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  چکیده
گرا نشان شناسان نقشزبان. گیردبر اساس نگاه سنتی به دستور، مطابقه با روابط دستوري، یعنی فاعل یا مفعول؛ صورت می

مبتدابودگی بر اساس پیوستارهاي معنایی و . مبتدابودگی، به عنوان یک عامل کالمی در مطابقه نقش دارد اند که در واقعداده
ام رابطه مطابقه با مبتدابودگی در زبان در این مقاله سعی کرده. شودکالمی، مانند پیوستار جانداري و معرفگی تعریف می

لی در زبان فارسی تاثیر مستقیم دارد، و پیوستار معرفگی بر آن تاثیر پیوستار جانداري، بر مطابقه فاع. فارسی را نشان دهم
توانند باعث اما این پیوستار بر مطابقه مفعولی تاثیر مستقیم دارد، و در واقع فقط اسامی معرفه هستند که می. غیرمستقیم دارد

مبتدابودگی هم بر مطابقه فاعلی و هم بر مطابقه توان گفت ها میبا کنار هم نهادن این یافته. حضور نشانه مطابقه مفعولی شوند
  .مفعولی در زبان فارسی تاثیر دارد

  
  هاي ضمیريبستمطابقه، مبتدا، جانداري، معرفگی، واژه :ها واژهکلید

  
  مقدمه. 1

؛ کامري 1987موراوسیک (شده است ) agreement(که تعاریف متعدد و متفاوتی از مطابقه با این
مند بین ویژگی معنایی یا صوري یک بستگی نظاماین اصطالح به نوعی هم توان گفتدر کل می، )1989

» ب«با عنصر » الف«عنصر  ،در این صورت). 1990کوربت (عنصر با ویژگی صوري عنصري دیگر اشاره دارد 
- ترلبه این ترتیب، عنصر کن. مثالً فعل با فاعل در شمار مطابقت دارد. مطابقت دارد» ج«بر اساس ویژگی 

فعل، و ) »ب«یا همان عنصر ) (target(فاعل است، عنصر هدف  )»فال«یا همان عنصر ( )controller( کننده
دهد، محیط نحوي که مطابقه در آن روي می. شمار است) »ج«یا همان ویژگی (ویژگی یا مقوله مطابقه 

گیرد نشانه مطابقه می و آن عنصر صوري که روي هدف قرار). مثالً جمله(  مطابقه است) domain(حوزه 
)agreement marker ( است)تواند حضور داشته باشد اما لزوماً به سازه البته عنصر صوري می). مثالً شناسه

توانند شمار، شخص، جنس دستوري، ها یا مقوالت مطابقه میویژگی. هابستهدف متصل نباشد؛ مانند واژه
توانند غایب باشند، هاي اسمی هستند، هرچند گاهی میگروهها همیشه کنندهکنترل. معرفگی و حالت باشند

توانند شامل صفت، حروف اشاره، ها در مطابقه تنوع بیشتري دارند، و میهدف. هاي ضمیراندازمانند زبان
ها این ها افعال با فاعل مطابقه دارند، اما در برخی زباندر بسیاري از زبان. حروف ربط، اعداد و افعال باشند

ي این عناصري است که در دهندهنشان) 1(مثال  .تواند با مفعول مستقیم یا غیرمستقیم نیز باشدابقه میمط
  :سازندپذیر میکنار هم مطابقه با فاعل را در فارسی امکان
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 .حوزه مطابقه ]نشانه مطابقه]م[  هدف]دید[  علی را     کنندهکنترل]من[ . [الف )1
   

گیرد و در تمام ها صورت میکنندهها مطابقه با تمام کنترلبسیاري زباندر شناختی، از حیث رده
ها کنندههاي کنترلها حضور یا عدم حضور مطابقه به برخی ویژگیموارد اجباري است، اما در برخی زبان

 مراتب مبتدابودگیسازند، سلسلهها را میکنندهعواملی که برجستگی کالمی و ذاتی کنترل. بستگی دارد
)topicality( ) (داري گسترده جان) 167: 2003(یا به قول کرافتextended animacy(  هستند، که

  :هاي ریزتر به صورت زیر آورده استمراتبآنها را به صورت سلسله) 149:  2004(سیویرسکا 
  سوم شخص >دوم شخص >اول شخص: مراتب شخصسلسله. الف )2(

