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هچکید
گویش کرمانجی خراسان گونه اي از شاخه شمالی زبان کردي محسوب می شود که بر 

،جملهازنفر گویشور در نقاط مختلف خراسان میلیون2تا 7/1طبق آمار غیر رسمی حدود 
، رائین،جیلوگز، کالت، در،چناران، فاروج، باجگیرانقوچان، شیروان، بجنورد، اسفراین،

به صورت محدود حتی در و رادکانجاجرم وگرمه ، و جرگالنرازجوین، مانه و سملقان،
ویژگی ممتاز این گویش نسبت به دیگر شاخه هاي زبان کردي . کنندبدان تکلم میمشهد

ایرانی باستان را هنوز در خودهاينحوي زبان-صرفیيهامشخصهاین است که خیلی از 
از فروپاشی آن کند تا کمک مینحوي این گویش-بررسی صرفی. حفظ نموده است

هاي جلوگیري و دامنه تغییرات آن را کاهش دهیم تغییراتی که در نتیجه همجواري با زبان
نحوي زیر ابتدا انواع -در بررسی صرفی.بوجود آمده استغیر ایرانی از جمله ترکی و عربی

نمونه هایی از،سپس براي هر یکودیدگاه کیبورت توضیحنحوي از - صرفیهايحالت
رغم برخورداري از نظام هاي حالت و نشان خواهیم داد که علیارائه گویش کرمانجی خراسان

مفعولی و ارگتیو بطور غالب و - از تلفیقی از نظام هاي فاعلی،متنوع و پراکنده این گویش
.بصورت همزمان بهره می برد
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استهاي زبانیگونهي این با توجه به اینکه گویش کرمانجی خراسان از جملهوهستندتاریخی
مطالعات مربوط به آن و باشد نیاز بهی از کشور ایران زبان اول مردم میهایدر بخش که
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هاییچنین گویشضبطوثبتوگردآوري. شودانجام چنین پژوهشی بیش از پیش احساس می
گویشی،هايتحلیل دادهوبررسیبابرخوردار است کهبسزاییآن جهت از اهمیتاز

افزوده می گرددموجودبر غناي یافته هاي زبانیوشناختهزبانیهايناشناختهازبسیاري
یافته هایی که می تواند در توصیف هر چه بهتر زبان و گونه هاي آن به عنوان یک نظام 

بسیاريواندشدهایرانی خاموشهايگویشازبسیاريکنونیروزگاردر.ثر افتدؤارتباطی م
و درانددادهدیگرهايگویشیای معیارفارسبهراخودجايونهادهفراموشیبهرودیگر
چههرتاداردجاپس. استافزودهرونداینبر سرعتارتباطاتنوینآوريفنمیان،این

از جمله کرمانجی ایرانیهايگویشتوصیفوضبطشناسایی، ثبت،جهتدرترسریع
.برداریمخراسان گام

در میان سایر گویشهاي ) لیون نفریمبیستحدود (کرمانجی به دلیل بیشترین گویشور 
شود و در تقسیم بندي شرق شناسان کردي از مهمترین گویشهاي زبان کردي محسوب می

گویشوران کرمانج در ارمنستان، آذربایجان،. به گروه شمال یا شمال غربی معروف است
ومیه و شمال آسیاي میانه، ترکیه، سوریه، شمال عراق، و در ایران، در نواحی غرب دریاچه ار

ق بط. پراکنده اند...) اسفراین، شیروان، آشخانه، قوچان، درگز، کالت وبجنورد،(خراسان 
نفر است که در میلیون8/1آمارهاي غیر رسمی جمعیت کرمانجهاي استان خراسان حدود 

معتقد است )9-8: 1387(عضدي .کنندمناطق خراسان شمالی و رضوي زندگی می
هجرت نخست در زمان :نج به این منطقه در سه مرحله انجام گرفته استمهاجرت قوم کرما

)ع(ساسانی رخ داده است و هجرت دوم پس از شهادت حضرت علیحکومت خسرو انوشیروان
است که طرفداران معاویه در جنوب ترکیه و شمال عراق به شیعیان کرد سخت گرفتند تا 

د که نمونه بارز آن قیام ابومسلم خراسانی جایی که مجبور شدند دیار خویش را ترك نماین
چون . هجرت سوم زمان شاه اسماعیل صفوي صورت گرفته است.باشدبر حکومت وقت می

مراقبت از مرزهاي شمال شرق ایران دشوار بوده است به این خاطر شاه اسماعیل گروهی از 
اکثر . کندخراسان میاند روانه مرزهاي شمالی هایی را که در غرب ایران می زیستهکرمانج

.کننداین مرحله استناد میهبمورخین براي نشان دادن زمان مهاجرت ایل کرمانج به خراسان 
منم "کتابدر. این در حالی است که قبل از این نیز ایل کرمانج در این منطقه بوده است

