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چکیده
بررسی نمود ایستا در محمولهای حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nدر کردی سورانی ،گونۀ اردالن،
با استناد به تقسیمبندی دوبخشی اسمیت ،موضوع این پژوهش است که دادههای آن از گفتار روزمرۀ گویشوران
کردزبان جمعآوری شدهاست .نتایج حاصل از واکاوی دادهها نشان میدهد محمولهاای ماوکور هماواره ایساتا
نیستند و گاه دچار نمودگردانی میشوند که متأثر از دو عامل است .عامل اول در نمودگردانی ایان افعاال ،فعال
ربطی « »bu:nاست .بررسی دادهها نشان میدهد کردی سورانی دو فعل ربطی باه معناای «باودن» و «شادن»
دارد که مصدر آنها به صورت همآوا-همنویسۀ « »bu:nاست .چنانچه محمول حاصل ترکیب صفت و فعل ربطای
« »bu:nدر معنای «شدن» باشد ،نمود واژگانی غیرایستا است .از ساوی دیرار ،تماامی محمولهاای حاصال از
ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nبه معنای «بودن» نیز ایستا نیستند .عامل دوم ،ماهیت صفتی اسات کاه در
ساختمان محمول به کار رفتهاست .با استناد به تقسیمبندی صفتی اشمیت و باا دریاافتیم چنانچاه صافت در
این محمولها به دستۀ صفتهای طبقهبندی تعلق داشته باشد ،محمول همواره ایستا و پایدار خواهاد باود ،اماا
صفتهای متعلق به دستۀ صفتهای توصیفی محمولهایی غیرایستا و ناپایدار میسازند.
واژگان کلیدی :نمود واژگانی ،نمود ایستا ،کردی سورانی ،محمول ناپایدار ،محمول پایدار
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 -1مقدمه

نمود مقولهای دستوری در توصیفات زبانشناختی است که بار روی تصاریی یاا معناای فعال
تظاهر پیدا میکند .به عقیدۀ اسمیت )1998/1991( 1نمود ناظر به چراونری گساترو و تاداوم
عمل در محور زمان از منظر گوینده است .این مقوله مانند بسیاری از مفاهیم دستوری گااه باا
تکواژهای دستوری نشان داده میشاود و گااه در معناای فعال نهفتهاسات .زباانشناساان در
بررسیهای خود بر روی زبانهای مختلی تقسیمبندی کالنی از نمود ارائه دادهاند که بهموجب
آن نمود به دو دستۀ دستوری و واژگانی تقسیم میشود .از نظر اسمیت (همان) نماود دساتوری
به بررسی مفهوم نمود در سطح جمله میپردازد و مانند لنز دوربینی عمل میکند کاه بار روی
رخدادی بهصورت کامل یا بخشی از آن تمرکز میکند تا آن را با وضوح بیشاتری نشاان دهاد.
تظاهر نمود دستوری با توجه به امکانات دستوری هار زباان باه صاورت ونادها ،دوگانساازی،
افعال کمکی و تکواژهای دستوری صورت میگیرد .دراین تقسیمبندی ،نمود دستوری باه ساه
دستۀ نمود کامل ،2ناقص 3و نقلی 4تقسیم میشود .نمود واژگانی با عنااوین مختلفای از جملاه
کنش ، 5انواع کنش ،6انواع رخداد ،و انواع موقعیتها(8سانز ،2222 ،7به نقل از وندلر1968 ،9؛ دوتی،12
1989؛ اسمیت )1991 ،نامیده میشود .نمود واژگانی ،نمود درونی (ورکویال )1979،1993 ،11یا نماود
موقعیتی (اسمیت )1991 ،به مشخصههای زمانی درونی رخدادها در جمالت اطالق میشاود کاه
حاوی مفاهیمی چون طول مدت ،12اوج 13و محدودیت 14است .از حیث ویژگیهاای ککرشاده
رخدادها به چهار گروه تقسیم میشوند :ایستا ،15پویا ،16دساتاوردی( 18رخادادهای کرانمناد17
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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ساده) و تحققی( 1رخدادهای کرانمند پیچیده) (سانز ،2222 ،باه نقال از ونادلر1968 ،؛ دوتای1989،؛
تنی1994 ،1978 2؛ پارساونز1992 ،3؛ ورکویال )1993 ،هساتند .کاامری ( )1986و اسامیت ()1991

نمود منقطع 4را به این دستهبندی اضافه میکنند .عامل اصلی چنین تقسیمبندیهایی مساللۀ
کرانمندی 5اسات (کاامری1986 ،6؛ دوتای .)1989 ،رخادادهای کرانمناد هاد خاصای را دنباال
میکنند و تا زمانیکه باه هاد دسات پیادا نکنناد ،رخاداد کاملشاده تلقای نخواهاد شاد.
درحالیکه ،رخدادهای ناکرانمند نقطۀ پایان کاتی ندارند و این قابلیت را دارند که تاا بینهایات
ادامه داشته باشند.
مقاله با هد بررسی وضعیت نمودی محمولهایی است کاه حاصال ترکیاب صافت و فعال
ربطی « »bu:nدر کردی سورانیاند .درواقع ،این پژوهش در تالو است تاا ماهیات محمولهاای
ایستایی چون «« ،»kurd bu:nکرد بودن» ،و «« ،»tu:ræ bu:nعصبانیبودن» ،را مشاخص کناد،
زیرا این محمولها ،رفتار نمودی متفاوتی نشان میدهند ،به گونهای کاه در برخای جماالت ایان
محمولها ایستا و در برخی دیرر غیرایستا هستند .در نتیجه ،نرارنادگان در صادد هساتند علات
این نمودگردانیها را بیابند .باه ایان ترتیاب ،ابتادا اصاول تقسایمبندی نماود واژگاانی اسامیت
( )1998/1991معرفی میشود .سپس نمود ایساتا و اناواع آن باه تفصایل شارح داده میشاود .در
ادامه ،وضعیت فعل ربطی در زبان کردی ،در مقام یکی از عوامل نماودگردانی در کاردی ساورانی
مشخص خواهد شد .سپس ،محمولهای ایستای کردی سورانی از لحاظ صفت بهکاربردهشاده در
ترکیب بررسی خواهند شد .در پایان ،نتیجهگیری از بحث پیش رو ارائه میشود.
 -2مالحظات نظری

مطالعات اولیه در باب تقسیمبندی رخدادها به زمان ارسطو باز میگاردد .ارساطو در اثار خاود
تحت عنوان متافیزیک تقسیمبندی رخدادها را با تکیه بر مفاهیمی چون پویایی و نقطاۀ پایاان
انجام دادهاست ،اگرچاه چناین مشخصاههایی همچناان اساات تقسایمبندیهای اماروزی را
تشکیل میدهند .وی میان وضعیت ،در مقام رخادادی کاه فاقاد پویاایی اسات ،قرمزباودن ،و
رخداد که با پویایی همراه است ،راهرفتن ،تمایز قائل شدهاست .از میان رخادادهای مطرحشادۀ
1. accomplishment
2. Tenny
3. Parsons
4. semelfactive
5. telicity
6. Comrie
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ارسطو ،دو نوع دیرر از رخدادها تفکیک میشوند .دستهای از این رخدادها نقطۀ پایاانی دارناد،
ساختن یک خانه ،که افعال پایانپویر 1نامیده میشوند .در مقابل ،رخداهایی مانند راهرفتن نیاز
وجود دارند که در زمان جاری هستند و نقطۀ پایان ندارند .به چنین رخدادهایی کنش اطاالق
میشود .اسمیت ( )1998معتقد است «کنش»ها فراینادهایی جسامانی و کهنای هساتند کاه
ویژگیهای زمانی خاصی نظیر پویایی ،ناکرانمندی و طول مدت دارند .ایشان الراوی موقعیات
کنشی را بهصورت ( )1نمایش میدهد .در این الرو ) 2(Iبه شروع عمال اشااره میکناد کاه در
طول مدتی نامشخص در جریان خواهد بود .نقطۀ پایان ) 3(Fرخداد نیز اختیااری 4اسات و در
هر نقطهای متوقی خواهد شد .درواقع ،کنشها متوقای میشاوند ولای باه پایاان نمیرساند.
مفهوم پایان رخداد مفهومی غیرضروری در فرایند ر دادن کنش است.

