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 نمایی افتراقی:تأثیر قدرت موضوعات فعلی بر حالت

 2شواهدی از گویش هورامی

 1د راسخ مهندمحمّ

 نشگاه بوعلی سینادا ،شناسیدانشیار گروه زبان

 زانیار نقشبندی

 دانشگاه بوعلی سینا ،شناسیزبان دانشجوی دکتری

 چکیده
شکل آشکار و حالت را به صۀمشخّهایی است که در نظام صرفی زبانای راقی پدیدهـایی افتنمالتـح

رای نظام های دادر زباندهند. این پدیده سمی نمایش میهای ابر روی گروه تصریفی وندهای وسیلۀهب

شـکل   بـه های واجد نظام کنایی، مفعول و در زبان نمایی افتراقی سازۀحالتشکل  بهحالت مفعولی، 

نمـایی و  مـوارد فاعـل  و توصـی    معرّفـی ضـمن   مقالـه  فاعل است. ایـن  نمایی افتراقی سازۀحالت

ایی و مفعولیِ های کنها را در ساختنمایی افتراقی در گویش هورامی، شرایط ظهور این پدیدهمفعول

آن در  قدرت موضوعات فعلـی و نوـوۀ مواسـبۀ    فیبا معرّ، نماید. در این راستامیاین گویش تبیین 

زان قـدرت موضـوعات فعلـی موجـ      تفاوت در می که دهیممیی و کنایی، نشان های مفعولساخت

لـی قـوی و   که تنهـا موضـوعات فع   شود؛ بدین معنامی نمایی افتراقی در این گویشآمدن حالتپدید

نمایی حالت دهند کهوهش حاضر نشان میهای پژیافته .نما هستندصرفی حالت میزبان پایانۀ برجسته

 های کناییبازشناسی روابط دستوری و در ساخت برایهای مفعولیِ گویش هورامی آشکار در ساخت

 . رودمی کار بهنما تکواژ حالت سازۀ گیرندۀبازنمایی برجستگی کالمی  جهت این گویش

  قدرت موضوع. نمایی افتراقی،فاعل افتراقی،نمایی گویش هورامی، حالت، مفعول :هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -2

 نشانۀ حالـت تنهـا بـا مجموعـۀ     آن در که شودبه شرایطی اطالق می 3نمایی افتراقیحالت

ن اه ایـ مـر هتوانند بـه های اسمی نمییر گروهرود و سامیکارهبهای اسمی از گروه یخاصّ

، 4مفعـولی  - ایـن پدیـده در نظـام حالـت فـاعلی      تکواژ در سـاخت جملـه ظـاهر شـوند.    

دهــد و موجــ  پیــدایش مفعــول را توــت تـقریر قــرار مــی  نمــایی آشــکارِ ســازۀحالـت 

 قریر بـر نوـوۀ  بـا تـ   6مطلـ   - و در نظـام حالـت کنـایی   شـود  مـی  5نمـایی افتراقـی  مفعول

 شود.  می 7نمایی افتراقین فاعلوجود آمدهفاعل باعث ب نمایی سازۀحالت

ـ ، ی بـرای مفعـول وجـود دارد   خاصّ نمایی افتراقی، نشانۀرای مفعولهای دازباندر  ا امّ

 مجموعـۀ  گـذاری رای نشـان رود و از آن تنهـا بـ  نمیکـار ههـا بـ  مفعـول  این نشانه با همـۀ 

تـوان  . همـین مطلـ  را مـی   (3: 1386 راسخ مهند،شود )ها استفاده میلمودودی از مفعو

ی صـرف  ها پایانۀد؛ اگرچه در این زباننمایی افتراقی نیز بیان کرهای دارای فاعلبرای زبان

ـ  گـروه بـا   ه تنهـا ا این پایانفاعل وجود دارد، امّ گذاری سازۀای برای نشانویژه ی از خاصّ

ن ویژگـی  های فاعل فاقد ایرود. سازهمیکارهای هستند بکه دارای مختصات ویژه هافاعل

صـی  و تبیـین   شـوند. تو جمله ظـاهر مـی  حالت فاعل در ساخت  تنهایی و بدون نشانۀبه

شـناختی  های زبـان ری از پژوهشنمایی افتراقی موضوع بسیاحالت آورندۀوجودهشرایط ب

نمـایی و  مفعـول  و توصـی  پدیـدۀ   معرّفـی است تا ضمن حاضر درصدد مقالۀ است. بوده

فعولی و کنایی در گویش هورامی، بـه تبیـین شـرایط    های منمایی افتراقی در ساختفاعل

برای نیـل بـه ایـن هـد  بـا تکیـه بـر مفهـوم          ها در این گویش بپردازد.ظهور این پدیده

نمـایی آشـکار تنهـا منوصـر بـه      نشان داده خواهد شد که حالت 8قدرت موضوعات فعلی

 موضوعات فعلی قوی خواهد بود.
                                                                 
3  . differential case marking 

4  . nominative/accusative 

5  . differential object marking 

6  . ergative/absolutive  

7  . differential subject marking  

8  . arguments strength  
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مالی گویش هورامی، نگـاهی گـذرا   اج عرّفیمم ضمن در بخش دوّمه، پس از این مقدّ

بـه بررسـی    سـوّم رفتـه در ایـن گـویش خـواهیم افکنـد. بخـش       کارههای حالت بنظام به

نمـایی افتراقـی در گـویش هـورامی     های مفعولی و کنایی و نیز تعیین موارد حالتساخت

قـدرت موضـوعات فعلـی، آنگونـه      مفهوم معرّفی. در بخش چهارم پس از اختصاص دارد

 اسـت، از نوـوۀ  یافتـه   انعکـا   (2008 و 2005) 10و ناراسـیمهان  1هـو   دی که در آرـار 

بخـش  در نمایی افتراقـی سـخن بـه میـان خواهـد آمـد.       حالت ارتباط این مفهوم با پدیدۀ

شده در بخش چهارم، بـه تولیـل شـرایط    کوشید تا با تکیه بر مفاهیم مطرح یمپنجم خواه

نمـاییِ  حالـت  سـازوکار  و نقـش  یمهـورامی بپـرداز   نمایی افتراقی در گـویش ظهور حالت

ش پایـانی  . در بخـ یمص نمـای های مفعولی و کنـایی مشـخّ  آشکار را در هر یک از ساخت

 خالصه عنوان خواهد شد.طورنیز نتایج پژوهش به

 یگویش هورامی؛ نگاهی کلّ -1

ربـی از  غشـمال   های ایرانی نو است که در شاخۀنیکی از زبا گویشی گورانی و هورامی

هورامـان در دو کشـور ایـران و عـراق بـین       ی ایرانی غربی قرار دارد. منطقۀهاگروه زبان