ح به قدمت به طور صری،اـر پادشاه اسپانیـسفی"وـه کالویخـسفرنام"و "اـتیمور جهانگش
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صفویه بوده دولت سال پیش از تشکیل سلسله 200خراسان اشاره شده که هايکرمانج
.است

گویش کرماجنیحنوی در-صرفیشینه مطالعات پی
,Bynon)باینون 1979: که حوزه مطالعاتی وي کردستان ترکیه، ایران و عراق (211-224

و سورانی با یکدیگر مقایسه ) ترکیهمناطق(را در دو گویش کرمانجی1است، ساخت ارگتیو
تواند به عنوان یک روش سودمند در زمینه چگونگی گسترش و فروپاشی که میکرده است

او در این مقاله در جستجوي دالیل تاریخی ناپدید . ارگتیویتی در زبانهاي ایرانی بکار رود
او بر پیوستار فرض. هاي ایرانی غربی استشدن ساخت ارگتیو از ناحیه خاصی از گویش

هاي کردي استوار است که در دستور آنها یک طیف کامل احتمالی، انتقال جغرافیایی گویش
هاي هاي کامالً مفعولی در گویشهاي شمال به نظامهاي کامالً ارگتیو در گویشاز نظام

در یند در زمانیآتواند به عنوان یک فراین انتقال از نظر او، می. شودمیشامل جنوب را 
.شودبردهباشند بکار هاي ایرانی دیگر نیز که داراي چنین خصوصیتی میزبان

اي به قلم مهمترین مطالعاتی که اخیراً در ترکیه به انجام رسیده است، رسالهازدیگر یکی 
است که "فروپاشی ارگتیویتی در کرمانجی"تحت عنوان ),83:1996Dorleijn(دورلوجین 

او در این رساله . پرداخته استخراسانع ارگتیویتی در کرمانجیبه طور خاص به موضو
کشد که گویش کرمانجی ترکیه را به تصویر میمواردي از زوال و فروپاشی ساخت ارگتیو در

به اعتقاد او یکی از دالیل زوال . در اثر تماس گویش کرمانجی با ترکی بوجود آمده است
،به عنوان مثال. متفاوت الگوي حالت دهی استکاربردهاي،ارگتیویتی در گویش کرمانجی

در اسامی مذکر و همچنین افزایش استفاده از حالت غیر صریحناپدید شدن حالت غیر
.هایی از این زوال استنمونه،در مفعول افعال متعدي زمان گذشتهصریح

با "انیهارگتیویتی در کردي سلیم"اي تحت عنوان در مقاله) :27Friend, 1985-24(فرند 
تون کتبی، به برخی توجه به داده هاي جمع آوري شده از بین سخنوران بومی سلیمانیه و م

نحوي نظام فعلی در گویش کردي سلیمانیه شاخه کردي جنوبی اشاره -ویژگیهاي صرفی
از نظر او گویش کردي سلیمانیه به مانند کردي کرمانجی از دو نظام حالت دهی . کندمی

زم نشاندار ایی که در رده زبانهاي ارگتیو قرار دارند فاعل فعل متعدي را متفاوت از مفعول و فاعل فعل الزبان ه- ١
.می کنند
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ارزیابی . کنددار کردن فاعل و مفعول استفاده میو ارگتیو مطلق براي نشانمفعولی -فاعلی
واژي دهد که این گویش در زمان گذشته داراي ارگتیو ساختاو از کردي سلیمانیه نشان می

.شودست که این نوع نظام حالت دهی در سطح نحو دیده نمیامدعی، اواست با این حال
:Haig, 2008(هیگ  در "تغییر الگو در زبانهاي ایرانی"کتابی تحت عنوان یز ن) 371-375

در زبان کردي برلین آلمان به چاپ رساند که فصل پنجم آن، به طور کامل به موضوع حالت
تنها کتابی است که به طور کامل نظام اًتقریبکتاب فوق. پرداخته است) شاخه شمالی(

.ده استهاي ایرانی را مورد کاوش قرار داحالت در زبان
تنها به یک رساله ،نحوي-صرفیمطالعات مربوط به گویش کرمانجی خراسان از منظر 

در رساله کارشناسی ارشد خود به مقایسه ) 1379(ترقی. شودکارشناسی ارشد محدود می
پرداخته و ) مهاباديوکرمانشاهی(لهجه کرمانجی خراسان با لهجه هاي دیگر زبان کردي

اي، ساخت جمله در کرمانجی خراسانی را با دیگر شناسی مقابلهمنظر زبانبراي اولین بار از 
او به طور گذرا و تنها در صفحات . زبان کردي مورد مقایسه قرار داده استدیگر هاي گویش

شمارد و مطلق را بر می- مفعولی و همچنین ارگتیو-هاي فاعلیهاي زبانویژگی35-39
.کندبسنده میها گویشاینازچند مثال تنها ذکر به

