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  چكيده

بر پاية  همقال اين در. رودي به كار ميـاي اسمــهاشاره به گروه برايبودگي معموالً اصطالح مشخص

بودگي، تكواژ از مشخص) 2003 ,1999(و كريمي ) 1991(نك تعريف ا»ægæ«  را در انتهاي برخي

بودگي در كردي عنوان عالمت ساختواژي مشخص بههاي مختلف نحوي  ي موجود در جايگاههااسم

 ،ري تكواژ مذكورضور اجباـهايي مانند حبا استفاده از شواهد و دادهو  ايم هكرمانشاهي بررسي كرد

ايم كه هاي اسمي نكره نشان دادهبلكه در بعضي از گروه ،هاي اسمي معرفهگروه از تنها در برخي نه

اين تكواژ  در كردي ) 1390(و بهادر ) 1384(يارمرادي  ،)1961(مكنزي  ،)1955(ادموندز  نظر برخالف

بندي ي كرمانشاهي را در تقسيمدر پايان، كرد. نه معرفگي ،بودگي استكرمانشاهي نشانگر مشخص

هايي قرار داديم كه زبان وهاي معرفگي و نكرگي، جزنظر داشتن عالمتاز  ،)1999(ا هالينز  از زبان

با توجه به اينكه در دستور زايشي يكي از اصول بنيادين اين است كه آن بخش . دننكره دار ةتنها نشان

ها از سخنان نگارندگان  قرار دارد يكسان است، داده از دانش زباني كه در ذهن سخنگويان يك زبان

. اند و با استفاده از روش استداللي بررسي شدهآوري عنوان سخنگويان بومي اين زبان جمع به

در خصوص ) 1999(و كريمي  )1991(شده در اين تحقيق، نظريات انك  چارچوب نظري استفاده

  .بودگي استمشخص
 

 .، دستور زايشييكردي كرمانشاهي، معرفگي، نكرگبودگي، مشخص :كليدي واژگان
 

  مقدمه.1

اصطــــالحاتي هستند كه براي   3ينكرگ و 2يمعرفگ ،1بودگيدر مبـاحث نحوي، مشـخص

داننـــد كه برخي گروه اسمي مــشخـص را اسمي مي. رونــدكار مياشـاره به گروه اسمي به
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گروهي ديگر ). Endriss, 2009: 57-86(مصداق آن به هنگام صحبـت در ذهن گويــنـده است 
دانند و گروه اسمي مشــخص را آن گـروه مي 4ايبودن را حاصل تعامالت حوزهمشخص

 5انك). 330: 1387صفوي، ؛ Ibid: 57(گـيرد ي را در بر ميكنند كه حوزة وسيع اسمي تلقي مي
او معتقد . ها در رابـطــه با اين مفهوم داردديدگاه متفاوتي نسبت به ساير درك كامالً) 1991(

كريمي نيز با . كنـــدبودن ايفا مينــقش اساسي را در مفـهوم مشخص» 6آشنايي«است 
شده از بين هاي اسمي انتخابمي مشخص را، گروههاي اسديدگاهي كم و بيش متفاوت گروه

  . (Karimi, 1999: 125-141; 2003: 91-125)گيرد اي از عناصر در نظر ميمجموعه
شود، نمود ساختواژي عنوان پرسش اصلي تحقيق بررسي مي آنچه در اين مقاله به

در در كردي كرمانشاهي است كه » ægæ«طور خاص وضعيت تكواژ بودگي و بهمشخص
روش انجام اين . شود وسيلة انك و كريمي ارائه مي شده بهچارچوب مباحث نظري مطرح

عنوان سخنگويان بومي اين  ها، خود نگارندگانند كه بهاست و منبع داده 7پژوهش، استداللي
ها نيز  ساختي داده ساختي و بدزبان و افراد ديگر در دسترس هستند و مالك تعيين خوش

  . استد قضاوت همين افرا
 

  پيشينة موضوع. 2
بخش . هاي ايراني تحقيقات بسيار اندكي صورت گرفته استبودگي در زباندربارة مشخص

