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 چکیده

هوا  معنوایی فعو     یکی در سطح موضوو  : پذیر استشناختی آن از دو راه امکانتعریف مقولۀ جهت و توصیف رده

ک ایون  ترین مفهوم نظر  که به کمو مهم(. ها  نحو نقش)و دیگر  در سطح روابط دستور  ( ها  معنایینقش)

نهشوت  دهد، مفهووم بورهم  ها  دستور  را به ما میوا  جهتشود و امکان بازشناسی انبازنمایی تعیین می حِدو سط

در پوووهش  . هوا  نحوو  فعو    ها  معنوایی بور رو  نقوش   نهشت عبارت است از الگو  نگاشت موضو برهم. است

بنود   و بور پایوۀ دسوته   شناختی رده گاهاز دید گورانی کرد  و جهت در گویش نهشتررسی انوا  برهمرو به بپیش

هوا  مههوو    نهشوت دارا  برهم گورانی که کرد  آن است  پووهش گویا  هایافته. پردازیممی (0211)کولیکف 

، پوادمههو ،  (وادار  گذرا و وادار  ناگوذر دارا  دو نو  ) ، وادار 3/0، وارونه، جایگشت (نشگرکمههو  بینو   از)

بور رو    و وارونه وادار  ها  مههو ،نهشتم، برههانهشتاین انوا  برهم میاناز . و پادوادار  است بازتابی، دوسویه

 .نامید «جهت»توان آنها را فع  تهلی آشکار دارند و از این رو می

 

                                                 
 parsa.bamshadi@gmail.com       :                                                  مسئو رایانامۀ نویسندۀ .  
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 .زبان کرد  ، دوسویه، بازتابی،(سببی)وادار   ، جهت فع ، مههو ،نهشتبرهم: یکلیدهای واژه

 مقدمه - 

تعریوف   شناسوی هوا  زبوان  نامهیا واژه دستور زبانها  دشوار است بتوان در میان کتاب

-در بیشتر تعریف. یافت «0جهت دستور »یا « 1جهت»جامع و منسهمی برا  اصطالح 

شوده   هایی که برا  این اصطالح ارائه شده است تنها به دو جهت معلوم و مههو  اشاره

و تعریوف   «3نهشوت بورهم »کوارگیر  مفهووم   هبرخی پووهشگران با بو با این حا ، . است

تور  بوه بررسوی مفهووم جهوت      ایۀ آن، از دیدگاه فراگیرتور و گسوترده  مفهوم جهت بر پ

بوابی و برخوت   ، (1492) ملچوو  و خولوودوی   تووان  اند کوه از ایون میوان موی    پرداخته

را نوام   (0211)کولیکوو   و ( 0212)بابی  ،(0212)بیلینگز ، (0223)، پادوچیوا (1491)

انود و  نهشوت ارائوه داده  بورهم  تعریف جامعی از( 119: 1492) ملچو  و خولودوی  .برد

-شرکتانطباق میان  شیوۀ نهشت برهم» :اندنهشت تعریف کردهبرهم یۀبر پاجهت را نیز 

-بر این پایوه موی  . ختار معنایی استکنندگان در ساکنندگان در ساختار نحو  و شرکت

منود تطوابم میوان    گوذار  صوور  و عاعوده   نشوان : توان جهت را این گونه تعریوف کورد  

تور، جهوت   به سخن سواده . ها  سطح نحو  و واحدها  سطح معنایی بر رو  فع واحد

بازگفوت از بیلینگوز،   )« نهشوت بور رو  فعو    گذار  دستور  بورهم عبارت است از نشان

آندرسون،  ؛ 1491بابی و برخوت،  )را بسیار  از پووهشگران همچون این تعریف  (.0212

در  (0211کولیکوووو ، ؛ 0222 ،0221 ،1448 شووویباتانی،؛ 0223پوووادوچیوا، ؛ 1441

کارگیر  هتوان در بها  بسیار  را میها و ناهمگونیناهمسویی .اندکارها  خود پذیرفته

و در )ها  دستور  همچون معلوم، مههو  و میانوه  جهت. اصطالحات در این حوزه دید

گیاموا،  بورا  نمونوه، کا  ) 1نهشتیرا گاهی تناوب برهم (، بازتابی و وادار موارد  دوسویه

گواه  . اندنامیده( 0222و میتون،  0222نه، النگاکر، برا  نمو) 1و گاه تناوب جهت (0222

نهشوت  اند، ماننود بورهم  نهشت استفاده کردهتر برهمح کلینیز برا  نامیدن آنها از اصطال

نهشوت را الگوو    بورهم ( 392: 0211)کولیکوف   .نهشت میانه و ماننود آن مههو ، برهم

گویود ایون   دانود و موی  ها  نحو  آن موی ا  معنایی فع  بر رو  نقشهنگاشت موضو 

                                                 
1. voice 

2.grammatical voice  

3 .diathesis 

4.diathetic alternations 

5 .voice alternation 
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جهوت را  ( 391: هموان )و   .دارد 1مفهوم برهم نهشت پیوند تنگاتنگی با ظرفیوت فعو   

بر ( 0212)بابی . کندنهشت از طریم ساختواژۀ فع  تعریف میمند برهمرمزگذار  عاعده

هوا  سونتی آنهوا را    که در پووهشمههو  -هایی همچون معلوماین باور است که تناوب

. نهشوت هسوتند  تر بورهم اند، درواعع زیرمهموعۀ کوچکی از مفهوم گستردهجهت دانسته

نهشوتی را متکوی بور مفهووم سواختار موضووعی در       نهشت و تناوب برهمو  نظریۀ برهم