در گویش کرماجنی حنوی -صرفیهای خمتلف حالت
خراسان

نحوي است که زبانهاي مختلف در جهان از آن براي نشان دادن - حالت یکی از عناصر صرفی
:Kibort, 2008)کیبورت. کنندوابسته استفاده میوهسته بین رابطه  برخی با استناد به(14-25

,Crystal(ن کریستال چوزبانشناساناز  با مطالعه بر روي بسیاري از زبانهاي ،و دیگران)1980
منتشر "1سیل"حالت مختلف را گردآوري و در سایتی زبانشناختی موسوم به 26دنیا، حدود 
،که به طور مستقیم با گویش کرمانجی در ارتباط هستندبه برخی از آنها که در زیرنموده است

.ی از این گویش ارائه می شودیبراي هر یک نمونه هاو به طور مختصر اشاره 
کار است مفعول ازي انجام گرفتنأدر دستورهاي سنتی، اسمی که مبد: 2حالت ازي) الف

به عبارتی دیگر حالتی است که ابزار، ). 37- 33: 1387،لقاسمیاابو(نام دارد یا مفعول عنه

1  - http://www.sil.org/linguistics
2. Ablative
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واژي به این اصطالح از نظر ساخت. دهدیعلت، موقعیت، منبع و زمان انجام کار را نشان م
,Crysta(خاص در دستور التین کاربرد داردطور  این حالت گاهی اوقات به حالت )7 :1980

. قیدي نیز تعبیر می شود
. "خیلی تند" Magnā (cum) celeritāte 1 .

ABL
یا به صورت "زیادبا سرعت ": تواند به دو صورت تعبیر شودمثال باال از زبان التین می

اسم را "en-یا e-"دهد که پسوندهاي مثال دیگري از زبان ارمنیایی نشان می. "خیلی تند"
.کنندمیداربراي حالت ازي نشان

2.en-Mart"از مرد"

ABL
3.e-Mart"از مرد"

ABL
4.en-D'n"از خانه"

ABL
5.e-D'n"از خانه"

ABL
:Comrie, 2009)ي به اعتقاد کامر این حالت در فارسی باستان، اوستایی و (439

البته او براي .شودمشخص می"ma ،-mat ،-māt-"١سانسکریت به ترتیب با پسوندهاي
از ) 35: 1387(لقاسمیااز ابواین ادعا شاهدي ذکر نکرده است اما در مثال زیر به نقل

انجام گرفتن أمبد"شهریاري"به معنی "Xšaθrāt"گروه اسمی ، )4د ، بن46یسن (اوستایی 
:کار است بنابراین داراي حالت ازي یا مفعولی عنه است

6.mazdā mōiθatxšaθrātməYast"کیست، اي مزدا، که او را از شهریاري براند."
ABL
گروه قبل از "از"به معنی"ža"ن حالت به وسیله حرف اضافه در گویش کرمانجی خراسان ای

گونه که در دو مثال نخست، مربوط به گویش کرمانجی مشاهده همان.شودنشان داده میاسمی
:گیردمی"e-"شود و پایانه شود، گروه اسمی که داراي حالت ازي است صرف میمی

7.xā p'ərs k'ərebāvžaMə"من از پدرم پرسیدم."
ABL

8.?at'ərsəemərənža?aw"ترسداو از مرگ می."

ABL
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هاي یا مفعولی در زبان) در فعلهاي الزم(حالت اسامی فاعلی: 1حالت مطلق)ب
هايیکی از زبان(2پدر زبان هونزی(Crystal, 1980: 1)دهدمطلق را نشان می- ارگتیو

چه در جایگاه فاعل و چه در جایگاه "دختر"به معنی "kid"یاسمگروه ) قفقازي شرقی
شوددار میانـگاه عامل نشـن اسم در جایـان است در حالی که همیـنشیـول بـمفع

Bery, 1995: 122)(Van den.
9.ur-ut'-yKid"دختر خوابید."

ABS
10.r-hehekidl-Oždi"پسر دختر را زد."

ERG ABS
گویش ، (Bynon, 1979; Haig, 1998)شناسان از آنجا که به اعتقاد برخی از زبان

از حالت مطلق ، بنابراین گیردقرار مینیزمطلق-ارگتیوهايزباندر رده خراسان کرمانجی 
.گیردبهره مییاسمهاي گروهدر ساخت جمالت متعدي براي 

11.hāta xandəneKətow"کتاب مطالعه شد."

ABS
12.xāndkətowMən"من کتاب را خواندم."

