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فارسی معافر،کردی مرکزی و جنوبی ،لری ،مازندرانی ،گیلکی و غیاره)

بهکلی از بی رفیه است و جای خود را به انواع نظامهای حالتدهی دیگر

از جمله فاعلی -مفعولی داده است .در ای تخقیاق ،ضام بررسای اناواع

نظامهاای حالات ،نخسات نظاام حالات ارگییاو در گاویش کرماانجی در

خراسان بررسی و آنگاه با مراجعه به تعدادی از موارد فروپاشای و تدادی

آن به نظامهای دیگر ،خصوفاً نظام حالتدهی افقای ،نشاان خاواهیم داد
که ای گویش از نظام حالت ارگییو گسسیه برخوردار است.

واژههای کلیدی :گویش کرمانجی خراسان ،نظام حالتدهی ارگییو-

مطلق ،نظام حالتدهی فاعلی -مفعولی ،نظام حالتدهی افقی

 .1مقدمه

گاویشهاای ایرانای مناابعی پُرباار بارای پایوهشهاای زباانی ،ادبای ،جامعاهشاناخیی،
مردمشناخیی و تاریخی هسیند .همچنی شناخت حوزههای اسیفاده از هار زباان بارای افاراد

دوزبانه ،برای برنامهریزان فرهنگی و آموزشی ایا امکاان را فاراهم مایآورد تاا باا در نظار
گرفی واقعیتها و وضعیت موجود فعلی ،روشهاای مناسادی را بارای تعلایم و تربیات ایا
افراد و رسیدن به اهداف فرهنگی و آموزشی کشاور ،تادوی نمایناد .باا توجاه باه ایا کاه
گویش کرمانجی گونه خراسان در زمارة زباانهاای ایرانای قارار دارد و در بخاشهاایی از
اسیانهای خراسان رضوی و شمالی زبان اول مردم مخسوب میشاود ،نیااز باه انجاام چنای
پیوهشی بیش از پیش احساس میشود .در روزگار کنونی ،بسیاری از گویشهاای ایرانای
خاموش شدهاند و بسیاری دیگر رو به فراموشی ن اده و جای خاود را باه فارسای معافار
دادهاند .در ای میان ،فناوری نوی ارتداطات بر سرعت ای روناد افازوده اسات .پا
دارد تا هر چه سریعتر در ج ت شناسایی ،ثدت ،ضدط و توفای

جاا

گاویشهاای ایرانای از

جمله کرمانجی در خراسان گامهایی برداشیه شود.
کرمانجی بهدلی برخورداری از بیشیری گویشور محادود بیسات میلیاون نفار) در میاان
سایر گویشهای کاردی از م امتاری گاویشهاای زباان کاردی مخساوب مایشاود و در
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تقسیمبندی شرقشناسان به گروه شمال یا شمال غربی معروف است .گویشوران کرمانج در
ارمنسیان ،آذربایجان ،آسیای میانه ،ترکیه ،سوریه ،شمال عراق ،و در ایران ،در نواحی غرب
دریاچة ارومیه و شمال خراسان مبجنورد ،اسفرای  ،شیروان ،آشخانه ،قوچان ،درگز ،کاتت
و )...پراکندهاند .طدق آمارهای غیررسمی ،جمعیت کرمانجهای اسیان های خراساان حادود
 800هزار نفر است که در مناطقی از خراساان شامالی و در بخاشهاایی از شامال خراساان
رضوی زندگی میکنند.
پاپلی یزدی م )1362معیقد است که تعاداد معادودی از کردهاای کرماانج قدا از دورة
ففویه در خراسان بودهاند که از زمان شاه اسماعی و شاه عداس جمعیت آن ا افزایش یافیاه
است .عضدی نیز معیقد است م اجرت قوم کرمانج به ای منطقه در سه مرحله انجام گرفیاه
است:
هجارت نخساات در زمااان حکوماات خساارو انوشاایروان ساسااانی رخ داده اساات و
هجرت دوم پ

از ش ادت حضرت علیمع) است که طرفداران معاویه در جناوب

ترکیه و شمال عراق به شیعیان کُرد سخت گرفیند تا جایی که مجداور شادند دیاار
خویش را ترک نمایند که نمونة بارز آن قیام ابومسلم خراسانی بر حکومات وقات
میباشد .هجرت ساوم زماان شااه اساماعی فافوی فاورت گرفیاه اسات .چاون
مراقدت از مرزهای شمال شرق ایران دشوار بوده است ،به ای خاطر شااه اساماعی
گروهی از کرمانجهایی را که در غرب ایران میزیسیهاناد رواناة مرزهاای شامالی
خراسان می کند .اکثر مورخی بارای نشاان دادن زماان م ااجرت ایا کرماانج باه
خراسان به ای مرحله اسیناد میکنند .ای در حالی است کاه قدا از ایا نیاز ایا
کرمانج در ای منطقاه باوده اسات .در کیااب «مانم تیماور ج انگشاا» و «سافرنامة
کتویخو» سفیر پادشاه اسپانیا بهطور فریح به قدمت کرمانجهاای خراساان اشااره
شده که  200سال پیش از تشکی سلسلة دولت ففویه بوده است معضدی:1387 ،
.)8-9
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 .2پیشینة مطالعات مربوط به نظام حالت در گویشهای ایرانی

نخسیی مقالهای که به موضوع حالت در زبانها و گویشهای ایرانی پرداخیه اسات مرباو

به کلداسی م )1376با عنوان «ارگییو در گویشهاا و زباانهاای ایرانای» اسات کاه در مجلاة
زبانشناسی به چاپ رسیده است .کلداسی در ای مقالاه پا

از پارداخی باه ریشاه و معنای

افطتحی «ارگییو» به نق از الینز 1م )352 :1986به ردهشناسای زباانهاا از نظار نشاانههاای

فاعلی و مفعولی میپردازد و زبانها را از ای نظر به پنج دسایه مخنثای ،2فااعلی -مفعاولی،3

ارگییو-مطلق ،4سهگونه 5و گونة نادر) تقسیم و برای هر یک از آن ا نمونههایی از زبانهاای
مخیل

ذکر میکند.

ساخت ارگییو در گویش تاتی خلخال موضوع مقالة دیگری است که توسط رضاییی باا
همکاری سدزعلیپور م )1386انجام شده است .آن ا در ای مقاله ابیدا حالاتهاای فااعلی و
غیرفاعلی اسامی و ضامایر را توفای

نماودهاناد ،آنگااه جایگااه ناپایادار ضامایر میصا

غیرفاعلی موندهای ضمیری) را در ساخیمان جمتتی که وییگی ارگییو دارند ،با مثاالهاای
میعدد نشان دادهاند و در پایان از ج ات مخیل

به تخلیا سااخت ارگییاو در ایا گاویش

پرداخیهاند .به نظر آنان ،در گویش تاتی خلخال عتوه بر فع های ماضی میعادی ،برخای از
فع های الزم نیز میأثر از ساخت ارگییو هسیند.
گویش تالشی نیز از دیگر گویشهای ایرانی جدید است که در سالهای اخیر باهج ات
دارا بودن وییگیهای منخصربهفرد ازجمله ساخت ارگییو ماورد مطالعاة افاراد زیاادی قارار
گرفیه است .رضاییی کیشهخاله م )1384در مقالاهای باا عناوان «ارگییاو در گاویش تالشای»
موضوع ارگییو را در سه گونة عمدة تالشی متالشی شمالی ،تالشی مرکزی و تالشی جناوبی)
مورد بررسی قرار داده است و فورتهاای مخیلا

آن را باا مثاالهاای میعادد نشاان داده

است.