1. I……FArb
اسمیت ()1998 :23

دستۀ دوم از انواع نمود واژگانی «تحققی» است که به عقیدۀ اسمیت ( )1998شامل فرایناد،
نتیجه یا تغییر حاصل از آن است؛ در حقیقت ،تغییر به کاملشادن فرایناد اشااره دارد مانناد
] [drink a glass of wine] ،[build a bridgeو ] .[walk to schoolمشخصاههای زماانی ایان
قسم از نمود پویایی ،کرانمندی و طول مدت است .نمود غایتمند متشکل از مراحلای پیدرپای
است که به سوی نقطۀ پایانی طبیعی 5پیش میرود و منجر به خلق وضعیتی جدیاد میشاود.
زمانیکه فرایندی با نقطۀ پایانی طبیعی به نتیجه و پایان عمل میرسد ،رخداد کامال میشاود
و پیش نمیرود .چنانچه شما به ساوی مدرساه برویاد و باه آن برساید ،آنرااه رخاداد کامال
شدهاست .شما نمیتوانید بیش از آن به رفتن و رسیدن به مدرسه ادامه دهید .اسامیت ()1998
نمود تحققی را به صورت ( )2به تصویر میکشد که در آن ( )Iبه آغاز عمل ،نقطهچین به طاول
عمل ،و ( )Fبه نقطۀ پایانی کاتی اشاره دارد .نتیجۀ موقعیت تحققی ممکن اسات اداماه داشاته
باشد یا در همان نقطه باقی بماند.
2. I ….. FNat6 R
اسمیت ()1998 :26
1. kinesis verbs
)2. Initial (I
)3. Final point (F
)4. Arbitrary (Arb
5. natural
6. Natural

فعل «« ،»bu:nبودن» در کردی

زبان فارسی و گویشهای ایرانی /سال ششم ،دورة اول ،بهار و تابستان 0011

71

از نظر اسمیت ،دستۀ سوم ،محمولهای «دستاوردی» ،رخادادهایی آنای ،پویاا و کرانمناد
هستند که موجب ایجاد تغییر در وضاعیت میشاوند مانناد ][reach the ،[leave the house
] .[recognize Aunt Jane] ،topاین احتمال وجود دارد کاه نتاایج و برایناد رخاداد همبساتۀ
رخداد باشد ،اما هیچگاه بخشای از آن محساوب نخواهناد شاد .چنانکاه در ( )3نماایش داده
شدهاست ،الروی زمانی آن شامل یک مرحلۀ واحد و تغییر وضعیت اسات .درایان الراو ،نقاا
بیانرر مراحل اولیه است ،و زمینه را برای رسیدن به آن رخداد فراهم میکنند.
…3. ….ER
اسمیت ()1998 :32

موقعیتهای «منقطع» رخدادهایی تکمرحلهای ،1بدون نتیجه و پیاماد ،پویاا ،ناکرانمناد و
آنی 2هستند .رخدادهایی چون ] [flap a wing] ،[hiccup] ،[knock at the doorرخادادهایی
منقطع محسوب میشوند .چنانکه الروی زمانی ( )4نشان میدهد ،ایان قسام از نماود یکای از
سادهترین انواع رخدادهاست که تنها شامل رخداد است .این افعال در لحظۀ کوتااهی ر مای-
دهند و رخدادهایی را توصیی میکنند که در زمان امتداد ندارد.
4. E3
اسمیت ()1998 :29

در این تقسیمبندی ،وضعیت «ایستا» به موقعیتهایی اطاالق میشاود کاه در لحظاه باه
طول میانجامناد و مشخصاههای ایساتا و اساتمرار را در بطان خاود دارناد .اسامیت ()1998
موقعیتهااایی نظیاار ] ،[be tall] ،[be in Copenhagen] ،[own the farmو [believe in
] ghostsرا موقعیتهایی ایستا در نظر میگیرد .مشخصۀ طول مادت در تماامی موقعیتهاای
ایستا وجود دارد ،حتی آن موقعیتهایی که به رویدادی کوتاه و آنی اشااره دارناد .درحقیقات،
موقعیت ایستا موقعیتهایی تفکیکنشدنی و فاقد ساختار زمانی درونای را نشاان میدهاد کاه
پویا نیستند .این قسم از موقعیت ،به عاملی بیرونی جهت تغییر از وضعیتی باه وضاعیت دیرار
نیاز دارند .همچنین ،نقا شروع و پایان جزئی از موقعیت ایستا محسوب نمیشوند ،بلکاه هار
یک موقعیتهایی مجزا هستند که نقا تغییر وضعیت را تشکیل میدهند .الراوی زماانی ایان

1. single-stage
2. instantaneous
3. event
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نوع نمود ،دورهای غیرقابل تفکیک را نشان می دهد که در آن نقطاۀ پایاان ،باا قرارگیاری در
کمانک ،از موقعیت تفکیک شدهاست.
)5. (I
)(F
اسمیت ()1998 : 32

چنانکه این الروی زماانی نشاان میدهاد ،زماانی صار موقعیتهاای ایساتا نمیشاود و
وضعیت عمل در هر لحظه از الرو صدق میکند .برای مثال ،اگر شخصی اسبی را به مدت یاک
هفته در اختیار و مالکیت خود دارد ،هیچ لحظهای در طاول آن یاک هفتاه وجاود نادارد کاه
وضعیت مورد نظر در جریان نباشد .در نمونهای دیرر ،اگر کسی زبان فرانسه را یاد گرفتهاسات،
در تمام مدت دانش زبان فرانسه را دارد و لحظهای نیست که دانش زبان فرانسه نداشته باشاد.
به این ترتیب ،اسمیت ( )1998التزام معنایی موقعیتهای ایستا را به صورت ( )6نشان میدهد.
 .6التزام معنایی وضعیت ایستا:
زمانیکه وضعیتی در طول مدتی از زمان باقی بماند ،این وضاعیت در تماام مراحال آن مادت
باقی میماند (32اسمیت.)32 :1998 ،
موقعیتهای ایستا شاامل تماام موقعیتهاای ملماوت و نااملموت نظیار مالکیات ،مکاان،
اعتقادات ،عادات ،افکار ،تماایالت و  ...هساتند .اسامیت ،محمولهاایی چاون ]،[believe that S
] [know that S] ،[fear S] ،[hope that Sرا ایستا در نظر میگیرد ،زیارا نمیتاوان موقعیتهاای
درونی آن را مشاهده کرد .علیرغم اینکه به ساختار درونی چنین محمولهایی دسترسای وجاود
ندارد ،گویشوران به وضوح ایستابودن و پویابودن موقعیتها را درک میکنناد .باه بااور اسامیت،
گویشوران انرلیسیزبان باه صاورت غریازی ] [think thatرا ماوقعیتی ایساتا و ] [think aboutرا
کنش در نظر میگیرند.
 -3محمولهای ایستا
کارلساون2

