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واژههای کلیدی :برهمنهشت ،جهت فع  ،مههو  ،وادار (سببی) ،دوسویه ،بازتابی ،زبان کرد .

 مقدمهدشوار است بتوان در میان کتابها دستور زبان یا واژهنامههوا زبوانشناسوی تعریوف
جامع و منسهمی برا اصطالح «جهت »1یا «جهت دستور  »0یافت .در بیشتر تعریف-
هایی که برا این اصطالح ارائه شده است تنها به دو جهت معلوم و مههو اشاره شوده
است .با این حا  ،برخی پووهشگران با بوهکوارگیر مفهووم «بورهمنهشوت »3و تعریوف
مفهوم جهت بر پایۀ آن ،از دیدگاه فراگیرتور و گسوتردهتور بوه بررسوی مفهووم جهوت
پرداختهاند کوه از ایون میوان مویتووان ملچوو و خولوودوی ( ،)1492بوابی و برخوت
( ،)1491پادوچیوا ( ،)0223بیلینگز ( ،)0212بابی ( )0212و کولیکوو ( )0211را نوام
برد .ملچو و خولودوی ( )119 :1492تعریف جامعی از بورهمنهشوت ارائوه دادهانود و
جهت را نیز بر پایۀ برهمنهشت تعریف کردهاند« :برهمنهشت شیوۀ انطباق میان شرکت-
کنندگان در ساختار نحو و شرکتکنندگان در ساختار معنایی است .بر این پایوه موی-
توان جهت را این گونه تعریوف کورد :نشوانگوذار صوور و عاعودهمنود تطوابم میوان
واحدها سطح نحو و واحدها سطح معنایی بر رو فع  .به سخن سوادهتور ،جهوت
عبارت است از نشانگذار دستور بورهمنهشوت بور رو فعو » (بازگفوت از بیلینگوز،
 .)0212این تعریف را بسیار از پووهشگران همچون (بابی و برخوت1491 ،؛ آندرسون،
1441؛ پوووادوچیوا0223 ،؛ شووویباتانی0222 ،0221 ،1448 ،؛ کولیکوووو  )0211 ،در
کارها خود پذیرفتهاند .ناهمسوییها و ناهمگونیها بسیار را میتوان در بهکارگیر
اصطالحات در این حوزه دید .جهتها دستور همچون معلوم ،مههو و میانوه (و در
موارد دوسویه ،بازتابی و وادار ) را گاهی تناوب برهمنهشتی( 1بورا نمونوه ،کاگیاموا،
 )0222و گاه تناوب جهت( 1برا نمونه ،النگاکر 0222 ،و میتون )0222 ،نامیدهاند .گواه
نیز برا نامیدن آنها از اصطالح کلیتر برهمنهشت استفاده کردهاند ،ماننود بورهمنهشوت
مههو  ،برهمنهشت میانه و ماننود آن .کولیکوف ( )392 :0211بورهمنهشوت را الگوو
نگاشت موضو ها معنایی فع بر رو نقشها نحو آن مویدانود و مویگویود ایون
1. voice
2.grammatical voice
3 .diathesis
4.diathetic alternations
5 .voice alternation

ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل در کردی گورانی3/

مفهوم برهم نهشت پیوند تنگاتنگی با ظرفیوت فعو  1دارد .و (هموان )391 :جهوت را
رمزگذار عاعدهمند برهمنهشت از طریم ساختواژۀ فع تعریف میکند .بابی ( )0212بر
این باور است که تناوبهایی همچون معلوم-مههو که در پووهشهوا سونتی آنهوا را
جهت دانستهاند ،درواعع زیرمهموعۀ کوچکی از مفهوم گستردهتر بورهمنهشوت هسوتند.
و نظریۀ برهمنهشت و تناوب برهمنهشوتی را متکوی بور مفهووم سواختار موضووعی در
سنت زبانشناسی آمریکایی (زایشی) و روسی میداند .هد موا از پوووهش پویشرو آن
است که بر پایۀ دستهبند کولیکف ( )0211انوا برهمنهشت و جهت فعو در گوویش
کرد گورانی را از دیدگاه ردهشناختی بررسی کنیم .تعریف ما از دو مفهوم برهمنهشوت
و جهت (دستور ) در این مقاله همان تعریف کولیکف ( )0211است و شالودۀ کوار نیوز
دستهبند ردهشناختی است که و از این مقوله در زبانها گوناگون ارائه داده اسوت.
دادههایی که در این پووهش مورد بررسی عرار میگیرند از گویش کرد گوورانی اسوت.
این گویش در زمرۀ گویشها کرد جنوبی عرار دارد و در بیشتر بخشها شهرسوتان
داالهو در استان کرمانشاه بهویوه در بخشها گهواره و کرند غورب و در دهسوتانهوا
گوران و بیوهنیو بدان سخن رانده میشود .البته در عسمتهایی از شهرستانهوا سورپ
ذهاب و کرمانشاه نیز این گویش را میتوان یافوت .از آنهوا کوه ایون گوویش نزدیکوی و
همسانی بسیار با دیگر گویشها شاخۀ کرد جنوبی مانند کلهور و سوورانی دارد،
بسیار از یافتهها این پووهش را میتوان به آن گویشها نیوز تعمویم داد .ایون مقالوه
دارا پنج بخش است .در بخوش دوم نگواهی بوه پیشوینۀ پوووهشهوا انهوام گرفتوه
پیرامون موضو جهت فع در کرد میافکنیم .در بخش سوم چارچوب نظر پوووهش
را مطرح میکنیم .در بخش چهارم به واکاو انوا برهمنهشت و جهوت فعو در کورد
گورانی از دیدگاه ردهشناسی میپردازیم .بخش پنهم نیز دربردارندۀ نتیههگیر و بیوان
یافتهها است.
 -2پیشینه
در پووهشها انهام شده بر رو زبان کرد تاکنون تنهوا بوه دو نوو از انووا بورهم-
نهشتها یعنی مههو و سببی پرداخته شده است .از این میان تنها پووهشی کوه در آن

