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Abstract 
The present study aims to figure out Kurdish imperfective aspect in the framework of 

minimalist program. We try to determine not only the identity of the chain “χæri:k bu:n”, as 

a mechanism to make imperfective aspect in Kurdish, but also the way it combines with 

matrix verbs. Trying to find the identity of this chain, the findings reveal that “χæri:k” 

belongs to adjectives, although it is not able to modify nouns like attributive adjectives. 

Following Baker (2003), we prove that lack of phi-features is recognized as the main reason 

for this unique behavior. Moreover, unlike Dabirmoghadam (2013) who considers “χæri:k 

bu:n” as an auxiliary, we prove that this chain, made of the adjective “χæri:k” and the 

axillary “bu:n”, is a conjunct verb. Like Punjabi (Gill and Gleason, 1969), this verb is used 

to express imperfective Aspect in Kurdish. To find the way it combines with matrix verbs, 

we show that this verb joins the matrix verb in the structure of serial verbs. Following 

Muysken and Veenstra (2006), we reveal that “χæri:k bu:n” is inside a minor Aspect Phrase 

(Asp P) which joins the main (Asp P) as an adjunct, repeating the level. 

Keywords: grammatical aspect, imperfective aspect, progressive aspect, Sourani Kurdish, 

Minimalist Program, serial Verbs. 
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 مقالة پژوهشی

 گرا در کردی سورانی: رویکردی کمینه نمود مستمر

 3، عامر قیطوری2، شجاع تفکری رضایی1رؤیا تابعی

استادیار گروه زبان و ادبیات  -2. ، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانشناسیدانشجوی دکتری زبان -1

دانشیار استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة  -3انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم 

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

 91/99/9422پذیرش:   23/2/9422 دریافت:

 چکیده
 جسرتار  مسرلۀۀ اصرۀی   بررسری کرردا اسر .   گررا   مینهمنظر برنامۀ ک ازرا نمود ناقص مستمر در کردی سورانی  رو،  پژوهش پیش

سراتتمان  با فعل اصۀی در ترکیب آن چگونگی  و ابزار نمایش نمود مستمر مثابۀ به« χæri:k bu:n» زنجیرةماهی  ، تعیین حاضر

توصری   قرادر بره    ق دارد، اگرچره به مقولۀ صف  تعۀ ر  «æχri:k»عنصر  آن اس  کهگر بیان ی مربوطها بررسی دادا اس . جمۀه

صرف    زنجیررة  .شر  ی مرل اصرۀی ایرن ویژگری صرفتی تۀق ر      صۀ فای عامشخ نبود  (2004بیکر ) از پیروی  به مستقیم اسم نیس .

«æχri:k»  و فعل ربطی«bu:n»، همچون زبان پنجابی )گیرل و گۀیسرن،    ( نه یک فعل ربطی، بۀکه9422) برتالف باور دبیرمق م

-پریش  درتصوص نحروة ترکیرب زنجیررة    رود. کار میبه بیان نمود مستمر و تقریب  برایهموارا ، فعۀی الحاقی اس  که (9232

پیرروی   دارد. در این زمینه بره  مانن  افعال پیاپی نمود مستمر در زبان کردی ساتتی که دادا ش ، نیز نشان جمۀه فعل اصۀیبا گفته 

  قرار دارد کره ایرن گرروا بره     روا نمودی فرعییک گ درون« bu:næχri:k »فعل  نشان دادیم که (2003از میوسکن و وینسترا )

 د.شو شود و موجب تکرار سطح می صل مید ناقص اصۀی مت به گروا نمو صورت ادات

 .گرا، افعال پیاپی ، برنامۀ کمینهنمود دستوری، نمود ناقص، نمود مستمر، کردی سورانی :هاکلیدواژه

 
فصۀنامۀ مطالعات  .گرا نمود مستمر در کردی سورانی: رویکردی کمینه(. 9422) مرعا تابعی، رؤیا؛ تفکری رضایی، شجاع؛ قیطوری،استناد: 

 .34-34(، 44) 2، های غرب ایران ها و گویش زبان
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 مهمقدّ -1

 2(، ترراوی  9253) 9کرامری شناتتی اسر .  در توصیفات زبانو معناشناتتی ای دستوری  مقوله ،نمود

از نظرر ایشران    .انر   دادادی از نمرود اراهره   ری  متع ّتعا( 9217) 3شوپنو  ،(9225) 4اسمی (، 9229)

اسر  و بره وضرعی  ایسرتایی، پایران،      عمل در محور زمران   امت ادنمود ناظر به چگونگی گسترش و 

در یرک   رتر اد کره  کنر    تصریح مری ، گوین ا در واقع؛ اشارا دارداز منظر گوین ا ت اوم و تغییر کنش 

 شرود  یان عمل به صورت یک کل انگاشته عمل، طول عمل و پاای که آغاز  ده ، به گونه لحظه رخ می

که در مرحۀرۀ آغراز عمرل، رتر اد در شررف       گونه آن؛ امت اد داردیا به صورت مستمر در واح  زمان 

نهای  پایان عمل که نقطرۀ   شود و در مرحۀۀ طول عمل تغییری در موقعی  حاصل می وقوع اس ، در

 داد.   م ا تغییری رخ نخواه آ وجود  موقعی  به پایانی اس  و در

کننر    عی برای نمایش نمود اسرتفادا مری  های مختۀ  از ابزارهای متنوّ ( زبان9225اسمی  )باور به  

وسیۀۀ تکواژهای دستوری نشران   بسیاری از مفاهیم دستوری گاا به ویژا هستن . این مقوله مانن  که زبان

های مختۀر    های تود روی زبان شناسان در بررسیشود و گاا در معنای فعل نهفته اس . زبان دادا می

و نمرود   واژگرانی موجرب آن نمرود بره دو دسرتۀ نمرود       ان  که بره  نی از نمود اراهه دادابن ی کال تقسیم

پویرایی،  ±سره ویژگری   ( برا تکیره برر    9229) 3و ان رسرون  (9235) 7ونر لر  شود. تقسیم می دستوری

 90دسرتاوردی  و 2، حصرولی 1، پویا5انی شامل افعال ایستاچهار دسته نمود واژگ ت اومی±کرانمن ی و ±

  .نر افزای بنر ی مری   را به این تقسیم 99ع( نمود منقط9229اسمی  )( و 9253کامری ) ان . فی کردارا معر 

ای، بر ون نتیجره و پیامر ، پویرا، ناکرانمنر  و آنری اطرال          مرحۀه به رت ادهایی تک نمود این قسم از

   شود. می

در سرطح  را  ( نمرود 9229اسرمی  )  بن ی اس  کره از نظرر   یگر عضو این تقسیمد ،نمود دستوری 

                                                                                                                                                          
1. B. Comrie 

2. L.Travis 

3. C. S. Smith 

4. T. Shopen 

5. Z. Vendler 

6. R. Andersen  

7. static 

8. activity 

9. achievement  

10. accomplishment 

11. semelfactive  
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 شرود.  تقسریم مری   2و نراقص  9بن ی نمود دستوری به نمرود کامرل   در این تقسیم .کن  میبررسی جمۀه 

( معتقر  هسرتن  نمرود کامرل باعر  تۀرق موقعیر         2007) 7و روساری 3( و کاهودال9212) 4النگاکر

همچنرین نمرود    ؛رسر   مان  و به پایان نمی ه نمود ناقص در زمان باقی میک  شود، در حالی می یج ی 

 ؛9217 ،1دال ؛9253 ،شرود )کرامری   تقسیم می 5و نمود استمراری 3ناقص، به دو زیرشاتۀ نمود عادتی

نی اسر . از نظرر   (. نمود عادتی، تکرار متوالی یک رت اد یا عادت در بازة زمانی معی9220ّ ،2کورتمن