رو آن هد  موا از پوووهش پویش    .داندو روسی می( زایشی)شناسی آمریکایی سنت زبان

 گوویش نهشت و جهت فعو  در  انوا  برهم( 0211)بند  کولیکف بر پایۀ دسته است که

نهشوت  تعریف ما از دو مفهوم برهم. شناختی بررسی کنیمرا از دیدگاه رده گورانی کرد 

است و شالودۀ کوار نیوز   ( 0211)در این مقاله همان تعریف کولیکف ( دستور )و جهت 

. ها  گوناگون ارائه داده اسوت ن مقوله در زبانشناختی است که و  از ایبند  ردهدسته

. اسوت گیرند از گویش کرد  گوورانی  در این پووهش مورد بررسی عرار میهایی که داده

ها  شهرسوتان  ها  کرد  جنوبی عرار دارد و در بیشتر بخشاین گویش در زمرۀ گویش

هوا   و در دهسوتان  کرند غورب ا  گهواره و هویوه در بخشداالهو در استان کرمانشاه به

هوا  سورپ    هایی از شهرستانالبته در عسمت. شودنیو بدان سخن رانده میگوران و بیوه

از آنهوا کوه ایون گوویش نزدیکوی و      . توان یافوت ذهاب و کرمانشاه نیز این گویش را می

و سوورانی دارد،   کلهور   مانند یجنوب  کردشاخۀ  ها یشگودیگر همسانی بسیار  با 

مقالوه   یون ا .ها نیوز تعمویم داد  توان به آن گویشها  این پووهش را میفتهبسیار  از یا

هوا  انهوام گرفتوه    در بخوش دوم نگواهی بوه پیشوینۀ پوووهش     . دارا  پنج بخش است

وم چارچوب نظر  پوووهش  در بخش س. افکنیمیرامون موضو  جهت فع  در کرد  میپ

  نهشت و جهوت فعو  در کورد   بخش چهارم به واکاو  انوا  برهم در. کنیمرا مطرح می

گیر  و بیوان  بخش پنهم نیز دربردارندۀ نتیهه. پردازیمشناسی میگورانی از دیدگاه رده

 .ها استیافته

 

 پیشینه -2

-هوا بوه دو نوو  از انووا  بورهم     انهام شده بر رو  زبان کرد  تاکنون تن ها در پووهش

میان تنها پووهشی کوه در آن  از این . ها یعنی مههو  و سببی پرداخته شده استنهشت

                                                 
1.verbal Valency/valence 
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( 1340)ناموۀ بامشواد    ت پایوان ا  به مقولۀ جهت فع  در کرد  گورانی شده اسو اشاره

است که در آن به بررسی تطبیقی ساختار فع  در کرد  گوورانی و زبوان فارسوی معیوار     

ساز را برا  زمان گذشتۀ پسوند مههو  ،ها  مههو و  در اشاره به فع . پرداخته است

سواز  اسوت کوه پسووند مههوو     داند و بر این باور می ya– اکنونو برا  زمان  yā– فع 

-ا  هم بوه فعو   هایی، اشارهو  همچنین با ذکر نمونه. دهندۀ زمان فع  نیز هستنشان

( 1389)دوسوتان و ویسوی   یمیکر .در این گویش کرده استنما یا دوجهته ها  مههو 

در زبان کرد  ها  ایرانی باستان دارد، ه در زبانکه ریش -ya–ساز به وجود مادۀ مههو 

هوا  کورد  همچوون    ررسی سواخت مههوو  در برخوی از گوویش    اینان با ب. اندپرداخته

اند که مههو  در زبان کرد  از نو  سنندجی، ایالمی و هورامی دریافتهسورانی، کلهر ، 

–و  -yā–دو صوورت  که بیشتر به ) -ya–ساز مههو ساختواژ  است که از افزودن مادۀ 

ya- ساخت مههوو   ( 1388)ویسی حصار  .آیدبه ریشۀ فع  به دست می( رودبه کار می

. با هوم مقایسوه کورده اسوت     بررسی و ساختمدار بنیاد  ویکردر ازدر کرد  و فارسی را 

شوود کوه     در کرد  از دو سواخت اسوتفاده موی   برا  نشان دادن مههو دریافته که و 

  کبوود  .اسوت  buو دیگر  فع  کمکی  yā–ساز گیر  پسوند مههو کاریکی از آنها به

نامۀ خود به بررسی ساختار فع  در کورد  کرمانشواهی پرداختوه و در    در پایان( 1342)

بحث خویش نگاهی هم به ساخت مههو  و ساخت سببی در این گویش داشته   ال البه

ی سواختواژ ، سوببی   و  ساخت سببی در کرد  کرمانشاهی را بر سه گونۀ سوبب  .است

و  همچنین ساخت مههوو  در ایون گوویش را از    . واژگانی و سببی نحو  دانسته است

مههوو  در کورد  کلهور  را از    ( 1340)یاسومی   ینفورز  .نو  ساختواژ  دانسته اسوت 

مههوو  در  ( 1481)کوار کینوان و درایور     یۀبر پاو  . شناختی بررسیده استدیدگاه رده

هوا   اد ، مههو  غیربنیاد ، مههوو  فعو   دستۀ مههو  بنی چهارکرد  کلهر  را به 

و  مههو  بنیواد  را بوه دو دسوتۀ    . استظرفیتی دانسته   سههامههو  فع  ناگذر و

-سواخته موی   -ɑjساز ده که مههو  صرفی با پسوند مههو صرفی و ترکیبی تقسیم کر

 .«بودن»شود و مههو  ترکیبی با فع  کمکی 

 

 ت و جهت فعلنهشبرهمشناسی رده -3

 διάθεσις مقولووۀ جهووت ریشووه در سوونت دسووتور  یونووان باسووتان دارد کووه زیوور نووام 

(diathesis) در دستور یونوانی میوان دو   . شدمطرح می« گرایش، خو و مزاج»عنا  به م
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 passivumو  activumکوه بعودها در سونت دسوتور  التوین      )مفهوم کنش و تهربوه  

تقاب  ساختواژ  میان موجب  مسئلهکه همین  وجود داشتور  ص یتقابل( نامیده شدند

 0و میانوه  1معلووم هوا   را با نامآنها  امروزهکه  شدمی تصریفی فع  دو گروه از تکواژها 

