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  :نمایی افتراقی تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت

  شواهدي از گویش هورامی
  محمد راسخ مهند؛ زانیار نقشبندي

ي حالت را به شکل آشکار و  مشخصه هایی است که  اي در نظام صرفی زبان نمایی افتراقی پدیده حالت: چکیده
  هاي داراي نظام توان در زبان این پدیده را می. دهند هاي اسمی نمایش می بر روي گروه وندهاي تصریفیي  بوسیله

نمایی  هاي واجد نظام کنایی، به شکل حالت ي مفعول و در زبان نمایی افتراقی سازه حالت مفعولی، به شکل حالت
نمایی  نمایی و مفعول موارد فاعل کوشد تا ضمن معرفی و توصیف حاضر می ي مقاله. ي فاعل مشاهده کرد افتراقی سازه

در . هاي کنایی و مفعولیِ این گویش تبیین نماید ها را در ساخت افتراقی در گویش هورامی، شرایط ظهور این پدیده
و نیز با معرفی مفهوم قدرت موضوعات فعلی ) 2008و2005(و ناراسیمهان گیري از آراي دي هوپ  این راستا با بهره

تفاوت در میزان قدرت موضوعات فعلی  که دهیم میی و کنایی، نشان هاي مفعول آن در ساختي  ي محاسبه و نحوه
که تنها موضوعات فعلی قوي و برجسته  شود؛ بدین معنا می نمایی افتراقی در گویش هورامی موجب پدید آمدن حالت

دهند که سازوکار  ش حاضر نشان میهاي پژوه یافته عالوه بر این، .نما باشند ي صرفی حالت توانند میزبان پایانه می
این  هاي کنایی بازشناسی روابط دستوري و در ساخت برايهاي مفعولیِ گویش هورامی  نمایی آشکار در ساخت حالت

  . رود نما بکار می ي تکواژ حالت ي گیرنده سازهبازنمایی برجستگی کالمی  جهت گویش

   .نمایی افتراقی؛ قدرت موضوع نمایی افتراقی؛ فاعل مفعول حالت؛ گویش هورامی؛ :کلمات کلیدي

  مقدمه. 1

هاي اسمی  از گروه ي خاصی ي حالت تنها با مجموعه نشانه آن در که شود به شرایطی اطالق می 1نمایی افتراقی حالت
  این پدیده در نظام.  توانند به همراه این تکواژ در ساخت جمله ظاهر شوند هاي اسمی نمی رود و سایر گروه بکار می

نمایی  دهد و موجب پیدایش مفعول ي مفعول را تحت تأثیر قرار می نمایی آشکارِ سازه ، حالت2مفعولیـ حالت فاعلی
ي فاعل باعث بوجود آمدن  نمایی سازه ي حالت با تأثیر بر نحوه 4مطلقـ و در نظام حالت کناییشود  می 3افتراقی

  . شود می 5نمایی افتراقی فاعل

ها بکار  ي مفعول ، اما این نشانه با همهي خاصی براي مفعول وجود دارد نمایی افتراقی، نشانه هاي داراي مفعول زباندر 
). 1386:3راسخ مهند، ( شود  ها استفاده می ي محدودي از مفعول مجموعه گذاري راي نشانرود و از آن تنها ب نمی

ي صرفی  ها پایانه نمایی افتراقی نیز بیان کرد؛ اگرچه در این زبان هاي داراي فاعل توان براي زبان همین مطلب را می
که داراي مختصات  ها فاعلخاصی از  گروهي فاعل وجود دارد، اما این پایانه تنها  با  گذاري سازه اي براي نشان ویژه
فاعل در ساخت  جمله  ي حالت هاي فاعل فاقد این ویژگی به تنهایی و بدون نشانه سازه. رود اي هستند بکار می ویژه

هاي  نمایی افتراقی موضوع بسیاري از پژوهش ي حالت توصیف و تبیین شرایط بوجود آورنده. شوند ظاهر می
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نمایی  نمایی و فاعل ي مفعول ي حاضر درصدد است تا ضمن معرفی و توصیف پدیده مقاله. شناختی بوده است زبان
 .ها در این گویش بپردازد هورامی، به تبیین شرایط ظهور این پدیدههاي مفعولی و کنایی در گویش  افتراقی در ساخت

نمایی آشکار تنها  نشان داده خواهد شد که حالت 6براي نیل به این هدف با تکیه بر مفهوم قدرت موضوعات فعلی
  .منحصر به موضوعات فعلی قوي خواهد بود

هاي حالت بکار رفته در  ی، نگاهی گذرا به  نظامدر بخش دوم ضمن معرفی اجمالی گویش هورامپس از این مقدمه،   
نمایی افتراقی  هاي مفعولی و کنایی و نیز تعیین موارد حالت بخش سوم به بررسی ساخت. این گویش خواهیم افکند

 مفهوم قدرت موضوعات فعلی، آنگونه که در آثار در بخش چهارم پس از معرفی . اختصاص دارددر گویش هورامی 
نمایی  ي حالت ي ارتباط این مفهوم با پدیده انعکاس یافته است، از نحوه  )2008و2005( 7سیمهاندي هوپ و نارا

کوشید تا با تکیه بر مفاهیم مطرح شده در بخش چهارم،  یمبخش پنجم خواهدر . افتراقی سخن به میان خواهد آمد
نماییِ آشکار را در هر  حالت سازوکار و نقش یمنمایی افتراقی در گویش هورامی بپرداز به تحلیل شرایط ظهور حالت

در بخش پایانی نیز نتایج پژوهش به طور خالصه عنوان خواهد . یمهاي مفعولی و کنایی مشخص نمای یک از ساخت
  .شد

  گویش هورامی؛ نگاهی کلی. 2

هاي ایرانی غربی   ي شمال غربی از گروه زبان هاي ایرانی نو است که در شاخه یکی از زبان گویشی گورانی و هورامی   
بر مبناي مالحظات . ي هورامان در دو کشور ایران و عراق بین مناطق کردنشین واقع شده است منطقه. قرار دارد

