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 چکیده
نما  ملکی در زبان کردی گویش سنندجی شرایط حاکم بر واژگونگی رابطه / حائز اهمیت در صرف اضافه یا مسئله

 به کاربرای بیان رابطۀ اضافه/ملکی «  æ=»اسمی معرفه و دارای وابستۀ صفتی، واژ  ها است. در گروه در این ساخت
 «i=»تکواژ  بااسم فاقد وابستۀ صفت باشد، فارغ از معرفه یا نکره بودن، رابطۀ اضافه/ملکی  چنانچهرود و  می

اخت ملکی، تنها در ی سبنابراین از چهار حالت ممکن برای ساخت اضافی و دو حالت ممکن برا؛ شود بازنمایی می
چنین این دو ساخت، تفاوت معنایی اندکی دارند و تنها ساخت ملکی  شود. هم می ظاهر«  æ=»واژ یک وضعیت، 

های اضافه/ملکی را در چارچوب نظریۀ  فوق، ساخت  حامل معنای تعلق است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مسائل
های حاکم بر  احل اشتقاق، دلیل شباهت ساختاری و محدودیتو با تحلیل مر کرده یبررس« واژۀ توزیعی ساخت»

در مراحل اشتقاق درواقع ؛ کرده است یینتبنما را در هر دو ساخت اضافه و ملکی، به صورتی واحد  واژگونگی رابطه
را  «i=»و «  æ=»، نتیجۀ رقابت میان دو واژگونۀ EZهای موجود در هستۀ  ساخت اضافی/ملکی، ارزش مشخصه

 ,EZ]صورت  بتوانند به EZهای تعبیرناپذیر هستۀ  خواهند نمود. به این ترتیب، تنها زمانی که مشخصهتعیین 

+MOD, +DEF] گذاری شوند، واژگونۀ  ارزش«=æ » در سه حالت ممکن دیگر، بنا  شود و  می  در گره مربوطه درج
فاوت معنایی میان دو ساخت به چنین ت شود. هم می  ، در رقابت برگزیده«i=»، واژ یشدگ مشخصفروبر اصل 
؛ در ساخت ملکی، هستۀ گروه صفتی وابسته استنما  در گره متمم رابطه های صرفی متفاوت موجود مشخصه

است که الزاماً باید با ادغام متمم ملکی )ضمیر یا اسم(،  [POSS]دارای مشخصۀ تعبیرناپذیر  EZPعنوان متمم  به
ود همین مشخصه عامل درج واژهای حامل این مشخصه در این گره و گذاری شود. وج ارزش [POSS+]صورت  به

 EZو نه خود گره  EZPبنابراین تمایز معنایی دو ساخت به گره متمم ؛ طبیعتاً تمایز معنایی ساخت ملکی است
 مربوط است.
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 مقدمه -0
در بازنمایی رابطۀ مالکیت و  وجود صورت آوایی یکسانهای اضافی/ملکی  ف گروهیدر تصر

تفاوت و  سو نما در هر دو ساخت از یک واژگونگی رابطهو شرایط یکسان حاکم بر  اضافی

دهد که تبیین  ش رو قرار میاساسی را پی ۀمسئل از سوی دیگر، این ساختمعنایی این دو 

رویکرد  ها چگونه است. های میان آن ها و تفاوت شباهتتوجه به در عین  ها ساخت این

واژۀ توزیعی دیدگاهی است که بر اساس رفتارهای توزیعی عناصر صرفی، نحوۀ ادغام و  ساخت

عنوان مبنای نظری موجهی در  تواند به دهد و می توضیح میرا های مختلف  گیری سازه شکل

گویی به دو پرسش زیر  به این ترتیب نوشتار حاضر پاسخقرار گیرد. تبیین مسائل فوق مدنظر 

 را مد نظر دارد.

در زبان ناوب واژگونگی در ساخت اضافی و ملکی تشرایط حاکم بر توان  میچگونه  الف.

 د؟وتبیین نم یکسان  یبه صورترا کردی گویش سنندجی 

 ها نایی و ساختاری در آنمعپوشانی  همرغم  اضافی و ملکی علی ساخت یانم  تفاوت ب.

 ؟گیرد از کجا نشأت می

اختصار معرفی  پیش از ورود به بحث اصلی، زبان کردی و گونۀ موردنظر در این مقاله به

( و 299:1395های ایرانی گروه شمال غربی است )دبیرمقدم  گردد. کردی متعلق به زبان می

ای بین کشورهای ترکیه،  تردههایی است که در منطقۀ جغرافیایی گس زبان  شامل مجموعه

شود.  ایران، عراق، سوریه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان تکلم می

« جنوبی»و « مرکزی»، «شمالی»اصلی  یرشاخۀز( کردی را به سه 279: 5119) 1مکاروس

 خواهد شد. حلیلت، از شاخۀ کردی مرکزیکند. در این مقاله گویش سنندجی  تقسیم می

، رواج دارد. این شهر از جنوب با شهرستان این گویش در سنندج، مرکز استان کردستان

کامیاران، از شمال با شهرستان دیواندره، از شرق با شهرستان دهگالن و از غرب با شهرستان 

هایی از  مریوان همسایه است. در ادامه، پس از مروری اجمالی بر پیشینۀ مطالعات، بخش

گردند. در بخش  اختصار مطرح می به عنوان مبنای تحلیل، به« ۀ توزیعیواژ ساخت»نظریۀ 

                                                           
1. Mc Carus 
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و در  شده یلتحلاضافی و ملکی، در چارچوب نظریۀ فوق های  چهارم مراحل اشتقاق ساخت

 ارائه خواهند گردید. به مسائل مطروح شده  و پاسخبخش پایانی دستاورهای تحلیل 

 

 پژوهش ۀپیشین -2
واژۀ  ها و عناصر تصریفی زبان فارسی، در چارچوب ساخت ختهای اخیر، برخی سا سالدر 