1

Lyons
neutral
3
nominative-accusative
4
ergative-absulatlive
5
tripartite
2
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کورن 1م )2005نیز اخیراً در مقالهای با عناوان «نشاانداری موضاوعهاا در سااختهاای
آمیخیه و ارگییو بلوچی» به توفی

زبانشناخیی گاویش بلاوچی پرداخیاه اسات و باه ایا

نکیة م م اشاره نموده است که گویش بلوچی نیز بهمانند دیگر گاویشهاای ایرانای جدیاد
دارای ساخت مرکب ارگییو -مطلق و فاعلی -مفعولی است.

غتمی و گوتینگ  2م )2009نیز در مقالهای باا عناوان «سااخت کناایی مارگییاوییی) در

باااخیری» ،گااویش باااخیری ماز گااویشهااای ایراناای میانااه در افغانساایان) را از نظاار نظااام
حالتدهی مورد مطالعه قرار دادهاند .هدف آنان از نگارش ای مقاله نشان دادن شاک هاای
خاص ساخت کنایی در باخیری است .در ای مقاله مشخص شده است که ای گاویش نیاز
بهمانند دیگر گویشهای ایرانی دارای نظام حالتدهای ارگییاو گسسایه 3اسات کاه در ایا
حالت از نظام مطابقة فع با مفعول از نظر شخص و شمار ب ره میبرد.
دانشپیوه م )1389در فص سوم کیااب «ارگییاو در زباان کاردی» باه بررسای سااخت
ارگییو در زبان کردی پرداخیه و ضمیر و وییگیهای فرفی و نخوی گویشهاای مخیلا

کردی ازجمله کرماانجی مشااخة شامالی گوناة ارومیاهای) را بررسای نماوده اسات .فصا
نخست ای کیاب به زبان کردی و گویشها و گونههای ای زبان اخیصااص دارد و در آن
ساخت ارگییو و وییگیهای زبانهای فاعلی -مفعولی تشریح شده است.
دبیرمقدم م )2012نیز در مقالهای باه زباان انگلیسای باا عناوان «ردهشناسای زباانی :یاک
چشمانداز ایرانی» با جماعآوری دادههاایی در ماورد زباانهاای ایرانای ازجملاه گوناههاای
مخیل

کردی مسورانی شاخة کردی مرکزی در سنندج ،اسیان کردسیان و کردی سلیمانیة

عراق) ،تالشی مگویش ایرانی شمال غربی در تالش ،اسیان گیتن) و دوانی مگاویش ایرانای
جنوب غربی در شمال شرق کازرون ،اسیان فاارس) و تخلیا آن اا از دیادگاه ردهشناسای

کامری 4م )1978نشان داده اسات کاه هماة زباانهاای ایرانای شادیداً از یاک نظاام مطابقاه
بهعنوان یک پارامیر ردهشناخیی ب ره میبرند .او در ای مقاله با اشااره باه ردهشناسای زباانی

1

Korn
Göttingen
3
split ergative
4
Comrie
2
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مورد نظر کامری نشان میدهد کاه نظاام ساهگوناه مردة  )dکاه در تعریا

کاامری فاعا ،

کنشگر و کنشپذیر مکه در برخی منابع بهجای آن از مفعول اسایفاده شاده اسات) ،باهطاور
میفاوتی نشاندار میشوند و ردة  eکه هیچ نامی را برای آن ذکر نکرده است و در آن فاع
و عام شدیه به هم و کنشپذیر باهطاور میفااوتی نشااندار مایشاوند ،در زباانهاای ایرانای
ذکرشده نظامهای پایدار و زایایی هسیند .او همچنی در ای مقاله به ای نکیه اشاره میکناد
که همة زبانهای ایرانی از یک نظام مطابقة قوی ب اره مایبرناد و در ن ایات باه ایا نییجاه
دست مییابد که زبانهای ایرانی بهجز کردی کل ری به دو نوع تقسیم میشوند .1 :فاعلی-
مفعولی  .2غیرفاعلی -مفعولی؛ که نوع دوم تعدادی از احیماالت را شاام مایشاود :الا .
نظام سهگونه ب .نظام دوگونه پ .نظام ارگییو -مطلق
شجاعی م )2005نیز مطالعة جامعی دربارة کرمانجی شمال غارب ایاران مگایتن) انجاام
داده است .او تغییرات الگو و نظامهای حالتدهی را در ای گویش مورد بررسی قارار داده
است.
مطالعات مربو به گویش کرمانجی در خراسان از منظر نظاام حالاتدهای و مطالعاات
تطدیقی ،تن ا به یک پیوهش کارشناسی ارشد مخدود مایشاود .ترقای م )1379در پایوهش
کارشناسی ارشد خود به مقایسة ل جة کرمانجی در خراسان با ل جههای دیگر زباان کاردی
مکرمانشاهی -م ابادی) پرداخیه و برای اولای باار از منظار زباانشناسای مقابلاهای ،سااخت
جمله در کرمانجی خراسان را با دیگر گویشهای زبان کردی مورد مقایسه قرار داده است.
او بهطاور گاذرا و تن اا در فافخات  35تاا  39وییگایهاای زباانهاای فااعلی -مفعاولی و
همچنی ارگییو -مطلق را برمای شامارد و باا ذکار چناد مثاال باه سااخت ارگییاو -مطلاق و
فاعلی -مفعولی در ای گویشها میپردازد.
 .3تحول تاریخی نظام حالت در زبانهای ایرانی
از نظر نخوة نشانداری موضوعهای افلی فع و همچنای از نظار ردهشناسای زباان ،برخای

چون کورزوا 1م )502 :1999معیقدند کاه نظاام حالاتدهای غالاب در زباان فرضای هناد و
Kurzová

1
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اروپایی بهعنوان نیای زبانهای ایرانی باسیان از نوع فاعلی -مفعولی باوده اسات و باه اعیقااد
ویندفور م )1995بهاحیمال قوی ای زبان در مراحا اولیاهاش ،نشاانداری حالات ،جان

و

شمار نداشیه و یا اگر داشیه در حد بسیار کمی بوده است و پایانههاای حالات فقاط باهطاور
تدریجی و در طول زمان توسعه یافیهاند.
دیکسون م )14 :1994معیقد است همة زبانهای ایرانی جدید باهطاور کلای دارای یاک
نظام حالتدهی ارگییو-گسسیه میباشند یعنی یک نظام حالت ترکیدای فااعلی -مفعاولی و
ارگییو -مطلق .ساخت ارگییو -مطلق فقط در جملهوارههای وابسایه و با ماضای فعا هاای
میعدی دیده میشود و در بقیة ساختها حالت فاعلی -مفعولی حاکم است.
کامری م439 :2009؛ )79 :1990نیز به همة زبانهای ایرانی میانه و جدیاد وییگایهاای
مشیرکی اخیصاص میدهد؛ بهعنوان مثال ،توالی واژگان بینشان در هماة آن اا از ناوع فعا
پایانی و نظام زمانی همة آن ا همواره بر اساس دو ب فعلی حال و گذشایه اسات .از نظار او،
ب مضارع در ایرانی باسیان مسیقیماً میراث زبان فرضی هند و اروپایی است در فورتی کاه

ب ماضی یا گذشیه بر اساس یک فورت وففی با پایانة فعلی « »-taشک گرفیه است .ای

وجه وففی یک رویکرد معلوم برای فعا هاای الزم داشایه اماا درافا در فایغة میعادی
مج ول فرف میشده است .نمونة زیر از فارسی باسایان نشاان مایدهاد کاه ایا پایاناه در
افعال  hagmaو  kartبرای ساخی وجه وففی مج ول به کار میرود:

1. Hamiçiyā hagma-tā.
V-ending

S:NOM

«شورشیان جمع شدند».