1.verbal Valency/valence
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اشارها به مقولۀ جهت فع در کرد گورانی شده اسوت پایوانناموۀ بامشواد ()1340
است که در آن به بررسی تطبیقی ساختار فع در کرد گوورانی و زبوان فارسوی معیوار
پرداخته است .و در اشاره به فع ها مههو  ،پسوند مههو ساز را برا زمان گذشتۀ
فع  –yāو برا زمان اکنون  –yaمیداند و بر این باور اسوت کوه پسووند مههوو سواز
نشاندهندۀ زمان فع نیز هست .و همچنین با ذکر نمونههایی ،اشارها هم بوه فعو -
ها مههو نما یا دوجهته در این گویش کرده است .کریمیدوسوتان و ویسوی ()1389
به وجود مادۀ مههو ساز  –ya-که ریشه در زبانها ایرانی باستان دارد ،در زبان کرد
پرداختهاند .اینان با بررسی سواخت مههوو در برخوی از گوویشهوا کورد همچوون
سورانی ،کلهر  ،سنندجی ،ایالمی و هورامی دریافتهاند که مههو در زبان کرد از نو
ساختواژ است که از افزودن مادۀ مههو ساز ( –ya-که بیشتر به دو صوورت  –yā-و –
 yaبه کار میرود) به ریشۀ فع به دست میآید .ویسی حصار ( )1388ساخت مههوودر کرد و فارسی را از رویکرد ساختمدار بنیاد بررسی و با هوم مقایسوه کورده اسوت.
و دریافته که برا نشان دادن مههو در کرد از دو سواخت اسوتفاده مویشوود کوه
یکی از آنها بهکارگیر پسوند مههو ساز  –yāو دیگر فع کمکی  buاسوت .کبوود
( )1342در پایان نامۀ خود به بررسی ساختار فع در کورد کرمانشواهی پرداختوه و در
البهال بحث خویش نگاهی هم به ساخت مههو و ساخت سببی در این گویش داشته
است .و ساخت سببی در کرد کرمانشاهی را بر سه گونۀ سوببی سواختواژ  ،سوببی
واژگانی و سببی نحو دانسته است .و همچنین ساخت مههوو در ایون گوویش را از
نو ساختواژ دانسته اسوت .فورزین یاسومی ( )1340مههوو در کورد کلهور را از
دیدگاه ردهشناختی بررسیده است .و بر پایۀ کوار کینوان و درایور ( )1481مههوو در
کرد کلهر را به چهار دستۀ مههو بنیاد  ،مههو غیربنیاد  ،مههوو فعو هوا
ناگذر و مههو فع ها سهظرفیتی دانسته است .و مههو بنیواد را بوه دو دسوتۀ
صرفی و ترکیبی تقسیم کرده که مههو صرفی با پسوند مههو ساز  -jɑسواخته موی-
شود و مههو ترکیبی با فع کمکی «بودن».
 -3ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل
مقولووۀ جهووت ریشووه در سوونت دسووتور یونووان باسووتان دارد کووه زیوور نووام διάθεσις

) (diathesisبه معنا «گرایش ،خو و مزاج» مطرح میشد .در دستور یونوانی میوان دو
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مفهوم کنش و تهربوه (کوه بعودها در سونت دسوتور التوین  activumو passivum

