
 

 

 

 

 

 

  ظرفيت در زبان كردي تغيير عنوان فرايند بهسازي  سببي

  

  1111ابراهيم بدخشانابراهيم بدخشانابراهيم بدخشانابراهيم بدخشان

 دانشگاه كردستان

2222كورش قدميكورش قدميكورش قدميكورش قدمي
 

 شناسي دانشگاه كردستان كارشناس ارشد زبان

  

  چكيده

داراي  ،ها در جملهآن هاي همراه را بر اساس نوع وابسته ،از جمله افعال ،ظرفيت، واژگان نظرية

هاي نحوي در يك بند  از طريق تعداد متمم ،هر زبان فرايندهاي مشخصي در پندارد. ظرفيت مي

، باعث تغيير در ظرفيت فعل هاي يك محمول هاي معنايي موضوع تغيير نقش وسيلة و يا به

به تجزيه و تحليل  ،چارچوب نظرية ظرفيتشوند. در اين مقاله سعي شده است تا با اتخاذ  مي

مكتوب  ا ابتدا از متونِه و داده ها لهجم .راني پرداخته شودسو هاي سببي در زبان كرديِ ساخت

مورد  ند وبندي شد طبقه ،جهت توصيف و تحليل ،استخراج و سپس گويشوران و گفتار عاديِ

 جمله فرايندهاي افزايشِسازي از در پايان نتيجه گرفتيم كه سببيتجزيه و تحليل قرار گرفتند. 

سوراني  در زبان كرديِ ،هاي فعل در جمله داد وابستهكه باعث تغيير نوع و تع ،ظرفيت است

  .شود مي

  .زبان كردي، تغيير ظرفيت ظرفيت، ، نظريةسازي سببيها:  واژهكليد

                                                             
1. badakhshane@gmail.com 
2. ghadami90@gmail.com 
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  مقدمه - 1

هاي مختلف به  هاي مختلف و از جنبه هاي زباني است كه در زبان ازجمله مقوله ،1سازي سببي

شود و كاري را  به فعل افزوده مي 2سبب يك عنصرِ ،هاي سببي . در جملهشود آن پرداخته مي

شود يا تغيير شرايط  عنصري كه بر آن كاري واقع مي .كند يا چيزي را شروع مي ،دهد انجام مي

  شود. ناميده مي 3شود، مسبب و حالتي را متحمل مي

، 4بخشد (ديكسون ارتقا مي ،جايگاه عامل با اقناعِ ،يك محمول را ظرفيت ،ساختار سببي

كه در آن شخص، حادثه يا  ،شود هايي گفته مي جمله ، به مجموعةهاي سببي ساخت). 2000

گردد تا شخص ديگري يا شيئي  اي مي محرك و انگيزه )،شود كه سبب خوانده مي(اي  پديده

عملي را انجام دهد، پذيراي حالتي شود، يا در حالتي باقي بماند  )،شود كه مسبب ناميده مي(

 شود. جمله و محدودة يك متمم به جمله افزوده مي ،. در ساخت سببي)19: 1388(دبيرمقدم، 

تواند يك شخص، يك  مي 5د و عاملنشو تر مي ي فعل با افزودن عنصر سبب به جمله، وسيعامعن

  مفهوم انتزاعي و يا يك حادثه باشد.

هاي مختلفي در جمالت ظاهر  ساختارهاي سببي در جمالت يكسان نيستند و به صورت

كه هيچ قانون مشخصي براي ساختارهاي سببي وجود  گويد مي)، 162: 1988( 6بيكر. شوند مي

سببي وجود دارند. وي همچنين بيان  ندارد، عليرغم اين حقيقت كه دو نوع ساختار اصليِ

فعلي است كه در بند باالتر قرار  ،ند و تكواژ سببيداردو بند  ،7هاي سببي دارد كه ساخت مي

  شود. پيوندد و سببي مي ري به آن ميگرفته است و فعل ديگ

گيرد. قانون اول  گذرا و سببي در نظر مي بيكر دو قانون را براي مسبب در بندهاي اصليِ

 شود. غيرمستقيم در نظر گرفته مي عنوان مفعولِ اصلي به گذرايِبيانگر اين است كه عاملِ بند

ذرا به صورت متمم مستقيم گ اصليِو پذيراي بند  ،ناگذردر صورتي كه در قانون دوم، عامل بند

  شوند. در نظر گرفته مي (مفعول)

  .داد به منا را غذاو            ا را خوردم.غذ من گذرا: )1(

  مفعول صريح     مفعول غيرمستقيم   پذيرا                   عامل(فاعل)        

                                                             
1. causativization 
2. causer 
3. causee 
4. R. M. W. Dixon 
5. agent 
6. M. Baker 
7. causative structure 
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  .را آورد بچه او          آمد. بچه :ناگذر  )2(

  مفعول صريح                  (فاعل)  عامل           

هاي زير را براي ساختارهاي سببي ناگذر بيان  )، ويژگي2000( 1ديكسون و آيخنوالد

  نمايند. مي

  شود. يك بند ناگذر به يك بند گذرا تبديل مي •

  آيد. مستقيم (مفعول) در مي فاعل به صورت متممِ •

 .شود يهاي سببي اضافه م گردد و مشخصه يك متمم به فعل افزوده مي •

 

  او احمد را آورد.بند گذرا:                    احمد آمد.بند ناگذر:  )3(

  

، پرداختن به هر مسبب در هر بندي )، يك روش معمول1976ِ( 2از نظر كامري

  زير است: به ترتيبِ ،مراتبي ، از لحاظ سلسلهساختاري باالترين نقشِ دادنِ اختصاص

  

  مفعول فرعي (ضمني)   >عول غير مستقيم   مف    >مفعول مستقيم     >  فاعل

  

يك  شود و با مسببِ رفتار مي ،مستقيم (مفعول) عنوان متممِ د ناگذر بهيك بن بنابراين، با مسببِ

فرعي  مثل يك مفعولِ ،مفعولييك بند دو عنوان يك مفعول غيرمستقيم و با مسببِ بند گذرا به

  آيند: به سه شكل زير مي ها سببي ،شود. از لحاظ ساختاري برخورد مي

  جداگانه. يك بند سببيِ كردنِ از طريق اضافه •

  يك وند سببي. كردنِ ق اضافهاز طري •

 متناسب. (فعل) سببيِ از طريق استفاده از واژة •

  