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

«ای همان چیزی است که توسط م انجام شد».
بهکارگیری مجدد وجه وففی ساخت مج ول بهعنوان یک فع معلوم در سااختهاای
میعدی باعث به وجود آمدن ساخت ارگییو در زمان گذشیه گردید .ایا نظاام حالاتدهای
در زمان گذشیه همچناان در تعادادی از زباانهاای ایرانای جدیاد ازقدیا بلاوچی ،تالشای،
کرمانجی و غیره حفظ شده اسات اماا در مجماوع ،اکثار زباانهاای ایرانای جدیاد مراحا
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گوناگونی را در ج ت فروپاشی نظام حالت ارگییو -مطلاق در زماان گذشایه و حرکات باه
سمت نظام حالت فاعلی -مفعولی پشت سر گذاشیهاند.
اخیراً نیز هیگ م )25 :2008نظام حالت اولیة ایرانی باسیان در همة زمانها را هام از نظار
حالتدهی و هم از نظر مطابقه ،فاعلی -مفعولی معرفی کارده اسات .فاعا و عاما هار دو
حالاات فااریح و بااا فعا مطابقاات داشاایهانااد در حااالی کااه مفعااول بااا یااک حالاات خاااص
مغیرفریح) نشاندار شده است .او برای اثداات ادعاای خاود شاواهدی از فارسای باسایان و
اوسیایی ارائه میدهد:

3. Pasāva adam kāram frāišay-am bābirum.
A:NOM A:ACC V- ending

«بیدرنگ یک سپاه را روانة باب کردم».

4. Adam xšāyaθiya abav-am.

V- ending

S:NOM

«م پادشاه شدم».

هیگ مهمان) در ادامه می افزاید کاه ایا الگاو در فارسای میاناه حفاظ شاده اسات اماا
بسیاری از زبانهای ایرانی جدید از الگویی به غیر از فاعلی -مفعولی پیروی میکنند .راسخ
م ند م )16 :1388نیز با ارائة همان شواهد ،وجود نظام حالت فاعلی -مفعاولی را در فارسای
باسیان مورد تأکید قرار میدهد.
اگر نظریة هیگ م )25 :2008مدنی بر فاعلی -مفعولی بودن نظام حالت در ایرانی باسایان
را بپذیریم ای سئوال پیش میآید که منشأ نظاام حالاتدهای ارگییاو-گسسایه در برخای از
زبانهای ایرانی جدید چیست؟ برای رسیدن به پاسخ ای سئوال نظریة برخی از زبانشناساان
را بهطور ختفه بررسی خواهیم کرد.
به اعیقاد بسیاری از زبانشناسان ،ریشة نظام حالت ارگییو -مطلق در ساختهای گذشایة
میعدی در زبانهای ایرانی جدید ،وجه وففی مهمراه با  )-taایرانی باسیان است کاه وابسایه

به ب ماضی است .ای ساخت از دیدگاه بسیاری از زبانشناسان ،همچون اسکیرف 1م:1985

 ،)218ساخت « »2m.kنامیده شده است .برخی مانند بنونیسیه 3م 1952و  )1966و اندرساون

1

1

Skjærvø
ima tya manā kar-ta-m.
3
Benveniste
2
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م )317-363 :1977ای ساخت را یک ساخت ملکی معرفی میکنند در حاالی کاه افارادی

چااون باااینون م ،)1979پاینااه 2م ،)1980اسااکیرف م )211-227 :1985و هااری

و کمپاا

م )243-244 :1995با پیروی از کاردونا م )1-12 :1970اعتم کردهاند که ای ساخت ،یک
ساخت مج ول است .از نظر پاینه م ،)556 :1998تددی ساخت معلوم به مج ول و فروپاشی
حالت اضافی و برایی و تددی آن ا به یاک حالات غیرفاریح خااص منجار باه تولیاد یاک
ساخت ارگییو شده است که در آن عام فع مج ول محالت اضافی) مجدداً بهعنوان عام
فع معلوم بهفورت فریح و فاع مج ول اولیه بهعنوان مفعول در حالت غیرفریح به کار
گرفیه شده و دسیگاه مطابقة فعلی به سامت مفعاول گارایش پیادا کارده اسات .اساکیرف

3

م )218 :1985وییگیهای ساخت مج ول « »m.kرا چنی ذکار مایکناد .1 :گازاره در ایا
ساخت ،شکلی از فع با معنای مج اول اسات  .2مفعاول مسایقیم در سااخت معلاوم ،فاعا
دسیوری در ساخت مج ول میشود  .3فاع دسیوری ساخت معلوم اگر در ساخت مج ول
ارائه شود ،عام میشود و معموالً بهوسیلة یک تکواژ نشاندار میگاردد .در ایا دیادگاه،
ساخت کنایی باید در نییجة انیقال وییگیهای فاع دسیوری در سااخیار مج اول باه گاروه
اسمی عام در ساخت میعدی پدید آماده باشاد ،کاه در ن ایات ایا گاروه عااملی ،فاعا
ساخت کنایی شده است.

هیگ م )26-29 :2008ساخت « »m.kرا یک ساخت اضافی آزاد 4میداند که هسایة آن

یک شک فعلی غیرفرفی یا وجه وففی است .از نظر او ای ساخت تشکی شده از الا )
یک گروه اسمی دارای حالت فاعلی ب) یک گروه اسمی عام در حالت اضافی ج) یاک
وجه وففی با نشانگر « »-taبعد از ب فعلی « »karبه معنی انجام دادن .او مهمان  )82-86 :باا

پیروی از بنوینسیه م )1952منشأ ساخت اضافی « »m.kرا یک ساخت ملکی بیرونای»EPC« 5
میداند .به اعیقااد او ،در ایا سااخت ،مالاک باهشاک حالات اضاافی م )by meنشااندار

1

Anderson
Payne
3
Skjærvø
4
free genitive structure
5
external possessive case
2
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می شود و مالاک چنای سااخیی باه عاما در سااخت اضاافی « »m.kتدادی شاده و ساپ
بهفورت ارگییو در ایرانی میانه تجلی یافیه تا ای که به ایرانی جدید رسیده است.
 .4انواع نظامهای حالتدهی از منظر ردهشناسی

یکی از انواع ردهبندی زبانها تقسیم آن ا بر مدناای آرایاش ساازهای ،مطابقاه و حالاتدهای
است که موضاوع افالی پایوهش حاضار مایباشاد .زباانهاای مخیلا

در روش آرایاش

موضوعهای یک فع بهلخاظ نخاوی باهعناوان فاعا یاا مفعاول باا یکادیگر میفاوتناد .در
بسیاری از زبانها ،فاع دارای حالت فاعلی در گروه اسمی است و با فع فارفی از لخااظ
شخص و شمار مطابقت میکند .اماا در برخای دیگار از زباانهاا ،فاعا باه گوناهای دیگار
نشاندار میشود و در همة زمانها با فع مطابقت نمیکند .هامچنای زباانهاای مخیلا

از

لخاظ نظام حالتدهی ،که موضوعهای افلی فع را نشاندار یا بینشان میکناد ،و شارایط
نخوی و واژگانی حاکم بر حاالت خاص با هم میفاوتند.
کامری م )332-338 :1978از دیدگاه ردهشناسی و براساس نظام حالتدهی ،و همچنی
از نظر نظام مطابقه ،زبانها را به  5دسیه یا ردة افلی تقسیم میکند:
 .1خنثی :زبانهایی که فاع فع الزم و عام فاورت یکساانی باا مفعاول دارناد ،در ردة
نظامهای خنثی قرار میگیرند .با ای وجود ،ای زباانهاا ممکا اسات باهلخااظ نخاوی در
روش آرایش موضوعهای فعلی فریح مفاعلی) و موضوعهای غیرفریح مغیرفاعلی) با هام
فرق داشیه باشند .همچنی در بسیاری از زبانها گروه اسمی که فاع است و حالات فااعلی

دارد با فع از لخاظ شخص و شمار مطابقت میکند .بر اساس نظر نیکولز 1م ،)1992فقاط 7

زبان در ج ان و فقط در حوزة جغرافیایی جنوب شرقی آسیا از ایا ناوع نظاام حالاتدهای
م )S=A=Oاسیفاده میکنند.

