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Abstract 
Historical linguistic studies on words lead to finding clitics. Clitics function like 
independent words but they are phonologically dependent and in order to be 
pronounced they attach neighboring elements. Clitics attachment to their hosts 
can appear in different forms: proclitic, mesoclitic, endoclitics and enclitic. They 
are very important because clitics are where morphology, syntax, and phonology 
meet. Mukri Kurdish clitics which are highly mobile can be hosted by different 
categories including prepositions. Two groups of adpositions are found in Mukri 
which appear as both preposition and postposition. MacKenzie recognizes two 
kinds of prepositions in Mukri: simple prepositions and absolute forms. The 
prepositions of the first group occur immediately before a noun (or a noun 
phrase) and a pronoun which they govern, while the absolute forms which are 
fewer in number cannot occur before an independent noun, a noun phrase or an 
independent pronoun and can take only clitics as their complements. Besides the 
aforementioned ones compound prepositions and circumpositions are also found 
in Mukri. Circumpositions can be both simple and complex. Simple 
circumpositions can take only nominal complements but the complex 
circumpositions can take both clitics and full forms as their complements. The 
present article tries to investigate the interaction of different kinds of Mukri 
adpositons with pronominal clitics using Optimality Theory constraints in 
Prepositional Phrase (PP). The constraints which play role in clitic placement 
within PP are NonInitial (cli, PP), Integrity (PP) and LeftMost (cli, L, PP). Data 
analysis against Optimality Theory constraints showed that constraints 
NonInitial (cli, PP) and Integrity (PP) dominate LeftMost (cli, L, PP). Finall it 
was concluded that Mukri Kurdish pronominal clitics place in the second 
position. The research method of this article is descriptive – analytic and 
fieldwork. To collect the data the main author’s intuition as the native speaker of 
the dialect under the discussion, 20 hours recorded speech, Mukri Kurdish sites 
and newspapers have been used. 
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1.Introduction 
This study focuses on the pronominal clitics ain prepositional phrases in 
Mukri Kurdish which is a sub-branch of Central Kurdish (CK) spoken in 
Murkiryan region in North-West of Iran in Oshnaviyeh, Mahabad, 
Naghadeh, Piranshahr, Bukan and Sardasht. The data of Oshnaviyeh Mukri 
are analyzed in the present study. The aforementioned variety has a highly 
rich and complicated clitic system in which clitics are highly mobile and 
need to be studied within Linguistics Theories. Mukri variety has been 
studied by both orientalists and native scholars. Since most of the scholars 
have investigated the typology of Mukri clitics and studying Mukri clitics 
theoretically was outstandingly ignored, the present paper tries to fill this 
gap.Various kinds of clitics are found in Mukri which have a tendency to be 
hosted by hosts belonging to different categories. They are hosted by Nouns, 
Adverbs (in Mukri), Verb Phrases (VPs), Noun Phrases (NPs), and 
Prepositional Phrases (PPs). The present paper first tries to study and 
analyze Mukri pronominal clitics, and then discusses their placement in PPs. 
Two groups of adpositions are found in Mukri which appear as both 
preposition and postposition. MacKenzie recognizes two kinds of 
prepositions in Mukri: simple prepositions and absolute forms. The 
prepositions of the first group occur immediately before a noun (or a noun 
phrase) and a pronoun which they govern, while the absolute forms which 
are fewer in number cannot occur before an independent noun, a noun phrase 
or an independent pronoun and can take only clitics as their complements. 
Besides the aforementioned ones, compound prepositions and 
circumpositions are also found in Mukri. Circumpositions can be both 
simple and complex. Simple circumpositions can take only nominal 
complements but the complex circumpositions can take both clitics and full 
forms as their complements. The present article tries to investigate the 
interaction of different kinds of Mukri adpositons with pronominal clitics 
using Optimality Theory constraints in Prepositional Phrase (PP). The OT 
constraints which play a role in clitic placement within PPs are NonInitial 
(cli, PP), Integrity (PP) and LeftMost (cli, L, PP). Data analysis against 
Optimality Theory constraints showed that constraints NonInitial (cli, PP) 
and Integrity (PP) dominate LeftMost (cli, L, PP). Finall it was concluded 
that Mukri Kurdish pronominal clitics appear in the second position. 
2. Literature Review 
A review of the literature on Kurdish pronominal clitics and their interaction 
with prepositions revealed that this issue has been ignored and there were 
just two relevant studies. Alinezhad and MohammadiBolbanAbad (2013) 
tried to investigate the interaction of absolute prepositions of CK with 
pronominal clitics. Öpengin (2013, p. 282) considered placement of clitics in 
second position as a morphological phenomenon because they appear after 
the first morpheme. 
3.Methodology 
The research method of this study is descriptive – analytic and fieldwork. To 
collect the data the main author’s intuition as the native speaker of the 
dialect under discussion, 20 hours recorded speech, Mukri Kurdish sites, TV 
programs and newspapers have been used. All the data have been analyzed 
within Optimality Theory. 



53/ Journal of Language Researches Vol.12, No.2, Autumn & Winter 2021-2022 

4.Results 
Mukri data analysis showed that clitics can function in different domains but 
they cann’t appear everywhere within their domains. In other words, OT 
constraint puts some restrictions for clitics and these restrictions place them in the 
second position. 
5.Discussion 
We discussed how OT constraints are applied on Mukri Kurdish data to 
position clitics. 
6.Conclusions 
Based on the results mentioned, the OT constraints which play a role in clitic 
placement within PPs are NonInitial (cli, PP), Integrity (PP) and LeftMost 
(cli, L, PP). NonInitial (cli, PP) doesn’t let the clitic appear at the beginning 
of its functioning domain. Integrity (PP) prevents elements which are not 
part of the domain to enter the domain and LeftMost (cli, L, PP) pushes the 
clitic to appear at the leftmost edge of the domain. 
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 چکیده
عناصر  عنوان بهها  بست واژه.  انجامید بست واژه بر روي واژه به پیدایش مفهومشناختی  زبانمطالعات تاریخی 
دیگر از لحاظ  یسوی زکنند و ا طور مستقل ایفاي نقش می به سو یکدستوري جمالت از  زبانی در ساختار

بست،  صورت پیش شوند و به منظور رفع نقص آوایی به عناصر دیگري متصل می ناقص بوده و به واجی
شناختی  مطالعات زبان در عناصر مذکور گردند.  کنار میزبان خود ظاهر میبست در  و پی ، اندربستبست میان

نظام  مجهز بهکردي موکري  هستند. شناسی واژه، نحو و واج تالقی ساخت ۀنقطو  برخوردانداهمیت تاریخی  از
ز جمله اهایی مختلف  به مقوله وقدرت حرکت باالیی برخوردارند  ها از بست واژه آندر  کهاست  غنی  بست واژه

و  اضافه شیدو دسته حروف اضافه وجود دارند که به صورت پ يموکر يدر کرد شوند. حروف اضافه متصل می
 يها ساده و صورت ۀ: حروف اضافها به نوبۀ خود نوعند اضافه شی. پشوند یبا متمم خود همراه ماضافه رایپ

 رندیگ یقرار متحت حاکمیت خود  مستقل ریو ضم یاول قبل از اسم، گروه اسم ۀدستۀ حروف اضاف .مطلق
 تیقابل نیاول کمترند از ا ۀکه هم از نظر تعداد و هم از نظر تعداد هجا از دستمطلق  هاي صورت که یدرحال

  بست واژهمیزبان مستقل واقع شوند و تنها  ریو ضم یقبل از اسم، گروه اسم توانند یو نم ستندیبرخوردار ن
 ها اضافه رایو پمرکب  ۀمطلق، حروف اضاف يها ساده و صورت ۀبر حروف اضافعالوه  يدر موکر .شوند می واقع
 یساده متمم اسم يها اضافه رای. پدهیچیاند: ساده و پ دو دسته يدر موکر ها اضافهرایوجود دارند. پ نیز

 فایا انقش متمم ر توانند یها م بست کامل و هم واژه يها آنها هم صورت  ةدیچیهمراه نوع پ یول ،رندیپذ یم
نحوة  ،موکري رديک يریضم هاي بست پس از شناسایی واژهتا در تالش است مقالۀ پیشرو از اینرو . کنند
 هاي ترادف در آنها را براساس محدودیتچگونگی توزیع و جایگیري  با انواع حروف اضافۀ موکري وشان  تعامل

