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 کورته  چكيده
گرها به بررسی در پژوهش حارض پس از معرفی انواع اشاره

شناسی معنی گرهای مکانی زبان کردی در چهارچوباشاره
ایم. توجه اصلی این نوشته از میان شناختی پرداخته

گر برای مفاهیم مکانی کارکرد اشارههای مختلفی که عبارت
دارند بر ضامیر اشاره، صفات اشاره و قیدهای مکانی 

ایم که در ضامیر سوم باشد. در این مطالعه نشان دادهمی
شود. شخص زبان کردی مفهوم فاصله رمزگذاری می

 /ʔɐw/گری اشارهی دور به وسیلههمچنین کدگذاری فاصله
پذیرد که این ضمیر سوم شخص در تنها در صورتی انجام می

قرار بگیرد؛ به  /ʔɐm/تقابل مستقیم با ضمیر سوم شخص 

گفتار در تقابل با هم ای که هر دو ضمیر در یک پارهگونه
ای پرسشی و جواب آن توسط توسط گوینده یا در جمله

ه یگوینده و شنونده بیان شوند؛ تنها حالت استثنایی این قض
زمانی است که گوینده به جای زمینه در داخل منا، شئ یا 

کدگذاری مفهوم فاصله در  گیرد.مکان مورد اشاره، قرار می

، /ɐmɐ/ گر اصلیچهار اشاره
/ʔɐwɐ/،/ʔɐmɑnɐ/،/ʔɐwɑnɐ/  ها متأثر از اشتقاق آن نیز

از ضامیر سوم شخص است و کدگذاری فاصله در این 

ست که در ضامیر سوم شخص گرها به هامن صورت ااشاره
گرهای سازی مکان در سایر اشارهپذیرد. مفهومانجام می

گرهای اصلی حاصل ی فرعی نیز از معانی اشارهمشتق شده
ی قیدهای اشاره ی موردشود. همچنین معنی و محدودهمی

شود و دارای دقیق مشخص منی  /ʔɐeɾɐ/و /ʔɐenɐ/مکانی
های سرتدگی این محدودهای که مرز گگونهبه ؛ابهام است

مکانی نسبی است و ممکن است مرزهای مورد نظر گوینده و 

مخاطب بر هم منطبق نباشد و با توجه به بافت موقعیتی قابل 
ای گوینده تشخیص است. همچنین حرکات ایامیی و اشاره

گرهای مکانی و ارتباط در هنگام به کارگیری هر یک از اشاره
 ایم.عال حرکتی را بررسی کردهگرهای مکانی با افاشاره

 

کانی ئەم توێژینەوەیە بەرهەمی مسایەی زمانی پێدراوه 

نووسەر و وتووێژی لەگەڵ ئاخێوەرانی شێوەزارە 

جۆراوجۆرەکانی زمانی کوردییە. لەم توێژینەوەیەدا لە نێوان 

دانی دەستەواژە نیشاندەرە جۆراوجۆرەکان کە ئەرکیان نیشان

سەرنجی سەرەکی خراوەتە سەر  ،چەمکە شوێنگەییەکانه

جێناوە ئاماژەییەکان، ئاوەڵناوە ئاماژەییەکان و ئاوەڵکارە 

هەروەها کۆدکردنی مەودای دوور بە  .شوێنگەییەکان

وە تەنیا لە کاتێکدایە کە ئەم ڕانا« ئەو»یارمەتیی نیشاندەری 

دا «ئەم»بەرانبەرێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ڕاناوی سێهەم کەسی 

دا جێناوەکە. لە پارچەپەیڤێک ر دووە هەهەبێ، بە چەشنێ ک

لە بەرانبەر یەکرتدا لە زمانی بێژەر یان لە ڕستەیێکی پرسیاری 

کەیدا لە الیەن بێژەر و بیسەرەوە بوترێ، تەنیا ئاوارتەی و واڵمه

ناو  چێتههستێن، دئەم بابەتە کاتێکە کە  بێژەر لە جیاتیی به

روەها کۆدخواردنی کراو. هەپێنوان، شت یان شوێنی ئاماژە

، «ئەوە»، «ئەمە»چەمکی مەودا لە چوار نیشاندەری سەرەکیی 

 رگرتنیان لهوهدا بە هۆی کاریگەری«ئەوانە»، «ئەمانە»

جێناوەکانی سێهەم کەسە و، کۆد خواردنی  یان لهکهداڕشته

دا بە هەمان شێوەیە کە لە جێناوەکانی مەودا لەم نیشاندەرانه

سازیی شوێن لە دیکەی ات. چەمکسێهەم کەسدا ڕوو دەد

نیشاندەرە داڕێژراوە ناسەرەکییەکانیشدا، لە واتاکانی 

ست دێت. هەروەها مانا و دهنیشاندەرە سەرەکییەکانەوە به

« ئەینە»شوێنگەییەکانی  کراوی ئاوەڵکردارهسنووری ئاماژەپێ

ناڕوون و لێڵە و، ڕێک دیاری ناکرێ؛ بە جۆریک کە « ئەیرە»و 

رباڵوی ئەم چوارچێوە شوێنگەییە، ڕێژەییە و ڕەنگە سنووری بە

سنوورەکانی بێژەر و بەردەنگ دەقاودەقی یەکرت نەبن و بە 

پێی دۆخەکە دەربکەوێ. هەروەها جووڵە هێامیی و 

کانی بێژەر لە کاتی بەکارهێنانی هەرکام لە ییهئاماژه

 نیشاندەرە شوینگەییەکاندا تاوتوێ کراوە

ی شناسگرهای مکانی، معنیاشاره واژگان کلیدی:

 شناختی، کاربردشناسی، افعال حرکتی

واتاناسیی نیشاندەر، واتاناسیی  کان:کییهرهسه شهو 

 کانییهجووڵه ، پراگامتیک، کردارهناسینی
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 مقدمه -1

کاربردی، از میان -بر اساس رویکردی شناختی تحلیلی و-پژوهش حارض با روش توصیفی

اختی شناسی شنزبان پردازد.گرهای مکانی زبان کردی میگرهای مختلف به بررسی اشارهاشاره

در  شناسیگوناگون است که در پرتو نگاه مشرتک به ذات زبان و نوع روششامل رویکردهای 

اند. از جمله مهمرتین بسرتهایی که سبب شده است این یافته پژوهش، زیر این عنوان انسجام

 1توصیف و تحلیل زبان بر اساس شناخت ،رویکردهای گوناگون در زیر این عنوان جا بگیرند

یدگاه بلکه بیشرت از د ،شناختی به معنا نه از دیدگاه صوری و منطقیشناسان است. نگاه زبان

( 8811)  2از سوی لیکاف رشناسی شناختی نخستین بامفهومی و ذهنی است. اصطالح معنی

مطرح شد. بر اساس این دیدگاه دانش زبانی ما از اندیشیدن و شناخت ما مستقل نیست و 

(. بدین 7-6: 8001 3)النگاکر، عکاسی از آن استبخش اساسی از شناخت عام ما و در واقع ان

 5از یک موقعیت خاص است )لی، 4سازیای در ارتباط با مفهوممعنا، هر عبارت زبانی به شیوه

اصول همگانی مطرح در زبان را نیز در  ی(. از این منظر است که شناختگرایان ریشه8: 8008

 دانند.ها میذهن و شناخت انسان

شناسی در قالب بخشی از زبان 8810ی های دههدر سال 6ختیشناسی شنامعنی

شناسی شناختی نقش تجربیات انسان بسیار برجسته است، شناختی پدید آمد. در معنی

در  شود. به این ترتیب انسان ابتداای که درک و فهم معنی اساسا  وابسته به آن فرض میگونهبه

ی عینی گیرد و آنگاه این تجربهذهن او جا می کند و سپس درجهان خارج چیزی را تجربه می

کند. بنا بر نظر سازی میرا که در ذهن او جاری است به موارد انتزاعی تعمیم داده و مفهوم

های بازمنودی متفاوتی نیستند ( بازمنودهای مفهومی و معنایی اساسا  نظام8887) 7لوینسون

سازی است. همین مفهوم ،شودنامیده میشناسی شناختی معنی و در واقع آنچه که در معنی

و  8سازی است )ایوانزالگوهای مفهوم یزبان، مطالعه یها مطالعهبنابراین از نگاه شناختی

 (.5: 2٠٠6 9،گرین

                                                 
1 Cognition. 
2 G.Lakoff. 
3 R.Langacker. 
4 Conceptualization. 
5 D.Lee. 
6 Cognitive Semantics. 
7 Stephen C.Levinson. 
8 V.Evans. 
9 M.Green. 
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ی اقدامات، حرکات و کند. همهما ایفا می یو مکان نقشی حیاتی در زندگی روزمره 1فضا

ی موجودات از بلکه همه ،هاضا است. نه تنها انسانی ما محدود و محصور در فتجربیات روزانه

کنند. اطالعات فضایی در هنگام بازشناسی محیط، مسیریابی و جستجو برای اشیا استفاده می

های سازی فضا و ویژگیشناخت فضایی یکی از قوای شناختی انسان است که به ادراک و مفهوم

بسیاری از  دهد. این قوا مبنایپردازد و طرحی ذهنی از محیط پیرامون به دست میآن می

ادراکات برش است و در تفکر و تعقل انسان نقش مهمی دارد. دستگاه شناخت ما برای درک و 

 آورد.ها را به شکل مفاهیم فضایی درمیای از مفاهیم و مطالب، آنتر پارهدریافت آسان

  مهیونانی آن کل یدر میان دستورنویسان یونان باستان رواج داشت و ریشه deixisاصطالح 

deiknyna  2شد )بوهلر،به کار گرفته می «نشان دادن»یا  «اشاره کردن»است که به معنای 

به  زیرا به طور مستقیم ؛کاربردشناسی زبان است یگرها متعلق به حوزه(. بررسی اشاره8891

 1983 ،شوند )لوینسونشود، مربوط میارتباط بین ساختار زبان و بافتی که در آن استفاده می

د شناسی وجود ندار ی معنایی در معنیضمن آنکه لوینسون معتقد است که هیچ نظریه(. 55:

 که مستقل از کاربردشناسی باشد و ارتباط تنگاتنگی میان این دو حوزه وجود دارد )هامن(.