Nichols

1
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S
O

A

شکل  .1تراز 1موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی خنثی

مثالهای م )5-7نمونهای از ای نوع نظام حالتدهی را نشان میدهند .همان گونه که در
مثالها مشخص اسات ،گاروه اسامی از نظار فاوری مسااختواژی) هایچ نشاانگر خافای
نپذیرفیه است .ای شرایط هنگامی در زبان انگلیسی حاکم است که موضوعهای فعلی اسام
باشند اما اگر موضوعهای فعلی ضمیر باشند ،شارایط دیگاری در زباان انگلیسای باه وجاود
میآید که در بخش بعدی به آن پرداخیه خواهد شد.

5. The bus is coming.
S

6. The bus hit the boy.
A

7. I saw the bus.
O

 .2فاعلی -مفعولی :در ای دسیه از زبانهاا ،فاعا فعا الزم و عاما باه یاک فاورت و
مفعول به فورتی دیگر نشاندار میشوند .مطالعاات نیکاولز م )1992در بااب ایا موضاوع
نشان میدهد که فقط  93زبان دنیا که حوزة جغرافیایی آن ا تقریدااً در هماة ج اان پراکناده
است از ای نوع نظام حالتدهی م )S=A≠Oب ره میبرند .انگلیسی ،اگر موضوعهای فعلای
آن ضمیر باشند ،نمونهای از ای نوع نظام حالتدهی مخسوب میشود چراکه فاع و عاما
به یک شک و مفعول به شکلی دیگر نشاندار میشوند.

alignment

1

مافطتحی که زبانشناسانی چون هیگ م )2008 ،2004برای تشریح نظام حالاتدهای در زباانهاای ایرانای خصوفااً

زبان کردی به کار بردهاند).
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S
O

A

شکل  .2تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی فاعلی -مفعولی
8. He came.
S

9. He will see him/The boy.
O

A

 .3ارگتیو -مطلق :به الگویی دسیوری اشاره دارد که در آن فاع یک فع الزم و مفعاول
به یک روش و عام به روشی دیگار نشااندار مایشاوند مدیکساون )1 :1994 ،باه عداارتی
دیگر ،در ای نظام حالتدهی فاع فع الزم و مفعول دارای فورت یکساان و باینشاان و

عام بهفورت میفاوتی نشاندار میشود م .)S=O≠Aچنای انگااره یاا الگاویی 1از نظار ام.

سی .گریگر 2م )2009فقط در ساطح سااختواژی وجاود دارد اماا از نظار کاامری م:1978
 )332میتوان همة الگوهای حالات دهای را در ساطح نخاوی ممطابقاه) نیاز مشااهده نماود.
مطالعات ام .سی .گریگر م )2009نشان میدهد که حدود یک پنجم زباانهاای دنیاا از ایا
الگو پیروی میکنند.
زبانهای ارگییو بر دو دسیهاند :ال ) ارگییو کام  :فاع فع میعدی در ای زبانها ،در
تمامی زمانها نشاندار و فاع فع الزم و مفعول نیز در تمامی زمانها بینشان اسات .زباان

دیربال 3و قفقازی 4نمونهای از ای گونه زبانها هسایند مدیکساون .)10 :1994 ،ب) ارگییاو
گسسیه مناقص) :هولمر 5م )2001ساخت کناایی گسسایه را نظاامی مایداناد کاه در آن ،دو

الگوی میفاوت ارگییو -مطلق و هامچنای فااعلی -مفعاولی ،بسایه باه یاک یاا چناد عاما
جایگزی یکدیگر میشوند .از دید او ،ای دو الگو بهعنوان تصویر یکدیگر عم مایکنناد
1

pattern
McGregor
3
Dyirbal
4
Queensland
5
Holmer
2
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و میتوانند در کنار هم و همزمان در یاک زباان مشاخص وجاود داشایه باشاند .باهعداارت
دیگر ،ارگییو گسسیه حالیی ترکیدی از دو نظاام حالاتدهای فارفی -نخاوی اسات کاه در
زمان حال فاع و عام بهفورت فریح و مفعول بهفورت غیرفریح نشااندار و در زماان
گذشیه فاع و مفعول بهفورت فریح و عام بهفورت غیرفریح نشااندار مایشاود و از
نظر شخص و شمار و جن  ،مطابقة مفعول با فع وجاود دارد .دیکساون م )14 :1994نظاام
حالتدهی در برخی زبانهای ایرانی را ،نیمهارگییو یا بهافاطت خاودش از ناوع ارگییاو-
گسسیه 1میداند به ای دلی که فقط در ساخت میعدی زمان گذشیه دارای الگوی ارگییاو-
مطلق است و در بقیه سااختهاا از الگوهاای حالاتدهای دیگار از جملاه فااعلی -مفعاولی
پیروی میکند.
مطالعات نیکولز م )1994نشان میدهند که حدود  28زبان دنیا در حوزههای جغرافیاایی
قفقاز ،جنوب آسیا ،اقیانوسیه ،آمریکا و اسیرالیا دارای نظام حالتدهای ارگییاو کاما و 21
زبان دنیا نیز در حاوزة جغرافیاایی قاارة آمریکاا از ناوع ارگییاو گسسایه هسایند .بار اسااس
مطالعات دیکسون م ،)10 :1994دیربال نمونهای از زبانهای ارگییو کام است:

10.ŋuma banaga-nvu.
S:ABS

«پدر برگشت».

11.ŋuma yabu-ŋgu bura-n.
O:ABS A:ERG

«مادر پدر را دید».

12.Yabu ŋuma-ŋgu bura-n.
A:ERG

O:ABS

«پدر مادر را دید».

همان گونه که در مثالهای فوق دیده میشود ،گروه اسمی « »ŋumaبه معنای «پادر» در
جایگاه فاع و مفعول دارای حالت مطلق یا بینشان و در جایگاه عام دارای حالت ارگییو
و نشاندار است .ای نظام در همة زمانهای حال ،گذشایه و آیناده در زباان دیرباال حااکم
است .اما در برخی زبانها ای ناوع نظاام حالاتدهای باهفاورت گسسایه و فقاط در زماان
گذشیه حاکم است و در بقیة زمانها از نظام حالتدهی فاعلی -مفعولی تدعیت میکند.
split-ergative

1
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S
A

O

شکل  .3تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی ارگتیو -مطلق

 .4سهگونه :1ای نوع نظام در زبانهایی به کار میرود که در آن ا فاع فع الزم ،عاما و
مفعول هر کدام بهشک میفاوتی نشاندار میشوند .مطالعات نیکولز م )1992نشان مایدهناد
که در ک ج ان ،فقط یک زباان در اسایرالیا از ایا نظاام حالاتدهای م )S≠A≠Oاسایفاده
میکند .اما دیکسون م )53 :1972بدون ارائة آمار بهخصوفی در ای زمینه معیقد است کاه
برخی از زبانها ،ای نوع نظام حالتدهی را فقط برای تعداد مخدودی از گروههاای اسامی
به کار میبرند .او با ارائة مثالی از زبان دیربال ،نشان میدهد که ضمیر اسیف امی «چه کسی»
در ای زبان دارای شک های میمایزی برای فاع فعا الزم م ،)wanyaعاما م )wanydyuو
مفعول م )wanyunaاست اما ای موضوع در مورد گاروههاای اسامی دیگار فاادق نیسات.