مناط  کردنشین واقع شده است. بر مبنای مالحظات جغرافیایی گویش هـورامی موـدود   

هورامـان   منطقـۀ  تصّمخـ  توان به دوگونۀ عمده تقسیم کرد: گونۀهای ایران را میدر مرز

هـایی از  هورامـان لهـون شـامل بخـش     ورامان تخت. منطقۀهنطقۀ م مختصّ لهون و گونۀ

هورامـان   منطقـۀ  کردنشـین کشـور عـراق اسـت.     هایی از منـاط  استان کرمانشاه و بخش

هـورامی   ژوهش حاضـر ـان موصور شـده اسـت. در پـ   ـردستـرزهای استان کـتخت در م

 نـوان عین گویش بـه ای اپاوه گونۀو  11گویشی از زبان کردی در نظر گرفته شدهعنوان به

                                                                 
9. H. De Hoop 

10  . B. Narasimhan  

هـای متفـاوتی وجـود    اههای ایرانی دیدگدر مورد ماهیت گویش هورامی و جایگاه آن در شجرۀ خانوادگیِ زبان -11
ــه 1358دارد. ارانسـکی )  ــد. بـه بـاور وی وجــود   هـای کــردی گـورانی و زازا مـی   ای از گـویش ( هـورامی را گون دان

هـای کـردی از سـوی دیگـر     های گـورانی و زازا از یـک سـو و سـایر گـویش     های چشمگیر زبانی میان گویشتفاوت
هـایی متفـاوت و مجـزّا از زبـان کـردی و مـرتبط بـا        ر را زبـان هـای مـذکو  بسیاری از موقّقان را برآن داشته تا گویش

 های کرانۀ خزر بدانند.های مرکزی ایران )نظیر گویش سمنانی( و یا گویشگویش
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آیـد، منظـور   امی به میان مـی معیار مطالعه اختیار شده است و هر جا سخن از گویش هور

 12ای گویش هورامی است.پاوه گونۀ

هـای شـمالی و میـانی زبـان کـردی      ون بسیاری دیگر از گـویش گویش هورامی همچ

دسـتوری   این گـویش در زمـان   حالت کنایی در الگوی است. 13دارای نظام کنایی گسسته

هـای زبـانی نظـام حالـت مفعـولی، الگـوی       یابد و در سایر سـاخت ی میساده تجلّ گذشتۀ

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

را حفـ    14نمـای غیرفـاعلی  های تولیلی روند کندتری را طی کـرده و تکـواژ حالـت   زبان

نمـایی  ترا در این گـویش در هـر دو سـطا حالـ     15اقانطب توان الگوهایکرده است، می

 مشاهده کرد.های اسمی و مطابقه گروه

 های حالت در گویش هورامینظام -9

 معرّفـی تفصـیل  رفته در گویش هورامی بـه کارههای حالت بدر این بخش هر یک از نظام

ر نمــایی افتراقــی دنمـایی و فاعــل هــای مفعــولشــوند. ضــمناا شــرایط ظهـور پدیــده مـی 

 شوند.طور جداگانه توصی  میدار بهنشانهای کناییلی و ساختهای مفعوساخت

 مفعولی نظام حالت -2 -9

حالـت در   های اسمی فاعل بدون نشـانۀ گروه های مفعولی در گویش هورامی،در ساخت

گـر  ی نمایـان شوند و وندهای تصریفی مطابقه بر روی افعـال ززم و متعـدّ  جمله ظاهر می

هـای  گـروه  هـای اسـمی هسـتند. از طـر  دیگـر     ای شخص و شمار این گروههصهمشخّ

شوند و بـدین ترتیـ  از سـایر    حالت غیرفاعلی در جمله ظاهر می اسمی مفعولی با نشانۀ

توزیـع ونـدهای تصـریفی     هـای زیـر نوـوۀ   ثالگردند. متمایز میهای اسمی جمله مگروه

                                                                 
هـای ایرانـی ر .   برای یافتن اطاّلعات بیشتری در مورد ماهیّت گویش هورامی و جایگـاه آن در خـانوادۀ زبـان    -12

 .(1375)، نقشبندی (1310)ویسی  ، مومود(1358) ارانسکی

13  . split ergative system 

14  . oblique case marker 

15  . alignment  
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هـای اسـمی فـاعلی را    ار یکسان گـروه نمای غیرفاعلی و همچنین رفتمطابقه، تکواژ حالت

این مقاله برگرفته  شده درهای ارائهداده) دهندهای مفعولی گویش هورامی نشان میدر ساخت

 .هستند( «های کنایی در گویش هورامیساخت»کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان  نامۀاز پایان
1) Hiwa     čašt –aka –y              mo –war –o                                                                    

    Hiwa     food –DEF –OBL      IMPRF –eat.PRE -3.SG 

 «خورد.هیوا غذا را می»                                                                     
2) to       palapal        ma –ram –i                                                                                   

    You   hastily          IMPRF –run.PRE -2.SG 

 «دوی.تو با عجله می»                                                                      
3) Behnam        sipal –aka –y                 ma –šur –o   

    Behnam        clothes –DEF –OBL      IMPRF –wash.PRE -3.SG 

 «شوید.بهنام لبا  را می»                                                                   
4) Behnam         sipal         ma –šur –o 

    Behnam         clothes      IMPRF –wash.PRE -3.SG 

 «شوید.بهنام لبا  می»                                                                       

افعـال ززم و   شود که وندهای تصریفی مطابقـه بـر روی  فوق مشاهده می هایدر داده

تکـواژ  های اسـمی فاعـل هسـتند.    ی شخص و شمار گروههاصهمشخّ دهندۀی نشانمتعدّ

یـن سـازه   بـر روی ا  ،بـودن مفعـول مسـتقیم   مای غیرفاعلی تنها در صورت معرفـه نحالت

هـای مفعـولی   نمـایی افتراقـی در سـاخت   مفعول دهندۀ پدیدۀشود. این نکته نشانهر میظا

کنـد در بسـیاری از   ( اشاره مـی 1386گونه که راسخ مهند )در گویش هورامی است. همان

ت جانـداری و جنسـیّ  ، افتراقـی، عـالوه بـر معرفگـی     نمـایی های ایرانیِ دارای مفعولزبان

حالـت مفعـولی    ۀحضور و یا عدم حضـور نشـان   کنندۀستقیم نیز از عوامل تعیینمفعول م

دهـد کـه در ایـن گـویش     های گویش هورامی نشان میت در دادهشوند. دقّموسوب می

باشـد؛ در  ی مـی نمـایی افتراقـ  مفعـول  کنندۀ پدیدۀل مستقیم تنها عامل تعیینمعرفگی مفعو

ـ   ( اگرچه مفعول مستقیم بی3( و )1جمالت ) حالـت   توانـد بـا نشـانۀ   ا مـی جـان اسـت امّ

