
-- Language Science --------- 
Spring & Summer 2022,  9 (15), 157-187 
ls.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/ls.2020.49021.1296 
 

O
ri

g
in

al
 R

es
ea

rc
h
 

 
 

 
 

 
 R

ec
ei

v
ed

: 
1

3
/J

an
/2

0
2

0
 

 A
cc

ep
te

d
: 

0
5

/M
ay

/2
0

2
0

 
 

IS
S

N
: 

2
4

2
3

-7
7
2
8

 
eI

S
S

N
: 

2
5

3
8

-2
5

5
1

  
 

On the Functions of (-ow) in Southern Kurdish  

Forough Asadi  
Ph.D. Candidate, Department of Linguistics, Ilam 

Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran. 
  

Habib Gowhari  
Assistant Professor, Department of Linguistics, Ilam 

Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran 

Abstract  
This study is intended to gauge and describe the role of the Kurdish linguistic 
element (-ow) in a coding object in southern Kurdish. This study is 
descriptive-analytic in which the data are collected from native speakers 
through interviews and natural conversations. Based on the linguistic 
distribution and the provided arguments in this paper, this linguistic element 
is named an object-marker enclitic. Analyzing the employed data indicates 
that this object-marker enclitic has, apparently, various roles. It is mainly 
accompanied by transitive verbs, however, it is found to accompany 
intransitive verbs as well. As for its distribution, it can both follow and precede 
object pronominal clitics. However, in a few cases, it is even prefixed to the 
verb. In terms of its meaning, it has a clear content meaning cross-referencing 
object in terms of person and number, though it has a fixed form (-ow). It can 
accompany many simple and complex verbs, though its presence is blocked 
by many other verbs. It can cross-reference to both definite and indefinite 
objects. Therefore, it is not sensitive to information distribution. In general, it 
has various roles of which object-marking and object-doubling are 
emphasized in this study. 
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 ( در کردی جنوبيow-) دربارة

 نشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایرانشناسی، واحد ایالم، دادانشجوی دکتری گروه زبان    فروغ اسدی     
  

 شناسی، واحد ایالم، دانشگاه آزاد اسالمی، ایالم، ایراناستادیار گروه زبان حبیب گوهری 

 چکیده
( در کردي ow-ن و بررسي نقش عنصر زباني بسيار پرکاربرد )معرفي، توصيب، تبيي پژوهش حاضر از هدف

وسيله هصورت ميداني از گویشوران بومي بهاي الزم بهتحليلي بوده و داده ل جنوبي اسو. این پژوهش توصيفي
( داراي توزیع و ow-بسو )دهد که پيها نشان ميآوري شده اسو. بررسي دادهمصاحبه و گفتگو جمع

ا )مفعول ولي گاهي نيز ب ،شودبا افعال متعدي ساده و مرکب ظاهر مي عمدتاً و ر متنوعي اسوکاربردهاي بسيا
د و گاهي شوبسو مفعولي ظاهر ميرود. از نظر جایگاه، گاهي بعد از پيفه در( افعال الزم به کار مياضاحرف

داراي صر این عني، یلحاظ معناکند. از بسو تظاهر پيدا ميصورت پيشدر مواردي به ،نيز قبل از آن. همچنين
نماید، ولي از نظر صوري هميشه داراي معناي مشخص بوده و از لحاظ شمار و جنس با مفعول جمله مطابقه مي

تواند با مفعول بسياري از افعال همنشيني داشته باشد، در عين ( ميow-بسو )پي یک صورت واحد اسو.
تواند به مفعول معرفه ارجاع دهد و هم به مفعول نکره. رد. هم مياي دیگر از افعال همنشيني نداحال با دسته

اي متنوعي هتواند داراي نقشمي بسواین پي رفته، اگرچههمبنابراین، به عوامل کالمي حساس نيسو. روي
 سازي مفعول اسو. اعبضي و یا مینماباشد، ليکن بارزترین نقش آن مفعول

 .بست، کردی جنوبینما، حالت، پی: مفعولکلمات کلیدی
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 مقدمه. 5

نما بيانگر یک رابطه دستوري یا معنایي بين یک گروه اسمي با یک عنصر زباني حالو
ها ممکن اسو به موضوعات فعلي ارجاع دهند نمادیگر )معموالً فعل( اسو. برخي حالو

 ,Dryer) و برخي دیگر ممکن اسو عناصر ريرموضوع را هم مورد ارجاع قرار بدهند

2013) . 

صورت پسوند نماها بههستند حالو 1ي آشکارینماي که داراي حالویهادر اکثر زبان
، 1، گورگني2ها مانند تونگوکنند، هرچند در برخي زبانبر روي خود موضوع نمود پيدا مي

کند. با این حال، صورت پيشوندي هم تظاهر پيدا مينما گاهي بهحالو 5و پراسوني 5بربر
و  7، شيلوک0هاي ماباشود، مثالً زباني حالو محسوب نميیها روش بازنماي تنیوندافزا

این  ها،ي نمایند. در این زبانیگيرند تا حالو دستوري را بازنمااز نواخو بهره مي 8نندي
کند کدام موضوع فاعل و کدام مفعول اسو. گاهي اسو که مشخص مي 7صرفاً نواخو

گيرند تا حالو دستوري را بهره مي 11ايواژهات درونو تغيير 10ها از تعدیلنيز برخي زبان
، با تغيير همخوان آرازین به یک همخوان دیگر حالو 12نشان دهند. مثالً در زبان نایاس

خيلي  هايهاي دنيا شيوهگردد. البته باید ارعان نمود که این دو روش در زباني ميیبازنما
 ي حالو نيستند. یمرسومي جهو بازنما

 ي حالو بهره ببرندیها نيز ممکن اسو از بيش از یک روش جهو بازنمابرخي زبان
(Dryer, 2013)در روسيه  15دهد که در زبان چوکچيگزارش مي (101 :1995) 11. دون

صورت صورت پسوندي و سه حالو نيز بهاز مجموع شانزده حالو، سيزده حالو به

                                                            
1. overt case-marking 

2. Tongo 

3. Gurrgoni 

4. Berber 

5. Prasuni 

6. Maba 

7. Shilluk 

8. Nandi 

9. tone 

10. mutation 

11. Stem changes 

12. Nias 

13. Dunn, J. A. 

14. Chukchi 
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د تا حالو کننبسو استفاده ميواژه ها ازکنند. نهایتاً، برخي زبانپيشوندي نمود پيدا مي
به  بسو این اسو که ونددستوري موضوعات فعلي را مشخص نمایند. فرق بين وند و واژه

ي مستقل با معناي مشخص یهاها در اصل واژهبسوشود، ولي واژهخود اسم اضافه مي
 . (Dryer, 2013)پيوندند لحاظ نحوي به گروه )نه هسته( ميهستند که به

هاي دستوري ارائه شده اسو. دليل نخسو تمایز بين ي نقشینمادليل براي حالودو 
هاي خاص مفعول اسو ي و بيان ویژگيینما( و دليل دوم حالو1هاسو )تمایزيموضوع

ي تمایزي بيانگر رابطه بين دو موضوع اسو تا خصوصيو ینما(. حالو2يیاي/ بازنما)نمایه
، نما اسوها فاعل الزم فاقد حالور، در بسياري از زبانهرکدام از موضوعات. به همين خاط

ا معموالً هله تمایز با مفعول مطرو نيسو. در افعال متعدي نيز یکي از موضوعأزیرا که مس
 زااین موضوع معموالً فاعل اسو. در این رویکرد هدف اصلي  و فاقد نشانه دستوري اسو

دو، معموالً مفعول ول اسو. از اینهاي دستوري تمایز فاعل از مفعبندي نقشصورت
، هایي از قبيل جاندار بودنشود، خصوصاً آن مفعولي که ویژگي)داراي نشانه( مي 1دارنشان

نانچه چ .بودن دارد. این خصوصيات معموالً متعلق به فاعل هستندبودن و معرفهمشخص
( خواهد 5نما)حالواحتمال زیاد نشانه مفعولي مفعولي این خصوصيات را داشته باشد، به

 .(Comrie, 1977; Silverstein, 1986) داشو

-جان، ريرمشخص و نکره اسو و مفعولمفعول عمدتاً بي (1977) 5به گفته کامري 

ي یماني اسو که این الگو را نقض کرده باشند. مفعولیهادار کردن مفعولي براي نشانینما
ر بيشتر نشاندار تتر نسبو به مقوالت عامصبر اینکه مقوالت خابا رویکرد نقشي رالب، مبني

؛ به این صورت ي ماهيتاً تصویرگونه اسوینماشوند، منطبق اسو. بر این اساس، مفعولمي
يرمعمول و ر وي مفعول بيانگر وضعيو خاص یهاي صوري براي بازنمااستفاده از نشانه که

 اسو.  نشانداري نقشي آن

                                                            
1. Discriminatory/ distinguishing 

2. Coding/indexing 

( grammatical case-markingمنظور از نشاندار در اینجا این اسو که فاعل یا مفعول داراي نشانه دستوري ) .1

 بيانگر نقش آنهاسو. 

