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گیرد که در مورد بررسی قرار می) ايپاوه(هورامی در این مقاله ساخت فعلی خاصی در گویش 

شود و از پیوند نحوي افعال مضارع اخباري، تأکیدي نامیده می- این جستار ساخت استمراري
بروز برخی تبعات . شوداین افعال تشکیل میسازندةماضی استمراري و ماضی ساده با مصدر 

دم امکان حضور مفعول صریح به صورت نظیر ع(ها رانحوي مترتب بر تشکیل این ساخت
و نیز استفاده از نظام واژه بستی به عنوان 1هاي متعدي غیرکناییگروه اسمی آشکار در ساخت

2توان با تکیه بر مالحظات حالت و مفهوم صافی حالتمی) یگانه راهکار بروز موضوع درونی

این . بستی فعلی استواژها، نظام هرفته در این قبیل ساختکاربستی بهنظام واژه. تبیین کرد
شوند، داراي بستی همچون وندهاي مطابقه به فعل متصل مینظام که در آن عناصر واژه

ها را گیري این ساختچگونگی شکل. مطابقه و معرفی موضوع استدوگانۀهاي نحوي کارکرد
.شرح و توصیف کرد3ساختار اطالعاتینظریۀتوان از منظري اطالعاتی و با توجه به نیز می

. روندکار میفعل بهلستمراري یا بیان تأکید بر روي عمهاي فعلی براي بیان نمود ااین ساخت
تفاوت میان این کارکردهاي . تر استنشاندر این میان کارکرد بیان نمود استمراري به مراتب بی

. تبیین کرد5هاي اطالعاتیانونو ک4هاي تقابلیتوان با توجه به تمایز میان کانوندوگانه را  می

بستی تأکیدي؛ نظام واژه-هاي استمراريامی؛ ساختگویش هور: واژگان کلیدي
.ساختار اطالعاتی؛ کانون اطالعاتی؛ کانون تقابلینظریۀضمیري؛ 

y.karimi@hotmail.com: مسئولرونیکی نویسندهنشانی پست الکت
1. non-ergative
2. case filter
3. information structure
4. contrastive focus
5. informative focus
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مقدمه-1
شمال غربی از شاخۀي ایرانی نو است که در هازبانیکی از گویشی گورانی وهورامی
هورامان در دو کشور ایران و عراق بین منطقۀ. ي ایرانی غربی قرار داردهازبانگروه 

گویشوران هورامی در ایران در دو استان کرمانشاه و . مناطق کردنشین واقع شده است
در مورد ماهیت . دانندکردستان سکونت دارند و همگی خود را متعلق به ملیتی کرد می

هاي متفاوتی ي ایرانی دیدگاههازبانانوادگیِ خشجرةگویش هورامی و جایگاه آن در 
هاي کردي گورانی و زازا اي از گویشهورامی را گونه) 1358(ارانسکی. وجود دارد

هاي گورانی و زازا از ان گویشهاي چشمگیر زبانی میبه باور وي وجود تفاوت. داندمی
آن داشته تا برهاي کردي از سوي دیگر بسیاري از محققان راسو و سایر گویشیک

هاي یی متفاوت و مجزا از زبان کردي و مرتبط با گویشهازبانهاي مذکور را گویش
) 1966(مکنزي. خزر بدانندکرانۀهاي و یا گویش) نظیر گویش سمنانی(مرکزي ایران

معتقد است که پیچیدگی فرایندهاي نحوي و ساختواژي گویش هورامی، این گویش را 
همچون سایر مکنزي نیز هورامی را . یاي زبان کردي مبدل کرده استاي در دربه جزیره

در . داندخزري میهاي هایی مستقل از کردي و جزو لهجههاي گورانی و زازا، زبانزبان
بر . شودنظر گرفته میاي از زبان کردي درگونهمثابۀحاضر نیز گویش هورامی به مقالۀ

به توانمحدود در مرزهاي ایران را میمبناي مالحظات جغرافیایی گویش هورامی
ۀمختص منطقۀمنطقۀ هورامان لهون و گونمختص ۀنگو: عمده تقسیم کردگونۀدو

هایی هایی از استان کرمانشاه و بخشهورامان لهون شامل بخشۀمنطق. هورامان تخت
هورامان تخت در مرزهاي استان کردستان ۀمنطق. از مناطق کردنشین کشور عراق است

گویش عمدةۀو گونشایان ذکر است که در هر یک از این د. محصور شده است
ها  از هر چند که این گونه. خوردهاي زبانی متنوعی به چشم میهورامی نیز تفاوت

ها در نا اختالفات همزمانی موجود میان آگیرند، اممنبع زبانی واحدي سرچشمه می
ةا هر محققی که قصد تحقیق دربارتگرددواجی و دستوري سبب می-واژهاي حوزه
هایی یکدست و هاي مختلف گویش هورامی را دارد، براي برخورداري از دادهجنبه

.بندي چندگانه قائل شودگام نخست به این تقسیمهمگن و نیز نیل به نتایج مرتبط در
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اي این گویش به عنوان معیار مطالعه اختیار شده است پاوهگونۀدر پژوهش حاضر 
اي گویش هورامی پاوهگونۀآید، منظور و هر جا سخن از گویش هورامی به میان می

.است
هاي فعلی خاصی وجود دارند که فقط مختص این گویش در گویش هورامی ساخت

تشکیل ءدو جزها از این ساخت. شوندهاي کردي مشاهده نمیهستند و در سایر گویش
به ay-در گویش هورامی با افزودن تکواژ مصدر(ها مصدر استجزء اول آن: اندشده