عدم ”و  “حفظ یکپارچگی حوزه”اي ه ها نشان محدودیت تحلیل داده نظریۀبهینگی تحلیل نماید. چارچوب
در  بست واژهحضور ”  محدودیت ا باالتر ازه تیمحدوددر  سلسله مراتب  “در ابتداي گروه بست واژهاجازه وقوع 

گردد.  در جایگاه دوم می بست واژهگیرند و این چینش منجر به جایگیري  قرار می “ترین لبۀ حوزه چپ
 یها از شم زبان داده يمنظور گردآور بهگرفته و انجام  اي کتابخانهو  یلیتحل -یفیبه روش توصحاضر پژوهش 

زبان به  نیا لیاص ورانشیگو زی)) و نهیاُشنو ،موکري شی(گو يمرکز يکرد ورشیگو عنوان به( ة اصلینگارند
 شیگو وران شیگو يساعت صدا 20و ضبط حدود  ها تیسا ياز کتب، مجالت و نوشتارها يبردار شیهمراه ف
 . استفاده شده استظر مورد ن

 بهینگی نظریۀها،  محدودیتف اضافه، وحرهاي ضمیري،  بست کردي موکري، واژه کلیدي: هايواژه
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 . مقدمه1
زبان به کمک آن بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند  وران شیکه گو یبه دانش یابیدست

به مطالعه و شناسان و پژوهشگران  زبان ،است و بدین منظور زبان ۀمطالع یهدف اصل
مورد توجه و  ستمیقرن بدوم  ۀمیاند. آنچه در ن آورده يرو یقواعد نظام زبان یبررس
ها در  واژه عیبود ساخت جمالت زبان و قواعد ناظر بر توز یشیزا انیدستور یبررس

دستور  ۀچهارگان يها حوزه یشیزا دگاهیداز بود.  »گرو«موسوم به  يتر بزرگ يواحدها
صورت جدا و مستقل از هم عمل  ) بهیشناسنحو و معنا ،هواژ ساخت ،شناسی واج(
 انیها ب حوزه خاص خود و مستقل از سایرقواعد حاکم در هر حوزه داراي  و  کنند یم

در زبان وجود دارند که از  يکه عناصر افتندینحله در نیا انید. بعدها دستورشون می
به روشن  توان یعناصر م نیا ی. با بررسکنند یم یتخط ي مذکورها حوزه ییاصول جدا
 گریکدیها با  حوزه نیدستور و ارتباط ا ۀچهارگان يها مختلف حوزه يها دهیساختن پد

به لحاظ  بست واژه. نامند یبست م عناصر دردسرساز را واژه نیشناسان ا کمک کرد. زبان
این و  است “بودن لیما کردن، هیتک” یبه معن 1یونانی ۀکلماز مشتق  یشناخت شهیر

شناسان  زبان .دهد یرا نشان م یزبان گریبه عناصر د ملحقشانها به  بست واژه لیتما
 ستالیبه کر توان یا مهآن انیاند که از م ارائه داده یمتفاوت فیبست تعار واژه يمختلف برا

 یصورت اشاره به يبست در دستور برا باور است که واژه نیبر ا ي) اشاره کرد: و80:2008(
صورت مستقل در  و به ییتنها به تواند یواژه است اما نم کی هیکه شب شود یکار برده م به
خود  زبانیم ای خودمجاور  ةبه واژ ییشود و از نظر آوا کار برده  به یعیطب گفتار پاره کی

مانند  نههستند که  يها عناصر بست واژهعتقد است م )1:2005( نآندرس وابسته است.
. به باور شوند یمانند وندها به کلمات متصل م نهوند و ش یمدر جمله وارد  يکلمات عاد

الزم را ندارند  تیکفا ژهیو يها بست دستور واژه حیتوض يبرا شناسی واجنه نحو و نه  وي
. با توجه تعاریف و اوصاف باال )واژه دارد (همان در ساخت شهیر اساساًها  بست و ذات واژه

اما از  رادار استکلمه  ينحو يها یژگیوکه  است يتکواژ  بست واژهتوان گفت که  می
نحوي از لحاظ  گرید ی. به عبارتاست يگریدگروه  ایوابسته به کلمه  یلحاظ واج

 نیبر ا. شود یو به آن متصل م استخود  زبانیوابسته به م یمستقل و از لحاظ واج
بروز از خود ي رفتار نیوجود دارند که چن یاساس سه گروه کامالً مجزا از عناصر زبان

                                                           
1. klitikos 



 ینگیبه کردی: رواضافه حرفدر گروه   يموکر يکرد يریضم يها بست واژه /56

آزاد که  يها و صورت ها بست ، واژهدیکلمات مق :از اند عبارتعناصر  نیدهند. ا یم
آنها از  زیعناصر و وجه تما نیا ییشناسا رو این از .شوند یم یواج يها لیدستخوش تقل

و حوزة  گاهیجا فیو توص نییو تع ،یفیتصر يوندها ویژه هوابسته، ب يتکواژها ریسا
 اریبس زبان کردي یشناخت رده ای ينظر لیو تحل یعامِ زبان یۀدر نظرآنها  افزایی بست واژه

 ،شناسی واجدر سطوح   وابسته يعنوان تکواژها ها به بست واژه عی. توزدینما یم يضرور
 شان يا ناحوزهیب تیماه ةدهند نشان نیو ا کند یآنها را روشن م تیواژه و نحو ماه ساخت

 کیا در هآن لیو تحل سو کیرا از  یواژگان یعیا در طبقات طبنهاست که قرار دادن آ
 يها مقوله واژه در سطح ساخت ها بست واژه. سازد یمشکل م گرید يخاص را از سو ةحوز

به در سطح نحو، اغلب  آنها عی. نقش و توزکنند یانتخاب م  زبانیم عنوان بهلف را تخم
هایی که  یکی از حوزه .رود یها انتظار مآن ۀهم مقول يها واژه ریکه از سا گونه است همان

است. کردي مکري با  اضافه حرفشود گروه  تلقی می ها بست واژهحوزة عملکرد  عنوان به
رو  از این .رسد ی غنی و حروف اضافۀ متعدد بسیار جالب توجه به نظر میبست واژهنظام 

(در  شان عیتوز ةها و نحو بست واژه ییو شناسا حیدر تالش است ضمن تشر شرویپ ۀلمقا
در حوزة  ینگیبه یۀنظر یهانج يها تیمحدود بر اساسا را همورد مطالعه)، آن یزبان ۀگون

 يو نظر یفیاز عدم مطالعات توص یکرده تا خالء ناش یو بررس لیتحل اضافه حرف
 پر کند. يتا حدود يدیعناصر کل نیرا نسبت به اکرد و غیرکرد شناسان  زبان

  . پیشینۀ تحقیق2
دستوریان مهم زبانی در کانون توجه  عناصر عنوان بهاز شناسایی پس  ها بست واژه
به  ها بست واژهمطالعات  ۀنیشیپهاي مختلف قرار گرفتند.  شناسان مختلف در زبان زبان

گردد و از آن پس این عناصر کلیدي  برمی )1892) و واکرناگل (1878دلبروك (
ن حوزه تبدیل گردید. عالوه بر ) به پرچمدار بارز ای1977ساز شدند و زوییکی ( دوران
هاي ایرانی از  هاي گوناگون و زبان گران متعددي در زبان پژوهش ،شناسان مذکور زبان

از آنها به  ولی تنها تعداد اندکی اند انجام داده ها بست واژهجمله فارسی و کردي دربارة 
  .دنا آورده شدهاند که در زیر  پرداخته ها بست واژه تعامل حروف اضاف با 

بندي حروف اضافۀ کردي موکري به تبعیت  ) پس از معرفی و دسته2012اوپینگن (
بستی و وندهاي مطابقه که طبق  ) به بررسی ضمایر آزاد، ضمایر واژه2004از سیورسکا (

پردازد. وي معتقد به وجود چهار  نامند می آنها را نشانگرهاي شخصی می یسنتدستور 
ري است که تنها یک نوع آنها آزاد و سه نوع دیگر آنها نوع نشانگر شخصی در کردي موک

 ها، دو دسته وند بست واژه( ینوع نشانگر شخص ي معتقد به وجود چهارووابسته هستند. 
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نوع آنها از آزادي  کیاست که تنها  مکري در کردي ی)فعل ربط ۀانیفعل و پا ۀانیپا
ها در  بست این باور است که واژهوي بر . هستندها  بست حرکت برخوردارند که همانا واژه