انجام شده ) 2003 & 1999 ,1998(وسيلة كريمي  عمدة اين تحقيقات دربارة زبان فارسي به
آيد  ي ميبودگي است كه بعـــد از گروه اسمعالمت مشخــص» را«او معتقد است تكواژ . است

  ).  Karimi, 1989: 70(و عالمت مفعول مستقيم نيست 
از . اختصار بحث كرده استبودگي در زبان فارسي بهنيز دربارة مشخص) 1999(الينز 

هاي اسمي نكرة نامشخص در زبان فـــارسي گروه» ي-«و » يك«هاي نظر او نــشانه
ست كه مصداق مشخصي براي منظور از نكرة نامشخـص، آن گـروه اسمي ا. سازند مي

در جملة زير » دوست بهتر«عنوان نمونه، مصداق گروه اسمي گوينــده و شنــونده ندارد؛ به
  :نه براي گوينده مشخص است، نه براي شنونده

  .كنمانتخاب مي دوست بهتري. 1
رده و ك هايي مثل جملة زير اين نظر الينز را ردبا ارائـــة داده) 1388(مهند  البته راسخ

 
4
 . scope  5
 . Mürvet Enç  6
 . familiarity   7
 . argumentative 



  1392 زمستان، )16پياپي ( 4 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

57  

  :توانند بر نكرة نامشخص هم داللت كنندها در زبان فارسي ميمعتقد است كه اين نــشانه
  ).89: 1388مهند،  راسخ(ام را شكست و در رفت  شيشة مغازه يك پسري. 2

در جملة باال مصداق گروه اسمي براي گوينــده مشخـص و براي شنونده، نـــامشخص است، 
  .كنندمشخص يا نامشخص بودن اسم را تعيين نمي» ي- «و » يك«مهند بنابراين از ديدگاه راسخ 

بودن يــك گروه اسمي، آنچه معتقد است در تعيــين معرفـــه يا نكره ) 1379(عباسي 
اهــميت دارد، مـيزان اطالعات مشـترك گوينده و شنونده دربارة مصـــداق گروه اسمي است؛ 

قادر به شـــناسايي مصداق گروه اســـمي باشند، آن گو و به اين معنا كه اگر طرفيــن گفت
گروه اسمي معرفه است و چنانچه مصــداق گروه اسمي براي هر دو طــرف نامشخص 

از نظر او معرفــگي، نكرگي و . باشــد، گروه اسمي مذكور نكرة نامـشخص است
يك پيوستار قرار  قطـــبي نيستند، بلكه رويهاي دوبودگــي در زبان فــارسي، پديده مشخص

از نظر او در . منظور از پيوســتار موارد بينــابيني است كه در اين ميان وجود دارند. دارند
هاي اسمي وجود دارند كه فقط تا حــدي براي گوينــده يا ميان اسامي معرفه و نكـره گروه

ايي مصداق كه حتي گوينده يا شنونده نيز قادر به شناس طوري هستند، به شنونده مشخص
وجــود دارند كه يا تنها براي گوينده و يا فقط براي   هاي اسمينيست و همچـنين برخي گروه

  :كه تنها يكي از طرفين قادر به تشخيص مصداق استطوري هستند، به شنونده مــشخص
  توانم شنبه از ماشين استفاده كنم؟مي) 3
  ).453: 1379عباسي، (اندازم يك ماشين خريدم  ديروز با پس) 4

، هر ماشيني 3در جملة » ماشين«دانند كه مصداق گروه اسميِ گوينده و شنونده مي
، معرفه 3در جـملة » ماشين« بنابراين گروه اسمي. اشاره دارد نيست، بلكه به ماشين خانواده

ميزان . ، مصداق گروه اسمي تنها براي گوينده آشنا است4و مشخــص است، اما در جملة 
 4به يك انـــدازه نيست و بهتر است در جملة  4و  3بودگي گروه اسمي در جمـلة مشـخص

 .بيفزاييم» نكره«عنوان  را به» بودن مشخص«عنوان 

. طور خاص انجام نگرفته است بودگي در كردي كرمانشاهي هيچ تحقيقي بهدربارة مشخص
اني كه كردي كرمانشاهي از زب(در اين باره، ادموندز نشانة معرفگي را در زبان كردي كلهري 

