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چکیده
از منظر توصيفی ،فرايند الحاق به فرايندی نحوی -ساختواژی اطالق میشود که در آن يک حرف اضافه با پيوستن به فعل
موضوع جديدی را به ساختار موضوعی فعل اضافه میکند و يا اينکه يک موضوع غيرمستقيم را به موضوع مستقيم فعل
بدل میکند .موضوع الحاقی غالباً دارای يکی از نقشهای معنايی بهرهور ،ابزار ،مکان و يا جهت میباشد .در پژوهشهای
زبانشناسی توصيفی/نظری ،شناسايی ،توصيف و تحليل اين فرايند و ساختهای مشتق از آن در زبانهای ايرانی مورد
غفلت قرار گرفته است و لذا اين پژوهش نخستين گام جدی در راستای معرفی و بررسی اين ساخت در يکی از زبانهای
ايرانی ،کردی کلهری ،میباشد .به طور مشخص ،در اين مقاله ،ساخت الحاقی در زبان کردی کلهری با تکيه بر جنبههای
توصيفی و نظری آن مورد کنکاش قرار میگيرد و از اين رهگذر مالکهای تشخيص اين ساخت و تحليل ساز و کارهای
نحوی دخيل در اشتقاق آن در انگاره زايشی کمينهگرا معرفی میگردند.
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 .1مقدمه
در سالهای اخير ،زبانشناسان به صورت گستردهای به بررسی ساختار موضوعی فعلها و فرايندهای موثر بر آن در
زبانهای مختلف پرداختهاند .يکی از فرايندهايی که ساختار موضوعی فعل را دستخوش تغيير میکند فرايند الحاق 1است.
فرايند الحاق ،فرايندی نحوی -ساختواژی است که در آن يک حرف اضافه با پيوستن به فعل موضوع جديدی را به
ساختار موضوعی فعل اضافه میکند .اين موضوع جديد در زبانهای مختلف میتواند دارای نقشهای معنايی بهرهور،

ابزار ،مکان ،جهت و غيره باشد .الحاقیها بر اساس نقش معنايی موضوع اضافه شده دارای انواع متفاوتی هستند.
ساختهای الحاقی بهرهور /متضرر ،ابزاری و مکانی از رايجترين انواع اين ساختها میباشند (ميتون .)2001 ،مثال زير از
زبان آينو 2فرايند الحاق را به نمايش میگذارد:3
(شيباتانی)65 :1990 ،

ta sirepa-an

(1) a. A-kor

kotan

1SG-POSS
village to arrive-1SG.INTR
‘I arrived at my village’.
b. A-kor
kotan a-e-sirepa
.
1SG-POSS
village 1SG.TR-APPL-arrive
‘I arrived at my village’.

پساضافۀ قيدی نشان داده شده است اما در جملۀ ( )bبا اضافه شدن
در مثال فوق ،در جملۀ ( )aعنصر مکان توسط گروه 
وند الحاقی به فعل و افزايش ظرفيت فعل عنصر مکان به صورت موضوع مفعولی در جمله حضور يافته است .در اين
مقاله ،ساختهايی از زبان کردی کلهری مورد تحقيق و بررسی قرار میگيرند که دارای شباهت ساختاری با ساختهايی

هستند که در آنها فرايند الحاق بهوقوع پيوسته است:4

deišt.
بيرون

ra
به

(2) a. čᵻ-m
.1مفرد-گذشته.رفتن
’(من) بيرون رفتم‘.

b. čᵻ-m-æ
deišt.
بيرون الحاقی.1-مفرد-گذشته.رفتن
’(من) بيرون رفتم‘.

همانگونه که از دادههای ( )a-b2مشهود است آنچه که از آن تحت عنوان ساخت الحاقی در زبان کلهری ياد خواهد
شد دارای مشابهتهای صوری صرفی-نحوی با ساختهای مورد مطالعه در زبانهای ديگر است .بهطور مشخص در مثال
Application
Ainu

1

2

 3اختصارات انگليسی و فارسی بکار رفته در اين مقاله ،به ترتيب ،به شرح زير میباشند:

APPL: applicative, INTR: intransitive, POSS: possession, TR: transitive, SG: singular, 1: 1 st person, 2: 2st
person, 3: 3st person.

الحاق :وند الحاقی؛ التز :وند التزامی؛  :1اول شخص؛  :2دوم شخص؛  :3سوم شخص.
 4تا آنجا که نگارندگان اين مقاله اطالع دارند استعمال اصطالحهای الحاق و ساخت الحاقی در پژوهشهای صورت گرفته بر روی زبانهای ايرانی
در دو اثر کريمی ( )2014و صديقی ( )2007يافت میشود .اما نکته قابل ذکر اين است که استفاده از اصطالح الحاق توسط اين نويسندگان ناظر بر
گسترش و تعميم نظری اين فرايند در تحليل ساختهای کٌنايی در زبان کردی و ساختهای الزم يک شخصه در زبان فارسی میباشد و در هيچ
يک از اين آثار تحليل ساختهای الحاقی آنگونه که در ادبيات توصيفی و ردهشناسی مطرح هست مدنظر نبوده است .
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( )a2افزوده مکانی توسط حرف اضافه به گروه فعلی اضافه شده است اين در حالی است که در جفت الحاقی
متناظر( )b2حرف اضافه از ساخت جمله حذف گرديده و در مقابل يک تکواژ وابسته به فعل اضافه گرديده است .از نظر
سازهای ،در ساخت الحاقی ،متعاقب انضمام حرف اضافه به فعل ،گروه حرف اضافهای افزوده ظاهراً به يک گروه اسمی


تبديل شده است . 1اين پژوهش عالوه بر توصيف دقيق اين ساختها ،تحليلی نظری از چگونگی اشتقاق اين ساختها در
چارچوب انگاره زايشی ارائه خواهد کرد.
ساختار مقاله بدين شرح است که در بخش دوم پيشينه پژوهش در ارتباط با ساخت الحاقی در زبانهای مختلف ارائه
ساختها در کردی

یشود .بخش سوم به معرفی و توصيف ساخت الحاقی با تکيه بر ويژگیهای نحوی-ساختواژی اين
م
یشود و در نهايت نتايج
تها ارائه م 
کلهری اختصاص دارد .در بخش چهارم تحليل نظری چگونگی اشتقاق اين ساخ 
یدهد.
بدست آمده از پژوهش بخش پنجم را شکل م 
 .2پیشینه پژوهش
يکی از مهمترين پژوهشهايی که در ادبيات نظری در خصوص ساختهای الحاقی در چهارچوب نظريۀ حاکميت و
مرجعگزينی صورت گرفته انضمام بيکر ( )1988است .بيکر ( )1988ساخت الحاقی را نتيجۀ عملکرد فرايند انضمام
میداند که نمونهای از گشتار حرکت آلفا محسوب میشود .انضمام ،اضافه شدن يک هستۀ  Xبه يک هستۀ  Yحاکم
مثل فعل است .به عقيدۀ بيکر ،تکواژ الحاقی به عنوان يک مقولۀ واژگانی مستقل در زيرساخت نحوی مشتق میشود و
سپس از جايگاه اصلی خود حرکت میکند و به فعل منضم میشود (بيکر .)19 :1988 ،تکواژ الحاقی فعلی زمانی ايجاد
میشود که يک حرف اضافه از جايگاه اصلی خود حرکت کرده و به فعل منضم شده باشد.
مارانتز ( )1993ساختهای الحاقی را بر اساس مفهوم حاکميت تحليل کرده است .مارانتز ( )1993چنين مطرح میکند
که وند الحاقی رفتاری مشابه با فعل دارد و به لحاظ معنايی میتواند يک موضوع رويدادی را در قالب يک گروه فعلی به
عنوان متمم خود بپذيرد (مارانتز .)114 :1993 ،اين وند الحاقی در برخی زبانها میتواند نمود آوايی داشته باشد و در