 غیرفاعلی در جمله ظاهر شود.  
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 نظام حالت کنایی -1 -9

بـوط بـه زمـان دسـتوری     هـای مر نظام حالت کنایی در گویش هورامی مودود به ساخت

ی، از دو مکانیسـم  زبان کـرد  هایخال  سایر گونهاست. گویش هورامی برگذشتۀ ساده 

سـازوکار نخسـت کـه در سـایر      گیـرد. دادن الگوی حالت کنایی بهره میا برای نشانمجزّ

شـود، منجـر بـه تولیـد     های کردیِ دارای الگوی کنایی گسسته نیـز مشـاهده مـی   گویش

شـوند و  نشـان نامیـده مـی   هـای کنـایی بـی   شود که در این مقالـه سـاخت  هایی میساخت

های زبان کردی تنها منوصـر بـه گـویش هـورامی اسـت،      که در میان گونه وّمدسازوکار 

هـای کنـایی   عنـوان سـاخت  شود که در مقالۀ حاضـر، بـه  هایی میق ساختمنجر به اشتقا

 شوند.می معرّفیدار نشان

 نشانهای کنایی بیساخت -2 -1 -9

مطابقـه  اصـلی رابطـۀ   زم فاعل جمله بـا فعـل   در بندهای ز نشان،های کنایی بیدر ساخت

مطابقـه  مفعـول صـریا بـا فعـل جملـه       ی سازۀدر مقابل در بندهای متعدّ کند وبرقرار می

. بـدین  مرجع با خود مطابقـه دارد بست غیرفاعلی همفاعل با واژه دارد؛ در این بندها سازۀ

 نظـر مطابقـه رفتـار   ی از نقطـه ززم و مفعول بنـد متعـدّ   ها فاعل بندترتی  در این ساخت

گیرنـد. ایـن مطلـ     ی قـرار مـی  مشابهی با یکدیگر دارند و در تقابل بـا فاعـل بنـد متعـدّ    

 :همسو با تعری  بنیادین الگوی حالت کنایی است
5)  To       palapal     am – ei 

     you     hastily       come.Past – 2.SG 

 «تو با عجله آمدی.»                                                                        
6) Ema     hizi              luway –me            pey   madrase –y                                

    we        yesterday    go.Past -1.PL         to  school –OBL        
 «.ما دیروز به مدرسه رفتیم»                                                                      

 ۀ ارجـاع هـای گذشـته در رابطـ   زم در سـاخت دهند که فعل بنـد ز های فوق نشان میداده

           متقابل با فاعل همان بند است.
7) Amen   čašt –aka –m                    ward –Ø                                                
    I           food –DEF -1.SG.OBL     eat.Past -3.SG 

 «من غذا را خوردم.»                                                                         
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8) To     čašt –aka –t                       ward –Ø           

    you   food –DEF -2.SG.OBL      eat.Past -3.SG 

 «تو غذا را خوردی.»                                                                    

9) Að     čašt –aka –š                       ward –Ø   

    he      food –DEF -3.SG.OBL      eat.Past -3.SG  

 «او غذا را خورد.»                                                                            

هـای اسـمی فاعـل و مفعـول در     هـای فـوق مشـهود اسـت گـروه     گونه کـه در داده همان

رو در ایـن  نمـا هسـتند؛ از ایـن   نشـان فاقـد هرگونـه تکـواژ حالـت     های کنایی بیساخت

نمـایی افتراقـی پیـدا کـرد. در ایـن دسـته از       حالـت  از پدیدۀمصادیقی توان ها نمیساخت

مطابقه بـا فاعـل    عنوان نشانۀهم مرجع با فاعل بهبست غیرفاعلی واژه های کنایی،ساخت

. در گیـرد قـرار مـی   و در جایگـاه واکرناگـل  غیرفاعـل   روی نخستین سـازۀ  بر یبند متعدّ

ورت عـدم حضـور   بست غیرفاعلی است. در صـ های فوق مفعول مستقیم میزبان واژهمثال

توانـد بـه جـز     بسـت مـذکور مـی   ار در جملـه، واژه صـورت آشـک  گروه اسمی مفعول به

فعـل  بـه   در صورت حضور هیچ عنصر آشکار دیگـری در جملـه   غیرفعلی فعل مرک  و

مفعـولی   هـا الگـوی مطابقـۀ   ت در ایـن سـاخت  یّحائز اهم صل شود. نکتۀی بسیط متّمتعدّ

رتی تنهـا در صـو  لواظ شخص و شمار با مفعول جملـه مطابقـه دارد.   جمله به فعل است:

مفعـولی از   شـخص جمـع باشـد، الگـوی مطابقـۀ      سوّم صۀخّکه مفعول مستقیم واجد مش

 شـود؛ در غیـر ایـن صـورت مطابقـۀ     مـی شخص مفـرد( خـار     سوّمحالت پیش فرض )

 شود.تکواژ تهی نشان داده می وسیلۀفرض و بهشکل پیشواره بهمفعولی هم
10)  Að        čašt –aka –e–  š                         ward –e 
       he         food –DEF –PL-3.SG.OBL        eat.Past -3.PL 

 «او غذاها را خورد.»                                                                    

 دارهای کنایی نشانساخت -1 -1 -9

نـایی در گـویش هـورامی    بیان الگوی حالـت ک  دوّمهایی که بر مبنای مکانیسم در ساخت

 16ترتی  دستخوش فراینـدهای کـانون  ی فاعل و مفعول مستقیم بههاشوند، سازهتولید می

                                                                 
16  . focusing 
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رو گردنـد؛ از ایـن  شوند و واجد خوانش معنایی تقکیدی و مبتدایی میمی 17و مبتداسازی

شـوند. در ایـن   دار موسـوب مـی  نشـان  ،لنـوع اوّ  هـای ها نسبت بـه سـاخت  این ساخت

، بست غیرفاعلی حاضر در جایگـاه واکرناگـل  با واژهمطابقه به جای  فاعل، زۀسا هاساخت

هـا  ه در ایـن سـاخت  ول مسـتقیم کـ  ـشود. مفعـ ر میـاهـاعلی ظـنمای غیرفبا تکواژ حالت

ـ  کند، بهمبتداسازی شده عمل می عنوان سازۀبه الع کهنـه اسـت و   لواظ کالمی حـاوی اطّ

هـای منوصـر   ژگیـشـود. یکـی از ویـ   مله حاضر میهمراه تکواژ معرفگی در جمعموزا به

هــای رتیــ  رابــت ســازهدار در گــویش هــورامی، تهــای کنــایی نشــانفــرد ســاختهبــ

ین ها مفعـول مسـتقیم )مبتـدا( در جایگـاه آغـاز     جمله است؛ در این ساخت دهندۀتشکیل

