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Abstract 
Relative clause construction in Iranian languages appears mainly in sentences as a 

subordinate clause and acts as a describer for the preceding noun. Following Dixon's (2010) 

framework, our aim in this paper is to study and describe the relative clause construction in 

Kurmanji dialect of Kurdish. This construction is generally of two types which can be 

considered as canonical and non-canonical with their own syntactic features. Relative 

clauses can be either restrictive or non-restrictive according to the information given about 

the head. Restrictive clauses cannot be omitted, because they give new information, while 

non-restrictives can; since the information they give are not always necessary. In Kurmanji, 

a third type can be identified which is called cleft relative clause in which the head is 

focused. In this dialect, relative clauses are absolutely in accordance with a head. These 

clauses are external and come after the head. The data on which this study is based on 

interviews with native speakers of Kurmanji as well as a book called Az Ensanəm. 
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 مقالة پژوهشی

 کرمانجی کردیبررسی ساخت بند موصولی در 

2کهن مهرداد نغزگوی، 1شاهو مجیدی
 

دانشیار  -2 ، همدان، ایران.، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکدة ادبیات و علوم انسانیشناسی همگانی ارشد زبانآموختۀ کارشناسی دانش -1

 .دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران بیات و علوم انسانی،دانشکدة اد شناسیگروه زبان

 25/1/1399پذیرش:   23/12/1398 دریافت:

 چکیده
 اسمی گروه یا اسم گر، توصیف نقش در و شود می ظاهر جمله در پیرو بند صورت بهطور معمول به ایرانی های زبان در موصولی بند

 ،منظتور  ایت   بته  شده استت   بررسی کرمانجی کردی در موصولی بند اختس حاضر پژوهش در. کند می توصیف را خودپیش از 

 گونۀ دو به توان می یکلّ طور به را ساخت ای  دیکسون از نظر گرفت. قرار پژوهش انجام مبنای( 2010) دیکسون دبلیو ام آرنظرات 

 که العیاطّ لحاظ به را موصولی های دبن همچنی  وی. دارند را خود نحوی های صهمشخّ هریک که کرد تقسیم متعارف نا و متعارف

 یالزمت  العاطّ تحدیدی بندهای از آنجا که  کند می تقسیم تحدیدی  غیر و تحدیدی های بند به دهند، می خودپیش از  هستۀ درمورد

 در. کترد  فحتذ  توان می ،دهند می اضافه العاطّ چون را تحدیدی  غیر بندهای و هستند حذف قابل  غیر ،دهند می ارائه هسته درمورد

. شود می کیدأت اسمی هستۀ بر آن در که دارد وجود اسنادی ساخت عنوانبا دیگری موصولی ساخت نوع، دو ای  برافزون  کرمانجی

 های بند. باشد اسمی هستۀ دارای قطع طور به باید و رود کار به اسمی هستۀ بدون که ندارد وجود ای موصولی بند هیچ گویش ای  در

 کتاب و گویشور چند با مصاحبه از راهحاضر  پژوهش های داده. شوند می واقع هسته از پس و هستند برونی جیکرمان در موصولی

 .اند شده آوری جمع (1380 میالن، قلیکی) ئنسانم ز ئه

 .کرمانجی اسنادی، نما، هسته، بند موصولی، موصولی ها: کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

. شتود  متی  تقسیم پیچیده و بمرکّ ساده، انواع به ساختار از لحاظ زبانی واحد تری بزرگ عنوان به جمله

 چند یا یک و پایه بند یک از نیز پیچیده جملۀ و پایه هم بند چند یا دو از بمرکّ بند، یک از ساده جملۀ

 ،گیترد  متی  قرار پیچیده جمالت گروه در که هایی ساخت تری  رایج از یکی. است شده تشکیل پیرو بند

اند  دی از ای  نوع ساخت نحوی ارائه دادهشناسان تعاریف متعدّ زبان است  موصولی بند دارای جمالت

هتای   بند موصولی یکی از وابسته ،وی باوراشاره کرد  به (176: 2001) 1نتوان به گیوُ که از آن جمله می

و حضور بند موصولی را اکند.  گروه اسمی را توصیف می 2هستۀ گر دارد و اسم است که نقش توصیف

ه شنونده را به اسمی معطتوف  زیرا توجّ  داند میمطابق زبانی  3درکنار هستۀ خود، با اصل تصویرگونگیِ

 نیز بندهای موصتولی  (148: 2007) 4ند موصولی بالفاصله کنار آن قرار گرفته است. رَدفوردکند که ب می

از خود در بند پیش  6به مرجع 5موصولی یضمیر مثابۀ بهداند که  می whهای دارای  ای از ساخت را گونه

 9آزاد و 8تحدیتدی  ، غیتر 7. وی بندهای موصولی را به بندهای موصولی تحدیتدی دهند ارجاع میباالتر 

 است.  بندی کرده تقسیم

در  بر ای  باور است کته بنتد موصتولی    (165: 1387) الدینی ةایرانی هم مشکو انشناس میان زبان در 

رود. در ابتتدای بنتد    کار متی  بندی است که پس از هسته و در جایگاه پایانی گروه اسمی به زبان فارسی

می در ابتدای بند موصولی ممک  است بتا نشتانۀ   شود. هستۀ اس ظاهر می کهموصولی الزاماً حرف ربط 

دنبال اسم نکره ظاهر شتود،   پیش از بند موصولی به یکار رود. در مواردی که نشانۀ  یا بدون آن به ی

د، بند موصولی تحدیدی و نآی دنبال اسم نکره میکه به دست از بندهای موصولیبه آن. استنشانۀ ربط 

تحدیدی   د، بند موصولی غیرنآی نبال اسم معرفه، اسم جنس و اسم نوع مید که به ای موصولی هایبه بند

 های زیر: مانند نمونه  شود میاطالق 

  ساختمانی که فروریخت. الف.( 1

                                                                                                                                                              
1. T. Givon 

2. Head 

3. Iconicity 
4. A. Radford 

5. Relative pronoun  

6. Antecedent  

7. Restrictive 

8. Non-restrictive 
9. Free relative clause  
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 تحدیدی است.نوع  ازبنابرای  بند موصولی   اسم نکره است یساختمان

  .که به اصل خویش آگاه بود موالنا ب.