ساساً از شوند و این وضعیت آنها ا واقع میی) سیالخط انگل رسم(در سمت راست سازه 
 ۀانیپا 2در مثال . شود در انتخاب میزبان ناشی میقدرت حرکت و طبیعت آزادشان 

 گرفته است:قرار  dani:ʃtدر سمت راست  im–ی فعل
 1. læ  piʃt  bra=kæ=m  bu:-Ø 
 in  behind  brother=DEF=1SG.OBL be.PST-3SG 

 “.پشت سرِ برادرم بود”
 2. læ  piʃt  bra=kæ=m  dani:ʃt-im  
 in  behind  brother=DEF=1SG.OBL sit.PST-1SG 

 “.نشستمپشت سرِ برادرم ”
با توجه به  مرکزي حروف اضافه کرديند که ) معتقد1393( نژاد و محمدي علی

در بخش  مرکزي حروف اضافه کرديبندي  دسته -مطلقهاي  تصورنوعشان (ساده و 
هاي اسم، ضمیر  هاي مختلفی متعلق به مقولۀ ) متممهفت این مقاله آورده شده است

ضمایر و هاي اسمی  حروف اضافۀ ساده قبل از گروه .پذیرند می  بست مستقل و واژه
شایان شوند.  واقع می ها بست قبل از واژه مطلقهاي  صورتکه  آیند، درحالی مستقل می

 صورت بهو هم  اضافه شیپ صورت بهذکر است که هر دو دستۀ حروف اضافه هم 
موکري به کمک  حروف اضافه کرديروند. نحوة وقوع انواع  اضافه به کار می پس
 .هایی در بخش هفت همین مقاله آورده شده است مثال

 چارچوب نظري پژوهش. 3
 شناسیزبان شناسی واجارد یکی از ابزارهاي مهم نظریۀبهینگی که خاستگاه زایشی د

 ) به منظور توصیف ساخت1993است که نخستین بار از سوي پرینس و سمولینسکی (
 هجاي کلمات معرفی گردید و بعدها کارآیی باالي آن باعث شد که به سرعت در

 د یابنیا هاي قاعدهشناسی به کار گرفته شود. در بیشتر نظریههاي دیگر زبان حوزه
 ینگیبهیۀنظر یول شودیم لیدرونداد به برونداد تبد ندیفرا کسريیشتاري با اعمال گ

 ریپذ یتخط یجهان هاي تیاي از محدود است و از مجموعه ادیبن -تیمحدود اي هینظر
. در )کسیگاسن هون و ها( است ژهیو -بندي آنها زبان شده است که مرتبه لیتشک
 بر شانیها صورتکه  استداد  برون کیداد و  درون کیهر ساختار داراي  مذکور یۀنظر
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 اي که الگوي صوري .شود یم نییتع یجهان هاي تیاي از محدود مجموعه اساس
بر ی نگیبهیۀنظر یساز و کار اصل ساده است. اریبس کند یاز زبان ارائه م ینگیبهیۀنظر

 اي از همجموع انیاز م نهیبه ۀنیرقابت گز نیا یرقابت استوار است که ط اساس
 حیصح بیو پس از ترت (Gen) 2بخش مولد ۀلیوس به دشدهیتول (Can) 1داهايیکاند

 3ابیبخش ارز ها تی. محدودگردد یانتخاب م ها تیبندي محدود مرتبه مراتب سلسله
(Eval) که بر  ییها نهی. از لحاظ نظري تعداد گزدهند یم لیرا تشک ینگیبه یۀنظر
 ها نهیاز گز کیداد بالقوه توسط مولد براي هر  برون عنوان دستور زبان به قواعد اساس

را داشته  ها تینقض محدود نیاز آنها که کمتر یکینامحدود است و تنها  کند یم دیتول
در  ینگیبهیۀالگوي نظر) 13:1999کاگر، ( شود یانتخاب م نهیبه ۀنیگز عنوان به باشد،

 .نشان داده شده است 1 نمودار

 
 5و وفاداراي/پایایی 4داري هاي نشان محدودیت اند: دستهنگی دو نظریۀبهی هاي محدودیت

هاي محدودیت هاست. دستور زبان محصول برقراري توازن این دو دسته از محدودیت
ناظر بر ها  دستۀ دوم محدودیت. داد هستند ساخت بودن برون داري ناظر بر خوش نشان

یعنی هر ند داد فقط خاص درون ها محدودیتاین دادند.  داد و برون یکسان بودن درون
به تعبیري این  هم وجود داشته باشد. داد  برونوجود دارد باید در داد  درونآنچه در 

. کنند یم رونداد مخالفتداد به ب از درون ريییهر گونه تغبا  ها دسته از محدودیت
ند؛ توجه دار زیداد ن بلکه به برون ستندیداد ن خاص درون فقط وفاداري هايتیمحدود
ندارند و فقط حاکم بر  یداد ارتباط عناصر حاضر در درون به نشانداري هايتیمحدود

 یاز ساختارها را بر برخ ینشانداري بعض هاي تیمحدود که یمعن نیداد هستند. بد برون
در  ريییهر گونه تغ جادیوفاداري از ا هاي تیمحدود که یدرحال ،دهند یم حیترج گرید

 نیوجود تعارض ب دیمو دهیپد نیا کنند یم ريیجلوگ داد درون هاي نهیساختار گز
داد سروکار  با برون شتریب ها تیمحدود نیهر دوي ا که نیا به . با توجههاست تیمحدود

                                                           
1. Candidate 
2. Generator 
3. Evalauator  
4. markedness constraints 
5. faithfulness constraints 
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الزم به ذکر است  .بنیاد است-داد اي برون نظریۀ بهینگی نظریه کهگفت  توان یدارند م
خود  نیو ا داد توجه کنند ه دروند فقط بناي نیست ها به گونه هیچ یک از محدودیت که

 است. از سوي یشیزا شناسی واج یسنت یۀبا نظر ینگیبهیۀنظر یهاي اساس تفاوت از یکی
 را گريید یکیو نه  کنند یم یتبان گریکدینه با  ها تیمحدود ینگیبهیۀدر نظر گرید

 اگر،(ک استوار است ها تیمحدود ۀرانیبندي سختگ بر مرتبه هینظر نی. اکند یم سرکوب
12:1999 .( 

 آنها جایگاهو  يموکر يکردي ریضم يها بست واژه. 4
 بندي تواند بیشتر از چینشِ مرتبه ها نمی فرض نظریۀبهینگی بر این است که تعداد زبان

 هایی که عنوان نظریۀ برونداد بنیان محدودیت ها باشد. در نظریۀبهینگی به محدودیت
 بندي آنها از دارند جهانی هستند ولی مرتبه بست را به عهده نقش تعیین جایگاه واژه

 هاي را در حوزهcli بست  زبانی به زبان دیگر متفاوت است. حال اگر بخواهیم جایگاه واژه
 .ها نیاز داریم اي از محدودیت مختلف در چارچوب نظریۀبهینگی تعیین کنیم به مجموعه

 بست کردي یین جایگاه واژههاي الزم و دخیل در تعاما قبل از ارائۀ و معرفی محدودیت
 :است يضرورمکري ذکر نکات زیر 

 .شود در حوزة گروه فعلی ظاهر میبست  واژه -1
 .شود میبه چپترین لبۀ حوزة گروه فعلی متصل بست  واژه -2
 .زند را برهم نمی اضافه حرفساختار نحوي گروه اسمی و بست  واژه -3
 .شود میدر ابتداي حوزة خود ظاهر ن گاه چیه بست واژه -4
 هاي دخیل در تعیین جایگیري را چنین توان محدودیت ال به کمک نکات باال میح

 بست متمایل بست کردي مکري در حوزة گروه فعلی، واژه معرفی نمود: هنگام حضور واژه
 است و هرگز )الخط انگلیسیبا توجه به رسم(ترین لبۀ حوزة خود  به جایگیري در چپ

 بست در شود که واژه اي اطالق می حوزه به محدوده شود. در ابتداي گروه فعلی واقع نمی
 .شود بست تلقی می رود و حوزة گروه نیز نوعی از حوزة عملکرد واژه آن به کار می

 بست واژهعدم اجازه وقوع ”و   “ترین لبۀ حوزه در چپبست  واژهحضور ”هاي  محدودیت
 وLeftMost(cli,L,VP)  :نشان داد نیچن بیبه ترت توان یرا م “در ابتداي حوزه گروه