برخی ديگر میتواند بدون تظاهر آوايی باشد .در روند اشتقاق ،فعل و وند الحاقی از طريق ارتقاء ،2جذب 3و يا ادغام 4در
1البته آنچه که در آثار ردهشناختی در خصوص ارتقاء موضوع غيرفاعلی ( )Obliqueبه موضوع مفعولی در ساختهای الحاقی از آن ياد میشود مبتنی بر
ملغمهای از ويژگیهای دستوری و معنايی/نقشی موضوع ارتقاء يافته است .گاهاً در يک زبان ،موضوع ارتقاءيافته به يک مفعول تمام عيار فعل تبديل میشود
و مختصههای دستوری يک مفعول را از خود نشان میدهد (همچون مفعول الحاقی در بندهای الزم در زبانهای سواحيلی و ياگوا) .اين در حالی است که
الحاقیسازی موضوع غيرفاعلی در بعضی از زبانها صرفاً به تغيير مقولۀ دستوری آن موضوع از گروه حرف اضافهای به گروه اسمی میانجامد و اين گروه
اسمی الحاقی اصوالً مفعول جديد محسوب نمیشود .در اين گونه از زبانها ،الحاقی سازی موضوع غيرفاعلی باعث ايجاد خوانش تاکيدی آن موضوع میشود
(همچون الحاقیسازی موضوع غيرفاعلی در زبانهای چِوا ( )Chewaو نِزپِرس ( .))Nez Perceلذا اصطالح "ارتقاء" موضوع در تعريف ساختهای
الحاقی صرفاً تمايلی ردهشناختی است نه يک مختصۀ همگانی و جهانشمول .همانگونه که در بخشهای متعاقب ذکر آن خواهد رفت ،عمده کارکرد
معنايی/نقشی الحاقیسازی در کردی کلهری بهدست دادن خوانش تاکيد اطالعی از موضوع الحاقیشده است و لزوماً ارتقاء دستوری در آن تعبير که آن
گروه اسمی ويژگیهای يک موضوع درونی را از خود نشان دهد موضوعيت نمی يابد؛ اگرچه چنانچه استدالل خواهد شد موضوع الحاقی جديد با تغيير مقوله
به گروه اسمی تابع اصول و شروط حاکم بر توزيع گروههای اسمی خواهد بود.

2

Raising
3
Adjunction
4
Merge
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کنار هم قرار میگيرند .مارانتز معتقد است که تشکيل ساخت الحاقی از طريق انضمام باعث میشود که موضوع پذيرا
ويژگیهای مفعولی خود را از دست بدهد؛ درحالیکه تشکيل اين ساختها از طريق فرايند جذب باعث حفظ

ويژگیهای مفعولی میشود (پولکانن .)2008 ،1به طور کلی میتوان گفت که تحليل مارانتز ( )1993به نوعی اصالح و
بهسازی تحليل بيکر ( )1988است .در طرح مارانتز وند الحاقی ديگر حرف اضافه نيست بلکه يک وند فعلی است .عالوه
بر اين هستۀ فعلی با وند الحاقی ادغام شده و در سمت چپ آن قرار گرفته است و محدوديت حرکت هسته نيز به درستی
در آن رعايت شده است.
پولکانن ( )2008تحليل نحوی ديگری از ساختهای الحاقی ارائه میدهد که تا حدودی مشابه نظر مارانتز ()1993
است .در طرح مارانتز ( )1993وندهای الحاقی عناصری هستند که يک رويداد را به عنوان موضوع خود میپذيرند و يک
عنصر نحوی که به لحاظ معنايی به رويداد مرتبط است را به ساخت معرفی میکنند .پولکانن ( )2008طرح مارانتز را با

نظريۀ کرتزر ( )1994ترکيب میکند .وی هستۀ الحاق 2و هستۀ جهت 3را دو هستۀ نقشی میداند که باالتر از هستۀ فعلی

و ريشه قرار دارند .پولکانن معتقد است که عناصری که موضوعهای غيراصلی را به ساخت موضوعی معرفی میکنند
هستههای نحوی هستند .اين هستههای نحوی با متممها و مشخصگرهای خود از طريق ترکيب معنايی ادغام میشوند
(پولکانن .)6 :2008 ،وی معتقد است که موضوعهای غيراصلی توسط هفت هستۀ نقشی مختلف به ساخت جمالت
معرفی میشوند .يکی از هستههای معرف موضوع ،هستۀ الحاق است که يک موضوع جديد را به ساخت میافزايد.

پولکانن ( )2008اين هسته را با توجه به متممی که میپذيرد به دو نوع تقسيم میکند :ساخت الحاقی فرازين  4و ساخت

الحاقی فرودين .5ساختهای الحاقی فرازين را به لحاظ سنتی ساخت الحاقی متقارن و نوع فرودين آن را ساخت الحاقی
نامتقارن مینامند (بيکر1998 ،؛ مچومبو .)1993 ،هر يک از اين انواع الحاقها معنای واژگانی متفاوتی دارند .پولکانن
تفاوت زبانها را در انتخاب و نحوۀ بهکارگيری اين هستههای نقشی میداند.
 .3ساخت الحاقی در كردی كلهری
کردی کلهری مانند ديگر زبانهای ايرانی زبانی ضمير انداز است و فاعل را میتوان از طريق شناسۀ روی فعل بازيابی
کرد؛ در اين زبان نيز مانند بسياری ديگر از زبانهای ايرانی فعل به لحاظ شخص و شمار تصريف میشود و اين ويژگیها
را از طريق شناسۀ روی فعل نشان میدهد .ساخت زيربنايی جمالت در کردی کلهری به صورت فاعل-مفعول-فعل
( )SOVاست در گويش کلهری ،فرايندهايی وجود دارد که عالوه بر تغيير توالی واژهها ،تغييرات نحوی ديگری نيز در
سطح جمله پديد میآورند:
mał.
خانه حرفاضافه

(3) a. wæ Reza wet-em
bᵻ-ču
ra
.3مفرد-حال.رو-التز .1مفرد -گذشته.گفتن رضا حرفاضافه
‘به رضا گفتم (که) به خانه برود’.

خانه

b. wet-em-æ
Reza bᵻ-ču-Ø-æ
mał.
رضا الحاق.1-مفرد-گذشته.گفتن
الحاق.3-مفرد-حال.رو-التز
1

Pylkkanen
.Applicative Head
3
Voice head
2

High Applicative
Low Applicative

4
5
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‘به رضا گفتم (که) به خانه برود’.
čᵻ-m.
.1مفرد-حال .رفتن

(4) a. ra
mał
خانه حرفاضافه
‘(من) به خانه میروم’.

b. čᵻ-m-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-حال.رفتن
خانه
‘(من) به خانه میروم’.

همانطور که مالحظه میشود در جملههای ( )aمفعول جمله با حرف اضافه همراه شده است و در جايگاه قبل از فعل
قرار گرفته است اما در جملههای متناظر ( )bحرفاضافۀ همراه مفعول حذف شده و تکواژ  -æبه صورت پسوند به فعل
اضافه شده است .اضافه شدن اين پسوند به فعل ،تغيير توالی واژهها را به همراه دارد .از سوی ديگر ،پسوند  -æو حرف
اضافه در توزيع تکميلی هستند؛ به اين معنا که زمانیکه گروه حرف اضافه با فعل همراه شود تکواژ  -æنمیتواند به
صورت پسوند به فعل اضافه شود و متقابالً زمانیکه پسوند  -æبا فعل همراه است حرف اضافه از گروه حرف اضافه
حذف و تبديل به گروه اسمی میشود .مثال زير غير دستوری بودن کاربرد همزمان حرف اضافه و تکواژ الحاقی را نشان
میدهد:
mał.
خانه

حرف اضافه

*(5). čᵻ-m-æ

ra

الحاق.1-مفرد-حال.رفتن
‘به خانه میروم’.

