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تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالتنمایی افتراقی:
شواهدی از گویش هورامی

2

محمّ د راسخ مهند

1

دانشیار گروه زبانشناسی ،دا نشگاه بوعلی سینا
زانیار نقشبندی
دانشجوی دکتری زبانشناسی ،دانشگاه بوعلی سینا

چکیده
حـالت نمایی افتـراقی پدیدهای در نظام صرفی زبانهایی است که مشخّصۀ حالت را بهشکل آشکار و
بهوسیلۀ وندهای تصریفی بر روی گروههای اسمی نمایش میدهند .این پدیده در زبانهای دا رای نظام
حالت مفعولی ،به شکل حالت نمایی افتراقی سازۀ مفعول و در زبانهای واجد نظام کنایی ،بـه شـکل
حالت نمایی افتراقی سازۀ فاعل است .ایـن مقالـه ضـمن معرّفـی و توصـی

مـوارد فاعـل نمـایی و

مفعول نمایی افتراقی در گویش هورامی ،شرایط ظهور این پدیدهها را در ساختهای کنایی و مفعولیِ
این گویش تبیین می نماید .در این راستا ،با معرّفی قدرت موضوعات فعلـی و نوـوۀ مواسـبۀ آن در
ساخت های مفعولی و کنایی ،نشان میدهیم که تفاوت در میزان قـدرت موضـوعات فعلـی موجـ
پدیدآمدن حالت نمایی افتراقی در این گویش میشود؛ بدین معنا که تنهـا موضـوعات فعلـی قـوی و
برجسته میزبان پایانۀ صرفی حالت نما هستند .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که حالت نمایی
آشکار در ساختهای مفعولیِ گویش هورامی برای بازشناسی روابط دستوری و در ساختهای کنایی
این گویش جهت بازنمایی برجستگی کالمی سازۀ گیرندۀ تکواژ حالت نما به کار می رود.
کلیدواژهها :گویش هورامی ،حالت ،مفعول نمایی افتراقی ،فاعل نمایی افتراقی ،قدرت موضوع.

 - 1تاریخ دریافت1312 /2 /28 :
 - 2پست الکترونیکی نویسندۀ مسئول:

تاریخ پذیرش1312 /5 /1 :
mrasekhmahand@yahoo.com
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 - 2مقدّمه
حالت نمایی افتراقی  3به شرایطی اطالق میشود که در آن نشانۀ حالـت تنهـا بـا مجموعـۀ
خاصّی از گروه های اسمی بهکارمیرود و سایر گروه های اسمی نمی توانند بـههمـراه ایـن
تکواژ در سـاخت جملـه ظـاهر شـوند .ایـن پدیـده در نظـام حالـت فـاعلی  -مفعـولی ،4
پیــدایش

حالـتنمــایی آشــکارِ ســازۀ مفعــول را توــت تـقریر قــرار مــیدهــد و موج ـ

مفعول نمـایی افتراقـی  5مـیشـود و در نظـام حالـت کنـایی  -مطلـ  6بـا تـقریر بـر نوـوۀ
حالتنمایی سازۀ فاعل باعث بهوجود آمدن فاعلنمایی افتراقی  7میشود.
در زبان های دارای مفعولنمایی افتراقی ،نشانۀ خاصّی بـرای مفعـول وجـود دارد ،امّـا
این نشانه با همـۀ مفعـولهـا بـهکـارنمیرود و از آن تنهـا بـرای نشـان گـذاری مجموعـۀ
مودودی از مفعول ها استفاده میشود (راسخ مهند .)3 :1386 ،همـین مطلـ

را مـی تـوان

برای زبان های دارای فاعل نمایی افتراقی نیز بیان کرد؛ اگرچه در این زبان ها پایانۀ صـرفی
ویژه ای برای نشان گذاری سازۀ فاعل وجود دارد ،امّا این پایانه تنهـا بـا گـروه خاصّـی از
فاعل ها که دارای مختصات ویژهای هستند بهکارمیرود .سازه های فاعل فاقد این ویژگـی
به تنهایی و بدون نشانۀ حالت فاعل در ساخت جمله ظـاهر مـیشـوند .توصـی

و تبیـین

شرایط بهوجودآورندۀ حالت نمایی افتراقی موضوع بسیاری از پژوهشهای زبـانشـناختی
بودهاست .مقالۀ حاضر درصدد است تا ضمن معرّفـی و توصـی

پدیـدۀ مفعـولنمـایی و

فاعل نمایی افتراقی در ساختهای مفعولی و کنایی در گویش هورامی ،بـه تبیـین شـرایط
ظهور این پدیده ها در این گویش بپردازد .برای نیـل بـه ایـن هـد

بـا تکیـه بـر مفهـوم

قدرت موضوعات فعلی  8نشان داده خواهد شد که حالت نمـایی آشـکار تنهـا منوصـر بـه
موضوعات فعلی قوی خواهد بود.
3. differential case marking
4. nominative/accusative
5. differential object marking
6. ergative/absolutive
7. differential subject marking
8. arguments strength
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پس از این مقدّمه ،در بخش دوّم ضمن معرّفی اجمالی گویش هورامی ،نگـاهی گـذرا
به نظام های حالت بهکاررفتـه در ایـن گـویش خـواهیم افکنـد .بخـش سـوّم بـه بررسـی
ساخت های مفعولی و کنایی و نیز تعیین موارد حالت نمـایی افتراقـی در گـویش هـورامی
اختصاص دارد .در بخش چهارم پس از معرّفی مفهوم قـدرت موضـوعات فعلـی ،آنگونـه
که در آرـار دی هـو  1و ناراسـیمهان  2005( 10و  )2008انعکـا