4. case marker 

5. Comrie, B. 
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( نيز بر روي دو عامل تصویرگونگي و اقتصاد 0032) 1در تحليلي تقریباً مشابه، آیسن
ل ي از قبيیهاي و ویژگيینماي تأکيد دارد. به عقيده وي، بين مفعولینمادر مفعول

 شود. ويبودن ارتباط دیده ميجانداري، انسان بودن، معرفگي، مشخص بودن و ارجاعي
گونگي بين نخسو، تصویراصل داند: ي دخيل ميینمادو اصل نقشي را در مفعول

 که به فشار براي اسو اقتصاددوم،  اصل و اسو مفعول صوريو  نقشينشاندارکردن 
 اشاره دارد.  2هاي اضافياجتناب از کاربرد نشانه

هاي ينما )نشانه( بيانگر ویژگتوان گفو که در رویکرد نخسو مفعولبر این اساس مي
ر رویکرد دوم استفاده از ي یا کاربردي موضوع مرتبط اسو، درحالي که دیخاص معنا

( 2005) 1نشانه بيانگر رابطه یک موضوع با موضوع دیگر اسو. دي هوپ و ناراسيم هان
اي ههاي دنيا کمياب اسو. در اکثر زبانيِ کامالً تمایزي در زبانینماکنند حالوادعا مي

حتواي مهاي ريرمستقيم( بيانگر ابعادي از ي نقشینماي )مخصوصاً حالوینمادنيا حالو
رخي ي وجود بینماي دليل حالویگونه که رکر شد، در رویکرد بازنماعبارات اسو. همان

 خصوصيات منحصر به مفعول اسو. 

ي ینمادر مفعول 5يی( بر عامل گذرا2007 ;2006) 5ي، ناسیدر ارتباط با رویکرد بازنما
ي یعنااز لحاظ مبه این صورت که یک بند گذرا داراي دو موضوع اسو که  ؛کندتأکيد مي

از هم متمایز هستند. برداشو او از تمایز شامل چندین عامل اسو، اما به نظر او عاملي که 
اسو، یعني اینکه تغيير  0پذیريها بسيار مؤ ر اسو عامل تأ يري در زبانینمار مفعولب

 وضعيو مفعول تا چه ميزان متأ ر از رویداد فعلي اسو. بر این اساس، مفعول طبيعي به
هاي له نشانهوسيشود که شدیداً متأ ر از رویداد فعلي اسو. این مفعول بهمفعولي گفته مي

ل یا مفعولي که  7ي( و بدینگونه از مفعول ريرطبيعيینماشود )مفعولدستوري مشخص مي
کمتر متأ ر از رویداد فعل بوده اسو و در نتيجه معموالً فاقد نشانه دستوري اسو ل متمایز 

 ند. ي و عامل تأ يرپذیري نظرات همگن نيستینمار زمينة ارتباط موجود بين مفعولشود. دمي

                                                            
1. Aissen, J. 

2. excessive marking 

3. de Hoop, H., & Narasimhan, B. 

4. Næss, A. 

5. transitivity 

6. affectedness 

7. non-prototypical 
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دي  ي هستند، اماینمار مفعولب( موافق نقش عامل تأ يرپذیري 2008) 1چتينورلو و بات
 هوپ مخالب آن اسو. 

دهد در زبان چيني در بسياري از جمالت مفعول تأ يرپذیر ( نشان مي2008دي هوپ )
نشانه دستوري مفعولي گرفته اسو. برخي نيز عقيده دارند که نهایتاً، هر دو  نيسو، ليکن

 . (de Swart, 2006; 2007) شوندرویکرد فوق منتهي به نتایج مشابهي مي

ي تأکيد دارد. اگر ینماعنوان عامل ا رگذار روي مفعولبه 2دي سوارت روي بازیابي
کار  کند، همراه آن نشانه مفعولي را بهگوینده بخواهد روي ویژگي معرفگي مفعول تأکيد 

ردد. گبرد و اگر نخواهد روي این ویژگي متمرکز باشد، مفعول بدون نشانه ظاهر ميمي
ني ي زبایهاي دستوري در بازنماهاي گوینده در مورد نقشفرضلذا، تصميمات و پيش

نحوه  رويپذیري کالمي مصداق فاعل و مفعول بر آنها مؤ ر اسو. تأ ير عامل تشخيص
 & Dalrimple) بندي زباني آنها نيز توجه بسياري را به خود جلب نموده اسوصورت

Nikolaeva, 2010). 
ي افتراقي را در گویش هورامي مورد بررسي ینما( حالو1172مهند و نقشبندي )راسخ
دهند که در گویش هورامي هاي فعلي نشان مياند. آنها با معرفي قدرت موضوعقرار داده

مفهوم  نما هستند. برداشو آنها ازموضوعات فعلي قوي و برجسته ميزبان نشانه صرفي حالو
( اسو 2008 ;2005هان )قدرت موضوعات فعلي برگرفته از دیدگاه دي هوپ و ناراسيم

ر عبارتند کند. این دو معياکه دو معيار براي تعيين ميزان قدرت موضوعات فعلي پيشنهاد مي
 موضوعات و نزدیکي موضوعات به سرنمون. از برجستگي کالمي 

( در ارتباط با حرف 2003( تحليل آیسن )1187مهند )در یک مطالعه دیگر، راسخ
 کشد. او برخالف آیسنبودن آن به جانداري و معرفگي را به چالش ميو حساس رانشانه 

-عقيده راسخکند. بهها را همراهي نميدر فارسي طبقه خاصي از مفعول راعقيده دارد که 

-ندارد و افزون بر این، این نشانه با مواردي از ريرمفعول رامهند، جانداري نقشي در حضور 

( در ارتباط 1170فر )مهند و ایزديبار راسخرود. در یک مطالعه مشابه، اینها هم به کار مي
ین ا رسند. دربا دو عامل جانداري و معرفگي در زبان مازندراني به نتایج متفاوتي مي

( و در چارچوب نظریه بهينگي انجام گرفته 2003پژوهش که بر اساس رویکرد آیسن )

                                                            
1. Cetinoğlu, Ö., & Butt, M. 

2. recoverability 
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 158اسو، آنها نحوه دریافو نشانه مفعولي را در زبان مازندراني در یک پيکره شامل 
مفعول صریح بررسي نمودند. نتایج نشان داد که دو عامل معرفگي و جانداري در 

 . اندي تأ يرگذار بودهینمامفعول
( را در کردي کلهري مورد ow-( عنصر زباني )1172فتاحي و کرد زعفرانلو کامبوزیا )

جایي اند. در این پژوهش، آنها صرفاً روي فرایند حرکو این عنصر و جابهبررسي قرار داده
ا از منظر عبارت دیگر، آنهاند. بهاي متمرکز شدهالتقاي واکه در نتيجةآن با ضمير مفعولي 

به نقش صرفي  ،اند. در این پژوهش( را بررسي نمودهow-رفي حرکو عنصر )واجي ل ص
( را تکواژي اشتقاقي ow-ل نحوي عنصر موردنظر پرداخته نشده اسو. همچنين، آنها )

دانند. با توجه به نقش نحوي این عنصر فارسي مي پسو  دوباره، بازقلمداد کرده و معادل 
گر بسو اسو و بيانيم دید که این عنصر زباني واژهخواه هازباني، در قسمو تحليل داده

واند تعنوان تکواژ اشتقاقي نميقلمداد کردن این تکواژ به بر این اساس،نقش مفعولي و 
 مبتني بر واقعيو باشد.  

