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 چکیده
 رترر اسرت ز زمرانی درتی، نزدیکهای مرکزی ایران است که نیای آن مشخص نیست، اما به زبان پاآرانی از گویش

شراا  شرر ی اسرتان  اما امرززه تنها محدزد به شهر آران ز بیردگ،، در ،رفتبه کار میای از ایران مناطق گسترده

 ۀگو ز مصاحبزگفتز میدانی  ۀها به شیوبررسی ز استخراج الگوی کنایی این زبان، جاالت ز دادهدر اصفهان است. 

هرایی کره نامه، ز هاچنین از مجاوعه کتابآزری شده، ز در موارد معدزدی از پرسشعگویشور جا 02حضوری با 

. نتایج نشان داد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیررزی استهاند استفاده شدجاالت این زبان را گردآزری کرده

ولی، ز بنردهای دارای سرتاک مفع -کند. بندهای دارای ستاک فع، متعدیِ زمان حا  در این زبان، الگوی فاعلیمی

کنند. هاچنین فع، بند متعردی برا مفعرو  ارجراق مت ابر، مطلق تبعیت می -فع، متعدی گذشته از الگوی کنایی

صورت ذاتی ز مشرزط به شررای  ارا  شود. حالت کنایی فاع، بهندارد، بلکه در  الب سوم شخص مفرد ظاهر می

بسرت، بخرش شود. در بندهای دارای فع، مرکرب، میزبرانِ زاژهاایی میساز بازنبست مضاعفزاژه باشود ز اعطا می

 .غیرفعلی است
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 مقدمه -1

هرای برای نامگذاری فاع، فع، متعردی در زبران (1201) 0را ازلین بار آدلف دیر 1ساات کنایی

شرود کره در آن عالکررد طور کلی به الگوی دستوری ااصی اطالق میکار برد، ز به ف ازی به

 فاع، بند الزم با عالکرد مفعو  بند متعدی شبیه، ز با عالکرد فاع، بند متعدی متفازت اسرت

هرای هرای گررزهاین عالکردهای مشابه ز متفازت در سطح بازنارایی حالرت (.1221، 3)دیکسون

بند متعدی کره شود، به این ترتیب که فاع، بند الزم ز مفعو  اسای ز نظام مطاب ه ناایان می

، ز فاع، بند متعدی که برا آن دز متفرازت اسرت، حالرت 1عالکردی مشابه دارند، حالت مطلق

)شرخص، جرنو ز  5هرای فرایکند. در سطح مطاب ه نیز، فع، در مشخصرهکنایی دریافت می

تواند با فاع، بند الزم ز مفعو  بند متعدی مطاب ه داشته باشد، اما فاع، بند متعردی شاار( می

هرای کنرایی ای از زبانحدا ،، در دسته ،بلیت انگیزش مطاب ه بر رزی فع، را ندارد. بنابراین ا

یا نحروی شررکت کننرد، ز  زاژیسااتتوانند در توازن فاع، بند الزم ز مفعو  بند متعدی می

 دهی ز مطاب ه ن ش ایفا کنند. در نظام حالت

شناسران را در توانرد زبرانیی مریدهی الگوهرای مختلرف کنرابررسی نظام مطاب ه ز حالت

رز، جستار حاضرر برا این ها یاری کند. ازبندی زبانیافته برای ردهیافتن به نظامی سازماندست

، کره از (1)دهی ز مطاب ه زبان آرانریهای اسای در نظام حالتبررسی ن ش ز عالکرد این گرزه

مبنری برر  (0213)کریاری  کنرد، کوشریده تعاریاِ اتخراذیِالگوی کنایی گسسته پیررزی مری

 ۀبسرت ز زنرد را در ایجراد رابطرت ابر، زاژه ۀهای کنایی ز ن ش برجسرتغیرمفعولی بودن فع،

کنرد، ز درنهایرت بره ایرن مطالعه تطابق بین هسته زمان ز گرزه اسای در زبان آرانی، موردی 

ص، هرای فرای )شرخزمان در ساات کنایی آرانی در مشخصره ها  پاسخ دهد که چرا هستؤس

مطاب ه ندارد، ز در بندهای متعدی گذشته هارواره  ۀجنو ز شاار( با گرزه اسای مفعو  رابط

 یابد.صورت سوم شخص مفرد تجلی میبه

های پژزهش، چارچوب نظری را به پیررزی از کریاری یید فرضیهأاالت ز تؤبرای پاسخ به س

انتخراب کرردیا.  (0221، 1022، 0222) چامسرکی 2گرایکاینه برنامۀهای متأار صورت( 1321)

                                                           
1. ergative 

2. A. Deir 

3. R. M. W. Dixon 

4. absolutive 

5. Phi Features 
6. The Minimalist Program (MP) 
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ازآنجرا کره اک رر گویشروران ایرن زبران،  .آزری شردای ز میدانی جاعکتابخانه ۀها به شیوداده

حضوری برا  ۀگو ز مصاحبزبیشتر میدانی ز با گفت هاسوادند، دادهسواد یا کابی سالاند ز غالباً

، ایبرع کتابخانرهشرد. من نامره اسرتفاده، ز در موارد معدزدی از پرسشآزریگویشور جاع 02

ز  1321؛ 1320) های فعلی است که علیجرانزادهها، زاژگان ز ستاکالا ،مجاوعه جاالت، ضرب

محدزد به معرفی کوتراه متأسفانه زبان آرانی  در هجز این منبع، مطالع. بهاستهگرد آزرد (1322

)کریاری م ردم ی صررف فعلری ، ز بررسر(0220) 1ز پیر لرکوک کایرانیالاعارف اۀریدااین زبان در 

 صرف ز نحرو در کنرار یز گستردگ یدگیچیپ های اا  زشود. زیژگیمی (1322آرانی ز امرامی، 

باعر  مهجرور مانردن ز فرامروش ، یامررزز یمجازر ز استفاده از فارس یهالززم ارتباط با شهر

کاربرد ایرن ز ا یری، به نحو چشاگریاا ۀکه در دز سه ده یطور، بهاستهشد زبان آرانیشدن 

ز  هم الر نیا نیآن داشت تا به تدز بر ما را گرانبها راثیم نیاطر مرگ ا. استهه شدکاستزبان 

 .  گااریاهات  یآران زبان یمعرف
 

 مبانی -2

 الگوهای دستوری -2-1

هاسرت. یکری از هرا ز تشرابههرا براسراس تفرازتبندی زبرانشناسی هاواره به دنبا  طب هرده
های اسای است، که در جایگراه فاعر، بنرد الزم، ها عالکرد گرزهز افتراق زبانهای تشابه حوزه

 زاژیسرااتیابند. بررسی فرایندهای نحروی ز فاع، بند متعدی ز مفعو  بند متعدی ناود می
برزرگ  ۀهرا را بره دز طب رهای اسای ز ارزیابی شباهت یا تفازت رفتراری آنهرا، زبراناین گرزه
 کند.مطلق ت سیا می-مفعولی ز کنایی-فاعلی
 

 2مفعولی-الگوی فاعلی -2-1-1

مفعولی دارند، فاع، بند الزم ز فاع، بند متعدی رفترار یکسرانی -هایی که الگوی فاعلیدر زبان
فعر، الزم ز متعردی برا  ،هرادارند ز در ت اب، با مفعو  بند متعردی  ررار دارنرد. در ایرن زبران

عبارت دیگر، فع،ِ بندهای الزم ز متعردی، در ایرن  هستند، به 3های اود در ارجاق مت اب،فاع،
ها با فاع، اود از نظر شخص، شاار ز جنو مطاب ه دارند. زبان فارسی ز انگلیسی در ایرن زبان

 دسته  رار دارند. 

