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چکیده
گویش کرمانجی خراسانی یکی از گویشهای ایرانی شمال غربی است که به رغم همجواری با خیلی از
زبانها مانند فارسی ،ترکی ،عربی ،روسی ،و ارمنی و از دست دادن برخی از ویژگیهای صرفی و نحوی
خود ،یکی از مهمترین مشخصههای تمایز دهنده صرفی و نحوی به نام نظام حالتدهی ارگتیو-مطلق را
حفظ نموده است .این نوع نظام حالتدهی از جمله ویژگیهایی است که در برخی از گویشهای ایرانی
(مانند کرمانج ی ،تالشی ،تاتی و بلوچی و غیره) هنوز باقی مانده است در حالی که در برخی دیگر (مانند
فارسی معاصر،کردی مرکزی و جنوبی ،لری ،مازندرانی ،گیلکی و غیره) ،به کلی از بین رفته است و جای
خود را به انواع نظامهای حالتدهی دیگر از جمله فاعلی-مفعولی داده است .در این تحقیقی ضمن
بررسی انواع نظام های حالت نخست نظام حالت ارگتیو در گویش کرمانجی خراسانی بررسی و سپس
با مراجعه به تعدادی از موارد فروپاشی و تبدیل آن به نظامهای دیگر خصوصاً نظام حالت دهی افقی نشان
خواهیم داد که این گویش از نظام حالت ارگتیو گسسته برخوردار است..
واژگان کلیدی
گویش کرمانجی خراسانی ،نظام حالتدهی ارگتیو -مطلق ،نظام حالتدهی فاعلی -مفعولی ،نظام حالت-
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 -1مقدمه
گویش های ایرانی منابعی پربار برای پژوهشهای زبانی ،ادبی ،جامعه شناختی ،مردم شناختی و تاریخی
هستند .همچنین شناخت حوزههای استفاده از هر زبان برای افراد دو زبانه ،برای برنامهریزان فرهنگی و
آموزشی این امکان را فراهم می آورد تا با در نظر گرفتن واقعیتها و وضعیت موجود فعلی ،روشهای مناسبی
را برای تعلیم و تربیت این افراد و رسیدن به اهداف فرهنگی و آموزشی کشور ،تدوین نمایند .با توجه به
اینکه گویش کرمانجی خراسان در زمره زبانهای ایرانی قرار دارد و در بخش هایی از کشور ایران زبان اول
مردم محسوب میشود ،نیاز به انجام چنین پژوهشی بیش از پیش احساس میشود .در روزگار کنونی
بسیاری از گویش های ایرانی خاموش شده اند و بسیاری دیگر رو به فراموشی نهاده و جای خود را به
فارسی معاصر داده اند .در این میان ،فن آوری نوین ارتباطات بر سرعت این روند افزوده است .پس جا
دارد تا هر چه سریع تر در جهت شناسایی ،ثبت ،ضبط و توصیف گویش های ایرانی از جمله کرمانجی
خراسان گامهایی برداشته شود.
کرمانجی به دلیل برخورداری از بیشترین گویشور (حدود بیست میلیون نفر) در میان سایر گویشهای کردی
از مهمترین گویشهای زبان کردی محسوب می شود و در تقسیم بندی شرق شناسان به گروه شمال یا
شمال غربی معروف است .گویشوران کرمانج در ارمنستان ،آذربایجان،آسیای میانه ،ترکیه ،سوریه ،شمال
عراق ،و در ایران ،در نواحی غرب دریاچه ارومیه و شمال خراسان (بجنورد،اسفراین ،شیروان ،آشخانه،
قوچان ،درگز ،کالت و )...پراکنده اند .طبق آمارهای غیر رسمی جمعیت کرمانجهای استان خراسان حدود
 088هزار نفر است که در مناطقی از خراسان شمالی و در بخش هایی از شمال خراسان رضوی زندگی
میکنند..
پاپلی یزدی ( ) 2631معتقد است که تعداد معدودی از کردهای کرمانج قبل از دوره صفویه در خراسان
بوده اند که از زمان شاه اسماعیل و شاه عباس جمعیت آنها افزایش یافته است .عضدی ( )9-0 :2601نیز
معتقد است مهاجرت قوم کرمانج به این منطقه در سه مرحله انجام گرفته است" :هجرت نخست در زمان
حکومت خسرو انوشیروان ساسانی رخ داده است و هجرت دوم پس از شهادت حضرت علی(ع) است که
طرفداران معاویه در جنوب ترکیه و شمال عراق به شیعیان کرد سخت گرفتند تا جایی که مجبور شدند
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دیار خویش را ترک نمایند که نمونه بارز آن قیام ابومسلم خراسانی بر حکومت وقت میباشد .هجرت سوم
زمان شاه اسماعیل صفوی صورت گرفته است .چون مراقبت از مرزهای شمال شرق ایران دشوار بوده
است به این خاطر شاه اسماعیل گروهی از کرمانجهایی را که در غرب ایران می زیستهاند روانه مرزهای
شمالی خراسان میکند .اکثر مورخین برای نشا ن دادن زمان مهاجرت ایل کرمانج به خراسان به این مرحله
استناد می کنند .این در حالی است که قبل از این نیز ایل کرمانج در این منطقه بوده است .در کتاب "منم
تیمور جهانگشا" و "سفرنامه کالویخو" سفیر پادشاه اسپانیا به طور صریح به قدمت کرمانجهای خراسان
اشاره شده که  188سال پیش از تشکیل سلسله دولت صفویه بوده است".
 -2پیشینه مطالعات مربوط به نظام حالت در گویشهای ایرانی
نخستین مقالهای که به موضوع حالت در زبانها و گویشهای ایرانی پرداخته است مربوط به کلباسی ()2613
تحت عنوان "ارگتیو در گویشها و زبانهای ایرانی" است که در مجله زبان شناسی به چاپ رسیده است.
کلباسی در این مقاله پس از پرداختن به ریشه و معنی اصطالحی ارگتیو به نقل از الینز )651 :2903( 2به
رده شناسی زبانها از نظر نشانههای فاعلی و مفعولی میپردازد و زبانها را از این نظر به پنج دسته (خنثی،
فاعلی-مفعولی ،ارگتیو-مطلق ،سهگونه و گونه نادر) تقسیم و برای هر یک از آنها نمونههایی از زبانهای
مختلف ذکر میکند.
ساخت ارگتیو در گویش تاتی خلخال موضوع مقاله دیگری است که توسط رضایتی با همکاری سبزعلی-
پور ( )2603انجام شده است .آنها در این مقاله ابتدا حالتهای فاعلی و غیر فاعلی اسامی و ضمایر را
توصیف نموده اند ،سپس جایگاه ناپایدار ضمایر متصل غیر فاعلی (وندهای ضمیری) در ساختمان جمالتی
که ویژگی ارگتیو دارند را با مثالهای متعدد نشان دادهاند و در پایان به تحلیل ساخت ارگتیو در این گویش
از جهات مختلف پرداختهاند .به نظر آنان د ر گویش تاتی خلخال عالوه بر فعلهای ماضی متعدی برخی از
فعلهای الزم نیز متاثر از ساخت ارگتیو هستند.
گویش تالشی نیز از دیگر گویشهای ایرانی جدید است که در سالهای اخیر به جهت دارا بودن ویژگیهای
منحصر به فرد از جمله ساخت ارگتیو مورد مطالعه افراد زیادی قرار گرفته است .رضایتی کیشهخاله