ي مختص  گونه: ي عمده تقسیم کرد توان به دوگونه جغرافیایی گویش هورامی محدود در مرزهاي ایران را می
هایی از استان  ي هورامان لهون شامل بخش منطقه. ورامان تختي ه ي مختص منطقهي هورامان لهون و گونه منطقه

ي هورامان تخت در مرزهاي استان کردستان  منطقه.  هایی از مناطق کردنشین کشور عراق است کرمانشاه و بخش
اي  ي پاوه گونهو  8هورامی به عنوان به گویشی از زبان کردي در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر. محصور شده است

ي  آید، منظور گونه ین گویش به عنوان معیار مطالعه اختیار شده است و هر جا سخن از گویش هورامی به میان میا
  9 .اي گویش هورامی است پاوه

.  اسـت  10هاي شمالی و میانی زبان کردي داراي نظام کنـایی گسسـته   چون بسیاري دیگر از گویش  گویش هورامی هم
هاي زبـانی نظـام    یابد و در سایر ساخت ي ساده تجلی می الگوي حالت کنایی در این گویش در زمان دستوري گذشته

هـاي   ي زبـان  جایی که گویش هورامی در جریان گذار خود بـه رده  از آن. شود حالت مفعولی، الگوي غالب محسوب می
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هـورامی را  ) 1358(ارانسـکی . هاي متفاوتی وجود دارد هاي ایرانی دیدگاه زبان ي خانوادگیِ در مورد ماهیت گویش هورامی و جایگاه آن در شجره ٨
هاي گورانی و زازا از یک سو و سایر  زبانی میان گویش هاي چشمگیر به باور وي وجود تفاوت. داند هاي کردي گورانی و زازا می اي از گویش گونه

هایی متفـاوت و مجـزا از زبـان کـردي و مـرتبط بـا        هاي مذکور را زبان هاي کردي از سوي دیگر بسیاري از محققان را برآن داشته تا گویش گویش
 ي خزر بدانند هاي کرانه و یا گویش) نظیر گویش سمنانی( هاي مرکزي ایران گویش

، 1390، محمودویسـی  1358ارانسـکی .  هاي ایرانی رك ي زبان یافتن اطالعات بیشتري در مورد ماهیت گویش هورامی و جایگاه آن در خانواده براي ٩
  1375نقشبندي 

10 Split ergative system 
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را  12انطبـاق  تـوان الگوهـاي   را حفظ کرده است، می 11یرفاعلینماي غ تحلیلی روند کندتري را طی کرده و تکواژ حالت
  .مشاهده کرد  هاي اسمی و مطابقه نمایی گروه در این گویش در هر دو سطح حالت

  

  هاي حالت در گویش هورامی نظام. 3

ر ضمناً شـرایط ظهـو  . شوند هاي حالت بکار رفته در گویش هورامی به تفصیل معرفی می در این بخش هر یک از نظام
دار بـه طـور جداگانـه     نشـان  هاي کنـایی  هاي مفعولی و ساخت نمایی افتراقی در ساخت نمایی و فاعل هاي مفعول پدیده

  .شوند توصیف می

  مفعولی  نظام حالت. 3-1

شـوند و   ي حالت در جملـه ظـاهر مـی    هاي اسمی فاعل بدون نشانه هاي مفعولی در گویش هورامی، گروه در ساخت   
هـاي اسـمی    هاي شـخص و شـمار ایـن گـروه     گر مشخصه طابقه بر روي افعال الزم و متعدي نمایانوندهاي تصریفی م

شـوند و بـدین ترتیـب از     ي حالت غیرفاعلی در جمله ظاهر می هاي اسمی مفعولی با نشانه از طرف دیگر گروه. هستند
نماي  اي تصریفی مطابقه، تکواژ حالتي توزیع ونده هاي زیر نحوه مثال. . گردند هاي اسمی جمله متمایز می سایر گروه

 دهنـد  هاي مفعولی گویش هـورامی نشـان مـی    هاي اسمی فاعلی را در ساخت غیرفاعلی و همچنین رفتار یکسان گروه
  :.)هستند "هاي کنایی در گویش هورامی ساخت"نامه کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان  هاي ارائه شده در این مقاله برگرفته از پایان داده(

 

1. Hiwa     čašt –aka –y        mo –war –o                                                                    

     Hiwa     food –DEF –OBL      IMPRF –eat.PRE -3.SG 

  ".خورد هیوا غذا را می"

2. to      palapal        ma –ram –i                                                                                   

      You     hastily     IMPRF –run.PRE -2.SG 

  ".دوي تو با عجله می"

3. Behnam        sipal –aka –y       ma –šur –o   

       Behnam       clothes –DEF –OBL      IMPRF –wash.PRE -3.SG 

  ".شوید بهنام لباس را می"
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4. Behnam        sipal        ma –šur –o 

    Behnam             clothes       IMPRF –wash.PRE -3.SG 

  ".شوید بهنام لباس می"

 

ي  یفی مطابقـه بـر روي افعـال الزم و متعـدي نشـان دهنـده      شـود کـه ونـدهاي تصـر     هاي فوق مشـاهده مـی   در داده
نماي غیرفاعلی تنهـا در صـورت معرفـه بـودن      تکواژ حالت. هاي اسمی فاعل هستند ي شخص و شمار گروه ها مشخصه

نمـایی افتراقـی در    ي مفعـول  ي پدیـده  ایـن نکتـه نشـان دهنـده    . شـود  ین سازه ظـاهر مـی  مفعول مستقیم ، بر روي ا
هـاي   کند در بسیاري از زبان اشاره می) 1386(گونه که راسخ مهند  همان. ولی در گویش هورامی استهاي مفع ساخت

ي  کننده نمایی افتراقی، عالوه بر معرفگی ، جانداري و جنسیت مفعول مستقیم نیز از عوامل تعیین ایرانیِ داراي مفعول
دهـد کـه    هاي گویش هورامی نشان می در دادهدقت . شوند ي حالت مفعولی محسوب می حضور و یا عدم حضور نشانه