( )1988افعاال ایساتا را در دو دساتۀ مجازا قارار میدهاد.
آرچه )2226( 1به نقل از
کارلسون محمولهایی نظیر ] ،[be extinctو ] [ be a beaverرا که به وضعیتهای نسبتاً ثابات
اشااره دارناد ،تاک-تاراز( 3پایادار) و محماولهاایی نظیار ] [be angryو ] [be availableکاه
وضعیتهایی ناپایدار و گورا را نشان میدهند ،محمولهای مرحله-تراز(4ناپایدار) مینامد.
1. Arche
2. Carlson
3. individual-level
4. stage-level
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 -1-3تفاوت معناشناختی محمولهای ایستای ناپایدار و پایدار

میلسارک )1()1984( 1معتقد است نوعی محدودیت محمولی میان جمالت وجودی برقرار اسات.
برای مثال ،به عقیادۀ او در زباان انرلیسای جمالتای چاون جملاۀ ( )8پاویرفتنی و جمالتای
همچون ( )7ناپویرفتنی هستند .ایشان تفاوت میان جمالتی ایان چناین را حاصال تفااوت در
محمولها میداند .باه عقیادۀ وی ،آن دساته از محمولهاا کاه باا جماالت وجاودی باه کاار
نمیروند ،به بیان «مشخصه»2ها میپردازند ،درحالیکه آن دسته از محمولها کاه در جماالت
وجودی مجاز هستند ،به «وضعیت» اشاره دارند .به عقیدۀ ایشان مشخصهها حقاایقی هساتند
که با شخص یا شیء عجین شدهاند و مشخصۀ الینفاک آنهاا محساوب مایشاوند .در مقابال،
وضعیتها شرایطی هستند که حو آنها تغییری در مشخصههای اصلی آن شاخص یاا شایء
حاصل نمیکناد .ازآنجاکاه محمولهاای ناپایادار باه بخشای از زماان و مکاان اشااره دارناد،
محمولهایی موقت هستند .در مقابل ،محمولهای پایدار به وضاعیت خاود شاخص یاا شایء
اشاره دارند ،در نتیجه اغلب محمولهایی پایا تلقی میشوند.
7. There are several policemen available.
8. *There are several policemen intelligent.
آرچه ( )5 :2226به نقل از میلسارک ()211: 1984

کارلسون ( )1988به بررسی تمایزات میاان ایان دو دساته از محمولهاا پرداختهاسات .باه
عقیدۀ ایشان محمولهای ناپایدار ظهور مشخصههایی موقت اسات ،درحاالیکاه محمولهاای
پایدار مستقیماً به انجامدهندۀ عمل اشااره دارناد .کارلساون معتقاد اسات مشخصاهای چاون
پستانداربودن جان مشخصۀ الینفک اوست ،درحالیکه رابطۀ میان جاان و در لسآنجلسباودن
بیانرر وضعیتی است که جان در آن قرار دارد.
9. John is a mammal.
10. John is in Los Angeles.
آرچه ( )2226:8به نقل از میلسارک ()1984:211

به عقیدۀ کارلسون تفاوت دیرری که میان این محمولها وجود دارد مربو باه رفتاار آنهاا
نسبت به اسم جمع عریان 3در زبان انرلیسی است .هنرامیکه اسم جمع عریان در مقام فاعال
جمله ظاهر میشود ،با توجه به ناپایدار و پایداربودن محمول تعبیرهای متفاوتی دارد .چنانچاه
محمول از دستۀ محمولهاای ناپایادار باشاد ،جملاۀ ( ،)11گاروه اسامی فاعال ابهاام دارد و
1. Milsark
2. properties
3. bare plural nouns
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میتوان آن را به صورت اسم وجودی یا اسم جنس تعبیر کرد .درحالیکاه اگار ایان ناوع اسام
جمع فاعل محمولهای پایدار باشد فقط به صورت اسم جنس تعبیر خواهد شاد .جملاۀ ()12
گواه این مدعاست .به عالوه ،چنانکه جمالت ( )13و ( )14نشان میدهد رفتار متفاوت ایان دو
نوع محمول ،موجب ایجاد محدودیت باهمایی آنها با افعال ادراکی خواهد شد.
Dogs are in the backyard.
Dogs are mammals.
John saw Mary in the backyard.
*John saw Mary a mammal.
آرچه ( )2226:6به نقل از میلسارک ()1984:211

11.
12.
13.
14.

 -2-3تمایز نحوی محمولهای ناپایدار و پایدار

کراتزر )2()1995( 1معتقد است تمایز میان محمولهای ناپایدار و پایدار به آن گروه اسمیای بااز
میگردد که در جایراه موضوع بیرونای آنهاا قارار گرفتهاسات .درواقاع ،محمولهاای ناپایادار
محمول متغیرهاای رخادادی 2مطرحشادۀ دیویدساون ( )1968هساتند .متغیرهاای رخادادی
عناصری اولیه در معناشناسی منطقی هستند که همچون متغیرهای اسمی تغییر میکنناد .باه
عقیدۀ کراترز این متغیرها موجب تغییار در سااختار موضاوعی محمولهاای ناپایادار و پایادار
خواهند شد .درواقع ،در محمولهای ناپایدار یک موضوع بیشتر فرافکن میشود ،درحالیکاه در
محمولهای پایدار چنین نیست .موضوعهای دیویدسونی 3موضوع بیرونای محماول هساتند و
اگر این موضوع فرافکن نشود ،گروه اسمی به خود فرد یا شیء که باه صاورت موضاوع بیرونای
عمل میکند اشاره دارد .الروی مطرحشدۀ کراتزر به صورت ( )15نمایش داده میشود.
.15

آرچه ( )2226:9به نقل از کراتزر ()1995

1. Kratzer
2. eventive variables
3. Davidsonian argument
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بود و نبود این موضوع موجب تمایز در جمالتی همچون ( )19-16خواهاد شاد .مایدانیم
که مشخصۀ پستانداربودن به صورت موقت تغییار نخواهاد کارد و غیردساتوریبودن جماالت
( )18و ( )19گواه چنین ادعایی است ،اما دردسترتبودن موقت است.
Mary is at your disposal in the office.
*Mary is a mammal in the office.
Mary will be at your disposal next week.
*Mary will be a mammal next week.
آرچه ( )2226:9به نقل از کراتزر ()1995

16.
17.
18.
19.

کراتزر همچنین معتقد است بندهای هروقت 1مانند جمالت ( )22-22به صورت ضمنی به
معنی قید همیشه هستند .چنین قیدی به صورت غیرگزینشی تمامی متغیرهای آزاد در دامناۀ
خود را محدود میکند .در جملۀ ( )22و ( )22متغیرهای ممکن ،که احتمال محدودشدن آنهاا
وجود دارد ،متغیر نامشخص ] [an animalو متغیر زمانی-مکانی ] [in Parisهستند .زماانیکاه
متغیری برای محدودشدن در جمله وجود نداشته باشاد ،جملاه غیردساتوری میشاود ،مانناد
جملۀ ( )21که نبود متغیر نامشخص و متغیر زمانی-مکاانی موجاب میشاود متغیاری جهات
محدودشدن وجود نداشته باشد و جمله غیردستوری شود.
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.
آرچه ( )2226:9به نقل از کراتزر ()1995

در فرضیۀ کراتزر ( )1995مالکیت و نبود موضوع دیویدسون وجه تمایز محمولهای ناپایادار
و پایدار شدهاست .موضوع دیویدسون تنها در محمولهای ناپایدار وجود دارد .چرچیاا)1995( 2
با تکیه بر رویکرد نلودیویدسون 3مطرحشدۀ پارسونز ( )1992معتقاد اسات تماامی محمولهاا،
حتای محمولهاای ایساتا ،موضاوعی دیویدسااونی را فارافکن میکنناد .آنچاه موجاب تمااایز
محمولهای ناپایدار و پایدار میشود این است که در محمولهای پایدار ،عملرار جانس 4بایاد
موضوع دیویدسون را محدود کند .به بیان چرچیا ،محمولهای پایدار مشخصهای پایاا و ایساتا
را به فاعل جمله نسبت میدهند .در ایان فرضایه ،عملرار جانس موقعیتهاایی هساتند کاه

1. whenever clauses
2. Chierchia
3. Neo-Davidson
)4. Generic Operator (Gen
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محدود به مکان و زمان نیستند .بهاین ترتیب ،نپویرفتنیبودن اسمهای مکان در جماالت زیار
توجیه میشود .به دالیلی مشابه ،جمالت ( )26و ( )28نیز رد خواهند شد.
??John is a linguist in his car.
?? John is intelligent in France.
?? John knows Latin in his office.
* I saw John intelligent.
* I saw John tall.
آرچه ( )2226:11به نقل از کراتزر ()1995

23.
24.
25.
26.
27.