                                                           
1. Pierre Lercoq 
2. nominative-accusation 

3. cross-reference 
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 1مطلق-الگوی کنایی -2-1-2

فعر، بنرد  ،های کنایی، فع، متعدی با فاع، در ارجاق مت اب، نیست، بره عبرارت دیگرردر زبان
های کنایی براساس اینکه فع، بنرد متعردی برا کردام گررزه متعدی با فاع، مطاب ه ندارد. زبان

 شوند: اسای مطاب ه دارد به دز دسته عاده ت سیا می
هایی که در آنها فاع، بند الزم ز مفعو  بند متعدی حالت )نشان( یکسانی دارنرد ز برا زبان

نارای کنرایی فاع، بند متعدی حالت (.1222، 0اسک)ترگیرند فاع، بند متعدی در ت اب،  رار می
هرا فعر، کنرد. در ایرن زبراننشان( دریافرت مری)غیرفاعلی(، ز مفعو  حالت فاعلی/مطلق )بی

هرای فرای )شرخص، شراار ز کند، به عبرارت دیگرر در مشخصرهمتعدی با مفعو  مطاب ه می
یابرد. ها، رزی فع، تظاهر میزندهای فاعلی، هاان شناسه اجنو( با مفعو  مطاب ت دارد، که ب

: 1222)هرا هسرتند. تراسرک زبران هاز این دست بلوچی ز کرینی تاتی شاالی )کرمانجی(، کردی

 :استهشرح داد 3این الگو را در م الی از زبان باسک (152
(1)  

a. Gizona-k               nesk-a                     ikusi-zuen 

man. Sg. ERG.    Girl. Sg. OBL       see. PAST. Sg. 3rd  

 داتر را دید. مرد
b. Gizon-a                 heldu-zen 

man. Sg. SUB.      receive. PAST. Sg. 3ed 

 رسید. مرد
 

حالت کنایی دریافرت کررده،  ((b( ز فاع، بند الزم در a، مفعو  بند متعدی در )1در م ا  

در جایگاه فاعر، بنرد  k-اسای فاعلی با دریافتِ ، از طرف دیگر، گرزه ستانشاندار شده a–ز با 

( aدر ) مررد. به بازناود متفازت حالت در این م را  د رت کنیرد: استهمتاایز شد (b)متعدی 

کره در جایگراه (، درحرالیgizona-k) استهفاع،ِ بند متعدی است ز حالت کنایی دریافت کرد

 (.  gizon-aکند )( حالت فاعلی دریافت میbفاع، بند الزم در )

فاعر،  (،1321)کریاری، ترری نیرز دارد در شک، دزم تظاهر الگوی کنایی، که کاربرد گسترده

شرود. در مری 1سرازیبست غیرفاعلی )کنایی( مضراعفنشان است، ز با یک زاژهبند متعدی بی

 های مفعو  ز فاع،،تفازت به مشخصهاینجا، دیگر فع، با مفعو  مطاب ه ندارد، بلکه هاواره، بی

                                                           
1. ergative-absolutive 

2. L. Trask 
3. Basque 

4. (clitic) doubling 
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 تراتی )سرورانی(، مرکرزی کرردی الرستانی، دشتی،شود. صورت سوم شخص مفرد ظاهر میبه

 (.1321)کریاری ز هاشرای،  کننداز این الگوی کنایی پیرزی می گیلوانی تاتی ز تاتی کهلی درزی،

 م ا  زیر از گویش دشتی است:
(0)  

to                      sib=et                                    mi-xe 

-مش0بست ااباری                   زاژه-اورد سیب                  تو  
 

صرورت فعر، برا مفعرو  )دزم شرخص مفررد( در ارجراق مت ابر، نیسرت، ز بره 0در م ا  

بسرتِ صرورت زاژهفرض، سوم شخص مفرد است، حالت کنایی فاع، بند متعردی نیرز برهپیش

 .استهکه رزی مفعو  ظاهر شد ( نشان داده شده،et-ساز )مضاعف

های ایرانی به تعایا کلری دز شک، بازناایی الگوی کنایی در زبان با مطالعۀ( 1321) کریای

 زیر دست یافت:

 ستبزاژه ۀزسیلبه فاع، سازیمضاعف شناسه، /زند توس  مفعو  با فع، مطاب ه صورت در»

 زجرود مفعرو  برا فع، تعدی( مطاب هم فاع، )بند سازِمضاعف بستزاژه ندارد. در حضور زجود

 .«ندارد

 براسرازی هرای ایرانری یرا از طریرق مضراعفطبق این تعایا، حالت فاع، کنایی در زبران

زند فاعلی بر رزی فع، بازنارایی  ۀزسیلبست، ز یا از طریق مطاب ه فع، متعدی با مفعو  بهزاژه

 سه( در توزیع تکایلی  رار دارند. ساز ز زند فاعلی )شنابست مضاعفکه زاژهطوریشود، بهمی
 

 های کناییبندی زبانطبقه -2-2

های دارای الگوی کنایی، براسراس اینکره الگروی کنرایی آنهرا در نظرام دسرتوری، چ ردر زبان

 ۀگرذارد، بره دز دسرتثیر مریأشود ز تا چه حد بر فرایندهای دستوری آن زبران ترگسترده می

 (.1221، 0)دیکسون شوندیت سیا م 1گسستهز کنایی  کام،کنایی 

های کنایی کام،، ک، نظام دستوری آن زبان اسرت، بره بیران الگوی کنایی در زبان ۀگستر

ها رفتاری یکسان دارنرد، ز در دیگر، فاع، بند الزم ز مفعو  بند متعدی در تاام ناودها ز زمان

نرین گسرتردگی الگرویی های کنایی، چگیرند. اما اک ر زبانت اب، با مفعو  بند متعدی  رار می

الگوی کنایی آنهرا  ،، بلکه الگوی کنایی آنها تابعی از زمان دستوری است، به عبارت دیگردارندن

                                                           
1. split ergativity 

2. R. M. W. Dixon 
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. الگروی کنرایی اک رر (هاان) شودمحور است ز تنها در ستاک ااصی از افعا  متجلی می-زمان

تاک فعلیِ گذشته شود که سهای ایرانی از این دست است، ز تنها در بندهایی گسترده میزبان

ایرانی کره از الگروی کنرایی گسسرته  یهایاین بدان معناست که در زبان (.1321)کریای، دارند 

مفعرولی، ز بنردهای  -کنند، بندهای دارای فع، متعدیِ حا ، الگوی دستوری فاعلیپیرزی می

 دارای فع، متعدی گذشته، الگوی دستوری کنایی دارند.