مطرح در صرف و نحو زبان فارسی های  و برخی از چالششده   توزیعی، تبیین و بازنگری

رضایی و  فکری( و ت1397، 1391، 1391مطالعات انوشه ) اند آن جملهاز  ؛اند همرتفع شد

. است نبوده صرف زبان کردیتحلیل  الوصف، این چارچوب مبنای (. مع1397مقدم ) سلیمانی

از:  اند عبارتاند،  ها مورد توجه داشته زبان کردی را در سایر چارچوب تصریفمطالعاتی که 

نژاد و  و علی( 1397پژوه ) ، محمدابراهیمی و دانش(1391، کریمی )(5117) 1سَموِلیَن

 .(1393محمدی )

را در کردی سورانی بررسی کرده  هابستی آن( حروف اضافه و متمم واژه5117سَموِلیَن )

ها، بهتر است که عناصر تصریفی  بست کند با وجود شباهت رفتار نحوی مشابه واژه و بیان می

( روابط دستوری 112-119: 1397پژوه ) محمدابراهیمی و دانشرا از جنس وند تلقی نمود. 

گزینی  مرجع و  میتهای فعلی را در کردی سورانی در قالب نظریۀ حاک بست و معنایی واژه

نمایند.  ای برای این عناصر در گروه فعلی معرفی می تحلیل کرده و گره نحوی جداگانه

های ایرانی و الگوهای رایج در  بست و وند در نظام کنایی زبان رقابت واژه( 1391کریمی )

د و نژا . علیکرده استگرا تبیین  های ایرانی را بر پایۀ برنامۀ کمینه ساخت کنایی زبان

بستی حروف اضافۀ زبان کردی سورانی را در چارچوب  ( نیز ماهیت واژه1395محمدی )

( با تمرکز بر ساختار نحوی جمالت در 5111) 5 کریم اند. ارزیابی کرده (1992)کالونس 

 .پرداخته استفعلی از دیدگاه زایشی   زبان کردی مرکزی، به بررسی تصریف

عناصر ن شباهت رفتاری میان به تبیی زبان کردی طالعاتدر م ز نظر گذشت،که ا چنان

 اند. ورای برخی تمایزات ظاهری توجه نداشته و نحوۀ اشتقاق ساختارهای مشابه صرفی

 

                                                           
1. Samvelian .2. Kareem 
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 مبانی نظری -3

در ( 1993) 1میالدی توسط هله و مارانتز 91در اوایل دهۀ « واژۀ توزیعی ساخت»نظریۀ 

های زایشی پیش از  و برخالف سایر رویکرد مطرح شدگرا  برنامۀ کمینهاز ای   زیرشاخهقالب 

عنوان درج  داند؛ بنابراین واژگان، مقدم بر نحو و به خود، زایش را مختصِ بخشِ نحو می

شود و اصوالً بخشی مستقل به نام واژگان در دستور وجود ندارد، بلکه  پیشانحوی تلقی نمی

واژه  شود. طبیعتاً ساخت م میتمامی وظایف واژگان توسط سایر اجزا در سرتاسر دستور انجا

؛ شود سطوح واژگانی، نحوی و آوایی توزیع میای خود را از دست داده و در زهاستقالل حو

 پذیر ها برای حوزۀ مربوطه رؤیتاز مشخصه ای واژی در قالب دسته اطالعات ساختبنابراین 

 دهد.ها را تحت تأثیر قرار می بوده و آن

دستور  چراکه گیرد. قرار می 5گرایی ه که در تقابل با واژ ستویژگی دیگر این رویکرد آن ا

عنوان نحو است و بخشی به نام واژگان وجود ندارد. به عالوه  تنها دارایِ یک بخش زایا تحت 

یک میان عناصر پایانی در نحو و  به این رویکرد از طریق فرآیندهای پسانحوی، عدم تناظر یک

ای  واژۀ توزیعی را انگاره دلیل است که ساخت ینبه هم. کند ( را تبیین میPFآوایی ) سطح

واژۀ  ( سه وجه تمایز اساسی برای ساخت7-11: 5119صدیقی ) نامند. پسانحوی نیز می

، 3«درج مؤخر»از:  اند عبارتکه  شمرد گرا برمی های واژه توزیعی نسبت به نظریه

 .2 «لمراتب نحوی در تمام مراح ساختار سلسله»و  1«یشدگ مشخصفرو»

داد نحو نیستند، بلکه صرفاً  های واژگانی، درونمنظور از درج مؤخر آن است که مدخل

ها )با نماد:  تر، ریشه شوند. به بیان دقیق انتزاعی به نحو وارد می 1هایای از مشخصه مجموعه

 ای از صورت مجموعه و فقط به ای عنوان عناصری انتزاعی و فاقد محتوای آوایی و مقوله ( به√

(. سپس تظاهر 5113، 7سازند )هارلی و استون ها را می و سازه واردشدهها به نحو  مشخصه

گیری و اتمام اشتقاق  هاست، پس از شکل واجی هر تکواژ که بازنمود عینی ریشه و مشخصه

( برای فهرستی که عناصر 7: 1391شود. انوشه ) نحوی، در مرحلۀ صورت واجی درج می

دهد و خودِ این عناصر  را پیشنهاد می 9 «واژگاه»شوند، معادل  ب میآوایی از درون آن انتخا

                                                           
1. Halle & Marantz. 2. Lexicalism. 3. late insertion. 4. under-specification. 5. syntactic 

hierarchical structure all the way down. 6. features. 7. Harley & Stone. 8. Vocabulary. 
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« واژ»کند که اصطالح فارسی  تأکید می نامد و می «واژ»و یا به اختصار  1«واحد واژگاهی»را 

مد نظر نبوده « morph»صرفاً به معنای واحد واژگاهی به کار رفته و مفهوم سنتی آن یعنی 

اند  ها عناصر عینی و دارای جوهر آوایی ها و واژگونه کند واژ یتصریح م چنین ایشان است. هم