.NonInitial(cli,VP) اضافه حرفو گروه  یبست در حوزة گروه اسم که واژه یدر صورت 
 به زین یکپارچگیحفظ  هاي تیباال خانوادة محدود هاي تیشود عالوه بر محدود ظاهر
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 تیمحدود یبست در حوزة گروه فعل . هنگام حضور واژهکنند یآن کمک م گاهیجا نییتع
Integrity(VP)،  حوزة گروه اسمی محدودیت  دربست  واژههنگام حضور
Integrity(NP)  اضافه حرفدر حوزة گروه بست  واژهو هنگام حضور Integrity(PP) 

تواند داراي عناصري  ها گروه نمی کنند. مطابق این دسته از محدودیت می نقش ایفاي
باال هاي  محدودیتت و زنند. با توجه به نکا یکپارچگی واجی آن را بر هم می باشد که

. استترین لبۀ حوزة خود  متمایل به جایگیري در چپبست  واژهگفت که  توان می
ها باالتر از  مراتب محدودیت در سلسلهNonInitial(cli,VP) محدودیت  بنابراین

 هاي محدودیتتوان گفت که  گیرد. حال می می LeftMost(cli,L,VP) قرار محدودیت
 اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ” و Integrity(NP) “سمییکپارچگی گروه ا حفظ”

“Integrity(PP)   بر محدودیت) LeftMost(cli, L,NP/PP .تسلط دارند
ضد و نقیض NonInitial(cli,NP,PP) حفظ یکپارچگی با محدودیت  هاي محدودیت

آندرسن،  )1توان چنین نشان داد ( فوق را میهاي  محدودیت بندي نیستند. مرتبه
1999(: 

1. NonInitial(cli,XP),Integrity(XP)>>LeftMost(cli,L,XP) 
 بود کشنده نخواهدLeftMost(cli, L,XP)  تیاز محدود یباال تخط بندي مرتبهمطابق 

 نیتر چپ دربست  واژهحضور ” تیاز دو محدود یتخط یول انجامد ینم یو به بدساخت
به  منجر کشنده خواهد بود و “در ابتداي گروهبست  واژهعدم اجازه وقوع ”و  “حوزه ۀلب

در LeftMost(cli,L,XP)  هاي تیاوصاف محدود نی. با اشود یبدساخت م ۀنیگز دیتول
 نکهی. نظر به اردیگ یم قرار گرید تیاز دو محدود تر نییپا ها تیمحدود بندي مرتبه

 يبند مرتبه پردازد یم مکري اضافۀ حرفدر گروه بست  واژه ۀنیبه عیبه توز شرویجستار پ
 :آورده شده است ریدر ز )2( الذکر به صورت فوق

 2.  NonInitial(cli,PP), Integrity(PP) >> LeftMost(cli, L,PP) 
 گاهیجا( اضافه حرفکه سازة نحوي سمت چپ گروه  دهد ینشان م )2( بندي مرتبه

 دهندة آن لیعناصر تشک نیب نکهیبدون ا شود یدار م را عهدهبست  واژه یزبانیم )دوم
 .استدوم  گاهیجابست  واژهبراي  گاهیجا نیبهتر نیشود. بنابرا جادیا یسستگگ
 آنها گاهیکردي مکري و جا ريیهاي ضم بست واژه. 5

مستقیم و غیرمستقیم.  :شخصی است مطابقۀ داراي دو دسته نشانگر )2(کردي مرکزي 
 اند. بست واژه که دستۀ دوم شوند درحالی ند و وند محسوب میا هاي فعلی پایانه دستۀ اول

آزادي انتخاب میزبان برخوردارند.  از آزادي حرکت ودستۀ اول  برخالف ها بست واژه
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 یکیشخص و سوم شخص جمع  اولموکري و کردي مرکزي غیر از ي ها بست واژه
 دهد: مرکزي و موکري را نشان میکردي ي ها بست واژه 1جدول  .هستند

 
 اند عبارتشوند که  اي مختلف ظاهر میه مکري در نقشمستقیم  دستۀ هاي نشانگر

 از: 
 ها: الف: در نقش فاعل فعل الزم در تمام زمان

  3.  tʃu:-yn 
  go.PST-3PL 
.ما را رفتیم    
  4.  dæ-tʃ-i:n   
  IMPF.go.PST-3PL 
.رویم میما     

 :کنشگر فعل متعدي در زمان حالب: در نقش 
  5.  dæ-xo-m 
   IPMF.eat-1SG 
.خورم می    

 :در نقش مفعول فعل متعدي در زمان گذشته: ج
  6.  di:t=yan-i:n 
   see.PST=3PL.A1-3PL 
.ما را دیدند    

 :در زمان حال ید: در فعل ربط
  7.  mamosta=yn 
   teacher-1PL.COP 
.ما معلم هستیم    

 
                                                           

1. Agent: کنشگر    
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 :روند یبه کار م ریهاي ز مکري در نقش میرمستقیغ ۀنشانگرهاي دست

 :ر فعل متعدي در زمان گذشتهدر نقش کنشگ: الف
 8.  xward=yan.Ø 
 eat.PST=3PL.A 
.(آنها) خوردند   

 :ب: در نقش مفعول فعل متعدي در زمان حال
 9. dæ=yan-gir-in 
 IMPF=3PL.O.capture-3PL   

 .کنند یم ریآنها را دستگ 
 :تیمالک انگریج: ب

 10. kæwʃ=yan 
 shoe-3PL.POSS 
 .شان کفش 
 و مخاطب: رندهیپذ ه: در نقش

 11. dæ=yan-da-t-e 
 IMPF=3PL.REC.give-PST-to.ABS 
.دهد یبه آنها م   
 12. pe=yan  dæ-łe-n 
 to.ABS=3PL.OBL.ADDR  IMPF.tell.3PL 
.ندیگو یبه آنها م   

بست  واژه 12 در =yan در زمان حال نقش مخاطب دارد ولی در زمان گذشته همین  
:13رد، مانند مثال نقش کنشگر دا بست واژه  

 13.  guʃt=yan.Ø 
 kill.PST=3PL.A 
.آنها کشتند   

افتد  و ریشۀ فعلی جدایی میهاي فعلی  پایانههاي ضمیري بین    بست واژهوسیلۀ  بهگاهی 
ی که بست واژه( )3(» بست میان« در جایگاه دوم به صورتهاي    بست واژه تکه در این حال

 :)14( شوند ظاهر میگیرد)  بین ریشۀ فعل و وند قرار می
 14. di:t=im-in 
see.PST=1SG.1PL 

 آنها را دیدم. 
کند) بین ریشۀ فعلی  (که بر کنشگر (فاعل) داللت می im=  بست واژه 14در مثال 

di:t  و وند-in بست واژهکند) قرار گرفته است. به بیانی دیگر  (که بر مفعول داللت می  
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 يها زبانبا مطالعۀ ) 1892واکرناگل (شده است.  ظاهر) گلواکرنا گاهیجا( دوم گاهیدر جا
 واژه نیپس از اول یعنیدوم،  گاهیدر جا آنها ها در اغلب بست که واژه افتیدر ییهندواروپا

 بست در درون اساس واژه نیبرا .شوند یظاهر م ،الخط انگلیسی) از سمت چپ (در رسم
) 2008دبیرمقدم (. گردد یمتصل م یواج ۀراست کلم ۀو به لب شود یظاهر م یواج گروه

نماید که  د ارائه میهانهاي ایرانی سه پیش در مورد زبان  بست براي تعیین جایگاه واژه
شوند (مانند  ارت واقع میهاي ایرانی پس از یک عب ها در زبان بست الف) واژه از: اند عبارت
دي مرکزي، بلوچی، لکی گیرند (مانند کر ها در گروه فعلی جاي می بست ب) واژه دوانی)،

  (مانند الرستانی).اضافه حرفدر حوزة فعل آغازین همراه با مفعول  و نائینی) و ج)
 يموکري ریضم يها بست واژه توزیع بهینۀ. 6

هاي جایگاه دوم را  بست کارایی الزم براي توصیف واژه) معتقد است نحو 1994آندرسن (
هرچند به باور وي ساختار نوایی نیز  اندد ندارد و ساختارهاي نوایی را مکمل نحو می

