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 چکیده
. در  تاه اسا   محاور رردا  مادار نشاانه   حاضر، به توصیف و تبیین نمود ناقص در گویش کردی سورانی براساا  دساتور ساا     جستار 

. شاده اسا   محور نشاان داده   مدار نشانه ها در دستور سا   ، سپس بازنمایی زمانی آنبررسیساز  های ناقص  ابتدا سا   نوشتار ریش رو

کامل، عادتی و زمان حاا  هساتند. هریا      های استمراری، سا   :سورانی شامل  ساز در گویش صهای ناق ها نشان داد که سا   بررسی

 ای و  کاه بار ر ادادهای تح      شوند؛ به این صورت که سا   استمراری هنگاامی  شدن ر دادها مینوعی سبب ناقصها به از این سا  

ساازد؛ همنناین    آغازی ِ افعا  دستاوردی را برجسته مای  ةا فاز میانی از مرحلکند؛ امّ ها تمرکز می میانی آن ةشود، بر مرحل تی اعما  میالیّفعّ

شاود   کند. سا   عاادتی باعام مای    ها را انتخاب می ل سا ته؛ سپس مراحل میانی آنیبدتتی تکراری الیّای را به فعّ این سا   افعا  لمحه

ازطرفای، ساا   کامال هنگاام      ؛ساازد  یانی بین ر دادها را برجسته میل شده و سپس مراحل میبدتتی تکراری الیّکه تمام افعا  ابتدا به فعّ

کناد. زماان حاا  نیاز در      های واژگانی، فاز رایانی را انتخاب کرده و بدین طریق نمود ر دادها را به نااقص تبادیل مای    ترکیب با موقعی 

 کند. مراحل میانی ر دادها را بازنمایی می ای ر دادها را حذف کرده و تنها ها، مرز رایانی یا نتیجه ترکیب با انواع موقعی 
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 مهمقدّ -3

 اود جلاب کارده اسا .      شناساان را باه   ه بسیاری از زباان معناشنا تی اس  که توجّ هایهنمود از م ول

  بیاان  باه  ؛ شود نامیده می «نمود»های گوناگون نگریستن به عناصر مربوط به زمان درونی ی  ر داد  شیوه

گار ایان اسا  کاه     دهد و بیاان  ه به زمان بیرونی نشان میرا بدون توجّ یق ر دادتح   ۀنمود شیو ،دیگر

رایان( قرار دارد یا نسب  به زمان مرجا  چاه    و رحله از انجام  ود )آغاز، وسطفعل مورد نظر در کدام م

 (8311) ونادلر ازمنظار  (. 82-5: 8339 ،1؛ ورکاو  9: 8311 ،1؛ کاامری 31: 8311 ،1)وندلر وضعیتی دارد

لحاا  معناایی و براساا  ساه     نمود بازنمایی ر دادهای موجود در جهان هستی اس . وی افعا  را باه 

 82و ایساتا  88، دساتاوردی 80 ی، تح  3فعالیتی ةتداومی به چهار دست ±رذیری و  اتمام ±رویایی،  ±ویژگی 

 .کند ت سیم می

که نماود تنهاا منحصار باه ساطح       آنجازاس . امحدود شنا تی به نمود، به سطح واژگانی  نگاه هستی 

نمودی دارناد؛ بناابراین   سزایی در ر دادهای  یندهای ترکیب و دستوری نیز ن ش بهاواژگانی نیس  و فر

برای تعیین اناواع نماود، از   ( 24-29: 8331) 89اسمی رو،   از این ؛دشو ی  سطح دستوری آشکار میاهمّ

ناد.  ک سطح واژگان فراتر رفته و نمود افعا  را در سطح جمله و براسا  محاسابات نحاوی بررسای مای    

نماود   ةز منظار وی نماود باه دو دسات    شود؛ زیرا ا دوبخشی نامیده می یرویکرد به نمود اسمی رویکرد 

 شود. ت سیم می 85و نمود دیدگاهی 84موقعیتی

؛ دهاد  نشاان مای   ،شنا تی اس  را که ردیداری هستی یق ر دادتح   ۀشیو نموداین الف( نمود موقعیتی: 

هاای یا  ر اداد برحساب      یعنی به انواع ر دادها در عالم هستی اشااره دارد. ایان نماود باه ویژگای     

ه باه  ای و ایستایی/ رویایی اشاره دارد که باا توجّا   نارذیری، تداومی/ لحظه رذیری/ اتمام اتمامهای   صیصه

ای  ساا تن(، لمحاه    ی ) انهتح   تی ) ندیدن(،الیّفعّ ةتوان به رنج طب  ها، تمام ر دادها را می این ویژگی

 بندی کرد. دستهکردن  انه( و ایستا )دانستن( زدن(، دستاوردی )ترک)چشم 
                                                           
6. Vendler 

7. Comrie 

8. Verkuyl 

9. activity 

10. accomplishment  

11. achievement  

12. state  

13. C. Smith 

14. situation aspect 

15. view point aspect 



 801/محور  مدار نشانه بررسی نمود ناقص در زبان کردی براسا  دستور سا  
 

کناد.   نگریستن شخص به ر داد مورد نظر اشااره مای   ۀشیوبه نموداین  :)دستوری( نمود دیدگاهی ب(

مند، از ر داد اشااره دارد کاه باه دو    نمود دیدگاهی ردیداری شنا تی اس ؛ بدین معنا که به تفسیر زبان

ی بیاان   اصّا  هاای زباانی   فارم باا  . این نمودها اغلاب  81و نمود ناقص 81د: نمودکاملشو دسته ت سیم می

اسامی   گر نمودهای دیدگاهی هساتند ) ی وجود دارد که بیانها، تکواژهای  اصّ زبان بیشتر ند. درشو می

دهاد. ایان    طور کامال نشاان مای    را به یموقعیت نمود دیدگاهی کامل،( 8311کامری ) ازمنظر(. 18 :8331

کناد )مانناد علای     نگرد و از بیرون باه موقعیا  نگااه مای     منفرد می ی  کل  مثابة نمود به ی  موقعی  به

کناد و از   ه میکه نمود دیدگاهی ناقص، به سا تار درونی ی  موقعی  توجّدرحالی ؛اش را سا  (  انه

 هاا در ارتبااط اسا     شود این نمود، با سا   درونای موقعیا    نگرد؛ از این رو گفته می می آندرون به 

 .نوشتم( ه را میداشتم ناممانند )

هاایی صاورت گرفتاه     های کردی تااکنون راژوهش   طب ات نمود موقعیتی و دستوری در زبان ةدرزمین 

نمود دیدگاهی ناقص و ابزارهای متفاوت زبانی بارای   رۀالع دارند، درباکه نگارندگان اط ا تاجاییاس ؛ امّ

راژوهش   دراز ایان رو   ؛اسا   شاده انجاام ن  رژوهشیصی تاکنون صورت تخصّبیان آن در زبان کردی به

ضمن توصیف انواع نمود ناقص در گویش کردی ساورانی، باه تبیاین نماود     سعی بر آن اس  تا  حاضر

 باا  رایش رو جساتار   ؛ بناابراین رردا تاه شاود  محور نیز  انهمدار نش ناقص براسا  رویکرد دستور سا  

ساازها در    : الاف( اناواع نااقص   هاا اسا   تحلیلی در ری یافتن راسخی برای این ررسش - روش توصیفی

کاردی    نماهاا در گاویش   هاای دساتوری م اوم ایان نااقص      ب( سا   ند؟اکردی سورانی کدام  گویش

 اند؟   سورانی چگونه

  

 نظری یانمب -2

کناد و از درون باه    ه مینمود دیدگاهی ناقص، به سا تار درونی ی  موقعی  توجّ( 8311کامری ) باوربه

. هاا در ارتبااط اسا     شود این نماود، باا ساا   درونای موقعیا       گفته می این رونگرد؛ از  موقعی  می