در مطالعۀ ساختهای الحاقی ،بررسی رفتار نحوی و نقش معنايی مفعولها و همچنين ميزان گذرايی فعلهای پايه بسيار
حائز اهميت است؛ چرا که اين دو پارامتر موجب تفاوت ساختهای الحاقی در زبانهای مختلف هستند .از اين رو
نخست ،ميزان گذرايی فعل پايه و امکان توليد ساخت الحاقی از انواع فعلها را مورد بررسی قرار میدهيم.
 .1-3الحاقی سازی و میزان گذرايی فعلها

در زير بخش  1-1-3الحاقی سازی با فعل الزم ،در زيربخش  2-1-3الحاقی سازی با فعل متعدی تک مفعولی و در
یشود.
زيربخش  3-1-3الحاقی سازی با فعل دو مفعولی معرفی و توصيف م 
 .1-1-3الحاقیسازی با فعل الزم

1

ساختهای الحاقی غالباً از فعل پايۀ گذرا ايجاد میشوند البته در زبانهايی چون زبان اليی به همراه فعل الزم نيز ساخت
الحاقی بهکار برده میشود .حال با ارائۀ مثالهايی از گويش کلهری به بررسی الحاقیسازی با فعل الزم در اين گويش
میپردازيم .در مثالهای زير ،جمالت ( )aصورت غيرالحاقی و جمالت ( )bما بهازای الحاقی آنها را به نمايش
میگذارد:
(6).
( Čᵻgen :مصدر رفتن)
Lai

1
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a. čᵻ-m
ra
deišt.
بيرون حرفاضافه .1مفرد-گذشته.رفتن
‘(من) بيرون رفتم’.
b. čᵻ-m-æ
deišt.
بيرون الحاقی.1-مفرد-گذشته.رفتن
‘(من) بيرون رفتم’.
( Wᵻsan:مصدر ماندن)
a. Le
حرفاضافه

mał wes-em.
.1مفرد-حال.ماندن خانه

b. wᵻs-em-æ
mał.
خانه الحاق.1-مفرد-حال.ماندن
‘(من) خانه میمانم’.
( :مصدر خنديدن) Xænesen
xænes-em .

Reza

.1مفرد-گذشته.خنديدن رضا
Reza
رضا

a. wæ
حرفاضافه

b. xænes-em- æ
الحاق.1-مفرد-گذشته.خنديدن
‘به رضا خنديدم’.

جمالت فوق نشان میدهند که در گويش کلهری میتوان با افعال الزم ساخت الحاقی ايجاد کرد .البته بايد متذکر شد که
در اين گويش با همۀ افعال الزم نمیتوان ساخت الحاقی ايجاد کرد .مثال زير اين موضوع را به خوبی نشان میدهد:
(7) a. Ali le
tæsadef
mᵻrd-Ø.
.3مفرد-گذشته.مردن تصادف حرفاضافه علی
‘علی در تصادف مرد (کشته شد)’.
tæsadef.
تصادف

b. *Ali mᵻrd-Ø-æ
الحاق.3-مفرد-گذشته.مردن علی
‘علی در تصادف مرد (کشته شد)’.

به طور کلی ،عالوه بر فعلهايی که در مثالهای فوق ذکر شدهاند ،فعلهای الزم زير میتوانند در تشکيل ساخت الحاقی
به کار روند:
پريدن در
افتادن روی
دويدن به سوی
خنديدن به

)Pærin (wæ

رفتن به

)Kæften (wæ

آمدن به

(Dævin (wæ

رسيدن به

)Xænesen (wæ

)Čᵻgen (wæ/ ra
)Haten (wæ/ ra
)Ræsin (wæ

نشستن در /در کنار

)Ništen (le/ wæ

بودن

)Buyen (wæ/ le
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 .2-1-3الحاقیسازی با فعل متعدی

جمالت زير نمونههايی از کاربرد ساخت الحاقی به همراه فعلهای متعدی است:
(8).
Bᵻrden:

(مصدر بردن)
ra
kᵻtawxanæ bᵻrd-em
حرفاضافه
 .1مفرد-گذشته.بردن کتابخانه
bᵻrd-em-æ
kᵻtawxanæ.
الحاق.1-مفرد-گذشته.بردن
کتابخانه

a. kᵻtaw-æ
معرفه-کتاب
b. kᵻtaw-æ
معرفه-کتاب

’کتاب را به کتابخانه بردم ’
Dayen:

(مصدر زدن)

a. le
menal-æ
معرفه-بچه حرفاضافه

da-n.
.3جمع-گذشته.زدن

b. da-n-æ
menal-æ .
معرفه-بچه الحاق.3-جمع-گذشته.زدن
’ (آنها) بچه را کتک زدند’ .
(مصدر آوردن) Hawᵻrden :
a. dusæm hawᵻrd-em
wæ / ra
حرفاضافه .1مفرد-گذشته.آوردن دوستم

mał.
خانه

b. dusæm hawᵻrd-em-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-گذشته.آوردن دوستم
خانه
‘دوستم را به خانه آوردم’.
Nüsanen:

(مصدر نوشتن)
nüsan-em.

Reza

.1مفرد-گذشته.نوشتن رضا

wæ

a. name

حرفاضافه نامه

b. name nüsan-em-æ
Reza
نامه
رضا الحاق.1-مفرد-گذشته.نوشتن
‘نامهای به رضا نوشتم’.

در مثالهای باال ،جمالت ( )aصورت غيرالحاقی و جمالت ( )bشکل الحاقی جمالت مورد نظر هستند .همانطور که
مشاهده میشود کاربرد فعل متعدی با ساخت الحاقی نيز منجر به اشتقاق جمالت کامالً دستوری شده است .البته تنها
برخی از افعال متعدی قادر به شرکت در ساخت الحاقی هستند فعلهای زير از آن دستهاند:
زنگ زدن به

(Zæŋ dayen (wæ

آوردن به

ترکاندن

)Terækanen (wæ

بردن به

حسادت کردن به
ريختن بر

)Hæsüdi kᵻrden(wæ
(Rešanen (wæ

زدن به /برخورد کردن با
نوشتن به

)Hawᵻrden (wæ / ra
)Bᵻrden (wæ
)Dayen (le
)Nüsanen(wæ
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چسباندن به

(Čæspanen (wæ

پهن کردن

)Alxesen(wæ

(Guš dayen (wæ

گوش دادن به
رنجاندن از

)Rænjanen (le

پناه بردن به

)Pæna bᵻrden (wæ

 .3-1-3الحاقیسازی با فعل دومفعولی

زبانها افعال دو مفعولی کمتری نسبت به افعال گذرا دارند .جمالتی که دارای فعل دو مفعولی هستند را ساخت دو
مفعولی میگويند؛ به عبارت ديگر ،ساخت دو مفعولی ساختی است که شامل يک فعل (دو مفعولی) ،يک عامل ،يک

موضوع گيرنده و يا شبيه آن و يک موضوع پذيرنده میباشد (رضايی و هوشمند .)1391 ،کيتيال )2006( 1معتقد است

که اگر زبانی فعل دو مفعولی داشته باشد فعل دادن در ميان آنهاست و چنانچه زبانی تنها يک فعل دو مفعولی داشته
باشد آن فعل حتماً فعل دادن است .جمالت ( )aدر مثالهای زير نمونۀ ساخت دو مفعولی و جمالت ( )bنمونۀ ساخت
الحاقی همراه با افعال دو مفعولی در کردی کلهری هستند:
(مصدر دادن)
da-n
wæ Reza.
رضا حرفاضافه  .3جمع-گذشته.دادن

(9).
Dayen:

a. Kᵻtaw-ayl-æ
معرفه-جمع-کتاب

b. Kᵻtaw-ayl-æ
da-n-æ
Reza.
رضا الحاق .3جمع-گذشته.دادن معرفه-جمع-کتاب
‘(آنها) کتابها را به رضا دادند’.
(مصدر فروختن) Frušan :
Reza.
رضا

wæ

حرفاضافه

a. Kᵻtaw-æ

fruš-an

.3جمع-گذشته.فروختن معرفه-کتاب

b. Kᵻtaw-æ
fruš-an-æ
Reza.
الحاق.3-جمع-گذشته.فروختن معرفه-کتاب
رضا
‘(آنها) کتاب را به رضا فروختند’.