 شوند. های پایانی درج می که در سطح آوایی در گره

شده در  این مفهوم است که واژهای درج در این نظریه، ناظر بر شدگی فرومشخصویژگی 

هدف گره  هایمشخصه ای از زیرمجموعهنیستند، بلکه حامل  های پایانی مقوالت واژگانی گره

بنابراین، از میانِ واژهای داوطلب برای درج در یک گره، واژی گزینش خواهد شد ؛ هستند

های موجود در گرهِ مورد نظر باشد. این همان  ای از مشخصههای آن، زیرمجموعه که مشخصه

واژۀ توزیعی از این  نامد. ساخت می 5«زیرمجموعه»( آن را اصل 1997اصلی است که هله )

ها برای درج، کامالً اختصاصی نبوده و  زیرا واژ؛ گیرد ها قرار می تقابل با سایر نظریهحیث در 

بنابراین برخالف نظریه؛ نیستند ود در گرهِ هدفهای موج ملزم به داشتن تمامی مشخصه

)هله و توان شاهد رقابت میان واژهای مختلف برای درج در یک گره بود  گرا می  ههای واژ

واژۀ توزیعی آن است که عناصر پایانی موجود  ساختسومین ویژگی  .(571: 1991مارانتز، 

اند  واژه و نحو ساختار مشابهی دارند و هر دو به صورت نمودار درختی قابل ترسیم در ساخت

(. درواقع ساختار واژهای مرکب به همان ترتیبی در نحو شکل 111: 1993)هله و مارانتز، 

 (.9: 5119شود )صدیقی،  حاصل می گیرد که اشتقاق گروه و جمله می

شوند. امبیک و نویر  نمیاز عملیات نحوی حاصل  صرفاًها  تمامی ساخت ،باید یادآور شد

نحوی و صورت آوایی برخی از  ساخت یانمهایی  ( با اشاره به وجود ناهماهنگی222: 5111)

( 1991ارانتز )تر توسط م که پیش 3«واژی ادغام ساخت»گیری از ایدۀ  ها و با بهره ساخت

پردازند. به بیان  ها میان نحو و صورت آوایی می مطرح شده بود، به تبیین این ناهماهنگی

، «واژی ادغام ساخت»( فرایندهایی نظیر PFآنان پس از نحو و در مرحلۀ صورت آوایی )

یک  به موجب از بین رفتن تناظر خطی یک 1«جوشی هم»و  2«شکافت»، 1«زدایی مشخصه»

اختصار و در حد ضرورت منظور از این  شود. در ادامه به ها میو تظاهر آوایی آن بین واژها

 فرایندها شفاف خواهد گردید.

                                                           
1. lexical item. 2. subset principle. 3. morphological merger. 4. impoverishment. 5. 

fission. 6. fusion 
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 واژی ادغام ساخت -0-3

ساختی مطرح  عنوان اصلی برای خوش واژی را به ( ادغام ساخت1991نخستین بار مارانتز )

در هر سطحی از  Yو  Xۀ میان رابط»کند  گونه تعریف می واژی را این کرد. او ادغام ساخت

« بیان شود Y  به هستۀ واژگانی  Xتواند با وندافزایی هستۀ واژگانی  بازنمایی نحوی، می

به عبارت دیگر ادغام، روابط ساختاری بین دو عنصر را میان دو ؛ (511: 1999)مارانتز، 

عنصر واژگاهی  ها،هنگام درج، برای هرکدام از این گرهاما قطعاً ؛ کندسطح مبادله می

 ای از این فرایند است. شود. ادغام گرۀ زمان در گرۀ فعل در فارسی، نمونه مستقلی درج می

دهد، پیامدهای مختلفی خواهد داشت. ادغام  ادغام، متناسب با سطحی که در آن رخ می

یا جابجایی  5و در مرحلۀ صورت واجی، باعث حرکت نزولی 1در نحو موجب حرکت هسته

( وجود دو نوع عملیات 211: 5111(. به باور امبیک و نویر )1999ود )بیکر، ش موضعی می

مختلف در مرحلۀ صورت واجی، از سطوح متفاوت عملکرد ادغام در مرحلۀ پسانحوی حکایت 

صورت حرکت نزولی در  دارد. بدین مفهوم که اگر ادغام قبل از درج واژگاهی رخ دهد به 

زمان، یا پس از درج واژگاهی انجام شود،  هم چنانچهد و مراتبی خواهد بو ساختارهای سلسله

بعدی انواع ادغام و  بخش یرزموجب جابجایی موضعی در ساختارهای خطی خواهد شد. در 

 شود. تفصیل بیان می به هرکدامکاربردهای 

 حرکت نزولی -0-0-3

ی واژهایی در هاست؛ اما گاه های مرکب تا حد زیادی تابع برونداد نحوی آن تظاهر آوایی واژ

 یرغهای  نحو در گره که در گیرند ترتیب خطی گفتار )تظاهر نهایی(، در مجاورت هم قرار می

شود  های پسانحوی نزولی است که موجب می اند. این وضعیت محصول حرکت واقع مجاور

ها در مجاورت هم قرار گیرند. حرکت نزولی حرکت قبل از مرحلۀ درج واژگاهی  این گره

دهد.  مراتب نحوی از یک هسته به هستۀ گره متمم رخ می یرد و مطابق با سلسلهگ صورت می

های میانی در  این حرکت، نسبت به مجاورت خطی حساس نیست؛ بنابراین وجود افزوده

شود. فعل در زبان انگلیسی برای پذیرش تصریف  مراتب مانع از انجام این حرکت نمی سلسله

                                                           
1. head-movement .2. lowering 
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ان با یک حرکت نزولی به هستۀ متمم خود، یعنی گره نیازمند چنین حرکتی است. گره زم

