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 کورته  چكيده

در هم تنیده و  یکرمانجی میان گویشعنارص 
های وابسته و و به صورت عمده واج یدهبچس
های واژه د؛ همچنینهای واژگون هستنواج

نیز از جمله مختلف  هایحالتچندگونه در 
. ترکیب رودعنارص این گویش به شامر می

جمله را به  وابستگیساختارهای دستوری، 
کلمه و عبارت کامل و فعل مرکب و ساختار 

عالوه بر این، دو  مرکب قطعی کرده است.
ساختار ساختواژی و نحوی که با هم ترکیب 

با هم قواعد و اصول  یشیوهشدند، هنوز هم در 
ی تفاوت دارند. در این تفاوت است که قاعده

ا بی برابری )در تقابل تقسیم متممی و قاعده
های هجایی )واج هایکدیگر( حکم به تلفظ واج

کند. یی واکه و همخوان( میعمده و غیرهجا
خروجی اما از  ،واجی است معیارالخط رسم

های متنوع هم برای نوشنت دهیو پد فعلپیش
ط الخدلیل رسمهمین شود. به بهره گرفته می

 ،تاس آن زبان کردی انعکاس دستور زبان معیار
 معیاردی ر یعنی کسی که بخواهد مطابق ک

ند ا درک کر  آن زبانی الگویالزم است  ،بنویسد
 آشنایی داشته باشد.آن  و با دستور زبان

 

توخمەكانی زاری كرمانجیی ناوەڕاست  

 شێوەیەكی سەرەكیی كە بەن و لكاو  تێئاخرناو

و مۆرفێمە لە  فێمە ناسەربەخۆر مۆ 

 ەشنەكان لەچـەكانن، ئەوانەی وشە فرەو چو ـوشە

ونی و بدروستە جۆراوجۆرەكاندا. تێكەڵ

ە ونی ڕستەی بو ڕێزمانەكەی هەبپێكهاتەكانی 

ی و و پێكهاتو  و كرداری ئاڵۆز و فرێزی تەواوە وشە

كردووە.  ئاڵۆزی تری لە جۆری جیاواز مسۆگەر

لەگەڵ ئەوەیشدا ئەو دوو پێكهاتەیەی 

رت بوون، یەك فۆلۆژیی و سینتاكسی تێكەڵ بەر مۆ 

و ڕێساكان هێشتا هەر جیاوازیی لە  بنەما

 نیاندا دەكەن. لەموەكاو دروستە، توخم و پێكهات

نی و ەدایە كە ڕێسای دابەشبو یجیاكاری

 و ڕێسای هەمبەریی )بەرامبەر تەواوكەرانە

وەستانەوە( تەحەكوم بە دەربڕینی  بەیەك

ییە و نابڕگە فۆنیمەكان )بڕگەییەكانی سەرەوە

وسینی و و كپەكان(ەوە دەكات. ن دەنگدار

فۆنیمییە، بەاڵم دەركردەی پێواژۆ  پێوەریانە

چەشنەكانیش بۆ ـەكان و دیاردە فرەیفۆنۆلۆژی

 و ئەم ڕاستیانە ەبەرلوسین وەردەگیردرێن. و ن

ستانداری كوردی  ڕێنووسیهۆكاری تریشە، كە 

 ، ئەو كەسەیەوێنەدانەوەی ڕێزمانەكەیەتی. وات

تە لە سێت، پێویسو بنو  ی پێوەردەیەوێت بە كوردی

ەكەی بگات و شارەزای ڕێزمانەكەی مۆدێلی زمان

 بێت.

واکه، واج، گوناگونی، واژه،  واژگان کلیدی:

 جمله

، م، مۆرفێمیۆنف کان:کییهرهسه شهو 

 شنی، نووسینی پێوەریچهفره
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 پێشەكی -1

ۆ و تەرخانكراوە ب ستانداردكردنی زمانی كوردی ئەم لێكۆڵینەوەیە بەشێكە لە پڕۆژەی بە

سینی ستانداردی بڕگەییەكان، كە جۆراوجۆر دەردەكەون و دیاریكردن و چەسپاندنی چەشنی نو 

 لە ەڕوو. لە بەشی یەكهەمدا زانیاریی پێویستی وەك تایبەمتەندیی و ئەدگاری زارەك و دەكەونە

وەی نكردنەوەیەكی بەرایی پێڕەو دا پێشكەشكراون. لەگەڵیدا ڕو چێوەی مۆدێلی ڕێزمانی كوردی

خاو  و و توێژینەوەكان لەسەر بڕگەیی گرژ هەمی شیكردنەوەو ەكان هێرناوەتەوە. بەشی دو فۆنیم

هەم، و كراون. لە بەشی سێهەمدا، وەك تەواوكەرێكی بەشی دو  ەجێبفۆلۆژییدا جێلە وشەی مۆر 

ی و ەكاندا. تەنها هەندێك پێكهاتو یفۆلۆژیر كان لەسەر بڕگەییەكانی لە وشە مۆ گفتوگۆ 

و كرداربەندیی بۆ بەشی سێهەم  سینتاكسیی وەك فرێزی خستنەپاڵ، كرداری شكاوە

 و ئەوانەی دوای ئەمیش لە هەاڵوێكراون. هەرچەندە سەرچاوەی سەرەكیی ئەم لێكۆڵینەوەیە

 نامەمەتانداردكردنەكە دەروازەی یەكهەمی پڕۆژەی بەس بەستانداردكردنی زمانی كوردی،ەر س