در  ،تحليل واژگاني و تحليل نحوي عناوينِ با ،)، معتقد به وجود دو رويكرد1991( 3فالك

اي نحوي فرض  هاي نحوي، سببي واژگاني را پديده ليلاست. تح 4هاي واژگاني بررسي سببي

                                                             
1. A. Y. Aikhenvald 
2. B. Comrie 
3. Y. N. Falk 
4. lexical causative 
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يك  طيِ آن كه ،شود عنوان فرايندي درك مي تكواژ سببي به كنند. در تحليل واژگاني، الحاقِ مي

هاي آن بر اساس فعل پايه و  و ويژگي ،شود واحد واژگاني به واحد واژگاني ديگري اضافه مي

  .بيني است وند، قابل پيش ويژگيِ

هاي  ساختار اختار سببي است كافي نيست، در همةاينكه يك زبان داراي س نستنِتنها دا

نحوي براي  - شود و اين معياري معنايي اصلي افزوده مي بب به جملةسببي هم يك عنصر س

ي آنها و نوع وند سببي اها در ساختار سببي و معن شود. اما زبان هاي سببي مي تشخيص جمله

ها عنصر سبب ممكن است  با هم متفاوت هستند. در برخي زبان ،نددپيو آنها مي كه به افعالِ

جان باشد. بر اساس نوع فعل نيز  تواند بي جاندار باشد و در برخي ديگر عنصر سبب مي

توانند به  ها فقط افعال گذرا مي هاي مختلف گوناگون است. در برخي زبان سازي در زبان سببي

ر اين رابطه محدوديتي بين افعال وجود ندارد. از نظر صورت سببي در آيند و در برخي ديگر د

  آيند. به ندرت به صورت سببي در مي 2و افعال ربطي 1)، افعال غير شخصي2000ديكسون (

، سه فضاي خالي دارد كه به يك فعل سببي 4)، ساختار موضوعي1985ِ( 3از نظر زوبيزارِتا

شوند. از نظر  شده پر مي سببي محمولِ عنصر سبب، عنصر مسبب و موضوع داخليِ وسيلة

 تأثيرِ زير ،عنصر سبب، مسبب و عنصر ،آيند كه با فعل سببي مي ،) سه موضوع1992( 5السينا

ي فقط دو يك فعل سبب ،)1986، 6شده (مفعول اوليه) هستند. از نظر ديگران (بورزيو عمل انجام

كه خود شامل مسبب  ،ودش شده اقناع مي عنصر سبب و عمل انجام فضاي خالي دارد كه توسط

  .استشده  سببي محمولِ داخليِ و موضوعِ

 كه نقش ،يك موضوع با افزودنِ ،ساده معلومِ سببي، ساختاري است كه از يك جملة ساختار

هاي ديگر يك  زبان در حالي كه )،1994، 7شود (پالمر درست مي ،دهد عنصر سبب را نشان مي

برند (ديكسون،  كار مي سازد، به ز يك فعل ناگذر ميكه يك فعل گذرا را ا ،سببي وند مخصوصِ

كردن، اجازه دادن، مجبور وادار ، از جمله، 8ها از افعال مشخص واداري ). در برخي از زبان2000

                                                             
1. impersonal verb 
2. linking verb 
3. M. L. Zubizarreta 
4. argument structure 
5. A. Alsina 
6. L. Burzio 
7. F. R. Palmer 
8. making verb 
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شود. در حالي كه ساختارها در برخي از  هاي سببي استفاده مي عنوان نشانگر غيره به وكردن 

  ند.هستي سببي اداراي معن ،گونه نشانگر سببي بدون هيچ ،ها زبان

اند.  بندها يا محمول مشتق شده ها اين است كه از طريق كاهشِ ديدگاه ديگر در مورد سببي

، يك ساختار تركيبي است شدنِ كند كه ساختار سببي نتيجة فشرده ) بيان مي1976(كامري، 

ساختار دو  ،رويه شود، يعني اين كه در اين ساده جايگزين مي يك جمله با ساختارِ كه به وسيلة

شود و ما در ابتدا دو محمول  ساده تبديل مي عمال فرايندهايي بر آن به يك جملةاي با ا جمله

  يابند. شوند و به يك محمول كاهش مي را داريم كه با هم ادغام مي

كند: شكل ظاهري، جنبة نحوي و  ها را از سه جنبه بررسي مي ) سببي2000ديكسون (

  معنايي. جنبة

به بررسي ساختارهاي سببي در زبان كردي ه به موارد ذكر شده، سعي كرديم با توج

 افعال بر اساس نظرية اين ساختارها را با تغيير ظرفيت رابطة هستيم تا و بر آن بپردازيم

، نتايج پذيرد انجام مي 2سوراني كرديِچند اين پژوهش بر اساس زبان يم. هرنشان ده 1ظرفيت

ها از اين  هاي كردي قابل تعميم باشد. عالوه بر آن بررسي سببي نهتواند در ديگر گو آن مي

  عنوان روشي جديد در مطالعات زباني مورد توجه قرار گيرد. تواند به منظر مي

  

  ها شيوة پژوهش و گردآوري داده -2

اين زبان استفاده شده است.  عاديِ معاصر و گفتار گويشورانِ در اين پژوهش از متون مكتوبِ

جهت توصيف و  ،استخراج و سپس گويشوران عاديِ ها ابتدا از متون و گفتار و دادهجمالت 

تعداد گويشوران اين پژوهش  د تجزيه و تحليل قرار گرفتندمور آنگاهند و بندي شد طبقه ،تحليل

زن داراي نفر  2مرد و نفر  3نفر از آنان شامل  5نفر مرد بودند. 12نفر زن و  10نفر شامل  22

سال  45تا  30مرد داراي سن نفر  4زن و نفر  3نفر از آنان شامل  7سال بودند.  30تا  20سن 

نفر  6سال قرار داشتند و  60تا  45نفر زن در محدوده سني  2نفر مرد و  2نفر شامل  4بودند. 

