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چکیده
ــر  ــه ای ب ــاب مقدم ــی کــه هگمــن )1994( آن را در کت ــت و مرجع گزین ــۀ حاکمی ــر اســاس نظری ــه ب ــن مقال در ای
حاکمیــت و مرجع گزینــی معرفــی کــرده اســت و بــر طبــق قواعــد ایکــس-  تیــره، بــه بررســی نحــوی گروه اســمی 
ــان  ــا زب ــه زبان هــای ایرانــي شــمال غربــي( در مقایســه ب ــان کــردی )وابســته ب گویــش کلهــری از گویش هــای زب
فارســی، پرداختــه شــد. در ایــن چارچــوب نظــری، اســم بــه عنــوان هســته، در گــروه اســمی قــرار می  گیــرد تــا ســازۀ 
بزرگتــری تشــکیل شــود. عناصــر دیگــر نیــز در کنــار هســتۀ گــروه اســمی قــرار می  گیرنــد کــه وابســته های هســته 
خوانــده می  شــوند. وابســته های اســمی در گویــش کلهــری، شــامل وابســته های پیشــین و وابســته های پســین هســتند. 
وابســته های پیشــین؛ عبارتنــد از: صفــت اشــاره، صفــت شمارشــی، ممیــز، صفــت پرسشــی، صفــت مبهــم، صفــت 
تعجبــی، شــاخص، صفــت عالــی و یــِک نکــره. وابســته های پســین نیــز شــامل نشــانه های معرفــه و نکــره، نشــانه های 
جمــع، صفــت بیانــی، گــروه اضافــه یــا مضاٌف الیــه، صفــت شمارشــی ترتیبــی نــوع دوم، گــروه حــرف اضافــه ای، 
اســم ملکــی، گــروه بدلــی و بنــد موصولــی می باشــند کــه بــه ترتیــب خاصــی و بــا توجــه بــه نزدیکــی و دوری از 
هســتۀ گــروه اســمی قــرار می  گیرنــد؛ بــه طــوري کــه جابجایــي هرکــدام از جــای اصلــی خــود، باعــث بدســاختی و 

نامفهومــی گــروه اســمی می  شــود.

t85.afshar@yahoo.com 1. استادیار گروه زبان انگليسي دانشگاه ایالم                                                                                            
nematjahanfar@gmail.com 2. دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ زبانشناسی همگانی دانشگاه ایالم                                                             
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مقدمه 
زبـان کـردی امـروز، بازمانـدۀ تطور یافتۀ زبان باسـتاني »مادی« اسـت و مردم کـرد، فرزنـدان و بازماندگان مادها 
هسـتند. محـل سـکونت و اسـتقرار قـوم مـاد و حـوزۀ جغرافیایـی زبـان مـادی نیز بر اسـاس تأییـد تاریـخ و اقرار 
پژوهشـگران، بخش هـای وسـیعی از خاورمیانـه تـا نقطۀ مرکـزی مناطقی بوده اسـت که امـروزه کردهـا در آن 
سـاکن هسـتند )رخـزادی، 1390: 27(. گویش هـای متعـدد کـردی، مکمل گـروه »ایرانی- آریایی« هسـتند که 
بـه خانـوادۀ بـزرگ زبان هـای هنـد و ایرانـی تعلـق دارند. ایـن گویش ها مجموعـۀ زبانی یکپارچه ای را تشـکیل 
می  دهنـد کـه از سـایر زبان هـای همجـوار؛ یعنـی زبان هـای شـمال غربـی ایـران؛ ماننـد: تالشـی و گویش هـای 
حاشـیۀ دریای خزر و ... متمایز اسـت )اشـمیت، 1383: 541(. گویش کلهری یکی از گویش های زبان کردی 
اسـت کـه گویشـوران آن بـه طـور عمـده در بخش هایی از اسـتان های ایالم، کرمانشـاه، همـدان و برخی مناطق 
کردنشـین کشـور عراق ساکن هستند. این بخش ها عبارتند از: قسمتی از شهرهای کامیاران، بیجار، سنقر، قروه، 
اسـدآباد همـدان، همـدان، صحنـه، کنگاور، بیسـتون، بخش هایـی از شهرسـتان ایالم، سـیروان، چـرداول، ایوان 
غرب، کرمانشـاه، اسـالم آباد، سـرپل ذهاب، قصرشـیرین، گیالن غرب، سـومار، نفت شـهر، حوالی پل سـیمره، 
اهالـی زنگنـه، جلوال، سـعدیه، قزروات، خانقین، شـهره بان، نفت خانـه، مندلی، مکاتو، زورباتیه، جسـان، کوت، 
کردهـای بغـداد، بـدره عـراق... )کریم پـور، 1390: 9(. بررسـی این گویـش و دیگر گویش های زبـان کردی از 
حیـث مطالعـات زبان شناسـی، اهمیـت زیـادی دارد؛ با این حال، آنچنـان که باید مورد مطالعـۀ دقیق قرار نگرفته 

است.
ــه عنــوان گــروه اســمی در ســاخت جمــالت، نقــش  ــه اینکــه »اســم1 « و »وابســته های2 « آن ب ــا توجــه ب ب
مهمــی دارنــد، در ایــن مقالــه، ســاختار »گــروه اســمی3 « و وابســته های آن در گویــش کلهــری در چارچــوب 
»نظریــۀ حاکمیــت و مرجع گزینــی4 « و طبــق قواعــد نحــوی »نظریــۀ ایکــس - تیــره5 « بررســی می شــود. هــدف 
اصلــی از ایــن بررســی، پاســخ دادن بــه ایــن پرسش هاســت: 1. گروه هــای اســمی در گویــش کلهــری چگونــه 
ــرار  ــار »هســته6 « ق ــوع از وابســته های پیشــین و پســین در کن ــد؟ 2. در گــروه اســمی، کــدام ن ســاختاری دارن
می  گیرنــد؟ بــا توجــه بــه ایــن ســؤاالت، فرضیــه ایــن خواهــد بــود کــه اســم در جایگاه هســتۀ گــروه اســمی قرار 
می  گیــرد و ممکــن اســت هســتۀ اســم بــه تنهایــی بیایــد یــا بــا وابســته های دیگــر همــراه باشــد. وابســته ها نیــز 

ممکــن اســت پســین باشــند یا پیشــین.
پیشینۀ تحقیق

تاکنـون مطالعـات گوناگونی در مورد اسـم و گروه اسـمی انجام گرفته که در همۀ آنها اسـم به عنـوان گروه در 
نظر گرفته شـده اسـت. در زیر به تعدادی از این مطالعات اشـاره می شـود:  

1. noun
2. dependent
3. Noun phrase = NP
4. Government  and Binding Theory = GB
5. X-bar Theory
6. head

طاهرهافشار-نعمتجهانفر
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- باطنــي )1389: 137( عــالوه بــر تعریفــی کــه از گــروه اســمی در زبــان فارســی ارائــه داده اســت، عنــوان 
می  کنــد کــه هــر گــروه اســمی از یــک هســته و تعــدادی وابســته کــه در دو طــرف هســته قــرار می  گیرنــد، 
ســاخته می  شــود. وي وابســته های هســتۀ گــروه اســمی را بــه دو دســتۀ پیشــرو و پســرو تقســیم کــرده اســت. 
- ابوالقاســمی )1388: 50( بــه مبحــث اســم در زبــان فارســی باســتان پرداختــه و در ایــن رابطــه، مقوله هایــی 
چــون: بســیط، مشــتق و مرکــب، معرفــه و نکــره، جنــس اســم )مذکــر، مونــث و خنثــی(، شــمار اســم )مفــرد، 
مثنــی و جمــع( و حالت هــای اســم )فاعلــی، مفعولــی، مفعولــی لــه، مفعولی عنــه، اضافــی، مفعولی فیــه و ندایی( 

را مــورد بررســی قــرار داده اســت.
- ماهوتیان )1390: 69( نیز به نقش هایی که گروه اسمی می  تواند بپذیرد، اشاره کرده است. 
- ناتل خانلری )1386( به بررسی انواع اسم پرداخته و اشاره ای به گروه اسمی نکرده است.

- مشــکوه الدینی )1386: 163-165 و 1387: 148( بــه بررســی نشــانه های صرفــی گــروه اســمی پرداختــه 
اســت.

ــرۀ  ــام، نک ــاص، ع ــتق، خ ــد، مش ــم های جام ــی اس ــا بررس ــوی )1387: 133( ب ــدی گی ــوری و احم - ان
ــواع اســم های مرکــب، اســم ذات و معنــی، اتبــاع، اســم  ــان عربــی، ان مخّصصــه، اســم جمــع و جمع هــای زب
صــوت، اســم آلــت، مصــدر و اســم مصــدر، بــه بیــان نقــش و کاربــرد اســم در جملــه پرداختــه  و وجــود هســته 
در گــروه را الزامــی و وجــود وابســته ها را اختیــاری دانســته اند. وابســته ها را نیــز بــه دو دســتۀ پســین و پیشــین 

ــد. ــیم کرده ان تقس
- افراشــی )1386( بــه تحلیــل ســاختاری گــروه اســمی پرداختــه و ســطح تحلیــل ســاختاری در حــد فاصــل 
واژه و جملــه را گــروه نامیــده اســت. بــه نظــر ایشــان، گروه هــای اســمی از بیــش از یــک واژه ســاخته می  شــوند؛ 
بــه گونــه ای کــه میــان واژه هــای تشــکیل دهندۀ گــروه، ارتبــاط نحــوی برقــرار اســت؛ همچنیــن بر اســاس قواعد 
زبــان فارســی و بــا ذکــر مثال هایــی، امکانــات ســاخت گــروه اســمی را نشــان می  دهــد و شــناخته ترین ســاخت 

گــروه اســمی را توالــی اســم و صفــت می دانــد.
- کریم پــور )1390( بــا ذکــر مثال هایــی از گویــش کلهــری، بــه بررســی انــواع اســم پرداختــه؛ اما  اشــاره ای 

بــه گــروه اســمی نکرده اســت.
ــوع،  ــر ن ــرای ه ــرده و ب ــیم ک ــی تقس ــه انواع ــم را ب ــور، اس ــد کریم پ ــز همانن ــزادی )1390: 126( نی - رخ
مثال هایــی از گویــش کــردی کرمانجــی جنوبــی )ســورانی( بیــان نمــوده اســت. از نظــر ایشــان گــروه اســمی بــه 
مجموعــه کلماتــی گفتــه می  شــود کــه از یــک اســم بــه عنــوان هســته و یــک یــا چنــد کلمــه دیگــر بــه عنــوان 

وابســته )پیشــین یــا پســین( تشــکیل شــده باشــد.
- میرعمــادی )1389( بــه بررســی گــروه اســمی در زبــان فارســی بر اســاس نظریۀ حاکمیــت و مرجع گزینی 

پرداخته اســت.
- رحیمیــان )1387: 143-166( بــه تحلیــل ســاخت گــروه اســمی فارســی بــر پایــۀ نحــو ایکــس - تیــره 

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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پرداختــه اســت.
ــری  ــش ل ــم در گوی ــه اس ــته ب ــای وابس ــی نقش ه ــه بررس ــدی )1391: 81-96( ب ــی و عب - محمدابراهیم
خرم آبــادی پرداخته انــد. بــه نظــر ایشــان، حــرف تعریــف1 ، شــمار2  و حــرف اضافــه، گروه هــای نقشــی مربــوط 

بــه اســم در گویــش لــری هســتند.
ــش  ــمی در گوی ــروه اس ــی گ ــه بررس ــور، ب ــای مذک ــدام از پژوهش ه ــد، در هیچک ــاهده ش ــه مش چنانک
کلهــري بــر مبنــای نحــو ایکــس - تیــره پرداختــه نشــده اســت کــه نگارنــدگان ایــن مقالــه قصــد دارنــد بــه ایــن 

موضــوع بپردازنــد.

چارچوب نظری تحقیق
درزی )1392: 75( به نقل از مقاله ای از چامسـکی )1970( با عنوان »تأمالتی در باب اسم سـازی«، نظریۀ  ایکس 
- تیره را مطرح کرد که بر اسـاس آن، مقوالت نحوی را می  توان متشـکل از دسـته ای مشـخص در نظر گرفت. 
بـه نظـر ویبلهـوت )1995: 23( ایـن موضـوع، سـنگ بنای نظریۀ ایکـس- تیره اسـت. بعدها جکنـداف )1977( 
مقوالتـی کوچکتـر از گـروه )XP( و بزرگتـر از واژه )X( را شناسـایی کـرد و آن را مقـوالت سـطح میانی  

می  نامیـد. او معتقـد اسـت کـه تعداد تیره ها ممکن اسـت به سـه تیره نیز برسـد.
ــره  ــس- تی ــی ایک ــرح کل ــه ط ــود را ب ــای خ ــازه ای، ج ــد س ــی، قواع ــت و مرجع گزین ــۀ حاکمی در نظری
دادنــد کــه در آن، هــر گروهــی پیرامــون یــک هســتۀ واژگانــی یــا نقشــی ســامان می  گیــرد کــه ممکــن اســت 
مشــخصگر3 ، متمــم4  و ادات5  بپذیــرد. متمــم، یــک »فرافکــن بیشــینه6 « و خواهر هســته اســت که به همــراه آن، 
، بــه وجــود مــی  آورد کــه در آن X می توانــد متغیری  فرافکنــی بزرگتــر از هســته و کوچکتــر از گــروه بــه نــام 
بــرای هــر هســتۀ نحــوی باشــد. ســازۀ   می توانــد بــا فرافکــن بیشــینه ای کــه ادات، آویــزه یــا افــزوده نامیــده 
می  شــود، ترکیــب شــود و  دیگــری را بــه وجــود آورد. در نهایــت  بــا پذیرفتــن یــک فرافکــن بیشــینه، 
یــک گــروه نحــوی  را بــه وجــود مــی  آورد. جایــگاه گــروه نحــوی خواهــر  و بچــه  را جایــگاه 
مشــخصگر می  نامنــد کــه ممکــن اســت تهــی باقــی بمانــد. ترتیب هســته، نســبت بــه متمم، مشــخصگر یــا ادات 
ممکــن اســت از زبانــی بــه زبــان دیگــر متفــاوت باشــد. نمــودار شــمارۀ )1( بــه نقــل از درزی )1392: 75(، بیانگر 

ایــن روابــط دســتوری، صــرف نظــر از ترتیــب خطــی آن عناصــر اســت: 

1. determiner phrase (DP)
2. number phrase (NumP)
3. specifier
4. complement
5. adjunct
6. maximal projection
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فکنی بزرگتر از هسته و افر ،خواهر هسته است که به همراه آن و «1فرافکن بیشینه»یک  ،متمم .دبپذیر
سازۀ باشد.  نحوی ۀمتغیری برای هر هستتواند می X که در آنآورد به وجود می ،'X به ناماز گروه کوچکتر 

'X  ترکیب شود و ،شودمی نامیده آویزه یا افزوده ،ای که اداتتواند با فرافکن بیشینهمی 'X  دیگری را به
. آوردمی را به وجود ("X) یک گروه نحوی ،یک فرافکن بیشینه با پذیرفتن 'Xدر نهایت  .وجود آورد

 .که ممکن است تهی باقی بماند نامندمی مشخصگررا جایگاه ( X")و بچه  (X') جایگاه گروه نحوی خواهر
نمودار  یا ادات ممکن است از زبانی به زبان دیگر متفاوت باشد. مشخصگر ،متممبه نسبت  ،ترتیب هسته

صرف نظر از ترتیب خطی آن عناصر  ،بیانگر این روابط دستوری ،(75: 1392) به نقل از درزی (1شمارۀ )
  :است

 
 "X   

  ('X )     ZP مشخصگر 
  'wp xادات                    

 هسته 'YP      xمتمم                      
 (1نمودار شمارۀ ) 

 
 گروه اسمی

به  1951ال ستوسط هریس در  ،گروه اسمی برای نخستین بار ترکیبکه  کندان میبی (87 :1991) ترسک
 فام. گلکند ایفا را ی زیادیهاتواند نقشمی که داندمی تکرارپذیرترین گروه در جمله وی آن را. کار برده شد

 ستاحسی  ،این تعریف .کندمی شیء یا مکانی اشاره ،حیوان ،که به فردداند می ایواژهرا اسم نیز  (1391)
 .اساس مختصات معنایی ارائه شده است و بر

 ۀشود و واژمی چند واژه تشکیلآن واحد نحوی که از یک یا  ،(165-163: 1386) الدینیاز نظر مشکوه
 کاره ا هسته بیاصلی  ۀپس یک اسم به عنوان واژ ؛شودمی گفته« گروه اسمی» ،اسم است ،آن ۀاصلی یا هست

یی هاا گروهواژه ی .و به صورت یک اسم ظاهر شود هسته باشدشامل ممکن است فقط  ،گروه اسمی .رودمی
 .دنشومینامیده « وابسته» ،روندمی که با هسته به کار

                                                           
1. maximal projection 

گروه اسمی
ترسـک )1991: 87( بیان مي کند که ترکیب گروه اسـمی برای نخسـتین بار، توسـط هریس در سـال 1951 به 
کار بـرده شـد. وی آن را تکرارپذیرتریـن گـروه در جملـه می دانـد کـه می  تواند نقش هـای زیـادی را ایفا کند. 
گلفام )1391( نیز اسـم را واژه ای می  داند که به فرد، حیوان، شـیء یا مکانی اشـاره می  کند. این تعریف، حسـی 