ABS
مطلق قرار دارند از این حالت براي نشان- هایی که در رده زبانهاي ارگتیوزبان: 3حالت ارگتیو)ج

به (Crystal, 1980: 134).کنندهاي اسمی عامل در زمان گذشته استفاده میدار کردن گروه
هاي است که فاعل یک فعل متعدي را در زباننوعی حالت دستوري این ،عبارت دیگر

معموالً در زباناین ویژگی ) 1367:78(به نظر کلباسی. کنددار مینشانمطلق-ارگتیو
هایی از وجود ارگتیو در زبان. اندتر باقی ماندهو دست نخوردهتر شود که قدیمیهایی یافت می

هاي استرالیایی اي، بوروشاسکی، اسکیمو، باسک، بعضی زبانبرمه- مثل سومري باستان، تبتی
- و کالً در سراسر دنیا به جز آفریقا نمونهبه میان آمده، قفقازي، هندي و ایرانی سخن )دیربال(

:Woolford, 2004)وول فورد. تهایی از آنها یافت شده اس نیز با مقایسه حالت ارگتیو (13
حالت ارگتیو به صورت ،مطلق-هاي ارگتیودر زباندهد که با حالت مطلق چنین نظر می

او با ارائه مثالی از زبان .بی نشان است،دار است در حالی که حالت مطلقخاصی نشان

1. Absolutive
2 .Hunzib
3 .Ergative
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مطالعات جدید در حوزه نظریه که گیردمی، در مورد این حالت نتیجه )9مثال (هونزیپ 
کند دار میرا نشان) کنشگر یک عمل(، عامل فعلکه حالت ارگتیورااین دیدگاه ،حالت

به معنی پسر به صورت "Oždi-l"گروه اسمی،)10مثال (فوق مثالدر. کنندمیییدأت
. دار شده استارگتیو نشان

واژي و هم نمود نحوي دارد به این م نمود ساختهخراساناین حالت در گویش کرمانجی
شود و از نظر نحوي نیز قبل از دار میواژي صورت اسم یا ضمیر نشانمعنی که از نظر ساخت

.کندمطابقه را به مفعول واگذار می،کند و این نقشآید و با فعل مطابقت نمیمفعول می
13.dim?aze-Hassan"حسن من را دید."

A:ErgO:ABS
14.diøHassanMən"من حسن را دیدم."

A:Erg    O:ABS
دار، در حالی که داراي نقش عامل است و نشان"Hassan"گروه اسمی 13در مثال 

با فعل ،داراي نقش مفعول و بی نشان است اما از نظر مطابقه14همین گروه اسمی در مثال 
به " Mən" به عنوان مفعول و "az?"وع در مورد ضمیر شخصی این موض. کندمطابقت می
. به همان شکل رخ داده است،یز در همان مثالهانعنوان فاعل

این .برقرار استفعل با مفعول مطلق نظامی است که در آن مطابقه -ارگتیونظام مطابقه 
یعنی فقط در کند نظام در گویش کرمانجی به صورت نیمه ارگتیو یا گسسته عمل می

کند و در بقیه مطلق پیروي می-هاي متعدي زمان گذشته از نظام مطابقه ارگتیوساخت
.مفعولی حاکم است-ها، نظام فاعلیساخت

)فعل متعدي(زمان گذشته
15.m-di?azAli

A:ERG O:ABS   PST:1SG"علی مرا دید"
16.i-dit’əAli

A:ERG O:ABS PST:2SG" دیدعلی تو را"
17.ø-di?awAli

A:ERG O:ABS   PST:3SG"علی او را دید"
18.ne-di?amAli

A:ERG O:ABS   PST:1PL"علی ما را دید"
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19.n-dihūnAli
A:ERG O:ABS   PST:2PL"علی شما را دید"

20.n-di?awnâAli
A:ERG O:ABS   PST:3PL"ها را دیدعلی آن"

پایانه هاي فعل متعدي در زمان شود، مشاهده می20-15گونه که در نمونه هايهمان
این در حالی است که پایانه هاي فعل متعدي در زمان حال . دنگذشته با مفعول مطابقت دار

ته یکی است و فعل الزم نیز در هر دو زمان حال و گذشپایانه هاي. دنکنبا فاعل مطابقت می
بسته به این که "دیدن"به معنی"di-n"ین پایانه ها در فعل ابنابر. کنندبا فاعل مطابقت می

در زمان گذشته یپایانه هاي فعل. مفعول آن در چه صیغه اي بیان شده باشد متفاوت هستند
,m-":عبارتند از -i, -ø, -ne, -n, -n" .در زمان آوایی با تغییرات کمی از نظرهاهمین پایانه

و با ندکنپیروي نمیمطلق-از خصوصیت ارگتیوروند با این تفاوت که دیگر نیز بکار میحال 
:فاعل در تطابق هستند

21.mə-win-Ali da?az
A:NOM O:ACC   PREFIX+PRS:1SG"من علی را می بینم"

22.I-win-daAlit’ә
A:NOM O:ACC PREFIX+PRS:2SG"ی بینیتو علی را م"

23.ə-win-daAli?aw
A:NOM O:ACC PREFIX+PRS:3SG"او علی را می بیند"

24.əne-win-daAli?am
A:NOM O:ACC PREFIX+PRS:1PL"ما علی را می بینیم"