نامیده شدند) تقابلی صور وجود داشت که همین مسئله موجب تقاب ساختواژ میان
0
دو گروه از تکواژها تصریفی فع میشد که امروزه آنها را با نامهوا معلووم 1و میانوه
میشناسند .دستورنویسان التینی برا بیوان تقابو میوان صوورتهوا فعلوی معلووم و
مههو مفهوم برهمنهشت را به کار میبردند و این صورتها معلووم /مههوو را vox
مینامیدند .پس از آن در سنتها دستور فرانسو و انگلیسی ،به ترتیوب ،اصوطالح-
ها  voixو  voiceبرا بیان تقاب میان صورتها و ساختها معلووم و مههوو بوه
کار گرفته شدند (کولیکف  .)0211تعریف و بررسی مقولۀ جهت به دو شیوه انهوامپوذیر
است :یکی در سطح موضو ها معنایی یا نقشها معنایی و دیگور در سوطح روابوط
دستور یا نقشها نحو  .نقشها معنایی وابسته به معنا فع هستند کوه نشوان-
دهندۀ تعداد شرکتکنندگان در رخداد یا وضعیت بیانشده توسط فع و نقوش آنهوا در
آن رخداد یا وضعیت است .روابط دسوتور بوازنمود و پدیودار نقوشهوا معنوایی در
جمله هستند .یکی از مهمترین مفهومها نظر ردهشناختی که به کمک این دو سطح
از بازنمایی تعیین میشود و به ما توانایی شناسایی و بررسی انوا جهتها دسوتور را
میدهد ،مفهوم برهمنهشت است .برهمنهشت یعنی الگو نگاشت موضو هوا معنوایی
فع بر رو نقشها نحوو آن (کولیکوف .)0211 ،ایون مفهووم بورهمنهشوت پیونود
تنگاتنگی با ظرفیت فع دارد .هسپلمس و مولر-بارد ( )0221برا بیان همین مفهوم
اصطالح «الگو ظرفیت »3و گریمشا (« )1442ساختار موضوعی »1را به کار بردهاند.
برا نمایش برهمنهشت میتوان از جدولی بهره گرفت که در ردیف بواال آن نمادهوا
 Z ،Y ،Xو  ...نشانگر نقشها معنایی و در ردیف پایین نمادهوا  Obl ،IO ،DO ،Sو
 ...نشانگر روابط دستور نهاد ،مفعو مسوتقیم ،مفعوو غیرمسوتقیم و مفعوو کنوار
هستند .برا نمونه ،جملۀ ( -1الف) یک جملوۀ معلووم گوذرا دارا دو موضوو اسوت و
معاد مههو آن جملۀ (-1ب) است .تغییر برهمنهشت معلوم به مههو را میتووان در
دو جدو به شک زیر نشان داد که در آن  Xنقش معنایی کنشگور و  Yنقوش کونش-
پذیر دارد.
1. active
2. middle
3. valence pattern
4. argument structure
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 .1سرباز معترضان را کشت.
 .0معترضان (توسط سرباز) کشته شدند.
جدو ( .)1تغییر برهمنهشت معلوم به مههو
Y
S

X
Obl/ -



Y
DO

X
S

مقولۀ جهت بر پایۀ مفهوم برهمنهشت این گونه تعریف میشود :جهت رمزگذار عاعده-
مند برهمنهشت از طریم ساختواژۀ فع است (کولیکف  .)0211برا نمونوه ،بسویار از
زبانها برا نشان دادن برهمنهشت مههو از تکواژها فعلی خاصی بهره میبرنود کوه
نشانۀ جهت مههو به شمار میآیند .به سخن دیگر ،جهوت تظواهر سواختواژ بورهم-
نهشت بر رو فع است و اگر این تظاهر ساختواژ انهام نگیرد آنگاه هوی رمزگوذار
جهت صورت نگرفته است .کولیکف ( )391-340 :0211بر این باور است کوه کوار یوک
ردهشناس این است که تناوبها برهمنهشتی گوناگون در زبانها جهان را شناسوایی
کرده و بر پایۀ آنها پیرامون مقولۀ جهت دستور نظریوهپورداز کنود .و سوپس یوک
دستهبند ردهشناختی از تناوبها برهمنهشت در زبانها جهان را ارائه میدهد کوه
به صورت زیر است.
الف -تغییرات برهم نهشتی که فهرست نقشهای معنایی را تغییر نمیدهند :در
برهمنهشتِ مشتمشده همۀ نقشها معنایی موجود در برهمنهشت پایه (خنثی) حفو
میشوند گرچه ممکن است برخی از آنها تهلی آشکار نیابند.
برهمنهشتها پسبرندۀ نهاد :1مههو
 .1مههو کانونی .0مفعو مستقیم به جایگاه فاع میرود و فاع یا به جایگواه مفعوو
متممی پسرو میکند یا از ساختار حذ میشود.
 .0مههو بیکنشگر .3هنگامی است که نقش معنایی کنشوگر در جملوۀ مههوو بیوان
نشود .در کنار زبانهایی که افزون بر مههو کانونی میتوانند مههوو بویکنشوگر نیوز
داشته باشند ،زبانهایی هستند که تنها مههو بیکنشگر دارند یعنی نمیتواند کنشوگر
را در جملۀ مههو بیان کنند ،مانند لتونیایی و ترکی.
1. subject-demoting diathesis
2. canonical passive
3. agentless passive

ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل در کردی گورانی7/

 .3مههو غیرشخصی .1در برخی زبانها پسرو نهاد اولیه با پیشرو مفعوو مسوتقیم
همراه نمیشود ،یعنی مفعو مستقیم همچنان سر جا خود میماند.
 .3مههو مطلم .0هم نهاد و هم مفعو مستقیم پسرو میکنند یا کالً بیان نمیشوند.
این تغییر برهمنهشت ساختی را پدید میآورد که هم ویوگیها مههو کوانونی و هوم
پادمههو را دارد.
 .1وارونه .3در برخی ساختها (همچون فعو هوایی کوه بیوانگر وضوعیتهوا ادراکوی و
احساسی هستند) که رابطۀ معنایی میان دو موضو اصلی فع عو تر از رابطوۀ معموو
میان کنشگر و کنشپذیر است ،نهاد اولیه میتوانود بوه مفعوو غیرمسوتقیم یوا مفعوو
متممی تبدی شود و مفعو مستقیم نیز به جایگاه نهاد برود .حتی گاهی ممکون اسوت
تهربهپذیر( 1انگیختار) و تهربهگر 1جایگاه نحویشان را با یکدیگر عوض کنند که در ایون
صورت آن را وارونۀ متقارن مینامند.
 برهمنهشت پسبرندۀ مفعو  :پادمههو و مفعو زدا .1پادمههو  2.اگر نهاد اولیه در سر جا خود بمانود و مفعوو مسوتقیم اولیوه پسورو
کرده و به مفعو متممی تبدی شود یا کالً از ساختار حذ گردد (عکس حالتی کوه در
مههو کانونی دیده میشود).
 .0مفعو زدا 9.برهمنهشت پادمههولی که در آن مفعو کامالً از سواختار حوذ شوود را
مفعو زدا نیز مینامند.
4
 .3گذار برایی 8و مههو برایی .یک تغییور بورهمنهشوتی کوه سوبب پیشورو مفعوو
غیرمستقیم به جایگاه مفعو مستقیم میشود .در حالی کوه مفعوو مسوتقیم همچنوان
نقش خود را حف میکند؛ یعنی ساخت دارا دو مفعو مستقیم میشود .ایون بورهم-
نهشت جدید خود میتواند با مههو ساز به برهمنهشت مههو برایی تبدی شود.

