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 چکیده
هاا اساتداده   هایشاان از آن یژگای ه باه و هاا باا تو ّا   اند که زبانبازنمایی روابط دستوری نمایی و ترتیب واژه از ابزارهای مهمّمطابقه، حالت

هاای لیای، ساورانی و کرماانجی     بررسی و تحلیل نظام مطابقه در گویش کلهری و مقایسا  آن باا گاویش    نوشتار پیش روکنند. هدف  می

مشااهده و ماااحبه    همچاون هاا از روش میادانی   بارای گاردآوری داده   و پژوهش حاضر توصیدی، تحلیلی و تطبیقی اسات روش  است.

و دبیرمقادم،   0292؛ باراون  9191شناختی اسات ککاامری،   رده – گرایانهنقش ایازلحاظ چارچوب، بررسیاین مطالعه استداده شده است. 

بسات لاا لی و   های کلهری، لیای و ساورانی وناد لاا لی، واژه    که ابزارهای مطابقه در گویش دهد(. نتایج پژوهش حاضر نشان می9910

بسات لاا لی گاروه اسامی     بست مدعاولی لعال و میزباان واژه   بست مدعولی و در کرمانجی وند لا لی است. میزبان وند لا لی و واژهواژه

مدعاولی باه     مطابق  ب و نیز وابستگی حضور نشانهای ربطی و مرکّعلبست لا لی در له در این پژوهش، و ود واژهقابل تو ّ  است. نیت

ی در کلهاری اسات. سارانجام اینیاه ناوم نظاام مطابقاه در کلهاری، لیای و          معرله در پایان گروه اسمی مدعول در بند متعدّ  حضور نشان

 - باا تدااوب بیشاتر دارای الگاوی لاا لی، لاا لی      لا لی و کرمانجی  مدعولی، لا لی و غیر - سورانی با شباهت بیشتر دارای الگوی لا لی

 مدعولی و بدون مطابقه است.

 بست، گویش کلهری، زبان کردی.مطابقه، وند، واژه :هاواژهکلید
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 مهمقدّ -5

نظار شاخ ، هاا را ازااب آنای دوسویه بین لعل و لا ل یا لعل و مدعول است که مشخّرابطه 6مطابقه

 از ابزارهاای مهامّ 9نمااییو حالات 7مطابقاه درکناار ترتیاب واژه دهد.شمار یا  نس دستوری نشان می

های خاود از ه به ویژگیشود و هر زبان با تو ّهای دنیا محسوب میهای دستوری در زبانبازنمایی نقش

بین لعل و آن گاروه اسامی اسات کاه  1دهندة ار ام متقابلروی لعل نشانمطابقه  کند.ها استداده میآن

هاا های اسامی را وابساته بادانیم، زباانلعل را هسته و گروهدر  مله ابق به آن اشاره دارد. اگر رابط  تط

کنناد، از نظاام مطابقاه و دار مایهایی که هسته را نشااننند. زباندار کها را نشانتوانند هسته یا وابستهمی

 (.9991مهند، کنند کراسخمیاز نظام حالت، استداده  ،کننددار میها را نشانهایی که وابستهزبان

هایی از گویش کردی  نوبی، مرکزی و شمالی باه ایان گونه  ( با بررسی نظام مطابق9910ک دبیرمقدم 

 – لاا لی یگانا   برخاوردار از نظاام مطابقا گاذر–زماانرسد که کردی  نوبی بدون دخالات می نتیجه

  گاذر دارای نظاام مطابقا - پذیری از زماانکردی مرکزی با تأثیر است؛ نماییمدعولی و لاقد نظام حالت

نمایی و کاردی شامالی برخاوردار از نظاام مدعولی با نظام حالت - لا لی مدعولی و غیر - لا لی  دوگان

( 9991مهناد کراساخ ست.ا 92بستیواژه  مطلق و لاقد نظام مطابق - مدعولی دربرابر کنایی - لا لی  دوگان

 کند.های دستوری استداده میدادن نقشدهی برای نشانو حالته لارسی از مطابقه معتقد است ک

 - اند کاه زباان ساهی در زماان حاال، از الگاوی لاا لی( به این نتیجه رسیده9911کریمی و مقدم ک 

( دو الگاوی کناایی 9919کریمای ک .کندپیروی می 99مطلق - مدعولی و در زمان گذشته، از الگوی کنایی

و لعل با مدعول در مطابق  کامل اسات.  نمای کناییی دارای حالتل، لا ل متعدّکند. در الگوی اوّبیان می

دعاول مطابقاه شاود و لعال باا مسازی مایلا لی مضا ف غیر یبستواژه ی بادر الگوی دوم، لا ل متعدّ

( با بررسای ساه روییارد 9919پذیرد. تدیری رضایی و امیدی کشخ  مدرد میلرض سومندارد و پیش

گتیو و ضمیری در وندهای لعلی در لیی معتقدند که این پسوندها نه نشان  ارگتیاو و ناه نشاان  لا لی، ار

 مطابق  لا لی بلیه ضمیر هستند.

و آینده لعل با لا ال ، در زمان حال کاخیی گیرند که در گویش( نتیجه می9997شریدی و زمردیان ک 
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 شاود. ایگاه لا لی باشد، شناسه در لعل ظاهر نمیکه نهاد در صورتیا در زمان گذشته درامّ مطابقه دارد؛

پااژوه و دانااشدانناد. ماای گسسااتهارگتیاو دارای را کرمااانجی ( گااویش 9911 لیازاده و تقااوی گلیاان ک

مبنا نیسات و زمان ،کرمانجی و سورانیمعتقدند که ساخت مجهول در دو گویش  (9911دوستان ککریمی

( باا بررسای 0229ک 90کناد. هیا مدعولی پیروی می - لا لیاین ساخت در زمان حال و گذشته از نظام 

های ایرانی معتقد است که کردی کرماانجی در ساطن نحاو مانناد نمایی در زبانموضوم مطابقه و حالت

را روناد کاار مایی باههاایی کاه در لعال متعادّبساتوی واژه کند؛مدعولی رلتار می - های لا لیزبان

 دهند.به سازة دیگر ار ام می ا باراند و بهدهندة مطابقهنشان که نامدبست  امل گذشته میواژه

، 99ای مطاارا اساات: ترتیااب واژه و مطابقااه. مطابقااه را مطابقااتشناساای دو موضااوم پایااهدر رده 

شاخ  و شامار اسات.  ازنظاراند. مطابقه ارتباط لعال و لا ال و ار ام متقابل نیز خوانده 91نمایگیهم

