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  چكيده
مقالة حاضر درصدد يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه آيا نظام حالت غالب در گويش هورامي  

هر معتقد است كه تعيين نظام حالت در ) 2003 ,1987(هاي كالمي است يا نه؟ دوبوا  متأثر از ويژگي
وي نشان داده . صورت كامل تحليل كرد توان در پرتو مالحظات كالمي و فرانحوي به زبان را تنها مي

ساخت موضوعي «اي به نام  وجود آمدن گرايش كالمي ويژه  هاي كالمي سبب به است كه برخي ويژگي
حوة رقابت ن. است» ارگتيو«هاي نحوي  هاي ساخت هاي آن منطبق با ويژگي شود كه ويژگي مي» ارجح

هايي شبيه به نظام حالت مفعولي در حوزة نحو  هاي كالمي كه عمدتاً ويژگي اين گرايش با ساير گرايش
دهيم كه  در اين مقاله نخست نشان مي. شود دارند، درنهايت، موجب تعيين نظام حالت در حوزة نحو مي

يش هورامي، ميزان هاي زباني گو با وجود مشاهدة الگوي ساخت موضوعي ارجح در كلية ساخت
هاي مضارع است و همين موضوع  هاي گذشتة ساده بيشتر از ساخت تأثيرگذاري اين الگو در ساخت

پردازيم  سپس به اين موضوع مي. شود هاي گذشتة ساده در اين گويش مي موجب ارگتيو شدن ساخت
خالف ساخت  ، بر»اپيوستگي مبتد«و » جانداري مبتدا«هاي كالمي رقيب نظير گرايش  كه ساير گرايش

ها در هر دو  موضوعي ارجح، همواره محرك الگوي حالت مفعولي در حوزة نحو هستند و تأثير آن
شود ولي ميزان تأثيرگذاري هريك از  هاي ارگتيو و مفعولي گويش هورامي ديده مي دسته از ساخت

چنانكه فقط گرايش اين دو گرايش كالمي بر مفعولي شدن انگارة حالت در اين گويش متفاوت است؛ 
هاي غيرارگتيو در گويش هورامي به سوي نظام  تواند الگوي حالت را در ساخت جانداري مبتدا مي

لحاظ نظري مؤيد رويكردهايي  تواند به دستاوردهاي تجربي اين پژوهش مي. حالت مفعولي سوق دهد
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اساس  ثير عوامل كالمي و برتأ هاي نحوي بنيادين نظير الگوي حالت غالب، تحت باشد كه معتقدند پديده
  .گيرند مالحظات كاربردشناختي شكل مي

  
  .گويش هورامي، نظام حالت، ساخت موضوعي ارجح، جانداري مبتدا، پيوستگي مبتدا :واژگان كليدي

  

  مقدمه. 1
ترين دستاوردهاي مطالعات  ها، يكي از مهم هاي دنيا بر پاية نظام حالت آن بندي زبان تقسيم

 - هاي فاعلي هاي دنيا به دو دستة عمدة زبان بندي، زبان براساس اين طبقه. تشناختي اس رده
هاي اصلي  بندي تفاوت رفتار موضوع مبناي اين طبقه. شوند تقسيم مي 2مطلق - و ارگتيو 1مفعولي

هاي  در زبان. است) فاعل بند الزم، فاعل بند متعدي و مفعول بند متعدي(بندهاي الزم و متعدي 
نامند، فاعل بند الزم و فاعل بند متعدي  هاي مفعولي مي ها را زبان اختصار آن ي كه بهمفعول - فاعلي

در . دهند و در مقابل مفعول بند متعدي رفتار متفاوتي دارد رفتار يكساني از خود نشان مي
نامند، فاعل بند الزم و مفعول  هاي ارگتيو مي ها را زبان اختصار آن مطلق كه به - هاي ارگتيو زبان

گفتني است كه منظور . گيرند بند متعدي رفتار يكساني دارند و در تقابل با فاعل بند متعدي قرار مي
در نظام حالت يا ) هاي اسمي گذاري گروه نشان(نمايي  از رفتار نحوي در تعاريف فوق، نوع حالت

عولي در نظام حالت مف. در نظام مطابقه است) ارجاع متقابل فعل با موضوعات فعل(نوع مطابقه 
معتقد است ) 1994( 3ديكسون. تر از نظام حالت ارگتيو است نشان مراتب بي هاي دنيا به ميان زبان

در اين ميان ). Dixon, 1994: 2(كنند  هاي دنيا از الگوي ارگتيو استفاده مي كه فقط يك چهارم زبان
كل نظام زباني خود بهره  مطلق در - هاي ارگتيو تنها از انگارة ارگتيو تعداد بسيار اندكي از زبان

كار  ها به هاي مفعولي و ارگتيو در ساخت اين زبان گيرند؛ چنانكه معموالً تركيبي از نظام مي
هايي كه  در زبان .شود ناميده مي 4اين وضعيت در ادبيات موجود، نظام ارگتيو گسسته. رود مي

هاي اسمي  ري و ويژگي گروه، زمان دستو5الگوي ارگتيو گسسته دارند، عوامل مختلفي نظير نمود
  .كار رفته دخيل هستند در تعيين نوع الگوي حالت به

مبنا دارد كه در آن الگوي حالت غالب بر پاية  گويش هورامي نظام حالت گسستة زمان
  . شود مشخصة زمان دستوري تعيين مي

ه رفت كار شناسي به گيري از چارچوب نظري و روش مقالة حاضر درصدد است تا با بهره
 

1 Nominative-accusative 2 Ergative-absolutive 3  Dixon  4    spli t ergativity  5 Aspect 
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تأثير  به اين پرسش مهم پاسخ دهد كه آيا الگوي حالت در حوزة نحو، تحت 6در آثار دوبوا
وجود آمده است؟ به عبارت   هاي كالمي رقيب در حوزة كالم به نحوة رقابت و تعامل انگيزش

  توان تابعي از مالحظات كاربردشناختي دانست؟  ديگر آيا نظام حالت در حوزة نحو را مي
ها، رفتار برخي از  براي يافتن پاسخي منطقي و موجه به اين پرسش در بخش نخست

در  9و پيوستگي مبتدا 8، جانداري مبتدا7هاي كالمي نظير ساخت موضوعي ارجح گرايش
طور جداگانه مطالعه و نحوة تأثير اين  هاي مفعولي و ارگتيو گويش هورامي به ساخت
شود؛  اي ارگتيو و مفعولي بررسي ميه هاي كالمي بر تعيين نظام حالت در ساخت گرايش

هاي  هاي مفعولي و ارگتيو، يكي از انگيزه يك از ساخت چنانكه فرض بر اين است كه در هر
هاي  يك از زبان اثبات اين فرضيه در هر. كالمي، عامل تعيين الگوي حالت در حوزة نحو است

گرا باشد كه معتقد است  شناسي نقش مثابه تأييدي براي نظريات زبان تواند به ارگتيو  مي
تأثير مالحظات كالمي و  هاي نحوي هر زبان بنا بر نيازهاي ارتباطي اهل زبان و تحت ويژگي