( )2601در مقالهای با عنوان "ارگتیو در گویش تالشی" موضوع ارگتیو را در سه گونه عمده تالشی (تالشی
شمالی ،تالشی مرکزی و تالشی جنوبی) مورد بررسی قرار داده است و صورتهای مختلف آن را با مثالهای
متعدد نشان داده است.
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کورن )1885( 2نیز اخیراً در مقالهای با عنوان "نشانداری موضوعها در ساختهای آمیخته و ارگتیو بلوچی"
به توصیف زبانشناختی گویش بلوچی پرداخته است و به این نکته مهم اشاره نموده است که گویش
بلوچی نیز به مانند دیگر گویشهای ایرانی جدید دارای ساخت مرکب ارگتیو-مطلق و فاعلی-مفعولی است.
غالمی و گوتینگن )1889( 1نیز در مقالهای تحت عنوان " ساخت کنایی (ارگتیویتی ) در باختری" ،گویش
باختری (از گویشهای ایرانی میانه در افغانستان) را از نظر نظام حالتدهی مورد مطالعه قرار دادهاند .هدف
آنان از نگارش این مقاله نشان دادن شکلهای خاص ساخت کنایی در باختری است .در این مقاله مشخص
شده است که این گویش نیز به مانند دیگر گویشهای ایرانی دارای نظام حالتدهی ارگتیو گسسته است که
در این حالت از نظام مطابقه فعل با مفعول از نظر شخص و شمار بهره میبرد.
دانش پژوه( )2609در فصل سوم کتاب" ارگتیو در زبان کردی" به بررسی ساخت ارگتیو در زبان کردی
پرداخته و ضمیر و ویژگیهای صرفی و نحوی گویشهای مختلف کردی از جمله کرمانجی (شاخه شمالی
گونه ارومیهای) را بررسی نموده است .فصل نخست این کتاب به زبان کردی و گویشها و گونههای این
زبان اختصاص دارد و در آن ساخت ارگتیو و ویژگیهای زبانهای فاعلی-مفعولی تشریح شده است.
دبیرمقدم ( )1821نیز طی مقالهای به زبان انگلیسی با عنوان "ردهشناسی زبانی :یک چشمانداز ایرانی" با
جمع آوری دادههایی در مورد زبانهای ایرانی از جمله گونههای مختلف کردی (سورانی شاخه کردی
مرکزی در سنندج ،استان کردستان و کردی سلیمانیه عراق) ،تالشی ( گویش ایرانی شمال غربی در تالش،
استان گیالن) و دوانی ( گویش ایرانی جنوب غربی در شمال شرق کازرون ،استان فارس) و تحلیل آنها از
دیدگاه ردهشناسی کامری ) 2910( 6نشان داده است که همه زبانهای ایرانی شدیداً از یک نظام مطابقه به
عنوان یک پارامتر ردهشناختی بهره میبرند .او در این مقاله با اشاره به ردهشناسی زبانی مورد نظر کامری
نشان میدهد که نظام سه گونه (رده )dکه در تعریف کامری فاعل ،کنش گر و کنش پذیر (که در برخی
منابع به جای آن از مفعول استفاده شده است) به طور متفاوتی نشاندار میشوند و رده ( )eکه هیچ نامی را
برای آن ذکر نکرده است و در آن فاعل و عامل شبیه به هم و کنش پذیر به طور متفاوتی نشاندار میشوند
در زبانهای ایرانی ذکر شده نظامهای پایدار و زایایی هستند .او همچنین در این مقاله به این نکته اشاره می-
کند که همه زبانهای ایرانی از یک نظام مطابقه قوی بهره میبرند .و در نهایت به این نتیجه دست مییابد
که زبانهای ایرانی به جز کردی کلهری به دو نوع تقسیم میشوند.2 :فاعلی-مفعولی .1غیر فاعلی-مفعولی
که نوع دوم تعدادی از احتماالت را شامل میشود :الف .نظام سه گونه ب .نظام دوگونه پ .نظام ارگتیو-
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شجاعی ( )1885نیز مطالعه جامعی درباره کرمانجی شمال غرب ایران (گیالن) انجام داده است .او تغییرات
الگو و نظامهای حالت دهی را در این گویش مورد بررسی قرار داده است.
مطالعات مربوط به گویش کرمانجی خراسان از منظر نظام حالت دهی و مطالعات تطبیقی ،تنها به یک
پژوهش کارشناسی ارشد محدود میشود .ترقی ( )2619در پژوهش کارشناسی ارشد خود به مقایسه لهجه
کرمانجی خراسان با لهجه های دیگر زبان کردی(کرمانشاهی-مهابادی) پرداخته و برای اولین بار از منظر
زبانشناسی مقابلهای ،ساخت جمله در کرمانجی خراسانی را با دیگر گویشهای زبان کردی مورد مقایسه
قرار داده است .او به طور گذرا و تنها در صفحات ( )65-69ویژگیهای زبانهای فاعلی-مفعولی و همچنین
ارگتیو-مطلق را بر میشمارد و با ذکر چند مثال به ساخت ارگتیو-مطلق و فاعلی-مفعولی در این گویشها
میپردازد.
 -3تحول تاریخی نظام حالت در زبانهای ایرانی
از نظر نحوه نشانداری موضوعهای اصلی فعل و همچنین از نظر رده شناسی زبان برخی چون کورزوا
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( )581 :2999معتقدند که نظام حالت دهی غالب در زبان فرضی هند و اروپایی به عنوان نیای زبانهای
ایرانی باستان از نوع فاعلی-مفعولی بوده است و به اعتقاد ویندفور ( )2995به احتمال قوی این زبان در
مراحل اولیه اش ،نشانداری حالت ،جنس و شمار نداشته و یا اگر داشته در حد بسیار کمی بوده است و
پایانههای حالت فقط به طور تدریجی و در طول زمان توسعه یافتهاند.
دیکسون ( ) 21 :2991معتقد است همه زبانهای ایرانی جدید به طور کلی دارای یک نظام حالتدهی
ارگتیو-گسسته میباشند به عبارت دیگر یک نظام حالت ترکیبی فاعلی-مفعولی و ارگتیو-مطلق  .ساخت
ارگتیو-مطلق فقط در جملهوارههای وابسته به بن ماضی فعلهای متعدی دیده میشود و در بقیه ساختها
حالت فاعلی-مفعولی حاکم است.
کامری (169 :1889و  ) 19 :2998نیز به همه زبانهای ایرانی میانه و جدید ویژگیهای مشترکی اختصاص
میدهد به عنوان مثال توالی واژگان بینشان در همه آنها از نوع فعل پایانی و نظام زمانی همه آنها همواره
بر اساس دو بن فعلی حال و گذشته است .از نظر او بن مضارع یا حال در ایرانی باستان مستقیما میراث
زبان فرضی هند و اروپایی است در صورتی که بن ماضی یا گذشته بر اساس یک صورت وصفی با پایانه
فعلی " "-taشکل گرفته است .این وجه وصفی یک رویکرد معلوم برای فعلهای الزم داشته اما در اصل در
صیغه متعدی مجهول صرف میشده است.نمونه زیر از فارسی باستان نشان می دهد که این پایانه در افعال
 hagmaو  kartبرای ساختن وجه وصفی مجهول بکار می رود.
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1. hamiçiyā hagma-tā.
S:NOM