1. impersonal passive
2.absolute passive
3.conversive
4.stimulus
5.experiencer
6. antipassive
7.de-objective
8. dative shift
9.dative passive
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 .1جایگشت ( 10/3تناوب جایگاهنموا .)0هنگوامی کوه جوا مفعوو مسوتقیم و مفعوو
غیرمستقیم (مفعو متممی) با هم عوض شود.
ب -تغییرات نحوی که فهرست نقشهاای معناایی را تغییار نمایدهناد اماا
دگرگونیهایی بر آنها اعمال میکنند:
 بازتابی 3.هنگامی است که نهاد جمله با مفعو جمله هوممرجوع شووند کوه ایون نووبازتابی را بازتابی کانونی مینامند .معموالً مفعو هممرجع با نهاد در جمله تکورار نموی-
شود و به جا آن یا ضمیر بازتابی میآید یا مفعو کالً از جمله زدوده مویشوود کوه در
این حالت فع دچار کاهش ظرفیت میگردد.
 دوسویه 1.این اشتقاق حاص پیوند دو جمله است که نهاد یکی مفعو دیگور اسوت.مهمترین و رایجترین نو دوسویهها ،دوسویۀ کوانونی اسوت کوه در آن مفعوو مسوتقیم
میتواند با ضمیر بازتابی جایگزین شود یا کالً از جمله حذ گردد.
ج -تغییرات نحوی که فهرست نقشهای معنایی را تغییر میدهند:
 اشتقاقها ظرفیتافزا .1وادار  .1ساختها وادارا بیانگر رابطۀ سببی میان دو رخداد هسوتند کوه یکوی از
آنها سبب دیگر دانسته میشود که اولی را وادارنوده 2و دوموی را واداشوته 9موینوامیم.
وادارنده در جایگاه نهاد جمله مینشیند و واداشته به سمت جایگاه مفعوو مسوتقیم یوا
غیرمستقیم پسرو میکند .در زبوانهوا جهوان وادار ناگوذر ،وادار گوذرا و وادار
دوگذرا یافت شده است.
8
 .0افزودن مفعو مستقیم (کارپذیر ) .اشتقاعی است که یک مفعو مسوتقیم بوه جملوه
میافزاید که میتواند نقش معنایی کارپذیر ،جایگاهنما ،بهرهور یا ابزار را بپذیرد.
1. 2/3 permutation
2. locative alternation
3. reflexive
4. reciprocal
5. causative
6. causer
7. causee
8. applicative

ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل در کردی گورانی9/

 .3افزودن مفعو غیرمستقیم (بهرهور) 1.اشتقاعی است که یک مفعوو غیرمسوتقیم بوه
جمله میافزاید که معموالً نقش معنایی بهرهور میپذیرد .یک اشوتقاق مهوم و رایوج کوه
حاص دو اشتقاق بهرهور و بازتابی غیرمستقیم است ،برهمنهشت خودبهرهور 0یوا بهورهور
بازتابی 3نام دارد که در آن نهاد و بهرهور جمله هممرجع میشوند.
 اشتقاقها ظرفیتکاه پادوادار  1.این اشتقاق همانند اشتقاق مههوو بویکنشوگر سوبب پیشورو مفعوومستقیم اولیه و پسرو نهاد اولیه میگردد .برخی زبانها میوان ایون دو بورهمنهشوت از
دید ساختواژ تفاوت میگذارند اما برخی دیگر نه.
 -4ردهشناسی برهمنهشت و جهت در زبان کردی
در این بخش همراه با ارائۀ نمونهها و شواهد به ردهشناسی انوا برهمنهشوت و جهوت
فع در زبان کرد بر پایۀ دستهبند کولیکف ( )0211میپردازیم.
 - -4مجهول
از میان چند نو مههولی که در بخش سوم بدان پرداختیم ،کورد گوورانی تنهوا دارا
برهمنهشت مههو بیکنشگر است .در این گویش (مانند بسیار دیگور از گوویشهوا
کرد ) مههو ساختواژ به کمک دو پسوند مههو ساز  –yaو  –yāساخته مویشوود.
این پسوندها به ریشۀ فع افزوده میشوند .تکواژ  –yaبرا مههو زمان اکنوون و –yā
برا زمان گذشته به کار میرود .مههو در کرد گورانی از نوو مههوو بویکنشوگر
است و نمیتوان کنشگر را در جمله بیان کرد بلکه ناگزیر باید آن را زدود:
1) a. weryā
sēf-aka
xwārd-Ø.
وریا
معرفه-سیب
 .3ش.م-خورد
«وریا سیب را میخورد».
b. sēf-aka
xor-yā-Ø.
معرفه-سیب
 .3ش.م-مههو گذشته-خور
«سیب خورده شد».