  . گيرد كاربردشناختي، شكل و از اين طريق در حوزة توانش زباني سخنگويان زبان قرار مي
رگتيو در هاي انجام شده در باب نظام حالت ا اختصار، برخي از پژوهش در بخش دوم، به

هاي  در بخش سوم نيز به معرفي و توصيف نظام. كنيم زبان كردي و گويش هورامي را ذكر مي
هاي دوبوا در اين  در بخش چهارم به بررسي ديدگاه. حالت در گويش هورامي خواهيم پرداخت

هاي كالمي در تعيين  شناسي خاص او را براي ارزيابي نقش گرايش پردازيم و روش زمينه مي
هاي كالمي برگرفته شده  در بخش پنجم به بررسي روايت. دهيم تفصيل شرح مي ي حالت بهالگو

11در گويش هورامي پرداخته 10از فيلم گالبي
دهيم كه گرايش كالمي ساخت  و نشان مي 

هاي مفعولي و هم در  موضوعي ارجح را با تفاوتي اندك ولي تعيين كننده، هم در ساخت
هاي  هاي كالمي در روايت در بخش ششم رفتار ساير گرايش. توان ديد هاي ارگتيو مي ساخت

ها در تعيين الگوي حالت در  شود و ميزان قدرت تأثير آن كالمي گويش هورامي سنجيده مي
بخش . شود هاي ارگتيو و مفعولي نسبت به گرايش ساخت موضوعي ارجح ارزيابي مي ساخت

ستاوردهاي نظري مترتب بر اين پژوهش بندي مطالب و ارائة د پاياني مقاله را نيز به جمع
دهيم كه گرايش كالمي ساخت موضوعي ارجح، عامل اصلي در  اختصاص داده و نشان مي

هاي گذشتة ساده در گويش هورامي است و الگوي جانداري  تعيين نظام حالت ارگتيو در ساخت
  . رود شمار مي به هاي غيرارگتيو كنندة نظام حالت مفعولي در ساخت مبتدا، عامل كالمي تعيين

 
6 Du Bois  7 Preferred Argument Structure  8 Animacy  of Topic 9 Topic Con tinu ity   10    Pear Film 
Pear Film

11 قيقه  فيلمي شش د كه در سال  عنوان  ست 1975اي ست  هيه شده ا شگاه بركلي ت براي جمع. در دان ون  فيلم تاكن جنبه آوري داده از اين  ليل  ني و تجزيه و تح ختار كالم  در زبان هاي زبا ستفاده شده است هاي مختلف سا خود.  هاي مختلف ا ان بر  كه نسخه الزم مي نگارندگ نند تا مراتب امتنان خود را از پروفسور جان دوبوا ابراز نمايند چرا اصلي  دا ي  Pear Film انجام پژوهش حاضر  در اختيار آن  د را براي  ا نها ه  
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  پيشينة پژوهش. 2
جمله هورامي به  هاي آن از كنون دربارة ساخت كنايي در زبان كردي و گويش آثار متعددي تا

رشتة تحرير درآمده است كه بيشتر اين آثار فقط جنبة توصيفي دارند و تنها تعداد محدودي 
از جمله آثار توصيفي . اند داده دست  بنياد از ساخت كنايي در كردي به ها تبييني نظريه از آن

، محمودي )1381، 1367(، كلباسي12)1979(توان به باينن  نگاشته شده در اين زمينه مي
بنياد موجود در اين  آثار نظريه. اشاره كرد) 2004( 13و هولمبرگ و آدن) 1383(بختياري 

زايشي، اند تا در چارچوب مفاهيم مربوط به صور متأخر دستور  زمينه بيشتر كوشيده
جملة اين آثار  هاي ارگتيو را تبيين كنند؛ از گرا، فرايند تشكيل ساخت كمينه ويژه برنامة   به

، كريمي )1998( 14، هيگ)1388(زاده و كريمي  ، منشي)2010، 1391، 1388( توان به كريمي  مي
ست گفتني ا. اشاره كرد) 1385(پژوه  و دانش) 1390(، نقشبندي )1390(دوستان و نقشبندي 

يك از آثار نظري موجود، ساخت  ارگتيو در كردي و گويش هورامي از منظر نظريات  در هيچ
  .بنياد بررسي نشده است گرا و كالم نقش

  

  نظام حالت در گويش هورامي. 3
هاي ايراني نو است كه در شاخة شمال غربي از  يكي از زبان هورامي، گويشي گوراني و

مبناي مالحظات زباني و جغرافيايي  اين گويش را بر. ر داردهاي ايراني غربي قرا  گروه زبان
گونة رايج در منطقة هورامان لهون و گونة رايج در : تقسيم كرد  توان به دو گونة عمده مي

اي از گونة  مجموعه كه زير(اي اين گويش  در پژوهش حاضر گونة پاوه .منطقة هورامان تخت
عه قرار گرفته است و هر جا سخن از گويش معيار مطال) مربوط به هورامان لهون است

گويش هورامي مانند . اي گويش هورامي است آيد، منظور گونة پاوه ميان مي هورامي به
الگوي حالت ارگتيو در . 15هاي زبان كردي نظام ارگتيو گسسته دارد بسياري ديگر از گويش

هاي زباني نظام  تيابد و در ساير ساخ اين گويش در زمان دستوري گذشتة ساده تجلي مي
رو كه گويش هورامي در جريان عبور خود  از آن. رود  شمار مي حالت مفعولي، الگوي غالب به

نماي خود را  هاي تحليلي روند كندتري را طي كرده و بسياري از تكواژهاي حالت به ردة زبان
اسمي و  هاي نمايي گروه حفظ كرده است، الگوي حالت را در اين گويش در هر دو سطح حالت

 
12 Bynon 13 Odden and Holmberg 14  Hiag 15 ان  شتري در مورد ماهيت گويش هورامي و جايگاه آن در خ فتن اطالعات بي ان وادهبراي يا رك ي زب راني  سكي.  هاي اي 1375، نقشبندي 1390، محمودويسي 1358اران  
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  . توان ديد مي  مطابقه
هاي اسمي فاعل بدون نشانة حالت در  هاي مفعولي در گويش هورامي، گروه در ساخت

گر  شوند و وندهاي تصريفي مطابقه بر روي افعال الزم و متعدي نمايان جمله ظاهر مي
هاي اسمي  از طرف ديگر گروه. هاي اسمي هستند هاي شخص و شمار اين گروه مشخصه

هاي  شوند و بدين ترتيب از ساير گروه در جمله ظاهر مي 16لي با نشانة حالت غيرفاعليمفعو
هاي زير نحوة توزيع وندهاي تصريفي مطابقه، تكواژ  مثال. شوند اسمي جمله متمايز مي

هاي مفعولي  هاي اسمي فاعلي را در ساخت نماي غيرفاعلي و همچنين رفتار يكسان گروه حالت
  :دهند يگويش هورامي نشان م

1. kor –ak –e                        ma –la –ne                         pey           madrasa –y   

     Boy –DEF –PL       IMPRF –go.PRE -3.PL.NOM      to           school –OBL 

  ».روند پسرها به مدرسه مي«
2. Hiwa            čašt –aka –y                       mo –war –o 