25.ən-win-daAlihūn
A:NOM O:ACC   PREFIX+PRS:2PL"شما علی را می بینید"

26.ən-win-daAli?awnā
A:NOM O:ACC PREFIX+PRS:3PL"آنها علی را می بینند"

مفعولی -در زبانهایی که از نظر رده شناسی در رده زبانهاي فاعلی: 1حالت فاعلی) د
. که در جایگاه فاعل یا عامل قرار دارند، داراي حالت فاعلی هستندهاییقرار دارند، اسم

1 .Nominative
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(Crystal, 1980: 242) .هاي دستوري اسم یکی از حالتحالت فاعلی،ه عبارت دیگرب
و 2هاي وجوديدر جمله واره1در مقابل مفعول و مبتدارایک فعلفاعلِوماًـاست که عم

داري انـنشوع ـنن ـای،الـن حـا ایـب.دـکنمیدارانـنش،رـهاي دیگوعـل موضـدر مقاب
پایهشکل(Windfuhr, 1979: 42)ویندفور ندارد و به اعتقاد ) واژيساخت(صوري حالت

زمانی ،رـاي زیـهالـدر مث. شودمحسوب میاسمو بدون ونداسم یا شکل دست نخورده
،دهدام میـحالت فاعلی، شخص یا چیزي است که یک عمل را انج،ل معلوم استـکه فع

رنده ـپذیزي است کهـا چیـص یـلی شخـت فاعـول است حالـل مجهـی که فعـا زمانـام
.عمل است

27.ate pizzaThe boy
NOM

28.has been eatenThe pizza
NOM

به یکت(و فارسی باستان ) 1، بند2دیداد نو(به ترتیب از اوستایی،هاي زیردر نمونه
، گروههاي اسمی )37-33: 1387(قاسمی لابه نقل از ابو) 42داریوش در شوش، س 

"zaraθuštro" به عنوان فاعل و"piruš"به عنوان نائب فاعل، حالت فاعلی دارند:
29.ahurəm mazdamzaraθuštroPərəsat"پرسید زردشت اهورامزدا را".

NOM
30.…hača kūšāt…abaryatPiruš"آورده شد...شهاز حب...عاج".

NOM
شود که جمله واره در به اسم داده میهنگامیحالت فاعلی خراسان در گویش کرمانجی 

زمان حال یا آینده بیان شده باشد و اگر جمله واره در زمان گذشته و متعدي بیان شود 
"مردم"به معنی "Xalk"گروه اسمی 31در مثال . شودمیدارعامل به شکل ارگتیو نشان

زمان گذشته بیان شده است داراي حالت مطلق است در حالی که در جمله واره چون در 
هر چند . بدلیل اینکه جمله در زمان حال بیان شده است داراي حالت فاعلی است32مثال 
ی از نظر نظام مطابقه با فعل نیست ول) واژيساخت(صوري 32داري فاعل در مثال نشان

فاعل داراي حالت مطلق است و به هیچ عنوان نشان31در حالی که در مثال . تطابق دارد
.کندنیست و از نظر مطابقه نیز با فعل مطابقت نمیدار

1 .Topic
2 .Existential sentences
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31.ø-hātXalk"مردم آمدند."

S:ABS  V-ending
32.an-dak'karXalk"کنندمردم کار می."

S:Nom   V-ending
حالت مفعولی را - هاي فاعلیهاي مستقیم در زبانحالت مفعول: 1حالت مفعولی) ه

,Crystal)دـنامنمفعولی می 1980: تـحالت نوعی ـاین حال،رـارت دیگـبه عب(244
واژي و نحوي مفعول مستقیم در یک ساخت ساختيداردستوري است که براي نشان

این حالت در خیلی از زبان. روداي بکار میمفعول حرف اضافههامتعدي و در برخی زبان
5سامیهاي، زبان4هاي آلتی، زبان3هاي اورالی، زبان2هاي هند و اروپاییاز جمله زبان،ها

از زبان انگلیسی نشان 34و 33مثالهاي. شوددیده می6هاي فنالنديو همچنین زبان
واژي حالت مفعولی را از از نظر ساختهاي اسمی مشخص شده می دهد که گروه

،از نظر نحوي هنوز حالت مفعولی خود را حفظ نموده اند،با این وجود،دست داده اند
قرار دارد و به همین SVOاي در رده زبانهاي که زبان انگلیسی از نظر آرایش سازهچرا

ایر هم از نظر این در حالی است که  ضم. جایگاه مفعول باید بعد از فعل باشد،دلیل
هند و اروپایی ) مادر(زبان اولیه واژي هنوز حالت مفعولی نحوي و هم از نظر ساخت