 

 نیساخت کنایی در گویش آرا -4

کند. بنردهای دارای دهد زبان آرانی از الگوی کنایی گسسته پیرزی میها نشان میبررسی داده

مفعولی دارند، ز بندهای دارای ستاک فعر، -ستاک فع، متعدی حا  در این زبان الگوی فاعلی

ایرن نظرام  (232: 1312) کننرد. دبیرم ردممطلرق تبعیرت مری-متعدی گذشته از الگوی کنایی

. اسرتهدانست 1محرور-زمان ۀکه در کردی بانه ز کردی سنندج نیز زجود دارد، دزگانمطاب ه را 

هرای زمران حرا  از آنهاسرت، فعر، ازآرانی نیز  ،حاضر ۀهای م الها، که طبق دادهدر این زبان

 پیررزیظرام غیرفراعلی/مفعولی هرای زمران گذشرته از نفعولی، ز فعر،فراعلی/م ۀنظام مطاب ر

 کنند. می

صرورت ها نشان داد فع، بند متعدی با مفعو  ارجاق مت اب، ندارد ز بهتحلی، داده ،عالزهبه

شود، بنابراین براساس تعایا کلی کره کریاری فرض در  الب سوم شخص مفرد ظاهر میپیش

، حالت کنایی فاعر، در بنرد استههای ایرانی داداز بازناایی حالت کنایی فاع، در زبان( 1321)

 فاعلی.  ۀشود، نه با شناسساز بازناایی میبست مضاعفزاژه بامتعدی زبان آرانی 

مفعرولی( ز -های بعدی، الگوی دستوری این زبان را در دز زمران حرا  )فراعلیدر زیربخش

 دهیا. هایی از این زبان، شرح میمطلق( با م ا -گذشته )کنایی

 

 مفعولی: زمان حال-الگوی فاعلی -4-1

بند دارای فع، متعدی حا ، م ، بندهای دارای فع، الزم حرا   الگوی دستوری زبان آرانی در

هرا ز ناودهرا، ز فعر، مفعولی است. به عبارت دیگر، فع، الزم در تارام زمران-ز گذشته، فاعلی

انرد. ایرن ت ابر، در های فای با فاع، اود در ارجراق مت ابر،متعدی در زمان حا  در مشخصه

 های زیر  اب، مشاهده است: م ا 

                                                           
1. split time sensitive 
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(3)  

a.    nū                  sêrɑ=da              ba-xovɑ:t-a-bū-Ø 

      آن زن             اانه  -ناودتام         داتیو-اسا مفعو -میانجی-بود-مش3                           

 آن زن در اانه اوابیده بود.
b.    me                at-o 

  آید             منمی-مش1

 یا. آمن می
c.    nuhū                   dard=éd                  dêvɑ                na-kêr-aj. 

    آنها                    م=درد ش0                   نفی                 دزا  -کرد-جش3

 کنند. آنها دردت را دزا نای
 

های فای برا فاعر، مطاب ره ر مشخصه( دb.3( ز زمان حا  )a.3فع، الزم در زمان گذشته )
دارد. این مطاب ه با افززدن زندهای فاعلی، هاان شناسه، بعرد از سرتاک فعلری مشرهود اسرت. 

فعلی با فاع، بند در شخص ز شاار در ارجاق ت رابلی  ررار دارد.  ابر، ذکرر اسرت کره  ۀشناس
امرا زنردهای  شروند،ضاایر فاعلی منفص، در زبان آرانی در شخص، شاار ز جنو منفرک مری

 ند ز نسبت به جرنو ان ری هسرتند، ازدههای شخص ز شاار را پوشش میفاعلی تنها م وله
 .  استههای فعلی تعریف نشدجنو در شناسه ،رزاین

مفعولی اسرت،  -طور که  بال گفتیا، الگوی دستوری بند متعدی در زمان حا ، فاعلیهاان
 کند. مطاب ه می نیز با فاع، c.3بنابراین فع، بند متعدی در 

 
 مطلق: زمان گذشته-الگوی کنایی -4-2

ها نشران داد فاعر، بنرد بند متعدی زبان آرانی در زمان گذشته الگوی کنایی دارد. تحلی، داده
بسرت نشان است ز حالت کنایی با یرک زاژهمتعدی در زمان گذشته، دارای شک، مست یا ز بی

فعر،، مرکرب باشرد،  اگرگردد، زی مفعو  ظاهر میشود که رساز بازناود میغیرفاعلیِ مضاعف
بره آن  3-3بست، بخش غیرفعلیِ فعر، مرکرب اواهرد برود کره در زیرربخش میزبان این زاژه

پردازیا. در این حالت از الگوی کنایی، فع، با مفعو  در مطاب ه نیست، بلکره فعر، هارواره می
 های زیر توجه کنید:  ا شود. به میعنی سوم شخص مفرد ظاهر می ،فرضصورت پیشبه

(1)  

a.     me                 karg=am                      be-xar-Ø 

   من            م=مرغ       ش1            ناودتام     -اورد-مش3

 من مرغ )را( اوردم. 
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 ، زاسرتهبرازناود شد am–بسرت غیرفراعلیِ زاژه برا me، حالت کناییِ فاعر،ِ a.1در جاله 

فرض، سوم شخص مفرد است. زند فراعلیِ سروم شرخص در صورت پیشمطاب ه بر رزی فع، به

. اسرتهشود، حرذف شداست، زلی ازآنجا که مصوت پایانی در محازره تلفظ نای a–زبان آرانی، 

 زند فاعلی بعد از ستاک فعلی، در این زبان، معرّف صیغه سوم شخص مفرد است.  نبودِ

، سرتاک bگررفتنِ تکرواژِ   ررار هرا فع، در آرانی، برا کنرار ۀشت اب، ذکر است صورت گذ

 (021: 1310)ارانلری نظر شود. طبق فعلی سااته می ( ز شناسۀxarفع، )در این م ا   ۀگذشت

b ۀدهنردهای باستان ز نشرانزبان ۀهای افعا  گذشتجاله مشخصهدر ابتدای ساات ماضی از 

 بیان اتاام ز انجام یافتن فع، است.

 فرض است:صورت پیشمتعدی گذشته، در تاام ناودها به فع،
b. me                 karg=am                  be-xa:rd-a 

    مرن                م=مرغ   ش1        ناودتام      -اورده-مش 3                                               

  ام.من مرغ )را( اورده               
c. me                 karg=am                    kemɑ-xar-d-a 

   من               م=مرغ    ش1استاراری              -اورد-زاج میانجی-مش3                              

 . اوردممن مرغ )را( می
d. me                 karg=am                     xa:rd-a-be 

 من            م=مرغ       ش1          اورده         -مش3-باش                                             
 من مرغ )را( اورده باشا، ...

e. me              karg=am                     be-xa:rd-a-bū-Ø 

 من         م=مرغ      ش1          ام         ناودت-اورده-مش3-بود                                        
 مرغ )را( اورده بودم.

 
 kargبا مفعو ِ سوم شخص مفرردِ  1برای آنکه چنین تصور نشود که فع، در جاالت م ا      

 ایا:را م ا  آزرده 2ز  5های در مطاب ه نیست، جاله
  (5)  

nuhū                de-he:m=jo                            be-beqɑt-Ø 

ا آنه                 داتیو  -ج=ماش3                        ناودتام  -زدن-مش3  

 آنها ما را زدند.