                                                             
1. valence theory 

هاي مكري، سوراني، گروسي، اردالني و جافي است. نام ديگر اين گويش،  . گويش كرمانجيِ مركزي شامل لهجه2
گيرد، گويش سوراني است. گونة گويش كرمانجيِ مركزيِ مورد بررسي در اين  كه بيشتر مورد استفاده قرار مي

بانه، سقز، سليمانيه و مناطق اطراف مورد استفاده قرار مقاله، سوراني است، كه بيشتر در شهرهاي مريوان، 
 گيرد. مي
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سال سن بودند. اكثر گويشوران در روستا زندگي  60نفر مرد باالي  3نفر زن و  3ديگر شامل 

  كردند.مي

 ست. زبان كردي بخشي از خانوادةهاي دنيا زبان ترين خانوادة اروپايي وسيعهندو بانز

هاي  زبان مجموعةغربي از زير هاي ايرانيِ زبان اروپايي است كه در شاخةهاي هندو زبان

مورد توجه و  تاريخي كهن و ساختار دستوريِ باايراني قرار دارد. زبان كردي، زباني مستقل هندو

خويشاوندي دارد. از آنجا كه  هاي ايراني رابطة است كه با زبان فارسي و ديگر زبان ادبياتي غني

قرار گرفته  )زباني(مسائل غير ير مسائل سياسي، فرهنگي و غيرهتأث زيرزبان كردي هميشه 

كه به صورت رسمي  ،ي از آن ا و تاكنون در مورد گونه داردمشخصي ن شكل استاندارد ،است

هاي مختلفي در مورد زبان كردي  بندي ر گيرد، اتفاق نظر وجود ندارد. تقسيممورد استفاده قرا

و  541: 1383، 1ها (اشميت بندي نظران ارائه گرديده است اما در اغلب تقسيم توسط صاحب

اند: زبان كردي به  دهكربندي  اين زبان را به صورت زير تقسيم )،103 -105 :2010رحماني، 

كرمانجي شمالي (باديني)، كرمانجي مركزي يا كردي ميانه،  ينِعناو زيرِ ،سه گروه اصلي

د. از شو زازا و اورامي تقسيم مي ترِ لري و دو گروه كوچك - كرمانجي جنوبي يا كردي كرماشاني

ين شود، ما در ا آنجا كه در گفتار رسمي و متون ادبي بيشتر از كرمانجي مركزي استفاده مي

  دهيم. رسي قرار ميكردي را مورد بر پژوهش اين گونة

گروسي، اردالني و جافي است و هاي مكري، سوراني،  كرمانجي مركزي شامل لهجهگويش 

هاي اربيل، سليمانيه، كركوك و شهرهاي  استان ،در كردستان عراق ،ي آنيجغرافيا حوزة

نام . استهاي كردستان، كرمانشاه و آذربايجان غربي  استان، و در كردستان ايران ،پيرامون آنها

  گيرد، گويش سوراني است. كه بيشتر مورد استفاده قرار مي ،ديگر اين گويش

، به شود ها از روش توصيفي و تحليلي استفاده مي براي تجزيه و تحليل داده در اين پژوهش

 وابستگي و نظرية نظران در مورد دستورِ صاحب نظريات كه، پس از مطالعه و بررسيِ اين معنا

كرمانجي گويش  گويشورانِ بررسي كتب و مقاالت دستور و بررسي گفتارِواژگاني و  ظرفيت

  .دنگير ميبررسي قرار  دمور ،ظرفيت ، از منظر نظريةساختارهاي سببي ،مركزي (سوراني)

  

  

  
                                                             
1. R. Schmitt 
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  ظرفيت نظرية - 3

  ظرفيت - 1- 3

، توصيف آن و واژگان مفهومي انتزاعي استمفهومي مربوط به فعل است. از آنجا كه  ،ظرفيت

ر گيرد. مختلف قرا تواند در معرض تفاسير نظريِ اطالعاتي كه در آن قابل دسترس است مينوع 

توسط افراد و  ،ورهاظرفيت اشاره نشده است، اما اين دست در دستورهاي سنتي به واژة

 ال الزم، متعدي، ربطي، دو وجهي واز جمله افع ،انواع مختلفي هاي گوناگون، افعال را به مكتب

  اي با ظرفيت در ارتباط دانست. بندي را به گونه توان اين تقسيم مي .اند كردهتقسيم  ،غيره

محيط نحوي و معنايي است، به صورتي كه  كردنِ يك كلمه براي تعيين تواناييِ ،ظرفيت

هاي معنايي و نحوي را براي واحدهاي پيرامونش در جمله ايجاد  يك واحد واژگاني محدوديت

گرفتن  افعال براي قرار هاي متفاوت ييهوم ظرفيت را استعداد و توانا)، مف1982( 1آلرتوند.كن مي

  .داند ميهاي گوناگون  در جمله

، اقتباس شداز شيمي )، 1959( 2ير لوسين تنيتوسط  بار، نخستين ، برايمفهوم ظرفيت

تركيب يا جايگزيني با تعداد  جهتها  اتم براي نشان دادن تواناييشيمي  علمدراين اصطالح (

بحث ظرفيت در زبان  ،آن ). به قياسِشد كار برده مي هاي ديگر در يك مولكول به اصي از اتمخ

ظرفيت عامل اساسي براي توصيف ساختارهاي  نظريةبه يكي از مباحث مهم تبديل شد. 

  ]).1913[ 1996، 3اند (پورتر عناصر به دست آمده شيميايي است، كه از طريق تركيبِ

دادن به نوع و تعداد  شناسي، اهميت مي و ظرفيت در زبانارتباط بين ظرفيت در شي

توصيف  بودنِ ، همچنين محوريندهست يك عنصر الزم ظرفيت عناصري است كه براي اقناعِ

  .ستساختارها و نوع تركيب عناصر از نقاط مشترك آنها

كند، يكي  بندي مي را به دو مقوله تقسيم در جمله فعلي)، عناصر غير1959ير ( تني

 ).5ها افزوده( و ديگري عناصر قيدي ،دهند كه ظرفيت فعل را تشكيل مي ،(موضوع) 4ها نام شكن

هاي  نام دوم و كنش هاي درجة نام و كنش 6هاي اصلي نام كنش ها را به سه دستة نام وي كنش

هاي فاعل،  مقوله هاي سنتيِ بندي بندي منطبق با طبقه بندي كرد. اين طبقه سوم طبقه درجة

                                                             
1. D. J. Allerton 
2. L. Tesnière 
3. N. Porter 
4. actant 
5. adjunct 
6. primary actant 
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. استمستقيم، و براي رابطه بين ظرفيت نحوي و معنايي مورد توجه مفعول غير مفعول و

ها به طور شفاف عمل  اين مقوله كردنِ ير در مورد مشخص )، تني1982از نظر آلرتون ( چندهر

تمايز قائل  ،از لحاظ معنايي ،هاي يك محمول نام )، بين كنش1959(تني ير  نكرده است.