کپ  2م )36-54 :1969هم با توجه به دادههای جمعآوریشده از زبان موتاو ،3از زباانهاای

گینة نو ،نشان داده است که در ای زبان حرف اضافه « »-naبعد از فاع  »-ese« ،یعنای بعاد
از عام میآید در حالی که مفعول یاا کانشپاذیر بادون هایچ نشاانگری ظااهر مای شاود.
بنابرای باید گفت که ای زبان از نوع سهگونه است:

13.Mero-na e ginim.
S

«پسر ایسیاده است».

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

A

«پسر غذا را به م داد».

1

tripartite
Capell
3
Motu
2
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کامری م )334-337 :1987برای ادعا خط بطتن کشیده و معیقد است که ایا زباان از

نوع سهگونه نیست چراکه حرف اضافه « »-eseبعد از عام اخییاری است و شرایط رخاداد
حرف اضافه « »-naبعد از فاع مد م و پیچیده اسات و از یاک گاویش باه گویشای دیگار
میفاوت است با ای حال او با فراهم آوردن مثالهایی از زبانهای مخیل

به ای نکیه اکیفاا

میکند که نظام ردهشناخیی زبانی سه گونه با سه نشانگر فرفی میفاوت یک گوناة ناادر در
میان همة زبانهای ج ان مخسوب میشود .الزم به ذکر اسات کاه در برخای مناابع ازجملاه

هسپ مث م )2007از ای نوع نظام با عنوان فعال 1نیز یاد شده است.
S
O

A

شکل  .4تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی سهگونه

 .5افقی :2در ای دسیه از زبانها ،عام و مفعول بهفورت یکسان ولی فاعا فعا الزم
بهفورت میفاوت نشاندار میشاوند م 3.)S≠A=Oهساپ ماث م )2007ایا ناوع نظاام

حالتدهی را بههمراه نظام حالتدهی ساهگوناه ،از گوناههاای ناادر در زباانهاای دنیاا
میداند و کامری م )334 :1987نیز معیقد است که هیچ شاهدی از ایا ناوع زباانهاا در
دنیا وجود ندارد .با ای حال دبیر مقادم م )2012ایا دو نظاام حالاتدهای مساهگوناه و
افقی) را در زبانهای ایرانی نظامهای پایدار و زایایی معرفی مایکناد .او در توجیاه ایا
نظر مدعی است که ای نظام در نییجة تخول زباانهاای ایرانای از نظاام حالات ارگییاو-
مطلق به نظام فاعلی -مفعولی به وجود آمده است.

3

active
horizontal

1
2

الزم به ذکر است که نام افقی برای ای نوع نظام حالتدهی از طرف کامری انیخاب نشده است بلکاه ایا عناوان بار

اساس تقسیمبندی هسپ مث م )2007فورت گرفیه است.
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S
A

O

شکل  .5تراز موضوعهای فعلی در نظام حالتدهی افقی

 .5نظام حالتدهی در گویش کرمانجی

گویش کرمانجی برای نشان دادن حالت دسیوری هر یک از موضوعهاای افالی فعا کاه

بهشک گروه اسمی و یا ضمیر به کار میروناد ،از روش سااختواژی باهفاورت مخادود
ب ره میبارد اماا از روش نخاوی باهطاور گسایردهای اسایفاده مایکناد .باه عداارت دیگار،
گااروههاای اساامی و ضاامایر از نظاار ساااختواژی دارای حالاات دوگانااه مفااریح در براباار
غیرفریح) هسیند ،وییگیای که ایا گاویش از زباان ایرانای باسایان باه ارث بارده اسات.
بنابرای در موقعیتهای بینشان میتوان از طریق شک ساختواژی هر یک از گاروههاای
اسمی یا ضمایر ،به نقش یاا حالات دسایوری آن اا پای بارد .اماا در موقعیاتهاای گفیماانی
نشانداری که تختتأثیر عوام مخیل

درونزبانی مقلب ،مدیداسازی و غیره) و برونزباانی

مهمجواری با زبانهای دیگر از قدی فارسی یا ترکی) قرار گرفیهاند ،حالت دوگاناة اساامی
و ضمایر در برخی یا همة جایگاههای موضوعی فع از بای مایرود و شاک سااختواژی
آن ا بهفورت خنثی تددی میشود.
با توجه به ای که نظام حالتدهی بنیاادی در گاویش کرماانجی باهفاورت ترکیدای از
نظامهای حالتدهی «فاعلی -مفعولی» و «ارگییو -مطلق» میباشد ،در ادامه برای نشاان دادن
ای رابطه به برخی از وییگیهای نظام فاعلی -مفعولی و همچنی ارگییو -مطلق در گاویش
کرمانجی اشارة مخیصری میشود.
 .1 .5ویژگیهای نظام فاعلی -مفعولی در گویش کرمانجی

گویش کرمانجی خراسان در ساختهای فااعلی -مفعاولی دارای وییگایهاایی اسات کاه

میتوان به شر زیر ختفه نمود:
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 فاع فع الزم در همه زمانها و فاع فع میعدی معام ) در زمان حاال و آیناده
برای گروههای اسمی و همچنی ضامایر دارای شاک هاای یکساان و باینشاان و
بنابرای دارای حالت فاعلی هسیند.
15.xəzān ža sar ?asp'i da-kav-ə.

PREFIX+INTR.PRS:3SG

S:NOM

«بچه از اسب میافید».

16.xəzān ža mə da-t'ərs-i.

INTR.PST:3SG

A:NOM

«بچه از م میترسد».

17.xəzān k'evr d-āviž-ə.

TR.PRS:3SG

A:NOM

«بچه سنگ را میاندازد».

در مثالهای م ،)15-17گروه اسمی « »xəzānباهمعنای «بچاه» ،ساوم شاخص مفارد ،در
جایگاههای فاع فع الزم زمان حال ،فاع فع الزم زماان گذشایه و فاعا معاما ) فعا
میعدی زمان حال فورتهای یکسان و بینشان دارد ،بنابرای دارای حالت فاعلی است.
18.?az la vərā ?a-sak'ən-əm.

PREFIX+INTR.PRS:1SG

«م اینجا میایسیم».

S:NOM

19.?az zū ža xawe holəst-im.

INTR.PST:1SG

A:NOM

«م زود بیدار شدم».

20.?az nin da-p'ež-əm.

PREFIX+TR.PRS:1SG

A:NOM

«م در حال پخی نان هسیم».