ترر،   نمود استمراری همان مفهومی اس  که نمود عادتی نیسر . در توصریفی مۀمرو     (9253کامری )

کن  که از نظر گوین ا در حرال وقروع اسر  و     ( نمود استمراری را نمودی توصی  می9225) 90سعی 

 92مسرتمر  و نمود غیر 99نمود استمراری را به نمود مستمر (،9253. کامری )هنوز به پایان نرسی ا اس 

  .کن تقسیم می

های آن در زبران کرردی    بن ی واژگانی و تقسیمنمود دی در زمینۀ نمود دستوری، های متع ّ پژوهش 

در ایرن  را ها به طرور تراص نمرود نراقص      اس ، اگرچه تنها یک مورد از این پژوهش  صورت گرفته

 مر ار  را در چارچوب دستور سرات  ناقص ( نمود 9427و دیگران ) فر نجفیاس . بررسی کردا  زبان

سراز در   های ناقص سات  کن  میهای حاصل از این پژوهش تصریح  ان . یافته محور بررسی کردا نشانه

استمراری، کامل، عادتی و زمان حال هستن  کره هریرک بره نروعی سربب      های  سورانی سات  کردی

کنون هیچ پژوهشی به طور تراص بره بررسری نمرود      با این وجود، تا شون . ش ن رت ادها می  ناقص

ابت ا ماهیر   ، حاضر ، در پژوهشبنابراین ؛اس   نپرداتتهگرا  برنامۀ کمینه در سورانی و از منظرتمر مس

چگرونگی   سرپ   ؛شرود  تعیین میدر سورانی  ابزار نمایش نمود مستمر در مقام« χæri:k bu:n» زنجیرة

از گفترار  نوشرتار پریش رو    هرای  دادا بررسی تواه  شر . ترکیب آن با فعل اصۀی در ساتتمان جمۀه 

بره   زبانی یکی از نگارن گان نیرز  شمّاز همچنین،  ؛ آوری ش ا جمعو اتبار  ة گویشوران کردزبانروزمر 

                                                                                                                                                          
1. perfective  

2. imperfective 

3. R. W. Langacker 

4 . P. Caudal 

5. L. Roussari 

6. habitual 

7. continuous 

8. Ö. Dahl 

9. B. Kortmann 

10. J. I. Saeed 

11. progressive  

12. non-progressive  
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در ادامره،   وهش پریش رو بره ایرن صرورت اسر .     ساتتار پژاس .   ها استفادا ش ا تحۀیل دادامنظور 

 مستمرسراز ات  سبخش سوم،  شود. در به تفصیل شرح دادا می ناقصمالحظات نظری در باب نمود 

«xæri:k bu:n» شیوة ترکیب آن با فعرل اصرۀی جمۀره در سرورانی    سپ ،  ؛شود و ماهی  آن تعیین می 

 شود. گیری از بح  حاضر اراهه می ر بخش چهارم، نتیجهد فی تواه  ش .معر 

 مالحظات نظری -2

و نمرود   9عادتیبه دو زیرشاتۀ نمود  که نمود ناقص رت اد در طول م تی از زمان در جریان اس در 

به عبارتی، آغاز رت اد، طرول  (. 9220 ،کورتمن ؛9217 دال ؛9253 ،شود )کامری تقسیم می 2استمراری

براور   ون ؛ این نوع از نمود، در تضاد با نمود کامل اس . بهرمیبه شمار  ات و پایان آن مراحۀی مجز م ّ

شرود.   نقطرۀ پایران متمرکرز مری     ه بره (، نمود ناقص بر بخشی از موقعی  و ب ون توجّر 9225اسمی  )

زمان با همه یرا بخشری از الگروی زمرانی موقعیر  اسر .       نشان نمود ناقص هم گستردگی صورت بی

 کش . ( به تصویر می9ی نمود ناقص را به صورت )اسمی ، الگوی زمانی کۀ 

1) I …./////////…F 

 (54: 9225 ،اسمی )

کنر .   تقسریم مری   ،و نمود استمراری مود عادتینا، ( نمود ناقص را به دو بخش مجز 9253کامری ) 

تررین روش، اراهرۀ توصریفی از نمرود عرادتی اسر ؛ نمرود         توصی  نمود عادتی و استمراری سادا در

توصی  نمود عادتی، اغۀب این قسم از نمود برا   استمراری آن نمودی اس  که نمود عادتی نیس . در

شرود. ایرن توصری  از نمرود عرادتی بره دو دلیرل         تکرار متوالی رت اد در موقعی  اشتباا گرفتره مری  

بودن موقعی  نخواه  بود. به عبرارتی، اگرر    کنن ا اس . تکرار موقعی ، شرطی کافی برای عادتی گمراا

تع اد دفعات مح ود تکرار شود، آنگاا مجموع تکرارهای آن به صورت یک موقعیر  در   موقعیتی، در

تروان مجمروع ایرن     ج بار عمل سررفه را تکررار کنر ، نمری    برای مثال، اگر کسی پن ؛شود نظر گرفته می

همچنرین عر م تکررار     ؛اینکه عمل سرفه با تکررار همرراا اسر    با وجود  ی کرد؛ها را عادت تۀق  سرفه

 صورت عادت نیز نخواه  بود.   ی رت اد بهموقعی ، مانع از تۀق 

  که در آن تکرار عمرل وجرود   ونش هایی با نمود تکرار بیان می ها، موقعی  برتی زبان در واقع، در 

وجرود   افسو ای از زمان در  شود که معب  در برهه اش  نمیدچنین بر (2از جمۀۀ ) برای مثال، ن ارد؛
                                                                                                                                                          
1. habitual 

2. continuous 
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راحل وجود و هایی از م این جمۀه تکرار مجموعه ؛ اس  موقعیتی دیگر وجود ن اشته و دراس    داشته

 ع م وجود معب  نیس .

2) The temple of Diana used to stand at Ephesus. 

 (25: 9253 ،کامری)

دهر .   ای از زمان رخ می به این ترتیب، نمود عادتی به عمۀی اشارا دارد که طی آن رت ادی در بازا 

واقع، اگر بتوان مروقعیتی   ی کرد. درتوان آن را تصادفی تۀق  ق ر طوالنی اس  که نمیاین بازة زمانی آن

فاقر  مراحرل   نمرود نراقص   ، آن نمود نمودی عادتی اس . از آنجا کره  ای از زمان طول داد را در برهه

هرای مختۀر  نشران     رود. بررسی زبران  نمی کاربه ای  درونی اس ، درنتیجه با رت ادهای آنی و لحظه

های  افعالی قرار دارن  که در صورت توان به دو گروا تقسیم کرد. در دستۀ اول، ده  که افعال را می می

ای ن ارن . به ایرن   صهکه دستۀ دوم حاوی افعالی اس  که چنین مشخ   رون ، در حالی کار میبه  مستمر

تر، استمرار ترکیبی از مفهوم اسرتمرار و پویرایی اسر ، درنتیجره تنهرا افعرال        ترتیب، در توصیفی دقیق

 رون . کار میبه هایی با نمود استمراری  دستۀ اول در سات 

 در کردی مستمرنمود  -3

در دو زمران  « برودن   مشرغول « »χæri:k bu:n» ةزنجیر ترکیب، از سورانی تمر در کردیهای مس سات 

   که برر تر اوم رتر ادها   نشو تشکیل می /æ-ساز / پیشون  ناقص حال و گذشته و فعل اصۀی جمۀه با

 زنجیررا  . ایرن  نکن عمل در حال انجام یا در شرف وقوع را القا می مفهوم اشارا دارن  و زمان محور در

 شرود و در اغۀرب مروارد    غیر از نمود ایسرتا، ترکیرب مری   به در سورانی،  نمودهای واژگانی متفاوت با