1. benefactive
2. autobenefactive
3. reflexive benefactive
4. anticausative
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2) a. ima sēf-aka
xwa-im.
معرفه-سیب ما
 .1ش.ج-خور
«ما سیب را میخوریم».
b. sēf-aka
xor-ya-t.
معرفه-سیب
 .3ش.م-مههو اکنون-خور
«سیب خورده میشود».

جملهها  1.aو  2.aجملهها معلوم گذرا هستند کوه جملوههوا  1.bو  2.bاشوتقاق
مههو آنها را نشان میدهد .همانگونه که دیده میشود ،در جملوۀ مههوو نمویتووان
کنشگر («وریا» در جملۀ  aو «ما» در جملۀ  )bرا بیان کرد .این بودان معنوی اسوت کوه
زبان کرد مههو کانونی ندارد زیرا همانگونه که در بخش پیشین گفتیم ،در مههوو
کانونی باید نهاد اولیه به جایگاه مفعو متممی پسرو کنود .مههوو هوا بواال از نوو
مههو ساختواژ هستند .کریمیدوستان و ویسی ( )1389مادۀ مههوو سواز  –ya-در
زبان کرد را برگرفته از زبانها ایرانی باستان دانستهاند .شایستۀ یوادآور اسوت کوه
مههو بیکنشگر معاد همان مههو بنیاد  1در دستهبند کینوان و درایور ()0229
است .در مقاب مههو بنیاد  ،مههو نابنیاد  0عرار دارد که در آن کنشگر جمله نیوز
بیان میگردد .کرد گورانی افزون بر مههو ساختواژ  ،مههو واژگانی هم دارد:
a. sorwa liwān-aka
dā-xest-Ø.
معرفه-لیوان سروه
 3م-انداخت-پایین
«سروه لیوان را انداخت».
b. liwān-aka
dā-kaft-Ø.
معرفه-لیوان
 3م-افتاد-پایین
«لیوان افتاد»

)3

همانگونه که در جملۀ  3.bدیده میشود ،در مههو واژگانی هم نمویتووان کنشوگر را
بیان کرد و مههو از نو بیکنشگر است .بر این پایه نتیهه میگیریم که کرد گورانی
نیز مانند زبانها لتونیایی و ترکی نمیتواند کنشگر را در جملوۀ مههوو بیوان کنود و
تنها دارا مههو بیکنشگر است .تبدی برهمنهشت معلوم گذرا به مههو بیکنشوگر
به صورت زیر نمایش داده میشود:
جدو ( .)0برهمنهشت مههو بیکنشگر
Y
S

X
-



Y
DO

X
S
1. Basic passive
2.Non-basic passive
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 2-4وارونه
نمونها از برهمنهشت وارونه در کرد گورانی را میتوان در نمونۀ زیر دید که در موورد
فع ها روانشناختی رو میدهد:
menāɫ-aka
معرفه-بچه
«گربه بچه را ترساند».

berd-Ø.
 .3ش.م-برد

peši-aka
či-Ø.
 .3ش.م-رفت معرفه-گربه

zāwer-e
la
ش-زهره
از
«بچه از گربه ترسید»

7) a. peši-aka zāwer
زهره معرفه-گربه

b. menāɫ-aka
معرفه-بچه

در جملۀ ( »peši« 7.aگربه) نهاد جمله و «( »zāwer menāɫ-akaزهرۀ بچوه) مفعوو
آن است .فع این جمله از نو فع ها روانشوناختی اسوت .در جملوۀ »zāwer« 7.b
نقش نهاد را پذیرفته و «گربه» به مفعو متممی تبدی شده است .این نو برهمنهشوت
وارونه را میتوان وارونۀ واژگانی نامید زیرا بخش فعلی در فع مرکب کامالً عوض شوده،
یعنی « »zāwer berdenبه « »zāwer čiyenتبدی شده است .نو دیگور از وارونوه
در زبان کرد  ،وارونۀ ساختواژ است .معاد ساختواژ دو جملۀ بواال بوه صوورت زیور
درمیآید:
8) a. peši-aka
معرفه-گربه

menāɫ -aka
tersān-Ø.
معرفه-بچه
 .3ش.م-ترساند
«گربه بچه را ترساند».
b. menāɫ -aka la peši-aka
ters-i.
معرفه-بچه
معرفه-گربه از
 .3ش.م-ترس
«بچه از گربه ترسید».

فاع جملۀ  8.aیعنی «گربه» ،در جملۀ  8.bدر جایگاه مفعو متمموی اسوت و مفعوو
مستقیم جملۀ  ،8.aیعنوی «بچوه» ،بوه جایگواه فاعو جملوۀ  8.bآموده اسوت .تغییور
ساختواژ به وجود آمده بر رو فع  ،حذ تکواژ  –ānاست که در زبوان کورد تکوواژ
وادار است و در ادامۀ بحث به آن خواهیم پرداخت .در نتیهوه ،بورهمنهشوت وارونوه را
باید «جهت» هم دانست زیرا بر رو ساختواژۀ فع تهلی آشکار دارد .کولیکف ()0211
وجود تناوب وارونه را اغلب در مورد فع ها ادراکی و احساسی کوه بیوانگر حالوتهوا و
رویدادها ذهنیاند ،دانسته است .در اینها نیز هر دو فع مورد بررسی از گونۀ فع ها
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ادراکی و احساسی هستند .جدو دگرگونی برهمنهشوت معلووم گوذرا بوه بورهمنهشوت
وارونه به شک زیر است:
جدو ( .)1برهمنهشت وارونه
Y
S