تواند یکی از سه ها میو جزء دوم این ساخت.) شودماضی افعال ساخته میستاك
که از مصدر صورت فعلی مضارع اخباري، ماضی استمراري و یا ماضی ساده باشد 

در این میان کاربرد این ساخت با مضارع . شوندگرفته میذکرشده در جزء اول بر
.تر استري و ماضی استمراري به مراتب رایجاخبا

هاي فعلی این است که مفعول صریح آنها در قابل توجه در مورد این ساختۀنکت
امکان ) سادهۀهاي دستوري به استثناي گذشتزمانۀکلّیدر(هاي متعدي غیرکناییساخت

ةمرجع با سازبست ضمیريِ همبروز به شکل گروه اسمی را ندارد و تنها به صورت واژه
استفاده از گروه اسمی . شودمفعول بر روي جزء مصدري ساخت مذکور ظاهر می

در . شودمفعولی به همراه این افعال موجب غیر دستوري شدن ساخت حاصل می
بست ضمیري جز مصدري میزبان واژه) سادهۀگذشت(الزم و متعديِ کناییهايساخت

. یابدبستی را نیز نمیمجال بروز واژهو مفعول صریح حتیمطابقه با فاعل است 
به (یافتهتوانند به صورت تخفیفهاي اسمی تنها زمانی میجایی که گروهاز آن

در عبارات زبانی ظاهر شوند که به نحوي از ) بستی و یا محذوفشکل ضمیري، واژه
ل ها براي مخاطب کالم قاببرانگیخته شده باشند و مصداق آنقبل در الگوي کالمی

توان به عنوان هاي غیرکنایی را میقابلیت بازیابی مفعول صریح در ساختبازیابی باشد، 
با توجه به . گرفتر نظهاي مذکور درتشکیل ساختتشکیل یا عدمةکنندمعیار تعیین

توان هاي موردنظر میگیري ساختاهمیت مالحظات گفتمانی و کالمی در روند شکل
براي توجیه مراحل مختلف این روند بهره ) 1994(لمبرکتساختار اطالعاتیۀاز نظری
.   جست
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بیان نمود استمراري  به هنگام کاربرد : ند ازاعبارتلیهاي فعکارکردهاي این ساخت
با افعال مضارع اخباري و ماضی استمراري و نیز نشان دادن مفهوم تأکید بر روي عمل فعل 

توان با مایز میان این کارکردهاي دوگانه را نیز میت. به هنگام کاربرد با افعال ماضی ساده
تبیین ) 2001(هاي تقابلی از دیدگاه گیونکانونهاي اطالعاتی و میان کانونرجوع به تقابل 

.کرد
ها، برخی هاي مرتبط با این ساختشود تا ضمن معرفی دادهدر این مقاله سعی می

در . العاتی مورد بررسی قرار گیردآنها نیز به لحاظ نحوي و اطعمدةهاي از ویژگی
ها توصیف هاي این ساختشود و ویژگیهاي زبانی مرتبط ارائه میبخش دوم داده

شده در این زمینه خواهد مطالعات انجامۀبخش سوم به بررسی پیشین. اهند شدخو
ها، یعنی کوشیم تا پیامد نحوي تشکیل این ساختدر بخش چهارم می. پرداخت

. یمبا رجوع به مفهوم صافی حالت تبیین کنرا اسمی مفعولیان حضور گروهامکعدم 
پردازد و هاي مذکور میرفته در ساخترکابستی بهبخش پنجم به بررسی نظام واژه
هاي گیري ساختدر بخش ششم به فرایند شکل.کندکارکردهاي اصلی آن را بیان می

نگاهی خواهیم افکند و در ) 1994(مبرکتساختار اطالعاتی لۀالذکر از منظر نظریفوق
این ساخت فعلی را با رجوع به آراي ۀنیز تفاوت میان کارکردهاي دوگانبخش پایانی

.هاي تقابلی شرح خواهیم دادهاي اطالعاتی و کانوندر باب کانون) 2001(گیون

ها  ارائه و توصیف داده-2
نکته براي درك بهتر خصوصیات این هاي زبانی، ذکر دو پیش از پرداختن به داده

نیز ) 1966(نخست اینکه همانطور که مکنزي. رسدها ضروري به نظر میساخت
براي افزودن . روندمیکارهاي مذکور تنها با افعال ساده بهکند ساختنشان میخاطر

کار واجشناختی تکیه استفاده وها به افعال مرکب از سازمعانی مختص به این ساخت
دوم اینکه به . گردددار میمرکب تکیهشود، بدین ترتیب که جزء غیر فعلیِ فعل یم

خاطر تأثیر مستقیم وضعیت اطالعاتی ارکان جمله بر روي امکان یا عدم امکان استفاده 
تأکیدي، باید توجه کافی به ساختار اطالعاتی و  بافت -هاي فعلی استمرارياز ساخت
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با تمرکز صرف بر صورت این افعال و . ها مبذول شودزبانی و غیرزبانی این ساخت
توان تصویر جامع و مانعی از ها نمیشرایط اطالعاتی حاکم بر تحقق آنپوشیدن ازچشم

.داددستهرفتار این قبیل افعال ب
هاي زبانی نشان أکیدي را در بافتت-هاي فعلی استمراريهاي زیر کاربرد ساختمثال
:دهندمی

اخباريمضارع -2-1
:  افعال الزم

ma -kar -i?eščA).١
استمراري           چه                                                           -کنیمی-)م.2(

»کنی؟چه کار می«
B) gel-ay                     ma –gel -u.