به فعۀی با نمرود  « χæri:k bu:n» ةزنجیر( 4. در جمۀۀ )شود حفظ میعمل در زمان بودن   جاری مفهوم

هر ، بۀکره   د این جمۀه، گوین ا به آغاز و پایران عمرل ارجراع نمری     اس . در  واژگانی پویا اضافه ش ا

بره فعۀری برا نمرود     « χæri:k bu:n» زنجیررة ( 3هموارا بر مرحۀۀ میانی عمل تمرکرز دارد. در جمۀرۀ )  

 اس .    واژگانی دستاوردی اضافه ش ا

شرود مفهرومی مجرزا از ایرن سرات        تمرکز بر مرحۀۀ میانی یا پایانی عمل هرر یرک موجرب مری     

تمرکز بر مرحۀۀ میرانی عمرل باشر ،     زنجیراین کردن ا  چه، ه ف گوین ا از اضافهبرداش  شود. چنان

کره، اگرر     حرالی  نظر به کنشی جاری در زمان اشارا دارد؛ کرنش در حرال انجرام اسر . در     فعل مورد

آن امررار معراش   راا  شرغل فاعرل اسر  کره از    چاپ کتاب گوین ا بر پایان عمل متمرکز شود، رت اد 

 (، 7جمۀررۀ ) در زمرران اشررارا دارد. در بررودن عمررل  گوینرر ا همچنرران برره جرراری. اگرچرره، کنرر  مرری
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«χæri:k bu:n» گوین ا هموارا بر مراحل میانی عمل که منجر بره   و اس   به نمود حصولی اضافه ش ا

 شود، متمرکز اس .   رسی ن به پایان عمل می

هرا   دهر  و دیگرر کرنش    کن  که نتیجۀ عمل در یک لحظه رخ مری  نمود حصولی تصریح می ماهی  

شون . با توجه به ماهی  فعرل حصرولی، مقصرود گوینر ا از      به این ه ف قۀم اد می عامۀی جه  نیل

( برا نمرود   3قبل از نتیجۀ عمل اسر . جمۀرۀ )   مراحل میانی وبه فعل اشارا به  زنجیراکردن این  اضافه

 و فاقر   وضرعیتی اابر    ناشی اززبان مناسبی برای نمود ناقص باش . این امر توان  می گاا نمی ایستا هیچ

« χæri:kbu:n»(، 5درنتیجه، جمۀۀ حاصل ب سات  اسر . در جمۀرۀ )   .مرحۀۀ آغاز، میان و پایان اس 

ای، بر ون نتیجره، و    مرحۀره  کاس . نمود منقطع به رت ادی تر   به محمولی با نمود منقطع اضافه ش ا

مرل در  ع برودن   جراری ده . در این جمۀه، مقصرود گوینر ا    اشارا دارد که به صورت آنی رخ می پویا

هرا برا    اس . نتایج حاصل از بررسری دادا « زدن  چشمک»لحظه اس ؛ شخص در همان لحظه در حال 

سراز اسر  کره     در سورانی تکواژی ناقص «χæri:k bu:n»کن  که  محمول واژگانی متفاوت تصریح می

 کن . اگرچه، مفهوم غالب، استمرار کنش اس . هموارا مفهوم استمرار و گاا تقریب را القا می
3) æw       χæri:k  -Ø     -æ        regæ   æ-    ka      -t 

او         بودن  مشغول   1راا      .م       .م   کردن    می   

.«رود او دارد راا می»  

4) æw        χæri:k  -Ø        -æ      kǝteb     ʧa:p    æ-      ka         -t 

او         تاب    .م   بودن  مشغول  .م     کردن    می    چاپ      ک  

.«کن  او دارد کتاب چاپ می»  
5) ʃi:ræ  -kæ    χæri:k  -Ø    -æ      æ-    tʊrʃ       -ǝt 

.  شیر2مع      .م    ترشی ن    می    .م.  بودن  مشغول   

.«ترش  شیر دارد می»   

6) * Reza:  χæri:k –Ø     -æ        ma:ndæ   æ-   bu:
3
  -Ø 

رضا       بودن   مشغول  تسته     .م.         .م  بودن   می      

»* .رضا دارد تسته اس »  

                                                                                                                                                          
 شخص مفردسوم. 9

 معرفه. 2

 «ش ن»اس  نه « بودن»این فعل به معنی  .4
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7) æw   χæri:k  –Ø     -æ    ʧa:w   æ-  qǝrten        -ǝt. 

  .م.  بودن   مشغول    او  زدن   می    چشم   .م   چشمک

.«زن  او دارد چشمک می»  

کرردی سرورانی برر اسرا  دسرتور       ای روی نمود ناقص در ه( در مطالع9427و دیگران ) فر نجفی 

در نظرر   /-æ/و تکواژ تصریفی « χæri:k»گر ل از عملرا متشک « χæri:k bu:n»محور  م ار نشانه سات 

قرادر اسر  برا     زنجیررا ایشران، ایرن   باور  ی استمرارساز در زبان کردی اس . بها زنجیراگیرن  که  می

ماضی یا مضارع قرار گیرد و استمرار رت اد را که در یک بازة زمانی در فاصۀه پیش از بن  فاصۀه یا بی

ضمن انتقاد از دبیرمق م  هورامیای روی  در مطالعه (9427عباسی و نجفیان ) جریان اس ، نشان ده .

ای اسرنادی   فعۀی اصۀی یرا کمکری نیسر ، بۀکره جمۀره     مص ر « χæri:k bu:n»( معتق  هستن  9422)

ایشان باور  . بهاس « بودن»« bu:n»بستی فعل  صورت واژا ، با«مشغول»« χæri:k»حاصل تۀفیق صف  

نشرانۀ نمرود نراقص نیسر ،     « χæri:kbu:n»های مختۀر    نظر دبیرمق م استفادا از صورت برتالفو 

 کردی سورانی برای بیران ( معتق  اس  397: 9422دبیرمق م ) بر عمل و کنش دارد.نقش تأکی ی بۀکه 

کن . ایشان با بررسری تمرام صریغگان افعرال      استفادا می« χæri:k bu:n»ز فعل کمکی انمود استمراری 

 گیرد. کنن  که این فعل هموارا پیش از فعل اصۀی جمۀه قرار می تصریح می

 ، ع م تفراهم برر سرر    ده باب استمرارساز کردی نشان می گرفته در طور که مطالعات صورتهمان 

ابتر ا ماهیر     ایرن بخرش،   در .اسر    یرهرای متفراوت از آن شر ا   منجر به تعب« χæri:k bu:n»ماهی  

«χæri:k » آن با فعل ربطی  تۀفیق نتیجۀسپ  و«bu:n »شود.   تعیین می 

 «  χæri:k» ماهیت -3-1

صرورت   ، برا «مشرغول »« χæri:k»حاصل تۀفیق صف  گفته پیش زنجیرة( 9427عباسی و نجفیان ) باوربه 

را « χæri:k» سرورانی  ردیهایی از کر  استناد به دادا این وجود، با س . باا ،«بودن»، «bu:n»بستی فعل  واژا

مقرام   گراا در  ، هریچ 9های وصفی برتالف دیگر صف زیرا  ؛آورد شماربه  آنهای  توان یکی از صف  نمی

 ،افرزون برر ایرن    اسر .  اعمر ّ گویای ایرن   (1نمونۀ ) کن . صف  به صورت مستقیم اسم را توصی  نمی

کرار  بره  ای  هرای مقایسره   توان در سات  نمینیز را یادش ا  زنجیرة  ،کن ( تصریح می2) ۀجمۀچنان که  آن

واقرع، از نظرر    دراسر ؛  رو روبره  برا تناقضراتی  « χæri:k»گونرۀ   عای ماهی  صف به این ترتیب، ادّ برد.