V شوند. کند و این دو گره با یکدیگر ادغام می حرکت می 

 جابجایی موضعی -2-0-3

دهد.  واژی، جابجایی موضعی است که پس از درج واژگاهی رخ می نوع دیگری از ادغام ساخت

خطی نهایی واژها نیست، که در بخش پیشین ذکر گردید، نحو ملزم به رعایت ترتیب  چنان

شرایط موجود در گفتار ترتیب صحیح و مورد نظر  بر اساسبلکه در مرحلۀ صورت واجی و 

شود. به همین دلیل است که این ترتیب خطی باید پس از درج واژگاهی حاصل  حاصل می

( را حاصل کند، اما ترتیب خطی 1عنوان مثال اگر محصول برونداد نحو ساخت ) گردد. به

جابجایی موضعی در جایگاه روساختی  یقاز طر X( باشد، ضرورتاً 5ی مطابق با ساخت )نهای

 .خواهد گرفت قرار
 

 (: برونداد نحو1ساخت )
 

[X * [Z * Y]] 

 (: روساخت5ساخت )
 

[[Z + X] * Y] 
 

 [Z * Y]ترین عنصر در سازۀ  و اتصال آن به چپ X صورت روساختی از حرکت سازۀ

پذیر است و واژها  یی موضعی صرفاً برای عناصر مجاور امکان. جابجاشده استحاصل 

 -213: 5111توانند، برای اتصال، از سازۀ مجاور خود فاصله بگیرند )امبیک و نویر،  نمی

215.) 

 
 

 زدایی و مشخصه شدگی فرومشخص – 2-3

( معرفی شد. این قوانین، 1991) 1برای اولین بار توسط بونه شدگی فرومشخصقوانین 

کنند. طبیعتاً با حذف برخی  ها را قبل از درج واژ حذف می های واژها یا گرههمشخص

  مشخص تر و درنتیجه واژ کم یافته کاهشها، تعداد واحدهای واژگاهی قابل درج نیز مشخصه

عقبگرد به سمت مورد ( »1991شود. این همان چیزی است که هله و مارانتز ) درج می

( در تمامی مواردی که 1999(. به عقیدۀ نویر )11: 1999ویر، اند )هارلی و ننامیده 5«عام

 لعکس. ااست و نه ب نشانبه بی 3دار ها از نشاندهد همواره تغییر مشخصهحذف رخ می

                                                           
1. Bonet .2. retreat to the general case. 3. marked 
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با یکدیگر در رقابت باشند و  Xبرای درج در  IIو  Iعنوان نمونه، اگر دو واحد واژگاهی  به

I های بیشتری از گره  مشخصهX جای دهد، برای درج در  را در خودX اما ؛ شود برگزیده می

 I چراکهد، نتیجه رقابت تغییر خواهد یافت؛ نشوحذف  Xها از گره مشخصه برخی چنانچه

گزینۀ مناسبی برای درج تلقی  Iنیز به همان اندازۀ  IIبرتری ندارد و  IIدیگر نسبت به 

عنوان نمونه گره  (. به579-579: 1991تواند برندۀ رقابت باشد )هله و مارانتز،  شود و می می

X و حتی « شمار»، «شخص»، «وجه»، «نمود»، «زمان»های  تواند حامل مشخصه می

است، ولی با حذف برخی  یستاخود اباشد و گزینۀ مناسب برای درج آن فعل « جنسیت»

، امکان درج واحدهای «جنسیت»و « شمار»، «شخص»ها در این گره، نظیر حذف  مشخصه

 شود. تر مشخص هستند، فراهم می که مواردی کم مصدر و صفت مفعولی واژگاهی

 
 

 شکافت -3-3

( شکافت را مطرح کرد. شکافت به مواقعی اشاره دارد که یک گره به 1997نخستین بار نویر )

شود. در وضعیت معمول، برای یک واژ، یک واحد واژگاهی  دو یا چند گره منفک، شکافته 

ام شکافت، بیش از یک واحد واژگاهی در گره درج خواهد شد. شود، اما در هنگدرج می

های دیگری شکافته شده و برای هر گره جدید یک واژ درج  درواقع گره موردنظر به گره

شوند. منضم می شکافته شدهخواهر تکواژ   خواهد شد و این واحدهای واژگاهی به گره

: 1999واژ ارضا شوند )هارلی و نویر، های تکیابد که تمامی مشخصه شکافت تا جایی ادامه می

زمان و مطابقه است تا   زمان به دو گره  ای از شکافت در زبان فارسی، شکافت گره نمونه (.19

 ای درج شوند. عنوان واحدهای واژی جداگانه ساز و شناسه به واژهای گذشته

 

 جوشی هم -0-3

جوشی عمل  ا توزیع کند، همواژی نتواند واحدهای واژگاهی ر در مواقعی که ادغام ساخت

ها  شوند و تنها یک واژ برای آنهای چند گره پایانی با یکدیگر تلفیق میمشخصه کرده و

در ادامه بر پایۀ مالحظات نظری فوق، نحوۀ درج و رفتار  (.51: 5119)صدیقی،  شوددرج می

ی خواهند توزیعی عناصر تصریفی مرتبط با گروه اسمی در زبان کردی گویش سنندجی بررس

 شد.
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 ساخت اضافی و ملکیتحلیل  -0

واژۀ توزیعی ارائه  در بخش تحلیل، ابتدا نحوۀ اشتقاق هر ساخت مطابق با نظریۀ ساخت

 های گویی به پرسش شود و پس از آن مطابق با شواهد موجود، تحلیلی در راستای پاسخ می

 گردد. می ارائهمطروحه 

های اضافی و  ان واژقائل شدن به تفکیک می، که پیشتر اشاره گردید چناندر بدو امر 

تری از رابطۀ اضافی یعنی بیان تعلق و ملکیت  آن است که در نشان ملکی، نوع خاص ملکی،

شباهت  برآنیم کهواژۀ توزیعی  نظریۀ ساختدر چارچوب شود و  در گروه اسمی برقرار می

 .تبیین نماییمملکی تر رابطۀ  کارکرد خاص  را در عین میان دو ساخت اضافی و ملکی

 
  kurdi=ækæ libas=æ a. 1. 

   kurdish=DEF dress=Ez  «لباسِ کردی )معرفه(»

  kurdi libas=i b.  

   kurdish dress=Ez  «لباس کردی )عام(»

  hanâr=ækæ majun=i c.  

   pomegranate=DEF potion=Ez  «معجون انار )معرفه(»

  hanâr majun=i d.  

