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 چکیده 
 دور، قلب قلب نزدیک، قلب  مصتلف   انواع   . اسخخ    کید تأ  ة مشخخص  خخبازبینی  مبنا با انگیزۀ  ه مشخخص  خخری حرکتی  ه ر کردی کل قلب نحوی د 

واژه و فاعل درونه  ، گروه فللی، گروه پرسخش مشخص   نزدیک و دور و قلب به سخت  چ  در کردی کلهری رای  اسخ . مولو     چندگانة 

به   منجر   ، در کردی کلهری  مشخص   یک و دور مولو   نزد  قلب   هسختند. در این زبان    شخدنی های مقلوب سخازه  مشخص   برخالف مولو  نا 

که موردی از تناقض ویبلهوت  ( 1990)   ماهاجان   و ( 2001) میاگاوا  نظر شخخود که نخختن رد   می گزینی جدید  ارجاعی و مرجع   روابط ایجاد 

که  شخخد   کوتاه اثبات ، نخخرورت وجود فاعل در پاسخخ  و هتچنین  هایی ازقبیل جایگاه قید جتله و قید گروه اسخختد     ئة اسخخ . با ارا نیز 

  ۀ انگیز   مثابة توان به اصخل فرافننی گسخترده را نتی   ة مشخص  خ ، ( 2005کریتی،   و   1994ماهاجان،   ؛ 2001)میاگاوا،  برخالف برخی مطاللات  

غیر در کردی کلهری حرکتی  نزدیک  که قلب آن اس    گر بیان شده در این مقاله  های بررسی داده  در کردی کلهری فرض کرد.  نزدیک قلب 

در تبیین قلب نزدیک و دور از دسختاوردهای دیگر این مطالله اسخ  که  شخده  ارائه ینپارچگی   اسخ . کید  أ ت گر گروه مشخص   به  مونخوعی 

 ینپارچگی در تبیین قلب نزدیک و دور این  د. شخخو ( محسخخوب می 2005) کریتی    ( و 2001) ؛ میاگاوا  ( 1994) ماهاجان  ی برای رد   شخخواهد 

 اس .  ها نیز داده   تحلیل   حداقلی از ابزارها در   ۀ استواد مبنی بر  گرایی  کتینه اصو  اقت ادی موجود در  با  سو هم 
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 مه مقّد  - 1

  گوناگونی آرایش واژگانی در   به   شخخد،   ( ارائه 1967)  6راس سخخوی  بار از  ین ل که او   5اصخخطالق قلب نحوی 

هایی اسخ  که دارای آرایش واژگانی آزاد  زبان   خاص   ، کند. این فرایند ها اشخاره می های برخی زبان جتله 

  ی فارسخ  ، ی هند   هایی مانند ژاپنی، آلتانی، زبان   در   (. قلب نحوی 1990  ، 8ماهاجان   ؛ 1985  ، 7سخایتو هسختند ) 

ها های طبیلی دیگر رای  اسخ  و آرایش واژگانی نشخانداری را برای جتالت این زبان و بسخیاری از زبان 

دهد، هرچند که  این پدیده هم در نوشخختار و هم در گوتار رم می   (. 2:  1382  ، مهند راسخخ  )  آورد پدید می 

 ، دارای انواع مصتلوی اسخخخ  قلخب نحوی  .  دانخد ( آن را بیشخخختر در زبخان محخاوره می 38:  1374دبیرمقخد  ) 

و اگر فراتر از یک جتله رم دهد،   9نزدیک قلب نحوی  ، صخخورت که اگر درون یک جتله رم دهد بدین 

  ده یخنام   11ند، قلخب نحوی چنخدگانه شخخخو زمان با هم مقلوب  چنخانچخه چنخد عن خخخر هم   و   10قلخب نحوی دور 

  12ترتیب قلب نحوی مونوعی باشد به   غیر مونوع مونخوع یا    ، این، اگر عن خر مقلوب  بر  افزون   ؛ شخود می 

قلب نحوی به قلب نحوی به  ، دهد. براسخخاس جه  حرک  نیز می   رم   13غیر مونخخوعی یا قلب نحوی  

های  های مصتلف سخخازه قلب نحوی در زبان   (. 1994  ماهاجان، )   شخخود راسخخ  یا چ  تقسخخیم می   سخخت  

:  1382  ، مهند فردی اسخخ  )راسخخ  منح خخربه های  دهد و در هر زبانی دارای ویژگی عی را حرک  می متنو 

96 .) 

های ایرانِی غربی اسخ  که زبان   و فلل پایانی اسخ  و جزو   انداز نختیر   ای، زبانی محاوره   کردی کلهری  

( کردی 4:  1997دوسختان ) ی ت ی کر  رای  اسخ .   های دیگر و برخی اسختان  های کرمانشخاه و ایال  در اسختان 

  و   کنخد پیروی نتی   SOVدانخد کخه از الگوی محض  بخه فخارسخخخی می   کردی   ترین گویش کلهری را نزدیخک 

 اس . آرایش واژگانی آن آزادتر از فارسی  

  م  ها از شخو در تحلیل آن   ای کردی کلهری انجا  شخده اسخ  های محاوره براسخاس داده پژوهش  این  

گویشخخوران   ۀ های این مطالله از منالتات روزمر داده  زبان نیز اسخختواده شخخده اسخخ . بومی   ۀ زبانی نگارند 

 
5. scrambling 

6. J. Ross 

7. M. Saito 

8. A. Mahajan 

9. short distance scrambling 

10. long distance scrambling 

11. multiple scrambling 

12. A - scrambling  

13. A' - scrambling 



 3/ گرا  قلب نحوی در کردی کلهری بر اساس برنامة کتینه 

در    زیر های  پرسخش به  بر آن اسخ  تا   ی سخل   ، وری شخده اسخ . در این مقاله آ آباد غرب گرد شخهرسختان اسخال  

در کردی های مقلوب  . انواع قلب نحوی و سخازه 1 داده شخود: پاسخ   مورد قلب نحوی در کردی کلهری  

موخاهیم    براسخخخاس   . 2؟ دارنخد   ی ا ژه ی و شخخختو  و زبخان  نحوِی جهخان   هخای ویژگی نخد و چخه  ا کخدا  کلهری  

  ، ؟ در این زبان تلق ی کرد   مبنا ه مشخخص  خخحرکتی    را   قلب نحوی در کردی کلهری توان  می   گرایی، آیا کتینه 

تحلیلی  توان  چگونه می گرا،  . براسخاس برنامة کتینه 3  ؟ اند ناشخدنی کدا  شخدنی و مقلوب های مقلوب سخازه 

 ه داد؟ ئ نپارچه از قلب نحوی نزدیک و دور ارا ی 

 مطالعات پیشین   - 2

در این بصش . های مصتلف مطالله شخده اسخ  طور گسخترده در زبان از اواخر قرن بیسختم، قلب نحوی به 

بیان    ( 145:  1985)   تو ی سخا   د. شخو ذکر می   شخان ی نظر دسختاوردهای  شخاخ  و    ی ها پژوهش این برخی از  

آرایش نشخخاندار  ها  به جتله اسخخ  که    ی ار ی اخت  ی آلوا قلب نحوی در زبان ژاپنی نوعی حرک    دارد که می 

  بخا (  1994 و   1990مخاهخاجخان ) کنخد.  خوش تغییر نتی هخا را دسخخخ  ملنخای تحلیلی آن   کخه   ی حخال دهخد، در  می 

دارد که قلب اسخ  و بیان می حرکتی ینپارچه ندانسخته  را    بررسخی قلب نحوی در زبان هندی این پدیده 

حاصخل . او قلب دور را حرکتی مونخوعی اسخ  رد و  ی پذ گر گره زمان انجا  می مشخص   به    نزدیک نحوی  

  مخاهخاجخان .  کنخد فرض می   مونخخخوعی   حرکتی غیر  و آن را   دانخد ی ( م XP) یخک گروه بیشخخخینخه   بخه   14افزودگی 

. او ملتقد  داند نحوی می بودن قلب  گزینی جدید را ینی از د یل مونخخخوعی ( ایجاد روابط مرجع 1994) 

 گزینی، حرکتی مونوعی اس . دلیل ایجاد روابط جدید مرجع در زبان هندی به   نزدیک اس  که قلب  

و    قلب نحوی کوتاه با بررسخی قلب نحوی در زبان ژاپنی تبیین متواوتی از   ( 2001  و   2000)   15میاگاوا  

  ة مشص      ۀ حرکتی مونخوعی با انگیز   مثابة به در ژاپنی را   نزدیک ( قلب  2001) میاگاوا  دور ارائه داده اسخ .  