باشـد؛ در جمـالت    نمایی افتراقی می ي مفعول ي پدیده کننده در این گویش معرفگی مفعول مستقیم تنها عامل تعیین
  . ي حالت غیرفاعلی در جمله ظاهر شود تواند با نشانه جان است اما می اگرچه مفعول مستقیم بی) 3(و ) 1(

  کنایینظام حالت . 3-2

گـویش  . ي سـاده اسـت   هاي مربوط به زمان دسـتوري گذشـته   نظام حالت کنایی در گویش هورامی محدود به ساخت
 .گیـرد  هاي زبان کردي، از دو مکانیسم مجزا براي نشان دادن الگوي حالت کنایی بهره می هورامی بر خالف سایر گونه

شـود، منجـر بـه تولیـد      نایی گسسته نیـز مشـاهده مـی   هاي کرديِ داراي الگوي ک سازوکار نخست که در سایر گویش
هاي  شوند و سازوکار دوم که در میان گونه نشان نامیده می هاي کنایی بی شود که در این مقاله ساخت هایی می ساخت

ي حاضر، به عنوان  شود که در مقاله هایی می زبان کردي تنها منحصر به گویش هورامی است، منجر به اشتقاق ساخت
  .شوند دار معرفی می هاي کنایی نشان ساخت

   نشان هاي کنایی بی ساخت. 3-2-1 

کند و در مقابـل در   ي مطابقه برقرار می در بندهاي الزم فاعل جمله با فعل اصلی رابطه نشان، هاي کنایی بی در ساخت
بسـت غیرفـاعلی    واژه ي فاعـل بـا   ي مفعول صریح با فعل جمله مطابقه دارد؛ در این بندها سـازه  بندهاي متعدي سازه

ها فاعل بند الزم و مفعول بند متعدي از نقطه نظـر مطابقـه    بدین ترتیب در این ساخت. مرجع با خود مطابقه دارد هم
ایـن مطلـب همسـو بـا تعریـف بنیـادین       . گیرند رفتار مشابهی با یکدیگر دارند و در تقابل با فاعل بند متعدي قرار می

  :الگوي حالت کنایی است

5.  to    palapal     am – ei 

    You    hastily   come.Past – 2.SG 

  ".تو با عجله آمدي"

6. ema     hizi    luway –me            pey   madrase –y                                
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    we    yesterday  go.Past -1.PL                  to  school –OBL              " دیروز به مدرسه رفتیمما."  
  

ي ارجاع متقابل با فاعـل همـان بنـد     هاي گذشته در رابطه دهند که فعل بند الزم در ساخت هاي فوق نشان می داده  
            .است

7. amen  čašt –aka –m         ward –Ø                                                

   I     food –DEF -1.SG.OBL    eat.Past -3.SG 

  ".من غذا را خوردم"

8. to    čašt –aka –t               ward –Ø           

   you    food –DEF -2.SG.OBL     eat.Past -3.SG 

  ".تو غذا را خوردي"

9. að     čašt –aka –š                 ward –Ø   

    he       food –DEF -3.SG.OBL         eat.Past -3.SG  

  ".او غذا را خورد"

نشـان فاقـد    هاي کنایی بـی  هاي اسمی فاعل و مفعول در ساخت هاي فوق مشهود است گروه گونه که در داده همان    
. نمایی افتراقی پیدا کرد ي حالت از پدیدهمصادیقی توان  ها نمی رو در این ساخت نما هستند؛ از این هرگونه تکواژ حالت

ي مطابقـه بـا فاعـل بنـد      هم مرجع با فاعـل بـه عنـوان نشـانه     بست غیرفاعلی واژه هاي کنایی، دسته از ساختدر این 
هـاي فـوق مفعـول مسـتقیم      در مثـال . گیـرد  قرار می و در جایگاه واکرناگلي غیرفاعل  روي نخستین سازه بر متعدي

بسـت   بـه صـورت آشـکار در جملـه، واژه    در صورت عدم حضور گروه اسـمی مفعـول   . بست غیرفاعلی است میزبان واژه
فعـل متعـدي   بـه   در صورت حضور هیچ عنصر آشکار دیگري در جملـه  تواند به جزء غیرفعلی فعل مرکب و مذکور می

فعل جمله به لحاظ شخص و  : ي مفعولی است ها الگوي مطابقه ي حائز اهمیت در این ساخت نکته. بسیط متصل شود
ي سـوم شـخص جمـع باشـد،      تنها در صورتی که مفعول مستقیم واجـد مشخصـه  . دشمار با مفعول جمله مطابقه دار

ي مفعولی  شود؛ در غیر این صورت مطابقه خارج می) سوم شخص مفرد(ي مفعولی از حالت پیش فرض  الگوي مطابقه
  .شود ي تکواژ تهی نشان داده می فرض و به وسیله همواره به شکل پیش

10.  að      čašt –aka –e–  š                  ward –e 

       he        food –DEF –PL-3.SG.OBL          eat.Past -3.PL 

  ".را خورد هااو غذا"

  دار هاي کنایی نشان ساخت. 3-2-2
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ي  هـا  شـوند، سـازه   هایی که بر مبناي مکانیسم دوم بیان الگوي حالت کنایی در گویش هورامی تولید مـی  در ساخت   
شـوند و واجـد خـوانش معنـایی      مـی  14و مبتداسـازي  13ترتیب دستخوش فرایندهاي کانون فاعل و مفعول مستقیم به

در . شـوند  دار محسـوب مـی   ، نشان نوع اول هاي تها نسبت به ساخ رو این ساخت گردند؛ از این تأکیدي و مبتدایی می
نمـاي   ، بـا تکـواژ حالـت   بست غیرفاعلی حاضر در جایگاه واکرناگل ي با واژه مطابقهبه جاي  ي فاعل، سازه ها این ساخت

کنـد، بـه    ي مبتداسـازي شـده عمـل مـی     ها به عنوان سازه مفعول مستقیم که در این ساخت. شود غیرفاعلی ظاهر می
هـاي   یکـی از ویژگـی  . شـود  همراه تکواژ معرفگی در جمله حاضر می ی حاوي اطالع کهنه است و معموالً بهلحاظ کالم