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

  ».خورد هيوا غذا را مي«
3. Hiwa         čašt –i                             mo –war –o 

    Hiwa      food –Fem          IMPRF –eat.PRE -3.SG.NOM 

  ».خورد هيوا غذا مي«
كه وندهاي تصريفي مطابقه بر روي افعال الزم و متعدي  بينيم مذكور ميهاي  در داده

شرط . هاي اسمي فاعل هستند هاي شخص و شمار گروه گر مشخصة حالت و مشخصه نمايان
هاي مفعولي، معرفه بودن  نماي غيرفاعلي بر روي مفعول مستقيم در ساخت ظهور تكواژ حالت

مفعول نمايي «مربوط به مطالعات حالت ذيل عنوان  اين مطلب در ادبيات. مفعول مستقيم است
 .18معرفي شده است» 17افتراقي

گويش هورامي از دو سازوكار عمده براي نشان دادن الگوي ارگتيو در زمان دستوري 
هاي كرديِ داراي الگوي  سازوكار نخست را كه در ساير گويش. برد گذشتة ساده بهره مي
هاي زير كاربرد اين  داده. نامند مي 19بست سازي واژه اعفتوان ديد، مض ارگتيو گسسته نيز مي

  :دهد سازوكار را در جمالت ارگتيو نشان مي
  
  

 
16 Oblique  17 Differential Object Marking (DOM)  18

ول نمايي افتراقي در زبان( 18  تأثير پديدة مفع صفحه ذكر شود براي آگاهي از نحوة  شماره  Cli  19  )32-2صص 1386راسخ مهند، : ك.هاي ايراني ر لطفا  tic Doub ling  
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4 .amen                      čašt –aka –m                     ward –Ø 

       I                  food –DEF -1.SG.OBL    eat.Past -3.SG.NOM  

  ».من غذا را خوردم«
 

5. to                 čašt –aka –t                       ward –Ø    

  You      food –DEF -2.SG.OBL     eat.Past -3.SG.NOM 

  ».تو غذا را خوردي«

     

6. að         čašt –aka –š                           ward –Ø  

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

    ».او غذا را خورد«

بست مطابقة فاعلي بر روي نخستين  دهند كه در اين روش، واژه هاي باال نشان مي مثال 
لحاظ شخص و شمار با مفعول مستقيم  شود و فعل جمله به عنصر غيرفاعل جمله پديدار مي

          .كند مطابقت مي

رود، نسبت به  كار مي جمله به گر سازوكار دوم كه براي ارادة معناي تأكيد بر روي كنش
در اين . توان ديد آيد و آن را تنها در گويش هورامي مي شمار مي دار به مورد نخست، نشان

شود و سپس فاعل بند متعدي همراه با  سازوكار، مفعول مستقيم در ابتداي بند متعدي ظاهر مي
لحاظ شخص  نيز فعل جمله به در اين حالت. گيرد تكواژ حالت غيرفاعلي در جايگاه بعدي قرار مي

كه مفعول  در هر دو سازوكار موردبحث، فقط هنگامي .كند و شمار با مفعول مستقيم مطابقت مي
توان ديد  صورت حقيقي مي مستقيم مشخصة سوم شخص جمع دارد، الگوي مطابقة فعلي را به

د آوايي و بدون نمو) سوم شخص مفرد(فرض  و در ساير موارد مطابقة فعلي به شكل پيش
  :20دهند هاي ارگتيو را نشان مي هاي زير كاربرد مكانيسم دوم توليد ساخت داده. آشكار است

7. dar –aka              sardɑ –y                       bard –Ø  

  Tree –DEF       coldness –OBL       take.PAST-3.SG.NOM 

   ».از بين برد) و نه عامل ديگري( سرما درخت را «
8. sipɑl –aka                  mahnɑz –i                     šet –Ø  

     clothes –DEF        Mahnaz – OBL    wash.PAST -3.SG.NOM  

  ».شست) و نه شخص ديگري(مهنازلباس را «
ت هاي بنيادين جمله همواره ثابت اس برند، ترتيب سازه در جمالتي كه از مكانيسم دوم بهره مي
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. شود دهندة جملة موجب غيردستوري شدن آن مي هاي تشكيل و هرگونه تغييري در ترتيب سازه
رو كه در اين دسته از جمالت ارگتيو مفعول مستقيم حاوي اطالع كهنه است، در بسياري از   از آن

توان آن را از جمله حذف كرد؛ بدين ترتيب جملة حاصل، تنها دربرگيرندة گروه اسمي  موارد مي
  .همراه نشانة حالت غيرفاعلي و فعل گذشتة ساده خواهد بود فاعل به

  

  چارچوب نظري. 4
هاي كالمي و  در زمينة بنيان) 1987(اين بخش به معرفي و بررسي آراي دوبوا   

عنوان  هاي وي در اين زمينه به پردازد و ديدگاه كاربردشناختي نظام حالت ارگتيو مي
  . ر گرفته شده استچارچوب نظري پژوهش حاضر درنظ

شناسي چالشي  هاي ارگتيو همواره براي زبان به عقيدة دوبوا تبيين خصوصيات ساخت
اند تا  شناسان كوشيده از ديرباز زبان. )Du Bois, 1987: 807(آمده است شمار مي عمده به

هاي  گيري از مفاهيم و  روش الگوي حالت ارگتيو را فقط در چارچوب حوزة نحو و با بهره
اي  اند براي بسياري از سؤاالت پايه ن حوزه بررسي و تحليل كنند و به همين دليل نتوانستهاي

به همين . پاسخي درخور و موجه بيابند) نظير توجيه علت پيدايش الگوي ارگتيو(و بنيادين 
بنياد، الگوي حالت ارگتيو را خارج از حوزة نحو  كوشد تا با اتخاذ رويكردي كالم دليل وي مي

هاي كالمي بررسي كند  تا از اين طريق بتواند علت پيدايش نظام ارگتيو را  اتكا به روايت و با
  .در حوزة نحو تا حد زيادي مشخص كند

گيرد كه در اين مقاله  خاصي بهره مي  هاي زباني خود از روش آوري داده دوبوا براي جمع
وي از هجده . فته شده استكار گر هاي كالمي در گويش هورامي به نيز براي گردآوري روايت

صورت جداگانه  خواسته تا فيلم گالبي را ببينند و سپس به 21نفر گويشور بومي زبان آفريقايي
هاي شفاهي  در گام بعدي روايت. روايت فيلم را از ابتدا تا انتها، با ذكر جزئيات بيان كنند

كاربرد اين روش تضمين  .اند عنوان دادة زباني خام مطالعه و بررسي شده آوانويسي شده و به
رو تفاوت  اي دارند و از اين زمينه كند كه گويشوران مورد مطالعه به يك اندازه اطالعات پيش مي

دوبوا . هاي آنان وجود نخواهد داشت در روايت 23و نو 22فاحشي در نحوة ارائة اطالعات كهنه
شناختي  از مفهوم واجبايد 24تر  هاي كوچك بندي كل روايت به بخش معتقد است كه براي تقسيم
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ترين واحد براي درك و  واحد آهنگ، بنيادي، لحاظ شناختي به، زيرا استفاده كرد 25واحد آهنگ
رود كه دربرگيرندة  شمار مي هر واحد آهنگ، برشي از كالم به .رود شمار مي بهپردازش كالم 