وي  کند. می را پیشنهادبهینگی  کمبود این دو حوزه نظریۀبراي جبران  و مشکالتی دارد
ها را  بست قبل از پرداختن به نظریۀ مذکور تقابل دو دیدگاه سنتی در مورد طبیعت واژه

وابستۀ واجی و  ها را عناصر بست کند که یکی رویکردي واجی دارد و واژه مطرح می
از  پندارد که باید در جایگاه خاص قرار گیرند. هاي ضمیري می دیگري آنها را صورت

 گاهیکه جا دهد یها را از آن جهت موضوع بحث خود قرار م بست آندرسن واژه رو نیا
عنوان  را بهکامالً مستقل از یکدیگر  ابتدا دو پارامترِوي . کنند یرا اشغال م یخاص

ساختار  کامل بودنمیزان  کند: الف) ها عنوان می بست شناسی واژه ردهمشخصۀ اصلی 
و انضمام  اند ناقصهاي ساده اساساً از لحاظ واجی  بست واژه. ، ب) جایگاه ویژه )4(نوایی

هاي ویژه از جایگاه نحوي ویژه برخوردارند  بست واژه ولی آنها به سازة باالتر ضروري است
هاي ویژه نیز از لحاظ واجی ضعیف هستند.  بست از واژه هر چند به باور آندرسن خیلی

شناسان بسیاري را واداشت تا در مورد جایگاه  ویژه زبان هاي بست ویژه بودن جایگاه واژه
ها  بست طیف وسیعی از واژهبراي تعیین جایگاه ها تحقیق کنند که همگی آنها  بست واژه

 صر میزبان را مالك کار خود قراراول یا آخر بودن عناز جمله محدود  چند پارامتر
ها را در حوزة مورد نظر با توجه به اولین  بست پارامترها جایگاه واژه. هر یک از اند داده

کنند و بدین  تعیین می عنصر درون حوزه، آخرین عنصر درون حوزه یا هستۀ حوزه
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حالت  در ششبست  واژه کنند. ها را آماده می بست ترتیب زمینه گزینش میزبان واژه
 :شود یظاهر م

 حالت در مکري وجود ندارد. نیا ):قبل از میزبان  بست واژهظهور (جایگاه آغازین -1
 :16 سازة حوزة مورد نظر: مانند مثال نیبست بعد از اول دوم: ظهور واژه گاهیجا -2

 16.  kæwʃ=im  kiɾi: 
  shoe=1SG.A  buy.PST 
.کفش خریدم   

 .ظاهر شده است  (kæwʃ)سازه نیپس از اولim=  بست واژه16در 
 .شود ینم افتیبست: در مکري  حوزة عملکرد واژه ۀبل از هستق -3
 حالت است: نیا ايیگو 17 مثال:  بست قبل از هستۀ حوزة عملکرد واژه -4

17.  le=it kiɾi: 
 from.ABS=2SG.OBL buy.PST 
.کفش خریدم   

 ۀ حوزة عملکردهست عنوان بهاست و ) 3جدول شمارة ( )(leمطلق  اضافۀ حرف، 17در 
 .کند بست ایفاي نقش می واژه

حالت از وقوع  نیحوزة عملکرد آن: ا انیبست پا : ظهور واژهیانیپا گاهیاج -5
 :دید18در مثال  توان یم بست را واژه

 18.  ӡin=u:  mindał=æk=an=yan  girt-in 
 woman-AND child=DEF=PL=3PL capture.PST-3PL 
.ردندک ریرا دستگ شانیها زن و بچه  . 

 است. دهیواقع گرد )ی(گروه اسمدر انتهاي حوزة عملکرد 18در  yan=بست  واژه
19.  girt=yan 
 capture.PST=3PL.A 
.دستگیرش کردند   

 ظاهرشدهاست  یگروه فعل که آندر انتهاي حوزة عملکرد 19 درyan=  بست اژهو
 .ندارد یی. در مثال باال مفعول نمود آوااست

 .حوزة مورد نظر آخرین عنصر از قبل  بست واژه : جایگیرينیجایگاه پایاقبل از   -6
 20.  girt=yan-in 
 capture.PST=3PL.A-3PL.P 
.دستگیرش کردند   

 است ظاهر in-قبل از آخرین عنصر حوزة عملکرد آن که  20در  yan=بست  واژه
 عنوان   هاي ویژه به بست دارد که نباید با واژه ) بیان می1992،1993آندرسن (. شده است
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عناصر واجی پنداشت آنها را بلکه باید  ،شوند تعامل کرد عناصر واژگانی که وارد نحو می
هاي  واجی  شوند و یکی از مشخصه که مانند وندها به محتویات واجی یک گروه وارد می

پس از کل گروه اسمی  ækæ=  بست واژه a 21در مثالمثالً . شوند آن گروه محسوب می
 واجی این گروه است: هاي  و یکی از مشخصه و نه پس از اولین گروه اسمیگیرد  میقرار 

 21.  a. kiras=æ su:r=ækæ 
 shirt=EZ red=DEF.3SG 

 قرمز(معرفه) گلِ 
    b. * kiras=æ=kæ  su:r 
 shirt=EZ=DEF.3SG red 

 قرمز(معرفه) گلِ 
 گاهیجاو  رندیگ یگروه قرار م ایکلمه  کیدوم و پس از  گاهیها در جا بست واژه  

دوم  گاهیجا ي. از لحاظ نحوشود یمشخص م یو واج ينحو لیبه کمک تحلنیز دوم 
بر که  يخواهد بود و قواعد ۀ واجیکلم نیپس از اول یگروه و از لحاظ واج نیاول ازپس 

. کنند یرا لحاظ م یو واج ينحو اریهر دو مع اند حاکم  بست واژه گاهیجا نییتع
  نیاز داریم.ها  محدودیتاي از  کنیم به مجموعهتعیین بهینگی  نظریۀ

 موکري اضافۀ حرفبست در گروه  اژه. تعیین جایگاه و7
با  1اضافهو پیرا اضافه به صورت پیشدو دسته حروف اضافه وجود دارند که  يموکر در

به طور مستقل به   اضافه حرفرسد که  شوند. در این زبان به نظر می متمم خود همراه می
را به دو  يموکرۀ ) حروف اضاف3-21:1961،ي(مکنزشود.  ظاهر نمی 2اضافه سصورت پ

که در  3مطلق هاي صورتساده و  ۀحروف اضافکند که عبارتند از:  دسته تقسیم می
و  یاول قبل از اسم، گروه اسم ۀدستۀ حروف اضافاند.  نشان داده شده 3جدول شمارة 

دوم که هم از نظر  ۀدست که یدرحال رندیگ یقرار متحت حاکمیت خود مستقل  ریضم
و  ستندیبرخوردار ن تیقابل نیاول کمترند از ا ۀهجا از دست تعداد و هم از نظر تعداد

 بست واژهو تنها قبل از  ندشو واقعمستقل  ریو ضم یقبل از اسم، گروه اسمتوانند  نمی
  . گیرند قرار می

 

                                                           
1. circumposition 
2. postposition 
3. absolute forms 
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حروف 
 ۀاضاف
 يموکر

 ۀحروف اضاف
 ساده

bæ “ سیلۀو به، به ”, wæ “به”, be “بدون”, 

bæræw “ طرف به ”,  -æ “به”, læ “از، در”, 

ta/hæta “تا”, wæk “مانند” 

bo(læbo) 
   ,”براي“
dægæł 
 ”با“ 

“ te ,”از“ le ,”به“ e-  ,”به“ we ,”به“ pe مطلق هاي صورت داخل به ” 

 3جدول شمارة 
 صورت ساده و اضافۀ حرف عنوان بهdægæł   وbo(læbo)   مکري ۀحروف اضاف انیاز م

 رندیگ یم مکري قبل از متمم خود قرار ۀ. حروف اضافکنند ینقش م فايیمطلق ا
بست در  که به صورت پی ست يا اضافه حرفتنها  æ- ساده ۀحروف اضافاما در میان 

 آیند. همواره پس از فعل می 2و هدف 1هاي پذیرنده موضوعو  گیرد فعل قرار میانتهاي 
 : 23و  22ي ها مانند مثال

 22. sibæy dæ-tʃi:-y=æ ʃar-i: 
 tomorrow IMPF-go-2SG=to city-OBL 
روي؟ آیا فردا به شهر می   
 23. da-y=æ Solin-i: 
 give.PST-3SG=to Solîn-OBL 
  آن را به سولین داد.  