در مثالهای م )18-20ضمیر اول شخص مفرد « »?azبهمعنی «م » جایگاههای فاع فع
الزم زمان حاال ،فاعا فعا الزم زماان گذشایه و فاعا معاما ) فعا میعادی زماان حاال
فورتهای یکسان و بینشان دارد ،بنابرای دارای حالت فاعلی است.
 فاع فع الزم و مفعول فع میعدی در زمان حال و آینده برای گروههاای اسامی
و همچنی ضمایر دارای شک های میفاوتناد .باه عداارتی دیگار ،فاعا فعا الزم
بینشان و مفعول نشاندار خواهد بود.
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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 مُرد».

23.K'ačək žənək'-e ?a-k'ož-ə.

PREFIX+TR.PRS:1SG

A:NOM O:ACC

«دخیر زن را میکشد».

در مثالهای م )21-22گروه اسمی «' »žənəkبهمعنی «زن» بهعنوان فاع فعا هاای الزم
در زمانهای حال و گذشیه یکسان و بینشان ،بنابرای دارای حالت فاعلی است .اما در مثال

م )23گروه اسمی «' »žənəkبهعنوان مفعول فعا میعادی در زماان حاال باا نشاانگر « »-eاز
فاع میمایز و نشاندار شده است بنابرای 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».

?a-wastin-ə.

26.?aw ma

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

«او م را خسیه میکند».

?a-wastin-əne.

27.?am wi

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

«ما او را خسیه میکنیم».

در مثالهای م )24-25ضمیر اول شخص جمع « »?amبهمعنی «م » باهعناوان فاعا فعا
الزم در زمان حال و گذشیه یکساان و باینشاان و درنییجاه دارای حالات فااعلی اسات ،در
حالی که همی ضمیر در مثال م )26بهعناوان مفعاول زماان حاال دارای فاورت میفااوت و
نشاندار « »maاست بنابرای دارای حالت مفعولی است.
 فع از نظر شخص و شمار با فاع فع الزم در همة زمانها و فاعا فعا میعادی
معام ) در زمان حال و آینده مطابقت مینماید مبرای توضیخات بیشایر باه بخاش
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در
مراجعه
کرمانجی
گویش
در
فاعلی--
یاک
هر
شود) .در
شود).
مراجعه
کرمانجی
گویش
مفعولی در
مفعولی
فاعلی
مطابقة
روش
یاک یاک
هر
هردر
شود).
مراجعه
کرمانجی
گویش
مفعولی در
فاعلی-
مطابقةمطابقة
روشروش
قدقد  ،،قد ،
باه
شاخص
عاماو ازاز
فاعا
30
هاای
مفارد باه
مفارد
شاخص
عاما
الزم
تغییار فعا
تغییار فاعا
تغییار
)28
هاای--م28
مثالمم30
مثالازهاای
ازاز مثال
مفارد باه
شاخص
عامااواوللاز اول
الزم ووالزم
فعا فعا
فاعا
-)30بااباا )28باا
مطابقت
پیروی وو بابا
فیغگان
است.
نموده
مطابقت
پیروی
آن
نیز از
فعلی نیز
پایانة فعلی
بعدی پایانة
بعدی
فیغگان
است.است.
نمودهنموده
مطابقت
آن با آن
پیرویآنو
آناز آن
فعلیاز نیز
پایانة
بعدی
فیغگان

28.?az
?a-bāxšin-əm.
28.?az wi wi
wi?a-bāxšin-əm.
?a-bāxšin-əm.
28.?az

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

بخشید»».
بخشید.
خواهم
بخشید».
خواهمخواهم
««مم او«اومرارا او را

29.T'o
?a-bāxšin-i.
29.T'o wi wi
wi?a-bāxšin-i.
?a-bāxšin-i.
29.T'o

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

بخشید»».
خواهید
شما «اواو رارا
بخشید.
خواهید
««شما
بخشید».
خواهید
شما او را

30.?aw
?a-bāxšin-ə.
30.?aw wi wi
wi?a-bāxšin-ə.
?a-bāxšin-ə.
30.?aw

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

بخشید»».
««اواو اواو«رارا
بخشید.
خواهد
بخشید».
خواهدخواهد
او او را

است ،بابا ایای
مضارع
میعدی وو
فوق
های
مثال
همة
ریشة فعفع
توجه بهبه ایای
وجاود
است،
مضارع
میعدی
مثالفوق
همةهای
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در همة
که ریشة
توجه
وجاودوجاود
است ،با ای
مضارع
میعدی و
های فوق
ریشةدرفع
که
توجه بهکهای
بابا با
نیاز
حاال وو
الزم
های
در
فوق
های
مثال
در
شده
ذکر
های
گذشایه نیاز
گذشایه
زماان حاال
زماان
ساختالزم
ساختهای
ساخت
مورد
هایدر
مثالفوق
درهای
مثال
ذکردر
هایشده
وییگیذکر
وییگیهای
وییگی
گذشایه نیاز
حاال و
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های الزم
مورد مورد
در
فوق
شده
زیار
هاای
در
مای
شمار بابا
شخص وو
است وو فعفع
مثاالزیار
مثاالهاای
مثاال
نمایاد .در
نمایاد.
مطابقات مای
مطابقات
فاعا
شخص
لخاظ
فادق است
فادق
هاای زیار
در
نمایاد.
مطابقات مای
فاعابا فاعا
شمار
شمارو
شخص
لخاظلخاظ
است وازازفع از
فادق
مشخص
فاع
است:
مشخص
الزم
مطابقةة فاع
مطابق
است:است:
مشخص
الزم الزم
مطابقة ووفاعفعفع و فع

31.?az
ža
māl
31.?az
ža warkat-/wardakav-əm.
māl warkat-/wardakav-əm.
warkat-/wardakav-əm.
31.?az
ža māl
S.1SG:NOM
S.1SG:NOM
PST
PRS 1SG 1SG
1SG
S.1SG:NOM
PST PST
PRS PRS

می
کنم».
کنم.
کردم/ترک می
کردم/ترک
ترک
خانه
می»کنم».
کردم/ترک
ترکترک
خانه راراخانه را
««مم «م

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

S.2SG:NOM
/PRS
PRS
S.2SG:NOM
PST
/
PRS +2SG
+2SG
S.2SG:NOM
PST PST
/
+2SG

می
خانه
کنید.
کردید/ترک می
کردید/ترک
ترک
شما «خانه
««شما
کنید»».کنید».
می
کردید/ترک
ترکترک
شماراراخانه را

33
ža
māl
33.. ?aw
?aw
žawarkat-ø/wardakav-ə.
māl warkat-ø/wardakav-ə.
warkat-ø/wardakav-ə.
33. ?aw
ža
māl
PRS+
3SG
PRS+PRS+
3SG 3SG

S.3SG:NOM
S.3SG:NOM
PST
S.3SG:NOM
PST PST

می
کند».
کند.
کرد/ترک می
کرد/ترک
ترک
خانه
می»کند».
کرد/ترک
ترکترک
خانهاوراراخانه را
««اواو «
کرمانجی
گویش
در
ارگتیو--
کرمانجی
گویش
مطلق در
مطلق
ارگتیو
نظام
ویژگیهای
ویژگی
کرمانجی
گویش
مطلق در
ارگتیو-
نظامنظام
هایهای
ویژگی
.2 .5..22 ..55

