هاي متفاوري داشته باشندد رفاو  دیگر ایک دو عنصر  روانند ميزبان ها مي بس كه وا هحاتياس هستند، دروندها از ایک نظر حسّ

كردي هاي  داده ،شود مشاهده مي باالهاي  طور كه در مثالهاد همان بس رر هستند را وا ه ها به هسته نزدیک زباني ایک اس  كه وند

 كندد  یيد ميثایالمي ایک موضوع را ر
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 12بررسي نظام ماابقه در كردي ایالمي /

دیگر پژوهش حاضر ایک بود كه در كردي ایالمي اگرچه از ماابقه بهراي بازنمهایي مفعهول نيهز      ةیافت 

ههاي مفعهوتي    بسه   شود، وتي ایک شيوه اختياري اس ، هرچند جمالري كهه حهاوي وا ه   بهره گرفته مي

 ماابقه( هستند بسامد باالیي دارندد ة نشان

ههاي معنهایي بهر     نقهش  رثثير ،قرار گرف  بررسي موردي یهاي معنا عامل دیگري كه در اررااط با نقش 

ههاي معنهایي مختلهف     روي نظام ماابقه در كردي ایالمي بودد نتایج نشان داد كه در كردي ایالمي، نقهش 

فارغ از نقش معنایي فاعهل،   ایوال ضميري با فاعل ندارند و  ةوندهاي ماابق ةماابق بر نحوة رثثيري ،فاعل

بسه    وا ه ةهمهيک ررريه ، ماابقه   كننهدد بهه   شخص و شمار ماابقهه مهي   ازتحاظوندهاي ماابقه با فاعل 

 مهورد اس نيسه د عامهل دیگهر    ههاي معنهایي مفعهول حسّه     ضميري مفعوتي با مفعول نيز نسا  به نقش

د نتایج ایک پژوهش نشهان داد  اس دي ایالمي با عامل معرفگي/ نكرگي ااط نظام ماابقه در كرارر ،بررسي

 از عامل معرفگي/ نكرگي اس د   رمتثثّ ،بس  ضميري مفعوتي با مفعول وا ه ةكه ماابق

  بسه  وا ه ةا ماابقه امّ ؛روانند ماابقه داشته باشند با مفعول معرفه مي رنهادر كردي ایالمي، ایک عنایر  

به فاعل معرفه و هم بهه فاعهل   روانند  ميهاي ضميري فاعلي هم  بس  از ایک عامل نيس ؛ وا ه رمتثثّفاعل 

بسه  ضهميري مفعهوتي بها      وا ه ةنكره ارجاع دهند  ماابقه داشته باشهند(د محهدودی  دیگهر در ماابقه    

  ایهک  ماابقه قرار گيهردد علّه  روانند ماناي  یافته( نميها  انضمام یافته اس د ایک مفعولهاي انضمام مفعول

رواننهد مانهاي ماابقهه قهرار گيرنهدد       شوند، تذا نمهي  ارجاعي مي غير ،یافتهامر، ایک اس  كه عنایر انضمام

هاي ضهميري  فهاعلي،    بس  وا ه ةبودن فاعل و مفعول داراي پيامدهایي براي ماابقارجاعي ارجاعي/ غير

اس بهودن فاعهل حسّه   ارجهاعي  ي نسا  به ارجهاعي/ غيهر  هاي فاعل ارجاع وند كهيدرحات ؛مفعوتي( اس 

 روانند با مفعول ارجاعي ماابقه داشته باشندد هاي ضميري مفعوتي فقط مي بس  ا وا هنيستند، امّ

ر دیگري بر ماابقه اس  كهه در ایهک پهژوهش    بودن فاعل و مفعول نيز عامل مؤثّماتدایي ماتدایي/ غير 

نظهر از ميهزان    هاي ضميري فهاعلي یهرف   پژوهش نشان داد كه وند قرار گرف د نتایج ایک بررسي مورد

هاي ضميري مفعهوتي   بس  ا وا هامّ ؛كنند ماتدایي( همواره با آن ماابقه مي ماتدابودگي فاعل  ماتدایي/ غير

 ةدر نظهام ماابقه   يماتهدابودگ  كهه يدرحهات بنهابرایک،   ؛با مفعول ماتدایي ماابقه داشته باشهند روانند  مي رنها

 ةنهایه ، راباه  درشهودد   ا در نظام ماابقة مفعوتي یهک محهدودی  محسهوب مهي    امّ ،اس  رثثير بيلي فاع

نظهام ماابقهه در كهردي    قرار گرف د  بررسي موردماابقه و نمود موضوع دیگري بود كه در ایک پژوهش 

جایگهاه و  اسه د  دیگهر رثثيرگهذار    هاي زباندر  هرچنداز نمود جمله  ناقص، كامل( نيس ،  رمتثثّایالمي 

فهاعلي   ةوندهاي ماابقه  حاضر بودد ميزبان پژوهشدر  بررسي موردميزبان وندهاي ماابقه موضوع پایاني 
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 رهر  کیه نزدفاعهل بهه فعهل     ةهاي ماابق هاي مفعوتي در كردي ایالمي همواره فعل اس د وند بس  و وا ه

از ونهدهاي فهاعلي قهرار     پهس مفعهوتي   ةههاي ماابقه   بسه  دارنهدد وا ه  يرر کینزدهستند و با آن پيوند 

 هاي مفعوتي اس د   بس  ، جز  غير فعلي ميزبان وا هگيرندد در افعال مركّ مي

 منابع

 درهران: سم  دایراني هاي زبان يشناس رده د(2934  دبيرمقدم، محمد

-10(، 4-2  42 ،شناسهي زبهان  ةمجلّه  ددادن فاعل و مفعول در زبان فارسهي نشان ةشيو د(2910  مهند، محمدراسخ
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