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Abstract
Clitics are basically inter-modular elements which interrelate phonology, morphology, and
syntax. These elements lack phonological independency and need a phonological
independent host to be realized phonologically and finally their distributions follow
aforementioned modules. Mukri Kurdish pronominal clitics which are highly mobile can
have different functions such as agreement, object (direct or indirect), possession, etc.
Thereby, different categories can be their hosts. This paper investigates the position of
Mukri Kurdish pronominal clitics within Prosodic Phonology (Selkirk 1995, Truckenbrodt
1999 and Anderson 2005) and the prosodic hierarchy. This research has been carried out by
descriptive-analytical and field methods. To collect the data the main author’s intuition as
the native speaker of the dialect, (15) hours recorded speech, Mukri Kurdish sites and
newspapers have been used. The analysis revealed that Mukri Kurdish pronominal clitics are
placed systematically on the right edge of the first phonological phrase in their VPs.

Keywords: Mukri Kurdish, pronominal clitics, Prosodic Phonology, phonological phrase,
prosodic word.

Citation: Allahweisi Azar, Q., Mohamadi Bolban Abad, S., Gholami, V., Varzandeh, O. (2021). Mukri
Kurdish Pronominal Clitics: A Prosodic Analysis. Research in Western Iranian Languages and Dialects,
9 (34), 25-45. (In Persian)



sdghmohamadi@gmail.com

فصلنامة مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران

شاپای چاپی5352-5252 :

دورة نهم ،شمارة  ،3صص52-52 .

شاپای الکترونیکی5252-253x :

/https://jlw.razi.ac.ir

مقالة پژوهشی

واژهبستهای ضمیری کردی موکری :تحلیلی نوایی
قادر الهویسی آذر ،1صادق محمدی بلبانآباد ،2وحید غالمی ،2امید ورزنده
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 -1دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،سنندج ،ایران -5 .استادیار گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی،
دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،سنندج ،ایران.
پذیرش1511/2/53 :

دریافت1511/3/11 :

چکیده
واژهبستها بهطور کلّی ماهیتی بیناحوزهای دارند و رابط حوزههای واجشناسی ،ساختواژه و نحو هستند .این عناصر ازلحاا آوایای
فاقد استقالل آوایی هستند و بهمنظور بازنمایی به میزبانی با استقالل آوایی نیاز دارند .توزیع واژهبستها تاابع حاوزههاای پای گفتاه
است .واژهبستهای ضمیری کردی موکری در نق های متعدّدی ازجمله مطابقه ،مفعول (مستقیم و غیر مستقیم) ،مالکیات اسام و ...
ظاهر میشوند و از قابلیت حرکت باالیی برخوردار هستند .از این رو عناصر مختلفی متعلّق به مقولههاای مختلا  ،مایتوانناد نقا
میزبانی آنها را بپذیرند .در نوشتار پی

رو با بهرهگیری از نظریۀ واجشناسی نوایی (سالکر 1222 ،؛ تراکنبارا  1222 ،و آندرسان،

 )5112و سلسلهمراتب سطوح هفتگانۀ آن ،بهمثابۀ یکی از حوزههای واجشناسی زایشای ،جایگااه واژهبساتهاای ضامیری کاردی
موکری بررسی میشود .پژوه

حاضر بهروش توصیفی  -تحلیلی و میدانی انجام شده است .بهمنظور گاردآوری دادههاا نگارناده از

شمّ زبانی خود (بهمنزلۀ گویشور کردی موکری (گوی

موکریانی ،اُشنویه)) و نیز گویشوران اصیل این زبان بههماراه فای بارداری از
مورد نظر یاری مایجویاد .مطالعاه و

کتابها ،مجالّ و نوشتارهای سایتها و ضبط حدود پانزده ساعت صدای گویشوران گوی

بررسی دادههای کردی موکری نشان داد که واژهبستهای ضمیری بهطور نظاممند پس از اوّلین گروه واجای (کلماۀ ناوایی) در درون
حوزة فعلی خود واقع میشوند.
کلیدواژهها :کردی موکری ،واژهبستهای ضمیری ،واجشناسی نوایی ،گروه واجی ،کلمۀ واجی.

استناد :الهویسی آذر ،قادر؛ محمدی بلبانآباد ،صادق؛ غالمی ،وحید؛ ورزنده ،امید ( .)1511واژهبستهای ضمیری کردی موکری :تحلیلای
نوایی .فصلنامۀ مطالعا زبانها و گوی های غرب ایران.52-52 ،)35( 2 ،
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 -1مقدّمه
واژهبست ازلحا ریشهشناسی از کلمۀ یونایی « »klineinباهمعنای «تکیاهدادن» مشاتق شاده اسات و در
زبانشناسی به کلما نااقص ناوایی اطاالق مایشاود (زوییکای1255 ،1؛ زوییکای و پولاوم 1293 ،5و
زوییکی )1292 ،که بهمنظور تلفّظ و رفع نقص نوایی ،باید باه یا

میزباان ملحاق شاود .واژهبساتهاا

کلما مستقل نیستند و بهمثابۀ عناصری وابسته به وندها شباهت دارند؛ ولی برخالف وندها در گازین
میزبان آزادی زیادی ندارند .نویس )5111( 3واژهبستها را حدّ فاصل بین کلما

و وندها میداند.

زوییکی ( )5-3 :1393واژهبستها را به سه گروه ساده ،ویژه و واژههاای مقیاد تقسایم مایکناد.
واژهبستهای ساده با جایگاه نحوی قابل پی بینی در جایگاهی ظاهر میشوند که صور کامل آنهاا
قرار میگیرند .نوع ویژة واژهبستها ازلحا واجی مقیّد هستند؛ ولی در مقایسه با صور کاملشاان از
نحو ویژه برخوردارند .واژههای مقیّد عناصری با آزادی نحوی قابال مالحظاهای هساتند کاه صاور
کاملی ندارند و بهلحا واجی مقیّد هستند .واژهبستها با توجّه به محلّ اتّصال به میزبان به چهار ناوع
تقسیم میشوند :واژهبست در صور

اتّصال به ابتدای میزبان ،پی بست 5و در صور

اتّصاال آن باه

انتهای میزبان ،پیبست 2نامیده میشود .نوع سوم واژهبست بین ستا میزبان و وندهای دیگر مایآیاد
و میانبست 2نامیده میشود .نوع چهارم واژهبست که به داخل ریشۀ میزبان وارد میشاود ،اندربسات

5

نامیده میشود.
میتوانند واژهبسات واقاع شاوند و از میاان ایان
عناصر مختلفی ازجمله ضمایر ،افعال کمکی و ...
عناصر واژهبستهای ضمیری بیشترین توجّه را به خود جلب کردهاند .ویژگیهای جاایگیاری آنهاا
بهویژه جایگاه موسوم به واکرناگل( )1925( 9جایگاه دوم) به چالشی بین اجازا دساتور زباان تبادیل
شده است .در نوشتار پی

رو ویژگیهای جایگیری واژهبستهای ضامیری ماوکری 2باا توجّاه باه

 .2گونۀ زبانی مورد مطالعه در نوشتار پی

رو گوی

1. A. M. Zwicky
2. G. K. Pullum
3. J. A. Nevis
4. proclitic
5. enclitic
6. mesoclitic
7. endoclitic
8. J. Wackernagel
موکری است که زیرلهجهای از کردی مرکزی (سورانی) است و در اساتان

آذربایجان غربی در شهرهای مهاباد ،بوکان ،پیرانشهر ،سردشت ،نقده و اشنویه تکلّم میشود و گونهای از موکری کاه دادههاای آن
در پژوه

حاضر بررسی میشود ،مختصّ شهر اشنویه است.