یافتـه اسـت ،از نوـوۀ

ارتباط این مفهوم با پدیدۀ حالت نمایی افتراقـی سـخن بـه میـان خواهـد آمـد .در بخـش
پنجم خواهیم کوشید تا با تکیه بر مفاهیم مطرحشده در بخش چهارم ،بـه تولیـل شـرایط
ظهور حالت نمایی افتراقی در گـویش هـورامی بپـردازیم و نقـش سـازوکار حالـتنمـاییِ
آشکار را در هر یک از ساخت های مفعولی و کنـایی مشـخّص نمـاییم .در بخـش پایـانی
نیز نتایج پژوهش بهطورخالصه عنوان خواهد شد.
 - 1گویش هورامی؛ نگاهی کلّی
هورامی گویشی گورانی و یکی از زبان های ایرانی نو است که در شاخۀ شـمال غربـی از
گروه زبانها ی ایرانی غربی قرار دارد .منطقۀ هورامـان در دو کشـور ایـران و عـراق بـین
مناط کردنشین واقع شده است .بر مبنای مالحظات جغرافیایی گویش هـورامی موـدود
در مرز های ایران را می توان به دوگونۀ عمده تقسیم کرد :گونۀ مخـتصّ منطقـۀ هورامـان
لهون و گونۀ مختصّ منطقۀ ه ورامان تخت .منطقۀ هورامـان لهـون شـامل بخـش هـایی از
استان کرمانشاه و بخش هایی از منـاط کردنشـین کشـور عـراق اسـت .منطقـۀ هورامـان
تخت در مـرزهای استان کـردستـان موصور شـده اسـت .در پــژوهش حاضـر هـورامی
به عنوان گویشی از زبان کردی در نظر گرفته شده  11و گونۀ پاوهای ا ین گویش بـهعنـوان
9. H. De Hoop
10. B. Narasimhan
 - 11در مورد ماهیت گویش هورامی و جایگاه آن در شجرۀ خانوادگیِ زبانهای ایرانی دیدگاههـای متفـاوتی وجـود
دارد .ارانسـکی (  )1358هـورامی را گونــهای از گـویشهـای کــردی گـورانی و زازا مـی دانــد .بـه بـاور وی وجــود
تفاوت های چشمگیر زبانی میان گویشهای گـورانی و زازا از یـک سـو و سـایر گـویشهـای کـردی از سـوی دیگـر
بسیاری از موقّقان را برآن داشته تا گویشهـای مـذکور را زبـان هـایی متفـاوت و مجـزّا از زبـان کـردی و مـرتبط بـا
گویشهای مرکزی ایران (نظیر گویش سمنانی) و یا گویشهای کرانۀ خزر بدانند.
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معیار مطالعه اختیار شده است و هر جا سخن از گویش هورامی به میان مـیآیـد ،منظـور
گونۀ پاوه ای گویش هورامی است.

12

گویش هورامی همچ ون بسیاری دیگر از گـویش هـای شـمالی و میـانی زبـان کـردی
دارای نظام کنایی گسسته  13است .الگوی حالت کنایی در این گـویش در زمـان دسـتوری
گذشتۀ ساده تجلّی می یابد و در سایر سـاخت هـای زبـانی نظـام حالـت مفعـولی ،الگـوی
غال

موسوب می شود .از آنجایی که گـویش هـ ورامی در جریـان گـذار خـود بـه ردۀ

زبان های تولیلی روند کندتری را طی کـرده و تکـواژ حالـتنمـای غیرفـاعلی  14را حفـ
کرده است ،می توان الگوهای انطباق  15را در این گـویش در هـر دو سـطا حالـتنمـایی
گروه های اسمی و مطابقه مشاهده کرد.
 - 9نظامهای حالت در گویش هورامی
در این بخش هر یک از نظامهای حالت بهکاررفته در گویش هورامی بـه تفصـیل معرّفـی
مـیشــوند .ضــمناا شــرایط ظهـور پدیــده هــای مفعــولنمـایی و فاعــلنمــایی افتراقــی در
ساخت های مفعولی و ساخت های کنایینشاندار بهطور جداگانه توصی

میشوند.

 - 2 - 9نظام حالت مفعولی
در ساخت های مفعولی در گویش هورامی ،گروه های اسمی فاعل بدون نشـانۀ حالـت در
جمله ظاهر میشوند و وندهای تصریفی مطابقه بر روی افعـال ززم و متعـدّی نمایـانگـر
مشخّصه های شخص و شمار این گروه هـای اسـمی هسـتند .از طـر

دیگـر گـروههـای

اسمی مفعولی با نشانۀ حالت غیرفاعلی در جمله ظاهر میشوند و بـدین ترتیـ

از سـایر

گروه های اسمی جمله متمایز می گردند .مثال هـای زیـر نوـوۀ توزیـع ونـدهای تصـریفی
 - 12برای یافتن اطّالعات بیشتری در مورد ماهیّت گویش هورامی و جایگـاه آن در خـانوادۀ زبـانهـای ایرانـی ر .
ارانسکی (  ،)1358مومود ویسی (  ،)1310نقشبندی ( .)1375
13. split ergative system
14. oblique case marker
15. alignment
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مطابقه ،تکواژ حالت نمای غیرفاعلی و همچنین رفتار یکسان گـروه هـای اسـمی فـاعلی را
در ساخت های مفعولی گویش هورامی نشان میدهند (دادههای ارائهشده در این مقاله برگرفته
از پایان نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان «ساخت های کنایی در گویش هورامی» هستند).

mo –war –o
IMPRF –eat.PRE -3.SG

čašt –aka –y
food –DEF –OBL

1) Hiwa
Hiwa

« هیوا غذا را میخورد».
ma –ram –i
IMPRF –run.PRE -2.SG

2) to
palapal
You hastily

« تو با عجله میدوی».
ma –šur –o
IMPRF –wash.PRE -3.SG

sipal –aka –y
clothes –DEF –OBL

«بهنام لبا
ma –šur –o
IMPRF –wash.PRE -3.SG

sipal
clothes

«بهنام لبا

3) Behnam
Behnam

را میشوید».
4) Behnam
Behnam

میشوید».