ي جملـه اسـت؛ در    دهنـده  هاي تشـکیل  دار در گویش هورامی، ترتیب ثابت سازه هاي کنایی نشان منحصر بفرد ساخت
درجایگـاه  ) کـانون (ي فاعـل  د؛ سپس سـازه گیر در جایگاه آغازین جمله قرار می) مبتدا(ها مفعول مستقیم  این ساخت

شود و در نهایت فعل جمله که از سـتاك گذشـته مشـتق شـده اسـت در موضـع پایـانی جملـه قـرار           بعدي ظاهر می
هاي فاعل و مفعـول مسـتقیم    اي الزاماً ثابت است و هرگونه تغییر در ترتیب قرارگرفتن سازه این ترتیب سازه. گیرد می

نشـان، مفعـول    هاي کنایی بی ها نیز همچون ساخت در این ساخت. شود حاصل منجر میبه غیردستوري شدن ساخت 
هـاي   ي مطابقه برقرار کند و تنها در صورتی که مفعـول مسـتقیم داراي مشخصـه    تواند با فعل جمله رابطه مستقیم می

ي فعلـی از   قـه شود و الگـوي مطاب  سوم شخص جمع باشد، وند تصریفی سوم شخص جمع بر روي فعل اصلی ظاهر می
دار را نشـان   نشـان  هاي کنـایی   هاي زیر کاربرد ساخت مثال. )1390،1392نقشبندي ( شود فرض خارج می حالت پیش

  :دهند می

11.dar –aka        sard  –y                 bard –Ø 

   tree –DEF       coldness –OBL       take.PAST-3.SG 

  ".از بین برد) دیگريو نه عامل ( سرمادرخت را "

12. sip l –aka     mahn z –i          šet –Ø 

     clothes –DEF        Mahnaz –OBL    wash.PAST -3.SG 

  ".شست) و نه شخص دیگري(مهنازلباس را "

  

 هـاي اسـمی مفعـولی در ایـن     نمایی گروه هاي مفعولی در گویش هورامی اشاره شد که حالت هنگام توصیف ساخت به 
هـاي   گـروه (هاي اسمی  نمایی افتراقی است؛ بدین معنی که تنها انواع خاصی از گروه ي مفعول ها متأثر از پدیده ساخت

نمـایی   ي حالـت  پدیـده . نماي مفعـولی دریافـت کننـد    توانند در جایگاه مفعول مستقیم، تکواژ حالت می) اسمی معرفه
توانند در  هاي اسمی می شود؛ تنها انواع خاصی از گروه مشاهده می دار نیز هاي کنایی نشان افتراقی در ارتباط با ساخت

هـاي زیـر تقابـل بـین      مثـال . هـا حضـور یابنـد    نماي غیرفاعلی شوند و در این ساخت جایگاه فاعل میزبان تکواژ حالت
  :دهند هاي اسمی فاعلی مجاز و غیرمجاز را نشان می گروه

13. sip l –aka     hiwa –y     šet –Ø     

     clothes –DEF      hiwa –OBL      wash.PAST -3.SG 
                                                             

13 Focusing 
14 Topicalization  
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  ".شست) و نه شخص دیگري(هیوا لباس را "

14. sip l –aka      ð –i        šet –Ø 

      clothes –DEF      he –OBL      wash.PAST -3.SG 

  ".شست) و نه شخص دیگري( اولباس را "

15. *c. sip l –aka   to,amen,ema,šema –i       šet –Ø                                     

         clothes –DEF    you,I,we,you(pl) –OBL     wash.PAST -3.SG 

  ".من، شما و نه شخص دیگري شستلباس را تو، ما،  "

نماي  تکواژ حالتتوانند  هاي اسمی و ضمایر سوم شخص می آید فقط گروه هاي فوق برمی گونه که از داده همان
حضور ضمایر ) 12( در سایر موارد. دار حضور یابند هاي کنایی نشان غیرفاعلی دریافت کنند و در جایگاه فاعل ساخت

  .انجامد اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع به غیردستوري شدن ساخت کنایی می

دار تنها در صورتی امکان پذیر است که شرایط کالمی الزم براي تحقق آن فراهم  هاي کنایی نشان استفاده از ساخت
در . کند ي مفعول  استفاده از این الگوي خاص را منتفی می ي فاعل و یا معرفه نبودن سازه کانونی نبودن سازه. باشد

  . گیرند نشان بهره می هاي بی دار از ساخت کنایی نشانهاي  چنین شرایطی گویشوران بجاي استفاده از ساخت

دار بـر اثـر اعمـال فراینـد      هـاي کنـایی نشـان    ي مفعول مسـتقیم کـه در سـاخت    تر ذکر شد، سازه طور که پیش همان
مبتداسازي به جایگاه آغازین جمله منتقل شده، به لحاظ کالمی حاوي اطالع کهنه است؛ به ایـن معنـی کـه مصـداق     

بـه همـین دلیـل    . باشـد  به نحوي در مدل کالمی موجود برانگیخته شده و مخاطب قادر به بازیابی آن مـی  آن از قبل
هـاي کنـایی    تواند گاه به شکل ضمیر انتزاعی و بدون تظاهر آوایی آشکار در جایگاه آغـازین سـاخت   ي مذکور می سازه
  :کنند هاي زیر این نکته را روشن می داده. دار ظاهر شود نشان

16. A) ke     s w – aka –š                  w rd –Ø? 

          Who    apple –DEF -3.SG.OBL     eat.PAST -3.SG 

  "چه کسی سیب را خورد؟"

      B)              behn m –i         w rd –Ø 

                         behnam –OBL      eat.PAST -3.SG 

  ".خورد) دیگريو نه شخص ( بهنام" 

که بافت زبانی زمینه را براي بازیابی مصداق مفعول مستقیم فراهم کند، این سازه  دهد در صورتی مثال فوق نشان می
در این حالت ساخت کنایی تنها متشکل از . دار به شکل ضمیر انتزاعی ظاهر شود هاي کنایی نشان تواند در ساخت می
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نمایی افتراقی در این بخش، در  نمایی و مفعول ز آشنایی با مصادیق فاعلپس ا. و فعل است) فاعل(ي کانون سازه
  . ها را در گویش هورامی تبیین نماییم ي این پدیده کوشیم تا شرایط پدیدآورنده هاي بعدي می بخش