)مصدر(گشتناستمراري-گردم می-)   م.ا(
». گردمدارم می«

Baba-t   češ ma-kar-o?)A.٢
چکار     پدرت                               استمراري-کندمی-)  م.3(

»پدرت مشغول چه کاري است؟«
B)          luw-ay              m -al -o.

)                                                                                                                            رمصد(رفتناستمراري-رودمی-) م.3(
».قصد رفتن دارد/ رود ارد مید«

شود به دلیل فقدان موضوع درونی در هاي فوق مشاهده میکه در دادهطورهمان
، به هنگام کاربرد ساخت مذکور با این دسته افعال، جزء الزمساخت موضوعی افعال 

بستی نیست و وند تصریفی مطابقه با فاعل بر روي فعل، مصدري میزبان هیچ  واژه
جایی که گویش هورامی از جمله از آن. کندر فاعل را مشخص میشخص و شما
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نظر تظاهر هاي موردتواند در ساختاست، گروه اسمی فاعلی می6ي ضمیراندازهازبان
.آشکار نداشته باشد

:افعال متعدي
A) češ      ba       sipal -aka - an        ma-kar-i?.٣

با      چکار                                                                      جمع   تکواژ معرفگی     لباس تکواژاستمراري   –کنی می- )م.2(
»ها را چه کار کنی؟خواهی لباسمی«

B) šet-ay -šan ma- šor -u
)مصدر(شستن )       ج.3(بست مفعولیاستمراري         واژه-می شویم  -) م.1(

».قصد دارم بشویمشان/ شویمشان دارم می«
A)  luwa         čašt –aka -ay                  buwara.٤

برومعرفگی      غذا  تکواژلیحالت نماي مفعوبخور  
»!برو غذا را بخور«

B) alan       ward-ay -š                               mo-war-u
حاال    ) مصدر(خوردن)  م.3(مفعولیبستواژهاستمرار-خورممی-) م.1(

».بخورمشدارم قصداآلن./ خورمشمیدارماآلن«
c*) alan       čašt -aka -ay          ward-ay        mo-war-u.

مفعولی  تکواژ معرفگی   غذا    حاال              تکواژ) مصدر(استمراري  خوردن- خورممی- )م.1(
، مفعول صریح تنها موردنظری در صورت استفاده از افعال متعدي در الگوي فعل

براي تحقق این . بست مفعولی بر روي جزء مصدري ظاهر شودتواند به صورت واژهمی
در الگوي کالمی موجود وع درونیِ فعل از قبل به نحوي امر باید مصداق موض

شایان ذکر است که مفعول . برانگیخته شده و براي مخاطب کالم قابل بازیابی باشد
ها ظاهر تواند به صورت گروه اسمی آشکار در این ساختنمیه گاصریح هیچ

در مورد این دسته از افعال نیز وند تصریفی ). cمثال(شود
.کندمیمطابقه با فاعل، شخص و شمار فاعل را مشخص 

6. Pro-drop
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ماضی استمراري-2-2
:افعال الزم

A) hizi              češ           karish-i         dele bakh -i?.٥
دیروزکارچهکردي می-)م.2(درباغفاعلیغیرحالت

»باغ؟درکرديمیکار چهدیروز «
B)harpesa              gel-ay              gele-ne.

طوري                                                         همین)مصدر(گشتنگشتم می-)م.1(
».زدممیچرخطوريهمینداشتم«

A)     hizi     baba -t            češ          kar -e?.٦
دیروز  پدر )م.2(ملکیبستواژهچکار   کردمی-)م.3(شناسه

»؟بودکاريچهمشغولپدرتدیروز«
B)        ram-ay                   ram-e.

)مصدر(دویدندوید می-)م.3(شناسه
».دویدمیداشت «

، به دلیل فقدان موضوع درونی، جزء 1- 1هاي بخش در جمالت فوق همچون داده
بستی نیست و وند تصریفی روي فعل شخص و شمار فاعل مصدري میزبان هیچ عنصر واژه

کار رفته در هتصریفی مطابقه بدر گویش هورامی وندهاي (.کندمیجمله را مشخص 
هاي ماضی استمراري هاي مضارع متفاوت از وندهاي تصریفیِ موجود در ساختساخت
.)هستند

:متعديافعال
A)  hizi češ-et ba dowry –aka - y kard?.٧

دیروزچکار-)م.2(بست فاعل واژهبابشقاب -معرفگی-علینماي غیر فاحالتکرد 
»دیروز چکار کردي با بشقاب؟«

B)     šet-ay -š                       šoren-e ka   kowt
)مصدر(شستن) م.3(واژه بست مفعولیشستم         می-)م.1(که افتاد      

».داشتم می شستمش که افتاد«
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فعلیِ ماضی استمراري تفاوتی با شرایط ذکر هايشرایط حاکم بر تشکیل ساخت
در این دسته از افعال نیز . نداردهاي مضارع اخباري متعدي شده در ارتباط با ساخت

بست مفعولی بر روي جزء مصدري ظاهر تواند به صورت واژهمفعول صریح تنها می
. بدین منظور مصداق مفعول صریح باید در الگوي کالمی برانگیخته شده باشدشود و

همچون موارد پیشین، وند تصریفی شایان ذکر است که در افعال ماضی استمراري،
و گویش در زبان کردي(.دهدمیبر روي فعل، شخص و شمار فاعل را نشان مطابقه  

هاي مضارع از الگوي حالت استمراري همچون ساختۀهاي گذشتهورامی، ساخت
.)کنندمیمفعولی پیروي 

سادهماضی-2-3
A)sipal –aka -at                         fra zarif-an.٩

لباستکواژ معرفگی )   م. 2(بست ملکیواژهخیلی زیبا   -است 
ja behnam -i               gertan-et?