V-ending

"شورشیان جمع شدند".

2. ima tya manā kar-ta-m.
A:GEN V-ending

"این همان چیزی است که توسط من انجام شد".
بکارگیری مجدد وجه وصفی ساخت مجهول به عنوان یک فعل معلوم در ساختهای متعدی باعث بوجود
آمدن ساخت ارگتیو د ر زمان گذشته گردید .این نظام حالت دهی در زمان گذشته همچنان در تعدادی از
زبانهای ایرانی جدید از قبیل بلوچی ،تالشی ،کرمانجی و غیره حفظ شده است اما در مجموع اکثر زبانهای
ایرانی جدید مراحل گوناگونی در جهت فروپاشی نظام حالت ارگتیو-مطلق در زمان گذشته و حرکت به
سمت نظام حالت فاعلی-مفعولی پشت سر گذاشتهاند
اخیراً نیز هیگ ( )15 :1880نظام حالت اولیه ایرانی باستان در همه زمانها را هم از نظر حالتدهی و هم از
نظر مطابقه ،فاعلی-مفعولی معرفی کرده است .فاعل و عامل هر دو حالت صریح و با فعل مطابقت داشته-
اند در حالی که مفعول با یک حالت خاص (غیر صریح) نشاندار شده است .او برای اثبات ادعای خود
شواهدی از فارسی باستان و اوستایی ارائه میدهد:

3. Pasāva adam kāram frāišay-am bābirum.
V- ending

A:NOM A:ACC

"بی درنگ یک سپاه را روانه بابل کردم".

4. Adam xšāyaθiya abav-am.
S:NOM

V- ending

"من پادشاه شدم".
هیگ (همان) در ادامه می افزاید که این الگو در فارسی میانه حفظ شده است اما خیلی از زبانهای ایرانی
جدید از الگویی به غیر از فاعلی-مفعولی پیروی میکنند .راسخ مهند ( )23 :2600نیز با ارائه همان شواهد
نظام حالت فاعلی-مفعولی را در فارسی باستان مورد تاکید قرار میدهد.
اگر نظریه هیگ ( )15 :1880مبنی بر فاعلی-مفعولی بودن نظام حالت در ایرانی باستان را بپذیریم این
سوال پیش میآید که منشا نظام حالتدهی ارگتیو-گسسته در برخی از زبانهای ایرانی جدید چیست؟ برای
رسیدن به پاسخ این سوال نظریه برخی از زبانشناسان را به طور خالصه بررسی خواهیم کرد:
به اعتقاد خیلی از زبان شناسان ریشه نظام حالت ارگتیو-مطلق در ساختهای گذشته متعدی در زبانهای
ایرانی جدید ،وجه وصفی(همراه با  )-taایرانی باستان است که وابسته به بن ماضی است .این ساخت از
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دیدگاه خیلی از زبان شناسان ،همچون اسکیرف )120 :2905( 2ساخت " "1m.kنامیده شده است .برخی
چون بنونیسته 2951( 6و  )2933و  ،اندرسون )636-621 :2911( 1این ساخت را یک ساخت ملکی
معرفی میکنند .در حالی که افرادی چون باینون ( ،)2919پاینه ،)2908( 5اسکیرف ( )111-122 :2905و
هریس و کمپل ( )111-116 :2995با پیروی از کاردونا ( )21-2 :2918اعالم کردند که این ساخت ،یک
ساخت مجهول است .از نظر پاینه ( )553 :2990تبدیل ساخت معلوم به مجهول و فروپاشی حالت اضافی
و برایی و تبدیل آنها به یک حالت غیر صریح خاص منجر به تولید یک ساخت ارگتیو شده است که در آن
عامل فعل مجهول (حالت اضافی) مجدداً به عنوان عامل فعل معلوم به صورت صریح و فاعل مجهول اولیه
به عنوان مفعول در حالت غیر صریح به کار گرفته شده و دستگاه مطابقه فعلی به سمت مفعول گرایش پیدا
کرده است .اسکیرف )120 :2905( 3ویژگیهای ساخت مجهول " "m.kرا چنین ذکر میکند .2 :گزاره در
این ساخت ،شکلی از فعل با معنی مجهول است  .1مفعول مستقیم در ساخت معلوم ،فاعل دستوری در
ساخت مجهول میشود  .6فاعل دستوری ساخت معلوم اگر در ساخت مجهول ارائه شود ،عامل میشود و
معموالً به وسیله یک تکواژ نشاندار میگردد .در این دیدگاه،ساخت کنایی باید در نتیجه انتقال ویژگیهای
فاعل دستوری در ساختار مجهول به گروه اسمی عامل در ساخت متعدی پدید آمده باشد ،که در نهایت
این گروه عاملی ،فاعل ساخت کنایی شده است.
هیگ ( )19-13 :1880ساخت " "m.kرا یک ساخت اضافی آزاد 1میداند که هسته آن یک شکل فعلی
غیر صرفی یا وجه وصفی است .از نظر او این ساخت تشکیل شده از الف)یک گروه اسمی دارای حالت
فاعلی ب) یک گروه اسمی عامل در حالت اضافی ج) یک وجه وصفی با نشانگر ""-taبعد از بن فعلی
" "karبه معنی انجام دادن است .او (همان  )03-01:با پیروی از بنوینسته ( )2951منشا ساخت اضافی
 m.kرا یک ساخت ملکی بیرونی "EPC" 0میداند .به اعتقاد او در این ساخت ،مالک به شکل حالت
اضافی ( )by meنشاندار میشود و مالک چنین ساختی به عامل در ساخت اضافی " "m.kتبدیل شده و
سپس به صورت ارگتیو در ایرانی میانه تجلی یافته تا اینکه به ایرانی جدید رسیده است.
 -4انواع نظامهای حالتدهی از منظر رده شناسی
یکی از انواع رده بندی زبانها تقسیم آنها بر مبنای آرایش سازهای ،مطابقه و حالتدهی است که موضوع
اصلی پژوهش حاضر میباشد .زبانهای مختلف در روش آرایش موضوعهای یک فعل به لحاظ نحوی به
1