  فی ملر    کید أ ت   ة مشخص  خ  ۀ با انگیز قلب دور را حرکتی غیر مونخوعی    ( و EPP)  16اصخل فرافننی گسخترده 

تلتیم   هو    ، های مصتلف در زبان   قلب نحوی   بررسخی ( با  1990)   17. گروندورف و اسخترنولد کرده اسخ  

توانند مقلوب شخخوند،  ها می تتا  سخخازه ، ها که بنا بر تلتیم )ج( آن   اند را در مورد قلب نحوی عنوان کرده 

( نیز با شواهدی از زبان روسی نشان داده اس  که در  2002)   18. بایلین فللی   گروه   و جز گروه ت ریوی  به 

 
14. adjunction 
15. SH. Miyagawa 
16 . Extended Projection Principle 
17. G. Gerendorf & W. Strenfeld 
18. J. Bailyn 
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جز گروه فللی تی، گروه قیدی/صخوتی به های مصتلف ازقبیل گروه اسختی، گروه متت گروه  ، زبان روسخی 

 شوند. مقلوب می 

ها اشخخاره  قلب نحوی انجا  شخخده اسخخ  که به برخی از آن  ۀ های ایرانی نیز مطاللاتی دربار در زبان  

گر گروه زمان را قلب نحوی کوتاه و  مشخخص   به    مشخخص   ( حرک  فاعل  2005)   19. کریتی شخخود می 

بودن ویژگی ت خریف  دلیل قوی ملتقد اسخ  که در زبان فارسخی به   وی کند.  حرکتی مونخوعی فرض می 

با  زمان  وه گر گر مشخخص   فاعل به  حرک   د و  شخخو حال  فاعلی در درون گروه فللی برآورده می  ، فلل 

زمان را جایگاه توسیر    وه گر گر مشص   (  2005پذیرد. کریتی ) یزۀ اصل فرافننی گسترده صورت نتی گ ان 

کنخد. او در تبیین این  نزدیخک فرض می حرکخ  قلخب  حرکخ  فخاعخل بخه این جخایگخاه را    دانخد و کیخد می أ تخ

 کند. فی می ملر را   ( EPPG)   20دستوری  ۀ اصل فرافننی گسترد   ، حرک  

ملنایی و آوایی در سخاخ   ثیرات کالمی،  أ ( قلب نحوی در فارسخی را نتایشخی از ت 1382مهند ) راسخ   

( 21:  1385)   مهند راسخخخ  هتچنین    ؛ داند ای اختیخاری نتی را پدیده   آن  ، هتین دلیخل داند و به نحوی زبان می 

(  1389)   فر هتخایون . درزی و  دهخد العی جتلخه را تغییر می دانخد کخه سخخخاخخ  اط قلخب نحوی را حرکتی می 

و   رود شتار می ه ای از قلب نحوی ب که نتونه   د دهخخخسخخخازی رم مخخخی فارسی کانونی  ملتقدند که در زبان 

در سطِ  صورت منطقی به  یا  ظاهری     شده یا در سخخط  سخخاخ سازۀ نحوِی کانونی  کنند که استد   می 

سازی،  حرک  کانونی دارند که کند و بیان می حرک  می   فرافنِن کخخخخانون گر(  مشص   )   جایگاه شاخ  

 . شود نتی   به خخوانِش تقخابلی ، نرورتًا منجر  21قبل از بازنتون 

  ی بررسخبنیاد  ه مشخص  خکید در زبان فارسخی را براسخاس روینرد  أ مبتدا و ت   ی ندها ی فرا (  1389انوشخه )  

کیخد و مبتخدا در زبخان فخارسخخخی را  أ جخایگخاه تخ(  1999)   22. او بخه پیروی از هگتن و گوئرون اسخخخ    کرده 

(  1393و روحی )   ی در یخح   دانخد. زمخان می   گروه  نتخا و م گروه متت   ن ی ب   یی نتخا نقش هخای  گر گروه مشخخخص   

  د و نتن رد  ان گرایی قلب نحوی در ترکی آذری را بررسی کرده خخ هدف در کتینه براساس مد  کاوشگر 

گر گروه  مشخص   را به    ی فاعل   ر ی غ در زبان ترکی قلب نحوی عناصخر    ننه ی ا   بر مبنی    ( 2000تحلیل میاگاوا ) 

گیرد  گر گروه زمان قرار می مشخص   فاعل در    ، کنند که در ترکی آذری دهد، اسختد   می زمان حرک  می 

کیخد، قبخل از گروه  أ از طریق فراینخد قلخب نحوی و طی عتلنرد مطخابقخ  بخه جخایگخاه تخ  غیر فخاعلی و عنخاصخخخر  

 
19. S. Karimi 

20. Extended Projection Principle Grammatical  

21. Spell _ out 

22. I. Haegaman & W. Goereon 



 5/ گرا  قلب نحوی در کردی کلهری بر اساس برنامة کتینه 

 کنند. زمان، حرک  می 

 - 1دارد.  بخه قلخب نحوی وجود راجع   دیخدگخاه عتخده   سخخخه   ، گرا کتینخه   چخارچوب برنخامخة   ر د ی،  طور کل بخه  

که در آن قلب (  2003  و   2001،  2000  میاگاوا،   و   1999  و   2005  کریتی، )   23ه مشخخص  خخروینرد بازبینی  

روینرد  - 2دهد.  کید رم می أ ای خاص مانند اصخخل فرافننی گسخخترده یا ت ه مشخخص  خخنحوی برای بازبینی  

حرکتی در بصش صخخورت منطقی    را   ی نحو که قلب   ( 1998،  25بوشخخنویو و تاکاشخخی )   24تولید در پایه 

(  2003  ، 27یونگ کیم )   ی ار ی اخت روینرد    - 3در بصش نحو اسخ .   26کنند که حاصخل فرایند ادغا  فرض می 

روینرد اسخاس  ر مقاله ب  ن ی ا   شخود. ثیرات و تغییرات ملنایی فرض می أ در آن قلب نحوی حرکتی بدون ت  که 

 . شود انجا  می   گرایی در برنامة کتینه   ه مشص     بازبینی 

 ا گر کمینه   مفاهیم برنامة   - 3

گرایی بر این ایده اسختوار اسخ  که اسختلداد  نه ی کت  گرا دنبالة نظریة اصخو  و پارامترها اسخ . برنامة کتینه 

واقع نقطة  اسخ ، نحو در  29و آوایی   28زبان بهینه )سخاده و اقت خادی( بودهو فقط دارای دو سخط  منطقی 

نظا  محاسخباتی نقطة آغاز اشختقاج جتله   ، (. در این روینرد 1995  ، 30)چامسخنی تلامل این دو سخط  اسخ  

(. در نظا   2005و دیگران،    31عتلیات انتصاب به اقال  واژگانی دسخترسخی دارد )هورنسختین راه اسخ  که از  

 ، شخده از واژگان ند، بر روی برشختاری انتصاب هسخت مبنا  ه مشخص  خمحاسخباتی عتلیات حرک  و ادغا  که  

ة ل یک نسخخصه از جت  ، بازنتون   ة سخخازند که در نقط شخخود و سخخاخ  جتله را از پایین به با  می انجا  می 

توسخیر ملنایی  منظور  به صخورت منطقی  دیگر آن به تلوظ جتله و نسخصة برای  یافته به بصش آوایی اشختقاج 

های نحوی از قبیل ها نقش محوری در اشختقاج و عتلیات ه مشخص  خگرا  کتینه   د. در برنامة شخو ارسخا  می 

تلبیرپذیری    ند. شخو می  م ی تقسخ  یر ناپذ پذیر یا تلبیر تلبیر دسختة ها در این برنامه به دو ه مشخص  خحرک  دارند.  