اسـت و بر اسـاس مختصات معنایی ارائه شـده است.
از نظــر مشــکوه الدینی )1386: 163-165(، آن واحــد نحــوی کــه از یــک یــا چنــد واژه تشــکیل می  شــود 
و واژۀ اصلــی یــا هســتۀ آن، اســم اســت، »گــروه اســمی« گفتــه می  شــود؛ پــس یــک اســم بــه عنــوان واژۀ اصلــی 
یــا هســته بــه کار مــی  رود. گــروه اســمی، ممکــن اســت فقــط شــامل هســته باشــد و بــه صــورت یک اســم ظاهر 

شــود. واژه یــا گروه هایــی کــه بــا هســته بــه کار می  رونــد، »وابســته« نامیــده می  شــوند.
ماهوتیــان )1390: 69( نیــز بیــان مي کنــد کــه گــروه اســمی، عنصــری اســت کــه در نقش هــای مختلفــی 
نظیــر: فاعــل، مفعــول، مفعــول غیرمســتقیم و مفعــول حــرف اضافــه ای در جملــه بــه کار مــی  رود. گــروه اســمی 

هــم ممکــن اســت اســم ســاده، ضمیــر، اســم مرکــب، اســم وابســته دار یــا بنــد اســمی  باشــد.
ارژنــگ )1378: 10( معتقــد اســت کــه اســم و گــروه اســمی، کلمــه یــا گروهی از کلمات اســت که نقشــی 
از قبیــل: نهــاد، مفعــول، مســند، تمیــز و متمــم فعــل را می پذیــرد، منــادا می شــود یــا »ی« نکــره می گیــرد. گــروه 
اســمی از یــک کلمــه بــه نــام هســته و یــک یــا چنــد وابســته ســاخته می  شــود. هســتۀ گــروه اســمی، اســم اســت 
)جــز بــه نــدرت کــه ضمیــر شــخصی »مــن« و »تــو« نیــز هســته می  شــوند(؛ ولــی وابســته های هســته می  تواننــد 

اســم، ضمیــر یــا صفت باشــند.
بــه نظــر باطنــی )1389: 137 و 138( هــم گــروه اســمی در زبــان فارســی از یــک کلمــه یــا بیشــتر ســاخته 
شــده اســت و در ســاختمان واحــد باالتــری، یعنــی بنــد، جایــگاه مســنٌدالیه، متمــم و گاهــی نیــز ادات را اشــغال 
می  کنــد. هــر گــروه اســمی از یــک هســته و تعــدادی وابســته کــه در دو طــرف هســته قــرار می  گیرنــد، ســاخته 
می شــود. وابســته هایی را کــه قبــل از هســته قــرار می  گیرنــد، وابســته های پیشــرو و آنهایــی را کــه پــس از هســته 
ــی وجــود  ــاری اســت؛ ول ــد. در گــروه اســمی، وجــود هســته اجب ــرو می  نامن ــد، وابســته های پی ــرار می  گیرن ق

وابســته های پیشــرو و پیــرو اختیــاری اســت.
ــرای  ــز اســم ها بزرگتریــن گــروه کلمــات را تشــکیل می  دهنــد کــه ب ــه اعتقــاد مدرســی )1387: 13( نی ب

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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تشــخیص آنهــا هــم نشــانه های صــوری و هــم معیارهــای نحــوی وجــود دارد.
انــوری و احمــدی گیــوی )1387: 133 و 134( نیــز معتقدنــد کــه گــروه اســمی بــه زنجیــره ای از یــک اســم 
بــه عنــوان هســته و یــک یــا چنــد وابســته گفتــه می  شــود کــه وجــود هســته بــرای گــروه اســمی، اجبــاری و 
وجــود وابســته، اختیــاری اســت. وابســته ها دو دســته هســتند: وابســته های پیشــین کــه عبارتنــد از: صفــت اشــاره، 
صفــت پرسشــی، صفــت تعجبــی، صفــت شمارشــی اصلــی، صفــت شمارشــی ترتیبــی، صفــت مبهــم و صفت 
برتریــن )عالــی( و وابســته های پســین کــه عبارتنــد از: »ی« نشــانۀ نکــره، صفــت شمارشــی ترتیبــی کــه با پســوند 

»–ُ م« همراهنــد، مضاٌف الیــه و صفــت بیانــی. 
تالرمــن )2005( بــه بررســی حــروف تعریــف1  همــراه بــا گــروه اســمی پرداختــه و بیــان نمــوده اســت کــه 
بعضــی از حــروف تعریــف، فقــط بــا یــک ســری اســامی خــاص می آینــد. بــه نظــر ایشــان در زبــان انگلیســی، 

حــروف تعریــف در ابتــدای گــروه اســمی قــرار می گیرنــد. 
ردفــورد )1988( و هگمــن )1994( بــه بررســی گروه هــای اســمی مطابــق بــا نظریــۀ نحــو ایکــس – تیــره، 
ــه نقــش ادات هــا توجهــی  پرداختــه  و وابســته های گــروه اســمی را توضیــح داده انــد؛ در ایــن بیــن، هگمــن ب

نکــرده اســت. آنهــا بــرای همــۀ گروه هــای اســمی، ســه ســطح  قائــل هســتند.
ــِل  ــریح و تعدی ــه و تش ــازندۀ جمل ــای س ــاختار گروه ه ــی س ــه بررس ــز ب ــان )2011( نی ــوک و نیوس ک
ــه اســت،  ــر توســط ابنــی )1987: 50-38( انجــام گرفت ــه در گــروه اســمی کــه در ســال های اخی صورت گرفت

پرداخته انــد. 
ردفــورد )2004: 76( نیــز بــه بررســی حــروف تعریــف و ســورها2  پرداخته و ماننــد تالرمــن )2005(، حروف 
تعریــف را بــه »حــروف تعریــف معیــن3 « و »حــروف تعریــف نامعیــن4 « تقســیم کــرده و تعدیــل »گروه اســمی« 

توســط ابنــی )1987: 38-50( را تشــریح نموده اســت. 
در چنــد ســال اخیــر، تعدیل هــا و بازنگری هــای مهمــی در قواعــد ایکــس - تیــره انجــام شــده کــه ایــن 
ــپورتیش  ــن و اس ــوالک )1989: 365-425( و کوپ م ــی )1987: 38-50(، پ ــار ابن ــاس در آث ــا در اس تعدیل ه
ــرده و  ــی ک ــته، تلق ــف را هس ــرف تعری ــی )1987: 38-50( ح ــت. ابن ــده اس ــرح گردی )1991: 58-211( مط
گره فرافکنــی بیشــینۀ آن را گــروه حــرف تعریــف نامیــده اســت؛ در ایــن صــورت، گــروه اســمی متمــم، حرف 
تعریــف؛ یعنــی خواهــر هســته خواهــد بــود؛ بــر ایــن اســاس، در نمــودار درختــی، دیگــر بــه طــور مســتقل گروه 
اســمی نداریــم؛ بلکــه گــروه اســمی در بطــن گــروه حــرف تعریــف قــرار دارد )دبیــر مقــدم، 1391: 504-500(.

1. determiners
2. quantifiers
3. definite determiner
4. indefinite determiner
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گروه اسمی در گویش کلهری
1. هستۀ گروه اسمی

در مطالعات زبانشناسـی، منظور از گروه اسـمی، گروهی اسـت که هسـتۀ آن »اسـم« باشـد. در هر گروه اسـمی، 
وجود هسـته، اجباری اسـت. گاهي گروه اسـمي ممکن اسـت فقط شـامل یک واژه و فاقد هرگونه وابسـته اي 
باشـد؛ مثـل درخـت )dâr( کـه نشـانگر یک گروه اسـمی اسـت و وابسـته ای بـه همراه نـدارد؛ البته همـان گونه 
کـه ذکـر شـد، زبان شناسـانی چـون ابنـی )1987: 38-50( و اجـر )2003: 224( معتقدنـد کـه در گـروه اسـمي، 
باالتریـن گروه نقشـي، گـروه حرف تعریف و باالترین هسـته، حرف تعریف اسـت؛ بنابراین گروه هاي اسـمي 
در حقیقت، گروه هاي حرف تعریفي هسـتند که سـاخت آنها به صورت نمودار شـمارۀ )2( اسـت که در هسـتۀ 
گـروه حـرف تعریـف، صفت هاي اشـاره و سـورها تولید مي شـوند. حرف تعریف، ممکن اسـت تجلي داشـته 
باشـد یـا بـه صـورت مقولۀ تهي باشـد. وقتي حـرف تعریف، تجلي آوایـي ندارد بـه وجود مقولۀ تهـي )ø( قائل 

مي شـویم )دبیر مقـدم، 1391: 608(. 
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( قائرل øتجلی آوایی ندارد به وجود مقولرۀ تهری ) ،وقتی حرف تعریف .تهی باشد ۀباشد یا به صورت مقول
  (.608: 1391مقدم،  شویم )دبیرمی

 

 
 

 (224: 2003( و اجر )76: 2004( به نقل از ردفورد )2نمودار شمارۀ )
 

  :نشان دادبه صورت زیر  توانمی تیره –نظریۀ ایکسدر قالب تحلیل ( را râd)درخت اسم نمودار  بنابراین،
(1 )dâr )درخت( 

                              DP                       
     D' 

 NP       D 
                                                N           

                r                                                                  âd   
 (3نمودار شمارۀ )

 
به  .شودمی تقسیم «مرکب»و  «ساده»اسم از نظر ساختمان به دو گروه ، مانند زبان فارسی در گویش کلهری

اسم  ی کوچکتری تقسیم کرد،هارا به بخش هاتوان آناند و نمیساخته شده ،دارامعن یی که از یک جزءهااسم
اسمی  نیز مرکباسم  .(râdو درخت ) (âbər(، برادر )łâmخانه ) ،(wâkətکتاب ) :مانند ؛گویندساده می

آن قرار  ید بین اجزاتوانمیاضافه ن ۀو کسر کوچکتری تقسیم کردمعنادار توان آن را به اجزای است که می
در  اسمیگروه  ۀهست کناردر (. 81: 1388 ،)رنجبر (sêšæmæ) شنبهسه و (ənžâbər) برادرزن :مانند ؛گیرد

 ی متفاوتیهانقش ،بگیرند که بسته به جایگاهشان در جمله قرار توانندمی نیز دیگری عناصر، این گویش
 پیشین یا پسین خوانده ۀوابست ،اشته باشند و این عناصر با توجه به جایگاهشان نسبت به هستهد دتواننمی
 .شوندمی
 

 ی پیشین اسم هاوابسته .2

DP 

D   NP 

بنابرایــن، نمــودار اســم درخــت )dâr( را در قالــب تحلیــل نظریــۀ ایکــس– تیــره مي تــوان بــه صــورت زیــر 
داد:  نشان 

)1( dâr )درخت(

8 
 

( قائرل øتجلی آوایی ندارد به وجود مقولرۀ تهری ) ،وقتی حرف تعریف .تهی باشد ۀباشد یا به صورت مقول
  (.608: 1391مقدم،  شویم )دبیرمی

 

 
 

 (224: 2003( و اجر )76: 2004( به نقل از ردفورد )2نمودار شمارۀ )
 

  :نشان دادبه صورت زیر  توانمی تیره –نظریۀ ایکسدر قالب تحلیل ( را râd)درخت اسم نمودار  بنابراین،
(1 )dâr )درخت( 

                              DP                       
     D' 

 NP       D 
                                                N           

                r                                                                  âd   
 (3نمودار شمارۀ )

 
به  .شودمی تقسیم «مرکب»و  «ساده»اسم از نظر ساختمان به دو گروه ، مانند زبان فارسی در گویش کلهری

اسم  ی کوچکتری تقسیم کرد،هارا به بخش هاتوان آناند و نمیساخته شده ،دارامعن یی که از یک جزءهااسم
اسمی  نیز مرکباسم  .(râdو درخت ) (âbər(، برادر )łâmخانه ) ،(wâkətکتاب ) :مانند ؛گویندساده می

آن قرار  ید بین اجزاتوانمیاضافه ن ۀو کسر کوچکتری تقسیم کردمعنادار توان آن را به اجزای است که می
در  اسمیگروه  ۀهست کناردر (. 81: 1388 ،)رنجبر (sêšæmæ) شنبهسه و (ənžâbər) برادرزن :مانند ؛گیرد

 ی متفاوتیهانقش ،بگیرند که بسته به جایگاهشان در جمله قرار توانندمی نیز دیگری عناصر، این گویش
 پیشین یا پسین خوانده ۀوابست ،اشته باشند و این عناصر با توجه به جایگاهشان نسبت به هستهد دتواننمی
 .شوندمی
 

 ی پیشین اسم هاوابسته .2

DP 

D   NP 

در گویــش کلهــری ماننــد زبــان فارســی، اســم از نظــر ســاختمان بــه دو گــروه »ســاده« و »مرکــب« تقســیم 
ــای  ــه بخش ه ــا را ب ــوان آنه ــده اند و نمی ت ــاخته ش ــا دار، س ــزء معن ــک ج ــه از ی ــم هایی ک ــه اس ــود. ب می  ش
کوچکتــری تقســیم کــرد، اســم ســاده می گوینــد؛ ماننــد: کتــاب )kətâw(، خانــه )mâł(، بــرادر )bərâ( و 
درخــت )dâr(. اســم مرکــب نیــز اســمی اســت کــه می تــوان آن را بــه اجــزای معنــادار کوچکتری تقســیم کرد 
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( لبئرُ  øتج٣ّ آٚا٣٤ ٘ساضز ثٝ ٚجٛز ٔمِٛر١ تٟر٣ )   ،ٚلت٣ حطف تؼط٤ف .٣ٟ ثبقست ١ثبقس ٤ب ثٝ نٛضت ٔمِٛ
  (.608: 1391ٔمسْ،  ق٤ٛٓ )زث٥ط ٣ٔ

 

 
 

 (224: 2003( ٍ اجز )76: 2004( بِ ًقل اس ردفَرد )2ًوَدار شوارٓ )
 

  :٘كبٖ زازثٝ نٛضت ظ٤ط  تٛاٖ ٣ٔ ت٥طٜ –٘ظط١٤ ا٤ىؽزض لبِت تح٥ُّ ( ضا râd)زضذت اؾٓ ٕ٘ٛزاض  ثٙبثطا٤ٗ،
(1 )dâr )زضذت( 

                              DP                       
     D' 

 NP       D 
                                                N           

                r                                                                  âd   
 (3شوارٓ ) ًوَدار

 
ثٝ  .قٛز  ٣ٔ تمؿ٥ٓ «ٔطوت»ٚ  «ؾبزٜ»اؾٓ اظ ٘ظط ؾبذتٕبٖ ثٝ زٚ ٌطٜٚ ، ٔب٘ٙس ظثبٖ فبضؾ٣ زض ٤ٌٛف وّٟط٢

اؾٓ  ٢ وٛچىتط٢ تمؿ٥ٓ وطز،ٞب ضا ثٝ ثرف ٟبتٛاٖ آ٘ ا٘س ٚ ٣ٕ٘ ؾبذتٝ قسٜ ،زاض بٔؼٙ ٣٤ وٝ اظ ٤ه جعءٞب اؾٓ
اؾ٣ٕ  ٥٘ع ٔطوتاؾٓ  .(râdٚ زضذت ) (âbərطازض )(، ثłâmذب٘ٝ ) ،(wâkətوتبة ) :ٔب٘ٙس ؛٤ٌٛٙس ؾبزٜ ٣ٔ

آٖ لطاض  ٢س ث٥ٗ اجعاتٛا٘ ٣ٕاضبفٝ ٘ ٠ٚ وؿط وٛچىتط٢ تمؿ٥ٓ وطزٔؼٙبزاض تٛاٖ آٖ ضا ثٝ اجعا٢  اؾت وٝ ٣ٔ
زض  اؾ٣ٌٕطٜٚ  ١ٞؿت وٙبضزض (. 81: 1388 ،)ض٘ججط (sêšæmæ) قٙجٝ ؾٝ ٚ (ənââbər) ثطازضظٖ :ٔب٘ٙس ؛٥ٌطز

 ٢ ٔتفبٚت٣ٞب ٘مف ،ث٥ٍط٘س وٝ ثؿتٝ ثٝ جب٤ٍبٞكبٖ زض جّٕٝ لطاض تٛا٘ٙس  ٣ٔ ٥٘ع ٢ز٤ٍط ػٙبنط، ا٤ٗ ٤ٌٛف
 پ٥ك٥ٗ ٤ب پؿ٥ٗ ذٛا٘سٜ ١ٚاثؿت ،اقتٝ ثبقٙس ٚ ا٤ٗ ػٙبنط ثب تٛجٝ ثٝ جب٤ٍبٞكبٖ ٘ؿجت ثٝ ٞؿتٝز ستٛا٘ٙ  ٣ٔ
 .قٛ٘س  ٣ٔ
 

 ٕ پ٘ش٘ي اسن ّا ٍابستِ .2

DP 

D   NP 

و کســرۀ اضافــه نمی توانــد بیــن اجــزای آن قــرار گیــرد؛ ماننــد: بــرادرزن )bərâžən( و سه شــنبه 
)رنجبــر، 1388: 81(. در کنــار هســتۀ گــروه اســمی در ایــن گویــش، عناصــر دیگری نیــز می  توانند قــرار بگیرند 
کــه بســته بــه جایگاهشــان در جملــه، نقش هــای متفاوتــی می  تواننــد داشــته باشــند و ایــن عناصــر بــا توجــه بــه 

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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جایگاهشــان نســبت بــه هســته، وابســتۀ پیشــین یــا پســین خوانــده می  شــوند.