واژهبستهای ضمیری کردی موکری :تحلیلی نوایی 55/

قابلیت سیّالبودن آنها مطالعه میشوند و سپس چگونگی واردشدن آنهاا باه حاوزهشاان و انتخااب
میزبانشان اعم از کلمۀ واجی یا گروه واجی در چارچوب در واجشناسی ناوایی بررسای مایشاود .در
این راستا ابتدا چند نمونه از پژوه های انجام شده آورده میشاوند و دراداماه واژهبساتهاای ویاژة
ضمیری موکری معرّفی شده و سپس حوزة عملکرد و جایگاهشاان در چاارچوب واجشناسای ناوایی
ارائه میگردند.
تاکنون پژوه های متعدّدی دربارة واژهبست ،در گونههای مختل

زبان کاردی چاه در داخال و

چه در خارج از کشور ،انجام گرفتاهاناد؛ ولای تنهاا تعاداد کمای از آنهاا واژهبساتهاا را در قالاب
واجشناسی نوایی بررسی کردهاند که از این دست میتوان به موارد ذیل اشاره کارد :اوپیانگن)5113( 1
بیان میدارد که واژهبست نشانگر شخصی کردی موکری در جایگاه دوم قرار میگیرد؛ بهعبار

دیگر

وی لبۀ راست اوّلین گروه واجی را جایگااه واژهبسات مایداناد .اوپیانگن جایگااه دوم واژهبسات را
اصطالحی تنها ساختواژی نمیداند ،بهباور وی این تحلیال واجشناسای ناوایی اسات کاه در تعیاین
جایگاه آن تعیینکننده است و اتّصال واجی واژهبستهای ضمیری باه درون حاوزة عملکارد آنهاا را
حاصل فرایند اندربستافزایی 5است.
محماادی بلبااانآباااد ( )1325دو سااطگ گااروه واژهبساات و گااروه واجای از سااطوح هفااتگاناۀ
سلسلهمراتب نوایی را در چارچوب واجشناسی ناوایی نساپر و وُوگال 1292( 3و  )5115در دو زباان
فارسی و کردی بررسی قرار کرده است .وی بیان میدارد که بهمنظور اشتقاق ساخت کلمۀ واجی یکی
از فرایندهایی که همواره بررسی میشود ،فرایند تکیه است .در چارچوب واجشناسای ناوایی ،فرایناد
تکیه در فارسی و کردی از نوع قاعدة لبۀ حوزه است که همواره بر روی آخرین هجاای کلماۀ واجای
قرار میگیرد.
براساس جهانیهای تلویحی کلمۀ واجی در این دو زبان از نوع چهارم بوده و بازر تارین کلماۀ
واجی که همان کلمۀ مرکّب است را دارند .در این دو زبان ،وندها عناصر درون حوزه هساتند کاه باه
مقولۀ میزبان خود منضم شده و کلمۀ واجی را تشکیل میدهند .عناصاری کاه براسااس جهاانیهاای
تلویحی باال خارج از این حوزه قرار دارند را ضمایم کلمۀ واجای گویناد کاه باه ساازة میزباان خاود
ضمیمه شده و بر روی هم گروه واژهبست را تشکیل میدهند .گاروه واژهبسات یکای از ساازههاای
1. E. Öpengin
2. endocliticization
3. M. Nespor & I. Vogel
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ضروری در واجشناسی نوایی زبان فارسی و کردی است.
حمید ( )5112مقولههای نوایی پایینتر از گروه واجای ازجملاه کلماۀ واجای ،پایاه و ماورا را در
ساختار نوایی کردی مرکزی بررسی کرده و نشان داده اسات کاه بازنمااییهاای واجای در کاردی
مرکزی میتوانند بهمثابۀ حوزة عملکرد فرایندهای واجی ایفاای نقا

کنناد .وی همنناین پاس از

بررسی دادهها به این نتیجه رسید که فرایندهای واجی باه سااختار ناوایی حسّااس هساتند .حمیاد
دریافت که مورا بهمنزلۀ واحد وزن هجا در کردی مرکزی ی

سازة نوایی نیست.

وی خاطرنشان کرد که وزن هجا ،آهنگ و ساختواژة ناوایی را باه دو حاوزة متفااو

تقسایم

میکند و در کردی مرکزی حسّاسیت به وزن هجا بیشاتر فرایناد  -ویاژه اسات تاا زباان  -ویاژه؛
بهعبارتی وزن هجا نسبت به برخی از فرایندهای واجی حسّاس نیست؛ ولی نسبت باه سااختواژة
نوایی حسّاس است .از دیگر یافتههای وی این است که تشکیل کلمۀ واجی هنگام واژهبستافزایای
میتواند بازگشتی باشد .وی در پژوه

خود نشاان داد کاه نظریاۀ تنااظر (سالکر  )5111 ،1کاه

مقولههای نوایی را بررسی میکند زمینۀ نحوی دارد.
محمدیراد ( )5151پس از بررسی شکل و چگونگی اتّصال واجی واژهبست ضمیری در شااخۀ
غربی زبانهای ایرانی نشان داد که در بعضی از آنها ،واژهبست تنها بهصور
هم بهصور

پی بست و هم بهصور

پیبست و در برخای

پیبست به میزبان متّصل مایشاود .وی ظهاور واژهبسات

بهشکل پی بست در دورة میانه در برخی از زبانهای جناوبی فاال

مرکازی و زباانهاای غربای

ایرانی را برگرفته از پیبست دورة باستان میداند .او اتّصال واجی واژهبستهای ضامیری باه درون
حوزة عملکرد آنها را حاصل فرایند اندربستافزایی میداند .بهباور وی ،در زبانهای غربی ایرانای
سه حوزه برای جایگیری واژهبست ضمیری وجود دارد :فعلی ،گروه فعل و عبار .
 -2واژهبستهای ضمیری موکری
کردی مرکزی و موکری مانند بعضی دیگر از زبانهای ایرانی ازجمله فارسای ،وفسای و ...دارای دو
دسته نشانگر مطابقۀ شخصی 5است که عبار اند از« :دستۀ مستقیم »3و «دستۀ غیر مستقیم »5که گاه
بهترتیب  Set1و  Set2نامیده میشوند و در جدول ( )1دیده میشوند:
1. E. Selkirk
)2. Person Agreement Markers (PAM
3. Direct set
4. Oblique set

واژهبستهای ضمیری کردی موکری :تحلیلی نوایی 52/
جدول ( .)1نشانگر مطابقة شخصی کردی مرکزی و موکری
دستة غیر مستقیم

دستة غیر مستقیم

دستة مستقیم

(کردی موکری)

(کردی مرکزی)

(کردی مرکزی و موکری)