شناسی راه یافت. این (، روانشناس آملانی، به زبان8891با آرای بوهلر ) «گراشاره»اصطالح 

مفهوم داللت برون زبانی ایامیی دارد، یعنی یک مصداق را بر حسب ایام و اصطالح ریشه در 

اشاره کردن به آن، از طریق زبان بازمنایی کنیم. به عنوان مثال هنگام دیدن یک شیء ناشناس 

گر است که به عنرصی در بافتی معین اشاره یک عبارت اشاره «آن» «آن چیست؟»پرسیم می

 هر یک از کلامت«. من فردا میام آنجا»( 8 کند. در عبارتی مانند:یکند و آن را بازمنایی ممی

دهند. مشخص دقیقا  به چه کسی؟ چه زمانی؟ و چه مکانی؟ ارجاع می «آنجا» و« فردا»، «من»

گفتار هستیم. کلامت یا است که برای جواب این سؤاالت نیازمند اطالعات بافتی این پاره

 ،ای اشاره دارند که درک و دریافت معنای آن نیازمند اطالعات بافتی استعباراتی که به پدیده

های (. این عبارات جزو نخستین صورت31:8819ینسون، شوند )لوگر نامیده میاشاره

(. ویژگی اصلی عبارات 6: 1996 3گیرند )یول،اند که خردساالن به کارگیری آن را یاد میزبانی

 گیردهاست، بدین معنا که ارجاعی که توسط این عبارات صورت میآن 4ای منایگی بودناشاره

از به کارگیری این دسته از عبارات پیوند دادن زبان با توجه به بافت گفتار متغیر است و هدف 

                                                 
1 Space. 
2 K.Bühler. 
3 G.Yule. 
4  Indexicality. 
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 شدهراهنامی پیدا کردن مرجع در نظر گرفته یدهد و زمینهای است که در آن رخ میبا زمینه

(. عنارصی که دارای خاصیت منایگی 98-10 :8088 1چپمن، 31 :8819، باشد )لوینسونمی

توا یا ی محکنند و رشحی دربارهقش منیبه طور مستقیم در بیان یک گزاره ایفای ن ،هستند

دهند این است که ما را به یک شخص، دهند، در عوض کاری که انجام میتوصیف وضعیت منی

 :8001رسانند )لوینسون، شده میشده یا در موقعیت توصیفکه بعدا  در گزاره بیان یک مرجع

 ،است رفته کار گر بهعبارات اشارهها گفتارهایی که در آنن صدق و کذب پارهی(. در واقع تعی86

 8ی )پذیر نیست. در گزارهبدون در نظر گرفنت گوینده، مخاطب، زمان یا مکان تولید آن امکان

ب( تعیین صدق و کذب آن بستگی  8) یولی در گزاره ،ن استیالف( صدق و کذب آن قابل تعی

 در این عبارت چه کسی باشد. «او»به این دارد که منظور از 

 لف. سقراط فیلسوف است.ا

 ب.  او یک فیلسوف است.

گرها بسیار وابسته به نیت و منظوری است که گوینده از به به طور کلی تقریبا  متام اشاره

های زیر با توجه به ممکن است هر یک از معنی «بیا اینجا»ها دارد. مثال  از عبارت کارگیری آن

 بافت قابل برداشت باشد.

 بیا پای تخته.  -8

 کنم.بیا شهری که من در آن زندگی می  -8

 ی ما.بیا خانه  -9

پردازد: گرهای مکانی میسازی مکان در اشارهپژوهش حارض در چند بخش به بررسی مفهوم

بخش دوم به پیشینه پژوهش و مطالعات مربوط به آن، با تأکید بر زبان کردی، پرداخته است. 

گرهای مکانی چهارم به بررسی اشارهبخش سوم شامل تعاریف و مفاهیم نظری است. بخش 

ضامیر اشاره، صفات اشاره و قیدهای  ای عباراتاشاره کارکردهای بر زبان کردی، با تأکید

 مکانی، مربوط است و در بخش آخر نتایج این پژوهش خواهد آمد.

 

 ی تحقیقپیشینهـ ٢

ی نویسی داستانهای نوپایی است که امروزه در عرصهبحث پیرامون عنارص داستانی از بحث

مطرح است. حرکت، پویایی و حیات داستان وابسته به عنارص مختلفی است که آن را تشکیل 

یس نوبردن به قدرت داستاندهد. بررسی عنارص داستان نیز باعث فهم بیشرت آن و پیمی

                                                 
1  S. Chapman. 
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ی جایدم وجود هریک از این عنارص بر داستان تأثیر مستقیمی دارد و از آنشود. وجود یا عمی

که در یک اثر ادبی همواره باید نوعی کشمکش وجود داشته باشد تا داستان به معنای واقعی 

( این پژوهش نیز، با توجه به حضور و کارکرد پررنگ 80: 8917کلمه شکل بگیرد )پک، 

نویسی به این موضوع نگریسته است که برای انداز داستانکشمکش در هر دو داستان، از چشم

. ای استشناخت چگونگی وضعیت عنرص کشمکش در دو داستان نامربده دارای اهمیت ویژه

های موجود در هر دو داستان به بررسی کشمکششده  نییپژوهش بر اساس اهداف تع نیا

-توصیفیروش  هیکه بر پا زدپردااحمد خانی می مم و زیننظامی گنجوی و  خرسو و شیرین

ه بپژوهش  نیاگردآوری مطالب برای روش شده است. محتوا انجام  لیاز نوع تحل تحلیلی و

 .است انجام شده ایکتابخانهصورت 

 

 تعاریف و مفاهیم نظری -3

های معنایی مکان، زمان یا شخص به سه ای را در اشاره به مقولهبه صورت سنتی عبارات اشاره

اند )بوهلر، تقسیم کرده 2گرهای شخصیو اشاره 1گرهای زمانگرهای مکان، اشارهاشاره یدسته

کنند و مصداق های معنایی مذکور داللت می(. بدین معنا، این عبارات به مقوله808 :8891

های کالمی رو در رو ها در تعاملشود و کاربرد اصلی آنها در ارتباط با بافت سخن درک میآن

( عالوه بر این 8877) 4( و فیلمور8877) 3( به پیروی از الینز68-68: 8819ینسون )است. لو

بندی را نیز به این تقسیم 6گرهای گفتامنیو اشاره 5گرهای اجتامعیگرها، دو دسته اشارهاشاره

گرهایی را که با توجه به جایگاه اجتامعی مشارکان در کالم به کار برده کند. اشارهاضافه می

 هایی از یک گفتامنگرهایی را که به بخشنامد و نیز اشارهگرهای اجتامعی میاشاره ،وندشمی

گر نامد. به صورت سنتی عبارات اشارهگرهای گفتامنی یا متنی میاشاره ،دهندیا منت ارجاع می

ل در مقاب «گر به نزدیکاشاره» یبه دو دسته ،کنندرا بر اساس متایزی که در ارجاع ایجاد می

های واژهthis ،now،  hereبه عنوان مثال در زبان انگلیسی  ،کنندتقسیم می «گر به دوراشاره»

گرها شوند. اشارهگر به دور نامیده میهای اشارهواژه  then،there ،thatگر به نزدیک و اشاره

                                                 
1 Time deixis. 
2 Person deixis. 
3 J.Lyons. 
4 C.Fillmore. 
5 Social deixis. 
6 Discourse deixis. 
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نشان به بیشوند، مرکز اشاره به صورت معمول و فهم و تفسیر می 1معموال  از منظر مرکز اشاره

 این صورت است که:

 شخص مرکزی، گوینده است.  -8

 گوید.زمان مرکزی، زمانی است که گوینده در آن سخن می  -8

 مکان مرکزی، محل گوینده در زمان سخن گفنت است.  -9

 گفتار در آن حضور دارد.ای است که گوینده در حال تولید پارهمرکز گفتامن نقطه  -1

اجتامعی گوینده است که موقعیت و جایگاه  مرکز اجتامعی، موقعیت و جایگاه  -3

 (.61: 8819 )لوینسون، شودن مییمخاطبین نسبت به آن تعی

ای ها متایز قائل شد. عبارات اشارهای کاربردهای متفاوتی دارند که باید بین آنعبارات اشاره

ای د اشارهر ای نیز داشته باشند. عالوه بر متیز گذاشنت بین کارکممکن است کارکرد غیر اشاره

 ای نیز متایزای و انواع کارکردهای غیر اشارهای باید بین انواع کارکردهای اشارهو غیر اشاره

و کارکرد  2گر را به دو نوع کارکرد ایامییب( انواع کارکردهای اشاره8878) گذاشت. فیلمور

ه از استفاد کند. بر اساس دیدگاه فیلمور کارکرد ایامیی عبارت است ازتقسیم می 3منادین

به  ؛ملسی قابل فهم و تفسیر است-برصی-ای که با ارجاعات سمعیگونهگر بهعبارات اشاره

ها برای مخاطب قابل دریافت نیست. در ی گوینده معنای کامل آنعبارت دیگر بدون مشاهده

در  لکهکنند، بخواهند بیان کنند انتخاب میکارکرد ایامیی گویندگان نه تنها آنچه را که می

 ،نندبیان ک خواهندها هر آنچه را که میگیرند. آنمورد چگونگی بیان آن مفهوم نیز تصمیم می

کنند. با توجه به زمان، مکان و چگونگی بیان آن با حرکات بدن مناسب به مخاطب منتقل می

ایش منهایی را که قصد انتقال آن به مخاطبان خود را دارند، به نوعی به ها نشانهبه عبارتی آن

 شود:روند و مکامله زیر انجام میگذارند. به عنوان مثال در موقعیتی دو نفر در خیابان راه میمی

 الف: ماشین شام کدوم یکه؟

 ب: اون یکی.