Skjærvø
ima tya manā kar-ta-m.
3
Benveniste
4
Anderson
5
Payne
6
Skjærvø
7
Free genitive structure
8
External possessive case
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عنوان فاعل یا مفعول با هم فرق دارند .در خیلی از زبانها فاعل دارای حالت فاعلی در گروه اسمی است و
با فعل صرفی از لحاظ شخص و شمار مطابقت میکند .اما در برخی دیگر از زبانها ،فاعل به گونهای دیگر
نشاندار میشود و در همه زمانها با فعل مطابقت نمیکند .همچنین زبانهای مختلف از لحاظ نظام حالت
دهی که موضوعهای اصلی فعل را نشاندار یا بی نشان میکند و شرایط نحوی و واژگانی حاکم بر حاالت
خاص با هم متفاوتند.
کامری ( )660-661 :2910از دیدگاه رده شناسی و بر اساس نظام حالتدهی ،و همچنین از نظر نظام
مطابقه ،زبانها را به  5دسته یا رده اصلی تقسیم میکند:
.2خنثی :2زبانهایی که فاعل فعل الزم و عامل صورت یکسانی با مفعول دارند ،در رده نظامهای خنثی قرار
میگیرند .با این وجود این زبانها ممکن است به لحاظ نحوی در روش آرایش موضوعهای فعلی صریح
(فاعلی) و موضو عهای غیر صریح (غیر فاعلی) با هم فرق داشته باشند .همچنین در خیلی از زبانها گروه
اسمی که فاعل است و حالت فاعلی دارد با فعل از لحاظ شخص و شمار مطابقت میکند .بر اساس نظر
نیکالس )2991( 1فقط  1زبان در جهان و فقط در حوزه جغرافیایی جنوب شرقی آسیا از این نوع نظام
حالتدهی ( )S=A=Oاستفاده میکنند.
جدول  :2تراز 3موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی خنثی

S
A

O

مثالهای ( )1-5نمونه ای از این نوع نظام حالت دهی را نشان می دهند .همانگونه که در مثالها مشخص
است ،گروه اسمی از نظر صوری (ساختواژی) هیچ نشانگر خاصی نپذیرفته است .این شرایط هنگامی در
زبان انگلیسی حاکم است که موضوعهای فعلی اسم باشند ،اما اگر موضوعهای فعلی ضمیر باشند شرایط
دیگری در زبان انگلیسی بوجود میآید که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

5. The bus is coming.
S

6. The bus hit the boy.
A

7. I saw the bus.
O

1

Nuetral
Nichols
3
(اصطالحی که زبانشناسانی چون هیگ ( )4002 ،4002برای تشریح نظام حالت دهی در زبانهای ایرانی خصوصاً زبان کردی بکار بردهAlignment -
2

اند).
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 .1فاعلی-مفعولی :2در این دسته از زبانها فاعلِ فعل الزم و عامل به یک صورت و مفعول به صورتی دیگر
نشاندار میشوند .مطالعات نیکالس ( )2991در باب این موضوع نشان میدهد که فقط  96زبان دنیا که
حوزه جغرافیایی آنها تقریباً در همه جهان پراکنده است از این نوع نظام حالتدهی ( )S=A≠Oبهره می-
برند .انگلیسی ،اگر موضوعهای فعلی آن ضمیر باشند نمونهای از این نوع نظام حالت دهی محسوب می-
شود چراکه فاعل و عامل به یک شکل و مفعول به شکلی دیگر نشاندار میشوند.
جدول  :1تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی فاعلی-مفعولی

S
A

O

8. He came.
S

9. He will see him/The boy.
O

A

 .6ارگتیو-مطلق : 1به الگوی دستوری اشاره دارد که در آن فاعل یک فعل الزم و مفعول به یک روش و
عامل به روشی دیگر نشاندار میشوند (دیکسون  )2 :2991به عبارتی دیگر در این نظام حالت دهی فاعل
فعل الزم و مفعول دارای صورت یکسان و بی نشان و عامل به صورت متفاوتی نشاندار میشود
( .)S=O≠Aچنین انگاره یا الگویی 6از نظر ام سی گریگر ( )1889فقط در سطح ساختواژی وجود دارد
اما از نظر کامری ( )661 :2910میتوان همه الگوهای حالتدهی را در سطح نحوی (مطابقه) نیز مشاهده
نمود .مطالعات ام سی گریگر )1889( 1نشان میدهد که حدود یک پنجم زبانهای دنیا از این الگو پیروی
میکنند.
زبانهای ارگتیو بر دو دسته اند :الف) ارگتیو کامل :فاعل فعل متعدی در این زبانها ،در تمامی زمانها
نشاندار و فاعل فعل الزم و مفعول نیز در تمامی زمانها بی نشان است .زبان دیربال 5و قفقازی  3نمونهای از
اینگونه زبانها هستند (دیکسون  .)28 :2991ب) ارگتیو گسسته (ناقص) .هولمر )1882( 1ساخت کنایی
گسسته را نظامی میداند که در آن ،دو الگوی متفاوت ارگتیو-مطلق و همچنین فاعلی-مفعولی  ،بسته به
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3
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4
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یک یا چند عامل جایگزین یکدیگر میشوند .از دید او این دو الگو به عنوان تصویر یکدیگر عمل میکنند
و میتوانند در کنار هم و همزمان در یک زبان مشخص وجود داشته باشند .به عبارت دیگر ارگتیو گسسته
حالتی ترکیبی از دو نظام حالت دهی صرفی-نحوی است که در زمان حال فاعل و عامل به صورت صریح
و مفعول به صورت غیر صریح نشاندار و در زمان گذشته فاعل و مفعول به صورت صریح و عامل به
صورت غیر صریح نشاندار میشود و از نظر شخص و شمار و جنس ،مطابقه مفعول با فعل وجود دارد.
دیکسون ( )21 :2991نظام حالتدهی در برخی زبانهای ایرانی را ،نیمه ارگتیو یا به اصطالح خودش از
نوع ارگتیو-گسسته 2میداند به دلیل اینکه فقط در ساخت متعدیِ زمان گذشته دارای الگوی ارگتیو-مطلق
است و در بقیه ساختها از الگوهای حالتدهی دیگر از جمله فاعلی-مفعولی پیروی میکنند.
مطالعات نیکالس ( )2991نشان میدهد که حدود  10زبان دنیا در حوزههای جغرافیایی قفقاز ،جنوب
آسیا ،اقیانوسیه ،آمریکا و استرالیا دارای نظام حالتدهی ارگتیو کامل و  12زبان دنیا نیز در حوزه جغرافیایی
قاره آمریکا از نوع ارگتیو گسسته هستند .بر اساس مطالعات دیکسون ( )28 :2991دیربال نمونهای از
زبانهای ارگتیو کامل است:

10. ŋuma banaga-nvu.
S:ABS

"پدر برگشت".