 برای   ؛ ( 2014  ، 32دارد )سخیتنو بسختگی مورد نظر   ة مشخص  خموهومی نسخبی اسخ  و به سخط  رابط و جایگاه  

تلبیرناپذیر    ، تلبیرپذیر و بر روی فلل   ، جنس( بر روی اسخم   های فای )شخص ، شختار و مشخص  خه   ، مثا  
 

23. feature - checking approach 
24. base - generation 
25. Z. Boškowitch & D. Takashi 
26. merge 
27. RH. Yung Kim 
28. Logical Form 
29. Phonetic Form 
30. N. Chomsky 
31. N. Hornstein 
32. B. Citko 
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 . اس  

تلبیرناپذیر بدون ارزش از واژگان وارد اشخختقاج  های  ه مشخخص  خخدارد که ( بیان می 2004چامسخخنی )  

از  ها باید  ه مشخص  خگردد. این  می   مشخص   ها از طریق فرایند تطابق در حین اشختقاج  ند و ارزش آن شخو می 

 33اشختقاج جتله سخاقط   ، صخورت این  ر ی در غ ند،  شخو طریق فرایند تطابق قبل از بازنتون بازبینی و حذف 

هخای طبیلی هسخخختنخد  جخایی در زبخان ه جخابخ  انگیزۀ ،  هخای تلبیرنخاپخذیر ه مشخخخص  خخخ(.  2003 ، 34شخخخود )اجر می 

حرک  آشخنار    ۀ ها انگیز ه مشخص  خهای قوی نیز ملروف هسختند. این ه مشخص  خ( که به  1995  )چامسخنی، 

بنابراین،    ؛ بازنتون بازبینی شخوند و حذف گردند تا جتله به هتگرایی برسخد   ة از نقط  قبل  د ی با هسختند که 

آخرین   مثابة به پذیرد و حرک  آشخنار براسخاس این دیدگاه، هیو حرک  آشخناری بدون انگیزه انجا  نتی 

 گیرد. ه انجا  می مشص   حال  یا بازبینی    مانند   ی صرف   - خاطر نروریات نحوی  فقط به  35چاره 

و    ( EPP) ة اصخل فرافننی گسخترده  مشخص  خگرا،  ه در برنامة کتینه مشخص  خدر چارچوب روینرد بازبینی  

فی شخخده اسخخ . در این روینرد، قلب نحوی حرکتی اجباری برای قلب نحوی ملر   ۀ انگیز   مثابة به کید  أ ت 

  نزدیک ( قلب نحوی  300:  2001د. میاگاوا ) شو کید فرض می أ اصل فرافننی گسترده یا ت   ة مشخص   بازبینی  

  ( EPPگسختردۀ ) ة اصخل فرافننی  مشخص  خداند که انگیزۀ آن بازبینی  در ژاپنی را نوعی حرک  مونخوعی می 

ة اصخل فرافننی  مشخص  خد.  شخو اسخ  که با حرک  فاعل یا مولو  برآورده می   ( T) موجود در هسختة زمان  

( که قبل از  1995  شخود )چامسخنی، جهانی و قوی فرض می ای  مشخص  خه  ، موجود در هسختة زمان   ۀ گسخترد 

بخایخد بخازبینی و حخذف گردد، زیرا در بصش ملنخایی قخابخل تلبیر نیسخخخ  و وجود آن در این بصش  ، بخازنتون 

ه از طریق حرک  آشخنار اجباری  مشخص  خبنابراین، بازبینی این  ؛ شخود شخدن اشختقاج جتله می باعث سخاقط 

 اس . 

ابتدا فلل کوچک از طریق حرک  آشخخنار به    ، کند که در زبان ژاپنی می   چنین فرض   ( 2001)   میاگاوا  

ة اصخل فرافننی  مشخص  خهتان   ا ی   36فاعل و مولو  از هدف   ، با این حرک   ، رود زمان دسختوری می  ة هسخت 

تواند با حرک  فاعل یا مولو  که موردی از  ه می مشخص  خاین   ، مسخاوی دارند و درنتیجه   ة گسخترده فاصخل 

  جتله ( از زبان ژاپنی، مولو  از طریق قلب نحوی به او 1)  ة د. در جتل شخخو قلب نحوی اسخخ ، بازبینی 

 ة اصل فرافننی گسترده بر روی گروه زمان را بازبینی کرده اس . مشص   حرک  کرده اس  و  

 
33. crash 

34. D. Adger 

35. Last Resort Principle 

36. goal 
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1) chayki - uli       john -  I        ti     ilk  -  ess  -      ta . 

INDICAT -PAST  - readACC  ti         ـnhjo  37 OBJ -book   

 . کتاب را جان خواند 

 ( 302:  2001  ، میاگاوا ) 

ة نحوی در برشختاری نسخب  مشخص  خانجا  قلب نحوی در فارسخی را به انتصاب یک (  2003کریتی )  

داند و در جه  تبیین آن  قلب نحوی دور در فارسخی می   ۀ کید تقابلی را انگیز ( تأ 303:  2003) دهد. او  می 

ة ملنایی، آوایی و نحوی اسخ . او  مشخص  خکید تقابلی در واژگان زبان دارای سخه أ فرض کرده اسخ  که ت 

  نشخان   Fبا  اش را ة نحوی مشخص  خو    ( Fs) اش را با  آوایی ة مشخص  خ، 'Fبا  کید تقابلی را  أ ة ملنایی ت مشخص  خ

از واژگان   Fة نحوی  مشص   دهد که کند که حرک  قلب نحوی تنها زمانی رم می دهد و اسختد   می می 

های اسختی به  حرک  گروه   با   شخود، می   ( مشخاهده 2)  جتلة   که در چنان د. بنابر اسختد   او، آن شخو انتصاب  

 پذیرد. کید صورت می أ ة ت مشص   بازبینی    ( Foc)   د ی تأک گر گروه  مشص   

F]…. t]] 'ocFs [F 'p DP FOCF[   (2 

 ( 304:  2003)کریتی، 

ة اصخل فرافننی  مشخص  خزبانی مبتدا برجسخته اسخ  و    ، ( ملتقد اسخ  که فارسخی 2005هتچنین کریتی )  

حرک  فاعل به    ، بنابراین شود،  گر گروه فللی کوچک برآورده می مشص   صورت واژگانی در  گسخترده به 

گر گروه زمان را  مشخص   به    مشخص   زمان در فارسخی اجباری نیسخ . او حرک  فاعل یا مولو     وه گر 

 داند. می   نزدیک موردی از قلب نحوی  

او  کنخد.  می بیخان  هخایی را برای آن دانخد و محخدودیخ  نحوی را حرکتی نحوی می   ( قلخب 1999)   ی ت ی کر  

نحوی   قلب   حرک  در   39( مبنی بر نقض شخر  پیوند کتینه 1998)   38فوکوی ( نظر سخایتو و  160:  1999) 

کند و  از شخخر  پیوند کتینه پیروی می   ، دارد که قلب نحوی کند و بیان می ( رد می 3) مانند  هایی  را با داده 

 مطابق با دستور جهانی اس .  