لیه، میاانی و  تواند بر روی یکی از مراحل اوّ دراصل میناقص نمود  کهکند  بیان می (890: 8331)اسمی  

العااتی  ازلحاا  اط   ،دشاو  تکواژهای کمکی تعیین میبا  ها متمرکز شود. نمود ناقص که ای موقعی  نتیجه

؛ بناابراین ایان ناوع از ر ادادها کامال      کناد را بیان نمیهای بسته  گیرد و موقعی  باز قرار می ةء دستجز

                                                           
16  . perfect  

17. imperfect 
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 منسجم نگریس .   صورت ی  کل  به ها آنبه توان  و نمی  نیستند

 انواع نمود ناقص -2-3

های دیگاری   بانا زکنند؛ امّ ند که برای بیان نمود ناقص، تنها از ی  طب ه استفاده میهستهای بسیاری  زبان

در ( 25: 8311) کاامری شاود.   های متفااوتی ت سایم مای    ها نمود ناقص به طب ه در آننیز وجود دارند که 

دهد. در این نمودار، نمود با ت ابل کامل و نااقص شاروع    مراتب نمودی را ریشنهاد مینمودار زیر، سلسله

 د:شو شود و رس از آن به طب ات نمود ناقص  تم می می

 نمود

 

 کامل                         ناقص

 

                                               عادتی                   تداومی                                              

 

                                                                استمراری                غیراستمراری        

 های نمود(. گونه3) نمودار

اساتمراری   ، نمود ناقص شامل ر دادهای عادتی، تداومی، استمراری و غیار باالبندی  براسا  ت سیم 

   .آید میشمار  انجامیدن ر داد شود، نمود ناقص بهطو ازطرفی هر نمودی که باعم به ؛شود می

 عادتی -2-3-3

بیاان   دارد که محادودی  و رایاانی بار آن منظاور نیسا . باه      اشاره نمود عادتی به حالتی رایدار و متداوم 

کاافی چنادین باار     ۀطو  انجامد یا اینکه در طو  یا  دور  طور کارآمد، به دیگر، هر موقعیتی که بتواند به

کاامری،  ن یا  ر اداد اسا  )   نمود عاادتی، امتاداد ناامعیّ   عبارتی  نامند؛ به تکرار شود را نمود عادتی می

 اداد  دهاد و باه تاداوم آن ر    این نمود، ر داد را از بیرون بسط می( 8332) 81ازمنظر فرولی(. 21: 8311

 ای از ی  ر داد عادتی آورده شده اس : در زیر نمونهرردازد.  نظر از زمان می صرف

 رود. شنبه به کتابخانه میهیوا هر سه (8

 استمراری -2-3-2

گر ر اداد درحاا  انجاام یاا اساتمرار      کنند که بیان نمودی یاد می مثابة از استمراری به ،تیدر تعاریف سن 

                                                           
18. W. Frawley 



 803/محور  مدار نشانه بررسی نمود ناقص در زبان کردی براسا  دستور سا  
 

ایان نماود تنهاا    . نمود استمراری به تاداوم یا  عمال اشااره دارد    ( معت د اس  که 8332فرولی )اس . 

نااقص اسا . بار الف    دهاد؛   احل رایانی را نشان نمیدهد و به این دلیل که مر مراحل میانی را نشان می

کند، نمود استمراری بار مراحال میاانی ر اداد      ر مینمود عادتی که ر داد را نامتناهی و بدون رایان تصوّ

 ای از ی  ر داد استمراری اس : نمونه (2. مثا  )بیند تمرکز کرده و رایان را نمی

 کرد. راژان دیروز داش  با من بازی می( 2

 تکراری -2-3-1

گیارد.   نمود تکراری، تکرار و بسط ر داد را دربرمیگر تکرار ی  ر داد اس . نمود ناقص تکراری بیان

شود، حاصل یا  ر اداد تکاراری اسا       یای اعما  م که سا   استمراری بر ی  ر داد لمحه هنگامی

دلیال   ای به ر دادهای لمحهدارد که  ( بیان می989: 8332فرولی ) زنم(. من دارم چشم  می)برای نمونه: 

ها را بسط داد؛ بناابراین تنهاا راه بارای بساط یا        توان آن بودنشان سا تار درونی ندارند و نمیای لحظه

 اس . ای، تکرار آن در ی  سری ر داد لمحه

 آغازی -2-3-4

ای کاه در آن ر اداد شاروع     آغاازی ر اداد دارناد؛ ن طاه     ةهایی برای بیان ن ط ها روش بسیاری از زبان

(. نمود آغازی در اثار اعماا  اساتمراری بار     928: 8332فرولی، شود و این همان نمود آغازی اس  ) می

، اساتمراری کاه بار    «دشاو  علی دارد برنده مای » ةآید؛ برای نمونه در جمل وجود می دستاوردی به یموقعیت

شادن اسا  و رایاان ر اداد را از     آغااز ر اداد برناده    ةگار مرحلا  انر داد دستاوردی اعما  شاده بیا  

 کند؛ بنابراین این نمود از نوع نمودهای ناقص اس . رردازی  ارج می مفهوم

کند که این رویه بر تماام   داند که رایان عمل را حذف می نمود ناقص را عملگری می (8331) اسمی  

ینادی شانا تی، بار    افر مثاباة  ، نمود دستوری ناقص باه اسمی  ةشود. در نظری نمودهای ناقص اعما  می

راذیری جملاه و    تاابعی از ترکیاب   منزلاة  نمود نااقص را باه  وی شود.  انواع نمودهای موقعیتی اعما  می

صاورت غیار    نمود ناقص و تأثیر آن بر محتوای گزاره، به ،ا در رویکردهای شنا تیند؛ امّدا اشت اق آن می

بار  سااز،   معت د اس  عملگرهاای نااقص   (1-859: 2001) 83لنگاکربه این ترتیب شود.  اشت اقی تبیین می

د. در ایان رویکارد،   نکن زمانی  ارج می ةواسط بی ۀی  فعل وارد شده و شروع و رایان ر داد را از حوز

شاود. بادین    بلکه برحسب سا تارهایی از ریش موجود تعریف می؛ نمایی نمایی نه برحسب ترکیب ناقص

                                                           
19. W. R. Langacker  
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یند تمرکز شنا تی، بر مراحل میانی عمل تمرکاز کارده و مراحال    اطی فر ،ساز لگرهای ناقصعمشیوه که 

   .دنکن رردازی  ارج می را، از مفهوم رایانی و آغازی آن

شاود. در ایان رویکارد،     مطار  مای   لنگااکر  ةمدار به نمود ناقص وابسته به این نظری رویکرد سا   

هاای   فاه تصریفی دارد که ایان ساا تار تصاریفی، حااوی م ل      یسا تار ریش ود از  ساز ناقصسا   

ی، واژگاانی  اصّا  باا نماود    یها( و چارچوب معنایی اس . زمانی که فعل )ظرفی  هسته و وابسته نحوی

راذیرد، در ایان رابطاه دو     مای  های معنایی آن سا   را د، ناگزیر محدودی شو با این سا تار ترکیب می

 ، نماود  اند. در حال  اوّ هم در تعارضیا با امکان وجود دارد: یا نمود موقعیتی فعل با سا   یکی اس 

گردانای   گیرد و در حالا  دوم، نماود   موقعیتی فعل بدون هیچ مشکلی و بدون تغییر، در سا   قرار می

ناشای از نماود    ردیدار نمود ناقص و ردیدار نماودگردانیِ   دستور شنا تی، امروزه . با تحوّافتد فاق میات 

توصایف  شود. دراداماه مباانی ایان نظریاه      تفسیر می بنیانمدار نشانه ناقص، با رویکردهای دستور سا  

 شود. می

 محور مدار نشانه دستور ساخت -2-2

گارای   صاورت  ةو نظریا  28مدار شنا تی سا   ة، محصو  ترکیب نظری20محور مدار نشانه دستور سا  

 در ایان دساتور،  (. 2001؛ ساگ 2009؛ ساگ و دیگران 2082 29)ساگ اس  22بنیانسا   گروهی هسته

و دساتور زباان،    ها اس  نامحدودی از نشانه ةزبان، مجموع عنصر اصلی توصیفات دستوری، نشانه اس .