 -4پیشینۀ پژوهش و مطالعات مرتبط

دانشپژوه و دیرران ( )1392در پژوهشی به بررسی ماهیت نمود واژگانی فعل و رابطۀ آن با تکاواژ
 / ra:/در کردی سورانی براسات آرای وندلر ( )1958 ،1986و کرافت ( )2212پرداختهاند .صر نظار
از ارتبا نمود واژگانی با تکواژ موکور ،ایشان به معرفی اناواع نماود واژگاانی باا اساتناد باه آرای
کرافت ( )2212پرداختند .دراین بررسی ،افعال ایساتا باتوجاه باه ویژگیهاایی کاه از خاود نشاان
میدهند به سه دسته تقسیم میشوند :افعاال ایساتای ناگاورا( ،)3افعاال ایساتای گاورا ،و افعاال
ایستای نقطهای .به عقیدۀ ایشان ،افعال ایستای ناگورا افعال مبتنی بار مفعاول هساتند و نقاش
مفعول در آن ضروری تلقی میشود .مفعول مدنظر در این ساختها میتواناد مشخصاهای کاتای
داشته باشد که همواره در آن دیده میشود ،مانند ایرانیبودن ،یا مشخصهای اکتساابی و ناشای از
محیط باشد .به این ترتیب ،مشخصۀ کاتیبودن و دائمیبودن دو مشخصۀ تمایزدهنده هستند کاه
موجب میشوند افعال ایستای ناگورا به دو زیرگروه ناگاورای کاتای و ناگاورای غیرکاتای تقسایم
شوند .از نظر ایشان ،افعال ایستای ناگورای کاتی نسبت به آزمون «به مدت  xزماان» مطرحشادۀ
دوتی ( )1989رفتاری متفاوت دارند .بهواقع ،چنانچه جملۀ ( )27نشاان میدهاد ،حواور عباارت
ککرشده در جمالت حاوی افعال ایستای کاتی موجب بدساختشدن جمله خواهد شد .در مقابال
جمالت حاوی افعال ایستای گورای غیرکاتی و عبارت «به مدت  xزمان» سااختی قابالقبول باه
دست میدهند .جملۀ ( )29گویای این مدعی است.
(sārā eʹrāni -a)4
فعل ربطی-ایرانی سارا

28. # a. se rož -a
فعل ربطی-روز سه

«مدت سه روز است که سارا ایرانی است».

rož -a
gołdān -aka ška
-wa
نمود دستوری -شکستن معرفه -گلدان فعل ربطی-روز

29. se
سه

«مدت سه روز است که گلدان شکستهاست».
دانشپژوه و دیرران (.)65 :1392
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نکتۀ قابال تأمال در ایان توصایی انتخااب محماول اسات .پژوهشارران میاان دو محماول
«شکستن» و «شکستهبودن» تمایز قائل نشدهاند .به عقیادۀ آنهاا ،در جملاۀ «گلادان شکسات»
شکستن گلدان حاصل محیط است .اگر میان این دو نوع محمول تمایزی قائل نشود ،هماانطاور
که آزمونهای تشخیصی زیر نشان میدهد ،موجب نتیجهگیری ناصحیح خواهد شد.
 فعل «شکستن» در زبان کردی و در زمان حال ساده و با همراهای قیاد تکارار بهصاورتعادت تعبیر میشود ،درحالیکه با استناد به آزمونهای تشخیصای دوتای ( )1989افعاال
ایستا در زمان حال ساده و با قید تکرار «همیشه» عادت تلقی نخواهند شد.
t
ت.م

()5

ʃkene-شکستن

gołda:n æنمود عادتی گلدان

hæmi:ʃæ
همیشه

30. æw
او

«او همیشه گلدان میشکند».

 ازآنجاکه فعل «شکستن» رخدادی است که در لحظه ر میدهد و [-تداومی] اسات،صورت استمراری رخداد ،تنها به مرحلۀ آغاز رخداد اشاره میکند .درحالیکاه چناین
وضعیتی دربارۀ افعال ایستا صدق نمیکند .به ایان ترتیاب ،در ایان تحلیال شایساته
است از نمونهای با مفهوم نزدیکتر به ایستا استفاده شود .همچنین ،تنها با تکیاه بار
یک آزمون« ،به مدت  xزمان» ،نمیتوان ماهیت افعال را به طور قطع مشخص کرد.
-t
ت.م-

xæri:k -æ
æ
-ʃke
شکستن -نمود استمراری فعل ربطی -مشغول

-kæ
معرفه-

31. ʃi:ʃæ
شیشه

«شیشه دارد میشکند».

گروه دوم از افعال مطرحشده در این پژوهش ،افعال ایستای گوار است کاه ماوقعیتی متغییار
را به تصویر میکشند .به عقیدۀ ایشان ،عمدۀ افعال این گروه ،افعال مرکبی هساتند کاه از ادغاام
عنصر پیشفعلی و فعل سبک ساخته میشوند .در این بخش نیاز محققاان نتیجاهگیری خاود را
تنها با تکیه بر آزمون « به مدت  xزمان» به دست آوردهاند .ایشان معتقد هستند آزماون ماوکور،
برخال آرای وندلر ،این قابلیت را دارد که با افعال ایستا نیاز باه کاار بارود .یافتاههای حاصال از
تحلیل دادهها نشان میدهد که باتوجه به رفتار متفااوت افعاال ایساتای گاورا در آزماون ونادلر،
افعال در زبان کردی در طیفی از ایساتابودن قارار دارناد؛ برخای افعاال از برخای دیرار ایساتاتر
هستند .به عقیدۀ نرارنادگان پاژوهش حاضار ،قاراردادن افعاال در طیفای از وضاعیت ایساتایی
مستلزم بهکارگیری آزمونهای بیشتر است.
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دستۀ سوم از افعال پیشنهادی ایشان ،افعال ایساتای نقطاهای اسات کاه مانناد دیرار افعاال
ایستا ،به پایان رخداد توجه نمیکند .دراین بخش نیز ،قواوت دربارۀ وضعیت ایان قسام از نماود
واژگانی تنها با استناد به آزمون «به مدت  xزمان» و «در  xزمان» صورت گرفتهاسات .باهعاالوه،
توصیفات ارائهشده مبهم هستند .به بیانی دیرر ،با توجه به توصیفات در این بخش ،تفاوت باارزی
میان این دسته از افعال و افعال موجود در دو گروه ایستای ناگورا و گورا بیان نشدهاست.
در پژوهشی دیرر ،ویسی حصار ( )1396به بررسی نمود در زباان کاردی پرداختهاسات .باه
عقیدۀ ایشان ،افعاالی چاون (« ،»māndu bun«)6خساتهبودن»« ،»sārd bun« ،ساردبودن» ،و
«« ،»zāninدانستن» ،افعالی ایستا هستند که فاقد مشخصۀ پویایی هستند .ایشان با استناد باه
آزمونهای تشخیصی مطرحشدۀ دوتی ( )1989معتقد است افعالی کاه در ایان دساته از نماود
واژگانی واقع شدهاند ،در ساختهای امری به کار نمیروند .اگرچه ،با بررسای دقیاقتر دادههاا
میتوان نشان داد برخی از افعال این دسته در ساخت امری نیز به کار میروند .چنانچاه جملاۀ
( )32و ( )33نشااان میدهنااد ،افعااالی چااون «« ،»za:ni:nدانسااتن» ،و «،»gi:roda:r bu:n
«وابستهبودن ،عاشقبودن ،دلبستهبودن» میتوانند در ساخت امری به کار بروند.
-za:n -æ tʃæ ækæ
-j
د.م( - )8کردن -نمود چه د.م -دانستن-

