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 چکیده

 دربه آن تکلم می شود  نیز که دربخش هایی از خراسان گویش کرمانجی
جواری باا   رغم هم های ایرانی شمال غربی است که به یکی از گویش واقع

ها مانند فارسی، ترکی، عربی، روسی، و ارمنای و از دسات    از زبان بسیاری
تااری   هااای فاارفی و نخااوی خااود، یکاای از م اام دادن برخاای از وییگاای

-دهای ارگییاو  فرفی و نخوی به نام نظام حالات  ةدهندهای تمایزمشخصه
هاایی  جمله وییگای زدهی ا مطلق را حفظ نموده است. ای  نوع نظام حالت 

های ایرانای ممانناد کرماانجی، تالشای،      در برخی از گویشهنوز است که 
بلوچی و غیره( باقی مانده است در حالی که در برخی دیگار ممانناد    ،تاتی
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 ، لری، مازندرانی، گیلکی و غیاره( و جنوبیفارسی معافر،کردی مرکزی 
 دهی دیگرهای حالتکلی از بی  رفیه است و جای خود را به انواع نظام به

ضام  بررسای اناواع      ،مفعولی داده است. در ای  تخقیاق   -از جمله فاعلی
 در در گاویش کرماانجی   ارگییاو  نخسات نظاام حالات    ،ی حالات هاا  نظام

موارد فروپاشای و تدادی    با مراجعه به تعدادی از  گاه آنخراسان بررسی و 
نشاان خاواهیم داد    ،افقای  دهی حالتنظام خصوفاً  ،های دیگر ه نظامآن ب

 برخوردار است. گسسیه  ارگییوکه ای  گویش از نظام حالت 
 

 -ارگییودهی ، نظام حالتکرمانجی خراسانگویش  :کلیدی های هواژ
 دهی افقینظام حالتمفعولی،  -دهی فاعلیمطلق، نظام حالت

 
 مقدمه .1

شاناخیی،  جامعاه  ادبای،  زباانی،  هاای پایوهش  بارای  رباار پُ مناابعی  ایرانای  هاای  گاویش 
سیفاده از هار زباان بارای افاراد     های اچنی  شناخت حوزه هسیند. هم تاریخی و شناخیی مردم
آورد تاا باا در نظار    را فاراهم مای  ریزان فرهنگی و آموزشی ایا  امکاان   زبانه، برای برنامهدو

هاای مناسادی را بارای تعلایم و تربیات ایا         ها و وضعیت موجود فعلی، روش گرفی  واقعیت
کاه    افراد و رسیدن به اهداف فرهنگی و آموزشی کشاور، تادوی  نمایناد. باا توجاه باه ایا       

از  هاایی  و در بخاش  قارار دارد هاای ایرانای   زباان  در زمارة خراسان  گونه گویش کرمانجی
 نیااز باه انجاام چنای      شاود، مخسوب میزبان اول مردم  های خراسان رضوی و شمالی اسیان

ایرانای   هاای گویش از بسیاری ،کنونی روزگار . درشودپیوهشی بیش از پیش احساس می
معافار   فارسای  باه  را خاود  جای و ن اده فراموشی به رو دیگر بسیاری و اندشده خاموش

 جاا  اسات. پا    افازوده  روناد  ای  بر سرعت ارتداطات نوی  وریافن میان، ای  در اند. داده
از  ایرانای  هاای گاویش  توفای   و ضدط شناسایی، ثدت، ج ت در ترسریع چه هر تا دارد

 .هایی برداشیه شود خراسان گامدر جمله کرمانجی 
لیاون نفار( در میاان    یبیشیری  گویشور محادود بیسات م   برخورداری ازدلی   کرمانجی به

شاود و در  ان کاردی مخساوب مای   هاای زبا   تاری  گاویش   های کاردی از م ام   گویشسایر 

شناسان به گروه شمال یا شمال غربی معروف است. گویشوران کرمانج در  بندی شرق تقسیم
ایران، در نواحی غرب آسیای میانه، ترکیه، سوریه، شمال عراق، و در   ارمنسیان، آذربایجان،

قوچان، درگز، کاتت  اسفرای ، شیروان، آشخانه،   جنورد،ارومیه و شمال خراسان مب ةدریاچ
خراساان حادود    های های اسیان جمعیت کرمانج ،رسمیاند. طدق آمارهای غیر و...( پراکنده

 هاایی از شامال خراساان    در بخاش  خراساان شامالی و   ی از هزار نفر است که در مناطق 800
 کنند. رضوی زندگی می
 ةودی از کردهاای کرماانج قدا  از دور   تعاداد معاد   ( معیقد است که1362پاپلی یزدی م

اند که از زمان شاه اسماعی  و شاه عداس جمعیت آن ا افزایش یافیاه  ففویه در خراسان بوده
است. عضدی  نیز معیقد است م اجرت قوم کرمانج به ای  منطقه در سه مرحله انجام گرفیاه  

 است:  
ی رخ داده اساات و هجارت نخساات در زمااان حکوماات خساارو انوشاایروان ساسااان 

است که طرفداران معاویه در جناوب   مع(هجرت دوم پ  از ش ادت حضرت علی
دیاار  رد سخت گرفیند تا جایی که مجداور شادند   ترکیه و شمال عراق به شیعیان کُ
بارز آن قیام ابومسلم خراسانی بر حکومات وقات    ةخویش را ترک نمایند که نمون

فافوی فاورت گرفیاه اسات. چاون      باشد. هجرت ساوم زماان شااه اساماعی       می
به ای  خاطر شااه اساماعی     ،مراقدت از مرزهای شمال شرق ایران دشوار بوده است

مرزهاای شامالی    ةاناد روانا  زیسیه هایی را که در غرب ایران می گروهی از کرمانج
کند. اکثر مورخی  بارای نشاان دادن زماان م ااجرت ایا  کرماانج باه        خراسان می

کنند. ای  در حالی است کاه قدا  از ایا  نیاز ایا       اسیناد می ای  مرحله بهخراسان 
 ةسافرنام »و  «مانم تیماور ج انگشاا   »کرمانج در ای  منطقاه باوده اسات. در کیااب     

هاای خراساان اشااره     طور فریح به قدمت کرمانج سفیر پادشاه اسپانیا به «کتویخو
: 1387 ،عضدیم دولت ففویه بوده است ةشکی  سلسلسال پیش از ت 200شده که 

9-8). 
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شناسان به گروه شمال یا شمال غربی معروف است. گویشوران کرمانج در  بندی شرق تقسیم
ایران، در نواحی غرب آسیای میانه، ترکیه، سوریه، شمال عراق، و در   ارمنسیان، آذربایجان،

قوچان، درگز، کاتت  اسفرای ، شیروان، آشخانه،   جنورد،ارومیه و شمال خراسان مب ةدریاچ
خراساان حادود    های های اسیان جمعیت کرمانج ،رسمیاند. طدق آمارهای غیر و...( پراکنده

 هاایی از شامال خراساان    در بخاش  خراساان شامالی و   ی از هزار نفر است که در مناطق 800
 کنند. رضوی زندگی می
 ةودی از کردهاای کرماانج قدا  از دور   تعاداد معاد   ( معیقد است که1362پاپلی یزدی م

اند که از زمان شاه اسماعی  و شاه عداس جمعیت آن ا افزایش یافیاه  ففویه در خراسان بوده
است. عضدی  نیز معیقد است م اجرت قوم کرمانج به ای  منطقه در سه مرحله انجام گرفیاه  

 است:  
ی رخ داده اساات و هجارت نخساات در زمااان حکوماات خساارو انوشاایروان ساسااان 

است که طرفداران معاویه در جناوب   مع(هجرت دوم پ  از ش ادت حضرت علی
دیاار  رد سخت گرفیند تا جایی که مجداور شادند   ترکیه و شمال عراق به شیعیان کُ
بارز آن قیام ابومسلم خراسانی بر حکومات وقات    ةخویش را ترک نمایند که نمون

فافوی فاورت گرفیاه اسات. چاون      باشد. هجرت ساوم زماان شااه اساماعی       می
به ای  خاطر شااه اساماعی     ،مراقدت از مرزهای شمال شرق ایران دشوار بوده است

مرزهاای شامالی    ةاناد روانا  زیسیه هایی را که در غرب ایران می گروهی از کرمانج
کند. اکثر مورخی  بارای نشاان دادن زماان م ااجرت ایا  کرماانج باه        خراسان می

کنند. ای  در حالی است کاه قدا  از ایا  نیاز ایا       اسیناد می ای  مرحله بهخراسان 
 ةسافرنام »و  «مانم تیماور ج انگشاا   »کرمانج در ای  منطقاه باوده اسات. در کیااب     

هاای خراساان اشااره     طور فریح به قدمت کرمانج سفیر پادشاه اسپانیا به «کتویخو
: 1387 ،عضدیم دولت ففویه بوده است ةشکی  سلسلسال پیش از ت 200شده که 

9-8). 
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 های ایرانی در گویشمطالعات مربوط به نظام حالت  ةنپیشی .2
های ایرانی پرداخیه اسات مرباو     ها و گویش ای که به موضوع حالت در زباننخسیی  مقاله

 لاة در مجاسات کاه    «هاای ایرانای   هاا و زباان   ارگییو در گویش»عنوان  با( 1376مکلداسی به 
کلداسی در ای  مقالاه پا  از پارداخی  باه ریشاه و معنای       . استشناسی به چاپ رسیده  زبان

هاای  هاا از نظار نشاانه    شناسای زباان   به رده( 352: 1986م 1به نق  از الینز «ارگییو»افطتحی 
، 3مفعاولی  -، فااعلی 2ها را از ای  نظر به پنج دسایه مخنثای   پردازد و زبانفاعلی و مفعولی می

هاای   هایی از زبانتقسیم و برای هر یک از آن ا نمونه (نادر ةو گون 5گونه، سه4مطلق-ارگییو
 کند.  مخیل  ذکر می
دیگری است که توسط رضاییی باا   لةو در گویش تاتی خلخال موضوع مقاساخت ارگیی

هاای فااعلی و    . آن ا در ای  مقاله ابیدا حالات ه است( انجام شد1386پور مهمکاری  سدزعلی
جایگااه ناپایادار ضامایر میصا       گااه  آناناد،  وفای  نماوده  فاعلی اسامی و ضامایر را ت غیر
هاای   با مثاال  ،در ساخیمان جمتتی که وییگی ارگییو دارندرا فاعلی موندهای ضمیری( غیر

به تخلیا  سااخت ارگییاو در ایا  گاویش      از ج ات مخیل  اند و در پایان میعدد نشان داده
برخای از   ،های ماضی میعادی  در گویش تاتی خلخال عتوه بر فع  ،اند. به نظر آنانپرداخیه

 ثر از ساخت ارگییو هسیند.  أهای الزم نیز می فع 
ج ات   های اخیر باه  در سال های ایرانی جدید است کهدیگر گویش ازگویش تالشی نیز 

 افاراد زیاادی قارار    ةفرد ازجمله ساخت ارگییو ماورد مطالعا   های منخصربه دارا بودن وییگی
 «ارگییاو در گاویش تالشای   »ای باا عناوان   ( در مقالاه 1384له مخاگرفیه است. رضاییی کیشه

تالشی متالشی شمالی، تالشی مرکزی و تالشی جناوبی(   ةعمد ةموضوع ارگییو را در سه گون
هاای میعادد نشاان داده     هاای مخیلا  آن را باا مثاال     مورد بررسی قرار داده است و فورت

   است.