ت باید اس «ب»متوجه شود که کدام ماشین متعلق به فرد  «الف»در این مکامله برای اینکه فرد 

توجه کند. در مقابل،  ،با بیان کالم انجام داده استهمراه  «ب»ای که فرد به حرکت و اشاره

                                                 
1 Deictic centre. 
2 Gestural usage. 
3 Symbolic usage. 
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ابل های اولیه بافت موقعیتی قگر تنها با در اختیار داشنت مشخصهکارکرد منادین عبارات اشاره

 درک و دریافت هستند و نیازی به دیدن مستقیم تصویر گوینده ندارند. مثال :

 الف. مجید اینجاست؟

 ب. شام چی گفتید؟

 قعا  رسسبز ست.پ. این باغ وا

تواند منظور او را های گوینده، شنونده میدر این جمالت بدون نیاز به دیدن حرکت و اشاره

( کارکردهای غیر 67: 1983لوینسون ) بفهمد و در جمالت سؤالی پاسخ مناسب را بدهد.

ای کند. در کارکرد غیر اشارهتقسیم می 2مرجعیو غیر پیش 1مرجعیای را به دو نوع پیشاشاره

تر کند که پیشمرجعی، عبارت مورد استفاده عنرصی را به عنوان مرجع خود انتخاب میپیش

در بافت متنی مورد استفاده قرار گرفته است و هر دو عبارت به مرجع یکسانی در جهان خارج 

 داللت دارند. به عنوان مثال:

 همه خوشحال شدیم. او علی به اینجا آمد و با دیدن

دارای مرجع مشخصی در منت است که همراه با آن در جهان خارج دارای ارجاع او ( 3در مثال )

ای غیر ای ندارد. در مقابل، کارکرد غیر اشارهدر اینجا کارکرد اشاره اواما  ،یکسان هستند

 ر جهان خارج داللتگر مورد استفاده، به مرجع مشخصی در منت و یا دمرجعی عبارت اشارهپیش

 :برای مثالندارد و فاقد مرجع واقعی است. 

 گذرد.قافله عمر عجب می این

 یدهندههای اشاری است که نشانگر، استفاده استعاری از صورتاشاره 3کارکرد همدالنه

(. به عنوان 19 :8819روحی و روانی بین گوینده و مرجع است )لوینسون،  «نزدیکی»یا  «فاصله»

 مثال:

 نازنین کینه نبود. آندر دل 

                                                 
1 Anaphoric. 
2 Non-anaphoric. 
3 Empathetic usage. 
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( معرفی شد. کارکرد 24٠: 1996) 2توسط هیملامن 1ای بازشناختیکارکرد غیر اشاره

ها را مفروض گرفته است و ارجاع به یک بازشناختی شامل ارجاع به عنارصی است که گوینده آن

 مشخص دارند که احتامال  دانش مشرتک بین گوینده و شنونده است. یمسئله

 زلزله وحشتناک بود. مگه نه؟ این

 ،ای را که او از این رخداد داشته استکند هامن تجربهگفتار گوینده فرض میدر این پاره

( کارکردهای مختلف 8) گذارد. منودارمخاطب نیز هامن تجربه را دارد و با او به اشرتاک می

 دهد.گرها را نشان میاشاره

 

 

 ورده شده است:آ گرها در زیر هایی برای هر یک از کارکردهای مختلف اشارهمثال

                                                 
1 Recognitional. 
2 N. Himmelmann. 

کارکردهای اشاره 

گرها

اشاره ای

برون متنی

ایامیی مقابله ای

غیرمقابله ای
منادین

انتقالی

متنی

پس 

مرجعی

پیش 

مرجعی

غیراشاره 

ای

بازشناختی

همدالنه

مرجع دار 

(انعکاسی)
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 کتاب در یک بافت فیزیکی در دست رس است( ؛متنیکتاب را به من بده. )برون این الف.

 نشان دادن انگشت هنگام بیان جمله( ؛متنی ایامییانگشتم رو برید. )برون اینکارد  .ب

ی حرکتی نیاز به نشان دادن و اشاره ؛متنی منادین)برونشهر را دوست دارم. این  پ.

 نیست(

 ای(متنی ایامیی مقابلهیکی را. )برون آننه  ،کتاب را خواندم اینمن  .ت

 متنی انتقالی( هامن رمان محبوبش بود. )برون اینکتاب را پیدا کرد.  .ث

به قسمتی از منت ارجاع  این ؛ی او بود. )متنیعین جمله این «شام جنایت کارید» .ج

 دارد(

 اینابغه برای هوادارانش دست تکان داد. )غیر اشارهاین استاد به روی صحنه رفت. چ. 

 پیش مرجعی(

 ای پس مرجعی(ساز است. )غیراشارهامتحان برایش مهم بود. کنکور رسنوشت این .ح

 ای همدالنه(مجید رفت و این نامرد رو کتک مفصلی زد. )غیراشاره .خ

 ای بازشناختی(روزی رو که آبیدر بودیم؟ )غیراشاره اونهست  یادتون .د

متنی، ایامیی و غیرانتقالی کارکردهای ای برونرسد کارکردهای اشارهبه طور کلی به نظر می

هایی ( استدالل8888) 1گیرند. دایسلها بیشرت مورد استفاده قرار میای هستند و در زبانپایه

در  متنی ایامییدهد که کارکردهای بروندهد. او نشان میه ارائه میرا برای این نوع کارکرد پای

 داری را در صورتفراگیری توسط کودک مقدم هستند. همچنین این کارکردها کمرتین نشان

شود، شدگی، که از طریق دیگر کارکردها اجرا میهای دستوریخود دارند و منبعی برای زنجیره

عی شود، به طور طبیه دو عبارت اشاره یا بیشرت به کار برده میای کهای اشارههستند. در نظام

 ای( بیان کرده است که هرگاه سیستم فاصله26: 2٠٠4شود. لوینسون )تر میساختار پیچیده

در واقع اغلب به این صورت سازماندهی  ؛گر داشته باشیمگوینده محور با سه عبارت اشاره

گر مقوله دور از مرکز هر دو موقعیت شوند که در یک تقابل دوگانه بین دور و نزدیک، اشارهمی

 دهد.میانی و دور از مرکز را پوشش می

 

 مکانیگر اشاره -3-1

ه از استفاد( معتقد است که به طور کلی دو راه برای شناسایی یک شئ با 611 :8877الینز )

و دوم با  یءعبارت ارجاعی وجود دارد: نخست با دادن اطالعاتی به مخاطب در مورد مکان ش

                                                 
1 H. Diessel. 
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جایگاه  های توصیفشیوه ترین. یکی از معمولیها یا در واقع توصیف شاستفاده از بیان ویژگی

گرهای مکانی یا فضایی مربوط به گرهای مکانی است. اشارهاستفاده از اشاره یءیک ش

ارجاع در رویداد گفتار است. لوینسون  یشخصات یک محل یا موقعیت، نسبت به نقطهم

ی های فضایکدگذاری مکان»کند که گرهای مکانی را به این صورت تعریف می( اشاره8819)

( در تعریف 8006و همچنین کروس ) «کنندگان در رویداد گفتارنسبت به مکان رشکت

گر مکانی عباراتی هستند که مکان را در فضا نسبت بارات اشارهع»گوید: گرهای مکانی میاشاره

هند که دگرها به یک مکان یا موقعیت ارجاع می. در واقع این اشاره«کنندبه گوینده تعیین می

با موقعیت مکانی گوینده در هنگام تولید گفتار در ارتباط است. بدین معنی که مستلزم این 

 «اینجا» و «آن»در تقابل با  «این» مانند   ،ست یا دور از گویندههستند که چیزی نزدیک گوینده ا

گرهای مکانی همگی نسبی هستند و در جریان یک گفتامن، مخاطب . اشاره«آنجا»در تقابل با 

 گوینده توجه داشته باشد. یاشاره برای درک منظور گوینده باید به مکان مورد

گر مکانی هستند های اشارهترین منونههانیبارزترین و ج  thereو here گرقیدهای اشاره

ها بین دو مفهوم اشاره به نزدیک )نزدیک به گوینده( و اشاره (. بیشرت زبان91 :8888 )دایسل،

