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 چکیده
سورانی زبان کردی  های یشمکریانی که یکی از گو کردیدر ی گروه اسمنحوی در این مقاله، ساخت 

در . شود می( بررسی 2005الگوی ون ولین )و بر اساس دستور نقش و ارجاع قالب  درشود  سوب میمح

و  اسمی، متشکل از  مرکزای زهسااست: فرافکن  شده یلتشکدو فرافکن  ازگروه اسمی این چارچوب، 

-فیاین تحقیق از نوع توصیو عناصر حاشیه آنها و فرافکن دستوری، متشکل از عملگرها.  اسمیهسته

و بعضاً بر اساس  مکریانینوشتاری گویش دستوری و کتب از  ناد نیزتمورد اسهای  دادهتحلیلی بوده و 

ها  اند. در وهله بعدی، این داده انتخاب شدهشود،  محسوب می این گویششم زبانی محقق که گویشور 

گروه پیشنهادی الگوی و  اند قرارگرفتهو تحلیل  یموردبررسای دستور نقش و ارجاع  مطابق الگوی الیه

عدم وابستگی ساخت گروه توان به  است. از نتایج تحقیق اخیر می آمده دست بهاسمی در این گویش 

دهنده  نشان یها بست واژه که ینحو به اشاره کرد آن دهنده یلتشکبه ترتیب خطی عناصر مکریانی اسمی 

ء عملگرهای هسته محسوب جز ،آن مجاورت با علیرغمشود  متصل میاسمی به هسته که شمار و معرفه 

از نتایج دیگر این گیرند.  قرار میو سطح گروه اسمی اسمی در ردیف عملگرهای مرکز شوند بلکه  نمی

دستور نقش و در قالب  اسمپس از هستهواقع در جایگاه در کردی مکریانی صفات که  آن استتحقیق 

 اسمعنوان عملگر مرکز بهاند  که بیانگر کمیت اسمو صفات پیش از هسته اسمحاشیه هسته عنوان بهارجاع 

  شوند. شناخته می
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 مقدمه -1

ایرانی  یها زبانغربی   است و به خانواده شمال ییهندواروپاهای زبان کردی یکی از زبان

( به سه گویش شمالی 1961) 1نامی همچون مکنزی شناسان بهی زبانتعلق دارد و از سو

شود: گویش سورانی  یا کرمانجی، گویش مرکزی یا سورانی و گویش جنوبی تقسیم می

سنندج و گونه مکریانی در مهاباد، سردشت، نقده، بوکان، اردالنی در   خود به گونه

    (.2:1393 ،وهپژ شود )دانش اشنویه تقسیم میو  دژ، پیرانشهر شاهین

 شناسان زبانمتفاوتی از مفهوم گروه در بین  یها برداشتدر طول زمان تعابیر و 

داند که با  ( گروه را ترکیبی از کلمات می15 :1976مطرح بوده است؛ یسپرسن )

سنتی میان مقوله واژگانی اسم و  طور بهدهند.  همدیگر تشکیل گروهی معنایی را می

ه بدان اشار  (343 :2002که تایلور ) گونه آندارد؛    تمایز وجودمقوله نحوی گروه اسمی 

اشته ساختاری درونی گوناگونی دهای  توانند پیچیدگی اسمی می یها گروهکند،  می

باشند، اما تابع این اصل ساده هستند که از یک اسم بعالوه تعدادی عنصر وابسته 

 ییها ساخته قادر به ایجاد ای وابسته منتها این عناصر و مؤلفه ،شوندمیتشکیل 

 . باشند یمگوناگون و متنوع 

داند  ترین عضو این گروه می ( هسته گروه اسمی را برجسته20: 2000) 2مونینکی د

شود. ساخت گروه  میجایگزین اسم، ضمیر، عدد و یا صفت  تی همچونکه توسط مقوال

توانند به هسته  گاهی چندین عنصر وابسته میزیرا  دارد تکرارشوندهاسمی خاصیت 

و برخی دیگر پس از هسته واقع  ها قبل از هسته ابستهاضافه شوند. برخی از این و

ای  مجموعهاعتقادی به وجود تمامی این موارد،  رغم بهدستور نقش و ارجاع، شوند.  می

تنها اسم و فعل را جهانی نداشته و  ها زبان در از مقوالت واژگانیو فراگیر جهانی 

برد و  گروهی نام می های غیر ها تحت عنوان افزوده ( از قید19 :2005) 3ولینون داند؛  می

 (.26: 2005دهد ) گروه اسمی قرار میهای  همچنین گروه وصفی را در زمره عملگر

کنی یا فراف 4مرکز درونبشری را  یها زبانتمامی مقوالت نحوی در همچنین، این دستور 

( پیرامون 2002) 5این موضوع در تحقیق اورت هداند ک ی یا نقشی نمی از یک هسته واژ
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تعیین مقوالت نحوی را هسته نوع بق آن، اطم ودر آمازون آشکار گشت  1واریزبان 

 کند. می

 چارچوب نظری -2

نمود نحوی  قائل به وجود هیچ نوع گرا صورتدستورهای  برخالفدستور نقش و ارجاع 

داند. ون  طبق بر صورت حقیقی آنها میهای نحوی جمالت را من نبوده بلکه نمود انتزاعی

مستقل از  رابطه میان بازنمود معنایی و بازنمود نحوی را( 317: 1997) 2ولین و الپوال

شوند و به یکدیگر پیوند  از دیگری مشتق نمی کدام یچه که ینحو بهدانند  یکدیگر می

 دانند.  خورند؛ بنابراین، رویکرد خود را رویکردی غیر اشتقاقی می می

-میان نحو و معناشناسی یکی از ویژگی یهدوسو( انطباق 2:2005به اعتقاد ون ولین )

بررسی گروه اسمی را  ۀشیو. آید می حساب بههای متمایز رویکرد دستوری نقش و ارجاع 

دانست: اول آنکه این دستور، ساخت  ویژگی توان حاوی دو میارجاع   و  در دستور نقش

 کند. دومین ویژگی، می وتحلیل یهتجزی بند نحو با ساختنحوی گروه اسمی را به قیاس 

این . گیرد شکل میای  الیه یساختبر اساس  مبنای ساخت بند در این دستور است که

بر اساس تمایزات معنایی  (27: 1997)و الپوال به باور ون ولین  ای نحوی الیهساخت 

نام دارد که خود مشتمل بر   3کزاولیه و اصلی بند در این نظریه مر  سازه؛ آید وجود می هب

محمول مانند عبارات مکانی و  موضوع و غیر شامل عناصر غیر 6و حاشیه 5، هسته4محمول

خطی نبودن ترتیب عناصر در دستور نقش و ارجاع باعث  ی مسئله. همین استزمانی 

در را از ساخت بند و جمله  تر مراتبی، تصویری واضح ۀشده تا چنین ساختار سلسل

. از دکن آشکار می ساخت جمله رااز ی جهانی ا جنبه، درواقع نمایان کند که ها زبان

، بنابراین اند شده یفتعرو نه بر اساس اصول نحوی این واحدها بر اساس معنا  که یآنجائ

عالوه ( 5: 2005) ون ولینوابسته به ترتیب خطی و یا تسلط عناصر بر یکدیگر نیستند. 