 کنی کی با کی برق ه. فنر می  . الف  ( 3

 برق ه.   it tj  ی کن فنر می   j  ی ک با    i  ی ک   . ب 

 
  شخص  سخو  = 3PS ؛یفاعل =  ACC  ؛یمولول  =  OBJ:  هسختند لیذ  قراربه  مقاله نیا در  شخدهگرفته  کاربه  یاخت خار ئمعال -5

 (.یچسبی)پ یارجاع رینت =clitic pro   ؛یاخبار= INDICAT   ؛یبودگمشص  =  Specs  مورد؛  شص او   = 1PS  ؛مورد

38. M. Saito & N. Fukui 

39. Minimal Link Condition 



 1397، زمستان 23های غرب ایران، سا  ششم، شتارۀ ها و گویشف لنامة مطاللات زبان /8

 . برق ه   it jtکنی  فنر می   i  ی ک   j  ی ک با    * . ج 

 ( 163:  1999  کریتی، ) 

در فارسخی  تنها  شخرطی زبان ویژه که ظاهرًا    مثابة به را    دور   نحوی   قلب  شخر  ( محدودی   1999کریتی ) 

های دیگر ابراز  بودن این اصخل در زبان ( در مورد صخادج 1999)   ی ت ی کر اسخ .    داده   ارائه صخادج اسخ ،  

. براسخاس این  ننرده اسخ  یید این محدودی  ذکر أ های دیگر در ت ای از زبان ده اسخ  و هیو داده کر تردید  

وارۀ دورنه وجود داشته باشد، قلب نقش با سازۀ جتله ای هم وارۀ اصلی، سازه محدودی ، هرگاه در جتله 

این محدودی  را    ( 1999)   ی ت ی کر   مسخدود اسخ . وارۀ اصخلی  وارۀ درونه به جتله نحوی آن سخازه از جتله 

 : بندی کرده اس  ( صورت 4به شنل ) 

]i…..t 𝛼XP 𝛼i*[Yp 4) 

وارۀ درونه که  جتله  از   𝛼Yp  شخدن واژگانی باشخد، قلب   XPمرتبط و    ة مشخص  خ  ۀ دهند نشخان   αکه  ی جای 

 . (   305  : 1999 یتی، )   اس  مسدود اس   XP𝛼نقش با  هم 

 قلب نحوی در کردی کلهری    - 4

نیز براساس    نگارندگان   دانند. می   SOVنشان کردی را  ( آرایش بی 111:  1390( و بهادر ) 7:  1388کریتی ) 

فرض    SOVنشخخان جتله در کردی کلهری را شخخده در این مقاله، آرایش واژگانی بی های بررسخخی داده 

  +  که فلل  اسخ   نشخان بی   ای جتله دانند. جتلة های نشخاندار را حاصخل قلب نحوی می کنند و سخاخ  می 

 فاعل دارد.   مولو  مستقیم +   مولو  غیر مستقیم+ 

5) amir  kətaw -ægæ        əra      armin    sæn. 

amir  book-speci          for      armin    buy;PAST;3PS 

 . امیر کتاب را برای آرمین خرید 

 انواع قلب نحوی در کردی کلهری   - 4-1

هخای دارای آرایش واژگخانی آزاد، انواع گونخاگونی از قلخب نحوی رم  در کردی کلهری مخاننخد دیگر زبخان 

  ( a  6و    b)   های نشخان در کردی کلهری اسخ . جتله ای بی (، جتله 5شخد، جتلة ) گوته که   گونه هتان دهد. 

به ایننه قلب نحوی    توج ه ها، با  ند. در این جتله هسخت (  5های مصتلف جتلة ) حاصخل قلب نحوی سخازه 

جه  حرک   ، در عین حا   ؛ رم داده اس   نزدیک در درون یک جتله صورت گرفته اس ، قلب نحوی 

دو سخازۀ مولو     ( c 6) به سخت  چ  اسخ  که قلب نحوی به سخت  چ  نامیده شخده اسخ . در جتله 

نحوی چندگانه در این    از قلب ای  اند که نتونه مسخختقیم و مولو  غیر مسخختقیم هر دو با هم مقلوب شخخده 
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 زبان اس . 

6) a. kataw - ægæ  amir   ti    əra   armin        sæn. 
book - speci    amir   ti   for    armin        buy;PAST;3PS  

 امیر برای آرمین خرید.   کتاب را 

b. əra   Armini  amir     kataw - ægæ    ti       sæn. 

for    armin   amir     book - speciti   ti       buy;PAST;3PS  

 امیر کتاب را خرید.   برای آرمین 
c. kataw - ægæiəra arminj  amir   ti   tj       sæn. 

Book - specifor    arminj  amir   ti   tj       buy;PAST;3PS  

 امیر خرید.   کتاب را برای آرمین 

وارۀ اصخخخلی مقلوب  وارۀ درونخه بخه ابتخدای جتلخه ای از درون یخک جتلخه قلخب نحوی دور کخه در آن سخخخازه 

وارۀ درونه، به قبل از فاعل  مولو  مسختقیم جتله   ( 7)  ة در جتل دهد.  شخود، نیز در کردی کلهری رم می می 

 وارۀ درونه قلب دور شده اس .  نیز فاعل جتله  ( 8) ده اس  و در جتلة ش وارۀ اصلی مقلوب  جتله 

 .ey -kan eš       it   armin   tæreza    w    i ægæ - æšiš7)  

clitic pro - break;PAST;3PS  i       armin   t said    reza       ispec - glass 

 شنستش.   itرنا گو  آرمین    iرا    شیشه 
.æ -di      ægæ -film  i    t   m             e -pro     zan     iamir  8) 

3PS - pressee;    speci -film  i    t    1PS - pres;knowpro        iAmir   

 دانم فیلم را دیده اس . امیر می 

 های مقلوب در کردی کلهری انواع سازه   - 4-2

ها ازجتله عناصخری هسختند که در کردی ند. مولو  شخو عی مقلوب می های متنو سخازه   ، کلهری در کردی  

 اسخ   SOVنشخان در کردی کلهری  واژگانی بی   ش ی آرا  ، گوته شخد طور که گردند. هتان کلهری مقلوب می 

های  جتله (  aهای ) ( جتله 11تا   9های ) تواند حاصخل قلب نحوی باشخد. در داده های نشخاندار می و آرایش 

مقلوب   مشخخص   و مولو     مشخخص   ترتیب مولو  نا به   ( a11) ( و  a10و    a9)   ی ها جتله   اند. در نشخخان بی 

مقلوب شخده اسخ  و نختیر   مشخص   نا   ( مولو  b10و   b9)   ی ها جتله اند. در  اند که غیر دسختوری شخده 

ا در  ام   ؛ اند دسختوری غیر نیز  آمده  دسخ  به های  )اش( بر روی فلل قرار گرفته اسخ  و جتله «  ey» ارجاعی  

خالف قلب مقلوب شخخده و نخختیر ارجاعی بر روی فلل قرار گرفته که بر   مشخخص   ( مولو   ب  11) 

 آمده دستوری اس . دس  ه ، جتلة ب مشص   مولو  نا 
9) a.*se:f - eI              armin    ti       xwa:rd. 

              eat;PAST;3PS         it     armin    unspeci   ـ  apple 
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 آرمین خورد.   سیبی 
b.*se:f - eI                armin     ti       xwa:rd - ey. 

Clitic pro  -  PAST - eat  3PS        it    armin       unspeci   -   appl 

 آرمین خورداش.   سیبی *
10) a.*dær -ei               amir   ti    rangke:rd. 

door - unspeci   amir   ti      color do;PAST;3PS 
 . رنگ کرد امیر    یک دری *

b.*dær - əi               amir    ti    rang ke:rd - ey. 

door - unspeci   amir    ti       color do;PAST - 3PS - Clitic pro 
 .  رنگ کرداش امیر    یک دری *

11) a.*sef - ægæ           armin     ti       xwa:rd. 

                  eat;PAST;3PS         it      armin        speci  - apple 
 آرمین خورد.   سیب را *

b. sef - ægæ           armin      ti      xwar:d - ey. 