تر موارد آهنگي ثابت و يكسان است كه معموالً بين دو سكوت محصور شده است و در بيش
هاي  در گام بعدي محقق تمام صورت. )Du Bois, 1987: 812( منطبق با يك بند كامل است

موجود در كالم را مشخص ) هاي اسمي، ضماير منفصل و وندهاي مطابقه نظير گروه(ارجاعي 
اين واحد . گيرند همراه گروه اسمي مرجع آن در يك گروه قرار مي هر وند مطابقه به. كند مي

مرجع با آن،  همراه گروه اسمي هم ست از يك گروه اسمي تنها يا يك عنصر مطابقه بهممكن ا
هاي صرفي،  هريك از اين واحدها در پيكرة زباني مورد مطالعه، ويژگي. تشكيل شده باشد

  .هاي زباني مطالعه شوند معنايي و اطالعي خاصي دارند كه بايد به هنگام تحليل داده
مفهوم ، خود، نخست كالميبراي اثبات فرضية  هاي زباني دوبوا پس از بررسي داده

اين  نظر خود مورد زبان ارگتيو بررسي وي ضمن. كند ساخت موضوعي ارجح را معرفي مي
توان ساخت  هاي موضوعي ممكن، مي كند كه آيا از ميان تمام ساخت سؤال را مطرح مي

    بازشناخت؟ در كالم جحي راطور كلي ار تر و به تر، متعارف نشان موضوعي پربسامدتر، بي
به اين نتيجه  هاي كالمي گردآوري شده هاي زباني و روايت پس از بررسي دقيق داده او

مراتب  به، رفته در زبان ارگتيو مورد مطالعه كار هاي موضوعي به رسد كه برخي از ساخت مي
ساخت  ايناگرچه  مثالً. هاي موضوعي هستند تر و پربسامدتر از ساير ساخت متعارف

 متعديجملة هاي فاعل و مفعول مستقيم  از دو گروه اسمي آشكار در جايگاه كهموضوعي 
كامالً مقبول و پذيرفتني است، اما بسامد ، مطالعه لحاظ قواعد نحوي زبان مورد بهشده،  تشكيل

هاي موضوعي متشكل از تنها  تر از ساخت رخداد اين ساخت موضوعي در كالم بسيار پايين
به ديگر سخن، تعداد بسيار زيادي از جمالت . گروه اسمي آشكار است هيچو يا  يك
هاي شفاهي دربرگيرندة تنها يك گروه اسمي آشكار در جايگاه موضوع  رفته در روايت كار به

هستند و تعداد اندكي از جمالت از دو گروه اسمي آشكار براي بازنمايي هر دو موضوع در 
   .كنند يك بند متعدي استفاده مي

بنابر توضيحات پيش گفته، دوبوا مفهوم ساخت موضوعي ارجح را در دو سطح نحو و 
  .كند فاده از دو قاعدة كلي معرفي ميتكالم با اس
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  سطح نحو
  .در هر بند متعدي نبايد بيش از يك گروه اسمي در جايگاه موضوع قرار گيرد: 1 ةقاعد

  .سيلة يك گروه اسمي آشكار پر شودو  هدر هر بند متعدي نبايد جايگاه فاعل ب: 2 ةقاعد 
  سطح كالم

  .به مخاطب كالم عرضه شود اطالع نودر هر بند متعدي نبايد بيش از يك : 1قاعده   
  .نشودوسيلة فاعل بند متعدي بيان   هبتا حد امكان، شده  عرضه اطالع نو: 2قاعده   

اعد فوق را نبايد قواعد كند كه قو خود مرتباً بر اين نكته تأكيد ميمتعدد دوبوا در آثار 
 كرد، زيراهاي عام موجود در كالم تلقي  مثابه گرايش ها را به بلكه بايد آن، اي تصور كرد مقوله

توان بدون  مي نيز را اطالعهاي موضوعي دربرگيرندة دو گروه اسمي آشكار و دو  ساخت
  .)Du Bois, 1980, 1987 & 2003 (كار برد تخطي از قواعد نحوي به

هاي  توان چنين نتيجه گرفت كه گويشوران زبان در بافت گفته مي ه به قواعد پيشبا توج
هاي  هاي اسمي آشكار را در جايگاه و گروه اطالعات نوبيشتر تمايل دارند تا ، زباني طبيعي

اطالعات كار برند و در مقابل  به )O( و مفعول مستقيم بند متعدي  )S( نحوي فاعل بند الزم
يافته در جايگاه فاعل بند  هاي تخفيف شكل صورت را به 26قابل دسترسيكم  يا دست كهنه

براي ) O(و  )S(ي هاي نحو لحاظ كالمي جايگاه به ديگر سخن، به. دهند قرار )A( متعدي
 )S( هاي ؛ بنابراين جايگاهاست )A( مساعدتر از جايگاه اطالع نو ةدريافت گروه اسمي و عرض

گيرند و اين مطلب دقيقاً همسو با نحوة  قرار مي )A( جايگاه در يك دسته و در تقابل با )O( و
توان چنين نتيجه  بنابراين مي .هاي ارگتيو است بندي روابط دستوري بنيادين در زبان طبقه

تأثير گرايش كالمي  هاي ارگتيو در حوزة نحو تحت گرفت كه خصوصيات بنيادين ساخت
  .اند م پديد آمدههاي آن در حوزة كال ساخت موضوعي ارجح و ويژگي

به موضوع عموميت الگوي ها  ها و فرضيه با طرح پرسشدوبوا در ادامة تحقيقات خود 
در  فقطآيا ساخت موضوعي ارجح  ؛ اينكهپردازد هاي دنيا مي ساخت موضوعي ارجح در زبان

ها نيز  اي از زبان شود يا در طيف متنوع و گسترده هاي دنيا مشاهده مي طيف خاصي از زبان
هاي واجد نظام حالت ارگتيو ديده  در زبان فقطشود؟ آيا ساخت موضوعي ارجح  يده ميد

پس ؟ را ديد چنين الگويي  توان مي هاي واجد نظام حالت مفعولي نيز شود يا در ساير زبان مي
توان  هاي ارگتيو ديده شود، نهايتاً مي در زبان فقطچنانچه الگوي ساخت موضوعي ارجح 

 
26
 Accessible Information 



  ...تأثير عوامل كالمي بر تعيين                                                                 و همكار مهندمحمد راسخ 
 

96 

گيري اين  كه اين الگو معلول نظام حالت ارگتيو است و تأثيري در شكلچنين نتيجه گرفت 
هاي زباني  هاي متعلق به خانواده گرفته در زبان مطالعات صورت و نظام در حوزة نحو ندارد

  .استدهد كه الگوي ساخت موضوعي ارجح الگويي عام  نشان مي گوناگون
رجح و قواعد مرتبط با آن در طيف مفهوم ساخت موضوعي ا ةدوبوا پس از بررسي و مطالع 