که جنبه  داند دخیل میدر ساخت بند را نی، موارد دیگری های جها بر وجود این سازه

کنند  گاه آنها نقش مهمی بازی میها در تعیین جای و ترتیب خطی سازهجهانی نداشته 
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 جداشدهاز راست و  جداشدههای مرکز و جایگاهاز و پس از مرکز های پیش مانند جایگاه

 . از چپ
 

 ت گروه اسمی در دستور نقش و ارجاعساخ -2-1

 عناصرمشتمل بر هسته و اسم و یک مرکز اسم ای گروه اسمی یک هسته  در ساخت الیه

ون ولین و . هستو هر سطح نیز دارای عناصر حاشیه خویش آن وجود دارد وابسته به 

اسمی که هسته آنها ضمیر و یا اسامی خاص باشد را فاقد  یها گروه( 58: 1997الپوال )

اسم خاص  مانندهایی معموالً حاوی عبارات ارجاعی  ازهدانند. چنین س ای می ساخت الیه

باشند که این دو مورد اخیر جایگزین گروه اسمی شده و فاقد عناصر موضوع  و ضمیر می

بند  ای الیهشباهت ساخت  د بود.نخواهاسم یا هسته اسم و بنابراین، فاقد گره مرکز  هستند

را ها و عملگرها هستند  ی برای سازها های جداگانه یک دارای فرافکن که هر و گروه اسمی

گروه  اسمیمشاهده نمود که هسته وضوح به( 25: 2005ولین ) توان در نمودار زیر از ون می

و تمایز میان عنصر مرکز و حاشیه و عملگرها  ( تشکیل دادهbridgeاسمی را اسم )

 مشخص است:
 

   
 (25: 2005ند از ون ولین )ب ای یهالاسمی به قیاس با ساخت  ۀ(: ساخت گرو1نمودار )

 

 ،در دستور نقش و ارجاع یکی از تمایزات مهم در ساخت نحوی بند و گروه اسمی

که عملگرهای گروه اسمی ؛ خصوصاً هستای و فرافکن عملگرها  ازهس ساخت یانمتمایز 

فرض گوینده  پیشرا مسئول بیان جایگاه و مکان مرجع با توجه به نقطه ارجاع و یا آنها 

عملگرها مقوالتی  ،یقتدر حق دانند. بودن مرجع برای شنونده می مشخص برمبنی 

های مختلف بند مانند نمود، زمان دستوری،  کننده الیه هستند که توصیفدستوری 

 و  ای بند و گروه اسمی در دستور نقش بوده و نقطه شباهت ساخت الیهوجهیت و نفی 

 یا اسم مرجع شخص،نکته است که آ نمود اسمی بیانگر اینشوند.  ارجاع محسوب می  
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به کمیت اشاره دارند یعنی اسم . عملگرهای مرکزاستگروهی از اشخاص و یا یک نوع 

کردن گروه اسمی  دار نشانوظیفه تعیین مقدار و نفی را برعهده دارند و در موارد زیر به 

نند عملگرهای سطح گروه اسمی، هما که یدرحالو نفی.  پردازند: تعداد، مقدار می

دهنده توان منظوری و زمان دستوری هستند، گروه  عملگرهای سطح بند که نشان

کنند. این نوع از عملگرها وظیفه تعیین مرجع کل  بررسی می گفتمان دروناسمی را 

های سطح بند  نظر، مشابه عملگر عهده دارند و از این هگروه اسمی را در جهان خارج ب

دهند. این دسته از عملگرها در  ی جهان خارج قرار میواقع باشند که بند را در بافت می

 که یدرحالکنند.  دار می ارجاع، گروه اسمی را نشان گی و دو مورد، یعنی معرفه

دارند،  سروکارمقدار و کمیت اسم ارجاع، با اسم عملگرهای سطح گروه اسمی و مرکز

ها  نقش عملگراز باشند.  کیفیت مرجع اسم می کننده یفتوصاسم  عملگرهای الیه هسته

که نمود بند با  گونه همانبرند زیرا  مینام نیز  نمود اسمیبا عنوان گاهی  الیهدر این 

ها نیز با ساخت درونی یا صورت دسته از عملگر، این درونی رخدادها ارتباط داردساخت 

 کار دارند. و مرجع سر

ه به شکل و است ک اسموظایف عملگرهای هسته  ینتر مهمبندی اسم یکی از  طبقه

های مختلف گروه اسمی  جدول عملگرهای الیه ،در ادامه اشاره دارد. اسم ماهیت مرجع

و اسم ، عملگرهای مرکزاسمکنید که به سه دسته عملگرهای هسته  را مشاهده می

 :اند شده یبند دسته (2005ون ولین )عملگرهای سطح گروه اسمی به نقل از 
 

 (24: 2005)نقل از ون ولین  (: عملگرهای گروه اسمی به1جدول )

 اسمهسته  یعملگرها
  (اسم یزهای، ممشمارش یرقابلغو  شمارش قابل) یاسم نمود

 اسممرکز  یعملگرها
  عدد

 تیکم

 ینف

 یسطح گروه اسم یعملگرها
 یگ معرفه

 صفات اشاره
 

گیری  های قراراسمی تابع همان محدودیت ترتیب قرار گرفتن عملگرها در گروه

بند خواهد بود. در گروه اسمی نیز همانند بند عناصر حاشیه وظیفه توصیف عملگرها در 
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توصیف محدود  اسم اولیه عملگرهای هسته وظیفه که یآنجائهر سه سطح را دارند و از 

های  کننده نیز شامل توصیفاسم بود که حاشیه هسته  منطقی خواهدبنابراین  ،است

بندهای  های اسمی و کننده توصیفت، اجمله صف ی باشد منا کننده حاشیه محدود

کننده در حاشیه  های غیر محدود کننده کننده. از سوی دیگر، توصیف  موصولی محدود

ی ها از گروه اند عبارتاسم مرکز حاشیه یها سازهشوند.  یگروه اسمی ظاهر مسطح 

اشاره  (26: 2005)ون ولین رخدادهای پیچیده.  ربیانگافزوده و قیدهای  اضافه حرف

اسم عنوان عملگرهای هسته هب ها ارجاع، صفت  و  ار اولیه دستور نقشکند که در آث می

مقوالت واژگانی بودند که هم در ساخت بند و از  گروهیشدند و تنها  می  درنظر گرفته

، عملگرها عالوه بر اینگرفتند.  هم در ساخت گروه اسمی در جایگاه عملگر قرار می

ترین برداشت از نقش صفت در بنابراین به ،( هستندل بر مقوالت دستوری )نقشیمشتم

صورت که آنها را سازه  رد بدیندر مقایسه با نقش قید در ساخت بند قرار دا گروه اسمی

بوده و به نسبت گونگی  نامید که جایگاه آنها وابسته به اصل تصویراسم حاشیه هسته

قرار  اسم تری به هستهها و عملگرهای سطح گروه اسمی در فاصله نزدیک کننده توصیف

ای گروه اسمی  در ادامه تنها به بررسی بازنمایی نحوی ساخت الیه. اسمتا مرکز گیرند می

