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Abstract 
The current study aims to investigate stative lexical aspect of Sourani 

Kurdish predicates made by adjectives and copula bu:n, ‘to be’, applying 

binary classification of Smith (1997/1991). The findings reveal that the 

predicates are not always stative experiencing a kind of aspect-conversion 

influenced by two factors. The first factor is the copula bu:n, ‘to be’, 

which is a homonym with two different meanings, bu:n, ‘to be’, and  ‘to 

become’ The predicates which are the result of adjectives and copula in the 

meaning of ‘to become’ are always non-stative and stage-level. Besides, 

the data show that all predicates which are the result of combining 

adjectives and copula bu:n in the meaning of ‘to be’ are not always stative 

influenced by the content of the adjectives in the structure. According to 

adjective classification by Schmitt (1972) and Bach (1978), the predicates 

made by the adjectives belonging to the classifying group and bu:n, ‘to 

be’, always make stative individual-stage predicates. However, the ones 

belonging to the qualifying group produce non-stative stage-level predicates. 

 

Keywords: Lexical aspect, Stative aspect, Sourani Kurdish, Stage-level 

predicates, Individual-level predicates 

 

1. Introduction 
“Aspect” is a syntactic category in linguistic studies which is expressed on 
verbs either by grammatical morphemes or the verb content observing how 
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an action, event, or state, denoted by a verb, extends over time in speaker’s 
perspective.  Linguists have classified aspect making a distinction between 
“grammatical aspect” and “lexical aspect”. Grammatical aspect considers 
aspect through the sentence and performs like a camera lens which focuses 
on all or part of a situation to highlight the information. Each language 
applies various mechanisms to show grammatical aspect including affixes, 
reduplication, copula verbs, and grammatical morphemes. Lexical aspect 
appears in verb content. They differ in the temporal properties of 
durativity, culmination and delimination.   
 
2. Theoretical Framework 
The theoretical framework of the present study is based on the classification 
for lexical aspect by Smith (1997) (He calls this aspect as situation type). 
The first group is “activity” containing special temporal features like 
dynamism, telicity and duration. Second class is “accomplishment” which is 
distinguished from others by features like dynamism, duration, telicity, and 
having process and outcome. This kind of aspect is characterized by having 
continuous stages moving toward natural final point. Third group are 
“achievement” predicates which are dynamic, telic and instantaneous 
predicates changing the state. It is likely that final point of the action is never 
a part of the action. Next group are “semelfactives” which refer to single-
stage, dynamic, atelic, and instantaneous predicates which mostly do not 
have any consequences. They are the simplest form of actions since they just 
have one event. They happen in a glance and do not last in time. Final class 
is “state” which refers to stable situations holding for a moment. They have 
stative and durative features. The property of duration holds for all statives 
even those temporary ones referring to short instantaneous situations. This 
class needs an exterior motivation to change from one state to the other. 
Besides, initiation and final points are not considered as parts of a state; they 
are separated situations which make the changing situation points.  
 
3. Methodology 
The current study is a kind of descriptive-analytical one whose data are 
collected from Kurdish daily conversations, news and the dialogues in 
series broadcasted in Kurdistan Channel. We examine 42 sentences 
containing copula verb bu:n out of 265 samples. Moreover, linguistic 
intuition of one of the authors is applied to analyze the data.   
 
 4. Results and Discussion  
The current study is carried out to figure out the distinction between the 
predicates made by the combination of adjectives and copula verb bu:n in 

https://en.wikipedia.org/wiki/Verb


     Persian Language and Iranian Dialects  / 16  

Ardalan Variant. Kurdish has two copula verbs, ‘to be’ and ‘to become’, 
although their bare infinitive is the homonym bu:n. In spite of this 
similarity, the predicates made by adjectives and these copulas act 
differently from each other. It turns out that content applies restrictions on 
predicates, so that the predicate made by adjective and bu:n meant ‘to 
become’ always produces stage-level predicates. They often instill 
achievement predicates. However, the verb bu:n, ‘to be’, has some 
limitations in choosing adjectives. The findings reveal that in spite of being 
stative, the predicates made by bu:n, ‘to be’, are not all stative and 
individual-level. The sentences with such predicates sometimes show a kind 
of aspect-conversion. Therefore, it indicates that copula verb bu:n in not the 
only factor for aspect-conversion. In fact, the nature of the adjective in 
compound predicates is recognized as the other aspect-conversion factor in 
Sourani Kurdish. Therefore, the copula verb bu:n, ‘to be’, and classifying 
adjectives mainly make stative and individual-level predicates, although the 
predicates from the copula bu:n, ‘to be’, and qualifying  adjectives make 
stage-level predicates.   
 

5. Conclusions & Suggestions  

The present study aims to figure out stative predicates made by adjectives 

and copula verb bu:n, as the light verb, in Sourani Kurdish. The findings 

reveal that these kinds of predicates face aspect-conversion. The copula 

verb bu:n is recognized as the main factor to change aspect. Kurdish has 

two auxiliaries, ‘to be’ and ‘to become’ whose bare infinitive is hyponym 

bu:n. As bu:n means ‘to become’, the predicate is always non-stative and 

stage-level. However, the predicates from bu:n, ‘to be’, and adjectives are 

not always stative. The second factor regarding aspect-conversion, is the 

nature of the adjective present in compound verbs. In fact, the classifying 

adjectives and the verb bu:n, ‘to be’, always make stative individual-level 

predicates, whereas the qualifying  adjectives make non-stative stage-level 

predicates.   
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 چکیده
در کردی سورانی، گونۀ اردالن،  «bu:n»های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی بررسی نمود ایستا در محمول

از گفتار روزمرۀ گویشوران آن های داده که استموضوع این پژوهش  ،بندی دوبخشی اسمیتتقسیمبا استناد به 

هاای ماوکور هماواره ایساتا د محمولدهها نشان میصل از واکاوی دادهاست. نتایج حاآوری شدهکردزبان جمع

نمودگردانی ایان افعاال، فعال ثر از دو عامل است. عامل اول در أشوند که متنیستند و گاه دچار نمودگردانی می

« شادن»و « باودن»دهد کردی سورانی دو فعل ربطی باه معناای ها نشان میاست. بررسی داده «bu:n»ربطی 

است. چنانچه محمول حاصل ترکیب صفت و فعل ربطای  «bu:n»نویسۀ هم-آوادارد که مصدر آنها به صورت هم

«bu:n » هاای حاصال از . از ساوی دیرار، تماامی محمولستا ستاباشد، نمود واژگانی غیرای« نشد»در معنای

نیز ایستا نیستند. عامل دوم، ماهیت صفتی اسات کاه در « بودن»به معنای  «bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 

چنانچاه صافت در  بندی صفتی اشمیت و باا  دریاافتیماست. با استناد به تقسیمساختمان محمول به کار رفته

تعلق داشته باشد، محمول همواره ایستا و پایدار خواهاد باود، اماا  بندیطبقههای فتها به دستۀ صاین محمول

 .سازندهایی غیرایستا و ناپایدار میمحمول توصیفیهای های متعلق به دستۀ صفتصفت
 

 نمود واژگانی، نمود ایستا، کردی سورانی، محمول ناپایدار، محمول پایدار واژگان کلیدی:

 . دانشراه رازی، کرمانشاه، ایران ،همرانی شناسیباندانشجوی دکتری ز. 1
 
 

 
 

 sh.tafakkori@razi.ac.ir (مسؤول ۀ)نویسند .دانشراه رازی، کرمانشاه، ایران ،اسی همرانینشاستادیار زبان. 2
 

 

  .دانشراه رازی، کرمانشاه، ایران ،شناسی همرانیندانشیار زبا .3
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 مقدمه -1

شناختی است که بار روی تصاریی یاا معناای فعال ر توصیفات زبانای دستوری دنمود مقوله
نمود ناظر به چراونری گساترو و تاداوم ( 1991/1998) 1کند. به عقیدۀ اسمیتتظاهر پیدا می

 اعمل در محور زمان از منظر گوینده است. این مقوله مانند بسیاری از مفاهیم دستوری گااه با
شناساان در . زبااناساتهمعناای فعال نهفت اه درشاود و گاتکواژهای دستوری نشان داده می

موجب اند که بهبندی کالنی از نمود ارائه دادههای مختلی تقسیمزبانروی  های خود بربررسی
نماود دساتوری )همان( شود. از نظر اسمیت آن نمود به دو دستۀ دستوری و واژگانی تقسیم می

کند کاه بار روی دوربینی عمل میلنز انند پردازد و مبه بررسی مفهوم نمود در سطح جمله می
کند تا آن را با وضوح بیشاتری نشاان دهاد. کامل یا بخشی از آن تمرکز میصورت بهرخدادی 