Clitic pro  -  3PS - eat;PAST      it       armin         speci  -  apple   
 . ش آرمین خورد   سیب را 

های شخدید  ا دارای محدودی  د، ام شخو اسخ  که در کردی کلهری مولو  مقلوب می   آن  گر ان ی ب ها  این داده 

شخدن  ، چه در زمان قلب شخود نتی تح  هیو شخرایطی مقلوب    مشخص   اسخ . نصسخ  ایننه مولو  نا 

(. دو   b10 ) ( و  b9 د ) شخو چه نختیر ارجاعی تشخنیل    ( و a  10)   ( و a  9) د شخو نختیر ارجاعی تشخنیل ن 

اسخخ . قلب مولو     ی ( دسخختور b  11)   تنها به شخخر  ایجاد نخختیر ارجاعی  مشخخص   ایننه، قلب مولو   

د، غیرمجاز اسخ . شخو چسخبِی ارجاعی بر روی فلل ن در صخورتی که منجر به تشخنیل نختیر پی  مشخص   

رسخخد دیگر می نظر  ی کرد، به تلق   ی ا ژه ی زبان و را باید محدودی     مشخخص   این محدودی  قلب مولو  نا 

صخورت  به   مشخص   مولو  نا   ، . در زبان فارسخی محدودی  را ندارند  ن ی ا   ، های ایرانی ازجتله فارسخی زبان 

( در زبان فارسخخی  2005به اعتقاد کریتی )   ، بر این  افزون   (؛ 16:  2005،  د )کریتی شخخو محدود مقلوب می 

کلهری    ی زبان کرد د که ونخلیتی مشخابه  شخو به شخر  ایجاد نختیر ارجاعی مقلوب می   مشخص   مولو   

 اس . 

د. در  شخخو تواند مقلوب  صخخورت دور و چندگانه نیز می به  مشخخص   مولو     ، در زبان کردی کلهری  

( این پسخوند  1392سخاز ) و چوب  رنخایی   گیرد. تونری می   «ægæپسخوند »   مشخص   مولو     ، کردی کلهری 

با این    مشص   ها اسامی  به پیروی از آن   ، دانند، در این مقاله بودگی در کردی کلهری می مشص   را نشانة  

های اسختی داند که گروه ( قلب نحوی را حرکتی می 161:  1382مهند ) شخوند. راسخ  پسخوند نشخان داده می 
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کند. این اصل در کردی کلهری نیز صادج جا می ه جاب   مشص   استی نا   ی ها گروه از   تر راح  را    مشص   

)مداد را( قلب نحوی دور شده اس  و به قبل « me:dad -ægæمشص   »   ( مولو  a12 )  ة جتل اس . در  

وجود آمده اسخ  به   مشخص   )اش( هم نتایه با مولو   « ey»   ی ارجاع وارۀ اصخلی رفته و نختیر از فاعل 

اس  و جتلة حاصله دستوری اس .   مشص     رد  مولو  ای  ط سخازه اسخ ، این نختیر ارجاعی تح  تسخل 

دلیل نتیر ارجاعی  ام ا به  ؛ قلب دور شده اس    ، وارۀ اصلی به ابتدای جتله   مشص   مولو     ز ی ( ن b12 ) در  

این اسخ  که   گر بیان ها، هتچنین  نادسختوری اسخ . این داده آمده  دسخ  به جتلة   ، فلل  ی بر رو ایجادنشخده  

ثیرگخذار  أ گزینی در قلخب مولو  نیز تخبودگی در قلخب نحوی، ایجخاد روابط مرجع مشخخخص   ثیر  أ بر تخافزون  

مولو     ة قلب نحوی دور چندگان   گر بیان ( نیز 13)  ۀ د. داد شخو اسخ  که در بند بلدی راجع به آن بحث می 

 )برای آرمین( اس .   « eraArmin» )نان( و مولو  غیر مستقیم    « nan» مستقیم  
12) a. me:dad - ægæ i   ali      wæ    sina  ti  berd - ey . 

pencil -   speci    Ali      sai     sina  ti  bring;PAST   -  3PS - Clitic pro 

 . برداش   سینا   گو    علی   را   مداد 
b.*me:dad - ægæi       ali      wæt        sina    ti    berd 

pencil - speci       Ali      sai          sina     ti    bring;PAST;3PS  

 علی گو  سینا برد.   مداد را 
13) nani      era armin     abtin     wæt     amir     ti      tj        sæn. 

bread     for armin      abtin      said     amir    ti      tj         buy;PAST;3PS 

 آبتین گو  امیر خرید.   نان برای آرمین 

حرکتی غیر مونخوعی فرض شخده اسخ  )میاگاوا،   بررسخی قلب نحوی، قلب دور ملتوً   ة در تاریصچ  

گزینی  ایجخاد روابط مرجع (.  2006و    1985سخخخایتو    و   2005؛ کریتی،  1990؛ مخاهخاجخان،  2006و    2001

گزینی  وابط مرجع ( ملتقد اسخ  که ر 2005های حرک  مونخوعی اسخ . کریتی ) ازجتله ویژگی جدید  

های میاگاوا  های قلب نحوی کلهری مثا  نقض یافته د. داده شخخو روسخخاخ  جتله تشخخنیل می   براسخخاس 

نظر  دهد. به دسخ  می ه ( را ب 2006و    1985) سخایتو    ( و 2005) ؛ کریتی  ( 1999) ؛ ماهاجان  ( 2006و    2001) 

را باید یک ویژگی زبان   مشخص     مولو    دور رسخد این ویژگی شخر  ایجاد نختیر ارجاعی در قلب می 

جزو  توان  ویژگی در کردی کلهری را می های دیگر مشاهده نشده اس . این  ی کرد، زیرا در زبان ویژه تلق 

( قلخب نحوی در آلتخانی 1989( محسخخخوب گردد. مطخابق تنخاقض ویبلهوت ) 1989)   40وت ه تنخاقض ویبل 

ی به زبان  دهد که قابل تسخر های حرک  مونخوعی و غیر مونخوعی را نشخان می زمان ویژگی طور هم به 

های  کم ینی از ویژگی دسخخ    ، کردی کلهری قلب دور   در   ها داده به این  توج ه کردی کلهری اسخخ . با  
 

40. Webelhuth Paradox 
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پدیده برخالف نظر ماهاجان   ن ی ا   دهد. گزینی جدید را نشخخخان می یلنی ایجاد مرجع   ، حرک  مونخخخوعی 

  غیر مونوعی های حرک   ویژگی تنها  دارند قلب نحوی دور  ( اس  که بیان می 2001( و میاگاوا ) 1990) 

 را دارد. 

صخخورت  ند. در کردی فاعل درونه به شخخو در کردی مقلوب می  ز ی ن  گر ی د های  سخخازه   ، بر مولو  افزون   

قبل از    به   و وارۀ اصخلی    جتله او   « به amir»  درونه فاعل   ( 14)  جتلة   در  د. شخو تواند قلب دور  محدود می 

واۀ اصخلی و قبل از    جتله او   « به ali» نیز فاعل درونه   ( 15)   جتلة فاعل ناآشخنار مقلوب گردیده اسخ . در  

در این    ( 15) و    ( 14) مقلوب نادسختوری اسخ . تواوت جتالت   ة مقلوب شخده اسخ ، ام ا جتل فاعل آشخنار  

مانع قلب   ، دلیل ناآشخناربودن اسخ  که به   ( pro) آشخنار  نختیر نا   ( 14) وارۀ اصخلی در  اسخ  که فاعل جتله 

اسخ  که مانع قلب   arminوارۀ اصخلی اسخم آشخنار جتله   فاعِل  ( 15) ام ا در جتلة   ؛ ده اسخ  شخفاعل دورنه ن 

نامد که ظاهرًا  این محدودی  را شخر  دور قلب نحوی می (  2005) اسخ . کریتی  « شخده ali» فاعل دورنه 

 فقط در فارسی صادج اس . 
14) amiri     pro    zan - em              ti  film - ægæ  diæ . 

amiri   Pro    know;pres -1PS   ti  film - speci see;PAST;3PS  

 دانم فیلم را دیده. امیر می 
15)*alii   armin     wæt     ke      ti       mašin - ægæ    be:rd. 

ali   armin      said    that    ti          car - speci       drive;PAST;3PS  

 علی آرمین گو  که ماشین را برده. 