اي در کردي کلهري را بررسي اضافه( نيز برخي عبارات حرف1170کریمي و نجفي )
ود شاضافه با پيوستن به فعل )فرایند الحاق( باعث ميرفاند. آنها معتقد هستند که حنموده

عنوان یک موضوع ريرمستقيم به مفعول مستقيم تبدیل شود. در این اضافه بهمفعول حرف
ند ااضافه به فعل شده اسو را توصيب نمودهپژوهش، آنها فرایندي که منجر به الحاق حرف

زم اشد. در این رابطه رکر دو نکته البکه توصيب مذکور مورد قبول نویسندگان حاضر مي
اند، ل نشدهي( قائینمااسو. نخسو، کریمي و نجفي براي عنصر یادشده نقشي )مانند مفعول

شده باید داراي نقش مشخصي باشد. به نظر اگرچه آنها عقيده دارند که این عنصر دستوري
شدن موضوع اضافه و تبدیلبعد از الحاق حرف و نویسندگان حاضر، در این ساخو

ارتباط اسو  ي دریريرمستقيم به مفعول صریح، عنصر الحاقي با مفعول صریح از لحاظ معنا
نماید. نکته دیگر آنکه کریمي و نجفي ارتباط این عنصر الحاقي به ي ميیرا بازنماو آن

 ند. اشود را مورد بحث قرار ندادهعنصر مشابهي که با برخي افعال متعدي دیگر ظاهر مي
( در ow-پژوهش حاضر بررسي و توصيب ) از اساس آنچه تاکنون گفته شد، هدفبر 

داراي توزیع و کاربردهاي بسيار متنوعي اسو. در  کردي جنوبي اسو. این عنصر زباني
ار کشود، ولي گاهي با افعال الزم نيز بهواقع، این عنصر عمدتاً با افعال متعدي ظاهر مي

شود و گاهي نيز قبل از آن. همچنين، در عولي ظاهر ميبسو مفرود. گاهي بعد از پيمي
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این  ند.کبسو تظاهر پيدا ميصورت پيششده و بهمواردي نيز کالً از حالو پسوند خارج 
بوده و از لحاظ شمار و جنس با مفعول جمله  از لحاظ معنایي داراي معناي مشخص عنصر

(. این ow-ک صورت واحد اسو )نماید، ولي از لحاظ صوري هميشه داراي یمطابقه مي
ي دیگر اکند، در عين حال با دستهعنصر با بسياري از افعال ساده و مرکب تظاهر پيدا مي

تواند به مفعول معرفه ارجاع دهد و هم کند. هم مياز افعال ساده و مرکب تظاهر پيدا نمي
 داري حساسبه مفعول نکره. کاربرد این عنصر به عوامل کالمي، عامل معرفگي و جان

ها مورد بررسي بيشتر قرار خواهند گرفو. نيسو. همه این موضوعات در قسمو تحليل داده
ا، هل تحليلي اسو. جهو گردآوري داده ، این پژوهش توصيفيشناختياز لحاظ روش

 هاي مناسبعمدتاً از روش ميداني، مصاحبه و سؤاالت هدفمند استفاده شده اسو تا داده
 آوري شوند. جمع

دو گویشور بومي کردي جنوبي هستند و این  عالوه بر این، نویسندگان حاضر هر
دقو مورد ( بهow-هاي کاربردي عنصر )موضوع کمک نموده اسو تا ظرایب و پيچيدگي

بررسي قرار گيرد. گاهي جهو اطمينان از کاربرد و معناي عنصر مورد بحث با چندین نفر 
مختلب گفتگو شده تا نهایتاً تصميم مناسب اتخار از گویشوران کردي جنوبي از مناطق 

آوري جمالت مورد نظر به نویسندگان حاضر گردد. در حدود بيسو نفر در فرایند جمع
( اسو. ow-شونده فراواني کاربرد )اند. علو تعداد نسبتاً زیاد افراد مصاحبهکمک نموده

اي دارد. کاربرد گسترده( ow-هاي کردي جنوبي عنصر زباني )تقریباً در تمامي گونه
ها به منابع مو ق و مهم مراجعه شده اسو تا تحليلي جامع و همچنين، جهو تحليل داده

 واقعي از این عنصر پرکاربرد ارائه شود. 

 های کردی جنوبي. تحلیل داده2
بسو هاي کردي جنوبي با تمرکز بر پيهاي بعدي از این پژوهش به بررسي دادهدر بخش

(-owخواه ).يم پرداخو 

 ( با مفعول صریح در افعال متعدی ساده ow-بست ). بررسي ارتباط پي5ـ2
ر فاعل اجباري جمله، ضميبا نشانه زمان و نشانه مطابقه )شناسه(  بعد از در افعال متعدي

 شوند.صورت اختياري در ساختمان فعل ظاهر مي( نيز بهow-بسو )بستي و پيمفعولي پي
 :تصور اسوفعل متعدي، پنج حالو زیر قابلبنابراین، براي هر 
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(1) 
a. æsb-æ bæs-əm                                                بندم.اسب را مي  

    horse-Def  fasten-1P.Sl 

b. æsb-æ bæs-əm-ow                                       را(. بندم )آناسب را مي  

    horse-Def  fasten-1P.Sl-Clitic 

c. æsb-æ bæs-əm-e                                                   بندمش.اسب را مي  

    horse-Def  fasten-1P.Sl-3P.Sl(Obj)1 

d. æsb-æ bæs-əm-e-ow                             را(. بندمش )آناسب را مي      

   horse-Def  fasten-1P.Sl-3P.Sl(Obj)-Clitic 

e. æsb-æ bæs-əm-ow-e                           .)2اسب را ميبندمش )آن را    
horse-Def  fasten-1P.Sl-Clitic-3P.Sl(Obj) 

( با فاعل əm-ها حضور ندارند. پسوند فاعلي )بسوکدام از پي( هيچa 1در جمله )
با  1(-owبسو )( پيb 1کند. در جمله )محذوف از لحاظ شخص و شمار مطابقو مي

سازي و برجستگي کالمي مفعول شده اسو. مفعول جمله در ارتباط اسو و باعث مضاعب

                                                            
-تقریباً در تمام مثال هاي مورد استناد، براي اجتناب از پيچيدگي مطالب و سردرگمي مخاطب، فاعل جمالت به .1

هایي با (، مثال5ل2اند. البته در بخش )شدهصورت سوم شخص مفرد ارائه صورت اول شخص مفرد و مفعول جمالت به

 شخص و شمار متفاوت جهو روشن شدن موضوع ارائه شده اسو.

مه و خاطر سهولو در ترجنما قبل از ضمير مفعولي اسو، ولي بههاي بعدي جایگاه مفعول.  در این مثال و برخي مثال2

 ه اسو. نکته دیگر اینکه، عبارت داخل پرانتز جهو کمکنما بعد از ضمير مفعولي آورده شدهمانند مثال قبلي، مفعول

 به خواننده براي فهم موضوع ارائه شده اسو. 

 ها که به اسمنمابستي ناميدیم. علو آن اسو که اوالً، برخالف حالونماي پي( را مفعولow-در پژوهش حاضر ) .1

رود. از آنجا که این عنصر بعد از پسوند زمان و مي پيوندند، این عنصر زباني همراه با فعل و بعد از ستاک به کارمي

باشد. همچنين،  بسوتواند پيرود و جایگاه آن درون ساختمان فعلي متغير اسو، لذا ميپسوندهاي نشانه مطابقه به کار مي

و. بسو اساین عنصر زباني برخالف وندهاي تصریفي، داراي محتواي معنایي اسو که این هم از خصوصيات واژه

تواند نشانه مطابقه باشد، زیرا یک صورت  ابو دارد که متأ ر از شخص و شمار مفعول نيسو. ( نميow-عالوه براین، )

نند و کاي از ضمایر مفعولي اسو که با مفعول از نظر شخص و شمار مطابقه ميافزون بر این، کردي جنوبي داراي دسته

 (. 1178فر، ؛ گوهري، شرفخاني و عزیزي1172)دبيرمقدم، شوند بسو( مطابقه مفعولي قلمداد مينشانه )پي
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ز بسو ضميري مفعولي نيبر پسوند مطابقه فاعلي، شاهد حضور پي( عالوهc 1در جمله )
با فاعل جمله منطبق اسو.  ،عنوان نشانه مطابقه( بهəm-هستيم. در این جمله پسوند )

( نيز با مفعول جمله منطبق اسو. در جمله e-بستي مفعولي سوم شخص )پي همچنين، ضمير
(1 dعالوه )بر ضمير مفعولي، شاهد حضور پي( بسو-ow نيز هستيم. در این جمله، این )

-( با مفعول جمله در ارتباط اسو و سبب برجستهآن راي )به معني یبسو از منظر معناواژه

و مطابقه بسترتيب این عنصر زباني با پي ر مواردي،دشدن نقش مفعول )اسب( شده اسو. 
 بستيضمير پي از ( به قبلow-بسو )( پيe 1(. در جمله )e 1 شود )جملهمفعولي عوض مي

صورت فراوان مورد استفاده گویشوران کردي ( بهe 1( و )d 1منتقل شده اسو. هر دو شق )
( ow-بسو )( که در آن پيd 1) جمله ،گيرند. به نظر نویسندگان حاضرجنوبي قرار مي

بسو مفعولي و در مرحله آخر به فعل اضافه شده اسو، صورت اصلي این ساخو بعد از پي
و  هستيمها التقاي واکهدر این مورد شاهد رخداد  ،شودمشاهده مي طور کهاناسو. هم

در مورد  هاي کبسو باشد. نکتهدو پيجایي اینتواند باعث جابهاحتماالً همين دليل مي
( باید گفته شود این اسو که در این دو جمله مفعول صریح یک بار e 1( و )d 1جمالت )