ساازی، تظاهر نمود دستوری با توجه به امکانات دستوری هار زباان باه صاورت ونادها، دوگان
ی، نمود دستوری باه ساه بندگیرد. دراین تقسیمافعال کمکی و تکواژهای دستوری صورت می

شود. نمود واژگانی با عنااوین مختلفای از جملاه تقسیم می 4و نقلی 3، ناقص2دستۀ نمود کامل
، 12؛ دوتی1968، 9به نقل از وندلر ،2222، 7)سانز8ها، انواع رخداد، و انواع موقعیت6، انواع کنش 5کنش

یا نماود ( 1979،1993، 11)ورکویالی درونشود. نمود واژگانی، نمود نامیده می (1991؛ اسمیت، 1989
شاود کاه های زمانی درونی رخدادها در جمالت اطالق میبه مشخصه( 1991)اسمیت، موقعیتی 

هاای ککرشاده است. از حیث ویژگی 14و محدودیت 13، اوج12حاوی مفاهیمی چون طول مدت
 17انمناد)رخادادهای کر 18دساتاوردی، 16، پویا15ایستاشوند: چهار گروه تقسیم میرخدادها به 

                                                           
1. Smith 

2. perfective 

3. imperfective 

4. perfect 

5. Aktionsarten 

6. action types 

7. situation 

8. Sanz 

9. Vendler 
10. Dowty 

11. Verkuyl 

12. duration  

13. culmination  

14  . delimitation  

15. stative 

16. activity 

17. achievement  

18. telic 
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؛ 1989؛ دوتای،1968باه نقال از ونادلر،  ،2222 ،)سانز)رخدادهای کرانمند پیچیده(  1تحققیساده( و 

( 1991) اسامیت ( و1986کاامری ) هساتند. (1993؛ ورکویال، 1992، 3؛ پارساونز1994، 1978 2تنی

ساللۀ هایی مبندید. عامل اصلی چنین تقسیمنکنبندی اضافه میرا به این دسته 4نمود منقطع
اصای را دنباال رخادادهای کرانمناد هاد  خ(. 1989؛ دوتای، 1986، 6)کاامریاسات  5کرانمندی

تلقای نخواهاد شاد. شاده که باه هاد  دسات پیادا نکنناد، رخاداد کاملکنند و تا زمانیمی
نهایات که، رخدادهای ناکرانمند نقطۀ پایان کاتی ندارند و این قابلیت را دارند که تاا بیحالیدر

 شته باشند. ادامه دا
کاه حاصال ترکیاب صافت و فعال است هایی لبا هد  بررسی وضعیت نمودی محمو مقاله
هاای واقع، این پژوهش در تالو است تاا ماهیات محمولدر .انددر کردی سورانی« bu:n»ربطی 

، را مشاخص کناد، «بودننیعصبا»، «tu:ræ bu:n»، و «کرد بودن»، «kurd bu:n»ایستایی چون 
ای کاه در برخای جماالت ایان دهند، به گونهها، رفتار نمودی متفاوتی نشان میمولن محزیرا ای
ها ایستا و در برخی دیرر غیرایستا هستند. در نتیجه، نرارنادگان در صادد هساتند علات محمول

 اسامیتبندی نماود واژگاانی اصاول تقسایمها را بیابند. باه ایان ترتیاب، ابتادا این نمودگردانی

شاود. در . سپس نمود ایساتا و اناواع آن باه تفصایل شارح داده میشودمیفی معر( 1991/1998)
ادامه، وضعیت فعل ربطی در زبان کردی، در مقام یکی از عوامل نماودگردانی در کاردی ساورانی 

شاده در کاربردههای ایستای کردی سورانی از لحاظ صفت بهمشخص خواهد شد. سپس، محمول
 .شوداز بحث پیش رو ارائه میگیری یان، نتیجهدر پاترکیب بررسی خواهند شد. 

 
 مالحظات نظری -2

گاردد. ارساطو در اثار خاود می بندی رخدادها به زمان ارسطو بازمطالعات اولیه در باب تقسیم
 نقطاۀ پایاانو  پویاییبندی رخدادها را با تکیه بر مفاهیمی چون تقسیم متافیزیکتحت عنوان 
های اماروزی را بندیهایی همچناان اساات تقسایممشخصاهاست، اگرچاه چناین انجام داده
و  قرمزباودن،دهند. وی میان وضعیت، در مقام رخادادی کاه فاقاد پویاایی اسات، تشکیل می

 شادۀاز میان رخادادهای مطرحاست. ، تمایز قائل شدهرفتنراهرخداد که با پویایی همراه است، 

                                                           
1. accomplishment 

2. Tenny 

3. Parsons 

4. semelfactive  

5. telicity 

6. Comrie 
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ای از این رخدادها نقطۀ پایاانی دارناد، دستهشوند. تفکیک میرسطو، دو نوع دیرر از رخدادها ا
نیاز  رفتنراهشوند. در مقابل، رخداهایی مانند نامیده می 1پویرساختن یک خانه، که افعال پایان

به چنین رخدادهایی کنش اطاالق  .وجود دارند که در زمان جاری هستند و نقطۀ پایان ندارند
اینادهایی جسامانی و کهنای هساتند کاه ها فر«کنش»معتقد است  (1998)شود. اسمیت می

های زمانی خاصی نظیر پویایی، ناکرانمندی و طول مدت دارند. ایشان الراوی موقعیات ویژگی
کناد کاه در به شروع عمال اشااره می 2(I)دهد. در این الرو ( نمایش می1صورت )کنشی را به

اسات و در  4اختیااری رخداد نیز 3(F)طول مدتی نامشخص در جریان خواهد بود. نقطۀ پایان 
 .رساندشاوند ولای باه پایاان نمیها متوقای میای متوقی خواهد شد. درواقع، کنشهر نقطه

 دادن کنش است.مفهوم پایان رخداد مفهومی غیرضروری در فرایند ر 
1. I……FArb   

 (1998: 23)اسمیت                                                                                  

شامل فرایناد،  (1998)است که به عقیدۀ اسمیت « تحققی»دستۀ دوم از انواع نمود واژگانی 
شادن فرایناد اشااره دارد مانناد نتیجه  یا تغییر حاصل از آن است؛ در حقیقت، تغییر به کامل

[build a bridge] ،[drink a glass of wine]  و[walk to school]ن های زماانی ایا. مشخصاه
درپای قسم از نمود پویایی، کرانمندی و طول مدت است. نمود غایتمند متشکل از مراحلای پی

شاود. رود و منجر به خلق وضعیتی جدیاد میپیش می 5است که به سوی نقطۀ پایانی طبیعی
شاود رسد، رخداد کامال میکه فرایندی با نقطۀ پایانی طبیعی به نتیجه و پایان عمل میزمانی

برساید، آنرااه رخاداد کامال رود. چنانچه شما به ساوی مدرساه برویاد و باه آن و پیش نمی
 (1998)توانید بیش از آن به رفتن و رسیدن به مدرسه ادامه دهید. اسامیت شما نمی است.شده
چین به طاول ( به آغاز عمل، نقطهIکشد که در آن )( به تصویر می2را به صورت ) تحققینمود 

ممکن اسات اداماه داشاته  تحققییانی کاتی اشاره دارد. نتیجۀ موقعیت ( به نقطۀ پاFعمل، و )
 باشد یا در همان نقطه باقی بماند.

2. I ….. FNat
6

 R 

  (1998: 26اسمیت )                                                                                 

                                                           
1. kinesis verbs 

2. Initial (I) 

3. Final point (F) 

4. Arbitrary (Arb) 

5. natural  

6. Natural  
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آنای، پویاا و کرانمناد  دادهایی، رخا«دستاوردی»های محمولاز نظر اسمیت، دستۀ سوم، 

 reach the]، [leave the house]شاوند مانناد هستند که موجب ایجاد تغییر در وضاعیت می

top] ،[recognize Aunt Jane] این احتمال وجود دارد کاه نتاایج و برایناد رخاداد همبساتۀ .