هوا  فعلوی معلووم و    برا  بیوان تقابو  میوان صوورت    ستورنویسان التینی د. شناسندمی

 vox را هوو  مه /ها  معلووم صورت اینبردند و میبه کار نهشت را مفهوم برهممههو  

-سو  و انگلیسی، به ترتیوب، اصوطالح  ها  دستور  فراندر سنت پس از آن .نامیدندمی

ها  معلووم و مههوو  بوه    ها و ساختبیان تقاب  میان صورتبرا   voiceو  voixها  

پوذیر  تعریف و بررسی مقولۀ جهت به دو شیوه انهوام  .(0211کولیکف ) کار گرفته شدند

یگور  در سوطح روابوط    ها  معنایی و دها  معنایی یا نقشموضو یکی در سطح : است

-ها  معنایی وابسته به معنا  فع  هستند کوه نشوان  نقش. ها  نحو دستور  یا نقش

شده توسط فع  و نقوش آنهوا در   کنندگان در رخداد یا وضعیت بیاندهندۀ تعداد شرکت

هوا  معنوایی در     نقوش بط دسوتور  بوازنمود و پدیودار   روا. آن رخداد یا وضعیت است

این دو سطح که به کمک شناختی ردهنظر   ها ترین مفهوممهمیکی از  .جمله هستند

ها  دسوتور  را  بررسی انوا  جهت ما توانایی شناسایی و شود و بهاز بازنمایی تعیین می

هوا  معنوایی   نهشت یعنی الگو  نگاشت موضو برهم. نهشت استدهد، مفهوم برهممی

نهشوت پیونود   ایون مفهووم بورهم   . (0211کولیکوف،  ) ها  نحوو  آن رو  نقشفع  بر 

برا  بیان همین مفهوم ( 0221)بارد  -هسپلمس و مولر. ظرفیت فع  داردتنگاتنگی با 

 .اندرا به کار برده «1ساختار موضوعی»( 1442)گریمشا  و «3الگو  ظرفیت»اصطالح 

که در ردیف بواال  آن نمادهوا    گرفت توان از جدولی بهره نهشت میبرا  نمایش برهم

X ،Y ،Z  ها  معنایی و در ردیف پایین نمادهوا   نشانگر نقش... وS ،DO ،IO ،Obl  و

نشانگر روابط دستور  نهاد، مفعو  مسوتقیم، مفعوو  غیرمسوتقیم و مفعوو  کنوار       ... 

 یک جملوۀ معلووم گوذرا دارا  دو موضوو  اسوت و      (الف -1)برا  نمونه، جملۀ  .هستند

تووان در  نهشت معلوم به مههو  را میبرهم تغییر. است (ب-1)معاد  مههو  آن جملۀ 

-نقوش کونش   Yگور و  نقش معنایی کنش Xکه در آن  دو جدو  به شک  زیر نشان داد

 .پذیر دارد

                                                 
1. active 

2. middle 

3. valence pattern 

4. argument structure 
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 .کشتسرباز معترضان را . 1

 .شدند کشته( توسط سرباز)معترضان . 0

  نهشت معلوم به مههوتغییر برهم(. 1)جدو  

Y X 
 

Y X 
S Obl/ - DO S 

-جهت رمزگذار  عاعده: شودنهشت این گونه تعریف میهوم برهممقولۀ جهت بر پایۀ مف

برا  نمونوه، بسویار  از   (. 0211کولیکف )نهشت از طریم ساختواژۀ فع  است مند برهم

کوه  د برنو   از تکواژها  فعلی خاصی بهره مینهشت مههوها برا  نشان دادن برهمزبان

-گر، جهوت تظواهر سواختواژ  بورهم    به سخن دی. دنآینشانۀ جهت مههو  به شمار می

رمزگوذار   بر رو  فع  است و اگر این تظاهر ساختواژ  انهام نگیرد آنگاه هوی    نهشت

کوار یوک    هبر این باور است کو  (391-340: 0211)کولیکف  .است صورت نگرفته هتج

ها  جهان را شناسوایی  شتی گوناگون در زباننهها  برهمشناس این است که تناوبرده

و  سوپس یوک    .پورداز  کنود  کرده و بر پایۀ آنها پیرامون مقولۀ جهت دستور  نظریوه 

دهد کوه  جهان را ارائه می ها نهشت در زبانها  برهمشناختی از تناوببند  ردهدسته

 .به صورت زیر است

 

در  :دهندنمی تغییر را ییمعنا هاینقش فهرست که نهشتی برهم تغییرات -الف

حفو   ( خنثی)نهشت پایه ها  معنایی موجود در برهمشده همۀ نقشمشتم نهشتِبرهم

 .شوند گرچه ممکن است برخی از آنها تهلی آشکار نیابندمی

 مههو : 1برندۀ نهادپس ها نهشتبرهم

ایگواه مفعوو    رود و فاع  یا به جمفعو  مستقیم به جایگاه فاع  می. 0مههو  کانونی .1

 .شودکند یا از ساختار حذ  میمتممی پسرو  می

ان که نقش معنایی کنشوگر در جملوۀ مههوو  بیو     است هنگامی. 3کنشگرمههو  بی .0

کنشوگر نیوز   توانند مههوو  بوی  ایی که افزون بر مههو  کانونی میهدر کنار زبان. نشود

تواند کنشوگر  دارند یعنی نمیکنشگر هایی هستند که تنها مههو  بیداشته باشند، زبان

 .را در جملۀ مههو  بیان کنند، مانند لتونیایی و ترکی

                                                 
1. subject-demoting diathesis 

2. canonical passive 

3. agentless passive 



 7/نهشت و جهت فعل در کردی گورانیشناسی برهمرده

 

ا پیشرو  مفعوو  مسوتقیم   ها پسرو  نهاد اولیه بدر برخی زبان. 1مههو  غیرشخصی .3

 .ماندعو  مستقیم همچنان سر جا  خود میشود، یعنی مفهمراه نمی

. شوندبیان نمی کالًکنند یا سرو  مینهاد و هم مفعو  مستقیم پهم . 0مههو  مطلم .3

ها  مههو  کوانونی و هوم   آورد که هم ویوگیی را پدید میتنهشت ساخیر برهماین تغی

 .پادمههو  را دارد

هوا  ادراکوی و   هوایی کوه بیوانگر وضوعیت    همچون فعو  )ها در برخی ساخت. 3وارونه .1