ازبهنام-حالت غیرفاعلیی      گرفت-)  م.2(
»گرفتی؟قرضبهناماززیباست،خیلیلباست«

B) na ,         as-ay -am            asan
!                                                نه)     مصدر(خریدن-)م.1(بست فاعلیخرید         واژه

»)با تاکید(.خریدمخودم«
ساده از نظام ۀهاي زبان کردي در زمان گذشتیشگویش هورامی همچون دیگر گو

در این صورت از سازوکار متفاوتی براي نشان . برخوردار است7مطلق-کناییحالت
؛ بدین ترتیب که شودمیجمله استفاده ةن روابط دستوري میان اجزاي سازندداد

میزبان ) به غیر از خود فاعل(صر نحوي آشکار پیش از فعل  جملهنخستین عن
بیانگر شخص و شمار مفعول بست مطابقه با فاعل است و وند تصریفی روي فعلواژه

هاي فعلی مورد بحث، از آنجایی که تنها عنصر نحوي در ساخت. باشدصریح جمله می
مرجع با فاعل به جزء بست همغیرفاعل موجود جزء مصدري ساخت فعلی است، واژه

7. ergative-absolutive
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وند تصریفی مطابقه بر روي فعل نیز نمایانگر شخص و شمار . شودمصدري متصل می
آید در صورت استفاده از طور که از توضیحات فوق بر میهمان. مفعول صریح است

معناي تأکید بر روي عمل فعل، ث با افعال ماضی ساده جهت افادةالگوي مورد بح
. بست مطابقه را نیز نداردمفعول صریح حتی مجال بروز به شکل واژه

تحقیقۀپیشین-3
ازیم که به طور مستقیم یا پرددر این بخش به شرح و تحلیل برخی از آثاري می

پیش از هر چیز . اندتأکیدي پرداخته-هاي فعلی استمراريمستقیم به مبحث ساختغیر
کدام باید این مطلب را عنوان کرد که فصل مشترك تمام این آثار این است که در هیچ

ها جمالت حاوي این ساختةاز آنها به نقش بافت و وضعیت اطالعاتی عناصر سازند
.اي نشده استهاي فعلی اشارهي کاربرد این ساختبر رو

ترین توصیف در بخش کوتاهی از کتاب گویش اورامان، که کامل) 1966(مکنزي
زبانشناختی موجود از گویش هورامی است و بر اساس گونۀ نوسودي گویش تدوین 

مکنزي تنها . استنظر این پژوهش پرداختههاي مدشده است، به بررسی ساخت
رکرد این ساخت را بیان نمود استمراري دانسته و سخنی از کارکرد بیان تأکید بر کا

هاي مکنزي کاربرد این ه در دادهکشایان ذکر آن. میان نیاورده استروي عمل فعل به
مکنزي در ادامه به تحلیل فرایند . شودساخت فعلی در زمان ماضی ساده مشاهده نمی

ها نوعی او معتقد است که جزء اول این ساخت. کندمیتشکیل این دسته از افعال اشاره
. قید است و کارکرد این نوع خاص از قیود افزودن نمود استمراري به معناي افعال است

هاي که با تکیه بر مالكچرا؛تواند قرین حقیقت باشدواضح است که این تحلیل نمی
نحوي شناسایی انواع کلمه -هاي واژيبندي اقسام کلمه و هچنین آزمونمعنایی طبقه

انواع قیود در گویش هورامی . هاي مذکور را قید دانستتوان جزء اول ساختنمی
که جزء مصدري حال آن؛هاي مختلف جمله حضور یابندتوانند آزادانه در جایگاهمی

تواند از فعل اصلی جدا شود و به تنهایی در وجه نمیهاي فعلی مذکور به هیچساخت
تر اشاره شد جزء آغازین این طور که پیشهمان. هاي مختلف ظاهر شودجایگاه
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ماضی ها که وجه تمایز صوري آنها با افعال مضارع اخباري، ماضی استمراري و ساخت
نحوي - هاي واژيصحت این مطلب را آزمون. ساده است، صورت مصدري است

ساز در گویش واژ مصدرکه یگانه تک–ayافزون بر این حضور تکواژ . کنندتصدیق می
.تواند باشدهورامی است، دلیل دیگري بر مصدر بودن این اجزا می

تأکیدي اختصاص -هاي استمراريبخش کوتاهی را به ساخت) 1386(رحیمی
ها بیان نمود استمراري وي نیز بر این باور است که یگانه کارکرد این ساخت. استداده

ناظر با افعال مضارع مستمر در زبان فارسی ها متبه زعم رحیمی این ساخت. است
هاي فعلی ب مصدر و صورتها از ترکیاو معتقد است که این ساخت. هستند
در بحث رحیمی نیز . اندمضارع اخباري و ماضی استمراري تشکیل شدهةشدصرف