در دادههای فوق مشاهده میشود که وندهای تصریفی مطابقـه بـر روی افعـال ززم و
متعدّی نشاندهندۀ مشخّصه های شخص و شمار گروه های اسـمی فاعـل هسـتند .تکـواژ
حالتنمای غیرفاعلی تنها در صورت معرفـه بـودن مفعـول مسـتقیم ،بـر روی ا یـن سـازه
ظاهر میشود .این نکته نشاندهندۀ پدیدۀ مفعولنمـایی افتراقـی در سـاخت هـای مفعـولی
در گویش هورامی است .همان گونه که راسخ مهند ( )1386اشاره مـی کنـد در بسـیاری از
زبان های ایرانیِ دارای مفعولنمـایی افتراقـی ،عـالوه بـر معرفگـی ،جانـداری و جنسـیّت
مفعول م ستقیم نیز از عوامل تعیینکنندۀ حضور و یا عدم حضـور نشـانۀ حالـت مفعـولی
موسوب می شوند .دقّت در داده های گویش هورامی نشان میدهـد کـه در ایـن گـویش
معرفگی مفعول مستقیم تنها عامل تعیینکنندۀ پدیدۀ مفعـولنمـایی افتراقـی مـیباشـد؛ در
جمالت ( )1و ( )3اگرچه مفعول مستقیم بیجـان اسـت امّـا مـی توانـد بـا نشـانۀ حالـت
غیرفاعلی در جمله ظاهر شود.
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 - 1 - 9نظام حالت کنایی
نظام حالت کنایی در گویش هورامی مودود به ساختهـای مر بـوط بـه زمـان دسـتوری
گذشتۀ ساده است .گویش هورامی برخال سایر گونههای زبان کـردی ،از دو مکانیسـم
مجزّا برای نشان دادن الگوی حالت کنایی بهره می گیـرد .سـازوکار نخسـت کـه در سـایر
گویش های کردیِ دارای الگوی کنایی گسسته نیـز مشـاهده مـیشـود ،منجـر بـه تولیـد
ساخت هایی میشود که در این مقالـه سـاخت هـای کنـایی بـینشـان نامیـده مـیشـوند و
سازوکار دوّم که در میان گونه های زبان کردی تنها منوصـر بـه گـویش هـورامی اسـت،
منجر به اشتقاق ساخت هایی میشود که در مقالۀ حاضـر ،بـه عنـوان سـاخت هـای کنـایی
نشاندار معرّفی میشوند.
 - 2 - 1 - 9ساختهای کنایی بینشان
در ساخت های کنایی بینشان ،در بندهای ززم فاعل جمله بـا فعـل اصـلی رابطـۀ مطابقـه
برقرار می کند و در مقابل در بندهای متعدّی سازۀ مفعـول صـریا بـا فعـل جملـه مطابقـه
دارد؛ در این بندها سازۀ فاعل با واژهبست غیرفاعلی هم مرجع با خود مطابقـه دارد .بـدین
ترتی

در این ساخت ها فاعل بند ززم و مفعول بنـد متعـدّی از نقطـهنظـر مطابقـه رفتـار

مشابهی با یکدیگر دارند و در تقابل بـا فاعـل بنـد متعـدّی قـرار مـی گیرنـد .ایـن مطلـ
همسو با تعری

بنیادین الگوی حالت کنایی است:

am – ei
come.Past – 2.SG

pey madrase –y
to school –OBL

luway –me
go.Past -1.PL

palapal
hastily

5) To
you

« تو با عجله آمدی».
hizi
yesterday

6) Ema
we

« ما دیروز به مدرسه رفتیم».
داده های فوق نشان میدهند که فعل بنـد ززم در سـاخت هـای گذشـته در رابطـۀ ارجـاع
متقابل با فاعل همان بند است.

ward –Ø
eat.Past -3.SG

7) Amen čašt –aka –m
I
food –DEF -1.SG.OBL

«من غذا را خوردم».
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ward –Ø
eat.Past -3.SG
ward –Ø
eat.Past -3.SG

8) To čašt –aka –t
you food –DEF -2.SG.OBL

« تو غذا را خوردی».

čašt –aka –š
food –DEF -3.SG.OBL

9) Að
he

« او غذا را خورد».
همان گونه کـه در داده هـای فـوق مشـهود اسـت گـروه هـای اسـمی فاعـل و مفعـول در
ساخت های کنایی بی نشـان فاقـد هرگونـه تکـواژ حالـتنمـا هسـتند؛ از ایـنرو در ایـن
ساخت ها نمی توان مصادیقی از پدیدۀ حالـت نمـایی افتراقـی پیـدا کـرد .در ایـن دسـته از
ساخت های کنایی ،واژهبست غیرفاعلی هم مرجع با فاعل به عنوان نشانۀ مطابقه بـا فاعـل
بند متعدّی بر روی نخستین سـازۀ غیرفاعـل و در جایگـاه واکرناگـل قـرار مـی گیـرد .در
مثال های فوق مفعول مستقیم میزبان واژه بست غیرفاعلی است .در صـ ورت عـدم حضـور
گروه اسمی مفعول بهصـورت آشـکار در جملـه ،واژهبسـت مـذکور مـی توانـد بـه جـز
غیرفعلی فعل مرک

و در صورت حضور هیچ عنصر آشکار دیگـری در جملـه بـه فعـل

متعدّی بسیط متّ صل شود .نکتۀ حائز اهمیّت در ایـن سـاخت هـا الگـوی مطابقـۀ مفعـولی
است :فعل جمله بهلواظ شخص و شمار با مفعول جملـه مطابقـه دارد .تنهـا در صـورتی
که مفعول مستقیم واجد مشخّصۀ سوّم شـخص جمـع باشـد ،الگـوی مطابقـۀ مفعـولی از
حالت پیش فرض (سوّم شخص مفـرد) خـار مـیشـود؛ در غیـر ایـن صـورت مطابقـۀ
مفعولی هم واره بهشکل پیشفرض و بهوسیلۀ تکواژ تهی نشان داده میشود.
ward –e
eat.Past -3.PL

čašt –aka –e– š
food –DEF –PL-3.SG.OBL

10) Að
he

« او غذاها را خورد».
 - 1 - 1 - 9ساختهای کنایی نشاندار
در ساخت هایی که بر مبنای مکانیسم دوّم بیان الگوی حالـت ک نـایی در گـویش هـورامی
تولید میشوند ،سازهها ی فاعل و مفعول مستقیم به ترتی

دستخوش فراینـدهای کـانون

16

16. focusing
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و مبتداسازی  17می شوند و واجد خوانش معنایی تقکیدی و مبتدایی می گردنـد؛ از ایـنرو
این ساخت ها نسبت بـه سـاختهـای نـوع اوّل ،نشـاندار موسـوب مـیشـوند .در ایـن
ساخت ها سازۀ فاعل ،به جای مطابقه با واژه بست غیرفاعلی حاضر در جایگـاه واکرناگـل،
با تکواژ حالتنمای غیرفـاعلی ظـاهـر میشود .مفعــ ول مسـتقیم کـ ه در ایـن سـاختهـا
به عنوان سازۀ مبتداسازی شده عمل میکند ،بهلواظ کالمی حـاوی اطّـ الع کهنـه اسـت و
معموزا به همراه تکواژ معرفگی در جمله حاضر میشـود .یکـی از ویــژگی هـای منوصـر
ب ـهفــرد ســاخت هــای کنــایی نشــاندار در گــویش هــورامی ،ترتی ـ