امل در واقع ش «اینجا»گذارند. کارکرد منادین به دور )گاهی اوقات نزدیک به مخاطب( متایز می

ا کند و آنجگفتار را تولید میر دارد و پارهقسمتی از مکان است که گوینده در آن محل حضو 

 ها تعداد این متایزات بیشرتدر برخی از زبان گیرد که دورتر از گوینده است.محلی را دربر می

شود. تر است. این متایزات با استفاده از ضامیر اشاره و قیدهای مکان نشان داده میو پیچیده

گرهای ضمیری و قیدی وجود ندارد. به عنوان اشارهای رضوری بین تعداد آشکار است که رابطه

گر متقابل وجود دارد که اما دو قید اشاره ،گر استزبان آملانی دارای یک ضمیر اشاره ،مثال

( 18 :8001اند. )لوینسون، گر منعکس نشدهولی در قیدهای اشاره ،قید مخاطب محور هستند

ند، شو کمکی را شامل می هایمشخصه از بسیاری کند که معموال را ذکر می فراوانی هایمنونه

 گر نیستند.ها اشارهی آناما همه

کوچک  گرهای مکانی را با توجه به میزان بزرگ/( اشاره295: 1985) 1اندرسون و کینان

 اند: گسرتده، محدود و مبهم. مفهوم گسرتهبندی کردهنظر به سه دسته تقسیم بودن مکان مورد

های گسرتده و حرکات اشاره دارد و مفهوم محدود به بزرگ، مناطق و مساحتبه اشیاء افقی 

اشیاء کوچک، قابل مشاهده و یا ثابت اشاره دارد. مفهوم مبهم نیز به اجسامی که در نظر بیننده 

 اشاره دارد. ،نیستند و غیر قابل مشاهده هستند

                                                 
1 S. R. Anderson and E.L.Keenan. 
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ن عنرص رؤیت نبود بودن یا قابلرؤیت  گرها قابلهای تأثیرگذار در مبحث اشارهیکی از مؤلفه

ی دیدن های مرجع از قوهها برای تعیین مکان و تعیین ویژگیمورد اشاره است. همه زبان

گذارند و یت متایز میؤت و غیر قابل ر ؤیها، بین عنارص قابل ر کنند. برخی از زباناستفاده می

دهند. همچنین برخی ه قرار میت رمزگذاری زبانی ویژ ؤیقابل ر  گرها برای عنارص غیردر اشاره

-55: 2٠٠3کنند. ایامیی )نیز رمزگذاری ویژه می ،که صدادار هستند را هاییها مرجعاز زبان

 کند:ت را به چهار دسته تقسیم میؤی( عنارص غیر قابل ر 61

اره تی اشؤی: این دسته به فاصله حساس است و به مرجع غیر قابل ر 1ت دورؤیغیر قابل ر  -8

 دید گوینده است. یبه دلیل فاصله زیاد خارج از محدودهکند که می

: در این دسته بین بینایی گوینده و مرجع یک مانع وجود دارد 2ت مسدودؤیقابل ر  غیر -8

 شود. مثال  قرار گرفنت چیزی درون یک ظرف.که مانع دیدن مرجع توسط گوینده می

یک مانع قرار دارد و ارجاع پشت  ی: منطقه3ت مسدود حساس به فاصلهؤیغیر قابل ر  -9

بیننده بر روی آن دید ندارد. فاصله نیز در این زیر مجموعه نقش دارد. در واقع ترکیبی 

 یت بودن است.ؤهای فاصله و غیر قابل ر از مؤلفه

که دارای صدای قابل شنیدن  را ها یک مرجع: برخی از زبان4ت جانبیؤیغیر قابل ر  -1

کنند. به عبارتی اشاره کردن به مرجعی گر خاص مشخص میباشد با یک صورت اشاره

ی گرهای ایامیاما قابل شنیدن است. بدیهی است که از اشاره ،که قابل دیدن نیست

زیرمجموعه و مشتق شده  1و  9های توانیم استفاده کنیم. دستهبرای این عنرص منی

اول  یتهشود. دستر میگری از باال به پایین ضعیفهستند. میزان اشاره 8ی از دسته

 ها متعلق به پیکربندی مرجع هستند.بندی فضایی و سایر دستهمتعلق به تقسیم

گرهای اشاره ،ی فضا ارائه داده استبندی حوزه( برای تقسیم8009در رویکردی که لوینسون )

 5دید یهای بدون زاویهای قرار داده است. در نظامهای غیر زاویهمکانی را در زیر دسته نظام

بلکه فقط به موقعیت نسبی آن بر اساس مکان و زمان  ،شوددقیق جسم تعیین منی مکان

پردازد، به عبارت دیگر چهارچوب ارجاعی یا سیستم مختصات خاصی برای تعیین مکان می

دید است. به همین دلیل است که  یشود و مشخصات، فاقد زاویهعنرصمنا به کار گرفته منی

                                                 
1 Invisible-remote. 
2 Invisible-occlusion. 
3 Distance-sensitive. 
4 Invisible-peripheral sense. 
5 Non-angular. 
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شوند. فرایند ارجاع به مکان در متام توصیفات بدون ره به کار برده میغالبا  همراه با ایام و اشا

دید به این صورت است که زمینه یا عنرص ساکن در مجاورت با عنرصی که موقعیت  یزاویه

 (.67شود )مکانی آن مورد نیاز است، انتخاب می

کند. اول میگرها در توصیف فضا بیان ( دو نقش مهم را برای اشاره70 :8009لوینسون )

گر های اشارهی مکان و حرکت بر اساس ارجاع واضح به مؤلفهکه بسیاری از بیانات دربارهاین

 دیده «آیداو به اینجا می»یا  «مداد آنجاست» طور که در عباراتی مانند  شوند. هامنساخته می

نسبی  یای برای نشان دادن زمینهگرها به سادگی وسیلهبینیم اشارهطور که میشود. هامنمی

ر را برای کنندگان گفتاموقعیت مکانی رشکت ارجاع هستند. به عبارت دیگر یفضایی یا نقطه

ا ر کنند که فضا ای را در اطراف گوینده رسم میفرض دایرهدهند و به صورت پیشما نشان می

ریف تع «آنجا»را در تقابل با  «اینجا»کنند و به صورتی تقسیم می به داخل دایره و خارج از آن

دهند و حتی برای حرکات تنها هدف یا مبدأ گرها جهت مسیر را به ما نشان منیکنند. اشارهمی

 نهای دیگری همراه شوند. دومیدهند مگر در ترکیب با مشخصهرا بدون جهت معین، نشان می

 عبارت است ارجاعات ،کندگرها در بیان فضا به آن اشاره میمطلبی که لوینسون برای اشاره

 گر. به عنوان مثال:های اشارهضمنی به مؤلفه

 کیلومرت فاصله است. 60تا سنندج  .الف

 کیلومرت فاصله بود. 60خواست به سنندج برود که او می .ب

ی ، یعن«اینجا»شود که فاصله از نه برداشت میگو )الف( به صورت ضمنی این 88ی در جمله

)ب(  یکیلومرت است. اما در جمله 60گفتار تولید شده است، تا مقصد جایی که در آن پاره

 کیلومرت است. 60مشخص نیست که از چه جهتی، فاصله تا مقصد بیان شده 

مکانی مطرح گرهای ی اشاره( درباره67 :8009از جمله مسائل مهم دیگری که لوینسون )

ای این توان رد پتر به این مقوله میها با افعال حرکتی است. با نگاهی عمیقکند، ارتباط آنمی

پیدا کرد. عبارت  «بردن»و  «آوردن»، «آمدن»، «رفنت»گرها را در افعال حرکتی مانند: اشاره

ده کند که بدانیم حرکت صورت گرفته از گوینگر در ترکیب با افعال حرکتی به ما کمک میاشاره

حرکت در خالف مسیر گوینده  یدهندهشود. افعالی که نشانشود یا به آن نزدیک میدور می

آیند که دور گرهای مکانی میشوند در همراهی با اشارهواقع از گوینده دور می هستند و در

( کدگذاری حرکت در زبان را به سه نوع 30 :8009) 1رساند. ایامییبودن از گوینده را می

 بندی کرده است:طبقه

                                                 
1 SH. Imai. 
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 کند.جهت و حرکت را از دیدگاه گوینده رمزگذاری می -8

 دهد.فاصله و حرکت را از گوینده نشان می -8

 دهد بدون اشاره به جهت یا فاصله.حرکت را نشان می -9

گرهای مکانی به طور خاص یک مفهوم جهانی در کاربردشناسی گرها به طور کلی و اشارهاشاره

گرها را در زبان خود تولید های دنیا در حالت طبیعی اشارهاز گویشوران زبان %80هستند. 

های معنایی و گرها به یکی از جهانیکنند. و این مسئله باعث تبدیل شدن اشارهمی

های دنیا این عبارات زبان یهمه (. بدین معنا که تقریبا  8880شود )کریک، کاربردشناسی می

ترین اصلی کنند.های فیزیکی خاص از آن استفاده میرا در خود دارند و برای نشان دادن مکان

است و هامنطور که  «فاصله»مفهوم  ،گرهای مکانی با آن در ارتباط هستندمفهومی که اشاره

های ممکن بین یک دهند. فاصله در واقع مکاندید افقی را نشان منی یگفته شد نوع زاویه

از این جهت مهمرتین  مکان مبدأ و یک مکان مقصد است و وجود آن تابعی از مکان است.