 فعل و نیب(y-)   یانجیواج م کیظهور  شود یم دهید22مانند آنچه در مثال  یگاه
 ي فعلبست در انتها به صورت پی نیز   e- مطلق  صورت. اندازد یمفاصله  æ- اضافۀ حرف

 نشانگر مطابقۀ 1در جدول شمارة (به شکل نشانگر مطابقۀ شخصی دستۀ مستقیم و 
 :24شود، مانند مثال  ظاهر می )اند شخصی دستۀ مستقیم نشان داده شده

 24. da-y-n=e   
 give.PST-3SG.OBL-3PL=to.ABS  
آن را به ما داد.او      

 :اضافه واقع شده است ساده است و به صورت پیش اضافۀ حرف læ 25 در
25. læ  ʃar-i: bu-m 
 in  city=OBL  be.PST-1SG 

 تو شهر بودم. 

                                                           
1. recipient  
2. goal  
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و  1مرکب ۀحروف اضاف، مطلق يها ساده و صورت ۀحروف اضافعالوه بر  يموکردر 
ساده و  اضافۀ حرفمرکب از ترکیب یک  ۀحروف اضافهاي زیادي وجود دارند.  اضافه پیرا

نشان داده  4اند. این دسته از حروف اضافه در جدول شمارة  یک اسم ساخته شده
 اند: شده

اند به دو  تشکیل شده اضافه پسو یک  اضافه حرف هاي موکري از یک اضافه پیرا
ده و هاي سا اضافه ). پیرا113:2013وند (اوپینگن، ش دستۀ ساده و پیچیده تقسیم می

 اند: آورده شده 5پیچیده در جدول شمارة 
 
 
 
 

 
 

ایفاي  ساده ۀحروف اضافهاي اسمی همیشه در نقش متمم  ضمایر مستقل و گروه
 مطلق يها صورتنشان داده شده است، در مقابل  a,b29کنند که در مثال  نقش می

 : a,b30پذیرند، مانند  متمم خود می عنوان بهرا  ها بست واژه
ها بست واژهقبل از  مطلق يها صورت   ها کامل ۀ ساده قبل از صورتفحروف اضا   
 29. a. læ mæ dæ-kiɾ-in  30.  a. le=n dæ-kiɾ-in 
 from we IMPF-buy-2PL from.ABS=3PL.OBL IMPF-buy-2PL  

 خري. شما آن را از ما می  خري. شما آن را از ما می
 b. bæ wan dæ-łe-n b.  pe=yan dæ-łe-n  
 to them IMPF-say-3PL to.ABS=3PL.OBL  IMPF-say-3PL 

 گویی. (آن) به آنها می  گویی. (آن) به آنها می 

                                                           
1. compound adpositions 
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واقع گردیده است ولی  læساده  اضافۀ حرفمتمم  mæضمیر مستقل  a31در مثال 
آشکار نیست و به صورت یکی از نشانگرهاي شخصی  le مطلقِِ  صورتمتمم  b31در 

 بست تغییري نکرده است. نقش و جایگاه واژه در هر دو مثال .دستۀ دوم ظاهر شده است
 31. a. ængo læ  mæ=w kiɾi:  
 you from we=2PL.OBL.A buy.PST    

 شما آن را از ما خریدید.  
 b. ængo le=w kiɾi:-n 
 you  from.ABS=2PL.OBL.A buy.PST-1PL 

 شما آن را از ما خریدید. 
 هاي زمانو 1یمفعول-یهاي حال به صورت فاعل ماننظام مطابقه در کردي مکري در ز

بستی  در نظام واژه 3به دلیل وجود کنایی ناقص است.  2یی/کناویصورت ارگتبه  گذشته
بست در هر دو  هاي حال و گذشته، جایگاه واژه بین زمان مرکزي و موکري زبان کردي

بدین  .گیرد می نقش معکوس به عهدهبست  واژهماند ولی  زمان حال و گذشته ثابت می
و در زمان گذشته نقش کنشگر را ایفا  4بست در زمان حال نقش مخاطب معنی که واژه

 :a,b32مثال مانند کند،  می
 PRESENT  
 32. a. æwɾo pe=t dæ-łe-n  
 today to.ABS=2SG.OBL.ADDR IMPF.tell.3PL   
گویند.  امروز (آن را) به تومی    
 PAST 
 b. diwene pe=yan kut-i: 
 yesterday to.ABS=3PL.A tell.PST-2SG.ADDR 

 دیروز (آن را) به تو گفتند.
 عنوان بههاي موکري بین وند و ریشۀ فعل یا بین ریشۀ فعل و وند قرار گرفته و  بست گاهی واژه

 :a,b33شوند، مانند  بست ظاهر می میان
 33. a. girt=yan-in  b. dæ=yan-gir-in 
 catch.PST=3PL.OBL.A-3PL  IPMF=3PL.OBL.O-catch-3PL 

  آنها را گرفتند.                                      گیرند. آنها را می                  
 - و وندgirt  یفعل ۀشیر نیبyan=  بست ساده است و واژه ۀزمان فعل گذشت a33در 
 inکه یحالدر کند یم فایاست قرار گرفته و نقش کنشگر را ا میمستق ۀکه متعلق به دست 
 در( -dæ  شوندیپ نیبyan=  بست واژهاست  ندهیزمان فعل حال/آ b33در  

                                                           
1. Nominative-Accusative 
2. Ergative 
3. Split ergativity  
4. addressee  
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 ۀشیو ر )استمراري است ۀساده و گذشت ۀهاي حال ساده، گذشت نشانگر زمان مکري
 استمراري است ۀکه زمان جمله گذشت34 دارد. در یواقع شده و نقش مفعولgir  یفعل

 :واقع شده و نقش کنشگر داردgirt یفعل ۀشیر نیبو -dæ  شوندیپ نیبyan=  بست  واژه
34. dæ=yan-girt-i:n   
 IMPF=3PL.A-capture.PST-3PL 

 گرفتند. ما را میآنها  
 ساده اضافۀ حرفحاوي  اضافۀ حرفموکري در گروه   بست واژه .7-1

ا ه بست با واژه مطلق يِها صورتو تعامل  ۀ در موکريحروف اضافاکنون با توجه به انواع 
)) 2بندي ( بندي آنها (مرتبه بهینگی مرتبه هاي نظریۀ و همچنین استفاده از محدودیت

 نشان داد: اضافه حرفبست و نحوة توزیع  آنها را در گروه  توان جایگاه واژه می
5. NonInitial(cli,PP), Integrity(PP)>>LeftMost(cli,L,PP) 

 35. bo tu=yan kiɾi: 
 for you=3PL.A.OBL buy.PST 
 آن را براي تو خریدند. 

با وجود اینکه داراي شرایط الزم براي میزبان بودن  اضافۀ حرفباال  35در مثال 
ساده  اضافۀ حرف bo، اضافه حرفپس از  tuبست است به علت حضور ضمیر مستقل  واژه

 35در  “محدودیت حفظ یکپارچگی”بست باشد.  تواند میزبان واژه شود و نمی تلقی می
بست  در نتیجه واژه .دهد را نمی اضافۀ حرفبه درون گروه  yan=بست  رود واژهاجازة و

ها در درون گروه  مذکور پس از کل گروه قرار گرفته است. نحوة اعمال محدودیت
 مشاهده نمود: 1توان در تابلوي شماره  را می اضافه حرف

هم زده و با ورود را بر اضافه حرفیکپارچگی گروه  سو یکاز  aبست در کاندیداي  واژه
گردیده و به  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”به درون آن باعث نقض محدودیت 

بست در  حضورِ واژه”نادستوري بودن آن انجامیده است و از سوي دیگر محدودیت 
که ین گزینۀ مناسبی نیست. از آنجارا نیز نقض نموده است. بنابرا “ترین لبۀ سازه چپ
بست در  شود، واژه بست ظاهر نمی صورت پیش به گاه چیه بست ضمیري موکري واژه
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نموده و  “بست در ابتداي حوزه تخطی عدم اجازة حضور واژه”از محدودیت  cکاندیداي 
به دلیل عدم قرار  سو یکاز  bگردد. اما گزینۀ موجود در  از گردونۀ رقابت حذف می

در ابتداي  “بست واژه عدم اجازة حضور”بست در ابتداي حوزه محدودیت  گرفتن واژه
محدودیت و ورود نکرده گروه حوزه را اقناع نموده و از سوي دیگر به ساختار درونی 