=(ǝ)m
=(ǝ)t
=i:/=y
)=ǝn(n
)=u(w
=yan

=(ǝ)m
=(ǝ)t
=i:/=y
=man
=tan
=yan

-(ǝ)m
-i:/-y
-e(t)/-a(t)/-Ø
-i:n/-yn/-n
-(ǝ)n
-(ǝ)n

شخص
1
2
3
1
2
3

مفرد

جمع

صور هایی داخل پرانتز در جدول باال پس از واکه ظاهر میشوند و هنگامی که پس از پیبستی کاه
با واکه آغاز شده باشد قرار گیرند؛ واکۀ موجود در « »-ǝmو « »-ǝtحذف مایشاود؛ امّاا  i:ساوم شاخص
مفرد با کلمۀ مختوم به واکۀ قبل از خود ادغام شده و به  yتبدیل میشود (مکنازی .)53 :1221 ،1الزم باه
ذکر است که صور های دستۀ اوّل و دوم در کردی مرکزی و موکری کاامال از یکادیگر مجازّا هساتند،
ولی اوّلشخص و دومشخص جمع موکری با اوّلشخص و دومشخص جماع کاردی مرکازی متفااو
هستند .نشانگرهای مطابقۀ شخصی دستۀ مستقیم وند و نشانگرهای مطابقۀ شخصی دستۀ غیار مساتقیم
واژهبست هستند و قابلیت حرکت باال ویژگی بارز واژهبستها بهشامار مایرود ،درحاالی کاه ونادها از
چنین قابلیتی برخوردار نیستد .در حوزة اسمی نشانگرهای مطابقۀ شخصی دستۀ غیار مساتقیم بیاانگار
مالکیت هستند و در حوزة فعلی با توجّه به زمان فعل بهمثابۀ کن گر یا کن گرپذیر ایفای نق

میکنند.

 -3راهکارهای ردهشناختی واژهبستها
بهمنظور سازماندهی واژهبستها راهکارهای مختلفی درمورد واژهبستافزایی که بهطور عماده براسااس
پارامترهایی استوار هستند ،ارائه شده است .این پارامترها بهطور معماول حاوزة واژهبساتافزایای (بارای
مثال عبار  NP ،VP ،و ،)...جایگااه واژهبسات در حاوزة عملکارد آن و اینکاه واژهبسات باهصاور
پی بست یا بهصور پیبسات واقاع مایشاود را مشاخّص مایکنناد .از شااخصتارین راهکارهاای
ردهشناختی واژهبستها میتوان به کالوناز )1292( 5و آندرسان 5112( 3و  )1223اشااره کارد .کالوناز
بهمنظور تعیین جهت اتّصال واژهبست و حوزة واژهبست به میزبان سه پارامتر دو ارزشی را معرّفای کارد
که عبار اند از :پارامتر اوّل :اشراف( 5اوّلین /آخرین) :این پاارامتر مشاخّص مایکناد کاه واژهبسات در
1. D. N. MacKenzie
2. J. L. Klavans
3. S. R. Anderson
4. prominence
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حوزة تعیین شده به اوّلین یا آخرین سازه متّصل میشود .پاارامتر دوم :تقادّم( 1قبال /بعاد) :ایان پاارامتر
تعیین میکند که واژهبست به قبل یا بعد از سازة مشخّص شده بهوسیلۀ پارامتر اوّل اضاافه شاود .پاارامتر
سوم (پی بست /پیبست) :جهت اتّصال واجی :5این پارامتر جهت اتّصال واجای واژهبسات باه میزباان
(بهصور پی بست یا پیبسات) را مشاخّص مایکناد .پارامترهاای پای گفتاه هشات ناوع جایگااه
واژهبستافزایی را در زبانها ایجاد میکنند.
کالونز ( )111-25 :1292بهنقال از زوئیکای ( )1293میزباان را سااختاری نحاوی یاا سااختواژی
میپندارد که در آن واژهبست ظاهر میشود .آندرسن پس از بازنگری پارامترهاایی کالوناز ابتادا پاارامتر
سوم را حذف نمود و بهجای آن پیشنهاد کرد که جهت اتّصال واجی ی
نیست و این اتّصال بهکم

ویژگی واژگاانی واژهبساتهاا

اصولی که طی آنها عناصرِ نااقصِ ناوایی باه درون سااختار ناوایی منضام

میشوند ،صور میگیرد (آندرسن 21 :5112 ،و  .)91آندرسن ( )13 :5112ایان مکانیسام را «انضامام
سرگردان »3نامید.
پارامترهای بازنگری شده بهمنظور ردهشناسی جامع واژهبستها از این قرار هستند (همان :)95 :الا :
حوزة عملکرد واژهبست؛ ب :میزبان واژهبسات 5و ج :جهات اتّصاال واژهبسات .پاارامتر الا

(حاوزه)

توانایی تشریگ و توجیه واژهبستهای اضافه شده به هسته را دارد و سایر پارامترها وظیفۀ توضایگ ساایر
ویژگیهای جایگیری واژهبستها را برعهده دارند .براساس پارامتر «ال » حوزه میتواند ی
ی

عبار یاا

گروه باشد .پارامتر «ب» اصول حاکم (نحوی یا ناوایی) بار واژهبساتهاای جایگااه دوم را پوشا

میدهد؛ یعنی وقتی نحو تعیین جایگاه واژهبست را برعهاده بگیارد ،واژهبسات باه اوّلاین گاروه حاوزة
واژهبستافزایی متّصل میشود؛ ولی اگر واجشناسی بهتنهایی عهادهدار تعیاین جایگااه واژهبسات شاود،
واژهبست به اوّلین کلمۀ حوزة واژهبستافزایی متّصل میشود.
در زبان ایسلندی غربی و بلغاری نشانگرهای ربطی و معرفه در جایگااه دوم و پاس از اوّلاین کلماۀ
واجی حوزة واژهبستافزایی قرار میگیرند .این رفتار در زبانهای هیتی و گونههایی از صربی  -کرواتای
دیده میشود (هالپرن 5111 ،2و بوشکویچ .)5111 ،2درمقابال واژهبساتهاایضامیری زباان چکای 5و
1. precedence
2. phonological liaison
3. Stray Adjunction
4. anchor
5. A. Halpern
6. Ž. Boŝkovič
7. czech
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سلواکی پس از اوّلین گروه موجود در عبار ظاهر میشوند (ریناردسن .)1225 ،1در زبانهای صاربی

5

و نیاگامبا میزبان میتواند هم اوّلین کلمۀ واجی و هم اوّلین گروه نحوی باشد .با وجود سه ناوع یادشاده،
واژهبستهای ضمیری زبان چامرو 3از هیچی

از الگوهای باال پیروی نمیکنند.

واژهبستهای ضمیری این زبان بهطور معمول به اوّلین گروه نحوی درون عبار متّصل مایشاوند؛
ولی گاهی واژهبستهایضمیری گروه نحوی را شکسته و به عناصری متّصل مایگردناد کاه ناه کلماۀ
واجی هستند و نه سازة تمامعیار نحاوی (آندرسان 112-115 :5112 ،باهنقال از چاناگ .)5113 ،5ایان
ویژگی بیانگر این است که هیچی

از حاوزههاای واجشناسای و نحاو مسائولیت واژهبساتافزایای را

برعهده نمیگیرند .چنین مواردی در موکری نیز یافت میشوند .چانگ در این حالت پیشنهاد میکناد کاه
میزبان نه کلمۀ واجی است و نه اوّلین گروه نحوی ،بلکه این گروه واجی درون گاروه ناوایی اسات کاه
میزبانی واژهبست است.
 -4جایگاه واژهبست ضمیری در موکری
بیشتر زبانشناسان بر این باورند که واژهبست در جایگاه دوم و پس از اوّلین سازة گاروه قارار مایگیارد.
سمویلین )551 :5115( 2معتقد است در کردی مرکزی ،وقتی فعل تنها سازة گروه فعلی باشاد واژهبسات
پس از جز پی فعل واقع میشود و در صور نبود پیشوند ،واژهبسات پاس از فعال و پای

از پایاناۀ

شخصی میآید .اوپینگن ( )595 :5113جایگیری واژهبست در جایگااه دوم را سااختواژی مایداناد؛
زیرا واژهبست پس از اوّلین تکواژ قرار میگیرد .سمویلین ( )555 :5115باا ذکار مثاالهاای ( )1و ( )5از
کردی مرکزی نشان میدهد که جایگاه دوم همیشه پس از اوّلین تکواژ نخواهد بود:
1) nard-ǝn=i:
send.PST-3PL=3SG.OBL.P
’‘He sent them.