 كند، در صورتي كه در افعالِ عمل توصيف مي دهندة عنوان انجام به اصلي را نام شود و كنش مي

كند و عامل معنايي  عنوان فاعل توصيف مي عنوان عامل، بلكه به نام اصلي را نه به كنش ،1مجهول

تر  پايين د و از لحاظ معنايي به درجةشو اي و فرعي در نظر گرفته مي به صورت عنصر حاشيه

  كند. تنزل مي

ساخت و  عناوين ژرف زير)، دو سطح نحوي را 1982از جمله آلرتون ( ،شناسان انبرخي از زب

موقعيت  ساخت به وسيلة هاي گرامري در ژرف گيرند. از نظر وي نقش ساخت در نظر مي رو

ايجاد  2بين فاعل روساختي و فاعل منطقي ياين تمايز بر شوند، بنا فعل تعيين مي ظرفيتيِ

 ،ي نحوي پيدا كرده است و در سطح ميانياست كه ظرفيت، معنكليدي اينجا شود. نكتة مي

قرار گرفته است. انتخاب جهت، ساختارهاي  ،هاي معنايي و ساختارهاي نحوي بين نقش

ساختار ظرفيتي را با اطالعات  ،و واژگان ،سازد هاي روساختي مرتبط مي ظرفيتي را با ساخت

  سازند. معنايي مرتبط مي

كار برده شد، و عالوه بر توصيف  شناسي به اي در زبان عنوان رويه هپس از گسترش، ب ،ظرفيت

شناسي كامپيوتري  در زبان نيز و ،دستورزبان هاي شناختيِ ها، براي توصيف جنبه زبان نحويِ

 ،نظران هاي معنايي، شناختي و ارتباطي راه پيدا كرد. صاحب اين به جنبه بر بنا كار برده شد. به

 3هلبيگ شوند، مثالً ظرفيت تمايز قائل مي بين سطوح مختلف ،ظرفيتي در جديدترين الگوهاي

، روابط ذهني 5گيرند. در ظرفيت منطقي )، سه سطح ظرفيت را در نظر مي1973( 4و شنكل

سرزنش و  شنا كردنشوند. اگر به افعال  هاي منطقي و عناصر مرتبط تحليل مي بين محمول

  توجه كنيم: كردن

  (علي) را براي انجام عمل الزم دارد. فقط يك عنصر شنا كردن

  .كند علي شنا مي )4(

  ) نياز دارد.احمدشونده ( ) و سرزنشعليكننده ( به دو عنصر سرزنش كردن سرزنشفعل  ماا

                                                             
1. passive verb 
2. logical subject 
3. G. Helbig 
4. W. Schenkel 
5. logical valence 
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  احمد را سرزنش كرد. علي )5(

ست، كه با ها كه شامل خصوصيات معنايي موضوع ،است 1سطح دوم، ظرفيت معنايي

  :جملة شود. عنايي مشخص ميهاي م ها و حالت استفاده از مؤلفه

  درخت احمد را ديد. * )6(

  :اما جملة داري داشته باشد. جان ، زيرا درخت بايد خصيصةاز لحاظ معنايي درست نيست

  .احمد علي را ديد )7(

  .داردجانداري  خصيصة عليدرست است، زيرا 

ها در عمل فعل است  كننده شامل تعداد و انواع شركت ، كهاست 2ظرفيت نحوي ،سطح سوم

  :در جملة شوند. متمم ناميده مي كه

  .علي احمد را ديد )8(

  .ست) دارااحمد) و مفعول (عليعناوين فاعل ( زيردو متمم را  ،ديدن فعل

  

  تغيير ظرفيت افعال - 2- 3

تأثير  زيرهايش  ندارد و وابسته هاي يكساني وابسته ،هاي مختلف شرايط و در جمله فعل در همة

  :گيرند. مثالً در جملة جمله قرار مي ديِشرايط نحوي و معنايي و يا كاربر

  علي غذا را خورد.  )9(

  :ود دارد كه به صورت مجهول به جملةرا در ظرفيت خ غذاو  عليدو متمم  خوردن فعل

  غذا خورده شد.  )10(

هاي آن كاهش يافته است. اين تغيير در  يكي از متمم دارد، يعنيكه يك متمم  ،تبديل شده

دوم بر  دهد. در جملة اول بر عمل فعل و در جملة غيير ميظرفيت، تأكيد بر جمله را هم ت

  شود. كه به فاعل نحوي تبديل شده است، تأكيد مي ،مفعول

دستوري  مراتبِ ، كه از لحاظ سلسهبيشتر فاعل و متمم مستقيم (مفعول) را ،تغيير ظرفيت

 د و ديگر اجزاده تأثير قرار مي زيرجمله قرار دارند،  ت به ديگر اجزايدر سطح باالتري نسب

مفعول  ،باال مجهولِ در جملة دهند. مثالً نسبت به تغييرات مقاومت بيشتري را از خود نشان مي

  :زير تأثير قرا گرفته است. اگر جملةمستقيم 

                                                             
1. semantic valence 
2. syntactic valence 
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  .بچه غذا را خورد )11(

  گيرد. تأثير قرار مي زيرسببي تبديل شود، فاعل جمله  به جملة

  مادر غذا را به بچه خوراند.  )12(

دهد  ، فاعل نقش خود را در جمله از دست ميعامل يا فاعل در جمله هاي تغييرِ در موقعيت

  :گيرد. در جملة جمله در جايگاه فاعل قرار مي و به جاي آن عنصر ديگرِ

  .غذا خورده شد  )13(

قرار  ،مجهول ، در جملةدر جايگاه فاعل غذا ز جمله حذف شده و به جاي آن، كلمةا بچه كلمة

هاي ظاهري خود را از دست داده است و اگر آن  فعل يكي از متمم ،هگرفته است. در اين جمل

  شود: شود و به صورت زير بيان مي مي جمله به صورت افزوده وارد ،متمم در جمله آورده شود