شـود و در  جایگـاه بعـدی ظـاهر مـی     کـانون( در فاعـل )  گیرد؛ سپس سـازۀ جمله قرار می

نهایت فعل جمله که از ستا  گذشته مشـت  شـده اسـت در موضـع پایـانی جملـه قـرار        

ای الزاماا رابـت اسـت و هرگونـه تغییـر در ترتیـ  قرارگـرفتن       گیرد. این ترتی  سازهمی

شـود. در  دن ساخت حاصـل منجـر مـی   شعل و مفعول مستقیم به غیردستوریهای فاسازه

توانـد بـا فعـل    قیم مـی نشان، مفعول مسـت بی های کناییها نیز همچون ساختاین ساخت

هـای  صـه مطابقه برقرار کند و تنها در صورتی که مفعول مستقیم دارای مشخّ جمله رابطۀ

صـلی ظـاهر   شـخص جمـع بـر روی فعـل ا     سـوّم شخص جمع باشد، وند تصریفی  سوّم

 و 1310 ،)نقشـبندی  شـود مـی فـرض خـار    فعلی از حالت پیش شود و الگوی مطابقۀمی

 دهند:دار را نشان مینشانهای کنایی های زیر کاربرد ساختل. مثا(1312
11) Dar –aka        sardɑ –y                bard –Ø 
      tree –DEF      coldness –OBL      take.PAST-3.SG 

 «و نه عامل دیگری( از بین برد.) سرمادرخت را »                                   
12) Sipɑl –aka          Mahnɑz –i             šet –Ø 
      clothes –DEF      Mahnaz –OBL       wash.PAST -3.SG 

 «)و نه شخص دیگری( شست. مهنازلبا  را »                                   

نمـایی  های مفعولی در گویش هورامی اشاره شـد کـه حالـت   هنگام توصی  ساختبه

نمـایی افتراقـی اسـت؛    مفعـول  ر از پدیـدۀ هـا متـقرّ  در این ساخت ی اسمی مفعولیهاگروه

                                                                 
17  . topicalization  
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تواننـد  های اسمی معرفـه( مـی  های اسمی )گروهی از گروهبدین معنی که تنها انواع خاصّ

نمـایی  حالـت  نمای مفعولی دریافـت کننـد. پدیـدۀ   در جایگاه مفعول مستقیم، تکواژ حالت

ـ دار نیز مشاهده میکنایی نشانهای افتراقی در ارتباط با ساخت ی از شود؛ تنها انواع خاصّ

نمـای غیرفـاعلی شـوند و    توانند در جایگاه فاعل میزبان تکواژ حالـت های اسمی میگروه

هـای اسـمی فـاعلی مجـاز و     های زیر تقابل بین گروهها حضور یابند. مثالدر این ساخت

 دهند:غیرمجاز را نشان می
13) Sipɑl –aka           Hiwa –y           šet –Ø     
      clothes –DEF       Hiwa –OBL     wash.PAST -3.SG 

 «)و نه شخص دیگری( شست.هیوا لبا  را »                                        
14) Sipɑl –aka           ɑð –i            šet –Ø 

      clothes –DEF      he –OBL       wash.PAST -3.SG 

 «و نه شخص دیگری( شست.) اولبا  را »                                         
15) * Sipɑl –aka        to,amen,ema,šema –i         šet –Ø                                     
         clothes –DEF    you,I,we,you(pl) –OBL     wash.PAST -3.SG 

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

شـخص   سـوّم هـای اسـمی و ضـمایر    آید فقط گـروه های فوق برمیگونه که از دادههمان

هـای  نمـای غیرفـاعلی دریافـت کننـد و در جایگـاه فاعـل سـاخت       توانند تکواژ حالتمی

 دوّمل شـخص و  ضـمایر اوّ ( حضـور  12) دار حضـور یابنـد. در سـایر مـوارد    کنایی نشان

 انجامد.شخص مفرد و جمع به غیردستوری شدن ساخت کنایی می

دار تنها در صورتی امکـان پـذیر اسـت کـه شـرایط      های کنایی نشاناستفاده از ساخت

 نبـودن سـازۀ  نبودن سازۀ فاعل و یـا معرفـه  فراهم باشد. کانونی   آنکالمی ززم برای توقّ

ه کنـد. در چنـین شـرایطی گویشـوران بـ     ی خاص را منتفی میاز این الگو استفاده مفعول

 گیرند.  نشان بهره میهای بیدار از ساختهای کنایی نشاناز ساختجای استفاده 

دار های کنـایی نشـان  مفعول مستقیم که در ساخت تر ذکر شد، سازۀطور که پیشمانه

ل شـده، بـه لوـاظ کالمـی     بر ارر اعمال فرایند مبتداسازی به جایگاه آغـازین جملـه منتقـ   

حاوی اطالع کهنه است؛ به این معنی که مصداق آن از قبـل بـه نوـوی در مـدل کالمـی      

مـذکور   همین دلیل سـازۀ باشد. بهآن می موجود برانگیخته شده و مخاط  قادر به بازیابی
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تواند گاه به شکل ضمیر انتزاعـی و بـدون تظـاهر آوایـی آشـکار در جایگـاه آغـازین        می

 کنند:های زیر این نکته را روشن میدار ظاهر شود. دادهی کنایی نشانهاساخت
16) a. Ke     sɑw – aka –š                       wɑrd –Ø? 

           who   apple –DEF -3.SG.OBL     eat.PAST -3.SG 

 «چه کسی سی  را خورد؟»                                                   
      b. Behnɑm –i         wɑrd –Ø 

           Behnam –OBL   eat.PAST -3.SG 

 «و نه شخص دیگری( خورد.) بهنام»                                        

زبانی زمینه را بـرای بازیـابی مصـداق مفعـول      که بافتصورتیدردهد مثال فوق نشان می

شـکل ضـمیر   دار بـه هـای کنـایی نشـان   در سـاخت  دتوانمستقیم فراهم کند، این سازه می

)فاعـل( و   کـانون  ساخت کنـایی تنهـا متشـکل از سـازۀ     انتزاعی ظاهر شود. در این حالت

نمـایی افتراقـی در ایـن بخـش،     نمایی و مفعـول پس از آشنایی با مصادی  فاعلفعل است. 

گـویش هـورامی   هـا را در  این پدیده کوشیم تا شرایط پدیدآورندۀی میهای بعددر بخش

 تبیین نماییم.  