X
IO / Obl



Y
DO

X
S

 - 3-4جایگشت ( 2/3تناوب جایگاهنما)
جایگشت  0/3یک نو تغییر برهم نهشتی است که در آن جا دومین و سومین موضو
فع با هم عوض میشود .در کرد گورانی این تغییر برهمنهشتی در موارد اند -
شمار یافت میشود که نمونها از آن در زیر آمده است:
9) a. afšin zawi-aka
waš-ān-Ø-a
ganem.
افشین
معرفه-زمین
به .3-ش.م-گذشته-پاش
گندم
«افشین زمین را گندم پاشید».
b. afšin ganem waš-ān-Ø-a
zawi-aka-wa.
افشین
پسوند-معرفه-زمین به .3-ش.م-گذشته-پاش گندم
«افشین گندم به زمین پاشید».

در جملۀ « 9.aزمین» مفعو مستقیم است و «گندم» مفعو متممی که پس از
حر اضافۀ «به» عرار گرفته است؛ اما در جملۀ  9.bجا این دو با هم عوض شده ،یعنی
«گندم» به جایگاه مفعو مستقیم آمده و «زمین» بهصورت مفعو متممی در جمله
پدیدار شده است .همچنان که دیده میشود ،نهاد جمله هی تغییر نکرده و سر جا
خود مانده است .در جایگشت  0/3تغییر برهمنهشتی بدین صورت است که جا مفعو
مستقیم و مفعو غیرمستقیم یا متممی با هم عوض میشود .جدو زیر این دگرگونی
برهمنهشتی را نشان میدهد:
جدو ( .)2برهمنهشت جایگشت 0/3
Z
DO

Y
Obl/ IO

X
S



Z
Obl/ IO

Y
DO

X
S

 -4-4واداری
کرد گورانی از یک سو بر پایوۀ دسوتهبنود کولیکوف ( )0211دارا وادار ناگوذر و
وادار گذراست .از سو دیگر ،بور پایوۀ دسوتهبنود کوامر ( )1484دارا سوه نوو

ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل در کردی گورانی03/

ساخت وادار است که عبارت اند از :وادار ساختواژ  ،وادار واژگانی و وادار نحوو
(تحلیلی) .گرچه دستهبنود کوامر ( )1484در اینهوا موال کوار موا نیسوت ،اموا در
البهال تحلی ها خود اشارها هم به این سه گونه ساخت وادار خواهیم کرد.
 - -4-4واداری ناگذر
در وادار ناگذر با افزوده شدن یک موضو جدید به فعو ناگوذر ،یعنوی نقوش معنوایی
«وادارنده یا سببی» ،فع دستخوش افزایش ظرفیت مویگوردد .بوا عرارگورفتن موضوو
تازه وارد در جایگاه نهاد جمله ،نهاد پیشین به جایگاه مفعو مستقیم پسورو مویکنود.
کرد دارا دو تکواژ وادار ساز است که یکی برا زمان گذشته و دیگر بورا زموان
اکنون است .برا زمان گذشته پسوند  –ānو برا زمان اکنون پسوند  –enبه کار موی-
رود .در این دو تکواژ مفهوم زمان نیز نهفته است زیرا این دو به ریشۀ فع افوزوده موی-
شوند و مفهوم زمان گذشته یا اکنوون در فعو هوا وادار جوز از ایون دو تکوواژ عابو
برداشت نیست.
10) a. menāl-aka xaft-Ø.
معرفه-بچه
 .3ش.م-خوابید
«بچه خوابید».
b. aw žen-a menāl-aka xaf-ān-Ø.
زن آن
 .3ش.م-وادار  .گذشته-خواب معرفه-بچه
«آن زن بچه را خواباند».

جملۀ  10.aیک جملۀ ناگذر و دارا زمان گذشته است که با افزودن تکواژ  -ānبه
ریشۀ فع « ،»xafفع وادار زمان گذشته به دست آمده است .در  aتکواژ گذشتهساز
 –tاست که به ریشۀ فع افزوده شده و ستا گذشته « »xaftساخته شده است؛ اما در
 10.bفع فاعد تکواژ گذشتهساز است زیرا در تکواژ وادار  –ānمفهوم زمان گذشته نیز
نهفته است.
11) a. menāl-aka xaf-e.
معرفه-بچه
 .3ش.م-خواب
«بچه میخوابد».
b. aw žen-a menāl-aka xaf-en-e.
معرفه-بچه زن آن
 .3ش.م-وادار  .اکنون-خواب
«آن زن بچه را میخوابانَد».
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جملۀ  11.aناگذر و دارا زمان اکنون است .الزم به ذکر است که ستا ِ اکنون هی -
گونه تکواژ خاصی ندارد و همان ریشۀ فع است .در  11.bپسوند وادار  –enبه ریشه
افزوده شده و فع وادار زمان حا به دست آمده است .از آنها که این نو فع ها
وادار با افزودن تکواژها خاصی به ریشۀ فع به دست میآیند ،میتوان آنها را وادار
ساختواژ نامید .کرد دارا وادار واژگانی نیز هست ،یعنی برا تبدی یک جملۀ
غیروادار به جملۀ وادار باید فع آن را با یک فع دیگر جایگزین کرد که نمونهها
زیر این نو ساخت وادار را نشان میدهند:
12) a. goldān-aka dā kaft-Ø.
 .3ش.م-افتاد فرو معرفه-گلدان
«گلدان پایین افتاد».
b. men goldān-aka dā xest-em.
معرفه-گلدان من
 .1ش.م-انداخت فرو
«من گلدان را پایین انداختم».