  خورده شد. توسط بچهغذا   )14(

  :شود. در جملة عنوان متمم فعل به جمله افزوده مي بهسبب  يك عنصرِ ،در جمالت سببي

  ا به بچه خوراند.غذا ر مادر )15(

عنوان  به بچهبه جمله افزوده شده و به صورت فاعل در جمله آمده است و  مادرعنصر سببِ 

  حرف اضافه در آمده است. ، به صورت مفعولِبچه غذا را خورداوليه،  فاعل جملة

گيرد. يكي از  تأثير قرار مي زير(مفعول) جمله  هاي تغيير مفعول، متمم مستقيمِ در موقعيت

تأثير  زيرطور كه جمالت مجهول، فاعل را  است. همان 1مجهول ها در جمالت ضد ن موقعيتاي

دهند و در  تأثير قرار مي زير ،به همان شيوه ،مجهول، مفعول را دهند، جمالت ضد قرار مي

شود. و در  وجود دارد، يك مفعول به جمله اضافه مي 2جمالتي كه فرايند ساخت الحاقي

شود و با هم فعل مركب را تشكيل  آن افزوده مي جمله به فعلِ ، مفعول3ِسما موقعيت انضمامِ

فرايندهاي مجهول و ضد مجهول بر افعال  يابد. هاي فعل كاهش مي دهند و يكي از متمم مي

ها به فاعل  گذرا در اين ساخت فعلِ سازند. مفعولِ هاي ناگذر مي شوند و ساخت گذرا اعمال مي

شود و ساخت  سازي بر افعال ناگذر اعمال مي د. فرايندي مثل سببيشو ناگذر تبديل مي جملة

  شود. مشتق تبديل مي جملة سازد. در اين فرايند فاعل به مفعولِ گذرا را مي

كارهايي گيرد. اين فرايندها سازو اي صورت مي از طريق فرايندهاي ويژه ،تغيير ظرفيت

دهند و اين كار را از دو طريق انجام  هاي آن را تغيير مي هستند كه روابط محمول و موضوع

                                                             
1. antipassive 
2. applicative 
3. noun incorporation 
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تغيير در  ي نحوي در يك بند، و دوم به وسيلةها تغيير تعداد متمم دهند: اول به وسيلة مي

  ).2000هاي يك محمول (ديكسون و آيخنوالد،  موضوع هاي معناييِ نقش

 زيرهاي نحوي، معنايي و كاربردي را  جنبه ، مانندچندين جنبه ،فرايندهاي تغيير ظرفيت

نحوي است و با تغيير نحوي،  ،دهند. در برخي از موارد، فرايند تغيير ظرفيت تأثير قرار مي

كه پيامدهاي  ،معنايي است ،عكس، در برخي موارد فرايندامدهاي معنايي را هم داريم و برپي

يك  هاي اصليِ فرايندهاي تغيير ظرفيت ممكن است تعداد موضوع نحوي را به دنبال دارد.

هسته تغيير نكند.  هاي اصليِ ا افزايش يا كاهش دهند، و يا ممكن است تعداد موضوعهسته ر

  اما، نقش آنها تغيير يابد.

از  ،بندي آنها بندي شوند، براي طبقه هاي مختلفي تقسيم اين فرايندها ممكن است به شيوه

در ترتيب  اژه، تغييرساختو ي ازمشخص يارهاي مختلفي از قبيل، وجود نوعلحاظ ساختاري، مع

و  گيرند. از لحاظ كاربردي بودن، استفاده از حروف اضافه و غيره را در نظر ميدار كلمات، حالت

كنند.  مي بندي هاي معنايي، نحوي و كاربردي تقسيم اساس جنبه فرايندها را بر ،تأثير در جمله

)، راه حل 1993( 1ها وجود دارد. از نظر كرافت بندي هاي مختلفي نسبت به تقسيم گيري جهت

 هاي شناسي، استفاده از تعاريف خارج (از ساخت)، براي مقوله در زبان 2پذيري مقايسه مشكلِ

مانند  ي،دهد، اما افراد ديگر است. وي معيارهاي كاربردي را بيشتر مورد توجه قرار مي دستوري

ديكسون  انندم ،)، بيشتر به معيارهاي ساختاري توجه دارند. و برخي ديگر1994( 3من كوري

هاي كاربردي در تغيير ظرفيت توجه  )، عالوه بر توصيف ساختاري، به جنبه2000وآيخنوالد (

  اند. كرده

  

  ها  داده تحليل - 4

شود. در زبان  يك عنصر به عناصر مورد نياز فعل در جمله افزوده مي ،هاي سببي در جمله

جمله ظاهر شوند. فاعل، مفعول و عنوان نهاد در  توانند به هاي مختلف دستوري مي كردي نقش

كدام از ، هيچجمله گيرند، اما در برخي موارد نهادتوانند در جاي نهاد قرار  مسنداليه مي

 عاملي است كه سبب وقوع و انجام فعل است. ،، بلكه نهاديستمذكور ن هاي دستوريِ نقش

  

                                                             
1. W. Croft 
2. compatability 
3. A. Cooreman 
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  :در جملة

 .��ه���   )16(

men    hat-əm    

 ».ممن آمد«   من   آمد   - شناسه

  .نهاد فاعل است

  

  :در جملة

ۆرا�� ۆرا. )17(  

namæ - ækæ         nus - ra 

 »نامه نوشته شد.«   نامه + عالمت معرفه       نوس -مجهول ساز

  .نهاد مفعول است

  

  :در جملة

  �.�و زا�� �� )18(

zana-yæ.  