در
رده
کرماانجی ازاز
گاویش
بخشقداقدا
های
که
گونه
ردة
شناسای در
شناسای
نظارازرده
نظار
کرماانجی
گاویش
فیاهگشاد،
هایگگقدافیاه
بخشهای
بخش
گونهدر
همانکه
همانگونه
همان
ردةدر ردة
شناسای
نظار رده
کرماانجی
گاویش
شاد ،شاد،
فیاه
درکه در
گذشایه
میعادی
هاای
در
دارد
قرار
ارگییو یایا
نیمه
های
گذشایه
زماان
میعادی
سااختهاای
سااخت
فقاط در
یعنای فقاط
یعنای
گسسیهدارد
گسسیه قرار
گسسیه
ارگییو
زباننیمه
زبانهای
زبان
گذشایه
زماانزماان
میعادی
سااختهاای
فقاط در
یعنای
قرار دارد
ارگییو یا
های نیمه
فااعلی--
های
ساختهاها ازاز
سایر
مطلق رارا
نظام
های
فااعلی
وییگینظاام
وییگیهای
وییگی
ساخت
سایر
داراست وو در
داراست
مطلق
ارگییو
وییگینظام
وییگیهای
وییگی
فااعلی-
نظاام نظاام
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مفعولی پیروی میکند .وییگیهای نظام ارگییو -مطلق در گویش کرمانجی باه شار زیار
است:
 فاع فع میعدی معام ) و مفعول در زمان گذشیه برای گاروههاای اسامی دارای
شک های میفاوت هسیند .به عدارت دیگر عام نشاندار و دارای حالت ارگییاو و
مفعول بینشان و دارای حالت مطلق است.

34. merək' hāt-ø.

S.3SG:NOM PST+3SG

«مرد آمد».

35. ?awnā hāt'-ən.

S.3PL:NOM PST+3PL

giyānd-ən.

«آن ا آمدند».

36. merək’-e ?awnā

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

«مرد آن ا را برد».

merək' giyānd-ø.

37. Wān

A.3PL:ERG O.3SG:ABS PST+1SG

«آن ا مرد را بردند».

در مثالهای م )34-37گروه اسمی «' »merəkبهمعنی «مرد» در جایگااه فاعا فعا الزم
بینشاان و برخاوردار از حالات فااعلی اسات و در جایگااه عاما و در اول جملاة میعادی،
نشاندار و بنابرای دارای حالت ارگییو است در حاالی کاه در جایگااه مفعاول قدا از فعا
میعدی زمان گذشیه نیز بینشان و دارای حالت مطلق است .ای وییگی در مورد ضامیر نیاز
فدق میکند .ضمیر سوم شخص جماع « »?awnāدر جایگااه فاعا فعا الزم باینشاان و
دارای حالت فااعلی اسات و در جایگااه عاما نشااندار و دارای حالات ارگییاو اسات .در
جایگاه مفعول زمان گذشیه نیز بینشان و دارای حالت مطلق است.
 فع میعدی در زمان گذشیه از نظر شخص و شامار باهجاای مطابقات باا فاعا از
مفعول آینده پیروی مینماید مبرای توضیخات بیشیر به بخاش قدا  ،روش مطابقاه
ارگییو -مطلق در گویش کرمانجی مراجعه شود) .در هر یاک از مثاالهاای م-43
 )38با تغییر عام پایانة فعلی ثابت میماند اما باا تغییار مفعاول باه فایغگان بعادی
پایانة فعلی نیز از آن پیروی میکند.
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38. Hassan-e ?az ?āvit-əm.

A.3SG:ERG O.1SG PST+1SG

«حس مرا را انداخت».

39. Hassan-e t'o ?āvit-i.

A.3SG:ERG O.2SG PST+2SG

«حس تو را انداخت».

40. Hassan-e ?aw ?āvit-ø.

A.3SG:ERG O.3SG PST+3SG

«حس او را انداخت».

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

«حس ما را انداخت».

42. Hassan-e hūn ?āvit-ən.

A.3SG:ERG O.2PL PST+2PL

«حس شما را انداخت».

43. Hassan-e ?awna ?āvit-ən.

A.3SG:ERG O.3PL PST+3PL

«حس آن ا را انداخت».

در هریک از مثالهای م )38-43با تغییر مفعول ،پایانة فعلی نیاز باه تداع آن تغییار کارده
است در حالی که در مثالهای م )44-49به رغم تغییر عام پایاناة فعلای همچناان از مفعاول
پیروی نموده است.

44. Mən Hassan ?āvit-ø.

A.1SG:ERG O.3SG PST+3SG

«م حس را انداخیم».

Hassan ?āvit-ø.

45. T’a

A.2SG:ERG O.3SG PST+3SG

«تو حس را انداخیی».

46. Wi Hassan ?āvit-ø.

A.3SG:ERG O.3SG PST+3SG

«او حس را انداخت».

47. Ma Hassan ?āvit-ø.

A.1PL:ERG O.3SG PST+3SG

«ما حس را انداخییم».

48. Wa Hassan ?āvit-ø.

A.2PL:ERG O.3SG PST+3SG

«شما حس را انداخیید».
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49. Wān Hassan ?āvit-ø.

A.3PL:ERG O.3SG PST+3SG

«آن ا حس را انداخیند».

 .3 .5فروپاشی ساخت ارگتیو در گویش کرمانجی

تغییر زبان و فروپاشی یکی از عنافر موجود آن ،تختتأثیر عواما زیاادی قارار دارد .ایا

عوام را میتوان به دو دسیة برونزبانی و درونزبانی تقسیم کرد .عوام و شرایط مخیلا
اقیصااادی ،اجیماااعی ،سیاساای و فرهنگاای حاااکم باار مخاایط ماایتوانن اد روش اساایفاده از
ساختهای موجود در یک زبان را تختتأثیر قرار دهند.
عتوه بر ای  ،انزوای اجیماعی یا جغرافیایی یک گروه از گاروه دیگار در یاک جامعاة
زبانی ،اغلب منجر به واگرایی در روشهایی میشود که عداارات و جملاههاا را مایساازند.
م اجرت تاریخی کرمانجهای خراساان در دورههاای مخیلا

تااریخی از شامال غربای باه

شمال شرقی ایران منجر به واگرایی بیشیر از سااختهاای قادیمیتار شاده اسات .فروپاشای
ساخت ارگییو در گویش کرماانجی خراساان یکای از نشاانههاای تغییار گاویش کرماانجی
خراسان اسات .یکای از عواما م ام ایا تغییار تمایا گویشاوران کرماانج باه اسایفاده از
ساااخیارهای جدیااد بااهجااای ساااخیارهای قاادیمی و سااازگار نمااودن آن ااا بااا الگوهااای
ساختواژی و نخوی قدلی اسات .باه عداارت دیگار ،حالات ارگییاو در گاویش کرماانجی
خراسان بهدلی تأثیرپذیری از زبانها و گویشهای همجاوار در معارف فروپاشای اسات و
بهرغم آن که نظام حالت بنیادی در ساخت جمتت آن بهفاورت ترکیدای از سااختهاای
ارگییو -مطلق و فاعلی -مفعولی است با ای حال در برخای از موقعیاتهاای گفیماانی و باا
توجه به دادههای جمعآوریشده از میان گویشاوران کرماانج توساط نگارنادگان پایوهش
حاضر ،بهدلی تأثیرپذیری از زبانها و گویشهای همجوار و در نییجة فروپاشی نظام حالت
ارگییو -مطلق و حرکت به سمت نظام فاعلی-مفعولی ،نظاام حالاتدهای افقای در گاویش
کرمانجی به وجود آمده و بهطور طدیعی در میان برخی از گویشوران کرمانج و همچنای در
میان کسانی که گویش کرمانجی برای آناان باهعناوان زباان دوم مخساوب مایشاود ماورد
اسیفاده قرار میگیرد.
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نمونههای بهدستآمده از میان حدود  100نفر از کرمانجزباانهاای ش رنشای نشاان داد
که عتوه بر ساخت ارگییو در ساختهای میعدی زماان گذشایه ،الگوهاای دیگاری نیاز از
قدی افقی ،فاعلی -مفعولی ،سهگوناه ،خنثای ،و حیای ناادر در گاویش کرماانجی خراساان
دیده می شود .تفسیر دادهها میتواند نشاندهندة یک تغییر یا فروپاشی در نییجه یک انیقاال
از نظام حالتدهی نیمهارگییو به فاعلی -مفعولی کام باشد .نییجة تفسیر دادههاا درشاک 6
نشان داده شده است .طدق ای نمودار ،فقط  %54گویشوران کرمانج در خراساان از سااخت
ارگییو -مطلق اسیفاده میکنند و سایر گویشوران از دیگر ساختهای موجاود حالاتدهای
ب ره بردهاند .نکیة جالبتوجه در ای آمار ای است که میازان اسایفاده از سااخت افقای در
میان گویشوران کرمانج حدود  %26است که حد فاف بی ساخت ارگییو و فاعلی را نشان
میدهد .ای بدان معنی است که انیقال از ساخت ارگییاو باه سااخت فااعلی باهتادریج و باه
فورت مرحلهای فورت میگیرد؛ اتفاقی که در زبان فارسای از فارسای باسایان باه میاناه و
به فارسی معافر نیز افیاده است.