32. bǝ
ب (امری)

«بدان چهکار میکنی».
bǝw -æ.
د.م -باو

33. gi:roda:r
Ʒi:ja:n =ǝt
عاشق
واژهبست (د.م)= زندگی

«عاشق زندگیات باو».

همچنین رفتار افعالی چون «« ،»za:ni:nدانساتن» ،و «« ،» xošwistǝnدوسات داشاتن»،
در قید زمان «به مدت  xزمان» متفاوت عمل میکند .از نظر ایشان جملۀ ( )34از زبان کاردی
جملهای قابلقبول است ،درحالیکه جملۀ ( )35با فعل «« ،»za:ni:nدانساتن» ،و عباارت «باه
مدت  xزمان» ساختی نپویرفتنی حاصل میشود .به این ترتیب ،رفتار متفاوت افعال ایساتا بار
این واقعیت صحه میگوارد که در زبان کردی با انواع متفاوتی از افعال ایساتا روباهرو هساتیم؛
اگرچه نمیتوان آنها را در طیفی از ایستایی (دانشپژوه و دیرران )1392 ،قرار داد.
xos davist
دوست داشت

ʔali
علی

saɬ
سال

34. ʔaw bo/ta se
سه تا /برای او

«او به مدت سه سال علی را دوست داشت».
)ویسیحصار)1396:154 ،
-ǝt

dæ -za:n

se sa:ł engli:si:

35. *Ɂæw bʊ
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د.م -دانستن -می

انرلیسی

سال سه بهمدت

79

او

«او به مدت سه سال انرلیسی میداند».
 -5تحلیل دادهها

پژوهش حاضر برای بررسی تمایز میان محمولهای ایستای ناپایدار و پایدار و ارتبا میان ایان
دو محمول با فعل ربطی « »bu:nبه معنی «شدن» و «بودن» انجاام شدهاسات .مطالعاات در
باب محمولهای ناپایدار و پایدار نشان میدهاد کاه محمولهاای پایادار مشخصاههایی دائام،
ضروری و پایا دارند .جمالت حاوی این محلولها اغلب جمالتی مطلق و بیقیدوشر  1هساتند
که در آنها فاعل جمله نقش مبتدا دارد و میزبان اطالعااتی اسات کاه محماول باه آن نسابت
دادهاست .از دیرر سو ،محمولهای ناپایدار به مشخصههایی گورا و غیرضروری اشاره دارند کاه
وابسته به شرایط خاص هستند .این محمولها اغلب ماوقعیتی رخادادی را نشاان میدهناد و
وضعیت فاعل محدود و منحصر باه شارکتکننده در آن رخاداد و وضاعیت رخاداد اسات .باه
عقیدۀ نرارندگان ،انتخاب میان فعل ربطی « »bu:nبه معنی «شدن» و «بودن» موجاب تماایز
محمولهای ناپایدار و پایدار میشود.
 -1-5فعل ربطی در زبان کردی

بسیاری از زبانها تنوعاتی در فعل ربطی دارند .آرچه ( )2226معتقد است در زباان اساپانیایی و
پرتغالی دو فعل ربطی  serو  estarوجود دارد که از لحااظ واژگاانی متفااوت عمال میکنناد.
کوپمن )1992( 2سه نوع فعل ربطی برای زبان بامبارا 3در نظر میگیرد که حوور آنها در جملاه
و با حوور محمولهای متنوع ،متفاوت خواهد بود .به بیانی دیرر ،چنانچه محمول صفت باشاد
فعل ربطی در جمله به صورت « »kaاست .اگار محماول گاروه اسامی و حار اضاافه باشاد
بهترتیب به صورت « »donو « »beاست .فعل ربطی در زبان عبری به صورت آشکار و پنهاان4
است .به عقیدۀ گرینبرگ )1994( 5در زبان عبری چنانچه فاعل مشخصهای کاتای یاا اکتساابی
باشد ،فعل ربطی به صورت آشکار یا پنهان در جمله تظاهر پیدا میکند .کندروشاافا )1995( 6و
1. categorical
2. Koopman
3. Bambara
4. null
5. Greenberg
6. Kondrashova
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ماتوشانسکی )7()2222( 1در پژوهشی در زبان روسی نشان میدهناد فعال ربطای در ایان زباان
تابع زمان است؛ در زمان حال فعل ربطی پنهان و در زمان گوشته آشکار است.
ویسی حصار ( ،)1396همسو با نشا آسی )2211( 2معتقاد اسات فعال « »bu:nدو معناای
متفاوت «بودن» و «شدن» دارد که در افعال ایستا معناای «باودن» مادنظر اسات .باه عقیادۀ
ایشان چنانچه معنای «شدن» مدنظر باشاد ،فعال دچاار نماودگردانی میشاود .نشاا آسای
( )2211معتقد است فعل ربط در زبان کردی به صورت « »bu:nظااهر مایشاود کاه مفهاومی
چون «وجودداشتن» در خود دارد .امین )1989( 3و میراودلی )2228( 4معتقد هستند ایان فعال
عنصری چندظرفیتی 5است که در جایراههای نحوی مختلی ،نقشهای متفااوتی دارد .فتااح6
( )1998معتقد است تظاهر فعل « »bu:nدر زمان گوشته واضحتر است .از نظر ایشان ،این فعال
در زمان غیرگوشته به اجبار حو میشود ،جملۀ ( ،)36درحالیکاه در زماان گوشاته تظااهر
آشکار دارد و میزبان شناسۀ جمله میشود ،جملۀ (.)38
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.
فتاح (.)99 :1998

بابان )1998( 8معتقد است فعل « »bu:nدو صورت دارد .در زمان حاال باه صاورت « »haو
در زمان گوشته به صورت « »bu:nاست .مککاروت )1957( 7و کایم )2212( 9گاروه فعلای در
زبان کردی را گروهی متشکل از هسته و وابستههای آن در نظر میگیرند کاه موضاوعهای آن
میتواند اسم ،صفت یا قید باشد .به عقیدۀ وی نوع خاصی از گاروه فعلای نیاز وجاود دارد کاه
هستۀ آن فعل ربطی است و محمول آن گروه اسمی ،گروه صفتی و گروه حر اضاافهای اسات