  »او دانا است.«   دانا          او- است        

  .نهاد مسنداليه است

  

  :در جملة اما

)19(  �� �وان ���ا �� ���  .���� ��ن 

æwan      mendał-ækæ-yan       pɜ-kæn-and  

  »آنها بچه را خنداندند.«     هاآن  بچه   - عالمت معرفه  -شناسه  پيشوند-  خند-  سببي ساز

را به » بچه« mendał-ækæ �� ���ا� كه فاعل اولية است،نهاد عامل و سبب انجام فعل 

  دارد. ميوا» يدنخند«  pɜkænin ��ی ��� انجام عمل

را مورد بررسي  هاآن يافراد مختلف .ندداراي  هاي مشخص و ويژه قانون ،ساختارهاي سببي

 2مارانتز ) و1980( 1مشابه هم هستند. از نظر گيبسون تقريباً ها اين قانون و اند قرار داده

                                                             
1. J. Gibson 
2. A. Marantz 
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كه ما اين قوانين را با  ،دنارهاي جهان وجود د حداقل دو نوع قانون سببي در زبان، )1984(

  كنيم: مي مطرحهاي زبان كردي  داده

مفعول حرف اضافه) ساختار ( مستقيمِتبديل به مفعول غير گذرا ةفاعل جملقانون اول: 

ساختار  )مفعول( متمم مستقيمِ تبديل به گذرا ةملج )مفعول( متمم مستقيمِ د وشو سببي مي

  شود. سببي مي

  

  :گذرا ةجمل

)20(    ��   �  �!د. م  �� ��ر

  فاعل      متمم مستقيم       

      men   kar-ækæ - m      kərd. 

  »من كار را انجام دادم.«  من   كار - عالمت معرفه - شناسه   كردن  

  فاعل              متمم مستقيم          

  

  :گذراسببي  ةجمل

  �!د.             #� ��             ي �� ��ر�   و  ��  )21(

      فعل        مفعول حرف اضافه  عامل)  متمم مستقيم  نهاد(   

əʊ    kar- æke -y       bæ  men    kərd. 

 »او كار را توسط من انجام داد.«   او  كار - معرفه ع-شناسه  توسط    من       كرد              

  نهاد(عامل)   متمم مستقيم       مفعول حرف اضافه فعل

  

هاي سببي  ساخت )مفعول( متمم مستقيمِتبديل به  گذرا و ناگذرالت فاعل جمقانون دوم: 

  شوند. مي

  :ناگذر ةجمل

)22( �ه�ت. ���ا ��  

  فاعل                

məndał- ækæ    hat. 

  »بچه آمد.«بچه       -عالمت معرفه      آمد   
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  :ناگذر ةسببي جملساخت 

)٢٣( �� �ي  �� و ���ا��ه.  

  متمم مستقيم         

 əʊ  məndał- ækæ -y   hɜna. 

 »او بچه را آورد.«     او       بچه  - معرفهع - شناسه   آورد     

  :گذرا ةجمل

)23(   �� �)*+ �� ارد,  .م 

  فاعل             

     men    t͡ ʃeʃt- ækæ -m    xward. 

  »من غذا را خوردم.«من       غذا   -معرفه ع -شناسه  خورد         

  

  :گذرا ةلسببي جمساخت 

   �� #0,وم. /,ور �!د +*(�. �� ���و  �� )24(

  متمم مستقيم          

əʊ  men-y   mædʒbur  kərd   t͡ ʃeʃt- ækæ      bʊ-xwæ-m. 

      او  من -شناسه  رمجبو     كرد   غذا معرفهع    پيشوند -خور - شناسه

  ».او مرا مجبور كرد كه غذا را بخورم«

ها افزايش پيدا كرده اي فعل در جمله تغيير يافته و تعداد آنه متممهاي باال نوع  درجمله

  است.

  

  از لحاظ ساختاري ها سببي - 1- 4

 :گيرند قرا ميزير ها در دو گروه اصلي  از لحاظ ساختار، سببي

  

  ساختار سببي تركيبي - 1- 1- 4

يك موقعيت كه شامل دو  د و اين ساختار براختار سببي دو بخش اصلي وجود داردر اين س

  ).165 -166 :1989، كند (كامري هنده است، داللت ميد تشكيل خشِب

  هاي زير را دارا هستند: مشخصه ،ساختارهاي سببي تركيبي
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عنصري كه كاري برآن واقع شده است  سبب و بيان عملِ عنصرِ بيان انجام عملِالف) 

شوند،  آورده مي جداگانهدر بندهاي  كه (مسبب) و يا در آن تغيير شرايط و موقعيت را داريم

  :مثال ند.دارپس اين نوع جمالت دو بند 

  

  �(��,0# 4. �� دا ���12 �#�  و ��  )25(
kæ   ktɜb   bə-xwen-əm.  əʊ bæ  men  ezɪn-y da  

    او    به من اجازه -شناسه داد   كه  كتاب     پيشوند - خوان - شناسه  

  »او به من اجازه داد كه كتاب بخوانم.«

 

ي خاصي را ارائه امعن ،شدن سبب بايد غير از معناي باعث عنصرِ عملِ انجامِ نِبيا بند ب)

  مثال: .ننمايد

  

  �(��,0# 4. /,ور �!د ��. ��� �� و �� ) 26(

əʊ  men-y    mædʒbur  kərd  kæ  ktɜb  bə-xwɜn-əm. 

    او  من -شناسه   مجبور      كرد  كه   كتاب   پيشوند  -خوان-شناسه    

  »مرا مجبور كرد كه كتاب بخوانم.او «

  

ت در جمال ، »مجبور كردن«   mædʒbur kərd-ənو» دادن  اجازه« ezɪn danافعال 

  .افزايند باال، عنصر سبب را به جمله مي

 

  از: گيرند عبارتند افعالي كه در اين ساختار قرار مي

��!دن pɜ - kərd-ən :»انجام دادن كار توسط كسي«.  

  .»كردنمجبور« :mædʒbur kərd-ən /,ور�!دن. ��

��!�5!دن xater lɜ kərd-ən : » انداختنرو«.  

 �1ن دانdan ezɪn »غيرهو ، »دادن اجازه.  
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گردد و  صر سبب به ساختار جمله افزوده ميعن ،روند كار مي ي افعال باال در جمالت بهوقت

  يابد. مي و در نتيجه ظرفيت فعل افزايش شود، مي منجر به تغيير ساختار نحوي

  

1ساختار سببي غير تركيبي  - 2- 1- 4
 

  :را دارندهاي زير  اين گونه ساختارهاي سببي ويژگي

كه شامل يك فعل يا  گيرند، قرار ميالف) عبارت عنصر سبب و مسبب هر دو در يك بند 

  .استبيشتر 

)٢٧( �� .��وی�ن ه  

 əʊ -yan   hɜn- a. 

  »وردند.او را آ«   او  -شناسه     آور- ساز  سببي    
 

ب) عبارت اسمي سبب بايد در يك موقعيت برجسته قرار گيرد و آن اساساً، جايگاه فاعل 

  .استجمله 

كه در ادامه به توضيح  ،شوند زير تقسيم مي اين ساختارهاي سببي خود به طبقات مختلف

  آنها خواهيم پرداخت.