.استفعال ماضی ساده به میان نیامدههاي مذکور با اسخنی از کاربرد ساخت
، به بحث »سازي در گویش هورامیمضاعف«اي با عنوان در مقاله)1386(زاهدي

گویش در8سازياشکال و کاربردهاي مختلف فرایند ساختواژي مضاعفةدربار
از نظر . نوسودي استگونۀهاي زاهدي نیز مبتنی بر ها و تحلیلداده. پردازدهورامی می
افعال ةسازي در حوزی از فرایند مضاعفبحث مصادیقهاي فعلی موردوي ساخت

. هستند
ابتدا : دهدرح میهاي فعلی مذکور را بدین ترتیب شزاهدي مراحل تشکیل ساخت

. شوندمضارع اخباري یا ماضی استمراري به صورت کامل تکرار میةشدافعال صرف
همراه را به-miپیشوند مضارع اخباريو-maدر صورتی که فعل پیشوندهاي نفی

درگام بعدي وند تصریفی انتهاي فعل از . شوندها نیز عیناً تکرار میباشد، آنداشته
در پایان . شودجایگزین آن می- ayتکواژ گردیده وشده حذفسازيصورت مضاعف

وي بر این باور . گیردعنصري که حاصل این فعل و انفعال است قبل از ستاك قرار می
و یا تأکید است، با این تذکر که هاي فعلی بیان استمراراست که کارکرد این ساخت

اخباري و یا ماضی استمراري بکاررفته بیان تأکید تنها زمانی میسر است که فعل مضارع
شده سازيدر این ساخت حامل تکواژ نفی باشد و این تکواژ عیناً در صورت مضاعف

8. reduplication
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نفی و اي گویش هورامی تکواژپاوهگونۀشایان ذکر است که در . باشدشدهنیز تکرار
. ها را ندارندوجه مجال بروز در این ساختتکواژ مضارع اخباري به هیچ

تاکیدي-هاي فعلی استمراري تبیین پیامد نحوي ساخت-4
هاي فعلی ها بیان شد، به هنگام کاربرد ساختگونه که در بخش توصیف دادههمان

، مفعول 9مفعولی-ینظام حالت فاعلچهارچوبتأکیدي با افعال متعدي در -استمراري
بست شود و همواره به صورت واژهگاه به صورت گروه اسمی آشکار ظاهر نمیصریح هیچ

توان با رجوع به مفهوم صافی حالت می. گیردمفعولی بر روي جزء مصدري قرار می
حالت نظریۀصافی حالت به عنوان بخشی از . داد نحوي فوق پیدا کردتوجیهی براي رخ

. مطرح شد10گزینیحاکمیت و مرجعیۀنظرچهارچوبدر 
به هر گروه اسمی «:کندگونه تعریف میصافی حالت را این)1992(هگمن

هاي اسمی به عبارت دیگر حضور گروه. »آشکاري در جمله باید حالت اعطا گردد
در یک ساخت، باعث غیر دستوري ) اعم از حاالت ذاتی، ساختاري(آشکار فاقد حالت

توان تأکیدي می- هاي فعلی استمراريدر مورد ساخت. شوداص میشدن آن ساخت خ
یک چهارچوبمتعدي در ةشدشدن مصدر به فعل صرفطور استدالل کرد که افزودهنای

رو از این. کندسازوکار نحوي، توانایی اعطاي حالت مفعولی را از فعل متعدي سلب می
صورت آشکار در جمله موجب به گروه اسمی مفعولی بدون حالت مانده و حضور آن

بست ضمیري ورت واژهلذا مفعول صریح به ص. شودغیردستوري شدن جمله می
حضور موضوع . شودموضوع درونی فعل بر روي جزء مصدري ظاهر میةکنندمعرفی

بروز مفعول صریح به شکل . کندبستی صافی حالت را نقض نمیبیرونی به شکل واژه
11میسر است که مصداق مفعول صریح  بخشی از اطالع کهنهواژه بستی نیز تنها هنگامی

.کنندگان در کالم باشدمفروض مشارکتةبه دیگر سخن بخشی از پیش انگارو یا

9. nominative-accusative
10. government and binding theory
11. given information
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مطرح شد این بود 3-1افعال ماضی ساده متعدي در بخش ةمهمی که دربارۀنکت
نظام که به هنگام استفاده از افعال ماضی ساده به دلیل تغییر نظام حالت از

مرجع بست هممطلق، جزء مصدري همواره میزبان واژه-مفعولی به نظام کنایی-فاعلی
عدم . بست مفعولی در ساخت فعلی وجود نداردبا فاعل است و جایی براي بروز واژه

ها و بستتوجیه کرد که ترتیب توزیع واژهگونهاینتوانمیحضور مفعول صریح را 
تابعی از نظام حالت حاکم برموردنظرهاي فعلی بقه در ساختوندهاي تصریفی مطا

مطلق، -متعدي به دلیل مقتضیات نظام حالت کناییةدر افعال ماضی ساد. آنها است
- بست هموند تصریفی فعلی الزاماً با شخص و شمار مفعول صریح مطابقت دارد و واژه

در مورد ساخت فعلی مورد که (غیر فاعلیةبا فاعل باید بر روي نخستین سازمرجع
از طرف دیگر عنصر مصدري . سازي شوددوگان) بحث این مقاله جزء مصدري است