در مثال ( ،)1واژهبست سومشخص مفرد پس از پایانۀ شخصی ظاهر شده است.
2) nard-uw=tan-ǝn
send.PST-PP=2PL.OBL.P-3PL
’‘You have sent them.
1. M. Richardson
2. serbian
3. Chamoru
4. S. Chung
5. P. Samvelian
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واژهبستها و پایانههای شخصی نمیتوانند بین زنجیرة متشکّل از فعل و صفت مفعولی قارار گیرناد.
در مثال ( )5پسوند  -u/-uwبالفاصله به ریشۀ فعلی متّصل شده و پای

از واژهبسات و پایاناۀ شخصای

ظاهر شده است .سمویلین ( )553-555 :5115چنین برداشت میکناد کاه در ماوارد بااال واژهبسات در
جایگاه سوم واقع میشود؛ البتّه این بهکم

دالیل نوایی رد مایشاود .در مثاال ( )5تکیاۀ واژگاانی روی

پسوند صفت مفعولی قرار گرفته و نه روی ریشۀ فعلی و این دو باهم ی

کلمۀ واژگانی تشکیل داده کاه
1

میزبان واژهبست خواهد بود ،بنابراین واژهبست در جایگاه دوم قرار میگیرد .هیگ ( )5119و دبیرمقادم
( )22 :5115نیز معتقدند جایگاه واژهبست پس از اوّلین سازة گروه فعلی (جایگاه دوم) است.
دبیرمقدم ( )99 :5119جایگاه واژهبستهای کن گار در زماان گذشاته در بلاوچی (شابیهباه چگاونگی
جایگیری واژهبست در کردی) را پس از اوّلین سازة گروه فعلی (همان جایگاه دوم) مایداناد؛ بناابراین
میتوان گفت که حوزة واژهبستافزایی  VPیا  NPاست ،در صورتی که حوزه  NPباشاد ،واژهبسات باه
خود گروه و اگر حوزه  VPباشد ،واژهبست به اوّلین دختر گروه (اوّلین سازة گاروه) متّصال مایشاود و
هنگامیکه اوّلین دختر گروه معرّفِ اسم (عدد یا واحد شمارش) باشاد ،معارّفِ اسام میزباان واژهبسات
خواهد بود .هنگامیکه واژهبستهای ضمیری ماوکری بیاانگار مالکیات باشاند ،در لباۀ راسات گاروه
اسمیشان قرار میگیرند (مثالهای  bو  .)3 aدر مثال ( )3 aواژهبست پس از هساتۀ (اسام) گاروه واقاع
میشود و هنگامی که در مثال ( )3 bهستۀ گروه با ی

صفت همراه شود ،واژهبست پاس از لباۀ راسات

کلّ گروه واقع میگردد؛ ولی همتای مستقل آنها مانند در انتهای گروه جایگیری میکند (:)3 c
3) a. ʃar=ækæ=t
city=DEF=2SG.OBL.POS
’‘Your city.
b. ʃar-æ
gæwræ=kæ=t
city-EZ big=DEF=2SG.OBL.POS
’‘Your big city.
c. ʃar-æ
gæwræ=kæ-y tu:
city-EZ big=DEF-EZ
2SG.POS
’‘Your big city.

واژهبستهای ضمیری کردی مرکزی و موکری هنگامی که بیانگر مالکیت و هماراه واژهبسات افزایشای
بیایند ،در جایگاه پس از واژهبست افزایشای (در ایان حالات واژهبسات افزایشای در جایگااه دوم قارار
میگیرد) و در انتهای کلّ گروه اسمی قرار میگیرند ( )5 aو درحالی که همتاای مساتقل واژهبسات =ǝt
1. G. Haig

واژهبستهای ضمیری کردی موکری :تحلیلی نوایی 33/

(یعنی  )tuاز نحوِ متفاو

تبعیت میکند و پس از واژهبست افزایشی قرار میگیرد:
hæyæ
have

4) a. mał=i:ʃ=ǝt
house=ADD=2SG.OBL.POSS
’‘You also have a house.
b. małi:
tu=ʃ
city-EZ 2SG=ADD
’‘Your house too.

مثالهای باال نشان میدهند که واژهبست افزایشی همانند واژهبستهاای ضامیری تمایال باه حضاور در
جایگاه دوم حوزة خود دارد .واژهبست پی گفته پس از پیشوند منفیساز  næ-و پی

از ریشۀ فعال نیاز

در ترکیب با واژهبستهای ضمیری همواره از ترتیاب  ADD = CLITICSپیاروی مایکناد .باا توجّاه باه
تعری

میانبست ،واژهبستهای ضمیری و افزایشی در اینگونه از موارد بهصاور میاانبسات (وقاوع

واژهبست بین وند و ریشۀ فعل) بروز پیدا میکنند .مثال ( )2گویای این موضوع است:
5) ægæ
næ=ǝŝ=ǝt-di:t
wæræ-wæ
if
NEG=ADD=2SG.OBL.P-see.PST come.IMP
’‘If you didn’t see (it/him/her) com back.

واژهبست ضمیری کردی مرکزی و موکری گاهی گروه اسمی را از هام مایشاکافد و داخال آن میزباان
خود را انتخاب میکند .این حالت در مثال ( )2دیده میشود و طی آن واژهبست نه پس از اوّلین گاروه و
نه پس از اوّلین کلمۀ گروه ،بلکه پس از «( »ԁӡarدفعه) که هستۀ گروه اسمی است واقع شاده و در درون
گروه اسمی گسستگی ایجاد میکند:
6) ængo æw-æ
[du: ԁӡar=u:
zæwi:]NP keła.Ø
2PL
that-DEM two time=2PL.A farm
plough.PST
’‘You ploughed the farm twice.

در کردی موکری فاعل درون ی

عبار  ،متمّمساز و حروف ربط نمیتوانند نق

میزباان واژهبسات را

داشته باشند .آننه واضگ است این است که واژهبستهاای ضامیری ماوکری تمایال باه قرارگارفتن در
جایگاه دوم دارند و برحسب حوزة عملکرد آنها در حاوزههاای  NPو  VPظااهر مایشاوند و عنصار
میزبان آنها با توجّه به اوّلین گروه نحوی مشخّص میشود .واژهبساتهاای ضامیری کاردی مرکازی و
موکری در باهمآیی با ماضی نقلی در جایگاه سوم ( )5و در موارد نادری با ورود در واژهبسات افزایشای
به درون ساختار فعل در جایگاه چهارم قرار میگیرند (:)9
ɾast-æ
true-COP-3SG

kut-u:=yan-æ
say.PST-PTCP=3PL.OBL.A

7) hærtʃi:
whatever
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’‘Whatever they have said is true.
8) xward-u:=ʃ=m-æ
eat.PST-PTCP=ADD=1SG.OBL.P-COP.3SG
’‘I have also eaten it.