2. وابسته های پیشین اسم 
وابسـته های پیشـین، وابسـته هایي هسـتند کـه قبل از هسـتۀ اسـمی در گروه اسـمي قـرار مي گیرند و عبارتنـد از: 
ُ مین(، ممیز1  )که در  صفت اشـاره، صفت پرسشـی، صفت مبهم، صفت شمارشـی اصلي و ترتیبي )با پسـوندـ 

واقـع از وابسـته هاي وابسـته بـه حسـاب می آید(، صفت تعجبی، شـاخص، صفـت عالی و یِک نکـره2 . 
وابســته های پیشــین در ســه جایــگاه، پیــش از اســم ظاهــر می شــوند: در جایــگاه اول، شــاخص یــا صفــت 
پیشــین در نزدیکتریــن جایــگاه پیــش از اســم قــرار می گیــرد؛ در جایــگاه دوم، یکــی از وابســته های صفــت 
ُ میــن، صفــت برتریــن یــا »یــک نکــره« ظاهــر می شــود. در جایــگاه  شمارشــی، ممیــز، عــدد ترتیبــی بــا پســوندـ 
ســوم یــا دورتریــن جایــگاه نیــز یکــی از وابســته های صفــت اشــاره، صفــت پرسشــی، صفــت تعجبــی یــا صفت 
مبهــم ظاهــر می شــود. وابســته های پیشــین بــه ترتیبــی کــه بیــان شــد بــه کار می رونــد و محدودیــت همنشــینی 

دارنــد. همــۀ آنهــا همزمــان قبــل از هســته نمی آینــد و بــا ترتیــب خاصــی در کنــار هــم قــرار می گیرنــد. 

2-1. صفت اشاره
صفت هـای اشـاره در گویـش کلهـری »?ê = این« برای اشـاره بـه نزدیـک و »?æw = آن« برای اشـاره به دور 
هسـتند و بـه اسـم های بعد از خود اشـاره می کنند. اسـم بعـد از آنها، اغلب همـراه با مصوت کوتـاهِ »æ« می آید. 
صفـت اشـاره، اسـم بعـد از خـود را معرفه می کند و قرار گرفتن وابسـتۀ دیگری پیش از آنها ممکن نیسـت. اگر 
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ػجبضتٙس اظ:  ٚ ٥ٌط٘س زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ لطاض ٣ٔ ٣اؾٕ ١ٞب٣٤ ٞؿتٙس وٝ لجُ اظ ٞؿت ٚاثؿتٝ ،ك٢ٗ٥ پ٥ٞب ٚاثؿتٝ
زض  )وٝ ٥ٕٔ1ع ان٣ّ ٚ تطت٥ج٣ )ثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗ(، نفت قٕبضق٣ ،نفت ٔجٟٓ ،نفت پطؾك٣ نفت اقبضٜ،

  .2٘ىطٜ ٚ ٤هِ، نفت ػب٣ِ قبذم، نفت تؼجج٣ ،(آ٤س ثٝ حؿبة ٣ٔٞب٢ ٚاثؿتٝ  ٚاثؿتٝ اظ ٚالغ
زض قبذم ٤ب نفت پ٥ك٥ٗ زض جب٤ٍبٜ اَٚ،  :٘سقٛ ٣ٔاؾٓ ظبٞط  پ٥ف اظ ،٢ پ٥ك٥ٗ زض ؾٝ جب٤ٍبٜٞب ٚاثؿتٝ

 ٥ٕٔع،٢ نفت قٕبضق٣، ٞب ٤ى٣ اظ ٚاثؿتٝ ،زض جب٤ٍبٜ زْٚ ٥ٌطز؛ ٘عز٤ىتط٤ٗ جب٤ٍبٜ پ٥ف اظ اؾٓ لطاض ٣ٔ
زض جب٤ٍبٜ ؾْٛ ٤ب زٚضتط٤ٗ جب٤ٍبٜ  .زقٛ ٣ٔظبٞط  «٤ه ٘ىطٜ»٤ب  ، نفت ثطتط٤ٗثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗػسز تطت٥ج٣ 

٢ ٞب ز. ٚاثؿتٝقٛ ٤٣ٔب نفت ٔجٟٓ ظبٞط  ٢٣ نفت اقبضٜ، نفت پطؾك٣، نفت تؼججٞب ٚاثؿت٤ٝى٣ اظ ٥٘ع 
جُ اظ ٞؿتٝ لٕٞعٔبٖ  آٟ٘ب ١ٕٞ .ٚ ٔحسٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ زاض٘س ضٚ٘س پ٥ك٥ٗ ثٝ تطت٥ج٣ وٝ ث٥بٖ قس ثٝ وبض ٣ٔ

  .٥ٌط٘س لطاض ٣ٔآ٤ٙس ٚ ثب تطت٥ت ذبن٣ زض وٙبض ٞٓ  ٣ٕ٘
 

 اشارُ صفت .2-1
ثطا٢ اقبضٜ ثٝ زٚض  «; آٖ æw?» ثطا٢ اقبضٜ ثٝ ٘عز٤ه ٚ «ا٤ٗ ; ê?»٤ف وّٟط٢ ٢ اقبضٜ زض ٌٛٞب نفت

 .آ٤س ٣ٔ «æ» ٔهٛت وٛتبِٜٕٞطاٜ ثب ت ّ، اغآٟ٘باؾٓ ثؼس اظ  .وٙٙس ٢ ثؼس اظ ذٛز اقبضٜ ٣ٔٞب ثٝ اؾٓ ٚٙس ٞؿت
اٌط  .٥٘ؿتٕٔىٗ  ٟبآ٘ ز٤ٍط٢ پ٥ف اظ ١س ٚ لطاض ٌطفتٗ ٚاثؿتوٙ ٣ٔذٛز ضا ٔؼطفٝ  اظ سؼاؾٓ ث ،اقبضٜنفت 

 «ræâ?æw d» ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ز٤ٍط٢ چٖٛ ،اضبفٝ قٛز (1) ٠قٕبض ٌطٜٚ اؾ٣ٕثٝ  «æw?» نفت اقبض٠
 (.4قٕبض٠ ٕ٘ٛزاض )حبنُ ذٛاٞس قس 

(2 )dâræ ?æw  )آٖ زضذت( 
                                                                          DP 

                                                                  D' 
 NP                                                                            D 

 ?æw                  N                                                                                    
                    dâræ 

 (4ر شوارٓ )ًوَدا
 

                                                           
1 .Classifiers  

  قٛز. آ٤س، ظبٞط ٣ٔ ٘ىطٜ وٝ ثؼس اظ اؾٓ ٣ٔ« ٢»٤ه ٘ىطٜ زض انُ ثٝ ٕٞطاٜ ثب . 2

 به گروه اسـمی شـمارۀ )1( اضافه شـود، گروه اسـمی دیگری چون 
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ػجبضتٙس اظ:  ٚ ٥ٌط٘س زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ لطاض ٣ٔ ٣اؾٕ ١ٞب٣٤ ٞؿتٙس وٝ لجُ اظ ٞؿت ٚاثؿتٝ ،ك٢ٗ٥ پ٥ٞب ٚاثؿتٝ
زض  )وٝ ٥ٕٔ1ع ان٣ّ ٚ تطت٥ج٣ )ثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗ(، نفت قٕبضق٣ ،نفت ٔجٟٓ ،نفت پطؾك٣ نفت اقبضٜ،

  .2٘ىطٜ ٚ ٤هِ، نفت ػب٣ِ قبذم، نفت تؼجج٣ ،(آ٤س ثٝ حؿبة ٣ٔٞب٢ ٚاثؿتٝ  ٚاثؿتٝ اظ ٚالغ
زض قبذم ٤ب نفت پ٥ك٥ٗ زض جب٤ٍبٜ اَٚ،  :٘سقٛ ٣ٔاؾٓ ظبٞط  پ٥ف اظ ،٢ پ٥ك٥ٗ زض ؾٝ جب٤ٍبٜٞب ٚاثؿتٝ

 ٥ٕٔع،٢ نفت قٕبضق٣، ٞب ٤ى٣ اظ ٚاثؿتٝ ،زض جب٤ٍبٜ زْٚ ٥ٌطز؛ ٘عز٤ىتط٤ٗ جب٤ٍبٜ پ٥ف اظ اؾٓ لطاض ٣ٔ
زض جب٤ٍبٜ ؾْٛ ٤ب زٚضتط٤ٗ جب٤ٍبٜ  .زقٛ ٣ٔظبٞط  «٤ه ٘ىطٜ»٤ب  ، نفت ثطتط٤ٗثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗػسز تطت٥ج٣ 

٢ ٞب ز. ٚاثؿتٝقٛ ٤٣ٔب نفت ٔجٟٓ ظبٞط  ٢٣ نفت اقبضٜ، نفت پطؾك٣، نفت تؼججٞب ٚاثؿت٤ٝى٣ اظ ٥٘ع 
جُ اظ ٞؿتٝ لٕٞعٔبٖ  آٟ٘ب ١ٕٞ .ٚ ٔحسٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ زاض٘س ضٚ٘س پ٥ك٥ٗ ثٝ تطت٥ج٣ وٝ ث٥بٖ قس ثٝ وبض ٣ٔ

  .٥ٌط٘س لطاض ٣ٔآ٤ٙس ٚ ثب تطت٥ت ذبن٣ زض وٙبض ٞٓ  ٣ٕ٘
 

 اشارُ صفت .2-1
ثطا٢ اقبضٜ ثٝ زٚض  «; آٖ æw?» ثطا٢ اقبضٜ ثٝ ٘عز٤ه ٚ «ا٤ٗ ; ê?»٤ف وّٟط٢ ٢ اقبضٜ زض ٌٛٞب نفت

 .آ٤س ٣ٔ «æ» ٔهٛت وٛتبِٜٕٞطاٜ ثب ت ّ، اغآٟ٘باؾٓ ثؼس اظ  .وٙٙس ٢ ثؼس اظ ذٛز اقبضٜ ٣ٔٞب ثٝ اؾٓ ٚٙس ٞؿت
اٌط  .٥٘ؿتٕٔىٗ  ٟبآ٘ ز٤ٍط٢ پ٥ف اظ ١س ٚ لطاض ٌطفتٗ ٚاثؿتوٙ ٣ٔذٛز ضا ٔؼطفٝ  اظ سؼاؾٓ ث ،اقبضٜنفت 

 «ræâ?æw d» ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ز٤ٍط٢ چٖٛ ،اضبفٝ قٛز (1) ٠قٕبض ٌطٜٚ اؾ٣ٕثٝ  «æw?» نفت اقبض٠
 (.4قٕبض٠ ٕ٘ٛزاض )حبنُ ذٛاٞس قس 

(2 )dâræ ?æw  )آٖ زضذت( 
                                                                          DP 

                                                                  D' 
 NP                                                                            D 

 ?æw                  N                                                                                    
                    dâræ 

 (4ر شوارٓ )ًوَدا
 

                                                           
1 .Classifiers  

  قٛز. آ٤س، ظبٞط ٣ٔ ٘ىطٜ وٝ ثؼس اظ اؾٓ ٣ٔ« ٢»٤ه ٘ىطٜ زض انُ ثٝ ٕٞطاٜ ثب . 2

صفت اشـارۀ 
حاصل خواهد شـد )نمودار شـمارۀ 4(.
  )آن درخت(

9 
 

ػجبضتٙس اظ:  ٚ ٥ٌط٘س زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ لطاض ٣ٔ ٣اؾٕ ١ٞب٣٤ ٞؿتٙس وٝ لجُ اظ ٞؿت ٚاثؿتٝ ،ك٢ٗ٥ پ٥ٞب ٚاثؿتٝ
زض  )وٝ ٥ٕٔ1ع ان٣ّ ٚ تطت٥ج٣ )ثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗ(، نفت قٕبضق٣ ،نفت ٔجٟٓ ،نفت پطؾك٣ نفت اقبضٜ،

  .2٘ىطٜ ٚ ٤هِ، نفت ػب٣ِ قبذم، نفت تؼجج٣ ،(آ٤س ثٝ حؿبة ٣ٔٞب٢ ٚاثؿتٝ  ٚاثؿتٝ اظ ٚالغ
زض قبذم ٤ب نفت پ٥ك٥ٗ زض جب٤ٍبٜ اَٚ،  :٘سقٛ ٣ٔاؾٓ ظبٞط  پ٥ف اظ ،٢ پ٥ك٥ٗ زض ؾٝ جب٤ٍبٜٞب ٚاثؿتٝ

 ٥ٕٔع،٢ نفت قٕبضق٣، ٞب ٤ى٣ اظ ٚاثؿتٝ ،زض جب٤ٍبٜ زْٚ ٥ٌطز؛ ٘عز٤ىتط٤ٗ جب٤ٍبٜ پ٥ف اظ اؾٓ لطاض ٣ٔ
زض جب٤ٍبٜ ؾْٛ ٤ب زٚضتط٤ٗ جب٤ٍبٜ  .زقٛ ٣ٔظبٞط  «٤ه ٘ىطٜ»٤ب  ، نفت ثطتط٤ٗثب پؿٛ٘س رُ ٥ٔٗػسز تطت٥ج٣ 

٢ ٞب ز. ٚاثؿتٝقٛ ٤٣ٔب نفت ٔجٟٓ ظبٞط  ٢٣ نفت اقبضٜ، نفت پطؾك٣، نفت تؼججٞب ٚاثؿت٤ٝى٣ اظ ٥٘ع 
جُ اظ ٞؿتٝ لٕٞعٔبٖ  آٟ٘ب ١ٕٞ .ٚ ٔحسٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ زاض٘س ضٚ٘س پ٥ك٥ٗ ثٝ تطت٥ج٣ وٝ ث٥بٖ قس ثٝ وبض ٣ٔ

  .٥ٌط٘س لطاض ٣ٔآ٤ٙس ٚ ثب تطت٥ت ذبن٣ زض وٙبض ٞٓ  ٣ٕ٘
 

 اشارُ صفت .2-1
ثطا٢ اقبضٜ ثٝ زٚض  «; آٖ æw?» ثطا٢ اقبضٜ ثٝ ٘عز٤ه ٚ «ا٤ٗ ; ê?»٤ف وّٟط٢ ٢ اقبضٜ زض ٌٛٞب نفت

 .آ٤س ٣ٔ «æ» ٔهٛت وٛتبِٜٕٞطاٜ ثب ت ّ، اغآٟ٘باؾٓ ثؼس اظ  .وٙٙس ٢ ثؼس اظ ذٛز اقبضٜ ٣ٔٞب ثٝ اؾٓ ٚٙس ٞؿت
اٌط  .٥٘ؿتٕٔىٗ  ٟبآ٘ ز٤ٍط٢ پ٥ف اظ ١س ٚ لطاض ٌطفتٗ ٚاثؿتوٙ ٣ٔذٛز ضا ٔؼطفٝ  اظ سؼاؾٓ ث ،اقبضٜنفت 

 «ræâ?æw d» ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ز٤ٍط٢ چٖٛ ،اضبفٝ قٛز (1) ٠قٕبض ٌطٜٚ اؾ٣ٕثٝ  «æw?» نفت اقبض٠
 (.4قٕبض٠ ٕ٘ٛزاض )حبنُ ذٛاٞس قس 

(2 )dâræ ?æw  )آٖ زضذت( 
                                                                          DP 

                                                                  D' 
 NP                                                                            D 

 ?æw                  N                                                                                    
                    dâræ 

 (4ر شوارٓ )ًوَدا
 

                                                           
1 .Classifiers  

  قٛز. آ٤س، ظبٞط ٣ٔ ٘ىطٜ وٝ ثؼس اظ اؾٓ ٣ٔ« ٢»٤ه ٘ىطٜ زض انُ ثٝ ٕٞطاٜ ثب . 2

 )2(

9 
 

عبارتند از:  و گیرنددر گروه اسمی قرار می یاسم ۀهایی هستند که قبل از هستوابسته ،شینی پیهاوابسته
در  )که 1ممیز اصلی و ترتیبی )با پسوند ر  مین(، صفت شمارشی ،صفت مبهم ،صفت پرسشی صفت اشاره،

  .2نکره و یکِ، صفت عالی شاخص، صفت تعجبی ،(آیدبه حساب میهای وابسته وابسته از واقع
ر دفت پیشین شاخص یا صدر جایگاه اول،  :ندشومیپیش از اسم ظاهر  ،ی پیشین در سه جایگاههاوابسته

 ممیز، ی صفت شمارشی،هایکی از وابسته ،در جایگاه دوم گیرد؛نزدیکترین جایگاه پیش از اسم قرار می
ایگاه جیا دورترین  در جایگاه سوم .دشومیظاهر  «یک نکره»یا  ، صفت برترینبا پسوند ر  مینعدد ترتیبی 

ی هاد. وابستهشومییا صفت مبهم ظاهر  یی صفت اشاره، صفت پرسشی، صفت تعجبهایکی از وابستهنیز 
ز هسته بل اق همزمان آنها ۀهم .و محدودیت همنشینی دارند روندمیپیشین به ترتیبی که بیان شد به کار 

  .گیرندقرار میآیند و با ترتیب خاصی در کنار هم نمی
 

 اشاره صفت .1-2
به دور  برای اشاره «= آن æw?» برای اشاره به نزدیک و «این = ê?»ی اشاره در گویش کلهری هاصفت
 .آیدمی «æ» تاهِمصوت کوهمراه با ب ل، اغآنهااسم بعد از  .کنندی بعد از خود اشاره میهابه اسم وند هست

اگر  .ممکن نیست هاآن دیگری پیش از ۀد و قرار گرفتن وابستکنمیخود را معرفه  از دعاسم ب ،اشارهصفت 
 «ræâ?æw d» گروه اسمی دیگری چون ،اضافه شود (1) ۀشمار گروه اسمیبه  «æw?» صفت اشارۀ

 (.4شمارۀ نمودار )حاصل خواهد شد 
(2 )dâræ ?æw  )آن درخت( 

                                                                          DP 
                                                                  D' 

 NP                                                                            D 

 ?æw                  N                                                                                    
                    dâræ 

 (4نمودار شمارۀ )
 

                                                           
1 .Classifiers  

  شود.آید، ظاهر مینکره که بعد از اسم می« ی»یک نکره در اصل به همراه با . 2

همانطــور کــه در نمــودار شــمارۀ )4( دیــده شــد، واژه  ي »æw?« در جایــگاه هســتۀ D قــرار دارد کــه 

1. Classifiers
2. یك نكره در اصل به همراه با »ي« نكره که بعد از اسم مي آید، ظاهر می شود.

طاهرهافشار-نعمتجهانفر



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 56 و 57؛ پاییز و زمستان 1396

126

فصلنامه علمي- ترويجي

جایــگاه صفــت اشــاره اســت. اگــر صفــت اشــاره همــراه بــا وابســته های پیشــین دیگــر در گــروه اســمی ظاهــر 
شــود، نســبت بــه آنهــا در دورتریــن جایــگاه قــرار می گیــرد. 