   قبول نیستن .  و اسم قابل« χæri:k»های حاصل از ترکیب  گویشوران کردزبان هیچ یک از سات 
                                                                                                                                                          
1. attributive adjectives  
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8) *kʊr  -ǝk   χæri:k 

 مشغول    مع.   پسر

«پسری مشغول»  
9) *kʊr  -ǝk   χæri:k    -tǝr 

ر      مشغول   مع.   پسرت  

.«تر پسری مشغول»  

، «آنقر ر »، «æwnæ»، «تیۀری »، «fræ»چون  یدر مقام موضوع قی های م رج «χæri:k»، سورانیدر  

 اشارا به میزان و مقر ار برا اسرم،   برای  ، در کردی«تیۀی»، «fræ»قی  . کن  عمل می« چق ر»، «ʧæne»و 

یا  نقش قی  کیفی  وابسته به صف  هموارا پیش از صف  ، درزنجیرارود. این  کار میبه و قی  صف  

دهر ،   ( نشران مری  90طور که جمۀۀ )همانرود.  کار میبه و در نقش قی  مق ار هموارا پ  از اسم  قی 

 گیرد. قرار می« χæri:k»هموارا پیش از « fræ»قی  کیفی  

10) jʊna:  fræ     χæri:k   bu: -Ø. 

یونا     دن   مشغول   تیۀی .م.  بو  

.«یونا تیۀی مشغول بود»      

. گیررد  نیرز قررار مری   « آنقر ر »، «æwnæ»موصولی و پیش از قی  های  در سات  «χæri:k»همچنین  

چنران کره   . آناسر    کار رفتهبه جمۀه  دریادش ا  قی  پ  از «χæri:k»که  ( جایگاهی اس 99جمۀۀ )

« چقر ر »، «ʧæne»پ  از کۀمۀ پرسشی « χæri:k»دیگر برای  محتمل ده ، جایگاا ( نشان می92جمۀۀ )

. ، اسر  «دانستن»، «za:ni:n»چون هم هایی محمولجمالت در بن  اسمی و موضوع بیشتر  اس  که در

قبرول حاصرل     مانع اس  و ساتتی قابرل یی بدر چنین جایگاه« χæri:k»  حضور نده ها نشان می دادا

 شود. می

11) jʊna:  æwnæ  χæri:k   (ka:jæ)  bu:     -Ø    (ke)  ʃækæt   bu:  -Ø. 

یونا     بازی    مشغول    آنق ر      .م   بودن   تسته    که   .م.   بودن   

.«یونا آنق ر مشغول )بازی( بود )که( تسته ش »  
12) mǝn  æ- za:n    -ǝm  æw  ʧæne   χæri:k   bu:     -Ø. 

من  می  دانستن    1او   ا.م    چق ر      .م.   بودن   مشغول  

.«دانم او چق ر مشغول بود من می»  
                                                                                                                                                          

 شخص مفردل. اوّ 9
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منسروب بره    هرای  جایگراا کرردی در  در « χæri:k»دهنر ،   جمالت ذکرش ا نشان میطور که همان 

 ها یا قیر های  احتماالً یکی از صف  زنجیرااین  ه د نشان می ایگونهبه  کهرود  کار میبه  و قی  صف 

ماهیر  آن  بتروان   نیاز اس  تا و تمایزدهن ا به است اللی متقناین،  وجود با ود.ر میشمار  به این زبان

   .تعیین کردرا به طور قطع 

ای از  هرای زبران انگۀیسری، دسرته     صرف   2موضروع  - ( در بررسی ساتتار محمرول 9227) 9آیکیا 

حررف اضرافه،   هموارا گروا  که کن  فی میمعر  هستن ،« fond of»های  موسوم به صف ا که رها  صف 

آیکیرا   حضور این عناصر اجبراری اسر .   گزینن ؛ برمیدر مقام موضوع تود را بن  موصولی یا مص ر 

هرا را برا    تروان آن  کره مری  کنر    های دوظرفیتی واقعی فرض مری  نن  محمولها را ما این دسته از صف 

بر این باور اس  که تعیین نقش واقعی آن گرروا   اوهایی دوظرفیتی جایگزین کرد. از سوی دیگر،  فعل

آیکیررا، ایررن عناصررر درحقیقرر    برراور  برره وصولی و مص ر ان کی مشکل اس .  حرف اضافه، بن  م

 .ونر  ر مری شرمار  به  ظرفیتی تک یهای ها محمول صف  ؛ درنتیجه اینستن محمول ه 4های کنن ا توصی 

چره  (، چنران 94هرایی همچرون )   . در سات های کردی انطبا  دارد و دادا« χæri:k»با  وضعیتی چنین

«χæri:k »قبول   دارد و ب ون آن جمۀه قابل همیشه به حضور یک مص ر نیاز ،محمول جمۀه واقع شود

یشره  هممعنا  جایگزینی آن با فعۀی همیا حتی از سوی دیگر، تعیین نقش دقیق این مص ر  ؛نخواه  بود

هرای   مقرام یکری از صرف     در« χæri:k» ( ماهیر  9227بنابراین، با استناد به آیکیا ) ؛پذیر نیس  امکان

 شود. سورانی تعیین می

13) æw   χæri:k   regæ/  tǝwa:ʃa:/ ka:jæ   kǝrdǝn   -æ. 

او   مشغول    رفتن تماشا  راا     کردن     بازی      اس      

.«کردن اس  اکردن و بازیرفتن، تماش او مشغول راا»  

قادر نیسر    اابات ش ، این صف  در مقام صف « χæri:k»که، در بخش پیشین ماهی  با وجودی   

( در صرورتی  93. جمۀرۀ ) ترکیرب شرود و سراتتی وصرفی بسرازد      های اسمی مستقیم با گرواطور به 

 شود. ( ظاهر97صحیح اس  که سات  صفتی به صورت بن ی موصولی همچون )

14) * χæri:k  pi:ja:   kæft  -Ø. 

مرد   مشغول          .م.    افتاد  

 «*مرد مشغول افتاد. »
                                                                                                                                                          
1. A. Ikeya 
2. predicate-argument  
3. modifiers  
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15) æw  pi:ja:   wa:   χæri:k   tǝwa:ʃa:(kǝrdǝn)  bu:    -Ø      kæft   -Ø. 

آن     مشغول     که      مرد    تماشا  کردن    .م.   بودن   .م    افتادن  

«افتاد. آن مرد که مشغول تماشا بود»  

 تواننر   وجود دارن  که نمی« زیبا« »utsukushi»همچون هایی  صف  در ژاپنی( 2004) 9بیکرباور  به 

تنهرا در صرورتی کره برا     هرا   این صف  را توصی  کنن . ها ها ترکیب شون  و آن با اسم مستقیمطور به 

تنهرا  نره این وضعی    .کنن فعل ربطی و زمان ترکیب شون ، نقش واقعی تود را در مقام صف  ایفا می

از  (412: 9212 ،4)رایر   2زبان سرالو  شود. های دیگر نیز یاف  می در زبانبۀکه  ژاپنی )همان(در زبان 

   رون . کار می ها به صورت محمول، نه نقش وصفی، به هایی اس  که صف  جمۀه زبان

16) a. yenene   (be-gho)  sho                   hili. 

    Woman   3 – of     proud/happy    3- is 

“The woman is happy/proud (of him/her). 

b.* yenene   sho 

      woman    proud/happy 

  “a proud/happy woman” 

بره  « ?awʌn»های آمریکای جنوبی اس  که در آن صف   زبانیکی دیگر از ( 9220، 7)فرنک 3ایکا 

ربطری   فعرل برا   کره  شود میادغام  «حیوان»به معنی  «aná?nuga» تنها در صورتی با اسم« بزرگ»معنی 

 همراا باش .