-بسو )له پيوسيگيرد و یکبار دیگر بهوسيله ضمير متصل مفعولي مورد ارجاع قرار ميبه

owز به اي نادر باشد که نياي مضاعب مفعول پدیدهیرسد که این نحوه بازنما(. به نظر مي
 هاي بيشتري دارد. بررسي

 کند.( با افعال متعدي زیادي اجازه همنشيني پيدا ميow-بسو )در کردي جنوبي پي
شوند و براي ارائه مي ،( به آنها بپيونددow-دهند )برخي از افعالي که اجازه مي ،در ادامه

 گردد. هرکدام یک مثال رکر مي

(2) 

a. Ču-æ bər-im-(e-ow/-ow-e)                                را(. چوب را بریدمش )آن  

  stick-Def   cut-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

b. Ču-æ šəkan-əm(-e-ow/ -ow-e)                         را(. چوب را شکستمش )آن  

   carpet-Def   break-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

c. qali-æ         xəs-əm(-e-ow/-ow-e)                    را(. قالي را پهنش کردم )آن  

   carpet-Def   fall-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 
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d. agər-æ koš-t-əm-(e-ow/-ow-e)                        (را آتش را خاموشش کردم )آن  

   fire-Def   kill-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

e. züy-æ dər-im-(e-ow/-ow-e)                             را(. زمين را کندمش )آن  

   soil-Def   tear-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

f. kəlil-æ šar-d-əm-(e-ow/-ow-e)                       ( آنکليد را قایمش کردم .)را  

  key-Def   hide-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

g. mašin-æ Čækan-əm-(e-ow/-ow-e)              ( را آنماشين را دارونش کردم.)  

   car-Def   wear out-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 

بستي همراه با ي پي( و ضمير مفعولow-بسو )ها شاهد استفاده از پيدر تمام این مثال
اختياري بودن  معنايافعال مختلب هستيم. قرار گرفتن این دو عنصر زباني در داخل پرانتز به

( بعد ow-بسو )حالتي که قرار گرفتن پي :آنهاسو. در داخل پرانتز نيز دو شق وجود دارد
قاي التگردد و حالتي که جهو اجتناب از اي مياز ضمير مفعولي منجر به التقاي واکه

انند توبسو درون پرانتز مياي شاهد قلب این دو تکواژ هستيم. هرکدام از دو پيواکه
جا منتهي (. این تنوعات به همين1هاي ي نيز همراه فعل ظاهر شوند )مجموعه مثالیتنهابه

-پيش صورتبسو مورد بحث با هم بههاي کردي جنوبي دو پيدر برخي گونه ؛شوندنمي

 کنند. دا ميبسو تظاهر پي

(3) 

a. dær-æ  (e-ow-)bər-i-m                        را(  بریدم.  درخو را )آن  

tree- Def  (3P.Sl.Obj-Clitic-)cut-Past-1P.Sl 

b. dær-æ    (ow-)bər-i-m(-e)                                     را( بریدمش. درخو را )آن   

three- Def  (Clitic-)cut-Past-1P.Sl(-3P.Sl.Obj)  

c. mašin-æ (e-ow-) Čækan-əm                              را( دارون کردم. ماشين را )آن 

car- Def  (3P.Sl.Obj-Clitic-) break-Past-1P.Sl 

d. mašin-æ (ow-)Čækan-əm-(e)                             را( دارونش کردم ماشين را )آن 

car- Def  (Clitic-)break-Past-1P.Sl(-3P.Sl.Obj) 
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بستي مفعولي هردو به ( و هم ضمير پيow-بسو )(، هم پيc 1( و )a 1هاي )در مثال
بسو صورت پيش( بهow-( فقط )d 1( و )b 1هاي )در مثال .اندقبل از پایه فعلي منتقل شده

ا اه خود ربسو جایگصورت پيتظاهر نموده اسو و ضمير مفعولي بعد از پسوند فاعلي به
بستي در کردي صورت پيش( بهow-حفظ نموده اسو. البته باید ارعان نمود که تظاهر )

ود. شهاي مختلب کردي جنوبي یافو ميبيش در لهجهوجنوبي حالو رالب نيسو و کم
طور خاص، این صورت در کردي ملکشاهي در استان ایالم کاربرد بيشتري دارد، هرچند به

ا شود. شاید بتوان عامل تماس زباني رجنوبي نيز یافو ميهاي دیگر کردي که در گویش
پذیر بودن ضمير ها رکر نمود. اختياري و انعطافتسري این صورت به دیگر گویش علو

هاي ساختاري فراواني براي تواند منجر به گوناگوني( ميow-بسو )بستي و پيمفعولي پي
شده مشاهده هاي ارائهن را در نمونهتوان موارد رخداد آگویشوران این زبان شود که مي

دیگري  عنوان استداللتواند بهپذیري در رفتار دو عنصر پيشایندشده مينمود. این انعطاف
ا برخالف زیر ،توانند وند )تصریفي( باشندکند این عناصر نميمطرو شود که ا بات مي

 یر اسو. ناپذها، جایگاه وندها و نوع پایه آنها مشخص و انعطافبسوواژه

 ( با مفعول صریح در افعال متعدی مرکبow-بست ). بررسي ارتباط پي2ـ2
( را در افعال ow-بسو )جایي پيتاکنون وضعيو، جایگاه و تنوعات ناشي از حذف یا جابه

افعال مرکب  از بسو را در برخيحضور پي (5هاي )مثالساده مورد بررسي قرار دادیم. 
تواند بر روي جزء ريرفعلي مرکب ظاهر شود و هم ( هم ميow-بسو )د. پيندهنشان مي

 ۀفاعلي بر روي جزء فعلي قرار بگيرد. همانند افعال ساده، نحو ةتواند بعد از شناسمي
 :ودشبستي به پنج صورت مختلب منجر مي( و ضمير مفعولي پيow-بسو )قرارگرفتن پي

(4) 

a. sᵻf-æ/ᵻ pus gər-d-əm                                               م.سيب را/ سيبي پوسو گرفت 

apple-Def/ Indef   peel   take-Past-1P.Sl 

b. sᵻf-æ/ᵻ pus-ow gər-d-əm                                   .آن را( گرفتمسيب را/ سيبي پوسو ) 

apple-Def/ Indef   peel-clitic   take-Past-1P.Sl 

c. sᵻf-æ pus-e gər-d-əm                                                                .پوستش گرفتم سيب را

apple-Def/   peel-3P.Sl(Obj)  take-Past-1P.Sl 
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d. sᵻf-æ pus-e-ow gər-d-əm                                 آن را( گرفتم.سيب را پوستش )

apple-Def peel-3P.Sl(Obj)-Clitic  take-Past-1P.Sl 

e. sᵻf-æ pus-e gər-d-əm-ow                                          را(.سيب را پوستش گرفتم )آن 

apple-Def  peel-3P.Sl(Obj)   take-Past-1P.Sl-Clitic 

( پيb 5تواند معرفه باشد و هم نکره. در جمله )در دو جمله نخسو، مفعول هم مي
جاع دهد و هم نکره. بنابراین، معرفگي/ تواند به مفعول معرفه ار( هم ميow-بسو )

( چون e 5) و (c( ،)5 d 5نکرگي نقشي در کاربرد این عنصر زباني ندارد. در جمالت )
ي و معرفه یبستي مفعولي هستيم و این عناصر لزوماً به مفعول مبتداشاهد حضور ضمير پي

در هر سه (، لذا 1172؛ گوهري، Dalrimple & Nikolaeva, 2010دهند )ارجاع مي
بسو مفعولي و ( هم پيd 5صورت معرفه نمود پيدا کرده اسو. در جمله )جمله مفعول به

 کنند. در همين جمله( بر روي جزء ريرفعلي فعل مرکب تظاهر پيدا ميow-بسو )هم پي
(، جهو اجتناب از التقاي e 5پسوند فاعلي بر روي همکرد فعلي ظاهر شده اسو. در جمله )

( بعد از پسوند فاعلي بر روي جزء فعلي تظاهر پيدا کرده اسو. این ow-بسو )اي، پيواکه
هاي ها در الیهبسوها واژهتواند ناقض آن اصول صرفي باشد که بر اساس آنانتقال نمي

تواند ( که ميow-گيرند. متغير بودن جایگاه عنصر زباني )آخر و دور از هسته قرار مي
ود. شسو به این عنصر مورد بحث باشد، در اینجا نيز مشاهده ميبدليلي براي اطالق نام پي