فهرست زير مجموعهای از افعال دو مفعولی است که در تشکيل ساخت الحاقی به کار گرفته میشوند:
دادن به

)Dayen (wæ

فرستادن برای

)Kᵻl kᵻrden (ra

فروختن به

(Frušan (wæ

پنهان کردن از

)Ešar kᵻrden (le

دزديدن از

)Dezin (le/wæ

تقسيم کردن (برای)

)Bæš kᵻrden (ra

قول دادن به

نگه داشتن برای

)Gerten (ra

)Qowl dayen (wæ

برداشتن از

)Lawᵻrden (le /wæ

گذاشتن بر

)Nayen (wæ

خريدن از

)Sænen (le/ wæ

رساندن به

)Ræsânen (wæ

بنابراين در گويش کلهری با هر سه نوع فعل الزم ،متعدی تک مفعولی و متعدی دو مفعولی که با يکی از حروف اضافۀ
 wæو  raبه معنای به و  leبه معنای از همراه باشند میتوان ساخت الحاقی را به کار گرفت.
Kittila

1

107

ساخت الحاقی :توصيف و پيامدهای نظری

 .2-3انواع ساخت الحاقی بر اساس نقش معنايی موضوع اضافه شده

همانگونه که ذکر آن رفت اصطالح ساخت الحاقی در رابطه با ساختهايی به کار میرود که از پيوستن يک تکواژ به
فعل و افزودن يک موضوع جديد به ظرفيت فعل شکل میگيرند .اين موضوع جديد در زبانهای مختلف میتواند دارای
نقشهای معنايی بهرهور ،ابزار ،مکان ،جهت و غيره باشد .الحاقیها بر اساس نقش معنايی موضوع اضافه شده دارای انواع
متفاوتی هستند .ساختهای الحاقی بهرهور /متضرر ،ابزاری و مکانی از رايجترين انواع اين ساختها میباشند .يکی از
انواع ساختهای الحاقی که در گويش کلهری کاربرد بسيار دارد ساخت الحاقی بهرهوری /متضرر است که معموالً با
فعل دو مفعولی دادن و افعال مرکبی که با اين فعل ساخته میشوند ايجاد میشود:
)(10
a. kᵻtaw-æ
da-m
wæ
Reza.
.1مفرد-حال.دادن معرفه-کتاب
رضا حرفاضافه
b. kᵻtaw-æ da-m-æ
Reza.
رضا الحاق.1-مفرد-حال.دادن معرفه-کتاب
‘(من) کتاب را به رضا میدهم’.
c. wæ
pe xænes-em.
.1مفرد-گذشته.خنديدن او حرفاضافه
d. xænes-em-æ
pe.
الحاق.1-مفرد-گذشته.خنديدن
او
‘به او خنديدم’.

همانطور که جمالت فوق نشان میدهند توالی واژهها در ساخت الحاقی بهرهوری /متضرر متشکل از فعل دو مفعولی به
صورت  NP-V-NPو در ساخت بهرهوری متشکل از فعل تک مفعولی به صورت  V-NPمیباشد؛ يعنی مفعول
الحاقی همواره با فعل همجوار است.
نوع ديگری از ساختهای الحاقی در اين گويش ،ساخت الحاقی مکانی است .مفعول الحاقی در اين نوع ساخت
دارای نقش معنايی مکان می باشد و بعد از فعل جمله قرار میگيرد:
mał .
خانه

bᵻrd-Ø-æ

(11).
a. kᵻtaw-æ

الحاق.3-مفرد-گذشته.بردن معرفه-کتاب
‘کتاب را به خانه برد’.
b. čᵻ-n-æ
deišt
الحاق.3-جمع-حال.رفتن
بيرون
‘(آنها) بيرون میروند’.

c. Sara Reza kᵻl kᵻrd-Ø-æ
mał
الحاق.3-مفرد-گذشته.کردن فرستادن رضا سارا
خانه
‘سارا رضا را به خانه فرستاد’.
mædresæ
مدرسه

e. ha-m-æ
الحاق.1-مفرد-حال.بودن
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‘در مدرسهام’.

جمالت زير معادل غيرالحاقی ساختهای الحاقی فوق الذکر را در گويش کلهری نشان میدهند:

(12). a. kᵻtaw-æ bᵻrd-Ø ra mał.
b. č-in ra deišt.
c. Sara Reza kᵻl kᵻrd-Ø ra mał.
e. ham wæ mał.

انتخاب صورت الحاقی و يا غيرالحاقی جمله در گويش کلهری بنا به داليل نحوی-کالمی صورت میپذيرد .زمانیکه

تأکيد جمله بر مفعول غيرمستقيم واقع شود گويشور ،گونۀ الحاقی را بهکار میگيرد .لمبرکت )1994( 1از آزمون پرسش
یکند .بر اساس
و پاسخ به عنوان ابزاری برای تشخيص سازههای دارای اطالع کهنه (مبتدا) و اطالع جديد (کانون) ياد م 
اين آزمون ،عناصری که در صورت سوال حضور دارند مبتدا و عناصر جديدی که در پاسخ به سوال بيان میشوند کانون
هستند .پرسش و پاسخ زير کانونی بودن مفعول الحاقی را نشان میدهد:
(13).
A: Kᵻtaw-æ wæ Reza da-m.
.1مفرد-گذشته.دادن رضا حرف اضافه معرفه-کتاب
‘کتاب را به رضا دادم’.
B: kᵻtaw-æ
da-id
wæ
?ki
چه کسی حرف اضافه .2مفرد-گذشته.دادن معرفه-کتاب
‘کتاب را به کی دادی؟ ‘
A: kᵻtaw-æ da-m-æ
Reza
رضا الحاق.1-مفرد-گذشته.دادن معرفه-کتاب
‘کتاب را دادم به رضا‘.

همانگونه که مشاهده میشود مفعول الحاقی (رضا) عنصری است که در صورت سوال حضور نداشته است بنابراين
کانون جملۀ فوق خواهد بود .گويش کلهری از يک تکواژ واحد برای نشان دادن ساختهای الحاقی متفاوت استفاده
میکند:

(14) a. kᵻtaw-æ da-m-æ
Sara.
سارا الحاق.1-مفرد-گذشته.دادن معرفه-کتاب
‘کتاب را به سارا دادم’.
b. kᵻtaw-æ
bᵻrd-em-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-گذشته.بردن معرفه-کتاب
خانه
‘کتاب را به خانه بردم’.