همانگونه که میتوان دید ،فع جملۀ « 12.aافتادن» یک فعو ناگوذر و یوکظرفیتوی
است که در  12.bبا افزودن یک وادارنوده و تبودی فعو بوه گوذرا دوظرفیتوی ،فعو
دیگر با ریشۀ دیگر («انداختن») جایگزین آن شده است .جدو زیور تبودی بورهم-
نهشت ناگذر به برهمنهشت وادار را نشان میدهد:
جدو ( .)9برهمنهشت وادار ناگذر
)واداشته( X

وادارنده

DO

S



X
S

در زبان کرد افزون بر جملهها ناگذر ،جملهها گذرا را نیز میتوان به جملوۀ وادار
تبدی کرد.
 -2-4-4واداری گذرا
در وادار گذرا ،یک موضو جدید با نقش معنایی «وادارنده» به جملۀ گذرا افزوده می-
شود .ساخت وادار که در جملۀ  bزیر دیده میشود ،نمونها از وادار نحو
(تحلیلی) است.
13) a. gelāra māl-aka geze dā-Ø.
گالره
جارو معرفه-خانه
 .3ش.م-زد
«گالره خانه را جارو زد».

ردهشناسی برهمنهشت و جهت فعل در کردی گورانی05/

b. dālek-em māl-aka wa
gelāra geze dā-Ø.
م-مادر
توسط معرفه-خانه
 .3ش.م-زد جارو گالره
«مادرم گالره را مهبور کرد خانه را جارو بزند».

در  13.aیک جملۀ گذرا داریم که در آن «گالره» نهاد و «خانه» مفعو مستقیم است.
در  13.bیک موضو جدید به جمله افزوده شده که دارا نقش معنایی «وادارنده»
است و در جایگاه نهاد جمله نشسته است .سپس «خانه» همچنان نقش مفعو مستقیم
خود را داراست اما «گالره» که در جملۀ پیشین نهاد بود ،اکنون به جایگاه مفعو
غیرمستقیم پسرو کرده است .گفتنی است که این ساخت را نمیتوان ساخت وادار
نحو دانست زیرا در وادار نحو معموالً فع وادار به جمله حاو عنصر وادارنده
اضافه شده و در نتیهه جمله پایه به بند وابسته تبدی میشود .جملۀ  13bاگر چه به
لحاظ معنایی دارا عنصر وادارنده و واداشته است اما همچنان یک بند دارد و مفهوم
وادار صرفاً با افزودن یک گروه حر اضافها به بند اصلی بیان شده است .جدو زیر
این تغییر برهمنهشتی را نشان میدهد:
جدو ( .)8برهمنهشت وادار گذرا
Y

(واداشته) X

وادارنده

DO

IO

S



Y

X

DO

S

 -5-4پادمجهول
پادمههو یکی از تغییرها برهمنهشتی است که سبب پسرو مفعو مسوتقیم اسوت.
در کرد گورانی در ساخت پادمههو  ،مفعو مستقیم کامالً از جمله زدوده میشود.
14) a. weryā qazā fera xwa-y.
وریا
 .3ش.م-خور زیاد غذا
«وریا غذا زیاد میخورد».
b. weryā fera xwa-y.
وریا
 .3ش.م-خور زیاد
«وریا زیاد میخورد».

در جملۀ « 14.aوریا» نهواد و «غوذا» مفعوو مسوتقیم اسوت .در جملوۀ  14.bمفعوو
مستقیم کامالً از جمله حذ گردیده اما این تغییر برهمنهشت هی پدیدار ساختواژ
بر رو فع ندارد .کولیکف ( )393 :0211فعو هوایی کوه بوا تغییور بورهمنهشوت آنهوا
دستخوش دگرگونی ساختواژ نمیشوند را فع ها پایدار 1مینامد .از این رو ،در اینها
1. liable
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فع «خوردن» از جمله فع ها پایدار است .این گونه پوادمههو را کوه در آن مفعوو
کامالً حذ میشود را گذرا مطلم 1یا مفعو زدا نیز مینامند (کولیکف.)382 :0211 ،
جدو زیر تغییر برهمنهشتی پیشگفته را نشان میدهد:
جدو ( .)4برهمنهشت پادمههو
Y
X

DO
S

Y
Obl/ -

X
S

 -6-4بازتابی
ضمیر بازتابی در کرد گورانی  xwa-است که با پیوستن ضومیرها پیوسوتۀ مفعوولی
برا شخص و شومار صور مویشوود« xwa-m :خوودم»« xwa-t ،خوودت»xwa-y ،
«خودش»« xwa-mān ،خودمان»« xwa-tān ،خودتان» و « xwa-yānخودشان».
15) a. dez-aka
xāwen-māɫ-aka
košt-Ø.
معرفه-دزد
معرفه-خانه-صاحب
 .3ش.م-کشت
»دزد صاحبخانه را کشت«.
b. dez-aka
xwa-y košt-Ø.
معرفه-دزد
 .3ش.م-کشت ش-خود
»دزد خودش را کشت«.