طبــق نظــر دبیــر مقــدم )1392( در مــورد تکواژهــاي گسســته1  مي تــوان گفــت کــه در گویــش کلهــری، 
صفــت اشــاره بــه صــورت »æw … æ?« بــه کار مــی رود کــه در محــل نقطه چیــن، اســم یــا گــروه اســمی 
قــرار می  گیــرد. »æw … æ?« یــک ســازۀ واحــد اســت و در حقیقــت، یــک عبــارت اشــاری و بــه عبارتــی، 

تکواژ گسســتۀ اشــاری اســت. 
اگــر در یــک گــروه اســمی، یــک مــورد از وابســته های پیشــین، قبــل از هســتۀ گــروه اســمی قــرار گیــرد، 
غیــر از صفــت اشــاره و صفــت شمارشــی کــه بــا هم تعامــل همنشــینی دارنــد، وابســته های دیگر یــا صفت هایی 
ماننــد صفت هــای پرسشــی، مبهــم و صفــت تعجبــی، در صــورت وجــود صفــت اشــاره، دیگــر نمی تواننــد در 
جایــگاه وابســتۀ پیشــین قــرار بگیرنــد؛ در واقــع بــا هــم در توزیــع تکمیلــی هســتند. اگــر در جایــگاه وابســته های 
پیشــین گــروه اســمی، دو یــا چنــد صفــت مختلــف قــرار بگیرنــد باعــث بدســاختی گــروه اســمی می  شــوند. بــا 
توجــه بــه اینکــه هــدف مــا پرداختــن بــه این مســئله اســت که وابســته های پیشــین و پســین با هــم در یــک گروه 
اســمی قــرار بگیرنــد و گــروه اســمی مــورد نظــر نیــز بیشــترین تعامــل را بــا ایــن وابســته ها داشــته باشــد؛ لــذا از 

ذکــر وابســته هایی کــه تعامــل کمتــری بــا ســایر وابســته ها دارنــد در نمــودار اصلــی خــودداری می  کنیــم. 

صفت پرسشي
اگـر واژه هایـی ماننـد: čæn )چنـد(، čænəmin )چندمیـن(، kâm )کـدام( و kâmin )کدامین( قبل از اسـم 
قرار بگیرند، گروه اسـمی به یک جملۀ سـؤالی تبدیل می شـود و دیگر هیچ نوع وابسـتۀ  پیشـیني در گروه اسمی 

ذکر نمی شـود؛ مانند: 
čæn )چند( + هستۀ اسمی ←  čæn dâr )چند درخت؟(

kâm )کدام(+ هستۀ اسمی ←  kâmdâr )کدام درخت؟(
واژه čæn )چند( اگر مفهوم پرسش را نرساند و با استرس بیان نشود، صفت مبهم است.

صفت مبهم
 fǝɫân برخـی( و( bəřê ،)هیـچ( hüč ،)همـه( gêšt ،)همـه( kwəl ،)هـر( hær :صفت هـاي مبهمـی چـون
)فـالن( اگـر در جایـگاه وابسـتۀ پیشـین قـرار گیرند، دیگـر وابسـته هایي چون: صفت شمارشـی، صفت اشـاره، 

صفـت تعجبـی و ...  نمی تواننـد در گروه اسـمی بیاینـد؛ همانند: 
hær )هر( + هستۀ اسمی ← hær dârê )هر درختي(

kwəl )همه( + هستۀ اسمی ← kwəlê dârægân )همۀ درختان(

1. discontinuous morpheme

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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hüč )هیچ( + هستۀ اسمی ← hüč dârê )هیچ درختی(

صفت تعجبی
این صفت، بیانگر تعجب و شـگفتی گوینده نسـبت به اسـم پس از آن اسـت. صفات تعجبی در گویش کلهری 
عبارتند از: čə )چه(، čænê )چند( و ʔ æjæw  )عجب(. این صفات اگر قبل از اسـم به عنوان وابسـتۀ پیشـین 
قـرار گیرنـد )ماننـد: čə )چـه( + هسـتۀ اسـمی ←  čə dârê )چه درختی((، وابسـته های پیشـین دیگـر با گروه 
اسـمی بیان نمی شـوند و اگر بیان گردند، موجب بدسـاختی گروه اسـمی می  شـوند. با توجه به نظر اجر )2003: 
224( نمودارهای شـمارۀ )5(، )6( و )7( به ترتیب، گروه های حرف تعریف دارای صفت پرسشـی، صفت مبهم 

و صفـت تعجبی را بازنمایی می کنند: 

11 
 

 fǝɫân و )برخی( bəřê ،()هیچ hüč ،)همه( gêšt )همه(، kwəl ،()هر hær ی چون:های مبهمصفت

 ،اشارهصفت  شی،شمارصفت  :ی چونیهاوابستهدیگر  ،دنگیرپیشین قرار  ۀاگر در جایگاه وابست)فالن( 
 ؛ همانند: بیایندگروه اسمی در  توانندنمی  و ... صفت تعجبی

hær  )هر( +هستۀ اسمی ← rêâ hær d)هر درختی( 
kwəl )هستۀ اسمی+  )همه ← nârægâd ê kwəl(همۀ درختان) 

hüč )هیچ(  +هستۀ اسمی ← dârê hüč )هیچ درختی( 
 
 تعجبی صفت .4-2

. صفات تعجبی در گویش کلهری است آناسم پس از  نسبت بهبیانگر تعجب و شگفتی گوینده  ،این صفت
 ۀاگر قبل از اسم به عنوان وابست این صفات. )عجب( æjæw ʔ)چند( و čænê)چه(،  čə عبارتند از:
با  ی پیشین دیگرهاوابسته ،((چه درختی) dârê  čə ←)چه( + هستۀ اسمی  čəمانند: ) گیرند پیشین قرار

 با توجه به نظر اجر .شوندمی موجب بدساختی گروه اسمی ،ند و اگر بیان گردندشومیگروه اسمی بیان ن
 ،صفت پرسشیدارای  ریفی حرف تعهاگروه، ( به ترتیب7) و (6) ،(5) ۀشمارهای ( نمودار224: 2003)

 د: نکنمیبازنمایی تعجبی را  صفت مبهم و صفت
 

 DP  DP         DP     
                     D'                                               D'                                D'   

             D        NP                                   D        NP                  D         NP   
               N                                                N                                   N    

            kâm      dâr              hær        dârə                                čə       dârə 

 5نمودار شمارۀ                             6شمارۀ نمودار                                    7نمودار شمارۀ             

 
            یک نکره  .5-2

 ،این صورتدر ؛ دگیرمیقبل از اسم قرار  ،گرددبیان می« yæê» به صورتکه یک نکره  ،در گویش کلهری
«e»  اگر تکیه روی .دشومیبه پایان اسم اضافه «yæê »،( و 3مثال ) . بنگرید بهاستنکره  ۀنشان نباشد

 ند: نکبازنمایی میچنین گروه اسمی را  که (8) نمودار شمارۀ

2-5. یک نکره            
در گویـش کلهـری، یـک نکـره کـه بـه صـورت »yæê« بیـان می گـردد، قبـل از اسـم قـرار می گیـرد؛ در ایـن 
صورت، »e« به پایان اسـم اضافه می شـود. اگر تکیه روی »yæê« نباشـد، نشـانۀ نکره اسـت. بنگرید به مثال )3( 

و نمـودار شـمارۀ )8( کـه چنین گـروه اسـمی را بازنمایی می کنند: 
)3( yæê dârə )یک درختی(

12 
 

(3 )rəâ yæê d)یک درختی( 

  DP         DP                    (11) 

 D'                          
D           NP                         

  
     N 

                                            yæê       dârə  
 (8نمودار شمارۀ )

 
 شمارشی صفت .6-2

دهند و به سه دسته ترتیب قرار گرفتن یا کسری از اسم پس از خود را نشان می ،تعداد ،صفات شمارشی
 : شوندتقسیم می

    )سه( sê ،)دو( dŵê، (یک) yæk: ؛ مانندالف( اعداد اصلی
 نوع اول با :دنشومیروند و به دو صورت ساخته کار میه ببرای نشان دادن ترتیب اسم  ،اعداد ترتیبی ب(

در  )سومین( sêəmin و (دومین) dŵêəminمانند:  ؛دشومیبه اعداد اصلی ساخته  «əmin» اضافه کردن
râ d sêəmin)با اضافه شدننیز دوم نوع ؛ )سومین درخت «əm »این اعداد شودبه اعداد اصلی ساخته می .

 sêəm و )دوم( dŵêəm، )یکم( yækəmمانند:  ؛ندباشمی وابستۀ پسین و دگیرنپس از اسم قرار می
  )درخت سوم(. rê sêmâdدر جملۀ  )سوم(

 ۀساز بنابراین؛ (یک دوم)də yæk مانند:  ؛ندشومیبرای نشان دادن کسری از اسم ساخته : اعداد کسری ج(
شماره  ،وردآ به دسترا ( 4) ۀشمار گروه اسمی و ( اضافه کرد5) ۀشماربه گروه اسمی توان می کهدیگری 

 .شودمی ( نشان داده9) ۀدار شماروکه به صورت نم است یا صفت شمارشی
 (ræâd w səæʔ( آن سه درخت )4)  

 
 
 
 
 
 
 

2-6. صفت شمارشي
صفـات شمارشـی، تعـداد، ترتیـب قـرار گرفتن یا کسـری از اسـم پس از خود را نشـان می دهند و به سـه دسـته 

طاهرهافشار-نعمتجهانفر
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تقسـیم می شوند: 
الف( اعداد اصلی؛ مانند: yæk )یک(، dŵê )دو(، sê )سه(   

ب( اعــداد ترتیبــی، بــرای نشــان دادن ترتیــب اســم بــه کار می رونــد و بــه دو صــورت ســاخته می شــوند: 
ــن( و  ــد: dŵêəmin )دومی ــود؛ مانن ــاخته می ش ــی س ــداد اصل ــه اع ــردن »əmin« ب ــه ک ــا اضاف ــوع اول ب ن
ــه اعــداد  ــه شــدن »əm« ب ــا اضاف ــز ب ــوع دوم نی sêəmin )ســومین( در  sêəmin d âr )ســومین درخــت(؛ ن
 yækəm :اصلــی ســاخته می شــود. ایــن اعــداد پــس از اســم قــرار می گیرنــد و وابســتۀ پســین می باشــند؛ ماننــد

ــوم(.  ــت س ــۀ d ârê sêm )درخ ــوم( در جمل ــم(، dŵêəm )دوم( و sêəm )س )یک
ــد:  də yæk)یــک دوم(؛  ــرای نشــان دادن کســری از اســم ســاخته می شــوند؛ مانن ج( اعــداد کســری: ب
بنابرایــن ســازۀ دیگــری کــه می  تــوان بــه گــروه اســمی شــمارۀ )5( اضافــه کــرد و گــروه اســمی شــمارۀ )4( را 
بــه دســت   آورد، شــماره یــا صفــت شمارشــی اســت کــه بــه صــورت نمــودار شــمارۀ )9( نشــان داده می  شــود.

)ʔ ræâd w səæ( آن سه درخت )4(  
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                                          DP 

D'                           
D             NumP                    

                                                               Num'      ?æw 
        Num           NP        

       sə 
                  N 

       ræâd 
 (9نمودار شمارۀ )

 
یعنی ؛ استتر به هسته نزدیک (آن) «æw?»( در مقایسه با )سه «sə» ۀبیانگر این است که ساز باال نمودار
سپس  آورد؛می وجوده را ب( سه درخت) «râsə d»ۀ شود و سازمی ترکیب (râd)با هسته  )سه( «sə»ابتدا 

ر گویش کلهری د .آوردمی جودوه را ب «ræâ?æw sə d» ۀسازو شود می ترکیب)آن( « æw?»این سازه با 
بگیرند و با هم تعامل همنشینی  اسمی قرارتوانند در کنار هم در گروه می اشاره و شمارشی هایفقط صفت

 .چنین تعاملی ندارند ی پیشینهاسایر وابسته. شته باشنددا
 

 ممیزها .7-2
و  دهدنشان میهسته یا اسم را  تعداد، اندازه یا وزند که آیالفاظی می ،گاهی پس از صفات شمارشی اصلی

در گویش  .رودبه کار نمیقع بدون عدد در وا ؛است آن ۀوابستو همیشه همراه عدد ممیز  مفهوم ممیز دارد.
 پسوند .رودکار میه ب برای انسان)نفر(  «næfær» و حیوانات واشیا  برای «dænəg»و  «gəlæ» ،کلهری

«nâ-»  شمارۀ و نمودار  (5مثال ) . بنگرید بهدشومیاستفاده  به عنوان ممیزنیز  «هشت»تا « دو»همراه با اعداد
(10). 
(5 )ræâgəlæ d w səæʔ )آن سه اصله درخت( 

 
 
 
 
 
 

  

نمــودار بــاال بیانگــر ایــن اســت کــه ســازۀ »sə« )ســه( در مقایســه بــا »æw?« )آن( بــه هســته نزدیک تــر 
اســت؛ یعنــی ابتــدا »sə« )ســه( بــا هســته )d âr( ترکیــب می  شــود و ســازۀ »sə d âr« )ســه درخــت( را بــه وجــود 
مــی  آورد؛ ســپس ایــن ســازه بــا » æw?« )آن( ترکیــب می  شــود و ســازۀ » æw sə dâræ?« را بــه وجــود 
مــی  آورد. در گویــش کلهــری فقــط صفت هــای اشــاره و شمارشــی می  تواننــد در کنــار هــم در گــروه اســمی 

قــرار بگیرنــد و بــا هــم تعامــل همنشــینی داشــته باشــند. ســایر وابســته های پیشــین چنیــن تعاملــی ندارنــد.

2-7. ممیزها
گاهـی پـس از صفـات شمارشـی اصلی، الفاظـی می آید که تعداد، اندازه یا وزن هسـته یا اسـم را نشـان می دهد 
و مفهوم ممیز دارد. ممیز همیشـه همراه عدد و وابسـتۀ آن اسـت؛ در واقع بدون عدد به کار نمی رود. در گویش 
-ân« نفر( برای انسـان به کار می رود. پسـوند( »næfær« برای اشـیا و حیوانات و »dænəg« و »gəlæ« ،کلهری
« همراه با اعداد »دو« تا »هشـت« نیز به عنوان ممیز اسـتفاده می شـود. بنگرید به مثال )5( و نمودار شـمارۀ )10(.