وقوع واژهبستهای مذکور در جایگاهی غیر از جایگاه دوم در زمان ماضی بعید (بهشرطی کاه فعلای
در ابتدای سازه بیاید) و در زمان گذشتۀ التزامی دیده میشود .جایگیری واژهبستهاای کاردی ماوکری
در جایگاههای مختل

ما را به این نتیجه میرسااند کاه بیاان داریام باهدالیال مختلا

ضمیری موکری جزو هیچکدام از انواع واژهبستهای معرّفی شده در بخ

واژهبساتهاای

( )5نیساتند .از یا

ساو در

کردی موکری گاهی اوّلین تکواژ ،گاهی اوّلین کلمۀ گروه و گاهی نیز اوّلین گاروه حاوزه نقا

میزباانی

واژهبست را میپذیرد و واژهبست در جایگاه دوم واقع میشود و ازسویی دیگر چون جایگاه دوم واضاگ
نیست قلمدادکردن واژهبستهای ضمیری بهعنوان واژهبستهای جایگاه دوم نیز مناساب نیسات .چناین
ابهاماتی نگارندگان را بر آن میدارد تا تحلیلی واضگتر از جایگاه دوم برای تعیین جایگاه واژهبساتهاای
ضمیری ارائه نمایند .بدینمنظور ابتدا نظریههای نحوی جایگیری واژهبست و سپس واژهبساتافزایای و
تعیین جایگاه واژهبست در کردی موکری از دیدگاه واجشناسی نوایی تشریگ میشود.
 -5نظریههای نحوی واژهبستافزایی
بوشکویچ ( 5111و  )5111پس از بررسی چگونگی جایگیری واژهبست در زبان صاربی  -کرواتای 1و
زبانهای مرتبط با آن در منطقۀ بالکان چهار نظریۀ کلّی که حائز کفایت الزم بارای بررسای واژهبساتهاا
هستند را ارائه کرد که عبار اند از:
 .1نحو قوی :مطابق این نظریه جایگاه واژهبست کامال بهوسیلۀ نحو مشخّص میشود.
 .5واجشناسی قوی :براساس این نظریه ،واجشناسی مسئولیت کامال جایگیری واژهبست در جایگااه دوم
را بر عهده دارد .بدینترتیب که نحو ابتدا واژهبستها را در جایگاه موضوع تولیاد و ساپس واجشناسای
آنها را در جایگاه دوم مناسب قرار میدهد.
 .3نحو ضعی  :این نظریه بیشتر حرکت واژهبستها را نحاوی مایداناد و گااهی باهکما

«وارونگای

نوایی »5شرایط الزم برای انتخاب میزبان مناسب فراهم میشود.
 .5واجشناسی ضعی  :این نظریه حرکت واژهبساتهاا را نحاوی مایداناد و آزادی قابال توجّاه بارای
1. croatian
2. Prosodic Inversion
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واژهبستها قائل است .در این نظریه واجشناسی منفعل عمل مایکناد و جماال خاوشسااخت را از
جمالتی که شرایط الزم برای واژهبستها را ندارند ،جدا میکند.
وارونگی نوایی میتواند ی

واژهبست را پس از کلمۀ آغازین قرار دهد اگر و تنها اگر آن کلماه یا

سازة نحوی را تشکیل دهد تا بتواند عنصر بعد از خود را حرکت دهد (آندرسن .)119 :5112 ،بهتعبیاری
آننه در جایگیری واژهبست تأثیر دارد ،تنهاا واجای نیسات و لازوم اجارای وارونگای ناوایی درماورد
جایگیری واژهبست در جایگاه دوم مردود است و چون فرض مسلّم این است که دسترسی باه سااختار
نحوی در واجشناسی بهطور کلّی باه سااختار ناوایی منات از گاروهبنادی تقلیال ماییاباد ،لزومای باه
حرکتهای واجی نیست؛ بنابراین آندرسن نظریههای واجشناسی قوی و نحاو ضاعی

بوشاکویچ را رد

میکند و معتقد است که تعیین جایگاه واژه بهطور کامل بر عهدة نحو است.
هالپرن ( 1225و  )1222چنین استدالل میکند که واژهبستهای جایگااه دوم ازلحاا سااختاری در
ابتدای عبار واقع میشوند حرکت نحوی نخواهند داشت .بوشکویچ معتقد اسات کاه نحاو باهتنهاایی
توانایی تعیین جایگاه واژهبست را ندارد و باید چیز دیگری غیر از نظریۀ نحو قوی وجود داشته باشاد .باا
حذف نظریههای نحو ضعی
نظریۀ واجشناسی ضعی
میگیرد که نحو نق

و واجشناسی قوی تنها نظریۀ باقیمانده درمورد تعیین جایگااه واژهبسات،

است .بوشکویچ با استناد به مثالهای دیگری از زبان صاربی  -کرواتای نتیجاه
اساسی در تعیین میزبان آغازین برای واژهبستهاای جایگااه دوم در ایان زباان را

دارد و میزبان اوّل همیشه ی

کلمۀ واجی نیست ،بلکه واحد نحوی مستقلی اسات .اکناون باا توجّاه باه

شواهد موجود مبنی بر ناکارآمدبودن مکانیسمهای نحوی صرف و نقا
دوم واژهبست ،وی ادّعا میکند که واجشناسی ضعی

واجشناسای در تعیاین جایگااه

برای این زبان جوابگو است.

آندرسن ( )155 :5112نتیجه گرفت کاه هرچناد بارای جاایگیاری واژهبسات جایگااه دوم نظریاۀ
واجشناسی ضعی

تکمیلکنندة مکانیسمهای نحوی و وارونگی نوایی است؛ امّا هنوز برای تبیین جاامعی

برای پدیدة واژهبست جایگاه دوم کافی نیست .ازساوی دیگار لگنادره1222( 1؛  5111الا ؛  5111ب؛
 5111ج) با بررسی زبانهای بالکان به این نتیجه رسید که واژهبستهاای ویاژه مانناد عناصار واژگاانی
نیستند که جایگاهشان بهوسیلۀ ساز و کارهای نحوی واژگان یا گروهها مشخّص میشاود .آندرسان بیاان
میدارد که مشخّصکردن جایگاه دوم هم با توجّه به عنصر نوایی (کلمۀ واجی ،گروه واجای و )...و هام

با توجّه به عنصری نحوی (سازة گروهی) در ابتدای حوزهای که در آن ظاهر میشاوند از اهمّیات ویاژه
1. G. Legendre
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برخوردار است.
 -6واجشناسی نوایی و مفاهیم کاربردی آن
براساس واجشناسی نوایی ،متشکّل از سطوح هفتگانه کاه ازساوی نساپر و وُوگال ( )1292ارائاه شاد
عناصر واجی در درون بازنماییِ الیهبندی شده و سلسلهمراتبی سازماندهای مایشاوند؛ بناابراین عناصار
موجود در زنجیرههای واجی در درون هجاها ،هجاهاا در درون پایاه ،پایاههاا در درون کلماا واجای،
کلما واجی در درون گروه واژهبست ،گروه واژهبست در درون گروههای واجی ،گروههاای واجای در
درون گروههای نوایی و در نهایت گروههای نوایی نیاز در درون پاارهگفتارهاا ساازماندهای مایشاوند.
سطوح هفتگانۀ واجشناسی نوایی مطابق زیر هستند:
پارهگفتار< گروه نوایی< گروه واجی< گروه واژهبست< کلمۀ واجی< پایه < هجا