   Pomegranate potion=Ez  «انار )عام( معجون»

 

 ،گروه اسمی معرفه بوده و دارای وابستۀ صفتی باشد چنانچهدر کردی گویش سنندجی 

گروه اسمی فاقد وابستۀ صفت باشد،  اگررود و  می به کاربرای بیان رابطۀ اضافی  « æ=»واژ 

 فوقهای  شود. مثال بازنمایی می «i=»با تکواژ فارغ از معرفه یا نکره بودنِ آن، رابطۀ اضافی 

 .کنند ممکن را بازنمایی میوضعیت  چهار

را معرفه   های گروه اسمی قرار گرفته و آندر انت« =ækæ»نمای  عنصر معرفه a1در مثال 

 ؛شده استچنین در گروه، وابستۀ صفتی وجود دارد و شرط دوم نیز برآورده  کرده است. هم

رغم وجود  علی b1شود. در مثال  بر روی موصوف واقع می «æ=»نمای اضافی  بنابراین حالت

 شود.  میاهر در ساخت ظ «i=»نمای  وابستۀ صفتی، به دلیل نکره بودن گروه اسمی، اضافه
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گروه اسمی، معرفه ، «معجون انار»مصداق مشخصی برای  نظر گرفتنبا در ، c1   مثال در

نقض هر دو شرط معرفگی و  d1و درنهایت در  شده استاست اما شرط وجود صفت نقض 

 شده است. « æ=»وجود صفت، مانع از درج واژ 

( پیروی شده 5112زاده ) در تبیین ساخت اضافه در کردی سنندجی از تحلیل معین

تناظر »گرا و قضیۀ  برنامۀ کمینه بر اساس( و 1993است. ایشان با الهام از تحلیل ماهوتیان )

وی مطرح شد، تحلیل  3ای نامتقارن بطۀ تسلط سازه( که در نظریۀ را1991) 5کِین 1«خطی

 یگروه موصوف، دهد. مضاف یا جدیدی از اشتقاق ساخت اضافه در زبان فارسی ارائه می

نیز گروه « EzP» واقع است. خود« EzP»گروه  ، یکاسمی است که در جایگاه متمم آن

عنوان  نشان اضافه به .دهد الیه یا صفت( را در متمم خود جای می اسمی یا صفتی )مضاف

شود و در جایگاه متمم آن در سمت راست  وارد اشتقاق نحوی می« EzP»هستۀ گروه اضافه 

اشاره گردید،  آنچهشود. مطابق با  الیه یا صفت ادغام می عنوان مضاف به APیا  NPگروه 

ه به زاد واقع است. معین« EzP»گروه اسمی مضاف یا موصوف در گره باالتر و سمت چپ 

نما  نما معتقد است که اگرچه اضافه ( در مورد جایگاه آوایی اضافه1993پیروی از سمیعیان )

شود، اما به لحاظ آوایی به هستۀ گروه اسمی پیش از خود در  در هستۀ گروه اضافه درج می

NP مطابق با تحلیل فوق  شود. کند و در ساختار خطی به آن منضم می باالتر تکیه می

اما الزم است ؛ ودار زیر را برای ساخت اضافۀ کردی گویش سنندجی ارائه نمودتوان نم می

در  سطح آواییگیری ساخت روبنایی در  ساز و اضافی و شکل نحوۀ درج دو واژ معرفه

 واژۀ توزیعی تبیین شود. چارچوب ساخت

 های به مشخصه« EzP» برای درج در هستۀ« æ=» و« i=»تبیین رقابت میان دو واژگونۀ 

های این دو  ها با مشخصه تعبیرناپذیر موجود در گروه اضافه و میزان انطباق آن مشخصه

 کنیم. را بررسی می a1واژگونه وابسته است. برای توضیح دقیق مراحل اشتقاق ساخت 

 

 

 
 

                                                           
1. linear correspondence axiom (LCA) .2. Kayne. 3. anti-symmetry of syntax 
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 (5112زاده ) ساخت نحوی گروه اضافه در کردی گویش سنندجی به پیروی از معین (:0نمودار )

شود، دو مشخصۀ  که حضور آن بدیهی شمرده می [Ez]عالوه بر مشخصۀ  Ezستۀ در ه

گروه  DPو متمم اضافه  از دو گره یببه ترتتعبیرناپذیر صرفی وجود دارد که ارزش خود را 

ادغام شود، اولین مشخصۀ تعبیرناپذیر  DPو نه  APکنند. اگر گره اضافه با  باالتر دریافت می

 DPحاصله با گروه  EzPشود. وقتی گره  گذاری می ارزش [uInfl: MOD1]صورت  آن به

 :uInfl]صورت  ، مشخصۀ تعبیرناپذیر دوم نیز بهDادغام شود، در صورت معرفه بودن هستۀ 

DEF] شود و در نهایت گره هستۀ گذاری می ارزش Ez صورت های ترکیبی به حامل مشخصه 

[Ez, +MOD, +DEF] شود. خواهد بود. به این ترتیب ساخت زیر حاصل می 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 a1در مثال  و صرفی گروه اضافه: اشتقاق نحوی (2نمودار )

نما  های نقش ای و گره واژی، واژهای ریشه پس از بازنمون و در مرحلۀ ادغام ساخت

عمل  وارد «i=»و « æ=» دو واژ رقیب Ez تا تحویل سطح آوایی شوند. در هستۀ شده درج

                                                           
1. modifier 

Ez′ 

 