11. ŋuma yabu-ŋgu bura-n.
A:ERG

O:ABS

"مادر پدر را دید".

12. Yabu ŋuma-ŋgu bura-n.
A:ERG

O:ABS

"پدر مادر را دید".
همانگونه که در مثالهای فوق دیده میشود گروه اسمی " "ŋumaبه معنی "پدر" در جایگاه فاعل و
مفعول دارای حالت مطلق یا بی نشان و در جایگاه عامل دارای حالت ارگتیو و نشان دار است .این نظام در
همه زمانهای حال ،گذشته و آینده در زبان دیربال حاکم است .اما در برخی زبانها این نوع نظام حالتدهی
به صورت گسسته و فقط در زمان گذشته حاکم است و در بقیه زمانها از نظام حالتدهی فاعلی-مفعولی
تبعیت میکند.
جدول  :6تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی ارگتیو-مطلق

S
A

O

Split-ergative
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 .1سه گونه :2این نوع نظام در زبانهایی بکار میرود که در آنها فاعلِ فعل الزم ،عامل و مفعول هر کدام به
شکل متفاوتی نشاندار میشوند.
مطالعات نیکالس ( )2991نشان میدهد که در کل جهان ،فقط یک زبان در استرالیا از این نظام حالت-
دهی( )S≠A≠Oاستفاده میکنند .اما دیکسون ( )56 :2911بدون ارائه آمار بخصوصی در این زمینه معتقد
است که برخی از زبانها ،این نوع نظام حالت دهی را فقط برای تعداد محدودی از گروهای اسمی بکار
میبرند .او با ارائه مثالی از زبان دیربال ،نشان میدهد که ضمیر استفهامی در این زبان دارای شکلهای
متمایزی برای فاعل فعل الزم ( ،)wanyaعامل ( )wanydyuو مفعول یا ( )wanyunaاست اما این
موضوع در مورد گروههای اسمی دیگر صادق نیست .کپل )51-63 :2939( 1هم با توجه به دادههای
جمعآوری شده از زبان موتو 6از زبانهای گینه نو نشان داده است که در این زبان حرف اضافه " "-naبعد
از فاعل "-ese" ،یعنی بعد از عامل می آید و مفعول یا کنش پذیر بدون هیچ نشانگری باقی میماند
بنابراین باید گفت که این زبان از نوع سه گونه است:

13. Mero-na e ginim.
S

"پسر ایستاده است".

14. More-ese aniani e heni-gu.
O

A

"پسر غذا را به من داد".
کامری ( ) 661-661 :2901براین ادعا خط بطالن کشید و معتقد است که این زبان از نوع سه گونه نیست
چراکه حرف اضافه " "-eseبعد از عامل اختیاری است و شرایط رخداد حرف اضافه " "-naبعد از فاعل
مبهم و پیچیده است و از یک گویش به گویشی دیگر متفاوت است با این حال او با فراهم آوردن مثالهایی
از زبانهای مختلف به این نکته اکتفا میکند که نظام رده شناختی زبانی سه گونه با سه نشانگر صرفی
متفاوت یک گونه نادر در میان همه زبانهای جهان محسوب میشود .الزم به ذکر است که در برخی منابع
از جمله هسپل مث ( )1885از این نوع نظام با عنوان فعال 1نیز یاد شده است.
جدول  :1تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی سه گونه

S
A

O
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افقی :2در این دسته از زبانها عامل و مفعول به صورت یکسان ولی فاعل فعل الزم به صورت

متفاوت نشاندار میشوند ( 1.)S≠A=Oهسپل مث ( )1885این نوع نظام حالتدهی را به همراه نظام
حالتدهی سه گونه ،از گونههای نادر در زبانهای دنیا میداند و کامری ( )661 :2901نیز معتقد است که
هیچ شاهدی از این نوع زبانها در دنیا وجود ندارد .با این حال دبیر مقدم ( )1821این دو نظام حالتدهی
(سه گونه و افقی) را در زبانهای ایرانی نظامهای پایدار و زایایی معرفی میکند .او در توجیه این نظر مدعی
است که این نظام در نتیجه تحول زبانهای ایرانی از نظام حالت ارگتیو-مطلق به نظام فاعلی-مفعولی بوجود
آمده است.
جدول  :5تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی افقی

S
A

O

 -5نظام حالت دهی در گویش کرمانجی
گویش کرمانجی برای نشان دادن حالت دستوری هر یک از موضوعهای اصلی فعل که به شکل گروه
اسمی و یا ضمیر بکار می روند ازروش ساختواژی به صورت محدود بهره می برد اما از روش نحوی به
طور گستردهای استفاده میکند .به عبارت دیگر گروه های اسمی و ضمایر از نظر ساختواژی دارای حالت
دوگانه (صریح در برابر غیر صریح) هستند ،ویژگی که این گویش از زبان ایرانی باستان به ارث برده است.
بنابراین در موقعیتهای بینشان میتوان از طریق شکل ساختواژی هر یک از گروه های اسمی یا ضمایر ،به
نقش یا حالت دستوری آنها پی برد .اما در موقعیتهای گفتمانی نشانداری که تحت تاثیر عوامل مختلف
درون زبانی (قلب ،مبتدا سازی و غیره) و برون زبانی (همجواری با زبانهای دیگر از قبیل فارسی یا ترکی)
قرار گرفته است حالت دوگانه اسامی و ضمایر در برخی یا همه جایگاههای موضوعی فعل از بین میرود
و شکل ساختوازی آنها به صورت خنثی تبدل میشود.

Horizontal
2

1

الزم به ذکر است که نام افقی برای این نوع نظام حالت دهی از طرف کامری انتخاب نشده است بلکه این عنوان بر اساس تقسیم
بندی هسپل مث ( )4002صورت است.
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با توجه به اینکه نظام حالت دهی بنیادین در گویش کرمانجی به صورت ترکیبی از نظامهای حالتدهی
"فاعلی-مفعولی" و "ارگتیو-مطلق" می باشد .بنابراین در ادامه برای نشان دادن این رابطه به برخی از
ویزگیهای نظام فاعلی-مفعولی و همچنین ارگتیو-مطلق در گویش کرمانجی مختصر اشاراتی می شود:
 -5-1ویژگی های نظام فاعلی-مفعولی در گویش كرمانجی
گویش کرمانجی خراسان در ساختهای فاعلی-مفعولی دارای ویژگی هایی است که می توان به شزح زیر
خالصه نمود:
فاعل فعل الزم در همه زمانها و فاعل فعل متعدی (عامل) در زمان حال و آینده برای گروههایاسمی و همچنین ضمایر دارای شکلهای یکسان و بی نشان و بنابراین دارای حالت فاعلی هستند.

15. xəzān ža sar ?asp'i da-kav-ə.
S:NOM

PREFIX+INTR.PRS:3SG

"بچه از اسب میافتد".