( را همراه خود ow-بسو )توانند پيافعال مرکب متعدي مي بسياري از در کردي جنوبي،
-بسو )بستي مفعولي و پير پيیداشته باشند. برخي از این افعال )با حضور توأمان ضما

ow ))( 5در مثال) اند. ارائه شده 

(5) 
a. kətaw-æ kəl(-e-ow) kər-d-ø        را( فرستاد. کتاب را پسش )آن                       

book-Def   send(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

b. mašin-æ dərəs(-e-ow) kər-d-əm                         .را( کردم آندرستش )ماشين را    

car-Def   fix(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

c. mašin-æ xas(-e-ow) kər-d-əm                          .را( کردم آنخوبش )ماشين را  

book-Def   fix(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 
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d. kəlil-æ həšar(-e-ow) kər-d-əm                              را( کردم. کليد را قایمش )آن  

key-Def   hide(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

e. kətaw-æ naw(-e-ow) da-m                                   را( کردم. کتاب را بازش )آن 

book-Def   open(-3P.Sl.Obj-Clitic) give-Past-1P.Sl 

f. miz-æ ras(-e-ow)  kər-d-əm را( کردم ميز را راستش )آن   

table-Def   straight(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

g. qæza-gæ dax/særd/gærm/serx (-e-ow) kər-d-əmfood-Def   
warm/cold/fry(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

را( کردم.رذا را را گرم/سرد/سرخش  )آن  

h. mał-æ tæmiz/pak/qæšæng(-e-ow) kər-d-əm  
                 book-Def   send(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

.                      را( کردمتميزش )آنخونه را   

i. piaz-æ tuk(-e-ow) gər-d-əm را( گرفتم.پياز را پوستش )آن                                

onion-Def   peel(-3P.Sl.Obj-Clitic) take-Past-1P.Sl 

j. ləbæs-æ jær (-e-ow) da-m                                        را( دادم.لباس را فشارش )آن 

clothe-Def   press(-3P.Sl.Obj-Clitic) give-Past-1P.Sl 

k. dig-æ sær/ban (-e-ow) da-m                           را( کردم.در/رو قابلمه را بازش )آن

pot-Def   open(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

l. dær-æ waz-(e-ow) kər-d-əm                                      را( کردم.در را بازش )آن

door-Def   open(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

m. wærk-æ sær-(e-ow) bər-i-m                                      را( بریدیم. بره را سرش )آن  

lamb-Def   slaughter(-3P.Sl.Obj-Clitic) do-Past-1P.Sl 

ها مالت فوق پنج صورت امکان دارد. در همه این مثالدر اینجا هم براي هرکدام از ج
( هم ow-بسو )بستي بر روي جزء ريرفعلي نمود پيدا کرده اسو و پيضمير مفعولي پي

اي هکه منجر به التقاي واک ل گيردیا بعد از ضمير مفعولي بر روي جزء ريرفعلي قرار مي
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دا ي جزء فعلي فعل مرکب تظاهر پيیا اینکه بعد از پسوند مطابقه فاعلي بر رو ل شودمي
 معنايبستي در داخل پرانتز به( و ضمير مفعولي پيow-بسو )کند. قرار گرفتن پيمي

یب توانند راکه هر دو با هم یا یکي از این دو مي ؛ به این صورتبودن آنها اسواختياري
اي هدر مثال براي نمونه،. ها هستيمباشند. در برخي افعال مرکب شاهد برخي محدودیو

(5 l( و )5 mنمي )توان پي( بسو-ow .را به آخر جزء فعلي منتقل نمود ) 

 (ow-بست ). بررسي تأثیر بافت زباني بر کاربرد پي3ـ2
نصر این عگونه که خواهيم دید، بيني نيسو. همانپيش( گاهي قابلow-بسو )کاربرد پي

ز افعال هم متأ ر از نوع مفعول جمله اسو. در برخي ا و رودکار نميدر بسياري از افعال به
یک فعل مشابه با دو مفعول متفاوت به نتایج متفاوتي  (0رکرشده در مثال )در جمالت 

 منتهي شده اسو.

(6) 

1.   a. kawr-æ bæs-i-m-e-ow                                            را(. بره را بستمش )آن 

        lamb-Def fasten-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic   

     b. dær-a bæs-a/i-m-e-*ow                                          را(.   در را بستمش )آن

       door-Def close-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic   
 

2.    a. Ču-æ šekən-əm-e-ow را(.  هيزم را شکستمش )آن                                    

        wood-Def cut-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic   

       b. šišæ-(g)æ šekan-əm-e-*ow                             را(.  شيشه را شکستمش )آن

           glass-Def break-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic  
 

3.    a. æsbaw-eyl-æ rəšan-əm-an-ow (yak)   را(. وسایل را به هم ریختمشون )آنها

          thing-Pl-Def spread-Past-1P.Sl-3P.Pl-Clitic   

       b. aw-æ rəšan-əm-e-*ow                                                           را(.  آب را ریختمش )آن 

            water-Def pour-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic  
  

4.    a. chał-æ dər-i-m-e-ow را(. گودال را کندمش )آن                                      

           hole-Def ditch-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic   

       b. lebæs-æ dər-i-m-e-*ow                                  را(.  ش کردم )آنالباس را پاره 
           clothe-Def tear-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic   
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ولي در  ،( مجاز اسوow-بسو )( استفاده از پيa-1در مثال )(، 0هاي )از ميان مثال
(1-b ،ريرممکن اسو )یکسان اسو و فقط مفعول  جمله که فعل هردو این در حالي اسو

ها نيز وضعيو به همين ترتيب اسو. تغيير مفعول . در بقيه مثالتفاوت داردجمالت با هم 
( منجر به نادستوري شدن جمالت گردد. ow-بسو )و که کاربرد پيجمله باعث شده اس

وان تنکته مهم اینکه، بدون توجه به بافو و بدون در نظر گرفتن سایر ارکان جمله نمي
دهد یا خير. بررسي دقيق ( را ميow-بسو )گفو که آیا فعلي اجازه همنشيني پي

نوبي د این عنصر زباني در کردي جي و تأ ير عوامل کالمي بر روي کاربریخصوصيات معنا
براي مطالعات آتي باشد. هرچند که در همين پژوهش که عمدتاً  يتواند موضوع پژوهشمي

ها در مورد نحوه کاربرد دقيق این عنصر ها و تبيينحالو توصيفي دارد، برخي استدالل
گفو که افعال  توانمي (0)هاي در ارتباط با مثال ،د. براي مثالنشوپرکاربرد ارائه مي

( و به همين هستند 1آواي دارند )همی( یکسان نيستند، بلکه صرفاً تشابه آواb) ( وaجمالت )
هاي بيشتري از افعال نمونه (7رکرشده در مثال )ند. در جمالت دار يخاطر رفتار متفاوت

و با  در بافو زباني تنها این جمالت به صورتي هستند که معني فعل اند.آوا ارائه شدههم
 .گرددتوجه به نوع مفعول مشخص مي

(7)    
1.  

a. æli        bər-d-əm-e-ow                                                              را(. علي را بردمش )او

æli        defeat-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic 
b.  Lækæ-eyl-(g)æ     bər-d-əm-an-ow                 

stein-Pl-Def       clean-Past-1P.Sl-3P.Pl-Clitic 

شون کردم )آنها را(. ها را پاکلکه                                                   

c. A. kətaw-æ           bər-d-əm-e-ow                         را(.کتاب را برگرداندمش )آن

  A. kətaw-Def      return-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic 
 
 
2.  

a. dæs-əm             gər-d-əm-e-ow                        را(. دستم را جاش انداختم )آن 

hand-1P.Poss   take-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic 

b. mašin-æ-e           gər-d-əm-(e)-ow                        را(. به ماشينش رسيدم )آن

car-Def-3P.Poss   get-Past-1P.Sl-3P.Sl-Clitic 

                                                            
1. homophone 
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( و ow-هاي انگليسي )، با مشاهده معادل(7رکرشده در مثال )در دو مجموعه جمالت 
 شویم که کدام معني فعل مدنظر اسو.بافو زباني متوجه مي و هاي فارسيهمچنين ترجمه

( منجر به ow-بسو )، حضور پي(0مجموعه جمالت )برخالف  ،در این مجموعه جمالت
و بحث تغيير شمار مفعول اسجمالت نشده اسو. نکته قابل کدام ازشدن هيچنادستوري

-جاي ضمير سوم شخص مفرد مفعولي )ه( رخ داده اسو. در این مثال بb-1که در مثال )

e( شاهد به کارگيري ضمير مفعولي سوم شخص جمع )-an هستيم. نکته مهم  ابو ماندن )
ود. شموضوع بيشتر پرداخته ميدر ادامه به این که  ( در این مثال اسوow-بسو )شکل پي

، ( )او را( ترجمه شده اسوow-بسو )( معني پيa-1شود در جمله )همچنين، مشاهده مي
 ابو  صورتبه بسواین پياند معادل فارسي جمالتي که تاکنون ارائه شده يتمام اما در