).35مثال (اند خود را حفظ نموده
33.the carI see

O:ACC
34.the boyJack hit

O:ACC
35.meHe saw

O:ACC
):34: 1387،لقاسمیاابو(نیز مفعول جمله، حالت مفعولی دارد )9، بند19یشت(اوستاییدر 
36.arənō mazdaδātəm yazamaidevkavaēm xuγrəm

O:ACC
".ستایماه داده را میفره کیانیِ نیرومند مزد"

1 .Accusative
2. Indo-European
3.Uralic
4 .Altaic
5 .Semitic
6 .Finnic
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،است با این حالSOVهاي با فعل پایانی از جمله زبانخراسان گویش کرمانجی 
اي در همه موارد کار چندان ساده اي نیست تشخیص مفعول از فاعل از لحاظ آرایش سازه

جایگاه مفعول به قبل ،مبتداسازي مفعولهنگامهاي گفتمانی و یاچون در برخی از موقعیت
با استفاده از شم تنها،هایی گویشور بومی کرمانجدر چنین موقعیت.کندفاعل تغییر میاز

،38و37هايدر مثال. نمایددر مورد مفعول یا فاعل بودن اسم قضاوت می،زبانی خویش
که جایگاه تشخیص اینکه کدام گروه اسمی فاعل و کدام مفعول است کار مشکلی است چرا

.تواند تغییر کندشه ثابت نیست و میهاي اسمی همیگروه
37.adawdərāvānDəz"برددزد پولها را می."

NOM ACC   PRES-TR
38.ərāvānDadawdəz"بردپولها را دزد می."

ACC NOM PRES-TR
پی برد چون هیچ نشانگر هاي اسمی فوق گروههايتوان به حالتواژي نیز نمیاز نظر ساخت

شخص نمودن حالت بنابراین تنها راه م،شودهاي اسمی مشاهده نمیگروهفاعلی یا مفعولی در
نظام . الف:کندنظام مطابقه در گویش کرمانجی از دو الگو پیروي می. نظام مطابقه استآنها،

: مطلق-قه ارگتیونظام مطاب. مطابقه فاعل با فعل در زمان حال ب: مفعولی-مطابقه فاعلی
.مطابقه مفعول با فعل در زمان گذشته

به "Dəz"کنند یعنی گروه اسمی پیروي می"الف"از الگوي مطابقه 38و 37هايمثال
به "Dərāvān"کند در حالی که گروه اسمی مفرد است و با فعل مطابقت می"دزد"معنی 
"ب"از الگوي مطابقه زیر39ل اما مثا. کندجمع و با فعل مطابقت نمی"هاپول"معنی 

اول شخص مفرد و در جایگاه مفعول است و با فعل "az?"ند چون گروه اسمی کپیروي می
سوم شخص مفرد در جایگاه فاعل قرار دارد و از "wi"در حالی که گروه اسمی داردمطابقت

.       کندفعل مطابقت نمی
39.əmk'ošt'?azWi"و من را می کشدا".

ERG ABS   PST-TR
حالتی است که بهره وري مرجع اسم از موقعیت بیان شده به : 1حالت بهره ور)و

حالتی ،به عبارت دیگر. (Crystal, 1980: 43)دهدوسیله جمله واره را نشان می
در . دشومیه مندن یک اسم یا گروه اسمی از نتیجه عمل بهرآدستوري است که در 

1 . Benefactive
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له تعبیر از این حالت به حالت مفعول) 34: 1387،لقاسمیاابو(برخی از منابع فارسی
مثال . له یا بهره ور نام داردار براي او انجام شده باشد مفعولاسمی که ک. شده است

:هاي زیر از انگلیسی وضعیت این حالت دستوري را در سطح جمله نشان میدهد
40.TomforShe opened the door

BEN
41.BobforThis book is

BEN
، کار )همانجا(لقاسمی ابه نقل از ابو) 2، بند 2وندیداد (در نمونه هاي زیر نیز از اوستایی 

:استگیرد بنابراین داراي حالت بهره ور انجام می"yimāi"براي 
42.srīrāiyimāiĀat mraot ahurō mazdā"آنگاه گفت اهورامزدا، جمع زیبا را."

BEN
قبل از گروه "sā"حالت بهره ور با استفاده از حرف اضافه ،خراساندر گویش کرمانجی 

گویش حالت ساختاین که درالزم به ذکر است،این حالبا . شوداسمی نشان داده می
واژي هیچ نشانگري را به اسم از نظر ساخت"sā"واژي بهره ور وجود ندارد و حرف اضافه 

نمود حالت بهره وري فقط به صورت معنایی در گویش کرمانجی . کندبعد از خود اضافه نمی
.نمایدپیدا می
43.va k'ərAlisāWi derə" را براي علی باز کرداو در".

BEN
44.ya-AlisāVā kətowā"این کتاب براي علی است."