گرهای مکانی زبان کردی انجام خواهد بندی و بررسی اشارهمفهومی که با توجه به آن تقسیم

، مرجع گفتارنبودن از مرجع کانونی، است. اگر در پاره بودن/ شد، میزان فاصله و در واقع نزدیک

ود. گاهی شکانونی خاصی بیان نشود، جایگاه گوینده به عنوان مرجع کانونی در نظر گرفته می

ی مکانی عینی و مشخص نباشد، بلکه فاصله یممکن است نوع فاصله به صورت فاصله

 ا نشان دهد.شناختی، زمانی، اجتامعی و خویشاوندی ر روان

بل گرها قابل بحث است، قاموقعیتی دیگری که در بررسی اشاره-های بافتییکی از مؤلفه

گرهای مکانی فقط در صورتی دارای یا مکان مورد اشاره است. اشاره یءمشاهده بودن/ نبودن ش

ب طای هستند که مکان، فرد یا جسم مورد اشاره برای گوینده، یا گوینده و مخاکارکرد اشاره

این  ،قابل مشاهده باشد. در صورتی که مکان یا جسم مورد اشاره غیر قابل مشاهده باشد

 گرها دارای کارکرد ارجاعی، همدالنه یا بازشناختی هستند.اشاره

 

 گرهای مکانی در زبان کردیاشاره -4

 /ʔɐmɐ/،/ʔɐwɐ/گر اصلی وجود دارد: در زبان کردی چهار ضمیر اشاره

،/ʔɐmɑnɐ/،/ʔɐwɑnɐ/  گر از اضافه شدن تکواژ این ضامیر اشارهɐ/ضامیر  / در انتهای

در بین ضمیر شخصی  /ɑn/اند. در حالت جمع میانوند تشکیل شده /ʔɐw/و /ʔɐm/شخصی 

 گیرد./ قرار می/ɐو پسوند 

ʔɐm+ɐ               ʔɐmɐ 
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ʔɐw+ɐ               ʔɐwɐ  

ʔɐmɐ+ɑn+ ɐ                ʔɐmɑnɐ 

ɑn+ ɐ                 ʔɐwɑnɐ+ʔɐwɐ 

گرها، الزم است بدان توجه شود، این است که در زبان ای که قبل از پرداخنت به اشارهنکته

هایی مانند  انگلیسی، عربی و فارسی، در ضامیر سوم شخص مفهوم فاصله کردی برخالف زبان

ود نبودن را در خ نهفته است. بدین معنی که ضمیر در حالت سوم شخص مفهوم نزدیک بودن/

ی این ضامیر کند. از این جهت است که در ترجمهکند و آن را به مخاطب القا میرمزگذاری می

 گر استفاده شود نه ضمیر.هایی مانند فارسی، عربی و انگلیسی باید از اشارهبه زبان

1) ʔɐw   kɘtʃ-ɐ      tʃɑwɐrwɑn-i      ʔɐm  kʊr-ɐ        bu. 

 دخرت      آن     -چشم به راه   معرفه-پرس     این       اضافه-.بود      معرفه

 اون دخرت چشم به راه این پرس بود.

نشانگر نوعی از فاصله است که  ʔɐw/ʔɐmشود که تقابل میان ( مخاطب متوجه می1در مثال )

ی بیشرتی با گوینده و گیرد، در فاصلهمورد اشاره قرار می /ʔɐw/ی در آن شخصی که به وسیله

ی نزدیک گوینده قرار دارد. گیرد، در فاصلهمورد اشاره قرار می/ʔɐm/ ی شخصی که به وسیله

 خارج از آن است.  /kɘtʃ/دهد که را در یک زمینه قرار می /kʊr/به عبارت دیگر گوینده، خود و 

روند، معموال  همراه با ایام و اشاره هستند ای به کار میگرها وقتی که به صورت مقابلهاشاره

ی شیء مورد نظر خود اشاره و گوینده با حرکات دست، رس، چشم و ابرو به جهت و فاصله

ای به کار رفته است، در هنگام اشاره به گرهای مقابلهها اشارهکند. در عباراتی که در آنمی

زدیک حرکات رس و دست به سمت بدن گوینده گرایش دارند و رو به پایین هستند و در هنگام ن

اشاره به دور حرکات رس و دست به دور شدن از بدن گوینده گرایش دارند و رو به باال هستند. 

تنها در صورتی انجام  /ʔɐw/گر ی اشارهی دور به وسیلهرسد کدگذاری فاصلهبه نظر می

ای که هر قرار بگیرد؛ به گونه /ʔɐm/ه این ضمیر سوم شخص در تقابل مستقیم با پذیرد کمی

ای پرسشی و جواب آن گفتار در تقابل با هم توسط گوینده یا در جملهدو ضمیر در یک پاره

 توسط گوینده و شنونده بیان شوند.

2-a)ʔɐm   mɘnɑɫ-ɐ   nɑxoʃ-ɐ. 

بچه    این        -مریض    معرفه-است  

 بچه مریض است.  این
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2-b)ʔɐw   mɘnɑɫ-ɐ   nɑxoʃ-ɐ. 

بچه    آن          -مریض     معرفه-است  

 آن بچه مریض است.                                          

 
ی مریض در فاصله نزدیک(: اشاره به یک بچه8تصویر)  

 

 

3-a)ʔɐw  kʊr-ɐ     dɐ   ʃɐw=tɘɾ     ʔɐ-men-et. 

پرس     آن        -منود ناقص      دیگر=شب    ده   معرفه-حال.زنده ماندن-سوم شخص مفرد  

 ماند.روز دیگر زنده میآن پرس ده شبانه

 

3-b) *ʔɐm     kʊr-ɐ          dɐ        ʃɐw=tɘɾ  ʔɐ-men-et. 

پرس      این         -منودناقص دیگر=شب        ده      معرفه-حال. زنده ماندن-سوم شخص مفرد  

 ماند.روز دیگر زنده میاین پرس ده شبانه

 

 
ی مریض در فاصله دور(: اشاره به یک بچه8تصویر )  

 

در اشاره به یک  /ʔɐw/رود ضمیر سوم شخص مفرد که انتظار می( با وجود آنb-2در مثال )

 /ʔɐm/گفتار در تقابل مستقیم با ی دور به کار برود، اما از آنجایی که در یک پارهکودک در فاصله

ی کند. به صورتی که اگر کودک در فاصلهقرار نگرفته است، لزوما  چنین نقشی را اجرا منی

خللی در فهم و معنای  /ʔɐw/(، جمله دستوری است و به کار بردن 8د )تصویرنزدیک هم باش

گر به نزدیک به کار وقتی که به صورت اشاره /ʔɐw/کند؛ به عبارت دیگر ضمیر جمله ایجاد منی

ای جایگزین شود، جمله همچنان دستوری در حالت اشاره /ʔɐm/ی ضمیر رود، اگر به وسیلهمی

بینیم، صادق نیست. در صورتی که ( میb-3کس این حالت چنانکه در )ماند؛ اما عباقی می
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 /ʔɐm/گر توانیم به جای آن از اشارهدر اشاره به دور به کار گرفته شود، منی /ʔɐw/گر اشاره

برای  /ʔɐw/کند که ضمیر سوم شخص استفاده کنیم. این مسئله ما را به این فرض نزدیک می

ر تقابل گفتار دکه در آن پارهدن/ نبودن قابل استفاده است؛ مگر آنی نزدیک بو هر دو نوع فاصله

گر ای باشد. به عبارت دیگر اشارهقرار بگیرد و در واقع دارای کارکرد مقابله /ʔɐm/مستقیم با 

/ʔɐw/ ای به طور کلی دارای حالت خنثی است و با توجه به بافت متنی یا موقعیتی نوع فاصله

اره ی مورد اششود و هر دو امکان بودن یا نبودن گوینده در زمینهتعیین میدهد، را که نشان می

ی ها فقط برای اشاره به فاصلهی حالتدر همه /ɐm/وجود دارد. اما در مقابل ضمیر سوم شخص 

نده خود که گوینزدیک کاربرد دارد. گوینده و منا در این حالت باید در یک زمینه باشند و وقتی

ارج کند، یعنی برای اشاره به دور استفاده شود، جمله غیردستوری است مانند مثال را از زمینه خ

(3-bکه منی )( به کار برد. 8توان آن را باری تصویر ) 

در زبان کردی دارای کاربرد و  /ʔɐw/توان دریافت که چرا با توجه به مطالب گفته شده می

است و حتی در گویشوران برخی از شهرهای کردنشین مانند  /ʔɐm/بسامد بیشرتی نسبت به 

گرهای مشتق شده از آن به کار گرفته و اشاره /ʔɐm/ای بوکان، مهاباد و رسدشت ضمیر اشاره

گرهای مشتق شده از آن، با تغییر و اشاره /ʔɐw/ای ی موارد ضمیر اشارهشوند و در همهمنی

 روند.، به کار میلحن و آهنگ برای موارد کارکردی مختلف

4-a) ʔɐm   kɘtʃ-ɐ     bo    ʔɐw    kʊr-ɐ       n-ɑʃ-et. 

دخرت      -پرس      آن    برای  معرفه-نفی    معرفه-حال.مناسب بودن-سوم شخص مفرد

 این        

 این دخرت برای اون پرس مناسب نیست.

 

4-b)ʔɐw  kɘtʃ-ɐ       bo  ʔɐm   kʊr-ɐ         n-ɑʃe-t. 