  اسم >ضمیر: سلسله مراتب اسمی. ب    
  جانبی >حیوان >انسان: سلسله مراتب جانداري. ج    
  نکره نامشخص >نکره مشخص >معرفه: معرفگیسلسله مراتب . د    

  
جان در زبانی صورت پذیرد، حتماً با کننده بیمراتب، مثالً اگر مطابقه با کنترلبر اساس این سلسله

یا اگر مطابقه با اسامی نکره نامشخص صورت . گیردمی هاي باالتر، یعنی اسامی جاندار و انسان نیز صورترده
اردي از حضور هر مو) 150:  2004(سیویرسکا . گیردگیرد، با اسامی نکره مشخص و معرفه نیز صورت می

- ، سلسله)2(هاي مراتبمجموع سلسله .مطرح کرده استرا هاي مختلف مراتب در زبانیک از این سلسله
- مبتداها عناصري هستند که بیشتر از مقوالت سمت راست این سلسله مراتب. ازدسمراتب مبتدابودگی را می

انسان اشاره دارند  ، و اکثراً به اسامی)اندمعرفهچون ضمایر (اند، ضمیراند مثالً معرفه. شوندها انتخاب می
مبتدابودگی حساس توان گفت مطابقه به و در نتیجه، می. ، و الی آخر)چون ضمایر اکثراً مرجع انسانی دارند(

  .است
در بخش . من در این مقاله سعی دارم حساسیت مطابقه در زبان فارسی را به مبتدابودگی نشان دهم

گذارند، تاثیر میفاعلی که در فارسی بر مطابقه  معرفگیدوم این مقاله، به دو سلسله مراتب جانداري و 
و . اشاره دارد معرفگیارتباط آن با سلسله مراتب  بخش سوم مقاله به مطابقه مفعولی در فارسی و. امپرداخته

  .امبندي کردههاي قبل را بر اساس تاثیر مبتدابودگی بر مطابقه جمعمباحث مطرح در بخش، مدر بخش چهار
      

  مطابقه با فاعل. 2
البته وقتی . دهنده مطابقه با فاعل از حیث شخص و شمار استدر زبان فارسی شناسه فعل نشان

: 1378ماهوتیان (گیرد کنند و فعل شناسه مفرد میجمع غیرجاندار باشد، فعل و فاعل مطابقت نمیفاعل 
براي مطابقه کافی است و وجود یک ضمیر  کند که حضور شناسهعنوان می) 165: 1384(الزار ). 240

  . رساند، تاکید را می)»من خریدم«مانند (منفصل شخصی پیش از فعل 
اثیر مستقیم جانداري بر مطابقه فاعلی اشاره شود، باید این نکته را عنوان کرد که که به تقبل از این

- در جمالتی که نظام فاعلی) S(و فاعل جمله الزم ) A(یعنی فاعل جمله متعدي (؛ فاعل هادر اکثر زبان
سیویرسکا . کننده مطابقه است ولی مفعول نیست، کنترل)دارند) Nominative-Accusative(مفعولی 
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) یا جاندار(ها معموالً انسان ؛ زیرا، فاعلداندتاثیر غیرمستقیم جانداري میدلیل این امر را ) 154: 2004(
رو، مطابقه با فاعل به صورت ازاین. گونه نیستند و معموالً غیرجاندار هستندها اینهستند درحالی که مفعول

در فارسی هم که مطابقه فاعلی اجباري . جمله است) more animate(ابقه با عنصر جاندارتر غیرمستقیم مط
توان ، در واقع تاثیر غیرمستقیم جانداري را می)کنیمصحبت می 3درباره مطابقه مفعولی در بخش (است 

   . مشاهده کرد
قبالً افراد مختلف به تاثیر . اما سلسله مراتب جانداري بر مطابقه فاعلی فارسی تاثیر مستقیم نیز دارد

گلفام با ارائه  ).2006؛ صدیقی 1383 گلفام؛ 1375سعادت (اند جانداري بر مطابقه در فارسی اشاره کرده
  .کنندمی مطابقه جاندار اسمی با گروههاي افعال کند که در زبان فارسیعنوان میهاي زیرمثال

   .شدند پاره /شد پاره کتابها. الف)3
  .ریختند /ریخت برگها .ب        
  .آمدند /آمد * آموزاندانش. الف)4      