 .استتحدیدی  نوع غیر بند موصولی ازبنابرای    معرفه است موالنا

 به آن ختواهیم پرداختت، ایت     در ادامهکه  کرمانجی کردیهای ایرانی و ازجمله  در همۀ زبان تقریباً

زمترة   در ابتدای بخش به ای  نکته اشاره شد که ساخت موصتولی در  توان مشاهده کرد. وضعیت را می

طتور   یک بند پایه و یک یا چند بند پیرو هستند. بهل از گیرد  جمالتی که متشکّ جمالت پیچیده قرار می

. بتا ارائتۀ   استتفاده کترد    هجملت یتک  بیش از دو بنتد در   صالبرای اتّسه الگوی متفاوت از توان  میی کلّ

 :شودبررسی میهایی از زبان فارسی ای  موضوع  مثال

 ]وقتی او آمد[، ]همه رفتند[. (2

 است[. تهدانم ]که چه کسی کتاب را برداش م  می (3

 شناسم. است[ می م  ]کسی که کتاب را برداشته (4

کتدام   ا هتیچ امّت   اند وصل شده به هم 1است که با کلمۀ ربط  از دو بند پایه و پیرو تشکیل شده (2)جملۀ 

 :هستندمستقل  هم از لحاظ صوری اند و به درون دیگری قرار نگرفته

 .همه رفتند، وقتی او آمد )تکرار( .2

 بند پیرو       بند پایه                    

درون دیگتری   یها را مشاهده کرد به ای  معنا که بنتد   بند 2شدگی توان درونی می (4)و  (3)در جمالت 

بلکته میتزان    ،دهتد  خوبی نشان متی  بودن جمالت را بهتنها پیچیدهشود. ای  قاعدة نحوی نه قرار داده می

اساسی  یتفاوتهم  باجمله دو ای   ،وجود ای   . باکند مینمایان  ها را هم دهندة آن وابستگی عناصر تشکیل

 فعل جمله در 3متوان متمّ که در نقش مفعول آمده است، می را عبارت درون قالب (3)دارند  در جملۀ 

خود پیش از  ( بندی موصولی را در خود جای داده است که هستۀ گروه اسمی4ا جملۀ )امّ  نظر گرفت 

 کند: را توصیف می

 .است که چه کسی کتاب را برداشتهدانم  )تکرار( م  می .3

 شناسم. ، میکه کتاب را برداشته است )تکرار( م ، کسی .4

                                                                                                                                                              
1. Linking word  

2. Embedding  

3. Complement  
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معنا یک کار برده شود و  تنهایی به: بندی که بهگذاشتتفاوت  گونهای  توان  میمیان بند پایه و پیرو 

  فاعتل  کردبندی  به سه دسته تقسیمتوان  نیز میا بندهای پیرو ر (.5) شود بند پایه نامیده می ،باشد  داشته

کتار بترده    م فعل جملته بته  متمّ مثابۀ که به 2متمم بندی .(6کند ) که در نقش فاعل جمله عمل می 1بندی

گتروه استمی    ،بند موصولی منزلۀ ( که در آن بند پیرو به8مانند جملۀ ) مواردیدر نهایت و  (7شود ) می

 .(200: 2006 ،3کارنی)د کن خود را توصیف میپیش از 

 خورد. ه غذایش را نمیبچّ (5

 جا دارد ]که به دیدن او برویم[. (6

 ما قصد داریم ]که ای  خانه را بخریم[. (7

 مردی ]که دیروز دیدیم[ پدر علی بود. (8

دهنتدة   ، انتواع و اجتزات تشتکیل   ساخت بند موصولی ،براساس چارچوب نظری مقالهبخش دوم در 

 در بخش چهتارم و  نوع ساخت در گویش مورد نظر وضعیت ای  در بخش سوم .شود بررسی می ها آن

 د آمد.دست خواهپژوهش به گیری درمورد موضوع نتیجه

 لیوبند موص -2

 استت و از  گتر استم یتا گتروه استمی       بند موصتولی توصتیف  معتقد است که  (314: 2010) 4دیکسون

را برای ای  نوع ساخت نحوی  6و نامتعارف 5تعارف. وی دو گونۀ مودر میشمار به تری  جمالت پیچیده

 :استها مشاهده شده، دارای خصوصیات زیر در همۀ زبانکمابیش  که گیرد. ساخت متعارف نظر می در

ای بتا   ای  نوع ساخت دارای دو قسمت شامل بند پایه و بند موصولی است که درکنار هتم جملته   :الف

 کنند. آهنگی یکسان ایجاد می

 حضور یابد. ها آنتواند در هرکدام از  دارند که می یعضو مشترک 7ساخت بند در زیرای  دو  :ب

شتناختی   لحاظ معنتی است. به  کنندة عضوی است که در بند اصلی یا پایه آمده بند موصولی توصیف پ:

 دهد. العی درمورد هسته یا همان عنصر مشترک میای  نوع بند اطّ
                                                                                                                                                              
1. Specifier clause  

2. Complement clause  

3. A. Carnie 

4. R. Dixon  

5. Canonical  

6. Non-canonical  

7. Deep structure  
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و عناصتری   1که شتامل گتزاره   های بند باشد صهنحوی دارای مشخّلحاظ باید به بند موصولی، خود :ت

 است که گزاره الزم دارد.

  طور شود و به ها مشاهده نمی شدگی بند درونی برخالف گونۀ متعارفنامتعارف  موصولی ساختدر 

بنتد   (،3ای برمه - )زبان تبتی 2ساخت موصولی همبسته بندی کرد: توان آن را به چهار نوع تقسیم ی میکلّ

ستاخت موصتولی   )زبتان انگلیستی(،    toساخت موصتولی بتا   (، های استرالیایی زبان) 4موصولی الحاقی

 زبان انگلیسی(.) 5آمیخته

 اجزاء بند موصولی -2-1

گر و نشانۀ موصولی. در  است  هستۀ بند موصولی، بند توصیفمتشکّل اصلی سه بخش  بند موصولی از

 درنشانۀ بند موصولی و  ،کههستۀ بند موصولی،  ،یدختر  یی کردتوان ای  موارد را شناسا جملۀ زیر می
 گر. ، بند توصیفبرد خوابش کالس

 دختری ]که در کالس خوابش برد[ خواهر مینا بود. (9

شود و حضور آن در جمله از  تری  عضوی است که در ای  نوع ساخت نحوی نمایان میمهم هسته

یت اهمّ و شود کامل آورده می یصورت اسم یا عبارتی بهگاه ای  عنصریت خاصی برخوردار است. اهمّ

کند، یافت. آنچه در جایگاه  کردن مطابقت اعضای جمله باهم ایفا می توان در نقشی که در تعیی  را می آن

شامل اسم عام، اسم خاص، ضمیر اشتاره و ضتمایر شخصتی استت.      ،گیرد هستۀ بند موصولی قرار می

و اگر در بنتد   6برون هسته ،حالتای   که در اند در بند پایه حضور یابدتو ای  نوع جمالت می هسته در

معتقد است که  (208: 2007) 8خصوص اندروزای  شود. در  نامیده می 7درون موصولی واقع شود، هسته

تواند خارج از آن یا درون آن قرار گیترد و گتاهی حضتور     های موصولی، هستۀ بند موصولی می در بند

 .کند رو ای  بندها را به سه دستۀ درونی، بیرونی و آزاد تقسیم میای  ز ا ،نداشته باشد

 هستة بند موصولی -2-1-1

رود.  کار می ها ساخت موصولی به تری  عضو جمالتی است که در آنهسته مهم ،طور که اشاره شدهمان
                                                                                                                                                              
1. Predicate  
2. Co-relative construction  
3. Tibeto-Burman 
4. Adjoined  
5. Condensed  
6. Head-external  
7. Head-internal  
8. A. Andrews 
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ناخت عناصتر و  تتوان بتا شت    ها اجزات زبانی را در سطوح مختلف می ذکر است که در همۀ زبان الزم به