نماایش داده ( 3کاه در )حساوب نخواهناد شاد. چنانگاه بخشای از آن مرخداد  باشد، اما هیچ

است، الروی زمانی آن شامل یک مرحلۀ واحد و تغییر وضعیت اسات. درایان الراو، نقاا  شده

 کنند.بیانرر مراحل اولیه است، و زمینه را برای رسیدن به آن رخداد فراهم می
3. ….ER… 

 (1998: 32اسمیت )                                                                                

، بدون نتیجه و پیاماد، پویاا، ناکرانمناد و 1ایمرحلهرخدادهایی تک« منقطع»های موقعیت

ایی رخاداده [flap a wing]، [hiccup]، [knock at the door]هستند. رخدادهایی چون   2آنی

یکای از دهد، ایان قسام از نماود ( نشان می4که الروی زمانی )شوند. چنانمنقطع محسوب می

-این افعال در لحظۀ کوتااهی ر  مای ست که تنها شامل رخداد است.ترین انواع رخدادهادهسا

 کنند که در زمان امتداد ندارد.دهند و رخدادهایی را توصیی می

4. E3 

 (1998: 29اسمیت )                                                                                           

باه   شاود کاه در لحظاههایی اطاالق میبه موقعیت« ایستا»بندی، وضعیت قسیمدر این ت

( 1998)های ایساتا و اساتمرار را در بطان خاود دارناد. اسامیت انجامناد و مشخصاهطول می

 believe in]، و [be tall]، [be in Copenhagen]، [own the farm]هااایی نظیاار موقعیت

ghosts] هاای تماامی موقعیت گیرد. مشخصۀ طول مادت درنظر میهایی ایستا در را موقعیت

هایی که به رویدادی کوتاه و آنی اشااره دارناد. درحقیقات، ایستا وجود دارد، حتی آن موقعیت

د کاه دهااختار زمانی درونای را نشاان میو فاقد س نشدنیهایی تفکیکایستا موقعیت موقعیت

رونی جهت تغییر از وضعیتی باه وضاعیت دیرار پویا نیستند. این قسم از موقعیت، به عاملی بی

شوند، بلکاه هار نیاز دارند. همچنین، نقا  شروع  و پایان جزئی از موقعیت ایستا محسوب نمی

دهند. الراوی زماانی ایان هایی مجزا هستند که نقا  تغییر وضعیت را تشکیل مییک موقعیت

                                                           
1. single-stage 

2. instantaneous  

3. event 
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گیاری در آن نقطاۀ پایاان، باا  قرارای غیرقابل تفکیک را نشان می دهد که در نوع نمود، دوره

 است.کمانک، از موقعیت تفکیک شده
5. (I)              (F) 

 (1998:  32اسمیت )                                                                                         
شاود و هاای ایساتا نمیدهاد، زماانی صار  موقعیتکه این الروی زماانی نشاان میچنان

کند. برای مثال، اگر شخصی اسبی را به مدت یاک وضعیت عمل در هر لحظه از الرو صدق می
ای در طاول آن یاک هفتاه وجاود نادارد کاه اختیار و مالکیت خود دارد، هیچ لحظه هفته در

اسات، گرفته ای دیرر، اگر کسی زبان فرانسه را یادوضعیت مورد نظر در جریان نباشد. در نمونه
داشته باشاد. دانش زبان فرانسه ننیست که ای ام مدت دانش زبان فرانسه را دارد و لحظهتم در

 دهد.( نشان می6های ایستا را به صورت )التزام معنایی موقعیت (1998)به این ترتیب، اسمیت 
 :التزام معنایی وضعیت ایستا .6

ام مراحال آن مادت که وضعیتی در طول مدتی از زمان باقی بماند، این وضاعیت در تمازمانی
 (. 32: 1998اسمیت، 32) ماندباقی می

هاای ملماوت و نااملموت نظیار مالکیات، مکاان، های ایستا شاامل تماام موقعیتموقعیت
، [believe that S]هاایی چاون .. هساتند. اسامیت، محمول.اعتقادات، عادات، افکار، تماایالت و 

[hope that S] ،[fear S] ،[know that S] هاای تاوان موقعیتگیرد، زیارا نمیدر نظر می را ایستا
هایی دسترسای وجاود رغم اینکه به ساختار درونی چنین محمولدرونی آن را مشاهده کرد. علی

کنناد. باه بااور اسامیت، میها را درک ندارد، گویشوران به وضوح ایستابودن و پویابودن موقعیت
را  [think about]را ماوقعیتی ایساتا و  [think that]زبان باه صاورت غریازی گویشوران انرلیسی
 گیرند.کنش در نظر می

 
 های ایستامحمول -3

دهاد. افعاال ایساتا را در دو دساتۀ مجازا قارار می( 1988) 2به نقل از کارلساون (2226) 1آرچه
های نسبتاً ثابات را که به وضعیت [be a beaver ]، و [be extinct]هایی نظیر کارلسون محمول

کاه  [be available]و  [be angry]نظیار  هااییمحماول ویادار( )پا 3تاراز-، تاکارناداشااره د
 نامد. )ناپایدار( می4تراز-های مرحلهدهند، محمولهایی ناپایدار و گورا را نشان میوضعیت

                                                           
1. Arche 

2. Carlson 

3. individual-level 

4. stage-level  
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 های ایستای ناپایدار و پایدارتفاوت معناشناختی محمول -3-1

 .برقرار اساتوجودی ت محمولی میان جمالت معتقد است نوعی محدودی (1)(1984) 1میلسارک
و جمالتای  پاویرفتنی( 8برای مثال، به عقیادۀ او در زباان انرلیسای جمالتای چاون جملاۀ )

هستند. ایشان تفاوت میان جمالتی ایان چناین را حاصال تفااوت در  پویرفتنیان( 7همچون )
وجاودی باه کاار هاا کاه باا جماالت از محمول هداند. باه عقیادۀ وی، آن دساتها میمحمول
ها کاه در جماالت از محمول هکه آن دستحالیپردازند، درها می2«مشخصه»روند، به بیان نمی

ها حقاایقی هساتند اشاره دارند. به عقیدۀ ایشان مشخصه« وضعیت»وجودی مجاز هستند، به 
شاوند. در مقابال، مایاند و مشخصۀ الینفاک آنهاا محساوب که با شخص یا شیء عجین شده

شاخص یاا شایء  های اصلی آنها شرایطی هستند که حو  آنها تغییری در مشخصهوضعیت
هاای ناپایادار باه بخشای از زماان و مکاان اشااره دارناد، کاه محمولکناد. ازآنجاحاصل نمی
های پایدار به وضاعیت خاود شاخص یاا شایء هایی موقت هستند. در مقابل، محمولمحمول

 شوند.ی پایا تلقی میهایاشاره دارند، در نتیجه اغلب محمول
7. There are several policemen available. 

8. *There are several policemen intelligent.  

 (211: 1984( به نقل از میلسارک )5 :2226آرچه )                                                           

اسات. باه هاا پرداختهمحمول از هدساتبه بررسی تمایزات میاان ایان دو  (1988)کارلسون     
هاای کاه محمولهایی موقت اسات، درحاالیهای ناپایدار ظهور مشخصهعقیدۀ ایشان محمول
ای چاون دهندۀ عمل اشااره دارناد. کارلساون معتقاد اسات مشخصاهپایدار مستقیماً به انجام

 باودننجلسآدر لسو  جاانکه رابطۀ میان ست، درحالیمشخصۀ الینفک او جان پستانداربودن
 در آن قرار دارد. جانبیانرر وضعیتی است که 

9. John is a mammal. 

10. John is in Los Angeles.  

 (1984:211( به نقل از میلسارک )2226:8آرچه )                                                           

هاا رد مربو  باه رفتاار آنها وجود دابه عقیدۀ کارلسون تفاوت دیرری که میان این محمول    
که اسم جمع عریان در مقام فاعال زبان انرلیسی است. هنرامیدر  3نسبت به اسم جمع عریان

شود، با توجه به ناپایدار و پایداربودن محمول تعبیرهای متفاوتی دارد. چنانچاه جمله ظاهر می
ابهاام دارد و  (،  گاروه اسامی فاعال11هاای ناپایادار باشاد، جملاۀ )محمول از دستۀ محمول

                                                           
1. Milsark 

2. properties 

3. bare plural nouns 
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کاه اگار ایان ناوع اسام حالیا اسم جنس تعبیر کرد. درتوان آن را به صورت اسم وجودی یمی
( 12به صورت اسم جنس تعبیر خواهد شاد. جملاۀ ) های پایدار باشد فقطجمع فاعل محمول

دهد رفتار متفاوت ایان دو ( نشان می14( و )13چنانکه جمالت )گواه این مدعاست. به عالوه، 
 یی آنها با افعال ادراکی خواهد شد. اوع محمول، موجب ایجاد محدودیت باهمن

11. Dogs are in the backyard. 

12. Dogs are mammals. 

13. John saw Mary in the backyard. 

14. *John saw Mary a mammal. 