  .شدند/ شد *مسافران سوار . ب        
را مالك قرار دهیم، مطابقه فاعلی در زبان فارسی به طبقه انسان ) ج2(مراتب جانداري به عبارتی اگر سلسله

  . جان حساس نیستو حیوان حساس است، اما به طبقه بی
مراتب معرفگی در زبان گونه به نظر برسد که مطابقه با فاعل به سلسلهممکن است این نگاه اول، در  

اما  .نکره مشخص و غیرمشخص، با فعل مطابقت دارند و چهها، چه معرفه فارسی حساس نیست، و تمام فاعل
با اندکی ( زیر در جدول  .سازدهاي کالمی فاعل و مفعول، بعد دیگري را روشن میبنیاد ویژگیبررسی پیکره
-و یک فیلم) پیرهن زرشکی(هاي کالمی فاعل و مفعول  در یک داستان ، ویژگی)1390مهند تغییر از راسخ

  :اندبا همدیگر مقایسه شده) کما(نامه 
  فیلم  پیرهن زرشکی  

  %4/86: فاعل  کهنه
  %62 :مفعول

  %1/92: فاعل
  %2/55: مفعول

  %6/13: فاعل  نو
  %38: مفعول

  %9/7: فاعل
  %8/44: مفعول

  هاي کالمی فاعل و مفعول بر اساس پیکرهویژگی). 1(جدول 
ها ها در هر دو متن، بیش از مفعولتوان گفت فاعلچون معرفگی با اطالع کهنه رابطه مستقیم دارد، می

 .بوده است% 37نامه حدود و در فیلم% 25 به ، این تفاوت نزدیکپیرهن زرشکیدر داستان . اندمعرفه بوده
یعنی، مطابقه فاعلی در زبان فارسی به طور غیرمستقیم به معرفگی نیز حساس است و در اکثر موارد با فاعلی 

نشان فاعل هستند، فرایند هاي مبتدا، نوع بیدر واقع، چون فاعل .گیردکه معرفه است مطابقه صورت می
گیرد، یرمعرفه نیز مطابقه صورت میهاي غشدگی باعث ایجاد مطابقه فاعلی شده است، یعنی با فاعلدستوري

  .  هرچند تعداد آنها بسیار کم است
  
  مفعولمطابقه با . 3
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کرافـت  ( تحقیقات زیادي صورت گرفته استنمایی مفعول جانداري و معرفگی در حالتدر مورد نقش   
جانـداري، و در  معرفگـی، و در برخـی دیگـر     مراتبسلسلهها فقط در برخی زبان). 1989؛ کامري 2003:166

کند که چه مفعولی نشانه حالت مفعولی بگیـرد و چـه مفعـولی نگیـرد     برخی دیگر تعامل این دو مشخص می
هاي دسـتوري بـا   هاي جهان، برخی نقشدارد که در زبان اظهار می) 19: 1989(کامري  ).1388 ،مهندراسخ(

هـاي مسـتقیم   دار و مبتدا هستند و مفعـول ها اکثراً معرفه، جانمثالً فاعل. خصوصیات مشخصی همراه هستند
ها هستند، امـا  نشان فاعل هاي بیجانداري و معرفگی از ویژگی. بیشتر نکره، غیرجاندار و در بخش خبر هستند

دهنـد  هایی نشانه حالـت مـی  ها معموالً به مفعولزبان. آیند حساب می دار بهها، نشانها براي مفعولاین ویژگی
-رود مفعـول رو انتظـار مـی  ازاین. هاي باال هستندداري در ردیفنی در طیف معرفگی و جاندارند، یعکه نشان

) 1982(الزار  .)1386مهنـد  ، راسـخ 459 :2003آیسـن  (تر و جاندارتر، بیشتر نشانه حالت بگیرنـد  هاي معرفه
مفعـول داراي   داري و هـم معرفگـی در تعیـین نشـانۀ    در آن هم جان زبانی است کهکند که فارسی  عنوان می

آیند و این موضوع ارتبـاطی بـه    می »را«از دید وي، همۀ اسامی معرفه در نقش مفعول همراه با . نقش هستند
  :جان و معرفه است است که در آن مفعول، بی) 181 :1982(از الزار ) 5(مثال . داري نداردجان