هاایی کاه لعال گیارد. در زباانبار مایه امیاناب مختلف این رابطه را دراست کای دستگاه مطابقه شبیه

(. 9910کناد کدبیرمقادم، نظر شمار، شاخ  و گااهی  انس باا نهااد مطابقات مایاز، لعل داردشناسه 

هاای اصالی درون 91موضاوم توانند رابط ب، مطابقه و حالت میهای مختلف با سه شیوة توالی کلمازبان

هاا را ل و مدعول را با لعل  مله نشان دهناد. اگار در  ملاه لعال را هساته و موضاوم مله، یعنی لا 

کناد، دار که زباانی هساته را نشااندار کنند. آنجاها را نشانابستهتوانند هسته یا وها میوابسته بدانیم، زبان

هایی که در مطابقاه باه کار رلته است. وندنظام حالت به، شوند دارها نشاننظام مطابقه و  ایی که وابسته

شمار و  نس دستوری لا ال یاا مدعاول یاا  هایی مانند شخ ،دهندة ویژگی، نشانشوندلعل اضاله می

 (.9991مهند، ند کراسخهستدو هر

صورب پیوند مطابق  لاا لی یاا هماان بارزترین  لوة مطابقه، همان تطابق لا ل و مدعول است که به 

برای ار ام به لا ال دساتوری  ،های ایرانی رایج در ایرانر زبان. در بیشتشوده در لعل بازنمایی میشناس

سااخت کناایی  (.9910شود کدبیرمقادم، بستی استداده میی گذشته از سازوکار ضمیر واژههای متعدّلعل

ی و متدااوب از رلتاار بناد متعادّبند الزم مشابه با رلتاار مدعاولهایی است که در آن رلتار لا لنهاز نمو

لحاظ انگیزش مطابقاه رلتاار بند الزم بهی و لا لبند متعدّی است. در ساخت مدعولی لا لبند متعدّلا ل

(. مطابقه به ار ام متقابل لعال باه ییای از ساه گاروه 9111، 96دهند کدییسونمشابهی از خود نشان می
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نظر شاخ ، شامار و وند ازبنابراین لعل با انتخاب  ی و مدعول اشاره دارد؛اسمی لا ل الزم، لا ل متعدّ

ی مطابقات یا مدعول متعدّ یهای اسمی لا ل الزم، لا ل متعدّکدام از گروهتواند با هر نس دستوری می

 (.0292، 97دار شود کبراونکند و نشان

شااخ  کاردی مرکازی و کرماانجی شاخ  زبان کردی  نوبی، سورانی زیارگویش کلهری و لیی زیر 

هاایی از م، کرمانشااه و بخاشترتیب کلهری در مناطقی از استان ایالست که بهای از کردی شمالی اشاخه

هاایی های کردستان، بخاشسورانی در استان ایالم، کرمانشاه، لرستان و همدان؛های لیی در استان  راق؛

 منساتان، ساوریه و  اراق اساتدادهاز آذربایجان غربی، کرمانشاه و  راق و کرمانجی در ایاران، ترکیاه، ار

 هاا، کلهاری رایاج در روساتای زنجیارةت در گاردآوری دادهت و دقّامنظور اطمینان از صحّشود. بهمی

مرکاز شهرساتان  یج در بین گویشوران لاک شاهر سارابلهشهرستان چرداول از توابع استان ایالم، لیی را

تاه اسات. طای چرداول، سورانی رایج در کامیاران و کرمانجی رایج در اسدراین مبنای بررسای قارار گرل

ه و پارداختن باه ای یالته است، تو ّو رونق ویژه اهمّیتها شناختی زبانهای گذشته که مطالعاب ردهدهه

ه ی برخوردار شده است. باا تو ّاخاصّ اهمّیتهای کردی از  مله گونهی و بومی ایرانی ازهای محلّزبان

ایان های آن انجام نگرلته اسات، گویششناختی چندانی بر روی زبان کردی و های ردهبه اینیه پژوهش

هاای نظاام مقولاه اا نظار مشخّازرا آن بررسای و در گویش کلهاری را نظام مطابقه  کوشدپژوهش می

تواند باه شناساایی بیشاتر می حاضر. پژوهش مقایسه کندهای لیی، سورانی و کرمانجی با گویش ،مطابقه

 نوشاتار پایش رو های این زباان لاراهم آورد.ر گویشزبان کردی کمک کند و زمینه را برای مطالع  بیشت

نوم مطابقه،  امل مطابقه، ابزارهای بیان مطابقه، نقاش،  ایگااه  نظراز بررسی و تحلیل نظام مطابقه ازپس 

هاای لیای، ساورانی و کلهری، به مقایسا  ایان گاویش باا گاویش و میزبان ابزارهای مطابقه در گویش

 پردازد.کرمانجی می

ای و هاا از دو روش کتابخاناهاضر توصیدی، تحلیلی و تطبیقی است. برای گاردآوری دادهح پژوهش 

زبانی نگارنادگان  از الراد باالی چهل سال مرد و زن و نیز از شمّ ندر بیستمیدانی و مااحبه از  ةمشاهد

 دویساتر هاای منتخاب دها، نموناهبرای حدظ ییدستی،  ینیت، روایی و ا تبار داده استداده شده است.

پاس از اناد و دست آمدهبهگدته ، لیی، سورانی و کرمانجی رایج در شهرهای پیشکلهری  ساخت از گون

دراداماه باا  .ها پرداختاه شاده اساتنآ وتحلیلتجزیهبه  ها،ت در گردآوری دادهاطمینان از درستی و دقّ

ناوم و  امال مطابقاه،  ،انجیهای کلهری، لیی، ساورانی و کرماهای هریک از گویشداده وتحلیلتجزیه

                                                           
17. D. Brown 
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 شود.می بیانها کدام از آنمیزبان ابزار بیان مطابقه در هر ابزار بیان مطابقه، نقش،  ایگاه و

 هاداده وتحلیلتجزیه -2

باه  ، لیی، سورانی و کرمانجی بایادهای کلهریبرای رسیدن به تاویری روشن از نظام مطابقه در گویش

هاایی از ترتیب با اساتناد باه دادهبه این دلیل، درادامه، به کرد؛ه در  مله تو ّها بستتوزیع وندها و واژه

 ام مطابقاه در تعیاین رواباط دساتوریهای کلهری، لیی، سورانی و کرمانجی نقاش نظاهریک از گویش

 د.شومیبررسی و تحلیل 

 گویش کلهری -2-5

ب ی، الزم، ربطای و مرکّاآن در العال متعادّهای اهها، نظام مطابقه و مشخّدر این بخش با استناد به داده

 شود.بررسی میگویش کلهری 

 ی گذشتهافعال متعدّ -2-5-5
1) mə   se:f-ɑgɑ        xward-əm-ԑj. 