تر از رابطوۀ معموو    عو که رابطۀ معنایی میان دو موضو  اصلی فع  ( احساسی هستند

توانود بوه مفعوو  غیرمسوتقیم یوا مفعوو        پذیر است، نهاد اولیه میر و کنشمیان کنشگ

گاهی ممکون اسوت    حتی .مستقیم نیز به جایگاه نهاد برود مفعو متممی تبدی  شود و 

ایون  جایگاه نحویشان را با یکدیگر عوض کنند که در  1گرو تهربه( انگیختار) 1پذیرتهربه

 .نامندت آن را وارونۀ متقارن میصور

 زداپادمههو  و مفعو : برندۀ مفعو نهشت پسبرهم -

اولیوه پسورو    اگر نهاد اولیه در سر جا  خود بمانود و مفعوو  مسوتقیم     2.پادمههو  .1

عکس حالتی کوه در  )از ساختار حذ  گردد  کالًکرده و به مفعو  متممی تبدی  شود یا 

 (.دشو یممههو  کانونی دیده 

از سواختار حوذ  شوود را     کامالًنهشت پادمههولی که در آن مفعو  برهم 9.زدامفعو  .0

 .نامندزدا نیز میمفعو 

نهشوتی کوه سوبب پیشورو  مفعوو       یک تغییور بورهم   4.و مههو  برایی 8گذار برایی .3

در حالی کوه مفعوو  مسوتقیم همچنوان     . شودغیرمستقیم به جایگاه مفعو  مستقیم می

-ایون بورهم  . شود یمکند؛ یعنی ساخت دارا  دو مفعو  مستقیم را حف  می نقش خود

 .مههو  برایی تبدی  شودنهشت ساز  به برهمتواند با مههو نهشت جدید خود می

                                                 
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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هنگوامی کوه جوا  مفعوو  مسوتقیم و مفعوو        . (0نموا تناوب جایگاه) 3/01جایگشت  .1

 .با هم عوض شود( مفعو  متممی)غیرمستقیم 

 

 اماا  دهناد نمای  تغییار  را معناایی  هاای نقش فهرست که نحوی راتتغیی -ب

 :کنندمی اعمال آنها بر هاییدگرگونی

مرجوع شووند کوه ایون نوو       هنگامی است که نهاد جمله با مفعو  جمله هوم  3.بازتابی -

-مرجع با نهاد در جمله تکورار نموی  مفعو  هم معموالً. نامند یمبازتابی را بازتابی کانونی 

شوود کوه در   از جمله زدوده موی  کالًآید یا مفعو  ه جا  آن یا ضمیر بازتابی میشود و ب

 .گرددکاهش ظرفیت میدچار این حالت فع  

. این اشتقاق حاص  پیوند دو جمله است که نهاد یکی مفعو  دیگور  اسوت   1.دوسویه -

تقیم ، دوسویۀ کوانونی اسوت کوه در آن مفعوو  مسو     ها یهدوسوترین نو  ترین و رایجمهم

 .از جمله حذ  گردد کالًتواند با ضمیر بازتابی جایگزین شود یا می

 

 :دهندمی تغییر را معنایی هاینقش فهرست که نحوی تغییرات -ج

 افزاها  ظرفیتاشتقاق -

ها  وادارا  بیانگر رابطۀ سببی میان دو رخداد هسوتند کوه یکوی از    ساخت. 1وادار  .1

 .نوامیم موی  9و دوموی را واداشوته   2ه اولی را وادارنوده شود کآنها سبب دیگر  دانسته می

و واداشته به سمت جایگاه مفعوو  مسوتقیم یوا    نشیند وادارنده در جایگاه نهاد جمله می

هوا  جهوان وادار  ناگوذر، وادار  گوذرا و وادار      در زبوان . کندغیرمستقیم پسرو  می

 .دوگذرا یافت شده است

اشتقاعی است که یک مفعو  مسوتقیم بوه جملوه    (. 8کارپذیر) افزودن مفعو  مستقیم .0

 .ور یا ابزار  را بپذیردنما، بهرهجایگاه تواند نقش معنایی کارپذیر،افزاید که میمی

                                                 
1. 2/3 permutation 

2. locative alternation 

3. reflexive 

4. reciprocal 

5. causative 

6. causer 

7. causee 

8. applicative 



 9/نهشت و جهت فعل در کردی گورانیشناسی برهمرده

 

ه یک مفعوو  غیرمسوتقیم بوه    اشتقاعی است ک 1(.وربهره) افزودن مفعو  غیرمستقیم .3

رایوج کوه    ک اشوتقاق مهوم و  ی. پذیردور مینقش معنایی بهره معموالًکه افزاید جمله می

ور یوا بهوره   0رونهشت خودبهرهو بازتابی غیرمستقیم است، برهم ورحاص  دو اشتقاق بهره

 .شوندمرجع میجمله همور نام دارد که در آن نهاد و بهره 3یبازتاب

 کاهها  ظرفیتاشتقاق -

مفعوو   کنشوگر سوبب پیشورو     ن اشتقاق همانند اشتقاق مههوو  بوی  ای 1.پادوادار  -

نهشوت از  مها میوان ایون دو بوره   برخی زبان. گرددقیم اولیه و پسرو  نهاد اولیه میمست

 .گذارند اما برخی دیگر نهدید ساختواژ  تفاوت می

 

 در زبان کردیو جهت نهشت شناسی برهمرده -4

نهشوت و جهوت   شناسی انوا  برهمبه ردهها و شواهد  همراه با ارائۀ نمونهدر این بخش 

 .پردازیممی (0211)بند  کولیکف بر پایۀ دسته   در زبان کرد فع

 

 مجهول - -4

دارا  تنهوا  از میان چند نو  مههولی که در بخش سوم بدان پرداختیم، کورد  گوورانی   

هوا   مانند بسیار  دیگور از گوویش  ) این گویشدر . است کنشگربی مههو  نهشتبرهم

. شوود موی  ساخته yā–و  ya–ساز مههو مههو  ساختواژ  به کمک دو پسوند ( کرد 

 yā–برا  مههو  زمان اکنوون و   ya–تکواژ . شونداین پسوندها به ریشۀ فع  افزوده می

کنشوگر  در کرد  گورانی از نوو  مههوو  بوی    مههو . رودبرا  زمان گذشته به کار می

 :کرد بلکه ناگزیر باید آن را زدود توان کنشگر را در جمله بیاناست و نمی
1) a. weryā sēf-aka  xwārd-Ø. 