(2)   

me                  ju:r-on=am                              be-ba:rd-a 

  من     پسر         -م=جاعش1بست زاژه                  ناودتام-برده-مش3

 ام.من پسرها را )با اودم( بُرده
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تفازت بره شرخص ز شراار بی ،، فع، بند متعدی2ز  5بینید، در جاالت طور که میهاان
فرضِ سوم شرخص مفررد مطاب ره دارد. فاعر، در ایرن های اسای فاع، ز مفعو ، با پیشگرزه

بسرت، . زاژهاستهزی شدسابست بعد از گرزه اسای مفعو ، مضاعفشدن زاژهجاالت، با اضافه

، ز (1221، 1)اسپنسرشود آزادتر است براالف زند فاعلی، در انتخاب میزبانی که به آن متص، می
برر ساز در بند متعدی نیرز عرالزهضاعفبستِ مهای مختلفی  رار بگیرد. زاژهتواند رزی سازهمی

بنشریند، در ایرن صرورت عنروان میزبران تواند رزی فع، برهگرزه اسای در جایگاه مفعو ، می
بست  ب، از ستاک فع، متعدی گذشته، اضافه شده ز حالرت نشان اواهد بود، ز زاژهمفعو  بی

 کند:کناییِ فاع، را بازناود می
(2)  

še:m             he:m-ra          qezɑ:            do=be-hova:rd-a 

شاا                  ما -داتیوج              غذا            ش0ناودتام=-آزرده-مش3  

 اید.شاا برای ما غذا آزرده

(1)  

he:m              še:m                mo=be-did-Ø 

ما                  ج               شاا    ش1ناودتام=-دید-مش3  

 ما شاا را دیدیا.
 

هرای بستبست نیست، زاژه، میزبان زاژهše:mمفعو ِ  1 ۀ، ز در جال:qezɑ، مفعو ِ 2 ۀدر جال
-do  زmo- سراز اند، ز فاع، را مضراعفترتیب  ب، از ستاک متعدی این دز جاله  رار گرفتهبه

 فرضِ سوم شخص مفرد مطاب ه دارد.اند. فع، در این دز جاله نیز با پیشکرده
 

 های مرکبساخت کنایی فعل -4-4

د اسرا، ماننر -یک بخرش غیرفعلری سااتاانِ فع، مرکب در فارسی بسی  نیست بلکه شام، 
 (.15: 1322)دبیرم ردم، فعلری اسرت  ۀز یک ساز –ای ز  ید اضافهصفت، اسا مفعو ، گرزه حرف

کرردن، زدن، دادن، اروردن، یرافتن، هایی اا  م ر، این بخش فعلی )هاکرد( در  الب فع،
سرازه غیرفعلریِ  (.1322)ساسرانی، شرود های کاکی تصریف میز ... ز گاه به هاراه فع، سااتن

طرور کره بست است. در این الگو، هاانفع، مرکب در زبان آرانی، در الگوی کنایی میزبان زاژه
سراز بسرت برر رزی بخرش غیرفعلری مضراعفنشان با زاژه، فاع،ِ بیاستههای زیر آمددر م ا 

 گردد:شود ز حالت کنایی آن بازناود میمی
                                                           
1. A. Spencer 
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(2)  

he:m        mehmo-no          dâvat-e=mo                        be-kar-Ø 

ما             مهاان -دعوت          جاع-ج=زاج میانجیش1ناودتام         -کرد-مش3  

 ها را دعوت کردیا. ما مهاان

بست رزی بخش غیرفعلری فعر، مرکرب فرض  رار دارد، زاژهپیش ۀدر اینجا، فع، در مطاب 

بسرت از میزبران . به عبارت دیگرر، زاژهاستهساز کردرا مضاعف  رار گرفته، ز فاع، بند متعدی

 .  استهاصلیِ اود، یعنی فع،، حرکت کرده، ز رزی یکی دیگر از اجزای جاله فرزد آمد

بسرت ز فراینرد حرکرت زاژه (0211) 1بره پیررزی از لروراگی (0212) کهرندازری ز نغزگوی

اند. ایرن فراینرد در نامیده 0بستود زاژهصع جز فع، راشدن آن به دیگر اجزای جاله به ضایاه

...  ز اتوش کرن، فرریبا داد، کاکرش کرردم، دعروتا کرردههایی از  بی،ِ زبان فارسی در ناونه

بسرت . فراینرد صرعود زاژهاسرتهزجود دارد، ز در برای دیگر از زبان های دنیا نیرز دیرده شد

در  (0225)دزسررتان یارریشرردگیِ هاکرررد ز معنررازدایی آن اسررت. کرشرراهدی بررر دسررتوری

ناپذیر، این دست افعا  مرکب را که پذیر ز جداییجدایی ۀبندی افعا  مرکب به دز دستت سیا

 .استهپذیر نامیدشود، افعا  مرکبِ جداییبست بین دز بخش آنها زا ع میزاژه

   بینید:های بیشتری از ساات کناییِ بندهای دارای فع، مرکب را میدر زیر م ا 
(12)  

sejl            serɑ-vo             pɑ:k            xerɑ:b=oj             ka:rd-a. 

سی،          اانه  -جاع         م=اراب              هاه     ش3کرده            -مش3  

 ها را اراب کرده!سی، هاه اانه

(11)  

né          davɑ:          têmom=éd                ba-kar-Ø. 

آن          دعوا              م=تاام   ش0            ناودتام   -کرد-مش3  

 آن دعوا را تاام کردی.

(10)  

še:m       nuhū              tahvil=do                  ger-ej. 

ما               آنها           ج=تحوی،     ش0            گرفت  -جش3  

 تحوی، گرفتیا )از آنها است با  کردیا(.  ما آنها را

                                                           
1. S. Luraghi 

2. Clitic Climbing 
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دهد، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فع، مرکب ما را بره ها نشان میطور که م ا هاان
بسرت، بخرش رساند که هر زمان فع، بند متعدی، مرکب اسرت، میزبرانِ زاژهاین تعایا کلی می

ز حالت کنرایی  استنشان عو ِ بند متعدی بیغیرفعلی است نه مفعو . در این صورت، فاع، ز مف
 شود.فع، مرکب، بازناود می 1فع،ِساز بر رزی بخش پیشبستِ مضاعففاع، با زاژه

 
 نظام مطابقه در الگوی کنایی -3

هرای چارچوب نظری این م اله در تحلی، نظام مطاب ه ساات کنرایی در زبران آرانری، صرورت
دهری در رز، ابتردا حالرتایرن است. از (0221؛ 0221؛ 0222) گرای چامسکیکاینه برنامۀمتأار 
طرور دهی الگوی کنایی، ز بهکنیا، ز سپو به بررسی نظام حالتگرا را معرفی میکاینه برنامۀ

 پردازیا. اا  الگوی کنایی زبان آرانی، در چارچوب این برنامه می
 

 گراکمینه برنامۀدهی در مطابقه و حالت -3-1

 ۀدر رابطر (،0222)چامسرکی، گرا ارتباط نزدیکی بین حالت ز مطاب ه زجود دارد ینهکا برنامۀدر 
هرای های شخص، شاار ز جنو هسرته برا مشخصرهمفعولی مشخصه-مطاب ه، در نظام فاعلی

هسرته ارزشِ حالرت گررزه اسرای را  ،شود، از طرف دیگررگذاری میمتناظر گرزه اسای ارزش
برای گرزه اسایِ فاع،، هسرته زمران اسرت کره حالرت  کند. هسته در این تعریفمشخص می

کنرد. ایرن دارد، اعطرا مری 0ایترین گرزه اسای اود که به آن تسل  سرازهفاعلی را به نزدیک
رزاب  دستوری بین گرزه اسای  ۀدهی تنها بر پایفاع، است، ز چنین حالت گرزه اسای، اصوالً
هرای فرای ارود را رزی فعر، ز مشخصرهفاعر، نیر (.1211)چامسکی، پذیرد ز هسته صورت می

 شود. صورت زند یا هاان شناسه بازناود میها بهکند. این مشخصهگذاری میارزش
سرااتاری زجرود دارد، بره  ۀعنوان هسته، ز گرزه اسای مفعو  نیز چنین رابطبین فع،، به