 سیب   من-معرله     خورد-مش9-مش9

 من سیب را خوردمش.

2) mə    se:f-ɑgɑ   xward-əm. 

 سیب     من-خورد    معرله-مش9

 من سیب را خوردم.

3) *mə        se:f      xward-əm-ԑj. 

   من        سیب  خورد  -مش9 -مش 9

 من سیب خوردمش.

 ی حالافعال متعدّ -2-5-2

4) mə    se:f-ɑgɑ       xw-ɑm-ԑj. 

 من    سیب-معرله    خور-مش9-مش9

 خورمش.من سیب را می

5) mə    se:f-ɑgɑ        xw-ɑm. 

 من    سیب-معرله     خور-مش9

 خورم.من سیب را می
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6) *mə      se:f        xw-ɑm-ԑj. 

  من       خور     سیب-مش9-مش9

 خورمش.من سیب می

( 6کتاا  (1های کی و در  ملهگذر، گذشته و متعدّ-نظر  امل زمان( از9کتا  (9نوم لعل در  مالب ک 

 99میزباان پساوند  هست مثاب به «rdxwa»لعل  شت ( ستاک گذ9کتا  (9های کی است. در  ملهحال و متعدّ

 «-ɑm» میزبان نشاان  مطابقا  لاا لی وناد «xw-» ( ستاک حال لعل6کتا  (1و در  مالب ک «-əm» لا لی

اباد. یلحاظ شخ  و شمار به لا ال ار اام مایاز ،شخ  مدردلاوّ است. وند لا لی در  ایگاه شناس 

نیاز در صاورب حضاور یاا  ادم  «mə» شخ  مدردلضمیر آزاد اوّ مثاب طور لا ل گروه اسمی بههمین

بناابراین  کناد؛شناس  لعلی ازلحاظ شخ  و شمار مطابقت مای حضور در  مله با پسوندهای ضمیری/

دار هساتند و نشاان «xw-» و ستاک حال لعل «xward»لعل  ، ستاک گذشت شودطور که مشاهده میهمان

اند؛ بدین معنای کاه تنهاا گزینشیگزینی دارای محدودیت لحاظ میزبانها وند لا لی است که بهنشان  آن

لحاظ شاخ   ام متقابل بین لعل و لا ل را ازنظر نحوی نقش برقراری ارشوند و ازروی لعل ظاهر می

از ستاک لعل و در  ایگااه دوم ساازه قارار  پس درن بیکنند. این وندهای تاریدی که و شمار ایدا می

زیرا معتقد اسات کاه  ؛نامدوندها را وند لا لی می گونهنیا( 9919ند. کریمی کهست 91نماگیرند، مطابقهمی

بیاانی، ایان ونادها باه ؛شاوندنمایی در نقش موضاو ی نیاز ظااهر مایبر نقش مطابقه الزوناین وندها 

هایی کاه ایان ونادها  انشاین کنند. موضومهای لعل نیز نقش ایدا میصورب ضمیر در نقش موضومبه

 نامند.ها را وند لا لی میهمین دلیل آنبه ؛دارای نقش لا لی هستند ،شوندها میآن

شود یاا بازنمایی نقش مدعول استداده می برایخواهیم ببینیم که آیا از نشان  مطابق  مدعولی درادامه می 

 اسات «-jԑ»بساتی ضمیری پی 02بستد، واژهیابها به مدعول ار ام میخیر. نشان  مطابقه که در این نمونه

آیاد و ازنظار شاخ  و شامار باا حال لعل می لا لی و در پایان ستاک گذشته/  مطابق  از نشان پسکه 

زیرا در نقش موضاو ی  ؛خواندلا لی می ها را غیربست( این واژه9919مدعول در انطباق است. کریمی ک

اناد. ضامایر لا لی های غیرنقشهایی هستند که غالباً دارای ها در توزیع تیمیلی با موضومبستاین واژه
                                                           

و ازلحاظ شخ  و شامار باا لا ال  شوندنشان  مطابقه لا لی به ریش  لعل اضاله می مثاب صورب پسوند بهوندها همواره به -99

  مله انطباق دارند.

  مله است.  هست مثاب داری لعل بهنما نشانمنظور از مطابقه -91

نشان  مطابق  لاا لی باه آخار  منزل لعل و به  از وند به ریش پسنشان  مطابق  مدعولی  مثاب به بستصورب پیها بهبستواژه -02

 چسبند.مدعول می
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میزباان  مثابا هاای واژگاانی را باهگزینشای دارناد و طیدای از مقولاه بستی در کلهری رلتاری غیارواژه

خوبی گویای این است که در کاردی ها بهدر این مثال «-ԑj» بستیبست ضمیری پیپذیرند. و ود واژهمی

ل در مطابقاه باشاد، و اود دارد. و اود ایان نشاانه لحاظ شخ  و شمار با مدعوای که از نوبی نشانه

صاورب داری گروه اسمی مدعول وابساته اسات و نیاز در اختیاری است و حضور آن در  مله به نشان

( نتیجاه 9910د این نیته اسات. دبیرمقادم ک( مؤی6ّ( و ک9شود.  مالب ک مله نادستوری می ،معرله نبودِ

ضامیر در  ملاه حضاور داشاته باشاد،  رب گاروه اسامی یااصاوکه مدعول صرین باهگیرد هنگامیمی

  زمان مدعول صارین و نشاانه حضور همگیری با تو ّشود. این نتیجهمطابقه در لعل ثبت نمی صورببه

 راستا نیست.( هم1( و ک9های کمطابقه مدعولی بر روی لعل در مثال

وناد  ءبادون اساتثناذشاته و حاال، ی گاز ستاک لعل متعادّ که پس دیده شد گدتهپیشهای در نمونه 

اماری ا بااری در گاویش کلهاری اسات.  هداری لعل با وند لا لی در سازآید. این روند نشانلا لی می

اسات.  «-ԑj»لاا لی  بست غیراز وند لا لی در  ایگاه سوم سازه قرار گرلته، واژه پسای که دومین نشانه

باودن دهندة اختیاریها نیامده که این خود نشانلعل  هم بست دراین واژه ،شودکه مشاهده می طورهمان

هاای بساتبر واژه الزونلا لی در کردی کلهری  های غیربستواژه ،بست است. با این توصیفاین واژه

 شود.صرین در پایان حروف اضاله نیز می های مدعول غیربستمدعول صرین شامل واژه

7) Zara        wɑ-p-id                             wət. 