 (1984:211ک )( به نقل از میلسار2226:6آرچه )                                                           

 های ناپایدار و پایدارتمایز نحوی محمول -3-2

 ای باازهای ناپایدار و پایدار به آن گروه اسمیمعتقد است تمایز میان محمول (2)(1995) 1کراتزر
هاای ناپایادار واقاع، محمولاسات. درگرفته گردد که در جایراه موضوع بیرونای آنهاا قارارمی

هساتند. متغیرهاای رخادادی  (1968) دیویدساونشادۀ مطرح 2محمول متغیرهاای رخادادی
کنناد. باه عناصری اولیه در معناشناسی منطقی هستند که همچون متغیرهای اسمی تغییر می

ناپایادار و پایادار هاای عقیدۀ کراترز این متغیرها موجب تغییار در سااختار موضاوعی محمول
کاه در حالیشود، درشتر فرافکن میهای ناپایدار یک موضوع بیواقع، در محمولخواهند شد. در

موضوع بیرونای محماول هساتند و  3های دیویدسونیچنین نیست. موضوعهای پایدار محمول
صاورت موضاوع بیرونای وه اسمی به خود فرد یا شیء که باه اگر این موضوع فرافکن نشود، گر

 شود.می ( نمایش داده15کراتزر به صورت )شدۀ اشاره دارد. الروی مطرح کندعمل می

15.  

 
 (1995( به نقل از کراتزر )2226:9آرچه )                  

                                                           
1. Kratzer 

2. eventive variables  

3. Davidsonian argument 
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دانیم خواهاد شاد. مای (19-16ین موضوع موجب تمایز در جمالتی همچون )بود و نبود ا

بودن جماالت دساتوریورت موقت تغییار نخواهاد کارد و غیرمشخصۀ پستانداربودن به صکه 

 موقت است.بودن دردسترتادعایی است، اما ( گواه چنین 19( و )18)
16. Mary is at your disposal in the office. 

17. *Mary is a mammal in the office. 

18. Mary will be at your disposal next week. 

19. *Mary will be a mammal next week. 

 (1995ز کراتزر )( به نقل ا2226:9آرچه )                                                                 

به ( به صورت ضمنی 22-22مانند جمالت ) 1کراتزر همچنین معتقد است بندهای هروقت
. چنین قیدی به صورت غیرگزینشی تمامی متغیرهای آزاد در دامناۀ هستند همیشهقید  معنی

( متغیرهای ممکن، که احتمال محدودشدن آنهاا 22( و )22کند. در جملۀ )خود را محدود می
کاه هستند. زماانی [in Paris]مکانی -و متغیر زمانی [an animal]رد، متغیر نامشخص وجود دا

، مانناد شاودمیمتغیری برای محدودشدن در جمله وجود نداشته باشاد، جملاه غیردساتوری 
 شاود متغیاری جهاتمکاانی موجاب می-( که نبود متغیر نامشخص و متغیر زمانی21جملۀ )

 له غیردستوری شود. محدودشدن وجود نداشته باشد و جم
20. Whenever Mary is in Paris, she looks happy. 

21. *Whenever Mary is a mammal, she feeds her son. 

22. Whenever an animal is a mammal, it feeds its son. 

 (1995( به نقل از کراتزر )2226:9آرچه )                                          

های ناپایادار نبود موضوع دیویدسون وجه تمایز محمول مالکیت و (1995)تزر در فرضیۀ کرا    
( 1995) 2های ناپایدار وجود دارد. چرچیاامحمول موضوع دیویدسون تنها در .استو پایدار شده

هاا، معتقاد اسات تماامی محمول( 1992) پارسونزۀ شدمطرح 3با تکیه بر رویکرد نلودیویدسون
کنناد. آنچاه موجاب تمااایز موضاوعی دیویدسااونی را فارافکن میهاای ایساتا، حتای محمول

بایاد  4عملرار جانس ،های پایدارشود این است که در محمولهای ناپایدار و پایدار میمحمول
ای پایاا و ایساتا های پایدار مشخصه. به بیان چرچیا، محمولکندمحدود  راموضوع دیویدسون 

هاایی هساتند کاه رضایه، عملرار جانس موقعیتدهند. در ایان فرا به فاعل جمله نسبت می

                                                           
1. whenever clauses 

2. Chierchia 

3. Neo-Davidson 

4. Generic Operator (Gen) 
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های مکان در جماالت زیار بودن اسمنپویرفتنیاین ترتیب، به محدود به مکان و زمان نیستند.
 ( نیز رد خواهند شد.28( و )26شود. به دالیلی مشابه، جمالت )توجیه می

23. ??John is a linguist in his car. 
24. ?? John is intelligent in France. 

25. ?? John knows Latin in his office. 

26. * I saw John intelligent. 
27. * I saw John tall.  

 (1995( به نقل از کراتزر )2226:11آرچه )                                                               

 پیشینۀ پژوهش و مطالعات مرتبط -4

ی ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکاواژ در پژوهشی به بررس (1392)پژوه و دیرران دانش
ra:/ / نظار اند. صر پرداخته (2212)و کرافت  (1958، 1986) وندلر یبراسات آرا در کردی سورانی

 یاز ارتبا  نمود واژگانی با تکواژ موکور، ایشان به معرفی اناواع نماود واژگاانی باا اساتناد باه آرا
هاایی کاه از خاود نشاان رسی، افعال ایساتا باتوجاه باه ویژگیپرداختند. دراین بر( 2212) کرافت
، افعاال ایساتای گاورا، و افعاال (3)افعاال ایساتای ناگاورا :شونددهند به سه دسته تقسیم میمی

ای.  به عقیدۀ ایشان، افعال ایستای ناگورا افعال مبتنی بار مفعاول هساتند و نقاش ایستای نقطه
ای کاتای تواناد مشخصاهها میفعول مدنظر در این  ساختشود. ممفعول در آن ضروری تلقی می

ای اکتساابی و ناشای از بودن، یا مشخصهمانند ایرانی ،شودداشته باشد که همواره در آن دیده می
بودن دو مشخصۀ تمایزدهنده هستند کاه بودن و دائمیمحیط باشد. به این ترتیب، مشخصۀ کاتی

ه دو زیرگروه ناگاورای کاتای و ناگاورای غیرکاتای تقسایم شوند افعال ایستای ناگورا بموجب می
ۀ شادمطرح« زماان xت به مد»شوند. از نظر ایشان، افعال ایستای ناگورای کاتی نسبت به آزمون 

دهاد، حواور عباارت ( نشاان می27چنانچه جملۀ ) ،واقعرفتاری متفاوت دارند. به (1989)وتی د
شدن جمله خواهد شد. در مقابال موجب بدساخت ککرشده در جمالت حاوی افعال ایستای کاتی

قبول باه سااختی قابال« زمان xبه مدت »جمالت حاوی افعال ایستای گورای غیرکاتی و عبارت 
 ( گویای این مدعی است.29جملۀ ) دهند.دست می

28. # a. se     rož -a             sārā   eʹrāni  -a)4( 
    روز   سه-فعل ربطی       سارا    ایرانی-فعل ربطی

«   است که سارا ایرانی است. مدت سه روز»  
29. se       rož   -a          gołdān   -aka      ška          -wa 

         سه      روز-گلدان     فعل ربطی     -شکستن    معرفه -مود دستورین
«است.است که گلدان شکسته مدت سه روز»  

 .(65: 1392) پژوه و دیرراندانش                                        
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ایان توصایی انتخااب محماول اسات. پژوهشارران میاان دو محماول  نکتۀ قابال تأمال در

« گلادان شکسات»اند. به عقیادۀ آنهاا، در جملاۀ تمایز قائل نشده «بودنشکسته»و « شکستن»

طاور ، هماانمیان این دو نوع محمول تمایزی قائل نشود اگرشکستن گلدان حاصل محیط است. 

 گیری ناصحیح خواهد شد.دهد، موجب نتیجههای تشخیصی زیر نشان میکه آزمون

صاورت در زبان کردی و در زمان حال ساده و با همراهای قیاد تکارار به« شکستن»فعل  -

افعاال ( 1989)های تشخیصای دوتای که با استناد به آزمونشود، درحالیمی عادت تعبیر

 عادت تلقی نخواهند شد.« همیشه»با قید تکرار  ایستا در زمان حال ساده و
30. æw     hæmi:ʃæ     gołda:n    æ-           ʃkene-      t 

 ت.م)5(  -شکستن     نمود عادتی    گلدان            همیشه        او 

  «شکند.او همیشه گلدان می»
 
ومی[ اسات، تدا-دهد و ]رخدادی است که در لحظه ر  می« شکستن»ازآنجاکه فعل  -

کاه چناین کند. درحالیصورت استمراری رخداد، تنها به مرحلۀ آغاز رخداد اشاره می

کند. به ایان ترتیاب، در ایان تحلیال شایساته افعال ایستا صدق نمی بارۀوضعیتی در

تر به ایستا استفاده شود. همچنین، تنها با تکیاه بار ای با مفهوم نزدیکاست از نمونه

 توان ماهیت افعال را به طور قطع مشخص کرد.، نمی«زمان xبه مدت »یک آزمون، 

31. ʃi:ʃæ       -kæ       xæri:k -æ               æ                 -ʃke         -t 