 )آن سه اصله درخت(
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                  N 
       ræâd 

 (9ًوَدار شوارٓ )

 
٤ؼ٣ٙ ؛ تط اؾت ثٝ ٞؿتٝ ٘عز٤ه (آٖ) «æw?»( زض ٔمب٤ؿٝ ثب )ؾٝ «sə» ٠ث٥بٍ٘ط ا٤ٗ اؾت وٝ ؾبظ ثبال ٕ٘ٛزاض
ؾپؽ  آٚضز؛  ٣ٔ ٚجٛزٝ ضا ث( ؾٝ زضذت) «râsə d»٠ قٛز ٚ ؾبظ  ٣ٔ تطو٥ت (râd)ثب ٞؿتٝ  )ؾٝ( «sə»اثتسا 

ض ٤ٌٛف وّٟط٢ ز .آٚضز  ٣ٔ جٛزٚٝ ضا ث «ræâ?æw sə d» ٠ؾبظٚ قٛز   ٣ٔ تطو٥ت)آٖ( « æw?»ا٤ٗ ؾبظٜ ثب 
ث٥ٍط٘س ٚ ثب ٞٓ تؼبُٔ ٕٞٙك٣ٙ٥  تٛا٘ٙس زض وٙبض ٞٓ زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ لطاض  ٣ٔ اقبضٜ ٚ قٕبضق٣ ٞب٢ فمظ نفت

 .چ٥ٙٗ تؼب٣ّٔ ٘ساض٘س ٢ پ٥ك٥ٗٞب ؾب٤ط ٚاثؿتٝ. قتٝ ثبقٙسزا
 

 هو٘شّا .2-7
ٚ  زٞس ٘كبٖ ٣ٔٞؿتٝ ٤ب اؾٓ ضا  تؼساز، ا٘ساظٜ ٤ب ٚظٖس وٝ آ٤ اِفبظ٣ ٣ٔ ،ٌب٣ٞ پؽ اظ نفبت قٕبضق٣ ان٣ّ

زض ٤ٌٛف  .ضٚز ثٝ وبض ٣ٕ٘لغ ثسٖٚ ػسز زض ٚا ؛اؾت آٖ ١ٚاثؿتٚ ٥ٕٞكٝ ٕٞطاٜ ػسز ٥ٕٔع  ٔفْٟٛ ٥ٕٔع زاضز.
 پؿٛ٘س .ضٚز وبض ٣ٔٝ ث ثطا٢ ا٘ؿبٖ)٘فط(  «næfær» ٚ ح٥ٛا٘بت ٚاق٥ب  ثطا٢ «gəlæ»  ٚ«dænəg» ،وّٟط٢

«nâ-»  قٕبض٠ ٚ ٕ٘ٛزاض  (5ٔثبَ ) . ثٍٙط٤س ثٝزقٛ ٣ٔاؾتفبزٜ  ثٝ ػٙٛاٖ ٥ٕٔع ٥٘ع «ٞكت»تب « زٚ»ٕٞطاٜ ثب اػساز
(10). 
(5 )ræâgəlæ d w səæʔ )آٖ ؾٝ انّٝ زضذت( 

  
                                          DP 

D'                           
D             NumP                   

                                                Num'                         ?æw 
                                     CLP      Num              

            CL'       sə 
   NP CL  

 gəlæ 
         N 

                          ræâd 
 (10ًوَدار شوارٓ )

 )5(

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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 پیشین  صفتشاخص یا  .8-2

 ،ی شغلیهاویژگید و یکی از آیمیدر مفهوم صفت که پیش از اسم اشخاص  استای وابستهشاخص 
های بنگرید به مثال (.126: 1390 ،)رخزادی کندلقب معتبر موصوف یا اسم اشخاص را بیان می ،اجتماعی

 : (7)و  (6)
(6 )liæʔ â məl)مال علی( (7 )liæʔmæšæy  )مشهدی علی( 

 
                                                                                                DP 

        D' 
         NP D 

    

liæ ?â   məlø              
 (11نمودار شمارۀ )

 
  صفت عالی .1-2

 ،آن در گویش کلهری ۀنشاندهد و ی مشابه نشان میهابرتری اسم بعد از خود را بر دیگر اسم ،این وابسته
 : مانند ؛دشومید که به پایان صفت بیانی یا ساده اضافه باشمی «tærin»پسوند 

 râbærztærin d( بلندترین درخت 9)

2-8. شاخص یا صفت پیشین 
شـاخص وابسـته ای اسـت در مفهـوم صفـت کـه پیش از اسـم اشـخاص می آید و یکـی از ویژگی های شـغلی، 
اجتماعـی، لقـب معتبر موصوف یا اسـم اشـخاص را بیان می کنـد )رخـزادی، 1390: 126(. بنگریـد به مثال های 

)6( و )7(: 
)7( ʔ mæšæy æli  )مشهدی علی( )6(ʔ məlâ æli )مال علی( 
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 (10نمودار شمارۀ )

 
 پیشین  صفتشاخص یا  .8-2

 ،ی شغلیهاویژگید و یکی از آیمیدر مفهوم صفت که پیش از اسم اشخاص  استای وابستهشاخص 
های بنگرید به مثال (.126: 1390 ،)رخزادی کندلقب معتبر موصوف یا اسم اشخاص را بیان می ،اجتماعی

 : (7)و  (6)
(6 )liæʔ â məl)مال علی( (7 )liæʔmæšæy  )مشهدی علی( 

 
                                                                                                DP 

        D' 
         NP D 

    

liæ ?â   məlø              
 (11نمودار شمارۀ )

 
  صفت عالی .1-2

 ،آن در گویش کلهری ۀنشاندهد و ی مشابه نشان میهابرتری اسم بعد از خود را بر دیگر اسم ،این وابسته
 : مانند ؛دشومید که به پایان صفت بیانی یا ساده اضافه باشمی «tærin»پسوند 

 râbærztærin d( بلندترین درخت 9)

2-1. صفت عالی 
این وابسـته، برتری اسـم بعد از خود را بر دیگر اسـم های مشـابه نشـان می دهد و نشـانۀ آن در گویش کلهری، 

پسـوند »tærin« می باشـد کـه به پایـان صفت بیانی یا سـاده اضافه می شـود؛ مانند: 
bærztærin dâr 9( بلندترین درخت(

طاهرهافشار-نعمتجهانفر
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        N       

r                                                                            âbærztærin    d  

 (11نمودار شمارۀ )
 : مانند ؛دشومیآید و اگر بیاید موجب بدساختی گروه اسمی صفت عالی با اعداد نمی

(10 )râd ərin səbærzt (بلندترین سه درخت) *1 
بیان  روه اسمیگار در ند و اگر بیش از یک بآیمیی پیشین فقط یک بار در گروه اسمی هاهریک از وابسته

 : ند مانندشومیگروه اسمی شدن و غیردستوری  بدساختیشوند موجب 
(11 )ræâ?ê ?æw  d (این آن درخت) * 

(12 )râm čæn dâk (کدام چند درخت) * 

م هبا در گروه اسمی، ها این وابسته .ندهستگروه اسمی  همواره اولین عنصر در نکره «یک» صفت اشاره و
های تهبرخی از وابس .دشومیهای دیگر حضور وابستهمانع آنها تعامل همنشینی ندارند و وجود هر کدام از 

از  گردی کنند و برخیاسم را محدود و مشخص می ،پیشین مانند صفات اشاره، صفت عالی و اعداد ترتیبی
صلی و اعداد ا کنند.میمشخص نا او آن راشاره  ،دمحدوبه اسمی نا ،های مبهم و یک نکرهتمانند صف هاآن

برای  فقط ،تگاهی اوقاو  (13)مثال  ودیت همنشینی دارنددو مح گیرنددر کنار هم قرار نمی نیز ترتیبی
الی با عصفت  مچنینه ؛دبرخی از اعداد اصلی را کنار هم قرار دا توان، میرساندن مفهوم تقریب و تخمین

 :(14مثال )آید اعداد اصلی و ترتیبی نمی
 (13) də sə dâr  )دو سه درخت( * 
(14) râbærztærin sə d (بلندترین سه درخت) * 
 

                                                           
  .است* نشانۀ بدساختی عبارت یا جمله در این عبارات . 1

صفت عالی با اعداد نمی آید و اگر بیاید موجب بدساختی گروه اسمی می شود؛ مانند: 
)10( bærztərin sə dâr )بلندترین سه درخت( *1 

هریــک از وابســته های پیشــین فقــط یــک بــار در گــروه اســمی می آینــد و اگــر بیــش از یــک بــار در گروه 
اســمی بیان شــوند موجب بدســاختی و غیردســتوری شــدن گروه اســمی می شــوند مانند: 

 )این آن درخت( *

15 
 

 : ٔب٘ٙس ؛زقٛ ٣ٔٛجت ثسؾبذت٣ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ آ٤س ٚ اٌط ث٥ب٤س ٔ نفت ػب٣ِ ثب اػساز ٣ٕ٘

(10 )râbærztərin sə d (ثّٙستط٤ٗ ؾٝ زضذت) *1 
بض زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ث٥بٖ ٙس ٚ اٌط ث٥ف اظ ٤ه ثآ٤ ٢٣ٔ پ٥ك٥ٗ فمظ ٤ه ثبض زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ٞب ٞط٤ه اظ ٚاثؿتٝ

 : ٘س ٔب٘ٙسقٛ ٣ٌٔطٜٚ اؾ٣ٕ قسٖ ٚ غ٥طزؾتٛض٢  ثسؾبذت٣قٛ٘س ٔٛجت 
(11 )ræâ?ê ?æw  d (ا٤ٗ آٖ زضذت) * 

(12 )râm čæn dâk (وساْ چٙس زضذت) * 

ثب ٞٓ زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ، ٞب  ا٤ٗ ٚاثؿتٝ .ٙسٞؿتٌطٜٚ اؾ٣ٕ  ٕٞٛاضٜ ا٥ِٚٗ ػٙهط زض ٘ىطٜ «٤ه» نفت اقبضٜ ٚ
ٞب٢  ثطذ٣ اظ ٚاثؿتٝ .زقٛ ٣ٔٞب٢ ز٤ٍط  ٔب٘غ حضٛض ٚاثؿتٝآٟ٘ب تؼبُٔ ٕٞٙك٣ٙ٥ ٘ساض٘س ٚ ٚجٛز ٞط وساْ اظ 

اظ  ز٤ٍط وٙٙس ٚ ثطذ٣ اؾٓ ضا ٔحسٚز ٚ ٔكرم ٣ٔ ،ت اقبضٜ، نفت ػب٣ِ ٚ اػساز تطت٥ج٣پ٥ك٥ٗ ٔب٘ٙس نفب
اػساز ان٣ّ ٚ  وٙٙس. ٣ٔٔكرم ٘ب اٚ آٖ ضاقبضٜ  ،زٔحسٚثٝ اؾ٣ٕ ٘ب ،ٞب٢ ٔجٟٓ ٚ ٤ه ٘ىطٜ تٔب٘ٙس نف ٟبآ٘

ثطا٢  فمظ ،ٌب٣ٞ اٚلبتٚ  (13)ٔثبَ  ٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ زاض٘سسٚ ٔح ٥ٌط٘س زض وٙبض ٞٓ لطاض ٣ٕ٘ ٥٘ع تطت٥ج٣
نفت ػب٣ِ ثب  ٕٞچ٥ٙٗ ؛زثطذ٣ اظ اػساز ان٣ّ ضا وٙبض ٞٓ لطاض زا تٛاٖ ، ٣ٔضؾب٘سٖ ٔفْٟٛ تمط٤ت ٚ تر٥ٕٗ

 :(14ٔثبَ )آ٤س  اػساز ان٣ّ ٚ تطت٥ج٣ ٣ٕ٘
 (13) də sə dâr  )زٚ ؾٝ زضذت( * 
(14) râbærztærin sə d (ثّٙستط٤ٗ ؾٝ زضذت) * 
 

  اسن ٕ پس٘يّا ٍابستِ .3
 ؛زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب  ا٤ٗ ٚاثؿتٝ .٥ٌط٘س ٣ٔ لطاض ٞؿت١ اؾ٣ٕوٝ ثؼس اظ  ٞب٣٤ ٞؿتٙس ٚاثؿتٝ ،ٞب٢ پؿ٥ٗ اثؿتٝٚ

ٌطٜٚ حطف  ،2ا٥ِٝ ٔضبفٌٌطٜٚ اضبفٝ ٤ب  ٌطٜٚ نفت٣، ،ٞب٢ جٕغ ٘كب٘ٝ ٞب٢ ٔؼطفٝ ٚ ٘ىطٜ، ٘كب٘ٝػجبضتٙس اظ: 
 . ، ثسَ ٚ ثٙس ٔٛن٣ٌِٛطٜٚ اؾ٣ٕ ّٔى٣ تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ،اػساز  ،ا٢ اضبفٝ

 
 هؼزفِ ٍ ًکزُ  ّٕا ًشاًِ .3-1

                                                           
  .اؾت* ٘كب١٘ ثسؾبذت٣ ػجبضت ٤ب جّٕٝ زض ا٤ٗ ػجبضات . 1

1  . Ezafat Phrase = EzafP 

 )11(
 )کدام چند درخت( *

15 
 

 : ٔب٘ٙس ؛زقٛ ٣ٔٛجت ثسؾبذت٣ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ آ٤س ٚ اٌط ث٥ب٤س ٔ نفت ػب٣ِ ثب اػساز ٣ٕ٘

(10 )râbærztərin sə d (ثّٙستط٤ٗ ؾٝ زضذت) *1 
بض زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ث٥بٖ ٙس ٚ اٌط ث٥ف اظ ٤ه ثآ٤ ٢٣ٔ پ٥ك٥ٗ فمظ ٤ه ثبض زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ٞب ٞط٤ه اظ ٚاثؿتٝ

 : ٘س ٔب٘ٙسقٛ ٣ٌٔطٜٚ اؾ٣ٕ قسٖ ٚ غ٥طزؾتٛض٢  ثسؾبذت٣قٛ٘س ٔٛجت 
(11 )ræâ?ê ?æw  d (ا٤ٗ آٖ زضذت) * 

(12 )râm čæn dâk (وساْ چٙس زضذت) * 

ثب ٞٓ زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ، ٞب  ا٤ٗ ٚاثؿتٝ .ٙسٞؿتٌطٜٚ اؾ٣ٕ  ٕٞٛاضٜ ا٥ِٚٗ ػٙهط زض ٘ىطٜ «٤ه» نفت اقبضٜ ٚ
ٞب٢  ثطذ٣ اظ ٚاثؿتٝ .زقٛ ٣ٔٞب٢ ز٤ٍط  ٔب٘غ حضٛض ٚاثؿتٝآٟ٘ب تؼبُٔ ٕٞٙك٣ٙ٥ ٘ساض٘س ٚ ٚجٛز ٞط وساْ اظ 

اظ  ز٤ٍط وٙٙس ٚ ثطذ٣ اؾٓ ضا ٔحسٚز ٚ ٔكرم ٣ٔ ،ت اقبضٜ، نفت ػب٣ِ ٚ اػساز تطت٥ج٣پ٥ك٥ٗ ٔب٘ٙس نفب
اػساز ان٣ّ ٚ  وٙٙس. ٣ٔٔكرم ٘ب اٚ آٖ ضاقبضٜ  ،زٔحسٚثٝ اؾ٣ٕ ٘ب ،ٞب٢ ٔجٟٓ ٚ ٤ه ٘ىطٜ تٔب٘ٙس نف ٟبآ٘

ثطا٢  فمظ ،ٌب٣ٞ اٚلبتٚ  (13)ٔثبَ  ٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ زاض٘سسٚ ٔح ٥ٌط٘س زض وٙبض ٞٓ لطاض ٣ٕ٘ ٥٘ع تطت٥ج٣
نفت ػب٣ِ ثب  ٕٞچ٥ٙٗ ؛زثطذ٣ اظ اػساز ان٣ّ ضا وٙبض ٞٓ لطاض زا تٛاٖ ، ٣ٔضؾب٘سٖ ٔفْٟٛ تمط٤ت ٚ تر٥ٕٗ

 :(14ٔثبَ )آ٤س  اػساز ان٣ّ ٚ تطت٥ج٣ ٣ٕ٘
 (13) də sə dâr  )زٚ ؾٝ زضذت( * 
(14) râbærztærin sə d (ثّٙستط٤ٗ ؾٝ زضذت) * 
 

  اسن ٕ پس٘يّا ٍابستِ .3
 ؛زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب  ا٤ٗ ٚاثؿتٝ .٥ٌط٘س ٣ٔ لطاض ٞؿت١ اؾ٣ٕوٝ ثؼس اظ  ٞب٣٤ ٞؿتٙس ٚاثؿتٝ ،ٞب٢ پؿ٥ٗ اثؿتٝٚ

ٌطٜٚ حطف  ،2ا٥ِٝ ٔضبفٌٌطٜٚ اضبفٝ ٤ب  ٌطٜٚ نفت٣، ،ٞب٢ جٕغ ٘كب٘ٝ ٞب٢ ٔؼطفٝ ٚ ٘ىطٜ، ٘كب٘ٝػجبضتٙس اظ: 
 . ، ثسَ ٚ ثٙس ٔٛن٣ٌِٛطٜٚ اؾ٣ٕ ّٔى٣ تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ،اػساز  ،ا٢ اضبفٝ

 
 هؼزفِ ٍ ًکزُ  ّٕا ًشاًِ .3-1

                                                           
  .اؾت* ٘كب١٘ ثسؾبذت٣ ػجبضت ٤ب جّٕٝ زض ا٤ٗ ػجبضات . 1

1  . Ezafat Phrase = EzafP 

 )12(
صفــت اشــاره و »یــک« نکــره همــواره اولیــن عنصــر در گــروه اســمی هســتند. ایــن وابســته ها در گــروه 
اســمی، بــا هــم تعامــل همنشــینی ندارنــد و وجــود هــر کــدام از آنهــا مانــع حضــور وابســته های دیگــر می شــود. 
برخــی از وابســته های پیشــین ماننــد صفــات اشــاره، صفــت عالــی و اعــداد ترتیبــی، اســم را محــدود و مشــخص 
می کننــد و برخــی دیگــر از آنهــا ماننــد صفت هــای مبهــم و یــک نکــره، بــه اســمی نامحــدود، اشــاره و آن را 
نامشــخص می کننــد. اعــداد اصلــی و ترتیبــی نیــز در کنــار هــم قــرار نمی گیرنــد و محدودیــت همنشــینی دارند 
)مثــال 13( و گاهــی اوقــات، فقــط بــرای رســاندن مفهــوم تقریــب و تخمیــن، مي تــوان برخــی از اعــداد اصلی را 

کنــار هــم قــرار داد؛ همچنیــن صفــت عالــی بــا اعــداد اصلــی و ترتیبــی نمی آیــد )مثــال 14(:
 )13( də sə dâr  )دو سه درخت( *

)14( bærztærin sə dâr )بلندترین سه درخت( *

3. وابسته های پسین اسم 
وابسـته های پسـین، وابسـته هایي هستند که بعد از هستۀ اسـمی قرار می گیرند. این وابسـته ها در گویش کلهری؛ 
عبارتنـد از: نشـانه های معرفـه و نکره، نشـانه های جمـع، گروه صفتی، گـروه اضافه یا مضاٌف الیـه2 ، گروه حرف 

اضافـه ای، اعـداد ترتیبی نوع دوم، گروه اسـمی ملکی، بـدل و بند موصولی. 