رابــت ســازههــای

تشکیل دهندۀ جمله است؛ در این ساخت ها مفعـول مسـتقیم (مبتـدا) در جایگـاه آغـازین
جمله قرار می گیرد؛ سپس سـازۀ فاعـل (کـانون) در جایگـاه بعـدی ظـاهر مـیشـود و در
نهایت فعل جمله که از ستا گذشته مشـت شـده اسـت در موضـع پایـانی جملـه قـرار
می گیرد .این ترتی

سازه ای الزاماا رابـت اسـت و هرگونـه تغییـر در ترتیـ

قرارگـرفتن

سازه های فا عل و مفعول مستقیم به غیردستوریشدن ساخت حاصـل منجـر مـیشـود .در
این ساخت ها نیز همچون ساخت های کنایی بینشان ،مفعول مسـتقیم مـی توانـد بـا فعـل
جمله رابطۀ مطابقه برقرار کند و تنها در صورتی که مفعول مستقیم دارای مشخّصـههـای
سوّم شخص جمع باشد ،وند تصریفی سـوّم شـخص جمـع بـر روی فعـل اصـلی ظـاهر
می شود و الگوی مطابقۀ فعلی از حالت پیشفـرض خـار مـیشـود (نقشـبندی 1310 ،و
 .)1312مثال های زیر کاربرد ساخت های کنایی نشاندار را نشان میدهند:
bard –Ø
take.PAST-3.SG

sardɑ –y
coldness –OBL

11) Dar –aka
tree –DEF

«درخت را سرما ( و نه عامل دیگری) از بین برد».
šet –Ø
wash.PAST -3.SG

«لبا
به هنگام توصی

Mahnɑz –i
Mahnaz –OBL

12) Sipɑl –aka
clothes –DEF

را مهناز (و نه شخص دیگری) شست».

ساخت های مفعولی در گویش هورامی اشاره شـد کـه حالـتنمـایی

گروه های اسمی مفعولی در این ساخت هـا متـقرّر از پدیـدۀ مفعـولنمـایی افتراقـی اسـت؛
17. topicalization

تقریر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی :شواهدی از گویش هورامی 1/

بدین معنی که تنها انواع خاصّی از گروه های اسمی (گروه های اسمی معرفـه) مـی تواننـد
در جایگاه مفعول مستقیم ،تکواژ حالت نمای مفعولی دریافـت کننـد .پدیـدۀ حالـتنمـایی
افتراقی در ارتباط با ساخت های کنایی نشاندار نیز مشاهده میشود؛ تنها انواع خاصّـی از
گروه های اسمی می توانند در جایگاه فاعل میزبان تکواژ حالـتنمـای غیرفـاعلی شـوند و
در این ساخت ها حضور یابند .مثال های زیر تقابل بین گروه هـای اسـمی فـاعلی مجـاز و
غیرمجاز را نشان میدهند:

šet –Ø
wash.PAST -3.SG

«لبا

Hiwa –y
Hiwa –OBL

را هیوا (و نه شخص دیگری) شست».

šet –Ø
wash.PAST -3.SG

«لبا
šet –Ø
wash.PAST -3.SG

«لبا

13) Sipɑl –aka
clothes –DEF
14) Sipɑl –aka
clothes –DEF

ɑð –i
he –OBL

را او (و نه شخص دیگری) شست».

to,amen,ema,šema –i
you,I,we,you(pl) –OBL

15) * Sipɑl –aka
clothes –DEF

را تو ،ما ،من ،شما و نه شخص دیگری شست».

همان گونه که از داده های فوق برمیآید فقط گـروه هـای اسـمی و ضـمایر سـوّم شـخص
می توانند تکواژ حالت نمـای غیرفـاعلی دریافـت کننـد و در جایگـاه فاعـل سـاختهـای
کنایی نشان دار حضـور یابنـد .در سـایر مـوارد ( )12حضـور ضـمایر اوّل شـخص و دوّم
شخص مفرد و جمع به غیردستوری شدن ساخت کنایی میانجامد.
استفاده از ساخت های کنایی نشان دار تنها در صورتی امکـان پـذیر اسـت کـه شـرایط
کالمی ززم برای توقّ آن فراهم باشد .کانونی نبودن سازۀ فاعل و یـا معرفـهنبـودن سـازۀ
مفعول استفاده از این الگوی خاص را منتفی می کنـد .در چنـین شـرایطی گویشـوران بـه
جای استفاده از ساخت های کنایی نشاندار از ساخت های بینشان بهره می گیرند.
همان طور که پیش تر ذکر شد ،سازۀ مفعول مستقیم که در ساخت های کنـایی نشـاندار
بر ارر اعمال فرایند مبتداسازی به جایگاه آغـازین جملـه منتقـل شـده ،بـه لوـاظ کالمـی
حاوی اطالع کهنه است؛ به این معنی که مصداق آن از قبـل بـه نوـوی در مـدل کالمـی
موجود برانگیخته شده و مخاط

قادر به بازیابی آن میباشد .به همین دلیل سـازۀ مـذکور
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می تواند گاه به شکل ضمیر انتزاعـی و بـدون تظـاهر آوایـی آشـکار در جایگـاه آغـازین
ساختهای کنایی نشاندار ظاهر شود .داده های زیر این نکته را روشن میکنند:
?wɑrd –Ø
eat.PAST -3.SG

16) a. Ke sɑw – aka –š
who apple –DEF -3.SG.OBL

«چه کسی سی

را خورد؟»

b. Behnɑm –i
wɑrd –Ø
Behnam –OBL eat.PAST -3.SG

«بهنام ( و نه شخص دیگری) خورد».
مثال فوق نشان میدهد درصورتیکه بافت زبانی زمینه را بـرای بازیـابی مصـداق مفعـول
مستقیم فراهم کند ،این سازه می تواند در سـاخت هـای کنـایی نشـاندار بـهشـکل ضـمیر
انتزاعی ظاهر شود .در این حالت ساخت کنـایی تنهـا متشـکل از سـازۀ کـانون (فاعـل) و
فعل است .پس از آشنایی با مصادی فاعلنمایی و مفعـول نمـایی افتراقـی در ایـن بخـش،
در بخش های بعدی می کوشیم تا شرایط پدیدآورندۀ این پدیده هـا را در گـویش هـورامی
تبیین نماییم.
 - 4مفهوم قدرت موضوعات فعلی
دی هو

و ناراسیمهان ( 2005و  )2008برای تبیین الگوی مفعـولنمـایی و فاعـلنمـایی

افتراقی در زبان هندی ،مفهومی به نام قدرت موضوعات فعلـی را معرّفـی مـینماینـد .بـه
باور آنان هرچقدر میزان قدرت یک موضوع فعلـی افـزایش یابـد ،احتمـال حالـتنمـایی
آشکار آن نیز افزایش می باید .عکس این رابطه نیز صادق است؛ با کـاهش میـزان قـدرت
هر موضوع فعلی احتمال نشانگذاری آشکار آن موضوع نیز به مراتـ
دی هو

کـاهش مـییابـد.