 مفهوم قدرت موضوعات فعلی -4

نمـایی  نمـایی و فاعـل  گوی مفعـول لبرای تبیین ا (2008 و 2005دی هو  و ناراسیمهان )

نماینـد. بـه   مـی  معرّفـی افتراقی در زبان هندی، مفهومی به نام قدرت موضوعات فعلـی را  

نمـایی  یابـد، احتمـال حالـت    باور آنان هرچقدر میزان قدرت یک موضوع فعلـی افـزایش  

باید. عکس این رابطه نیز صادق است؛ با کـاهش میـزان قـدرت    آشکار آن نیز افزایش می

 یابـد. آن موضوع نیز به مراتـ  کـاهش مـی   اری آشکار گذهر موضوع فعلی احتمال نشان

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

وضوعات: هر چقدر موضـوعات فعلـی   برجستگی کالمی م -1دهند: شنهاد میعمده را پی

نزدیکی موضـوعات   -2تر باشند، قدرت بیشتری خواهند داشت. لواظ کالمی برجستهبه

تـر باشـند،   فاعلی و مفعولی شبیه سرنمونهر چقدر موضوعات فعلی به  .سرنمونفعلی به 

تـوان چنـین   شـده مـی  ذکر ای دوگانـۀ ه به معیارهـ با توجّ قدرت بیشتری خواهند داشت.

نتیجه گرفت که هر چه میزان معرفگی و جانداری یک گـروه اسـمی افـزایش پیـدا کنـد،      
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کننـد کـه   چنین اسـتدزل مـی   دی هو  و ناراسیمهانیابد. میزان قدرت آن نیز افزایش می

ش یابـد،  مفعـول افـزای   ، هر چقدر میزان قـدرت سـازۀ  زبان هندی های مفعولیدر ساخت

 گـذاری سـازۀ  تبـع آن احتمـال نشـان   یابـد و بـه  فاعل افزایش می کان تداخل آن با سازۀام

 شود.  می بیشترمفعول نیز 

نمـایی افتراقـی   به هنگام تبیین شرایط حاکم بر فاعـل  (2008) هو  و ناراسیمهاندی 

دیگـری را نیـز بـرای تعیـین میـزان قـدرت        هـای کنـایی زبـان هنـدی، معیـار     ساختدر 

نماینـد. بـه بـاور آنـان     مـی  معرّفـی فاعـل   خصوص میزان قدرت سازۀت فعلی بهموضوعا

ی بیشـتر باشـد، میـزان قـدرت     یـک سـاخت متعـدّ    18چقـدر میـزان گـذرایی    هر )همان(

. بـرای تعیـین میـزان گـذرایی     بـود  ی نیز بیشتر خواهدموضوعات فعلی آن ساخت متعدّ

( بهـره  1180) 20و تامسـون  11هـاپر  گانـۀ این الگو، از معیارهـای ده  ی درهای متعدّساخت

)همـان( هـر چـه میـزان گـذرایی سـاخت        دی هو  و ناراسیمهانباور  به شود.گرفته می

ی و بـازخص  متعـدّ ی افزایش یابد، میزان قدرت موضوعات فعلی دخیل در ساخت متعدّ

شود و بدین ترتی  امکان حالت نمـایی آشـکار آن نیـز    فاعل بیشتر می میزان قدرت سازۀ

نمـایی  کنند که کارکرد اصلی سازوکار حالـت تقکید میها آن بر این عالوه یابد.یش میافزا

فاعـل   المـی سـازۀ  هـای کنـایی در زبـان هنـدی، نمـایش برجسـتگی ک      آشکار در ساخت

هـای مفعـولی جلـوگیری از تـداخل     کـارکرد ایـن سـازوکار در سـاخت    آنکه باشد حالمی

 ر سطا جمله است.ن روابط دستوری دهای دستوری و تعیینقش

 نمایی افتراقی در گویش هورامیتبیین موارد حالت -5

نمـایی  بـر پیـدایش حالـت   در بخش پیشین مفهوم قـدرت موضـوعات فعلـی و تـقریر آن     

هـای گـویش هـورامی را بـا مفـاهیم      کوشـد تـا داده  شد. بخش حاضر مـی  معرّفیافتراقی 

                                                                 
18  . transitivity  

19. P. J. Hopper 

20  . S. A. Thompson  
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افتراقـی در ایـن   نمایی یی و فاعلنماشده بسنجد و شرایط حاکم بر پیدایش مفعول معرّفی

 همین مفاهیم تبیین نماید. گویش را بر پایۀ

   یی افتراقینمامفعول -2 -5

ــه در ســاخت 1-3در بخــش  هــای دارای الگــوی حالــت مفعــولی در گــویش  دیــدیم ک

نمـای  همراه تکـواژ حالـت  تواند بهمی بودنمفعول مستقیم تنها در صورت معرفه هورامی،

تـوان بـا تکیـه بـر مفهـوم قـدرت       خت جمله ظاهر شود. این پدیده را میغیرفاعلی در سا

لوـاظ  هـای مفعـولی معرفـه بـه    ی کرد. سـازه بندشکل دیگری صورتعات فعلی بهموضو

اعـالی   به نمونـۀ  دی هو  و ناراسیمهانتری دارند و طب  تعری  کالمی برجستگی بیش

نسـبت بـه   قـدرت بیشـتری    ترند. به همـین دلیـل از میـزان   نقش دستوری مفعول نزدیک

مفعـول موجـ     جایی که افـزایش میـزان قـدرت سـازۀ    ز آنهای نکره برخوردارند. اسازه

هـر   در شناسـایی  منظـور جلـوگیری از تـداخل   شود، بهفاعل می آن با سازۀ شباهت بیشتر

صـورت  نمـای غیرفـاعلی بـه   تکواژ حالـت وسیلۀ همفعول ب ، سازۀیک از موضوعات فعلی

مفعول فاقد ویژگـی معرفگـی و بـه تبـع      شود. در مواردی که سازۀذاری میگآشکار نشان

فاعـل و مفعـول بـه قـدری      زان تفاوت سـازۀ آن فاقد برجستگی کالمی و قدرت است، می

گونه که از توضـیوات  ها منتفی خواهد شد. همانزیاد است که در عمل امکان تداخل آن

ای مفعـولی در گـویش هـورامی    هـ نمایی آشـکار در سـاخت  فوق پیداست سازوکار حالت

 ها را بر عهده دارد.  تعیین روابط دستوری و جلوگیری از تداخل آن وظیفۀ

هـای ایرانــی  نمـایی افتراقـی در زبـان   مفعـول ۀ ر سـایر آرـاری کـه بـه بررسـی پدیــد     د
عمومـاا از رویکـرد   ، (1310)فـر  ، راسخ مهند و ایزدی(1386)نظیر راسخ مهند اند پرداخته
یـک   چـه ( هربر تولیـل آیسـن )همـان   بنـا ( بهره گرفته شده است 2003) 21سنتولیلی آی

گـروه اسـمی در سلسـله مراتـ  جانـداری و معرفگـی جایگـاه بـازتری را کسـ  کنـد،           
تـر  نمایی آشـکار آن نیـز موتمـل   برجستگی بیشتری خواهد داشت و به همین دلیل حالت