1. در این عبارات * نشانۀ بدساختي عبارت یا جمله است.
2. Ezafat Phrase = EzafP

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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فصلنامه علمي- ترويجي

3-1. نشانه های معرفه و نکره 
نشـانه های معرفـه در گویـش کلهـری، »æ« و »ægæ« و نشـانه های نکره »ê« و »êg« هسـتند. این نشـانه ها بعد از 

اسـم قرار می گیرنـد )خانیـان، 1389: 55(؛ مانند:  
 )پسر مشخص(  

16 
 

ثؼس اظ  ٞب ا٤ٗ ٘كب٘ٝ .ٞؿتٙس «ê » ٚ«êg»٢ ٘ىطٜ ٞب ٚ ٘كب٘ٝ «æ » ٚ«ægæ» ،ٔؼطفٝ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ ٞب٢ٝ ٘كب٘
  ؛ ٔب٘ٙس: (55: 1389 )ذب٥٘بٖ، ٘س٥ٌط ٣ٔاؾٓ لطاض 

   )پؿط ٔكرم( kwəřæ /kwəřægæٔؼطفٝ:  (15) 
   )زذتط ٘بٔكرم( düætê /düætêg ٘ىطٜ: (16) 

 
 غجو ّٕا ًشاًِ .3-2
س اظ اؾٓ لطاض ؼوٝ ث اؾت (nâylæg)٤ب تطو٥ج٣ اظ ا٤ٗ زٚ « yl » ٚ«nâg» ،٢ جٕغ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب ٘كب٘ٝ

 (؛ ٔب٘ٙس: 56: 1389 ،)ذب٥٘بٖ ٘سقٛ ٣ٔثٝ اؾٓ ٔبلجُ ذٛز ٔتهُ  ٘س ٥ٌٚط ٣ٔ
(17) kwəřæyl / nâ kwəřæg /nâ kwəřæylæg)پؿطٞب( 

ٔؼطفٝ ٚ ٢ ٞب ٚ اؾٓ (12) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠جٕغ ضا ثب ٢ ٞب اؾٓٛاٖ ت ٣ٔ ،(610: 1391) ٔمسْ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظط زث٥ط
 ٘كبٖ زاز.   (13) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠٘ىطٜ ضا ثب 

 
                                          DP                                                       DP 
   D'       D' 

    D          NP  NP      D 
            N           N  

 nâ kwəřæg       ø   ←پؿطاٖ                         düætê        ø               ←زذتط٢     

 (12(                                                 ًوَدار شوارٓ )13ًوَدار شوارٓ )                             

 
 صفتٖ گزٍُ .3-3

 وٝ ٣ا٥ِٚٗ اؾٕ. سآ٤ ٣ٔپؽ اظ اؾٓ  (ə) اضبفٝ ٠ٔؼٕٛالً ثب وؿط اؾت وٝپؿ٥ٗ  ٢ٞب اظ جّٕٝ ٚاثؿتٝنفت 
 ثٝ نٛضت، اضبفٝ و٥ٙٓ ،ث٥ب٣٘ نفت ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ( 4اٌط ثٝ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ) ؾت.اٞؿتٝ  ،زاضز وؿط٠ اضبفٝ

 .آ٤س  ٣ٔ( 14) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠ٚ  (18) ٔثبَ
(18 )rə bærzæâ?æw sê d )آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس( 

                                                                              DP 
D'                                                                                                  

 )15( معرفه: 
 )دختر نامشخص(  

16 
 

ثؼس اظ  ٞب ا٤ٗ ٘كب٘ٝ .ٞؿتٙس «ê » ٚ«êg»٢ ٘ىطٜ ٞب ٚ ٘كب٘ٝ «æ » ٚ«ægæ» ،ٔؼطفٝ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ ٞب٢ٝ ٘كب٘
  ؛ ٔب٘ٙس: (55: 1389 )ذب٥٘بٖ، ٘س٥ٌط ٣ٔاؾٓ لطاض 

   )پؿط ٔكرم( kwəřæ /kwəřægæٔؼطفٝ:  (15) 
   )زذتط ٘بٔكرم( düætê /düætêg ٘ىطٜ: (16) 

 
 غجو ّٕا ًشاًِ .3-2
س اظ اؾٓ لطاض ؼوٝ ث اؾت (nâylæg)٤ب تطو٥ج٣ اظ ا٤ٗ زٚ « yl » ٚ«nâg» ،٢ جٕغ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب ٘كب٘ٝ

 (؛ ٔب٘ٙس: 56: 1389 ،)ذب٥٘بٖ ٘سقٛ ٣ٔثٝ اؾٓ ٔبلجُ ذٛز ٔتهُ  ٘س ٥ٌٚط ٣ٔ
(17) kwəřæyl / nâ kwəřæg /nâ kwəřæylæg)پؿطٞب( 

ٔؼطفٝ ٚ ٢ ٞب ٚ اؾٓ (12) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠جٕغ ضا ثب ٢ ٞب اؾٓٛاٖ ت ٣ٔ ،(610: 1391) ٔمسْ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظط زث٥ط
 ٘كبٖ زاز.   (13) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠٘ىطٜ ضا ثب 

 
                                          DP                                                       DP 
   D'       D' 

    D          NP  NP      D 
            N           N  

 nâ kwəřæg       ø   ←پؿطاٖ                         düætê        ø               ←زذتط٢     

 (12(                                                 ًوَدار شوارٓ )13ًوَدار شوارٓ )                             

 
 صفتٖ گزٍُ .3-3

 وٝ ٣ا٥ِٚٗ اؾٕ. سآ٤ ٣ٔپؽ اظ اؾٓ  (ə) اضبفٝ ٠ٔؼٕٛالً ثب وؿط اؾت وٝپؿ٥ٗ  ٢ٞب اظ جّٕٝ ٚاثؿتٝنفت 
 ثٝ نٛضت، اضبفٝ و٥ٙٓ ،ث٥ب٣٘ نفت ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ( 4اٌط ثٝ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ) ؾت.اٞؿتٝ  ،زاضز وؿط٠ اضبفٝ

 .آ٤س  ٣ٔ( 14) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠ٚ  (18) ٔثبَ
(18 )rə bærzæâ?æw sê d )آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس( 

                                                                              DP 
D'                                                                                                  

 )16( نکره: 

3-2. نشانه های جمع
نشـانه های جمـع در گویـش کلهـری، »yl« و »gân« یا ترکیبی از این دو )ylægnâ( اسـت که بعد از اسـم قرار 

می گیرنـد و به اسـم ماقبل خود متصل می شـوند )خانیـان، 1389: 56(؛ مانند: 
 )پسرها(

16 
 

ثؼس اظ  ٞب ا٤ٗ ٘كب٘ٝ .ٞؿتٙس «ê » ٚ«êg»٢ ٘ىطٜ ٞب ٚ ٘كب٘ٝ «æ » ٚ«ægæ» ،ٔؼطفٝ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ ٞب٢ٝ ٘كب٘
  ؛ ٔب٘ٙس: (55: 1389 )ذب٥٘بٖ، ٘س٥ٌط ٣ٔاؾٓ لطاض 

   )پؿط ٔكرم( kwəřæ /kwəřægæٔؼطفٝ:  (15) 
   )زذتط ٘بٔكرم( düætê /düætêg ٘ىطٜ: (16) 

 
 غجو ّٕا ًشاًِ .3-2
س اظ اؾٓ لطاض ؼوٝ ث اؾت (nâylæg)٤ب تطو٥ج٣ اظ ا٤ٗ زٚ « yl » ٚ«nâg» ،٢ جٕغ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب ٘كب٘ٝ

 (؛ ٔب٘ٙس: 56: 1389 ،)ذب٥٘بٖ ٘سقٛ ٣ٔثٝ اؾٓ ٔبلجُ ذٛز ٔتهُ  ٘س ٥ٌٚط ٣ٔ
(17) kwəřæyl / nâ kwəřæg /nâ kwəřæylæg)پؿطٞب( 

ٔؼطفٝ ٚ ٢ ٞب ٚ اؾٓ (12) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠جٕغ ضا ثب ٢ ٞب اؾٓٛاٖ ت ٣ٔ ،(610: 1391) ٔمسْ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظط زث٥ط
 ٘كبٖ زاز.   (13) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠٘ىطٜ ضا ثب 

 
                                          DP                                                       DP 
   D'       D' 

    D          NP  NP      D 
            N           N  

 nâ kwəřæg       ø   ←پؿطاٖ                         düætê        ø               ←زذتط٢     

 (12(                                                 ًوَدار شوارٓ )13ًوَدار شوارٓ )                             

 
 صفتٖ گزٍُ .3-3

 وٝ ٣ا٥ِٚٗ اؾٕ. سآ٤ ٣ٔپؽ اظ اؾٓ  (ə) اضبفٝ ٠ٔؼٕٛالً ثب وؿط اؾت وٝپؿ٥ٗ  ٢ٞب اظ جّٕٝ ٚاثؿتٝنفت 
 ثٝ نٛضت، اضبفٝ و٥ٙٓ ،ث٥ب٣٘ نفت ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ( 4اٌط ثٝ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ) ؾت.اٞؿتٝ  ،زاضز وؿط٠ اضبفٝ

 .آ٤س  ٣ٔ( 14) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠ٚ  (18) ٔثبَ
(18 )rə bærzæâ?æw sê d )آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس( 

                                                                              DP 
D'                                                                                                  

 )17(
بــا توجــه بــه نظــر دبیــر مقــدم )1391: 610(، مي تــوان اســم های جمــع را بــا نمــودار شــمارۀ )12( و اســم های 

معرفــه و نکــره را با نمودار شــمارۀ )13( نشــان داد.  

16 
 

  اسم ی پسینهاوابسته .3
 ؛در گویش کلهریها این وابسته .گیرندمی قرار هستۀ اسمیکه بعد از  هایی هستندوابسته ،های پسینابستهو

گروه حرف  ،1الیهمضافٌ گروه اضافه یا  گروه صفتی، ،های جمعنشانه های معرفه و نکره،نشانهعبارتند از: 
 . ، بدل و بند موصولیگروه اسمی ملکی ترتیبی نوع دوم،اعداد  ،ایاضافه

 
 معرفه و نکره  یهانشانه .1-3

بعد از  هاین نشانها .هستند «êg»و « ê»ی نکره هاو نشانه «ægæ»و « æ» ،معرفه در گویش کلهری هایهنشان
  ؛ مانند: (55: 1389 )خانیان، ندگیرمیاسم قرار 

   )پسر مشخص( kwəřæ /kwəřægæمعرفه:  (15) 
   )دختر نامشخص( düætê/ düætêg نکره: (16) 
 

 عجم یهانشانه .2-3
از اسم  دعکه ب است (nâylæg)یا ترکیبی از این دو « nâ g»و « yl» ،ی جمع در گویش کلهریهانشانه
 (؛ مانند: 56: 1389 ،)خانیان ندشومیبه اسم ماقبل خود متصل  ند وگیرمیقرار 

(17) kwəřæyl/  nâ kwəřæg/ nâ kwəřæylæg)پسرها( 
معرفه و ی هاو اسم (12) نمودار شمارۀجمع را با ی هااسمتوان می ،(610: 1391) مقدم با توجه به نظر دبیر

 نشان داد.   (13) نمودار شمارۀنکره را با 
 

                                          DP                                                       DP 
   D'       D' 

    D          NP  NP      D 
            N           N  

 nâ kwəřæg       ø   ←پسران                         düætê        ø               ←دختری     

 (12مودار شمارۀ )ن    (                                             13نمودار شمارۀ )                             

                                                           
1  . Ezafat Phrase = EzafP 

3-3. گروه صفتی
صفـت از جملـه وابسـته های پسـین اسـت که معمـوالً با کسـرۀ اضافـه )ə( پس از اسـم می آید. اولین اسـمی که 
کسـرۀ اضافه دارد، هسـته اسـت. اگر به گروه اسـمی )4( وابستۀ پسـین صفت بیانی، اضافه کنیم، به صورت مثال 

)18( و نمـودار شـمارۀ )14( می  آید.
 )آن سه درخت بلند(
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ثؼس اظ  ٞب ا٤ٗ ٘كب٘ٝ .ٞؿتٙس «ê » ٚ«êg»٢ ٘ىطٜ ٞب ٚ ٘كب٘ٝ «æ » ٚ«ægæ» ،ٔؼطفٝ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ ٞب٢ٝ ٘كب٘
  ؛ ٔب٘ٙس: (55: 1389 )ذب٥٘بٖ، ٘س٥ٌط ٣ٔاؾٓ لطاض 

   )پؿط ٔكرم( kwəřæ /kwəřægæٔؼطفٝ:  (15) 
   )زذتط ٘بٔكرم( düætê /düætêg ٘ىطٜ: (16) 

 
 غجو ّٕا ًشاًِ .3-2
س اظ اؾٓ لطاض ؼوٝ ث اؾت (nâylæg)٤ب تطو٥ج٣ اظ ا٤ٗ زٚ « yl » ٚ«nâg» ،٢ جٕغ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ٞب ٘كب٘ٝ

 (؛ ٔب٘ٙس: 56: 1389 ،)ذب٥٘بٖ ٘سقٛ ٣ٔثٝ اؾٓ ٔبلجُ ذٛز ٔتهُ  ٘س ٥ٌٚط ٣ٔ
(17) kwəřæyl / nâ kwəřæg /nâ kwəřæylæg)پؿطٞب( 

ٔؼطفٝ ٚ ٢ ٞب ٚ اؾٓ (12) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠جٕغ ضا ثب ٢ ٞب اؾٓٛاٖ ت ٣ٔ ،(610: 1391) ٔمسْ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ظط زث٥ط
 ٘كبٖ زاز.   (13) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠٘ىطٜ ضا ثب 

 
                                          DP                                                       DP 
   D'       D' 

    D          NP  NP      D 
            N           N  

 nâ kwəřæg       ø   ←پؿطاٖ                         düætê        ø               ←زذتط٢     

 (12(                                                 ًوَدار شوارٓ )13ًوَدار شوارٓ )                             

 
 صفتٖ گزٍُ .3-3

 وٝ ٣ا٥ِٚٗ اؾٕ. سآ٤ ٣ٔپؽ اظ اؾٓ  (ə) اضبفٝ ٠ٔؼٕٛالً ثب وؿط اؾت وٝپؿ٥ٗ  ٢ٞب اظ جّٕٝ ٚاثؿتٝنفت 
 ثٝ نٛضت، اضبفٝ و٥ٙٓ ،ث٥ب٣٘ نفت ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ( 4اٌط ثٝ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ) ؾت.اٞؿتٝ  ،زاضز وؿط٠ اضبفٝ

 .آ٤س  ٣ٔ( 14) ٕ٘ٛزاض قٕبض٠ٚ  (18) ٔثبَ
(18 )rə bærzæâ?æw sê d )آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس( 

                                                                              DP 
D'                                                                                                  

 )18(

طاهرهافشار-نعمتجهانفر



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 56 و 57؛ پاییز و زمستان 1396

132

فصلنامه علمي- ترويجي

17 
 

 
 صفتی گروه .3-3

 که یاولین اسم. دآیمیپس از اسم  (ə) اضافه ۀمعموالً با کسر است کهی پسین هااز جمله وابستهصفت 
 به صورت، اضافه کنیم ،بیانی صفت وابستۀ پسین( 4اسمی )اگر به گروه  ست.اهسته  ،دارد کسرۀ اضافه

 .آیدمی( 14) نمودار شمارۀو  (18) مثال
(18 )rə bærzæâ?æw sê d )آن سه درخت بلند( 

 
 
 
 
 

                                                                              DP 
D'                                                                                                  

                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14نمودار شمارۀ )