  مفهوم قدرت موضوعات فعلی.  4

یی افتراقی در زبان هندي، مفهومی نما نمایی و فاعل گوي مفعوللبراي تبیین ا )2005،2008(دي هوپ و ناراسیمهان 
به باور آنان هرچقدر میزان قدرت یک موضوع فعلی افزایش یابد، . نمایند به نام قدرت موضوعات فعلی را معرفی می

عکس این رابطه نیز صادق است؛ با کاهش میزان قدرت هر موضوع . باید نمایی آشکار آن نیز افزایش می احتمال حالت
براي ) 2005(دي هوپ و ناراسیمهان  .یابد آن موضوع نیز به مراتب کاهش میاري آشکار ذگ فعلی احتمال نشان

هر چقدر : برجستگی کالمی موضوعات. 1: دهند تعیین میزان قدرت موضوعات فعلی دو معیار عمده را پیشنهاد می
موضوعات فعلی به نزدیکی . 2. تر باشند، قدرت بیشتري خواهند داشت موضوعات فعلی به لحاظ کالمی برجسته

با  .تر باشند، قدرت بیشتري خواهند داشت فاعلی و مفعولی شبیه سرنمونهر چقدر موضوعات فعلی به  .سرنمون
ي ذکر شده می توان چنین نتیجه گرفت که هر چه میزان معرفگی و جانداري یک گروه  توجه به معیارهاي دوگانه

کنند که در  چنین استدالل می دي هوپ و ناراسیمهان. یابد اسمی افزایش پیدا کند، میزان قدرت آن نیز افزایش می
ي فاعل  ي مفعول افزایش یابد، امکان تداخل آن با سازه  ، هر چقدر میزان قدرت سازهزبان هندي هاي مفعولی ساخت

  . شود تر می ي مفعول نیز بیش گذاري سازه یابد و به تبع آن احتمال نشان افزایش می

هاي کنایی زبان  نمایی افتراقی در ساخت به هنگام تبیین شرایط حاکم بر فاعل)  2008( دي هوپ و ناراسیمهان
ي فاعل معرفی  راي تعیین میزان قدرت موضوعات فعلی به خصوص میزان قدرت سازههندي، معیاري دیگري را نیز ب

یک ساخت متعدي بیشتر باشد، میزان قدرت موضوعات  15هر چقدر میزان گذرایی ) همان(به باور آنان . نمایند می
الگو، از  هاي متعدي در این براي تعیین میزان گذرایی ساخت. فعلی آن ساخت متعدي نیز بیشتر خواهد  بود

هر چه ) همان( دي هوپ و ناراسیمهان به باور .  شود بهره گرفته می) 1980(ي هاپر و تامسون  گانه معیارهاي ده
میزان گذرایی ساخت متعدي افزایش یابد، میزان قدرت موضوعات فعلی دخیل در ساخت متعدي و باالخص میزان 

 عالوه بر این.  یابد حالت نمایی آشکار آن نیز افزایش میشود و بدین ترتیب امکان  ي فاعل بیشتر می قدرت سازه
هاي کنایی در زبان هندي، نمایش  نمایی آشکار در ساخت کنند که کارکرد اصلی سازوکار حالت تأکید میها  آن

هاي مفعولی جلوگیري از تداخل  کارکرد این سازوکار در ساختآنکه  باشد حال ي فاعل می برجستگی کالمی سازه
  . هاي دستوري و تعیین روابط دستوري در سطح جمله است نقش

  نمایی افتراقی در گویش هورامی تبیین موارد حالت. 5

بخش حاضر . نمایی افتراقی معرفی شد بر پیدایش حالتدر بخش پیشین مفهوم قدرت موضوعات فعلی و تأثیر آن 
نمایی و  هاي گویش هورامی را با مفاهیم معرفی شده بسنجد و شرایط حاکم بر پیدایش مفعول کوشد تا داده می

  . ي همین مفاهیم تبیین نماید نمایی افتراقی در این گویش را بر پایه فاعل

  نمایی افتراقی مفعول. 5-1

                                                             
15 Transitivity  
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مفعول مستقیم تنها در  هاي داراي الگوي حالت مفعولی در گویش هورامی، دیدیم که در ساخت 1-3در بخش 
توان با  این پدیده را می. نماي غیرفاعلی در ساخت جمله ظاهر شود تواند به همراه تکواژ حالت می صورت معرفه بودن

مفعولی معرفه به لحاظ کالمی  هاي سازه. بندي کرد تکیه بر مفهوم قدرت موضوعات فعلی به شکل دیگري صورت
. ترند ي اعالي نقش دستوري مفعول نزدیک به نمونه دي هوپ و ناراسیمهانتري دارند و طبق تعریف  برجستگی بیش

از آنجایی که افزایش میزان قدرت . هاي نکره برخوردارند به همین دلیل از میزان قدرت بیشتري نسبت به سازه
هر یک  در شناسایی شود، به منظور جلوگیري از تداخل ي فاعل می آن با سازه ي مفعول موجب شباهت بیشتر سازه

در . شود گذاري می نماي غیرفاعلی به صورت آشکار نشان ي تکواژ حالت ي مفعول بوسیله ، سازهاز موضوعات فعلی
زان تفاوت ي مفعول فاقد ویژگی معرفگی و به تبع آن فاقد برجستگی کالمی و قدرت است، می مواردي که سازه

گونه که از  همان. ها منتفی خواهد شد ي فاعل و مفعول به قدري زیاد است که در عمل امکان تداخل آن سازه
ي تعیین روابط  هاي مفعولی در گویش هورامی وظیفه نمایی آشکار در ساخت توضیحات فوق پیداست سازوکار حالت