 حرف اضاله        زهرا-میانجی-مش0      گدت

 زهرا به تو گدت.

در نقش  نار مطابقاه،  «-id» لا لی بست غیرواژه «wɑ-p-id» ای( در گروه حرف اضاله7ک در نمون  

یاواژ ت «-p-»حارف اضااله و  «باه»در معنای  «wɑ-» یابد. در این سازهمستقیم ار ام می به مدعول غیر

 میانجی است. 

صورب وند لاا لی و نشاان  مطابقا  مدعاولی به  شد که نشان  مطابق  لا لی در  مالب باال مشخّ 

شوند و نیز در ایان  ماالب، نشاان  مطابقا  بندی میبست مدعولی در لعل  مله صوربصورب واژهبه

اناد و در ار ام متقابل و مساتقیملحاظ شخ  و شمار لا لی با لا ل و نشان  مطابق  مدعولی با مدعول از

های دساتوری را بازنماایی با پیوستن به پایان لعل نقش ،صورب حضور یا  دم حضور لا ل و مدعولدر

کنند. این پیوند و ارتباط متقابل بین لعل با لا ل و مدعول ازلحاظ شخ  و شمار بادون تأثیرگاذاری می

و گذشاته در گاویش کلهاری شهرساتان چارداول، ی حاال گذر در بندهای متعدّ-و دخالت  امل زمان
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 و ود آورده است.مدعولی را به - لا لی  الگوی مطابق

 افعال الزم گذشته -2-5-9

8) mə      hat-əm. 

 من    آمد  -مش9

 من آمدم.

9) hat-əm. 

 آمد-مش9

 آمدم.

 افعال الزم حال -2-5-4
10) mə     tj-ɑm. 

 من      آ-مش9

 آیم.من می
11) tj-ɑm. 

 آ-مش9

 آیم.می

و  (92هاای کنوم لعل الزم و گذشته و در  ملاه شود،دیده می( 1کو  (9های کگونه که در دادههمان 

باه  «-əm»صاورب پساوند باه ( وند نشان  مطابق  لا لی1کو  (9های ک( الزم و حال است. در نمونه99ک

باط مستقیم با لا ل  مله اسات. شابیه چسبیده است که در ارت «آمد»در معنی  «hat-» لعل ستاک گذشت 

در پایان ستاک حال لعال  که این صورب به شودمالحظه می( نیز 99کو  (92های کاین وضعیت در نمونه

«-tj» وند «ɑm-» طور، لعال آمده است. همیننشان  مطابق  لا لی  مثاب به«tjɑm» دلیال و اود نشاان  باه

در نقاش دساتوری لا ال  «mə»شخ  مدارد لمستقل اوّازنظر شخ  و شمار به ضمیر  «-ɑm»مطابق  

کدرصورب حضور یاا  ادم حضاور( باا  «mə»بیان دیگر، در این  مالب بین لا ل به ؛گردد مله برمی

نظار شاخ  و شامار باا لا ال در برقرار است و لعل از یواسط  وند لعلی ارتباط مستقیملعل  مله به

گزینای محادودیت گزینشای نظر میزباانکه وند لا لی از شودمیها نیز مشاهده انطباق است. در این مثال

دار اسات و نقاش موضاوم را تعیاین لحاظ، لعال نشااناین شود. از دارد و تنها به ستاک لعل اضاله می

این بندها لعل در ار ام متقابل با لا ل دستوری  مله است و ار اام متقابال یاا هماان   کند. در هممی

شود. این نقش و تأثیر وند که سبب مطابقت لا ل با لعال ا لی بر روی لعل ظاهر میوندهای ل بامطابقه 
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 لا لی را رقم زده است.  شده، در العال الزم الگوی نظام مطابق

شاخ ، شامار و  انس   معمول مطابقطور بههای مطابقه دارد که نشانه( اظهار می9911ک 09اسپنسر 

 - شاخ  هنظاام مطابقا  ناوم رابطا (99کتاا  (9های کاساس نمونهدهند. بررا بین لعل و لا ل نشان می

 شمار محور است.

 افعال ربطی -2-5-1

12) imɑ    sɑrd-əman-ɥ. 
 ما        سرد -جاش -بود

 ما سردمان بود.
13) imɑ   sɑrd-əman-ɑ  

 ما       سرد -جاش-بود

 ما سردمان است.

و لعال ربطای  «-əman» بسات لاا لیزباان واژهمی «sɑrd»( گاروه اسامی 99( تاا ک90در  مالب ک 

شادن باه بست لا لی با اضالهواژه مثاب در اینجا به «-əman» بستیاست. ضمیر پی «-ɑ» و «-ɥ»بستی واژه

در مطابقاه اسات.  «imɑ»یعنای  ،لحاظ شخ  و شمار با لا ل  ملهگروه اسمی در  ایگاه دوم سازه از

و  «باود»معناای ترتیاب باهبه «ɑs-»/ «hɑs»و  «bɥ»شدة ف و کوتاهخدّم «-ɑ»و  «-ɥ»بستی لعل ربطی واژه

بست لاا لی از واژه پسبستی در  ایگاه سوم بست پیصورب واژهکه در اینجا به است «هست»/ «است»

ها گذشته و حاال آن ند و زماندشخ  مدرلحاظ شخ  و شمار سوماند و ازبه گروه اسمی اضاله شده

و ود دارد که ییای نماینادة  ایهای لا لی و ربطیبستواژه( 99کتا  (90کر این دو بند بنابراین د ؛است

 لا ل  مله و دوتای دیگر نمایندة لعل ربطی هستند.
14) imɑ  sɑrd-əmanbu-g. 