16. xəzān ža mə da-t'ərs-i.
PREFIX+INTR.PST:3SG

A:NOM

"بچه از من میترسد".

17. xəzān k'evr d-āviž-ə.
A:NOM

TR.PRS:3SG

"بچه سنگ را میاندازد".
در مثالهای ( ،)21-25گروه اسمی " "xəzānبه معنی "بچه" ،سوم شخص مفرد ،در جایگاههای فاعل
فعل الزم زمان حال ،فاعل فعل الزم زمان گذشته و فاعل (عامل) فعل متعدی زمان حال صورتهای یکسان
و بی نشان دارد ،بنابراین دارای حالت فاعلی است.

18. ?az la vərā ?a-sak'ən-əm.
PREFIX+INTR.PRS:1SG

S:NOM

"من اینجا میایستم".

19. ?az zū ža xawe holəst-im.
INTR.PST:1SG

A:NOM

"من زود بیدار شدم".

20. ?az nin da-p'ež-əm.
A:NOM PREFIX+TR.PRS:1SG

"من در حال پختن نان هستم".
15

در مثالهای ( )18-20ضمیر اول شخص مفرد " "?azبه معنی "من" جایگاههای فاعل فعل الزم زمان حال،
فاعل فعل الزم زمان گذشته و فاعل (عامل) فعل متعدی زمان حال صورتهای یکسان و بی نشان دارد،
بنابراین دارای حالت فاعلی است.
فاعل فعل الزم و مفعول فعل متعدی در زمان حال و آینده برای گروه های اسمی و همچنین ضمایردارای شکلهای متفاوتند .به عبارتی دیگر فاعل فعل الزم بی نشان و مفعول نشاندار خواهد بود.

21. žənək' ?a-gir-i.
S:NOM PREFIX+INTR.PRS:3SG

"زن در حال گریه کردن است".

22. žənək' mər-ø.
S:NOM INTR.PST:3SG

"زن مرد".

23. K'ačək žənək'-e ?a-k'ož-ə.
PREFIX+TR.PRS:1SG

O:ACC

A:NOM

"دختر زن را میکشد".
در مثالهای ( )11-12گروه اسمی "' "žənəkبه معنی "زن" به عنوان فاعل فعلهای الزم در زمانهای حال و
گذشته یکسان و بی نشان ،بنابراین دارای حالت فاعلی است .اما در مثال ( )16گروه اسمی "' "žənəkبه
عنوان مفعول فعل متعدی در زمان حال با نشانگر " "-eاز فاعل متمایز و نشاندار شده است بنابراین دارای
حالت مفعولی است.

24. ?am rādakav-əne.
S:NOM PREFIX+INTR.PRS:1PL

"ما داریم میخوابیم".

25. ?am rākat-əne.
S:NOM INTR.PST:1SG

"ما خوابیدیم".

26. ?aw ma ?a-wastin-ə.
A:NOM O:ACC PREFIX+TR.PRS:3SG

"او من را خسته میکند".
?a-wastin-əne.

27. ?am wi

A:NOM O:ACC PREFIX+TR.PRS:3SG

"ما او را خسته میکنیم".
در مثالهای ( )15-11ضمیر اول شخص جمع " "?amبه معنی "من" به عنوان فاعل فعل الزم در زمان
حال و گذشته یکسان و بی نشان و در نتیجه دارای حالت فاعلی است ،در حالی که همین ضمیر در در
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مثال ( ) 13به عنوان مفعول زمان حال دارای صورت متفاوت و نشاندار " "maاست .بنابراین دارای حالت
مفعولی است.
 فعل از نظر شخص و شمار با فاعل فعل الزم در همه زمانها و فاعل فعل متعدی (عامل) در زمان حال وآینده مطابقت می نماید (برای توضیحات بیشتر به بخش قبل ،روش مطابقه فاعلی-مفعولی در گویش
کرمانجی مراجعه شود) .در هر یک از مثالهای ( )68-10با تغییر فاعل فعل الزم و عامل از اول شخص
مفرد به صیغگان بعدی پایانه فعلی نیز از آن پیروی و با آن مطابقت نموده است.
wi

?a-bāxšin-əm.

28. ?az

A.1SG:NOM O:ACC PREFIX+PRS+1SG

"من او را خواهم بخشید".
wi

?a-bāxšin-i.

29. T'o

A.2SG:NOM O:ACC PREFIX+PRS+2SG

"شما او را خواهید بخشید".
wi

?a-bāxšin-ə.

30. ?aw

A.3SG:NOM O:ACC PREFIX+PRS+3SG

"او او را خواهد بخشید".
با توجه به اینکه ریشه فعل در همه مثالهای فوق متعدی و مضارع است ،با این وجود ویژگیهای ذکر شده
در مثالهای فوق در مورد ساختهای الزم زمان حال و گذشته نیز صادق است و فعل از لحاظ شخص و
شمار با فاعل مطابقت مینماید .در مثالهای زیر مطابقه فاعل و فعل الزم مشخص است:

31. ?az ža māl warkat-/wardakav-əm.
1SG

+

PRS

PST /

S.1SG:NOM

"من خانه را ترک کردم/ترک میکنم".

32. T'o ža māl warkat-/wardakav-i.
PST /

PRS +2SG

S.2SG:NOM

"شما خانه را ترک کردید/ترک میکنید".
33. ?aw ža māl warkat-ø/wardakav-ə.
PRS+ 3SG

/

PST

S.3SG:NOM

"او خانه را ترک کرد/ترک میکند".
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 -5-2ویژگی های نظام ارگتیو-مطلق در گویش كرمانجی
همانگونه که در بخشهای قبلی گفته شد ،گویش کرمانجی از نظر رده شناسی در رده زبانهای نیمه ارگتیو یا
گسسته قرار دارد .یعنی فقط در ساختهای متعدی زمان گذشته ویژگیهای نظام ارگتیو مطلق را داراست و
در بقیه ساختها از ویژگیهای نظام فاعلی-مفعولی پیروی میکند .ویژگیهای نظام ارگتیو-مطلق در گویش
کرمانجی به شرح زیر است:
فاعل فعل متعدی(عامل) و مفعول در زمان گذشته برای گروههای اسمی و همچنین دارای شکلهایمتفاوت هستند .به عبارت دیگر عامل نشاندار و دارای حالت ارگتیو و مفعول بی نشان و دارای حالت
مطلق است.

33. merək' hāt-ø.
S.3SG:NOM PST+3SG

"مرد آمد".