نيز در ) 1961:150( 8مكنزي). Edmonds, 1955: 497(داند  مي» eke–«تكواژ ) آن منشعب شده
را در اين » ægæ-«عمل آورده، تكواژ هاي زبان كردي بهبررسي وسيعي كه از برخي گويش
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) 1390(ـادر بهـ. (MacKenzie, 1961:  150)كند ها عالمت ساختواژي معرفگي تلقي ميگويش
. هاي آن در كردي قصــــرشيريني اشارة مخـتصري كرده استبه معرفگي و نكرگي و عالمت

 :داندمي» iga-« و نشانة نكره را » aga-«او نشانة معرفه را در كردي قـــصرشيريني 

5. a) kor-aga 

       boy- DEF 

   » پسرِ«

b) kor-iga 

         boy- INDF 

  »پسري«
  ).68: 1390بهادر، ( 

هاي معرفگي و نكرگي در نيز به نشــانه) 1384(عالوه بر ادموندز و بهادر، يارمرادي 
» ægæ-«وي نشانة معرفگي را در كردي كلهري . كردي كلهري اشارة مخــتصري كرده است

   .داندمي» ε«معني يك و  به» jεj«و نشانة نكرگي را 
 

  مبناي نظري. 3
دهد؛ بودگي را به مفهوم آشنايي نسبت ميمشخص) 1991(م انك كه در مقدمه گفتيطور همان

وي  . به اين معـني كه گروه اسـمي مشخص بـايد براي شنـونده از جهات خاصي آشنا باشد
داند و معتقد بودگي گروه اسمي را دو پديدة كامالً مرتبـــط به هم ميمعرفگي و مشـخص

در  شـخص بايد به مصـاديق كالمي كه قبالو م هاي اسمي معـرفهاست كه مصــداق گروه
بودگي در نوع از نظر او تـفاوت بين معرفگي و مشخص. است، مربوط باشد بافت  ذكر شده

 با گروه اسمي است؛ به اين صورت كه در گـــروه اسمي معرفــه رابطة مرجع 9ارتباط مرجع
گروه اسمي مــشخص با   كه رابطةبا گروه اسمي، قوي و از نوع شــباهت است، درحالي

رو، او مرجع يك گروه اسمي  از اين. اي ضعيف و از نوع شمـول معنايي استمرجعش رابطـه
بنابر   .نامدمي 11مرجع ضعيفو مرجع گروه اسمي مشخــص را   10مرجــــع قويمـعرفه را 

فهوم به خودي خود مـ» مصداق«ها لزوماً مشخص هــستند، زيرا هويت نظر انك، همة معرفه
هاي اسمي نــكره در صورتي مشخص هستند كه طبق نظر انك گــروه. برداردشمول را در
يا شمول با سخني داشته باشند كه قبالً در بافت ذكر شده است و چنانچه  12رابطة بخشي
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  . هاي اسمي مذكور اصالً مرجعي در بافت نداشته باشند، نامشخص خواهند بودگروه
اسمي مشخـص، چه مــعرفه و چه نكره، از نظر انك يك ويژگي هاي طور كلي گــروهبه

گردند و تنها نوع  شده باز ميمشترك دارند و آن  اين اســت كه به مصداقي كه در بافت ذكر
هاي خاص، انك اسم. كند اين ارتباط است كه معرفة مشخــص را از نكرة مشخص جدا مي

روند، كار ميشاره يا حرف تعريف مـعرفه بههاي اسمي را كه همراه با صفت اضماير و گروه
ها هاي اسمي حاوي بـــخشيو گروه) allو  every(نماها هاي مشــخص و كميتمعرفه

)some  وpiece  كندهاي نكرة مشخص تلقي ميرا اسم)  در زبان انگليسي.   
بودگي يك گروه اسمي را انتخاب يك يا چند عنصر مشخص) 2003 ,1999(كريمي 