BEN
یا گروه اسمی را به اسم داده شدن چیزيحالتی دستوري است که : 1ايحالت به)ز

ه به اسم ممکن است محسوس و چیز داده شد. (Crystal, 1980: 102)دهد نشان می
حالت در مورد این . ی باشدعا ممکن است غیر قابل لمس و انتزاقابل لمس باشد و ی

هاي پذیرنده، بهره ور و مالک یک هایی که داراي نقشهاي غیر مستقیم و اسممفعول
"به من"در جمله آلمانی زیر به معنی "mir"واژه مثالً. رودبکار مینیز چیز هستند 
.استايهداراي حالت ب

45.BrotmirGib"نان را به من بده".
DAT

1 .Dative
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"rā-"با وند تصریفی ) ساخت بی نشان(گویش کرمانجی در ساخت بنیادین این حالت
اما در . شودبراي اسامی بی جان نشان داده می"e-"دار و وند تصریفی ـبراي اسامی جان

هایی که به علت همجواري با زبان فارسی و ترکی دستخوش تغییر ساخت(دارهاي نشانساخت
.توان براي آن آورداین حالت به کلی از بین رفته است و هیچ نشانگري صوري نمی)شده اند
46.gutrā-Mammade"او به محمد گفت".

ANM-DAT
47.e-Širwan?az Čuma"من به شیروان رفتم".

UANM-DAT
دار، مالک مرجع اسم اسم نشانمرجعِ،حالتی است که در آن: 1حالت اضافی)ح

مضاف الیه باشد حالت اضافی دارد کهبه عبارت دیگر اسمی. )161: همان(دیگري است
,Fleming)هاي زیرمثال). 35: 1387،لقاسمیاابو( 1988: از زبان انگلیسی، حالت .(10

.دهندنشان می""sکردن اسم به وسیله پسونداضافی را با نشان دار
48.foot's-The man

GEN
49.brother's-The man

GEN
نث و ؤبه بعد از اسم م"der"واژهاي در زبان آلمانی نیز حالت اضافی با اضافه شدن تک

.شودعد از اسم مذکر نشان داده میبه ب""desواژهاي تک
50.(Feminine) SchūlerinderBuchDas"کتاب دختر مدرسه اي"

FEM. GEN
51..(Masculine) SchūlersdesBuchDas"کتاب پسر مدرسه اي"

MASC. GEN
) 35: 1387(لقاسمی ابه نقل از ابو) 1، بند 2وندیداد (در مثال زیر نیز از زبان اوستایی 

:شودبعد از اسم نشان داده می"anam-"حالت اضافی با نشانگر 
52.astvaitinam, ašāumanam-gaēθDātrarə"اي دادارِ جهانهاي مادي، اي مقدس... "

GEN
هاي شیوهنث به ؤمذکر و مرا در اسامیحالت اضافه ،در خراسان2معیارگویش کرمانجی

:دهدمینشان متفاوتی

1 .Genitive
.رودکار میه بکهنسالگونه اي که در روستاها بوسیله افراد.2
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.عالمت اضافه و نشانه مذکر بودن اسم هسته است"e-"هسته مذکر باشد اگر اسمِ. الف
53."ndaərnəme-Bāvتپدرم خوب اس."

MASC. GEN
54.rašanəme-?asp'"اسب من سیاه است."

MASC.  GEN
55.sisaməne-K'ərās"پیراهن من سیاه است."

MASC. GEN
به "K'ərās"به معنی اسب و "'asp?"به معنی پدر و ""bāvهاي در مثالهاي فوق واژه

. اندگرفته"e-"نشانگرهستندحالت اضافی و مذکر داراي به دلیل اینکه ،معنی پیراهن
.نث بودن اسم هسته استؤعالمت اضافه و نشانه م"ā-"نث باشد ؤاگر اسم هسته م. ب

56.daliramənā-Diy"مادر من شجاع است".
FEM.   GEN

57.xošbažna.mənā-Māyin"مادیان من خوش اندام است."

FEM. GEN
58.pašmiyamenā-Darp'"شلوار من پشمی است."

FEM. GEN
به Darp'a""به معنی مادیان و Māyin""به معنی مادر، "Di"هايدر مثالهاي فوق واژه

. اندگرفته"ā-"نشانگرهستند،نثؤحالت اضافی و مداراي به دلیل اینکه ،شلواريمعنی زیر
شمالی و همچنین رضويالزم به ذکر است که  این حالت در برخی از مناطق خراسان

نث و مذکر به مانند زبان ؤاز بین رفته است و براي هر دو حالت م) مناطق نزدیک به شهرها(
شود و فقط استفاده می) اسم هسته(دار کردن مضاف براي نشانe-""فارسی از کسره اضافه 

مناطقی که دور از شهر و در روستاهاي مرزي اًخصوصهادر مناطق خاصی از این استان
.رودهستند بکار می)مرز بین ایران و ترکمنستان(موسوم به سرحد

شده ام عمل بیان دهد مرجع اسم ابزار انجحالتی است که نشان می: 1ابزاريحالت)ت
در زبان فارسی حالت ابزاري به وسیله .(Crystal, 1980: 187)به وسیله جمله واره است

:شودقبل از اسم نشان داده می"به وسیله"اي یا گروه حرف اضافه"bā"حرف اضافه 
59.daro bāz kardamdastamBā/Be vasileye

INS

1 .Instrumental
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60.raftammāšin/Be vasileyeBā
INS

مناطق با حرف یو در بعض"pa"در گویش کرمانجی حالت ابزاري به وسیله حرف اضاف 
.شودقبل از اسم نشان داده می"p'e"اضافه 
61.lixəsta mənbIllep'e/paWi"او با بیل من را زد."