شیشه      -معرفه     مشغول  -فعل ربطی   نمود استمراری   -شکستن     -ت.م  

«شکند.شیشه دارد می»  

این پژوهش، افعال ایستای گوار است کاه ماوقعیتی متغییار  شده درگروه دوم از افعال مطرح

کشند. به عقیدۀ ایشان، عمدۀ افعال این گروه، افعال مرکبی هساتند کاه از ادغاام را به تصویر می

گیری خاود را این بخش نیاز محققاان نتیجاه شوند. درفعلی و فعل سبک ساخته میعنصر پیش

ماوکور،  اند. ایشان معتقد هستند آزماونبه دست آورده« زمان xبه مدت » تنها با تکیه بر آزمون 

اصال از های حوندلر، این قابلیت را دارد که با افعال ایستا نیاز باه کاار بارود. یافتاه یبرخال  آرا

د که باتوجه به رفتار متفااوت افعاال ایساتای گاورا در آزماون ونادلر، دهها نشان میتحلیل داده

از ایساتابودن قارار دارناد؛ برخای افعاال از برخای دیرار ایساتاتر افعال در زبان کردی در طیفی 

طیفای از وضاعیت ایساتایی هستند. به عقیدۀ نرارنادگان پاژوهش حاضار، قاراردادن افعاال در 

 های بیشتر است. کارگیری آزمونمستلزم به
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ال ای اسات کاه مانناد دیرار افعادستۀ سوم از افعال پیشنهادی ایشان، افعال ایساتای نقطاه     

نماود  د. دراین بخش نیز، قواوت دربارۀ وضعیت ایان قسام ازکننمیپایان رخداد توجه به ایستا، 

عاالوه، اسات. باهصورت گرفته« زمان xدر »و « زمان xبه مدت »واژگانی تنها با استناد به آزمون 

وت باارزی این بخش، تفا شده مبهم هستند. به بیانی دیرر، با توجه به توصیفات درتوصیفات ارائه

 است.میان این دسته از افعال و افعال موجود در دو گروه ایستای ناگورا و گورا بیان نشده

اسات. باه به بررسی نمود در زباان کاردی پرداخته (1396) حصار در پژوهشی دیرر، ویسی
، و «ساردبودن»، «sārd bun»، «بودنخساته»، «māndu bun»(6)عقیدۀ ایشان، افعاالی چاون 

«zānin»، «افعالی ایستا هستند که فاقد مشخصۀ پویایی هستند. ایشان با استناد باه «دانستن ،
افعالی کاه در ایان دساته از نماود است معتقد  (1989)دوتی ۀ شدهای تشخیصی مطرحآزمون

هاا تر دادهروند. اگرچه، با بررسای دقیاقهای امری به کار نمیاند، در ساختواژگانی واقع شده
روند. چنانچاه جملاۀ داد برخی از افعال این دسته در ساخت امری نیز به کار میتوان نشان می
، «gi:roda:r bu:n»، و «دانسااتن»، «za:ni:n»دهنااد، افعااالی چااون ( نشااان می33( و )32)
 توانند در ساخت امری به کار بروند.می« بودنبودن، دلبستهبودن، عاشقوابسته»

32. bǝ           -za:n      -æ    tʃæ     æ-       kæ       -j 
 د.م)8( -  کردن    -نمود    چه    د.م-    دانستن-     ب )امری(

«کنی.کار میبدان چه»  

33. gi:roda:r        Ʒi:ja:n =ǝt                  bǝw  -æ. 
بست )د.م(=  زندگی          عاشقواژه           باو   -د.م  

« ات باو.عاشق زندگی»  

، «دوسات داشاتن»، «xošwistǝn »، و «دانساتن»، «za:ni:n»تار افعالی چون همچنین رف
کاردی  ( از زبان34کند. از نظر ایشان جملۀ )متفاوت عمل می« زمان xبه مدت »در قید زمان 

باه »، و عباارت «دانساتن»، «za:ni:n»( با فعل 35که جملۀ )حالیقبول است، درای قابلجمله
شود. به این ترتیب، رفتار متفاوت افعال ایساتا بار حاصل می تنینپویرفساختی « زمان xمدت 

رو هساتیم؛ هگوارد که در زبان کردی با انواع متفاوتی از افعال ایساتا روبااین واقعیت صحه می
 قرار داد. (1392پژوه و دیرران، )دانشها را در طیفی از ایستایی توان آناگرچه نمی

34. ʔaw   bo/ta     se     saɬ      ʔali      xos davist  
  او     برای  تا/   دوست داشت      علی       سال     سه 

«او به مدت سه سال علی را دوست داشت.»  
(1396:154حصار، ویسی ) 

35. *Ɂæw   bʊ       se   sa:ł    engli:si:     dæ -za:n     -ǝt 
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او      مدتسه    به   سال     انرلیسی         می -دانستن  -د.م  

« داند.او به مدت سه سال انرلیسی می»  
 

 هاتحلیل داده -5

های ایستای ناپایدار و پایدار و ارتبا  میان ایان بررسی تمایز میان محمولرای پژوهش حاضر ب
اسات. مطالعاات در انجاام شده  «بودن»و « شدن»به معنی « bu:n»دو محمول با فعل ربطی 

هایی دائام، هاای پایادار مشخصاهدهاد کاه محمولر نشان میهای ناپایدار و پایداباب محمول
هساتند  1قیدوشر ها اغلب جمالتی مطلق و بی. جمالت حاوی این محلولدارندضروری و پایا 

دارد و میزبان اطالعااتی اسات کاه محماول باه آن نسابت  که در آنها فاعل جمله نقش مبتدا
هایی گورا و غیرضروری اشاره دارند کاه خصههای ناپایدار به مشاست. از دیرر سو، محمولداده

دهناد و ها اغلب ماوقعیتی رخادادی را نشاان میوابسته به شرایط خاص هستند. این محمول
کننده در آن رخاداد و وضاعیت رخاداد اسات. باه وضعیت فاعل محدود و منحصر باه شارکت
موجاب تماایز  «نبود»و « شدن»به معنی « bu:n»عقیدۀ نرارندگان، انتخاب میان فعل ربطی 

 شود.میهای ناپایدار و پایدار محمول
 
 فعل ربطی در زبان کردی -5-1

معتقد است در زباان اساپانیایی و ( 2226) . آرچهدارندنوعاتی در فعل ربطی تها از زبانبسیاری 

کنناد. وجود دارد که از لحااظ واژگاانی متفااوت عمال می estarو  serپرتغالی دو فعل ربطی 

گیرد که حوور آنها در جملاه در نظر می 3سه نوع فعل ربطی برای زبان بامبارا (9219) 2کوپمن

دیرر، چنانچه محمول صفت باشاد  های متنوع، متفاوت خواهد بود. به بیانیو با حوور محمول

است. اگار محماول گاروه اسامی و حار  اضاافه باشاد « ka»فعل ربطی در جمله به صورت 

 4است. فعل ربطی در زبان عبری به صورت آشکار و پنهاان« be»و « don»به صورت  ترتیببه

ای کاتای یاا اکتساابی در زبان عبری چنانچه فاعل مشخصه (1994) 5است. به عقیدۀ گرینبرگ

و  (1995) 6کند. کندروشاافاباشد، فعل ربطی به صورت آشکار یا پنهان در جمله تظاهر پیدا می

                                                           
1. categorical   

2. Koopman 

3. Bambara 

4. null 

5. Greenberg 

6. Kondrashova 
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دهناد فعال ربطای در ایان زباان ان روسی نشان میزبدر پژوهشی در  (7)(2222) 1ماتوشانسکی

 تابع زمان است؛ در زمان حال فعل ربطی پنهان و در زمان گوشته آشکار است.

دو معناای « bu:n»معتقاد اسات فعال  (2211) 2آسی (، همسو با نشا 1396) حصار ویسی
ه عقیادۀ مادنظر اسات. با« باودن»دارد که در افعال ایستا معناای « شدن»و « بودن»متفاوت 

آسای  شاود. نشاا مدنظر باشاد، فعال دچاار نماودگردانی می« شدن»ایشان چنانچه معنای 
شاود کاه مفهاومی ظااهر مای« bu:n»معتقد است فعل ربط در زبان کردی به صورت ( 2211)

معتقد هستند ایان فعال  (2228) 4میراودلی و (1989) 3در خود دارد. امین «وجودداشتن»چون 
 6های متفااوتی دارد. فتااحهای نحوی مختلی، نقشاست که در جایراه 5عنصری چندظرفیتی

تر است. از نظر ایشان، این فعال در زمان گوشته واضح« bu:n»معتقد است تظاهر فعل  (1998)
کاه در زماان گوشاته تظااهر (، درحالی36شود، جملۀ )در زمان غیرگوشته به اجبار حو  می
 (.38شود، جملۀ )آشکار دارد و میزبان شناسۀ جمله می

36. to     a:za:      bu:     -yt. 
you  brave    were  -Agr 
you were brave. 
 