17) Aná?nuga [awɅn? *(kawa)]   guákɅ -ža. 

Animal        big           seem      kill    -MED 

“It kills big animals.” 

های  الویک، بانتو، زبانهای رومیایی، اس های دنیا، از جمۀه زبان ر زبانبیشت در( 2004بیکر )باور به  

در مطابقه هسرتن .   با آن های اسم از لحاظ ع د، جن ، و حال  کنن ا استرالیایی و اسکیمویی توصی 

در زبران   کنن . اسم برقرار می ای را با های اسم، چنین مطابقه کنن ا ها نیز در مقام یکی از توصی  صف 

« lugali»و گرروا  « soga« »nice»ها، گروا  ز صف های بانتو، دو گروا کوچک ا زبان ( ازهمان) 3کیۀگا

«lying »های گروا  های تبری صف  . در سات وجود دارد«soga » بنر  مطابقره   از لحاظ ع د با فاعل

                                                                                                                                                          
1. M. Baker 

2. Salve 

3. K. Rice 

4. Ika 

5. P. Frank 

6. Kiega 
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ق بره  هرای متعۀ ر   ( صرف  ب - ال  92( و )ب - ال  91جمۀۀ )بر اسا   که  در حالی کن ؛ برقرار می

« soga»ق بره گرروا   هرای متعۀ ر   ده  کره صرف    صه نشان میاین مشخ  گونه نیستن .این« lugali»گروا 

کننر . درمقابرل،    را توصری  مری   مستقیم و بر ون واسرطه اسرم   طور به وصفی هستن  که  یهای صف 

« lugali»هرای گرروا    درحقیق ، صف قادر به توصی  مستقیم اسم نیستن . « lugali»های گروا  صف 

 از ایرن دسر   هرایی   دادا هرا را توصری  کننر .      اسمتنها در صورت ایجاد بن ی موصولی قادر هستن

ایجراد   هرای فرای مطابقره    صهشون ا در مشخ  ها بای  با هستۀ توصی  کنن ا کنن  که توصی  تصریح می

 کنن .

18) a. ki-sumbi ki-(li) ki-soga                                b. [ki-sumbi ki-soga] 

          7-chair        7-be   7-nice                                  7 chair     7-nice 

“The chair is nice.”                                                    “the nice chair” 

19) a. Mu-ntu a-(li)   lugali                                    b.*[mu-ntu     lugali] 

           1-man        1-be   lying                                    1-man      lying 

“The man is lying on his back.”                        “the lying man on his back man” 

دادن فرافکن اسم و صرف  در   صات فای عامل اصۀی کنار هم قرارمطابقۀ مشخ  (2004بیکر )باور به  

 راهای فای قادر هسرتن  نقرش ترود     صهها تنها در صورت داشتن مشخ  صف یک گروا اس . در وقاع، 

 و شرود  هرا سرۀب مری    برودن از آن   صورت ویژگری وصرفی    این در غیردر مقام صف  وصفی ایفا کنن ، 

ها موضوع هسرتۀ   صف  دس  اینکه   زمانی. از تود را توصی  کنن پ   م اسممستقیطور به توانن   نمی

توانن  نقش محمرول جمۀره بره     خاب آن هسته را بازبینی کنن ، میهای انت صهو مشخ  باشن محمول گروا 

، اگرچره  شرود  ی نمری های فرای ضرروری تۀق ر    صهشخ م ومطابقه وجود در چنین وضعیتی،  تود بگیرن .

نقرش   هایی کره  صف باور بیکر، به . نیستن ها  توصی  اسمبرای  ها قادر به ایفای نقش صفتی تود صف 

شرون ،   که به صورت ادات برا اسرم ادغرام مری     هستن  هایی کنن ا توصی ، کنن  محمولی در جمۀه ایفا می

 9انگیختره  بازبینی کمترمعنرایی  که رابطۀ شون  پذیرن  و تنها در صورتی با هسته ادغام می نقش معنایی نمی

، های ژاپنری، سرالو   ها در زبان صف  برقرار باش . به باور بیکر زنجیراو های فای میان این د صهمانن  مشخ 

   صۀ فای هستن .فاق  مشخ  در زبان کیۀگا« lugali»ق به گروا های متعۀ  ایکا و صف 

ادر بره توصری  مسرتقیم اسرم و     قر  شر ا، یاد های نیز در سورانی، همچون صف « χæri:k»صف   

مستقیم و برا سرات  بنر      تشکیل ترکیب صف  و موصوف نیس . در این حال  اسم به صورت غیر

و اسر    های فای اس  صهدر سورانی فاق  مشخ « χæri:k»صف  شود. درنتیجه،  موصولی توصی  می
                                                                                                                                                          
1. less-semantically-motivated 
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 کن . صورت محمول عمل میبه 

در سورانی بره  « χæri:k»ایی از کردی نشان دادیم که ه در بخشی که از نظر گذش  با اقامۀ است الل 

های مجاز به حضرور صرف     های توصیفی در جایگاا و همچون دیگر صف  ق داردها تعۀ  گروا صف 

( نشران  2004به پیروی از بیکرر )  .قادر به توصی  نیس ها  همچون دیگر صف شود، اگرچه  ظاهر می

وارد گاا در سات  صرف  و موصروف    ، هیچ، درنتیجهس اهای فای  صهمشخ  فاق  « χæri:k» که دادیم

« bu:n»برا فعرل   « χæri:k»صرف    تۀفیرق که حاصل « χæri:k bu:n» زنجیرةدر ادامه، ماهی   .شود نمی

 بررسی تواه  ش .اس ، 

 «  χæri:k bu:n»ماهیت  -3-2

ا فاصرۀه یرا   در جمۀه اس  که بر  مستمرساز یا زنجیرا «χæri:k bu:n» که دهن  جمالت کردی نشان می

صرف    تۀفیرق حاصرل   زنجیرااین رود.  کار میبه بیان عمۀی استمراری برای  از فعل اصۀی واصۀه ف بی

«χæri:k » و فعل ربطی«bu:n »های زمان و تصری  همروارا برر روی ایرن فعرل ربطری       اس  و نشانه

 ناگسستنی از صف  اس .   عنصری« bu:n»در چنین وضعیتی، فعل  شود. ظاهر می

را « χæri:k bu:n»( کره  9422برتالف نظرر دبیرمقر م )  ده  که  های سورانی نشان می دادا بررسی 

متفاوت از فعل کمکری  « χæri:k bu:n»زنجیرة گیرد،  نمایش نمود مستمر در نظر میبرای  فعۀی کمکی

 ؛گیررد  در کردی سورانی، فعل ربطی هموارا پ  از فعل اصرۀی قررار مری    کن . در زبان کردی عمل می

ای را  سرازا   آی  و هیچ پ  از فعل اصۀی می «bu:n»فعل کمکی های ماضی بعی   در سات ی مثال، برا

همیشره پریش از فعرل    « χæri:k bu:n» جایگراا حرالی کره    درتوان بین آن و فعل اصۀی درج کرد،  نمی

قررار  فاصۀه از فعل  ه یا بیبا فاصۀ شود که موجب می این زنجیراحرک  آزادانۀ همچنین،  ؛اصۀی اس 

همچنرین،   ؛اسر   اع( گواا این مر ّ 20کن . جمۀۀ ) ای وارد نمی به جایگاا آن پیش از فعل ت شهگیرد، 

و نمود روی فعرل   های زمان، شخص، شمار مانع از جذب نشانه« χæri:k bu:n»برتالف فعل کمکی، 

ی روی فعرل کمکر   تنهرا عالمر  تصرری    دهر ،   ( نشان مری 29جمۀۀ )طور که شود. همان اصۀی نمی

«bu:n» افرزون برر ایرن    .پرذیرد  را نمییادش ا  های یک از نشانهفعل اصۀی جمۀه هیچ و شود ظاهر می ،

مانع از تظراهر عالمر  نفری روی فعرل اصرۀی      « χæri:k bu:n» ده ، نشان می (22) چنان که جمۀۀآن

ایرن ترتیرب،    بره کننر .   که افعال ربطی ممانعتی بر سر تظاهر عالم  نفی ایجاد نمی  شود، در حالی می

ین زنجیررا  اده  که  و فعل کمکی نشان میدر مقام مستمرساز « χæri:k bu:n» تفاوت عمۀکرد زنجیرة

 .کمکی انگاش  یتوان فعۀ را نمی
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20) (χæri:k-ǝn)  æwa:n (χærik-ǝn)   ka:jæ     (χærik-ǝn) æ-  kæ    -n. 