واژه موارد دیگری از قلخب نحوی هسخخختنخد کخه در این زبخان رم  نحوی گروه فللی و پرسخخخش قلخب   

این    کنخد، براسخخخاس ( را نقض می 1990دهخد. قلخب گروه فللی، تلتیم )ج( گرنخدورف و اسخخخترنولخد ) می 

کید  أ ند. قلب گروه فللی در این زبان برای ت شخخو توانند مقلوب  می  ، جز گروه فللی ها به گروه   ة هت  ، تلتیم 

د و درواقع  شخو رود و در حال  مثب  انجا  عتل مورد نظر برجسخته می می   کار به بر انجا  عتل مورد نظر  

 توج ه   جتله مقلوب شده اس . با  ( گروه فللی به او 17  و  16های ) . در داده شود برجسته می انجا  عتل  

به ایننه کردی کلهری جزو   توج ه شخود. با واژه نیز در کردی کلهری مقلوب می ( پرسخش 18های ) به داده 

ة  مشخص  خدلیل تواند به واژه نتی در این زبان حرک  پرسخش   ، بنابراین   ؛ درجا اسخ    - واژه  های پرسخش زبان 

 واژه در این زبان اس . شدن پرسش مقلوب   ۀ انگیز   ، کید أ ة ت مشص   باشد. درواقع،  واژه  پرسش 

16) xwardi                   chai    ti 

iPAST;3PS  tea      t;drink 

 . را   چای   خورد 
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17) x:si          gænзm -ægæti 

plant       wheat -speciti 

 . را   گند    پاشید 
barei         amir?æt      læw     iali     t      i18) chæ 

amir  about            said     i         t      ali      iwhat 

 . گو    امیر   دربارۀ   علی   چیزی   چه 

 گرا براساس برنامة کمینه  قلب نحوی در کردی کلهری   ة انگیز   - 4-3

  مثابة به کید و حاشخخیة نحوی  أ ة ت مشخخص  خخة اصخخل فرافننی گسخخترده، مشخخص  خخقلب نحوی    ة در تاریصچ 

های زبان کردی کلهری بررسخی به داده   توج ه با   ، اند که در این بصش فی شخده های قلب نحوی ملر انگیزه 

(  2005)   ی ت ی کر   . فی شخخده اسخخ  ترین انگیزۀ قلب نحوی ملر متداو    مثابة به کید  أ ة ت مشخخص  خخ.  شخخوند می 

کید را  أ ( ت 1998)   41زارتا زوبی  .  کند ی م فی  قلب نحوی ملر   ۀ کید را انگیز أ گوتتانِی ت   - ه نقشخخی  مشخخص  خخ

( 19) پرسش  د. در  شو می  مشص   بله/ خیر پرسش  داند که در پاس  به  فرنی جتله می قست  غیر پیش 

 کید اس . أ ( مورد ت 20پاس  )   کل   ، بنابراین   ؛ دهد ا  قرار می ؤ جتله یا رخداد را مورد س  کل 
19) ča       etefagh             kaft. 

what   event               occur;PAST 

 . داد   رم   چه 
20) abtin       liwana - ægæ  šeka:n. 

abtin       glass  - speci    break;PAST;3PS 
 را شنس .   یوان ل   آبتین 

گیرد،  گر گروه زمان قرار می مشخص   فاعل در    ، آن اسخ  که در کردی کلهری  گر بیان شخواهد زبان کردی  

بپذیرد.   صخخورت   زمان گر گروه  مشخخص   جایگاه    به   تواند ی نت قلب نحوی نزدیک   ، زبان درنتیجه در این  

بودن  قرارگرفتن قیدهای گروه فللی قبل از قید جتله باعث نادسختوری   ،   ایننه، در کردی کلهری نصسخ

( قیدها را به دو گروه قید با  )قید جتله( و قید پایین )قید 1990)   42چیننوئه د.  شو می آمده  دس  به جتلة 

  ی دها ی ق آیند. در کردی کلهری  کند. قیدهای با  هتیشه جلوتر از قیدهای پایین می گروه فللی( تقسیم می 

 «Khushbaxtaneh  » ( خوشخخبصتانه ) ،   «Zaheran »  ،)ظاهرًا( «Ranjbevaraneh »  قید با  هسخختند ،)بدبصتانه(

)هنوز( و  «  Halyja» )عخاقالنخه(،    « Aghelaneh» کننخد. قیخدهخایی از قبیخل  واره را توصخخخیف می جتلخه   کخل کخه  

 «Vakul  » پخایین هسخخختنخد. دسخخختوری قیخدهخای  ( درمقخابخل  a21)   ة بودن جتلخ)کخاماًل( در کردی کلهری 

 ی فلل )تتامًا( در گروه  « Vakul»  د ی ق   ، اسخخ  که در زبان کردی   ن ی ا   گر ان ی ب ( b  21)  ة بودن جتل نادسخختوری 
 

41. M. L. Zubizarreta 

42. G. Cinque 
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شخدن جتله منجر به نادسختوری   ( b  21)   )ظاهرًا( «  Zaheran» گیرد. قرارگرفتن آن قبل از قید جتله می   قرار 

آن    گر بیان بودن قرارگرفتن قیدهای جتله قبل از قید گروه فللی در کردی کلهری،  د. نادسخختوری شخخو می 

 گیرد.  دار قرار می گر گروه زمان مشص   فاعل در    ، اس  که در کردی کلهری 

حذف فاعل    ( و b  22اسخ  ) دو  ایننه، در پاسخ  کوتاه کردی کلهری حوخور فاعل آشخنار نخروری  

گر گروه  مشخص   وجود فاعل در    نخرورت  گر ان ی ب  ( که c22 ) د  شخو شخدن جتله می منجر به نادسختوری 

ة اصخل مشخص  خبازبینی  برای د و  شخو گر گروه فللی کوچک ادغا  می مشخص   زمان اسخ . درواقع فاعل در  

کید  أ قرارگرفتن عن خر دارای ت کند. سخو  ایننه،  دار حرک  می گر گروه زمان مشخص   فرافننی گسخترده به  

هخای  واۀ سخخخاده، د ل  بر این دارد که در جتلخه در جتلخه  ( a  23)   )فقط( قبخل از فاعل  « Tanya» ذاتی ماننخد  

گر یک  مشص   تواند در  کید می أ دار قرار دارد و ت گر گروه زمان مشص   فاعل در    ، نشان کردی کلهری بی 

در صخورتی که    43بر این، براسخاس شخم  زبانی نگارنده   افزون  ؛ دار قرار گیرد نقشخی با تر از گروه زمان گروه  

شخدن  ، منجر به نادسختوری ( b  23)  از فاعل قرار گیرد پس )فقط(  « Tanya» کید ذاتی مانند  أ عن خر دارای ت 

 د.  شو می آمده  دس  به جتلة 

21) a. zaheran   amir  va kul          la pereg           cheya     
it seems  amir   completely  from control   gone 

 . اش خارج شده ظاهرًا امیر تتامًا )امور( از کنتر    
b.*vakul          amir   zaheran     la pereg         cheya 
  completely   amir   it seems    from control   gone 

 . اش خارج شده ظاهرًا )امور( از کنتر  تتامًا امیر  *
22) a.  Ki:        sef - ægæ          xward? 

eat;PAST;3PS       speci    ـappl   who      

 چه کسی سیب را خورد؟ 
b. me        xwardem. 