و ناراسیمهان ( ) 2005برای تعیـین میـزان قـدرت موضـوعات فعلـی دو معیـار

عمده را پی شنهاد می دهند - 1 :برجستگی کالمی م وضوعات :هر چقدر موضـوعات فعلـی
بهلواظ کالمی برجسته تر باشند ،قدرت بیشتری خواهند داشت - 2 .نزدیکی موضـوعات
فعلی به سرنمون .هر چقدر موضوعات فعلی به سرنمون فاعلی و مفعولی شبیه تـر باشـند،
قدرت بیشتری خواهند داشت .با توجّ ه به معیارهـای دوگانـۀ ذکرشـده مـی تـوان چنـین
نتیجه گرفت که هر چه میزان معرفگی و جانداری یک گـروه اسـمی افـزایش پیـدا کنـد،

تقریر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی :شواهدی از گویش هورامی 11/

میزان قدرت آن نیز افزایش مییابد .دی هو

و ناراسیمهان چنین اسـتدزل مـیکننـد کـه

در ساخت های مفعولی زبان هندی  ،هر چقدر میزان قـدرت سـازۀ مفعـول افـزایش یابـد،
امکان تداخل آن با سازۀ فاعل افزایش می یابـد و بـه تبـع آن احتمـال نشـان گـذاری سـازۀ
مفعول نیز بیشتر میشود.
دی هو

و ناراسیمهان ( )2008به هنگام تبیین شرایط حاکم بر فاعـلنمـایی افتراقـی

در ساخت هـای کنـایی زبـان هنـدی ،معیـار دیگـری را نیـز بـرای تعیـین میـزان قـدرت
موضوعات فعلی بهخصوص میزان قدرت سازۀ فاعـل معرّفـی مـینماینـد .بـه بـاور آنـان
(همان) هر چقـدر میـزان گـذرایی  18یـک سـاخت متعـدّ ی بیشـتر باشـد ،میـزان قـدرت
موضوعات فعلی آن ساخت متعدّی نیز بیشتر خواهد بـود .بـرای تعیـین میـزان گـذرایی
ساخت های متعدّی در این الگو ،از معیارهـای ده گانـۀ هـاپر  11و تامسـون  )1180( 20بهـره
گرفته میشود .به باور دی هو

و ناراسیمهان (همـان) هـر چـه میـزان گـذرایی سـاخت

متعدّ ی افزایش یابد ،میزان قدرت موضوعات فعلی دخیل در ساخت متعـدّی و بـازخص
میزان قدرت سازۀ فاعل بیشتر میشود و بدین ترتی

امکان حالت نمـایی آشـکار آن نیـز

افزایش می یابد .عالوه بر این آنها تقکید می کنند که کارکرد اصلی سازوکار حالـتنمـایی
آشکار در ساخت هـای کنـایی در زبـان هنـدی ،نمـایش برجسـتگی کالمـی سـازۀ فاعـل
می باشد حالآنکه کـارکرد ایـن سـازوکار در سـاخت هـای مفعـولی جلـوگیری از تـداخل
نقش های دستوری و تعیین روابط دستوری در سطا جمله است.
 - 5تبیین موارد حالت نمایی افتراقی در گویش هورامی
در بخش پیشین مفهوم قـدرت موضـوعات فعلـی و تـقریر آن بـر پیـدایش حالـتنمـایی
افتراقی معرّفی شد .بخش حاضر مـی کوشـد تـا داده هـای گـویش هـورامی را بـا مفـاهیم

18. transitivity
19. P. J. Hopper
20. S. A. Thompson
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معرّفی شده بسنجد و شرایط حاکم بر پیدایش مفعولنما یی و فاعلنمایی افتراقـی در ایـن
گویش را بر پایۀ همین مفاهیم تبیین نماید.
 - 2 - 5مفعولنمایی افتراقی
در بخــش  1- 3دیــدیم کــه در ســاخت هــای دارای الگــوی حالــت مفعــولی در گــویش
هورامی ،مفعول مستقیم تنها در صورت معرفهبودن می تواند به همراه تکـواژ حالـتنمـای
غیرفاعلی در ساخت جمله ظاهر شود .این پدیده را می تـوان بـا تکیـه بـر مفهـوم قـدرت
موضو عات فعلی بهشکل دیگری صورتبندی کرد .سـازه هـای مفعـولی معرفـه بـهلوـاظ
کالمی برجستگی بیش تری دارند و طب تعری

دی هو

و ناراسیمهان به نمونـۀ اعـالی

نقش دستوری مفعول نزدیک ترند .به همـین دلیـل از میـزان قـدرت بیشـتری نسـبت بـه
سازه های نکره برخوردارند .از آنجایی که افـزایش میـزان قـدرت سـازۀ مفعـول موجـ
شباهت بیشتر آن با سازۀ فاعل میشود ،به منظـور جلـوگیری از تـداخل در شناسـایی هـر
یک از موضوعات فعلی ،سازۀ مفعول بهوسیلۀ تکواژ حالـتنمـای غیرفـاعلی بـهصـورت
آشکار نشان گذاری میشود .در مواردی که سازۀ مفعول فاقد ویژگـی معرفگـی و بـه تبـع
آن فاقد برجستگی کالمی و قدرت است ،میزان تفاوت سـازۀ فاعـل و مفعـول بـه قـدری
زیاد است که در عمل امکان تداخل آن ها منتفی خواهد شد .همان گونه که از توضـیوات
فوق پیداست سازوکار حالتنمایی آشـکار در سـاختهـای مفعـولی در گـویش هـورامی
وظیفۀ تعیین روابط دستوری و جلوگیری از تداخل آن ها را بر عهده دارد.
در سـایر آرـاری کـه بـه بررسـی پدیــدۀ مفعـولنمـایی افتراقـی در زبـان هـای ایرانــی
پرداخته اند نظیر راسخ مهند ( ، )1386راسخ مهند و ایزدیفـر ( ،)1310عمومـاا از رویکـرد
تولیلی آیسن  )2003( 21بهره گرفته شده است بنـا بر تولیـل آیسـن (همـان) هرچـه یـک
گـروه اسـمی در سلسـله مراتـ