جملۀ اول ساخت الحاقی بهرهوری و جملهی دوم ساخت الحاقی مکانی است .حرف اضافههای معادل اين تکواژها که در
صورتهای غيرالحاقی به کار گرفته شدهاند  wæو raهستند که اولی به معنای به و دومی به معنای برای /به میباشد.
نکتۀ حائز اهميت در رابطه با اين حروف اضافه اين است که زمانیکه حرف اضافۀ  raدر معنای به بکار برود میتوان از

K. Lambrecht

1
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آن جمله صورت الحاقی ايجاد کرد اما زمانیکه معنای اين حرف اضافه برای باشد نمیتوان از آن ساخت الحاقی
ساخت:

kᵻl
kᵻrd-em.
.1مفرد-گذشته.کردن فرستادن

(15) a. kᵻtaw-æ ra Reza
رضا برای معرفه-کتاب
‘کتاب را برای رضا فرستادم’.

b. * kᵻtaw-a
kᵻl
kᵻrd-em-æ
Reza.
رضا بهرهور.1-مفرد-گذشته.کردن فرستادن معرفه-کتاب
‘کتاب را برای رضا فرستادم’.
خانه

c. kᵻtaw-æ
kᵻl
kᵻrd-em
ra mał.
.1مفرد-گذشته.کردن فرستادن معرفه-کتاب
به
‘کتاب را به خانه فرستادم (ارسال کردم)’.

kᵻl
kᵻrd-em-æ
mał.
مکانی.1-مفرد-گذشته.کردن فرستادن
خانه

d. kᵻtaw-æ
معرفه-کتاب

‘کتاب را به خانه فرستادم (ارسال کردم)’.
e. menal-æ ra
Reza
xæn-es.
.3مفرد-گذشته.خنديدن رضا حرف اضافه معرفه-بچه
‘بچه برای رضا خنديد’.
f. *menal-æ
xæn-es-æ
Reza .
الحاق.3-مفرد-گذشته.خنديدن معرفه-بچه
رضا
‘بچه برای رضا خنديد’.
g. menal-æ wæ
Reza
xæn-es.
.3مفرد-گذشته.خنديدن رضا حرفاضافه معرفه-بچه
‘بچه به رضا خنديد’.
رضا

h. menal-æ
xæn-es-æ
Reza.
معرفه-بچه
الحاق.3-مفرد-گذشته.خنديدن
‘بچه به رضا خنديد’.

خانه

i. kᵻtaw-æ
ba-m
ra
mał.
حرفاضافه .1مفرد-حال.بردن معرفه-کتاب
‘کتاب را به خانه میبرم’.
j. kᵻtaw-æ
ba-m-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-حال.بردن معرفه-کتاب
خانه
‘کتاب را به خانه میبرم’.
ba-m.
.1مفرد-حال.بردن

ra
Nima
برای
نيما

k. kᵻtaw-æ
معرفه-کتاب

‘کتاب را برای نيما میبرم’.
l. * kᵻtaw-æ
ba-m-æ
Nima.
الحاق.1-مفرد-حال.بردن معرفه-کتاب
نيما
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‘کتاب را برای نيما میبرم’.

نکتۀ قابل تامل ديگری که از دادههای ( )15قابل استنتاج است اين است که آنچه وند الحاقی منضم به فعل خوانده
يفيافتۀ حروف اضافه در کلهری نيست؛ چرا که اگر چنين بود بافت آوايی مقيد کنندۀ
میشود صرفاً صورت آوايی تخف 

یبايست ،در شرايط يکسان ،متفاوت عمل کند .در مثالهای ( f ،bو  )lحرف اضافۀ  raقابليت
اين تخفيف آوايی نم 
مثالها اين قابليت وجود دارد .حساسيت به مشخصههای
تخفيف آوايی را ،به زعم تحليل آوايی ،ندارد حال آنکه در ساير 
یباشد اين در حالی
معنايی و نحوی موضوع-محمول عامل قابليت/عدم قابليت انضمام نحوی-ساختواژی عنصر الحاقی م 
است که بافتهای مقيدکنندۀ آوايی تخفيف به چنين اطالعاتی نه دسترسی دارند و نه حساسيت .در سويی ديگر ،حروف
اضافهای که قابليت انضمام بهصورت وند الحاقی با تبعات نحوی /ساختواژی را دارند حروف اضافۀ  wæو  raبه معنای

یدهند که بتوان ،مبتنی بر آن ،صورتبندی
طبقهای طبيعی را شکل نم 
یباشند که به لحاظ آوايی 
به و  leبه معنای از م 
خالهای اتفاقی بيشماری در
قاعدهای آوايی (تخفيف) را به دست داد چرا که اين صورتبندی هرطور طراحی شود دارای 

درونداد اين قاعده چه در حوزۀ اين سه حرف اضافه و چه در حوزۀ ساير حروف اضافۀ مشابه خواهد بود.1
 .3-3موضوع الحاقی و حركت

همانگونه که در بخش  2-3ذکر آن رفت الحاقیسازی مفعول غيرمستقيم در ساختهای متعدی دو مفعولی خوانش
یسازد .اين بدان معناست که موضوع هدف/مفعول غيرمستقيم به عنوان يک
تأکيد اطالعی را بر اين گروه اسمی مترتب م 
يينتر از فاعل
گروه اسمی الحاقی از جايگاه موضوعی خود حرکت و به جايگاهی غيرموضوع که آن را جايگاه کانون پا 
یکند (ن.ک بخش  .)2-4با در نظر گرفتن اين مفروضات ،اين پرسش قابل طرح است که
یکنيم حرکت م 
فرض م 
اضافهای (غيرالحاقی) به گروه اسمی (الحاقی) تغيير مقوله داده باشد آيا اين
چنانچه مفعول غيرمستقيم از گروه حرف 
مقولهبندی جديد گروه اسمی را به تبعيت از اصول و شروط ناظر بر حرکت گروه اسمی وا میدارد؟ پاسخ به اين پرسش

را با بررسی حرکت در ساخت مجهول بندهای متعدی دو مفعولی دنبال میکنيم.
در گويش کلهری مفعولها در رابطه با فرايند مجهولسازی رفتاری نامتقارن از خود نشان میدهند و تنها مفعول
مستقيم قادر است که در جايگاه فاعل روساختی جملۀ مجهول قرار گيرد:

(16). a. adres-ayl-a le/ wæ Reza grt-em.
جمع-آدرس
از
.1مفرد-گذشته.گرفتن رضا
gr-ya-n.

‘آدرسها را از رضا گرفتم’.

b. adres-ayl-a le/ wæ Reza

1ذکر اين نکته ضروری است که وندهای الحاقی در زبانهايی که در نظام دستوری/صرفی خود از آنها بهره میبرند گاهاً ،به لحاظ تاريخی ،صورت آوايی
تخفيف يافتۀ افعال کمکی و يا حروف اضافه هستند .لذا مسئله تحليل همزمانی در اين خصوص اين است که آيا اين صورتها در نظام دستوری يک زبان
صرفاً صورت آوايی تخفيف يافته در نتيجۀ يک قاعدۀ واجشناختی ،بدون تبعات نحوی/صرفی (همچون واژهبستهای ساده و جفت متناظر آنها) هستند يا
اينکه اين صورتهای آوايی تخفيف يافته در نتيجۀ دستوری/صرفی شدگی شمايل يک وند دستوری/صرفی با تبعات نحوی/صرفی/معنايی را به خود
گرفتهاند .بنابراين آنچه دادههای کردی کلهری نشان میدهند حاکی از اين است که وند الحاقی حتی به فرض اينکه به لحاظ تاريخی صورت آوايی تخفيف
يافته باشد در نظام کنونی اين زبان دستخوش صرفی/دستوریشدگی شده است واين به نوبۀ خود سبب خوانش نحوی-معنايی جديد از ساخت الحاقی شده
است.
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از

.3جمع-مجهول-گذشته-گرفتن رضا

جمع-آدرس

‘آدرسها از رضا گرفته شدند’.
c. le/ wæ Reza adres-ayl-a
gr-ya-n.
از
.3جمع-مجهول-گذشته-گرفتن جمع-آدرس رضا
‘از رضا آدرسها گرفته شدند’.