( از نشاانه قابال   8381) 24سوساور نشانه در مفهومی نزدی  با مفهاوم  رردازد.  ها می به توصیف این نشانه

کناد. ازمنظار    بر کلمه بر گاروه نیاز داللا  مای    افزون  درک اس ؛ با این تفاوت که در این دستور، نشانه

نشانه اجماع قراردادی فرم و معنا اس  که هر نشانه از ی  بخش آوایای و یا  بخاش معناایی      سوسور

از نشاانه، در ایان    سوسور ةندی دوگانب طب ه( 9: 2001 و 19: 2082) ساگنظر  اسا برشود.  تشکیل می

های زباانی   شود. در این رویکرد، نشانه های واجی، فرم، نحوی، معنایی و باف  ت سیم می فهدستور به م ل 

ابازار اصالی ماورد اساتفاده بارای       25هاا  فاه آیناد. م ل   ای درمی فهای از سا تارهای م ل  صورت مجموعه به

ای، از ی  ساری   فه. هر سا تار م ل هستند محور مدار نشانه ا  دستور س ةتوصیف عناصر زبانی در نظری

                                                           
20. Sign- Based Construction Grammar 

21. Construction Grammar 

22. Head –Driven Phrase Structure Grammar 

23. Ivan A. Sag 

24. F. D. Saussure 

25. feature 
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 - فاه هاای م ل   سصاورت مااتری   هاا را باه   د کاه آن شاو  ها، تشکیل مای  های متناظر آن ها و ارزش فهاز م ل 

 .دهند نشان می 21ارزش

: 2082)سااگ،   دنا کن تعیاین مای    فههایی را برای رنج م ل  ارزشها  نشانه محور مدار نشانه در دستور سا  

8-10): 

 یهاا ساا تار   آن ةفا شاود کاه ارزش م ل    هایی گفته مای  فهبه م ل های واجی   فهم ل  :های واجی و فرم فهمؤلّ

 :Pat: [phon شاوند؛ بارای مثاا     گذاشاته مای   ها، که دا ل // گونه فنولوژی  اس ؛ یعنی لیستی از واج

/pæt/].  

ای از  فاه، مجموعاه  کند. ارزش ایان م ل   های صرفی ی  نشانه را تعیین می فرم، ویژگی ةم لف :27فرم ةمؤلف

اناد را   تاری کاه از ریشاه ساا ته شاده      عناصر مورفولوژی  اس ؛ یعنی لیستی که ریشه و عناصر رینیده

 Patر فاه د های واژگانی و وندها هستند؛ برای نمونه ایان م ل   ها شامل فرم شود؛ بدین معنا که آن شامل می

 Pat: [form <pat>]صورت م ابل اس :  به

 تعیاین رتانسایلِ   ،آنکناد. هادف اصالی     را بیان می یموضوع ارفه سا تم ل این : 28موضوع-ساخت ةفمؤلّ

 ارساا ت  ةفا آن اسا . ارزش م ل   ۀمعناایی باال وّ   - های نحاوی  بیان موضوعبا  ،واژگانی ایهترکیبی نشان

را  آنساا تار موضاوعی   آیناد و   هایی اس  که همراه باا آن کلماه مای    موضوع ةلیستی از هم ی،موضوع

 > love [Arg- STR> صاورت اسا :    بادین  loveفعل  یموضوع اربرای مثا  سا ت ؛کنند ص میمشخ 

NP, NP>]>  این سا  در ،NP ّفاعل فعل اس  و او  NP 2082سااگ،  ) درو شمار می دوم مفعو  به :

 (.451: 2089، 23کارنی ؛18

العااتی  اط  ،فاه کند؛ بادین معناا کاه ایان م ل      ، رفتار نحوی ی  نشانه را بیان مینحوی ةفم ل  :نحوی ةفمؤلّ

دهاد.   باه ماا مای   هاای تصاریفی و...    ، ویژگینحوی ةطب همنون  های دستوری ی  نشانه ویژگی دربارۀ

نشاانه،   ةهستمانند  دستوریعناصر  طب ه ةفطب ه و ظرفی  اس . ارزش م ل  ةفدارای دو م ل نحوی  ةفم ل 

شاود کاه    ص مینشانه مشخ  ةدر قسم  طب  ،بیان دیگرکند؛ به اجزاء کالم، حال  و شکل فعل را بیان می

گار  ظرفیا  بیاان   ةفا م ل  .(19: 2082)سااگ،   نظر ازنوع فعل، اسام، حارف اضاافه و... اسا      مدّ ةنشان

 شود. ارزش ظرفیتای ضامایر، اساامی  اا  و    ها ترکیب  تواند با آن نظر می مدّ ةعناصری اس  که نشان
                                                           
26. attribute value matrix 
27. form  
28. argument structure 
29. A. Carnie 
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رتانسیل ترکیبای آن   ،ظرفی  ی  فعل ةفکه ارزش م ل درحالی ،اس های عام ی  لیس   الی  اسمبیشتر 

ن اش اصالی    شود. نشان داده می <NP, NP>صورت  ی به؛ برای مثا  ارزش ظرفیتی ی  فعل متعدّاس 

ماورد نظار ازلحاا  نحاوی      ةنشاناشباع هر عبارت زبانی اس ؛ بدین معنا که  ةظرفی  تعیین درج ةفم ل 

 .(11: 2082ساگ، هایش ترکیب شود ) ی  از موضوعتواند با کدام می

منظاور   باه . داردنمایه و قالاب   ةفدو م ل  ،معنایی ةفکند. م ل  فه معنای نشانه را بیان میاین م ل معنایی:  ةفمؤلّ

صاورت یا  نمایاه     نمایاه، باه   ةفا ارزش م ل شود.  نمایه استفاده می ةفعبارت، از م ل شناسایی مرج  ی  

قالاب   ةفا م ل ی  شخص یا ی  موقعی  اس .  ةکند که مرج  نشان شود. این نمایه بیان می نشان داده می

 ای آن فاه کنند. عنوان ی  قالب، نوع سا   م ل  که معنای ی  نشانه را تعیین میاس  هایی  گزارهگر بیان

،  ورناده  « اوردن »کنند؛ برای مثا  در فعل  قالب را بیان می ۀدهند ها عناصر تشکیل فهکند. م ل  را بیان می

 .آن هستند ۀدهند و غذا عناصر تشکیل

 رود. کار مینظر به مدّ ةهای بافتی مرتبط با نشان فهمنظور تعیین م ل  فه بهاین م ل : بافت ةمؤلف
 محور اس : مدار نشانه در دستور سا   drinkفعل نمودار زیر مربوط به 

[
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 ساخت واژگانی فعل نوشیدن(. 2) نمودار

العاات مرباوط باه فارم     نمودار، اط های فرم، نحو و معنا اس . در بخش فرم ِ فهشامل م ل باال سا    

بیاان   را العاات تصاریفی مرباوط باه آن    و اط  drinkبخش نحوی آن، ظرفی  فعل  واژه ذکر شده اس .