                                                     
1 Lyons
2 neutral
3 nominative-accusative                                 
4 ergative-absulatlive   
5 tripartite 

هاای   هاا در سااخت   داری موضاوع  نشاان » ای با عناوان  راً در مقاله( نیز اخی2005م 1کورن
و باه ایا    شناخیی گاویش بلاوچی پرداخیاه اسات      به توفی  زبان «آمیخیه و ارگییو بلوچی

هاای ایرانای جدیاد     مانند دیگر گاویش  نموده است که گویش بلوچی نیز به م م اشاره یةنک
 مفعولی است. -و فاعلیمطلق  -دارای ساخت مرکب ارگییو

در  (ارگییاوییی سااخت کناایی م  » عناوان  باا ای نیز در مقاله( 2009م 2غتمی و گوتینگ  
افغانساایان( را از نظاار نظااام   هااای ایراناای میانااه در  ، گااویش باااخیری ماز گااویش «باااخیری

هاای   اند. هدف آنان از نگارش ای  مقاله نشان دادن شاک  دهی مورد مطالعه قرار داده حالت
مشخص شده است که ای  گاویش نیاز   در باخیری است. در ای  مقاله  ساخت کناییخاص 

سات کاه در ایا     ا 3دهای ارگییاو گسسایه   های ایرانی دارای نظام حالت مانند دیگر گویش به
 برد.فع  با مفعول از نظر شخص و شمار ب ره می ةحالت از نظام مطابق

باه بررسای سااخت     «ارگییاو در زباان کاردی   » در فص  سوم کیااب ( 1389م پیوه دانش
هاای مخیلا     ی و نخوی گویشهای فرف ارگییو در زبان کردی پرداخیه و ضمیر و وییگی

فصا    .اسات  ای( را بررسای نماوده   ارومیاه  ةشامالی گونا   خةکردی ازجمله کرماانجی مشاا  
آن  های ای  زبان اخیصااص دارد و در  ها و گونه نخست ای  کیاب به  زبان کردی و گویش

   .است مفعولی تشریح شده  -های فاعلی های زبان ساخت ارگییو و وییگی
شناسای زباانی: یاک    رده»ای باه زباان انگلیسای باا عناوان      مقاله در( نیز 2012دبیرمقدم م

هاای  گوناه جملاه  هاای ایرانای از   هاایی در ماورد زباان   آوری داده با جماع  «انداز ایرانیچشم
 ةسیان کردسیان و کردی سلیمانیکردی مرکزی در سنندج، ا ةمخیل  کردی مسورانی شاخ

گاویش ایرانای   در تالش، اسیان گیتن( و دوانی مگویش ایرانی شمال غربی عراق(، تالشی م
شناسای  از دیادگاه رده     آن اا جنوب غربی در شمال شرق کازرون، اسیان فاارس( و تخلیا  

ابقاه  ی شادیداً از یاک نظاام مط   هاای ایرانا   زباان  ة( نشان داده اسات کاه هما   1978م 4کامری
شناسای زباانی   برند. او در ای  مقاله با اشااره باه رده  شناخیی ب ره می عنوان یک پارامیر رده به

                                                     
1 Korn
2 Göttingen
3 split ergative
4 Comrie
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هاای   هاا در سااخت   داری موضاوع  نشاان » ای با عناوان  راً در مقاله( نیز اخی2005م 1کورن
و باه ایا    شناخیی گاویش بلاوچی پرداخیاه اسات      به توفی  زبان «آمیخیه و ارگییو بلوچی

هاای ایرانای جدیاد     مانند دیگر گاویش  نموده است که گویش بلوچی نیز به م م اشاره یةنک
 مفعولی است. -و فاعلیمطلق  -دارای ساخت مرکب ارگییو

در  (ارگییاوییی سااخت کناایی م  » عناوان  باا ای نیز در مقاله( 2009م 2غتمی و گوتینگ  
افغانساایان( را از نظاار نظااام   هااای ایراناای میانااه در  ، گااویش باااخیری ماز گااویش «باااخیری

هاای   اند. هدف آنان از نگارش ای  مقاله نشان دادن شاک  دهی مورد مطالعه قرار داده حالت
مشخص شده است که ای  گاویش نیاز   در باخیری است. در ای  مقاله  ساخت کناییخاص 

سات کاه در ایا     ا 3دهای ارگییاو گسسایه   های ایرانی دارای نظام حالت مانند دیگر گویش به
 برد.فع  با مفعول از نظر شخص و شمار ب ره می ةحالت از نظام مطابق

باه بررسای سااخت     «ارگییاو در زباان کاردی   » در فص  سوم کیااب ( 1389م پیوه دانش
هاای مخیلا     ی و نخوی گویشهای فرف ارگییو در زبان کردی پرداخیه و ضمیر و وییگی

فصا    .اسات  ای( را بررسای نماوده   ارومیاه  ةشامالی گونا   خةکردی ازجمله کرماانجی مشاا  
آن  های ای  زبان اخیصااص دارد و در  ها و گونه نخست ای  کیاب به  زبان کردی و گویش

   .است مفعولی تشریح شده  -های فاعلی های زبان ساخت ارگییو و وییگی
شناسای زباانی: یاک    رده»ای باه زباان انگلیسای باا عناوان      مقاله در( نیز 2012دبیرمقدم م

هاای  گوناه جملاه  هاای ایرانای از   هاایی در ماورد زباان   آوری داده با جماع  «انداز ایرانیچشم
 ةسیان کردسیان و کردی سلیمانیکردی مرکزی در سنندج، ا ةمخیل  کردی مسورانی شاخ

گاویش ایرانای   در تالش، اسیان گیتن( و دوانی مگویش ایرانی شمال غربی عراق(، تالشی م
شناسای  از دیادگاه رده     آن اا جنوب غربی در شمال شرق کازرون، اسیان فاارس( و تخلیا  

ابقاه  ی شادیداً از یاک نظاام مط   هاای ایرانا   زباان  ة( نشان داده اسات کاه هما   1978م 4کامری
شناسای زباانی   برند. او در ای  مقاله با اشااره باه رده  شناخیی ب ره می عنوان یک پارامیر رده به

                                                     
1 Korn
2 Göttingen
3 split ergative
4 Comrie
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کاه در تعریا  کاامری فاعا ،      (d ةگوناه مرد  دهد کاه نظاام ساه   مورد نظر کامری نشان می
طاور   باه  ،اسات(  ن از مفعول اسایفاده شاده  جای آ پذیر مکه در برخی منابع به و کنشگر کنش

آن فاع  که هیچ نامی را برای آن ذکر نکرده است و در  e ةشوند و رددار می نشانمیفاوتی 
هاای ایرانای    در زباان  ،شاوند دار مای  طاور میفااوتی نشاان    پذیر باه  و عام  شدیه به هم و کنش

کناد  ره میچنی  در ای  مقاله به ای  نکیه اشا های پایدار و زایایی هسیند. او هم شده نظامذکر
و در ن ایات باه ایا  نییجاه      برناد قوی ب اره مای   ةایرانی از یک نظام مطابقهای  زبان ةکه هم

 -فاعلی .1شوند: جز کردی کل ری به دو نوع تقسیم می های ایرانی به یابد که زباندست می
شاود: الا .    که نوع دوم تعدادی از احیماالت را شاام  مای  ؛ مفعولی -غیرفاعلی .2مفعولی 

 مطلق -گونه ب. نظام دوگونه پ. نظام ارگییو ام سهنظ
کرمانجی شمال غارب ایاران مگایتن( انجاام      مطالعة جامعی دربارةنیز ( 2005شجاعی م

دهی را در ای  گویش مورد بررسی قارار داده   های حالت داده است. او تغییرات الگو و نظام
 است.

دهای و مطالعاات    نظاام حالات  خراسان از منظر در مطالعات مربو  به گویش کرمانجی 
 پایوهش ( در 1379م شاود. ترقای  کارشناسی ارشد مخدود مای  پیوهشتن ا به یک  تطدیقی،

 های دیگر زباان کاردی   خراسان با ل جه در کرمانجی ةل ج سةکارشناسی ارشد خود به مقای
 ای، سااخت شناسای مقابلاه   پرداخیه و برای اولای  باار از منظار زباان    ( م ابادی -کرمانشاهیم

. های زبان کردی مورد مقایسه قرار داده است جمله در کرمانجی خراسان را با دیگر گویش
مفعاولی و   -هاای فااعلی   هاای زباان   وییگای  39تاا   35 طاور گاذرا و تن اا در فافخات     او به
مطلاق و   -شامارد و باا ذکار چناد مثاال باه سااخت ارگییاو        مای مطلق را بر -چنی  ارگییو هم

 پردازد. ها می شمفعولی در ای  گوی -فاعلی
 

 های ایرانی تحول تاریخی نظام حالت در زبان .3
برخای   ،شناسای زباان   چنای  از نظار رده   های افلی فع  و هم داری موضوع نشان از نظر نخوة

هناد و  زباان فرضای   دهای غالاب در    معیقدند کاه نظاام حالات   ( 502: 1999م 1چون کورزوا

1 Kurzová

و باه اعیقااد    مفعولی باوده اسات   -فاعلیاز نوع  ایرانی باسیان های عنوان نیای زبان به اروپایی
داری حالات، جان  و    اش، نشاان احیمال قوی ای  زبان در مراحا  اولیاه   ( به1995ویندفور م

طاور   هاای حالات فقاط باه    شمار نداشیه و یا اگر داشیه در حد بسیار کمی بوده است و پایانه
 اند.تدریجی و در طول زمان توسعه یافیه

طاور کلای دارای یاک     های ایرانی جدید باه  زبان ة( معیقد است هم14: 1994دیکسون م
مفعاولی و   -یک نظام حالت ترکیدای فااعلی   یعنی باشندگسسیه می-دهی ارگییونظام حالت

هاای   با  ماضای فعا     وهای وابسایه  وارهمطلق فقط در جمله -ساخت ارگییو .مطلق -ارگییو
 مفعولی حاکم است.   -ها حالت فاعلی ساخت ةشود و در بقیمیعدی دیده می

هاای   های ایرانی میانه و جدیاد وییگای   زبان ةیز به هم( ن79: 1990؛439: 2009کامری م
آن اا از ناوع فعا      ةنشان در هما توالی واژگان بی ،عنوان مثال به ؛دهدمشیرکی اخیصاص می
 ،آن ا همواره بر اساس دو ب  فعلی حال و گذشایه اسات. از نظار او    ةپایانی و نظام زمانی هم

اروپایی است در فورتی کاه   و میراث زبان فرضی هند ب  مضارع در ایرانی باسیان مسیقیماً
شک  گرفیه است. ای   «ta-» فعلی ةه بر اساس یک فورت وففی با پایانب  ماضی یا گذشی

میعادی   ةالزم داشایه اماا درافا  در فایغ     هاای  وجه وففی یک رویکرد معلوم برای فعا  
 درایا  پایاناه   دهاد کاه    نمونة زیر از فارسی باسایان نشاان مای    شده است.مج ول فرف می

:رود ه کار میبرای ساخی  وجه وففی مج ول ب kartو   hagmaافعال 
1. Hamiçiyā hagma-tā.
    S:NOM     V-ending

 «شورشیان جمع شدند.»                                                                       
2. Ima  tya manā kar-ta-m.  