صـورت  و معرفگـی را بـه   های برجسـتگی رات ( سلسله م453 آیسن )همان: خواهد بود.
 زیر پیشنهاد کرده است:

                                                                 
21. J. Aissen 
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 جانبی > جاندار > سلسله مرات  جانداری: انسان
 ۀنکـر اسـم   > اسـم معرفـه   > اسـم خـاص   > سلسله مراتـ  معرفگـی: ضـمیر شخصـی    

 صغیرمشخّ ۀنکراسم  > صمشخّ

شـود تـا   ب  میهای باز در هریک از دو طی  فوق، سمفعول در رده گرفتن سازۀقرار
دار گردد و با احتمال بیشـتری تکـواژ   متعار  مفعول دورتر شود، نشان ازه از نمونۀاین س

مفعـول از   شـده در ایـن مقالـه هرچـه سـازۀ      خـاذ در رویکرد اتّنمای مفعولی بگیرد. حالت

از تری برخوردار باشد، در سلسله مرات  روابط دسـتوری جایگـاه بـازتری را    قدرت بیش

 داربنـابراین نشـان  ؛ تر خواهـد شـد  دستوری فاعل نزدیک آن خود خواهد کرد و به رابطۀ

ل در سـطا  دسـتوری فاعـ  منظور عـدم اخـتالط بـا رابطـۀ     ل بهدستوری مفعو شدن رابطۀ
شـباهت   عـالوه بـر  آیـد  گونه که از توضیوات فوق برمـی همانجمله الزامی خواهد شد. 

تبیــین ، در هریــک از ایــن دو رویکــرد تولیلــیمفعــول  اربــات برجســتگی ســازۀ شـیوۀ 

یکسان است: هـر دو رویکـرد    نیز نمایی افتراقیمفعول پیشنهادی هر دو رویکرد از پدیدۀ

ص دلیـل مشـخّ  را بـه  نمـای غیرفـاعلی  تکـواژ حالـت   وسـیلۀ همفعول ب شدن سازۀدارنشان

 دانند.  برجسته با قوی( الزامی می)نمودن فاعل از مفعول 

 نمایی افتراقیفاعل -1 -5

دار در نشـان  هـای کنـایی  کـه در سـاخت   نشان دادند 2-2-3ده در بخش شهای ارائهداده

ـ    نمـایی افتراقـی مشـاهده مـی    فاعـل گویش هـورامی پدیـدۀ    ی از شـود؛ تنهـا انـواع خاصّ

نمـای غیرفـاعلی دریافـت کننـد و بـه تبـع آن در       توانند تکـواژ حالـت  های فاعل میسازه

( بـرای تبیـین   2003دگاه آیسـن ) دیـ  از اسـتفاده  دار ظاهر شـوند. های کنایی نشانختسا

شود. بنـابراین دیـدگاه   ی منتج نمیج صویونمایی افتراقی در گویش هورامی به نتایفاعل

شـدنش  دارخود فاصله بگیرد، امکان نشـان های اصلی دستوری از نمونه ۀرابط چه یکهر 

صـورت  بههایی فاعلی که ه گرفت که سازهبنابراین باید چنین نتیج؛ تر خواهد بودنیز بیش

اعـل  دسـتوری ف زیـادی از سـرنمون رابطـۀ     ند تا حدّکننما دریافت میالتحآشکار تکواژ 

ـ  تـر شـده  دستوری مفعولی نزدیـک  اند و به رابطۀفاصله گرفته هـای  ت در سـاخت انـد. دقّ

فاعـل در ایـن    هـای سـازۀ  کـه ویژگـی  دهـد  دار در گویش هورامی نشان مـی کنایی نشان
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رو دسـتوری فاعـل اسـت؛ از ایـن     هـای متعـار  رابطـۀ   ویژگی نطب  برها کامالا مساخت

نمـایی افتراقـی در   توان با تکیه بر دیدگاه آیسن تبیین منطقی از علـل پیـدایش فاعـل   نمی

نمـایی افتراقـی را نیـز    شرایط حاکم بر پیدایش فاعلمقابل، در گویش هورامی بدست داد.

طـور کـه   ن کرد. همانزیادی تعیی دّتوان با تکیه بر مفهوم قدرت موضوعات فعلی تا حمی

نمـایی افتراقـی   فاعـل  ( برای تبیـین پدیـدۀ  2008) دی هو  و ناراسیمهانتر ذکر شد پیش

میـزان  کننـد و بـرای تعیـین    های کنایی زبان هندی از مفهوم قدرت استفاده میدر ساخت

ی دّهـای متعـ  تعیـین گـذرایی سـاخت    (1180هاپر وتامسـون )  گانۀقدرت از معیارهای ده

ر باشـد بـه   تمیزان گذرایی یک سـاخت دسـتوری بیشـ   به باور آنان هر چه  گیرند.بهره می

تکـواژ   های کنـایی دریافـت کننـدۀ   در ساختتواند که میفاعل ) همان میزان قدرت سازۀ

فاعـل   دار شدن سـازۀ نمای غیرفاعلی باشد( بیشتر خواهد بود و نتیجتاا احتمال نشانحالت

دار را بـر  هـای کنـایی نشـان   میـزان گـذرایی سـاخت    شبخ در اینزایش خواهد یافت. اف

فاعـل   تا از این طری  میزان قدرت سـازِۀ  شودمیمبنای معیارهای هاپر و تامسون ارزیابی 

 گردد.ص نمایی غیرفاعلی مشخّبرای دریافت تکواژ حالت

ان اور آنـان میـز  داننـد. بـه بـ   یک بند مـی  صۀرا مشخّ ییگذرا (1180هاپر و تامسون )
شود؛ هر چقدر یک بند جایگـاه بـازتری را   سنجیده می مؤلّفه 10اسا  گذرایی هر بند بر

ایـن  یابـد.  ها کس  کند، میزان گذرایی کل بند افـزایش مـی  مؤلّفهدر ارتباط با هر یک از 
 داوم عملـ، ت24ودـ، نم23لـل فعـوع عمـ، ن22کنندگانمشارکت تعدادمعیارها عبارتند از: 

ــ 28، وجــه27بــودن کـل بنـد  مثبــت و یـا منفـی  ، 26اده، میـزان ار 25فعـل   ، 21ت، میـزان عاملیّ

میــزان گــذرایی  .31مفعــول بــودن ســازۀصمیــزان مشــخّ و 30مفعــول تقریرپــذیری ســازۀ
                                                                 