، 1شناستی  هتای زبتانی ازجملته معنتی     درک کرد. ایت  وضتعیت در همتۀ حتوزه     ،کنند نقشی که ایفا می

 بتارة در (201: 2002) 4واتترز  .گیرد ه قرار میمورد توجّشناسی  و واج 3واژه، نحو، ساخت2شناسی کاربرد

و شخص  ا فقط ضمیر سومه است که در برخی از آن های گوناگونی را بررسی کرده زبان ،وضعیت هسته

هیچ نوع نیز  ها تعدادی از آندر داد.   توان در جایگاه هسته قرار در برخی دیگر هرنوع گروه اسمی را می

 شود. کار برده نمی ضمیری به

شود و  های گوناگونی ساخته می ها از صورت که عنصر هسته در همۀ زبان توان گفت میی کلّ  طور به

های نحوی هر زبان را باید مستقل  ای  ساخت بنابر  هایی وجود دارد ا محدودیته در کاربرد هریک از آن

بایتد   وجتود دارد.  هتای هتر زبتان    ع زیادی در نظامها و تنوّ گوناگونیزیرا   بررسی کردها  از دیگر زبان

پتذیر   ستادگی امکتان   ها بته  دست در همۀ زبان دهندة جمالتی از ای  تشخیص عناصر تشکیلدانست که 

بترد. ایت  مست له در بررستی     پتی  ها  صورت واژگانی به نقش آن از راهتوان فقط  عبارتی نمی به  نیست

توان به نقش و معنتای   ای  فقط با یک معیار نمی بنابر  دشو ها بیشتر درک می بودن زبانتحلیلی یا ترکیبی

ز یک نقش نحتوی  بیشتر عناصر دستوری بیش ا ،ای   عناصر موجود در عبارت یا جمله پی برد. جدا از

  داشته باشند یهای موصولی در بافتی دیگر ممک  است نقش متفاوت دهنده در بند های پیوند دارند. تکواژ

 توان به درکی درست دست یافت. ه به صورت واژگانی نمیای  فقط با توجّ بنابر

 هسته در بند پایه و بند موصولیو جایگاه  نقش .2-1-2

در هردو . ای  عنصر استتری  عضو ساخت بند موصولی هسته    و اصلیتریمهمتر اشاره شد که پیش

منتو  بته   هتا   زبانبیشتر  کارگیری آن در به هو البتّ کند صی ایفا میمشخّنقش نحوی  بند پایه و موصولی

نوع ساخت  در ماهیت و ساختار ای  ،است. نقشی که هستۀ بند موصولی داردخصوصی  شرایط نحوی به

 رود.شمار میبه یهمّم نحوی نیز عامل

  تواند در بند موصولی داشتته باشتد را بته    های گوناگونی که هسته می ( نقش1979) 5و کامری کینان

در نقتش  ، در نقش مفعول )زبتان ولتز(  ، در نقش فاعل )زبان ماالگاسی( اند: بندی کرده صورت طبقه ای 

                                                                                                                                                              
1. Semantics  

2. Pragmatics  

3. Morphology  
4. D. Watters 

5. E. Keenan & B. Camrie 
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)زبتان   2در نقتش مالتک  ، ای( زبتان کتره  ) 1فتاعلی   در نقش حالت غیر، مستقیم )زبان تامیل(  مفعول غیر

 .در عبارات تفضیلی )زبان انگلیسی( 3و در نقش نشانۀ مطابقه فرانسه(

تتری از   درک درستت  ،طور که گفته شدبوده و همانمهم  شناسایی نقش هسته در هردو بند پایه و پیرو

هتای   زبتان و نقتش   هایی از چنتد  نمونهتوان  میدهد. در جدول زیر  دست می ای  نوع ساخت نحوی به

 ها مشاهده کرد: در آنرا گوناگون هسته 

 4های هسته در ساخت موصولی نقش (.1)جدول 

 های گوناگون هسته در ساخت موصولی نقش

 زبان نمونه در بند پیرو در بند پایه

 (255-251: 1988فیجی )دیکسون،  کار رود تواند به در هر نقشی می کار رود تواند به در هر نقشی می

 (528-525: 2004جاراوارا )دیکسون،  فاعل، عامل، مفعول کار رود تواند به در هر نقشی می

 (90-89: 1998ایلوکانو )روبینو،  فاعل، مفعول کار رود تواند به در هر نقشی می

 (323 و 334: 1977یِدی  )دیکسون،  فاعل، مفعول فاعل، مفعول

توانتد   در هر نقشتی متی  کمابیش  فت که هسته در بند پایهتوان گ میگفته پیش یها ه به نمونهبا توجّ

  در بیشتر موارد ای  شود میهسته در بند موصولی توصیف به ای  نکته اشاره شد که تر  کار رود. پیش به

گیترد. در   صورت میدر آن  5سازی سازی یا مبتدا عبارتی برجسته شود و به در ابتدای بند آورده می عنصر

کاربرد آن  ه در هر موقعیت،کند که البتّ ایفا میهای گوناگونی  دو بند پایه و پیرو نقشحال هسته در هر هر

 دارد.هایی نیز  محدودیت

 وضعیت ساخت بند موصولی در کرمانجی -3

خود دارد به دو نوع تحدیدی پیش از  ای که با هستۀ اساس رابطه ای  نوع ساخت نحوی در کرمانجی بر

شتوند. در ایت  گتویش     ی ساخته متی کدام در شرایط نحوی خاصّ د که هرشو تحدیدی تقسیم می  و غیر

 سازد و می صلمتّ به هماست که دو بند پایه و پیرو را  kuبلکه حرف ربط   ضمیر موصولی وجود ندارد

 شود. از بند موصولی آورده میپیش 

 ساخت تحدیدی

10) Em    ču-n              gond-a               [ku     wi     pešniyar                 keri-bu:]. 
1PL   go.PST-PL   village-INDEF   REL  3SG  recommendation   do-PST    

                                                                                                                                                              
1. Oblique  
2. Possessor   
3. Agreement marker  

 (321: 2010 دیکسون،) از اقتباسبه -4
5. Topicalization  
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 ‘روستایی که او پیشنهاد داده بود.ما رفتیم به ’

)کته او   :ku wi pešniyar keribuبنتد موصتولی   با  )روستایی( gond-aهستۀ اسمی  (10جملۀ )در 

شمار  م برای هستۀ اسمی بهمتمّ مثابۀ دیگر بند موصولی به عبارتی است. به د( محدود شدهپیشنهاد داده بو

 آید. می

شتود و   توصتیف متی  وسیلۀ بند موصتولی   هستۀ اسمی به شود،دیده می (10جملۀ )که در  طور همان

ناس و ، خود ناشت بارتی هستۀ اسمی در ای  جملهع به شود  میبه بند موصولی محدود  همچنی  معنی آن

 .شود آورده می آن کردن صموصولی برای مشخّ و بالفاصله بند مبهم است

ص بند موصتولی تحدیتدی مشتخّ   با  های موصولیِ تحدیدی در کرمانجی نکره است و هستۀ تمامی بند

ای که  هستۀ اسمی ای ، شود. براساس در جمله نمایان می a ةبندها با نشانۀ نکر گونه شود. هستۀ ای  می