 مربوطه مطر  شده اس . ةموقعی  و چارچوب معنایی نشان ،اس . در بخش معنایی نمودار نیزکرده 

 محور بازنمایی زمانی و مدل انتخاب -2-1

مربوط باه اناواع ر ادادها را     92و فاز 98گذارالگوهای ، مد  بازنمایی زمانی( 821: 8331) 90ازمنظر بکل

 ةباه تبیاین طب ا    (κ)ر داد  ۀو زنجیر (τ) گذار ،(ɸ)های فاز  فه. در این مد  با استفاده از م ل کند ترسیم می

هاای واژگاانی هساتند. ایان      ای ساا    عناصر رایاه  (τ)و  (ɸ)های  فه. م ل شود می رردا تهافعا  واژگانی 
                                                           
30. B. Bickel 

31  . transition 

32. phase 
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گار  بیان (ɸ)فاز ةفشوند تا نمودهای واژگانی را تشکیل دهند. م ل  می باهم ترکیب میمنظ صورت  عناصر به

کند؛ یعنی فاز قبلای   مرز یا تغییر حال  را بیان می (τ) گذار ةفبسط زمانی در ی  نمود واژگانی اس . م ل 

روناد؛ همنناین بادون    کاار   تنهاایی باه  توانناد باه   بر الف فازها، گذراها نمیرسد.  شروع یا به رایان می

شامار   هاای نادرسا  باه    سا   ةاز جمل [τ  τ]و [τ] توانند تکرار شوند؛ بنابراین گری ی  فاز نمی واسطه

رود. هار   کاار مای   منظور بازنمایی روابط درونای در ساا تار زماانی باه     نیز به (κ)ر داد  ۀزنجیر آیند. می

در این مد ، الگوهاای زماانی مرباوط باه      .اس  (τ)و  (ɸ)های  ای از جف  ر داد شامل مجموعه ۀزنجیر

 :(85: 2004، 99)مایکئلیس نمودهای موقعیتی مطابق جدو  زیر اس 

 بازنمایی سا تار ر دادی افعا  (.3)جدول 

 بازنمایی زمانی واژگانی ةطبق

 ɸ ایستا

 τɸτ تیالیّفعّ

 ɸτ دستاوردی

 ɸττ  یتح  

 T ای لمحه

ایساتا  ینادهای  ادهد. بازنماایی زماانی فر   واژگانی را نشان می های موقعی بازنمایی زمانی  باالجدو   

اناد و تنهاا     یندها فاقد مراحل گذار آغازی و رایاانی افراین بدین معنا که  ود؛ش نشان داده می [ɸ] صورت به

میاان  گوینده درمورد گذارهای آغازی و رایاانی ساخنی باه    ،تر بیان دقیقشوند؛ به فازی را شامل می ةمرحل

د اند؛ ی  ساری از ایان ر ادادها، فاقاد زیرر اداد هساتند؛ ماننا        تی دو دستهالیّر دادهای فعّآورد.  نمی

بازنماایی  شاود.   تی همگن گفته مای الیّبه این گروه، ر دادهای فعّ ....ابیدن، نشستن بر روی صندلی و و

 ۀشاود یا  زنجیار    تکارار مای   [τɸτ]که  اس . هنگامی[ τɸτ] صورت تی همگن بهالیّفعّ زمانی ر دادهای

کاار   باه  [ɸτ+ ] ةنااهمگن، نشاان   یتالیّفعّا ر دادهای در بازنمایی  .دکن   ناهمگن را بیان میالیّر داد یا فعّ

راذیر،   بازنمایی زمانی برای ر دادهای اتمام از ی  تغییر حال  اس .  نگر ی  یا چند نمونه رود که بیا می

ای  . ر ادادهای لمحاه  شاود  نشان داده مای  [κτɸ]و  [τɸ]صورت   ی بهمانند ر دادهای دستاوردی و تح  

 (.85-84: 2004مایکئلیس، ) هستند [t]نیز دارای بازنمایی زمانی 

ساز، مراحل ایستایی را که در بازنمایی زمانی افعاا  وجاود دارد انتخااب     های ناقص ازآنجاکه سا   

حاضار  در راژوهش   منظور بررسای بهتار،   شوند؛ لذا به شدن ر دادها میسبب ناقص از این راهکنند و  می

                                                           
33. L. A. Michaelis 
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بر بازنمایی زماانی افعاالی   ساز،  های ناقص مد  تأثیر سا   شود. این ریشنهاد می بکلمحور مد  انتخاب

دهاد کاه    ایان ماد  نشاان مای     ،بیان دیگار به ؛دهد شوند را نشان می ها ترکیب می ها با آن که این سا  

شاوند چاه قسامتی را انتخااب      هاا ترکیاب مای    مایی زمانی افعالی که با آنساز از بازن های ناقص سا  

کنناد؛ بلکاه    صورت ناقص بیان می تنها ر دادها را بهساز نه های ناقص کنند. براسا  این مد ، سا   می

منظاور توصایف    ، باه دراداماه  کنناد.  را انتخااب مای   )فااز(  در بازنمایی زمانی ر دادها نیز مراحل ایساتا 

 .شود استفاده می ز مد  بازنمایی زمانی که در این بخش به آن رردا ته شدا ساز ناقص های سا  

 ها تحلیل داده -1

کردی ساورانی براساا     زباندر  ساز های ناقص فی سا  و معر  حاضر نمود دستوری ناقصبخش  در

هاای   ساا   ناد از  اهای در دس  بررسی عباارت  شود. ناقص میبررسی محور  مدار نشانه دستور سا  

ها تغییاری ایجااد    ها در ترکیب با نمودهای موقعیتی یا در آن استمراری، کامل، حا  و عادتی. این سا  

براساا  دساتور    ،هاا  شوند. دررایان هار یا  از ایان ساا       ها می کنند و یا منجر به تغییر نمود آن نمی

 شوند. محور بازنمایی می مدار نشانه سا  

 ر کردینمود دستوری ناقص د -1-3

توانند در زماان حاا  و    نمود دستوری در کردی به نمود ناقص و کامل قابل ت سیم اس . این نمودها می

بارای  در زبان کاردی ساورانی    و تغییراتی را در سا تار ر دادی افعا  ایجاد کنند. یا گذشته ظاهر شوند

صال  فعل واژگانی )فعال ساب ( مت   به بن که  رود کار می به «-a»بیان نمود ناقص در گذشته و حا  ریشوند

 ناقص در زمان گذشته اس :بیانگر نمود  زیرمثا  شود.  می
3) Rāžān          dwēnē            lagał            men         kāya=y             a-kerd. 

با                دیروز             راژان                    من          بازی   -م1ناقص ساز    -کرد-گذشته  

 «کرد. راژان دیروز با من بازی می»                                      

و مراحل رایاانی آن را نادیاده   اشاره کرده  «کردنبازی»مند ف ط به مراحل میانی عمل مثا  زباناین در  

 .داردگرفته اس ؛ بنابراین نمود ناقص 

 ساز در کردی های ناقص ساخت -1-2

شاوند کاه دراداماه بررسای      سورانی باه چهاار دساته ت سایم مای      در زبان کردیساز  های ناقص سا  

 :شوند می
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 ساخت استمراری -1-2-3

ساز، سا   استمراری اس . ایان ساا   در کاردی     عبارتی ناقصهای نمودگردان یا به یکی از سا  

کاه بار یا      شود. سا   استمراری هنگاامی  سا ته می «-a»و تکواژ تصریفی  «xarik»سورانی از عملگر 

کناد و آغااز و رایاان ر اداد را از      میانی از ر داد را انتخاب می ةشود، مرحل موقعی  واژگانی اعما  می

. ساا   اساتمراری   دکنا  د مربوطه را به ناقص تبدیل میر دا نمودِ کند؛ بنابراین رردازی  ارج می مفهوم

 شود: گویش سورانی به دو طریق نشان داده میدر 

گار  بیان a-»94»ساز  عملگر استمراریدر این حال   از ستاک فعل:پیش  «-a»تصریفی  ةالف( قرارگرفتن نشان

قبل از ستاک فعلی ظاهر شود؛ شروع، میاناه یاا تاداوم     «-a» ةکه اگر نشان  صورتاس . بدینناقص نمود 

 با رنج موقعی  واژگانی آمده اس : های زیر این سا   دهد. در مثا  آن ر داد را نشان می

4) Sārā               sēw-aka=y                a-xwārd. 

سارا            سیب -معرفه-م 1         ساز  ناقص-خوردن.گذشته                   

.« ورد سارا سیب را می»        

5) Kārŏ              mælæ-y                  a-kerd. 