  . ها را بر عهده دارد دستوري و جلوگیري از تداخل آن

اند، عموماً از رویکرد تحلیلی  هاي ایرانی پرداخته نمایی افتراقی در زبان ي مفعول ر سایر آثاري که به بررسی پدیدهد
بنا بر تحلیل آیسن ).  1390، راسخ مهند و ایزدي فر 1386نظیر راسخ مهند ( بهره گرفته شده است ) 2003(آیسن 

ري و معرفگی جایگاه باالتري را کسب کند، برجستگی هر چه یک گروه اسمی در سلسله مراتب جاندا) همان(
سلسله ) 453:همان(آیسن  .تر خواهد بود نمایی آشکار آن نیز محتمل بیشتري خواهد داشت و به همین دلیل حالت

  :هاي برجستگی و معرفگی را به صورت زیر پیشنهاد کرده است مراتب

  جان بی >جاندار >انسان: سلسله مراتب جانداري

  اسم نکره غیرمشخص >اسم نکره مشخص >اسم معرفه >اسم خاص >ضمیر شخصی: راتب معرفگیسلسله م

ي متعارف  شود تا این سازه از نمونه هاي باال در هریک از دو طیف فوق، سبب می ي مفعول در رده قرار گرفتن سازه
در رویکرد اتخاذ شده در این . نماي مفعولی بگیرد دار گردد و با احتمال بیشتري تکواژ حالت مفعول دورتر شود، نشان

دار باشد، در سلسله مراتب روابط دستوري جایگاه باالتري را از تري برخور ي مفعول از قدرت بیش مقاله هرچه سازه
ي دستوري  دار شدن رابطه بنابراین نشان. تر خواهد شد ي دستوري فاعل نزدیک آن خود خواهد کرد و به رابطه

گونه که از  همان.  ي دستوري فاعل در سطح جمله الزامی خواهد شد مفعول به منظور عدم اختالط با رابطه
در هریک از این دو رویکرد تحلیلی، ي مفعول  ي اثبات برجستگی سازه شیوهشباهت  عالوه برآید  حات فوق برمیتوضی

دار شدن  نشانهر دو رویکرد : یکسان است نیز نمایی افتراقی ي مفعول تبیین پیشنهادي هر دو رویکرد از پدیده
) برجسته با قوي( مشخص نمودن فاعل از مفعول  را به دلیل نماي غیرفاعلی ي تکواژ حالت ي مفعول بوسیله سازه

    . دانند الزامی می

  نمایی افتراقی فاعل. 5-2

ي  دار در گویش هورامی پدیده هاي کنایی نشان که در ساخت نشان دادند 2-2-3هاي ارائه شده در بخش  داده 
نماي غیرفاعلی دریافت  انند تکواژ حالتتو هاي فاعل می شود؛ تنها انواع خاصی از سازه نمایی افتراقی مشاهده می فاعل

براي تبیین ) 2003(استفاده از دیدگاه آیسن  . دار ظاهر شوند هاي کنایی نشان کنند و به تبع آن در ساخت
ي  بنابر این  دیدگاه هر چه یک  رابطه. شود نمایی افتراقی در گویش هورامی به نتایج صحیحی منتج نمی فاعل
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بنابراین باید چنین . تر خواهد بود دار شدنش نیز بیش هاي اصلی خود فاصله بگیرد، امکان نشان دستوري از نمونه
کنند تا حد زیادي از سرنمون  نما دریافت می التحهایی فاعلی که به صورت آشکار تکواژ  ه سازهنتیجه گرفت ک

هاي کنایی  دقت در ساخت. اند تر شده ي دستوري مفعولی نزدیک اند و به رابطه ي دستوري فاعل فاصله گرفته رابطه
هاي  ها کامالً منطبق بر ویژگی ن ساختي فاعل در ای هاي سازه که ویژگیدهد  دار در گویش هورامی نشان می نشان

توان با تکیه بر دیدگاه آیسن تبیین منطقی از علل پیدایش  رو نمی ي دستوري فاعل است؛ از این متعارف رابطه
نمایی افتراقی را نیز  شرایط حاکم بر پیدایش فاعلدر مقابل،  .نمایی افتراقی در گویش هورامی بدست داد فاعل

دي هوپ و تر ذکر شد   همانطور که پیش. مفهوم قدرت موضوعات فعلی تا حد زیادي تعیین کردتوان با تکیه بر  می
هاي کنایی زبان هندي از مفهوم قدرت  نمایی افتراقی در ساخت ي فاعل براي تبیین پدیده) 2008( ناراسیمهان

تعیین گذرایی  )1980( 16هاپر وتامسون ي گانه کنند و براي تعیین میزان قدرت از معیارهاي ده استفاده می
تر باشد به همان  به باور آنان هر چه میزان گذرایی یک ساخت دستوري بیش .گیرند هاي متعدي بهره می ساخت

) نماي غیرفاعلی باشد ي تکواژ حالت هاي کنایی دریافت کننده تواند در ساخت که می( ي فاعل  میزان قدرت سازه
میزان گذرایی  شبخ در این . ي فاعل اقزایش خواهد یافت دار شدن سازه بیشتر خواهد بود و نتیجتاً احتمال نشان

ي  تا از این طریق میزان قدرت سازه شود میدار را بر مبناي معیارهاي هاپر و تامسون ارزیابی  هاي کنایی نشان ساخت
  .گرددنمایی غیرفاعلی مشخص  فاعل را براي دریافت تکواژ حالت

 10به باور آنان میزان گذرایی هر بند بر اساس . دانند ي یک بند می را مشخصه گذرایی)  1980(هاپر و تامسون 
ها کسب کند، میزان گذرایی  شود؛ هر چقدر یک بند جایگاه باالتري را در ارتباط با هر یک از مؤلفه مؤلفه سنجیده می

، تداوم عمل 19، نمود18عمل فعل، نوع 17مشارکت کنندگان تعداد: این معیارها عبارتند از. یابد کل بند افزایش می
 و 25ي مفعول ، تأثیرپذیري سازه24، میزان عاملیت23، وجه22مثبت و یا منفی بودن کل بند، 21، میزان اراده20فعل