  

  2ساختار سببي تصريفي -2-1- 4-1

فعل اصلي و يك وند سببي . فعل سببي از يك استافزايي  ين فرايند بر اساس وندا اساساً

 در گذراتركيب با وند به صورت  دراست كه  فعلي ناگذرفعل سببي  ،شود. در اصل تشكيل مي

 گردد. فعل گذرا مي و تابع قواعد صرفيِ آيد مي

  ساخت در زمان حال: شيوة

  )n ن( � ɜn + بن حال فعل ناگذر

  غير سببي:

���و )٢٨( �� �� ,�.  

aw-ækæ      æ –kʊł -ɜ. 

 »جوشد. آب مي«      آب –معرفه  ع   پيشوند-جوش- شناسه

                                                             
1. non preiphrastic 
2. inflectional causative 
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 kʊł-ɜ معادل سببي:

  

���و )٢٩( �� �� ,�.�  

aw-ækæ      æ-kʊł –ɪn - ɜ 

  »جوشاند. آب را مي«   آب – معرفه ع  پيشوند -جوش - ساز سببي- شناسه

 

  از: گيرند عبارتند افعالي كه در اين ساختار قرار ميبرخي از

�,�� kʊł an - ɪn )�,ن  +�/( )�,�� kʊł an- ən( »جوشاندن«.  

�و ���)> ) wəstan- ɪn و��و()/ �+  <(�ن  ���)> wəstan- ən( »متوقف كردن«.  

�ا�?�  .»خش كردنپ« )dapəʒan- ən دا�?ا��()/ �+  دا�?ان( dapəʒan - ɪn دا

����@ ʃəkan- ɪn )ن��@  +� /()����@ ʃəkan- ən( »شكستن«.  

  

  ساخت در زمان گذشته: شيوة

  andاند  بن حال فعل ناگذر +

  ��,�                         ا��+  ڵ,�

 kʊł + and                 kʊłand    

  

  از: گيرند عبارتند افعالي كه در اين ساختار قرار مي

  .»جوشاندن« �� kʊł -and- ənن,�

�  .»توقف كردنم« wəst-and- ən <(���ن و

  ».خش كردنپ« dapəʒ-and- ən  دا�?ا��ن

���B> t͡ن +� ʃæsp-and- ən »اندنپچس.«  

  .و غيره» شكستن« ʃək-and- ən  @����ن

  

 .��,�ي  ��و�� )٣٠(

 auw- ækæ -y   kʊł -and. 

  »آب را جوشاند.«    آب  معرفه ع-شناسه    جوش -وند سببي 
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فعل به صورت  ən  با تركيب با وندحال  در زماناست كه  فعلي ناگذر æ- kʊł-əفعل 

نقش  ،سببي ، در جملة aw- ækæ اول و فاعل جملة آيد مي در æ- kʊł –ɪn -ə سببي گذرا

با  ،در زمان گذشته ،شود. اين فعل همچنين و يك متمم به فعل افزوده مي پذيرد پذيرا را مي

و با افزودن يك متمم به  دآي مي در  kʊł and يفعل سببي گذرابه صورت  and تركيب با وند

  شود. منجر به افزايش ظرفيت فعل مي ،عولبه مف aw- ækæ فاعلِ فعل و تبديلِ

 

  ساختار سببي واژگاني -2-2- 4-1

 د:گير اين ساختار در دو گروه زير مورد بررسي قرار مي

  افعال متقابل دوگانه الف)

ظاهري  تكواژ يا وند يا مشخصةبي هستند و اين افعال، افعالي هستند كه از لحاظ معنايي سب

 يآنها فعل ديگري با ساخت متقابلِ و فعل ناگذرِ ،را نشان دهد هاآن ندارند كه سببي بودنِ

  آورده شده است. 1ي از اين افعال در جدول يها متفاوت است. نمونه

  

  گانه افعال متقابل دو -1 جدول

  معادل فارسي  فعل سببي معادل  معادل فارسي  سببيغير فعل

  كشتن kʊʃtən @(�ۆ�  مردن mərdən !دن�

t͡  +,ون ʃun       دن   رفتن!# bərdən  بردن  

C(� افتادن kæwtən و�� �� xəstən انداختن  

  آوردن hɜnan ه��ن آمدن  hatən    ه���   

 

  مثال:

  :سببيهاي داراي فعل غير جمله

 و ه�ت. ��)٣١(

. əʊ   hat   
  » مد.او آ «      او       آمد         

 وت. و �� ��)٣٢(
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. əʊ kəʊwt  

  ».او افتاد«      او     افتاد      

  

  است. متممفعل داراي يك  ،در ساختارهاي غيرسببي باال

  

  ي داراي فعل سببي معادل:ها جمله

  ی�ن ه��. و ��)٣٣(

əʊ -yan   hɜn- a.   
  »او را آوردند.«   او  -شناسه      آوردن      

  (فعل سببي)         

FC. ی�ن و ��)٣٤( 

. əʊ -yan   xəst   

  »او را انداختند.«   او  -شناسهانداختن       

  (فعل سببي)

  

  است. متممدر ساختارهاي سببي باال فعل داراي دو 

  

سببي و افعالي ناگذر هستند و در ساختار ظرفيتي تنها يك غير kəʊwtو   hatهاي فعل

به صوت گذرا هستند  xəst)و  (hɜna  آنها سببيِ هاي پذيرند در صورتي كه معادل را مي متمم

ر متمم ساختار جمله را دارا هستند و در صورت حذف ه و در ساختار ظرفيتي خود دو متمم

تبديل  ،سببي معادلِ فاعل و در جمالت ،سببيدر جمالت غير əʊشود. متمم  غيردستوري مي

ها دو آن سببيِ هاي ستند و معادليك ظرفيتي هباال  سببيِپس افعال غير به مفعول شده است.