اسای کره  ازۀعنوان ازلین سای حالت مفعولی را به مفعو  بههفعلی پوست ۀاین صورت که هست
 کند.به آن تسل  دارد، اعطا می

دهی سااتاری این است که هسته هاواره حالت سااتاری )فاعلی در نظام حالتۀ مها نکت
هرای ازت بره زیژگریتفراسای که به آن تسرل  دارد، بری یترین گرزهز مفعولی( را به نزدیک

ترین گررزه اسرای، فاعر،، ز در زمان، این نزدیک ۀکند. در مورد هست، اعطا میمعنایی ز آزایی
عنروان م را  در گونره نیسرت، برهایرن مفعو  است. اما هاواره ز لززماً فعلی، غالباً ۀمورد هست

 زمان، مفعو  است.  ۀترین گرزه اسایِ تحت تسل ِ هستساات مجهو ، نزدیک
                                                           
1. preverb 

2. C-command 
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ه اسرای دهی سااتاری، ارتباط مت اب، ز فعا  برین هسرته ز گررزمها دیگر در حالت ۀنکت     
هرای فرای کند، باید مشخصرهطور که گرزه اسای از هسته زمان حالت دریافت میهاان؛ است
دزسویه که در جریان آن هر دز طررف، هسرته ز گررزه  گذاری نااید، این رابطۀنیز ارزش آن را

 (.  0221؛ 0222)چامسکی،  شودنامیده می 1شوند، شرط فعا  بودناسای، ا ناق می
 

 گراکمینه برنامۀدهی ساخت کنایی در چارچوب تنظام حال -3-2

اری شود یا با زنرد، بره دز گررزه ذگبست نشاندهی ساات کنایی بر این اساس که با زاژهحالت
شود: یکی الگوی کنایی است که در آن مفعو ، حالت فاعلی ز فاعر، حالرت کنرایی ت سیا می

کنرد کره برا زنرد های فای مطاب ه میکند، ز فع، با مفعو  در مشخصه)غیرفاعلی( دریافت می
اری ذگرساز نشرانبستِ مضاعفز دیگری الگوی کنایی که حالت کنایی با زاژه ؛شودبازناود می

شود. در بخش بعردی شررحِ هرر های سوم شخص مفرد بازناایی میشود ز فع، با مشخصهمی
 .  استهکدام از این الگوها آمد

 
 وند بابازنمود حالت کنایی  -3-2-1

در شررای   ،ز نره سرااتاری 0صرورت ذاتریدر این ساات کنایی، فاع، حالت کنایی اود را به
 ،عبرارت دیگررکند. بره، دریافت میبستگی داردااصی که به حضور فع، متعدی زمان گذشته 

فاع، دز انتخاب حالت فاعلی ز حالت غیرفاعلی دارد، ز در شرایطی کره گررزه اسرای موضروق 
کنرد، امرا ی گذشته در الگوی کنایی است، حالت غیرفاعلی را انتخاب میبیرزنی یک فع، متعد

شرود صورت سااتاری از طررف هسرته زمران اعطرا مریدر بندهای زمان حا ، حالت فاعلی به
ترین سازه بره هسرته زمران . به این ترتیب گرزه اسای که نزدیک(0212؛ کریای، 0221، 3)آلدریج

ای متعدی گذشته، هسته فع، پوسته باالت ذاتی کنایی که است، در الگوی کنایی با دریافت ح
شرود،  بلری اسرت، بره موضروق بیرزنری اعطرا مری ۀکه محصو  ادغام فع، با مفعو  در مرحل

شود، ز بره جایگراه مشخصرگر هسرته زمران کند، غیرفعا  میحالت اود را ا ناق می ۀمشخص

در الگروی کنرایی (. 0222)ززلفرورد،  گرذاردجرا مریکند ز رد غیرفعالی را از ارود برهحرکت می
ناای مفعولی که باید از طرف هسته فعلی گرزه اسای تحت تسل  فعر، اعطرا شرود، بره حالت

 ،1)برزیرواسرت  1گردد. این بدان معناست که فع، در الگوی کنایی غیرمفعرولیمفعو  اعطا نای

                                                           
1. activity 
2. Inherent case 
3. E. Aldridge 
4. unaccusative 
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نده حالت فاعلی اسرت، های فایِ هسته زمان نیز که اود اعطاکنمشخصه ،از طرف دیگر (.1212
هسته زمان فعا  است ز بررای اعطرای حالرت فراعلی ز  ،، بنابرایناستهگذاری نشدهنوز ارزش

تنهرا گررزه  ،های فای اود به دنبا  گرزه اسای اسرت. بره ایرن ترتیربگذاری مشخصهارزش

مران حالت به جایگاه مشخصگر گرزه ز قا نا برای، 0اسای با یاانده طبق اص، فراکنی گسترده
هرای فرای هسرته را حرکت کرده ز در نتیجه ایجاد تطابق برین آن ز هسرته زمران، مشخصره

کام، فعر،  ۀنهایی، مطاب  ۀکند. نتیجکند، ز اود نیز حالت فاعلی دریافت میگذاری میارزش
 با گرزه اسایِ مفعو  ز اعطای حالت فاعلی به مفعو  است.

 
 بستواژه بابازنمود حالت کنایی  -3-2-2

دهی الگوی کنایی نوق دزم، از  باید به این پرسش پاسخ دهریا ب، از پردااتن به نظام حالت 
برا بررسری سراات  (2: 1321)بسرت اسرتک کریاری ناای کنایی در این الگو زاژهکه چرا حالت
 زاژیسرااتاز بین رفرتن تارایز  ۀساز را نتیجبستِ مضاعفهای ایرانی، حضور زاژهکنایی زبان

 . برا از بریناسرتهتحلیلری دانست ۀتصرریفی بره رد ۀفاعلی ز غیرفاعلی در گذر از ردهای حالت
هرا بررای حفرظ سرااتار کنرایی، حا  تاایر، ایرن زبرانعینناا، ز دررفتن این زندهای حالت

هایی هستند که در حرا  حاضرر در بستبرای بازناود حالت غیرفاعلی، زاژهنشین ترین جاساده
کرار هرفاعلی م ، مفعو  مست یا، مفعرو  غیرمسرت یا، یرا مالکیرت برهای دستوری غیجایگاه
 نظامی ساده ز منط ی است.-رزند. این راهکار به لحاظ ا تصاد درزنمی

 شرود، طبرقفرض سوم شخص ظراهر مریصورت پیشدر الگوی کنایی نوق دزم که فع، به
نوق از  شررح داده شرد، مشابه هاان جریانی که در باال برای حالت کنایی  (1321) کریای نظر

آن  ۀبار فاع، یک گرزه حرف تعریف بزرگ اسرت کره هسرتافتد، با این تفازت که ایناتفاق می
 بست است: زاژه

 
 (13: 1321)کریای، گرزه حرف تعریف بزرگ  -1 ۀشاار شک،

                                                                                                                                              
2. Burzio, L.  
2. Extended Projection Principle (EPP) 
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بار نیز حالت غیر فاعلی )کنایی( را به موضوق اارجی ارود کره در فع، متعدی گذشته این

بسرت کند، این حالت را هسته گررزه اسرای یعنری زاژهگرزه حرف تعریف است، اعطا میاینجا 

(. 1222، 0)ردفروردکنرد بره گررزه اسرای فاعر، منت ر، مری 1کند ز از طریق ترازشدریافت می

هرای بست غیرفاعلی با مشخصهبعد از حرکت فاع، به مشخصگر هسته زمان، یک زاژه ،بنابراین