موضوع از ورود به مباحث  یگستردگدلیل  هپردازیم و ب در چارچوب این دستور می

تواند موضوع  می هرکدامکنیم که  شناسی گروه اسمی خودداری میمعنایی و کاربرد

 دا باشد.ای ج مقاله
 

 تحقیق ۀ. پیشین3

و مطالعه  یقموردتحقهای گوناگونی ها و قالب در چارچوب یطورکل بهگروه اسمی 

  و  به دستور زایشی و اشکال گوناگون آن همچون حاکمیتتوان  که میاست   قرارگرفته

 ارجاع   و   نقشی و نقششناسی، دستور واژی معناشناسی، ردهگرایی،  گزینی و کمینه مرجع

پیرامون نحو گروه اسمی عمده تحقیقات صورت پذیرفته گرا  در دستور کمینهاشاره کرد. 

حرف های نظری در حیطه این دستور و خصوصاً نظریه گروه توان مدیون پیشرفت را می

که بند را اساساً  گونه هماندانست که انگیزه کافی را فراروی محققان قرار داد تا  یفتعر

های اسمی را نیز گروهدانستند  های نقشی می دیگر فرافکن مراهبه هفرافکنی از فعل 

 1توان به الکسیادو و همکاران  در این زمینه میبنامند.  تعریف  حرف فرافکنی از هسته

                                                      

1
. Alexiadou et al   
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کلی شناسانه موضوع  با دیدی رده  (231-218:2002) 1وفکری اشاره کرد.( 2007)

کرده است تا ساخت گروه اسمی  تالش های جهان بررسی کرده وگروه اسمی را در زبان

را با دیدی جهانی بنگرد و الگویی متمرکز و یکپارچه از ساخت این گروه را در قالب 

منطق ریکوف در استفاده از دستور نقشی دیک،  .ارائه نماید (1997) دستور نقشی دیک

نمود معنایی ساخت زیرین گروه اسمی در این دستور و عدم چینش خطی عناصر وجود 

ریکوف  شده ارائهای  الگوی الیه( 59-52: 1997)و الپوال نحوی که ون ولین  به استآن 

  داند. الگوی خویش از ساخت گروه اسمی میرا مشابه 
نمود معنایی ( بر اساس نظریه واژگان زایشی 1998) 2سکیفپستویواز سوی دیگر 

ین معنای جمله کند که نقشی اساسی در تعی بیان می ها اسم را بر اساس یکسری ویژگی

و عامل تقسیم  3ای، صوری، کرانمند های سازه ها به نقش کنند؛ این ویژگی بازی می

بازنمود منطقی و معنایی بند و گروه اسمی  را حینهای فراوانی  شوند، اما پیچیدگی می

در باب  نیز از منظر دستور نقش و ارجاع در زبان فارسید. هند روی خواننده قرار می فرا

 (1395اسمی )پیمان و همکاران: ای گروه  نامه ساخت الیه پایانتوان به  سمی میگروه  ا

به تبیین ساختار گروه اسمی زبان فارسی در  نامه یانپاپیمان در این  .اشاره کرد

که این دستور با است چارچوب دستور نقش و ارجاع پرداخته و به این نتیجه رسیده 

های اسمی حذف گروه صفتی در تبیین گروهبرخورداری از تحلیل نحوی یک سطحی و 

 .بیان کنددرستی مشخصات نحوی این گروه را  توانسته است به

ساختمان و ماهیت اسم عمدتاً  در کتب دستور زبان موجود پیرامون زبان کردی

 است و تنها منابع محدودی همچون رخزادی شده یفتوصصرفی و معنایی  ازنظر

و مقاالتی  ها نامه یانپااند، اما  داشتهگروه اسمی  اشاراتی مختصر به ساخت( 1379)

آن از دیدگاه دستور زایشی به  دهنده یلتشکپیرامون ساخت گروه اسمی و یا عناصر 

ها  شتقاق این گرههای نقشی و ا . تمرکز عمده این تحقیقات بر گرهانجام رسیده است

عنوان  هبده است که گروه اسمی بو ای کننده یفتوصو ماهیت  یفحرف تعرخصوصاً گره 

او در بررسی ساخت اشاره کرد.  (1387) آباد محمدی بلبالننامه  پایانتوان به  نمونه می

گرایی اشاراتی به ساخت گروه اسمی در این  اضافه در کردی سورانی از منظر کمینه

                                                      

1
. Rijkhof  

2
. Pustejovsky 

3
. telic 
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 کردهبیان  گونه یناهای گروه اسمی در کردی سورانی  گویش داشته و در توصیف ویژگی

همچنین هسته قادر  ،آیند ها پس از آن می و وابسته گیرد میه هسته در ابتدا قرار ک است 

در چارچوب  خویش بپذیرد. به دنبالای را  هایی مانند صفت و گروه اضافه است وابسته

کردی  گویشساخت گروه اسمی در  (2003) 1نقشی نیز استرانک - دستور واژی

اضافه را در قالب گروه  یها ساختدر حقیقت قرار داده است و  یموردبررسکرمانجی را 

تحقیقی  تاکنوناما ، نقشی مطالعه کرده است   واژی با محک دستور گویشاسمی در این 

پیرامون ساخت گروه اسمی از منظر دستور نقش و ارجاع صورت در زبان کردی 

 کند.  ت انجام این تحقیق را دوچندان مینپذیرفته است و همین امر ضرور
  

 سورانیروه اسمی در کردی گاخت س -4

است  شده یلتشکهر گروه از یک هسته و تعدادی وابسته  گرا شناسی ساختزباندر 

کننده را در  دهنده، نقش اساسی و تعیین ترتیب خطی عناصر تشکیل که ینحو به

به دو گروه اسمی  دهنده یلتشکعناصر د. در همین دیدگاه نکن  ساختمان گروه بازی می

شوند که به ترتیب در جایگاه قبل و پس از  های پیشین و پسین تقسیم می ستهدسته واب

 در کردی (120: 1379رخزادی، ) های پیشین اسم گیرند؛ وابسته اسم هسته قرار می

، پرسشی، مبهم، شمارشی، عالی، تعجبی و شاخص. 2از صفات اشاره اند عبارت سورانی

های معرفه،  اسم را نیز شامل نشانه پسین یها وابسته( 125:1379همچنین رخزادی )

و پرسشی  ی ترتیبیهای پسین بیانی، شمارش های صفتی )صفت نکره، جمع، وابسته

مالک صوری  داند. ای وابسته )بندهای وصفی( میه الیه، بدل و جمله ترتیبی(، مضاف

که در زبان کردی  (1376)به قول کاوسی نژاد تشخیص این عناصر در زبان فارسی 

های پیشین به یکدیگر  شمرد که وابسته بر گونه یناتوان  کند را می نیز صدق می سورانی

شوند و در بین آنها و اسم هسته، نشانه اضافه وجود ندارد. اسم هسته نیز  اضافه نمی

گیرد مگر آنکه  اولین عنصری در گروه اسمی است که پس از آن نشانه اضافه قرار می

                                                      