 ،جملتۀ حاصتل   ،صتورت  ایت    غیتر   شتود. در  آن، بند موصولی تحدیدی آورده نمی اشد، پس ازمعرفه ب

 :استدستوری   ای غیر جمله

10) a. * gond ku wi pešniyar kiribu 

 ‘.روستا که او پیشنهاد داد*’

معنی کته  ای    به بودنِ هسته است نشانۀ نکره -aکه حضور  شود میص مشخّپیش جملۀ با مشاهدة 

gond  )بنتابرای  پتس از     استت نظر متدّ  و برای خواننده معلوم نیست که کدام روستا بودهنکره )روستا

الزم است به ایت    .کند میص نکره، ای  بند موصولی است که معنی هسته را کامل و مشخّ هستۀ اسمیِ

استفاده  en از a جای پسوند به ،کار رود صورت اسم، در حالت جمع به نکته اشاره کرد که اگر هسته به

 دهد: را نشان می  بودنِ آن  بودنِ اسم و هم نکره زمان، هم جمععبارتی ای  پسوند هم شود. به می

11) Zαnîngeh-en                  ku     wi     ħez    dik-e 

University-INDEF.PL   REL  3SG  like    do.PRS-3SG 

 ‘.هایی که او دوست دارد دانشگاه’

 تحدیدیساخت غیر 
12) Hαwrαz,  [ku     li   Urmia    diž-i],                  xwendikαr-e 

Hαwrαz    REL  in  Urmia    live-PRS.3SG     student- be. PRS.3SG 

 ‘کند، دانشجو است. که در ارومیه زندگی می هاوراز’

)که  ku li Urmia diži لیو پس از آن بند موصو است)هاوراز(  Hαwrαzهستۀ اسمی  ،ای  مثال در 

است و با حذف بنتد   درمورد هسته ارائه داده اضافهالعی اطّتنها  کند( قرار گرفته و در ارومیه زندگی می

 .استموصولی جمله همچنان دستوری 
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a. Hαwrαz  xwendikαr-e 

 ‘هاوراز دانشجو است.’

لحتاظ   ایه هیچ تأثیری بته تحدیدی در جملۀ پ  شود حذف بند موصولی غیر طورکه مشاهده میهمان

ای  وضتعیت   توان آن را بدون تغییر در معنای هستۀ اسمی حذف کرد. می عبارتی به  معنا و مفهوم ندارد

درمورد هستۀ اسمی  اضافهالعات ای از اطّ تحدیدی تنها مجموعه  بندهای موصولی غیر دهد که نشان می

توان حذف کرد بدون اینکه در رساندن مفهتوم   میتحدیدی را  بند موصولی غیر درنتیجه،دهند.  ارائه می

 .اصلی جمله تأثیری داشته باشد

 تحدیدی در کرمانجی های موصولی تحدیدی و غیر تفاوت بند -3-1

 شود.بررسی میتحدیدی در کرمانجی   بندهای موصولی تحدیدی و غیر میان های در ای  قسمت تفاوت

و  ku تغییر در معنی یا ساخت جمله، هم با حرف ربتط  توانند بدون بندهای موصولی تحدیدی می :الف

 کار روند. توانند بدون آن به تحدیدی نمی ا بندهای موصولی غیرامّ  کار روند هم بدون آن به

13) a. Her kes-a         [ku    jibo      wəlαt    šer   bek-e]      serfirαz-e 
One-INDEF     REL  BEN    land     war  do-3SG    eminent- be.PRS.3SG  

 ‘برای سرزمینش بجنگد سربلند است. کس که هر’
b. Her kes-a       [jibo   wəlαt  šer   bek-e]       serfirαz-e 

one-INDEF    BEN  land    war  do-3SG     eminent- be.PRS. 3SG 

 ‘برای سرزمینش بجنگد سربلند است. کس هر’

دو متورد )بتا حترف ربتط و     ، بند موصولی تحدیدی در هرشود جمله مشاهده میطور که در ای   همان

و  کتار رفتته   تحدیدی بدون حرف ربط بته  ا در جملۀ زیر بند موصولی غیرامّ  بدون آن( دستوری است

 شدن آن شده است:دستوری  همی  امر باعث غیر

14) a. Žəbar           ?αgir,  [ku      mαl=e            min   sutαn-d],      ?αwαra      bu-m 
Because of   fire      REL   home=izafa  1SG   burn-CAUS  homeless   be.INCH-1SG 

 ‘ام را سوزاند، آواره شدم. که خانه خاطر آتشهب’
*b. Žəbar            ?αgir   mαl=e            min     sutαnd            ?αwαra      bu-m 

Because of   fire       home=izafa  1SG     burn-CAUS    homeless  be.INCH-1SG 
 ‘ام را سوزاند، آواره شدم.  خاطر آتش، خانههب*’

 وسیلۀ مکتث  همچنی  به  یابند لحاظ آوایی با آهنگ افتان پایان می تحدیدی به بندهای موصولی غیر :ب

با آهنگی خیزان پایان که بندهای موصولی تحدیدی  یحال شوند. در از خود جدا میپیش و پس  از عناصر

 .یابند می

  شتوند تواننتد بته بنتدهای موصتولی تحدیتدی اضتافه        می کس()هر her kes ضمایر مبهمی مانند :پ
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و استامی   (15) توانند توصیف شوند ای  نوع از بندهای موصولی میبا  دیگر ضمایر مبهم فقط  عبارتی به

 :(16) تحدیدی ارجاع دارند  ی غیرخاص تنها به بندهای موصول

15) Her kes  [ku      bαv=e            wi   fileħ-e]                        fileħi     dizαn-e 

One        REL   father=izafa   him farmer-be.PRS.3SG   farming  know-PRS 

 ‘کشاورزی بلد است. هرکس که پدرش کشاورز است’
16) Ahmed,  [ku     jibo   wəlαt   šer   dekα],                serfirαz-e 

Ahmad    REL BEN  land     war  do.PRS.3SG     eminent- be.PRS. 3SG 

 ‘جنگد، سربلند است. که برای سرزمینش می احمد’

بنتد موصتولی    بتا مبهم است که  یضمیر Her kes در جملۀ نخست ،شود طور که مشاهده میهمان

 کته بته بنتد موصتولی غیتر      استت اسم خاص  Ahmed نیز است. در جملۀ دوم دیدی توصیف شدهتح

 .وسیلۀ آن توصیف شده است  ده و بهش تحدیدی اضافه 

بنتدهای   جتایی هقابلیتت جابت   ،تحدیدی  های بندهای موصولی تحدیدی و غیر یکی دیگر از تفاوت :ت

  بته غیتر    تحدیدی منجر  بندهای موصولی غیرجایی هاست که جاب حالی . ای  دراستموصولی تحدیدی 

 شود. دار می ای نشان شود یا حداقل حاصل کار جمله شدن جمله میدستوری

17) a. Mamostay-en [ku li halbižαrdin bašdαri  dik-in]          

hevpeymαn=e mirov-in 
Master-INDEF.PL REL in election  participation do.PRS-3PL   

allegiant=izafa people-be.PRS.3PL  
 ‘اند. پیمان کنند با مردم هم اساتیدی که در انتخابات شرکت می’

b. Mamostay-en hevpeymαn=e  mirov-in   [ku li  

halbižαrdin bašdαri  dik-in] 

Master-INDEF.PL allegiant=izafa  people-be.PRS.3P REL in  

election   participation  do.PRS-3PL 
 ‘کنند. اند که در انتخابات شرکت می پیماناساتیدی با مردم هم’

بند موصولی تحدیدی به آخر جمله منتقل شده است   در جملۀ دوم ،شود طور که مشاهده میهمان

 شود: بررسی میتحدیدی   ای از بند موصولی غیر همچنان دستوری است. حال نمونه امّا جمله

18) a. Patron=e        min,          [ku    zaf   rind e],                       li  Mančestere   di-ž-i. 