دخرت    آن        -پرس    این  برای    معرفه-نفی     معرفه-حال.مناسب بودن-سوم شخص مفرد  

 اون دخرت برای این پرس مناسب نیست.

به صورت مستقیم در تقابل با هم  ʔɐw/ʔɐmگفتار های باال از آنجایی که در یک پارهدر مثال

ی فاصله هستند، اما این فاصله مکانی نیست. بلکه تقابل اند، نشان دهندهقرار گرفته

ʔɐw/ʔɐm ای ی فاصله نسبت و خویشاوندی گوینده با دخرت و پرس است. به گونهدهندهنشان

صورت بیگانه و ناآشنا بیند و پرس را به ( گوینده خود را نزدیک به دخرت میa-4که در مثال )
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کند و دخرت را در نسبت تر به خود فرض می( گوینده پرس را نزدیکb-4دهد. در مثال )نشان می

 دهد.خویشاوندی دورتری قرار می

دهد کارکرد اشاره به نزدیک را از دست می /ʔɐw/گر رسد تنها در یک بافت اشارهبه نظر می

حالت استثنایی زمانی است که گوینده به جای زمینه شود. این  /ʔɐm/تواند جایگزین و منی

هایی مانند  ماشین، خانه، باغ، گیرد. مکاندر داخل منا، شیء یا مکان مورد اشاره قرار می

ها قرار بگیریم، از این نوع توانیم در داخل آنخیابان و ... که به صورت عینی یا ذهنی می

گوینده در فضای داخل یک ماشین قرار دارد و هستند. بافتی را در نظر بگیریم که در آن 

 کند.گفتار زیر را بیان میپاره

5) ʔɐm/*ʔɐw mɑʃin-ɐ    dɐ  sɑɫ-ɐ      kɑɾ ɐ-kɑ-t. 

ماشین          -سال  ده  معرفه-است  منودناقص  کار -حال.کردن-سوم شخص مفرد

 اون/این

 کند.این/ اون ماشین ده سال کار می

باعث  /ʔɐm/به جای  /ʔɐw/گفتار در صورتی که در داخل ماشین بیان شود به کارگیری این پاره

که در ذهن انسان با توجه به « داخل»ی شود. در اینجا طرحوارهغیر دستوری شدن جمله می

ی او تثبیت شده است و قرارگیری گوینده در آن، بر ساختار زبان خود را تحمیل ی زیستهتجربه

 نیز صادق است. /ʔɐw/و  /ʔɐm/گرهای مشتق شده از ند. این مسئله در مورد سایر اشارهکمی

های جمع نیز صادق است. آنچه که در مورد ضمیر سوم شخص مفرد بیان شد، در حالت

، /bɐɾ/ ،/lɑ(e)/ ،/ʃɑn/ ،/diw/ای، همراه با عباراتی مانند ضامیر سوم شخص در کارکرد اشاره

/pɐr/ وسو اشاره دارند، در تعیین موقعیت مکانی که به طور کلی به معنای طرف، کنار و سمت

،  /ʔɐmɐ/،/ʔɐwɐ/گرهای مکانی یک جسم مورد اشاره بسیار پر کاربرد هستند. اشاره

/ʔɐmɑnɐ/،/ʔɐwɑnɐ/ ی اروند و این نقش به کارکرد اشارهدر همراه با این عبارات به کار منی

 /lɑ/ها ضامیر سوم شخص مفرد با ضامیر سوم شخص اختصاص یافته است. در برخی از گویش

رود، در کنار این عبارات به کار می /ʔɐm/سازد. در جمالتی که شود و قید مکان میترکیب می

اشاره به مکانی است  /ʔɐw/یی است که گوینده در آن قرار دارد و مکان مورد اشاره سمت و سو

گفتار، در اشاره به در یک پاره /ʔɐw/و  /ʔɐm/رو و در تقابل با گوینده است. تقابل که در روبه

 دهد.تر خود را نشان مینزدیک و اشاره به دور، در صورت همراهی با این عبارات روشن

6) mɑɫ   Hiwɑ   hɑ   lɐ    ʔɐw    bɐɾ-ɐw. 

 طرف      آن    در   هست       هیوا     خانه -پی بست
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 ی هیوا آن طرف است.خانه

 

7) mɑɫ-mɑn               hɑ   lɐ ʔɐm   lɑ-j       mɐdɾɐs-ɐkɐ-w. 

 خانه -این  در  هست  اول شخص جمع      کنار -مدرسه  اضافه-معرفه-پی بست

 ی ما این طرف مدرسه است.خانه

 

8) ʔɐm  bɐɾ-u ʔɐw   bɐɾ-i           ʃɐqɑm  giɾɑw-ɐ. 

 این      طرف -طرف     آن   و-گرفته     خیابان       اضافه-است  

 این طرف و اون طرف خیابان گرفته شده.

کند در سمت و جهت گوینده نیست بلکه ( زمینه و مکانی که گوینده به آن اشاره می6در مثال )

ی کمرتی با ( گوینده باید فاصله7رو و مقابل گوینده است. در مثال )در روبهبا توجه به یک مرز 

ی او دستوری باشد. به عبارت دیگر باید ی خود در نسبت با مدرسه داشته باشد تا جملهخانه

گفتار در این پاره  /ʔɐw/خانه در بین گوینده و مدرسه قرار گرفته باشد. در صورت به کارگیری

گفتار مورد نظر ن گوینده و خانه قرار گرفته باشد؛ در غیر این صورت پارهباید مدرسه بی

به صورتی آشکار خود را در ترکیب  /ʔɐw/و  /ʔɐm/( تقابل میان 8غیردستوری است. در مثال )

های کاربردشناسی دارای محدودیت /ʔɐm/به جای   /ʔɐw/دهد و استفاده ازنشان می /bɐɾ/با 

 دهد.یرمنطقی میاست و به جمله صورتی غ

ی  مکان هستند در اشاره به یک مکان دهندهگاهی ممکن است این ترکیبات که نشان

برای  /lɑ/خاص به کار نروند و شامل هر مکان ممکنی شوند. ترکیب سوم شخص مفرد با 

 استفاده به این منظور کاربرد بیشرتی دارد.

9) ʔɐm  lɑ-u  ʔɐw  lɑ     fɘɾɐ  gɐrɑw-ɘm. 

 این     طرف-گشته   زیاد     طرف   آن   و -مفرد.حال.بودن اول شخص

 ام.این طرف اون طرف زیاد گشته

 

10) wɘɾjɑ hɐɾ  tʃɐnd-ɐ          ʔɐm  lɑ-u    ʔɐw lɑ       gɐr-ɑ.               

هر          چقدر -این     پی بست      طرف-آن   و    گذشته.گشنت   طرف-سوم شخص مفرد 

 وریا

Hiwɑ-j                  nɐ-dozjɐw. 
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 هیوا   -نفی   سوم شخص مفرد-گذشته.پیدا کردن

 وریا هرچقدر این طرف اون طرف گشت هیوا رو پیدا نکرد.

هایی غیر از مکان زندگی فرد ها و مکان" برای محل"ʔɐm  lɑ   w ʔɐw lɑ( عبارت 9) در مثال

( نیز این عبارت شامل هر مکان 10) دهد. در مثالمنیبه کار رفته است و مکان خاصی را نشان 

شود و در واقع دارای کارکردی خنثی است. این عبارات ممکن است دارای ارجاعات ممکنی می

ضمنی باشند که در این صورت گوینده میزان فاصله را با توجه به جایی که خودش در آن قرار 

 کند.دارد، به صورت مخفی و ضمنی بیان می

11) Pompbɐnzin 20 kilomɘtɘɾ hɑ lɐ  ʔɐw lɑ=tɘɾ-ɐw. 

 بنزین پمپ  80آن  در هست کیلومرت       طرف -پسوند تفضیلی -بست پی

 کیلومرت اون طرف تر. 80بنزین پمپ

ی بیان شده از جایی است که گوینده پاره گفتار را تولید کرده است و ( فاصله11در مثال )

ی مورد نظر با در آن نهفته است. جهت و سمت فاصله« از اینجا»به معنای  /lɐʔɐeɾɐw/ ت عبار 

توجه به حرکات اشاری و جهت قرارگیری بدن گوینده و مخاطب قابل تعیین است. آنچه تا اینجا 

ذاری ی رمزگها اشاره به فاصلهمورد بحث واقع شد، در ارتباط با ضامیر سوم شخص بود که در آن

گرهای اشاره /ʔɐw// و /ʔɐmضامیر سوم شخص / به انتهای/ɐشدن تکواژ  اضافه شده بود. با

تر بیان شد در حالت طور که پیششوند. هامناصلی زبان کردی در حالت مفرد ساخته می

گیرد. کدگذاری مفهوم فاصله در قرار می /ɐ/در بین ضمیر شخصی و پسوند  /ɑn/جمع میانوند 

گرها برگرفته از آن است که این اشاره  /ʔɐmɐ/ ،/ʔɐwɐ/،/ʔɐmɑnɐ/ ،/ʔɐwɑnɐ/گرهای اشاره

ی هی کدگذاری شده است. شیو ها نیز مفهوم فاصلهاند که در آناز ترکیب ضامیری شکل گرفته

گرها به هامن صورت است که در ضامیر شخصی مورد بحث قرار کدگذاری فاصله در این نشانه

یا افراد قابل دیدن  1اشاره به نزدیک و اجسام به صورت اختصاصی در /ɐmʔɐ/گر گرفت. اشاره

ای رای کارکردهای غیر اشارهرود. در صورت استفاده برای اجسام غیر قابل مشاهده دابه کار می

 است.