37. awan kurd (ha) -n 
they kurd  (be) Agr 
they are Kurd. 

 .(99: 1998فتاح )                                                                        

و « ha»دو صورت دارد. در زمان حاال باه صاورت « bu:n»عل معتقد است ف (1998) 8بابان
گاروه فعلای در ( 2212) 9و کایم (1957) 7کاروتاست. مک« bu:n»در زمان گوشته به صورت 

های آن گیرند کاه موضاوعهای آن در نظر میزبان کردی را گروهی متشکل از هسته و وابسته
خاصی از گاروه فعلای نیاز وجاود دارد کاه  نوع ویتواند اسم، صفت یا قید باشد. به عقیدۀ می

ای اسات اضاافههستۀ آن فعل ربطی است و محمول آن گروه اسمی، گروه صفتی و گروه حر 

                                                           
1. Matushansky 

2. Nashaat Assi 

3. Amin 

4. Mirawdeli 

5. multivalent 

6. Fattah 

7. Baban 

8. McCarus 

9. Kim 
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 دهند. فعل ربطای در زباان کاردی مفااهیمی چاون وجودداشاتنکه به فاعل جمله ارجاع می
 دارد.( 2228)میراودلی، و مالکیت  (1989)امین، 

« bu:n»ی بر این مسلله اتفاق دارند که فعل ربطای در کاردی اغلب پژوهشرران زبان کرد
در مقاام « bu:n»کند. نرارندگان ضمن پویرو های مختلی تظاهر پیدا میاست که به صورت

ه واقع دو نوع فعل ربطی متفاوت دارند کامعتقدند گویشوران کرد در دیفعل ربطی در زبان کر
واقاع، کنناد. درتفاوت از هم عمال می؛ اگرچه مها مشابه استتظاهر آوایی و نوشتاری مصدر آن

از دو فعل است که از لحاظ معناایی و کااربردی متفااوت  1نویسههم-آوانوعی هم« bu:n»فعل 
 شوند. ند و در استفاده از آن مرتکب خطا نمیاکنند و گویشوران نیز به این امر واقیعمل می
ر زماان گوشاته صاورت مشاابهی دارد. تنهاا د« شادن»و « بودن»در معنای « bu:n»فعل     
رغم صاورت آوایای مشاابه، از نظار دهناد، علای( نشاان می39( و )37طور که جمالت )همان

رویام های ایساتا روبا( با جمله37کند. در جملۀ )گویشوران هر جمله مفهوم مجزایی را القا می
( 39قابال، در جملاۀ )که فاقد پویایی است و گویای وضعیتی پایا در زمان گوشاته اسات. در م

 شود.فعل جمله بیانرر ورود به وضعیتی پویا در زمان گوشته است که یک کنش تلقی می
38. hæwa:   særd     bu:. 

     هوا         بودن      سرد 
«  هوا سرد بود.»   

39. hæwa:   særd     bu:. 

هوا             دن      سرد وب  

« هوا سرد شد.»  

، هساتند. «باودن»، «bu:n»تی در زمان حال و حاوی فعال ربطای جمال (43 -42جمالت )  

چنانچه محمول جمله گروه اسمی، صفتی و یا ساخت ملکی باشد، فعل ربطی از جملاه حاو  

محماول جملاه  ،اگاررویام. های پنهان روبشود. به بیانی دیرر، در وضعیت ککرشده با مقولهمی

در جملاه ظااهر « ha»، باه صاورت «باودن»، «bu:n»ای باشد، فعل ربطای گروه حر  اضافه

 شود.می
40. hæwa:  særd   -(Ø)      -a 

هوا            سرد        -Ø     -ت.م  
  « هوا سرد است.»

    
41. Ɂæwa:n  mohændǝs –(Ø)      -ǝn.  

                                                           
1. homonym 
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 ت.ج)Ø    - )9-        مهندت         آنها        

   « آنها مهندت هستند.»

42. tʊ    ræfi:q    mǝn    -(Ø)       -i 
    تو       دوست     من         -Ø     –د.م. 

    «تو دوست من هستی.»

43. du:    kǝteb   ha    læ  sæar   mez   -æk        -a: 
 پ.ا.)12( – معرفری-   میز      باال    در    است     کتاب      دو    

    « دو کتاب روی میز است.»

 کاه پرواضح اساتدهند. را نشان می« شدن»ی به معن «bu:n»( فعل 45( و )44جمالت )

، در زمان حال نه تنها آشکار است بلکه تظاهر آوایی آن نیاز متفااوت از «شدن»، «bu:n»فعل 

فعال ربطای  ای اسات. همچناینافهاضا، باا محماول حر «بودن»، «bu:n»تظاهر آوایی فعل 

«bu:n » قص قادر است میزبان تکواژ نمود نا« شدن»در معنای«(d)æ » ،«شود. چناین «-می ،

در معناای « bu:n»عاالوه، پویر نیسات. باهامکان« بودن»عنای در م« bu:n»حالتی برای فعل 

 ناپاویرفتنیپاویرد و سااختی ای را در مقاام محماول نمیاضاافهگاه گاروه حر هیچ« شدن»

 ( گواه این مدعاست.46شود. جملۀ )حاصل می
44. hæwa: særd   (d)æ-   be     -t 

     هوا      سرد         می-    شدن   -ت.م

  «شود.هوا سرد می»

45. Ɂæw  æ-  b/wet   -æ    mohændǝs. 

او           می-.شدن      -مهندت    ت.م  

     «شود.او مهندت می»

46. * kǝtebæ  -kæ     (d)æ- bǝt      -æ   sær  mezæ   -kæ 

      کتاب       -معرفری   می -  شدن    -روی  ت.م    میز     -معرفری

      «کتاب روی میز شد.»*

در نماود نااقص « شدن»در معنای « bu:n»های حاصل از ترکیب با رغم اینکه محمولعلی

  1روناد. اشامیتباه کاار نمی« باودن»در معناای « bu:n»های با فعل روند، محمولبه کار می

، نشاان  estarو serبا وجود دو فعل ربطای های خود بر روی زبان اسپانیایی، در بررسی (1992)

دهند. محمول حاصل نمی دهد که این دو فعل رفتاری یکسان در میزبانی نمود ناقص نشانمی

                                                           
1. Schmitt 
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ر ایان زباان د ناپاویرفتنیو صفت در زبان اسپانیایی و نماود نااقص سااختی  estarاز ترکیب 

تاوان در نماود را می و صافت serکاه محماول حاصال از ترکیاب حالیآورناد، دروجود میبه

  serاستمراری به کار برد. ایشان در تبیین چنین حالتی معتقدناد در جماالت باا فعال ربطای 

شاود. شود و به محمولی با ساختار زمانی درونای تبادیل میاین فعل به هستۀ نمود منوم می

کاه دو فعال شود، با این تفاوت به باور نرارندگان همین ویژگی در زبان کردی نیز مشاهده می

 ربطی مدنظر در مواردی تظاهر آوایی مشابه دارند.

د که در زبان کردی دو فعل ربطای دهنشان می« bu:n»های حاوی فعل ربطی بررسی داده

-آواکه تظاهر آوایی مصدر این افعاال باه صاورت هام وجود دارد« شدن»و « بودن»در معنای 

ا در جمله متفاوت است. به نظر هرشدن آنهگرچه کاربردها و شیوۀ ظااست، ا« bu:n»نویسۀ هم

بودن این افعال ریشۀ تاریخی داشته باشد که بررسی آنها در ایان نویسههم-آوارسد علت هممی

گنجد. به این ترتیب، به عقیدۀ نرارندگان، کردی سورانی دو فعال ربطای دارد کاه جستار نمی

رسد در کاردی ساورانی، به نظر میدر زمان حال پنهان است. « بودن»در معنای « bu:n»فعل 

 دهد.ر  می 1«حو  فعل ربطی»های روسی و یونانی معاصر، پدیدۀ همچون زبان
 

 هابا صفت« بودن»و « شدن»در معنای « bu:n»ترکیب فعل  -5-1-1

محمول هاای حاصال از ترکیاب صافت و فعال ربطای  که دهدهای زبان کردی نشان میداده

«bu:n » ( نشاان 48چنانکاه جملاۀ )کنناد. ییکساان عمال نم« باودن»و « شدن»در معنای

موجب بدسااختی « نشد»در معنای « bu:n»، با فعل «کُرد»، «kʊrd»صفت  ییآمدهد باهمی

ای در معنا« bu:n»باا فعال  ،«سایاه»، «ræʃ»( صافت 47کاه جملاۀ )حالیشود. درجمله می

 است. پویرفتنی« شدن»و « بودن»
47. Ɂæw   kʊrd   bu:    /*bu:. 