جانـداری و معرفگـی جایگـاه بـازتری را کسـ

کنـد،

برجستگی بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل حالت نمایی آشـکار آن نیـز موتمـلتـر
خواهد بود .آیسن (همان )453 :سلسله مرات های برجسـتگی و معرفگـی را بـهصـورت
زیر پیشنهاد کرده است:
21. J. Aissen

تقریر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی :شواهدی از گویش هورامی 13/

سلسله مرات
سلسله مراتـ

جانداری :انسان < جاندار < بیجان

معرفگـی :ضـمیر شخصـی < اسـم خـاص < اسـم معرفـه < اسـم نکـرۀ

مشخّص < اسم نکرۀ غیرمشخّص
قرار گرفتن سازۀ مفعول در رده های باز در هریک از دو طی
این سازه از نمونۀ متعار

فوق ،سب

میشـود تـا

مفعول دورتر شود ،نشان دار گردد و با احتمال بیشـتری تکـواژ

حالت نمای مفعولی بگیرد .در رویکرد اتّخـاذ شـده در ایـن مقالـه هرچـه سـازۀ مفعـول از
قدرت بیش تری برخوردار باشد ،در سلسله مرات

روابط دسـتوری جایگـاه بـازتری را از

آن خود خواهد کرد و به رابطۀ دستوری فاعل نزدیک تر خواهـد شـد؛ بنـابراین نشـاندار
شدن رابطۀ دستوری مفعول به منظور عـدم اخـتالط بـا رابطـۀ دسـتوری فاعـل در سـطا
جمله الزامی خواهد شد .همان گونه که از توضیوات فوق برمـیآیـد عـالوه بـر شـباهت
شـیوۀ اربــات برجســتگی ســازۀ مفعــول در هریــک از ایــن دو رویکــرد تولیلــی ،تبیــین
پیشنهادی هر دو رویکرد از پدیدۀ مفعولنمایی افتراقی نیز یکسان است :هـر دو رویکـرد
نشان دارشدن سازۀ مفعول بهوسـیلۀ تکـواژ حالـتنمـای غیرفـاعلی را بـهدلیـل مشـخّص
نمودن فاعل از مفعول ( برجسته با قوی) الزامی میدانند.
 - 1 - 5فاعلنمایی افتراقی
داده های ارائهشده در بخش  2- 2- 3نشان دادند کـه در سـاخت هـای کنـایی نشـاندار در
گویش هـورامی پدیـدۀ فاعـل نمـایی افتراقـی مشـاهده مـیشـود؛ تنهـا انـواع خاصّـی از
سازه های فاعل می توانند تکـواژ حالـت نمـای غیرفـاعلی دریافـت کننـد و بـه تبـع آن در
ساخت های کنایی نشان دار ظاهر شـوند .اسـتفاده از دیـدگاه آیسـن ( )2003بـرای تبیـین
فاعل نمایی افتراقی در گویش هورامی به نتایج صویوی منتج نمیشود .بنـابراین دیـدگاه
هر چه یک رابطۀ دستوری از نمونه های اصلی خود فاصله بگیرد ،امکان نشـاندارشـدنش
نیز بیشتر خواهد بود؛ بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که سازه هایی فاعلی که بهصـورت
آشکار تکواژ حالتنما دریافت میکنند تا حدّ زیـادی از سـرنمون رابطـۀ دسـتوری فاعـل
فاصله گرفتهاند و به رابطۀ دستوری مفعولی نزدیـک تـر شـدهانـد .دقّـت در سـاختهـای
کنایی نشان دار در گویش هورامی نشان مـیدهـد کـه ویژگـی هـای سـازۀ فاعـل در ایـن
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ساخت ها کامالا منطب بر ویژگی هـای متعـار رابطـۀ دسـتوری فاعـل اسـت؛ از ایـنرو
نمی توان با تکیه بر دیدگاه آیسن تبیین منطقی از علـل پیـدایش فاعـلنمـایی افتراقـی در
گویش هورامی بدست داد .درمقابل ،شرایط حاکم بر پیدایش فاعلنمـایی افتراقـی را نیـز
می توان با تکیه بر مفهوم قدرت موضوعات فعلی تا حدّ زیادی تعیین کرد .همانطـور کـه
پیش تر ذکر شد دی هو

و ناراسیمهان ( )2008برای تبیـین پدیـدۀ فاعـلنمـایی افتراقـی

در ساخت های کنایی زبان هندی از مفهوم قدرت استفاده می کننـد و بـرای تعیـین میـزان
قدرت از معیارهای ده گانۀ هاپر وتامسـون ( )1180تعیـین گـذرایی سـاخت هـای متعـدّی
بهره می گیرند .به باور آنان هر چه میزان گذرایی یک سـاخت دسـتوری بیشـتر باشـد بـه
همان میزان قدرت سازۀ فاعل (که می تواند در ساخت های کنـایی دریافـت کننـدۀ تکـواژ
حالت نمای غیرفاعلی باشد) بیشتر خواهد بود و نتیجتاا احتمال نشاندار شدن سـازۀ فاعـل
افزایش خواهد یافت .در این بخش میـزان گـذرایی سـاخت هـای کنـایی نشـاندار را بـر
مبنای معیارهای هاپر و تامسون ارزیابی میشود تا از این طری میزان قدرت سـازِۀ فاعـل
برای دریافت تکواژ حالتنمایی غیرفاعلی مشخّص گردد.
هاپر و تامسون ( )1180گذرایی را مشخّصۀ یک بند مـیداننـد .بـه بـاور آنـان میـزان
گذرایی هر بند براسا

 10مؤلّفه سنجیده میشود؛ هر چقدر یک بند جایگـاه بـازتری را

در ارتباط با هر یک از مؤلّفه ها کس

کند ،میزان گذرایی کل بند افـزایش مـییابـد .ایـن

معیارها عبارتند از :تعداد مشارکتکنندگان  ،22نـ وع عمـل فعـل  ،23نمـود  ،24تـداوم عمل
فعـل  ،25میـزان اراده  ،26مثبــت و یـا منفـیبــودن کـل بنـد  ،27وجــه  ،28میـزان عاملیّ ـت ،21
تقریرپــذیری ســازۀ مفعــول  30و میــزان مش ـخّصبــودن ســازۀ مفعــول  .31میــزان گــذرایی
participants
kinesis
aspect
punctuality
volitionality
affirmation
mode
agency
affectedness of O

22.
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24.
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27.
28.
29.
30.