I           eat;PAST;1PS    

 من خورد . 

c.*…  xwardem. 
  *…... eat;PAST;1PS         

 خورد ؟ ...  *

23) a. tanya   abtin      xapel    - a. 
only        abtin           fat;be:present - 3PS                          

 
یس ری یز هی در صورری  ین  ید  ؤکّد   ید  روه  علی  ؤسوورش دورد ه عصف صوکر دّودو   عل عسبت بوودر ع ی  ه دن و صوکر -43
هیر  عوض رودد  پس یز عسبت ؤنجو عل  ّن   خریبش جمیل دسووررری یسوورن ین  جمیل در صوورری  ید  ؤکّد   یندسک ید  ّتد جمیلبک  

 دردنخریبش بسدسررری ؤ 
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 فقط آبتین چاج و چله اس . 
b.*abtin      tanya           xapel    - a. 

abtin     only             fat;be:present - 3PS            

 ه اس . چاج و چل آبتین فقط  *

  ۀ انگیز   مثابة به تواند  افننی گسخترده نتی اصخل فر   ، ن این اسخ  که در کردی کلهری شخواهد ذکرشخده مبی  

با    غیر مونخوعی در کردی کلهری حرکتی  نزدیک  قلب نحوی    ، د. درنتیجه شخو مطرق    نزدیک قلب نحوی  

قلب نحوی کوتاه    ۀ ( ملتقد اسخ  که انگیز 2006)   تو ی سخا ای به غیر از اصخل فرافننی گسخترده اسخ .  انگیزه 

گره زمان باشخد. او یک گره نقشخی با تر از گره زمان  ی بر رو  ة اصخل فرافننی گسخترده مشخص  ختواند  نتی 

  قلب نحوی نزدیک )مونخوعی(  ئو کند را مسخکه در توسخیر کاربردشخناختی/ ملنایی جتله ایوای نقش می 

  ازجتله کید و مبتدا  أ های نقشخخخی ت نامد. گرو )مونخخخوعی( می Thematicیا   44ThPداند که آن را گره  می 

(  112:  1995ند. چامسخخنی ) شخخو قلب نحوی مطرق    ۀ انگیز   مثابة به د،  ن توان می هایی هسخختند که  ه مشخخص  خخ

ة قوی و  مشخص  خ( و  * uFocP)   د ی تأک ة قوی و تلبیرناپذیر  مشخص  خکید و مبتدا را دارای  أ های نقشخی ت گروه 

دانخد کخه بخایخد از رهگخذر تطخابق و حرکخ  گروه حرف تلریف در فخاز ( می * uTopPتلبیرنخاپخذیر مبتخدا ) 

 شود.  می   45اشتقاج حاصله در صورت منطقی ساقط   ، صورت این  ند، در غیر شو واژگانی اقناع و حذف  

های نقشخخی بین گروه زمان و گروه مبتداسخخاز، جایگاه  ( ملتقدند که جایگاه 1999هگتن و گوئرون )  

  ؛ اند داده   ارائه   شخنافته   46( را برای گروه مبتداسخاز 24)   ی بند کند و صخورت مبتدا را فراهم می کید و  أ ت   ة ثانوی 

کید  أ کید که بر روی گره ت أ نقشخی ت   - گوتتانی    ة مشخص  خ  ، توان فرض کرد که در کردی کلهری بنابراین می 

ه باعث حرک  یک گروه استی مشص   با تر از گرو زمان، انگیزۀ قلب نحوی کوتاه محسوب گردد. این  

کید، عن خر  أ ة قوی و تلبیرناپذیر ت مشخص  خ  د تا نختن اقناع شخو کید می أ روه ت گر گ مشخص   به  (  25) د  ک ؤ م 

 کیدی و نشاندار کسب کند. أ مقلوب توسیر ت 
24) [cp [Top P[FocP [Top p[Tp [vP]]]]]] 

 ( 25- 24  : 1999)هگتن و گوئرون،  
25) CP [C'[FOC ke taw-ægæi[TP Amir  [i  vP [objera Armin  ti     ] sæn- eyv]]]] 

 . امیر برای آرمین خریدش   کتاب را 

 
44.Thematic phrase 

45. crashed  

46. split CP 
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 در قلب نزدیک و دور   47یکپارچگی   - 5

  اند. ل شخده ئ قلب نزدیک و دور تتایز قا ( بین  2005)   ی ت ی کر و  (  2001و    2000میاگاوا )   ؛ ( 1990)   ماهاجان 

  که  ی حال دانند، در  ة اصخل فرافننی گسخترده می مشخص  خ  ۀ ها قلب نزدیک را حرکتی مونخوعی با انگیز آن 

گونه که در با  بررسخی شخد، کنند. هتان کید فرض می أ ة ت مشخص  خ  ۀ با انگیز   غیر مونخوعی قلب دور را 

کید اسخ . شخواهد زبان کردی أ ة ت مشخص  خ  ۀ مونخوعی با انگیز قلب نزدیک در کردی کلهری حرکتی غیر  

 افزون   ؛ دهد کید رم می أ ة ت مشخص  خ  ۀ کید و با انگیز أ گر گروه ت مشخص   ن این اسخ  که قلب دور نیز به  مبی 

قلخب نحوی نزدیخک و دور هر دو    ، آن اسخخخ  کخه در کردی کلهری   گر بیخان بر این، شخخخواهخد زبخان کردی  

 هستند.   د ی تأک گر گروه  مشص   ای به  هایی چرخه حرک  

)کتخاب را( در دو مرحلخه )چرخه( در   « ketaw -  ægæ » مسخخختقیم    مولو    (، 25در قلخب نحوی کوتاه )  

د و  شخو با فلل کوچک ادغا  می   گیرد. ابتدا در گروه فللی، مولو  مسختقیم کید قرار می أ گر گروه ت مشخص   

فلل، حال    تلریف  حرف   DPتلبیرناپذیر    ة مشخخص  خخگذاری  طی عتلیات نحوی مطابقه با فلل و ارزش 

کید  أ گر گروه ت مشخخخص   کید تح  عتلیات قلب نحوی به  أ دلیل داشخخختن ت و به   کند مولولی کسخخخب می 

کید تقابلی  أ و ت   ای مونلی برآورده گردد رابطه کید از طریق  أ گروه ت *  uFocPة  مشص   تا د  شو مقلوب می 

د،  شخو کید جتله دگرگون می أ ًا مجتوعة ت مشخص  خالعی جتله و  سخاخِ  اط  ، کند. با این حرک  دریاف   

 .  جتلة مقلوب اس    تلبیر نشاندار   ، ة این دگرگونی نتیج 

جتلة   در  کید اسخخخ . أ گر گروه ت مشخخخص   ای به  بر قلب نزدیک، قلب دور نیز حرکتی چرخه افزون   

م فلل  د، از متت بیان شخخکه در با    نزدیک با هتان سخخازوکار قلب نحوی    مشخخص   ( مولو  مسخختقیم 26) 

وارۀ  جتلخه کیخد در  أ تخ  گر گروه مشخخخص   متوالی از گروه فللی کوچخک درونخه بخه   ة بزرگ طی چهخار چرخخ

( مشخخخاهده  26گونه که در جتلة ) کید تقابلی دریاف  کند. هتان أ گردد تا توسخخخیر ت اصخخخلی قرار قلب می 

گر  مشخص   قیم از طریق جایگاه  ت اسخ  و مولو  مسخ  ی ا چندمرحله شخود، حرک  قلب دور حرکتی  می 