سیب-معرفه وریا  خورد-م.ش .3   

«.خورد یموریا سیب را »  
    b. sēf-aka  xor-yā-Ø. 

سیب-معرفه        خور-مههو  گذشته-م.ش .3   

«.سیب خورده شد»    
 

                                                 
1. benefactive 

2. autobenefactive 

3. reflexive benefactive 

4. anticausative 
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2) a. ima sēf-aka  xwa-im. 
سیب-معرفه ما          خور-ج.ش .1     

              «.خوریم یمما سیب را »    
    b. sēf-aka  xor-ya-t. 

سیب-معرفه       خور-مههو  اکنون-م.ش .3     

«.شود یمسیب خورده »  

اشوتقاق   b.2و  b.1هوا   معلوم گذرا هستند کوه جملوه   ها جمله a.2و  a.1ها  جمله

تووان  در جملوۀ مههوو  نموی    ،شودگونه که دیده میهمان. دهدرا نشان می مههو  آنها

این بودان معنوی اسوت کوه     . را بیان کرد( bدر جملۀ  «ما»و  aدر جملۀ « وریا») رکنشگ

گونه که در بخش پیشین گفتیم، در مههوو   زیرا همان زبان کرد  مههو  کانونی ندارد

از نوو   هوا  بواال   مههوو   .مفعو  متممی پسرو  کنود  جایگاه کانونی باید نهاد اولیه به

در  -ya–سواز  مادۀ مههوو  ( 1389)و ویسی  دوستانکریمی .اژ  هستندمههو  ساختو

شایستۀ یوادآور  اسوت کوه     .اندها  ایرانی باستان دانستهزبان کرد  را برگرفته از زبان

 (0229)بند  کینوان و درایور   در دسته 1کنشگر معاد  همان مههو  بنیاد مههو  بی

کنشگر جمله نیوز  عرار دارد که در آن  0در مقاب  مههو  بنیاد ، مههو  نابنیاد . است

 :هم دارد واژگانیگورانی افزون بر مههو  ساختواژ ، مههو   کرد  .گرددبیان می
dā-xest-Ø. a. sorwa     liwān-aka 3) 

پایین-انداخت-م 3 سروه      لیوان-معرفه           

  «.را انداختسروه لیوان » 

 b. liwān-aka   dā-kaft-Ø. 

نلیوا-معرفه                پایین-افتاد-م 3   

«لیوان افتاد»  

ر را تووان کنشوگ  هم نموی  واژگانیشود، در مههو  دیده می b.3 در جملۀ گونه کههمان

کرد  گورانی گیریم که بر این پایه نتیهه می .کنشگر استبیان کرد و مههو  از نو  بی

  بیوان کنود و   تواند کنشگر را در جملوۀ مههوو  لتونیایی و ترکی نمیها  زباننیز مانند 

کنشوگر  نهشت معلوم گذرا به مههو  بیبرهم ی تبد .کنشگر استتنها دارا  مههو  بی

 :شودبه صورت زیر نمایش داده می
 

 

 

                                                 
1. Basic passive 

2.Non-basic passive 

 کنشگرنهشت مههو  بیبرهم(. 0)جدو  

Y X 
 

Y X 

S - DO S 
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 وارونه 4-2

زیر دید که در موورد  توان در نمونۀ نهشت وارونه در کرد  گورانی را میا  از برهمنمونه

 :دهدشناختی رو  میها  روانفع 
berd-Ø. menāɫ-aka 7) a. peši-aka  zāwer 

برد-م.ش .3 بچه-معرفه  گربه-معرفه           زهره  
  «.گربه بچه را ترساند» 

 
  b. menāɫ-aka    zāwer-e       la     peši-aka       či-Ø. 

بچه-معرفه    زهره-ش  گربه-معرفه از         رفت-م.ش .3       

  «بچه از گربه ترسید» 

 

مفعوو    (بچوه زهرۀ ) «zāwer menāɫ-aka» نهاد جمله و (گربه) «a «peši.7در جملۀ 

« b «zāwer.7در جملوۀ  . اسوت  شوناختی ها  روانع  این جمله از نو  فع ف. آن است

نهشوت  این نو  برهم .به مفعو  متممی تبدی  شده است« گربه»نقش نهاد را پذیرفته و 

عوض شوده،   کامالًتوان وارونۀ واژگانی نامید زیرا بخش فعلی در فع  مرکب وارونه را می

نو  دیگور  از وارونوه   . تبدی  شده است« zāwer čiyen»به « zāwer berden»یعنی 

معاد  ساختواژ  دو جملۀ بواال بوه صوورت زیور     . در زبان کرد ، وارونۀ ساختواژ  است

 :آیددرمی
8) a. peši-aka   menāɫ -aka tersān-Ø. 

گربه-معرفه        بچه-معرفه           ترساند-م.ش .3           

«.گربه بچه را ترساند»  
    b. menāɫ -aka   la    peši-aka        ters-i. 