نیز اقناع نموده است ولی تنها از محدودیت را  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”
کمترین  با bالیه گروه تخطی نموده است. بنابراین گزینۀ  بست در منتهی حضورِ واژه

 1شود. با توجه به تابلوي  عنوان گزینۀ بهینه انتخاب می ها به حدودیتتخطی از م
کردي موکري  اضافه حرفبست به گروه  توان نتیجه گرفت که هنگام اتصال واژه می

 Left Mostبر محدودیت  Integrity (PP) و NonInitial (cli, PP)هاي  محدودیت

(cli, L, PP) هاي  محدودیتبه گفتۀ آندرسن . تسلط دارندNonInitial (cli, PP) و 
Left Most (cli, L, PP)  که  هستند درحالی نشانداري  هاي محدودیتاز نوع

 بست واژه. شود وفاداري محسوب می هاي محدودیتاز نوع  Integrity (PP)  محدودیت
 گیرد.  جایگاه دوم قرار میدر  1 ةهاي موجود در تابلوي شمار در نتیجۀ رقابت محدودیت

 مطلق يها صورتحاوي  اضافۀ حرفبست ضمیري موکري در گروه  اژهو .7-2
 a,b,c,d36هاي  هستند و در مثال  مطلق يها صورتموکري  ۀف اضافوحردستۀ دوم 

 ها نشان داده شده است: بست با واژه مطلق يها صورتتعامل 
 36. a. pe=y da-n 
 to.ABS=3SG  GIVE.PST-3PL 

 او (آن را) به آنها داد.
 

 b. le=m wær-næ-girt-in  
 from.ABS=1SG PVB-NEG-take.PST-3PL  

 از آنها نگرفتم.
 c. *pe æwan=î da-n  

 to.ABS they=3SG give.PST.3PL 
 به آنها دادند.

 d. *le Solin=yan  kiɾi: 
 to.ABS Solin=3PL.A.OBL buy.PST 

 ”از سولین خریدند.“ 
 e. dægæł=yan/minał=an  hat 

 with.ABS=3PL.A.OBL/child=PL buy.PST 
 “ .ها آمد با آنها آمد/با بچه ” 
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م پس از صورت مطلق در نقش متم y=بست سوم شخص مفرد  واژه a36در مثال  
pe  واقع شده است و در مثالb36 بست اول شخص مفرد  نیز واژه=m  پس از صورت

یب ضمیر پس از صورت مطلق به ترت c,d36هاي  شود. اما در مثال دیده می leمطلق 
اند و  قرار گرفتهle  و peهاي مطلق  پس از صورت Solinو اسم  æwanشخص جمع 

متمم  عنوان بهها را  بست هاي مطلق فقط واژه اند زیرا صورت به نادستوري جمله انجامیده
بست و هم صورت کامل در نقش  هم واژه dægæł اضافۀ حرفپس از  e36در پذیرند.  می

هاي جهانی  مطابق محدودیت. )3وع به جدول شماره (رج متمم آورده شده است
اجازة  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی ”محدودیت  a,b36بهینگی در هر دو مثال  نظریۀ

دهد. عالوه بر  و ایجاد گسستگی آن را نمی اضافه حرفبست به ساختار درونی  ورود واژه
لبۀ  نیتر چپ بست در هاي حضورِ واژه محدودیت اضافه حرفمحدودیت حفظ یکپارچگی 

دخیل  بست واژهنیز در جایگیري حوزه  يبست در ابتدا حضور واژه ةعدم اجازو  روهگ
ترین لبۀ حوزة عملکرد  امکان دارد در چپ که ییجابست باید تا  هستند که طی آنها واژه

بندي  تواند در ابتداي سازه بیاید. بنابراین نحوة مرتبه خود قرار گیرد ولی نمی
) آورده شد براي تعیین جایگاه 5بندي ( بهینگی آنچه در مرتبه ظریۀهاي ن محدودیت

نحوة چینش  صادق است. مطلق يها صورت يحاو ۀاضاف حرفگروه  دربست  واژه
 e16براي مثال  مطلق يها صورتبست با  ها به منظور نشان دادن تعامل واژه محدودیت

 .نشان داده شده است 2در تابلوي شمارة 
 

 
 
 
 

در ابتداي حوزة عملکرد خود قرار گرفته است، بنابراین این  aدر کاندیداي بست  واژه
تخطی مهلک داشته و  حوزه يدر ابتدا :بست حضور واژه ةعدم اجاز :کاندیدا از محدودیت

در ابتداي حوزة عملکرد خود  بست واژهچون  bماند. در کاندیداي  از ادامۀ رقابت باز می
را اقناع نموده  حوزه يدر ابتدا “بست حضور واژه ةزعدم اجا”واقع نشده و محدودیت 

را بر هم زده و به درون آن  اضافه حرفهم یکپارچگی  بست واژهاست و از سویی دیگر 
را نقض نموده و  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی ”وارد شده که در نتیجۀ آن محدودیت 



 ینگیبه کردی: رواضافه حرفدر گروه   يموکر يکرد يریضم يها بست واژه /72

است گزینۀ کرده  تخطی “ترین لبۀ حوزه چپبست  حضور واژه”هم از محدودیت در 
ترین لبۀ  به علت واقع نشدن در چپ cدر کاندیداي بست حاضر  مناسبی نیست. اما واژه

تخطی نموده است ولی دو  “ترین لبۀ حوزه چپبست  حضور واژه”حوزه از محدودیت 
حفظ یکپارچگی ”و  “حوزه يبست در ابتدا حضور واژه ةعدم اجاز”محدودیت 

شود.  ي بهینه شناخته میکاندیدا عنوان بهترین نقض را اقناع نموده و با کم "اضافه حرف
بست به گروه  اتصال واژهتوان گفت که هنگام  می 2با توجه به تابلوي در نتیجه 

 هاي وفاداري موکري محدودیت )ساده اضافۀ حرف يحاو( اضافۀ حرف
NonInitial(cli,PP) و Integrity(PP) بر محدودیت نشانداري LeftMost(cli, 

L,PP) هاي موجود در تابلوي  در نتیجۀ رقابت محدودیت بست واژهلط دارند. جایگاه تس
 همانا جایگاه دوم است.  2 ةشمار

 مرکب اضافۀ حرف حاوي اضافۀ حرفبست ضمیري موکري در گروه  واژه .7-3
ف وحرنقش دارند  اضافه حرفگروه دیگري از حروف اضافۀ موکري که در ایجاد گروه 

هاي کامل و هم  توانند هم صورت از حروف اضافه می گونه نیاهستند.  مرکب ۀاضاف
متمم خود برگزینند. بعضی از حروف اضافۀ مرکب به کمک  عنوان بهرا  ها بست واژه
 :38 و 37هاي  شوند، مثال با متمم اسمی خود ترکیب می im=اضافۀ   بست واژه

 37. læ kin  dayk=m dani:ʃt-im 
 in beside brother= 1SG.OBL sit.PST-1SG 

 ادرم نشستم.پهلوي م 
 38. læ kin=yan dani:ʃt-im    
 in beside=3PL.OBL sit.PST-1SG 

 آنها نشستم.پهلوي  
  بست واژهو  daykقبل از صورت کامل  37در مثال  læ kinمرکبِ  اضافۀ حرف  

شده  واقع بست واژهقبل از  اضافه حرفهمین  38است. در مثال قرار گرفته   im=اضافۀ 
را برعهده  læ kinمرکبِ  اضافۀ حرفنقش متمم  38در مثال  yan=  بست واژهاست. 
همراه حروف   بست واژهجایگاه  هاي دخیل در تعیین محدودیت 3تابلوي شمارة دارد. 