در کردی کلهری    ، فرض گردد. با این  کید مقلوب می أ گر گروه ت مشخص   گروه فللی و گروه مبتداسخاز به  

نظر تلخداد  تنهخا توخاوت نحوی دور و نزدیخک از   ارچخه اسخخخ . پخقلخب نحوی نزدیخک و دور فراینخدی ین 

 کید بنشیند. أ گر گروه ت مشص   اس  که عن ر مقلوب باید طی کند تا در    ی های ها و جایگاه چرخه 
26) [CP[Foc ke taw-ægæi [ TP Armin [ti vP wæt [t i  cp  [TP Ali [vP ti   Læbazar[tisænei]]]]] 

 . آرمین گو  علی از بازار خریده کتاب را  

 
47. uniformity 



 17/ گرا  قلب نحوی در کردی کلهری بر اساس برنامة کتینه 

 گیری نتیجه   - 6

اسخخ .  SOVنشخخان ای، نخختیرانداز، فلل پایانی و دارای آرایش واژگانی بی کردی کلهری زبانی محاوره 

منجر به    ای رای  اسخ  و قلب نحوی پدیده  ، شخد که در این زبان   مشخص    پژوهش حانخر، براسخاس نتای   

انواع مصتلف قلخب نحوی از قبیخل قلخب نحوی    ، در کردی کلهری   شخخخود. آرایش واژگخانی نشخخخانخدار می 

و مولو     مشخخخص     ، مولو  مسخخختقیم   ، دهخد. در این زبخان نزدیخک، قلخب نحوی دور و چنخدگخانخه رم می 

نزدیک  صخورت  واژه به صخورت دور و گروه پرسخش صخورت نزدیک و دور، فاعل درونه به غیرمسختقیم به 

کننخدۀ  نقض   کخه   گردد ی م نخد. در کردی کلهری گروه فللی نیز  شخخخو تحخ  فراینخد قلخب نحوی مقلوب می 

جز گروه فللی و  ها به گروه  ة هت   ، براسخاس این تلتیم   ؛ ( اسخ  1999تلتیم )ج( گرندورف و اسخترنولد ) 

آن اسخ  که قلب نحوی در کردی کلهری   گر بیان ند. بررسخی قلب نحوی  شخو توانند مقلوب  می   ، ت خریوی 

زبان فارسخی   ۀ ژ ی و زبان ویژه اسخ  و ظاهرًا فقط    ی ت ی محدود ( که 1999از شخر  قلب نحوی دور )کریتی، 

وارۀ  وارۀ درونه در صورت آشناربودن فاعل جتله اسخ ، نیز در این زبان صخادج اس  و قلب فاعل جتله 

 د.  شو اصلی مسدود می 

گزینی دور مجخاز  تنهخا در صخخخورت ایجخاد روابط جخدیخد مرجع   مشخخخص   قلخب دور مولو     ، در کردی  

د.  شخو بر روی فلل درونه می   ی ارجاع   ر ی نخت باعث ایجاد    مشخص   قلب دور مولو    ، اسخ . در این زبان 

مثا  نقض ماهاجان    ، ش اسخ . این پدیده رجل م   مثابة به   مشخص   ای مولو   ط سخازه تح  تسخل  ، این نختیر 

دارند که قلب می  ان ی ب (  2001( و میاگاوا ) 1994دهد. ماهاجان ) دسخ  می به  را (  2001( و میاگاوا ) 1994) 

دهنخدۀ  گزینی دور در قلخب دور نشخخخان دارد. مرجع را  هخای غیر مونخخخوعی  هخای حرکخ  ویژگی   تنهخا  ، دور 

باید آن را    ، بنابراین   ؛ د شخخو اسخخ  که ظاهرًا فقط در زبان کردی کلهری مشخخاهده می   ویژگی مونخخوعِی

(  1989توانخد موردی از تنخاقض ویبلهوت ) می   ، ای زبخان ویژه در قلخب نحوی فرض کرد. این پخدیخده ویژگی 

 د. شو   محسوب 

  ، تاه ل جایگاه قیدهای فللی و قید جتله و نخرورت وجود فاعل در پاسخ  کو ی ب ق براسخاس شخواهدی از  

گر گروه زمان قرار دارد و از این طریق اصخل فرافننی  مشخص   که فاعل در کردی کلهری در  شخد اثبات  

کید با تر  أ ( گروه نقشخی ت 1999( و گوئرون و هگتن ) 2006کند. به پیروی از سخایتو ) گسخترده را اقناع می 

قلب نزدیک در زبان    ۀ که انگیز شخده اسخ   کید فرض  أ تر از گروه مبتداسخاز جایگاه ت از گروه زمان و پایین 

کید  أ ة ت مشخص  خ  ۀ بر این، قلب دور در کردی کلهری نیز به انگیز  افزون   ؛ د شخو کردی کلهری محسخوب می 

کریتی   ( و 2001و    2000) ؛ میاگاوا  ( 1994) ایم که برخالف ماهاجان  دهد. درنتیجه چند نشان داده رم می 
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کتی ینپارچه باشخخد. ینپارچگی در تبیین قلب نزدیک و  تواند حر ( قلب نحوی نزدیک و دور می 2005) 

  و   2001و    2000؛ میخاگخاوا،  1994دن قلخب نزدیخک و دور )مخاهخاجخان،  کر تر از متتخایز فرض نی بهینخه ی ی ب ت   ، دور 

در تحلیل    ابزارها حداقل از    ۀ اسختواد   ، گرایی د، زیرا ینی از اهداف کتینه شخو ( محسخوب می 2005کریتی،  

سخو گرایی و واقلیات زبان کردی کلهری هم با فرنخیات کتینه   ، اسخ . ینپارچگی در قلب نزدیک و دور 

 اس .  

 منابع 

های  پژوهش   . کید در زبان فارسخی مبنا به فرایندهای مبتداسخازی و تأ ه مشخص  خ روینردی    . ( 1389)  مزدک   ، انوشخه 
 . 28- 1(، 1)   1،  زبانی 

 کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی، کرمانشاه.   نامة پایان  . دستور زایشی   براساس کردی   نحو   . ( 1390بهادر، محتدرنا ) 

  4  ، جسختارهای زبانی بودگی در کردی کرمانشخاهی.  مشخص     . ( 1392سخاز ) تونری رنخایی، شخجاع و یاسختن چوب 

 (16 ،) 55-68 . 

هدف  - مد  کاوشخخگر   براسخخاس قلب نحوی در زبان ترکی آذری    . ( 1393)  ی روح عبدالحسخخین و افسخخر   ، حیدری 

 . 44- 27(، 17) 5  ، زبانی   ی جستارها   . یی گرا نه ی کت برنامة  

 . 46- 2،  ( 1) 12  ، شناسی زبان  مجل ة   . فلل مرکب در زبان فارسی   . ( 1374مقد ، محتد ) دبیر 

 . 20- 1  (، 12) 6  ، ی شناس زبان   و  زبان   . سازی در زبان فارسی ( کانونی 1389)   فر ن هتایو   مژگان   و درزی، علی 

عالمه  دانشخگاه    شخناسخی هتگانی، دکتری زبان   ة نام ، پایان نحوی در زبان فارسخی   قلب   . ( 1382مهند، محتد ) راسخ  

 طباطبایی، تهران. 

 . 35- 20، ( 2) ، دستور .  کید در زبان فارسی أ ارتبا  قلب نحوی و ت   . ( 1385)   ------------- 

طباطبایی،    عالمه   دانشخگاه شخناسخی،  دکتری زبان   ة نام ، پایان و ماهی  آن  أ کنادی: منشخ   سخاخ    . ( 1388کریتی، یادگار ) 

 تهران. 

Adger, D. (2003). Core Syntax: A Minimalist Approach: Oxford: Oxford University Press. 

Bailyn, J. (2002). Scrambling as Sate of Art    . GLOT News Letters. 
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