34. ?awnā hāt'-ən.
S.3PL:NOM PST+3PL

"آنها آمدند".
giyānd-ən.
PST+3PL

35. merək’-e ?awnā

A.3SG:ERG O.3PL:ABS

"مرد آنها را برد".
merək' giyānd-ø.
PST+1SG

36. Wān

A.3PL:ERG O.3SG:ABS

"آنها مرد را بردند".
در مثالهای ( )63-66گروه اسمی "' "merəkبه معنی "مرد" در جایگاه فاعل فعل الزم بی نشان و
برخوردار از حالت فاعلی است و در جایگاه عامل و در اول جمله متعدی ،نشاندار بنابراین دارای حالت
ارگتیو است در حالی که در جایگاه مفعول قبل از فعل متعدی زمان گذشته نیز بی نشان و دارای حالت
مطلق است .این ویژگی در مورد ضمیر نیز صدق میکند .ضمیر سوم شخص جمع " "?awnāدر جایگاه
فاعل فعل الزم بی نشان و دارای حالت فاعلی است و در جایگاه عامل نشاندار و دارای حالت ارگتیو
است .در جایگاه مفعول زمان گذشته نیز بی نشان و دارای حالت مطلق است.
 فعل متعدی در زمان گذشته از نظر شخص و شمار به جای مطابقت با فاعل از مفعول آینده پیرویمینماید ( برای توضیحات بیشتر به بخش قبل ،روش مطابقه ارگتیو-مطلق در گویش کرمانجی مراجعه
شود) .در هر یک از مثالهای ( )11-61با تغییر عامل پایانه فعلی ثابت میماند اما با تغییر مفعول به
صیغگان بعدی پایانه فعلی نیز از آن پیروی میکند.

37. Hassan-e ?az ?āvit-əm.
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A.3SG:ERG O.1SG PST+1SG

"."حسن مرا را انداخت

38. Hassan-e t'o ?āvit-i.
A.3SG:ERG O.2SG PST+2SG

"."حسن تو را انداخت

39. Hassan-e ?aw ?āvit-ø.
A.3SG:ERG O.3SG PST+3SG

"."حسن او را انداخت

40. Hassan-e ?am ?āvit-əne.
A.3SG:ERG O.1PL PST+1PL

"."حسن ما را انداخت

41. Hassan-e hūn ?āvit-ən.
A.3SG:ERG O.2PL PST+2PL

"."حسن شما را انداخت

42. Hassan-e ?awna ?āvit-ən.
A.3SG:ERG

O.3PL

PST+3PL

"."حسن آنها را انداخت
) با تغییر مفعول پایانه فعلی نیز به تبع آن تغییر کرده است در حالی که در11-61( در هریک از مثالهای
. ) به رغم تغییر عامل پایانه فعلی همچنان از مفعول پیروی نموده است10-16( مثالهای

43. Mən Hassan ?āvit-ø.
A.1SG:ERG O.3SG PST+3SG

"."من حسن را انداختم

44. T’a Hassan ?āvit-ø.
A.2SG:ERG O.3SG PST+3SG

"."تو حسن را انداختی

45. Wi Hassan ?āvit-ø.
A.3SG:ERG O.3SG PST+3SG

"."او حسن را انداخت

46. Ma Hassan ?āvit-ø.
A.1PL:ERG O.3SG PST+3SG

"."ما حسن را انداختیم

47. Wa Hassan ?āvit-ø.
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A.2PL:ERG O.3SG PST+3SG

"شما حسن را انداختید".

48. Wān Hassan ?āvit-ø.
A.3PL:ERG O.3SG PST+3SG

"آنها حسن را انداختند".
 -5-3فروپاشی ساخت ارگتیو در گویش كرمانجی
تغییر زبان و فروپاشیِ یکی از عناصر موجود آن ،تحت تاثیر عوامل زیادی قرار دارد .این عوامل می تواند
به دو دسته برون زبانی و درون زبانی تقسیم شود .عوامل و شرایط مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و
فرهنگی حاکم بر محیط می تواند روش استفاده از ساختهای موجود در یک زبان را تحت تاثیر قرار دهد.
عالوه بر این ،انزوای اجتماعی یا جغرافیایی یک گروه از گروه دیگر در یک جامعه زبانی ،اغلب منجر به
واگرایی در روشهایی میشود که عبارات و جملهها را میسازند .مهاجرت تاریخی کرمانجهای خراسان در
دوره های مختلف تاریخی از شمال غربی به شمال شرقی ایران به واگرایی بیشتر از ساختهای قدیمی تر
شده است .فروپاشی ساخت ارگتیو در گویش کرمانجی خراسان یکی از نشانه های تغییر گویش کرمانجی
خراسان است .یکی از عوامل مهم این تغییر تمایل گویشوران کرمانج به استفاده از ساختارهای جدید به
جای ساختارهای قدیمی و سازگار نمودن آنها با الگوهای ساختواژی و نحوی قبلی است .به عبارتی دیگر
نظام حالت کنایی ترجمه شود در گویش کرمانجی خراسانی به دلیل تاثیرپذیری از زبانها و گویشهای
همجوار در معرض فروپاشی است و به رغم آنکه نظام حالت بنیادین در ساخت جمالت آن به صورت
ترکیبی از ساختهای ارگتیو-مطلق و فاعلی -مفعولی است با این حال در برخی از موقعیتهای گفتمانی و با
توجه به دادههای جمع آوری شده از میان گویشوران کرمانج توسط نگارندگان پژوهش حاضر ،به دلیل
تاثیر پذیری از زبانها و گویشهای همجوار و در نتیجه فروپاشی نظام حالت ارگتیو-مطلق و حرکت به
سمت نظام فاعلی-مفعولی نظام حالتدهی افقی در گویش کرمانجی بوجود آمده و به طور طبیعی در میان
برخی از گویشوران کرمانج و همچنین در میان کسانی که گویش کرمانجی برای آنان به عنوان زبان دوم
محسوب می شود مورد استفاده قرار میگیرد.
نمونه های بدست آمده از میان حدود  288نفر از کرمانج زبانهای شهر نشین نشان داد که عالوه بر ساخت
ارگتیو در ساختهای متعدی زمان گذشته ،الگوهای دیگری نیز از قبیل افقی ،فاعلی-مفعولی ،سه گونه،
خنثی ،و حتی نادر در گویش کرمانجی خراسان دیده می شود .تفسیر داده ها میتواند نشان دهنده یک
تغییر یا فروپاشی در نتیجه یک انتقال از نظام حالت دهی نیمه ارگتیو به فاعلی-مفعولی کامل باشد .نتیجه
تفسیر داده ها به صورت یک نمودار در شکل  1نشان داده است که فقط  %51گویشوران کرمانج در
خراسان از ساخت ارگتیو-مطلق استفاده میکنند این در حالی است که بقیه گویشوران از دیگر ساختهای
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موجود حالت دهی بهره برده اند .نکته جالب توجه در این آمار این است که میزان استفاده از ساخت افقی
در میان گویشوران کرمانج حدود  %13است که حد فاصل بین ساخت ارگتیو و فاعلی را نشان می دهد.
این بدان معنی است که انتقال از ساخت ارگتیو به ساخت فاعلی به تدریج و مرحلهای صورت میگیرد
اتفاقی که در زبان فارسی از فارسی باستان به میانه و سپس به فارسی معاصر نیز افتاده است.