  

  

Ez

P 
spec 

 complement Ez 

/i/ 

 یا

/æ/ 

 

 

NP 

  یا

AP 

 

NP 

Ez′ 

 

  

  

EzP 

Ø 

Ez 

[Ez, DEF, MOD] 

AP 
[MOD] 

D′ 

  

DP 

N

P [DEF] 
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 DEFو مشخصۀ  هسته از طریق ادغام با متمم صفتی MODکه مشخصۀ  آنجاشوند. از  می

 ,Ez, +MOD]های  که حامل مشخصه« æ=» معرفه ارضا شده، گزینۀ Dآن از طریق ادغام با 

+DEF] عیار در گره  هست، به عنوان نمایندۀ تمامEz شود. به همین ترتیب در تمام  درج می

و  N ذیل گره AP، √libasذیل گره  kurdi√شوند؛ یعنی  وطه درج میها واژهای مرب گره

ækæ ساز ذیل گره عنوان واژ معرفه به D د.شون درج می 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 a1در مثال واژی گروه اضافه  ت: مرحلۀ ادغام ساخ(3نمودار )

 

، قبل از درج واژگاهی، دو حرکت نزولی، ترتیب خطی نهایی در باید خاطرنشان کرد

ترین سازۀ گره متمم، یعنی  به چپ Dهستۀ  که این ترتیب  آورد. به آوایی را فراهم میسطح 

کند و امکان بازنمایی  حرکت می Ezبه هستۀ  Nدهد و هستۀ  صفت، حرکت نزولی انجام می

ساز در حرکت نزولی  گردد که واژ معرفه تصریح میآید.  فراهم می a1آوایی نهایی به صورت 

که گروه صفتی در این  آنجاشود و از  متمم افزوده می APزۀ درون گروه ترین سا خود به چپ

بستی به انتهای  عنوان عنصری پی مثال گروهی کمینه بوده و تنها هسته دارد، این نشان به

تنها عضو گروه یعنی همان صفت متصل گردیده است و بنابراین محل اتصال دقیق واژ 

دان واضح نیست. طبیعتاً در صورت وجود گروه چن APمعرفه، به مرز چپ یا راست گروه 

Ez′ 

 

  

  

EzP 

Ø 

Ez 
[Ez, MOD,DEF] 

 

=æ 

AP 

[MOD] 

√kurdi 
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D 
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DP 

NP 

=ækæ 
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که متعاقباً به تحلیل آن خواهیم پرداخت، اتصال نشان معرفه  a5بیشینۀ صفتی مانند مثال 

 شود.  خوبی مشخص می به سازۀ چپی گروه به

و درج واژ رقیب  d1و  b1 ،c1توان نحوۀ اشتقاق هر سه ساخت  با این تبیین، اکنون می

«=i» در هستۀ EzP  را توضیح داد. در ساختارb1  با ادغام هستۀEz  ،و گروه صفتی

گذاری  ( ارزش[MOD+]صورت مثبت ) به Ezنخستین مشخصۀ تعبیرناپذیر موجود در هستۀ 

نکره است، در نهایت  Dچون هستۀ  شود، اما ادغام می DPحاصله در نهایت با  EzPشود؛  می

شود. وقتی ساخت نهایی  معین می [Ez, +MOD, -DEF]صورت  به Ezهای هستۀ  مشخصه

 «æ=» ای برای واژ ، دیگر برتری«æ=»و  «i=»شود، در رقابت میان دو واژ  وارد بازنمون می

کدام از این واژ، دقیقاً منطبق بر  های هیچ وجود ندارد، زیرا مشخصه «i=»نسبت به 

 ,Ez, MOD]صورت  به« æ=» های واژ نیست. ارزش مشخصه Ez های موجود در گره مشخصه

DEF] اما واژ؛ است «=i» برخالف آن تنها مشخصۀ [Ez] اکنون که  بنابراین؛ دارد

و  «i=»تعیین گردیده، هر دو واژ  [Ez, +MOD, -DEF]صورت  به EZهای هستۀ  مشخصه

«=æ»درج در هستۀ ، به یک اندازه برای Ez  مناسب خواهند بود؛ زیرا واژ«=æ » نسبت به

یک مشخصه کمتر دارد. از سوی دیگر مطابق با  «i=»و واژ  مازاد ۀمشخصیک  Ezهستۀ 

 ، اکنون واژانجامد ها )در این مورد معرفگی( می که به حذف مشخصه شدگی فرومشخصاصل 

«=i» نسبت به واژ «=æ »تر ارجحیت یافته  نشان های کمتر و بی به دلیل داشتن مشخصه

درج خواهد شد. به همین ترتیب  Ez رهدر رقابت پیروز شده و در گ «i=» بنابراین واژ؛ است

به دلیل معرفگی گروه و عدم حضور صفت در آن،  c1پس از طی مراحل اشتقاق در مثال 

شود و  گذاری می ارزش [Ez, -MOD, +DEF]صورت  به Ezهای هستۀ  نهایتاً مشخصه

را  «i=»، درج واژ شدگی فرومشخصمطابق با توضیحاتی که از نظر گذشت، اصل  همچنان

بودن  نکرهو  عدم وجود صفت در ساخت گروه یلبه دل d1شود. درنهایت در مثال  وجب میم

شود و تردیدی  گذاری می ارزش [Ez, -MOD, -DEF] صورت به Ez های هستۀ آن، مشخصه

 .برای درج ارجح خواهد بود «æ=» نسبت به «i=» نیست که حتماً واژ

دهد، شرایط حاکم بر  یر نیز نشان میهای ز که در آغاز بخش اشاره گردید و مثال چنان

عالوه بر و  های ملکی مشابه ساخت اضافی است در ساخت« æ=» یا «i=»حضور واژ 
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 های زیر یکسانی شرایط واژگونگی مثالحضور صفت در آن است.  ، نیازمندبودن گروه معرفه

«=æ »و «=i» دهند را نشان می. 

 gowræ=ækæ=m kænišk=æ a. 5. 

   old=DEF=1SG.POSS daughter=Ez «دختر بزرگم»

 târâ mal=i b.  