1
. Strunk  

 است:  شده استفادهدر این مقاله از عالئم اختصاری به شرح زیر  .2

 اشاره = ص ا، صفت شمارشی = ص ش، صفت مبهم = ص م،  صفت    

 ,nuc=nuclear ح، = گ ضافها حرفا، گروه  ض، گروه اسمی = گ ضمیری = واژ بست واژها،  اضافه = واژه بست واژه

oper=operator peri=periphery, 
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صورت، نشانه اضافه ظاهر  رود که در این به کار بالفاصله پس از هسته نشانه جمع

 شود.  نمی

هسته  در ابتدای های پیشین نیز کننده توصیف دیگر، صفات شمارشی و صفات اشاره

، عناصر های معرفه و نکره از نشانه اند عبارتگیرند. عناصر پسین اسم نیز  اسمی قرار می

در چینش  .یا اضافه حرفو های اسمی طبقه کلی صفات و گروهو  جمع دهندهانشن

خطی عناصر در گروه اسمی بایستی به این نکته توجه داشت که لزوماً تمامی 

با یکدیگر در گروه اسمی حاضر  زمان همهای پیشین و پسین اسم  کننده توصیف

قبل از اسم هسته قرار  زمان همصفات پرسشی و مبهم هر دو  مثال عنوان بهشوند؛  نمی

 ساخت حاصله بدساخت خواهد بود: صورت یناگیرند، در غیر  نمی

1.ew   čand     naxtē     keteb.ân.a* *)این چند مقدار کتاب(  

  معرفه=جمع=کتاب     ا ص   ش  ص        م ص
 

 در دستور نقش و ارجاع مکریانیساخت گروه اسمی کردی  -4-1

رجاع ابتدا به در دستور نقش و ا مکریانیای گروه اسمی کردی  در بررسی ساخت الیه

ار قرار و حاشیه و عناصری که درون این ساختاسم شامل هسته اسم بررسی ساختار مرکز 

به بررسی سپس و  و اسم و صفت (ملکی اضافی )اضافههای  ترکیبیعنی ؛ گیرند می

های آغازین جایگاه ،یتدرنها .شوند واقع میاسم که در خارج از مرکز پردازیم  میعناصری 

های مختلف این گروه را  و عملگرهای متفاوت هر یک از الیهه اسمی گروو پایانی 

  دهیم. قرار می موردمطالعه
 

  اسم مرکز درون یها ساخت -4-1-1

 ای و عناصر حاشیه یاسم هستهتواند از ترکیب  گروه اسمی میساخت مرکز در 

وصولی و بندهای م ، صفات پسینیاسم گروه متشکل از معموالً باشد که    شده یلتشک

 عناصریعناصر اسمی حاشیه هسته،  .(24: 2005 ولینون) هستندکننده  محدود

رابطه روابطی همچون اسمی با هستهگیرند و  توانند در دو سوی هسته قرار میهستند که 

که قبل از اسمی ای هسته عنصر حاشیه. آورند  وجود به کل بهمالکیت یا رابطه جزء شاخص، 

 هایمثالکه در  گونه هماندهد؛  تشکیل میوه اسمی شاخص گرگیرد را  هسته قرار می

=بانو،  xâtu ،برادر=  kâk،جناب = barez)مانند شاخص عبارات ، کنید میمشاهده  (3و  2)

mâmosta( برای مشخص 1376نژاد ) و به قول کاووسی شده واقعاسمی  قبل از هسته (=استاد

از دید او، اگر این د. نرو می به کاراسم  یا افزودن مفهوم احترام به و محدود کردن اسم و
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=دایی، xâla، عمه/خاله=pura) شاخص، نشانگر القاب و یا روابط خویشاوندی باشند عبارات

mâmaگردند: آنگاه الزاماً با اسامی خاص و معرفه همراه می (=عمو 
2. [mâmostâ]NUC peri [hemen]NUC       )استاد هیمن( 

3- [pura] NUC peri [Fâtem] NUC (/خاله فاطمهعمه)  
گیرد با هسته رابطه اضافه  قرار میاسمی که پس از هستهنیز ای  گروه اسمی حاشیه

نشان  نشان یا وابسته هسته نظر نقطهنوع زبان از کند که در این حالت،  ملکی برقرار می

 های هستهدر ساخت  بدین معنی که ؛ای خواهد داشت کننده بودن آن نقش تعیین

در گروه  و شود میدار  هسته نشان یبر روهای آن  ابطه میان هسته و وابستهنشان، ر

در عوض اسم وابسته به اسم دهنده مالکیت  اسمی بدین معنی است که عناصر نشان

و  استاسم های هسته نشان، عنصر ملکی دختر مرکزدر ساختد. شون هسته متصل می

عنصر بیانگر  مکریانیدر کردی  .استنشان در بند  های هستهاین امر، مشابه ساخت

این در ( i-بست ) واژه صورت بهشود و  ملحق می در گروه اسمیاسمی  یها هستهمالکیت به 

صفت پس از آن نیز  و اسمییابد و نه تنها میان دو اسم، بلکه  میان هسته  تجلی می زبان

 (:5مورد گیرد ) قرار می

4.[gul.i]NUC [mâma  kamâl] NUC peri             (گل عمو کمال      )  

  گل -ا ه  واژ         عمو           کمال      

5. [jeger.i] NUC  [yakem] NUC peri                 )جانشین اول(    

      ا.جانشین واژ              اول  

 NUC peri 6. [didâr.i] NUC   [nusar.an]        )مالقاتِ نویسندگان( 

         ا.مالقات واژه         جمع.نویسنده  

( 1393)آباد  نژاد و صادق محمدی بلبالن علی، (i-) بست اضافی عالوه بر این واژه

کند، ضمایر شخصی  بیان می( 77 :1961) که مکنزی گونه آنیا  ضمیری یها بست واژه

های در نقشتوانند  نامند که می عناصری می جزء نیزرا متصل در کردی سورانی 

 1961) مکنزیاز نقش اضافی.  عبارت استها  یکی از این نقشند و رو  کاره ی بمختلف

شوند که رابطه  افزاید که این ضمایر بالفاصله بعد از اسمی واقع می می باره یندرا( 78:

 در ادامه به دو مثال زیر در این رابطه دقت نمایید:. اضافه با آن دارند
7. [pâra] NUC [ka] [yân]                                                                                                                                 

                  پول            معرفه   ج ش3 ض واژه                                   (  آنها)پول 

 
8. [darg] NUC [a] [i]  [ dukân.tân] NUC peri         )درِ مغازه شما(  

در                      . معرفه  ا مغازه      واژه  . ج ش2 ض واژه  
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و متصل به هسته قرار اسمی بست ضمیری در جایگاه حاشیه هسته ( واژه7)در مثال 