تواند میزبان یک هاي مورد بحث به عنوان یک جایگاه نحوي واحد تنها میساخت
جزء (نیز ظرفیت عنصر میزبانبنابراین به دلیل الزامات ساخت کنایی و؛بست باشدواژه

. یابدمرجع با فاعل مجال بروز میبست همژه، فقط وا)مصدري

تأکیدي-هاي فعلی استمراريکاررفته در ساختهبستی بتحلیل نظام واژه-5
به »بستی در فارسی میانه و نوتحول نظام واژه«اي با عنواندر مقاله) 1387(مفیدي

او پس از . دپردازتاریخی میةبستی زبان فارسی در سه دوراژهبررسی وضعیت نظام و
کدام، چنین هاي رفتاري هرها و ویژگیبستمعرفی دو جایگاه مختلف ظهور واژه

است، بستی جایگاه دوم برخوردار بودهگیرد که زبان فارسی میانه از نظام واژهنتیجه می
بستی فعلی هم به نظام جایگاه دوم افزوده شده و هر نظام واژه،در زبان فارسی نو قدیم

بستی فعلی، نظام اند و در زبان فارسی نو جدید نظام واژهداشتهار هم وجوددو در کن
ارز با وندهاي هاي ضمیري در زبان فارسی را همبستمفیدي واژه. حاکم و غالب است

وي با استناد به . کندها را مطابقه معرفی میداند و یگانه کارکرد نحوي آنمیمطابقه
هاي ضمیري بستبست مضاعف، این ادعا را که واژهاي تحت عنوان واژهوجود پدیده

ي به هنگام اعمال پدیده. داندتوانند نقش موضوعی هم ایفا کنند مردود میفارسی می
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بست مضاعف، به رغم وجود گروه اسمی آشکار در جایگاه موضوع درونی یا واژه
در . ودشبست ضمیري نیز با همان نقش نحوي در جمله ظاهر میبرونی، یک واژه

. بست را یکی از موضوعات فعل دانستتوان واژهنتیجه نمی
تأکیدي در دو حالت پذیراي -هاي فعلی استمراريطور که اشاره شد ساختهمان

هاي که مصداق مفعول صریحِ فعل متعدي در صورتنخست هنگامی: شوندمیبستهواژ
است، در این بردشناختی جمله کارةانگارضی استمراري جزئی از پیشمضارع اخباري و ما

که این ساخت در نظام دوم هنگامی. شودموضوع درونی میةندکنبست معرفیمورد واژه
بست مطابقه با فاعل شود، در این حالت واژهکار برده میهحالت کنایی با فعل ماضی ساده ب

کند که کار میهاي مربوط به ساخت مورد بررسی این نکته را آشدقت در داده. شودظاهر می
چرا که در صورت نیاز ؛استها از نوع نظام فعلیکار رفته در این ساختهبستی بنظام واژه

بست در جمله، این جزء مصدري ساخت فعلی است که به عنوان میزبان عمل به حضور واژه
بحث، نقش نحويهاي فعلی موردها در ساختبستاما در مورد کارکرد نحوي واژه. کندمی

هاي غیرکنایی نظام در ساخت. هاي کنایی پذیرفتتوان تنها در مورد ساختمطابقه را می
بست مضاعف که مفیدي از واژهپدیدة. وع درونی را برعهده داردبستی نقش معرفی موضواژه

کار برده هتوانند براي معرفی موضوعات بهاي ضمیري میبستآن براي رد این ادعا که واژه
زیرا. یت نداردهاي مورد بحث ما اساساً موضوعده کرد، در ارتباط با ساختشوند استفا

رت گروه تواند به صوها نمیطور که به دفعات تصریح شد مفعول صریح در این ساختهمان
بست ضمیري با نقش نحوي موضوع و زمان واژهظهور هم؛ پساسمی آشکار ظاهر شود

تأکیدي ممکن -هاي فعلی استمراريقا ًدر ساختگروه اسمی آشکار با همان نقش نحوي مطل
.نیست

نظریۀتأکیدي بر اساس - هاي فعلی استمراريتبیین چگونگی عملکرد ساخت-6
ساختار اطالعاتی

هاي تحلیلی فراگیر و مطابق با واقعیت از ساختۀاز این اشاره شد که براي ارائپیش
فت زبانی و فرازبانی و نیز تأکیدي در گویش هورامی توجه به با-فعلی استمراري
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دقت به . استبحث الزامیهاي موردشرایط اطالعاتی حاکم بر کاربرد صحیح ساخت
هاي مذکور راه را براي نگریستن به ابعاد مختلف این هاي اطالعاتی ساختجنبه

در این بخش به طور . کندهاي اطالعاتی و کالمی باز میها از منظر دیدگاهساخت
هاي مورد بحث از دیدگاه شود تا چگونگی تشکیل و عملکرد ساختیمختصر سعی م

.ساختار اطالعاتی شرح شودنظریۀ
) 1994(دکتري خود، تعریف لمبرکتۀدر بخشی از فصل اول رسال) 1380(خرمایی

: کندگونه نقل میساختار اطالعاتی را ایننظریۀاز 
بخش بر طبق وضعیت ذهنی در این. ساختار اطالعاتی بخشی از دستور جمله است«

تارهاي با ساخنمودهاي مفهومی وضعیت امور کنندگان در کالم، قضایا به عنوان مشارکت
دستوري به -کنندگان در کالم از این ساختارهاي واژيمشارکت. شونددستوري جفت می-واژي