12) ʔɐm    ɐnɐqɑʃ-ik-ɐ      Hiwɑ  keʃɑw-j-ɐ. 

 نقاشی      این -نکره-کشیده     هیوا     است-سوم شخص مفرد-.است

 را هیوا کشیده.این نقاشی 

                                                 
شود. به کار بردن این استفاده می /ɐmɑʔ/ ،/ɐwɑʔ/،/ ɐnɑmɑʔ/،/ɐnɑwɑʔ /در زبان کردی برای اشاره به اجسام غالبا  از .1

 ی تحقیرآمیز دارد.گرها برای انسان جنبهاشاره
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به کارگیری این جمله در صورتی قابل قبول است که شیء مورد اشاره، یعنی نقاشی کشیده 

ی نزدیک و قابل دیدن برای گوینده و مخاطب، یا گوینده باشد. اگر نقاشی شده، در فاصله

 دارای کارکرد ارجاعی است و گوینده قبل /ʔɐmɐ/شده قابل دیدن برای گوینده نباشد کشیده

 از بیان این جمله باید اطالعاتی را در این مورد به مخاطب داده باشد.

13) ʔɐwɐ   jɐk=ɐm            nɐqɑʃi     bu  kɐ         keʃɑ-m. 

گذشته.کشیدن           که   بود         نقاشی     صفت ترتیبی=یک  آن-شخص مفرد اول  

 ای بود که کشیدم.اون اولین نقاشی

ثال ای که در متواند برای اشاره به دور و نزدیک به کار گرفته شود، به گونهمی /ʔɐwɐ/گر اشاره

قرار  ی زیاد با اوشده در دست گوینده یا در فاصلهتوانیم فرض کنیم نقاشی کشیده( می13)

گر رهتوان این اشادارد. یعنی در هر دو صورت قرار گرفنت یا نگرفنت گوینده در داخل زمینه می

 کار برد. را به

گرهای اصلیاشاره ضمیر منفصل   

 خنثی نزدیک خنثی نزدیک

 ʔɐm مفرد

 )او/این(

ʔɐw 

 )او/آن/این(

ʔɐmɐ 

 )این(

ʔɐwɐ 

(آن/این)  

 ʔɐmɑnɐ جمع

)آنها/ 

ها(این  

ʔɐwɑnɐ 

ها(ها/ این)آنها/آن  

ʔɐmɑnɐ 

ها()این  

ʔɐwɑnɐ ها()آنها/این  

 گرهای مکانی زبان کردی(: اشاره8جدول )

 

دهند و در گرهای دیگری خود را نشان مینیز در ساختار اشاره/ʔɐwɐ/ و /ʔɐmɐ/گرهای اشاره

 گرها دارایمتامی این ترکیبات مفهوم فاصله کدگذاری شده است. از آنجایی که این اشاره

ی گرهای فرعها را به عنوان اشارهگرهای اصلی، آنکاربرد کمرتی هستند و مشتق شده از اشاره

 دهیم، مانند:میقرار 
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2(e)ɑhɐwʔɐ/  1(e)ɑhɐmʔɐ ))ایناها )ش( / اوناها )ش( 
4ɐsɐwʔɐ/  3ɐsɐmʔɐ )اینه / اونه( 

گرهای گرهای فرعی برای تعیین میزان فاصله به هامن صورتی است که در اشارهکارکرد اشاره

اختار ر سای ضامیر سوم شخص مورد بحث قرار گرفت. به عبارت دیگر اگر داصلی و صورت اشاره

 /ʔɐwɐ/ی نزدیک و اگر در ساختار آن دیده شود، در اشاره به فاصله /ʔɐmɐ/گری فرعی اشاره

رود. قرارگیری این عبارات در کنار هم ی دور یا نزدیک به کار میدیده شود، در اشاره به فاصله

 ی تأکید است.دهندهدر یک جمله نشان

14)ʔɐmɐ-hɑ-j             ʔɐw    mɑɫ-ɐ     kɐ   ʃon-i    

 این  -است-شخص مفردسوم خانه     اون-دنبال  که     معرفه-شخص مفردسوم

ʔɐ-gɐrɑ-in.  

 منود ناقص-گذشته.گشنت-شخص جمعاول

 گشتیم.ای که دنبالش میایناهاش اون خانه

دارای کارکرد ارجاعی است و به آنچه که قبال  صحبت شده است، اشاره  /ʔɐw/در این جمله 

ی نزدیک به کار رفته است. آنچه برای نشاندهی یک جسم در فاصله /ʔɐmɐhɑe/گر ارد. اشارهد

شایان توجه است، این است که  ʔɐmɐhɑ(e) / ʔɐwɐhɑ(e)گرهای متقابل که در مورد اشاره

روند. بدین معنا که رصفا  برای اشاره به اجسام گرها فقط در نقش نشاندهی به کار میاین اشاره

 ند.ای ندار روند و کارکرد غیر اشارهمشاهده برای گوینده، یا گوینده و مخاطب به کار میقابل 

15) klɑs zwɑn kʊɾdi ʔɐmɐ-sɐ? 

 کالس     کردی    زبان     این-است

ʔɐɾe ʔɐwɐ-sɐ. 

 آن        آره -است

 کالس زبان کردی اینه؟

 آره اونه.

                                                 
، /ne/ɑtɐmʔɐ/ ،/ (j)ɑtɐmʔɐ/،/ ʃɑhɐenɁشود؛ مانند: های دیگری نیز بیان میهای مختلف زبان کردی به صورت. در گویش1

//ʔɐjɐhɑ(e) 
 /ne/ ɑtɐwʔɐ/،(j)/ɑtɐwʔɐ/،/ ʃɑhɐnɑʔشود؛ مانند:های دیگری نیز بیان میهای مختلف زبان کردی به صورتدر گویش .2
 /ɐtɐmʔɐ/،/ ɐjɐmʔɐ/،/ ɐsɐjʔɐ//،ɐsɐ/j/ ،ɐnɐenɁ/های دیگری مانند: های مختلف زبان کردی به صورت. در گویش3
 /ɐtɐwʔɐ/ ،/ɐjɐwʔɐ// ،ɐnɐnɑ/های دیگری مانند: های مختلف زبان کردی به صورتدر گویش .4
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اره، شویم، مکان مورد اشاند و متوجه میبه کار رفتهای گرها به صورت مقابلهدر این مکامله اشاره

ه عبارت دهد. بی بیشرت با شخصی است که جواب سؤال را میکننده و در فاصلهنزدیک به سؤال

خارج از آن « دهندهجواب»ای هستند که در زمینه« کالس زبان کردی»و « سؤال کننده»دیگر 

 ای هستند.در غالب موارد همراه با حرکات اشاره /ʔɐwɐsɐ// و /ʔɐmɐsɐگرهایقرار دارد. اشاره

ʔɐeɾɐ1/ʔɐenɐ2 

  /ʔɐwɐ/و /ʔɐmɐ/ این قیدهای مکان که در تقابل با هم قرار دارند، با ساختار و ترکیبات 

ترین قیدهای مکان در زبان کردی مهمرتین و مشخص /ʔɐeɾɐ/و /ʔɐenɐ/در ارتباط هستند. 

ی این قیدها با توجه به بافت موقعیتی قابل تشخیص ی مورد اشارههستند. معنی و محدوده

در نظر « آن محدوده مکانی»و « این محدوده مکانی»توان به صورت است. این عبارات را می

 گرفت.

 16) ʔɐeɾɐ mɐedɑn-i      ɑzɑdi-jɐ. 

میدان  اینجا   -آزادی         اضافه-است  

 اینجا میدان آزادی است.

17) ʔɐenɐ  ɑwjɐɾ-ɐ. 

آبیدر       آنجا-است  

 اونجا آبیدر است.

ادراک توسط گوینده اشاره دارد و گوینده به فضای برصی قابل  /ʔɐeɾɐ/( قید مکان 16در مثال )

گفتار باید در مکان مورد اشاره حضور داشته باشد. یعنی منا )گوینده( در در زمان بیان این پاره

اشاره به مکانی دارد که گوینده  /ʔɐenɐ/( قید مکان 17داخل زمینه )مکان( قرار دارد. در مثال )

کند؛ به عبارت دیگر منا در خارج از زمینه ا داشنت فاصله به آن اشاره میدر آن حارض نیست و ب

شود و دارای گرها دقیق مشخص منیی مکانی مورد اشاره توسط این اشارهقرار دارد. محدوده

های مکانی نسبی است و ممکن است، مرزهای مورد ابهام است. مرز گسرتدگی این محدوده

طبق نباشد. گاهی برای افزایش دقت و محدودکردن مکان مورد نظر گوینده و مخاطب بر هم من

 شود.قبل از قید مکان استفاده می /ɑ/ای حرف اشاره عالوه بر حرکات اشاره

                                                 
، /ɐgrʔɐ/،me/ʔɐ ،//ɑerɁ/،/ɐerɁ/،/ ɐegɁ/شود؛ مانند: های دیگری نیز بیان میهای مختلف زبان کردی به صورتدر گویش .1

/Ɂilɑ/ 
، /we/ʔɐ ،//ɐgɑ/،/ ɐwrɁ/ /ɐurɁ/ ،/ɑwlʔɐشود؛ مانند: های دیگری نیز بیان میهای مختلف زبان کردی به صورتدر گویش. 3

/Ɂőnɐ/ 
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18) ɑ ʔɐeɾɐ  tʃɑɫ kɐ. 