افزايش ظرفيت فعل را شاهد هستيم. ،داراي اين افعال ظرفيتي هستند و در جمالت  

  1سببيكمكي داراي افعال  افعال مركبِ ب)

                                                             
1. causative auxiliary  
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شود كه فعل مركبي كه با  برخي افعال كمكي در ساختن افعال مركب باعث مي تقابل معناييِ

هاي گذرا و ناگذر در  ي گوناگوني شود و به صورت ساختها شود داراي ظرفيت آنها ساخته مي

با تركيب آنها با هر اسم يا صفتي يك فعل مركب  ود. اين افعال بسيار زايا هستند كار رو زبان به

  آورده شده است. 2ي از اين افعال در جدول يها شود. نمونه سببي تشكيل مي

  

  داراي افعال سببي كمكي افعال مركبِ -2ل جدو

  فعل سببی معادل  سببییرفعل غ

�G ون,# �  ور

gəʊwræ bʊn  
 »#1رگ @�ن«

�G دن!� �  ور

gəʊwræ kərdən  
  »#1رگ �!دن«

  J! #,ون

fɜr bʊn  
»�)J!G ی�د« 

  J! �!دن

fɜr kərdən  
  »ی�د دادن«

# ون,# K,  

bɜxʊłq bʊn  
KL @�ن« �#« 

# دن!� K,  

bɜxʊłq kərdən  
KL �!دن« �#« 

�2 #,ون  

xałi bʊn  
�25 @�ن«« 

�2 �!دن  

xałi kərdən  
�25 �!دن««  

  

  مثال:

  سببي:ل كمكي غيرداراي افعا افعال مركبِ

)٣٥(�� !J  ۆن �� +#,وم.��,0#  

men    fɜr    bʊ- m  kæ  t͡ ʃʊn    bə-xwɜn-əm.     

      من    يادگرفتن    بودن -شناسه  كه  چون  پيشوند   خوان -شناسه     

  »ه چگونه بخوانم.من ياد گرفتم ك«
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  داراي افعال كمكي سببي: عال مركبِاف

  ��,0#.ۆن �� +�!دم  و J!ي �� )36(

əʊ      fɜr -y   kərd-əm   kæ   t͡ ʃʊn    bə-xwɜn-əm. 

   او    يادگرفتن - شناسهكردن - شناسه كه     چون پيشوند     - خوان -شناسه 

  »او به من ياد داد كه چگونه بخوانم.«

  

ی�د « fɜr kərdən داراي دو متمم و فعل »ی�د fɜr bʊn »�)J!G فعلارهاي باال،در ساخت

يك  شدنِ افعال كمكي سببي منجر به افزوده استفاده از ،در نتيجه داراي سه متمم است. »دادن

 شود. فعل مي اختار ظرفيتيِمتمم به س

  

  گيري نتيجه -5

، اما در اين ساخار ها در  درمورد ساختار هاي سببي ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد

  فارسي و به ويژه كردي مورد بررسي قرار نگرفته است.

تحليل مورد تجزيه و  ،ظرفيت نظرية از منظر ،سازي در زبان كردي سببي در اين پژوهش،

 اين زبان و متون مكتوبِ هاي اين پژوهش از گفتار گويشوران عاديِ فعال و دادهقرار گرفت. ا

در هر سازي  سببي كه شدگرفته مشخص  انجام ها و مطالعات طي بررسي معاصر انتخاب شدند.

هاي  متممتعداد افزايش باعث تغيير نوع و  فرايندي است كهدر زبان كردي شكل و ساختاري 

  شود. فعل در جمله مي

در  ،ظرفيت ارهاي نحوي و فعل را، از ديدگاه نظريةاين پژوهش، اهميت بررسي ساخت

 ،ها مثل ديگر زبان ،كه در زبان كرديد و نشان داد كرمشخص  ،ن كرديگويش سوراني در زبا

همراه فعل در جمله و  گيرد و عناصرِ تأثير فرايندهاي تغيير ظرفيت قرار مي زيرظرفيت فعل 

 ،از اين منظر ،نقش اساسي در ساختار جمالت دارند و توجه به فعل ،فرايندهاي تغيير ظرفيت

  .نقش مهمي داردله و در مطالعات زباني در تجزيه و تحليل ساختار جم
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 هاي تلفظ زبان كردي جدول نشانه: پيوست

  

 consonants/ها همخوان

  واج  ها ويژگي  واج  ها ويژگي  واج  ها ويژگي

ايشي لثوي س

  واك بي
 s  س

ناسوده نرمكامي 

  شده لبي
 w  و

انفجاري 

  دار نرمكامي واك
 g  گ

-يسايشي لثو

  واك كامي بي
 l  ل  كناري ناسودة  ş  ش

انفجاري مالزي 

  واك بي
 q  ق

سايشي لثوي 

  دار واك
 z  ز

ناسودة 

  شده نرمكامي
  ł  ڵ

انفجاري 

  چاكنايي
�  -  

-سايشي لثوي

  دار كامي واك
 r  ر  لرزان لثوي j  ژ

 - انفجاري

 -سايشي لثوي

  دار كامي واك

 c  ج

سايشي مالزي 

  واك بي
 x  خ

لرزان لثوي 

  شده نرمكامي
  ř  ڕ

 - انفجاري

-سايشي لثوي

  واك كامي بي

  ç  چ

سايشي مالزي 

  دار واك
 x̂  غ

انفجاري لبي 

  دار واك
 m  م  خيشومي لبي  b  ب

سايشي حلقي 

  واك بي
  ĥ  ح

انفجاري لبي 

  واك بي
 n  ن  خيشومي لثوي p  پ
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سايشي چاكنايي 

  واك بي
 h  ه

 -انفجاري دنداني

  واك لثوي بي
 t  ت

مركب، خيشومي 

  لثوي- دنداني

�

  گ

n
g/
ŋ 

سايشي حلقي 

  دار واك
  ′  ع

 -انفجاري دنداني

  ردا لثوي واك
 d  د

-سايشي لبي

  واك دنداني بي
 f  ف

ناسودة 

  كامي سخت
P  y 

انفجاري 

  واك كامي بينرم
a  k 

-سايشي لبي

  دار دنداني واك
  v  ڤ

 / vowelsها واكه

  واج  ها ويژگي  واج  ها ويژگي  واج  ها ويژگي

 e  پيشين افتادة
 افراشتة نيمه

  پيشين
ê  پيشين افراشتة  î  

  û  پسين افراشتة o  پسين افراشتة نيمه a  پسين افتادة

 افراشتة نيمه

  پسين
u 

 افراشتة نيمه

  مركزي
i    

 