».کنندعنوان واحدهاي اطالعاتی موجود در بافت استفاده می
گیري و پیشبرد شکلۀلحظتعریف این است که در لحظهمستتر در اینمفهوم بنیادي 

از سوي گوینده هر جمله و عبارت زبانی ةره وضعیت اطالعاتی عناصر سازندکالم، هموا
شود و متناسب با ارزش اطالعاتی این آزمایش و محک گذاشته میۀو شنونده در بوت

دستوري مناسب و کارآمد - واژيهاي کنندگان در کالم، ساختعناصر در ذهن شرکت
پس به باور لمبرکت ساختار اطالعاتی همچون ساختار نحوي و ساختار . شودبرگزیده می

هاي دستور تعامل ساختار اطالعاتی با دیگر بخش. معنایی جزئی از دستور جمله است
طور بالقوهجمله بدین ترتیب است که این حوزه از میان جمالتی که بخش نحو دستور به

با وضعیت اطالعاتی اجزاي تواند تولید کند، یکی را که همخوانی و تناسب بیشتري می
اطالعاتی دستور بر ةداد حوزه دارد، به عنوان برونجمله در ذهن گوینده و شنوندةسازند

که ساختار فرض استوارندهاي مبتنی بر ساختار اطالعاتی بر این پیشتحلیل. گزیندمی
وضعیت اطالعاتی ةکنندگان در کالم دربارت مشارکتفرضیاةدکننیک جمله منعکس

.استاجزاي جمله در زمان بیان جمله

کردن هاي مورد بحث با لحاظگیري ساختچگونگی شکل،بنابر این توضیحات
ساختار . رسدنظر میبخش ساختار اطالعاتی به عنوان جزئی از دستور جمله واضح به

گونه که در ذهن گوینده و ارزش اطالعاتی اجزاي جمله آناطالعاتی با تجزیه و تحلیل
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بخش نحو دستور و ةهاي پیشنهادي و بالقوشنونده منعکس است و تطبیق آن با ساخت
هاي مذکور را صادر مهیا تشخیص دادن شرایط مقتضی، جواز بالفعل شدن ساخت

فعلی هاياختسهاي پیشین ذکر شد به هنگام کاربرد که در بخشطورهمان. کندمی
تأکیدي غیرکنایی با افعال متعدي، به دلیل محدودیت این افعال در اعطاي -استمراري

گاه به صورت گروه اسمی حالت ساختاري مفعولی به مفعول صریح، مفعول صریح هیچ
رويِ بخش نحو در ارتباط با این قبیل یابد و تنها راهکار پیشآشکار تجلی نمی

ز نقض صافی حالت این است که مفعول صریح به شکل ها براي اجتناب اساخت
از سوي دیگر شایان ذکراست که عناصر . بست بر روي جزء مصدري ظاهر شودواژه

بست به شکل ضمیر مطابقه، واژه(12یافتهبه صورت تخفیفتوانند زبانی تنها هنگامی می
آنها ؛ یعنی مصداقدر زبان حضور یابند که به نحوي حاوي اطالع کهنه باشند) و محذوف

کنندگان مشارکتجزئی از دانش ضمنی مشترك کالم برانگیخته شده باشد یایا از قبل در
دستور با درنظرگرفتن ساخت پیشنهادي بخش ساختار اطالعاتی بخش. در کالم باشد

بست بر روي جزء مصدري ظاهر ساختی که در آن مفعول صریح به شکل واژه(نحو
در ارزش اطالعاتی مصداق مفعول صریح بنا بر اصل ذکر شدهزدن و محک) شودمی

یافته، امکان یا عدم امکان استفاده از ساخت را مشخص ارتباط با عناصر زبانی تخفیف
بدین ترتیب در صورتی که مفعول صریح از قبل برانگیخته شده باشد یا به . کندمی

بستی آن شته باشد، حضور واژهنحوي قابلیت بازیابی و استنباط از گفتمان موجود را دا
در غیر این صورت . به سبب رعایت مقتضیات نحوي ساخت استمراري بالاشکال است

ةمفعول صریح جزئی از انگارةعاتی  تشخیص دهد که مصداق سازاگر ساختار اطال
باشد و لذا باید به صورت گروه اسمی کنندگان در گفتمان نمیکاربردشناختی مشارکت

. شودمییافته در جمله ظاهر شود، ساخت مذکور تولید نبه شکل تخفیفآشکار و نه 
این صورت بخش نحو باید ساختی را ارائه کند تا ضمن رعایت الزامات صرفاً نحوي، در 
.   شرایط اطالعاتی جدید تناسب و سازگاري بیشتري داشته باشدبا 

12. attenuated
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تأکیدي بر - تمراريهاي فعلی اسساختدوگانۀبررسی وجوه تمایز کارکردهاي -7
اساس آراي گیون

بیان نمود:  ازبحث عبارتندهاي فعلی موردتر تصریح شد که کارکردهاي ساختپیش
استمراري در ارتباط با افعال مضارع اخباري و ماضی استمراري و بیان مفهوم تأکید بر 

ارکرد را تمایزهاي موجود میان این دو ک. روي عمل فعل در ارتباط با افعال ماضی ساده
هاي میان کانون اطالعاتی و در باب تفاوت) 2001(توان با رجوع به نظریات گیونمی

13قبل از پرداختن به نظرات گیون باید با مفهوم اطالعاتی کانون. کانون تقابلی تبیین کرد