جمله ( )bدر مثالهای فوق نشان میدهد که در صورت مجهول ،مفعول مستقيم در جايگاه فاعل جمله قرار میگيرد و
اين از مطابقه فعل با فاعل مشهود است .در جمله ( )cمفعول غيرمستقيم در جايگاه مشخصگر گروه مبتدا قرار گرفته
است و در واقع اين مفعول مستقيم است که جايگاه فاعل روساختی جمله را اشغال کرده است .مطابقه فعل با فاعل
روساختی (مفعول مستقيم زيرساختی) نشاندهنده جايگاه فاعلی در صورت مجهول است .بنابراين گويش کلهری در
رابطه با فرايند مجهولسازی زبانی مفعول-نامتقارن است بدين معنا که در اين گويش تنها مفعول مستقيم قادر است که
ويژگیهای مفعول اصلی را بروز دهد .حال رفتار مفعولهای الحاقی را نسبت به فرايند مجهولسازی مورد مطالعه قرار
میدهيم:

(17) a. ktaw-eyl-a da-n-æ
Ali.
علی الحاق.3-جمع-گذشته.دادن معرفه-جمع-کتاب
‘کتابها را به علی دادند’.
Ali.

dr-ya-n-æ

b. ktaw-eyl-a

علی الحاق.3-جمع-مجهول.گذشته-دادن معرفه-جمع-کتاب
‘کتابها به علی داده شدند’.
c. *Ali ktaw-eyl-a
dr-ya-n-æ.
الحاق.3-جمع-مجهول.گذشته-دادن معرفه-جمع-کتاب علی
‘کتابها به علی داده شدند’.

همانطور که مشاهده میشود در مثال ( )bمفعول مستقيم در حضور گروه اسمی الحاقی /مفعول غيرمستقيم قابليت
حرکت به جايگاه فاعل و مطابقه با فعل مجهول را دارد .اين در حالی است که مفعول الحاقی نمیتواند در جايگاه فاعل
روساختی جملۀ مجهول قرار بگيرد (مثال (.))c
اهميت نظری عدم قابليت حرکت گروه اسمی الحاقی به جايگاه فاعل در ساخت مجهول در موضوعيت يافتن اصول و
يشبينی نظری ،چنانچه گروه اسمی الحاقی در ساختهای
شروط ناظر بر حرکت گروههای اسمی است .بر اساس پ 
متعدی دو مفعولی ،متعاقب الحاقیسازی و قرارگيری در [ ،]spec, Applجهت القای خوانش تاکيد اطالعی ،به جايگاه
کانون (پايين) ،]spec, Foc[ ،حرکت کند امکان حرکت مجدد به جايگاه فاعل ،]spec, T/Voice[ ،سلب خواهد
شد چرا که جايگاه کانون جايگاهی غيرموضوعی است و جايگاه فاعل جايگاهی موضوعی .حرکت از جايگاه موضوع
(جايگاه ادغام بيرونی موضوع الحاقی) به جايگاه غيرموضوع (جايگاه درونی موضوع الحاقی/کانون) و حرکت مجدد به

جايگاه موضوع (جايگاه فاعل) مصداقی از حرکت نامناسب 1است (چامسکی ،1986 ،اُباتا و اپستاين:)2011 ،

Improper movement

1
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نمودار  )1حرکت نامناسب

يشبينی نظری ،اصوالً امکانپذير
لذا ،عدم حرکت گروه اسمی الحاقی به جايگاه فاعل در ساخت مجهول ،بر اساس پ 

پس از حرکت به جايگاه
يشبينی ديگر اين است که گروه اسمی (مفعول غيرمستقيم) الحاقی 
نيست .2 1با اين حال ،پ 
کانون (غيرموضوعی) همچنان امکان حرکت به جايگاهی در حاشيۀچپ جمله را داشته باشد .در مثالهای زير ،مشهود
است که مفعول الحاقی میتواند به عنوان مبتدا (بدون تکيه تقابلی) و يا کانون (با تکيۀ تقابلی) به جايگاه مبتدا يا کانون که
زبانهای
مثالها اين است که در اين زبان ،همچون ساير 
هر دو غيرموضوعی هستند حرکت کند .نکتۀ قابل توجه در اين 
واژهبست متناظر/ضمير تکراری در
ايرانی ،حرکت گروه اسمی به جايگاه غيرموضوع در حاشيۀ چپ جمله مستلزم ابقای 
جايگاه ادغام اوليه است.
 1البته بايد توجه داشت که عدم توانايی گروه حرف اضافهای مفعول غيرمستقيم (غير الحاقی) در حرکت به جايگاه فاعل ،در مثال ( ،)18به
دليل عدم تناسب مشخصه مقولهای اين گروه (حرف اضافه) با مشخصۀ مقولهای اسم/حرف تعريف در هستۀ زمان يا همان اصل فرافکنی
گسترده ( )EPPميباشد .برايند اين مبحث اين است که اصوالً موضوع هدف (مفعول غيرمستقيم) خواه به شکل گروه اسمی الحاقی خواه به-
صورت گروه حرف اضافهای غيرالحاقی قابليت حرکت به جايگاه فاعل را ندارد .

 2عدم شرکت مفعولهای الحاقی در فرايندهای حرکتی همچون ارتقاء در ساختهای مجهول و يا مبتداسازی نه منحصر به زبان کردی است و نه
الزاماً هميشه تابعی از محدوديتهای مذکور در متن مقاله .به عنوان نمونه ،در زبان انگليسی ساختهای الزم که دستخوش فرايند الحاق
گرديدهاند بهصورت گزينشی ارتقاء موضوع الحاقی را مجاز میشمارند:
(i) John went home.
(ii) *home, John went.
(iii) to home, John went

گروه حرف اضافهای مکان ( )to homeتحت تاثير فرايند الحاقیسازی به گروه اسمی ( )homeتبديل شده است ،اين درحاليست که
موضوع (مکانی) الحاقی قابليت مبتداسازی ندارد ( .)iiچرا که براساس ساخت سازهای انگليسی ،مبتداهای مکانی ،اصوالً میبايست دارای
مقولۀ گروه حرف اضافهای باشند؛ لذا برای بدستدادن خوانش مبتدا از مکان ،انگليسی از نسخۀ غيرالحاقی استفاده میکند (.)iii
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p-e.
او-به

dr-ya-n-æ

(18) .a. Ali, ktaw-eyl-a

الحاق.3-جمع-مجهول.گذشته-دادن معرفه-جمع-کتاب علی
‘علی ،کتابها به او داده شدند’.

او-به

b. Ali, ktaw-eyl-a fruš-ya-n-æ
p-e.
الحاق.3-جمع-مجهول.گذشته-فروختن معرفه-جمع-کتاب علی
‘علی ،کتاب به او فروخته شد’.

نکتۀ قابل تامل در اين ساختها اين است که يک حرف اضافۀ تخفيف يافته به معنی به که اصوالً در ساختار دستوری اين
یشود .اين نکته محرز است که حضور آوايی
واژهبست متناظر/ضمير تکراری م 
زبان استقالل وجودی ندارد ميزبان آوايی 
اين حرف اضافۀ تخفيف يافته مصداقی از درج واژگانی آوايی به عنوان آخرين راه چاره برای جلوگيری از ساقط شدن
واژهبست استقالل آوايی ندارد .عالوه بر اين ،آنچه حضور
بهصورت 
اشتقاق در سطح آوايی است چرا که ضمير تکراری 
یدهد اين است که وند الحاقی – æدر ساختهای الحاقی را نمیتوان صرفاً
اين حرف اضافۀ تخفيفيافته نشان م 
ینشان الحاقی ،حروف اضافه و وند
صورت آوايی تخفيف يافتۀ حروف اضافه قلمداد کرد؛ چرا که در ساختهای ب 
نشاندار
مکانپذير نيست؛ با اين حال در اين ساختهای 
الحاقی در توزيع تکميلی هستند و حضور همزمان اين دو عنصر ا 
که حرکت گروه اسمی الحاقی به جايگاه غيرموضوعی در حاشيۀ چپ جمله صورت پذيرفته است هر دو حرف اضافۀ
تخفيف يافته و وند الحاقی در تنوع آزاد هستند .چنانچه وند الحاقی صرفاً صورت آوايی تخفيف يافتۀ حروف اضافه بود
انتظار میرفت که در اين ساختها يا حرف اضافۀ اصلی (صورت آوايی تخفيف نيافته) و يا صورت تخفيفيافتۀ
حرفاضافه بدون حضور وند الحاقی ظاهر گردد .حال آنکه چنين نيست.