بچه-معرفه        گربه-معرفه    از          ترس-م.ش .3        

«.بچه از گربه ترسید»  

در جایگاه مفعو  متمموی اسوت و مفعوو      b.8، در جملۀ «گربه»یعنی  a.8ۀ فاع  جمل

ر تغییو . اسوت  آموده  b.8 ، بوه جایگواه فاعو  جملوۀ     «بچوه »، یعنوی  a.8مستقیم جملۀ 

است که در زبوان کورد  تکوواژ     ān–بر رو  فع ، حذ  تکواژ  وجود آمدهساختواژ  به 

نهشوت وارونوه را   در نتیهوه، بورهم  . وادار  است و در ادامۀ بحث به آن خواهیم پرداخت

( 0211)کولیکف . هم دانست زیرا بر رو  ساختواژۀ فع  تهلی آشکار دارد« جهت»باید 

هوا و  کوه بیوانگر حالوت    اکی و احساسیرها  ادوجود تناوب وارونه را اغلب در مورد فع 

ها  ۀ فع در اینها نیز هر دو فع  مورد بررسی از گون. اند، دانسته استرویدادها  ذهنی
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نهشوت  بوه بورهم   نهشوت معلووم گوذرا   جدو  دگرگونی برهم. و احساسی هستند یادراک

 :وارونه به شک  زیر است

 

 

 
 

 (نماجایگاه تناوب) 3/2 ایگشتج - 4-3

و سومین موضو   ناست که در آن جا  دومی یک نو  تغییر برهم نهشتی 3/0 جایگشت

-شتی در موارد اند نهدر کرد  گورانی این تغییر برهم. شودفع  با هم عوض می

 :ا  از آن در زیر آمده استشود که نمونهشمار  یافت می
9) a. afšin     zawi-aka    waš-ān-Ø-a                 ganem. 

زمین-معرفه       افشین        پاش-گذشته-م.ش .3-به           گندم        

«.افشین زمین را گندم پاشید»  
    b. afšin   ganem    waš-ān-Ø-a              zawi-aka-wa. 

پاش-گذشته-م.ش .3-به    گندم       افشین        زمین -معرفه-پسوند    

«.افشین گندم به زمین پاشید»  

که پس از مفعو  متممی « گندم»مفعو  مستقیم است و « زمین» a.9در جملۀ 

یعنی  ،جا  این دو با هم عوض شده b.9اما در جملۀ ؛ عرار گرفته است« به» ۀاضاف حر 

صورت مفعو  متممی در جمله به« زمین»به جایگاه مفعو  مستقیم آمده و « گندم»

شود، نهاد جمله هی  تغییر  نکرده و سر جا  همچنان که دیده می. پدیدار شده است

جا  مفعو   شتی بدین صورت است کهنهبرهمتغییر  3/0شت در جایگ .خود مانده است

ن دگرگونی جدو  زیر ای. شودمیمستقیم و مفعو  غیرمستقیم یا متممی با هم عوض 

 :دهدنهشتی را نشان میبرهم

 

 واداری -4-4

دارا  وادار  ناگوذر و  ( 0211)بنود  کولیکوف   دسوته  یوۀ بر پاسو  از یککرد  گورانی 

دارا  سوه نوو    ( 1484)مر  اکو بنود   از سو  دیگر، بور پایوۀ دسوته    .وادار  گذراست

 نهشت وارونهبرهم(. 1)جدو  

Y X 
 

Y X 
S IO / Obl DO S 

 3/0نهشت جایگشت برهم(. 2)جدو  

Z Y X 
 

Z Y X 

DO Obl/ IO S Obl/ IO DO S 
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 و وادار  نحوو   وادار  ساختواژ ، وادار  واژگانی: از اند عبارتساخت وادار  است که 

موا نیسوت، اموا در    کوار  ال  در اینهوا مو  ( 1484)بنود  کوامر    گرچه دسته .(تحلیلی)

 .سه گونه ساخت وادار  خواهیم کردا  هم به این ها  خود اشارهتحلی   ال البه
 

 ناگذرواداری  -  -4-4

در وادار  ناگذر با افزوده شدن یک موضو  جدید به فعو  ناگوذر، یعنوی نقوش معنوایی      

فتن موضوو   بوا عرارگور  . گوردد ، فع  دستخوش افزایش ظرفیت موی «سببیوادارنده یا »

. کنود وارد در جایگاه نهاد جمله، نهاد پیشین به جایگاه مفعو  مستقیم پسورو  موی  تازه

ساز است که یکی برا  زمان گذشته و دیگر  بورا  زموان   کرد  دارا  دو تکواژ وادار 

-به کار موی  en–و برا  زمان اکنون پسوند  ān–برا  زمان گذشته پسوند . اکنون است

-کواژ مفهوم زمان نیز نهفته است زیرا این دو به ریشۀ فع  افوزوده موی  در این دو ت. رود

هوا  وادار  جوز از ایون دو تکوواژ عابو       شوند و مفهوم زمان گذشته یا اکنوون در فعو   

 .برداشت نیست
10) a. menāl-aka   xaft-Ø. 

بچه-معرفه           خوابید-م.ش .3          

«.بچه خوابید»  
      b. aw  žen-a  menāl-aka   xaf-ān-Ø. 
   خواب-گذشته .وادار -م.ش .3       آن    زن       بچه -معرفه       

«.آن زن بچه را خواباند»  

 به ān- یک جملۀ ناگذر و دارا  زمان گذشته است که با افزودن تکواژ  a.10جملۀ 

ساز تکواژ گذشته aدر . فع  وادار  زمان گذشته به دست آمده است ،«xaf»ریشۀ فع  

–t  است که به ریشۀ فع  افزوده شده و ستا  گذشته«xaft »اما در ؛ ساخته شده است

10.b وادار   ساز است زیرا در تکواژفع  فاعد تکواژ گذشته–ān  مفهوم زمان گذشته نیز

 . نهفته است
11) a. menāl-aka     xaf-e. 
بچه-معرفه           خواب-م.ش .3         

«.خوابدبچه می»  

      b. aw  žen-a  menāl-aka   xaf-en-e. 

    خواب-اکنون .وادار -م.ش .3       آن       زن    بچه -معرفه      

«.خوابانَدآن زن بچه را می»  
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-اکنون هی  الزم به ذکر است که ستا ِ. ناگذر و دارا  زمان اکنون است a.11جملۀ 

به ریشه  en–پسوند وادار   b.11در . گونه تکواژ خاصی ندارد و همان ریشۀ فع  است

ها  از آنها که این نو  فع . افزوده شده و فع  وادار  زمان حا  به دست آمده است

توان آنها را وادار  آیند، میوادار  با افزودن تکواژها  خاصی به ریشۀ فع  به دست می

یک جملۀ کرد  دارا  وادار  واژگانی نیز هست، یعنی برا  تبدی   .ساختواژ  نامید

ها  غیروادار  به جملۀ وادار  باید فع  آن را با یک فع  دیگر جایگزین کرد که نمونه

 :دهنداین نو  ساخت وادار  را نشان می زیر
12) a. goldān-aka   dā     kaft-Ø. 
گلدان-معرفه           افتاد-م.ش .3    فرو       

«.گلدان پایین افتاد»  
      b. men  goldān-aka   dā      xest-em. 