Boss=izafa   1SG.GEN   REL  very  nice   be.PRS.3SG  in Manchester  do.PRS-live-3SG 

 ‘کند. رئیس م ، که خیلی زیبا است، در منچستر زندگی می’
b. ?? Patron=e      min      li   Mančestere    di-ž-i                      [ku    zaf  rind e] 

Boss=izafa   1SG.GEN   in  Manchester   do.PRS-live-3SG  REL  very nice be.PRS.3SG 

 ‘کند که خیلی زیبا است. رئیس م  در منچستر زندگی می’??

 ،شتود  ( تبدیل میb 18به ) ،شدن به آخر جملهجاه(، پس از جابa 18تحدیدی در )  موصولی غیر  بند
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مناستب   ای  نوع ساخت را ستاختی نتا   ،عبارتی گویشوران به است دار  ای نشان ولی جملۀ حاصل جمله

نهایت با بررستی ایت  دو شتیوه      شود. در ندرت چنی  جمالتی شنیده می هها ب پندارند و در گفتار آن می

تواند  می ،د موصولی درصورتی که تحدیدی باشدبن ،نظر مورد برد که در گویش ای  مس له پی توان به می

 .شود یساخت م ای بد جایی منجر به تولید جملههجاب ،تحدیدی  ا در گونۀ غیرامّ  جا شودهجاب

توان  تحدیدی می  بر دو نوع تحدیدی و غیر افزون  شده از ای  گویش آوری های جمع با بررسی داده

شترح آن ختواهیم پرداختت،     بته  در ادامهکه  ی  ساخت، یعنی ساخت اسنادیبه وجود گونۀ دیگر از ا

 اشاره کرد.

 ساخت اسنادی -3-2

شود و هربخش فعتل مخصتوص ختود را دارد.     ای است که به دو بخش تقسیم می جملۀ اسنادی جمله

معمول  طوربهروند و  کار می ای خاص که عموماً گروه اسمی است به جمالت برای تأکید سازه گونهای  

قسمت دوم ای  نتوع جمتالت    در برخی مواردشود.  ذکر می بخش نخست جملهعنصر مورد تأکید در 

 تأکید شده است:که  گیرد قرار میاز عنصری پس  وبند موصولی است 

19) Ewa                   xor-e                        [ku      min    dabin-əm] 
DEM.pronoun   sun- be.PRS.3SG     REL  1SG   see.PRS-1SG  

 ‘بینم. آن خورشید است که م  می’

انتد کته در آن    بندها از صورت زیرساختیِ زیرینی تشکیل شده گونهای  ر کرد که طور تصوّ توان ای  می

 اسمی در جایگاه فاعل اسنادی است: م هستۀشده، متمّبند موصولیِ خارج

 ساختریز

a. Ewa                   [ku    min  dabin-əm]        xor-e 
DEM.pronoun  REL 1SG  see.PRS-1SG   sun- be.PRS.3SG 

 ‘.است دیخورش نمیبیم م  که آن’

 ساخت رو
b. Ewa xor-e [ku min dabin-əm] 

 ‘بینم. آن خورشید است که م  می’

نتد موصتولی   بیتنم( ب  )که م  متی  ku mən dabinəmاست و  )آن( Ewa ،هستۀ اسمی در ای  جمله

دارند و بند موصولی پس از بندِ دو بند فعل مخصوص خود را شود، هر طور که مشاهده میاست. همان

ای  است که بند موصولی در زیرساخت  ه در ای  جمالتنکتۀ جالب توجّاست.  گرفته  شده، قرار کیدتأ

گاه خود حرکت کترده  اما پس از اعمال فرایند خروج در روساخت از جای  صل استبه هستۀ اسمی متّ
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صتری در جملته   بتر عن  استدهد که قرار  شود. ای  فرایند زمانی رخ می صل میجمله متّ است و به کلّ

ه شنونده یتا خواننتده قترار    توجّ شود تا مورد سازی می نظر مبتدا  . در ای  شرایط عنصر موردشودکید تأ

 گیرد.
20) Ewa                  čαv-ən        raš-e               [ku     qad     ta      ha-ta] 

DEM.pronoun  eye-PL       black-be.PRS  REL   just    2SG  have-2SG 

 ‘چشمان سیاه است که تو فقط داری. آن’

 ساخت زیر
a. Ewa                  [ku    qad   ta      ha-ta]        čαvən     raš-e 

DEM.pronoun  REL  just  2SG  have-2SG  eye-PL  black-be.PRS 
 ‘که تو فقط داری چشمان سیاه است.آن’

 ساخت رو

b. Ewa čαvən raš-e[ku qad ta ha-ta] 
 ‘چشمان سیاه است که تو فقط داری. آن’

است   )دارای فعل اسنادی( آمده ای از بند موصولی، جملهپیش  توان گفت که با بررسی ای  موارد می

خواهد  چون گوینده می ،)چشمان سیاه( است čαvən raš ( تأکید بر20رای مثال در )ب  است شده  تأکید و

 بگوید که چشمان سیاه را تو فقط داری نه کس دیگری.

بندی ای  نتوع   در تقسیم ،(208: 2007) و اندروز (148: 2007) ازجمله رَدفورد ،شناسان زبانبیشتر  

میتان   سخ  به ،که ساخت موصولی آزاد نام دارد ساخت نحوی، درکنار ساخت اسنادی از گونۀ دیگری

خواهیم بدانیم که در کرمانجی بند موصولی آزاد نیز وجود  های موجود می آورند. حال با بررسی داده می

 . خیردارد یا 

بنتد  . به ای  معنتی کته   استفاقد هستۀ اسمی  ، بندیبند موصولی آزاد (222: 2009) رَدفورد باوربه

عبتارتی دیگتر چتون هتیچ      بته   نیستت قابل ارجاع  است،ا اسمی که در همان جمله به سازه یموصولی 

گوینتد.   بند موصولی آزاد می دهد، به ای  دلیل به آنرا توضیح  مرجعی وجود ندارد که بند موصولی آن

توان در جملتۀ     ای  وضعیت را میگیرد اسمی قرار می یبند موصولی در جایگاه گروه حالتیدر چنی  

بند موصولی آزاد درون کروشه قرار گرفتته  از زبان انگلیسی است، مشاهده کرد. در ای  جمله،  ( که21)

 ده کرد که بند موصتولی بته هتیچ   توان مشاه مثال می. در ای  است  اسمی را پر کرده یکه جایگاه گروه

 را توصیف کند.  اسمی وجود ندارد که آن یعبارتی اسم یا گروه یا به شود داده نمیارجاع ی ماقبل اسم

21) I'll do [what you say]. 