اي از آن عناصر تلقي كرده و در مواقعي كه گروه اسمي جمع است، در ميان مجموعه 13صخا
  :دهدهـاي اسمي ارائه ميبندي زير را در اين زمينه از  گروهتقسـيم

  

  
   1شكل 

  
معرفه، گوينده شخص يا مفهوم خاصي را در ذهن دارد و  هاي اسميطبق نظر كريمي در گروه

  .)(Karimi, 1989: 60-61شخص يا مفهوم براي شـــنونده نيز آشنا است فرض بر اين است كه آن 
توان استنــباط بودگي، معرفگي و نكرگي ذكر كرده، مياساس آنچه كـريمي دربارة مشخص بر

هاي اسمي نكره، دو حالـت وجود كرد كه هر گـروه اسمي معـرفه، مشخــص است، اما در گروه
وينــده، شخص يا مــفهوم مشخصي را در ذهـن ندارد كه در اين دارد؛ حالت اول اين است كه گ

صـورت گروه اسمـي، نامـشخص است و حالت دوم زماني است كه گوينده، شخص يا مفهوم 
 

13
 .particular 
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خاصـي را در ذهـن دارد، اما شنونـده با آن شخص يا مفهـــوم آشنا نيست كه در اين حالت، گروه 
هاي اسمي مشــــخصِ معرفه و ويژگي مشتــرك گروهنظر كريمي،   به. اسمي مشخص خواهد بود

اين مصداق ممكـن است براي گوينــده و شنــونده . نكـــره اين است كه مصداق مشخصي دارند
مشخص باشد؛ اين ) هاي اسمي نكرهدر گروه(يا حداقل براي گوينده ) هاي اسمي معرفهدر گروه(

  .اي گوينده مرجع مشخصي ندارندمشخص برهاي اسمي نا اســـت كه گروهدرحالي 
  

  روش تحقيق. 4
  ها بهاي از ادعادر اين روش مجموعه. روشي كه در اين تحقيق استفاده شده، استداللي است

به شواهد ). 30: 1389درزي، (شوند منظور قبوالندن امري به مخاطب بنا مي كمك شواهدي به
» نتيجه«ديدگاه يا فرضية مورد دفاع و به » مقدمة استدالل«مورد استناد در يك استدالل 

عنوان  روند كه بهشمار مي كننده از آن استدالل بهمقدمات استدالل داليل حمايت. گويند مي
به اين ترتيب به گفتة ). همان(نظر را حمايت كنند  گيري مورد شوند تا نتيجهشاهد پذيرفته مي

ل استفاده از دانش كنوني خود موضوع استدال) 1955( 15و به نقل از پرس) 2009( 14گووير
  . براي يافتن امري مجهول است

با توجه به اينكه در دستور زايشي يكي از اصول بنيادين اين است كه آن بخش از دانش 
ها از سخنان نگارندگان  زباني كه در ذهن سخنگويان يك زبان قرار دارد، يكسان است، داده

اند و مالك  آوري شده فراد در دسترس، جمععنوان سخنگويان بومي اين زبان و ديگر ا به
       . ها نيز قضاوت همين افراد بوده است ساختي يا بدساختي دادهتعيين خوش

                                                                                                     

  هيبودگي در كردي كرمانشامعرفگي، نكرگي و مشخص. 5
ها نشــانة معرفه و نكره ندارند، اما ضمــاير يا صفت اشاره و ضماير شخـــصي همة زبان

ها معرفــگي و با اين حال همة زبان. معرفه هستند هـــايي دارند كه ذاتـــا دارند؛ يعني صورت
). 171: 1390زاده و گوهري، منشي(دهند صـورت صرفي يا  نحوي  نشان نمينكرگي را به

هاي اروپاي داند كه بيشتر در زبان اي ميدادن معرفگي را نوعي ويژگي منطقهينز نشانال
  ).Lyons, 1999: 78(شود غربي و نواحي اطراف درياي مديترانه ديده مي

 
14

 . Govier 15
 . Pierce 
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  :كندكنند  به سه دستة زير تقسيم ميهايي را كه معرفگي و نكرگي را نشاندار مياو زبان 
  ة معرفه دارند؛هايي كه تنها نشانزبان. الف