شکل  :1نظام حالتدهی در کرمانجی خراسان

در مثالهای زیر تبدیل وضعیت ارگتیو به نظام حالت افقی در این گویش مشهود است.
t'ərs-im.

49. ?az

S.1SG:NOM PST:1SG

"من ترسیدم".
tərsānd-əm.
PST:1SG

?az

50. Wi

A.3SG:ERG O1.SG:ABS

"او مرا ترساند".
t'ərsānd-ø.
PST:3SG

51. Mən ?aw

A.1SG:ERG O.1SG:ABS

"من او را ترساندم".
همانگونه که در مثالهای ( ) 52-19دیده می شود هم نظام حالت دهی و هم نظام مطابقه فعلی حاکم بر آنها
از نوع ارگتیو-مطلق است .ضمیر اول شخص مفرد " "?azبه عنوان فاعل در ساخت الزم بی نشان و با
فعل مطابقت می کند و در ساخت متعدی به عنوان عامل نشاندار و به عنوان مفعول به مانند فاعل فعل
الزم بی نشان و با فعل مطابقت می کند .بنابراین ساخت بی نشان این جمالت در گویش کرمانجی ،ساخت
ارگتیو -گسسته است اما در موقعیتهای نشاندار ،موقعیتهایی که زبان تحت تاثیر عوامل مختلف درونی و
برونی مختلف قرار گرفته است ،ساخت جمالت از نظر نشانداری حالت و همچنین نظام مطابقه به ساخت
افقی تبدیل می شود به عبارت دیگر فاعل در ساخت الزم حالت صریح یا بی نشان و با فعل مطابقت می
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کند در حالی که مفعول در ساخت متعدی زمان گذشته ،بر خالف ساخت اولیه ،به مانند عامل ،نشاندار یا
غیر صریح می شود و دیگر با فعل مطابقت نمی کند .بنابراین ساخت نشاندار حاکم در این جمالت هم از
نظر نشانداری و هم از نظر مطابقه افقی است یعنی عامل و مفعول به یک صورت و به صورت غیر صریح
و فاعل به صورتی متفاوت و صریح بیان می شود .از نظر مطابقه نیز فقط در ساخت الزم مطابقه فعل با
فاعل برقرار است و در ساخت متعدی مطابقه فعلی با هیچ یک از موضوعهای فعلی وجود ندارد و کامالً
خنثی است.
t'ərs-im.

52. ?az

S.1SG:DIR PST:1SG

"من ترسیدم".
tərsānd-ø.
PST:1SG

mən

53. Wi

A.3SG:OBL O.1.SG:ABS

"او مرا ترساند".
t'ərsānd-ø.
PST:3SG

wi

54. Mən

A.1SG:OBL O.1SG:ABS

"من او را ترساندم".
همانگونه که در مثال ( )56مشخص است ضمیر اول شخص مفرد " "?azدر جایگاه مفعول نشاندار و به
صورت غیر صریح " "mənدر آمده است و از نظر مطابقه نیز حالت مطابقه ارگتیو-مطلق فعلی را از
دست داده و خنثی شده است در این صورت فعل بی نشان می ماند و با هیچ یک از موضوعهای فعلی
مطابقت نمی کند .به این ساخت از نظر نشانداری حالت و مطابقه فعلی ساخت افقی می گویند.

 -6نتیجه گیری
گویش کرمانجی از نظر نشانداری حالت در ساختهای بی نشان ،از یک نظام حالت دوگانه صریح در برابر
غیر صریح برخوردار است ،ویژگیای که از زبان ایرانی باستان به ارث برده است .به عبارت دیگر در زمان
حال گروههای اسمی که در جایگاه فاعل و عامل قرار دارند دارای حالت صریح یا بی نشان و گروههای
اسمی که در جایگاه مفعول قرار دارند حالت غیر صریح و نشاندار دارند .به این الگو در رده شناسی زبانی
نظام حالت دهی فاعلی-مفعولی گویند .این حالتهای دوگانه در ساختهای متعدی زمان گذشته متفاوت
است و بر خالف ساختهای زمان حال این مفعول است که در حالت صریح و بی نشان قرار دارد و در
عوض عامل دارای حالت غیر صریح و نشاندار است .در رده شناسی زبانی این ویژگی را ارگتیو-مطلق
مینامند .به عبارت دیگر عامل دارای حالت ارگتیو و مفعول دارای حالت مطلق و کامالً بی نشان است .به
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دلیل اینکه الگوی نشانداری حالت در گویش کرمانجی به صورت ترکیبی از نظام حالت دهی فاعلی-
مفعولی و ارگتیو-مطلق است به این خاطر از نظر رده شناسی در رده زبانهای نیمه ارگتیو یا گسسته قرار
دارد ویژگی که در خیلی از زبانهای ایرانی قابل مشاهده است.
موضوع نشانداری حالت در گویش کرمانجی در موقعیتهای گفتمانی نشاندار کامالً متفاوت است .و گرایش
کامل به سمت نشانداری حالت فاعلی-مفعولی دارد اما این تغییر به صورت کامالً تدریجی اتفاق می افتد،
به عبارت دیگر قبل از اینکه ساختهای متعدی زمان گذشته به صورت فاعلی-مفعولی تبدیل شوند از نوعی
الگوی افقی پیروی میکنند .در الگوی افقی عامل و مفعول به یک شکل و فاعل به شکل دیگر نشاندار می
شوند .اما در الگوی فاعلی –مفعولی فاعل و عامل به یک شکل و مفعول به شکلی دیگر نشاندار می شوند.
در الگوی ارگتیو-مطلق نیز فاعل و مفعول به یک شکل و عامل به شکلی دیگر نشاندار می شوند .هرسه
این نظامها در الگوی نشانداری گویش کرمانجی قابل مشاهده است بنابراین برای پیش بینی نقش و حالت
هریک از موضوعهای فعلی از این طریق نیاز به بررسی چند بعدی نشانداری حالت در گویش کرمانجی
ضروری می نماید.
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Abstract
Khorasani Kurmanji is one of the northwestern Iranian dialects that despite the
proximity of many languages including Persian, Turkish, Arabic, Russian, and
Armenian and loss of some morphological and syntactic features, has
maintained one of the most distinguishing morphological and syntactic
characteristics called ergative-abslutive case marking system. The initial state
of this system includes the features that still remain in some Iranian dialects
(such as Kurmanji, Talysh, Tati and Baluchi, etc.) while in others (such as the
contemporary Persian, Central and South Kurdish, Lory, Mazandarani, Gilaki,
etc.), is gone completely and replaced with other types of case-marking
systems, including nominative-accusative. In this study, ergative-absulatlive
case marking system in Khorasani Kurmanji dialect is checked at first, then the
decays and the things fall into other systems especially horizontal case are
mentioned.
Keywords:
Khorasani Kurmanji dialect, ergative-absulatlive case system, nominativeaccusative system, horizontal system.
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