گلدان-معرفه    من          انداخت-م.ش .1     فرو        

«.من گلدان را پایین انداختم»  

ظرفیتوی  یک فعو  ناگوذر و یوک   « افتادن» a.12توان دید، فع  جملۀ گونه که میهمان

با افزودن یک وادارنوده و تبودی  فعو  بوه گوذرا  دوظرفیتوی، فعو          b.12است که در 

-جدو  زیور تبودی  بورهم    .جایگزین آن شده است( «انداختن»)ریشۀ دیگر   دیگر  با

 :دهدنهشت وادار  را نشان مینهشت ناگذر به برهم

 

 

 

ۀ وادار  توان به جملو ها  گذرا را نیز میها  ناگذر، جملهدر زبان کرد  افزون بر جمله

 .تبدی  کرد

 

 واداری گذرا -4-4-2

-به جملۀ گذرا افزوده می« وادارنده»در وادار  گذرا، یک موضو  جدید با نقش معنایی 

ا  از وادار  نحو  شود، نمونهزیر دیده می bساخت وادار  که در جملۀ  .شود

 .است( تحلیلی)
13) a. gelāra     māl-aka    geze    dā-Ø. 

خانه-معرفه        گالره            زد-م.ش .3      جارو     

«.گالره خانه را جارو زد»  

 

 نهشت وادار  ناگذربرهم(. 9)جدو  

X (واداشته) وادارنده 
 

X 

DO S S 
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      b. dālek-em    māl-aka    wa       gelāra   geze  dā-Ø. 
مادر-م            خانه-معرفه           زد-م.ش .3     جارو    گالره       توسط     

«.دمادرم گالره را مهبور کرد خانه را جارو بزن»  

. مفعو  مستقیم است« خانه»نهاد و « گالره»یک جملۀ گذرا داریم که در آن  a.13در 

« وادارنده»یک موضو  جدید به جمله افزوده شده که دارا  نقش معنایی  b.13در 

تقیم سهمچنان نقش مفعو  م« خانه»سپس . است و در جایگاه نهاد جمله نشسته است

جملۀ پیشین نهاد بود، اکنون به جایگاه مفعو  که در « گالره»خود را داراست اما 

توان ساخت وادار  گفتنی است که این ساخت را نمی. غیرمستقیم پسرو  کرده است

عنصر وادارنده  حاو به جمله  وادار  معموالً فع نحو  دانست زیرا در وادار  نحو  

اگر چه به  13b ۀجمل. شودیم ی به بند وابسته تبد یهجمله پا یههاضافه شده و در نت

مفهوم و  دبند دار یکعنصر وادارنده و واداشته است اما همچنان   دارا ییلحاظ معنا

جدو  زیر  .است بیان شده یبه بند اصل  اگروه حر  اضافه یک نصرفاً با افزود وادار 

 :دهدنهشتی را نشان میاین تغییر برهم
 نهشت وادار  گذرابرهم(. 8)جدو  

Y X (واداشته) دارندهوا   
 

Y X 

DO IO S DO S 

 

 پادمجهول -4-5

. نهشتی است که سبب پسرو  مفعو  مسوتقیم اسوت  پادمههو  یکی از تغییرها  برهم

 .شوداز جمله زدوده می کامالًدر کرد  گورانی در ساخت پادمههو ، مفعو  مستقیم 
14) a. weryā  qazā  fera    xwa-y. 

خور-م.ش .3     زیاد    غذا        وریا              

«.خوردوریا غذا زیاد می»  
      b. weryā    fera     xwa-y. 
خور-م.ش .3     زیاد         وریا              

«.خوردوریا زیاد می»  

مفعوو    b.14در جملوۀ  . مفعوو  مسوتقیم اسوت   « غوذا »نهواد و  « وریا» a.14در جملۀ 

نهشت هی  پدیدار  ساختواژ  ن تغییر برهماز جمله حذ  گردیده اما ای کامالًمستقیم 

نهشوت آنهوا   هوایی کوه بوا تغییور بورهم     فعو  ( 393: 0211)کولیکف . بر رو  فع  ندارد

از این رو، در اینها . نامدمی 1پایدارها  شوند را فع دستخوش دگرگونی ساختواژ  نمی
                                                 
1. liable 
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در آن مفعوو    ادمههو  را کوه این گونه پو . است پایدارها  از جمله فع  «خوردن»فع  

 (.382: 0211کولیکف، )نامند زدا نیز مییا مفعو  1شود را گذرا  مطلمحذ  می کامالً

 :دهدگفته را نشان میپیشنهشتی جدو  زیر تغییر برهم

 

 

 

 

 بازتابی -4-6

ۀ مفعوولی  ه با پیوستن ضومیرها  پیوسوت  است ک -xwaضمیر بازتابی در کرد  گورانی 

 xwa-y، «خوودت » xwa-t، «خوودم » xwa-m: شوود برا  شخص و شومار صور  موی   

 .«خودشان» xwa-yānو « خودتان» xwa-tān، «خودمان» xwa-mān، «خودش»
15) a. dez-aka     xāwen-māɫ-aka         košt-Ø. 

دزد-معرفه           صاحب-خانه-معرفه             کشت-م.ش .3        

« .را کشت خانه صاحبدزد  » 

       b. dez-aka     xwa-y     košt-Ø. 