  هايي كه تنها نشانة نكره دارند؛زبان. ب
  ).Ibid: 49( هايي كه هم نشانة معرفه و هم نشانة نكره دارند زبان. ج

زير  چنانكه در جمالت. پــردازيمحال به بررسي اين وضعـيت در كردي كرمانشاهي مي
نـشانة نكره در كردي دو » і (g)-« معناي يك و تكواژ  به jεj«16«بينيم، حرف تعريف  مي

  .شوداي تلفظ نمي معموالً در گفتار محاوره/  g/كرمانـشاهي هستند، كه البته 
6.a)        yey   ketaw    sæn-em. 

               a       book      buy. PST- 1SG 

»   .يك كتاب خريدم«                                                           
   b)          Ketaw-і (g)      sæn-em.  

                 book-INDF         buy. PST- 1SG                                                   
» .كتابي خريدم«                                                                                  

شود، هاي زير به انتهاي گروه اسمي اضافه مين براساس دادهدر اين زبا» і (g)-«تكواژ
  . است» 17بستواژه«نه به هستة گروه اسمي،  بنــابراين، اين تكواژ وابسته يك 

7. a)      Ketaw-і         sænem. 

               book- DEF      buy. PST-1SG 

  . »كتابي خريدم«                                                                               
     b)        Ketaw-e      xas-і              sæn-em. 

                 book-EZ      good-INDF       buy. PST –1SG 

.»كتابِ خوبي خريدم«       

     c)      Ketaw-e      xas-e             geran-і                     sænem.    

            book-EZ       good-EZ       expensive-INDF         buy. PST-1SG 

  .»كتابِ خوب ِگراني خريدم«                                                                   
نشان  پردازيم و با شواهد و داليل متــعددبودگي در اين زبان ميدر ادامه به بحث مشخص

،  بهادر )1955(،  ادموندز )1961(برخالف نظر  افرادي چون مكنزي » ægæ-«دهيم كه تكــواژ مي
. بودگي استنشانة معرفگي نيست، بلكه نشانة ساختواژي مشخص) 1384(و يار مرادي ) 1390(

ـاي اسمي هـبا همة گروه دهيم كه اين تكواژ اجبارانشــــان مي 5- 1در اين راستا ابتدا در بخش 
به  5- 2معرفه هستند و سپس در بخش ) 1989(و كريــمي ) 1991(رود كه از نظر انك  كار مي به

 
ه. 15 هي همان » يك«ي البته معادل واژ به صورت  »يك«به زبان كردي كرمانشا ي. شودتلفظ مي/ jæk/است كه  j/كه اين كلمه قبل از اسم ظاهر شود، به شكل اما در صورت εεεεj /17  .شودتلفظ مي

 . clitic  
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اين دو . پردازيمهــاي اسمي نكرة بخشي و داراي سور عـمومي در اين زبان ميوضعيت گروه
در . هـاي اسمي نـكرة مشخص هستندگروه اسمي چـنانكه در مقدمه گفــته شد از نظر انك گروه

شوند كه همگي حاكي از حضــور اجباري هايي از كردي كرمانشاهي ارائه مياين بخش نيز، داده
  .هاي اسمي هستندتكواژ مذكور با اين گروه

  
  هاي مشخصمعرفه. 5- 1

اي قبــل از گروه اسمي بيايد، آن گــروه اسمي را كه ضمـــير اشارهبنابر نظر انك درصورتي
 به »ow«ضمير اشارة  » sif«قبل از اسم  8bو  8aدر جملة ). Enç, 1991: 9(كند مشــخص مي

حاكي از آن است كه  8bساختي در برابر بد 8aساخــتي  خوش. كار رفتـه است به» آن«مفـــهوم 
  .است، در انتهاي اين گروه اسمي اجباري است» ægæ-«كه شكلي از تكواژ » - æ«حضور

8. a) ow       sif-æ         xward-εm. 

that      apple-æ (gæ)        eat.PST-1SG                                                             
                                                                           »آن سيب را خوردم«    

    b) * ow      sif    xward-əm. 