     A:GEN  V-ending

 «ای  همان چیزی است که توسط م  انجام شد.»
هاای   در سااخت عنوان یک فع  معلوم  ی مجدد وجه وففی ساخت مج ول بهکارگیر هب

دهای   زمان گذشیه گردید. ایا  نظاام حالات   وجود آمدن ساخت ارگییو در ه میعدی باعث ب
 ایرانای جدیاد ازقدیا  بلاوچی، تالشای،      یهاا  در زمان گذشیه همچناان در تعادادی از زباان   

هاای ایرانای جدیاد مراحا       اکثار زباان   ،مجماوع  مانجی و غیره حفظ شده اسات اماا در  کر
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و باه اعیقااد    مفعولی باوده اسات   -فاعلیاز نوع  ایرانی باسیان های عنوان نیای زبان به اروپایی
داری حالات، جان  و    اش، نشاان احیمال قوی ای  زبان در مراحا  اولیاه   ( به1995ویندفور م

طاور   هاای حالات فقاط باه    شمار نداشیه و یا اگر داشیه در حد بسیار کمی بوده است و پایانه
 اند.تدریجی و در طول زمان توسعه یافیه

طاور کلای دارای یاک     های ایرانی جدید باه  زبان ة( معیقد است هم14: 1994دیکسون م
مفعاولی و   -یک نظام حالت ترکیدای فااعلی   یعنی باشندگسسیه می-دهی ارگییونظام حالت

هاای   با  ماضای فعا     وهای وابسایه  وارهمطلق فقط در جمله -ساخت ارگییو .مطلق -ارگییو
 مفعولی حاکم است.   -ها حالت فاعلی ساخت ةشود و در بقیمیعدی دیده می

هاای   های ایرانی میانه و جدیاد وییگای   زبان ةیز به هم( ن79: 1990؛439: 2009کامری م
آن اا از ناوع فعا      ةنشان در هما توالی واژگان بی ،عنوان مثال به ؛دهدمشیرکی اخیصاص می
 ،آن ا همواره بر اساس دو ب  فعلی حال و گذشایه اسات. از نظار او    ةپایانی و نظام زمانی هم

اروپایی است در فورتی کاه   و میراث زبان فرضی هند ب  مضارع در ایرانی باسیان مسیقیماً
شک  گرفیه است. ای   «ta-» فعلی ةه بر اساس یک فورت وففی با پایانب  ماضی یا گذشی

میعادی   ةالزم داشایه اماا درافا  در فایغ     هاای  وجه وففی یک رویکرد معلوم برای فعا  
 درایا  پایاناه   دهاد کاه    نمونة زیر از فارسی باسایان نشاان مای    شده است.مج ول فرف می

:رود ه کار میبرای ساخی  وجه وففی مج ول ب kartو   hagmaافعال 
1. Hamiçiyā hagma-tā.
    S:NOM     V-ending

 «شورشیان جمع شدند.»                                                                       
2. Ima  tya manā kar-ta-m.  

     A:GEN  V-ending

 «ای  همان چیزی است که توسط م  انجام شد.»
هاای   در سااخت عنوان یک فع  معلوم  ی مجدد وجه وففی ساخت مج ول بهکارگیر هب

دهای   زمان گذشیه گردید. ایا  نظاام حالات   وجود آمدن ساخت ارگییو در ه میعدی باعث ب
 ایرانای جدیاد ازقدیا  بلاوچی، تالشای،      یهاا  در زمان گذشیه همچناان در تعادادی از زباان   

هاای ایرانای جدیاد مراحا       اکثار زباان   ،مجماوع  مانجی و غیره حفظ شده اسات اماا در  کر
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مطلاق در زماان گذشایه و حرکات باه       -در ج ت فروپاشی نظام حالت ارگییو را گوناگونی
 .اندمفعولی پشت سر گذاشیه -سمت نظام حالت فاعلی

را هام از نظار    ها زمان ان در همةایرانی باسی ( نظام حالت اولیة25: 2008هیگ منیز اخیراً 
  و عاما  هار دو   مفعولی معرفی کارده اسات. فاعا    -دهی و هم از نظر مطابقه، فاعلیحالت

لی کااه مفعااول بااا یااک حالاات خاااص انااد در حاااحالاات فااریح و بااا فعاا  مطابقاات داشاایه
دار شده است. او برای اثداات ادعاای خاود شاواهدی از فارسای باسایان و        فریح( نشانمغیر

 دهد:ارائه می اوسیایی
3. Pasāva adam kāram frāišay-am bābirum.

      A:NOM   A:ACC   V- ending 

  «باب  کردم. درنگ یک سپاه را روانة بی»                                                        
4. Adam xšāyaθiya abav-am.  

  S:NOM               V- ending

 « م  پادشاه شدم.»                                                                                      
افزاید کاه ایا  الگاو در فارسای میاناه حفاظ شاده اسات اماا          هیگ مهمان( در ادامه می

اسخ کنند. رمفعولی پیروی می -های ایرانی جدید از الگویی به غیر از فاعلی از زبان بسیاری
فعاولی را در فارسای   م -نظام حالت فاعلی ، وجودهمان شواهد ( نیز با ارائة16: 1388م ند م

دهد.کید قرار میباسیان مورد تأ
مفعولی بودن نظام حالت در ایرانی باسایان   -( مدنی بر فاعلی25: 2008هیگ م اگر نظریة

گسسایه در برخای از   -دهای ارگییاو  نظاام حالات   آید که منشأوال پیش میئرا بپذیریم ای  س
شناساان   برخی از زبان ئوال نظریةسهای ایرانی جدید چیست؟ برای رسیدن به پاسخ ای   زبان
 طور ختفه بررسی خواهیم کرد. را به

 ةهای گذشای  ساخت در مطلق -نظام حالت ارگییو ةریش ،شناسان بسیاری از زبانبه اعیقاد 
( ایرانی باسیان است کاه وابسایه   ta-مهمراه با  های ایرانی جدید، وجه وففی زباندر میعدی 

: 1985م 1همچون اسکیرف شناسان، از زبان بسیاریای  ساخت از دیدگاه به ب  ماضی است. 
 1اندرساون  ( و1966و  1952م 3بنونیسیه مانندبرخی نامیده شده است.  «2m.k»ساخت  ،(218

                                                     
1 Skjærvø
2 ima  tya manā kar-ta-m. 
3 Benveniste

 در حاالی کاه افارادی    کنند معرفی مییک ساخت ملکی ای  ساخت را ( 317-363: 1977م
( و هااری  و کمپاا   211-227: 1985(، اسااکیرف م1980م 2(، پاینااه1979چااون باااینون م 

ند که ای  ساخت، یک ا ه( اعتم کرد1-12: 1970( با پیروی از کاردونا م243-244: 1995م
پاشی وتددی  ساخت معلوم به مج ول و فر ،(556: 1998ساخت مج ول است. از نظر پاینه م

اص منجار باه تولیاد یاک     فاریح خا  ایی و تددی  آن ا به یاک حالات غیر  حالت اضافی و بر
عنوان عام   ع  مج ول محالت اضافی( مجدداً بهکه در آن عام  ف ه استساخت ارگییو شد

کار فریح به عنوان مفعول در حالت غیر ل اولیه بهفورت فریح و فاع  مج و فع  معلوم به
 3. اساکیرف ه اسات فعلی به سامت مفعاول گارایش پیادا کارد      و دسیگاه مطابقة هگرفیه شد

. گازاره در ایا    1کناد:  را چنی  ذکار مای   «m.k»های ساخت مج ول  ( وییگی218: 1985م
. مفعاول مسایقیم در سااخت معلاوم، فاعا       2ساخت، شکلی از فع  با معنای مج اول اسات    

. فاع  دسیوری ساخت معلوم اگر در ساخت مج ول 3شود  دسیوری در ساخت مج ول می
 ،. در ایا  دیادگاه  گاردد دار می یک تکواژ نشان وسیلة شود و معموالً بهارائه شود، عام  می

های فاع  دسیوری در سااخیار مج اول باه گاروه      انیقال وییگی ةباید در نییج ساخت کنایی
عام  در ساخت میعدی پدید آماده باشاد، کاه در ن ایات ایا  گاروه عااملی، فاعا          اسمی 
   شده است. کناییساخت 

داند که هسایة آن  می 4ضافی آزادرا یک ساخت ا «m.k»( ساخت 26-29: 2008هیگ م
 الا ( فرفی یا وجه وففی است. از نظر او ای  ساخت تشکی  شده از یک شک  فعلی غیر

یاک   ج(یک گروه اسمی عام  در حالت اضافی  ب(یک گروه اسمی دارای حالت فاعلی 
( باا  82-86 : انبه معنی انجام دادن. او مهم «kar»بعد از ب  فعلی « ta-»وجه وففی با نشانگر 

 «EPC» 5را یک ساخت ملکی بیرونای  «m.k»ساخت اضافی  أ( منش1952پیروی از بنوینسیه م
دار  ( نشاان by meشاک  حالات اضاافی م    در ایا  سااخت،  مالاک باه     ،اعیقااد او داند. به می

                                                                                                                            
1 Anderson
2 Payne
3 Skjærvø
4 free genitive structure
5 external possessive case
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 در حاالی کاه افارادی    کنند معرفی مییک ساخت ملکی ای  ساخت را ( 317-363: 1977م
( و هااری  و کمپاا   211-227: 1985(، اسااکیرف م1980م 2(، پاینااه1979چااون باااینون م 

ند که ای  ساخت، یک ا ه( اعتم کرد1-12: 1970( با پیروی از کاردونا م243-244: 1995م
پاشی وتددی  ساخت معلوم به مج ول و فر ،(556: 1998ساخت مج ول است. از نظر پاینه م

اص منجار باه تولیاد یاک     فاریح خا  ایی و تددی  آن ا به یاک حالات غیر  حالت اضافی و بر
عنوان عام   ع  مج ول محالت اضافی( مجدداً بهکه در آن عام  ف ه استساخت ارگییو شد

کار فریح به عنوان مفعول در حالت غیر ل اولیه بهفورت فریح و فاع  مج و فع  معلوم به
 3. اساکیرف ه اسات فعلی به سامت مفعاول گارایش پیادا کارد      و دسیگاه مطابقة هگرفیه شد

. گازاره در ایا    1کناد:  را چنی  ذکار مای   «m.k»های ساخت مج ول  ( وییگی218: 1985م
. مفعاول مسایقیم در سااخت معلاوم، فاعا       2ساخت، شکلی از فع  با معنای مج اول اسات    

. فاع  دسیوری ساخت معلوم اگر در ساخت مج ول 3شود  دسیوری در ساخت مج ول می
 ،. در ایا  دیادگاه  گاردد دار می یک تکواژ نشان وسیلة شود و معموالً بهارائه شود، عام  می

های فاع  دسیوری در سااخیار مج اول باه گاروه      انیقال وییگی ةباید در نییج ساخت کنایی
عام  در ساخت میعدی پدید آماده باشاد، کاه در ن ایات ایا  گاروه عااملی، فاعا          اسمی 
   شده است. کناییساخت 

داند که هسایة آن  می 4ضافی آزادرا یک ساخت ا «m.k»( ساخت 26-29: 2008هیگ م
 الا ( فرفی یا وجه وففی است. از نظر او ای  ساخت تشکی  شده از یک شک  فعلی غیر

یاک   ج(یک گروه اسمی عام  در حالت اضافی  ب(یک گروه اسمی دارای حالت فاعلی 
( باا  82-86 : انبه معنی انجام دادن. او مهم «kar»بعد از ب  فعلی « ta-»وجه وففی با نشانگر 

 «EPC» 5را یک ساخت ملکی بیرونای  «m.k»ساخت اضافی  أ( منش1952پیروی از بنوینسیه م
دار  ( نشاان by meشاک  حالات اضاافی م    در ایا  سااخت،  مالاک باه     ،اعیقااد او داند. به می

                                                                                                                            
1 Anderson
2 Payne
3 Skjærvø
4 free genitive structure
5 external possessive case
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تدادی  شاده و ساپ     « m.k»شود و مالاک چنای  سااخیی باه عاما  در سااخت اضاافی         می
 به ایرانی جدید رسیده است.که ای میانه تجلی یافیه تافورت ارگییو در ایرانی  به

 
 شناسی از منظر رده دهیحالت های نظامانواع  .4

 دهای حالات و مطابقاه  ای، آرایاش ساازه   تقسیم آن ا بر مدناای ها  زبان بندی از انواع ردهیکی 
 آرایاش در روش  هاای مخیلا    زباان  .باشاد مای  حاضار  پایوهش است که موضاوع افالی   

. در یکادیگر میفاوتناد  عناوان فاعا  یاا مفعاول باا       لخاظ نخاوی باه   های یک فع  به موضوع
است و با فع  فارفی از لخااظ   دارای حالت فاعلی در گروه اسمی  فاع  ،ها از زبان بسیاری

ای دیگار  فاعا  باه گوناه    ،هاا  کند. اماا در برخای دیگار از زباان    شخص و شمار مطابقت می
هاای مخیلا  از    زباان  چنای   هام کند. ها با فع  مطابقت نمی زمان ةدر هم شود ودار می نشان

و شارایط   ،کناد مینشان  یا بیدار  های افلی فع  را نشان که موضوع ،دهی لخاظ نظام حالت
 نخوی و واژگانی حاکم بر حاالت خاص با هم میفاوتند.