کارو                  شنا-.م1ساز                   ناقص-.گذشتهنکرد                

 .«کرد کارو شنا می»

6) Sārā              a-pǝžmi-ø. 

ساز             ناقص-عطسه کردن.گذشته-.م1  سارا        

 .«کرد سارا عطسه می»

7)?? Ali           gama-ka=y                a-berdaw. 

بازی          علی       -معرفه-.م 1           ساز  ناقص-گذشته.برنده شدن               

 .«برد علی بازی را می»
8)  * ?aw          ba            ryazi                  alāqa=y                 a-bu. 

او                 عالقه                 ریاضی          به      - .م1           ساز ناقص-داشتن        

 .«داش  به ریاضی عالقه می او»

 یفعلا  جملاه حااوی  ( 4در مثاا  ) گر ر دادهای ناقص در زماان گذشاته هساتند.    بیان یادشده جمالت

[τɸ] [صاورت   باه  ای  افعاا  تح    ی اس . بازنماایی زماانی   تح  
+
 τɸɸτ [  ریشاوند  کاه   هنگاامی  .اسا

رایاانی   ةه به ن طتنها بخش میانی از ر داد را بدون توجّ شود، بر فعل مربوطه اعما  می «a»ساز  استمراری

                                                           
94- «a-» شود. تواند نمود عادتی را نیز نشان دهد که درادامه به آن رردا ته می می 
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فااز   ةبازنمایی سا تار ر دادی فعل، تنها بر مرحلا دهد. در این حال  سا   استمراری در  آن نشان می

( 5)کناد. مثاا     راردازی مای   کند؛ یعنی مراحل مرزی باین دو گاذار را مفهاوم    ( تمرکز می(ɸ) )استراح 

[τɸ] [ صاورت  تی بهالیّهای فعّتی اس . بازنمایی زمانی ر دادالیّفعّ یر داد مربوط به
+
 τɸτ   ا اسا ؛ امّا

 کاه  «a»سااز   تی ناقص اس . در این حال  تکواژ استمراریالیّر داد با نمود فعّگر ی  بیان یادشده ةنمون

شاود و   متمرکاز مای   (ɸ)فااز   ةآید در بازنمایی زمانی ِر داد بر بخش میانی، یعنی مرحلا  از فعل میریش 

ای  با نماود ماوقعیتی لمحاه    هایر دادفعل جمله از نوع ( 1)مثا  در کند.  را به ناقص تبدیل می نمود آن

 ای لمحاه  یبر فعل ،ساز سا   استمراری که هنگامیند. سته [τ] دارای بازنمایی زمانی ر دادهااین  اس .

یاباد. در ایان    تی نااهمگن )تکاراری( تغییار مای    الیّنمود آن به فعّا  ،شود اعما  می «کردنعطسه»همنون 

[صورت  حال ، بازنمایی زمانی این فعل به
+ 

τ]ɸτ[ɸτ[ فااز   ةسا   اساتمراری مرحلا  آید که  در می(ɸ )

فعال   (1)مثاا   در . کناد  با نمود ناقص تبادیل مای   یو بدین طریق آن را به ر داد کند را انتخاب می  آن

. در ایان  اسا   ]ɸτ[صاورت    باه  های دساتاوردی بازنمایی زمانی ر اداد . دستاوردی اس جمله از نوع 

تبادیل  نمود جمله به آغازی  «شدنبرنده»، بر فعل دستاوردی «a»ساز براثر اعما  سا   استمراری  نمونه

بار مراحال    ،شاود  دستاوردی اضافه می یموقعیت که سا   استمراری به هنگامی ،؛ به دیگر سخنشود می

جملاه   ،اضافه شاود   به آن «باًمرت »مانند  یقید ه اگرالبت  ؛کند آمادگی تمرکز می ةمیانی )فاز استراح ( مرحل

دهد کاه ساا   اساتمراری باه آن افازوده       ایستا را نشان می ییندافر (1)شود. مثا   تر می سا   وش

ینادهای  اازآنجاکاه فر اسا .   ]ɸ [دارای بازنمایی زمانی ،ایستا اس  ییندافر که «داشتن عالقه»شده اس . 

. ایان  نیساتند ساا    در ترکیب با ساا   اساتمراری  اوش    ،ر داد متمرکز هستند ةایستا  ود بر میان

 :  داردمحور  مدار نشانه در دستور سا  را ساز سا   زیر  تکواژ تصریفی ناقص
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لگزیم، کلماه  تصریفی اس  که طی آن از  ،استمراری اس . این سا   یسا ت ، مربوط بهباالنمودار  

گر لگزیم اسا  و ساا تار   بیان  ،نشان داده شده «د تر» ةفم ل  منزلة ای که به فهشود. سا تار م ل  سا ته می

طور که از نمودار قابل برداش  اس ، قسم  فٌرم ایان نشاانه،    کلمه اس . همان ۀکنند بیان «مادر»ای  فهم ل 

 ؛ساا ته شاده اسا     (a)سااز   تصریفی نااقص  ةدهد که سا   استمراری از ی  لگزیم و نشان نشان می

ماادر و  هاایِ   هفا ند و تفااوت م ل  امادر و د تر یکسانموضوعِ -های نحوی و سا   فهبر این، م ل افزون 

 ،گر این اسا  کاه ساا   اساتمراری    فریم مادر بیان ةفشود. م ل  ها می وط به قسم  معنایی آند تر مرب

 آن (Y)میاانی   ةشاود، مرحلا   که این سا   با ر داد مربوطه ترکیب می ساز اس . هنگامی ناقص یسا ت

همننین، این ساا   باا زماان گفتاار      ؛گذارد رردازی کنار می کند و رایان عمل را از مفهوم را انتخاب می

 سازبودن سا   استمراری اس .   د ناقصگیرد و این امر  ود م یّ می را دربر روشانی دارد و آن هم

سااز در   دومین ساا   اساتمراری   ،«-a» همراه با تکواژ تصریفی «xarik»عملگر  :«xarik»عملگر با  ب(

 شود: کردی سورانی اس  که درادامه بررسی می

 «xarik»در گویش سورانی تکواژهاای   :a-» (xarikbu+ a+verb)» و تکواژ تصریفی «xarik»عملگر 

گیرناد.   فاصله ریش از بن ماضی یا مضارع قرار مای گر نمود استمراری هستند که با فاصله یا بیبیان «a»و 

دهاد و بار کااری کاه در جریاان       زمانی نشان مای  بازۀاستمرار و تداوم ر داد را در ی   «xarik»عملگر 

د نماود  اساتفاده از ایان تکاواژ، م یّا     گیارد.  کند و شروع و رایاان عمال را درنظار نمای     اس  دالل  می

هماراه باا رانج موقعیا      « a-»+«xarikbu»سااز   های زیر سا   ناقص در مثا . استمراری در جمله اس 

 واژگانی آمده اس :

9) kārgar-ak-ān         xarik-bu-n                māl-aka-yān       sāz            a-kerd. 

    کارگر-معرفه-جمع      استمراری-گذشته-.ج1      خانه-معرفه-.ج1    درست        ساز  ناقص-.گذشتهنکرد

 .«سا تند کارگرها داشتند  انه را می»
10) Ali                        xarik-bu-ø                 pyāsa=y         a-kerd. 

       علی                     استمراری -گذشته-.م1    قدم   -.م1          ساز ناقص-کردن.گذشته                       

 .«زد علی داش  قدم می»
11) Hīwā                  xarik-bu-ø                   la       dargā=y            a-dā. 

        هیوا             استمراری      -گذشته-.م1         به        در-.م1               ساز ناقص-زدن.گذشته ضربه      

 .«زد هیوا داش  در می»
12)?? Hossein         dwēnē                 xarik-bu-ø                a-merd-ø. 

         حسین            دیروز                     استمراری -گذشته-.م1     ساز ناقص-مردن.گذشته-.م1      
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 .«مرد حسین دیروز داش  می»
13) * ?aw     xarik-bu-ø            Sārā=y     xwaš      a-wist. 