برايند مبحث فوق اين است که در کردی کلهری مفعولها در رابطه با فرايند مجهولسازی رفتار متفاوتی دارند و از
اين لحاظ در زمرۀ زبانهای مفعول-نامتقارن قرار میگيرد .همچنين دريافتيم که مفعول الحاقی نيز رفتاری مشابه با مفعول
غيرمستقيم در جمالت غيرالحاقی دارد و تنها در صورتیکه مبتدا/کانون واقع شود میتواند در حاشيۀ چپ جمله قرار
گيرد.
 .4اشتقاق ساخت الحاقی
همانطور که در بخشهای قبلی ذکر شد ساختهای الحاقی در اين گويش در اکثر مواقع خوانش بهرهوری و مکانی
دارند .برای تشکيل انواع متفاوت ساختهای الحاقی در گويش کلهری از تکواژ واحد – æاستفاده میشود .اين تکواژ با
پيوستن به فعل و معموالً تغيير نقش يک موضوع غيرمفعولی به نقش مفعولی باعث تشکيل ساخت الحاقی در گويش
مذکور میشود:

ra
mał.
خانه حرفاضافه

(19) a. Čᵻ-m
.1مفرد-حال.رفتن
‘(من) به خانه میروم’.

b. Čᵻ-m-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-حال.رفتن
خانه
‘(من) به خانه میروم’.
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بر اساس تحليلی که پولکانن ( )2008در رابطه با ساختهای الحاقی به دست میدهد وند الحاقی به عنوان هستۀ الحاق و
موضوع الحاقی نيز در جايگاه مشخصگر گروه الحاق ادغام میشود .وی همچنين روشهايی را نيز برای تعيين نوع الحاق
پيشنهاد میکند .در اين بخش بر آنيم تا روشهای پيشنهادی پولکانن را با دادههايی از کردی کلهری بيازماييم و دريابيم
که تحليل وی تا چه اندازه میتواند اين دادهها را توجيه کند.
 .1-4ساخت الحاقی فرازين

در ساخت الحاقی فرازين ،هستۀ الحاق ارتباط معنايی ميان مفعول الحاقی و رويداد توصيف شده توسط فعل را نشان
میدهد .الحاق فرازين در جايگاهی باالتر از گروه فعلی و پايينتر از جايگاه موضوع بيرونی قرار دارد (پولکانن2008 ،؛

جئونگ .)2006 ، 1هستۀ الحاق فرازين به لحاظ معنايی با گروه فعلی متمم خود ترکيب میشود و يک شرکت کننده را
توسط قاعدۀ شناسايی رخداد 2به رويداد جمله اضافه میکند (کوروو .)2003 ،3پولکانن معتقد است که در اين نوع
الحاق ،هستهها انواع متفاوتی از جمله ابزاری ،بهرهور ،متضرر و غيره هستند (پولکانن .)21 :2001 ،ساختار کلی
ساختهای الحاقی فرازين به صورت زير است:

(کوروو)21 :2003 ،
نمودار  )2ساختار نحوی الحاقی فرازين

در اين ساختار ،مفعول الحاقی باالتر از مفعول مستقيم جمله و در جايگاه مشخصگر گروه الحاقی قرار دارد .مفعول
مستقيم نيز به عنوان متمم هستۀ فعلی ادغام شده است .بنابراين همانگونه که مشاهده میشود مفعول الحاقی به صورت
نامتقارن مفعول مستقيم را سازهفرمانی میکند (بارس و لزنيک1986 ،؛ مارانتز.)1993 ،
 .2-4ساخت الحاقی فرودين

در ساخت الحاقی فرودين ،هستۀ الحاق موضوع الحاقی را به مفعول پيوند میدهد .به لحاظ ساختاری ،الحاق فرودين
بالفاصله پايينتر از گروه فعلی قرار دارد .اين گروه فعلی دارای يک مفعول مستقيم میباشد که در ساخت نحوی به
عنوان متمم هستۀ الحاقی قرار میگيرد .نمودار زير ساختار کلی اين نوع الحاقیها را نشان میدهد:

1

Y. Jeong
Event Identification
3
M. Cuervo
2
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نمودار  )3ساختار نحوی الحاقی فرودين

(کوروو)21 :2003 ،

گروه حرف تعريف باالتر ،مفعول الحاقی است و گروه حرف تعريف پايين که به عنوان متمم هستۀ الحاق قرار گرفته
است مفعول مستقيم جمله میباشد .به عبارت ديگر ،در اين نوع الحاق نيز مفعول غيرمستقيم به صورت نامتقارن مفعول
مستقيم را سازهفرمانی میکند.
الحاق فرودين دارای دو موضوع مفعول مستقيم و مفعول غيرمستقيم است (پولکانن .)2008 ،پولکانن ( )2008ادعا
میکند که موضوعهای الحاق فرودين هيچگونه رابطۀ معنايی با فعل ندارند و تنها انتقال مالکيت به مفعول مستقيم را نشان
میدهند .بر اين مبنا ،الحاق فرودين تنها رابطۀ ملکی ميان دو گروه حرف تعريف مفعول -گيرنده و يا مفعول -مبدأ را
نشان میدهد.

پولکانن معتقد است که فقط الحاقیهای فرازين میتوانند با افعال ناکنادی 1ترکيب شوند و الحاق فرودين فقط با افعال

غيرمفعولی و گذرا قادر است ظاهر شود؛ چرا که افعال ناکنادی فاقد موضوع پذيرا هستند و بر مبنای معيار دومی که پولکانن
مطرح میکند چون هستۀ الحاق فرودين انتقال مالکيت را نشان میدهد،اين نوع الحاق نمیتواند با افعال کامالً ايستا

2

ترکيب شود و تشکيل ساخت الحاقی دهد .حال دادههايی از کردی کلهری را در رابطه با اين معيارها مورد بررسی قرار
میدهيم:

(20) a. Čᵻ-m-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-حال.رفتن
خانه
‘به خانه میروم’.
b. dæv-im-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-گذشته.دويدن
خانه
‘(من) به خانه دويدم’معنای لفظی:
‘(من) دوان به خانه رفتم ’.معنای مورد نظر:
c. xænes-em-æ
pe.
الحاق.1-مفرد-گذشته.خنديدن
او
Unergative
Stative

1
2
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‘به او خنديدم’.

جمالت فوق همگی کامالً دستوری هستند و هستۀ الحاقی بدون هيچ مشکلی با فعلهای ناکنادی ترکيب شده و تشکيل
ساخت الحاقی داده است .بنابراين ،بر مبنای معيار اول اين ساختها ،ساخت الحاقی فرازين هستند .حال اين نوع ساخت
را با فعل ايستای  haبه معنای بودن بهکار میبريم و آن را با مقياس دوم میسنجيم:

mał.
خانه

(21) Ha-m-æ
الحاق.1-مفرد-حال.بودن
‘(من) در خانه هستم’.