   Tara home =Ez «خانۀ تارا»

 æw mal=i c.  

   her home =Ez «خانۀ او»

  mal=i =yan d.  

   home=3PL.POSS  «شان خانۀ»

وجود وابستۀ صفتی در کنار معرفگی اسم، شرط حضور وجود وابستۀ صفتی در  a5در مثال 

تواند،  مالک می آید، ها برمی گونه که از سایر مثال همانرا فراهم آورده است. « æ=»گروه، واژ 

مگی گروه اسمی را که ه ( باشدd5) متصل( و یا ضمیر c5(، ضمیر منفصل )b5اسم آزاد )

اما عدم وجود وابستۀ  تواند نکره باشد؛ کنند و بنابراین ساخت ملکی هرگز نمی می  معرفه

بنابراین نحوۀ توزیع ؛ در بیان رابطه شده است« æ=»ژ آشکار صفتی، مانع از حضور وا

ها تابع قواعد یکسانی با ساخت اضافه است. صرفاً به دلیل معرفگی همیشگی  واژگونه

تنها به حضور صفت وابسته است و تنها دو « æ=»های ملکی، شرط حضور واژگونۀ  ساخت

مورد معرفگی ذاتی اضافه ملکی، در شود.  وضعیت ممکن برای رقابت واژگونگی مشاهده می

چه هسته اسمی  آموز/معلم، چنان هایی مشابه کتاب دانش شود در ساخت خاطرنشان می

الیه صرفاً  کتاب به مرجع و مصداق معینی به عنوان مالک معرفه اشاره نداشته و مضاف

گونه که از محتوای معنایی عبارت اضافی نیز  کننده طبقه معینی باشد، همان مشخص

کتاب مخصوص معلم)ان(، کتاب مخصوص »آید، اضافه از نوع تخصیصی است:  رمیب

دستوریان زبان فارسی بر این نکته اذعان دارند که شرط مسلم چنین  هم«. آموز)ان( دانش

 الیه در مقام مضافمعین با یک مالک  )مملوک(  ، وجود رابطه تملک میان مضافاضافه ملکی

و  131: 1391شود )نک. انوری و گیوی  احراز نمی چنینی یناهای  است و این تملک در مثال

 (.  21[: 1399]1373 ،پنج استاد
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قابل تبیین است و شروط مطروحه  بر اساس «æ=» و «i=»نحوۀ رقابت میان دو واژ 

و در گره اضافۀ « æ=»واژ  [Ez, +MOD, +DEF]های  درواقع در گره اضافۀ حامل مشخصه

این از یکسانی اشتقاق هر شود.  درج می «i=» واژ [Ez, -MOD, +DEF] های حامل مشخصه

ت دارد و شباهت معنایی میان دو ساخت را که همان ایجاد حکایاضافی و ملکی دو ساخت 

آن است که  مسئلهاما ؛ دده نشان مینیز های باال و پایین گره اضافه است  سازهرابطه میان 

رغم پیروی از اصول یکسان در درج  علیاضافی و ملکی  ساخت میانتفاوت معنایی  همچنان

فاوت این ت از نظر گذشت، آنچهمطابق با  .نگردیده است، تبیین «æ=»و « i=»دو واژگونۀ 

ای  وجود مشخصه قطعاً. ارتباط دارد EzP نهفته نیست، بلکه به گره متمم EzPقطعاً در گره 

در گردد.  لکی میاضافی و م ساخت میانموجب تفاوت معنایی  متمم، APخاص در گروه 

 [POSS] تعبیرناپذیر دارای مشخصۀ EzPعنوان متمم  بهساخت ملکی، هستۀ گروه صفتی 

گذاری  ارزش  [POSS+]صورت  است که الزاماً باید با ادغام متمم ملکی )ضمیر یا اسم(، به

تمایز و طبیعتاً درج واژهای حامل این مشخصه در این گره شود. وجود همین مشخصه عامل 

و نه خود  EzPتمایز معنایی دو ساخت بر گره متمم  بنابراین؛ است ساخت ملکییی معنا

سو شباهت ساختاری و یکسانی شروط درج دو  از یکاین ترتیب،   به مترتب است. Ezگره 

است و از  یرتوجه پذدر هر دو ساخت اضافی و ملکی « æ=» و« i=» واژگونۀ رقیب اضافی

 گردد. می ینتبیساخت ملکی  تفاوتسوی دیگر، 
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گره مرکب حاصله، عالوه  EzPواژی در سطح  پس از بازنمون و طی فرآیند ادغام ساخت

که به ساخت، تفسیر مالکیت و تعلق نیز دارد  [POSS] های پیشین، مشخصۀ بر مشخصه

متمم  NPواژی در گره  ادغام ساخت دراین نکتۀ پایانی ضرورت دارد که  تنها ذکر دهد. می

جوشی کرده و هر سه مشخصه در قالب یک  های شخص، شمار و ملکی هم صفت، مشخصه

صورت  بهنما در این ساخت،  که پیشتر بیان گردید، اضافه یابند. چنان تظاهر می m– واژ منفرد

«=æ »ساز با حرکت نزولی از هستۀ  چنین واژ معرفه هم شود. درج میD ترین سازۀ  به چپ

AP  شود و هستۀ  صفتی منتقل می هستهیعنیN  موصوفی نیز به هستۀEz شود  نازل می

 تا ترتیب خطی موجود در سطح آوایی فراهم شود.
 