است. در مجموع،  شده واقعبست در پیوند با اسم حاشیه  ( این واژه8گرفته ولی در مثال )

 بست واژه برخالفبست ضمیری  ه این نتیجه رسید که در هر دو حالت، واژهتوان ب می

شود، در جایگاه حاشیه این هسته اسمی  محسوب میاسمی ( که جزئی از هسته i-اضافه )

زیر خواهد  صورت به( در دستور نقش و ارجاع 8) مثالگیرد و بنابراین، نمودار  قرار می

 بود:

 
 (8مثال ) وه اسمیای گر (: ساخت سازه2نمودار )

 

درست همانند موضوعات حاشیه مرکز  ،اضافهاسمی در چنین حالتی، کل گروه 

شود.  ظاهر می اسم هسته خواهرصورت سازه  هبو  اسم هستهدر جایگاه حاشیه درون بند، 

تر، همانند موارد زیر شاهد حضور عناصر  اسمی پیچیده یها گروهعالوه بر اینها، در 

. یمهست، عناوین و القاب نیز کننده یفتوصا گروه اسمی در نقش دیگری همچون اسم ی

که دربردارنده عناصر حاشیه  دارداشاره های اسمی گروه این ای از نمونهبه ( 9)مثال 

 : است اسمی هسته ( کننده یفتوصگروه اسمی اضافی )و پسین  (شاخص) پیشین

9.[barez] PERI [morâdi]NUC[barpersi  ʔidâra] PERI ( اداره یسرئ مرادی،جناب)  

       ا. اداره واژ                       رئیس      جناب           مرادی      

، صفت است که بیانگر یکی از اسمیکننده هسته  واژگانی توصیف عنصر دومین

عمده شود.  واقع میاسم  مرکز درون اسمیهستهدر جایگاه حاشیه  و بودههای اسم ویژگی

گیرند که همان  معنای اخص خود پس از اسم قرار میدر  مکریانیبان کردی صفات در ز

ذکر این نکته ضروری . ندهست فیزیکیصفات بیانگر رنگ، جنس، ابعاد و خصوصیات 

به  ت( و هنگام افزودن صفi) بست واژهبه اسامی نکره،  صفتاست که هنگام افزودن 

به  (11و  10) هاید که در مثالشو ه می( به انتهای اسم افزودa) بست واژهاسامی معرفه، 
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و صفاتی هستیم که در جایگاه حاشیه هسته نکره و معرفه  اسمیترتیب، شاهد هسته

در  1گذاری نمایه نظر نقطهنکره و معرفه از و با توجه به تفاوت حاالت  اًنهایت .اند قرارگرفته

شود و این خود  اده میدر انتهای صفت و اسم استف های متفاوتیبست زبان کردی از واژه

 پژوه دانش. است مکریانیختلف صفت در زبان کردی های مدهنده وجود حالت نشان

عیین ها در کردی و نقش آنها در تبست اهمیت نحوی و معنایی واژهبه  (نُه :1385)

 :کند حاالت معنایی کلمه اشاره می
  10.[tanaka.y.ek.i]NUC [[[raš.i]pri [qupâv.i]pri [tanek]pri]]NUC pri 

 .حلبی       میانجی .واجا.نکره واژ سیاه  .ا واژ   فرورفته درهما. واژ نازک   

 قوطی حلبی سیاه در هم فرورفته نازک(

   NUC  [dasti  va  honari.a]PRI[âsavâr.a].11ساز و هنری(   )اثر دست 

    )معرفه(.اثر            ساز   معرفه.هنری    و    دست                                                                

شود، بندهای موصولی  واقعاسمی تواند در جایگاه حاشیه هسته  آخرین عنصر که می

در جهان خارج محدود  آن راحقیقت، به توصیف هسته پرداخته و مصداق هستند که در 

برای آنها استفاده  2تحدیدیاز عنوان  (24: 2005)ون ولین  جهت ینبدکنند و  می

 به دستهای اسمی که از ترکیب هسته و حاشیه موصولی این دسته از گروهکند.  می

قرار  های اسمی پیچیدهیه، در زمره گروههای اسمی همپاآیند به همراه گروه می

  کنیم: ای آن بسنده می ردی از این ساخت و نمودار الیهابه ذکر مو کهگیرند  می
12. sad.ân [dastnus.i]NUC kurdi [ka ba zârâvâ.y mukriyan  nus.râ.va.] 

  جمع.صد               

           

 است( شده نوشتهکردی که به گویش مکریانی  یسنو دست)صدها 
 

13. ew   [suħâl.a] NUC     ka    bo.m       juwâb    nâ.de.re.t  
      سؤالمعرفه.             که    برای م. ش1 ض واژه     خ پاس   م.حال.دادن.نفی   ش3 ض واژه       ا ص

توانم جواب بدهم( که نمی سؤال)این   

 

                                                      

1
.indexing  

2
. restrictive 

 مجهول.نوشتنوجه.  نویس دستا. واژ مکریان   ا.گویش واژ به که کردی
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 (13ای مثال ) (: ساخت سازه3نمودار )

  

 اسممرکزساخت خارج از  -4-1-2

اسمی قرار  هسته درونحاشیه که در جایگاه های اسمی درست همانند اسم یا گروه

( اضافه حرف یها گروه)صر حاشیه در سطح مرکز نیز دارای عن ی اسمیها، گروهگیرند می

ند. به دو جمله کن می اشارهزمان و مکان  بهو گیرند  که خارج از مرکز قرار میباشند  می

 است: قرارگرفتهدر حاشیه  اضافه حرفزیر دقت کنید که در هر دو آنها، گروه 

14. čand [bâbat.i]nuc honari]]core [la lây andâm.an]pri   چند اثر هنری از سوی اعضا()

ا.اثر      چند جمع.عضو    سوی   از              ادبی             واژ   

15.[[čârasar kerdn.i [nuc ew gira]]core [la kubûnava.y sephene] pri      
مشکل              .برطرف کردن         ا واژه            اشاره      فردا     .جلسها واژه   در 

  )برطرف کردن این مشکل در جلسه فردا(

16. [sâhat.i]nuc du.i]core  [pâž  niwero]pri (ِبعدازظهر دو ساعت  )            
             ساعت واژا.        .دو ا واژه         پس از      ظهر  

یه پسین صر حاشو عن (bâbat) اسمی شامل هسته مرکز درون( ساخت 14مثال )در   

(honari )نمای و کمیت است and)č( یها مثالشود. در  نیز عملگر مرکز محسوب می 

و  اسمی هستهیک از  مرکز درون(، از سوی دیگر، شاهد هستیم که ساخت 16( و )15)