22  . participants 

23  . kinesis 

24  . aspect 

25  . punctuality 

26  . volitionality  

27  . affirmation  

28  . mode 

29  . agency  

30  . affectedness of O 

31  . individuation of O 
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هـای پیشـنهادی هـاپر و    مؤلّفـه برخـی از   توان بر مبنـای دار را میایی نشانهای کنساخت
هـای  فـت ایـن دسـته از سـاخت    تر نیز ذکر آن رگونه که پیشتامسون ارزیابی کرد. همان

هـای رابـت و   صـه هـا، دارای مشخّ رفتـه در آن کارهنظـر از نـوع افعـال بـ    ر ـایی، صـ ـکن
های کنـایی  رایی ساختشوند که میزان گذها سب  میصهتغییرناپذیری هستند. این مشخّ

 هی افزایش یابد:شکل قابل توجّدار بهنشان
 هـای ها همواره نیازمند حضور سـازه ساخت در این کنندگان در عمل فعل:تعداد مشارکت

ی که مصداق مفعول مستقیم در بافـت کالمـی   یط خاصّفاعل و مفعول هستند. تنها در شرا

 توان آن را به قرینه حذ  کرد.برانگیخته شده باشد، می

دار صـرفاا بـرای الگـوی کنـایی در زمـان      هـای کنـایی نشـان   سـاخت  غایتمندی عمل فعل:

سـاده غایتمنـد و دارای نمـود     رفته در زمان گذشتۀکارهشوند. افعال بمیبرده کارهگذشته ب

 باشند.کامل می

بـودن عمـل فعـل    دار ارادیهای کنایی نشـان ی ساختصات اصلیکی از مشخّ بودن:ارادی

 پذیرد.ها عمل فعل صرفاا به شکل ارادی صورت میاست. در این قبیل ساخت

هـا  مفعول در ایـن سـاخت   تر نیز اشاره شد، سازۀه که پیشگونهمان بودن مفعول:مشخص

 چراکه باید نقش کالمی مبتدا را بر عهده گیرد.  است صهمواره معرفه و مشخّ

مفعول به طور کامـل توـت تـقریر عمـل فعـل       ها سازۀدر این ساخت یری مفعول:تأثیرپذ

 است.  

هستند. در صورتی کـه   ثبتهای کنایی الزاماا ماین دسته از ساخت بودن بند:مثبت یا منفی

نشـان اسـتفاده   های کنـایی بـی  گویشور بخواهد معنای منفی را اراده کند، حتماا از ساخت

 خواهد کرد.  

دادن فعـل نشـان  همـراه  تـوان بـه  دار معمـوزا نمـی  یی نشانهای کناساخت نوع عمل فعل:

 برد.  کارهحالت ب

 ت برخوردار است.  یزان عاملیّفاعل در این دسته از جمالت از حداکثر م سازۀ ت:عاملیّ

رود. از میکـار هوجـه حقیقـی بـ    های کنایی غالباا برای ارادۀختاین دسته از سا وجه فعل:

 حقیقی استفاده کرد. عوالم غیر توان برای صوبت دربارۀها نمیتاین ساخ
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 وقـوع هبـ  اننـد صـرفاا معنـای تـدوام در نوـوۀ     توها میاین ساخت تدوام عمل فعل: نحوة

 تن عمل را به ذهن متبادر کنند. پیوس

هـا  ختدار و تعیین میزان گذرایی ایـن سـا  های کنایی نشانبرای ارزیابی رفتار ساخت

د قـرار  را مورد بررسـی مجـدّ   (13) هاپر و تامسون، مثال شمارۀ گانۀاسا  معیارهای دهبر

بـرای  )کنـیم.  مـی ها ارزیابی مؤلّفهدهیم و میزان گذرایی آن را بر مبنای هر یک از این می

 شود(.  تکرار می (17)در  (13)سهولت در ارجاع، مثال 
17) Sipɑl –aka            Hiwa –y             šet –Ø   
      clothes –DEF        Hiwa –OBL       wash.PAST -3.SG 

 «)و نه شخص دیگری( شست.هیوا لبا  را »                                      

شـده(  شـده و فاعـل کـانونی   عول مبتداسـازی مف)کننده دارای دو مشارکت (17) جملۀ -1

 گردد.  شدن این جمله میر یک از این دو عنصر موج  بدساخت. حذ  هاست

وقوع عملی است. بررسی مـوارد دیگـری از ایـن     دهندۀنشان (17)فعل جمله در مثال  -2

 هعمـل بـ   دهنـدۀ ت صرفاا با افعال نشانمالدهد که این قبیل جهای کنایی نشان میساخت

 شوند.برده میکار

 هبـ  سـاده صرفاا در زمان دسـتوری گذشـتۀ    (17) هایی نظیر جملۀاز آنجایی که ساخت -3

 . نمود غایتمند نیز هستنددۀ کننشوند، همواره القابرده میکار

هـای  سـاخت دهد که این دسـته از  های زبانی نشان میدادهفوق و سایر  مثال ت دردقّ -4

اتـی  ذ گونـه وقفـۀ  و پایان عمل فعل هیچ روند که بین شروعمیرکاهزبانی صرفاا با افعالی ب

 وجود ندارد.  

صـورت کـامالا   برد که عنصـر فاعـل بـه   کارهتوان برا تنها زمانی می( 17) ۀجملۀ شمار -5

 ارادی اقدام به انجام عمل فعل کرده باشد.  

برد. کـار هتوان بـ صورت مثبت میدار را تنها بهنشان جمالت کناییو سایر ( 17) جملۀ -6

دیگر سازوکار بیـان الگـوی کنـایی    ها فقط با استفاده از کردن مفهوم این قبیل ساختمنفی

 در هورامی ممکن خواهد بود. 



 17نمایی افتراقی: شواهدی از گویش هورامی /بر حالت تقریر قدرت موضوعات فعلی 

 

 
 

ـ   و سایر جمالت مشابه با آن را تنها می( 17) شمارۀ جملۀ -7 هـای  تتوان بـا خلـ  موقعیّ

ر این مورد نیز برای خل  وجه غیرحقیقی باید از دیگر سـازوکار بیـان   کار برد. دهحقیقی ب

 الگوی کنایی در هورامی بهره گرفت.  