مانرد ز برراالف ای با ی مریاود آزایی در جایگاه مشخصگر فع، پوستهشده ز با نگذاریارزش

 کند. حالت کنایی نوق از ، بین فع، ز گرزه اسای در جایگاه مفعو  مانع ایجاد می

 
 (11: 1321)کریای، بست زاژه بادهی در الگوی کنایی حالت -0 شاارۀ شک،

 
در ایرن (. 0221)چامسرکی، شرود ه مرینامیرد 3گرا تداا، نا صکاینه برنامۀاین ااتال  در 

. اسرتهصرورت غیرفعرا  درآمدز به هشرای  فاع، حالت ذاتی اود را دریافت کرده ز ا ناق شد
دهد، فع، با تنها گرزه اسای با یاانده، مفعرو ، نیرز بره دلیر، نشان می 0 شک،طور که هاان

هرای فرای هسرته براین مشخصرهتواند ارتباط مطاب ه بر رار کند، بنرابست نایزجود مانع زاژه
 گیرد:فرضِ سوم شخص مفرد را با ناود آزایی تهی به اود میزمان صورت پیش

 
 گراکمینه برنامۀدهی در الگوی کنایی زبان آرانی در نظام حالت -3-2-4

الگروی کنرایی  کره مشهود است، نشران داد 3های بخش طور که از م ا ها، هاانتحلی، داده
یابرد ز نشان/مست یا تظاهر مریصورت بینوق دزم است، به این معنی که فاع، بهاز  آرانی زبان

ساز رزی گرزه اسای مفعرو  یرا بخرش غیرفعلریِ بستِ مضاعفحالت غیرفاعلی )کنایی( با زاژه
بسرت در جایگراه شرود. بره دلیر، ترداا، نرا صِ زاژه( بازناود مری3.3فع، مرکب )زیربخش 

                                                           
1. percolation 

2. A. Radford 

3. defective intervention 
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های فای فع، برا مفعرو  زجرود نردارد امکان مطاب ه مشخصه ای،مشخصگر گرزه فعلی پوسته
یابرد. ایرن فرضِ سوم شخص مفررد مطاب ره مریهای پیش( ز فع، با مشخصه0.0.1)زیربخش 

های اسپانیایی، رزمانیرایی، ز برا زسرعت کاترر در فرانسروی، ایتالیرایی ز الگوی کنایی در زبان
 (.0222، 3؛ پرمینگر1225، 0؛ یوری اگرکا2022، 1)آناگنوستوپولوشود یونانی نیز دیده می

 ۀتواند نتیجرمی (1321)کریای نظر ناای کنایی، طبق عنوان حالتبست بهدلی، حضور زاژه
تحلیلری باشرد.  ۀتصرریفی بره رد ۀگذر از رد ۀاز بین رفتنِ احتاالی زندهای غیرفاعلی در نتیج

. ایرن زنردها بره انتهرای اسرتهآمد 1زندهای فاعلی زبان آرانی ز توزیع صیغگان آن در جدز  
فعر، برا  ۀمطاب ر دهنردۀشوند ز نشانی حا  اضافه میهای الزم گذشته ز حا ، ز متعدستاک

 ها ز فاع، بند متعدی در زمان حا  هستند.فاع، بند الزم در تاام زمان
 

 الزم ز ستاک حا  متعدی ۀزندهای فاعلی ستاک حا  ز گذشت -1 ۀشاار جدز 

 شخص    

 شاار

 شخص سوم دزم شخص ز  شخصا

 -o- e- a مفرد

 -im- ej- aj جاع
 

شود، در جایگاه دسرتوری ناای کنایی استفاده میبستی که در این زبان برای حالتزاژه    
بست را برر حسرب شرخص ز شراار توزیعِ این زاژه 0کند. جدز  مالکیت حا  ایفای ن ش می

 دهد. نشان می
 ناا در الگوی کناییی حالتهابستزاژه -0 ۀشاار جدز 

 شخص    

 شاار

 شخص سوم دزم شخص از  شخص

 -am- ed- ej مفرد

 -amo- edo- ejo جاع

 
در جایگراه دسرتوری  - بست استدهندۀ اتصا  زاژهکه نشان-را ها بستکاربرد این زاژه    

 بینید:مالکیت در جاالت زیر می

                                                           
1. E. Anagnostopoulou 
2. J. Uriagereka 
3. O. Preminger 
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(13)  

a.     pu:r=am             mé-rɑ:             begu:-Ø 

   م=پسرش1          من    -یافت            داتیو-مش3

 پسرم برایا پیدا کرد.

b.     sêrɑ=jo                   ataš-bêqɑt-Ø 

  اانه-جش3               گرفت  آتش-مش3

 .شان آتش گرفتاانه
c.      ju:r-o=do               haxɑt-aj 

بچه-ج=جاعش0      اوابید     -جش3  

 هایتان اوابیدند.بچه
 

دیدید،  ب، از گرزه اسرای  3طور که در بخش ناایی، هاانها در کاربرد حالتبستاین زاژه    

کننرد. بره سازی بازناود مریمفعو   رار گرفته ز حالت کنایی فاع، متعدی را از طریق مضاعف

( a.11چالش متاایز ناودن فاعر، متعردی )، استهآمد 11طور که در م ا  عبارت دیگر، هاان

از برین رفرتن زنردهای  ( را کره بعردb.11ِ( ز مفعرو  متعردی )c.11در ت اب، برا فاعر، الزم )

 اند:هزجود آمده، رفع کردغیرفاعلی در این زبان به
(11)  

a.  me            pašm=am             havereš-Ø 

 من            =پشا  مش1              ریسید -مش3                                                              

 من پشا را ریسیدم.
b.  me            pašmê             hares-o 

من            پشا               ریسد می-مش1  

   ریسا.من پشا را می
c.  pašmê            darger-Ø 

سوات            پشا-مش3  

 شا سوات.پ

سازی در این زبان، فاع، بند الزم ز مفعو  بند متعردی حالرت شدن فرایند مضاعف با زارد

جرای اسرتفاده سازی غیرفاعلی بهنشان/مست یا( دارند، ز فاع، بند متعدی با مضاعففاعلی )بی

نسرته کند. به ایرن ترتیرب زبران آرانری تواناایی غیرفاعلی، اود را از آن دز متاایز میاز حالت

 الگوی کنایی اود را حفظ کند. 
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 گیرینتیجه -2

ز  هدهری ز مطاب ره در الگروی کنرایی زبران آرانری پردااتراین جستار به بررسی نظرام حالرت

هررای میرردانی ز . تحلیرر، دادهاسرتهگرررای چامسررکی بودکاینره برنامررۀ آنچرارچوب نظررری 

به این ترتیرب کره بنردهای دارای  ای نشان داد زبان آرانی الگوی کنایی گسسته دارد،کتابخانه

مفعرولی، امرا بنردهای دارای -ستاک متعدی حا ، ز ستاک الزم حا  ز گذشته از الگوی فاعلی

کننرد. حالرت کنراییِ فاعر، بنرد متعردی در ستاک متعدی گذشته از الگوی کنایی پیرزی می

حالرت از الگروی شرود. در ایرن ساز بازناود میبست غیرفاعلیِ مضاعفزمان گذشته با یک زاژه

کنایی، فع، با مفعو  در مطاب ره نیسرت، بلکره فعر، هارواره در شرک، سروم شرخص مفررد، 