  .کتاب را خواندم )5
آیند ولی اسامی نکرة غیرمشـخص   می »را«دارد که اسامی نکره مشخص هم با  همچنین وي اظهار می  

  :باشند هایی هستند که اسامی نکرة مشخص میمفعول) 6(مثالهاي . گردند بدون نشانۀ مفعول ظاهر می
  .یکی از آن کتابها را خواندم .الف )6

  ... .کتابی را خواند که .ب     
گیرد که در فارسی طیف معرفگی در تعیین استفاده از نشـانۀ مفعـول    نتیجه می) 2003(، آیسن هابا این مثال

بـراي بحـث کامـل رك    ( برنـد  نقش دارد و اسامی نکره مشخص و مراتبِ باالتر از آن از نشانۀ مفعولی بهره می
   .)ب1389مهند و راسخ 1369دبیرمقدم 

هاي غیرمشـخص بـه جانـداري ارتبـاط      نۀ مفعولی در نکرهاحتمال استفاده از نشا )1982( از نظر الزار  
. یابـد  دارد و هر چقدر در طیف جانداري به سمت پایین حرکت کنیم احتمال استفاده از این نشانه کاهش مـی 

  :ستاواز ) 7(مثالهاي 
  .مردي را دید .الف )7

  .مدادي خرید .ب
  .دست شود پیامی فرستاد تا با او هم/ شاه ترك نزد امپراطور روم قاصدي را .ج

مفعـول  ) الـف  7(، در هر سه این جمالت مفعول نکرة غیرمشخص اسـت، امـا چـون در    )1982(الزار  به گفته
بهتـر  ) ج 7(ایـن تقابـل در   . رود کـار نمـی   بـه  »را«) ب 7(بیشتر اسـت و در   »را«انسان است، احتمال حضور 

رود، امـا در صـورت اسـتفاده از     کار می به »را«، )قاصد(شود که در صورت استفاده از مفعول انسان  مشاهده می
گیـرد   نتیجـه مـی  ها با اشاره به این مثال) 477 :2003(آیسن  .رودنمیبه کار  »را«، )پیامی(مفعول غیرانسان 

ص و مراتـب بـاالتر را بـا نشـانۀ مفعـولی همـراه       فارسی بر اساس طیف معرفگی اسامی نکـرة مشـخ  ) الف(که 
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جانداري در تعیین حضور نشانۀ مفعولی در اسـامی نکـرة نامشـخص نقـش دارد و هـر چقـدر       ) ب(سازد و  می
  .بیشتر است »را«تر باشد، احتمال حضور  مفعول در طیف جانداري برجسته

تـر و  هاي معرفهدر واقع مفعول. نمایی مفعول مشخص استداري و معرفگی در حالتدلیل تعامل جان  
هاي باالتر هستند، یعنی هر چه مفعولی از ایـن  در رده) داري گستردهیا جان(از حیث مبتدابودگی دارتر، جان

  ).167: 2003کرافت (شود دار میدارتر است و از حیث ساختی نیز نشانحیث باالتر باشد، نشان
ـ    ز به مفعولابقه نیکند که مطعنوان می) 170: 2003(اما کرافت    دارتر و هایی حسـاس اسـت کـه جان

به عبارتی احتمال حضور نشانه مطابقه مفعولی بر روي فعل، زمانی بیشتر اسـت کـه مفعـول    . تر هستندمعرفه
  .هاي باال باشددر طیف معرفگی و جانداري در رده

و  1384مهندراسخ(هایی صورت گرفته است در مورد مطابقه مفعولی در فارسی قبالً بحث
این . بستی فارسی هستندتوانند شرایط نشانه مطابقه را داشته باشند، ضمایر پیعناصري که می). فال1389

- همقرار گرفتن روي فعل و ها، روند، که یکی از این ساختمتعددي به کار میهاي ساخت در هابستواژه
  :هاي زیرمرجع بودن با مفعول مستقیم است، مانند مثال

  .من علی را دیدمش. لفا) 8
  .زنمتمی . ب    
  .احمد او را دوستش داره . ج   

در مورد . به کار روند آنبه جاي در کنار آن یا توانند هستند و میمرجع هممفعول  بابستها این واژه
عنوان ) 1976(گیون . ها و تبدیل آنها به نشانه مطابقه بحثهاي فراوانی شده استبستشدگی واژهدستوري