  چنی دهی، و همنظام حالتاساس شناسی و بر ( از دیدگاه رده332-338: 1978کامری م
 :کندافلی تقسیم می ةدسیه یا رد 5ها را به  زبان ،نظام مطابقهاز نظر 
 

 در ردة ،فاورت یکساانی باا مفعاول دارناد      و عام  هایی که فاع  فع  الزم زبان :خنثی .1
لخااظ نخاوی در    هاا ممکا  اسات باه     ای  زباان  ،با ای  وجود د.گیرن ی خنثی قرار میها منظا

فاعلی( با هام  های غیرفریح مغیر مفاعلی( و موضوع های فعلی فریح روش آرایش موضوع
و حالات فااعلی    است ها گروه اسمی که فاع  از زبان بسیاریچنی  در  فرق داشیه باشند. هم

 7فقاط   ،(1992م 1ولزبر اساس نظر نیککند. دارد با فع  از لخاظ شخص و شمار مطابقت می
 دهای یا از ایا  ناوع نظاام حالات    جغرافیایی جنوب شرقی آس ةدر حوزو فقط  در ج انزبان 

 کنند.( اسیفاده میS=A=Oم
 
 

                                                     
1 Nichols

 
 

خنثی دهینظام حالت در فعلی های موضوع 1تراز .1 شکل  
 

گونه که در  دهند. همان دهی را نشان می ای از ای  نوع نظام حالت نمونه (5-7مهای  مثال
واژی( هایچ نشاانگر خافای     فاوری مسااخت  اسامی از نظار   ها مشخص اسات، گاروه    مثال

های فعلی اسام   در زبان انگلیسی حاکم است که موضوع هنگامینپذیرفیه است. ای  شرایط 
وجاود  ه شارایط دیگاری در زباان انگلیسای با      ،های فعلی ضمیر باشند اما اگر موضوع باشند
آید که در بخش بعدی به آن پرداخیه خواهد شد.   می

5. The bus is coming. 
        S  

6. The bus hit the boy.
        A

7. I saw the bus. 
  O

 
و  باه یاک فاورت    فعا  الزم و عاما    فاعا    ،هاا  در ای  دسیه از زبانمفعولی:  -. فاعلی2

( در بااب ایا  موضاوع    1992م ولزمطالعاات نیکا  د. نشودار می نشان دیگر یمفعول به فورت
پراکناده   نا ا جة هما در جغرافیایی آن ا تقریدااً   ةزبان دنیا که حوز 93دهد که فقط نشان می
های فعلای   موضوع اگر، . انگلیسیبرندب ره می( S=A≠Oدهی منظام حالتای  نوع است از 

اع  و عاما   شود چراکه فدهی مخسوب می نوع نظام حالت  ایای از نمونه ،آن ضمیر باشند
  شوند.دار می به یک شک  و مفعول به شکلی دیگر نشان

 
 

                                                     
1 alignment

هاای ایرانای خصوفااً     دهای در زباان   ( برای تشریح نظام حالات 2008، 2004شناسانی چون هیگ م مافطتحی که زبان
 .(                             اندزبان کردی به کار برده

S
A                     O
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خنثی دهینظام حالت در فعلی های موضوع 1تراز .1 شکل  
 

گونه که در  دهند. همان دهی را نشان می ای از ای  نوع نظام حالت نمونه (5-7مهای  مثال
واژی( هایچ نشاانگر خافای     فاوری مسااخت  اسامی از نظار   ها مشخص اسات، گاروه    مثال

های فعلی اسام   در زبان انگلیسی حاکم است که موضوع هنگامینپذیرفیه است. ای  شرایط 
وجاود  ه شارایط دیگاری در زباان انگلیسای با      ،های فعلی ضمیر باشند اما اگر موضوع باشند
آید که در بخش بعدی به آن پرداخیه خواهد شد.   می

5. The bus is coming. 
        S  

6. The bus hit the boy.
        A

7. I saw the bus. 
  O

 
و  باه یاک فاورت    فعا  الزم و عاما    فاعا    ،هاا  در ای  دسیه از زبانمفعولی:  -. فاعلی2

( در بااب ایا  موضاوع    1992م ولزمطالعاات نیکا  د. نشودار می نشان دیگر یمفعول به فورت
پراکناده   نا ا جة هما در جغرافیایی آن ا تقریدااً   ةزبان دنیا که حوز 93دهد که فقط نشان می
های فعلای   موضوع اگر، . انگلیسیبرندب ره می( S=A≠Oدهی منظام حالتای  نوع است از 

اع  و عاما   شود چراکه فدهی مخسوب می نوع نظام حالت  ایای از نمونه ،آن ضمیر باشند
  شوند.دار می به یک شک  و مفعول به شکلی دیگر نشان

 
 

                                                     
1 alignment

هاای ایرانای خصوفااً     دهای در زباان   ( برای تشریح نظام حالات 2008، 2004شناسانی چون هیگ م مافطتحی که زبان
 .(                             اندزبان کردی به کار برده

S
A                     O
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مفعولی -فاعلی دهینظام حالت در فعلی های موضوع تراز .2 شکل  

8. He came.  
      S

9. He will see him/The boy.  
        A       O

 
دسیوری اشاره دارد که در آن فاع  یک فع  الزم و مفعاول   یبه الگوی مطلق: -ارگتیو .3

( باه عداارتی   1: 1994 ،دیکساون مشاوند  دار مای  نشاان به روشی دیگار   عام به یک روش و 
و  نشاان  و بای  فاع  فع  الزم و مفعول دارای فورت یکساان دهی  نظام حالتدر ای   ،دیگر
 .از نظار ام  1چنای  انگااره یاا الگاویی    . (S=O≠Aم شوددار می نشان فورت میفاوتی به عام 
: 1978واژی وجاود دارد اماا از نظار کاامری م     ( فقط در ساطح سااخت  2009م 2گریگر .سی
دهای را در ساطح نخاوی ممطابقاه( نیاز مشااهده نماود.        الگوهای حالات  توان همة( می332

هاای دنیاا از ایا      پنجم زباان دهد که حدود یک ( نشان می2009گریگر م .سی .مطالعات ام
 کنند.  الگو پیروی می

در  ها، در ای  زبانمیعدی  فاع  فع  :ارگییو کام  (ال  :اند های ارگییو بر دو دسیه زبان
زباان   نشان اسات.  ها بی و فاع  فع  الزم و مفعول نیز در تمامی زمان دار نشانها  زمان یتمام

 ارگییاو ( (. ب10: 1994 ،ها هسایند مدیکساون   زبانگونه  ای از ای نمونه 4و قفقازی 3دیربال
دو  آن،کاه در  داناد  مای نظاامی  را گسسایه   ساخت کناایی ( 2001م 5رهولم :(ناقصمگسسیه 
چناد عاما    یاا  بسایه باه یاک     ،مفعاولی  -چنای  فااعلی   هام و  مطلق -ارگییومیفاوت  الگوی

کنناد  یکدیگر عم  مای عنوان تصویر  به الگوای  دو  ،دید او از. شوندجایگزی  یکدیگر می

                                                     
1 pattern
2 McGregor
3 Dyirbal
4 Queensland
5 Holmer

S

A                     O

عداارت   باه  زمان در یاک زباان مشاخص وجاود داشایه باشاند.       توانند در کنار هم و همو می
کاه در  اسات   نخاوی  -فارفی  دهای  ترکیدی از دو نظاام حالات  حالیی ارگییو گسسیه  ،دیگر

و در زماان  دار  فریح نشاان فورت غیر فورت فریح و مفعول به زمان حال فاع  و عام  به
و از شاود   دار مای  فریح نشاان فورت غیر فورت فریح و عام  به و مفعول بهگذشیه فاع  

( نظاام  14: 1994دیکساون م . مفعول با فع  وجاود دارد  مطابقةنظر شخص و شمار و جن ، 
-افاطت  خاودش از ناوع ارگییاو     ارگییو یا به را، نیمه های ایرانی زباندهی در برخی  حالت
 -در ساخت میعدی  زمان گذشیه دارای الگوی ارگییاو که فقط  دلی ای  داند به می 1گسسیه

مفعاولی   -دهای دیگار از جملاه فااعلی    هاا از الگوهاای حالات    مطلق است و در بقیه سااخت 
 د.کنپیروی می

های جغرافیاایی  یا در حوزهزبان دن 28حدود د که نده( نشان می1994م ولزمطالعات نیک
 21کاما  و   دهای ارگییاو  لیا دارای نظام حالت، جنوب آسیا، اقیانوسیه، آمریکا و اسیراقفقاز

بار اسااس    .هسایند  آمریکاا از ناوع ارگییاو گسسایه     ةجغرافیاایی قاار   ةزبان دنیا نیز در حاوز 
 :است ارگییو کام های  زبانای از نمونه دیربال ،(10: 1994مطالعات دیکسون م

10.ŋuma banaga-nvu.  
S:ABS 

 «پدر برگشت.»                                                                                                
11.ŋuma yabu-ŋgu bura-n. 

O:ABS   A:ERG 
 «دید.مادر پدر را »                                                                                           

12.Yabu ŋuma-ŋgu bura-n.  
O:ABS    A:ERG   

«پدر مادر را دید.»                                                                                            
در  «پادر »به معنای   «ŋuma»گروه اسمی  ،شودهای فوق دیده می گونه که در مثال همان
ه عام  دارای حالت ارگییو نشان و در جایگا مفعول دارای حالت مطلق یا بی  و جایگاه فاع
های حال، گذشایه و آیناده در زباان دیرباال حااکم       زمان دار است. ای  نظام در همة و نشان

در زماان  فقاط  فاورت گسسایه و    باه دهای  ها ای  ناوع نظاام حالات    است. اما در برخی زبان
 کند.  مفعولی تدعیت می -دهی فاعلیاز نظام حالتها  زمان گذشیه حاکم است و در بقیة

                                                     
1 split-ergative
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عداارت   باه  زمان در یاک زباان مشاخص وجاود داشایه باشاند.       توانند در کنار هم و همو می
کاه در  اسات   نخاوی  -فارفی  دهای  ترکیدی از دو نظاام حالات  حالیی ارگییو گسسیه  ،دیگر

و در زماان  دار  فریح نشاان فورت غیر فورت فریح و مفعول به زمان حال فاع  و عام  به
و از شاود   دار مای  فریح نشاان فورت غیر فورت فریح و عام  به و مفعول بهگذشیه فاع  

( نظاام  14: 1994دیکساون م . مفعول با فع  وجاود دارد  مطابقةنظر شخص و شمار و جن ، 
-افاطت  خاودش از ناوع ارگییاو     ارگییو یا به را، نیمه های ایرانی زباندهی در برخی  حالت
 -در ساخت میعدی  زمان گذشیه دارای الگوی ارگییاو که فقط  دلی ای  داند به می 1گسسیه

مفعاولی   -دهای دیگار از جملاه فااعلی    هاا از الگوهاای حالات    مطلق است و در بقیه سااخت 
 د.کنپیروی می

های جغرافیاایی  یا در حوزهزبان دن 28حدود د که نده( نشان می1994م ولزمطالعات نیک
 21کاما  و   دهای ارگییاو  لیا دارای نظام حالت، جنوب آسیا، اقیانوسیه، آمریکا و اسیراقفقاز

بار اسااس    .هسایند  آمریکاا از ناوع ارگییاو گسسایه     ةجغرافیاایی قاار   ةزبان دنیا نیز در حاوز 
 :است ارگییو کام های  زبانای از نمونه دیربال ،(10: 1994مطالعات دیکسون م

10.ŋuma banaga-nvu.  
S:ABS 

 «پدر برگشت.»                                                                                                
11.ŋuma yabu-ŋgu bura-n. 