توان بر مبناب برخی از  دار را می هاي کنایی نشان میزان گذرایی ساخت .26ي مفعول میزان مشخص بودن سازه
هاي  تر نیز ذکر آن رفت این دسته از ساخت همانگونه که پیش. یابی کردهاي پیشنهادي هاپر و تامسون ارز مؤلفه

ها  این مشخصه. هاي ثابت و تغییرناپذیري هستند ها، داراي مشخصه نظر از نوع افعال بکار رفته در آن کنایی، صرف
  :دار به شکل قابل توجهی افزایش یابد هاي کنایی نشان شوند که میزان گذرایی ساخت سبب می

تنها . هاي فاعل و مفعول هستند ها همواره نیازمند حضور سازه در این ساخت: کنندگان در عمل فعل د مشارکتتعدا
  .توان آن را به قرینه حذف کرد در شاریط خاصی که مصداق مفعول مستقیم در بافت کالمی برانگیخته شده باشد، می

افعال . شوند الگوي کنایی در زمان گذشته بکار برده میدار صرفاً براي  هاي کنایی نشان ساخت: غایتمندي عمل فعل
  .باشند ساده غایتمند و داراي نمود کامل می  بکار رفته در زمان گذشته

                                                             
16 Hopper and Thompson  
17 Participants 
18 Kinesis 
19 Aspect 
20 Punctuality 
21 Volitionality  
22  Affirmation  
23 Mode 
24 Agency  
25 Affectedness of O 
26 Individuation of O 
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ها  در این قبیل ساخت. دار ارادي بودن عمل فعل است هاي کنایی نشان یکی از مشخصات اصلی ساخت: ارادي بودن
  .پذیرد عمل فعل صرفاً به شکل ارادي صورت می

ها همواره معرفه و مشخص   ي مفعول در این ساخت تر نیز اشاره شد، سازه همان گونه که پیش: مشخص بودن مفعول
  . است چراکه باید نقش کالمی مبتدا را بر عهده گیرد

  . ي مفعول به طور کامل تحت تأثیر عمل فعل است ها سازه در این ساخت: تأثیرپذیري مفعول

در صورتی که گویشور بخواهد معناي . ثبت هستندهاي کنایی الزاماً م این دسته از ساخت: مثبت یا منفی بودن بند
  . نشان استفاده خواهد کرد هاي کنایی بی منفی را اراده کند، حتماً از ساخت

  . دادن حالت بکار برد توان به همراه افعل نشان دار معموالً نمی هاي کنایی نشان ساخت: نوع عمل فعل

  . ي فاعل در این دسته از جمالت از حداکثر میزان عاملیت برخوردار است سازه: عاملیت

توان براي  ها نمی از این ساخت. رود ي وجه حقیقی بکار می هاي کنایی غالباً براي اراده این دسته از ساخت: وجه فعل
  . ي عوالم غیر حقیقی استفاده کرد صحبت درباره

ي بوقوع پیوستن عمل را به ذهن متبادر  توانند صرفاً معناي تدوام در نحوه ها می این ساخت: ي تدوام عمل فعل نحوه
  . کنند

ي هاپر  گانه ها بر اساس معیارهاي ده دار و تعیین میزان گذرایی این ساخت هاي کنایی نشان براي ارزیابی رفتار ساخت
ن را بر مبناي هر یک از این دهیم و میزان گذرایی آ را مورد بررسی مجدد قرار می 10و تامسون، مثال شماره 

  ). شود تکرار می 17در  13براي سهولت در ارجاع، مثال . ( کنیم ها ارزیابی می مؤلفه

17. sip l –aka     hiwa –y     šet –Ø   

     clothes –DEF      hiwa –OBL      wash.PAST -3.SG 

  ".شست) و نه شخص دیگري(هیوا لباس را "

حذف هر یک از این . باشد می) شده و فاعل کانونی شده مفعول مبتداسازي( کننده  داراي دو مشارکت 17ي  جمله. 1
  . گردد دو عنصر موجب بدساخت شدن این جمله می

هاي کنایی نشان  بررسی موارد دیگري از این ساخت. ي وقوع عملی است نشان دهنده 17فعل جمله در مثال .  2
  .شوند ي عمل بکار برده می دهد که این قبیل جمالت صرفاً با افعال نشان دهنده می

شوند، همواره القا  صرفاً در زمان دستوري گذشته ساده بکار برده می 17هایی نظیر جمله  از آنجایی که ساخت.  3
  . باشند ي نمود غایتمند نیز می دهکنن

هاي زبانی صرفاً با افعالی بکار  دهد که این دسته از ساخت هاي زبانی نشان می دادهمثال فوق و سایر  دقت در . 4
  . ي داتی وجود ندارد گونه وقفه روند که بین شروع و پایان عمل فعل هیچ می
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برد که عنصر فاعل به صورت کامالً ارادي اقدام به انجام عمل فعل توان بکار  را تنها زمانی می 17ي  ي شماره جمله. 5
  . کرده باشد

منفی کردن مفهوم این قبیل . توان بکار برد دار را تنها به صورت مثبت می و سایر جمالت کنایی نشان 17ي  جمله. 6
  . وددیگر سازوکار بیان الگوي کنایی در هورامی ممکن خواهد بها فقط با استفاده از  ساخت

در این مورد . هاي حقیقی بکار برد توان با خلق موقعیت و سایر جمالت مشابه با آن را تنها می 17ي شماره  جمله. 7
  . نیز براي خلق وجه غیرحقیقی باید از دیگر سازوکار بیان الگوي کنایی در هورامی بهره گرفت

کردهاي این جمالت، راساساً یکی از کا. ي فاعل عامل مطلق انجام عمل فعل است سازه 17ي شماره  در جمله.  8
  .ي فاعل در به وقوع پیوستن عمل فعل است تأکید بر روي عاملیت مطلق سازه

هاي بیان شده  در سایر مثال. ي مفعول به طور کامل تحت تأثیر عمل فعل قرار گرفته است سازه 17در جمله . 9
  .ر ارتباط با عنصر مفعول مستقیم مشاهده می شودهمین وضعیت د