هاي ارگتيو  رسد كه اين گرايش كالمي منحصر به زبان ها به اين نتيجه مي تري از زبان گسترده
هرچند ). Du Bois, 1987: 837(شود  ديده ميهاي مفعولي نيز  نيست و در تعداد زيادي از زبان

، اما دوبوا معتقد انجام شدهح هاي زيادي براي يافتن گرايش كالمي ساخت موضوعي ارج پژوهش
هاي مختلف هنوز به حدي نرسيده است كه  شده در اين باب در زبان است كه حجم مطالعات انجام

  ).Ibid( بتوان با اطمينان ادعا كرد كه الگوي ساخت موضوعي ارجح، الگوي كالمي جهاني است
 با وجودداد كه چرا با در نظر گرفتن نتيجة فوق اكنون بايد به اين پرسش منطقي پاسخ 

تري از  هاي دنيا، درصد كم زبان بيشترفراگير بودن الگوي ساخت موضوعي ارجح در 
ها از الگوي حالت مفعولي در نظام  اي از زبان و قسمت عمده دارندها الگوي حالت ارگتيو   زبان

  گيرند؟ دستوري خود بهره مي
 فقطند كه ساخت موضوعي ارجح ك دوبوا در پاسخ به اين پرسش كليدي چنين استدالل مي

هاي كالمي ممكن براي تعيين الگوي حالت غالب در نظام دستوري است كه ميزان  يكي از انگيزه
گرايش كالمي ساخت موضوعي ارجح فقط در . تأثيرگذاري آن از زباني به زبان ديگر متغير است

تواند الگوي حالت  مي 27گيصورت غلبه بر عوامل رقيب ديگر نظير پيوستگي مبتدا، جانداري، معرف
در واقع بايد ديد كه الگوي ساخت . سوي الگوي ارگتيو سوق دهد غالب را در بخش نحو به

هاي كالمي از چه ميزان ضريب تأثير براي تعيين نوع  موضوعي ارجح در قياس با ساير انگيزه
يوستگي مبتدا پ مانندهاي كالمي رقيب  ساير انگيزش. الگوي حالت در سطح نحو برخوردار است

الگوي حالت موجود در حوزة نحو را به ، تواند برخالف گرايش كالمي ساخت موضوعي ارجح مي
  ).Ibid: 843( مفعولي سوق دهد /سمت الگوي حالت فاعلي

  

  هاي گويش هورامي تحليل داده. 5
رفته در اين پژوهش، در اين بخش به شرح روش  كار پس از آشنايي با مباني نظري به

هدف اصلي اين بخش يافتن پاسخي . پردازيم ها مي هاي كالمي و تحليل آن ي دادهگردآور
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  : ها است براي اين پرسش
هاي زبان كردي داراي نظام حالت  آيا در گويش هورامي كه مانند بسياري ديگر از گويش. 1

عنوان  توان گرايش كالمي ساخت موضوعي ارجح را به است، مي 28ارگتيو گسسته زمان مبنا
  كنندة الگوي حالت ارگتيو در بخش نحو، در نظر گرفت؟ مل اصلي تعيينعا
 توان ديد؟ هاي مفعولي نيز مي آيا ساخت موضوعي ارجح را در ساخت. 2

  
  ها گردآوري داده. 5- 1

هاي يكسان و قابل مقايسه، از روش تحقيق دوبوا  در اين پژوهش براي دستيابي به داده
بدين منظور از ده نفر گويشور بومي تقاضا شد تا پس از . استفاده شده است) 2003: 1987(

 :مشاهدة فيلم گالبي، داستان فيلم را به دو صورت براي نگارنده روايت كنند

ترتيب توالي زماني رخداد حوادث در قالب  نخست، پس از مشاهدة فيلم، داستان را به
شاي فيلم، در مقام گزارشگر، حكايتي متعارف از ابتدا تا انتها روايت كنند؛ دوم، در حين تما

  . گيري از افعال مضارع گزارش كنند لحظه و با بهره به صورت لحظه حوادث فيلم را به
هاي ارگتيو خواهد بود و  آمده از روش نخست دربرگيرندة ساخت دست  هاي به روايت

ين از بنابرا 29هاي مفعولي است آمده از روش دوم عمدتاً متشكل از ساخت دست  هاي به روايت
هاي ارگتيو و مفعولي ارزيابي  هاي كالمي را در ساخت  توان نحوة تعامل انگيزه اين طريق مي

كه قواعد نحوي و كالمي ساخت موضوعي ارجح تا حد زيادي با هم  رو گفتني است از آن. كرد
  .پردازيم مرتبط هستند، در اين بخش تنها با بررسي جنبة نحوي ساخت موضوعي ارجح مي

هاي نوع  هايي از روايت هاي كالمي، براي نمونه، قسمت پرداختن به بررسي گرايشپيش از 
چين  خطوط نقطه. (شوند تر ذكر مي ها به واحدهاي كالمي كوچك اول و دوم و نحوة تقسيم آن

دهندة مرز واحدهاي آهنگ در كالم هستند و طبق  هاي زباني، نشان در ابتدا و انتهاي عبارت
 ..)ن واحدهاي كالمي در بيشتر موارد با بندهاي الزم و متعدي منطبق هستندگفته، اي مطالب پيش

  

 روايت نوع اول. الف

……Piya – ewa               be…... 

Man  -  Indef       to be (past) 

  ».مردي بود«
 

28 Tense-based 29 انه ميي دوم اين نك هاي دسته بررسي دقيق روايت  گويشوران آگاه ي هنگامي كه  ان روشن كرد كه حت براي نگارندگ به خصوص به هنگام معرفي مشار ته را  ستفاده از افعال مضارع نقل كنند، در برخي موارد ،  لحظه با ا به  لحظه  رت گزارش  به صو ال گذشته الكوشند تا روايتي را  استفاده ميكت كنندگان جديد در  مدل كالمي، به طور غير ارادي از افع .  كنند زم   
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 ..... (pro)
30

  Luwa     sar –u         dar –ewa….. 

        went          on- Ezafe        tree-Indef  

   » .روي درختي رفت« 
........ . (pro)  hamro- š             čeni….. 

   Pear- clitic (3
rd

. Sing)            picked 

  » .گالبي چيد«
……(pro)Yare           sabaſ e – š                     wari        čenya be….. 