  نتیجه -8

در زبان های اسمی اضافی و ملکی  مسائل مورد توجه در این نوشتار در خصوص تصریف گروه

واژۀ  که مطابق با نظریۀ ساخت طرح گردید. نخست آن گویش سنندجی حول دو محورکردی 

نما در این دو ساخت تابع چه توزیعی بوده و چگونه  توزیعی، شرایط حاکم بر واژگونگی اضافه

واحد در هر دو ساخت  یبه صورتها را در حاالت مختلف ممکن  توان توزیع واژگونه می

در اشتقاق صرفی معنایی دو ساخت مذکور چگونه   و تفاوت  اهتکه شب و دوم آنتوضیح داد؛ 

 .شود میتبیین  بازنمایی و در این نظریه دو ساخت

های اسمی  اشاره گردید که رابطۀ اضافی و ملکی در گروهدر پاسخ به پرسش نخست 

 اضافی/ملکیگروه اسمی  چنانچهبازنمایی شده و  « æ=»با واژ دارای وابستۀ صفتی،  معرفه و

تبیین  .گر رابطه استنبیا « i=»واژ نِ آن، فاقد وابستۀ صفت باشد، فارغ از معرفه یا نکره بود

، Ezهای موجود در هستۀ  گردید که در مراحل اشتقاق ساخت اضافی/ملکی، ارزش مشخصه

 EZدر هستۀ تصریح شد را تعیین خواهند نمود.  «i=» و«  æ=»نتیجۀ رقابت میان دو واژگونۀ 

از دو  یببه ترتارزش خود را دیگر ، دو مشخصۀ تعبیرناپذیر صرفی [Ez]مشخصۀ عالوه بر 

ادغام شود، اولین  APکنند. اگر گره اضافه با  گروه باالتر دریافت می DPگره متمم اضافه و 

حاصله با  EzPشود. وقتی گره  گذاری می زشار [MOD+]صورت   مشخصۀ تعبیرناپذیر آن به

گذاری  ارزش [DEF+] صورت خصۀ تعبیرناپذیر دوم نیز بهمش ،ام شودادغمعرفه  DPگروه 

 ,Ez, +MOD] صورت های ترکیبی به حامل مشخصه Ez گره هستۀشود و به این ترتیب،  می
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+DEF] .رقابت میان دو واژگونۀدر  آنگاه خواهد بود «=i » و«=æ» هستۀ برای درج در Ez ،

هست، به عنوان نمایندۀ  [Ez, +MOD, +DEF]های  که حامل مشخصه« æ=» گزینۀ

فاقد صفت باشد، اما در صورتی که گروه اسمی معرفه،  شود. درج می Ezعیار در گره  تمام

شود و در رقابت میان  گذاری می ارزش [Ez, -MOD, +DEF]صورت  به Ezهای گره  مشخصه

 است، در [Ez]که تنها حامل مشخصۀ  «i=»، واژ شدگی فرومشخصاصل  ، بنا برگونهدو واژ

شود. به همین ترتیب در ساخت نکره و دارای صفت نیز به دلیل عدم  رقابت برگزیده می

خواهد بود و  «i=» کمتر مشخص واژ، پیروز میدان رقابت همچنانحضور مشخصۀ معرفگی، 

دهد،  نکره و فاقد صفت را تشکیل می اضافی های در آخرین حالت ممکن نیز که ساخت

قطعاً  همچنانیابد و  تظاهر می [Ez, -MOD, -DEF]صورت  های گره اضافه به مشخصه

واسطۀ  اشاره گردید، گرچه در ساخت ملکی بهشود. از سوی دیگر  برگزیده می «i=» واژگونۀ

 همچنان، اما خواهد بودمعرفه ، گروه اسمی همواره یا اسم خاص مالکحضور ضمیر ملکی 

بنابراین در ؛ اضافه دخیل است در ایجاد رابطۀ« æ=» واژگونۀ برای تظاهرشرط حضور صفت، 

 یبه صورتتواند  واژگونگی بسته به مختصات گره اضافه، میتناوب های ملکی هم  ساخت

ساخت ملکی، تنها دو  معرفگی ذاتی؛ اما به دلیل های اضافی تبیین شود ساختمشابه 

حاوی صفت است و بنابراین گره اضافه . وقتی ساخت ملکی شود وضعیت رقابتی حاصل می

شود و وقتی ساخت ملکی  ظاهر می« æ=» واژدارد،  [Ez, +MOD, +DEF]های  شخصهم

است، واژگونۀ  [Ez, -MOD, +DEF]های  فاقد صفت است و گره اضافه حامل مشخصه

در نهایت با اشاره به سایر مراحل اشتقاق شامل درج شود.  انتخاب می «i=» تر  نامشخص

بندی هر دو ساخت اضافه و  رتها، نحوۀ صو جوشی مشخصه واژگاهی، حرکات نزولی و هم

پوشانی معنایی  تا رسیدن به سطح آوایی از نظر گذشت و مشابهت ساختاری و هم ملکی

 ها تبیین گردید. آن
از نظر گذشت، این تفاوت میان دو ساخت  آنچهدر پیگیری پاسخ پرسش دوم مطابق با 

در ساخت . دگردیمتصف  در ساخت ملکی EzP به مشخصۀ تصریفی مندرج در گره متمم
است که  [POSS]دارای مشخصۀ تعبیرناپذیر  EzPعنوان متمم  ملکی، هستۀ گروه صفتی به

گذاری شود. وجود  ارزش  [POSS+]صورت  الزاماً باید با ادغام متمم ملکی )ضمیر یا اسم(، به
یی همین مشخصه عامل درج واژهای حامل این مشخصه در این گره و طبیعتاً تمایز معنا
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 Ezو نه خود گره  EzPبنابراین تمایز معنایی دو ساخت بر گره متمم ؛ ساخت ملکی است
سو شباهت ساختاری و یکسانی شروط درج دو واژگونۀ  این ترتیب، از یک  مترتب است. به

است و از سوی دیگر،  یرتوجه پذدر هر دو ساخت اضافی و ملکی « æ=» و« i=» رقیب اضافی
 گردد. ین میتفاوت ساخت ملکی تبی
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