 د:ده را نشان می 38  مثال درب و نحوة چینش آنها اضافۀ مرک
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را برهم زده است که  اضافه حرفگروه یکپارچگی  yan= بست واژه cدر کاندیداي 
است و در نتیجۀ  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”این همانا نقض کشندة محدودیت 

 بست واژهحضور  bماند. در کاندیداي  هاي دیگر جا می از رقابت با گزینه cآن گزینۀ 
=yan  منجر به تخطی مهلک از محدودیت عدم حضور  اضافه حرفدر ابتداي گروه

هاي  ابتداي حوزه و نامناسب بودن این گزینه گردیده است. برخالف گزینهدر  بست واژه
b  وc  گزینۀa عدم ”و  “اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”هاي  محدودیت با اقناع

 بست واژهحضور ”وجود تخطی از محدودیت  باو  “ابتداي حوزة عملکرد بست واژهحضور 
طی گزینۀ بهینه این رقابت است. در ترین لبۀ حوزة عملکرد آن، با کمترین تخ در چپ

 مرکب موکري اضافۀ حرفبا  بست واژههاي مربوط به تعامل  چینش محدودیت
 Left Mostبر محدودیت  Integrity (PP) و NonInitial (cli,PP)هاي  محدودیت

(cli,L,PP)  گذارد.  در جایگاه دوم صحه می بست واژهتسلط دارند و همین بر جایگیري
طور موازي  به Integrity (PP) و NonInitial (cli,PP) ت دو محدودیترقاب این در

 گیرد. عمل کرده و هیچ یک باالتر از دیگري قرار نمی
 اضافه رایپحاوي  اضافۀ حرفبست ضمیري موکري در گروه  واژه .7-4
هاي ساده متمم اسمی  اضافه رایپند: ساده و پیچیده. ا دستهها در موکري دو  اضافهرایپ

و هم ) 41و 40(هاي کامل  آنها هم صورت  نوع پیچیدة هولی همرا) 39(ذیرند پ می
در   ستب واژهمتممی که حاوي یک ترکیب اضافۀ متشکل از یک هسته و وابسته است (

 :بیایندتوانند  ) می42(اي نقش وابسته دارد)  چنین ترکیب اضافه
 39. læ-de-y-ɾa hat-in    
 from-village-OBL.POST come.PST-2/3PL 

 از روستا آمدید. -از روستا آمدند
 40. bæ-du-y-tu-da hat-in    
 from-following-OBL.you.POST come.PST-3PL 

 آمدند. از روستا دنبال تو
 41. bæ-du-y-Solin-i:-da hat-in  
 from-following-OBL-Solin-OBL.you.POST come.PST-3PL 

 آمدند.سولین دنبال  به
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 42. bæ-du=t-da hat-in  
 from-following=2SG.OBL.POST come.PST-3PL 

 از روستا دنبالت آمدند.
بست و  آیند تنها به واژه ۀ پیچیدة میاضاف رامونیپاز میان دو نوع متمم که همراه 

شود. همانطور که در مثال  پرداخته می اضافه حرفتعامل آن با این نوع  ةجایگاه و نحو
اولین سازة نحوي  duهستۀ ت در جایگاه دوم یعنی پس از بس شود واژه دیده می 42

به کمک  42مثال در بست  جایگاه واژه 4تابلوي شمارة در حوزة خود قرار گرفته است. 
  نشان داده شده است.هاي نظریۀبهینگی  محدودیت

 

 
و منجر به تخطی  را برهم زده اضافه حرفیکپارچگی گروه  a يدایدر کاند t=بست  واژه

گردیده و علیرغم اقناع  “اضافه حرفمحدودیت حفظ یکپارچگی گروه ”ه از کشند
ترین لبۀ  در چپ بست واژهدر ابتداي حوزه و  حضور  بست واژههاي عدم حضور  محدودیت

یکپارچگی گروه  سو یکاز  بست واژه cگردد. در کاندیداي  حوزة از رقابت حذف می
 “اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”دیت از محدو به عبارتیرا حفظ کرده و  اضافه حرف

ترین لبۀ حوزة محدودیت حضور  تخطی ننموده است و از سویی دیگر با حضور در چپ
ترین لبۀ حوزة را اقناع نموده است گزینۀ بروندادي مناسبی نیست. اما  در چپ بست واژه

و نه در  زده است برهم اضافه حرفچون نه ساختار درونی گروه  بست واژه bدر کاندیداي 
ترین لبۀ  در چپ بست واژهابتداي حوزه آمده است علیرغم تخطی از محدودیت حضور 

شود.  می برونداد بهینه انتخاب عنوان بهترین نقض  کاندیداي با کم عنوان به حوزة
نیز  اضافه حرفاز  گونه نیا اضافۀ حرفدر گروه  بست واژهبینیم که هنگام جایگیري  می

کاربرد  سایر حروف اضافه همراهت همان چینشی است که ها درس چینش محدودیت
 دارند. 

  نتیجه. 8
جایگاه آنها  نییتعبه منظور و شناسایی موکري  يریضم هاي بست واژهابتدا در این مقاله 

بهینگی  در چارچوب نظریۀبا حروف اضافه  شان چگونگی تعاملو  اضافه حرفدر گروه 
ساده، مطلق، مرکب و  اضافۀ حرفع به انوا موکري مجهزمورد بررسی قرار گرفتند. 

  ةدیچینوع پمطلق و  هاي صورت تنها آنها. از میان است (ساده و پیچیده) ها اضافه رایپ
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هاي موکري به نتایج زیر  داده  بررسی .ندپذیر یمی بست واژهمتمم  ها اضافه رامونیپ
 انجامید:

 ود.ش ظاهر می در حوزة گروه فعلیموکري  يریضم  بست واژه -1
 شود. متصل می ترین لبۀ حوزة گروه فعلی به چپموکري  يریضم  بست واژه -2
 د.کن نمی در ساختار نحوي گروه گسستگی ایجادموکري  يریضم  بست واژه -3
 شود. نمی خود ظاهردر ابتداي حوزة  گاه چیهموکري  يریضم  بست واژه -4

در موکري  يریضم  بست واژهدر تعیین جایگیري که  بهینگی ی از نظریۀهای محدودیت
ترین  در چپ  بست واژهحضور   محدودیت”: از اند عبارتهستند دخیل  اضافه حرفگروه 

جایگیري در  متمایل به  بست واژه که مطابق آن “Left Most (cli,L,PP):لبۀ حوزه
 محدودیت”داشت که البته باید این نکته را در نظر  که ترین لبۀ حوزة خود است چپ

حضور اجازة  هرگز “NonInitial (cli,PP) :حوزهابتداي  در  بست اژهوعدم اجازه وقوع 
حفظ   محدودیت”هاي باال  عالوه بر محدودیتدهد.  نمیرا حوزه در ابتداي   بست واژه

اجازة و شود  گروه میدر درون   بست واژهمانع ظهور  “Integrity (PP) حوزه: یکپارچگی
در کردي توان نتیجه گرفت که  می راینبناب دهد. آن را نمیساختار نحوي  گسستگی

 NonInitialحوزه: ابتداي  در  بست واژهعدم اجازه وقوع ”هاي  محدودیتمکري 
(cli,PP)“  اضافه حرفحفظ یکپارچگی گروه ”و Integrity (PP)“ محدودیت” بر  
 تسلط دارند. “Left Mos t(cli,L,PP):ترین لبۀ حوزه در چپ  بست واژهحضور 

  .دانند میجایگاه دوم را   بست الذکر بهترین جایگاه براي واژه فوقهاي  محدودیت
 هانوشتپی

) است که در ی(سوران يمرکز ياز کرد يا لهجه ریاست که ز يموکر شیمقاله گو نیمورد مطالعه در ا یزبان ۀگون.1
از  يا و گونه شود یتکلم م به هیسردشت، نقده و اشنو رانشهر،یمهاباد، بوکان، پ يدر شهرها یغرب جانیاستان آذربا

 ۀپس در ادام نیاست. از ا هیمختص شهر اشنو ردیگ یقرار م یمقاله مورد بررس نیآن در ا يها که داده يموکر
 .شود یاستفاده م يموکر ای يموکر ياز کُرد ه،یاُشنو يموکر شیگو يمقاله به جا

 واندره،یسقز، د(بانه، هاي کردستان  در استان نرایاي از زبان کردي است که در ا گونه یورانس ایردي مرکزي ک .2
 رانشهر،ینقده، مهاباد، پ ه،یاشنو( یغرب جانیو آذربا )جوانرود، روانسر(، کرمانشاه )ارانیکام وان،یمر سنندج،

 سوران، ر،یهول( لیربا يها استانو در کردستانِ عراق  )اندوآبیاز م ییها بخشبوکان و  ،دژ نیشاهتکاب،  سردشت،
به آن  )کرکوك(و کرکوك  و .....) قالدزي، دوکان و پنجون ه،یران ه،یمانیسل( هیمانی، سل، رواندز و ......)نجقس کوي

 .شود یصحبت م
3. mesoclitic: is a clitic inserted inside a word (such as between a stem and a suffix). 
4. degree of metrically complete prosodic structure 
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