        Three     basket- clitic (3
rd

. Sing)    beneath       arrenged    

  ».سه سبد پايين چيده بود«
  

  روايت نوع دوم .ب
Piyay –wa                ma- lo              sar  -u        dar-ewa…… 

Man- Indef       Imperfective-go   on-Ezafe     tree-Indef 

  ».رود مردي از يك درخت باال مي« 
….. (pro) garakšan     hamro        bečno……  
                Wants           pear          pick 

 ».قصد دارد گالبي بچيند«
 

…… (pro) hamro      kan-i                     ma-čno                dele yare sabaſ -i…… 

                Pear         Pl- OBL         Imperfective-pick  in   three  basket-OBl             

  ».چيند ها را در سه سبد مي گالبي«
  

  هاي نوع اول  بررسي گرايش ساخت موضوعي ارجح در روايت. 5- 2
  :دست آمد  هاي ارگتيو، نتايج زير به متشكل از ساخت  پس از بررسي ده روايت

 
 

در  Oو  S ،Aهاي نحوي  هيك از جايگا هاي اسمي آشكار، در هر درصد وقوع گروه 1جدول 
  هاي ارگتيو ساخت

  

  هاي در برگيرندة موضوعات فعلي تعداد كل جايگاه  235
  S هاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه 80/46٪
  Oهاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه 95/44٪

  Aهاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه 65/7٪
 

30 از نماد   pro ستفاده مي  محذوف ا دادن فاعل  .شود براي نشان   
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هاي  هتوان چنين نتيجه گرفت كه گرو مي 1شده در جدول شمارة  ارائه به ارقامبا توجه 
هاي  در جايگاه) با اختالفي كمتر از دو درصد(صورت تقريباً يكسان  به توانند مياسمي آشكار 

تري  پايين صد بسيار نحوي فاعل بند الزم و مفعول بند متعدي ظاهر شوند و در مقابل با در
هاي  آمده از پژوهش دست  اين نكته در راستاي نتايج به .كار روند به در جايگاه فاعل بند متعدي

همسو با قواعد نحوي گرايش ساخت موضوعي  توان ادعا كرد كه بنابراين مي .دوبوا است
دهند  رفتار كامالً مشابهي از خود نشان مي Oو  Sهاي دستوري  نقش ،در سطح كالمارجح، 

اين مطلب دقيقاً منطبق با تعريف الگوي حالت  كه است  Aكه در تقابل آشكار با نقش دستوري
 .نحو است ةارگتيو در حوز

  
  هاي نوع دوم بررسي گرايش ساخت موضوعي ارجح در روايت. 3-5

  :هاي مفعولي به نتايج زير منتهي شد بررسي ده روايت متشكل از ساخت
  

در  Oو  S  ،A ي هاي نحو هاي اسمي آشكار، در هريك از جايگاه درصد وقوع گروه 2جدول 
 هاي مفعولي ساخت

  

  هاي دربرگيرندة موضوعات فعلي تعداد كل جايگاه  310
  S هاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه  67/39٪
  Oهاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه 35/49٪

  Aهاي اسمي آشكار در جايگاه  درصد وقوع گروه 12/6٪

  
هاي مفعولي نيز، الگوي ساخت  ر ساختار كالمي ساختدهد كه د نشان مي 2جدول 

هاي اسمي آشكار، قابليت زيادي دارند تا در  گروه. توان ديد موضوعي ارحج را مي
كار روند ولي درمقابل، با درصد  هاي نحوي فاعل بند الزم و مفعول بند متعدي به جايگاه

بدين ترتيب در نوع دوم  .شوند تري در جايگاه فاعل بند متعدي حاضر مي بسيار پايين
ها نيز با وجود نظام حالت مفعولي در حوزة نحو، در سطح زيرين كالم، كماكان گرايش  روايت

  .توان ديد ساخت موضوعي ارجح و الگوي ارگتيو مرتبط با آن را مي
توان  ها مي با اينكه ساخت موضوعي ارجح را در ساختار كالمي هر دو دسته از روايت
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هاي گذشتة ساده  هاي نوع اول كه در برگيرندة ساخت زة دستور تنها روايتديد، اما در حو
شده در اين بخش،  دقت در آمارهاي ارائه. هستند، خصوصيات نظام حالت ارگتيو را دارند

هاي دستة نخست، ميزان  دهد؛ در روايت اي مهم در تحليل اين تفاوت را به ما نشان مي نكته
كار بردن  نحوي فاعل بند الزم و مفعول بند متعدي در بههاي  همبستگي و شباهت جايگاه

هاي دستة دوم بيشتر  ها در روايت هاي اسمي آشكار، از ميزان همبستگي اين جايگاه گروه
هاي دستة  در روايت Aو  Sهاي  هاي اسمي آشكار در جايگاه تفاوت درصد وقوع گروه. است

هاي دستة دوم بيش از ده  اوت در روايتاول كمتر از دو درصد است حال آنكه ميزان اين تف
اين معني است كه الگوي كالمي ساخت موضوعي ارجح در   اين مطلب به. درصد است

، قدرت تأثيرگذاري Aو  Sهاي نحوي  دليل شباهت رفتار جايگاه هاي دستة نخست به روايت
وزة نحو به تواند الگوي حالت غالب را در ح بيشتري نسبت به ساير عوامل رقيب دارد و مي

  .  سوي الگوي ارگتيو سوق دهد
  

هاي كالمي بر تعيين نوع نظـام   بررسي تأثير برخي ديگر از گرايش. 6
  حالت در گويش هورامي

مبناي نحوة تعامل و  گفته، به عقيدة دوبوا نظام حالت غالب در هر زباني بر  طبق مطالب پيش
يك از اين  يزان تأثيرگذاري هرشود و م هاي كالمي در آن زبان تعيين مي رقابت گرايش

گرايش ساخت موضوعي ارجح در . هاي كالمي از زباني به زبان ديگر متفاوت است گرايش
كه اين وضعيت را در ساير  دهد؛ درحالي سمت الگوي ارگتيو سوق مي كالم، نظام حالت را به

مبتدا، فاعل بند  هايي نظير جانداري مبتدا و پيوستگي گرايش. توان ديد هاي كالمي نمي گرايش
رو  اين دهند و از  الزم و بند متعدي را در يك دسته و در تقابل با مفعول بند متعدي قرار مي

تر  خالف ساخت موضوعي ارجح، نظام حالت را در حوزة نحو به نظام مفعولي نزديك بر
حالت در يك تواند تعيين كنندة نوع الگوي  ها در نهايت مي يك از اين گرايش چيرگي هر. كنند مي

  . نظام زباني شود
در اين بخش به بررسي الگوهاي كالمي جانداري مبتدا و پيوستگي مبتدا در هر دو دسته از 

  . پردازيم هاي نوع اول و دوم مي روايت
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  گرايش جانداري مبتدا . 6- 1
هاي كالمي گويش هورامي  اين بخش به بررسي گرايش جانداري در هر دو دسته از روايت

هاي دستة نخست نيز، اين گرايش منعكس كنندة  دهد حتي در روايت زد و نشان ميپردا مي
براي سنجش اين گرايش كالمي در هر دسته از . مفعولي است -هاي فاعلي خصوصيات نظام

ها را  در هر دسته از روايت 31هاي اسمي جاندار هاي موجود، ابتدا تعداد كل گروه روايت
، Sهاي دستوري  يك از نقش هاي اسمي در هر يع اين گروهكنيم و سپس نحوة توز محاسبه مي

A  وO گيريم را در نظر مي.  
  :دهد هاي دستة نخست نشان مي جدول زير اين گرايش را در روايت

  
در  Oو  S ،Aهاي  هاي اسمي جاندار در هريك از جايگاه تعداد و درصد توزيع گروه 3جدول 

  هاي ارگتيو ساخت
  

    446  جاندار هاي اسمي تعداد كل گروه
  S  316  85/70%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه
  A  109  43/24%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه
  O  21  7/4%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه

  
كه (هاي دستة نخست  هاي اسمي در روايت مطابق جدول فوق، گرايش جانداري گروه

را در يك دسته و در  Sو  Aهاي دستوري  يگاه، جا)هاي دستوري ارگتيو هستند شامل ساخت
بندي روابط دستوري منبطق با  دهد كه اين شيوة طبقه قرار مي Oتقابل با جايگاه دستوري 
را  Aو  Sهاي نحوي  اگرچه اين گرايش، جايگاه. حالت مفعولي است  خصوصيات بنيادين نظام

درصد در نحوة  46نزديك به  دهد، اما تفاوتي هاي ارگتيو در يك طبقه قرار مي در ساخت
هاي  اين تفاوت از ميزان شباهت اين جايگاه. شود ديده مي Aو  Sرفتار روابط دستوري 
كاهد؛ چنانكه باعث كاهش ميزان تأثيرگذاري اين گرايش كالمي بر  نحوي تا حد زيادي مي

 هاي اكنون نحوة رفتار گرايش جانداري را در ساخت. شود روي الگوي حالت غالب مي
  :هاي دستة دوم است نمايانگر اين گرايش در روايت 4جدول . كنيم مفعولي ارزيابي مي

  
 

31 شكار حاضر در جايگاه در اين بخش عالوه بر گروه  هاي نحوي  هاي اسمي آ S ،A ،O وف هم ، ضماير و گروه فته شده مرجع با گروه هاي اسمي محذ نظر گر نيز در  اسمي آشكار  . اند هاي   
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در  Oو  S ،Aهاي  هاي اسمي جاندار در هريك از جايگاه تعداد و درصد توزيع گروه 4جدول 
  هاي مفعولي ساخت

  

    443  هاي اسمي جاندار تعداد كل گروه
  S  224  56/50%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه
  A  207  72/46%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه
  O  12  7/2%هاي اسمي جاندار در جايگاه  گروه

 
يابيم كه گرايش جانداري در  شده در اين بخش، درمي با دقت در اعداد و آمار ارائه

هاي نحوي مختلف را طبق الگوي بنيادين نظام حالت مفعولي  هاي مفعولي نيز جايگاه ساخت
در يك دسته و در تقابل آشكار با جايگاه  Aو  Sهاي  كند؛ بدين ترتيب كه جايگاه ميبندي  طبقه

O هاي نحوي  نكتة مهم در اين بخش، ميزان شباهت جايگاه. گيرند قرار ميS  وA  است كه در
هاي ارگتيو قرار دارد؛ در  ها در ساخت تقابلي بسيار آشكار با ميزان همبستگي اين جايگاه

دهندة  ي تفاوت اين دو جايگاه به ميزاني كمتر از چهار درصد است كه نشانهاي مفعول ساخت
هاي نحوي و درنتيجه، قدرت باالي اين گرايش در تعيين  همبستگي و شباهت باالي اين جايگاه

  . عنوان نظام حالت غالب در حوزة نحو است الگوي حالت مفعولي به
  

  گرايش پيوستگي مبتدا. 6- 2
هاي رقيب در تعيين نوع الگوي  عنوان يكي از انگيزش ش ديگري است كه بهپيوستگي مبتدا، گراي

خالف ساخت  كند كه اين گرايش كالمي بر تأكيد مي) 1987(دوبوا . حالت در سطح كالم وجود دارد
هاي  هاي ارگتيو نيز روابط دستوري را منطبق با خصوصيات زبان موضوعي ارجح حتي در زبان

هاي رقيب، از  ميزان تأثيرگذاري اين گرايش كالمي، مانند ساير انگيزش. كند بندي مي مفعولي طبقه
هاي  زباني به زبان ديگر متفاوت است و فقط در صورت ارزيابي ميزان قدرت ساير انگيزش

  . توان از تأثير اين عامل بر تعيين الگوي حالت، سخن گفت كالمي، مي
ايم؛  كار برده ورامي، روش دوبوا را بهبراي تعيين نوع رفتار اين الگوي كالمي در گويش ه

 Sهاي نحوي  هاي اسمي مبتدا در جايگاه ها، تداوم حضور گروه كه در هر دسته از روايت  طوري به
 ،A  وO اگر در جملة شمارة . ايم را محاسبه كردهn گروه اسمي خاصي در جايگاه ،S  ظاهر شده
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قرار گرفته  Aمير هم مرجع با آن در جايگاه اين گروه اسمي يا ض ،»+1n«باشد و در جملة شمارة 
» S=A«صورت  در نظر گرفته و به Aو  Sاي از رفتار مشابه  عنوان نمونه باشد، اين مورد را به

ظاهر  Oدر جملة بعدي در جايگاه  Sمرجع با  در مقابل اگر گروه اسمي يا ضمير هم. ايم ه نشان داد
ثبت » S=O«صورت  درنظر گرفته و به Oو  Sتار مشابه اي از رف عنوان نمونه شده باشد، آن را به

بندي روابط دستوري را بر پاية  با در نظر گرفتن اين مالحظات، در جداول زير نحوة طبقه. ايم كرده
  . ايم صورت جداگانه نشان داده ها به گرايش پيوستگي مبتدا براي هر دسته از روايت

  :هاي ارگتيو هاي دربرگيرندة ساخت روايت
  

  هاي ارگتيو در ساخت Oو  S ،Aهاي نحوي  درصد پيوستگي مبتدا در جايگاه 5دول ج
 

S=O+S=A 115    
S=A 107  93%  
S=O 8  7%  

 

  :هاي مفعولي هاي دربرگيرندة ساخت روايت
  

  هاي مفعولي در ساخت Oو  S ،Aهاي نحوي  درصد پيوستگي مبتدا در جايگاه 6جدول 
  

S=O+S=A 115    
S=A 107  93%  
S=O 8  7%  

 
هاي دستة دوم، ميزان  هاي دستة نخست و هم در روايت هاي فوق، هم در روايت مطابق داده
است بدين ترتيب اين  Oو  Sهاي  بسيار بيشتر از شباهت جايگاه Aو  Sهاي  شباهت جايگاه

هاي مفعولي، حوزة نحو را به سوي  هاي ارگتيو و هم در ساخت گرايش كالمي هم در ساخت
هاي كالمي  گفتني است در هر دو دسته از روايت. دهد لگوي حالت مفعولي سوق مياستفاده از ا

رو  اين از . شود ديده نمي Sو  Aداري در ميزان همبستگي روابط دستوري  تفاوت آشكار و معنا
توان نتيجه گرفت كه ميزان قدرت تأثيرگذاري اين گرايش كالمي براي مفعولي كردن الگوي  مي

  .هاي كالمي تقريباً به يك اندازه است و در هر دو دسته از روايتحالت در حوزة  نح
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  گيري  نتيجه. 7
اساس مالحظات  كوشند تا خصوصيات نحوي نظام زبان را بر گرا مي شناسان نقش زبان

هاي  توان قواعد و پديده پيروان اين ديدگاه معتقدند كه مي. كالمي و كاربردشناختي تبيين كنند
صورت كامالً منطقي  با درنظر گرفتن نيازهاي ارتباطي اهل زبان به نحوي را در هر زبان