1. Matushansky
2. Nashaat Assi
3. Amin
4. Mirawdeli
5. multivalent
6. Fattah
7. Baban
8. McCarus
9. Kim
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که به فاعل جمله ارجاع میدهند .فعل ربطای در زباان کاردی مفااهیمی چاون وجودداشاتن
(امین )1989 ،و مالکیت (میراودلی )2228 ،دارد.
اغلب پژوهشرران زبان کردی بر این مسلله اتفاق دارند که فعل ربطای در کاردی «»bu:n
است که به صورتهای مختلی تظاهر پیدا میکند .نرارندگان ضمن پویرو « »bu:nدر مقاام
فعل ربطی در زبان کردی معتقدند گویشوران کرد درواقع دو نوع فعل ربطی متفاوت دارند کاه
تظاهر آوایی و نوشتاری مصدر آنها مشابه است؛ اگرچه متفاوت از هم عمال میکنناد .درواقاع،
فعل « »bu:nنوعی همآوا-همنویسه 1از دو فعل است که از لحاظ معناایی و کااربردی متفااوت
عمل میکنند و گویشوران نیز به این امر واقیاند و در استفاده از آن مرتکب خطا نمیشوند.
فعل « »bu:nدر معنای «بودن» و «شادن» تنهاا در زماان گوشاته صاورت مشاابهی دارد.
همانطور که جمالت ( )37و ( )39نشاان میدهناد ،علایرغم صاورت آوایای مشاابه ،از نظار
گویشوران هر جمله مفهوم مجزایی را القا میکند .در جملۀ ( )37با جملهای ایساتا روباهرویام
که فاقد پویایی است و گویای وضعیتی پایا در زمان گوشاته اسات .در مقابال ،در جملاۀ ()39
فعل جمله بیانرر ورود به وضعیتی پویا در زمان گوشته است که یک کنش تلقی میشود.
38. hæwa: særd bu:.
هوا
بودن سرد

«هوا سرد بود».
39. hæwa: særd bu:.
هوا
بودن سرد

«هوا سرد شد».

جمالت ( )43 -42جمالتی در زمان حال و حاوی فعال ربطای «« ،»bu:nباودن» ،هساتند.
چنانچه محمول جمله گروه اسمی ،صفتی و یا ساخت ملکی باشد ،فعل ربطی از جملاه حاو
میشود .به بیانی دیرر ،در وضعیت ککرشده با مقولهای پنهان روبهرویام .اگار ،محماول جملاه
گروه حر اضافهای باشد ،فعل ربطای «« ،»bu:nباودن» ،باه صاورت « »haدر جملاه ظااهر
میشود.
40. hæwa: særd -(Ø) -a
هوا
ت.م -Ø -سرد

«هوا سرد است».
-ǝn.

)41. Ɂæwa:n mohændǝs –(Ø
1. homonym
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ت.ج(-Ø - )9

مهندت

آنها

«آنها مهندت هستند».
)42. tʊ ræfi:q mǝn -(Ø
-i
من دوست تو
د.م-Ø – .

«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».

جمالت ( )44و ( )45فعل « »bu:nبه معنی «شدن» را نشان میدهند .پرواضح اسات کاه
فعل «« ،»bu:nشدن» ،در زمان حال نه تنها آشکار است بلکه تظاهر آوایی آن نیاز متفااوت از
تظاهر آوایی فعل «« ،»bu:nبودن» ،باا محماول حر اضاافهای اسات .همچناین فعال ربطای
« »bu:nدر معنای «شدن» قادر است میزبان تکواژ نمود ناقص «« ، »(d)æمی ،»-شود .چناین
حالتی برای فعل « »bu:nدر معنای «بودن» امکانپویر نیسات .باهعاالوه »bu:n« ،در معناای
«شدن» هیچگاه گاروه حر اضاافهای را در مقاام محماول نمیپاویرد و سااختی ناپاویرفتنی
حاصل میشود .جملۀ ( )46گواه این مدعاست.
44. hæwa: særd (d)æ- be -t
هوا
سرد
ت.م -شدن -می

«هوا سرد میشود».
45. Ɂæw æ- b/wet -æ mohændǝs.
مهندت ت.م. -شدن -می او

«او مهندت میشود».
46. * kǝtebæ -kæ (d)æ- bǝt -æ sær mezæ -kæ
معرفری -میز روی ت.م -شدن -می معرفری -کتاب

«*کتاب روی میز شد».

علیرغم اینکه محمولهای حاصل از ترکیب با « »bu:nدر معنای «شدن» در نماود نااقص
به کار میروند ،محمولهای با فعل « »bu:nدر معناای «باودن» باه کاار نمیروناد .اشامیت1
( )1992در بررسیهای خود بر روی زبان اسپانیایی ،با وجود دو فعل ربطای  serو ، estarنشاان
میدهد که این دو فعل رفتاری یکسان در میزبانی نمود ناقص نشان نمیدهند .محمول حاصل
1. Schmitt
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از ترکیب  estarو صفت در زبان اسپانیایی و نماود نااقص سااختی ناپاویرفتنی در ایان زباان
بهوجود میآورناد ،درحالیکاه محماول حاصال از ترکیاب  serو صافت را میتاوان در نماود
استمراری به کار برد .ایشان در تبیین چنین حالتی معتقدناد در جماالت باا فعال ربطای ser
این فعل به هستۀ نمود منوم میشود و به محمولی با ساختار زمانی درونای تبادیل میشاود.
به باور نرارندگان همین ویژگی در زبان کردی نیز مشاهده میشود ،با این تفاوت کاه دو فعال
ربطی مدنظر در مواردی تظاهر آوایی مشابه دارند.
بررسی دادههای حاوی فعل ربطی « »bu:nنشان میدهد که در زبان کردی دو فعل ربطای
در معنای «بودن» و «شدن» وجود دارد که تظاهر آوایی مصدر این افعاال باه صاورت هامآوا-
همنویسۀ « »bu:nاست ،اگرچه کاربردها و شیوۀ ظاهرشدن آنها در جمله متفاوت است .به نظر
میرسد علت همآوا-همنویسهبودن این افعال ریشۀ تاریخی داشته باشد که بررسی آنها در ایان
جستار نمیگنجد .به این ترتیب ،به عقیدۀ نرارندگان ،کردی سورانی دو فعال ربطای دارد کاه
فعل « »bu:nدر معنای «بودن» در زمان حال پنهان است .به نظر میرسد در کاردی ساورانی،
همچون زبانهای روسی و یونانی معاصر ،پدیدۀ «حو فعل ربطی» 1ر میدهد.
 -1-1-5ترکیب فعل « »bu:nدر معنای «شدن» و «بودن» با صفتها

دادههای زبان کردی نشان میدهد که محمول هاای حاصال از ترکیاب صافت و فعال ربطای
« »bu:nدر معنای «شدن» و «باودن» یکساان عمال نمیکنناد .چنانکاه جملاۀ ( )48نشاان
میدهد باهمآیی صفت «« ،»kʊrdکُرد» ،با فعل « »bu:nدر معنای «شدن» موجب بدسااختی
جمله میشود .درحالیکاه جملاۀ ( )47صافت «« ،»ræʃسایاه» ،باا فعال « »bu:nدر معناای
«بودن» و «شدن» پویرفتنی است.
47. Ɂæw kʊrd bu: /*bu:.
او
شدن* /بودن کرد