 ما     سردی–ج ش9شود  –م ش9

 شود.ما سردمان می

باا میزباانی گاروه اسامی  «-əm»بساتی ازلحاظ شخ  و شمار با ضامیر واژه «imɑ»( 91در  مل  ک 

«sɑrd»  زمان حالدر مطابقه است. لعل «bɥg» واسط  وند لعلایبه «g-» معنای شاخ  مدارد و باهساوم

شاخ   ماع اسات، لکاه اوّ (imɑکبا لا ل  ملاه  «-g»یعنی  ،است. در اینجا این وند لعلی «شودمی»

 و لا ال «sɑrd»در  ایگااه دوم واژة  «-əman»بسات لاا لی آنیه این مطابقه بین واژهمطابقه ندارد. حال

                                                           
21. A. Spencer 
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«imɑ» یاباد. بسات لاا لی در پایاان گاروه اسامی ار اام مای بارتی لا ل  مله به واژهبرقرار است. به

 ،مطابقه به وابست  اسمی اضاله شود نه باه هسات  لعلای  دارد که هرگاه نشان( اظهار می9991مهند کراسخ

 لا لی موا هیم. غیر ی( با نظام91کتا  (90کنابراین در  مالب ب ؛رو هستیملا لی روبه با نظام غیر

 مرکب افعال -2-5-6
15) Lɑrz-əm    gərt     

 لرز–م ش9گرلت   

 لرزم گرلت.
16) nɑsjɑt-əm          kər-d 

 نایحت–م ش9     کرد– مش9

 او من را نایحت کرد.

17) nɑsjɑt       kər-d-əm 
 نایحت       کرد–م ش9-مش9

 من او را نایحت کردم.

است که از دو  زء اسم و لعل ساده ساخته شده اسات. هرگااه  یبلعل مرکّ «lɑrz gərtən»در کردی  

یعنای  ،بلعل مرکّ ةلین سازبست لا لی به اوّصورب واژهلا لی آن به  نشان د،این  مل به کسی اشاره کن

ده یاد( 91کناد. ایان ماورد در  ملا  کلحاظ شخ  و شمار با لا ل مطابقت مایچسبد و ازاسم آن می

بناابراین در ایان  ؛با لا ل محذوف در ار اام مساتقیم اسات «-əm»بست لا لی که در آن  واژه شودمی

شامار باا لا ال  لحااظ شاخ  واز «kərd»( لعال 96لا لی و اود دارد. در  ملا  ک غیر   مله مطابق

ازلحاظ شاخ  و شامار باا لا ال محاذوف  «-d»محذوف  مله در ار ام مستقیم است. وند تاریدی 

باه مدعاول محاذوف  «من را»معنای به «-əm»بست مدعولی یعنی ضمیر آزاد او مطابقت دارد. واژه ، مله

 «-əm» نجاایدر ایابد و در غیاب مدعول هدایت نقش مدعول را در  ملاه بر هاده دارد.  مله ار ام می

 «-əm»( 97مدعول در  مله را بر هده دارد. در  ملا  ک مدعولی است که وظید  بازنمایی نقش یبستواژه

ازلحااظ شاخ  و شامار  ،«من»یعنی  ،( وند لا لی است که با لا ل محذوف  مله96بر یس  مل  ک

 «-əm»  مطابقا  ( این است که نشاان97کتا  (96های که در نمونه الب تو ّ  در ار ام مستقیم است. نیت

 دهد.بست یا بر یس تغییر نقش میبه واژه  اشدن نوم میزبان از وندبا  ابه

 00گیارد، ولای مدعاولای نمایکه در کردی کلهری لا ل هیچ نشانه ه شددید گدتهپیشهای در نمونه 
                                                           

 .گیردنیره هم می  بر معرله، نشان الزوندر کردی کلهری مدعول  -00
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  معرلا  وسیل  نشاانلا لی به بست غیرواژه مدعولی/  مطابق  صورب محدود و درصورب حضور نشانبه

«/-ɑ ɑgɑ-» ها این اسات کاه ونادها لقاط بار بست ملیرد وندها و واژهمهم در   شود. نیتدار مینشان

مساتقیم داللات  ها بر لا ل، مدعول مستقیم و مدعول غیاربستا واژهدستوری لا ل داللت دارند، امّ  مقول

مدعاولی اختیااری اسات.   مطابقا  لا لی در کردی کلهری ا باری است، ولای نشاان  دارند. نشانه مطابق

معرلاه   پس از گروه اسمی مدعولی نشان شکبیکار رود، مدعولی به  مطابق  شانهرگاه در کردی کلهری ن

هاا بساته به نقش وندها و واژهبنابراین با تو ّ ؛نادستوری است هصورب،  ملالزامی است. در غیر این 

ال ربطای مدعولی، العال الزم از نظام لاا لی و العا - ی از نظام لا لیدر تعیین الگوی مطابقه، العال متعدّ

 کنند.لا لی تبعیت می ب از نظام غیرهای مرکّو لعل

 29گویش لکی -2-2

 ی گذشتهافعال متعدّ -2-2-5
18) mə      se:f-ɑkɑ-m         hwɑrd01.  

 من       سیب-معرله-مش9خورد  

 من سیب را خوردم.
19) mə      se:f-əm           hwɑrd 

 من        سیب–م ش9     خورد

 خوردم. من سیب
20) mə      hwɑrd-əm. 

 من        خورد–م ش9 

 من خوردم.

 ی حالافعال متعدّ -2-2-2
21) mə     se:f-ɑkɑ        mɑ-hɑr-əm-ԑj 

 من      سیب-معرله     اخباری-خور-مش9-مش9

 .خورمیرا ممن سیب 
22) mə  se:f-ɑkɑ        mɑ-hɑr-əm. 

 سیب   من-معرله   اخباری -خور-مش9

 خورم.من سیب را می

                                                           
 گویشوران لک و گویشوران کلهر ساکن چرداول، از لیی با نوان گویش یاد شده است. ه به معیار لهم متقابل بینبا تو ّ  -09

 شود.ظ میهم تلدّ ward صورببه -01
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23) mə     mɑ-hɑr -əm-ԑj. 