O:ABS   A:ERG 
 «دید.مادر پدر را »                                                                                           

12.Yabu ŋuma-ŋgu bura-n.  
O:ABS    A:ERG   

«پدر مادر را دید.»                                                                                            
در  «پادر »به معنای   «ŋuma»گروه اسمی  ،شودهای فوق دیده می گونه که در مثال همان
ه عام  دارای حالت ارگییو نشان و در جایگا مفعول دارای حالت مطلق یا بی  و جایگاه فاع
های حال، گذشایه و آیناده در زباان دیرباال حااکم       زمان دار است. ای  نظام در همة و نشان

در زماان  فقاط  فاورت گسسایه و    باه دهای  ها ای  ناوع نظاام حالات    است. اما در برخی زبان
 کند.  مفعولی تدعیت می -دهی فاعلیاز نظام حالتها  زمان گذشیه حاکم است و در بقیة

                                                     
1 split-ergative
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مطلق -ارگتیو دهینظام حالت در فعلی های موضوع تراز .3 شکل
 

و  فع  الزم، عاما   رود که در آن ا فاع  کار میه ی بیها ای  نوع نظام در زبان :1گونه . سه4
 دنا دهنشان مای  (1992م ولزنیکمطالعات شوند. دار می نشانشک  میفاوتی  مفعول هر کدام به

( اسایفاده  S≠A≠Oم دهای فقط یک زباان در اسایرالیا از ایا  نظاام حالات     در ک  ج ان، که 
خصوفی در ای  زمینه معیقد است کاه   هآمار ب بدون ارائة( 53: 1972دیکسون م اما .دکن می

هاای اسامی    هودی از گروبرای تعداد مخددهی را فقط  ای  نوع نظام حالت ،ها برخی از زبان
« چه کسی» ضمیر اسیف امی دهد که نشان می ،زبان دیربالمثالی از  او با ارائة .برندکار میه ب

( و wanydyuمعاما   (، wanyaهای میمایزی برای فاع  فعا  الزم م دارای شک در ای  زبان 
اسامی دیگار فاادق نیسات.     ای ها  اما ای  موضوع در مورد گاروه  ( استwanyunaمفعول م

هاای   از زباان  ،3شده از زبان موتاو  آوری های جمع( هم با توجه به داده36-54: 1969م 2کپ 
د بعا یعنای   «ese-»بعد از فاع ،  «na-»نشان داده است که در ای  زبان حرف اضافه  ،نو ةگین

 شاود. ظااهر مای   پاذیر بادون هایچ نشاانگری      مفعول یاا کانش   در حالی کهآید از عام  می
 :گونه است باید گفت که ای  زبان از نوع سه بنابرای 

13.Mero-na e ginim.  
      S

 «پسر ایسیاده است.»                                                                                             
14.More-ese aniani e heni-gu.  

        A O

 «پسر غذا را به م  داد.»                                                                                  
 

                                                     
1 tripartite
2 Capell
3 Motu

S

A                     O

و معیقد است که ایا  زباان از    ه( برای  ادعا خط بطتن کشید334-337: 1987کامری م
بعد از عام  اخییاری است و شرایط رخاداد   «ese-»گونه نیست چراکه حرف اضافه  هسنوع 

بعد از فاع  مد م و پیچیده اسات و از یاک گاویش باه گویشای دیگار        «na-»حرف اضافه 
  نکیه اکیفاا  های مخیل  به ای هایی از زبان میفاوت است با ای  حال او با فراهم آوردن مثال

ناادر در   ةمیفاوت یک گونا با سه نشانگر فرفی گونه  شناخیی زبانی سه کند که نظام ردهمی
جملاه  به ذکر اسات کاه در برخای مناابع از     شود. الزمهای ج ان مخسوب می زبان ةمیان هم
 نیز یاد شده است. 1( از ای  نوع نظام با عنوان فعال2007مث م هسپ 

 
 

 
 
 

گونه سه دهینظام حالت در فعلی های موضوع تراز .4 شکل
 

فورت یکسان ولی فاعا  فعا  الزم    و مفعول به عام  ،ها در ای  دسیه از زبان :2افقی. 5
( ایا  ناوع نظاام    2007ماث م  هساپ   S≠A=O.)3م شاوند دار می فورت میفاوت نشان به

هاای دنیاا    هاای ناادر در زباان   از گوناه  ،گوناه  ساه دهی حالتنظام  همراه دهی را بهحالت
 در هاا  معیقد است که هیچ شاهدی از ایا  ناوع زباان   ( نیز 334: 1987داند و کامری م می

گوناه و   ساه دهای م حالات دو نظاام  ( ایا   2012مبا ای  حال دبیر مقادم   .دنیا وجود ندارد
کناد. او در توجیاه ایا     های پایدار و زایایی معرفی مای  های ایرانی نظام را در زبان (افقی

 -ایرانای از نظاام حالات ارگییاو    هاای   تخول زباان  ةنظر مدعی است که ای  نظام در نییج
وجود آمده است. ه مفعولی ب -مطلق به نظام فاعلی

                                                     
1 active
2 horizontal

 دهی از طرف کامری انیخاب نشده است بلکاه ایا  عناوان بار     الزم به ذکر است که نام افقی برای ای  نوع نظام حالت 3
فورت گرفیه است. (2007مث م بندی هسپ  اساس تقسیم
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A                     O
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و معیقد است که ایا  زباان از    ه( برای  ادعا خط بطتن کشید334-337: 1987کامری م
بعد از عام  اخییاری است و شرایط رخاداد   «ese-»گونه نیست چراکه حرف اضافه  هسنوع 

بعد از فاع  مد م و پیچیده اسات و از یاک گاویش باه گویشای دیگار        «na-»حرف اضافه 
  نکیه اکیفاا  های مخیل  به ای هایی از زبان میفاوت است با ای  حال او با فراهم آوردن مثال

ناادر در   ةمیفاوت یک گونا با سه نشانگر فرفی گونه  شناخیی زبانی سه کند که نظام ردهمی
جملاه  به ذکر اسات کاه در برخای مناابع از     شود. الزمهای ج ان مخسوب می زبان ةمیان هم
 نیز یاد شده است. 1( از ای  نوع نظام با عنوان فعال2007مث م هسپ 

 
 

 
 
 

گونه سه دهینظام حالت در فعلی های موضوع تراز .4 شکل
 

فورت یکسان ولی فاعا  فعا  الزم    و مفعول به عام  ،ها در ای  دسیه از زبان :2افقی. 5
( ایا  ناوع نظاام    2007ماث م  هساپ   S≠A=O.)3م شاوند دار می فورت میفاوت نشان به

هاای دنیاا    هاای ناادر در زباان   از گوناه  ،گوناه  ساه دهی حالتنظام  همراه دهی را بهحالت
 در هاا  معیقد است که هیچ شاهدی از ایا  ناوع زباان   ( نیز 334: 1987داند و کامری م می

گوناه و   ساه دهای م حالات دو نظاام  ( ایا   2012مبا ای  حال دبیر مقادم   .دنیا وجود ندارد
کناد. او در توجیاه ایا     های پایدار و زایایی معرفی مای  های ایرانی نظام را در زبان (افقی

 -ایرانای از نظاام حالات ارگییاو    هاای   تخول زباان  ةنظر مدعی است که ای  نظام در نییج
وجود آمده است. ه مفعولی ب -مطلق به نظام فاعلی

                                                     
1 active
2 horizontal

 دهی از طرف کامری انیخاب نشده است بلکاه ایا  عناوان بار     الزم به ذکر است که نام افقی برای ای  نوع نظام حالت 3
فورت گرفیه است. (2007مث م بندی هسپ  اساس تقسیم
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افقی دهینظام حالت در فعلی های موضوع تراز .5 شکل
 

 دهی در گویش کرمانجی نظام حالت .5
کاه  هاای افالی فعا     هر یک از موضوع حالت دسیوری برای نشان دادنگویش کرمانجی 

فاورت مخادود    واژی باه  سااخت  روش از ،روناد  ه کار میب ریضم یا گروه اسمی وشک   به
 ،باه عداارت دیگار   کناد.  اسایفاده مای  ای  طاور گسایرده   نخاوی باه   روشاماا از  بارد   ب ره می
حالاات دوگانااه مفااریح در براباار  واژی دارای ای اساامی و ضاامایر از نظاار ساااختهاا گااروه

از زباان ایرانای باسایان باه ارث بارده اسات.        ایا  گاویش   که ای وییگی ،فریح( هسیندغیر
ای ها  واژی هر یک از گاروه  توان از طریق شک  ساختنشان میهای بی بنابرای  در موقعیت

هاای گفیماانی    اسمی یا ضمایر، به نقش یاا حالات دسایوری آن اا پای بارد. اماا در موقعیات        
زباانی   مدیداسازی و غیره( و برونزبانی مقلب،  تأثیر عوام  مخیل  درون داری که تخت نشان
اساامی   اناة حالت دوگ ،ندا قدی  فارسی یا ترکی( قرار گرفیه های دیگر از جواری با زبان مهم

واژی  رود و شاک  سااخت  های موضوعی فع  از بای  مای   جایگاه و ضمایر در برخی یا همة
 شود.    مییفورت خنثی تدد آن ا به

ترکیدای از  فاورت   کرماانجی باه  در گاویش  نیاادی   بدهی  نظام حالتکه  با توجه به ای 
ان دادن در ادامه برای نشا  ،باشدمی «مطلق -ارگییو»و  «مفعولی -فاعلی» دهیهای حالت نظام

یش مطلق در گاو  -چنی  ارگییو مفعولی و هم -های نظام فاعلی گییای  رابطه به برخی از وی
 .شود می یمخیصر ةاشارکرمانجی 

 
 مفعولی در گویش کرمانجی -نظام فاعلیهای  ویژگی . 1. 5

 کاه اسات   یهاای  وییگای مفعاولی دارای   -های فااعلی  خراسان در ساختگویش کرمانجی 
   زیر ختفه نمود:رتوان به ش می

S

A                     O

 و آیناده  معام ( در زمان حاال  و فاع  فع  میعدیها  ن در همه زمافاع  فع  الزم 
 و نشاان  و بای یکساان   هاای  شاک  دارای چنی  ضامایر   ای اسمی و همه برای گروه

هسیند.بنابرای  دارای حالت فاعلی   
15.xəzān ža sar ?asp'i da-kav-ə.

S:NOM     PREFIX+INTR.PRS:3SG 

 «افید.بچه از اسب می»                                                                        
16.xəzān ža mə da-t'ərs-i. 

A:NOM  INTR.PST:3SG 

 «ترسد.بچه از م  می»                                                                          
17.xəzān k'evr d-āviž-ə. 

A:NOM          TR.PRS:3SG 

 «اندازد.می بچه سنگ را»                                                                        
، ساوم شاخص مفارد، در    «بچاه »معنای   باه « xəzān»(، گروه اسمی 15-17های م در مثال

های فاع  فع  الزم زمان حال، فاع  فع  الزم زماان گذشایه و فاعا  معاما ( فعا        جایگاه
 نشان دارد، بنابرای  دارای حالت فاعلی است.  های یکسان و بی میعدی زمان حال فورت

18.?az la vərā ?a-sak'ən-əm. 
S:NOM            PREFIX+INTR.PRS:1SG                                     

 «ایسیم.م  اینجا می»                                                                    
19.?az zū ža xawe holəst-im.  

A:NOM                INTR.PST:1SG 

 «م  زود بیدار شدم.»                                                                      
20.?az    nin    da-p'ež-əm. 