سپ

شکل  .6نظام حالتدهی در کرمانجی خراسان

در مثالهای زیر ،تددی وضعیت ارگییاو باه نظاام حالات افقای در ایا گاویش مشا ود
است:
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50. ?az

t'ərs-im.

S.1SG:NOM PST:1SG

tərsānd-əm.

«م ترسیدم».
?az

51. Wi

A.3SG:ERG O1.SG:ABS PST:1SG

«او مرا ترساند».

t'ərsānd-ø.

52. Mən ?aw

A.1SG:ERG O.1SG:ABS PST:3SG

«م او را ترساندم».

همانگونه که در مثالهای م )50-52دیده میشاود ،هام نظاام حالاتدهای و هام نظاام
مطابقة فعلی حاکم بر آن ا از ناوع ارگییاو -مطلاق اسات .ضامیر اول شاخص مفارد «»"?az
بهعنوان فاع در ساخت الزم بینشان و با فع مطابقت میکند و در ساخت میعدی بهعنوان
عام نشاندار و بهعنوان مفعول بهمانند فاع فع الزم بینشان و با فعا مطابقات مایکناد.
بنابرای ساخت بینشان ای جمتت در گویش کرمانجی ،ساخت ارگییو-گسسیه است اماا
در موقعیتهای نشاندار ،یعنی موقعیتهایی که زبان تختتاأثیر عواما مخیلا
برونی مخیل

درونای و

قرار گرفیه است ،ساخت جمتت از نظر نشانداری حالت و هامچنای نظاام

مطابقه به ساخت افقی تددی میشود؛ به عدارت دیگر ،فاع در ساخت الزم حالات فاریح
یا بینشان دارد و با فع مطابقات مای کناد در حاالی کاه مفعاول در سااخت میعادی زماان
گذشیه ،بر ختف ساخت اولیه ،بهمانند عام  ،نشاندار یا غیرفریح میشود و دیگر باا فعا
مطابقت نمیکند .بنابرای ساخت نشاندار حاکم در ای جماتت هام از نظار نشاانداری و
هم از نظر مطابقه افقی است یعنی عام و مفعول به یک فورت و باهفاورت غیرفاریح و
فاع به فورتی میفاوت و فریح بیاان مایشاود .از نظار مطابقاه نیاز فقاط در سااخت الزم
مطابقة فع با فاع برقرار است و در ساخت میعدی مطابقة فعلی با هیچ یک از موضوعهای
فعلی وجود ندارد و کامتً خنثی است.

t'ərs-im.

53. ?az

S.1SG:DIR PST:1SG

«م ترسیدم».

tərsānd-ø.

PST:1SG

mən

54. Wi

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

«او مرا ترساند».
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t'ərsānd-ø.

wi

55. Mən

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

«م او را ترساندم».

همان گونه که در مثال م )54مشخص است ،ضمیر اول شاخص مفارد « »?azدر جایگااه
مفعول نشاندار و بهفورت غیرفاریح « »mənدر آماده اسات و از نظار مطابقاه نیاز حالات
مطابقه ارگییو -مطلق فعلی را از دست داده و خنثی شده است؛ در ای فورت فع بینشاان
میماند و باا هایچ یاک از موضاوعهاای فعلای مطابقات نمایکناد .باه ایا سااخت از نظار
نشانداری حالت و مطابقة فعلی ساخت افقی میگویند.
 .6نتیجهگیری
گویش کرمانجی از نظر نشانداری حالات در سااختهاای باینشاان ،از یاک نظاام حالات
دوگانه فریح در برابر غیرفریح برخوردار است ،وییگیای که از زباان ایرانای باسایان باه
ارث برده است .به عدارت دیگر ،در زمان حال ،گاروههاای اسامی کاه در جایگااه فاعا و
عام قرار دارند ،دارای حالت فریح یا بینشان و گروههای اسامی کاه در جایگااه مفعاول
قرار دارند ،حالات غیرفاریح و نشااندار دارناد .در ردهشناسای زباانی ،باه ایا الگاو نظاام
حالتدهی فاعلی -مفعولی میگویند .ای حالتهای دوگانه در ساختهاای میعادی زماان
گذشیه میفاوت است و برختف ساخت های زماان حاال ایا مفعاول اسات کاه در حالات
فریح و بینشان قرار دارد و در عوف ،عام دارای حالت غیرفریح و نشااندار اسات .در
ردهشناسی زبانی ،ای وییگی را ارگییاو -مطلاق ماینامناد .باه عداارت دیگار ،عاما دارای
حالت ارگییو و مفعول دارای حالت مطلق و کامتً بینشان است .باه دلیا ایا کاه الگاوی
نشانداری حالت در گویش کرمانجی بهفورت ترکیدی از نظام حالتدهی فاعلی -مفعولی
و ارگییو-مطلق است ،ای زبان از نظر ردهشناسی در ردة زباانهاای نیماهارگییاو یاا گسسایه
قرار دارد ،وییگیای که در بسیاری از زبانهای ایرانی قاب مشاهده است.
موضوع نشانداری حالت در گویش کرمانجی در موقعیتهای گفیمانی نشاندار کاامتً
میفاوت است و گرایش کام به سمت نشانداری حالت فاعلی -مفعولی دارد اما ای تغییار
بهفورت کامتً تدریجی اتفاق میافید؛ به عدارت دیگر ،قد از ای که ساختهاای میعادی
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زمان گذشیه بهفورت فاعلی -مفعولی تددی شوند ،از نوعی الگوی افقی پیروی مایکنناد.
در الگوی افقی ،عام و مفعول به یک شک و فاع به شک دیگر نشاندار مایشاوند .اماا
در الگوی فاعلی– مفعولی ،فاع و عام به یک شک و مفعاول باه شاکلی دیگار نشااندار
میشوند .در الگوی ارگییو -مطلق نیز فاع و مفعول به یک شک و عام به شاکلی دیگار
نشاندار میشوند .هرسه ای نظامها در الگوی نشاانداری گاویش کرماانجی قابا مشااهده
است بنابرای برای پیشبینی نقاش و حالات هار یاک از موضاوعهاای فعلای از ایا طریاق
بررسی چندبُعدی نشانداری حالت در گویش کرمانجی ضروری مینماید.
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