             او        استمراری-گذشته-.م1    سارا-.م1دوست        ساز ناقص-خواستن.گذشته               

 .«داش  او داش  سارا را دوس  می»

[τɸ] [ صاورت  باه  ای  ر ادادهای تح    ی اس . بازنمایی زماانی  تح   یر داد ۀکنند بیان( 3) مثا  
+
 

τɸɸτ [  در اثر اعما  عملگرهایاس . «a-»  و«xarik»   میاانی از ر اداد    ةتنهاا مرحلا   ،بر فعال مربوطاه

را انتخااب   (ɸ)اساتراح    ة. در این حال  سا   استمراری در بازنمایی زماانی مرحلا  شود برجسته می

اسا  کاه    یتی ناقصا الیّر داد فعّ مربوط به (80)مثا   .دشو شدن ر داد می؛ بنابراین سبب ناقصکند می

[τɸ] [ صاورت  تی بهالیّدر زمان گذشته صورت گرفته اس . بازنمایی زمانی ر دادهای فعّ
+
 τɸτ [  ؛اسا 

بار بخاش میاانی از     شاوند؛  بر این ر دادها اعما  می «a»و « xarik» سازهای ناقص که سا   هنگامیا امّ

را باه نااقص تبادیل     هاا  شاوند و نماود آن   متمرکز می (ɸ)استراح   ةر داد؛ یعنی مرحلبازنمایی زمانیِ 

هساتند.   [τ] ن افعا  دارای بازنمایی زماانی ای اس . ای فعل جمله جزء افعا  لمحه (88)در مثا   کنند. می

منظاور   ساز باه  در ترکیب با سا تارهای ناقص ،استراح  هستند ةای فاقد مرحل ازآنجاکه ر دادهای لمحه

بازنماایی   حالا  . در این یابد تغییر می تی تکراریالیّها به فعّنمود آنها، تغییر نمود داده و ا آنسازگاری ب

[صورت  زمانی این فعل به
+ 

τ]ɸτ[ɸτ[ فاز ةاس  که سا   استمراری مرحل (ɸ) کناد.  را انتخاب مای   آن 

گار  بیاان  (82)ثاا   ا م؛ امّا اس  ]ɸτ[صورت   دستاوردی اس . بازنمایی زمانی این افعا  به یفعل «مردن»

یادشاده   اس  در این صاورت ساا     دستاوردی اس  که سا   استمراری بر آن اعما  شده یموقعیت

 یماوقعیت  کاه ساا   اساتمراری باه     هنگاامی  ،عبارت دیگر سازد. به آمادگی ِر داد را برجسته می ةمرحل

ساا     (89)مثاا   در  .شاود  فاز آمادگی ر اداد متمرکاز مای    شود بر مراحل میانیِ دستاوردی اضافه می

ا ؛ امّا اسا   ]ɸ[ صاورت  باه  ایستا هاییندافربازنمایی زمانی افزوده شده اس .  ییفعل ایستا استمراری به

در ترکیاب باا ساا   اساتمراری      ،شاوند  مای متمرکاز   هار اداد  ة اود بار میانا    یندهاااین فر ازآنجاکه

 .  نیستندسا     وش

کناد.   بازنماایی مای  محاور   مدار نشاانه  در دستور سا   را «xarik»ساز  سا   استمراری ،نمودار زیر 

شاود.   ی  لگزیم اسا  و هساته محساوب مای     «xarik» ،از این نمودار قابل برداش  اس  طور که همان

اس  که همان فاعل جملاه اسا     NP  ی  گیرد؛ عنصر اوّ فة ظرفی  این لگزیم دو عنصر را دربرمیم ل 

صاورت   اس  که نمایة آن به «a-v»ب در این سا   دارای فرم ب اس . فعل مرک و عنصر دوم، فعل مرک 

a ا نمایاة ساا       اسا ؛ امّا  الیّا معنا که فعل مربوطه یا  فعّ نشان داده شده اس ؛ بدینs    اسا  کاه
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 آن اس .یی دهندۀ ایستا نشان
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 «xarik»ساز  ساخت استمراری (.4) نمودار

آغاازی، میاانی    ةب( شامل سه مرحلدهد که موضوع دوم )فعل مرک  قسم  فریم این نمودار نشان می 

کناد؛   ایساتا( انتخااب مای   را )فاز  میانی آن ةمرحل «xarik»ساز  و استراح  رایانی اس  که سا   ناقص

راردازی   شود و رایان عمال را از مفهاوم   میانی عمل متمرکز می ةسا   استمراری بر مرحل ،تر بیان دقیق به

بار ایان، قسام  فاریم     افازون   ؛کناد  گذارد و به این ترتیب ر داد مربوطه را به ناقص تبدیل می کنار می

گار  له  اود بیاان  ئگیرد کاه ایان مسا    می را دربر 95گر این اس  که این سا   زمان موضوعسا   بیان

 بودن سا   اس .ناقص

 ساخت عادتی -1-2-2

کند؛ بنابراین ساا   عاادتی اساتراح      می  از ی  موقعی  مشابه را بیان یهای متفاوت عادتی نمونه نمود

منجار باه   گوناه  ایان  بارد و  کند و مرزهاای رایاانی افعاا  را از باین مای      بین این ر دادها را انتخاب می

از فعال نشاان   ریش  «-a»ریشوند تصریفی  ةوسیل شود. این نمود در گویش سورانی به ها می شدن آن ناقص

تی عمال نشاان   شود تا ماهیا  عااد   دادن نمود عادتی از قیدهای زمان استفاده میبرای نشان شود. داده می

 آمده اس :های زیر این سا   همراه با رنج موقعی  واژگانی  در مثا  .داده شود

14) men                   hamiša              māl-m                   sāz               a-kerd. 

        من                 همیشه                  خانه   -.م3                درست        ساز    ناقص-کردن.گذشته

 .«سا تم من همیشه  انه می»

                                                           
35. topic time 
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15) ima                 hamiša           telefon-i        qesa           a-ka-in. 

        ما                    همیشه                تلفنی            صحبت      ساز  ناقص-کردن-.ج3                      

 .«کنیم ما همیشه تلفنی صحب  می»
16) men                hamiša               kay-aka                      a-bamawa. 

        من               همیشه                    بازی -معرفه              ساز     ناقص-شدن برنده        

 .«برم من همیشه بازی را می»
17) Kārŏ                hamiša             a-ghoxe-t. 

        کارو                 همیشه      ساز          ناقص-کردن سرفه-.م1         

 .«کند کارو همیشه سرفه می»
18) ?aw                 hamiša             ?am        masala           a-zāne-t. 

         او                  همیشه                 این           مسئله         ساز    ناقص-دانستن-.م1 

 .«داند له را میئاو همیشه این مس»

نماود عاادتی هساتند. در ایان جماالت       ۀکنند بیان «همیشه»و قید  «-a»، عملگر باالهای  مثا  ةدر هم 

 تی تکاراری الیّر ادادهای مربوطاه باه فعّا     ابتادا  شاود،  هاا اضاافه مای    که سا   عاادتی باه آن   هنگامی

]
+ 

τ])ɸτ[ɸτ([ اساتراح  میاانی   ،شوند، سپس سا   عادتی تبدیل می (ɸ )  هاا   را از بازنماایی زماانی آن

ای اس  کاه   . استراح  میانی در این ر دادها، مرحلهکند و ر دادها را به ایستا تبدیل می کند انتخاب می

 مثاباة  هاا باه   بین  انه ساا تن  ة( وقف84) ةبرای مثا  در نمون ؛گیرد بین دو تکرار از همان ر داد قرار می

مادار   در دساتور ساا     «-a»سااز   کاه بازنماایی عملگار عاادتی     ازآنجا شود. استراح  میانی انتخاب می

ناد، از بیاان آن در اینجاا    دارهاای مشاابهی    ساز اس  و ساا    استمراری «-a»محور مشابه عملگر  نشانه

 .شود ررهیز می

 ساخت کامل -1-2-1

کاه   «uwa-» . در کردی سورانی عملگار توان به سا   کامل اشاره کرد می ساز ناقصهای  از دیگر سا  

که بر یا  موقعیا     گر سا   کامل اس . این سا   هنگامیشود، بیان می در انتهای ستاک فعلی واق 

شود؛ در بازنمایی زمانی آن ر اداد، فااز رایاانی را انتخااب کارده و مراحال دیگار را         واژگانی اعما  می

هاای زیار    در مثا . شود استراح  رایانی عمل متمرکز می ةگیرد. درواق  عملگر نمودی بر مرحل نادیده می

 شود: این سا   همراه با رنج موقعی  واژگانی نشان داده می

19) Sāzān                     ketēb-aka=y                       ĉāp           kerd-u-wa. 
      سازان                     کتاب  -معرفه-.م1                  چاپ           کرد -مفعولاسم -فعل ربطی   

 .«سازان کتابش را چاپ کرده اس »
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20) Maryam   labāray   ketēb-aka=y   lagal    men   qǝsa-y        kerd-u-wa.  