31. individuation of O

تقریر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی :شواهدی از گویش هورامی 15/

ساخت های کنایی نشاندار را می توان بر مبنـای برخـی از مؤلّفـه هـای پیشـنهادی هـاپر و
تامسون ارزیابی کرد .همان گونه که پیش تر نیز ذکر آن رفـت ایـن دسـته از سـاختهـای
کنـایی ،صــر نظـر از نـوع افعـال بـهکاررفتـه در آن هـا ،دارای مشخّصـه هـای رابـت و
تغییرناپذیری هستند .این مشخّصه ها سب

میشوند که میزان گذرایی ساخت های کنـایی

نشاندار بهشکل قابل توجّهی افزایش یابد:
تعداد مشارکت کنندگان در عمل فعل :در این ساخت ها همواره نیازمند حضور سـازههـای
فاعل و مفعول هستند .تنها در شرایط خاصّی که مصداق مفعول مستقیم در بافـت کالمـی
برانگیخته شده باشد ،می توان آن را به قرینه حذ

کرد.

غایتمندی عمل فعل :سـاخت هـای کنـایی نشـان دار صـرفاا بـرای الگـوی کنـایی در زمـان
گذشته بهکاربرده میشوند .افعال بهکاررفته در زمان گذشتۀ سـاده غایتمنـد و دارای نمـود
کامل میباشند.
ارادیبودن :یکی از مشخّصات اصلی ساخت های کنایی نشـاندار ارادیبـودن عمـل فعـل
است .در این قبیل ساخت ها عمل فعل صرفاا به شکل ارادی صورت میپذیرد.
مشخصبودن مفعول :همان گون ه که پیش تر نیز اشاره شد ،سازۀ مفعول در ایـن سـاختهـا
همواره معرفه و مشخّص است چراکه باید نقش کالمی مبتدا را بر عهده گیرد.
تأثیرپذ یری مفعول :در این ساختها سازۀ مفعول به طور کامـل توـت تـقریر عمـل فعـل
است.
مثبت یا منفیبودن بند :این دسته از ساخت های کنایی الزاماا مثبت هستند .در صورتی کـه
گویشور بخواهد معنای منفی را اراده کند ،حتماا از ساخت های کنـایی بـینشـان اسـتفاده
خواهد کرد.
نوع عمل فعل :ساخت های کنا یی نشاندار معمـوزا نمـی تـوان بـههمـراه فعـل نشـاندادن
حالت بهکاربرد.
عاملیّت :سازۀ فاعل در این دسته از جمالت از حداکثر میزان عاملیّت برخوردار است.
وجه فعل :این دسته از ساخت های کنایی غالباا برای ارادۀ وجـه حقیقـی بـهکـارمیرود .از
این ساختها نمی توان برای صوبت دربارۀ عوالم غیرحقیقی استفاده کرد.
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نحوة تدوام عمل فعل :این ساخت ها میتو اننـد صـرفاا معنـای تـدوام در نوـوۀ بـهوقـوع
پیوس تن عمل را به ذهن متبادر کنند.
برای ارزیابی رفتار ساخت های کنایی نشان دار و تعیین میزان گذرایی ایـن سـاختهـا
بر اسا

معیارهای ده گانۀ هاپر و تامسون ،مثال شمارۀ ( )13را مورد بررسـی مجـدّد قـرار

می دهیم و میزان گذرایی آن را بر مبنای هر یک از این مؤلّفه ها ارزیابی مـیکنـیم( .بـرای
سهولت در ارجاع ،مثال ( )13در ( )17تکرار میشود).
šet –Ø
wash.PAST -3.SG

«لبا

Hiwa –y
Hiwa –OBL

17) Sipɑl –aka
clothes –DEF

را هیوا (و نه شخص دیگری) شست».

 - 1جملۀ ( )17دارای دو مشارکت کننده (مفعول مبتداسـازیشـده و فاعـل کـانونیشـده)
است .حذ

هر یک از این دو عنصر موج

بدساختشدن این جمله می گردد.

 - 2فعل جمله در مثال ( )17نشاندهندۀ وقوع عملی است .بررسی مـوارد دیگـری از ایـن
ساخت های کنایی نشان میدهد که این قبیل جمالت صرفاا با افعال نشاندهنـدۀ عمـل بـه
کاربرده میشوند.
 - 3از آنجایی که ساخت هایی نظیر جملۀ ( )17صرفاا در زمان دسـتوری گذشـتۀ سـاده بـه
کاربرده میشوند ،همواره القاکنندۀ نمود غایتمند نیز هستند.
 - 4دقّت در مثال فوق و سایر داده های زبانی نشان میدهد که این دسـته از سـاختهـای
زبانی صرفاا با افعالی بهکارمیروند که بین شروع و پایان عمل فعل هیچ گونـه وقفـۀ ذاتـی
وجود ندارد.
 - 5جملۀ شمارۀ ( )17را تنها زمانی می توان بهکار برد که عنصـر فاعـل بـهصـورت کـامالا
ارادی اقدام به انجام عمل فعل کرده باشد.
 - 6جملۀ ( )17و سایر جمالت کنایی نشاندار را تنها بهصورت مثبت می توان بـهکـاربرد.
منفی کردن مفهوم این قبیل ساخت ها فقط با استفاده از دیگر سازوکار بیـان الگـوی کنـایی
در هورامی ممکن خواهد بود.
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 - 7جملۀ شمارۀ ( )17و سایر جمالت مشابه با آن را تنها می توان بـا خلـ موقعیّـتهـای
حقیقی بهکار برد .د ر این مورد نیز برای خل وجه غیرحقیقی باید از دیگر سـازوکار بیـان
الگوی کنایی در هورامی بهره گرفت.
 - 8در جملۀ شمارۀ ( )17سازۀ فاعل عامل مطل انجام عمـل فعـل اسـت .اساسـاا یکـی از
کار کردهای این جمالت ،تقکید بر روی عاملیّت مطلـ سـازۀ فاعـل در بـهوقـوعپیوسـتن
عمل فعل است.
 - 1در جملۀ ( )17سازۀ مفعول بهطور کامل توت تقریر عمل فعل قـرار گرفتـه اسـت .در
سایـر مثـال های بیانشده همین وضعیّت در ارتبـاط بـا عنصـر مفعـول مسـتقیم مشـاهده
میشود.
 - 10یکی از شـرایط اصـلی تولیـد جملـۀ ( )17و سـایر جمـالت مشـاب ه بـا آن معرفـه و
مشخّصبودن سازۀ مفعول صریا اسـت .جـدول زیـر نوـوۀ رفتـار سـاخت هـای کنـایی
نشان دار را در ارتباط با هـر یـک از مؤلّفـه هـای پیشـنهادی هـاپر و تامسـون بـهصـورت
خالصه نشان میدهد:
جدول شماره  .2جدول نشان دهندة گذرایی در ساختهای کنایی نشان دار در گویش هورامی