« او کرد بود*/شد».
ræʃ bu: /bu:.
شد /بودن سیاه

48. mez -ækæ
معرفری -میز

«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
برمیانریزاند که چه تفاوتی در بطن بندهای حاوی فعل ربطای « »bu:nدر مفهاوم «باودن» و
«شدن» نهفتهاست که در مواردی ساختی پویرفتنی حاصل میشود ،درحالیکاه برخای دیرار
ناپویرفتنی هستند .جمالتی چون جملۀ ( )47که هر دو معنی فعل مجاز است نشاان میدهاد
که نوع فعل ربطی (بودن یا شدن) منجر به تعابیر متفااوتی از جملاه خواهاد شاد .گویشاوران
کردزبان به این تفاوت واقی هستند و زمانی که فعل ربطی « »bu:nدر معنای «بودن» باه کاار
میرود ،گوینده معتقد است میز سیاه است و سایاهبودن مشخصاۀ آن اسات؛ مشخصاه پایادار
است .درحالیکه ،در جمله با فعل ربطی « »bu:nبه معنی «شدن» گوینده وضعیت سایاهبودن
میز را به موقعیت نسبت میدهد؛ ممکن است میز در معار دود قارار گرفتاه و تغییار رنا
موقت دادهاست؛ مشخصه ناپایدار است.
به اینترتیب ،در مواردی کاه فعال « »bu:nباه معناای «باودن» باه کاار مایرود ،صافت
مشخصهای است که به فاعل اشاره دارد و همواره دربارۀ فاعل صدق میکند .محماول حاصال،
محمولی پایدار است .درحالیکه در جمالتی کاه فعال « »bu:nدر معنای «شادن» اسات ،آن
مشخصه نهتنها به فاعل بلکاه باه آن موقعیات نیاز اشااره دارد .ایان موقعیات در دساتهبندی
واژگانی از نمود به نمود حصولی تعلق دارد و از لحاظ مفهومی معنایی مشابه «فتحکردن» دارد
و محمولی ایستا نخواهد بود .در نتیجه ،تمایز میان فعل « »bu:nدر معنی «باودن» و «شادن»
موجب تمایز میان محمولهای ناپایدار و پایدار خواهد شد که خود شاهدی متقن بر ایان ادعاا
است که فعل « »bu:nرا همآوا-همنویسۀ دو فعل «بودن» و «شدن» دانست.
نتایج بررسی در کردی سورانی نشان داد که فعل ربطای « »bu:nدرواقاع مصادر دو فعال
«بودن» و «شدن» است که با صفتهای مختلی ترکیب میشاود .اگرچاه ،معنای ایان فعال،
«بودن» و «شدن» ،محدودیتی بر انتخاب صفتها اعمال میکند .اگر فعال « »bu:nباه معنای
«شدن» باشد ،محمول حاصل محمولی ناپایدار است که معموالً مفهومی چون نمود حصولی را
القا میکند .از سوی دیرر ،فعل « »bu:nبه معنی «بودن» نیز در انتخااب صافتها محادودیت
دارد؛ محمول حاصل همواره محمولی پایدار و ایستاست.
 -2-5ترکیب فعل « »bu:nبه معنی «بودن» با صفتها

هد اصلی این بخش ،یاافتن مشخصاههای نماودی محمولهاای ایساتای پایادار حاصال از
ترکیااب فعاال « »bu:nبااه معناای «بااودن» و صاافت اساات .بااه عقیاادۀ ویساای حصااار ()1396
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محمولهای حاصل از ترکیب فعل ربطی « »bu:nبه معنی «باودن» در زباان کاردی در گاروه
محمولهای ایستا قرار دارند( .)11پیشتر ککر شد که وضعیتها رخدادهایی هساتند کاه اتفااق
نمیافتند بلکه فقط در حالتی پایا باقی میمانناد .باه بیاانی دیرار ،وضاعیتها فاقاد هار ناوع
محدودیت و طول مدت هستند .بررسی دادههای زبان کردی نشان میدهاد کاه محمولهاای
ککرشده در جمالت رفتاری یکسان ندارند .محمولهاایی کاه در اداماه بررسای خواهناد شاد،
«« ،»kʊrd bu:nکرد بودن» ،و «« ،»tu:ræ bu:nعصبانیبودن» هستند.
-æ.
ت.م-

)49. Na:ri:n kurd - (Ø
نارین
 - Øکرد

«نارین کرد است».
-n
ت.ج-

50. Ɂæwa:n tu:ræ- Ø
آنها
- Øعصبانی

«آنها عصبانی هستند».

 در آزمونهای مطرحشدۀ دوتی ( )1989افعال ایستا در زمان حال ساده و با قید تکارار باهصورت عادت تعبیر نمیشود .در جملۀ ( )51با محمول « »kʊrd bu:nو همسو با آزماون
تشخیصی دوتی در زمان حال ساده و با حوور قیاد تکارار «« ،»mæɁmu:lænمعماوالً»،
جملهای بدساخت تولید میشود .در مقابل ،جملۀ ( )52در زماان حاال سااده و باا قیاد
ککرشده ،همچون فعلهای غیرایستا ،ساختی قابلقبول دارد.
-Ø -æ.
ت.م-Ø -

51. *Na:ri:n mæɁmu:læn kʊrd
نارین
معموالً
کرد

«نارین معموالً کرد است».
52. Ɂæwa:n mæɁmu:læn tu:ræ -Ø -n.
آنها
معموالً
ت.ج -Ø -عصبانی

«آنها معموالً عصبانی هستند».

 همانرونه که از جمالت ( )53و ( )54مشهود است ،محمول « » kʊrd bu:nاز یک ساو ومحمول « »tu:ræ bu:nاز ساوی دیرار در بنادهای قیادی «« ،»hær wæχtهار وقات»
متفاوت عمل میکنند .جملۀ ( )53مانند تمام موقیعتهای ایستا عمل میکند و ورود باه
موقعیت جدیدی را نشان نمیدهد ،درحالیکه جملۀ ( )54همچون رخادادهای حصاولی
نقطۀ پایان عمل «عصبانیشدن» را نشان میدهد.
53. *har wæχt Ɂæw kʊrd -Ø -æ, bǝ
-r -ǝt bʊ mædresæ.
وقت هر
او
به ت.م -رفتن -ب(امری) ات.م -Ø -کرد
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
وقت هار
آنها
ت.ج -خوردن-ب (امر) آب یک لیوان ات.ج -Ø -عصبانی

«هروقت عصبانی هستند ،یک لیوان آب بخورند».

 در آزمونهای مطرحشدۀ دوتی ( )1989جمالت ایستا با عبارت «باه مادت  »xبدسااختهستند .بررسی محمولهای « »kʊrd bu:nو « »tu:ræ bu:nبا عبارت ککرشده ،بار دیرار
بر تفاوت این محمولها صحه میگوارد.
55. *ma:ng -ek -Ø -æ kurd –Ø -æ.
ماه
ت.م -Ø -کرد ت.م -Ø -یک-

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

«به مدت دو روز است که او عصبانی است».

آزمونهایی که از نظر گوشت به وضوح نشان میدهد که محمولهاای ایساتای حاصال از
ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nدر معنی «بودن» یکسان عمال نمیکنناد»kʊrd bu:n« .
مشخصهای کاتی را به تصویر میکشد که همواره فاعل را همراهای میکناد و درباارۀ او صادق
میکنااد؛ محمااول هااایی ایاان چنااین ایسااتا و پایدارنااد .در مقاباال ،محمولهااایی چااون
« »tu:ræbu:nرفتاری کنشی دارند .به نظر میرسد رفتار کنشمانند ایان محمولهاا ناشای از
صفتی است که با فعل ربطی « »bu:nبه معنی «بودن» ترکیب میشود .بررسای محماولهاای
ایستای حاصل از فعل ربطی « »bu:nدر معنی «بودن» نشان میدهد که محمولهاای ماوکور
رفتار یکسانی ندارند و نمیتوان آنها را همری ایستا انراشت؛ نرارنادگان معتقدناد در جماالت
حاوی چنین محمولهایی نیز نوعی نمودگردانی دیده میشود که محماول را باه محماولی باا
نمود واژگانی غیرایستا ،عمدتاً نمود حصولی تغییر میدهد .به ایان ترتیاب ،فعال ربطای تنهاا
عامل نمودگردانی در محمولهای حاصل از ترکیب صفت با فعل « »bu:nنیست ،بلکه ماهیات
صفتها نیز ابزاری دیرر در تغییر نمود محمولهای ایستا کردی سورانی محسوب میشوند.
 -3-5ماهیت صفت در محمولهای ایستای پایدار