در جملۀ « 15.aصاحبخانه» مفعو مستقیم است که در جملۀ  15.bبا ضومیر بازتوابی
سوم شخص مفرد «خودش» جایگزین شده است .در این جمله ،نهاد و مفعو هممرجوع
هستند اما چون مفعو بهصورت ضمیر بازتابی بیان شده است فعو همچنوان دارا دو
موضو است و کاهش ظرفیت صورت نگرفته است .این نو بازتابی از نو بازتابی کانونی
است و جدو برهمنهشتی آن به صورت زیر است:
جدو ( .)12برهمنهشت بازتابی کانونی
X=Y
S



Y
DO

X
S

1. absolute transitive
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از آنها که تغییر برهمنهشتی بر رو فع هی پدیدار ساختواژ آشوکار نودارد ،پوس
نمیتوان گفت کرد دارا جهت بازتابی است بلکه باید گفت تنها برهمنهشوت بازتوابی
دارد.
 -7-4دوسویه
ضمیرها دوسوویه در گوورانی « »yakānteri« ،»yakteri« ،»yakterakiو «»yakān
(هر چهار تا به معنا «همدیگر» و «یکدیگر») هستند .این چهار معاد یکدیگرند و می
توانند به جا هم به کار روند.
16) a. sorwa weryā
xest-Ø.
سروه
وریا
 .3ش.م-انداخت
«سروه وریا را انداخت«.

weryā sorwa
xest-Ø.
وریا
 .3ش.م-انداخت سروه
»وریا سروه را انداخت».

b. sorwa u weryā yakānteri xest-en.
وریا و سروه
 .3ش.ج-انداخت همدیگر
»سروه و وریا همدیگر را انداختند«.

در  16.aدو جملۀ گذرا داریم که در آنها جا نهاد و مفعو بوا هوم عووض شوده اسوت.
حا اگر بخواهیم این دو جمله را در عالب یک جمله بیان کنیم ،بایود آنهوا را بوه کموک
ضوومیر دوسووویه بووه هووم پیونوود بووزنیم کووه ایوون کووار در جملووۀ  16.bتوسووط ضوومیر
« »yakānteriانهام شده است .جدو برهمنهشتی دوسویۀ کانونی به شک زیر است:
جدو ( .)11برهمنهشت دوسویۀ کانونی



X
DO

Y
S

&

Y
DO

X
S

X&Y
S

-8-4پادواداری
در پادوادار نهاد از جمله حذ میگردد و مفعو مسوتقیم بوه جایگواه نهواد مویآیود.
جملهها زیر نشاندهندۀ این نو تغییر برهمنهشتی در کرد گورانی است.
17) a. wā dār-aka
šek-en-e.
 .3ش.م-سببی حا  -شکن معرفه-درخت باد
«باد درخت را میشکند».
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b. dār-aka
šek-e.
معرفه -درخت
 .3ش.م-شکن
«درخت میشکند».

در  17.aیوک جملووۀ گووذرا و وادار داریوم کووه نهوواد آن «بواد» و مفعووو مسووتقیم آن
«درخت» است .در  17.bنهاد کامالً حذ شده ،تکواژ وادار  –enکه برا زموان حوا
به کار میرود از رو فع حذ گردیده و مفعو پیشین ،یعنی «درخت» ،نقش نهواد را
پذیرفته است .جدو تغییر برهمنهشت پادوادار به شک زیر است:
جدو ( .)10برهمنهشت پادوادار
Y
S

-



Y
DO

X
S

 -5نتیجه
در این پووهش بر پایۀ دستهبند ردهشناختی که کولیکف ( )0211از انوا برهمنهشوت
و جهت دستور در زبانها گوناگون ارائه داده است ،به بررسوی انووا بورهمنهشوت و
جهت در گویش کرد گورانی پرداختیم .یافتهها پووهش نشانگر آن است که در ایون
گویش برخی از برهمنهشتها دیده میشود و برخی دیگر نه .نمودار زیر ردهشناسی انوا
برهمنهشتها گورانی را نشان میدهد:
مههو

مههو بیکنشگر (بخش )1-1

وارونه (بخش )0-1
جایگشت ( 0/3بخش )3-1
انوا برهمنهشت

وادار

در زبان کرد

وادار ناگذر (بخش )1-1-1
وادار گذرا (بخش )0-1-1

پادمههو (بخش )1-1
بازتابی (بخش )2-1
دوسویه (بخش )9-1
پادوادار (بخش )8-1
نمودار ( .)1ردهشناسی انوا برهمنهشت در زبان کرد
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از میان برهمنهشتها باال ،تنها سه برهمنهشت مههو  ،وادار و وارونه بور رو فعو
بازنمود ساختواژ آشکار دارند .از این رو ،گوورانی دارا جهوتهوا مههوو  ،وادار و
وارونه است .نشانۀ ساختواژ جهت مههو دو تکوواژ ( –yaبورا زموان اکنوون) و –yā
(برا زمان گذشته) است .نشانۀ ساختواژ جهت وادار هم دو تکواژ ( –enبرا زموان
اکنون) و ( –ānبرا زمان گذشته) است .البته گفتنی است که گورانی افزون بر مههوو
و وادار ساختواژ  ،دارا مههو و وادار واژگانی و نحو نیز هست .در برهمنهشوت
وارونۀ ساختواژ که بیشتر در مورد فع ها روانشناختی رو میدهد ،تکواژ وادار از
فع حذ میشود .البته زبان کرد وارونۀ واژگانی نیز دارد.
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