 
 بدساختیموجب  ،بیایند هستۀ اسمیاگر قبل از  ،ندگیرمیقرار  هستۀ اسمییی که در جایگاه پسین هاوابسته

   : ؛ مانندقرار گیرند اسم ۀاز هستقبل  ندتوانمین ؛ بنابراینندشومی گروه اسمیو غیردستوری بودن 
(19 )* râ d əs ærzæb wæ? )آن بلند سه درخت( 

ی پیشین گروه هاوابسته ،گیرند ی پیشین قرارهاند در جایگاه وابستهتوانمیی پسین نهاهمانطور که وابسته
موجب یی در جایگاه آنها رخ دهد، جابجااین  اگر و بیایند پسینهای ستهبواند در جایگاه توانمینهم اسمی 

 . ب استطلبیانگر این م( 23( و )20ی )هامثال ؛شودمی گروه اسمیمفهومی و بی بدساختی
(20 )wæ? ærzæb êrâd əs * (* )سه درخت بلند آن 

وابســته هایی کــه در جایــگاه پســین هســتۀ اســمی قــرار می گیرنــد، اگر قبل از هســتۀ اســمی بیاینــد، موجب 
بدســاختی و غیردســتوری بــودن گــروه اســمی می  شــوند؛ بنابرایــن نمی تواننــد قبــل از هســتۀ اســم قــرار گیرنــد؛ 

مانند:   
  )آن بلند سه درخت(
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                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

 )19(
ــد، وابســته های  ــرار گیرن ــگاه وابســته های پیشــین ق ــد در جای همانطــور کــه وابســته های پســین نمی توانن
پیشــین گــروه اســمی هــم نمی تواننــد در جایــگاه وابســته های پســین بیاینــد و اگــر ایــن جابجایــی در جایــگاه 
آنهــا رخ دهــد، موجــب بدســاختی و بی مفهومــی گــروه اســمی می  شــود؛ مثال هــای )20( و )23( بیانگــر ایــن 

مطلــب اســت. 
 )* سه درخت بلند آن(

17 
 

                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

  )20(
 )*درخت بلند آن سه(
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                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

  )21(
 )*درخت آن بلند سه(

17 
 

                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

  )22(
 )*بلند درخت آن سه(

17 
 

                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

  )23(

3-4. اعداد ترتیبی نوع دوم
 dŵêəm ،)یکم( yækəm :به اعداد اصلی سـاخته می شـوند؛ مانند »əm« اعداد ترتیبی نوع دوم با اضافه شـدن

)دوم( و sêəm )سـوم(. این نوع اعداد پس از اسـم قرار می گیرند؛ بنابراین وابسـتۀ پسین هستند؛ مانند: 
 )درخت سوم(

17 
 

                                                                                   NumP          D              
                                                                                  Num'   ?æw 

                                                                           Num             NP 
                                                                    N'   sə  

N        AdjP                                                             
Adj                                                                     rəâd 

 bærzæ 
 (14ًوَدار شوارٓ )

 
 ثسؾبذت٣ٔٛجت  ،ث٥ب٤ٙس ٞؿت١ اؾ٣ٕاٌط لجُ اظ  ،٘س٥ٌط ٣ٔلطاض  ٞؿت١ اؾ٣٤٣ٕ وٝ زض جب٤ٍبٜ پؿ٥ٗ ٞب ٚاثؿتٝ

   : ؛ ٔب٘ٙسلطاض ٥ٌط٘س اؾٓ ١اظ ٞؿتلجُ  ٙستٛا٘ ٣ٕ٘ ؛ ثٙبثطا٤ٗ٘سقٛ  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٚ غ٥طزؾتٛض٢ ثٛزٖ 
(19 )* râ?æw bærzæ sə d  )آٖ ثّٙس ؾٝ زضذت( 

٢ پ٥ك٥ٗ ٌطٜٚ ٞب ٚاثؿتٝ ،٥ٌط٘س ض٢ پ٥ك٥ٗ لطاٞب ٙس زض جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝتٛا٘ ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٘ٞب ٕٞب٘غٛض وٝ ٚاثؿتٝ
ٔٛجت ٣٤ زض جب٤ٍبٜ آٟ٘ب ضخ زٞس، جبثجبا٤ٗ  اٌط ٚ ث٥ب٤ٙس پؿ٥ٗٞب٢  ؿتٝثٚاٙس زض جب٤ٍبٜ تٛا٘ ٣ٕ٘ٞٓ اؾ٣ٕ 

 . ت اؾتغّث٥بٍ٘ط ا٤ٗ ٔ( 23( ٚ )٢20 )ٞب ٔثبَ ؛قٛز  ٣ٔ ٌطٜٚ اؾ٣ٕٔف٣ٟٔٛ  ٚ ث٣ ثسؾبذت٣
(20 )sə dârê bærzæ ?æw * (* )ٖؾٝ زضذت ثّٙس آ 
(21 )dârê bærzæ ?æw sə * (*)ٝزضذت ثّٙس آٖ ؾ 
(22)  dârê ?æw bærzæ sə* (*)ٝزضذت آٖ ثّٙس ؾ 
(23 )bærzæ dârê ?æw sə * (*)ٝثّٙس زضذت آٖ ؾ 
 

 دٍمتزت٘بٖ ًَع  اػذاد .3-4
، (٤ىٓ) yækəmٔب٘ٙس:  ؛س٘قٛ ٣ٔثٝ اػساز ان٣ّ ؾبذتٝ « əm» قسٖ اػساز تطت٥ج٣ ٘ٛع زْٚ ثب اضبفٝ

dŵêəm )ْٚز( ٚ sêəm ٛ؛ ٞؿتٙس ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ ثٙبثطا٤ٗ ؛٘س٥ٌط ٣ٔا٤ٗ ٘ٛع اػساز پؽ اظ اؾٓ لطاض . (م)ؾ
  ٔب٘ٙس:

(24) sêəminæ ræ âd  /rê sêəmâd )ْٛزضذت ؾ( 

 
 الِ٘ هضافٌ ٗاگزٍُ اضافِ  .3-5

 )24(

3-5. گروه اضافه یا مضاٌف الیه
مضاٌف الیـه، اسـم یـا ضمیری اسـت که با کسـرۀ اضافه پس از هسـته می آیـد. عنصری که مفهوم اضافه را نشـان 

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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می دهد، در بیشـتر زبان ها دارای نمود آشـکار اسـت. در گویش کلهری نیز همانند فارسـي از کسـرۀ اضافه براي 
افزودن مضاف الیه به اسـم اسـتفاده مي شـود. مثال )25( و نمودار شـمارۀ )15( این سـازه را بازنمایی می کنند. 

 )درخت بلند سیب(

18 
 

ػٙهط٢ وٝ ٔفْٟٛ اضبفٝ ضا ٘كبٖ . سآ٤ ٣ٔٞؿتٝ  اضبفٝ پؽ اظ ٠اؾٓ ٤ب ض٥ٕط٢ اؾت وٝ ثب وؿط ،ا٥ِٝ ٔضبفٌ
اظ وؿط٠ اضبفٝ ثطا٢ ٕٞب٘ٙس فبضؾ٣  ٥٘ع زض ٤ٌٛف وّٟط٢ .اؾتزاضا٢ ٕ٘ٛز آقىبض  ٞب زض ث٥كتط ظثبٖ زٞس، ٣ٔ

 . وٙٙس ثبظٕ٘ب٣٤ ٣ٔ( ا٤ٗ ؾبظٜ ضا 15)قٕبض٠ ( ٚ ٕ٘ٛزاض 25ٔثبَ ). قٛز ا٥ِٝ ثٝ اؾٓ اؾتفبزٜ ٣ٔ ٔضبف افعٚزٖ
(25 )bærzə sêf  dârə )زضذت ثّٙس ؾ٥ت( 
 

                                                                           DP 
                NP   D  

   
       EzefP          N 

   
 NP Ez  

 
        sêf r         əâd 

 (15ًوَدار شوارٓ )
 

 إ گزٍُ حزف اضافِ .3-6
 فاظ ٤ه حط ٥٘ع ٌطٜٚ حطف اضبفٝا٢ اؾت.  جب٤ٍبٜ ثؼس٢ ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ، ٔؼٕٛالً جب٤ٍبٜ ٌطٜٚ حطف اضبفٝ

  :ٔب٘ٙس ؛زقٛ ٣ٌٔطٜٚ اؾ٣ٕ ؾبذتٝ ٤ه اؾٓ ٤ب  ٤ه اضبفٝ ٚ
(26)?æw sə  dârə bærzə nâw mâɫa  (ٝ٘آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس زاذُ ذب) 
 

                                                                               DP 
                                                                  D' 

D         NumP                                                                                     
                                                                                      Num'  ?æw 

                                                                                Num      NP 
                                                                             N' sə  

                                                               N        EzafP   
                                                           AdjP       Ez  r   âd 

        Adj'  ə    
 EzafP Adj      

                                            EZ     PP       bærz 
 P'                  ə 
  NP p 

                                   nâw     mâɫa 
 (16ًوَدار شوارٓ )

 )25(

18 
 

(21 )əw sæ? ærzæb êrâd * (*)درخت بلند آن سه 
(22) əs ærzæw bæ? êrâd * (*)درخت آن بلند سه 
(23 )əw sæ? êrâd ærzæb * (*)بلند درخت آن سه 
 

 دومترتیبی نوع  اعداد .4-3
، (یکم) yækəmمانند:  ؛دنشومیبه اعداد اصلی ساخته « əm» شدناعداد ترتیبی نوع دوم با اضافه

dŵêəm )و )دوم sêəm ؛ هستند وابستۀ پسین بنابراین ؛ندگیرمیاین نوع اعداد پس از اسم قرار . (م)سو
  مانند:

(24) sêəminæ ræ âd / rê sêəmâd )درخت سوم( 

 
 الیهمضاف   یاگروه اضافه  .5-3

عنصری که مفهوم اضافه را نشان . دآیمیهسته  اضافه پس از ۀاسم یا ضمیری است که با کسر ،الیهمضافٌ 
از کسرۀ اضافه برای همانند فارسی  نیز در گویش کلهری .استدارای نمود آشکار  هازباندهد، در بیشتر می

 . کنندبازنمایی می( این سازه را 15)شمارۀ ( و نمودار 25مثال ). شودالیه به اسم استفاده میمضاف افزودن
(25 )bærzə sêf  dârə )درخت بلند سیب( 
 

                                                                           DP 
                NP   D  

   
       EzefP          N 

   
 NP Ez  

 
        sêf r         əâd 

 (15نمودار شمارۀ )
 

 ایگروه حرف اضافه .6-3
 فاز یک حر نیز گروه حرف اضافهای است. جایگاه بعدی وابستۀ پسین، معموالً جایگاه گروه حرف اضافه

  :مانند ؛دشومیگروه اسمی ساخته یک اسم یا  یک اضافه و
(26)?æw sə  dârə bærzə nâw mâɫa  (آن سه درخت بلند داخل خانه) 
 

3-6.  گروه حرف اضافه اي
جایگاه بعدی وابسـتۀ پسـین، معموالً جایگاه گروه حرف اضافه ای اسـت. گروه حرف اضافه نیز از یک حرف 

اضافه و یک اسـم یا یک گروه اسـمی سـاخته می شـود؛ مانند: 
  )آن سه درخت بلند داخل خانه(

18 
 

ػٙهط٢ وٝ ٔفْٟٛ اضبفٝ ضا ٘كبٖ . سآ٤ ٣ٔٞؿتٝ  اضبفٝ پؽ اظ ٠اؾٓ ٤ب ض٥ٕط٢ اؾت وٝ ثب وؿط ،ا٥ِٝ ٔضبفٌ
اظ وؿط٠ اضبفٝ ثطا٢ ٕٞب٘ٙس فبضؾ٣  ٥٘ع زض ٤ٌٛف وّٟط٢ .اؾتزاضا٢ ٕ٘ٛز آقىبض  ٞب زض ث٥كتط ظثبٖ زٞس، ٣ٔ

 . وٙٙس ثبظٕ٘ب٣٤ ٣ٔ( ا٤ٗ ؾبظٜ ضا 15)قٕبض٠ ( ٚ ٕ٘ٛزاض 25ٔثبَ ). قٛز ا٥ِٝ ثٝ اؾٓ اؾتفبزٜ ٣ٔ ٔضبف افعٚزٖ
(25 )bærzə sêf  dârə )زضذت ثّٙس ؾ٥ت( 
 

                                                                           DP 
                NP   D  

   
       EzefP          N 

   
 NP Ez  

 
        sêf r         əâd 

 (15ًوَدار شوارٓ )
 

 إ گزٍُ حزف اضافِ .3-6
 فاظ ٤ه حط ٥٘ع ٌطٜٚ حطف اضبفٝا٢ اؾت.  جب٤ٍبٜ ثؼس٢ ٚاثؿت١ پؿ٥ٗ، ٔؼٕٛالً جب٤ٍبٜ ٌطٜٚ حطف اضبفٝ

  :ٔب٘ٙس ؛زقٛ ٣ٌٔطٜٚ اؾ٣ٕ ؾبذتٝ ٤ه اؾٓ ٤ب  ٤ه اضبفٝ ٚ
(26)?æw sə  dârə bærzə nâw mâɫa  (ٝ٘آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس زاذُ ذب) 
 

                                                                               DP 
                                                                  D' 

D         NumP                                                                                     
                                                                                      Num'  ?æw 

                                                                                Num      NP 
                                                                             N' sə  

                                                               N        EzafP   
                                                           AdjP       Ez  r   âd 

        Adj'  ə    
 EzafP Adj      

                                            EZ     PP       bærz 
 P'                  ə 
  NP p 

                                   nâw     mâɫa 
 (16ًوَدار شوارٓ )

 )26(

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               DP 
                                                                  D' 

D         NumP                                                                                     
                                                                                      Num'  ?æw 
                                                                                Num      NP 

                                                                             N' sə  
                                                               N        EzafP   

                                                           AdjP       Ez  r   âd 
        Adj'  ə    

 EzafP Adj      
                                            EZ     PP       bærz 

 P'                  ə 
  NP p 

                                   nâw     mâɫa 
 (16نمودار شمارۀ )

 

 1گروه اسم ملکی .7-3

                                                           
1. possessor phrase )Poss P) 

3-7. گروه اسم ملکي 
سـمیعیان )1983: 84 و 85( معتقد اسـت که عناصر مختلفی در گروه اسـمی می  توانند نقش توصیفگر اسـم را 
بـه عهـده بگیرنـد که ترتیب آنها پس از هسـتۀ اسـمی، عبـارت اسـت از: گروه اسـمی )توصیف کننـده(، گروه 

طاهرهافشار-نعمتجهانفر



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 56 و 57؛ پاییز و زمستان 1396

134

فصلنامه علمي- ترويجي

صفتـی، گـروه حـرف اضافـه ای و در انتهـا گروه اسـم ملکی. وي مثـال زیـر را ذکر می کند:
)27(  اتاق کوچک زیر شیروانی علی

بــا توجــه بــه نظــر وی مي تــوان گفــت کــه در گویــش کلهــری نیــز جایگاه ســوم وابســته های پســین هســتۀ 
اســمی، جایــگاه اســم ملکــي اســت و وابســته هایی کــه نقــش مالــک گــروه اســمی را بــه عهــده دارنــد در ایــن 

جایــگاه قــرار می  گیرنــد. مثــال )28( بیانگــر ایــن جایــگاه اســت.
  )آن سه درخت بلند داخل خانه علی(

19 
 

 

 1گزٍُ اسن هلکٖ .3-7
٘مف تٛن٥فٍط اؾٓ ضا تٛا٘ٙس   ٣ٔزض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ  ػٙبنط ٔرتّف٣ٔؼتمس اؾت وٝ ( 85ٚ  84: 1983)ؾ٥ٕؼ٥بٖ 

ٌطٜٚ  ،وٙٙسٜ( ٌطٜٚ اؾ٣ٕ )تٛن٥ف :ػجبضت اؾت اظ ،ٞؿت١ اؾ٣ٕثٝ ػٟسٜ ث٥ٍط٘س وٝ تطت٥ت آٟ٘ب پؽ اظ 
 وٙس: شوط ٣ٔ. ٢ٚ ٔثبَ ظ٤ط ضا ا٢ ٚ زض ا٘تٟب ٌطٜٚ اؾٓ ّٔى٣ ٌطٜٚ حطف اضبفٝ ،نفت٣

 ق٥طٚا٣٘ ػ٣ّ اتبق وٛچه ظ٤ط ( 27)
 ،ٞؿت١ اؾ٢٣ٕ پؿ٥ٗ ٞب جب٤ٍبٜ ؾْٛ ٚاثؿتٝ ٥٘ع زض ٤ٌٛف وّٟط٢تٛاٖ ٌفت وٝ  ٣ٔ ٢ٚثب تٛجٝ ثٝ ٘ظط 

 زاض٘س زض ا٤ٗ جب٤ٍبٜ لطاضثٝ ػٟسٜ ٣٤ وٝ ٘مف ٔبِه ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ضا ٞب ٚاثؿتٝ ٚ اؾت اؾٓ ّٔى٣جب٤ٍبٜ 
 اؾت. ( ث٥بٍ٘ط ا٤ٗ جب٤ٍب28ٜٔثبَ ) .٥ٌط٘س  ٣ٔ