 یها گروهو عناصر حاشیه مرکز نیز که  اند شده یلتشکهسته  حاشیه اسمی هایگروه

 . اند شده واقعسمت راست مرکز  الیه یمنتهدر  اند اضافه حرف
 

 های اسمیجایگاه آغازین و پایانی در گروه -4-1-3

وجود دارد  یموضوع یرغاز ساخت بند، عناصر  های اسمی به تبعیتدرون ساختار گروه

های یگاهو مشابه جاآیند  نمی حساب بهعناصر حاشیه هسته و یا مرکز اسمی  در زمرهکه 

ها کنند. در دستور نقش و ارجاع از این جایگاه د عمل میبن پیش هسته یا پس از هسته
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شود. در زبان کردی  گروه اسمی نام برده می 2و پایانی 1های آغازینبا عنوان جایگاه

 andč، )چگونه( ončهای پرسشی ) وابسته ،جایگاه آغازین گروه اسمیدر ، مکریانی

جایگاه  .گیرند ( قرار می)چه( eč)عجب(، ajaw تعجبی )های  وابسته( و )کدام( kâm،)چند(

مختص بندهایی موصولی است که از جایگاه اولیه خود، یعنی حاشیه  نیزپایانی 

اسمی جابجا شده و به انتهای گروه اسمی یعنی به جایگاه پس از حاشیه مرکزاسمی هسته

 توان مشاهده کرد: زیر می هایکه این موضوع را در مثال اند شده منتقل
17.ew čapka[gul.a.i]nuc mâma kamâl.i bo to[ka bayâne  nârd.i.]NPFP 

          ا  ص    معرفه.گل    دسته.ا واژه           عمو       .کمالا .و    برای  تو    که          صبح     م.فرستاد ش3.ض .واژ         

     عمو کمال برای تو که امروز صبح فرستاد( گل دسته)این 

18.[ajaw]NPIP [[basarhât]NUC[ek]NP oper [i] [peř la pekanin]CORE pri]]]]NP 

 عجب        سرگذشت          نکره ا واژ پر از خنده   

 داری( )عجب سرگذشت خنده
19.[kâm]NPIP [[andâm]NUC [i] [pârƚamân]NUC pri]NP 

 کدام             عضو            ا واژ               پارلمان       )کدام عضو پارلمان(                                      
 عملگرهای گروه اسمی -4-2

دارای عناصر جهانی هسته و مرکز، وجود عالوه بر های اسمی گروهای  ساخت الیه

و جزء  بودهاین گروه ه سطوح متفاوت کنند که توصیف استعناصری دستوری 

ویژه هستند؛ این عناصر با عنوان عملگر  آیند بلکه زبان نمی به شمارهای زبانی  جهانی

وح مختلف گروه اسمی ایفای که قبالً هم اشاره شد در سط گونه آنشوند و  شناخته می

های ستب عملگرهای سطح گروه اسمی شامل واژهبه سه دسته  عملگرها کنند. نقش می

یت و ، عملگرهای مرکز مشتمل بر عناصر نفی، عدد و کممعرفه و نکره و صفات اشاره

به در ادامه  که شوند بندی می تقسیمعملگرهای هسته شامل ممیزهای اسم سرانجام، 

  خواهیم پرداخت.طور جداگانه  بههر دسته بررسی 
 

 عملگرهای سطح گروه اسمی -4-2-1

وظیفه تعیین مرجع  شود نیز یاد می که از آنها با عنوان عملگرهای ارجاعیاین عملگرها 

این نظر، مشابه عملگرهای سطح عهده دارند و از  هان خارج بکل گروه اسمی را در جه

دهند. این دسته از  می  خارج قراردر بافت واقعی جهان باشند که بند را  میبند 

                                                      

1
. noun phrase initial position (NPIP) 

2
. noun phrase final position (NPFP)    
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ارجاع )اشاره( و معرفه یا نکره بودن  نظر نقطهاز گروه اسمی را  ،ه اسمیعملگرهای گرو

 کنند. می دار نشان

را مطابق حدس گوینده از توانایی اسم د که مرجع گی وظیفه دارن نشانگرهای معرفه

، کاربرد حروف تعریف دیگر یانب بهمخاطب در تشخیص مرجع گروه اسمی تعیین کنند؛ 

نکره و معرفه لزوماً بستگی به این نکته دارد که آیا سخنگو از دانش قبلی مخاطب از 

نکره را در های  انهنش (68-67: 1385)پژوه  مرجع گروه اسمی آگاهی داشته باشد. دانش

 این گویشمعرفه در های  و نشانه (e- و ak، -ek-)بست  گویش سورانی متشکل از سه پی

( â( و )a(؛ اگر اسم به یکی از دو واکه )a( و )aka( ،)kaبست ) پیداند از سه  را عبارت می

بست  ژه( و اگر صفت اشاره قبل از اسم بیاید آنگاه واkaبست معرفه ) ختم شود آنگاه واژه

(aو در غیر این ) صورت واژه ( بستakaبه انتهای اسم افزوده می )  .ناگفته نماند که شود

( میان واکه yواج میانجی )ختم شود آنگاه ها  ( و یا سایر واکهûو )( a) کهبه وااگر اسم 

 شود: بست معرفه واقع می پایانی اسم و واژه

    NPoper [natawa]NUC [y]  [a]NPoper[ew] .20               )این ملت( 
ملت              ا ص                 واج میانج          معرفه         

( وجود دارد بدین a– و aka-)بست معرفه یعنی  در زبان کردی تمایزی بین دو واژه

پژوه  دانش ؛شود همراه با صفات اشاره در نمود نحوی ظاهر می (a–بست ) ترتیب که واژه

اشاره  گونه ینانیز به این مورد یعنی ترکیب اسم و صفت در کردی سورانی  (67: 1385)

گیرد.  ( میa-بست ) بست معرفه به صفت بپیوندد، آنگاه اسم، واژه کند که اگر واژه می

که در بعضی از جمالت کردی  است ینانکته مهمی که در اینجا بایستی بدان توجه کرد 

گی را در گروه اسمی  اشاره همراه آن نقش معرفه( و نه صفت a–بست ) سورانی، واژه

 :داند یمجمالتی مانند جمله زیر  (2017) 1برعهده دارد و دلیل این امر را طاهر
21. swalker-aka    de.ger-et         le       em     mał   bo   ew    mał. 