توانند  هاي كالمي و نيازهاي ارتباطي سخنگويان يك زبان مي بدين ترتيب گرايش. توجيه كرد
  . هاي نحوي باشند بيانگر فلسفة وجودي بسياري از پديده

گيري از  و با بهره) 1987(بر اين مبنا در مقالة حاضر كوشيم تا با اتكا به نظريات دوبوا 
ها و  هاي گويش هورامي نشان دهيم كه الگوي حالت در حوزة نحو تابعي از رقابت انگيزه داده

به ديگر سخن پديدة بنياديني مانند الگوي حالت غالب . هاي رقيب در حوزة كالم است گرايش
هاي  يك از گرايش مبناي ميزان تأثير هر  معلول مالحظات كالمي و كاربردشناختي است و بر

  .شود رقيب در حوزة كالم تعيين مي
براي اثبات اين فرضيه، سه گرايش ساخت موضوعي ارجح، جانداري مبتدا و پيوستگي 

  :دقت ارزيابي و نتايج زير حاصل شد هاي گويش هورامي، به مبتدا در دو دسته از روايت
توان ديد؛ اما ميزان  ا ميه گرايش ساخت موضوعي ارجح را در هر دو دسته از روايت. الف

تر از ميزان  هاي ارگتيو بيش هاي متشكل از ساخت در روايت Oو  Sهاي نحوي  همبستگي جايگاه
رو  اين از. هاي مفعولي است هاي دربرگيرندة ساخت هاي نحوي در روايت همبستگي اين جايگاه

تر  هاي دستة اول بيش توان نتيجه گرفت كه ميزان تأثيرگذاري اين انگيزش كالمي در روايت مي
  .شود صورت نظام ارگتيو تعيين مي است و به همين دليل نظام حالت غالب به

شود؛ اما ميزان همبستگي  ها ديده مي گرايش جانداري مبتدا نيز در هر دو دسته از روايت. ب
 مراتب بيشتر از ميزان هاي مفعولي به هاي متشكل از ساخت در روايت Aو  Sهاي نحوي  جايگاه

بنابراين . هاي ارگتيو است هاي دربرگيرندة ساخت هاي نحوي در روايت همبستگي اين جايگاه
هاي دستة دوم بيشتر از دستة  توان گفت ميزان تأثيرگذاري اين گرايش كالمي در روايت مي

  .نخست است و به همين دليل الگوي غالب در دستة دوم به شكل الگوي مفعولي است
توان ديد و ميزان  ها مي دا را نيز در هر دو دسته از روايتگرايش پيوستگي مبت. ج

بنابراين . ها تقريباً يكسان است در هر دو دسته از روايت Aو  Sهاي نحوي  همبستگي جايگاه
هاي  توان چنين استدالل كرد كه ميزان قدرت تأثيرگذاري اين انگيزش كالمي در ساخت مي
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  . مفعولي و ارگتيو به يك ميزان است
 

  ها نوشت پي .8
1. nominative-accusative 

2. ergative-absolutive 

3. Dixon 

4. split ergativity 

5. aspect 

6. Du Bois 

7. preferred argument structure 

8. animacy of topic 

9. topic continuity  

10. Pear Film 

11. Pear Film :در دانشگاه بركلي تهيه شده است 1975اي است كه در سال  عنوان فيلمي شش دقيقه .
هاي مختلف ساختار  هاي زباني و تجزيه و تحليل جنبه آوري داده ن فيلم تاكنون براي جمعاز اي

دانند تا مراتب امتنان خود  نگارندگان بر خود الزم مي. هاي مختلف استفاده شده است كالم در زبان
هش را براي انجام اين پژو» Pear Film«را از پروفسور جان دوبوا ابراز كنند؛ زيرا نسخة اصلي 

 .در اختيار ايشان قرار داد

12. Bynon 

13. Odden and Holmberg 

14. Hiag 

هاي  براي يافتن اطالعات بيشتري دربارة ماهيت گويش هورامي و جايگاه آن در خانوادة زبان .15
 .17-7 :1375 و 7-3 :1390 ،؛ نقشبندي622-618 :1390محمودويسي، : ك.ايراني ر

16. oblique 

17. differential object marking (DOM) 

 1386مهند،  راسخ: ك.هاي ايراني ر راي آگاهي از نحوة تأثير پديدة مفعول نمايي افتراقي در زبانب .18
 .32-2صص

19. clitic doubling 

 .1390و نقشبندي، 1966مكنزي، : ك.هاي بيشتر ر براي مشاهدة مثال .20

21. Sacapultec :ني هاي زبا ين زبان نظام حالت ارگتيو دارد و از اين الگوي حالت در همة ساختا
  . گيرد خود بهره مي

22. old information 

23. new information  
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24. chunks of discourse 

25. intonation unit 

26. accessible information 

27. definiteness  
28. tense-based 

كه  هاي دستة دوم، اين نكته را براي نگارندگان آشكار كرد كه حتي هنگامي بررسي دقيق روايت .29
لحظه با استفاده از افعال  به صورت گزارش لحظه وايتي را بهكوشند تا ر گويشوران، آگاهانه مي

كنندگان جديد در مدل كالمي،  ويژه هنگام معرفي شركت مضارع نقل كنند، در برخي موارد، به
  .  كنند ارادي، از افعال گذشته الزم استفاده مي طور غير به

  .شود براي نشان دادن فاعل محذوف استفاده مي» pro«از نماد  .30
، ضماير و S ،A ،Oهاي نحوي  هاي اسمي آشكار موجود در جايگاه ين بخش عالوه بر گروهدر ا .31

 . اند ههاي اسمي آشكار بود نيز در نظر گرفته شد مرجع با گروه هاي اسمي محذوف كه هم گروه

 

  منابع. 9
 .)سوراني، كرمانجي، هورامي(ارگتيو در زبان كردي ). 1385(پژوه، فاطمه  دانش •

 .تهران .دانشگاه پيام نور. كارشناسي ارشدنامة  پايان

نامة  ويژه. »هاي ايراني نمايي افتراقي در برخي زبان مفعول«). 1386(مهند، محمد  راسخ •
 .32- 2صص . 2و  1ش  .4 د. شناسي گويش

گروه . نامة دكتري پايان. منشأ و ماهيت آن: ساخت كنايي). 1388. (كريمي، يادگار •
 .طباطبايي شناسي دانشگاه عالمه زبان

 مجلة. »تحليل نحوي ساخت كنايي بر پاية شواهدي از زبان كردي«). 1391( --------  •
 .209- 177صص . 7ش  .4س . پژوهي زبان

 ساخت كنايي در گويش«). 1390. (دوستان، غالمحسين و زانيار نقشبندي كريمي •
ش  .2د  .)سابق هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش(جستارهاي زباني مجلة . »هورامي

 .44-19صص . 6

س . شناسي مجلة زبان. »هاي ايراني ها و گويش ارگتيو در زبان«). 1367. (كلباسي، ايران •
 .87- 70صص  .2ش  .5
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