پارامترهای گذرایی
تعداد مشارکتکنندگان

گذرایی کمتر
کمتر از دو
مشارکتکننده

نوع عمل فعل

فعل نشان دهندۀ حالت

نمود
تداوم عمل فعل

غیرغایتمند
غیرمتداوم

میزان اراده

غیرارادی

مثبت و یا منفی بودن کل بند

منفی

وجه

غیر حقیقی

میزان عاملیت

عاملیت کم

تقریرپذیری سازۀ مفعول
مشخص بودن سازۀ مفعول

تقریرپذیری کم
مشخص بودن کم

گذرایی بیشتر

 2 مشارکتکننده و یا
بیشتر

 فعل نشان دهندۀ رویداد
 غایتمند
 متداوم
 ارادی
 مثبت

 حقیقی

 عاملیت زیاد

 تقریرپذیری زیاد

 مشخص بودن زیاد
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همان گونه که از جدول فوق پیداسـت سـاخت هـای کنـایی نشـاندار در کلّیّـۀ  10مؤلّفـۀ
گـذرایی ،جایگـاه بـازیی را کس ـ

مـیکننـد و از ایـن رو ســاخت هـایی کـامالا متع ـدّی

موسوب می شوند .به همین دلیل می توان چنین ادعا کرد که سازۀ فاعل در این ساختهـا
از قدرت کامل برخوردار است و همواره باید با تکواژ حالتنمای غیرفاعلی ظـاهر شـود.
قویبودن سازۀ فاعل در این ساختها متضمّن ایـن نکتـه اسـت کـه ویژگـیهـای سـازۀ
فاعل تا حدّ زیادی منطب بر ویژگیهای م تعار رابطۀ دستوری فاعل اسـت .در صـورت
عدم توقّ شرط کانونبودن سازۀ فاعل ،میزان گـذرایی سـاخت حاصـل بـهشـدّت افـت
می ک ند و به تبع آن میزان قدرت سازۀ فاعل ب ه میزان زیادی کـاهش مـی یابـد و بـههمـین
دلیل نمی توان آن را در ساخت های کنایی نشاندار به همراه تکواژ حالـتنمـای غیرفـاعلی
بکار برد .در این قبیل موارد باید از سازوکار مضاع سازی واژه بست بـرای بیـان الگـوی
حالت کنایی در زمان دستوری گذشتۀ ساده بهره گرفت.
رابتشدن توالی سازه ای در این دسته از ساخت های کنایی سب

مـیشـود تـا وظیفـۀ

تعیین نقش های نووی و نمایش روابط دستوری دورن جملهای به توالی کلمـات موـوّل
شود و نظام حالت نمایی بهکاررفته در این سـاخت هـا صـرفاا کـارکرد نمـایش برجسـتگی
کاربردشناختی گروه اسمی فاعل را بر عهـده گیـرد .ایـن مطلـ

را بایـد مــؤیّد دیـدگاه

زبانشناسانی دانست که معتقدند تعیین نقش های دستوری تنها کـارکرد بنیـادین سـازوکار
حالــتنمــایی آشــکار نیســت .بــه عنــوان مثــال آرکــدیو  )2008( 32بــا بررســی نظــام
حالت نمایی در تعدادی از زبان های ایرانی به این نتیجه رسیده است کـه در ایـن زبـانهـا
معموزا مکانیسمهای توالی سازهای و مطابقه وظیفـۀ تعیـین نقـش هـای نوـوی و نمـایش
روابط دستوری درون جمله ای را بر عهده دارند و به همین دلیل مهم ترین و بنیـادین تـرین
کارکرد سازوکار حالتنمایی تعیین نقش های کالمی گروه های اسمی است.

32. P. M. Arkadiev

تقریر قدرت موضوعات فعلی بر حالت نمایی افتراقی :شواهدی از گویش هورامی 11/

 - 6جمعبندی
مقالۀ حاضر به بررسـی مصـادی حالـت نمـایی افتراقـی در گـویش هـورامی مـیپـردازد.
همان گونه که مشاهده شد در ساخت های مفعـولی در ایـن گـویش پدیـدۀ مفعـولنمـایی
افتراقی و در ساخت های کنایی آن پدیدۀ فاعل نمایی افتراقی وجود دارد .در هـر دو مـورد
می توان با تکیه بر مفهوم «قدرت موضوعات فعلی»  ،شرایط ظهور و یا عدم ظهـور تکـواژ
حالت نمای غ یرفاعلی را تبیین کرد؛ در هر دو مـورد هـر چـه میـزان قـدرت موضـوعات
فعلی افزایش می یابد ،احتمال دریافـت تکـواژ حالـتنمـا نیـز بیشـتر مـیشـود .در مـورد
مفعول نمایی افتراقی ،میزان قدرت سازۀ مفعول با توجّ ه به معیارهای برجسـتگی کالمـی و
نزدیکی به نمونۀ اعالی نقـش دسـتوری مفعـول تعیـین گردیـد و در مـورد فاعـلنمـایی
افتراقی ،میزان قدرت سازۀ فاعل بـر مبنـای مؤلّفـههـای ده گانـۀ هـاپر و تامسـون ()1180
مشخّ ص شد .عالوهبر این نشـان داده شـد کـه کـارکرد اصـلی سـازوکار حالـتنمـایی در
ساخت های مفعولی ،تعیین نقشهای دستوری است حـال آنکـه وظیفـۀ ایـن سـازوکار در
ساخت های کنایی نشان دار نمایش برجستگی کالمی و نقش گفتمانی سـازۀ فاعـل اسـت.
یافته های پژوهش حاضر نشان مـید هـد کـه اگرچـه رویکـرد آیسـن ( )2003از کفایـت
تبیینی ززم برای توجیه مفعولنمایی افتراقـی در سـاخت هـای مفعـولی گـویش هـورامی
برخوردار است امّا نمی تواند تبیینی صویا از پدیدۀ فاعلنمایی افتراقـی در سـاختهـای
کنایی این گویش بهدست دهد .در این ساخت ها تنها استفاده از مفهوم «قـدرت موضـوع»
می تواند تبیینی منطب با واقعیّت ارائه دهد.
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