.گشتن-وجه       معرفه-       گدا     ش مفرد 3 ا ص          از        خانه      آن       به      خانه       

رود.(  )این گدا از این خانه به آن خانه می  

 ظاهرضمایر اشاره  صورت بهو یا  صفات اشاره(عملگر ) صورت بهتوانند یا  اشاره می عالئم

موقعیت ای خاص از زمان و مکان را با توجه به  نقطهاشاره وظیفه اشاره به  صفاتد؛ شون

باعث محدود و معین و  دارند برعهدهنقطه مکانی و زمانی نسبت به آن  رازنظگوینده 

نکته هستند.  د که در حال توصیف آننشو می یا گروه اسمی اسمآن شدن مرجع 

                                                      

1
.  Tahir 
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مرجع به گوینده است. در زبان کردی اسم  اشاره، نزدیکی یا دوری صفات مشخصه

( و برای amو ) (ew) از اند عبارتی اشاره به نزدیک ابه ترتیب و بر این صفاتسورانی، 

باعث معرفه شدن اسم ، درمجموعاشاره  صفات (.awاز ) اند عبارتاشاره به دور 

 صفات در چنین حالتی،که  است ینا سورانی نکته جالب در کردیشوند و  می مورداشاره

    روند:  می به کارنشانگر معرفه  بست واژه با همراهیاشاره 
22. [aw]NP oper [basarhât]NUC [a]NP oper   )آن اتفاق( 

   آن                            اتفاقمعرفه                    

23. [am] NPoper [dû]CORE oper[keteb]NUC[ân] CORE oper [a] NP oper    )این دو کتاب( 

ا ص            معرفه.                   کتاب     جمع                           دو                

اشاره  صفاتدور نماند تفاوت قائل شدن میان  ازنظرای که باید در اینجا  لهمسئ

و بدون هیچ  ییتنها بهالبته اگر )عنوان عملگرهای سطح گروه اسمی و ضمایر اشاره  هب

 1که پاوی هستندای  عنوان عناصری ارجاعی و فاقد ساخت الیه هب ،روند( به کاربستی  واژه

ساخت درونی  فاقدهای  این ضمایر را به همراه اسامی خاص در زمره سازه( 186 :2010)

 دهد. قرار می
 

 اسم مرکز الیهعملگرهای  -4-2-2

و به و نفی را برعهده دارند  کمیتن در گروه اسمی وظیفه تعییاسم عملگرهای مرکز

د، تمایز منظور از عد .پردازند میتعداد و مقدار  ازلحاظدار کردن گروه اسمی  نشان

سورانی کردی زبان در . است دستوری میان مفرد و جمع و در مواردی میان مثنی

دوگانه میان مفرد و جمع وجود  تمایز ها زبانهمانند زبان  فارسی و بسیاری دیگر از 

مانند  (tâ)در مواردی و  (ânاز ) اند عبارتهای جمع در کردی سورانی  و این نشانه ددار

(xayâlât) شوند  بستی ظاهر می صورت واژه ههای جمع که ب این نشانه .)خیاالت( به معنای

به عناصر حاشیه هسته همچون اسم و صفت اسمی این قابلیت را دارند که عالوه بر هسته 

بست جمع به هسته و یا  الحاق واژه  (12: 2006) 2تاکستونکه به باور  نیز الصاق شوند

اشاره به ( 24) مثال .خواهد شد یکاربردشناخت حاشیه آن باعث ایجاد تمایزات معنایی و

رغ از هر درس دیگری بیان دشواری آنها را فا درواقعدروسی دارد که از آنها مطلع هستیم و 

 است: قرارگرفته( آسان( را در تقابل با صفت )دشوارصفت ) (25) لی در مثالو ،کنیم می
 

                                                      

1
. Pavey   

2
. Thackston   
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24. [dars]NUC  [ak] NP oper [ân.i] CORE oper  saxt های دشوار()درس  
معرفه          درس         دشوار    جمعا. واژ 

25. [dars.a]NUC [saxt] PRI [ak]NP oper[ân] CORE oper های دشوار()درس  
 duham)دو(،  du) شمارشی و ترتیبی داعداشامل  کمیت عالوه بر مفرد و جمع،مقوله 

 niskek، (تعدادی، مقداری)naxtek)) مانند های نامشخص شامل وابسته چنینو هم ()دومین(

از  یرمجموعهز( نیز در این hičمقوله بیانگر نفی ). است ((هر) har ،(همه)hamu (، کمی)

گنجد و نشانگر وجود یا فقدان مرجع هسته بوده و از یک  می اسمیمرکز  عملگرهای

 :استبیانگر مقدار صفر  ینوع به، لحاظ
26. [[hič] CORE oper [mâf]nuc [ek.i]NP oper[halbežârden]NUC peri]]]]NP 

ا.نکره واژ  حق  هیچ  )هیچ حق انتخابی( انتخاب 

   

27. [[naxtek/niskek]CORE oper [mešk]nuc]] CORE] NP 

اندکی/کمی                                               هوش     

  اسم عملگرهای الیه هسته -4-2-3

 سروکاراسم با مقدار و کمیت اسم اسمی و الیه مرکزعملگرهای الیه گروه  که یدرحال

باشند.  کننده کیفیت مرجع اسم می بیاناسم  هستهعملگرهای الیه ممیزها یا دارند، 

وظیفه ، شود می برده نامکه با عناوین دیگری همچون طبقه نما از آنها  1اسم ممیزهای

 هستهبه شکل و ماهیت  این است که دارند و آن وظیفه اسمیمهمی در ارتباط با هسته 

شود زیرا این  می برده نام ی هسته با عنوان نمود اسمی نیز  . از عملگرهاکنند میاشاره 

در حقیقت، ممیزهای گروه  دارند. سروکارنشانگرها با ساخت درونی یا صورت مرجع 

)الکسیادو و شود  هستند که توسط اسم بیان می اسمی، نماد و نشانگر آن چیزی

ممیزهای  ممیزها را به دو نوع (1392)تفکری رضایی و نظری  .(198 :2007، 2همکاران

 kas، (دانه) dank) کنند با این تفاوت که ممیزهای عددی بندی می عددی و کمی دسته

، (لقمه) pâru، (گونی) talis، (دسته) čapka) یکم یزهایممشمارش و  های قابلبا اسم( )نفر(

kawček )آنها همچنین  روند. می به کارشمارش  قابل وار و غیر ههای تود با اسم ()قاشق

اختیاری است و  شمارش قابلی عددی با اسامی  کنند که حضور ممیزها اضافه می

  توان آنها را حذف کرد. می
28.[ [[čwâr]CORE oper  [[dâna/danka]NUC oper  [hanâr]nuc]]CORE]NP 

دانه                                چهار               انار                                         

                                                      

1
. noun classifiers   

2
.Alexiadou, Haegeman and Stavrou   
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 NUC oper [gul.i]NUC [sur]NUC pri [čapka] .29 سرخ( گل دسته) 

 دسته ا.گل واژ سرخ   

   CORE oper [kawček]NUC oper [brinj]NUC[du] .30 ()دو قاشق برنج 

 