ن مچنيشود که با توجه به شخص و همشخص مي بنابراین،را( قرار داده شده اسو.  )آن
شمار مفعول، این عنصر زباني  ابو داراي معاني مختلفي اسو. در ادامه، ابتدا به موضوع 

 شود. شمار و سپس شخص پرداخته مي

 (ow-بست ). تأثیر شخص و شمار مفعول بر صورت پي0ـ2
هاي فوق مفعول مفرد و سوم شخص بوده اسو و در همه این جمالت تقریباً در تمام مثال

علّو این مسأله ( تظاهر پيدا کرده اسو. ow-صورت  ابو به شکل )باني بهاین عنصر ز
 مفعول جمع اسو. (8رکرشده در مثال ). در جمالت بود سهولو و اجتناب از پيچيدگي

(8) 

a. Ču-eyl-æ bər-im-an-ow .ها را بریدمشون )آنها را(چوب                                         

   wood-Plural-Def  cut-past-1P.Sl-3P.Pl-clitic 

b. Ču-eyl-æ šekən-əm-an-ow                          ها را شکستمشون )آنها را(چوب.  

     wood-Plural-Def   break-past-1P.Sl-3P.Pl-clitic 

c. qali-eyl-æ         xes-əm-an-ow                      ها را پهنشون کردم )آنها را(.قالي  

   carpet-Plural-Def   fall-past-1P.Sl-3P.Pl-clitic 

d. kelil-eyl-æ šar-d-əm-an-ow                    .)کليدها را قایمشون کردم )آنها را     

    key-Plural-Def   hide-past-1P.Sl (-3P.Sl-clitic/ -clitic-3P.Sl) 
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پي، خور توجه هستند. نخسودر (8رکرشده در مثال )دو نکته در ارتباط با جمالت 
 ابو اسو و شمار مفعول تأ يري در صورت آن ندارد، هرچند  ي( داراي صورتow-بسو )

صورت ( در اینجا بهow-دهند که )هاي فارسي نشان ميهاي انگليسي و ترجمهکه معادل
( ow-بسو )تر اینکه، در اینجا توالي ضمير مفعولي و پيجمع ترجمه شده اسو. نکته مهم

شود، زیرا که ضمير مفعولي سوم شخص جمع در کردي اي نميمنجر به التقاي واکه
( اسو که به همخوان خيشومي ختم شده اسو و همين موضوع مانع از التقاي an-) کلهري 

ي جایي این دو در اینجا لزومشود که شق جابهبيني ميها شده اسو. بنابراین، پيشواکه
ي و رجوع به گویشوران بومي تا حدود زیادي این موضوع را نداشته باشد. بررسي ميدان

ت شود. جمالشده نيز مشاهده ميجاکند، هرچند که در برخي مناطق، حالو جابهتأیيد مي
بسامد هستند، ليکن در کالم برخي گویشوران اگرچه تا حدودي کم (7) مثال رکرشده در
 :( هستندb 8و ) (a 8ت )شده جمالجاهشوند. این دو جمله شق جابمشاهده مي

(9) 

a. Ču-eyl-æ bər-im-ow-(y)an ها را بریدمشون )آنها را(.چوب                                 

   wood-Plural-Def cut-Past-1P.Sl-clitic-3P.Pl 

b. Ču-eyl-æ šekən-əm-ow-(y)an                     ها را شکستمشون )آنها را(چوب.  

   wood-Plural-Def   break-Past-1P.Sl-clitic -3P.Pl 

( براي سهولو yبسامد اسو. همخوان ميانجي )کم بسيارچنانکه گفته شد، این صورت 
( درج شده اسو. شاید بتوان قياس با سوم شخص a( و واکه )wواکه )تلفظ بين واج نيمه

ورت صي دانسو. براي درک بهتر موضوع، شش یهامفرد را دليل تشکيل چنين صورت
صرف  (10مثال ))شکسو دادن( در  بردن( به معناي bərd) بردکامل شخص و شمار با فعل 

 اند. شده
(10) 
a. bər-d-id-æm-ow         
     win-Past-2P.Sl-1P.Sl (obj)-clitic 

مرا   بردي)م(  

b. bər -d -əm -æd -ow 
     win-Past-1P.Sl-2P.Sl (obj)-clitic 

بردمو تو را.    



 011 |اسدی و گوهری    

c. bər-d-ø-e- ow 
     win-Past-3P.Sl-3P.Sl (obj)-clitic 

 بردش اورا.

d. bər-d-in-æman-ow 
     win-Past-2P.Pl-1P.Pl (obj)-clitic 

بردید)مان( ما را.       

e. bər-d-im-ædan-ow 
      win-Past-1P.Pl-2P.Pl (obj)-clitic 

 بردیم تان شما را.

f. bər-d-ən-an-ow 
      win-Past-3P.Pl-3P.Pl (obj)-clitic 

 بردن)د(شان آنها را.

( در همه جمالت ow-بسو )دهد که پيشده فوق نشان ميهاي صرفبررسي صورت
-بعد از تمام ارکان فعل مانند ستاک، نشانه زمان، نشانه مطابقه فاعلي و ضمير مفعولي پي

( داراي ow-بسو )ها پيدر تمام صورت ،بستي نمود پيدا کرده اسو. نکته دیگر اینکه
ن بندي ایعبارت دیگر، شخص و شمار مفعول نقشي در صورترت  ابو اسو. بهصو

اي ههاي مختلب داراي معني متفاوت اسو )ترجمهعنصر زباني ندارد، اگرچه در صورت
شود که فقط در سوم دهند(. همچنين، معلوم مي( را نشان ميow-فارسي معاني مختلب )

نما جایي احتمالي ضمير مفعولي و مفعولجابه ،یناي و بنابراشخص مفرد شاهد التقاي واکه
 ل بستير مفعولي پيی( و ضماow-بسو )شده پيجاهستيم. چنانکه گفته شد، حالو جابه

 ناشي از قياس و ل شودرير از سوم شخص مفرد مشاهده ميها بهکه گاهي در بقيه صورت
جایي ت شاهد این جابهندردر سوم شخص جمع به که تماس زباني اسو. قبالً گفته شد

هستيم. به نظر نویسندگان حاضر که خود گویشور بومي کردي جنوبي هستند، گاهي در 
( و ضمير ow-بسو )جایي پيدوم شخص مفرد و دوم شخص جمع نيز ممکن اسو جابه

 بستي رخ دهد. مفعولي پي

 (11) 
a. bər-d-əm-ow- æd  
     win-Past-1P.Sl-Clitic-2P.Sl (Obj) 

 بردمو تورا.      
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b. bər-d-im-ow-ædan 
     win-Past-1P.Pl-Clitic-2P.Pl (Obj) 

تون شما را.بردیم  

( b 10)و  (a 10شده )جارا که شق جابه (11مثال )شونده دو جمله برخي افراد مصاحبه
اي هم رخ نداده اسو، اما جاي دانند، هرچند که التقاي واکههستند ممکن و مصطلح مي

بستي عوض شده اسو. حتي در مواردي بقيه جمالت با ضمير مفعولي پي (ow-بسو )پي
بال طور که قشوند. همانجاشده توسط گویشوران توليد ميصورت جابههم گاهي به (10)

ا آنجا جایي دانسو. تهم اشاره شد، شاید بتوان قياس با سوم شخص مفرد را دليل این جابه
حاظ شده از لجاشود، دو شق اصلي و جابهوط ميکه به شمّ زباني نویسندگان حاضر مرب

-توانند این موضوع را بههاي آتي ميکاربردي و کالمي با هم تفاوتي ندارند. پژوهش

 صورت دقيق و با لحاظ کردن عوامل مختلب مورد کندوکاو قرار بدهند. 