A:NOM  PREFIX+TR.PRS:1SG 

 «م  در حال پخی  نان هسیم.»                                                              
های فاع  فع   جایگاه «م »معنی  به« az?»( ضمیر اول شخص مفرد 18-20مهای  در مثال

الزم زمان حاال، فاعا  فعا  الزم زماان گذشایه و فاعا  معاما ( فعا  میعادی زماان حاال            
 نشان دارد، بنابرای  دارای حالت فاعلی است. های یکسان و بی فورت
 هاای اسامی    هگرو برایفاع  فع  الزم و مفعول فع  میعدی در زمان حال و آینده

، فاعا  فعا  الزم   باه عداارتی دیگار    میفاوتناد.  های شک دارای چنی  ضمایر  و هم
دار خواهد بود. نشان و مفعول نشان بی
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 و آیناده  معام ( در زمان حاال  و فاع  فع  میعدیها  ن در همه زمافاع  فع  الزم 
 و نشاان  و بای یکساان   هاای  شاک  دارای چنی  ضامایر   ای اسمی و همه برای گروه

هسیند.بنابرای  دارای حالت فاعلی   
15.xəzān ža sar ?asp'i da-kav-ə.

S:NOM     PREFIX+INTR.PRS:3SG 

 «افید.بچه از اسب می»                                                                        
16.xəzān ža mə da-t'ərs-i. 

A:NOM  INTR.PST:3SG 

 «ترسد.بچه از م  می»                                                                          
17.xəzān k'evr d-āviž-ə. 

A:NOM          TR.PRS:3SG 

 «اندازد.می بچه سنگ را»                                                                        
، ساوم شاخص مفارد، در    «بچاه »معنای   باه « xəzān»(، گروه اسمی 15-17های م در مثال

های فاع  فع  الزم زمان حال، فاع  فع  الزم زماان گذشایه و فاعا  معاما ( فعا        جایگاه
 نشان دارد، بنابرای  دارای حالت فاعلی است.  های یکسان و بی میعدی زمان حال فورت

18.?az la vərā ?a-sak'ən-əm. 
S:NOM            PREFIX+INTR.PRS:1SG                                     

 «ایسیم.م  اینجا می»                                                                    
19.?az zū ža xawe holəst-im.  

A:NOM                INTR.PST:1SG 

 «م  زود بیدار شدم.»                                                                      
20.?az    nin    da-p'ež-əm. 

A:NOM  PREFIX+TR.PRS:1SG 

 «م  در حال پخی  نان هسیم.»                                                              
های فاع  فع   جایگاه «م »معنی  به« az?»( ضمیر اول شخص مفرد 18-20مهای  در مثال

الزم زمان حاال، فاعا  فعا  الزم زماان گذشایه و فاعا  معاما ( فعا  میعادی زماان حاال            
 نشان دارد، بنابرای  دارای حالت فاعلی است. های یکسان و بی فورت
 هاای اسامی    هگرو برایفاع  فع  الزم و مفعول فع  میعدی در زمان حال و آینده

، فاعا  فعا  الزم   باه عداارتی دیگار    میفاوتناد.  های شک دارای چنی  ضمایر  و هم
دار خواهد بود. نشان و مفعول نشان بی
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21.žənək' ?a-gir-i.
S:NOM   PREFIX+INTR.PRS:3SG

 «است.زن در حال گریه کردن »                                                            
22.žənək'  mər-ø. 

S:NOM   INTR.PST:3SG 

 «رد.زن مُ»                                                                                
23.K'ačək žənək'-e ?a-k'ož-ə.  

A:NOM  O:ACC     PREFIX+TR.PRS:1SG 

 «کشد.دخیر زن را می»                                                               
هاای الزم   عنوان فاع  فعا   به« زن»معنی  به «'žənək»گروه اسمی  (21-22های م در مثال
نشان، بنابرای  دارای حالت فاعلی است. اما در مثال  های حال و گذشیه یکسان و بی در زمان

از  «e-»عنوان مفعول فعا  میعادی در زماان حاال باا نشاانگر        به« 'žənək»( گروه اسمی 23م
 دار شده است بنابرای  دارای حالت مفعولی است. فاع  میمایز و نشان

24.?am   rādakav-əne.
S:NOM  PREFIX+INTR.PRS:1PL 

 «خوابیم.ما داریم می»                                                                          
25.?am rākat-əne. 

S:NOM  INTR.PST:1SG 

«ما خوابیدیم.»                                                                              
26.?aw    ma ?a-wastin-ə. 

A:NOM O:ACC  PREFIX+TR.PRS:3SG 

 «کند.او م  را خسیه می»                                                                    
27.?am wi ?a-wastin-əne.

A:NOM O:ACC  PREFIX+TR.PRS:3SG 

 «کنیم.ما او را خسیه می»                                                                                
عناوان فاعا  فعا      باه  «م »معنی  به «am?»( ضمیر اول شخص جمع 24-25های م در مثال

لی اسات، در  دارای حالات فااع   نییجاه و در نشاان  در زمان حال و گذشیه یکساان و بای   الزم
عناوان مفعاول زماان حاال دارای فاورت میفااوت و        ( به26مثال محالی که همی  ضمیر در 

 است بنابرای  دارای حالت مفعولی است.   «ma»دار  نشان
یعادی  ها و فاعا  فعا  م   زمان ص و شمار با فاع  فع  الزم در همةفع  از نظر شخ

خات بیشایر باه بخاش    توضی نماید مبرایمطابقت میمعام ( در زمان حال و آینده 

مفعولی در گویش کرمانجی مراجعه شود(. در هر یاک    -فاعلی قد ، روش مطابقة
ل شاخص مفارد باه    ( باا تغییار فاعا  فعا  الزم و عاما  از او     28-30هاای م  از مثال

فعلی نیز از آن پیروی و با آن مطابقت نموده است. فیغگان بعدی پایانة
28.?az wi ?a-bāxšin-əm.

A.1SG:NOM  O:ACC  PREFIX+PRS+1SG 

 «م  او را خواهم بخشید.»                                                          
29.T'o          wi ?a-bāxšin-i. 

A.2SG:NOM  O:ACC PREFIX+PRS+2SG 

 «شما او را خواهید بخشید.»                                                                 
30.?aw wi ?a-bāxšin-ə.

A.3SG:NOM O:ACC  PREFIX+PRS+3SG 

 «او او را خواهد بخشید.»                                                             
است، با ای  وجاود  های فوق میعدی و مضارع  مثال که ریشة فع  در همة با توجه به ای 

های الزم زماان حاال و گذشایه نیاز      های فوق در مورد ساخت شده در مثالذکرهای  وییگی
هاای زیار    نمایاد. در مثاال  فادق است و فع  از لخاظ شخص و شمار با فاعا  مطابقات مای   

 فاع  و فع  الزم مشخص است: ةمطابق
31.?az ža māl warkat-/wardakav-əm.

S.1SG:NOM       PST PRS  1SG

 «کنم.م  خانه را ترک کردم/ترک می»                                                   
32.T'o ža māl warkat-/wardakav-i. 

S.2SG:NOM     PST    /        PRS  +2SG 

 «کنید.کردید/ترک میشما خانه را ترک »                                                
33. ?aw ža māl warkat-ø/wardakav-ə.           

   S.3SG:NOM  PST  PRS+   3SG

 «کند.او خانه را ترک کرد/ترک می»                                                       

 کرمانجیدر گویش  مطلق -نظام ارگتیوهای   ویژگی . 2. 5
 شناسای در ردة  فیاه شاد، گاویش کرماانجی از نظار رده     گ های قدا   گونه که در بخش همان
هاای میعادی زماان گذشایه      یعنای فقاط در سااخت    داردارگییو یا گسسیه قرار  های نیمه زبان

 -های نظاام فااعلی   ها از وییگی ساختسایر های نظام ارگییو مطلق را داراست و در  وییگی
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مفعولی در گویش کرمانجی مراجعه شود(. در هر یاک    -فاعلی قد ، روش مطابقة
ل شاخص مفارد باه    ( باا تغییار فاعا  فعا  الزم و عاما  از او     28-30هاای م  از مثال

فعلی نیز از آن پیروی و با آن مطابقت نموده است. فیغگان بعدی پایانة
28.?az wi ?a-bāxšin-əm.

A.1SG:NOM  O:ACC  PREFIX+PRS+1SG 

 «م  او را خواهم بخشید.»                                                          
29.T'o          wi ?a-bāxšin-i. 

A.2SG:NOM  O:ACC PREFIX+PRS+2SG 

 «شما او را خواهید بخشید.»                                                                 
30.?aw wi ?a-bāxšin-ə.

A.3SG:NOM O:ACC  PREFIX+PRS+3SG 

 «او او را خواهد بخشید.»                                                             
است، با ای  وجاود  های فوق میعدی و مضارع  مثال که ریشة فع  در همة با توجه به ای 

های الزم زماان حاال و گذشایه نیاز      های فوق در مورد ساخت شده در مثالذکرهای  وییگی
هاای زیار    نمایاد. در مثاال  فادق است و فع  از لخاظ شخص و شمار با فاعا  مطابقات مای   

 فاع  و فع  الزم مشخص است: ةمطابق
31.?az ža māl warkat-/wardakav-əm.

S.1SG:NOM       PST PRS  1SG

 «کنم.م  خانه را ترک کردم/ترک می»                                                   
32.T'o ža māl warkat-/wardakav-i. 

S.2SG:NOM     PST    /        PRS  +2SG 

 «کنید.کردید/ترک میشما خانه را ترک »                                                
33. ?aw ža māl warkat-ø/wardakav-ə.           

   S.3SG:NOM  PST  PRS+   3SG

 «کند.او خانه را ترک کرد/ترک می»                                                       

 کرمانجیدر گویش  مطلق -نظام ارگتیوهای   ویژگی . 2. 5
 شناسای در ردة  فیاه شاد، گاویش کرماانجی از نظار رده     گ های قدا   گونه که در بخش همان
هاای میعادی زماان گذشایه      یعنای فقاط در سااخت    داردارگییو یا گسسیه قرار  های نیمه زبان

 -های نظاام فااعلی   ها از وییگی ساختسایر های نظام ارگییو مطلق را داراست و در  وییگی

مفعولی در گویش کرمانجی مراجعه شود(. در هر یاک    -فاعلی قد ، روش مطابقة
ل شاخص مفارد باه    ( باا تغییار فاعا  فعا  الزم و عاما  از او     28-30هاای م  از مثال

فعلی نیز از آن پیروی و با آن مطابقت نموده است. فیغگان بعدی پایانة
28.?az wi ?a-bāxšin-əm.

A.1SG:NOM  O:ACC  PREFIX+PRS+1SG 

 «م  او را خواهم بخشید.»                                                          
29.T'o          wi ?a-bāxšin-i. 

A.2SG:NOM  O:ACC PREFIX+PRS+2SG 

 «شما او را خواهید بخشید.»                                                                 
30.?aw wi ?a-bāxšin-ə.

A.3SG:NOM O:ACC  PREFIX+PRS+3SG 

 «او او را خواهد بخشید.»                                                             
است، با ای  وجاود  های فوق میعدی و مضارع  مثال که ریشة فع  در همة با توجه به ای 

های الزم زماان حاال و گذشایه نیاز      های فوق در مورد ساخت شده در مثالذکرهای  وییگی
هاای زیار    نمایاد. در مثاال  فادق است و فع  از لخاظ شخص و شمار با فاعا  مطابقات مای   

 فاع  و فع  الزم مشخص است: ةمطابق
31.?az ža māl warkat-/wardakav-əm.

S.1SG:NOM       PST PRS  1SG

 «کنم.م  خانه را ترک کردم/ترک می»                                                   
32.T'o ža māl warkat-/wardakav-i. 

S.2SG:NOM     PST    /        PRS  +2SG 

 «کنید.کردید/ترک میشما خانه را ترک »                                                
33. ?aw ža māl warkat-ø/wardakav-ə.           