ي مفعول صریح  و سایر جمالت مشابه با آن معرفه و مشخص بودن سازه 17یکی از شرایط اصلی تولید جمله . 10
ادي هاپر و هاي پیشنه دار را در ارتباط با هر یک از مؤلفه هاي کنایی نشان ي رفتار ساخت جدول زیر نحوه. است

   :نشان می دهد به صورت خالصه تامسون

  

  گذرایی بیشتر            گذرایی کمتر  پارامترهاي گذرایی        

مشارکت کننده و یا   2  کمتر از دو مشارکت کننده  تعداد مشارکت کنندگان
  بیشتر

  دهنده رویداد فعل نشان   دهنده حالت فعل نشان  نوع عمل فعل

  غایتمند   غیرغایتمند  نمود

  متداوم   غیرمتداوم  فعلتداوم عمل 

  ارادي   غیرارادي  میزان اراده

  مثبت   منفی  مثبت و یا منفی بودن کل بند

  حقیقی   غیر حقیقی  وجه

  عاملیت زیاد   عاملیت کم  میزان عاملیت

  زیادتأثیرپذیري    تأثیرپذیري کم  ي مفعول تأثیرپذیري سازه
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  مشخص بودن زیاد   مشخص بودن کم  ي مفعول مشخص بودن سازه

  دار در گویش هورامی هاي کنایی نشان ي گذرایی در ساخت دهنده جدول نشان): 1( جدول

ي گذرایی، جایگاه باالیی را کسب  ده مولفه ي کلیهدار در  هاي کنایی نشان که از جدول فوق پیداست ساختهمانگونه 
ي  ن چنین ادعا کرد که سازهتوا به همین دلیل می .شوند هایی کامالً متعدي محسوب می و از این رو ساخت  کنند می

قوي  .نماي غیرفاعلی ظاهر شود ها از قدرت کامل برخوردار است و همواره باید با تکواژ حالت فاعل در این ساخت
ي فاعل تا حد زیادي منطبق بر  هاي سازه ها متضمن این نکته است که ویژگی ي فاعل در این ساخت بودن سازه

ي فاعل، میزان  در صورت عدم تحقق شرط کانون بودن سازه.  ي دستوري فاعل است هاي متعارف رابطه ویژگی
یابد و  ي فاعل به میزان زیادي کاهش می زهکند و به تبع آن میزان قدرت سا گذرایی ساخت حاصل به شدت افت می

در این . نماي غیرفاعلی بکار برد التدار به همراه تکواژ ح هاي کنایی نشان توان آن را در ساخت نمی دلیل به همین
ي ساده  بست براي بیان الگوي حالت کنایی در زمان دستوري گذشته سازي واژه قبیل موارد باید از سازوکار مضاعف

   . تبهره گرف

هاي نحوي و  ي تعیین نقش شود تا وظیفه هاي کنایی سبب می اي در این دسته از ساخت ثابت شدن توالی سازه
ها  نمایی به کار رفته در این ساخت محول شود و نظام حالت کلماتاي به توالی  نمایش روابط دستوري دورن جمله

این مطلب را باید مؤید دیدگاه  .را بر عهده گیرد صرفاً کارکرد نمایش برجستگی کاربردشناختی گروه اسمی فاعل
به . نمایی آشکار نیست هاي دستوري تنها کارکرد بنیادین سازوکار حالت زبانشناسانی دانست که معتقدند تعیین نقش

هاي ایرانی به این نتیجه رسیده است  نمایی در تعدادي از زبان با بررسی نظام حالت) 2008( 27آرکدیوفعنوان مثال 
هاي نحوي و نمایش روابط  ي تعیین نقش وظیفه  اي و مطابقه سازه توالیهاي  معموالً مکانیسمها  ه در این زبانک

نمایی  ترین کارکرد سازوکار حالت ترین و بنیادین اي را بر عهده دارند و به همین دلیل مهم دستوري درون جمله
  .هاي اسمی است هاي کالمی گروه تعیین نقش

  

  بندي جمع. 6

گونه که مشاهده شد در  همان. پردازد نمایی افتراقی در گویش هورامی می ي حاضر به بررسی مصادیق حالت مقاله
نمایی  ي فاعل آن پدیده هاي کنایی ي مفعول نمایی افتراقی و در ساخت هاي مفعولی در این گویش پدیده ساخت

قدرت موضوعات فعلی، شرایط ظهور و یا عدم ظهور توان با تکیه بر مفهوم  در هر دو مورد می. افتراقی وجود دارد
یابد،  یرفاعلی را تبیین کرد؛ در هر دو مورد هر چه میزان قدرت موضوعات فعلی افزایش میغنماي  ژ حالت تکوا

ي مفعول با توجه  نمایی افتراقی، میزان قدرت سازه در مورد مفعول. شود نما نیز بیشتر می احتمال دریافت تکواژ حالت
نمایی  ي اعالي نقش دستوري مفعول تعیین گردید و در مورد فاعل عیارهاي برجستگی کالمی و نزدیکی به نمونهبه م

عالوه بر این . مشخص شد) 1980(ي هاپر و تامسون  گانه هاي ده ي فاعل بر مبناي مؤلفه میزان قدرت سازه ،افتراقی
  هاي دستوري است حال هاي مفعولی، تعیین نقش نمایی در ساخت نشان داده شد که کارکرد اصلی سازوکار حالت

ي فاعل  دار نمایش برجستگی کالمی و نقش گفتمانی سازه هاي کنایی نشان ي این سازوکار در ساخت که وظیفه آن 
                                                             

27 Arkadiev 
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از کفایت تبیینی الزم براي توجیه )  2003(دهد که اگرچه رویکرد آیسن  هاي پژوهش حاضر نشان می یافته. است
ي  تواند تبیینی صحیح از پدیده هاي مفعولی گویش هورامی برخوردار است اما نمی تراقی در ساختنمایی اف مفعول
ها تنها استفاده از مفهوم قدرت  در این ساخت. هاي کنایی این گویش بدست دهد نمایی افتراقی در ساخت فاعل

  . تواند تبیین منطبق با واقعیت ارائه دهد موضوع می

 

   

       

 

 

  

                                   

 

   

  

  

   

 