    c)  ow        sif-ægæ          næræs-æ. 

         that     apple-ægæ      not ripe-is 

  ».آن سيب كال است«                                                                                 
» ægæ-«آيد شكل مخفف تكــواژ كه پس از گروه اسمي مي»  æ -«در اين زبان تكواژ  

شود و  اين حذف منجر در آن تلفظ نمي»g«اي امروزي همخوان گفـــتار محاورهاست كه در 
  .شودمي»  æ-«به كشش جبراني واكة 

كند هاي اسمي مشخص تلقي ميهاي اسمي داراي تكواژ جــمع را گروهكريمي گروه
)Karimi, 1989: 69 .(هــاي اسمي بودگي اين گروهجملــه شواهدي كه وي براي مشخص از
بودگي بــعد از ايــن عنوان عالمت مشخصبه» را«گيــرد، حــضور اجباري كار ميهب

  ).9جملة (هاي اسمي در جايگاه مفعول است  گروه
  .سپيده امروز كتابا رو خريد. 9

هاي اسمي داراي عـــالمت جمع را بپـذيريم، در بودگي گروهاگر نظر كريمي دربارة مشخص
-«هاي اسمـــي در زبان كردي كرمانشـــــاهي تكواژ كه در اين گروهبينيم  مي 10b و 10aجملة 
ægæ «ذكر است كه تكواژ الزم به .يابد طور اجباري حضور ميبه»-ægan « تركــيبي  از تكواژ»-
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ægæ « و عالمــت جمع»-an «در اين زبان است.  
10.  a)  emru      Sepidæ        ketaw-æg-an         sænd. 

             today      Sepide        book- ægæ -PL     buy.PST.3SG 

 ».ها را خريدسپيده امروز كتاب «                                                      

       b)  ketaw-æg-an     hanæ    bane    miz. 

            book-ægæ-PL     are         on      table 

  ».ها باالي ميز هستندكتاب«                                                
چنانكه در جمالت . طور كه گفتيم، از نظر انك همة اسـامي خاص مشخص هستند همان

  :رودبا اين اسامي نيز به كار مي» ægæ-«بينيم تكواژ  زير مي
11. a)   Hušæng-ægæ        di-m. 

            Hushang- ægæ       see.PST-1SG 

 ».هوشنگ رو ديدم«                                                              

  b) Hušæng-æ              hat. 

      Hushang-æ      come.PST-1SG 

  .»هوشنگ آمد«                                                                             
وقتي اسم خاص در . گفتني است كه حضور اين تكواژ بعد از اسم خاص اجباري نيست

كند، اما وقتي اسم خاص در جايگاه حضور پيدا نمي جايگاه فاعل مي آيد اين تكواژ اصال
بودگي در زبان تركي و فارسي كه عالمت مشخص. مفعول قرار دارد، حضورش اجباري است

هاي خاصي كه در جايگاه فاعل هستند ه اين عالمت روي اسمدارند هم به اين شكل است ك
دليل اين موضوع نيازمند بررسي مستقل ). Hedberg & et al. 2009: 5(كند تظاهر پيدا نمي

 .گنجداست كه در دايرة اين بحث نمي

مشخص ) 1989(و كريمي ) 1991(هاي اسمي معرفه از نظر انك در تمام مواردي كه گروه
استثناي اسامي خاص در جايگاه فاعل،  در كردي كرمانشاهي  فارغ از اينكه گروه به  هستند،

»  ægæ-«تـبع آن چه حالتي دارد، تكواژ اسمي مذكور در چه جايــگاه نحوي بوده و به 
  .حضور اجباري دارد

  
  هاي مشخصنكره. 5- 2

هاي اسمي بخشي گروههايي از كردي كرمانـشاهي به رابطة بين در اين بخش، با ارائـــة داده
هاي اسمي نكرة عنوان دو گروه از گروههــاي اسمي داراي سورهاي عمومي، بهو گروه
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  . پردازيممي» ægæ-«و تكواژ ) 1989(و كريمي ) 1991(مشخص، از نظر انك 
كه نكره و گاميهاي اسمي هندهد گروهنشــان مي 13در اين زبان، چنانكه جملة 