شوند و به صورت نشانه مطابقه می) incorporated(دارد که از حیث تاریخی ضمایر به افعال منضم می
هایی به نشانه بستها در چنین ساختآیا این واژهکه در مورد این) الف1389(مهند راسخ. 1شوندبازتحلیل می

مانند (تمایز میان ضمایر ) 121: 2004(سیویرسکا  .یا نه صحبت کرده است اندمطابقه مفعولی تبدیل شده
هاي فاعلی در مانند شناسه(هاي مطابقه و نشانه) شان- تان، -مان، -ش، -ت، -م، -بستی فارسی؛ ضمایر پی

- به نظر سیویرسکا هم واژه. دهدها را در یک پیوستار قرار میداند و آنرا تمایزي کامالً قطعی نمی) فارسی
هاي اند، اما بر روي پیوستاري قرار دارند که در یک سمت آن نشانهنه مطابقهها، نشابستها و هم شناسه

بستی فارسی، در طرف قرار دارند، مانند ضمایر پی) pronominal agreement markers( مطابقه ضمیري 
مبهم  هاي مطابقهدر انگلیسی، و بین آنها نشانه s-هاي مطابقه نحوي قرار دارند، مانند نشانه دیگر نشانه

)ambiguous agreement markers (قراردارند .  

                                                
هاي بستها در ساختکه این واژهبستها در کنار فعل پرداخته است و استدالل کرده هاي مختلف این واژهبه نقش )الف1389(مهند راسخ 1

ش –، حضور )مانند علی رفتش(اند و در جمالت الزم هاي مطابقه فاعلی تبدیل شده، به نشانه)مانند لجم گرفت، دردش گرفت و نظایر آن(غیرشخصی 
شدگی، نشانه مطابقه را در زبانهایی که قبالً فرایند دستوري«کند که عنوان می)1: 2005(فوس . کندنیز تبدیل آن به نشانه مطابقه فاعلی را تایید می

بستها شدگی باعث تبدیل این واژهدهد که دستورياین تحوالت در زبان فارسی نشان می. »کنداند، ایجاد میاند یا صیغگان ناقصی داشتهفاقد مطابقه بوده
براي . کنندرا ترمیم میفاعلی بستهاي فارسی صیغگان ناقص مطابقه واژهیعنی در واقع در این دو ساخت .  به نشانه مطابقه در دو ساخت مذکور است

- ام و موضوع بحث حاضر را محدود به نقش همین واژهبستها در مطابقه فاعلی اشاره نکردهجلوگیري از تکرار و طوالنی شدن بحث، دیگر به نقش واژه
  .امبستها در مطابقه مفعولی کرده
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  نشانه مطابقه نحوي                             نشانه مطابقه مبهم                         نشانه مطابقه ضمیري        

  
هاي مانند زبان(اند کننده در حوزه مطابقههاي مطابقه نحوي نیازمند حضور کنترلنشانه

، اما )  She likes music؛ ندازي چون انگلیسی که فاعل باید براي مطابقه در جمله حاضر باشدغیرضمیرا
هاي مانند زبان(کننده در حوزه مطابقه ندارند هاي مطابقه مبهم نیازي به حضور آشکار کنترلنشانه

نه مطابقه ضمیري ؛ اما در نشا)»رفتم«مانند تواند در جمله نباشد، ضمیراندازي چون فارسی که فاعل می
حضور داشته  )یعنی در کالم( تواند خارج از آنکننده در حوزه مطابقه اجباري نیست و میحضور کنترل

 از ماهوتیان(هاي زیر را داند و مثالهاي فارسی میبستاي از نشانه مطابقه ضمیري را واژهوي نمونه. باشد
  ).156: 2004سیویرسکا (کند ارائه می) 240:  1378

  .کتابو تموم کردم. الف) 9
  .تمومش کردم. ب    
  .یک کتاب خریدم. ج    
   .خریدمش. *د    

بستها هنوز به ده است تا نشان دهد این واژهورآ )الف1389(مهند راسخبه عنوان یکی از دالیلی که 
یا به قول سیویرسکا نشانه مطابقه ( اند،تبدیل نشده) منظور نشانه مبهم(صورت تمام و کمال به نشانه مطابقه 