 چال   اینجا  آ   .کن

 آ اینجا رو چال کن.

خواهد مرز کند و میتر میی مکان مورد اشاره را تنگدایره /ɑ/در این جمله گوینده با گفنت 

مشخصی را که خود در نظر دارد، به مخاطب نیز انتقال دهد. ممکن است برای باالبردن دقت 

و بیشرت محدود کردن مکان مورد اشاره این عبارت چند بار تکرار شود. ممکن است فضای مورد 

ادراک برصی نباشد و یک فضای ذهنی و انتزاعی مورد گر مکان، قابل ی قیدهای اشارهاشاره

 اشاره باشد.

19) ʔɐeɾɐ ʤe ʔɐm    bɑs-ɐ        n-ijɐ. 

 این   جای    اینجا       بحث-نفی  معرفه-حال.سوم شخص مفرد.بودن

 اینجا جای این بحث نیست.

ه باشد ک در این جمله ممکن است منظور فضای ذهنی و انتزاعی یک کتاب/ʔɐeɾɐ/ قید مکان 

بیان مطلب مورد ارجاع در محدوده، فضا و موضوع آن قرار نگیرد. در هنگام استفاده از نقشه، 

متاشای تلویزیون یا مکاملات تلفنی این فضای ذهنی و انتزاعی که در یادگیری فضایی ما، به 

 دهد.ی جغرافیایی شکل گرفته است، بیشرت خود را نشان میعنوان حافظه

ا اضافه اند، بتقابل دیگر که از قیدهای اصلی مکان در زبان کردی مشتق شدهدو قید مکان م

 شوند.به قیدهای اصلی تشکیل می  /bɐ/و حرف اضافه /Hɐɾ/شدن حرف تأکید 

20) kwɑ qɐɫɐm-ɐkɐ? 

مداد  کجاست-معرفه   

hɐɾ     hɑ  bɐ-ʔeɾɑ. 

 به   است   همین-اینجا

 مداد کو؟

 همین جاست.

21) kwɑ   qɐɫɐm-ɐkɐ? 

مداد  کجاست-معرفه  

hɐɾ     hɑ  bɐ-ʔenɑ. 

 به  است   همین-آنجا

 مداد کو؟
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 همون جاست.

اشاره دارد که آن را نزدیک به خود احساس  ی مکانی( گوینده به محدوده20ی )در جمله

ی زیادی با مکان مورد اشاره گوینده داشته کند. در حالی که ممکن است مخاطب فاصلهمی

بودن این مکان خاص، مخاطب را نیز رشیک خود قرار گوینده در احساس نزدیکباشد، اما 

ی مکانی مورد اشاره نزدیک به مخاطب و دور از گوینده است. ( محدوده21ی )دهد. در جملهمی

ی مکانی که فاقد مرز مشخصی است، باید برای مخاطب قابل مشاهده باشد، اما این محدوده

ی و گرهای مکانبیند. از جمله مباحث دیگری که در ارتباط با اشارهممکن است گوینده آن را ن

گیرد، بحث افعال حرکتی است. وقتی که افعال حرکتی منبع یا هدف را قیدهای مکان قرار می

شود. از گرها و قیدهای مکانی آشکارتر میها با اشارهکنند، ارتباط آندر خود رمزگذاری می

، )رفنت( tʃun، )آمدن(  hɑtɘnدهنده منبع یا هدف را نشان میجمله مهمرتین افعال حرکتی ک

hɑwɘɾdɘn  آوردن( و(bɘɾdɘn  هستند. این افعال همواره تغییری در وضعیت مکانی )بردن(

 دهند.منا را نشان می

22-a) ? ʔɐm/ʔɐw mɘnɑɫ-ɐ tʃu bo mɐdɾɐsɐ. 

آن/این           بچه-معرفهمدرسه برای رفت    

 به مدرسه.آن/این بچه رفت 

22-b) ʔɐm/ʔɐw mɘnɑɫ-ɐ hɑt bo mɐdɾɐsɐ. 

 بچه          آن/ این-مدرسه برای آمد    معرفه

 آن/ این به مدرسه آمد.

ی حرکت منا به سمت هدف دهندهنشان )رفنت(tʃun ( از آنجایی که فعل حرکتی a-22در مثال )

، که نشانگر فاصله نزدیک به زمینه /ʔɐm/گر و دور شدن از منبع و زمینه است. وقتی که با اشاره

شود؛ ساخت آن کاسته میاست، همراه شود دارای محدودیت کاربردی است و از صورت خوش

ساخت و ی دور از زمینه است، کامال  خوش، که نشانگر فاصله/ʔɐw/گر اما در همراهی با اشاره

ی حرکت منا به سمت نشان دهنده )آمدن( hɑtɘn( فعل حرکتی b-22منطقی است. در مثال )

با این تفاوت که هنگام به کارگیری  1رود.گر به کار میزمینه و منبع است، اما با هر دو اشاره

)بچه( به صورتی حذف شده  mɘnɑɫمترکز گوینده بر روی مخاطب است و منا  /ʔɐw/ گر اشاره

                                                 
های است که در بخش wɐʔگر گر مربوط به کارکردهای خاص اشارهعلت خوش ساخت بودن این جمله همراه با هر دو اشاره. 1

 پیشین توضیح داده شد.
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گوینده بر روی منا مترکز   /ʔɐm/گر اشارهشود؛ اما هنگام به کارگیری از صحنه انگاشته می

 ی اول گوینده در داخل زمینه قرار دارد.است. در این جمله برخالف جمله

 

23-a) dɑjk-ɘm           bo ʃɑm tʃu bo ? ʔɐeɾɐ/ʔɐenɐ. 

مادر-شخص مفرداول شام برای    آنجا/اینجا      برای رفت  

 مادرم برای شام به آنجا/ اینجا رفت.

 

23-b) bɑwk-ɘm      ʔɐmʃɐw hɑt bo ʔɐeɾɐ/? ʔɐenɐ. 

 پدر-شخص مفردآنجا/ اینجا برای آمد امشب اول

 پدرم امشب به اینجا/ آنجا آمد.

ی حضور گوینده در داخل زمینه است دهنده)اینجا( نشان /ʔɐeɾɐ/( قید مکان a-23در مثال )

کند. این )رفنت( در تقابل با آن دور شدن از زمینه را در خود رمزگذاری می tʃunو فعل حرکتی 

 شود. در قید مکانتقابل موجب غیرمنطقی بودن و محدودیت کاربردی این دو در یک جمله می

/ʔɐenɐ/ ( 23منا، یعنی گوینده، خارج از زمینه است. در مثال-bفعل حرکتی )hɑtɘn   )آمدن(

دهد. این تقابل موجب عدم استفاده از این دو عبارت منبع را نشان مینزدیک شدن به زمینه و 

 شود.در یک جمله می

 

 گیرینتیجه -7

ی  بود. شناخت-گرهای مکانی زبان کردی با دیدگاهی کاربردیمترکز اصلی این پژوهش بر اشاره

 کردیدر این مطالعه این است که در ضامیر سوم شخص زبان از جمله  نتایج به دست آمده 

 /ʔɐw/ گری اشارهی دور به وسیلهشود. همچنین کدگذاری فاصلهمفهوم فاصله رمزگذاری می

پذیرد که این ضمیر سوم شخص در تقابل مستقیم با ضمیر سوم شخص تنها در صورتی انجام می

/ʔɐm/ ا گفتار در تقابل با هم توسط گوینده یای که هر دو ضمیر در یک پارهبه گونه ؛قرار بگیرد

 هادر عباراتی که در آن ای پرسشی و جواب آن توسط گوینده و شنونده بیان شوند.در جمله

در هنگام اشاره به نزدیک حرکات رس و دست به سمت  ،ای به کار رفته استگرهای مقابلهاشاره

دارند و رو به پایین هستند و در هنگام اشاره به دور حرکات رس و دست به  بدن گوینده گرایش

کدگذاری مفهوم فاصله در چهار  دور شدن از بدن گوینده گرایش دارند و رو به باال هستند.

ها از ضامیر متأثر از اشتقاق آن نیز  /ɐmɐ/ ،/ʔɐwɐ/،/ʔɐmɑnɐ/،/ʔɐwɑnɐ/ گر اصلیاشاره

گرها به هامن صورت است که در ضامیر سوم اصله در این اشارهسوم شخص است و کدگذاری ف
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ی فرعی نیز از گرهای مشتق شدهسازی مکان در سایر اشارهمفهوم پذیرد.شخص انجام می

 حرکت یدهندهنشان حرکتی که شود. صورتی از افعالگرهای اصلی حاصل میمعانی اشاره

که نشانگر  ،/ʔɐm/ گروقتی که با اشاره ،منا به سمت هدف و دورشدن از منبع و زمینه است

نزدیک به زمینه است، همراه شوند دارای محدودیت کاربردی هستند و جمله صورت  یفاصله

 گردهد. در حالی که در همراهی همین افعال حرکتی  با اشارهساخت خود را از دست میخوش

/ʔɐw/،  ساخت و منطقی است.خوش جمله تولیدشده کامال 
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