   S.3SG:NOM  PST  PRS+   3SG

 «کند.او خانه را ترک کرد/ترک می»                                                       

 کرمانجیدر گویش  مطلق -نظام ارگتیوهای   ویژگی . 2. 5
 شناسای در ردة  فیاه شاد، گاویش کرماانجی از نظار رده     گ های قدا   گونه که در بخش همان
هاای میعادی زماان گذشایه      یعنای فقاط در سااخت    داردارگییو یا گسسیه قرار  های نیمه زبان

 -های نظاام فااعلی   ها از وییگی ساختسایر های نظام ارگییو مطلق را داراست و در  وییگی

مفعولی در گویش کرمانجی مراجعه شود(. در هر یاک    -فاعلی قد ، روش مطابقة
ل شاخص مفارد باه    ( باا تغییار فاعا  فعا  الزم و عاما  از او     28-30هاای م  از مثال

فعلی نیز از آن پیروی و با آن مطابقت نموده است. فیغگان بعدی پایانة
28.?az wi ?a-bāxšin-əm.

A.1SG:NOM  O:ACC  PREFIX+PRS+1SG 

 «م  او را خواهم بخشید.»                                                          
29.T'o          wi ?a-bāxšin-i. 

A.2SG:NOM  O:ACC PREFIX+PRS+2SG 

 «شما او را خواهید بخشید.»                                                                 
30.?aw wi ?a-bāxšin-ə.

A.3SG:NOM O:ACC  PREFIX+PRS+3SG 

 «او او را خواهد بخشید.»                                                             
است، با ای  وجاود  های فوق میعدی و مضارع  مثال که ریشة فع  در همة با توجه به ای 

های الزم زماان حاال و گذشایه نیاز      های فوق در مورد ساخت شده در مثالذکرهای  وییگی
هاای زیار    نمایاد. در مثاال  فادق است و فع  از لخاظ شخص و شمار با فاعا  مطابقات مای   

 فاع  و فع  الزم مشخص است: ةمطابق
31.?az ža māl warkat-/wardakav-əm.

S.1SG:NOM       PST PRS  1SG

 «کنم.م  خانه را ترک کردم/ترک می»                                                   
32.T'o ža māl warkat-/wardakav-i. 

S.2SG:NOM     PST    /        PRS  +2SG 

 «کنید.کردید/ترک میشما خانه را ترک »                                                
33. ?aw ža māl warkat-ø/wardakav-ə.           

   S.3SG:NOM  PST  PRS+   3SG

 «کند.او خانه را ترک کرد/ترک می»                                                       

 کرمانجیدر گویش  مطلق -نظام ارگتیوهای   ویژگی . 2. 5
 شناسای در ردة  فیاه شاد، گاویش کرماانجی از نظار رده     گ های قدا   گونه که در بخش همان
هاای میعادی زماان گذشایه      یعنای فقاط در سااخت    داردارگییو یا گسسیه قرار  های نیمه زبان

 -های نظاام فااعلی   ها از وییگی ساختسایر های نظام ارگییو مطلق را داراست و در  وییگی
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باه شار  زیار    مطلق در گویش کرمانجی  -های نظام ارگییوکند. وییگی مفعولی پیروی می
 :  است
دارای ای اسامی  ها  و مفعول در زمان گذشیه برای گاروه معام (  فاع  فع  میعدی

و دارای حالت ارگییاو و   دار به عدارت دیگر عام  نشان میفاوت هسیند. های شک 
نشان و دارای حالت مطلق است. مفعول بی

34. merək'   hāt-ø.  
S.3SG:NOM  PST+3SG 

 «                    مرد آمد.»                                                                                             
35. ?awnā hāt'-ən.

S.3PL:NOM  PST+3PL 

 «آن ا آمدند.»                                                                                             
36. merək’-e  ?awnā giyānd-ən. 

A.3SG:ERG   O.3PL:ABS  PST+3PL 

 «مرد آن ا را برد.»                                                                                 
37. Wān merək' giyānd-ø.  

A.3PL:ERG  O.3SG:ABS PST+1SG 

 «آن ا مرد را بردند.»                                                                            
در جایگااه فاعا  فعا  الزم     «مرد»معنی  به «'merək»گروه اسمی  (34-37مهای  در مثال

میعادی،   ت و در جایگااه عاما  و در اول جملاة   حالات فااعلی اسا    برخاوردار از نشاان و   بی
از فعا    بنابرای  دارای حالت ارگییو است در حاالی کاه در جایگااه مفعاول قدا      و دار  نشان

نیاز  نشان و دارای حالت مطلق است. ای  وییگی در مورد ضامیر   میعدی زمان گذشیه نیز بی
نشاان و   م  بای در جایگااه فاعا  فعا  الز    «awnā?»کند. ضمیر سوم شخص جماع  فدق می

 دار و دارای حالات ارگییاو اسات. در    دارای حالت فااعلی اسات و در جایگااه عاما  نشاان     
نشان و دارای حالت مطلق است.  جایگاه مفعول زمان گذشیه نیز بی

  جاای مطابقات باا فاعا  از      فع  میعدی در زمان گذشیه از نظر شخص و شامار باه
نماید مبرای توضیخات بیشیر به بخاش قدا ، روش مطابقاه     مفعول آینده پیروی می

-43هاای م  مطلق در گویش کرمانجی مراجعه شود(. در هر یاک از مثاال   -ارگییو
غییار مفعاول باه فایغگان بعادی      ماند اما باا ت فعلی ثابت می ( با تغییر عام  پایانة38

کند.ن پیروی میفعلی نیز از آپایانة 

38. Hassan-e  ?az ?āvit-əm.  
A.3SG:ERG  O.1SG  PST+1SG 

 «حس  مرا را انداخت.»                                                                          
39. Hassan-e  t'o  ?āvit-i. 

A.3SG:ERG  O.2SG  PST+2SG 
«حس  تو را انداخت.»                                                                              

40. Hassan-e   ?aw ?āvit-ø. 
A.3SG:ERG  O.3SG   PST+3SG 

«حس  او را انداخت.»                                                                            
41. Hassan-e  ?am ?āvit-əne.

A.3SG:ERG  O.1PL PST+1PL 
«حس  ما را انداخت.»                                                                           

42. Hassan-e  hūn ?āvit-ən.
A.3SG:ERG  O.2PL PST+2PL 

«حس  شما را انداخت.»                                                                       
43. Hassan-e  ?awna ?āvit-ən.

A.3SG:ERG   O.3PL   PST+3PL 
«حس  آن ا را انداخت.»                                                                          

فعلی نیاز باه تداع آن تغییار کارده       پایانة ،( با تغییر مفعول38-43های م هریک از مثالدر 
فعلای همچناان از مفعاول     ( به رغم تغییر عام  پایاناة 44-49های م است در حالی که در مثال

 پیروی نموده است.
44. Mən Hassan ?āvit-ø. 

A.1SG:ERG O.3SG  PST+3SG 

 «م  حس  را انداخیم.»                                                                                  
45. T’a Hassan ?āvit-ø. 

     A.2SG:ERG  O.3SG PST+3SG

 «.انداخییتو حس  را »                                                                                
46. Wi Hassan ?āvit-ø. 
   A.3SG:ERG  O.3SG PST+3SG

 «او حس  را انداخت.»                                                                        
47. Ma Hassan ?āvit-ø. 
    A.1PL:ERG  O.3SG PST+3SG

 «ما حس  را انداخییم.»                                                                                 
48. Wa Hassan ?āvit-ø. 

    A.2PL:ERG  O.3SG PST+3SG

 «      .دحس  را انداخیی شما»                                                                           
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38. Hassan-e  ?az ?āvit-əm.  
A.3SG:ERG  O.1SG  PST+1SG 

 «حس  مرا را انداخت.»                                                                          
39. Hassan-e  t'o  ?āvit-i. 

A.3SG:ERG  O.2SG  PST+2SG 
«حس  تو را انداخت.»                                                                              

40. Hassan-e   ?aw ?āvit-ø. 
A.3SG:ERG  O.3SG   PST+3SG 

«حس  او را انداخت.»                                                                            
41. Hassan-e  ?am ?āvit-əne.

A.3SG:ERG  O.1PL PST+1PL 
«حس  ما را انداخت.»                                                                           

42. Hassan-e  hūn ?āvit-ən.
A.3SG:ERG  O.2PL PST+2PL 

«حس  شما را انداخت.»                                                                       
43. Hassan-e  ?awna ?āvit-ən.

A.3SG:ERG   O.3PL   PST+3PL 
«حس  آن ا را انداخت.»                                                                          

فعلی نیاز باه تداع آن تغییار کارده       پایانة ،( با تغییر مفعول38-43های م هریک از مثالدر 
فعلای همچناان از مفعاول     ( به رغم تغییر عام  پایاناة 44-49های م است در حالی که در مثال

 پیروی نموده است.
44. Mən Hassan ?āvit-ø. 

A.1SG:ERG O.3SG  PST+3SG 

 «م  حس  را انداخیم.»                                                                                  
45. T’a Hassan ?āvit-ø. 

     A.2SG:ERG  O.3SG PST+3SG

 «.انداخییتو حس  را »                                                                                
46. Wi Hassan ?āvit-ø. 
   A.3SG:ERG  O.3SG PST+3SG

 «او حس  را انداخت.»                                                                        
47. Ma Hassan ?āvit-ø. 
    A.1PL:ERG  O.3SG PST+3SG

 «ما حس  را انداخییم.»                                                                                 
48. Wa Hassan ?āvit-ø. 

    A.2PL:ERG  O.3SG PST+3SG

 «      .دحس  را انداخیی شما»                                                                           
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49. Wān Hassan ?āvit-ø. 
    A.3PL:ERG  O.3SG PST+3SG

 «آن ا حس  را انداخیند.»                                                                                  
 

 فروپاشی ساخت ارگتیو در گویش کرمانجی . 3. 5
ایا   ثیر عواما  زیاادی قارار دارد.    أت آن، تختیکی از عنافر موجود  تغییر زبان و فروپاشی 

عوام  و شرایط مخیلا    کرد.زبانی تقسیم  زبانی و درون ة برونبه دو دسی توان عوام  را می
د روش اساایفاده از نااتوان ماایاقیصااادی، اجیماااعی، سیاساای و فرهنگاای حاااکم باار مخاایط   

 د.نثیر قرار دهتأ های موجود در یک زبان را تخت ساخت
 در یاک جامعاة  گروه از گاروه دیگار   یک انزوای اجیماعی یا جغرافیایی عتوه بر ای ، 

ساازند.  هاا را مای  شود که عداارات و جملاه  هایی می اغلب منجر به واگرایی در روشزبانی، 
هاای مخیلا  تااریخی از شامال غربای باه       های خراساان در دوره  م اجرت تاریخی کرمانج

فروپاشای  تار شاده اسات.     هاای قادیمی   ایی بیشیر از سااخت به واگرمنجر شمال شرقی ایران 
هاای تغییار گاویش کرماانجی      ویش کرماانجی خراساان یکای از نشاانه    ساخت ارگییو در گ

تمایا  گویشاوران کرماانج باه اسایفاده از      خراسان اسات. یکای از عواما  م ام ایا  تغییار       
لگوهااای جااای ساااخیارهای قاادیمی و سااازگار نمااودن آن ااا بااا ا    یارهای جدیااد بااه ساااخ

در گاویش کرماانجی    ارگییاو حالات   ،دیگار  باه عداارت  واژی و نخوی قدلی اسات.   ساخت
جاوار در معارف فروپاشای اسات و      های هم ها و گویش ثیرپذیری از زبانأدلی  ت به خراسان

هاای   ترکیدای از سااخت   فاورت  در ساخت جمتت آن بهنظام حالت بنیادی  که  نآرغم  به
باا  و هاای گفیماانی    مفعولی است با ای  حال در برخای از موقعیات   -مطلق و فاعلی -ارگییو