  : هاي زیرتوانند به مفعول نکره اشاره کنند، مانند مثالها نمیبستاست که این واژه این )ضمیري هستند
  .من پسر دیدمش. *الف)  10

  .من هیچ کس را ندیدمش. *ب       
ها با ساخت اطالعی این ساختبستها در دهد حضور واژهاین استدالل نشان میاست که شده جا گفته آن

از حیث  وست، معرفه ا همراه» را« این جمالت که بامفعول مستقیم در . جمالت در فارسی مرتبط هستند
هاي مستقیم معرفه یا مشخص نباشند، از حیث کالمی اگر مفعولو  .)1369دبیرمقدم ( استکالمی مبتدا 

توانند به عنصر تاکیدي جمله ارجاع بستها نمیرو، واژهاز این  ؛شوندجمله واقع میمبتداي  توانندهم نمی
کند که علت نادستوري نیز عنوان می) 157: 2004(سیویرسکا  .شودنادستوري می) 9(و جمالت  بدهند،

توان به عبارتی، می. بستی باید معرفه باشداین است که مفعول مورد مطابقه با ضمیر پی) د 8(بودن جمله 
    . حساس است ، و در کل به مبتدابودگی،مفعولی در زبان فارسی به معرفگی نتیجه گرفت مطابقه

     
  گیرينتیجه. 4

مباحث دو بخش گذشته نشان داد مبتدابودگی هم بر مطابقه فاعلی و هم بر مطابقه مفعولی تاثیر   
  :هایی نیز داشتندلبته آنها تفاوتا. گذاردمی
  .اما مطابقه مفعولی اختیاري استمطابقه فاعلی در زبان فارسی اجباري . الف
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هاي پیوستار مبتدابودگی، بر مطابقه فاعلی در زبان فارسی پیوستار جانداري، به عنوان یکی از زیرمجموعه. ب
این پیوستار بر مطابقه مفعولی  .گیردجان صورت نمیهاي بیکنندهتاثیر مستقیم دارد، و مطابقه با کنترل

  .تاثیر مستقیم ندارد
هاي پیوستار مبتدابودگی، بر مطابقه فاعلی فارسی تاثیر پیوستار معرفگی، به عنوان یکی از زیرمجموعه. ج

یعنی از حیث صوري عنصر مطابقه در مواردي که فاعل نکره است نیز وجود دارد، ولی از . غیرمستقیم دارد
بود؛ اما موارد % 12زان حدود در پیکره مورد بررسی ما این می. حیث کالمی وجود فاعل نکره بسیار کم است

تر اي مفصلشاید تحقیقی جدا براساس پیکره. تري استمطابقه با فاعل نکره هم نیازمند بررسی موشکافانه
  . گیردهاي نکره صورت میبتواند نشان دهد که چه میزان از مطابقه فاعلی در زبان فارسی با فاعل

توانند مستقیم دارد، و در واقع فقط اسامی معرفه هستند که میپیوستار معرفگی بر مطابقه مفعولی تاثیر . د
  .باعث حضور نشانه مطابقه مفعولی شوند

چه فاعلی و چه (دهد که مطابقه در فارسی گیري بحث، نشان میبه عنوان نتیجه) 1(پس، شکل  
  :حساس است) بر اساس پیوستارهاي جانداري و معرفگی(، به مبتدابودگی )مفعولی

    
  
  

 رابطه مبتدا و مطابقه در فارسی )1(

  
شکل حالت یابد، به همین دلیل بر اساس این شکل، ویژگی مبتدابودگی از ابتدا به انتهاي جمله کاهش می

ها، و چون فاعل. شودرسیم از احتمال مبتدا بودن کاسته میمستطیل ندارد و به انتهاي شکل که می
و به . اجباري است) جانغیر از اسامی بی(بیشترین احتمال مبتدا بودن را دارند، مطابقه با آنها در اکثر مواقع 

، )1387کهننغزگوي(شدگی ر طیف دستوريهاي مطابقه فارسی وند هستند، یعنی دهمین دلیل هم نشانه
 توانندهایی میکمتر از فاعل است، به همین دلیل فقط مفعول اما احتمال مبتدا بودن مفعول. ترنددستوري

بست هستند، که در طیف اند، و واژهها اختیارينشانه مطابقه داشته باشند که مبتدا هستند و این نشانه
  . ترندانیشدگی از وندها، واژگدستوري
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