او           کرد       شدن*/   بودن   

«     او کرد بود/*شد.»       

48.    mez   -ækæ       ræʃ   bu:    /bu:. 

میز           -شد/     بودن  سیاه      معرفری  

« میز سیاه بود/شد.»   

                                                           
1. copula omission  
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رفتااار متفاااوت بناادهای حاااوی فعاال ربطاای در زبااان کااردی ایاان پرسااش را در کهاان 

و « باودن»در مفهاوم « bu:n»تفاوتی در بطن بندهای حاوی فعل ربطای  انریزاند که چهبرمی

کاه برخای دیرار حالیشود، درپویرفتنی حاصل میاست که در مواردی ساختی نهفته« شدن»

دهاد ( که هر دو معنی فعل مجاز است نشاان می47هستند. جمالتی چون جملۀ )ناپویرفتنی 

گویشاوران  ابیر متفااوتی از جملاه خواهاد شاد.که نوع فعل ربطی )بودن یا شدن( منجر به تع

باه کاار « بودن»در معنای « bu:n»این تفاوت واقی هستند و زمانی که فعل ربطی  کردزبان به

صاۀ آن اسات؛ مشخصاه پایادار بودن مشخرود، گوینده معتقد است میز سیاه است و سایاهمی

بودن گوینده وضعیت سایاه «شدن»به معنی « bu:n»که، در جمله با فعل ربطی حالیاست. در

دهد؛ ممکن است میز در معار  دود قارار گرفتاه و تغییار رنا  میز را به موقعیت نسبت می

 ؛ مشخصه ناپایدار است.استهموقت داد
رود، صافت باه کاار مای« باودن»باه معناای « bu:n»ترتیب، در مواردی کاه فعال به این
ماول حاصال، کند. محبارۀ فاعل صدق میای است که به فاعل اشاره دارد و همواره درمشخصه

اسات، آن « شادن»در معنای  «bu:n»که در جمالتی کاه فعال حالیمحمولی پایدار است. در
 بندیتنها به فاعل بلکاه باه آن موقعیات نیاز اشااره دارد. ایان موقعیات در دساتهمشخصه نه

دارد « کردنفتح»ابه واژگانی از نمود به نمود حصولی تعلق دارد و از لحاظ مفهومی معنایی مش
« شادن»و « باودن»در معنی « bu:n»و محمولی ایستا نخواهد بود. در نتیجه، تمایز میان فعل 

های ناپایدار و پایدار خواهد شد که خود شاهدی متقن بر ایان ادعاا موجب تمایز میان محمول
 دانست.« شدن»و « بودن»نویسۀ دو فعل هم-آوارا هم« bu:n»است که فعل 
درواقاع مصادر دو فعال « bu:n»ربطای فعل  نشان داد کهبررسی در کردی سورانی  نتایج

شاود. اگرچاه، معنای ایان فعال، های مختلی ترکیب میاست که با صفت« شدن»و « بودن»
باه معنای « bu:n»کند. اگر فعال ها اعمال می، محدودیتی بر انتخاب صفت«شدن»و « بودن»
یدار است که معموالً مفهومی چون نمود حصولی را باشد، محمول حاصل محمولی ناپا« شدن»

ها محادودیت نیز در انتخااب صافت« بودن»به معنی « bu:n»کند. از سوی دیرر، فعل القا می
 محمولی پایدار و ایستاست.دارد؛ محمول حاصل همواره 

 
 هابا صفت« بودن»به معنی « bu:n»ترکیب فعل  -5-2

اصال از هاای ایساتای پایادار حنماودی محمول هایهد  اصلی این بخش، یاافتن مشخصاه
 (1396)حصااار  و صاافت اساات. بااه عقیاادۀ ویساای« بااودن»بااه معناای « bu:n»ترکیااب فعاال 
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در زباان کاردی در گاروه « باودن»به معنی « bu:n» های حاصل از ترکیب فعل ربطیمحمول

ند کاه اتفااق ها رخدادهایی هساتوضعیتتر ککر شد که پیش .(11)های ایستا قرار دارندمحمول

ها فاقاد هار ناوع بیاانی دیرار، وضاعیت مانناد. باهافتند بلکه فقط در حالتی پایا باقی مینمی
هاای دهاد کاه محمولهای زبان کردی نشان میمحدودیت و طول مدت هستند. بررسی داده

هاایی کاه در اداماه بررسای خواهناد شاد، ککرشده در جمالت رفتاری یکسان ندارند. محمول
«kʊrd bu:n» ،«و «کرد بودن ،«tu:ræ bu:n» ،«هستند. « بودنعصبانی 

49. Na:ri:n  kurd   - (Ø)       -æ. 
  کرد        نارین        - Ø      -ت.م

   «نارین کرد است.»

50. Ɂæwa:n    tu:ræ-   Ø        -n 
   آنها           عصبانی -    Ø     -ت.ج

  « آنها عصبانی هستند.»

افعال ایستا در زمان حال ساده و با قید تکارار باه  (1989)دوتی  ۀشدحهای مطردر آزمون -

و همسو با آزماون « kʊrd bu:n»( با محمول 51شود. در جملۀ )صورت عادت تعبیر نمی

، «معماوالً»، «mæɁmu:læn»تشخیصی دوتی در زمان حال ساده و با حوور قیاد تکارار 

( در زماان حاال سااده و باا قیاد 52) شود. در مقابل، جملۀای بدساخت تولید میجمله

 قبول دارد.های غیرایستا، ساختی قابلککرشده، همچون فعل
51. *Na:ri:n   mæɁmu:læn  kʊrd     -Ø      -æ. 

   نارین         معموالً            کرد             -Ø    -ت.م
       «نارین معموالً کرد است.»

52. Ɂæwa:n   mæɁmu:læn  tu:ræ   -Ø    -n. 
آنها            معموالً               عصبانی    -Ø  -ت.ج  

  « آنها معموالً عصبانی هستند.»

ساو و  از یک« kʊrd bu:n »  ( مشهود است، محمول54( و )53همانرونه که از جمالت ) -
« هار وقات»، «hær wæχt»از ساوی دیرار در بنادهای قیادی « tu:ræ bu:n»محمول 

باه  کند و ورودهای ایستا عمل می( مانند تمام موقیعت53ملۀ )کنند. جمتفاوت عمل می
( همچون رخادادهای حصاولی 54که جملۀ )د، درحالیدهموقعیت جدیدی را نشان نمی

 دهد.میرا نشان « شدنعصبانی»نقطۀ پایان عمل 
53. *har  wæχt   Ɂæw  kʊrd  -Ø   -æ,      bǝ        -r      -ǝt     bʊ   mædresæ. 

     وقت      هر     او       کرد     -Ø   -ب)امری(  ات.م  -رفتن  -به    ت.م          مدرسه
« هروقت او کرد است، به مدرسه برود.»*  
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54.  har  wæχt  Ɂæwa:n  tu:ræ  -Ø    -n,  liwa:n -e   a:w  be-     χwa:     -n 

            هار    وقت       هاآن    عصبانی     -Ø -ات.ج   ب )امر(  آب   یک   لیوان-خوردن  -ت.ج
«هروقت عصبانی هستند، یک لیوان آب بخورند.»       

بدسااخت « xباه مادت »جمالت ایستا با عبارت  (1989)دوتی  ۀشدهای مطرحدر آزمون -
با عبارت ککرشده، بار دیرار « tu:ræ bu:n»و « kʊrd bu:n»های هستند. بررسی محمول
 گوارد.ه میها صحبر تفاوت این محمول

55. *ma:ng  -ek   -Ø   -æ      kurd –Ø    -æ. 
    ماه         -یک   -Ø  -کرد     ت.م    -Ø   -ت.م

    «به مدت یک ماه است که او کرد است.»*

56. Du:  rʊƷ   -Ø   -æ      tu:ræ  -Ø     -n. 
روز     دو       -Ø  -عصبانی    ت.م  -Ø  -ت.ج  
   «عصبانی است. به مدت دو روز است که او»

هاای ایساتای حاصال از د که محمولدهمیهایی که از نظر گوشت به وضوح نشان آزمون
« kʊrd bu:n»کنناد. یکسان عمال نمی« بودن»در معنی « bu:n»ترکیب صفت  و فعل ربطی 

ناد و درباارۀ او صادق کد که همواره فاعل را همراهای میکشای کاتی را به تصویر میمشخصه

هااایی چااون  د. در مقاباال، محمولنااحمااول هااایی ایاان چنااین ایسااتا و پایدارد؛ مکناامی
«tu:ræbu:n »هاا ناشای از مانند ایان محمولرسد رفتار کنشرفتاری کنشی دارند. به نظر می