 ‘دهم. گویید انجام می م  آنچه را که می’
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صتورت آزاد بیتان    موردی که در آن بند موصولی به ،شده از کرمانجیآوری های جمع با بررسی داده

 لته جمشتود کته در    بند موصولی آزاد در شرایطی ایجاد می که ه شدبند پیشی  گفتیافت نشد. در  ،شود

نیز به آن ارجاع ندهد. در یادشده  از بند موصولی آورده نشود و بندپیش  اسمی یگونه اسم یا گروه هیچ

و خود در جایگتاه گتروه استمی قترار      شود میی بند آزاد تلقّ مثابۀ صورت است که بند موصولی بهای  

 :شودبیان میکردن موضوع مثالی از ای  گویش  تر گیرد. برای روش  می

22) a. Ewa                  [ku    mərov   dəxwαz-ən] mαfi   žin-e 

DEM.pronoun  REL  people  want-3PL    right   life-be.PRS 

 ‘زندگی است. خواهند حقّ آنچه مردم می’
b. *[ku    mərov   dəxwaz-ən] mαfi   žin-e 

 ‘است. زندگی که مردم می خواهند حقّ’*

بنتد موصتولی    ،ا ای  بندامّ  دهد ارجاع می Ewaشود که بند موصولی به  ه میمشاهد ،(a 22در مثال )

بدی  معنی که در ای  گویش باید هستۀ اسمی وجود داشته باشد کته بنتد موصتولی بته آن       آزاد نیست

 Ewa ،ای  جملته  لحاظ معنایی هم حامل معنی قابل درکی نباشد. دررجاع داده شود، اگرچه آن هسته بها

دستوری   ای دستوری ساخته شود و از تولید جمالت غیر  برای اینکه جمله شود  میمحسوب  1واژه پوچ

معنی برای بنتد موصتولی قترار     یک هستۀ بی مثابۀ در ابتدای جمله و به ،( جلوگیری شودb 22همچون )

معنتایی  عبارتی دیگر قرارگرفت  ای  عنصر در ابتدای جمله التزام نحتوی دارد نته التزام      به  است گرفته

 (.1389رضایی،   تفکری)درزی و 

ای وجود ندارد کته بتدون    ای  نتیجه رسید که در کرمانجی هیچ بند موصولی توان به  ی میکلّ  طور به

استاس ایت  تعمتیم     طور قطعی دارای هستۀ استمی باشتد. بتر    کار رود و باید به مرجع یا هستۀ اسمی به

بنتدی کترد. کرمتانجی     دار و بدون هسته تقسیم دستۀ هسته ها را به دو توان بندهای موصولی در زبان می

 دار استت. بترای   بنتدهای موصتولی هستته    تجتز آن  که بندهای موصتولی در  هایی است گویش هازجمل

 (.21توان زبان انگلیسی را نام برد  مثال ) می ،هستند  ها بدون هسته هایی که بندهای موصولی در آن زبان

3-3- Ku در بند موصولی 

آغتازگر   مثابتۀ  به و ستا 2نما موصولیتنها  شود، ده میکه در بندهای موصولی کرمانجی مشاه kuاژ تکو

در  whبتا کلمتات پرسشتی     صال دو بند پایه و پیرو در جمله است. ای  تکواژبند موصولی، نقش آن اتّ

                                                                                                                                                              
1. Expletive 

2. Relativizer 
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جتا  هجابت ی در بندهای موصتول را کلمات پرسشی  توان می . در زبان انگلیسیزبان انگلیسی تفاوت دارد

دهنتد کته در    نشان می شده آوری های جمع ا دادهامّ  گیرند می چون در جایگاه ضمیر موصولی قرار ،کرد

در  kuبنتابرای     گیترد  هم صورت نمیجایی هجاببرطبق قاعده و ضمیر موصولی وجود ندارد کرمانجی 

 به ای  نکتته اشتاره  ( 302: 2006) 1نما است. پَی  بلکه یک موصولی  ای  گویش ضمیر موصولی نیست

توانیم حرف ربطی را ضمیر موصولی خطاب کنیم که بسته به نقش نحوی خود  است که زمانی می کرده

 kuلحاظ واژگانی و صورت با تغییر همراه شود. ای  تغییر در متورد حترف ربتط     درون بند موصولی به
ا درمورد ضمایر موصتولی  امّ  کند های مختلف نحوی تغییری نمی زیرا ای  کلمه در نقش  شود دیده نمی

محدود به بافت بند موصولی تنها  در کرمانجی kuکه گفته شود است شایسته  .استای  تعریف صادق 

 شود: م واقعمتمّ ،kuبا  تواند بلکه هر بند پیرو از هر نوعی می  نیست

23) ?ez                dexαz-əm             [ku     sarkav-əm] 

1SG. ABS   want.PRS-1SG     REL  prosper.PRS-1SG 

 ‘ق شوم.خواهم )که( موفّ م  می’

24) Ħəz-dek-əm             [ku     ta               bəbin-əm]  

like-do.PRS-1SG      REL 2SG.ACC   see.PRS-1SG  

 ‘دوست دارم )که( تو را ببینم.’

( و 23در ) sarkavəmنما است و بنتد   ممتمّ ku توان گفت که می گفتهپیشبا بررسی دقیق دو جملۀ 

bəbinəm ( را به24در ) ّاست. حال نکته اینجاست که بندی که  م انتخاب کردهعنوان متمku کار در آن به  

فعتل  دیگتر بنتدی استت کته درمتورد        عبتارت  به  استم فعلی بلکه بند متمّ  بند موصولی نیست ،رفته

کند و هتیچ توضتیحی    دو را کامل می دهد و معنای آن ئه میتوضیحی ارا əzdekəm Ħو  dexαzəmفعل

 است. ی اسمی ارائه نداده  ا درمورد هسته

 ساخت درونی بند موصولی در کرمانجی -3-4

  از بنتد موصتولی آورده  پیش  هستۀ اسمیشکل است که باید   سازی به ای  در کرمانجی قاعدة موصولی

در بند  ،عبارتی در گونۀ متعارفِ آن تری  حالت خود یا به لگویش هسته در معموای  در عبارتی  به  شود

ختواهیم بتود.   رو روبه ای نامعمول با جمله ،صورت ای     غیر شود  در پایه و قبل از بند موصولی آورده می

شتود و در کتاربرد هتر یتک      هتای گونتاگونی استتفاده متی     ها از صورت جایگاه هسته، در همۀ زباندر 

 تواند اسم عام، اسم خاص یا ضتمیر باشتد کته    وجود دارد. در ای  گویش هسته میهایی نیز  محدودیت

                                                                                                                                                              
1. T. Payne 
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هسته با  دیده شد،ها  طور که در مثالشود. همان آورده می ،گر آن است از بند موصولی که توصیفپیش 

گر بند موصولی است کته   شود. ای  عنصر آغاز همراه می kuفقط با حرف ربط  ،ای که باشد صههر مشخّ

توان تشخیص داد کته   می ،اگر هسته در بند پایه آورده شودبنابرای    شود میصله بعد از هسته واقع بالفا

در همتۀ جمالتتی کته در    کمابیش ً  شود. و بند موصولی آورده می kuزیرا پس از آن   کدام عنصر است

در بنتد پیترو   یابد. حضتور هستته    هسته در بند پایه حضور می ،است  کار رفته ها ساخت موصولی به آن

هتای مختلتف بنتد     بتر توصتیف گونته   افتزون   (153: 1380) . صتفوی وضعیتی متفاوت با بند پایه دارد

انتد از:  موصولی، چهار گونه از کاربرد هسته در بند پیرو را تشریح کرده است. ای  چهار متورد عبتارت  

ر موصتولی و حتذف   صورت کامل، جایگزینی هسته با ضمیر، جایگزینی هسته با ضتمی  کاربرد هسته به

 کامل هسته. 