 اخباری      من-خور-مش9-م ش9

 خورمش.من می

نشاان اسات و هایچ نقاش ار اا ی باا بای  در  ایگاه هسات «hward»لعل  (91( تا ک99های کدر  مله

بسات دار اسات و میزباانی واژهعاول نشاانکند. در وض مدهایش یعنی لا ل و مدعول ایدا نمیموضوم

و ازنظر نحوی نقاش را بر هده دارد که با لا ل  مله در ار ام مستقیم است  «-m/-əm»ضمیری لا لی 

هاای مطابقاه کند. این نشاانهلحاظ شخ  و شمار ایدا میبرقراری ار ام متقابل بین مدعول و لا ل را از

هساتند.  01نماگیرند، حالتیاز گروه اسمی مدعول و در  ایگاه دوم سازه قرار م پسبا لا ل که باللاصله 

رساد کاه نظر مای. تا اینجا بهنداردمطابقه   مدعولی و ود ندارد و مدعول نشان  مطابق  ها نشاندر این داده

ا شارایط در امّا ؛کنندلا لی تبعیت می غیر  ی گذشته از نظام مطابق مالب دارای مدعول در بندهای متعدّ

مدعاول سابب  کاه حاذف صاورب این گون  دیگر است. بههحذف شده، بدر آن ( که مدعول 02 مل  ک

 باه میزبان وند لا لی در نقش ار ا ی با لا ال باشاد.   مل  دار در  ایگاه هستشده است تا لعل نشان

ی گذشاته دو نظاام ه به حضور یا  دم حضور مدعول در بندهای متعادّخاطر، در گویش لیی با تو ّ این

که اگار مدعاول در  ملاه حاضار باشاد، نظاام  صورب این گیرد. بهیلا لی شیل م لا لی و غیر  مطابق

 آید.و ود میلا لی به غیر  لا لی و اگر مدعول در  مله حضور نداشته باشد، نظام مطابق  مطابق

و  «-əm»میزباان وناد لاا لی   هسات مثابا باه «-hɑr-»(، ستاک حال لعال 09( تا ک09های کدر  مله 

شاخ  مدارد لاوّ  است. وند لا لی در  ایگاه شناسا «-mɑ»پیشوند اخباری  و «-ԑj»بست مدعولی واژه

 آزاد ریضام منزلا طاور لا ال گاروه اسامی باهیاباد. هماینازلحاظ شخ  و شمار به لا ل ار ام می

شناسا   نیز درصورب حضور یا  دم حضور در  ملاه باا پساوندهای ضامیری/ «mə»شخ  مدرد لاوّ

 ستاک حاال لعالشود، مالحظه می طور کههمانبنابراین،  ؛کندابقت میلحاظ شخ  و شمار مطلعلی از

«-hɑr-» گزینای دارای محادودیت گزینشای آن وند لا لی است که ازنظر میزباان  دار است و نشاننشان

شود و ازنظر نحوی نقش برقراری ار ام متقابل باین لعال و لا ال را است و تنها بر روی لعل ظاهر می

از ساتاک  پاسنما هستند که باللاصاله هقکنند. این وندهای تاریدی مطابمار ایدا میازلحاظ شخ  و ش

  ی حال دارای الگوی مطابقاها بند متعدّه به این ویژگیگیرند. با تو ّلعل و در  ایگاه دوم سازه قرار می

 مدعولی است. - لا لی

                                                           
 .های لعل استموضوم و وابسته مثاب های اسمی بهداری گروهنمایی نشانمنظور از حالت -01
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بست صاورب استداده از وند و واژهی گذشته است، مطابقه با لا ل با ها، متعدّدر  مالتی که لعل آن 

بست به پایان مدعاول صورب واژهنشان  مطابقه با لا ل به ،گیرد. آنجا که مدعول در  مله حاضر استمی

شاود، نشاان  که مدعول در  مله حذف می آورد و آنجاو ود میلا لی را به پیوندد و نظام مطابق  غیرمی

بنادی شود و نظاام مطابقا  لاا لی را صاوربستاک لعل ظاهر میصورب وند در پایان مطابقه با لا ل به

و اود  حاال، لا لی و لا لی در لیی است. باا ایان ها گواه بر دو نوم نظام مطابق  غیرکند. این نمونهمی

 مدعولی در لیی است. - سوی نظام لا لیلا لی به دهندة حرکت از نظام غیر( نشان02 مل  ک

 افعال الزم گذشته -2-2-9
24) mə    hɑt-əm. 

 من      آمد -مش9

 من آمدم.

25) hɑt-əm . 

 آمد -مش9

 آمدم.

 افعال الزم حال -2-2-4
26) məm-a-m . 

 اخباری من-آ-مش9

 آیم.من می
27) m-a-m. 

 اخباری-آ-مش9

 آیم.می

زه در  ایگااه دوم ساا «-əm»وناد  دار و میزبااننشاان «hɑt-»( هست   مله یعنی لعل 01ک  در  مل 

نظار شاخ  و شامار در ار اام گروه اسمی لا ال از شخ  مدرد است که بالپسوند لا لی اوّ مثاب به

لحااظ شاخ  و شامار باا نیز از «mə»شخ  مدرد لمتقابل است. لا ل گروه اسمی یعنی ضمیر آزاد اوّ

 شاودمایمالحظاه ( 01ن لعال و لا ال در  ملا  ککند. همین وضعیت ارتباط متقابل بایلعل مطابقه می

 هرچند که لا ل  مله محذوف است.

تشاییل شاده  «m-»و  «-m-» ،«-a»لعل  ملاه از ساه تیاواژ  مثاب به «mam»( 07-06های کدر مثال 

و  «hɑtən» ، ستاک لعل حال از ماادر«-a-» در آغاز لعل نشانه و ه اخباری و نمود ناق  «m-»است. 
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«m- »نشان و حضور یا  ادم حضاور آن در لا لی است. لا ل، بیوند در پایان لعل نشان  مطابق   مثاب به

شخ  مدرد است که لعال را مساتقیم باه لاوّ  پسوند مطابق «-m»وند  مله بستگی به بالت کالم دارد. 

دهد. این ار ام متقابل باین لعال و لا ال شخ  مدرد پیوند میلدر مقام ضمیر آزاد اوّ «mə»لا ل یعنی 

ایجاد نظام مطابق  لا لی در  ماالب الزم شاده اسات. در ایان  ماالب  لحاظ شخ  و شمار با ثاز

 دهد. دم حضور لا ل اختیاری را پوشش و سامان می ،لا لی بر روی لعل  و ود ا باری وند مطابق

هاا در لیای در مطابقات باا بست، وندها و واژهدیده شدی و الزم در باال گونه که در بندهای متعدّآن 

بسات باا لا ال و و مطابقا  وناد و واژه نقش ار ا یند. این راد تند و نقش ار ا یلا ل و مدعول هس

را در لیی، نه نشان  ارگتیاو و ناه  هابستواژه( که وندها و 9919رضایی و امیدی ک مدعول با نظر تدیری

 راستا باشد.تواند همنمی ،دانندنشان  مطابق  لا لی، بلیه لقط ضمیر می
الزم، وند بارای مطابقاه  های باال در گویش لیی دیدیم که در العال متعدی حال وطور در مثالهمین 

کنناد و در ر  ایگااه دوم و ساوم ایداای نقاش مایترتیب دبست برای مطابقه با مدعول بهبا لا ل و واژه

یاان ها بر روی گروه اسمی مدعول و در  ایگااه دوم ابازار ببستمعمول واژهطور بهی گذشته العال متعدّ

 اند. مطابقه با لا ل

 گویش سورانی -2-9

 افعال متعدی گذشته -1-9-5
28) mən    se:f-ɑkɑ-m             xward. 