مشغول          هامشغول     آن     بازی         مشغول       .ج  کردن   می   

.«کنن  ها دارن  بازی می آن»  
21) æw   ha:werdæ bu:   =j. 

  .م   بودن       آوردن      او1و.ب.

 .«او آن را آوردا بود»

22) *æw   χærik   -æ         ka:jæ    næ-  bu:     -Ø. 

او       مشغول    .م  نفی     بازی     .م    بودن   

«*کن . میاو دارد بازی ن»  

را  7فعل الحاقیالگوی  3ای بر روی الگوهای فعۀی زبان پنجابی ( در مطالعه9232) 4و گۀیسن 2گیل 

 رونر   کرار مری  به این ترکیب  افعالی که دراسم یا صف  با فعل اس .  تۀفیقل   که حاصنکنفی میمعر 

یرک واحر  واژگرانی و    ق دارن . به باور ایشان ایرن ترکیرب همچرون    ها تعۀ  به گروا مح ودی از فعل

تمرایز   نیرز  پنجرابی ب و فعل الحراقی  میان فعل مرک  (9224) 3از سوی دیگر، باتیا ؛کن  معنایی عمل می

چرون  همافعال الحاقی حاصل ترکیب اسم، صف ، قی  یرا ضرمیر برا افعرالی      اس  گذارد. او معتق  می

«kǝrna« »to do» ،«hoɳa« »to be» و ،«aʊɳa« »to come »بررای   همواراایشان این افعال ور با اس . به

در کرردی،   رونر .  کرار مری  بره  بودن   و آغازی یی،سات  فعل الحاقی و به منظور نمایش کنش، ایستا

«χæri:k bu:n »  ماحصل تۀفیق صف«χæri:k »   و فعرل ربطری«bu:n »      اسر  کره همروارا بررای بیران

گری نر ارد و در هرر سراتتی کره وارد     کاربرد دی زنجیرااین  رود؛ می کاربه ل استمرار و گاا آغاز عم

 ،شر  گفتره   ترر  ها کره پریش   بررسی داداهمچنین،  ؛افزای  را به جمۀه می یا تقریب مفهوم استمرار ،شود

نگارنر گان معتقر  هسرتن  شرباه  میران       کنر .  عمل مری از فعل کمکی  متفاوت زنجیرااین  نشان داد

«χæri:k bu:n»  نر   ک و افعال الحاقی در پنجابی تصریح مری«χæri:k bu:n »  ،همچرون زبران   در کرردی

اس  و به اسرتمرار  « bu:n»و فعل « χæri:k»که حاصل ترکیب صف   اس نوعی فعل الحاقی  ،پنجابی

( 9224( و باتیرا ) 9232به این ترتیب، با استناد به مطالعرات گیرل و گۀیسرن )    و آغاز کنش اشارا دارد.

                                                                                                                                                          
 بس  . واژا9

2 . H. C. Gill 

3. H. A. Gleason  

4. Punjabi 

5. conjunct verb 

6. T. K. Bhatia 



 9300تابستان ، 2های غرب ایران، دورة نهم، شمارة  ها و گویش / فصۀنامۀ مطالعات زبان73

«χæri:k bu:n »و بررای  که رفتاری متفاوت از افعال ربطی دارد  ودر میبه شمار  الحاقی یدر کردی فعۀ

 رود. کار میبه ود مستمر و تقریب نمایش نم

 سورانی ساخت نمود مستمر در کردی -3-3

فعۀی الحاقی اس  که حاصل تۀفیق صرف  و  « χæri:k bu:n»تر بررسی ش ، زنجیرة  طور که پیشهمان

با فعل اصرۀی ترکیرب    ایش نمود مستمر در سورانینمبرای  در مقام ابزاری . این فعلاس فعل ربطی 

در مباحر   دنبال تبیین شیوة ترکیب این فعل با فعل اصرۀی جمۀره هسرتیم.    به در این بخش،  شود. می

ر جمۀه ایفرای  دشود که به صورت یک محمول  توالی چن  فعل اطال  می به پیاپیافعال  ،شناتتیزبان

و ( 9217، 2و اولسران  9)فۀروی پرایگی  پرایگی، نراهم   هرم ای اعرم از   کنر  و هریچ نروع رابطره     نقش می

براور   بره (؛ 2003 3آکنروال و دیکسرون  و  2002 ،4کرولی) برقرار نیس  ها آنهای نحوی بین  وابستگی

 ( را دارن .24های ذکرش ا در ) همچون ویژگی یهای ویژگی پیاپیافعال  ،ایشان

 این افعال در یک بن  هستن . -( 24

 گیرن . کنار یک یگر قرار می پایگی درپایگی و ناهمشانۀ همافعال ب ون هیچ ن -

 تنها یک فاعل در جمۀه قرار دارد. -

زمان و نمود مشترک دارن . تظاهر نمود و زمان به سه صورت اس ؛ فقط برر روی فعرل    ،افعال -

 اصۀی، یا هر دو فعل یا فقط بر روی فعل دوم.

 . عالم  نفی یا بر روی یکی از افعال یرا تروالی   ها یکسان یا متفاوت اس ارزش قطبی در فعل -

 گیرد. ها قرار می آن

چه، سرات   چنان. گیرن  و فاعل مشترک دارن  قرار می در یک بن تنها  پیاپی افعال ،(24بر اسا  ) 

جمۀره وجرود دارد و    ک فاعرل در تنهرا یر   کن  که  ی واح  باش ، به طور ضمنی تصریح مینظر بن م ّ

 (23در جمۀرۀ )  .در جمۀره پذیرفتره نیسر    پرایگی  پرایگی و نراهم  هرای هرم    شرانه یک از نیچحضور ه

«æwa:n» ،«اس  که نشانۀ مطابقۀ آن بر روی فعل  ، تنها فاعل جمۀه«ها آن«χæri:kbu:n »  و فعل اصرۀی

 اگر این مطابقه برقرار نباش ، جمۀه ب سات  اس . اس .  ظاهر ش ا« æχwǝ-ǝn»جمۀه 

                                                                                                                                                          
1. W. A. Foley 

2. M. Olson 

3. T. Crowley 

4. A. Y. Aikhenval & R. N. Dixon 
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24) æwa:n  χærik –Ø     -ǝn/      *i:n   dærs     æ- χwǝn   -ǝn. 

  ها مشغول     آن  بودن  2 .ج  1ا.ج   در    .ج  توان ن  می  

 .«توانن  ها دارن  در  می آن»

 کنر ، ضرمیر انعکاسری     بنر بودن سرات  حاضرر را تأییر  مری      ترک شر ّت  بره   است اللی دیگر که

«xʊ-person» ،«گزینی که وظیفرۀ تعبیرر    حاکمی  و مرجع اس . یکی از اصول نظریۀ« شخص - تود

هرای   گزینی اس . در ایرن نظریره، گرروا    عبرعه ا دارد، نظریۀ مرج در سطح جمۀه را های اسمی گروا

از یادشر ا   ضرمایر  شرود.  ارجاعی تقسیم مری  هایبه سه دستۀ ضمایر ارجاعی، ضمایر و عبارتاسمی 

هرای شرخص، شرمار،     صره دارن  کره در مشخ    که هموارا به مرجعی نیاز جمۀه ضمایر ارجاعی هستن

فری  ضرمایر ارجراعی را عناصرری معر     (205: 9223) 4هگمرن  جن  و ع د با آن مطابقه داشته باشن .