: کندگونه تعریف میخرمایی به نقل از لمبرکت کانون را این. آشنا شد
کانون آن . دهدرا تشکیل می14انگاره و ابرازعاتی است که مبناي تفاوت پیشکانون همان عنصر اطال«

گفتار کانون یک پاره. گفتار مسلم فرض کردتوان آن را در زمان اداي پارهبخش از قضیه است که نمی
». بردشناختی غیر قابل بازیابی استبینی و یا به لحاظ کارعنصري غیرقابل پیش

نوع کانون است، یکی کانون اطالعاتی و دیگري کانون وجود دوگیون قائل به
ةو کانون تقابلی، تفاوت در نحوبه باور گیون مبناي تمایز میان کانون اطالعاتی. تقابلی

فرضیاتی که ۀوي معتقد است که گوینده بر پای. اطالعات نو در مدل کالمی استۀارائ
اطالعات نو ۀزد، اقدام به ارائساهن خود میدر باب سطح دانش و آگاهی شنونده در ذ

: ها بر دو اصل بنیادین استوارندسازياین قبیل فرضیه. کندمی
.داندشنونده چیزي از این اطالعات نو نمی: 15اصل ندانستن

. متضاد و مخالفی در ارتباط با این اطالع نو داردایدةشنونده : 16مخالفةاصل عقید
و فرازبانی در هر لحظه از کالم یکی از این گوینده بر اساس اطالعات بافت زبانی 

سازي یهاصل نخست دست به فرضپایۀاگر گوینده بر .کنداصول دوگانه را انتخاب می
حال اگر اصل . شده توسط او داراي کانون اطالعاتی خواهد بودبزند، عبارت زبانی ارائه

برگزیده شود، تاطالعاسازي و ارائۀعنوان مبناي فرضیهدوم از سوي گوینده به 
به باور گیون تمایز میان کانون . شده حاوي کانون تقابلی خواهد بودعبارت زبانی بیان

13.focus
14. assertion
15. principle of ignorance
16. principle of contrary belief
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ارد و براي هر یک گذاطالعاتی و کانون تقابلی بر ساخت نحوي عبارات زبانی تأثیر می
هاي دوگانه او ارتباط میان کانون. هاي نحوي خاصی وجود دارد، ساختاز انواع کانون

هر کانون تقابلی فی نفسه کانون اطالعاتی هم هست ولی : کندن تصویر میرا چنی
توان دریافت که کانون اخیر چنین میۀاز این نکت. ین قضیه صادق نیستعکس ا

.تر از کانون تقابلی استنشاناطالعاتی بی
نظر داشتن ها و نیز مداي همراه با آنههاي ارائه شده و دقت در بافتبررسی مثال

هاي مورد ساختدوگانۀتواند در تبیین کارکردهاي شده از سوي گیون میبل مطرحتقا
کار هتأکیدي با افعال ماضی ساده ب-هاي فعلی استمرارياگر ساخت.بحث کارساز باشد

شود به عنوان مبناي بیان اطالعات نو در زمان گذشته انتخاب میروند، اصل دوم فوق
انتخاب کانون تقابلی متناظر بر کارکرد . لی استو ساخت فعلی حاوي کانون تقاب

اگر ساخت فعلی مورد بحث با افعال مضارع اخباري . هاي مذکور استتأکیدي ساخت
اصل نخست به عنوان مبناي ،کار روند، بنا بر شرایط اطالعاتیهو ماضی استمراري ب

یعنی صرفاً شود و ساخت فوق حاوي کانون اطالعاتی است،بیان اطالعات استفاده می
پیشین مخاطب در مورد ةشود  و ایداطالع جدیدي وارد الگوي کالمی موجود می

.شودوضعیت امور به چالش گرفته نمی

نتیجه-8
تأکیدي در گویش هورامی - هاي فعلی استمراريدر این مقاله به توصیف و شرح ساخت

پرداخته
هاي مربوط به این رخی از ویژگیشده و توصیف بهاي ارائهنخست با تکیه به مثال.شد

ها، دیدیم که این افعال از ترکیب مصدر با افعال مضارع اخباري، ماضی ساخت
گیرند و کارکردهاي اصلی آنها بیان نمود استمراري و استمراري و ماضی ساده شکل می

در گام بعد براي پیامدي که پس از. نیز بیان مفهوم تأکید تقابلی بر روي عمل فعل است
شود با استفاده از مفهوم صافی حالت اعمال این ساخت بر ساختار جمله عارض می

ها ن ساختکاررفته در ایهبستی ببررسی نظام واژه. شددست داده هتوجیهی نحوي ب
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کاررفته در این افعال از نوع نظام فعل است و کارکرد هبستی بمشخص کرد که نظام واژه
از آنجا که مالحظات اطالعاتی نقش مهمی . لی استآن مطابقه و معرفی موضوعات فع
نظریۀچهارچوبکنند، سعی شد تا در ها ایفا میرا در کاربرد صحیح این ساخت

هاي مذکور گیري و کاربرد ساختاطالعاتی تبیینی مختصر براي چگونگی شکلساختار
پرتو بحث درساخت مورددوگانۀدر بخش آخر تفاوت میان کارکردهاي . ارائه شود

تمایز میان کانون تقابلی و کانون اطالعاتی تشریح شد و نشان داده شد چگونه تمایز در 
.نجامدهاي نحوي متفاوت بیتواند به استفاده از ساختنوع کانون، می
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