 من       سیب-معرله-مش9     خورد

 من سیب را خوردم.
29) mən      se:f-əm            xward 

 من         سیب -مش9       خورد

 من سیب خوردم.
30) *mən   xward. 

    من     خورد

 من خورد.

 ی حالافعال متعدّ -2-9-2

31) mən      se:f-ɑkɑ        ɑ-xw-ɑm-ԑj. 

 من     سیب -اخباری   معرله-خور-مش9-مش9
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 خورمش.من سیب را می
32) mən    se:f-ɑkɑ       ɑ-xw-ɑm. 

 من       سیب-اخباری   معرله-خور-مش9

 خورم.من سیب را می

33) *se:f        ɑ-xw-ɑm-ԑj. 

 سیب       اخباری-خور-مش9-مش9

 خورمش.سیب می

ی اسات کاه در ظااهر ( زمان لعل  ملاه گذشاته و ناوم گاذرایی آن متعاد92ّ( تا ک09در بندهای ک 

شاوند هایی که در این بندها دیده مایار ا ی آمده است. نشانه  شخ  مدرد بدون نشانلرض سومپیش

گاروه اسامی مدعاول اسات. و اود مطابقاه در پایاان   نشاان «-əm-/m»ه و معرلا  نشان «-ɑkɑ» شامل

لحااظ بسات لاا لی اسات کاه باا لا ال ازدهندة واژهبر روی مدعول نشان «-əm-/m»های مطابق  نشانه

مطابقه هام حاذف   زمان با حذف مدعول نشان( هم92شخ  و شمار در ار ام متقابل است. در  مل  ک

بودن  ملاه شاده اسات. آن بر روی لعل و ود ندارد که این امر سبب نادستوری شود و امیان انتقالمی

بساتی باا بست پایشناس  لعلی و ود ندارد و واژه یابیم که در این  مالب وند/ها درمیاز مشاهدة داده

ایان  ماالب معتقاد  باارة( در9919میزبانی مدعول نقش مطابقه با لا ل  مله را بر هده دارد. کریمای ک

شود و لعل با مدعاول مطابقاه سازی میمضا ف یلا ل ریغبست وسیل  یک واژهی بهکه لا ل متعدّ است

-əm»بساتی بسات پایحال، و ود ابزار مطابق  واژههرپذیرد. بهشخ  مدرد میلرض سومندارد و پیش

/m-» ر، نظاام لحااظ شاخ  و شامادر پایان گروه اسمی مدعول و ار ام و انطباق آن با لا ل  ملاه از

 و ود آورده است.لا لی را در این گویش به مطابق  غیر

 «-ɑm» در  ایگاه هسته با میزبانی وناد لاا لی «-xw-»( لعل گذرای حال 99( تا ک99های کدر  مله 

یعنی لا ال و مدعاول ازنظار نحاوی نقاش  ،هایشدار است و با موضومنشان« -ԑj» بست مدعولیواژه و

های مطابقاه باا لا ال و مدعاول  هده دارد. این نشانهرا ازلحاظ شخ  و شمار بر برقراری ار ام متقابل

نماا هساتند. ایان الگاوی اناد، مطابقاهاز ستاک لعل، در  ایگاه دوم و سوم سازه آماده پسکه باللاصله 

 مدعولی در ساورانی - لا لی  نظام مطابقگر بیانی حال( بازنمایی روابط دستوری در این  مالب کمتعدّ

 رایج در کامیاران است. 

 «-ɑkɑ»معرلاه   و گروه اسمی مدعول بدون همراهی نشاان «-ԑj» مدعولی  ( نشانه مطابق99ک در  مل  

معرله در پایان گاروه اسامی مدعاول  ملاه را   در  مله حضور دارند. همین حذف و  دم حضور نشان
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بایاد  ،  مدعولی و مدعاول در  ملاه باشاندبنابراین در اینجا نیز هرگاه نشان  مطابق ؛نادستوری کرده است

بسات لاا لی و واژه  صورب،  مله نادستوری اسات. وناد مطابقاغیر این مدعول، معرله باشد. در حتماً

گار نظاام یابند، بیاانلحاظ شخ  و شمار به لا ل و مدعول ار ام میمدعولی در پایان لعل که از  مطابق

 ی حال است.مدعولی در  مالب متعدّ - مطابق  لا لی

 افعال الزم گذشته -2-9-9
34) mən     hat-əm. 

 من        آمد-مش

 من آمدم.
35) hat-əm. 

 آمد-مش9 

 من آمدم.

 افعال الزم حال -2-9-4
36) mən       tj-ɑm. 

 من          آ -مش9

 آیم.من می
37) tj-ɑm. 

 آ-مش9

 آیم.می

نظر نحوی در نقاش ار اا ی از «tj-»و  «hat-» دار( لعل نشان91کتا  (96( و ک91کتا  (91های کدر  مله 

گذشاته و حاال  دارهاای نشااندار اسات. لعالنشان و لعل نشاننشان قرار دارد. لا ل  مله بیبا لا ل بی

در  ایگاه دوم سازه آمده اسات. ایان  صورب پسوند مطابق  لا لیکه بهاست  «-əm» بیان مطابقه میزبان وند

کند. لا ل گروه اسمی نیز ازنظر شاخ  و شامار با لا ل  مله مطابقت می لحاظ شخ  و شمارپسوند از

باین لعال و لا ال  یواساطه و مساتقیمبا پسوند لا لی در ار ام متقابل است. این ار ام متقابل رابط  بای

 و ود آورده است که در بازنمایی روابط دستوری با ث ایجاد نظام مطابق  لا لی شده است.به

 نجیگویش کرما -2-4

 ی گذشتهافعال متعدّ -2-4-5
38) mən    se:v-əxa       xar. 
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 من       سیب-خورد   معرله

 من سیب را خوردم.
39) mən   se:v     xar. 

 من      خورد    سیب

 من سیب خوردم.

 ی حالافعال متعدّ -2-4-2
40) ɑz      se:v-əxa      dɑ-xw-əm. 

 نم      سیب-معرله   اخباری-خور-مش9

 خورم.من سیب را می
41) ɑz    se:v     dɑ-xw-əm. 