  .نکن   و با آن مطابقه میندار ارجاعکن  که هموارا به فاعل  می

اسرمی  ضمایر ارجاعی شامل ضمایر انعکاسی، دوسویه و رد گروا  گزینی مرجع Aاصل بر اسا    

 براور   بره  سرات  اسر .     شرون ، جمۀره تروش   چه این ضمایر در مقولۀ حاکم تود مقیّر اس . چنان

ترین بن ی اس  که شامل ضرمیر  ترین و کوچک این مقوله نزدیک (231: 2007) و دیگران 3هورنشتین

  نمایره  شرطی در دستر  اس  که قابۀیر  هرم   فاعل به باش ؛ 7ارجاعی، حاکم آن و فاعل در دستر 

 .وجود داشته باش کردن آن با ضمیر ارجاعی 

و فعرل اصرۀی جمۀره اراهره     « χæri:k bu:n» بودن جمالت حاوی بن  شواه ی دال بر تک Aاصل  

در  «همر یگر »بره معنری   « jæktǝr» ضرمیر دوسرویۀ  دهر ،   ( نشان می27طور که جمۀۀ )همان ده . می

برودن ایرن جمۀره      سرات   تروش  نره دارد. گیرد و حرکتی آزادا های مختۀ  در جمۀه قرار می جایگاا

جمۀۀ مرورد نظرر    بنابراین، ؛اس     ش ادر مقولۀ حاکم تود مقیّیادش ا  ضمیرگواهی بر این اس  که 

. با استناد به تعری  هورنشتین از مقولۀ حاکم، در ایرن  اس   تمام الزامات مقولۀ حاکم را برآوردا کردا

  مایره ن هرم  از دیگرسرو، امکران    ؛فعل اصۀی جمۀه اس تح  حاکمی  « jæktǝr» ضمیر دوسویۀ جمۀه

نتیجره،   درفاعل جمۀه همان فاعل در دستر  اس .  وجود دارد؛ جمۀهجمع کردن این ضمیر با فاعل 

                                                                                                                                                          
 شخص جمعاوّل. 9

 شخص جمعسوم. 2
3. L. Haegeman 

4. N. Hornstain 

5. SUBJECT 
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شراه ی   A، اصرل  بنرابراین  ؛کن  عمل می« jæktǝr» ضمیر دوسویۀبرای  مانن  مقولۀ حاکم (27) جمۀۀ

 هستن . یک بن شک بی کن ؛ این جمالت فراهم می التس  جمدبودن این   بن  متقن مبنی بر تک

25) æwa:n    (jækǝr)   χærik  -Ø  -ǝn    (jækǝr)   tǝwa:ʃa:  æ- kæ    -n. 

ها  مشغول    )همدیگر(          آن     Øس.ج کردن   می        تماشا     )همدیگر(   س.ج     

 .«کنن  ها دارن  هم یگر را نگاا می

« χæri:k bu:n» (، جمالت حاصل از تۀفیق24در )گفته پیش سو با شرط دوم از اصول همهمچنین،  

مشروط به  ها ساتتی آن که توش هستن ب سات   و فعل جمۀه به صورت جمۀۀ پایه و پیرو جمالتی

 نیرز برقررار اسر .   « و»، «wæ»اس . چنین وضعیتی برای حرف ربرط  « که»، «:wa» ساز پایهناهم حذف

 اس . اعبر این م ّ( شاه ی 23) ب ساتتی جمۀۀ

26) *æwa:n  χærik  –Ø    -ǝn     wa:/ wæ  dærs    æ- χwen   -ǝn. 

ها آن  مشغول    بودن   ی   در      و    که    .جم   .ج  توان ن     

 «*.توانن  که/و  در  می ها دارن  آن»

 مفراهیم در    برای بیان ایرن نمود اس . سه حال تظاهر زمان و پیاپیهای سات   صهاز دیگر مشخ 

شرون . در   نمود تنها بر روی فعل اصرۀی ظراهر مری    ل زمان وشود. در حال  اوّ پیشنهاد می پیاپیافعال 

های زمان و نمرود هسرتن . مطرابق حالر       میزبان نشانه پیاپیسات   حاضر در افعال همۀحال  دوم، 

در جمالت سورانی حاصرل از  زمان و نمود   . تظاهریاب روی فعل دوم تظاهر می رها ب این نشانه سوم،

 .اس تر  ان کی پیچی او فعل جمۀه « χæri:k bu:n»تۀفیق 

، «χwændǝn»و برن ماضری    «æ-»سراز   (، فعل اصرۀی جمۀره حاصرل تۀفیرق نراقص     25در جمۀۀ ) 

تظاهر زمان گذشرته   و داردزمان مشترک با فعل اصۀی نیز « χæri:k bu:n»اس . فعل الحاقی « توان ن»

افعرال ایسرتا در زبران     از جمۀره « بودن» «bu:n»که فعل ربطی  از آنجا اس « bu:n»روی فعل ربطی  بر

 ۀدر کرردی سرورانی، فعرل اصرۀی جمۀر      پرذیرد.  های نمود ناقص را نمی نشانهدر نتیجه،  ؛کردی اس 

 رد.پذی فقط نشانۀ زمان را می« χæri:k bu:n»که،   های زمان و نمود اس ، در حالی میزبان نشانه

27) æwa:n    χærik   bu:    -n       dærs   =ja:n    æ-   χwænd. 

ها آن      ر    .ج   بودن   مشغولد     .ج   توان ن   می      

.«توان ن ها داشتن  در  می آن»   

حضرور  در واقرع،   مشرابه اسر .  « χæri:k bu:n»فعرل الحراقی    همۀ جمالت حراوی ارزش قطبی  
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«χæri:k bu:n » فعل نفی در هردو فعل جذباز مانع ،«χæri:k bu:n »  شرود؛   و فعل اصۀی جمۀره، مری

 چنین جمالتی همیشه مثب  هستن .

 همیشره فعرل اصرۀی را    پیراپی های  در سات  ویژا نشان داد که هشی زبانپژو ( در9223) 9بودومو 

چنران کره از   آن .شون  ی نمیپرسش گاا، و دیگر افعال حاضر در سات  پیاپی هیچی کردپرسش توان می

 آی  چنین وضعیتی نیز برای جمالت مستمر در زبران کرردی برقررار اسر .     های زبان کردی برمی دادا

کره    حرالی  پرذیر اسر ، در   کردن فعرل اصرۀی امکران     یپرسش ده ، نشان می( 21جمۀۀ ) طور کههمان

 مجاز نیس .« χæri:k bu:n»فعل پرسش دربارة 
28) A: æwa:n  ʧæ   æ-  kæn? 

ها آن    ن  می چکارکرد  

«کنن ؟ ها چکار می آن»  

B: (χæri:k  -Ø –ǝn)  kǝtǝb  æ- χwǝn  -ǝn. 