هاای شود. بررسای محماولترکیب می« بودن»به معنی « bu:n»صفتی است که با فعل ربطی 
هاای ماوکور دهد که محمولنشان می« بودن»عنی م در« bu:n» ایستای حاصل از فعل ربطی
د در جماالت ی ایستا انراشت؛ نرارنادگان معتقدناتوان آنها را همررفتار یکسانی ندارند و نمی

شود که محماول را باه محماولی باا هایی نیز نوعی نمودگردانی دیده میحاوی چنین محمول
ی تنهاا هد. به ایان ترتیاب، فعال ربطادنمود واژگانی غیرایستا، عمدتاً نمود حصولی تغییر می

نیست، بلکه ماهیات «  bu:n» های حاصل از ترکیب صفت با فعلعامل نمودگردانی در محمول
 شوند.های ایستا کردی سورانی محسوب میها نیز ابزاری دیرر در تغییر نمود محمولصفت
 
 های ایستای پایدارماهیت صفت در محمول -5-3

حاصال از  های ایساتایکه محمولد دهر گوشت نشان میکه از نظ هایینتایج حاصل از بخش

متاأثر از ماهیات در زبان کاردی عاالوه بار افعاال ربطای « bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 

ها معطاو  ایان بخاش، توجاه خاود را باه صافت است. درها های حاضر در ساخت آنصفت
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 1و باا ( 1982)بیاابیم. اشامیت  دانیرا در نماودگرها کنیم تا بتوان ماهیت تأثیرگوار صفتمی

. باه 3و توصایفی 2بنادیهای طبقهصافت: کننادها را به دو دسته تقسایم میصفت (12)(1987)

های خاصای هایی اسات کاه مشخصاهبندی حاوی صافتهای طبقهعقیدۀ ایشان دستۀ صفت

های ین، صافتروند. همچناکار نمیها در ساخت برتر و تفویلی بهدارند. برای مثال، این صفت

ناپاویرفتنی کار برد و سااختی ها بهتوان با تشدیدکنندهرا نمیبندی های طبقهمتعلق به صفت

های دیرار برقارار ها رابطۀ معناایی چاون توااد باا صافتشود. به عالوه، این صفتحاصل می

بنادی، حواور آنهاا در جماالت های طبقههای تمایزدهندۀ صافتکنند. از دیرر مشخصهنمی

هاای ایساتای کاردی نادی است که موجب بدساختی جمله خواهاد شاد. واکااوی محمولاس

های دهاد ترکیاب صافتسورانی که حاصل ترکیب صافت و فعال ربطای هساتند نشاان می

هاایی اره محمولدر کاردی ساورانی هماو« بودن»در معنای « bu:n»بندی و فعل ربطی طبقه

 kʊrd»در محماول « کارد« »kʊrd»هد صافت د( نشان می58چنانکه جملۀ )سازد. ایستا می

bu:n »یی باا ماادر باه شود. همچنین، ایان صافتدر ساخت برتر موجب بدساختی جمله می

ساخت است. گویشوران کردزبان رابطۀ توااد ( بد59در جملۀ )« خیلی»، «fǝræ»کنندۀ تشدید

های ه گاروه صافتمرباو  باهای پندارند. در مقابل، صافتمیناپویرفتنی ( را ساختی 61در )

-ها و روابط معنایی کاه باههای برتر، همراه با تشدیدکنندهچنین نیستند و در ساختتوصیفی 

روند. آزمون تشخیصی آخر، اند به کارمی( نشان داده شده62) ( و62(، )57ترتیب در جمالت )

ملاه کناد؛ جها یکساان عمال میهای کردی نیست و در همۀ محمولآزمونی متناسب با داده

 ساخت است.خوو

57. *Na:ri:n  kʊrdtǝr  -Ø   -æ. 
نارین              کردتر    -Ø  -ت.م  

     «نارین کردتر است.»*

58. Ɂæwa:n  tu:ræter  -Ø     -n. 
    اآنه           ترعصبانی  -Ø   -ت.ج

   « تر هستند.ها عصبانیآن»

59. *Na:ri:n  fǝræ   kʊrd     -Ø    -æ. 
   د    خیلی        نارین  کر       -Ø   -ت.م

« نارین خیلی کرد است.»*  
                                                           
1. Bach 

2. classifying 

3. qualifying 
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60. Ɂæwa:n  fǝræ   tu:ræ    -Ø     -n. 

ا    آنه        عصبانی   خیلی     -Ø  -ت. ج  

   « ا خیلی عصبانی هستند.آنه»

61. kʊrd≠na:kʊrd)13( 

62. tu:ræ≠a:ra:m 
 

 (1987)و باا   (1982) اشامیت ۀشدهای تشخیصی مطرحبه این ترتیب، با استناد بر آزمون
بار ، عاالوه«باودن»ی در معنا« bu:n»با فعل ربطی  های صفتیشود نمود محمولمی مشخص

های ، و صافت«بودن»معنی  در« bu:n»فعل ربطی، متأثر از نوع صفت نیز هستند. فعل ربطی 
کاه بندی عمادتاً سااختی کاامالً ایساتا دارناد و محماول حاصال پایادار اسات. درحالیطبقه
های توصایفی ماوقعیتی ، و صافت«بودن»ی در معن« bu:n»حاصل از فعل ربطی  هایمحمول

 دهند.غیرایستا و ناپایدار را نشان می
 

 گیرینتیجه -6

هاای ایساتا در کاردی وضاعیت نماود واژگاانی محمولبررسای بهپژوهشی که از نظر گوشت 
 ۀشادطرحهاا نظریاۀ دوبخشای مبنادی محمولسورانی پرداخت. چارچوب نظری جهت طبقه

هاای ایساتا در کاردی ساورانی آن دسات از محمول براست. نرارندگان  (1988/1991) اسمیت
است. در این راستا، ابتدا با تکیاه « bu:n»متمرکز شدند که حاصل ترکیب صفت و فعل ربطی 

هاا تفکیاک های ایستا از دیرر انواع محماولمحمول( 1988)اسمیت  ۀشدبندی مطرحبر تقسیم
هاای ایساتا در کاردی ساورانی گااه دهد که محمولهای پژوهش نشان میسی دادهشدند. برر

است. گویشاوران « bu:n» اول در این نمودگردانی فعل ربطی شوند. عاملدچار نمودگردانی می
دارناد کاه تظااهر آوایای مصادر آنهاا باه « شدن»و « بودن»کردزبان دو فعل ربطی به معنای 

کند چنانچاه محماول حاصال ها تصریح میاست. تحلیل داده« bu:n»نویسۀ هم-آواصورت هم
باشد، نمود همواره غیرایستاست. با ایان « شدن»در معنای « bu:n»ترکیب صفت و فعل ربطی 

نیاز « باودن»در معنای « bu:n»های حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی ، تمامی محمولهمه
باا اهیت صفت در محمول مدنظر اسات. همواره ایستا نیستند. عامل دوم در این نمودگردانی م

دهد چنانچه صافت نتایج نشان می (،1987) و با  (1982)اشمیت بندی صفتی استناد به تقسیم
بندی تعلق داشته باشاد، محماول هماواره ایساتا و های طبقهها به دستۀ صفتدر این محمول

هاایی فی محمولهای توصایهای متعلاق باه دساتۀ صافتکه صفتپایدار خواهد بود، درحالی
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هاای این ترتیب، نمود ایستای کوردی ساورانی در محمولکنند. بهغیرایستا و ناپایدار خلق می
ثر از دو عامل، فعال ربطای أمت« بودن»به معنای « bu:n»حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی 

 کند.و ماهیت صفت، تغییر می
 

 نوشتپی
 (2226. به نقل از آرچه )1
 (2226) . به نقل از آرچه2
و « ناپایادار»باه « گاورا»است. اصاطالح . اصطالحات بدون تغییر از منبع اصلی ککر شده3
 اشاره دارد.« پایدار»به « ناگورا»
 ها مطابق متن مقالۀ مرجع است.. آوانویسی داده4

 . سوم شخص مفرد5
 است. مرجع ها در پژوهشها مطابق آوانویسی داده. آوانویسی داده6

 فرد. دوم شخص م8
 (2226. به نقل از آرچه )7
 . سوم شخص جمع9

 . پیرااضافه )جزیی از حر  اضافه است.(12
 است.ها نمود دستوری در نظر گرفته نشدهتحلیل . در11
 (2226. به نقل از آرچه )12
نیست. این دو واژه بر طیفی از « کرد»متواد واژۀ « غیرکرد». باید در نظر داشت که واژۀ 13
سرد که هار دو بار طیفای قارار ≠با گرمبت تا منفی قرار ندارند. مقایسه کنید ها از مثصفت
 اند که یک طر  گرم و طر  دیرر سرد است.گرفته
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