 ( با برخي افعال ow-بست ). بررسي عدم همنشیني پي1ـ2
ي هم از یهادارد و تا اینجا نمونه یيکردي جنوبي بسامد باال ( درow-بسو )اگرچه پي

ارتباط این عنصر با مفعول آنها را مجاز افعال ساده و هم افعال مرکب را برشمردیم که 
این عنصر با افعال بسيار دیگري امکان همنشيني ندارد. در مجموعه  با این وجود، دانندمي

 :انده و مرکب( ارائه شدهتعدادي از این افعال )ساد (12)جمالت 
(12) 
a. ashšał-æ səzan-əm-e-*ow 
    rubbish-Def burn-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 آشغال را سوزوندمش )*آن را(.     

b. ow kor-æ nas-əm-e-*ow 
    that boy-Def know-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 آن پسر را ميشناسمش )*او را(.        

c. Ču- æ Čəqan-əm-e-*ow 
    wood-Def stand-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 چوب را چکوندمش )فرو بردن( )*آن را(.     
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d. ləbæs-æ šur-d-əm-e-*ow 
    clothe-Def wash-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 لباس را شستمش )*آن را(.    

e. Češt-eyl-æ šiwan-əm-an-*ow 
    things-Def turn-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 وسایل را به هم ریختمشون )*آنها را(.    

f. ow kor-æ šiwan-əm-e-*ow 
    that boy-Def confuse-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

    آن پسر را گيجش کردم )*او را(.    

g. xa-(g)æ kołan-əm-e-*ow 
    egg-Def boil-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 تخم مرغ را جوشاندمش )*آن را(.    

h. lebæs-æ æle-t/ælgər-t-əm-*ow 
     clothe-Def take-1P.SL-Clitic 

 لباس را برداشتم )*آن را(.     

i. šišæ šekən-əm-*ow 
    glass-Def break-1P.SL-Clitic 

     شيشه را شکستم)*آن را(.    

j. Züy-æ kał-im-*ow 
   land-Def plant-1P.SL-Clitic 

 زمين را شخم زدم )*آنرا(.    

k. kətaw-æ nüsa-m/xwæn-im-e-*ow 
    book-Def write-1P.SL-3P.Sl-Clitic 

 کتاب را نوشتمش )*آن را(.     

 افعال مرکب

l. gušt-æ kæwaw-e-*ow kərdəm 
    meat-Def roast -3P.Sl-Clitic do-Past-1P.SL 

 گوشو را کبابش کردم )*آن را(.   
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m. Čay-a dæm-e-*ow kərdəm 
   tea-Def make-Clitic do-Past-1P.SL 

     چاي را دمش کردم )*آن را(.     

n. kətaw-æ hez-e-*ow da-m 
     book-Def lift-Clitic do-Past-1P.SL 

 کتاب را برداشتمش )*آن را(.     

( با فعل نيستيم )به همين ow-بسو )شاهد همنشيني پي (12)کدام از جمالت در هيچ
تي بسمشخص شده اسو(. از آنجا که ضمير مفعولي پي (*( با ستاره )-owدليل حضور )

( حذف شده اسو. پژوهش j 12) و (h( ،)12 i 12هاي )در مثالاین عنصر اختياري اسو، 
بيان دیگر،  ( اتخار نموده اسو. بهow-حاضر بيشتر رویکردي توصيفي نسبو به عنصر )
بو شد و مشخص گردید که نسگذاري در این پژوهش، اوالً، این عنصر بسيار پرکاربرد نام

ه ب تواند هم به مفعول معرفه و همبه این صورت که مي ؛اطالع حساس نيسوبه ساخو
اي در سوم شخص تشخيص داده شد و آن التقاي واکه ،نکره ارجاع دهد. همچنين مفعول

وعات گونه برخي تنر مفعولي قلمداد نمودیم و بدینیجایي این عنصر با ضمارا عامل جابه
عامل قياس را در پدیدآمدن برخي دیگر از تنوعات دخيل دانستيم.  ،وجيه شدند. همچنينت

يز هنوز برانگرسد که بسياري از سؤاالت پيرامون این عنصر بحثحال، به نظر مي با این
-( اجازه همنشيني عنصر مورد بحث )12مجموعه افعال ) چرا براي مثال،. اندهباقي ماند

owشده تفاوت کاربردي و جاا اینکه آیا بين صورت اصلي و شق جابهدهند. ی( را نمي
اي هتواند موضوع پژوهشکالمي وجود دارد. تحليل دقيق و یافتن پاسخ این مسائل مي

ه هاي مختلب این عنصر پرکاربرد و ناشناختشود محققان روي نقشآتي باشد. پيشنهاد مي
 تري انجام دهند. هاي مفصلپژوهش

 اضافه( با مفعول حرفow-بست )ط پي. ارتبا6ـ2
نوعي ( بهow-اند که عنصر زباني )شده مؤید این مهم بودههاي ارائهها و بحثتاکنون مثال

نما( نما )مفعولبسو نقشتوان آن را واژهمي ابا مفعول )صریح( جمله در ارتباط اسو و لذ
ر فعل الزم و هم متعدي( که این د )هم دنشوي یافو ميیهاقلمداد کرد. با این حال، نمونه

اضافه نيز درارتباط باشد. برخالف مفعول صریح که تواند با مفعول حرفعنصر زباني مي
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( ow-بسو )پي (11)هاي شود، در نمونه( مرتبط با آن بر روي فعل ظاهر ميow-بسو )پي
 اضافه ظاهر شده اسو.بر روي مفعول حرف

(13) 
a. namæ wæ post-ow læ Teran-ow kəl kər-d-əm. 

letter-Def with post-clitic from Tehran- clitic send-do-Past.1P.Sl 
 نامه را با پسو از تهران فرستادم.

b. læ mædræse-eg-ow wæ mašin-eg-ow ha-t-i. 
      from school-Indef-clitic with car-indef-clitic come-Past-2P.Sl 

اي با ماشيني آمدي.ز مدرسها  

c. wæ dæm-ow kæf-t-əm 
     with face-clitic fall-Past-1P.Sl 

 با صورت )به زمين( افتادم.

d. mašin-æ  læ/wæ kenar-dær-æ-ow ræd-e-ow kər-d-əm. 
    car-Def from/to side-door-Def-clitic cross-3P.Sl-clitic do-
Past.1P.Sl 

 ماشين را از کنار در ردش کردم.

e. læ ban-dær-æ-ow ha-t-əm 
    from above- door-Def-clitic come-Past-1P.Sl 

 از )طرف( باال آمدم.

f. læ zhᵻr-pol-æ-ow Čᵻg-m 
     from undər-bridge-Def-clitic go-Past-1P.Sl 

 از )طرف( پایين رفتم.

 11اضافه و معرفه هستند و در جمله )مفعول حرف Tehranو  post( a 11در جمله )
b )mædræse  وmašin عول حرفمف( 11اضافه و نکره هستند. همچنين، در جمله c )

dæm بسو شود که در این سه جمله پياضافه اسو. مشاهده مي)صورت( مفعول حرف
(-owبر روي مفعول حرف )( 11اضافه ظاهر شده اسو. در جمله d شاهد دوبار تکرار )

( و یکبار بعد از dærاضافه مرکب )یکبار بعد از مفعول حرف :( هستيمow-عنصر زباني )
 11) و (e 11) هايدهد. در مثالجزء ريرفعلي فعل مرکب که به مفعول مستقيم ارجاع مي

fترتيب ( بهdær و pol اضافه هستند که پينيز مفعول حروف( بسو-ow را دریافو )
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 تواندبر مفعول مستقيم، مي( عالوهow-ها شاهد هستيم که )اند. در همه این نمونهنموده
( ow-بسو )همراه با مفعول ريرمستقيم نيز تظاهر پيدا کند، با این تفاوت که در اینجا پي

 شود. بر روي خود مفعول )نه فعل( ظاهر مي
 بسو قرینه حذف شود، پياضافه به(، اگر مفعول حرفf 11و  e 11در دو مثال آخر )

(-owبر روي حرف )اضافه نمود پيدا مي( کندla zher-ow, la ban-ow بر این اساس .)
( در جمالت الزم ow-بسو )رسد که پيگونه به نظر ميو با حذف مفعول ريرمستقيم، این

 .به کار رفته اسو

 ( در جمالت الزمow-بست ). کاربرد پي7ـ2
ر، شوند. در برخي موارد دیگجا ختم نميهاي کاربرد این عنصر زباني به همينپيچيدگي

ار کفاقد مفعول ريرمستقيم )مقصد فعل حرکتي( هم به الزمِ ( در جمالتow-ظاهراً )
 د:مؤید این موضوع هستن (15جمالت رکرشده در مثال )رود. مي

(14) 
a. ha-t-əm-ow naw         
    come-Past-1P.Sl-Applicative1 inside 

 آمدم داخل.

b. Či-m-ow deyšt        
    go-Past-1P.Sl- Applicative outside 

 بيرون رفتم.   

c. kæf-t-əm-ow šun-e  
   fall-Past-1P.Sl- Applicative follow-3P.Sl (Poss) 

         افتادم دنبالش.      

d. gər-d/t-əm-ow kuł         
   take-Past-1P.Sl- Applicative back 

 کولم کرد.    

e. Češte kæf-t-ow deyšt       
   something-Past-1P.Sl- Applicative outside  

                                                            
 الحاقي   .1
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 چيزي بيرون افتاد.   

f. kæf-t-əm-ow xwar      
   fall-Past-1P.Sl- Applicative undər 

        افتادم پایين.       