σ<Foot<Prosodic Word<CliticGroup<PhonologicalPrase<Intonational Phrase<Utterance

σ < �< �< C <φ < IP < U

نمودار ( .)2سلسلهمراتب سطوح هفتگانة واجشناسی نوایی

هجا پایینترین واحد سطوح هفتگانۀ واجشناسی نوایی است کاه تماامی رشاتهصاداهای گفتاار در
درون آن سازماندهی میشوند (هایمن .)1292 ،1هجاها یا بلند هستند یا کوتاه .مورا نیاز واحادی ناوایی
است که میزان کش

آنها را نشان میدهد و از ترکیب هجاها و مورا ساازة بااالتر باهناام پایاه تشاکیل

میشود .هر پایه ترکیبی از ی
کوتاه و ی

هجای قوی و ی

هجای بلند و گاهی نیز از ی

هجای ضعی

هجای بلند و ی

است .ی

پایاه گااهی از یا

هجاای

هجای کوتاه تشاکیل مایشاود .هار کلماۀ

واجی نیز عنصری است که حامل تکیه است.
بهباور سلکر ( )1292و آندرسن ( )52 :5112کلمۀ واجی باید در ساختار نوایی منضم شاود تاا بتواناد
بهطور کامل تلفّظ شود .واژهبستها ازلحا نوایی ناقص هستند و برای رفع ایان نقصاان بایاد در کلماۀ
واجی یا سازة دیگری در ساختار نوایی در واجشناسی پساواژگانی 5منضم شاوند (آندرسان-52 :5112 ،
 .)52واژهبستها ازلحا نحوی در ترکیب با ی

واحد نوایی با سایر عناصر زبانی متفاو هستند .مهام

این است که اصول حاکم بر عنصر نوایی تعیین میکنناد کاه مکانیسام واژهبساتافزایای چگوناه عمال
میکند .سلکر ( )1292و آندرسن ( )52 :5112معتقد هستند که برای ترکیب واژهبست با میزباان خاود
1. L. M. Hyman
2. post-lexical phonology
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چهار امکان در ساختار نوایی وجود دارد که عبار اند از:
گروه واجی
کلمۀ واجی

کلمۀ واجی

میزبان

واژهبست

نمودار ( .)3واژهبست کلمة واجی

گروه واجی
کلمۀ واجی
میزبان

واژهبست

نمودار ( .)4واژهبست آزاد

گروه واجی
کلمۀ واجی
میزبان واژهبست
نمودار ( .)5واژهبست درونی

گروه واجی
کلمۀ واجی
کلمۀ واجی
میزبان

واژهبست

نمودار ( .)6واژهبست وندی

واژهبست در نمودار ( )3بهعنوان کلمهای واجی تلقّی میشود .در نمودار ( )5واژهبست بادون اینکاه
بخشی از کلمۀ واجی باشد ،به گروه واجی پیوسته است .در نمودار ( )2ی

واژهبست درونی باا انضامام

به درون کلمۀ آن را بهعنوان میزبان انتخاب کرده است .در نمودار ( )2واژهبست باههماراه میزباان خاود
ی

کلمۀ واجی تکرارشونده تشکیل داده است .آندرسون ( )5112با تأکیاد بار امکاان وقاوع هار چهاار

امکان ،امکان وقوع هری
مختل

از آنها را وظیفۀ دستور جهانی میداند .روابط بین سازههای نوایی در ساطوح

بهوسیلۀ فرضیۀ الیۀ محدود 1که بهوسیلۀ نسپر و وُوگل ( )1292ارائه شد ،سازماندهی مایشاود.
1. Strict Layer Hypothesis
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براساس این فرضیه عناصر واجی باید در ساختار نوایی در یکی از سطوح هفتگانه منضم شوند.
بازنمایی ساختارهای نوایی با الیۀ پی گفته بهطور سختگیرانه مطابق با ترتیب مقولاههاای موجاود
در سلسلهمراتب هفتگانه نوایی نظم داده میشوند .این فرضیه مستلزم دو شرط مسلّم و غیر قابل نقا
است .براساس «الیهبندی »1بهمثابۀ شرط اوّل هیچ سازة پایینی نمیتواند شامل ساازة بااالیی باشاد ،بارای
مثال پایه نمیتواند شامل کلمۀ واجی باشد .مطابق «هستهبودن »5بهمثابۀ شارط دوم و مهامتارین ایان دو
شرط هر سازهای در سطگ  nدر سلسلهمراتب نوایی بالفاصله بر سازه یاا ساازههاای ساطگ  n-1تسالّط
دارد ،برای مثال هر کلمۀ واجی میتواند شامل پایه باشد.
افزون بر دو شرط یادشده ،دو شرط دیگر نیز در فرضیۀ الیۀ محادود وجاود دارناد کاه قابالنقا
هستند و زبانشناسان درمورد آنها اختالف نظر دارند که عبار اناد از «جامعیات »3کاه براسااس آن در
سلسلهمراتب نوایی هر سازة نوایی باالیی بر سازة پایینی تسلّط دارد و این درحالی اسات کاه تحلیال آن
در سازة پایینتر صور میگیرد و «تکرارناپذیری »5که مطابق آن هر سازه در ساختار نوایی نبایاد تکارار
شود .بدینمعنی که ی
باشد ،یا بهعبارتی ی

هجا میتواند بخشی از گروه نوایی باشد بهشرطی که آن هجا بخشی از ی
کلمۀ واجی نمیتواند بخشی از کلمۀ واجی دیگری باشد .بهکم

پایاه

شاروط فرضایۀ

الیۀ محدود میتوان دید که حداقل دو امکان از چهاار امکاان واژهبساتافزایای باا ساازماندهای ناوایی
پی بینیشده بهوسیلۀ فرضیۀ الیۀ محدود در تناق

هستند.

در نمودار ( )5واژهبست آزاد با تخطّی از شرط جامعیت بهمثابۀ جزئی از کلمه نیست و بادون اینکاه
کلمۀ واجی داشته باشد به گروه واجی متّصل شده و مردود است .واژهبسات ونادی در نماودار ( )2نیاز
بهعلّت تخطّی از شرط تکرارناپذیری منجر به کلمۀ واجی در ساختار نوایی شاده و ماورد قباول نیسات.
نوع دیگری از اینگونه پیبسات در زباان فارسای وجاود دارد کاه باهگفتاۀ حساینی ( )5113از شارط
تکرارناپذیری تخطّی کرده و در ساختار نوایی بهصور واژهبست وندی ظاهر مایشاود .گااهی شاروط
فرضیۀ الیۀ محدود نادیده گرفته میشوند و ممکن است سازهای بدون کلمۀ واجی به گروه نوایی متّصال
شود یا ی

کلمۀ واجی زیر تسلّط کلمۀ واجی دیگر واقع شود (آندرسن.)21-52 :5112 ،

با مشخّصشدن امکان اتّصال واژهبست به میزبان ،مشکلی که هنگام اتّصاال باهوجاود مایآیاد ،ایان
1. Layeredness
2. Headedness Non-recursivity
3. Exhaustivity
4. Non-recursivity
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است که در نتیجۀ «انضمام سرگردان» چگونه ی
که ی