عالزه، بررسی ساات کنایی بندهای دارای فعر، مرکرب شود. بهفرض، ظاهر میصورت پیشبه

رساند که هر زمان فع، بند متعردی، مرکرب  -کا در زبان آرانیدست- ما را به این تعایا کلی

( 0212) کهرنطرور کره دازری ز نغزگرویآید، بلکه هاانبست رزی مفعو  فرزد نایژهاست، زا

بست از میزبان اصلی که فعر، جالره اسرت حرکرت فرایند صعود زاژه ۀاند، در نتیجاشاره کرده

 پیوندد.کند ز به بخش غیرفعلی میمی

از برین  ۀند نتیجتواساز میبستِ مضاعفحضور زاژه استهگفت( 1321) طور که کریایهاان

 ۀتصریفی بره رد ۀهای فاعلی ز غیرفاعلیِ زبان آرانی در گذر از ردحالت زاژیسااترفتن تاایز 

ناا، ز در عین حا  تاایر، ایرن زبران بررای حفرظ تحلیلی باشد. با از بین رفتن زندهای حالت

کرار هالکیت، برهایی که در حا  حاضر در جایگاه دستوری غیرفاعلی، مبستسااتار کنایی، زاژه

سازی در این زبران، فاعر، بسیار مناسبی هستند. با زاردشدن فرایند مضاعف نشینرزند، جامی

یابند، ز فاع، بند متعردی برا نشان/مست یا( میبند الزم ز مفعو  بند متعدی حالت فاعلی )بی

متارایز  نارایی غیرفراعلی، ارود را از آن دزجای اسرتفاده از حالرتسازی غیرفاعلی بهمضاعف

 کند. به این ترتیب زبان آرانی توانسته الگوی کنایی اود را هاچنان حفظ کند. می
 

 نوشتپی

استان اصرفهان، فرارس، غررب، ؛ رانیاز ا یاگسترده یهابخش در گذشته در ،زبان آرانی .1

دگ، یرتنها به شهر آران ز ب اکنوناما ، شدصحبت می هیاز عراق ز ترک یز  سات مرکز ایران

هکترار  052222با مسراحت دگ، یآران ز ب (.1322)کریای م دم آرانی ز امامی،  حدزد استم

است. نیرای ایرن زبران زا ع شده -شاا  کاشان یلومتریک 2 -رانیا یمرکز ریکو ۀیدر حاش

ایرن زبران هرا از نظرر » ست؛ازردهۀ کتاب زبان کویر آمشخص نیست زلی شایسا در م دم



 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش بیناسماء کریمی مقدم آرانی و فریده حق   10

 

« هرای چشراگیری داردهای نحروی، برا فارسری دری تفرازتزاژگان ز ها از نظرر سرااتار

به فارسی ، ویلغ های دستوری زای از زیژگیباتوجه به پارهاین زبان  .(1 :1320زاده، )علیجان

 کررب یتا حرد آران ز بیدگ،اا   تیمو عبه دلی، ز ( 1321، هاان)تر است باستان نزدیک

 است. رار گرفته اوش تغییرات ز تحوالت زبانیز کاتر دستمانده 
 

 منابع

 .امیرکبیر :تهران انوشه، .حۀ ، ترجاها ز ادب پارتینوشته . 1322 .بویو، م

 .12 -0(: 0ز1)10، زبانشناسی، «فع، مرکب در زبان فارسی». 1322 .دبیرم دم، م

 ، تهران: سات.زبانشناسی نظری: پیدایش ز تکوین دستور زایشی. 1312 .دبیرم دم، م

 ، تهران: فرهنگ نشر نو.تاریخ زبان فارسی .1310 .انلری، پا

 ، تهران: سات.های ایرانیشناسی زبانرده. 1320 .انلری، پا

مجاوعه م االت سومین ، «پذیر استکیا انضاام ز ترکیب در فع، فارسی توجیهآ». 1322. ساسانی، ف
 .122-11، اندیشی صرفها

 .شفق کاشان: زبان کویر،. 1320. حزاده آرانی، علیجان
 .، کاشان: شاسوسازبان کویر. 1321 .حزاده آرانی، علیجان

 .، کاشان: شاسوسافرهنگ زاژگان ز اصطالحات زبان محلی آران ز بیدگ،. 1322 .حزاده آرانی، علیجان

مجاوعه م راالت در  ،«بررسی ساات فع، در گویش آرانی». 1322ز امامی، ح. . کریای م دم آرانی، ا
 .برگزیده در هاایش زبانشناسی دانشگاه تهران

 ،تطبی ی شناسیزبان هایپژزهش، «دشتی گویش در کنایی ساات». 1321. یهاشا .م ز. ی کریای،

(1 :)13-32. 

 .طباطبایی ۀعالم دانشگاهی. دکتر ، رسالۀ آن ماهیت ز منشاء: کُنایی ساات.  1311. ی کریای،

 ،«بسرت ز زنردهرای ایرانری: ر ابرت زاژهمطاب ه در نظرام کنرایی )ارگتیرو( زبران» . 1321 .ی کریای،
 .  11 -1(: 1)0های زبانشناسی، پژزهش

Aldridge, E. 2008. Minimalist analysis of ergativity. Sophia Linguistica 55, 123–

142. 

Anagnostopoulou, E. 2006. Clitic doubling. In Martin, E. & van Riemsdijk, H. 

(Eds.), The Blackwell Companion to Syntax, 519-581. Malden, MA: Blackwell. 

Brunner ،C. 1977. Syntax of Western Middle Iranian ،New York: Grow Hill Press . 
Burzio, Luigi. 1986. Italian syntax. A Government-Binding approach. Studies in 

generative grammar 9. Dordrecht: Foris Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New 

York: Praeger 



 13 9911بهار و تابستان ، ة اولدور، پنجمسال  های ایرانی/زبان فارسی و گویش ... الگوی کُناییِ زبان ةو مطابق دهینظام حالت

 
Chomsky, N. 2000. Minimalist inquiries: the framework. In Martin, R., Michaels, 

D. & Uriagereka, J. (Eds.), Step by Step: Essays on Minimalist Syntax in 

Honor of Howard Lasnik, 89-155. 

Chomsky, N. 2001. Derivation by phase. In Kenstowicz, M. (Ed.), Ken Hale: A 

Life in Language 355-426, Cambridge, MA: MIT Press. 

Chomsky, N. 2008. On phases. In Freidin, R., Otero, C. & Zubizarreta, M-L. 

(Eds.), Foundational Issues in Linguistic Theory 133-166, Cambridge, MA: 

MIT Press 

Davari, Sh. and Naghzguy, M. 2017. Clitic Climbing in Persian Complex 

Predicates: A Relevance Principle and Grammaticalization Account, Accepted 

paper for ICIL 7: Seventh international Conference on Iranian Linguistics, 

Lomonosov Moscow State University, 28-30 August 2017 

Dirr,A.(1928).Einfuhrung in das stadiu der kaukasischensprachen. Leipzig: 

verlagder Asia Major 

Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press. 

failures. Linguistic Inquiry, 40, 619-666. 

Inquiry 26, 79–124. 

Karimi, Y. 2010. Unaccusative transitives and the Person-Case Constraint effects 

in Kurdish. Lingua, 120, 693-716. 