اربرد اضافه هستند. از این لحاظ، کافعال فوق الزم و فاقد مفعول مستقيم یا مفعول حرف
گونه که اشاره اند. همانشدهن ارائههایي اسو که تاکنو( متفاوت از مثالow-بسو )پي

کن در لي ،گنجدل مربوط به این عنصر زباني در جستار حاضر نميئشد، بررسي همه مسا
ي و حذف برخي یآوا، هم1توان عوامل تاریخي، ادرام، الحاقهاي فوق ميارتباط با مثال

هاي ( در مثالow-عبارت دیگر، عنصر ) عناصر را در تشکيل این ساخو دخيل دانسو. به
( در فعل )الزم( اسو و اساساً متفاوت از عنصر مورد waاضافه )فوق حاصل الحاق حرف
آوا هستند. به نظر این دو عنصر زباني صرفاً هم در واقع،. اسوبحث ما در این پژوهش 

 دارند.  (15)جمالت فوق در اصل ساختاري مانند مجموعه جمالت  ،نویسندگان حاضر

(15) 
a. ha-t-əm wæ eyræ 
    come-Past-1P.Sl  to here 

 آمدم )به( اینجا.     

b. Či-m wæ owræ  
    go-Past-1P.Sl to there 

 رفتم )به( آنجا.    

c. kæf-t-əm           wæ šun-e   
   fall-Past-1P.Sl   to follow-3P.Sl (Poss) 

فتادم )به( دنبالش.   ا  

d. gər-d-æm           wæ kuł                                                   
   take-Past-1P.Sl  to back 

 گرفتم )به( کول. )کولم کرد(   

                                                            
1. application, applicative 
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e. Češt-e kæf-t               wæ deyšt   
   something-Past-1P.Sl  to outside  

 چيزي افتاد )به( بيرون.   

f. kæf-t-əm         wæ xwar 
  fall-Past-1P.Sl   to undər 

افتادم )به( پایين.        

با فراواني زیاد مورد استفاده  (15)جمالت مجموعه  و هم  (15)هم مجموعه جمالت 
آیند(. در کردي نظر مصطلح نميبه (15)هاي فارسي در گویشوران هستند )اگرچه ترجمه

هستند. اضافه اضافه و مفعول حرفداراي حرف (15)جنوبي، در اصل مجموعه جمالت 
 بسو آوا( به پي( در فعل ادرام )الحاق( شده و از لحاظ صوري شبيه )همwaاضافه )حرف

(-owشده اسو. در مورد برخي افعال پرکاربرد )، ( 15مانند a)  و(15 b بعد از الحاق ،)
اً صورتشده و صرفاضافه در فعل، قيد مکان )اینجا و آنجا( نيز به قرینه کالمي حذفحرف

( 1170مانند. کریمي و نجفي )اضافه به آنها ملحق شده باقي ميي جدید که حرفهاي فعل
( در ow-کنند. بنابراین، )عنوان الحاق در کردي کلهري یاد مياز این موضوع تحو

هاي فوق ماهيتاً از عنصر زباني مورد بحث ما متفاوت اسو و لذا با تأکيد پژوهش مثال
 ( در تناقض نيسو.ow-) بسوي پيینماحاضر بر نقش مفعول

 ( با فاعل جملهow-بست ). ارتباط پي8ـ2
 سو. ابا فاعل جمله مرتبط  ( ظاهراowً-عنصر ) (10)هاي نهایتاً، در مثال

(16) 
a. dar-a(gæ) chæft-ow   bü-æ 
         tree-def      tilt-clitic   become-is 

 درخو کج شده اسو.

b. æli zærd/chax/lær-ow       bü-æ 
          ali yellow/fat/thin-clitic   become-is 

 علي زرد/چاق/الرر شده اسو.
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هستند، فاعل دستوري در اصل مفعول منطقي  شدندر این جمالت که داراي فعل 
دن تواند باعث کج شیا هر نيروي دیگري )فاعل( مي باد( چيزي شبيه a 10اسو. در مثال )

توانند باعث نيز عواملي مانند بيماري )فاعل( مي( b 10درخو )مفعول( شود. در مثال )
 )مفعول( شوند.  æliزرد/ چاق/ الرر شدن 

 (17) 
a. wa dar-a(gæ) chæft-ow   kərd 
             wind tree-def  tilt-clitic    do-3psl 

   باد درخو را کج کرد.
b. bimari æli zard/chax/lar-ow  kərd 
             illness ali yellow/fat/thin      do-3psl 

  علي را زرد/چاق/الرر کرد. بيماري

( با مفعول b 17جمله ) ( با مفعول منطقي و درow-( عنصر زباني )a 17جمله )در 
دهد. دستوري )و منطقي( جمله در ارتباط اسو و عمالً این عنصر به مفعول ارجاع مي

-ب( اسو. این نتایج نيز مي( در این جمالت صفو )جزء ريرفعلي فعل مرکow-ميزبان )

 د.ننماي مفعولي اسو تقویو کن( نوعي حالوow-توانند این نظر را که عنصر )

 گیری. بحث و نتیجه3

ه زبان، شوند. با توجه به ردي ميیوسيله ابزارهاي زباني متنوعي بازنماهاي دستوري بهنقش
اي ژهوانواخو، تعدیالت درون نما، مطابقه،ي مانند نحو، حالویهاي مختلب از ابزارهازبان

نمایند. در این  يیگيرند تا این روابط بنيادین را بازنماو .... یا ترکيبي از این ابزارها بهره مي
نما قلمداد کردیم که از لحاظ صوري  ابو ( را نوعي مفعولow-پژوهش عنصر زباني )

 ،ه دارد. برخالف انتظاري با مفعول از منظر شخص و شمار مطابقیولي از لحاظ معنا ،بوده
بر روي  بستير مفعولي پيیکند و همانند ضمانما روي مفعول تظاهر پيدا نمياین مفعول

بستي نماي پينما را مفعولبسو نقشکند. بر این اساس، این پيفعل جمله نمود پيدا مي
-صر نميتوان مطرو کرد که بر اساس آنها این عنگذاري نمودیم. دالیل زیادي را مينام

تواند وند )تصریفي یا اشتقاقي( باشد. از جمله اینکه این عنصر مقوله درونداد را تغيير 
ي داراي جایگاه  ابت ؛گيرد )آخرین عنصر گروه فعلي(در حاشيه فعل قرار مي ؛دهدنمي
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ستي بصورت پيشنيسو )گاهي روي فعل، گاهي روي جزء ريرفعلي و گاهي هم حتي به
اسو که همواره به  يي داراي معناي مشخصیگيرد( و از لحاظ معنايقبل از فعل قرار م
ي رکر شد. در ینمادو دليل براي حالو ،دهد. چنانکه در مقدمه بحث شدمفعول ارجاع مي

( 1178، فرکردي جنوبي از توالي کلمات و مطابقه مفعولي )گوهري، شرفخاني و عزیزي
  ي گردد.یشود تا مفعول بازنمابهره گرفته مي

بر این دو ابزار، نوع خاصي از دهند که عالوههاي این پژوهش نشان ميیافته
پذیرد که تاکنون ( در کردي جنوبي صورت ميow-بستي( با استفاده از )ي )پيینمامفعول

شده در پژوهش حاضر، مفعول مورد بررسي جدي قرار نگرفته اسو. بر اساس شواهد ارائه
( 1977( و کامري )2003ز اسو، لذا رویکرد متمایز آیسن )صورت کامل از فاعل متمایبه

ه رسد کتواند درسو باشد. به نظر مينماي مورد بحث نميدر مورد استفاده از مفعول
نحوي مرتبط با خصوصيات فعل ( در کردي جنوبي بهow-بستي )نماي پياستفاده از مفعول

اده ي مانند جانداري نيز به استفیل معناو رابطه آن با مفعول باشد. چنانکه مشاهده شد، عوام
 & de Hoop) ايي یا نمایهیارتباط هستند. لذا، رویکرد بازنمااز این عنصر بي

Narasimhan, 2005) نما متأ ر از خصوصيات مبني بر اینکه استفاده از حالو
ي کرسد. همچنين، نتایج پژوهش حاتر به نظر ميفرد فعل و مفعول اسو، منطقيبهمنحصر

 & Dalrimple)پذیري و برانگيختگي کالمي از آن اسو که عامل تشخيص

Nikolaeva, 2010) نماي پيتواند استفاده از مفعولنمي( بستي-ow ،را توجيه نماید )
تاً رود. پژوهش حاضر عمدکار ميزیرا این عنصر هم با مفعول معرفه و هم با مفعول نکره به

وانند تمطالعات آتي مي و این عنصر زباني اتخار نمود نگاهي توصيفي در راستاي معرفي
( متمرکز ow-بستي )نماي پيي، کالمي و کاربردي مفعولیبرروي خصوصيات دقيق معنا

ا( هشده و دالیل همنشيني/ عدم همنشيني عنصر مورد بحث را با برخي افعال )یا مفعول
 مورد بررسي دقيق قرار دهند. 
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 نمایم. ایرادات هم تشکر مي
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