  :روندكار مي به»  ægæ-«ــايي و بدون تكواژ تنه نامشخص هستند، به
13. awanæ    æsranæ         keik                xward-en. 

       they         supper           cake                eat.PST-3PL 

  ».خوردند ها عصرانه كيكآن«                                                                     
آن را ) 1991(كه همين گروه اسمي، حـاوي عناصر بخــشي باشد كه انك  در صورتي

و چنانچه اين تكواژ را حذف كنيم، ) 14a(الزامي است » - ægæ«كند، حضور تكواژ مشخص مي
 ):14b(جمله بدساخت خواهد بود و گروه اسمي نامشخص خواهد شد 

14. a)  æwanæ     æsranæ        teke-ɪ           læ          keIk-ægæ          xward-en. 

            they        supper      piece-INDF     of       cake- ægæ        eat.PST-3PL 

  ».ها عصرانه يك تكه از كيك رو خوردندآن«                                                      
      b)*æwanæ          æsranæ       teke-ɪ                læ         keIk         xward-en. 

            they                supper        piece-INDF     of         cake         ear.PST-3P 

  » .ها عصرانه يك تكه كيك خوردندآن« 
يز گروه اسمي نكره را تر هم اشاره كرديم، سورهاي همـــگاني ن طوركه پيشهمان

گروه اسمي نكره و نامشخص بدون حضور سور، در ). Enç, 1991: 11(كنند مشخـص مي
 16b و 16a هاي كه جمله، اما همچـنان)15جملة (نشـــانه است  بدون كردي  كرمانشاهي

كار رود، حضور  به» همــــه«دهند، اگر همين گروه اسمي همراه سوري مثل نشـــان مي
  :شوددر گروه اسمي مذكور الزامي مي» ægæ-« تكواژ

15.  ketaw      xan-im. 

       book        read.PST-1SG 

  ».كتاب خواندم«                                                                                         
16. a) gešte      ketaw-ægæ     xwan-imæ. 

           all         book- ægæ     read.PST-1SG 

 ».تمام كتاب رو خواندم«                                                                                   

       b) gešte        ketaw-ægæ         deria-s. 

           all           book-   ægæ        torn-is 

  ».تمام كتابِ پاره است«                                                                    
هاي اسمي نكره نيز چنانچه دهد كه گروه در اين بخش نشان مي شده هاي ارائه داده
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  .باشند» ægæ-«طور الزامي بايد حاوي تكواژ مشخص باشند به
  

  گيرينتيجه. 6
هاي اسمي كردي بودگي در گروهخـتواژي مشخصدر اين مقاله به بررسي نمود سا

بودگي را براي رسيدن به اين هدف،  تعبير انك و كريمي از مشخص. كرمانشاهي پرداختيم
هايي در اين زبان ثابت كرديم كه حضور مبنا قرار داديم و با استفاده از شــواهد و داده

هاي اسمي نكرة لكه در گروههاي اسمي معــرفة مشخص، بنه تنها در گروه» ægæ-«تكواژ 
بر اين اساس به اين  نتيجه رسيديم كه برخالف آنچه مطالعات . مشخص نيز الزامي است

در كردي كرمانشاهي، عالمت معرفگي » ægæ-«دهند، تكواژ پيشين در اين حوزه نــشان مي
نحوي  هاي مختلفبودن آن گروه اسمي معرفه يا نكره در جايگاهنيست، بلكه نشانگر مشخص

توان از نظرگاه الينز جزو در اين صورت كردي كرمانشاهي را مي. در درون جمله است
هاي نكره و معرفه فقط حاوي نشانة نكره هستند بندي كرد كه از بين نشانههايي تقسيمزبان

)Lyons, 1999: 49.(  
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-تلفظ مـي » jæk«است كه به صورت » يك«به زبان كردي كرمانشاهي همان » يك«البته معادل واژة  .16

  .شودتلفظ مي» jεj«ظاهر شود، به شكل كه اين كلمه قبل از اسم شود، اما در صورتي
17. clitic 
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