Karimi, Y. (2013). Extending Defective Intervention Effects. The Linguistic 

Review 30:1, 51-75. 
Karimi-Doostan, G. 2005. Light verbs and structural case. Lingua 115, 1737-1756 

Lercoq, P. 2002. Recherches sur les dialectes kermaniens (Iran central): 

grammaire, textes, traductions et glossaires. Louvain/Paris, Peeters 

Preminger, O. 2009. Breaking Agreements: Distinguishing Agreement and clitic-

doubling by their 

Trask, R. L. (1996). Histarical Linguistics, London: Arnold 

Radford, A. 1997. syntax: A Minimalist Introduction, Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Spencer, A. and A. M. Zwicky (eds.). 1998. The Handbook of Morphology. 

Oxford: Blackwell. 

Spencer, Andrew, “Morphology”, in The Handbook of Linguistics, ed. Mark 

Aronoff & Janie Rees-Miller (Oxford/ Malden: Blackwell Publishers, 2003), 

pp. 213-237 

Uriagereka, J. 1995. Aspects of the Syntax of Clitic Placement in Western 

Romance. Linguistic 

Woolford, E. 2006. Lexical Case, Inherent Case, and Argument Structure. 

Linguistic Inquiry 37, 111–130. 



     Persian Language and Iranian Dialects  / 6  

 
  
Case-marking and Agreement System in Arani Language within the 

Theoretical Framework of Chomsky's Minimalist Program 

 
Asma Karimi Moghaddam Arani1* 

Frideh Haghbin2 
 

Received: 2019/06/16   Accepted: 2019/12/24 

 
Abstract 
This paper examines the case-marking and agreement system in Arani 
language within the theoretical framework of Chomsky's Minimalist 
Program (MP). Arani is one of the central dialects of Iran whose ancestry 
is unclear, but is closer to the Persian language (Boyce, 1998). The 
language has been extensively used in Iran for some time (Brunner, 
1977), however, today it is limited to Aran-o-Bidgol, in the northeast of 
Isfahan province. In order to study and extract its ergative model, the 
sentences and data were collected through interviews with 20 speakers, 
and in a few cases, through questionnaires and a collection of books. The 
results of the data analysis showed that Arani language follows split 
ergativity. The present transitive verbs in this language represent the 
Nominative-Accusative pattern, and the past transitive verbs follow the 
Ergative-Absolutive pattern. In addition, the analysis of the data showed 
that the transitive verbs have no agreement with the object of the 
sentence, and they appear by default in the form of the third singular. The 
ergative case of the subject is inherent and conditional, and is marked by 
the doubling clitic. Also, in the compound verbs, the host of the clitic is 
the preverb of the compound verb. 
 
Keywords: Case-marking and agreement system, Arani language, 
Minimalist Program, Doubling clitic 
 
1. Introduction 
In the grammatical model of the ergative construction, the subject of the 
intransitive clause and the object of the transitive clause bear the same 
function and receive the absolutive case. Variously, the subject of the 
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transitive clause, differing from them, receives the ergative case. The Phi 
features (person, gender and number) of the verb show agreement with 
the subject of intransitive clause and the object of transitive clause, 
however, the subject of transitive is not capable of motivating the 
agreement on the verb. Thus, at least, in some of the ergative languages, 
the subject of intransitive clause and object of transitive clause play a 
role in the morphologic or syntactic balance, as well as in agreement and 
case-marking systems. 
Investigating the agreement and case-marking systems of different 
patterns of ergative model helps linguists achieve an organized system to 
classify languages. In this regard, the present paper attempts to extend 
Karimi's (2013, 2009) generalization of the unaccusativity of the ergative 
verbs by examining the prominent role and the function of the 
aforementioned nominal groups in agreement and case-marking systems 
of Arani language, bearing a split ergativity pattern. It also portrays their 
role in agreement between the time nucleus and the nominal group, and 
finally it answers the following questions “why does the time nucleus in 
Arani ergative construction regarding Phi features have no agreement 
with the nominal group?”, and “why does it always appear as singular 
third person in the past transitive clauses?”.  

 

2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of this paper for analyzing the agreement system 
of ergative construction in Arani language is the late forms of theoretical 
framework of Chomsky's Minimalist Program (MP) (2001; 2001; 2000). In 
the minimalist program, there is a close connection between the agreement 
and the case. In the agreement relation, of the nominative- nominative-
accusative system, the person, number, and gender features of the nucleus 
are valued with the corresponding features of the nominal group; on the 
other hand, the nucleus determines the value of the nominal group case. The 
nucleus always conveys the structural case (nominative and accusative) to 
the closest noun group to which it dominates, regardless of its semantic and 
phonetic properties. In the case of the time nucleus, this closest nominal 
group is the subject, and in the case of the present nucleus, it is often the 
object. However this is not always the case, for example in the passive 
construction; the closest nominal group dominated by the nucleus of time is 
object. Interactive and active communication between the nucleus and the 
nominal group is important in structural case-marking, as the nominal group 
receives the case from the time nucleus, it should also evaluate the Phi 
features of verb. 
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Case-marking of the ergative construction is divided into two groups 

according to whether it is tagged with the clitic or by the affix: one is the 

ergative pattern in which the object receives the nominative case, and the 

subject receives the accusative case; and the verb agrees with the Phi 

features represented by the affix. Another is the ergative pattern, in which 

ergative case is denoted by the doubling clitic and the verb is represented 

by the singular third person. 

 

3. Methodology 
To answer the questions and to confirm the research hypotheses, we 
chose the late forms of theoretical framework of Chomsky's Minimalist 
Program (MP) (2000, 2001, and 2008) following Karimi (2012a). Data 
were collected based on both library and field research, however, since 
most speakers of this language are elderly and often illiterate, the data are 
mostly field-based and spoken, and collected via face-to-face interviews 
with 20 speakers; moreover, in a few cases questionnaires were used. The 
sources of the cited libraries are collections of current clauses, proverbs, 
vocabulary, and syllables that Alijanzadeh (2018, 2014 and 1994) 
collected in the 3-volume Desert Language Book. 
 
4. Results & Discussion 
The analysis of field-based and libraries data showed that Arani language 
has a split ergativity pattern; such that the present transitive, and the 
present and past transitive clauses follow the nominative-accusation 
pattern, while the past transitive clauses follow the ergative pattern. The 
ergative case of nominative is represented in the past transitive clauses by 
a doubling clitic. In this case of the ergative pattern, the verb has no 
agreement with the object, but the verb always appears in the third person 
singular, by default. In addition, the examination of the ergative clauses 
having compound verbs has led us to this generalization, at least in Arani 
language, that whenever the verb of transitive clause is compound, the 
clitic does not descend on the object, but as a result of ascending, the 
clitic moves from the main host, which is the verb, to the pre-verb part. 
The presence of the doubling clitic can be the result of the disappearance 
of the distinction between the ergative and nominative of the Arani 
language in the transition from inflectional to analytic. With the 
disappearance of case affix, and at the same time, with the tendency of 
this language to preserve the ergative pattern, the clitics that are currently 
used in an ergative place, are good alternatives. Entering the doubling 
process into this language, the subject of intransitive clause and object of 
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transitive clause receive the nominative case; and subject of the 
intransitive clause is distinguished by doubling process. In this way, the 
Arani language has been able to maintain its ergative pattern. 
 
5. Conclusion 
This study has examined the agreement and case-marking system of 
ergative pattern in Arani language. The data analysis showed that the 
ergative pattern of this language is the second type, meaning that the 
subject is represented in a direct / unmarked manner and the ergative case 
by doubling clitic on object or the pre-verb part of compound verb. Due 
to the incomplete interference of the clitic, verb in Phi features has no 
agreement with object; the verb always appears in the third person 
singular, by default. 
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