دارن   بودن  .ج  توان ن  می  کتاب  .ج  

.«توانن  کتاب می دارن (»)  

و فعل اصرۀی از منظرر سرات  پیراپی     « χæri:k bu:n»های سورانی حاوی فعل الحاقی  بررسی دادا

بنرابراین، سرات     ؛هسرتن  سرو  هرم ( 24ش ا در ) کردی با شروط مطرح های ده  تمامی دادا نشان می

 و همچرون زبران  اصۀی در کردی سورانی ساتتی پیاپی اس   و فعل« χæri:k bu:n»حاصل از ترکیب 

چگونگی اشتقا  این سات  تبیین . در ادامه، ( ساتتی مح ود به دو فعل دارد9224، 2رومیایی )آلسینا

 شود. می

 پیاپی  در ساخت نمود مستمر -3-4

و فعل اصۀی جمۀه، « χæri:k bu:n»ص ش  که ترکیب فعل الحاقی نظر گذش ، مشخ  در بخشی که از

صرال  شریوة ات  ی ( سره الگرو بررا   2003) 4سرکن و وینسرترا  ومیبراور   بره از نوع سات  پیراپی اسر .   

اسرا    بر نه اس .گو پایگی و اشتقا  اداتپایگی، ناهمشود که شامل هم های پیاپی پیشنهاد می سات 

 ؛9215 ،و دیگرران  3)جیسرن  پایههای ناهم ی سات تۀق های پیشین،  گرفته در بخش های صورت تحۀیل

                                                                                                                                                          
1. A. B.Bodomo 

2. A. Alsina 

3. P. Muysken & T. Veenstra 

4. B. Jasen 
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افعرال پیراپی در جمرالت    اشرتقا    تبیین شریوة برای  قبول  قابل تحۀیۀی( 9225 ،9سیبسما ؛9212 ،بیکر

 ؛گزینر   ه فعرل دوم را برمری  اد که فعل اول چگونر دتوان به روشنی نشان  واقع، نمی نیس . درسورانی 

( نیز منجر به سرات   9215 ،4سبا ؛9213 ،2پایه )را سات  هم به صورتتحۀیل این افعال همچنین، 

در ترر   ای محتمرل  ها گزینه گونۀ این سات  اشتقا  ادات شود. دستوری در زبان کردی می جمالتی غیر

 اس .  کردی سورانی 

برا فعرل اصرۀی جمۀره را      پیراپی ن پیونر  افعرال سرات     بود  ( اتتیاری2003سکن و وینسترا )ومی 

هرایی از زبران    . ایشان با اراهۀ نمونره پن ارن گفته میپیش ها در سات  فعلگونۀ  صال اداتشاه ی بر ات 

شرون  و   از تود انتخاب نمری  فعل پیشوسیۀۀ به از این افعال یکهیچکه ن  نتصریح می ک 3ساراماکایی

، حضرور فعرل   نیرز  در کرردی سرورانی   ر سات  جمۀره حرذف کررد.   دتالل  ون اتبرا  اه توان آن می

«χæri:k bu:n »ها موجب ب ساتتی جمۀه نخواه  ش ، اگرچه،  در جمالت اتتیاری اس  و حذف آن

 تفاوت معنایی مشهود اس .   ان کی

پیراپی،  هرای   ت ( تعبیری مشرابه بررای سرا   2002) 7( نیز با تکیه بر بیکر و استوارت9421انوشه ) 

رونر    کار مری به افعالی را که در سات  پیاپی  هاآن. ده  فارسی اراهه می در زبان ،ویژا نمود مستمر به

صرل  دهن  که به صرورت ادات بره فررافکن نمرود دربنر  اصرۀی مت       در یک گروا فعۀی فرعی قرار می

( و 2003را )میوسرکن و وینسرت  نظررات   و با تکیه بر ه به قراب  زبان کردی و فارسیبا توجّشون .  می

 درهرای مسرتمر    در سرات  « χæri:k bu:n»فعرل الحراقی    ۀنگو صال اداتات (، 2002بیکر و استوارت )

   ( اس .40صورت )  ( به22بازنمود نحوی سات  مستمر ) بنابراین،؛ تر اس  محتملسورانی 

سرطح   و آن  صل ش امت  ProgP1گونه به  ای ادات شیوابه  ProgP2فرافکن فرعی  ،بازنماییدر این  

 کره فعرل الحراقی     گیرد، در حالی در بن  اصۀی شکل می« رود او می» جمۀۀ اصۀی. کردا اس را تکرار 

«χæri:k bu:n» شود. در این مرحۀه، چرون هسرتۀ    در بن  فرعی تشکیل میv  صرۀ فرعری   مشخ[uInfl] 

 یابر . تظراهر   ء مری ارتقرا  ProgP2به هسرتۀ  « χæri:k bu:n»و فعل  ProgP1به هستۀ « رفتن»دارد، فعل 

 اسرر ، در حررالی کرره در فعررل    /æ-/برره صررورت تکررواژ  « رفررتن»نمررود مسررتمر بررر روی فعررل   

«χæri:k bu:n » ش  که ماهی  ایسرتای فعرل   گفته تر پیش .ن اردتظاهر آشکار«bu:n »   مرانع از جرذب

                                                                                                                                                          
1. R. Sybesma 

2. J. R. Ross 

3. M. Sebba 

4. Saramacca  

5. O. T. Stewart 
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 شود. نشانۀ نمود می

29) æw   χærik  -Ø        -æ     æ-    ʧ      -ǝt. 

او     مشغول  بودن     می   .م  نرفت .م      

.«رود میاو دارد »   

30) 

 
 گیری نتیجه -4

معر فری و  گرا  نمود ناقص مستمر در زبان کردی از دی گاا برنامۀ کمینه ،در پژوهشی که از نظر گذش 

اسر  کره برا تمرام     « برودن   مشغول» ،«χæri:kbu:n»، سورانیدر مستمر ابزار نمایش نمود  ش . تحۀیل

تعیرین  بره منظرور   نوشرتار پریش رو    ستثنای نمود ایسرتا، سرازگاری دارد.  ابه های نمود واژگانی،  گونه

و نحوة ترکیرب آن برا فعرل اصرۀی در      ابزار نمایش نمود مستمر مثابۀ به «χæri:k bu:n» ماهی  زنجیرة

هرای    یکری از صرف   زنجیررا از زبان کردی، این  هایی دادابا استناد به ساتتمان جمۀه صورت گرف . 

ها در این زبران قرادر بره توصری  مسرتقیم اسرم        ود، اگرچه همچون دیگر صف ر میشمار به  کردی

بنرابراین،   ؛ها اسر   صۀ فای در این صف مشخ نبود  صه ناشی ازمشخ این ( 2004بیکر )باور  بهنیس . 

   ها سۀب می شود. ق رت توصی  مستقیم اسم از آن

 «bu:n»و فعرل ربطری    «χæri:k»صرف    تۀفیقیجۀ حاصل از نت (9232گیل و گۀیسن ) به پیروی از 

 رود. کرار مری  بره  که هموارا برای بیان نمود مسرتمر و تقریرب   در نظر گرفتیم فعۀی الحاقی  را «بودن»
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هرای   یافتره  .ترکیب آن با فعل اصرۀی در سراتتمان جمۀره پرداتر     چگونگی  پرسش دوم، به بررسی

یرک  مثابرۀ    در ایرن سرات ، افعرال حاصرل بره     نکن یح میها در این بخش تصر حاصل از تحۀیل دادا

از جمۀره  ( 24. ایرن زنجیررا، برا تکیره برر معیارهرای )      کن  ب عمل میمحمول و متفاوت از افعال مرک 

( 2003سرکن و وینسرترا )  . به پیروی از میوشود که از توالی دو فعل ساتته می اس  پیاپیهای  سات 

بودن ایرن فعرل در     گونه اس  و اتتیاری ی جمۀه اشتقاقی اداتو فعل اصۀ «χæri:k bu:n»صال فعل ات 

 در ایررن تعبیررر، فعررل گررذارد. گونررۀ آن صررحه مرری سررات  مسررتمر زبرران کررردی بررر ماهیرر  ادات 

«χæri:k bu:n »شرود و   صل مری گیرد و به گروا اصۀی نمود ناقص مت  در یک گروا فعۀی فرعی قرار می

   کن . همان سطح را تکرار می

 منابع
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