             کتاب       دربارة        مریم-معرفه-.م1صحبت     من          با  -.م1کرد   -اسم مفعول-فعل ربطی    

.«مریم در مورد کتابش با من صحب  کرده اس »  
21) Ali                             top-aka=y                           taqānd-u-wa. 

توپ                           علی      -معرفه-.م1ترکاندن                      -اسم مفعول-فعل ربطی     

 .«علی توپ را ترکانده اس »
22) Men                          la           darga-m           dā-wa. 

         من                         به           در  -.م3            زدن  ضربه-ربطی فعل      

 .«ام من در زده»

23) Ali                           Hassan-i                         xwashwist-u-wa. 

       علی                         حسن -.م1                        دوست داشتن-اسم مفعول-فعل ربطی   
 .«اس  علی حسن را دوس  داشته»

 ĉāp»  ای بار فعال تح     «uwa»ساز  کامل عملگر ،این نمونهدر  .دارد ی جمله ی  فعل تح   (83) در مثا 

kǝrdn» رذیر باوده   ی جزء افعا  اتمامرا به ناقص تبدیل کرده اس . ازآنجاکه افعا  تح   اعما  شده و آن

 مثاباة  ای را باه  نتیجاه  ةای هستند، لذا سا   کامل در بازنمایی زمانی ر داد، مرحلا  نتیجه ةو دارای مرحل

 باه  مرباوط  (20)مثاا   . کناد  را باه نااقص تبادیل مای    و نمود ر داد  کند فاز استراح   ود انتخاب می

[τɸ][بازنمایی زمانی این ر داد  .تی اس الیّفعّ یر داد
+
 τɸτ [ اعماا  عملگار   اثر در ،در این مثا . اس

در  «uwa»سااز   کامال  عملگار در ایان حالا    شاود.   تی ناقص تبادیل مای  الیّساز، نمود جمله به فعّ ناقص

. مثاا   کناد  فاز رایانی  ود انتخاب مای  مثابة از تغییر رایانی را بهرس  بازنمایی زمانی ِر داد، فاز استراح 

،  ایان نموناه  در  .اس  ]ɸτ[صورت   بازنمایی زمانی این ر داد به .دستاوردی اس  یموقعیت گربیان( 28)

 مثاباة ای ر اداد را باه   نتیجاه  ة، مرحلا آندر بازنمایی زمانی شده و اعما   بر ر داد مربوطه  سا   کامل

دهاد. بازنماایی    ای را نشان مای  با نمود موقعیتی لمحه یر داد (22)کند. مثا   ای ایستا انتخاب می مرحله

متمرکاز   τاز راس   فازِ ةبر مرحل «wa»ساز  سا   کامل ، نمونهاین در اس .  ]τ[صورت  زمانی این فعل به

کاه ساا      اسا  ایساتا   ییناد افر مربوط به (29)کند. مثا   تبدیل می یر داد ناقص را به شود و آن می

 ،در بازنماایی زماانی  اود تغییاری نادارد      «داشاتن دوس »کامل به آن افزوده شده اس . ازآنجاکه فعل 

تواناد راس از    رایان رسیده اس  )هرچند این ر داد مای گر این اس  که این ر داد در زمان گفتار به بیان

شاود؛    مای  لیباد ت ای  همگن یاا تح   تی الیّفعّ گفتار دوباره شروع شود(؛ در این حال  فعل ایستا به ةلحظ

کند. نماودار زیار بازنماایی     از تغییر رایانی را انتخاب میرس  فاز ة، مرحل«uwa»ساز  بنابراین سا   کامل
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 دهد: محور نشان می مدار نشانه سا   کامل را در دستور سا  
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 ساخت کامل (.1)نمودار 

شاود. ایان لگازیم در     ی  لگزیم اس  و هسته محسوب مای  سا   کامل همانند سا   استمراری 

اس  که همان فاعل جمله اس  و عنصار   NP  ی  رذیرد؛ عنصر اوّ بخش ظرفی   ود دو عنصر را می

آن  ةرود کاه نمایا   کار می صورت اسم مفعو  به دوم، ی  گروه فعلی اس . فعل مربوطه در این سا   به

 sساا     ةا نمایا اسا ؛ امّا   91معنا که فعل مربوطه یا  ر اداد  نشان داده شده اس ؛ بدین eصورت  به

گار  باهم برابرند که بیان State-frو  Final-rest-frهای  نمایه ،آن اس . در این سا   ییایستا ۀدهند نشان

کناد و باه    را انتخااب مای   (y) ساز، فاز رایانی ر داد ناقص یسا ت مثابة به «uwa-» این واقعی  هستند که

کناد. ساا   کامال همانناد ساا   اساتمرای زماان         این ترتیب ر داد مربوطه را به ناقص تبدیل مای 

 شود. موضوع را شامل می

 زمان حال -1-2-4

ر اداد را دربرگیارد،    تواناد کال    گااه نمای  زمان حا  هایچ  رسزمانی محدود اس ،  ةدر زمان حا  دامن

بنابراین انواع ر دادها در زمان حا  ناقص هستند. در زبان کردی سورانی، زمان حا  هماواره باا تکاواژ    

هاای   در ترکیاب باا اناواع موقعیا      ،سااز اسا    ناقص یتکواژ همراه اس . این تکواژ که «-a»تصریفی 

عباارتی  شود؛ باه  ها می جر به تغییر نمودی آنکند و من واژگانی، تنها مراحل میانی ر دادها را بازنمایی می

هاای   کناد. در مثاا    ها تحمیل مای  دبودن را بر انواع موقعی بودن و نام یّزمان حا  همیشه ویژگی ناقص

   :شودبررسی میانواع نمودهای موقعیتی در ترکیب با زمان حا   زیر

                                                           
36. event 
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24) kārgar-ak-ān                  istā             māl             sāz       a-ka-n. 

       کارگر-معرفه-ج               اآلن               خانه            درست    ساز ناقص-کردن-.ج1     

 .«سازند کارگرها اآلن  انه می»

25) Sāwān        istā          lagal       rafigh-ak-ān=i              kaya    a-kā-t. 

 سااوان            اآلن           باا               دوست-معرفه-ج=.م1            ساز     بازی ناقص-کردن-.م1               

         

 «کند. یش بازی میها ساوان اآلن با دوس »
26) Sārā                  istā                 la         hŏš              a-ĉǝ-t. 

                               سارا                   اآلن              از       هوش            ساز ناقص-حا .رفتن-.م9

 .«رود سارا اآلن از هوش می»
27) Ali                   istā                    zor                      a-koxe-t. 

                                علی                 اآلن                      یلی                  ساز ناقص–سرفه کردن -.م9

 .«کند علی اآلن  یلی سرفه می»
28) Zahrā                istā                 masal-aka                      a-zāne-t. 