واژهبست با میزبان خود ارتباط برقرار میکند .هنگاامی

واژهبست بین دو میزبان بالقوّة نوایی واقع شاود ،الزم اسات جهات انضامام مشاخّص شاود .در

مواردی این انضمام واجای باه سااختار نحاوی بساتگی دارد کاه در آن صاور مایگیارد .از دیادگاه
واجشناسی زایشی ارتباط بین ساختارهای نحوی و واجی بسیار ساده باود باهطاوری کاه قواعاد واجای
بهطور مستقیم با قواعد نحوی ارتباط داشتند و توانایی استفاده از اطّالعا ساطگ نحاو را دارا بودناد .در
واجشناسی معیار چامسکی و هله )1229( 1ایرادی که وجود داشت این بود که سااختاری کاه باهوسایلۀ
نحو فراهم میشد ،کامال برای سطگ واجی مناسب نبود.
براساس رویکردی که واجشناسی نوایی پس از ظهور و بسط در پی

گرفت ،نق

باازنمود نحاوی

در واجشناسی محدود به فراهمکردن اطّالعاتی میشود که ممکن است که در ایجااد سااختار ناوایی مادّ
نظر قرار گیرند .بهمنظور روشنکردن ارتباط بین ساختار نوایی و نحاوی تراکنبارا  )551 :1222( 5بیاان
میدارد که بعضی از سازههای نوایی همنون کلمۀ نوایی ،گروه واجای و گاروه ناوایی باین ساازههاای
نحوی و نوایی رابطۀ اصولی ایجاد میکنند .بهباور وی هنگامی که یا
نوایی مربوط شود ،درواقع به ی

گاروه نحاوی باه یا

سااختار

گروه واجی مربوط شده است .این بدینمعنای اسات کاه گاروههاای

واجی در زبانهای بشری سازههایی هستند که از گاروههاای نحاوی ) (XPsمشاتق شادهاناد .آندرسان
( )25 :5112این مکانیسم را بهکم

اصطالحا اصول ترادف تشریگ میکند ،به این ترتیب که لباههاای

چپ و راست کلما واژگانی و گروههای نحوی بهترتیب با لبۀهاای چاپ و راسات کلماا ناوایی و
گروههای واجی منطبق هستند؛ البتّه این همشکلی همیشه دوام ندارد ،باهویاژه هنگاام واژهبساتافزایای؛
بدینمعنی که کلمۀ نوایی و گروه واجی با همتاهایشان یعنی کلماۀ واژگاانی و گاروه نحاوی هامشاکل
هستند ولی هنگام واژهبستافزایی این همشکلی ازبین میرود.
 -7جایگاه واژهبست ضمیری در کردی موکری براساس واجشناسی نوایی
بهطور کلّی واژهبست همیشه در لبۀ راست اوّلین گروه واجی درون گروه فعلی ظاهر میشود ،بدینمعنای
که در جایگاه دوم  VPکه با توجّه به اوّلین گروه واجی تعیین میگردد ،واقع میشاود .بساته باه سااختار
نحوی یا محیط ساختواژی واژهبست میتواند بهسادگی به گروه یا کلمۀ واجی که خود جزئی از گاروه
واجی است ،متّصل شود؛ بنابراین واژهبستی که در اوّلین گروه نحوی  VPظاهر شود ،به کلمۀ واجای لباۀ
1. N. Chomsky & M. Halle
2. H. Truckenbrodt
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راستِ گروه واجی ملحق میگردد (مثال  ،2نمودار  .)5در این مثال واژهبست کاه نموناهای از واژهبسات
آزاد است ،به گروه واجی و نه کلمۀ واجی متّصل شده و تغییری در تکیۀ میزبان ایجاد نمیکند:
9) [kuɾ-i:
kabra]NP=w guʃt-Ø.
son-EZ
man=2PL.A kill.PST
’‘You killed the man’s son.

PPh
PPh

=w

PWd PWd
[kuɾ-i: kabra]NP

نمودار ( .)7ساختار نوایی واژهبستافزایی آزاد

سلسلهمراتب میزبان واژهبست ضمیری کردی موکری در فعلهای مرکّب در جدول ( )5نشان داده شاده
است:
جدول ( .)2سلسلهمراتب میزبان واژهبست ضمیری
جز پی فعل <

حرف اضافه <

> جز اسمی فعل مرکب

جز تصریفی پسفعل گذشته )(-bé/-ba ،-bū ،-ū

ریشة فعل <

> پیشوند منفیساز /نمود ،وجه ،زمان

با علم به اینکه واژهبست کلمۀ واجی درون گروه واجی را بهمثاباۀ میزباان برمایگزیناد ،راه را بارای
انتخاب کلمۀ واژگانی بهمنزلۀ میزبان هموار میکند .در سلسلهمراتب پی گفته ،جز اسمی فعال مرکّاب،
حرف اضافه و ریشۀ فعل بههمراه واژهبست افزایشی کلما واجی هساتند و از تواناایی تشاکیل گاروه
واجی برخوردار هستند .نکتۀ قابل توجّه هنگام واژهبستافزایی این اسات کاه باا افازودن واژهبسات باه
هری

از این عناصر ،تغییری در جایگاه تکیه ایجاد نمیشود .همانطاور کاه در نماودار ( )5دیاده شاد،

واژهبست در ساختار نوایی در سطگ گروه واجی متّصل میشود.
ریشههای فعلی که دارای جز تصریفی پسفعل گذشته هستند توانایی تشکیل گاروه واجای را دارناد و
واژهبستی که به آنها متّصل میشود ،تغییری در جایگاه تکیه ایجاد نمیکند و باهمثاباۀ واژهبسات آزاد در
انتهای گروه واجی تشکیلشده به جز تصریفی پسفعل گذشته ملحق میشود .اینگونه واژهبستافزایای
را در مثال ( )11و نمودار ( )9میتوان دید:
10) nard-bu:=i:
eat.PST-COP=3SG.A
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’‘S/He had sent.

PPh
PWd

=i:

Ft
nard -bu:

نمودار ( .)8ساختار نوایی واژهبستافزایی ریشههای فعلی دارای جزء تصریفی پسفعل گذشته

امّا وقتی واژهبست ضمیری به اوّلین عنصر وابستۀ پی

از فعل که عبار اند از :جز پای فعال ،پیشاوند

منفیساز و پیشوند نمود ،وجه ،زمان اضافه شود ،بهسادگی آننه در باال آمد نیست .عنصر وابساتۀ قبال از
فعل بهخودی خود کلمۀ واجی یا بهعبارتی کلمۀ نوایی کامل نیست تا نق
که واژهبست با عناصر واژگانی ترکیب میشود با عناصر وابساتۀ پای

میزبان را ایفا کند .همانگوناه

از فعال نیاز ترکیاب شاده ولای

تغییری در ساختار نوایی آن (ازجمله تکیه) ایجاد نمیکند .ترکیب حاصله از عنصر وابستۀ قبل از فعال و
واژهبست منجر به ایجاد کلمۀ واجی شده که آن هم بهنوبۀ خود گروه واجی ایجاد میکند .عناصر وابساتۀ
قبل از فعل در کردی موکری تکیهبر هساتند و در ترکیاب باا واژهبسات نیاز همیشاه حامال تکیاهاناد.
نمونههایی از این دست در مثالهای ( b ،11 aو  )cدیده میشوند:
11) a. ˈɾay.ˈnæ.gǝr.tǝn
ɾa=y
næ-gǝrt-ǝn
PVB=3SG.A
NEG.keep.PST.2PL.O
’‘S/He didn’t take them.
b.ˈɾam.ˈnæ.dæ.kǝrd
ɾa=m-næ-dæ-kǝrd
PVB=2SG.OBL-NEG-IPF-do.PST
”“You were not running.
c. hæł.ˈyan.gǝrt
hæł=yan
gǝrt
PVB=3PL.A
take.PST
”“They picked it up.