همانگونه که مالحظه میشود کاربرد اين نوع ساخت با فعل ايستا نيز کامالً دستوری است بنابراين براساس معيار دوم نيز
ساخت حاصل ،ساخت الحاقی فرازين است .ساختار نحوی جملۀ زير به صورت زير خواهد بود:

(22) Čᵻ-m-æ
mał.
الحاق.1-مفرد-حال.رفت
خانه
‘به خانه میروم’.

نمودار  )4ساختار نحوی الحاقی فرازين

با توجه به نمودار فوق ،مراحل اشتقاق ساخت الحاق فرازين در کردی کلهری به اين صورت خواهد بود :فعل جمله که
فاقد موضوع فرودين است با هستۀ الحاق فرازين ادغام میشود و گروه الحاقی را تشکيل میدهد .مفعول الحاقی که به
واسطۀ هستۀ الحاق به ساخت نحوی اضافه میشود در جايگاه مشخصگر گروه الحاقی قرار میگيرد .موضوع بيرونی که
در اينجا ضمير انتزاعی  proاست توسط هستۀ نقشی جهت به ساخت معرفی میگردد و به صورت شناسۀ روی فعل
بازيابی میشود.
کردی کلهری عالوه بر ساختهای فوق ،دارای ساختهای دو مفعولی نيز هست .اين ساختها در برخی زبانها مثل
انگليسی و ژاپنی دارای ساخت الحاقی فرودين و در زبانهايی چون لوگاندا 1و وندا  2دارای ساخت الحاقی فرازين
هستند .حال با توجه به معيارهای پولکانن اين ساختها را در گويش کلهری مورد بررسی قرار میدهيم:
Reza.

da-m-æ

(23) a. Kᵻtaw-æ
Luganda
Venda

1
2
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الحاق.1-مفرد-گذشته.دادن

رضا

معرفه-کتاب

‘کتاب را به رضا دادم’.
b. Kᵻtaw-a
fruš-an-æ
Reza.
الحاق.3-جمع-گذشته.فروختن معرفه-کتاب
رضا
‘(آنها) کتاب را به علی فروختند’.

او

c. mał-æ
sæn-ün-æ
le.
الحاق.3-جمع-گذشته خريدن معرفه-خانه
‘خانه را از او خريده بودند’.
الف)کاربرد با فعل ناکنادی:

(24) a. *Ali dævi-Ø-æ
Reza.
علی
رضا الحاق.3-مفرد-گذشته.دويدن
‘علی برای (به سمت) رضا دويد’.
ra
Reza.
حرفاضافه
رضا

b. Ali
dævi-Ø
.3مفرد-گذشته.دويدن علی
‘علی به سمت رضا دويد’.
ب) کاربرد با فعل ايستا:

(25) a. *kᵻtaw-æ
gᵻr-t-em-æ
Sara.
الحاق.1-مفرد-گذشته-نگه داشتن معرفه-کتاب
سارا
‘کتاب را برای سارا نگه داشتم’.
ra Sara .
سارا برای

b. kᵻtaw-æ
gᵻr-t-em
.1مفرد-گذشته-نگه داشتن معرفه-کتاب

gᵻr-t-em.

c. Kᵻtaw-æ
ra
Sara
‘کتاب را برای سارا نگه داشتم’.

آنگونه که مثالهای فوق نشان میدهند کاربرد اين ساختها با افعال ناکنادی و ايستا غير دستوری است .بر مبنای معيار
اول ،تنها هستۀ الحاق فرازين میتواند با افعال ناکنادی ترکيب شود؛ چرا که هسته الحاق فرودين ،مفعول مستقيم و مفعول
غيرمستقيم را به هم پيوند میدهد .از آنجايی که افعال ناکنادی فاقد موضوع مفعول مستقيم هستند کاربرد آنها در
ساخت الحاق فرودين غيردستوری خواهد بود .بر مبنای معيار دوم ،الحاق فرودين رابطۀ انتقال مالکيت را نشان میدهد
بنابراين کاربرد اين ساخت با افعالی که ايستا هستند و هيچگونه انتقال مالکيتی را نشان نمیدهند غيردستوری خواهد بود.
بر اساس اين دو معيار نتيجه میگيريم که ساختهای دومفعولی در گويش کلهری از نوع الحاق فرودين هستند .همچنين
از مثال ( )23میتوان دريافت که ساخت الحاقی فرودين در کردی کلهری بر دو نوع است .جملۀ ( )a23نمونهای از
الحاق فرودين گيرنده و جملۀ ( )c23نمونهای از الحاق فرودين مبدأ است که هردو بيانگر مفهوم انتقال مالکيت هستند.
نمودار زير ساخت الحاقی فرودين در گويش کلهری را بازنمايی میکند:

(26). Kᵻtaw-æ da-m-æ
Reza.
رضا الحاق.1-مفرد-گذشته.دادن معرفه-کتاب
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کتاب را به رضا دادم.

نمودار  )5ساخت الحاقی فرودين
در اشتقاق جملۀ فوق ،مفعول مستقيم و هستۀ الحاق فرودين با هم ادغام شدهاند و گروه الحاقی را پديد آوردهاند .مفعول
الحاقی نيز که توسط هستۀ الحاق به ساخت معرفی گرديده است در جايگاه مشخصگر گروه الحاقی قرار گرفته است .از
ادغام فعل و گروه الحاقی نيز گروه فعلی تشکيل شده است .همانگونه که پيشتر نيز ذکر شد زمانیکه تأکيد بر روی
مفعول غيرمستقيم جمله باشد از ساخت الحاقی استفاده میشود؛ بنابراين مفعول الحاقی تحت فرايند کانونیسازی به
جايگاه مشخصگر گروه کانون پايين حرکت میکند.
در تحليل ساختهای الحاقی گويش کلهری بر اساس رويکرد پولکانن دريافتيم که ساختهای مذکور در اين گويش
بر دو نوع ساخت الحاقی فرازين و ساخت الحاقی فرودين هستند .همچنين بر اساس معيارهای ارائه شده مشخص شد که
ساختهای الحاقی مکانی از نوع ساخت الحاقی فرازين و ساختهای الحاقی بهرهوری /متضرر متشکل از فعل دو مفعولی
از نوع ساخت الحاقی فرودين هستند.
 .5نتیجهگیری
در بررسی و تحليل دادههای مربوط به ساخت الحاقی در کردی کلهری مشخص شد که در اين گويش با فعلهای الزم و
متعدی که با حروف اضافۀ  ra ،wæو  leبا طيفهای معنايی به ،در /در کنار  ،روی و از همراه میشوند میتوان ساخت
الحاقی ايجاد کرد .ساختهای الحاقی در گويش مورد بررسی از نوع ساختهای الحاقی بهرهور /متضرر و مکانی هستند.
اين ساختها در گويش کلهری همگی دارای معادل غيرالحاقی نيز میباشند .گويشور بر اساس اينکه چه سازهای
(مفعول مستقيم يا غيرمستقيم) دارای کانون تقابلی است صورت الحاقی و يا غيرالحاقی را برمیگزيند؛ بدين صورت که
هرگاه تأکيد بر روی مفعول غيرمستقيم واقع شود صورت الحاقی بهکار گرفته میشود .همچنين در تحليل دادههای
گويش کلهری بر مبنای معيارهای پولکانن ( )2008مشخص شد که گويش مذکور دارای هر دو نوع الحاق فرودين و
فرازين است .بر اين اساس ،ساختهای الحاقی مکانی از نوع ساخت الحاقی فرازين هستند و ساختهای دو مفعولی اين
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گويش از نوع ساخت الحاقی فرودين میباشند و از آنجا که مفعول غيرمستقيم در اين نوع ساخت همواره دارای تأکيد
 نتايج به دست آمده حاکی از آن است که رويکرد نحوی.است به جايگاه مشخصگر گروه کانون حرکت میکند
.پولکانن به خوبی توانسته است دادههای مربوط به ساخت الحاقی در گويش کلهری را تبيين کند
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