   نتیجه -5 

تی اشاره توان به نقاط قوّ میو ارجاع دستور نقش از منظر در بررسی ساخت گروه اسمی 

و سنتی مشاهده  گرا صورتدر دیگر دستورهای مختص این دستور بوده و کرد که 

چینش خطی به  گروه اسمیوابستگی ساخت توان از عدم  می نمونه عنوان بهشود.  نمی

، داشتن ها بودن تحلیل تر نتایجی چون ملموسکه  عناصر در این دستور اشاره کرد

بررسی کارآمدی بیشتر در همچنین و  جهان یها زباندر بین  بیشتریت عموم

 دارد.  یدربرا  جوار همبا عناصر غیر  ییها ساخت

شوند در  که حاشیه نامیده می مکریانیزبان کردی  در گروه اسمیغیر موضوع عناصر 

شیه گیرند که البته هر الیه دارای عناصر حا قرار میاسمی و مرکز  اسمی دو سطح هسته

ها و  صفتاسمی،  یها گروهاز  اند عبارتاسمی عناصر حاشیه هسته . استمختص به خود 

اسمی بسته به رابطه خود با  یها گروهاین دسته از . کننده بندهای موصولی محدود

اسمی شاخص  یها گروهگیرند؛  ای قبل و بعد از آن قرار می هسته در دو جایگاه حاشیه

همچنین  و ها صفتشوند.  ملکی پس از هسته واقع می اسمی اضافه یها گروهقبل و 

از سوی  .گیرند می قراراسمی نیز بالفاصله پس از هسته  محدودکنندهبندهای موصولی 

هستند که  اضافه حرف یها گروهمتشکل از در این زبان  اسم ای مرکز  عناصر حاشیهدیگر، 

سمی به تبعیت از ساخت بند، ا یها گروهدرون ساختار . استارجاع آنها به زمان و مکان 

وجود دارد که در زمره عناصر حاشیه هسته و یا مرکز اسمی نیز  یموضوع یرغعناصر 

شوند؛  نامیده میگروه اسمی آغازین و پایانی  های یگاهجا با عنوانآیند و  نمی حساب به

ر نیز دو بندهایی موصولی غیر تحدیدی در جایگاه آغازین های پرسشی و تعجبی  وابسته

 شوند. واقع میجایگاه پایانی گروه اسمی 

عناصری  صورت بهای گروه اسمی  ای در ساخت الیه فرافکن جداگانه، عالوه بر اینها

دستوری و فارغ از عناصر جهانی فوق وجود دارند که تحت عنوان عملگرها از آنها یاد 

اصی و نقش خ حضورداشتهشود و در سطوح متفاوت هسته، مرکز و گروه اسمی  می

و نکره  معرفههای  و نشانه برعهده دارند. عملگرهای سطح گروه اسمی را ضمایر اشاره

بست به هسته  واژه صورت بهمعرفه و نکره در کردی سورانی  یها نشانهدهند؛  تشکیل می
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جزء عملگرهای اسمی فاصله با هسته  ترین یکنزدو علیرغم دارا بودن  شوند ملحق میاسمی 

اصل است که در دستور نقش و آیند که همین امر گواهی بر این  نمی حساب بههسته 

ارجاع، ترتیب خطی عناصر مالک تعیین ساخت نحوی نخواهد بود. در سطح مرکز، 

کند  استفاده میو عنصر نفی از عناصر بیانگر کمیت یعنی مقدار و تعداد  مکریانیکردی 

شوند. سرانجام، عملگرهای  می نشانگر جمع به هسته افزوده یها بست واژهو این بار نیز 

معنایی  ازلحاظمشتمل بر ممیزهای اسمی بوده و  دارند کهوجود اسمی سطح هسته

در زیر، نمودار پیشنهادی گروه اسمی در زبان کردی  باشند. دهنده نمود هسته می نشان

 کنید: میرا مالحظه  مکریانی

 
 مکریانی اسمی در کردی ۀگروپیشنهادی ای  (: ساخت الیه4نمودار )

 

 منابع
فارسی بر پایه دستور ساختار گروه اسمی زبان (. 1395پیمان، شهرام، والی رضایی و محمد عموزاده )

 شناسی، دانشگاه اصفهان.دکتری زبان رساله نقش و ارجاع،

 .دد در گروه حرف تعریف کردی کلهری(. نقش ممیز ع1392نظری ) کبریشجاع و رضایی،  تفکری

 .108-89صص ، سال پنجم، شماره دوم، بانشناسیهای ز مجله پژوهش

 رساله در زبان کردی )کرمانجی، سورانی(، ساخت به اصطالح مجهول(. 1393پژوه، فاطمه ) دانش

 خارجی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. های زبانشناسی همگانی، بخش ادبیات و دکتری زبان

چوب نظریه حاکمیت ربادینی( در چا -هورامی -ی )سورانیارگتیو در زبان کرد. ــــــــــــــــــــــــ

کارشناسی ارشد، گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی، دانشگاه پیام نور،  نامه پایان ،گزینی مرجعو 

 تهران، ایران.

 انتشارات ترفند، تهران. ،دستور زبان کردیآواشناسی و (. 1379رخزادی، علی )



 ای گروه اسمی در زبان کردی مکریانی بر اساس دستور نقش و ارجاع ساخت الیه /116

 کردی سورانی:ضمیری در گویش  های بست واژه(. 1393آباد ) ننژاد، بتول و صادق محمدی بلبال علی

، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پژوهشی زبان و ادب فارسی-فصلنامه علمی .با حروف اضافه تعامل

 .75-94، صص 18سنندج، سال ششم، شماره 

: صص ،12، شماره نامه فرهنگستان .حذف در گروه اسمی زبان فارسی (.1376نژاد، سهیال )کاوسی

166-146. 

گرا به ساخت اضافه در زبان کردی )گویش  (. رویکردی کمینه1387، صادق )محمدی بلبالن آباد

 کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه کردستان. نامه پایانسورانی(، 

Alexiadou, Artemis et al 2007. Noun Phrase in the Generative Perspective, 

Mouton de Gruyter, Berlin. 

De Monnink 2000. On the move: the mobility of constituents in the English 

noun phrase: a multi-method approach, Doctoral dissertation, Radboud 

University Nijmegen:Amsterdom. 

Dik, Simon C. 1997. The Theory of Functional Grammar: the structure of 

the clause, Mouton de Gruyter, New York. 

Everett, Daniel L. 2002. Asymmetrical clause linkage in Wari, unpublished 

MS., University of Manchester. (Available on RRG web site.) 

Jesperson, O, 1935. The Philosophy of Grammar, University of Chicago 

Press. 

MacKenzie, D. N. 1961. Kurdish Dialect Studies, Oxford University Press, 

London.  

Pavey, Emma L. 2010.The Structure of Language, Cambridge University 

Press. 

Pustejovsky, James 1998. The Generative Lexicon, The MIT Press. 

Rijkhof.  2002. The Noun Phrase, Oxford University Press. 

Tahir,Rebwar 2017. Two DP Layers within the Central Kurdish Noun 

Phrase, Linguistics and English language postgraduate conference, 

Newcastle University, UK. 

Thackston,W.M. 2013. Sorani Kurdish: A Reference Grammar with Selected 

Readings, www.fas.harvard.edu/~iranian/Sorani/Harvard. 
Taylor, JR. 2002. Cognitive Grammar, Oxford: Oxford University Press.   

Van Valin Jr., R. D. 2005. Exploring the Syntax- Semantics Interface, 

Cambridge: Cambridge  university  press.  

 :2001b.  An introduction to syntax, Cambridge .ــــــــــــــــــــــــــــــ

Cambridge University Press. 

VanValin, Robert D. and Randy J. LaPolla 1997. Syntax: structure, meaning 

and function, Cambridge University Press. 
 

http://www.fas.harvard.edu/~iranian/Sorani/Harvard