                                         زهرا                   اآلن                لهئمس-معرفه                  ساز ناقص-دانستن-.م9

 .«داند له را میئزهرا اآلن مس»

ان حاا  تنهاا بخاش    زما  در زمان حا  بیان شاده اسا .  که  اس   یتح   یر داد گربیان( 24) مثا  

راردازی   دبودنش، رایان عمال را از مفهاوم  دلیل نام یّکند و به را بازنمایی می «سا تن انه»میانی از ر داد 

 مثاا  . کناد  تمرکز می( ɸ)فاز  ةگذارد. این سا   در بازنمایی سا تار ر دادی فعل، تنها بر مرحل کنار می

که سا   زماان حاا  بار یا  ر اداد فعاالیتی        اس . هنگامی تیالیّبا نمود فعّ یر داد مربوط به (25)

متمرکاز   (ɸ)فااز   ةر داد بر بخش میانی، یعنای مرحلا   شود؛ سا   مربوطه در بازنمایی زمانیِ اعما  می

 یماوقعیت  گار بیاان  (21) ی(. مثاا   کند )همانند ر دادهای تح   را به ناقص تبدیل می شود و نمود آن می

صاورت    باه  های دستاوردیبازنمایی زمانی ر داددستاوردی اس  که زمان حا  بر آن اعما  شده اس . 

] ɸτ[  ةکند و افعا  دستاوردی فاقد مرحلا  میانی ر دادها را برجسته می ةجاکه زمان حا  مرحلازآن. اس 

راردازی   شاود و  اود ر اداد از مفهاوم     آمادگی ر داد متمرکز می ةبنابراین زمان حا  بر مرحل ؛اند میانی

شود، بر مراحال   دستاوردی اضافه می یموقعیت که زمان حا  به هنگامی ،بیان دیگرشود؛ به کنار گذاشته می

نماود ماوقعیتی    دارای «کاردن سارفه » (21)مثاا   در کند.  آمادگی تمرکز می ةمیانی )فاز استراح ( مرحل

طاور   یابد. همان تغییر می تکراریتی الیّنمود آن به فعّ ،فعلاین براثر اعما  زمان حا  بر  کهاس  ای  لمحه

ای فاقاد   جاکه افعا  لمحاه شود و ازآن نی ر دادها متمرکز میمیا ة، زمان حا  بر مرحلگفته شدتر که ریش
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منظور سازگارشدن این ر دادها با ویژگی تداوم زمان حاا ، نماودگردانی     بهبنابراین  میانی هستند؛ ةمرحل

 شود. در این حالا ، بازنماایی زماانی ایان فعال باه       تبدیل می تی تکراریالیّدهد و نمود آن به فعّ رخ می

]
+ 

τ]ɸτ[ɸτ[ ایستا را نشاان   ییندافر (21)کند. مثا   را انتخاب می  فاز آن ةتبدیل شده که زمان حا  مرحل

. دارد ]ɸ [بازنماایی زماانی   ایساتا اسا ،   ییندافر که «دانستن»دهد که با زمان حا  ترکیب شده اس .  می

د و ینادهای ایساتا نام یّا   اروند؛ زیارا فر  کار می راحتی با آن به ایستا با زمان حا  سازگاری دارند و به افعا 

دهناد. بازنماایی    هماهنگی معنایی کاملی از  ود نشاان مای   ،رایان هستند و هنگام ترکیب با زمان حا  بی

 صورت زیر اس : محور به مدار نشانه این سا   در دستور سا  
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 ساخت زمان حال (.1) نمودار

تصریفی اس  که طی آن از لگزیم، کلماه   ،دهد. این سا   سا   زمان حا  را نشان می باالنمودار  

گار لگازیم اسا  و ساا تار     بیان ، د تر نشان داده شده ةفم ل  مثابة ای که به فهشود. سا تار م ل  سا ته می

ز یا  لگازیم و   دهد که زمان حاا  ا  کلمه اس . قسم  فرم این نشانه، نشان می ۀکنند بیان ،ای مادر فهم ل 

 یساا ت  گر این اس  که زمان حاا  فریم مادر بیان ةفسا ته شده اس . م ل  (a)ساز  تصریفی ناقص ةنشان

 بار افازون   ؛شاود  روشانی دارد و زمان گفتار را نیز شامل می ساز اس . این سا   با زمان گفتار هم ناقص

کناد و   میاانی ر اداد را انتخااب مای     ةص اس ، این ساا   مرحلا  مشخ  state-frطور که از  این، همان

 شود. شدن ر دادها میترتیب منجر به ناقصبدین

 گیرینتیجه -4

از دریناة دیگاری   کردی ساورانی    ، سعی بر آن بود تا نمود دستوری ناقص درگویشحاضر در رژوهش

براساا  ماد    های مختلاف   بر موقعی ها   و تأثیر آنساز  های ناقص  سا  رو، ابتدا از این ؛شودبررسی 
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. محور نشان داده شاد  دار نشانهم ها در دستور سا   بازنمایی زمانی آن سپس و شد بررسیمحور انتخاب

 نشان داد که: نوشتار ریش روشده در مباحم مطر 

کاه باا    . این عملگرهاا هنگاامی  هستند« -uwa, xarik, a-»ساز در کردی سورانی شامل  عملگرهای ناقص

شاوند و رایاان عمال را از     شوند، تنها بر بخشی از آن ر دادها متمرکز می ترکیب میر دادهای متفاوت 

افازون بار ایان     ؛نامناد  سااز مای   ایان عملگرهاا را نااقص    ،هماین دلیال  گذارند؛ به رردازی کنار می مفهوم

کامل، عادتی و زمان حاا    های استمراری، شامل سا  کردی سورانی   ساز در گویش های ناقص سا  

 شاوند: ساا   اساتمراری    شادن ر ادادها مای   ناوعی سابب نااقص   بهها  این سا  هری  از  .هستند

ساا    این  .کند میانی از ر داد را انتخاب می ةشود، مرحل بر ی  موقعی  واژگانی اعما  می که هنگامی

ر ادادها  شادن  منجر به نااقص  کند و تمرکز می (ɸ)فاز  ةدر بازنمایی سا تار ر دادی فعل، تنها بر مرحل

میاانی( هساتند و ساا       ةفاقد تاداوم )مرحلا  ای و دستاوردی  های لمحه ا ازآنجاکه موقعی ؛ امّشود می

سازگارشادن باا ساا       راساتای بناابراین ایان ر ادادها در    ؛متاداوم نیااز دارد   یاستمراری به ر اداد 

 سازد.   ها را برجسته می شوند؛ سپس سا   استمراری مراحل میانی آن نمود می استمراری، دچار تغییر

کاه   هنگاامی  .شاود  سا   عادتی، همانند سا   استمراری بر مراحل میاانی ر ادادها متمرکاز مای     

تبادیل   تی تکاراری الیّشود، ر ادادهای مربوطاه باه فعّا     های مختلف اضافه می سا   عادتی به موقعی 

و مرزهاای   کناد  ها انتخاب می را از بازنمایی زمانی آن (ɸ) عادتی استراح  میانی شوند، سپس سا   می

ساا   کامال   از طرف دیگر،  ؛شود ها می شدن آنمنجر به ناقصگونه اینبرد و  رایانی افعا  را از بین می

کارده و  های واژگانی، در بازنمایی زماانی آن ر ادادها، فااز رایاانی را انتخااب       هنگام ترکیب با موقعی 

شاود و   استراح  رایانی عمل متمرکز می ةگیرد. درواق  عملگر نمودی بر مرحل مراحل دیگر را نادیده می

ساا   زماان حاا  نیاز در ترکیاب باا اناواع         کناد.  طریق نمود ر دادها را به نااقص تبادیل مای   بدین

هاا   شادن آن ه نااقص کناد و منجار با    های واژگانی، تنها مراحل میانی ر دادها را بازنماایی مای   موقعی 

 کند. تمرکز می (ɸ)فاز  ةدادی فعل، تنها بر مرحلاین سا   در بازنمایی سا تار ر  .شود می
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