از ترکیب جز پی فعل و واژهبست در کردی موکری کلمۀ واجی تشکیل میشود که حااوی پایاه باوده
و همیشه تکیهبر است .گاهی واژهبستافزایی باعث میشود که تعداد تکیههای فعل مرکّب افازای

یاباد

( 11 aو  )bزیرا با ترکیب جز پی فعل و بقیۀ فعل دو کلمۀ واجی مجزّا بهوجود میآیند و باهم گاروه
واجی تشکیل میدهند .نمودار ( )2واژهبستافزایی پس از جز پی فعل را نشان میدهد:
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PPh
PWd
Ft
=yan

hæł

نمودار ( .)9ساختار نوایی واژهبستافزایی پس از جزء پیشفعل

آننه در باال درمورد جز پی فعل گفته شد درمورد عناصار منفایسااز ( næ-و  )naو جاز پای فعال
(التزامی و امری) ( )bǝ-که پیشوند تلقّی میشوند نیز روال به همین منوال است .این دو ساازه وقتای کاه
با واژهبست ترکیب شوند ،کلمۀ واجی مستقلی ایجاد میکنناد .ایانگوناه واژهبسات ،واژهبسات درونای
(نمودار  )2بهشمار میرود؛ زیرا به درون میزبان خود منضم شده است .واژهبستی که پاس از دو پیشاوند
یادشده ظاهر میشود ،با توجّه به گروه واجی خود در جایگاه دوم واقع میگردد .بارخالف پیشاوندهای
باال پیشوند «( »dæ-نشانگر گذشتۀ استمراری ،حال ساده و آینادة سااده) وقتای میزباان واژهبسات قارار
گیرد ،تکیه نمیپذیرد؛ زیرا قابلیت ایجاد کلمۀ واجی را ندارد .تحلیل نوایی پیشوند پی گفته کاه در مثاال
( )15بهکار رفته است ،مطابق زیر است:
12) dæ.bi:.ˈne
dæ-bi:n-e
IMPF-see-3SG
’‘S/He sees.

پیشوند « »dæ-فاقد تکیه بوده و با متّصلشدن واژهبست که آن هم عنصری فاقد تکیاه اسات نمایتواناد
پایه و در نهایت کلمۀ واجی ایجاد کند ولای ایان ترکیاب در نتیجاۀ واژبساتافزایای تکیاه مایپاذیرد؛
بهعبارتی ،تکیه که برای تشکیل کلمۀ واجی حیاتی است ،تنها وقتی اعطا میشود که پیشوند با واژهبسات
پس از خود ترکیب شود .هرچند در مثال ( )15پیشوند « »dæ-حامل تکیاه نیسات ،ولای تکیاۀ ثانویاه در
ترکیب ایجاد شده ظاهر میشود بهویژه اگر ترکیب حاصله دوهجایی باشد .چناین حاالتی در مثاال ()13
دیده میشود:
13) ˌdæ.yan.bǝr.ˈdǝn
dæ=yan-bǝrd-ǝn
IMPF=3PL.take.PST-3PL
’‘They would take them.

مثال ( )13نمونهای از واژهبست درونی که در آن ی

عنصر فاقد تکیه بهوسیلۀ واژهبستی کاه پاس از آن
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ظاهر میشود تکیه میگیرد بدون اینکه که در الگوی تکیۀ میزباان تغییاری ایجااد شاود .سااختار ناوایی
چنین ساختاری در نمودار ( )11دیده میشود:
PPh
PWd PWd
Ft
bǝrdǝn

=yan

dæ

نمودار ( .)11ساختار نوایی واژهبستافزایی پیشوند dæ-

در این مثال از ترکیب واژهبست ضمیری « »= yanبا پیشوند « »dæ-ی

پایه ایجاد شده است و تکیاه

به ساختار اضافه شده است .پایه نیز افزون بر میزبان کلمۀ واجی دیگری تشکیل میدهاد .ایان دو کلماۀ
واجی نیز بهنوبۀ خود گروه واجی میسازند .با بررسی و تحلیل دادههای موکری مایتاوان چناین نتیجاه
گرفت که ظهور واژهبست ضمیری با توجّه به جایگاه معروف به «جایگاه دوم» در لبۀ راست اوّلین گاروه
واجی تعیین میشود .بدینمعنی که تنها بررسی جایگاه دوم در چارچوب سااختواژه پاساخگو نیسات.
در مثااالهااای باااال براساااس واجشناساای نااوایی نااهتنهااا جایگاااه دوم شناسااایی و تعیااین شااد؛ بلک اه
واژهبستافزایی روی سازههای فاقد تکیه مانند پیشوند « »dæ-نیز توجیه گردید.
 -8نتیجهگیری
بررسی و تحلیل دادههای کردی موکری نشان داد که واژهبست ضمیری در لبۀ راست اوّلین گروه واجای
و در جایگاه دوم قرار میگیرد .در سلسلهمراتب میزبان ،جز اسمی فعل مرکّاب ،حارف اضاافه و ریشاۀ
فعل بههمراه واژهبست افزایشی کلما
واژهبست ضمیری مانند ی

واجی هستند و از توانایی تشاکیل گاروه واجای برخوردارناد و

واژهبست آزاد به لبۀ راست گروه واجی متّصال مایشاود .هماانگوناه کاه

واژهبست با عناصر واژگانی ترکیب میشود ،با عناصر وابستۀ پی

از فعل نیز ترکیب شاده ولای تغییاری

در ساختار نوایی آن (ازجمله تکیه) ایجاد نمیکناد .ترکیاب حاصاله از عنصار وابساتۀ پای

از فعال و

واژهبست منجر به ایجاد کلمۀ واجی شده و آن هم بهنوبۀ خود گاروه واجای ایجااد مایکناد و میزباانی
واژهبست را بهعهده میگیرد.
درمورد عناصر منفیساز ( næ-و  )na-و جز پی فعال (التزامای و اماری) ) (bǝ-کاه پیشاوند تلقّای
میشوند نیز روال به همین منوال است .این دو سازه وقتی که با واژهبست ترکیاب شاوند ،کلماۀ واجای
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 باا توجّاه باه، واژهبستی ضمیری که پس از دو پیشوند پی گفته ظااهر مایشاود.مستقلی ایجاد میکنند
» وقتای میزباانdæ-«  برخالف پیشاوندهای بااال پیشاوند.گروه واجی خود در جایگاه دوم واقع میشود
 تکیه نمیپذیرد؛ زیرا قابلیت ایجااد کلماۀ واجای را نادارد؛ بناابراین بارای،واژهبست ضمیری قرار گیرد
تعیین جایگاه واژهبست تنها بررسی جایگاه دوم در چارچوب ساختواژه پاساخگو نیسات؛ بلکاه نحاو
میزباان باه آن کما

جایگاه واژهبست را مشخّص کرده (نظریۀ نحاو قاوی) و واجشناسای در گازین
.) میکند (نظریۀ واجشناسی ضعی
منابع
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