(28)?æw  sə dærə bærzə nâw mâɫə ?æli  )آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس زاذُ ذب٘ٝ ػ٣ّ( 
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D'                                                                                                        
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Num'                                                                                               ?æw 

                                                                                Num        NP 
 N'                        sə  

     N           EzafP                        
         AdjP Ez râd 
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       P      NP 
                             N        EzafP     nâv  

 pposs ɫ  Ezâm     
                    poss ə  

       ?æli 
 (17ًوَدار شوارٓ )

                                                           
1. possessor phrase )Poss P) 

  )28(

20 
 

نقش توصیفگر اسم را توانند میدر گروه اسمی  عناصر مختلفیمعتقد است که ( 85و  84: 1983)سمیعیان 
گروه  ،کننده(گروه اسمی )توصیف :عبارت است از ،هستۀ اسمیبه عهده بگیرند که ترتیب آنها پس از 

 کند:ذکر می. وی مثال زیر را ای و در انتها گروه اسم ملکیگروه حرف اضافه ،صفتی
 شیروانی علی اتاق کوچک زیر ( 27)

 ،هستۀ اسمیی پسین هاجایگاه سوم وابسته نیز در گویش کلهریتوان گفت که می ویبا توجه به نظر 
 دارند در این جایگاه قراربه عهده یی که نقش مالک گروه اسمی را هاوابسته و است اسم ملکیجایگاه 

 است. ( بیانگر این جایگاه28مثال ) .گیرندمی
(28)?æw  sə dærə bærzə nâw mâɫə ?æli  )آن سه درخت بلند داخل خانه علی( 

 
 
 
 

                                                                                          DP 
D'                                                                                                        

                        D             NumP                                                                
Num'                                                                                               ?æw 

                                                                                Num        NP 
 N'                       sə  

     N           EzafP                        
         AdjP Ez râd 

          Adj'    ə  
                   Adj       EzafP                                 

                                            bærz    Ez      PP     
        P'         ə 

       P      NP 
                             N        EzafP     nâv  

 pposs ɫ  Ezâm     
                    poss ə  

       ?æli 
 (17نمودار شمارۀ )

3-8. گروه بدلی 
بـه رابطـۀ دسـتوری گـروه اسـمی یـا گروه صفتـی کـه در جایگاه پـس از هسـته در گروه اسـمی؛ یعنـی پس از 
وابسـته های صفتی و ملکی به کار می رود، وابسـتۀ بدل گفته می شـود )مشـکوه الدینی، 1387: 163(. بدل، اسـم، 
ضمیـر یـا بعضـی اوقات صفتی اسـت که بعد از هسـته و وابسـته های آن می آیـد و بدون کسـرۀ اضافه به عناصر 
قبـل از خـود اضافـه می شـود. بـا توجه به نظر مشـکوه الدینی در گروه اسـمی گویش کلهری بعد از اسـم مالک 

می تـوان بـدل را بیان کـرد؛ مانند: 
 )آن ســه درخــت بلنــد 

21 
 

 
 گزٍُ بذلٖ .3-8

٤ؼ٣ٙ پؽ اظ  ؛جب٤ٍبٜ پؽ اظ ٞؿتٝ زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ض٢ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ٤ب ٌطٜٚ نفت٣ وٝ زضزؾتٛ ١ثٝ ضاثغ
اؾٓ،  ،ثسَ(. 163: 1387 ،اِس٣ٙ٤ ز )ٔكىٜٛقٛ ٣ٔثسَ ٌفتٝ  ١ٚاثؿت ،ضٚز ٢ نفت٣ ٚ ّٔى٣ ثٝ وبض ٣ٔٞب ٚاثؿتٝ

ثٝ ػٙبنط  اضبفٝ ٠ثسٖٚ وؿط ٚ سآ٤ ٢٣ٔ آٖ ٞب ض٥ٕط ٤ب ثؼض٣ اٚلبت نفت٣ اؾت وٝ ثؼس اظ ٞؿتٝ ٚ ٚاثؿتٝ
اؾٓ ٔبِه  اِس٣ٙ٤ زض ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ٤ٌٛف وّٟط٢ ثؼس اظ تٛجٝ ثٝ ٘ظط ٔكىٜٛ ثب .زقٛ ٣ٔلجُ اظ ذٛز اضبفٝ 

 : ٔب٘ٙس؛ ثسَ ضا ث٥بٖ وطز تٛاٖ ٣ٔ
(29 )?æw sê dærə bærzə nâw mâɫə ?æli kwəřə ?æhmæd  آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس زاذُ ذب١٘(

 ػ٣ّ، پؿط احٕس(
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mæd   â?  Kwəřə      ?æli 
 (18ًوَدار شوارٓ )

 
 بٌذ هَصَلٖ  .3-9

 )29(
داخــل خانــۀ علــی، پســر احمد(

بررسیساختارگروهاسمیگویشکلهریاز...
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 گروه بدلی .8-3
یعنی پس از  ؛جایگاه پس از هسته در گروه اسمی دستوری گروه اسمی یا گروه صفتی که در ۀبه رابط
اسم،  ،بدل(. 163: 1387 ،الدینید )مشکوهشومیبدل گفته  ۀوابست ،رودی صفتی و ملکی به کار میهاوابسته

اضافه به عناصر  ۀبدون کسر و دآیمیی آن هاضمیر یا بعضی اوقات صفتی است که بعد از هسته و وابسته
اسم مالک  الدینی در گروه اسمی گویش کلهری بعد ازتوجه به نظر مشکوه با .دشومیقبل از خود اضافه 

 : مانند؛ بدل را بیان کرد توانمی
(29 )?æw sê dærə bærzə nâw mâɫə ?æli kwəřə ?æhmæd  آن سه درخت بلند داخل خانۀ(

 علی، پسر احمد(
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mæd   â?  Kwəřə      ?æli 
 (18نمودار شمارۀ )

3-9. بند موصولی 
در بنـد موصولـی، یـک اسـم یـا گروه اسـمی توصیف می شـود و بر خـالف سـاختار پیچیـده اش، در زبان های 
مختلـف کاربـرد فـراوان دارد. بنـد موصولـی، یکی از وابسـته های پسـین اسـم اسـت کـه نقش توصیفگـر دارد 
و اسـم یـا عبـارت اسـمی را توصیـف می کنـد )ریچـارد و اشـمیت، 2010: 294(. ایـن نـوع بنـد بـه دنبـال همـۀ 
وابسـته های پسـین و در جایـگاه پایانـی گـروه اسـمی بـه کار مـی رود و در ابتـدای آن، حـرف ربـط »کـه« ظاهر 
می شـود )مشـکوه الدینی، 1387: 165(. سـمیعیان )1983: 84، 85 و 105( برای تعیین جایگاه وابسـته های پسـین 
اسـم، آنها را به دو گروه تقسـیم می  کند: نخسـتین گروه، توصیفگرهای اسـم درون حوزۀ کسـره اضافه هسـتند 
کـه آنهـا را توصیفگرهـای محدودکننده1  می  نامند و گروه دوم، وابسـته هایی هسـتند که پـس از آخرین عنصر 
حـوزۀ کسـره اضافـه؛ یعنی گروه اسـمی ملکـی قرار می  گیرندو شـامل گروه حـرف اضافـه ای و متمم جمله ای 
هسـتند کـه در چارچـوب زیرمقوله سـازی2  اسـم قـرار می  گیرنـد. وی در ادامه به بیـان مثال های زیر می پـردازد:

)30( بحث جالب قبل از جلسه حسن با علی دربارۀ انقالب ...
)31( بحث جالب حسن با علی که چگونه رژیم شاه سرنگون شد ... 

1. restrictive modifier
2. Sub categorization frame
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وی بــا توجــه بــه ترتیــب روســاختی عناصــر وصفــی اســم در گــروه اســمی، عناصــر درون حــوزۀ اضافــه بــا 
عناصــر وصفــی محدودکننــده را متمم هــای ســطح  و عناصــری را کــه در چارچــوب زیــر مقوله ســازی اســم 
قــرار می  گیرنــد، متمــم ســطح  در نظــر می  گیــرد؛ مثــال )32( بیانگــر چنین ســاختار گــروه اســمی در گویش 

ــت. کلهری اس

21 
 

ٞب٢  اـ، زض ظثبٖ پ٥چ٥سٜ ضذالف ؾبذتب ز ٚ ثطقٛ ٤٣ٔه اؾٓ ٤ب ٌطٜٚ اؾ٣ٕ تٛن٥ف  ،ثٙس ٔٛن٣ِٛزض 
٢ پؿ٥ٗ اؾٓ اؾت وٝ ٘مف تٛن٥فٍط زاضز ٚ اؾٓ ٞب ٤ى٣ اظ ٚاثؿتٝ ،ثٙس ٔٛن٣ِٛ .ٔرتّف وبضثطز فطاٚاٖ زاضز

٢ ٞبٝ ؿتثثٙس ثٝ ز٘جبَ ١ٕٞ ٚاا٤ٗ ٘ٛع (. 294: 2010 ،س )ض٤چبضز ٚ اق٥ٕتوٙ ٤٣ٔب ػجبضت اؾ٣ٕ ضا تٛن٥ف 
قٛز  ظبٞط ٣ٔ« وٝ»حطف ضثظ  آٖ،ضٚز ٚ زض اثتسا٢  ٣ٔپؿ٥ٗ ٚ زض جب٤ٍبٜ پب٤ب٣٘ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ثٝ وبض 

 ،٢ پؿ٥ٗ اؾٓٞب ثطا٢ تؼ٥٥ٗ جب٤ٍبٜ ٚاثؿتٝ (105ٚ  85، 84: 1983) ؾ٥ٕؼ٥بٖ(. 165: 1387 ،اِس٣ٙ٤ )ٔكىٜٛ
وؿطٜ اضبفٝ ٞؿتٙس وٝ آٟ٘ب  ٠تٛن٥فٍطٞب٢ اؾٓ زضٖٚ حٛظ ،٘رؿت٥ٗ ٌطٜٚ :وٙس  ٣ٔ آٟ٘ب ضا ثٝ زٚ ٌطٜٚ تمؿ٥ٓ

 ٣٤٠ ٞؿتٙس وٝ پؽ اظ آذط٤ٗ ػٙهط حٛظٞب ٚاثؿتٝ ،٘بٔٙس ٚ ٌطٜٚ زْٚ  ٣ٔ 1سٚزوٙٙسٜتٛن٥فٍطٞب٢ ٔحضا 
ا٢ ٞؿتٙس وٝ  ا٢ ٚ ٔتٕٓ جّٕٝ قبُٔ ٌطٜٚ حطف اضبفٝ ٥ٌٚط٘س  ٣ٔ ٤ؼ٣ٙ ٌطٜٚ اؾ٣ٕ ّٔى٣ لطاض ؛وؿطٜ اضبفٝ

 ز:پطزاظ ٞب٢ ظ٤ط ٣ٔ . ٢ٚ زض ازأٝ ثٝ ث٥بٖ ٔثب٥ٌَط٘س  ٣ٔ اؾٓ لطاض 2ؾبظ٢ زض چبضچٛة ظ٤طٔمِٛٝ
 ... ا٘مالة ٠ثبض٣ّ زض( ثحث جبِت لجُ اظ جّؿٝ حؿٗ ثب ػ30)
  ... ( ثحث جبِت حؿٗ ثب ػ٣ّ وٝ چٍٛ٘ٝ ضغ٤ٓ قبٜ ؾطٍٖ٘ٛ قس31)

اضبفٝ ثب ػٙبنط  ٠ػٙبنط زضٖٚ حٛظ ،ؾبذت٣ ػٙبنط ٚنف٣ اؾٓ زض ٌطٜٚ اؾ٢ٚ٣ٕ ثب تٛجٝ ثٝ تطت٥ت ضٚ
 ؾبظ٢ اؾٓ لطاض چبضچٛة ظ٤ط ٔمِٛٝ وٝ زض ضا ٚ ػٙبنط٢ '٢N ؾغح ٞب ٚنف٣ ٔحسٚزوٙٙسٜ ضا ٔتٕٓ

 ٌطٜٚ اؾ٣ٕ زض ٤ٌٛف وّٟط٢ چ٥ٙٗ ؾبذتبض ث٥بٍ٘ط (32) ٔثبَ؛ ٥ٌطز  ٣ٔ زض ٘ظط ''Nٔتٕٓ ؾغح  ،٥ٌط٘س  ٣ٔ
 .اؾت

(32) ?æw sê dârǝ bærzǝ nâw mâɫǝ ?æli, kwǝřǝ ?æhmæd, læ bâwætǝ dæwâm 

kǝčænê ?ǝmǝr kæn (اظ ٘ظط زٚاْ وٝ چمسض ػٕط آٖ ؾٝ زضذت ثّٙس زاذُ ذب١٘ ػ٣ّ، پؿط احٕس ،
 (وٙٙس  ٣ٔ

ٔحسٚز٤ت ٕٞٙك٣ٙ٥ ٘ساض٘س  ،٢ پ٥ك٥ٗٞب ٢ ٘ىطٜ ٚ ٔؼطفٝ، ثطذالف ٚاثؿتٝٞب ٢ پؿ٥ٗ، غ٥ط اظ ٘كب٘ٝٞب ٚاثؿتٝ
٣٤ ٚجٛز ٞب ٔحسٚز٤ت ٞب أب زض تطت٥ت ٕٞٙك٣ٙ٥ ا٤ٗ ٚاثؿتٝ ؛ضا ٕٞعٔبٖ پؽ اظ ٞؿتٝ لطاض زاز ٟبآ٘ تٛاٖ ٣ٔٚ 

 زاضز.   
 

 گ٘زٕ  ًت٘جِ

                                                           
1. restrictive modifier 
2. Sub categorization frame 

وابســته های پســین، غیــر از نشــانه های نکــره و معرفــه، برخــالف وابســته های پیشــین، محدودیــت 
همنشــینی ندارنــد و می تــوان آنهــا را همزمــان پــس از هســته قــرار داد؛ امــا در ترتیــب همنشــینی ایــن وابســته ها 

محدودیت هایــی وجــود دارد.   

نتیجه گیری 
در ایـن مقالـه، گـروه اسـمی در گویش کلهری و هسـته و وابسـته های هسـته در چارچوب نظریـۀ ایکس - تیره 
و در قالـب گـروه حـرف تعریـف، مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و ضمـن معرفـی گروه حـرف تعریف 
در گویـش کلهـری، سـازه های مرتبـط بـا این گروه بررسـی شـد و نمـودار جامعی بـرای نمایش هر سـازه ارائه 
گردیـد. در ایـن مقالـه مشـخص شـد که هسـتۀ گـروه اسـمی می  تواند به تنهایـی یا همـراه با وابسـته ها، گروهی 
اسـمی تشـکیل دهد. وجود هسـته در گروه اسـمی گویش کلهری الزامی  اسـت؛ ولی وجود وابسـته یا وابسته ها 
اختیاری می  باشـد. هسـتۀ گروه اسـمی که یک اسـم اسـت، می  تواند سـاده یا مرکب باشـد. در گویش کلهری، 
وابسـته های گروه اسـمی به دو دسـتۀ پیشین و پسین تقسـیم می  شـوند و هر کدام جایگاهی را به خود اختصاص 
مي دهنـد. وابسـته های پیشـین شـامل: صـف اشـاره، صفـت شمارشـی، صفـت پرسشـی، صفـت مبهـم، صفت 
تعجبـی، ممیـز، صفـت عالی، شـاخص و یِک نکره هسـتند. صفـات اشـاره  )»?ê = این« بـرای اشـاره به نزدیک 
و »?æw = آن« بـرای اشـاره بـه دور( کـه تعدادشـان محـدود اسـت و بـه عنـوان معـرف از آنها نام برده شـد، در 
مقایسـه با صفات شمارشـی، جایگاه دورتری را اشـغال می  کنند. وابسـته های پیشـین نیز در سـه جایگاه پیش از 
اسـم ظاهر می شـوند: در نزدیکترین جایگاه و پیش از اسـم، شـاخص یا صفت پیشـین قرار می گیرد که اگر از 
هسـته، فاصله داشـته باشـد؛ یعنی بین آن و هسـته، عنصر دیگری ظاهر شـود، موجب بدسـاختی و غیردسـتوری 
شـدن گروه اسـمی می شـود؛ در جایگاه دوم، یکی از وابسـته های صفت شمارشـی، ممیز، عدد ترتیبی نوع اول، 
صفـت برتریـن یا یِک نکره ظاهر می شـود؛ در جایگاه سـوم یـا دورترین جایگاه نیز یکی از وابسـته های صفت 
اشـاره، صفت پرسشـی، صفت تعجبی یا صفت مبهم ظاهر می شـود. وابسـته های پیشـین به ترتیبی که بیان شـد 
به کار می روند و محدودیت همنشـینی دارند. وابسـته های پسـین هم شـامل نشـانه های معرفه و نکره، نشـانه های 
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جمـع، صفـت بیانـی، گروه اضافه یا مضاف الیه، صفت شمارشـی ترتیبی نـوع دوم، گروه حرف اضافه ای، اسـم 
ملکـی، گـروه بدلـی و بنـد موصولی می  باشـد و چنانچه هـر کدام از این وابسـته ها در جای سـایر وابسـته ها قرار 

گیرد، موجب بدسـاختی جمله می  شـود.
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