نتایج حاصل از بخشهایی که از نظر گوشت نشان میدهد که محمولهای ایساتای حاصال از
ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nدر زبان کاردی عاالوه بار افعاال ربطای متاأثر از ماهیات
صفتهای حاضر در ساخت آنها است .در ایان بخاش ،توجاه خاود را باه صافتها معطاو
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میکنیم تا بتوان ماهیت تأثیرگوار صفتها را در نماودگردانی بیاابیم .اشامیت ( )1982و باا
( )12()1987صفتها را به دو دسته تقسایم میکنناد :صافتهای طبقهبنادی 2و توصایفی .3باه
عقیدۀ ایشان دستۀ صفتهای طبقهبندی حاوی صافتهایی اسات کاه مشخصاههای خاصای
دارند .برای مثال ،این صفتها در ساخت برتر و تفویلی بهکار نمیروند .همچناین ،صافتهای
متعلق به صفتهای طبقهبندی را نمیتوان با تشدیدکنندهها بهکار برد و سااختی ناپاویرفتنی
حاصل میشود .به عالوه ،این صفتها رابطۀ معناایی چاون توااد باا صافتهای دیرار برقارار
نمیکنند .از دیرر مشخصههای تمایزدهندۀ صافتهای طبقهبنادی ،حواور آنهاا در جماالت
اسنادی است که موجب بدساختی جمله خواهاد شاد .واکااوی محمولهاای ایساتای کاردی
سورانی که حاصل ترکیب صافت و فعال ربطای هساتند نشاان میدهاد ترکیاب صافتهای
طبقهبندی و فعل ربطی « »bu:nدر معنای «بودن» در کاردی ساورانی هماواره محمولهاایی
ایستا میسازد .چنانکه جملۀ ( )58نشان میدهد صافت «« »kʊrdکارد» در محماول « kʊrd
 »bu:nدر ساخت برتر موجب بدساختی جمله میشود .همچنین ،ایان صافت در باهماایی باا
تشدیدکنندۀ «« ،»fǝræخیلی» در جملۀ ( )59بدساخت است .گویشوران کردزبان رابطۀ توااد
در ( )61را ساختی ناپویرفتنی میپندارند .در مقابل ،صافتهای مرباو باه گاروه صافتهای
توصیفی چنین نیستند و در ساختهای برتر ،همراه با تشدیدکنندهها و روابط معنایی کاه باه-
ترتیب در جمالت ( )62( ،)57و ( )62نشان داده شدهاند به کارمیروند .آزمون تشخیصی آخر،
آزمونی متناسب با دادههای کردی نیست و در همۀ محمولها یکساان عمال میکناد؛ جملاه
خووساخت است.
57. *Na:ri:n kʊrdtǝr -Ø -æ.
نارین
ت.م -Ø -کردتر

«*نارین کردتر است».
58. Ɂæwa:n tu:ræter -Ø -n.
آنها
ت.ج -Ø -عصبانیتر

«آنها عصبانیتر هستند».
-Ø -æ.
ت.م-Ø -

59. *Na:ri:n fǝræ kʊrd
نارین
کرد خیلی

«*نارین خیلی کرد است».
1. Bach
2. classifying
3. qualifying
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60. Ɂæwa:n fǝræ tu:ræ -Ø -n.
آنها
ت .ج -Ø -عصبانی خیلی

«آنها خیلی عصبانی هستند».
(61. kʊrd≠na:kʊrd)13
62. tu:ræ≠a:ra:m
به این ترتیب ،با استناد بر آزمونهای تشخیصی مطرحشدۀ اشامیت ( )1982و باا ()1987

مشخص میشود نمود محمولهای صفتی با فعل ربطی « »bu:nدر معنای «باودن» ،عاالوهبار
فعل ربطی ،متأثر از نوع صفت نیز هستند .فعل ربطی « »bu:nدر معنی «بودن» ،و صافتهای
طبقهبندی عمادتاً سااختی کاامالً ایساتا دارناد و محماول حاصال پایادار اسات .درحالیکاه
محمولهای حاصل از فعل ربطی « »bu:nدر معنی «بودن» ،و صافتهای توصایفی ماوقعیتی
غیرایستا و ناپایدار را نشان میدهند.
 -6نتیجهگیری

پژوهشی که از نظر گوشت بهبررسای وضاعیت نماود واژگاانی محمولهاای ایساتا در کاردی
سورانی پرداخت .چارچوب نظری جهت طبقهبنادی محمولهاا نظریاۀ دوبخشای مطرحشادۀ
اسمیت ( )1991/1988است .نرارندگان بر آن دسات از محمولهاای ایساتا در کاردی ساورانی
متمرکز شدند که حاصل ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nاست .در این راستا ،ابتدا با تکیاه
بر تقسیمبندی مطرحشدۀ اسمیت ( )1988محمولهای ایستا از دیرر انواع محماولهاا تفکیاک
شدند .بررسی دادههای پژوهش نشان میدهد که محمولهاای ایساتا در کاردی ساورانی گااه
دچار نمودگردانی میشوند .عامل اول در این نمودگردانی فعل ربطی « »bu:nاست .گویشاوران
کردزبان دو فعل ربطی به معنای «بودن» و «شدن» دارناد کاه تظااهر آوایای مصادر آنهاا باه
صورت همآوا-همنویسۀ « »bu:nاست .تحلیل دادهها تصریح میکند چنانچاه محماول حاصال
ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nدر معنای «شدن» باشد ،نمود همواره غیرایستاست .با ایان
همه ،تمامی محمولهای حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nدر معنای «باودن» نیاز
همواره ایستا نیستند .عامل دوم در این نمودگردانی ماهیت صفت در محمول مدنظر اسات .باا
استناد به تقسیمبندی صفتی اشمیت ( )1982و با ( ،)1987نتایج نشان میدهد چنانچه صافت
در این محمولها به دستۀ صفتهای طبقهبندی تعلق داشته باشاد ،محماول هماواره ایساتا و
پایدار خواهد بود ،درحالیکه صفتهای متعلاق باه دساتۀ صافتهای توصایفی محمولهاایی
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غیرایستا و ناپایدار خلق میکنند .بهاین ترتیب ،نمود ایستای کوردی ساورانی در محمولهاای
حاصل از ترکیب صفت و فعل ربطی « »bu:nبه معنای «بودن» متأثر از دو عامل ،فعال ربطای
و ماهیت صفت ،تغییر میکند.
پینوشت
 .1به نقل از آرچه ()2226
 .2به نقل از آرچه ()2226
 .3اصطالحات بدون تغییر از منبع اصلی ککر شدهاست .اصاطالح «گاورا» باه «ناپایادار» و
«ناگورا» به «پایدار» اشاره دارد.
 .4آوانویسی دادهها مطابق متن مقالۀ مرجع است.
 .5سوم شخص مفرد
 .6آوانویسی دادهها مطابق آوانویسی دادهها در پژوهش مرجع است.
 .8دوم شخص مفرد
 .7به نقل از آرچه ()2226
 .9سوم شخص جمع
 .12پیرااضافه (جزیی از حر اضافه است).
 .11در تحلیلها نمود دستوری در نظر گرفته نشدهاست.
 .12به نقل از آرچه ()2226
 .13باید در نظر داشت که واژۀ «غیرکرد» متواد واژۀ «کرد» نیست .این دو واژه بر طیفی از
صفتها از مثبت تا منفی قرار ندارند .مقایسه کنید با گرم≠سرد که هار دو بار طیفای قارار
گرفتهاند که یک طر گرم و طر دیرر سرد است.
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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 singlestage, 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
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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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