صورت ضمیری است که با هستۀ موجود در بنتد   به ،هسته در بند پیرو حضور یابداگر در کرمانجی  

توان در بند موصولی، هسته آورد کته نقتش مفعتول مستتقیم و      مرجع باشد و تنها درصورتی می پایه هم

توان گفت که تمایل گویشوران بته عتدم    میهای موجود  داشته باشد. با مشاهدة داده مستقیم مفعول غیر

رود کته   کار متی  از طرفی هم راهبرد حذف کامل هسته زمانی به   وکاربرد کامل هسته در بند پیرو است

 هسته در ای  بند نقش فاعل یا مفعول را برعهده گرفته باشد.

25) a. Kor-a            ku      ta         wi                di-ti 
Boy-INDEF  REL   2SG    3SG.ACC    see.PST- 2SG  

 ‘.پسری که تو او را دیدی’
26) a. Zilαm-a             ku     min      wi               di-bum 

Friend-INDEF  REL 1SG      3SG.ACC  see.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  او را دیدم’

مرجع خود یعنی  بند موصولی جایگزی  هستۀ هم در wi( ضمیر a 25در ) شود طور که مشاهده میهمان

kor ( و درa 26  جایگزی )zilam ه البتّت   کنند شده است. ای  دو عنصر نقش مفعول را در جمله ایفا می

عتو    گویشور تمایلی به گفتت  ایت  دو جملته در چنتی  وضتعیتی نتدارد در       ،طور که گفته شدهمان

 برد: کار می را به صورت معمول آن

25) b. Kor-a             ku    ta        di-ti 
Boy-INDEF  REL 2SG    see.PST-2SG 

 ‘.پسری که تو دیدی’
26) b. Zilαm-a             ku      min     di-bum 

Friend-INDEF  REL  1SG     see.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  دیدم’
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توان  های دیگری می نمونه ،حضور یافته است ها هسته در بند موصولی نیز بر ای  موارد که در آنافزون 

 رود: کار می ور، مکانی و همراهی، به های معنایی بهره مرجع هسته در نقش یافت که ضمیر هم

 وربهره

27) Mer-a             ku     jibo   wi      zaħmet     dikem 

Man-INDEF  REL BEN  3SG   labor        do-PRS.1SG 

 ‘.کشم ی او زحمت میمردی که برا’

 یهمراه
28) Zilαm-a             ku     min     bi            wi     reču-bum 

Friend-INDEF  REL 1SG     COMIT 3SG   walk.PST-1SG 

 ‘.دوستی که م  با او راه رفتم’

 یمکان
29) xαniy-a              ku       min   li  we      runišt-im 

Home-INDEF   REL    1SG  in there  sit.PST-1SG 

 ‘.ای که م  در آنجا نشستم خانه’

توان  می شده است. نشان داده ،کند که هسته در دو بند پایه و پیرو ایفا میرا هایی  در جدول زیر نقش

در چنی   رود. کار می به هسته در بند موصولی فقط در نقش مفعول و چند نقش معنایی مشاهده کرد که

شتود  ایت  ضتمایر را     مرجع با هستۀ موجود در بند پایه آورده می صورت ضمیری هم هسته به وضعیتی

کتاربرد  نامعمول و کتم  کرمانجیای  موارد در  تر اشاره شد کهپیش .نامند میاصطالح ضمایر تکراری در

 هستند.

 نقش هسته در بند پایه و پیرو کرمانجی .(2) جدول

 نمونه بند پیرو بند پایه نقش

 …Ahmed [ku šer deke] (16)  * اعلف
 …Kora [ku ta wi diti] (a.25) *  مفعول

 Mer-a ku jibo wi zaħmet dikem (27) *  وربهره

 …Zilαma [ku min bi wi rečubum] (28) *  همراهی

 …xαniya [ku min li we runištim] (29) *  مکانی

 صورت فاعل بیان کرد: ا بهتوان هسته در بند موصولی ر نمی ،بر ای  اساس
30) Pešmarg-a             ku     wi                šer   dek-e* 

Soldier-INDEF    REL  3SG.ABS    war  do.PRS-3SG   

 ‘.جنگد سربازی که او می*’
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 چگونگی شناسایی بند موصولی در کرمانجی -3-5

جود دارد و هر زبان ممک  استت از چنتدی    های گوناگونی برای شناسایی ای  نوع ساخت نحوی و راه

ماننتد تکیته و نواختت،     1گفتتاری  هتای زبتر   شیوه برای ای  منظور استفاده کند  آهنگ، جایگاه، ویژگتی 

یا کلمات دستوری دیگر، ضمیر موصولی  4بست ازجمله واژه 3های موصولی ، نشانه2های تصریفی ویژگی

 موصولی در جمله هستند. های شناسایی بند نهایت معنا، ازجمله راه و در

هتا را شناستایی    دهنده، ای  بنتد  آهنگ، جایگاه و تکواژ پیوند از راه توان می در کرمانجیطور کلّی به 

های موصولی با آهنگی یکستان   تمامی بند شد،های موجود مشاهده  طور که در دادهعبارتی همان به  کرد

رو روبته  ای متفاوت از بند قبلتی  تشخیص داد که با سازه توان طوری که از ابتدای بند می اند، به بیان شده

هتای   تشتخیص ستازه   ،صتورت یکنواختت بیتان شتود     جمله بته  است که اگر کلّ  حالی هستیم. ای  در

گیترد   جایگاه و موقعیتی که ای  بنتد قترار متی    از راهبر آهنگ، افزون  نماید. دهندة آن مشکل می تشکیل

تری   تر به ای  نکته اشاره شد که بند موصولی در کرمانجی، در معمول توان آن را شناسایی کرد. پیش می

 در   وآیتد  شود. در بیشتر موارد ای  نوع بند در انتهای جملته متی   حالت خود، پس از بند پایه آورده می

صورت  ای است که در ای  گویش به دهنده تکواژ پیوند ،توان از آن نام برد تری  عاملی که می نهایت مهم

ku  گر وجود بنتد موصتولی   روشنی نمایان . ای  تکواژ صورت ثابتی است که حضور آن بهشود میظاهر