پایوهش   گانیان گویشاوران کرماانج توساط نگارناد    شده از م آوری های جمعتوجه به داده
فروپاشی نظام حالت  ةججوار و در نیی های هم ها و گویش پذیری از زبانثیرأدلی  ت حاضر، به

گاویش  دهای افقای در   نظاام حالات   ،مفعولی-فاعلیمطلق و حرکت به سمت نظام  -ارگییو
چنای  در   گویشوران کرمانج و همبرخی از طور طدیعی در میان  وجود آمده و بهه ب کرمانجی

ماورد  شاود   مخساوب مای   زباان دوم عناوان   گویش کرمانجی برای آناان باه  میان کسانی که 
 گیرد.اسیفاده قرار می

نشاان داد   نشای  هاای ش ر  زباان  نفر از کرمانج 100از میان حدود  آمده دست ههای ب نمونه
از  ی نیاز ، الگوهاای دیگار  های میعدی زماان گذشایه   ساختساخت ارگییو در  که عتوه بر

در گاویش کرماانجی خراساان     حیای ناادر   گوناه، خنثای، و   سهمفعولی،   -، فاعلیافقیقدی  
انیقاال  یا فروپاشی در نییجه یک تغییر یک  ةدهند نشانتواند میها  دهتفسیر داشود. می  دیده
 6شاک   درهاا   نییجة تفسیر دادهباشد.  کام  مفعولی -ارگییو به فاعلی دهی نیمه نظام حالتاز 

% گویشوران کرمانج در خراساان از سااخت   54فقط  . طدق ای  نمودار،استشده نشان داده 
دهای   های موجاود حالات   ختگویشوران از دیگر سا و سایر کنندمطلق اسیفاده می -ارگییو

در سااخت افقای   میازان اسایفاده از   توجه در ای  آمار ای  است که  جالب ة. نکیاند ب ره برده
را نشان حد فاف  بی  ساخت ارگییو و فاعلی است که % 26حدود میان گویشوران کرمانج 

باه  تادریج و   از ساخت ارگییاو باه سااخت فااعلی باه     ای  بدان معنی است که انیقال  .دهد می
اتفاقی که در زبان فارسای از فارسای باسایان باه میاناه و       ؛گیردای فورت میمرحلهفورت 

 افیاده است.   نیز سپ  به فارسی معافر
 

 
 دهی در کرمانجی خراساننظام حالت .6شکل 

 
حالات افقای در ایا  گاویش مشا ود      تددی  وضعیت ارگییاو باه نظاام     ،های زیر در مثال

 است:
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نشاان داد   نشای  هاای ش ر  زباان  نفر از کرمانج 100از میان حدود  آمده دست ههای ب نمونه
از  ی نیاز ، الگوهاای دیگار  های میعدی زماان گذشایه   ساختساخت ارگییو در  که عتوه بر

در گاویش کرماانجی خراساان     حیای ناادر   گوناه، خنثای، و   سهمفعولی،   -، فاعلیافقیقدی  
انیقاال  یا فروپاشی در نییجه یک تغییر یک  ةدهند نشانتواند میها  دهتفسیر داشود. می  دیده
 6شاک   درهاا   نییجة تفسیر دادهباشد.  کام  مفعولی -ارگییو به فاعلی دهی نیمه نظام حالتاز 

% گویشوران کرمانج در خراساان از سااخت   54فقط  . طدق ای  نمودار،استشده نشان داده 
دهای   های موجاود حالات   ختگویشوران از دیگر سا و سایر کنندمطلق اسیفاده می -ارگییو

در سااخت افقای   میازان اسایفاده از   توجه در ای  آمار ای  است که  جالب ة. نکیاند ب ره برده
را نشان حد فاف  بی  ساخت ارگییو و فاعلی است که % 26حدود میان گویشوران کرمانج 

باه  تادریج و   از ساخت ارگییاو باه سااخت فااعلی باه     ای  بدان معنی است که انیقال  .دهد می
اتفاقی که در زبان فارسای از فارسای باسایان باه میاناه و       ؛گیردای فورت میمرحلهفورت 

 افیاده است.   نیز سپ  به فارسی معافر
 

 
 دهی در کرمانجی خراساننظام حالت .6شکل 

 
حالات افقای در ایا  گاویش مشا ود      تددی  وضعیت ارگییاو باه نظاام     ،های زیر در مثال

 است:
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50. ?az t'ərs-im.
    S.1SG:NOM  PST:1SG

 «م  ترسیدم.»                                                                                           
51. Wi ?az tərsānd-əm.

  A.3SG:ERG  O1.SG:ABS  PST:1SG

 «او مرا ترساند.»                                                                                    
52. Mən ?aw t'ərsānd-ø. 
   A.1SG:ERG O.1SG:ABS PST:3SG

 «ترساندم. م  او را»                                                                                  
دهای و هام نظاام     ، هام نظاام حالات   شاود  ( دیده می50-52های م گونه که در مثال همان

« "az?»مطلاق اسات. ضامیر اول شاخص مفارد       -فعلی حاکم بر آن ا از ناوع ارگییاو   ةمطابق
عنوان  کند و در ساخت میعدی به نشان و با فع  مطابقت می عنوان فاع  در ساخت الزم بی به

کناد.   نشان و با فعا  مطابقات مای    مانند فاع  فع  الزم بی عنوان مفعول به و بهدار  عام  نشان
گسسیه است اماا  -نشان ای  جمتت در گویش کرمانجی، ساخت ارگییو بنابرای  ساخت بی

مخیلا  درونای و    ثیر عواما  تاأ  هایی که زبان تخت موقعیتیعنی دار،  های نشان در موقعیت
ام چنای  نظا   داری حالت و هام  خت جمتت از نظر نشانمخیل  قرار گرفیه است، سا برونی

ع  در ساخت الزم حالات فاریح   فا ،به عدارت دیگر ؛شود مطابقه به ساخت افقی تددی  می
ن کناد در حاالی کاه مفعاول در سااخت میعادی زماا        و با فع  مطابقات مای  دارد نشان  یا بی

شود و دیگر باا فعا     غیرفریح میدار یا  مانند عام ، نشان گذشیه، بر ختف ساخت اولیه، به
داری و  دار حاکم در ای  جماتت هام از نظار نشاان     کند. بنابرای  ساخت نشان مطابقت نمی

فاریح و  فاورت غیر  نی عام  و مفعول به یک فورت و باه هم از نظر مطابقه افقی است یع
زم ابقاه نیاز فقاط در سااخت ال    از نظار مط  شاود.  فاع  به فورتی میفاوت و فریح بیاان مای  

های  فعلی با هیچ یک از موضوع طابقةفع  با فاع  برقرار است و در ساخت میعدی م مطابقة
 فعلی وجود ندارد و کامتً خنثی است. 

53. ?az t'ərs-im.  
  S.1SG:DIR  PST:1SG

«م  ترسیدم.»                                                                                      
54. Wi mən tərsānd-ø. 

 A.3SG:OBL  O.1.SG:ABS  PST:1SG

«او مرا ترساند.»                                                                                

55. Mən         wi t'ərsānd-ø.  
A.1SG:OBL  O.1SG:ABS PST:3SG 

 «م  او را ترساندم.»                                                                                
در جایگااه   «az?»ضمیر اول شاخص مفارد    ،( مشخص است54گونه که در مثال م همان

در آماده اسات و از نظار مطابقاه نیاز حالات        «mən»فاریح  فورت غیر دار و به مفعول نشان
نشاان   ت فع  بیدر ای  فور ؛مطلق فعلی را از دست داده و خنثی شده است -یومطابقه ارگی

کناد. باه ایا  سااخت از نظار       هاای فعلای مطابقات نمای     ماند و باا هایچ یاک از موضاوع     می
 گویند.  داری حالت و مطابقة فعلی ساخت افقی می نشان

 
 گیری نتیجه .6 

یاک نظاام حالات    نشاان، از   بای هاای   در سااخت داری حالات   نشاناز نظر گویش کرمانجی 
که از زباان ایرانای باسایان باه      ایوییگی ،فریح برخوردار استغیردر برابر ه فریح اندوگ

هاای اسامی کاه در جایگااه فاعا  و       گاروه  ،در زمان حال ،به عدارت دیگر .ارث برده است
عاول  های اسامی کاه در جایگااه مف    نشان و گروه دارای حالت فریح یا بی ،عام  قرار دارند

باه ایا  الگاو نظاام      ،زباانی  سای شنا در ردهدار دارناد.   فاریح و نشاان  ، حالات غیر قرار دارند
یعادی زماان   هاای م  های دوگانه در ساخت گویند. ای  حالت میمفعولی  -دهی فاعلی حالت

های زماان حاال ایا  مفعاول اسات کاه در حالات         ختف ساختگذشیه میفاوت است و بر
دار اسات. در   فریح و نشاان غیر حالتعام  دارای  ،در عوفنشان قرار دارد و  فریح و بی

عاما  دارای   ،باه عداارت دیگار   نامناد.  مطلاق مای   -ای  وییگی را ارگییاو  ،شناسی زبانی رده
کاه الگاوی    نشان است. باه دلیا  ایا     مطلق و کامتً بیدارای حالت ارگییو و مفعول  حالت
مفعولی  -دهی فاعلی ز نظام حالتفورت ترکیدی ا داری حالت در گویش کرمانجی به نشان

ارگییاو یاا گسسایه     هاای نیماه   زباان  شناسی در ردة ای  زبان از نظر رده ،مطلق است-و ارگییو
 مشاهده است.  های ایرانی قاب  از زبان بسیاری که در ای وییگی ،قرار دارد

 دار کاامتً  نشانهای گفیمانی  در موقعیتداری حالت در گویش کرمانجی  موضوع نشان
دارد اما ای  تغییار   یمفعول -داری حالت فاعلی و گرایش کام  به سمت نشان میفاوت است

هاای میعادی    که ساخت قد  از ای  ،به عدارت دیگر ؛افید فورت کامتً تدریجی اتفاق می به
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د. کننا از نوعی الگوی افقی پیروی مای  ،مفعولی تددی  شوند -فورت فاعلی زمان گذشیه به
شاوند. اماا    دار مای  ام  و مفعول به یک شک  و فاع  به شک  دیگر نشانع ،در الگوی افقی
دار  فاع  و عام  به یک شک  و مفعاول باه شاکلی دیگار نشاان      ،مفعولی –در الگوی فاعلی

مطلق نیز فاع  و مفعول به یک شک  و عام  به شاکلی دیگار     -شوند. در الگوی ارگییو می
مشااهده   داری گاویش کرماانجی قابا     الگوی نشاان ها در  شوند. هرسه ای  نظام دار می نشان

ریاق  هاای فعلای از ایا  ط    یاک از موضاوع   بینی نقاش و حالات هار    است بنابرای  برای پیش
 . نماید ضروری میداری حالت در گویش کرمانجی  عدی نشانبُ بررسی چند
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 چکیده
هوا   سرزمین ایران با توجه به گستردگی و تاریخ طوالنی آن دارای گووی  

از دیرباز در ایران رایو    ها که این گوی های زبانی متنوعی است.  و گونه
انود. ایون توأثیر در     اند، بر برخی از متون فارسی کهن نیز تأثیر گذاشته بوده

هوای دیرور زبوان     متون پی  از دورة مغوو  ددورة توووینب بوی  از دوره   
هوای فلیوی دورة توووین،     سواخت  بورای نوونوه در   شوود.  فارسی دیده موی 
ارد زبوان فارسوی ملیوار    و هوا  د که مسویوا  از گووی   نشو عناصری دیده می

اند عبارتند از:  . برخی از این عناصر که در مقالة حاضر بررسی شدهاند شده
، «گوی -»هوای آن، پسووند تواجیوی     و گونوه « -/ هوو  -هواز »پیشوند فلیوی  
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