INS
به . مرجع اسم است) زمانی یا مکانی(حالتی است که بیانگر موقعیت: 1حالت دري)ي

به طور این حالت.عبارت دیگر حالت اسمی است که مکان یا زمان انجام کاري باشد
،سمیلقااابو(در برخی متون فارسی .رودبکار میFinno-Ugricهايخاص در مورد زبان

.شوداز این حالت به عنوان مفعول فیه یاد می) 35: 1387
، بند 19وندیداد (و اوستایی ) 66، س 1بیستون، ستون (زیر از فارسی باستان واهدش

"gāθawā"هاي حالت مفعول فیه را به ترتیب براي اسم) همانجا(به نقل از ابوالقاسمی ) 9
:دهدنشان می"zrūne"و 

62.awāstāyamāθawāgAdam kāram"من مردم را بر جاي خودشان نشاندم."
LOC

63.akaranezrūneDaθat spəntō mainyuš daθat
LOC

".انسپند مینو، داد  آن را در زمان بیکر]آن را[داد "
بعد از اسم و حرف اضافه "i-"یا "e-"حالت به وسیله نشانگر این در گویش کرمانجی 

"la"شودقبل از اسم به طور همزمان نشان داده می:
64..ru?anəmehardla?az"نشینممن روي زمین می."

LOC
65."?enghlabueIranla1357isālLa انقالب شد1357در ایران در سال."

LOC
گیرد نشانحالتی است که در آن اسمی که مرجعش مورد خطاب قرار می: 2حالت ندایی)ك

Hartmann and)در مثال زیر از زبان التین.(Crystal, 1980: 377)شوددار می Stork, 1972:

.داراي حالت ندایی است"Brute"واژه(251

1 .Locative= adessive
2 .Vocative



اجتماعی خراسان-فرهنگیفصلنامه مطالعات 74

66.!BruteEt tu,"بروت،تو هم"

VOC
بی حرف ندا است اما در ) dātarə(منادا ) 1هرمزد یشت، بند (از اوستایی )67(مثال

به کار رفته "āi"با حرف نداي ) sraoša(منادا ) 22، بند 18وندیداد (از اوستایی 68مثال
:است

67.amavastəməm?spəntahegāeθanam astvaitinam…kat asti maθraheəDātar
VOC

"رومندترین از سخن مقدس؟یچیست ن...دادار جهانهاي مادي"
68.ašya huraoδa…sraošaĀi"ي سروش مقدس زیباآ. ..."

VOC
به اسم مرجع و یا "o-"حالت ندایی با اضافه کردن پسوند خراسان در گویش کرمانجی 

.شودقبل از اسم ساخته می"hoi"قرار دادن حرف نداي 
69.rā!ǝjān, wara woXāng"واهر عزیزم بیا اینجاخ!"

VOC
70.wara wərāHosseinHoi" حسین بیا اینجا!"

VOC

نتیجه 
هاي تاریخی پیچیده، ویژگیگویش کرمانجی خراسان با قدمتی دور و دراز و پیشینه

هاي ایرانی متمایز تا حدود زیادي از دیگر گویشمنحصر به فردي را در خود دارد که آن را 
توان به  وجود نظام هاي حالت و بخصوص نظام حالت ارگتیو اشاره از جمله آنها می. کندمی

هاي این گویش جاري است و هم نمود ساخت در  بعضی ساخت،کرد که به صورت نسبی
کید أحالت در این گویش با تدر این مقاله هر یک از این نظام هاي .واژي و هم نحوي دارد

بر حالت ارگتیو که از خصوصیات برجسته گویش کرمانجی خراسان است با ذکر مثال هاي 
ساخت ارگتیو در گویش کرمانجی کامل نیست و .مورد توصیف قرار گرفته است،متناسبی

عالوه بر برخورداري از نظام هاي ،هاي دستوري اقمار اصلی فعلبراي نشان دادن نقش
مطلق به طور همزمان -و همچنین ارگتیومفعولی- الت متنوع و پراکنده از دو نظام فاعلیح
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دلیل همجواري و نفوذ سایر گونه هاي زبانی بوجود آمده و ه امري که ب.استفاده می کند
.شاید فروپاشی نظام حالت ارگتیو را در این گویش سبب گردد
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