ها در چنتی  جایگتاهی واقتع     در جمله است. ای  عنصر برخالف ضمایر موصولی که در برخی از زبان

  شتود  متی نبلکه هیچ نشانی هم از هسته در آن مشاهده   گیرد تنها در جایگاه هسته قرار نمیشوند، نه می

نقتش دیگتری    ،گری بند موصولیبر نمایانافزون  های دیگر های موصولی در زبان ه مانند سایر نشانهالبتّ

 .(24( و )23  جمالت )می استهای متمّ کند و آن، حضور در بند هم ایفا می

 کرمانجیدر جمالت  های موصولی تعداد بند -3-6

توان یافت که در آن،  هیچ موردی را نمی شدکه تحلیل  هایی شده و نمونهآوری های جمع با بررسی داده

هتا دو بنتد موصتولی     ا جمالتتی کته در آن  امّت   از چندی  بند موصولی استفاده شده باشد هجملیک در 

تتوان بتا    ه چنی  ساختی را نمیالبتّ  دنپایه برای توصیف یک هسته آورده شوند، وجود دار صورت هم به

مثتال در زیتر بته    بترای    شود میساخت حاصل  مناسب و بد ای نا جمله زیرا  آورد kuتکرار حرف ربط 

                                                                                                                                                              
1. Prosodic features  

2. Inflectional features  

3. Relative marker  

4. Clitic  
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 aآیند. ایت  جملته در )   پایه در جمله می صورت هم شود که در آن دو بند موصولی به ای اشاره می نمونه

 شود. ( در گفتار گویشور مشاهده میb 31( کاربردی ندارد اما )31

*31) a. Kes-a                    ku      li   gond      diž-i               u       ku    kαr      dek-e 

Pronoun-INDEF  REL   in  village    live.PRS-ø   and    REL work   do.PRS-3SG 

 ‘.کند کند و که کار می کسی که در روستا زندگی می*’
b. Kes-a                      ku     li    gond     diž-i              u      kαr      dek-e 

Pronoun-INDEF    REL   in  village   live.PRS-ø   and  work    do.PRS-3SG 

 ‘.کند کند و کار می کسی که در روستا زندگی می’

شوند و دو توصیف متفتاوت   مربو  می kesaیعنی  ههستیک هردو بند به  ،طور که پیدا استهمان

ای کته   اند. تنها نکتته  صل شدهمتّ به همفارسی(  و) uی  دو بند با حرف ربط دهند. ا درمورد آن ارائه می

 حذف تکواژ آغازگر در بند موصولی دومی است. ،اینجا مطرح است

 گیری نتیجه -4

تحدیدی و   بندهای موصولی در کرمانجی به سه دستۀ تحدیدی، غیر توان گفت که می بندی جمعبرای  

، نیستند  گویش بندهای موصولی آزاد، به ای  دلیل که دارای هستۀ اسمی در ای شوند. اسنادی تقسیم می

ای وجود ندارد که بدون مرجع یا هستتۀ استمی    عبارتی در کرمانجی هیچ بند موصولی به  وجود ندارند

های موصولی در ای  گویش برونی هستتند و   بندطور قطع دارای هستۀ اسمی باشد.  کار رود و باید به به

 آهنگ، جایگتاه و تکتواژ   از راهتوان  میهای موصولی را  بنددر ای  گویش . شوند میه واقع پس از هست

هسته در . استدهنده  همان تکواژ پیوند ،آن تری  راه برای تشخیصِ دهنده شناسایی کرد که آشکار پیوند

. گاهی یابد صورت گروه اسمی در بند پایه حضور می در بیشتر موارد به دارای ساخت موصولی جمالت

شر  که نقش   ای   ا بهامّ  آورد مرجع با هسته صورت ضمیری هم توان در بند پیرو نیز به ای  عنصر را می

 .ه زیاد معمول نیستت که کاربردشان هم البتّ ور، همراهی و مکانی داشته باشد مفعول یا نقش معنایی بهره

نما در ای  موصولی. نما است  ه موصولیضمیر موصولی بلکنه  ،ای  گویش در)که(  kuدهندة  تکواژ پیوند

ضمایر موصولی موجتود در   باشود و  جا نمیهگاه جاب به ای  معنی که هیچ ،بندهای موصولی ثابت است

بلکه هر بند پیرویی از هرنوعی   محدود به بافت بند موصولی نیستتنها  ku. تفاوت داردزبان انگلیسی 

قاعتدة  نهایتت   در. کنتد  نمتا ایفتا متی    مایت  حالتت نقتش متتمّ    م واقتع شتود کته در    آن متمّبا  تواند می

  از بند موصولی قرار گیردپیش  به ای  شکل است که باید مرجع یا هسته گویشسازی در ای   موصولی

 .استنیز آغازگر آن  kuآید که حرف ربط  عبارتی بند موصولی در ای  گویش پس از هستۀ اسمی می به
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 ی جمالت1ها نوشته رفته در شرحارک اختصاری به عالئم (.3)جدول 

 عالمت اختصاری انگلیسی فارسی

 Absolutive ABS )مطلق( حالت فاعلی

 Accusative ACC حالت مفعولی

 Benefactive BEN وربهره

 Causative CAUS سببی

 Comitative COMIT همراهی

 Demonstrative DEM ضمیر اشاره

 Genitive GEN حالت ملکی

 Inchoative INCH آغازی

 Indefinite INDEF  نامعیّ

 Present PRS حال

 Past PST گذشته

 Plural PL جمع

 Singular SG مفرد

 منابع

 ،(2) 2 ،یشناست  زبان یها پژوهش ۀمجلّ. یفارس زبان در واژه پوچ. (1389) شجاع یی،رضا  یتفکر و یعل ،یدرز
57-73. 

 تهران: هرمس. .ناسیش گفتارهایی در زبان. (1380صفوی، کوروش )

 الدی  ایوبی. ارومیه: نشر صالح .ز ئنسانم ئه(. 1380قلیکی میالن، موسی )

 سمت.تهران:  .های ساختی دستور زبان فارسی واژگان و پیوند(. 1387الدینی، مهدی ) ةمشکو

References 
Andrews, A. D. (2007). Relative clauses. pp. 206–236 of Shopen 2007: Vol. 2. 

Carnie, A. (2006). A Generative Introduction. Black Well Publishing. 

Dixon, R. M. W. (2010). Basic linguistic theory: Grammatical Topics. Vol.2. Oxford: 

Oxford University Press. 

Givon, T. (2001). Syntax an introduction. Vol.1. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company. 

Keenan, E. & B. Comrie (1979). Data on the Noun Phrase Accessibility Hierarchy. 

Language 55, 333-51 

Payne, T. E. (2006). Exploring language structure. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

                                                                                                                                                              
1. Glossing 



 1399، زمستان 4های غرب ایران، دورة هشتم، شمارة  ها و گویش / فصلنامۀ مطالعات زبان76

Radford, A. (2007). Minimalist Syntax Revisited. University of Essex. 

 (2009). Analyzing English Sentences: A Minimalist Approach. Cambridge 

University Press. 

Watters, D. E. (2002). A grammar of Kham. Cambridge: Cambridge University Press. 
 

 