 سیب    من    اخباری-خور-مش9

 خورم.من سیب می

نشاان بای  هسات مثابا باه «xar»(، لعل 91-99ی گذشت  کشود، در  مالب متعدّچنانچه مشاهده می 

بار روی لا ال  طورهایش یعنی لا ل و مدعول بر هده ندارد، همیناست و هیچ نقش ار ا ی با موضوم

هماین دلیال، کلمااب هایچ پیوناد و باه ؛بست و ود ناداردو مدعول نیز نشان  مطابقه ا م از وند یا واژه

  تعیین نظام مطابقه ندارناد و لاقاد هرگوناه نشاان برایزمان -بست یا  امل گذرارتباطی ازنظر وند، واژه

مساتقیم( و اسام لاقاد هار  غیر میر کمستقیم/ها، یعنی نوم ضنمایی هستند. این ویژگینما یا حالتمطابقه

 06ای خنثایای در  ایگاه لا ل و مدعول و درنهایات لعال لاقاد نشاانه، یاک نظاام مطابقاهنشانه مطابقه

 نشان( را شیل داده است. کبی

وناد ابازار بیاان مطابقا  دار است و میزبان نشان  هست مثاب به «-xw-»( لعل 19( تا ک12در  مالب ک 

و اه   نشان «dɑ-»با پیشوند  «-xw-» یلعلاست که با لا ل در ار ام مستقیم است. ستاک  «-əm» لا لی

 باارةشاود. در( مشااهده مای19-12ا لی در  ماالب کپسوند لا «-əm»اخباری و نمود ناق ، همراه با 

 «se:v» .کند یا خیاری ار ام پیدا میبست خاصّو ود دارد که آیا مدعول به وند یا واژه پرسشمدعول این 

ها در کرمانجی رایج در اسادراین بنابراین، از این داده ؛مدعول  مله نشان  مطابق  مدعولی ندارد در  ایگاه

هاای دساتوری، یابیم که در این گویش نشان  مطابق  مدعولی و ود ندارد. این نوم بازنماایی نقاشدرمی

 دهد.مدعولی را نشان می - الگوی نظام مطابق  لا لی

                                                           
26. neuter 
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 افعال الزم گذشته -2-4-9
42) ɑz hat-əm. 

 آمد من-مش9

 من آمدم.
43) hat-əm. 

 آمد -مش9

 آمدم.

 افعال الزم حال -2-4-4
44) ɑz    d-əm. 

 آ     من-مش9

 آیم.من می
45) d-em. 

 آ-مش9

 آیم.می

نقاش نظار نحاوی در از «d-»و  «hat-»دار های نشان( لعل11( تا ک11( و ک19( تا ک10های کدر  مله 

نظار شاخ  و از «-əm» ها، و ود وند مطابقا  لاا لینشان قرار دارند. در این  ملهار ا ی با لا ل بی

بازنماایی نقاش  بارایبین لعل و لا ل را شایل داده اسات. ایان ار اام متقابال  یمستقیم  شمار رابط

ام مطابق  لاا لی را در دستوری لا ل  مله کار ام متقابل بین وند با میزبانی لعل با لا ل  مله(، نوم نظ

( باا بررسای سااخت ارگتیاو گاویش 9911و ود آورده است.  لیزاده و تقوی گلیاان کاین  مالب  به

ی دارند که در ساخت الزم، مطابق  لعال باا لا ال برقارار اسات و در سااخت متعادّکرمانجی اظهار می

ها در سااخت الزم و ی است. نمونههای لعلی و ود ندارد و کامالً خنثاز موضوم کیچیهمطابق  لعلی با 

ی حال این همساویی و اود آنیه در ساخت متعدّراستا است و حالگیری همی گذشته با این نتیجهمتعدّ

 ندارد.

 گیرینتیجه -9

هاای لیای، بررسی و تحلیل نظام مطابقه در گویش کلهری و مقایس  آن با گاویش پژوهش حاضرهدف 

هاا بازنماایی لا ال و مدعاول در  ملاه اسات. بقه در ایان گاویشسورانی و کرمانجی است. نقش مطا

هاای اند که در گاویشبست مدعولیبست لا لی و واژهها وند لا لی، واژهاین گویش ابزارهای مطابقه در
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بسات مدعاولی و در کرماانجی وناد لاا لی بست لاا لی و واژهکلهری، لیی و سورانی وند لا لی، واژه

بسات لاا لی بازنماایی ی درون  مله را بر هده دارند. نقش وناد لاا لی و واژههابازنمایی نقش  وظید

های مدعولی همیشاه باه آخار بستبست مدعولی بازنمایی مدعول در  مله است. واژهلا ل و نقش واژه

معرلاه، هماواره در   های لا لی نیز چه با حضور یا بدون حضاور نشاانبستشوند و واژهلعل اضاله می

بسات بست مدعولی لعل و میزبان واژهآیند. ازلحاظ میزبانی، میزبان وند لا لی و واژهاسمی میآخر گروه 

 لا لی گروه اسمی است. 

ی حاال الگاوی های کلهری، لیی و سورانی در العال الزم الگوی لا لی و در العال متعادّدر گویش 

مدعاولی در لیای  - هری نظام لا لیی گذشته در کلهای متعدّاست، ولی در لعل مدعولی برقرار - لا لی

لا لی حاکم است. در کرماانجی در العاال  مدعولی و در سورانی الگوی غیر - لا لی و لا لی الگوی غیر

مدعاولی و در  - ی حاال الگاوی لاا لیی گذشته الگوی خنثی و بادون مطابقاه و در العاال متعادّمتعدّ

ب در کلهاری هاای مرکّاین در العال ربطی و لعالشود. همچنهای الزم از الگوی لا لی استداده میلعل

لا لی حرکات  ی گذشته در لیی از الگوی غیرطور در العال متعدّد. همینشولا لی مشاهده می نظام غیر

شود. در کرمانجی تنها از ابازار مطابقاه وناد لاا لی ولای در ساه مدعولی دیده می - سوی نظام لا لیبه

بسات بسات لاا لی و واژهیعنای وناد لاا لی، واژه ،ابازار مطابقاه گویش کلهری، لیی و سورانی از سه

 مدعاولی، لاا لی و غیار - شود. الگوهای مطابقه در کلهری، لیای و ساورانی لاا لیمدعولی استداده می

 بدون مطابقه است.  مدعولی، لا لی و خنثی/ - لا لی و در کرمانجی لا لی
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