دزد-معرفه           خود-ش           کشت-م.ش .3       

.دزد خودش را کشت» » 

با ضومیر بازتوابی    b.15مفعو  مستقیم است که در جملۀ « خانهصاحب» a.15در جملۀ 

مرجوع  در این جمله، نهاد و مفعو  هم. تجایگزین شده اس« خودش»سوم شخص مفرد 

 دودارا  همچنوان  فعو    صورت ضمیر بازتابی بیان شده استهستند اما چون مفعو  به

این نو  بازتابی از نو  بازتابی کانونی  .و کاهش ظرفیت صورت نگرفته است موضو  است

 :نهشتی آن به صورت زیر استهمبراست و جدو  

 
 

 

 

                                                 
1. absolute transitive 

 نهشت پادمههو برهم(. 4)جدو  

Y X 
 

Y X 
Obl/ - S DO S 

 ابی کانونینهشت بازتبرهم(. 12)جدو  

X=Y 
 

Y X 

S DO S 
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نهشتی بر رو  فع  هی  پدیدار  ساختواژ  آشوکار نودارد، پوس    همبراز آنها که تغییر 

بازتوابی   نهشوت همبرتنها بلکه باید گفت توان گفت کرد  دارا  جهت بازتابی است نمی

 .دارد

 

 دوسویه -4-7

« yakān»و « yakteraki» ،«yakteri»، «yakānteri»دوسوویه در گوورانی    ها ضمیر

این چهار معاد  یکدیگرند و می .هستند( «یکدیگر»و « همدیگر»معنا   هر چهار تا به)

 .توانند به جا  هم به کار روند
16) a. sorwa   weryā    xest-Ø.    weryā   sorwa   xest-Ø. 
انداخت-م.ش .3                   وریا سروه           انداخت-م.ش .3     سروه        وریا      

           « .را انداخت یاسروه ور» «.سروه را انداخت یاور                                      » 
 

      b. sorwa  u   weryā  yakānteri    xest-en. 

انداخت-ج.ش .3      همدیگر        وریا    و   سروه               

       « .را انداختند یگرهمد یاسروه و ور » 

. دو جملۀ گذرا داریم که در آنها جا  نهاد و مفعو  بوا هوم عووض شوده اسوت      a.16در 

 حا  اگر بخواهیم این دو جمله را در عالب یک جمله بیان کنیم، بایود آنهوا را بوه کموک    

توسووط ضوومیر  b.16ایوون کووار در جملووۀ  ضوومیر دوسووویه بووه هووم پیونوود بووزنیم کووه 

«yakānteri »نهشتی دوسویۀ کانونی به شک  زیر استجدو  برهم .انهام شده است: 

 پادواداری-4-8

. آیود گردد و مفعو  مسوتقیم بوه جایگواه نهواد موی     در پادوادار  نهاد از جمله حذ  می

 .نهشتی در کرد  گورانی استتغییر برهمدهندۀ این نو  ها  زیر نشانجمله
17) a. wā    dār-aka       šek-en-e. 

درخت-معرفه     باد            -حا  سببی-م.ش .3 شکن      

«.شکندباد درخت را می»                  
     

 نهشت دوسویۀ کانونیبرهم(. 11)جدو  

X Y 
& 

Y X 

DO S DO S 

  


 

 

 

 
 

 X & Y 

S 
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 b. dār-aka            šek-e. 

درخت -معرفه    شکن-م.ش .3         

«.کندشدرخت می»              

و مفعووو  مسووتقیم آن « بواد »داریوم کووه نهوواد آن   و وادار  یوک جملووۀ گووذرا  a.17در 

که برا  زموان حوا     en–، تکواژ وادار  حذ  شده کامالًنهاد  b.17در . است« درخت»

، نقش نهواد را  «درخت»و مفعو  پیشین، یعنی  فع  حذ  گردیدهرو  رود از به کار می

 :نهشت پادوادار  به شک  زیر استتغییر برهم جدو  .پذیرفته است

 

 

 
 

 نتیجه -5

نهشوت  از انوا  برهم( 0211)شناختی که کولیکف بند  ردهدسته یۀبر پادر این پووهش 

نهشوت و  ها  گوناگون ارائه داده است، به بررسوی انووا  بورهم   و جهت دستور  در زبان

ایون  ها  پووهش نشانگر آن است که در یافته. پرداختیم گورانی کرد  گویشدر  جهت

شناسی انوا  نمودار زیر رده. شود و برخی دیگر نهها دیده مینهشتبرخی از برهم گویش

 :دهدرا نشان می گورانیها  نهشتبرهم

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  نهشت در زبان کردشناسی انوا  برهمرده(. 1)نمودار 

 

 پادوادار نهشت برهم(. 10)جدو  

Y  
 

Y X 

S - DO S 

 مههو 

 ( 0-1بخش )وارونه 

 (3-1بخش )  3/0جایگشت 

 وادار 

 

 (1-1بخش )پادمههو  

 (2-1بخش )بازتابی 

 (9-1بخش )دوسویه 

 (8-1بخش )پادوادار  

 (1-1بخش )کنشگر مههو  بی

 

 

 

 (1-1-1بخش )  ناگذر وادار

 (0-1-1بخش )وادار  گذرا 
 نهشتانوا  برهم

 در زبان کرد 
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بور رو  فعو     وارونه نهشت مههو ، وادار  وها  باال، تنها سه برهمنهشتاز میان برهم

و وادار   ،مههوو   هوا  دارا  جهوت  گوورانی از این رو، . بازنمود ساختواژ  آشکار دارند

 yā–و ( بورا  زموان اکنوون   ) ya–نشانۀ ساختواژ  جهت مههو  دو تکوواژ  . استوارونه 

برا  زموان  ) en–نشانۀ ساختواژ  جهت وادار  هم دو تکواژ . است( برا  زمان گذشته)

افزون بر مههوو    گورانیالبته گفتنی است که . است( برا  زمان گذشته) ān–و ( اکنون

نهشوت  در برهم .و وادار  واژگانی و نحو  نیز هستمههو  دارا  و وادار  ساختواژ ، 

دهد، تکواژ وادار  از ناختی رو  میشها  روانوارونۀ ساختواژ  که بیشتر در مورد فع 

  .البته زبان کرد  وارونۀ واژگانی نیز دارد. شودفع  حذ  می
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