فاعل عامل مطل  انجام عمـل فعـل اسـت. اساسـاا یکـی از       سازۀ( 17) در جملۀ شمارۀ -8

پیوسـتن  وقـوع فاعـل در بـه   ت مطلـ  سـازۀ  تقکید بر روی عاملیّ کردهای این جمالت،رکا

 ست.عمل فعل ا

رفتـه اسـت. در   طور کامل توت تقریر عمل فعل قـرار گ مفعول به سازۀ( 17) در جملۀ -1

عنصـر مفعـول مسـتقیم مشـاهده      ت در ارتبـاط بـا  شده همین وضعیّهای بیانالـر مثـسای

 شود.می

ه بـا آن معرفـه و   و سـایر جمـالت مشـاب   ( 17) یکی از شـرایط اصـلی تولیـد جملـۀ     -10

هـای کنـایی   رفتـار سـاخت   جـدول زیـر نوـوۀ   صریا اسـت.  مفعول  بودن سازۀصمشخّ

صـورت  بـه  ادی هـاپر و تامسـون  هـای پیشـنه  مؤلّفـه دار را در ارتباط با هـر یـک از   نشان

 :دهدنشان می خالصه

 دار در گویش هورامیهای کنایی نشاندهندة گذرایی در ساختجدول نشان .2 شماره جدول

 بیشتر ییگذرا گذرایی کمتر پارامترهای گذرایی

 کنندگانمشارکت تعداد
 کمتر از دو 
 کنندهمشارکت

 2 کننده و یا مشارکت
 بیشتر

 رویداد دهندۀفعل نشان  حالت دهندۀفعل نشان نوع عمل فعل
 غایتمند  غیرغایتمند نمود

 متداوم  غیرمتداوم تداوم عمل فعل
 ارادی  غیرارادی میزان اراده

 تمثب  منفی بودن کل بندمثبت و یا منفی
 حقیقی  غیر حقیقی وجه

 عاملیت زیاد  عاملیت کم میزان عاملیت
 زیادتقریرپذیری   تقریرپذیری کم مفعول تقریرپذیری سازۀ

 بودن زیادمشخص  بودن کممشخص مفعول بودن سازۀمشخص
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ـ دار در هـای کنـایی نشـان   که از جدول فوق پیداسـت سـاخت  گونه همان  فـۀ لّمؤ 10ۀ کلّیّ

ی هـایی کـامالا متعــدّ  از ایـن رو ســاخت  و کننـد زیی را کســ  مـی گـذرایی، جایگـاه بـا   

هـا  فاعل در این ساخت توان چنین ادعا کرد که سازۀمی همین دلیلبه شوند.موسوب می

 نمای غیرفاعلی ظـاهر شـود.  از قدرت کامل برخوردار است و همواره باید با تکواژ حالت

 هـای سـازۀ  نکتـه اسـت کـه ویژگـی     ایـن ن ها متضمّفاعل در این ساخت بودن سازۀقوی

ت در صـور  تعار  رابطۀ دستوری فاعل اسـت. های مزیادی منطب  بر ویژگی فاعل تا حدّ

ت افـت  شـدّ گـذرایی سـاخت حاصـل بـه     فاعل، میزان بودن سازۀ  شرط کانونعدم توقّ

 همـین یابـد و بـه  ه میزان زیادی کـاهش مـی  فاعل ب ند و به تبع آن میزان قدرت سازۀکمی

نمـای غیرفـاعلی   الـت همراه تکواژ حدار بههای کنایی نشانا در ساختتوان آن رنمی دلیل

بست بـرای بیـان الگـوی    سازی واژهدر این قبیل موارد باید از سازوکار مضاع بکار برد. 

 ساده بهره گرفت. الت کنایی در زمان دستوری گذشتۀح

 شـود تـا وظیفـۀ   ی سب  مـی های کنایای در این دسته از ساختشدن توالی سازهرابت

ل وّموـ  کلمـات ای به توالی های نووی و نمایش روابط دستوری دورن جملهتعیین نقش

هـا صـرفاا کـارکرد نمـایش برجسـتگی      رفته در این سـاخت کارنمایی بهشود و نظام حالت

د دیـدگاه  ؤیّـایـن مطلـ  را بایـد مـ     گیـرد.  ربردشناختی گروه اسمی فاعل را بر عهـده کا

زوکار های دستوری تنها کـارکرد بنیـادین سـا   سانی دانست که معتقدند تعیین نقششنازبان

ــه حالــت ــال نمــایی آشــکار نیســت. ب ــوان مث ــدیو عن ــا بررســی نظــام  2008) 32آرک ( ب

هـا  های ایرانی به این نتیجه رسیده است کـه در ایـن زبـان   نمایی در تعدادی از زبانحالت

هـای نوـوی و نمـایش    تعیـین نقـش   وظیفـۀ  طابقهای و مسازه توالیهای معموزا مکانیسم

تـرین  ترین و بنیـادین همین دلیل مهمای را بر عهده دارند و بهن جملهروابط دستوری درو

 های اسمی است.های کالمی گروهنمایی تعیین نقشکارکرد سازوکار حالت

 

                                                                 
32  . P. M. Arkadiev 
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پـردازد.  امی مـی نمـایی افتراقـی در گـویش هـور    حاضر به بررسـی مصـادی  حالـت    مقالۀ

نمـایی  مفعـول  های مفعـولی در ایـن گـویش پدیـدۀ    تگونه که مشاهده شد در ساخهمان

نمایی افتراقی وجود دارد. در هـر دو مـورد   فاعل آن پدیدۀ های کناییافتراقی و در ساخت

ژ ، شرایط ظهور و یا عدم ظهـور تکـوا  «قدرت موضوعات فعلی»توان با تکیه بر مفهوم می

یرفاعلی را تبیین کرد؛ در هر دو مـورد هـر چـه میـزان قـدرت موضـوعات       غنمای حالت

شـود. در مـورد   نمـا نیـز بیشـتر مـی    یابد، احتمال دریافـت تکـواژ حالـت   فعلی افزایش می

رجسـتگی کالمـی و   ه به معیارهای بمفعول با توجّ نمایی افتراقی، میزان قدرت سازۀمفعول

نمـایی  تعیـین گردیـد و در مـورد فاعـل     اعالی نقـش دسـتوری مفعـول   نزدیکی به نمونۀ 

( 1180هـاپر و تامسـون )   گانـۀ ده هـای مؤلّفـه فاعل بـر مبنـای    میزان قدرت سازۀ ،افتراقی

ت       برص شد. عالوهمشخّ نمـایی در  این نشـان داده شـد کـه کـارکرد اصـلی سـازوکار حاـل

 ایـن سـازوکار در   کـه وظیفـۀ  آنی دستوری است حـال  هاهای مفعولی، تعیین نقشساخت

فاعـل اسـت.    جستگی کالمی و نقش گفتمانی سـازۀ دار نمایش برهای کنایی نشانساخت

از کفایـت   (2003هـد کـه اگرچـه رویکـرد آیسـن )     دهای پژوهش حاضر نشان مـی یافته

هـای مفعـولی گـویش هـورامی     نمایی افتراقـی در سـاخت  تبیینی ززم برای توجیه مفعول

هـای  نمایی افتراقـی در سـاخت  فاعل ا از پدیدۀتواند تبیینی صوینمیا برخوردار است امّ

 «قـدرت موضـوع  »ها تنها استفاده از مفهوم دهد. در این ساختدست هکنایی این گویش ب

   ت ارائه دهد.منطب  با واقعیّ یتواند تبیینمی
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