ئاسانرت  و كە ساكارترەیدەكرێت ڕێزمانە كوردی ووەكو  دەبن، بەاڵم هەوڵەكان بۆ ئەوەن تا (6102)

 ڕوو. بدرێت و بخرێتە دەستەوە بە

 ناویدا بەراوردكاریی نێوان چەشنەكانی وشەكان لە و لە ڕێبازی شیكردنەوەی پەسنكەرانە

بەر.  تەە سینتاكسیەكان گیراوەو ەكان( لەگەڵ پێكهاتو یفۆلۆژیخۆیاندا )وشە بنەڕەتیی و مۆر ناو 

ۆلۆژی مۆرف و بە تیۆریی و بەرهەمهێناندا ەكە لە چێوەی قوتابخانەی گواستنەوەیواتا، هەوڵە زانستی

ەیڕەوی ەدا پیسینی ئەم كارە زانستیو لە زمانی نو  گەیەنداوە. بە ئەنجام و فۆنۆلۆژیی فەرهەنگی

 كراوە. مەنامەسینی ستانداردی و نو 

 

 و ڕێسا : بنەمامۆدێلی ڕێزمانی كوردی -2

ە ناسەربەخۆ ـ مۆرفێم ەیەكی سەرەكیشێو  بە 0و لكاوە ە تێئاخرناویتوخمەكانی ئەم زارە سەرەكی

 چەشنەكانئەوجا ئەوانەی وشە فرە ەكان )ڕەگی كردارەكان(ن،و چو ـە لە وشەمۆرفێملكاوەكان و 

 (تاكسۆلۆژیی و سینمۆرفنی پێكهاتەكانی ڕێزمان )و و تێكەڵبو  دروست جۆراوجۆرەكاندا. ئەمەلە 

ی و و پێكهاتو  6و كرداری ئاڵۆز و فرێزی تەواوەوە نی ڕستەی بە وشەو هەبو  (6112)مەحویی، 

مسۆگەركردووە. لەگەڵ ئەوەیشدا ئەو دوو  (6110)مەحویی،  تری لە جۆری جیاواز 3ئاڵۆزی

                                                           
1 Incorporated and Agglutinated Language. 
2 Morphosyntax. 
3 Complex Constructions. 
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 6، توخم 0و ڕێساكان هێشتا هەر جیاوازیی لە دروستە یەكرت بوون، بنەما ەڵ بەپێكهاتەیەی تێك

و ڕێسای  3نی تەواوكەرانەو كە ڕێسای دابەشبو  یەدایەوەكانیاندا دەكەن. لەم جیاكاریو و پێكهات

 سەرەوە ەكان )بڕگەییەكانیفۆنیمیەكوەستانەوە( تەحەكوم بە دەربڕینی  بە هەمبەریی )بەرامبەر

ێواژۆ ی پییە، بەاڵم دەركردەفۆنیمسینی ستاندارد و ەوە دەكات. نو و كپەكان( دەنگدارو نابڕگەییە 

 لەبەر ین وەردەگیردرێن.وسبۆ نو  (Kiparsky, 1981) چەشنەكانیشەكان و دیاردە فرە یفۆنۆلۆژی

ەسەی ا، ئەو كوات ی وێنەدانەوەی ڕێزمانی كوردییە.كە ئۆرسۆگرافی و هۆكاری تریشە انەیئەم ڕاستی

مەحویی ) بێت لە مۆدێلی زمانەكەی ئاگا سێت، پێویستە بەو بنو  ێت بە ستانداردی كوردیدەیەو 

دنی كر دروست، ۆلۆژیمۆرف، فەرهەنگێیبگات و شارەزای ڕێزمانەكەی بێت: ، ت(6112و هومەر، 

 ۆڕمی لۆژیكیف، ۆسینتاكس(مۆرفسینتاكس )و ، پێكهێنانی ناوی كرداریی باری بكەرنادیار، وشە

 .)دەنگ( و فۆڕمی فۆنەیتیكی ك()سێامنتی

 وهەم ڕێساكانن:و و د كە بنەمای دوپەلكییە یەكهەم بنەما

 ؛نی تەواوكەرانەو ڕێسای دابەشبو  -0

 سیی؛ۆلۆژیی هەمبەر بەوەی سینتاكمۆرفڕێسای هەمبەریی دروستەی  -6

، وەی وشەی بنەڕەتیو ئە هەڵگوێزراو( و )لێكدراو ۆلۆژیمۆرفوشەی  ۆلۆژییدامۆرفناو  لە -3

 ؛كرداری تێنەپەڕ ،كرداری تێپەڕ

و كرداری  ڕستە ،سینتاكسیشدا ڕستەی نا_ئەرگەتیڤی و ئەوەی ڕستەی ئەرگەتێڤی ناو لە -4

ەی كرداری شكاو  ی كرداریی و ئەوەی كرداری شكاوە،و ئەوانەی بكەرنادیار، ناو  بكەردیار

 كرداری ئاڵۆز. و فرێزی تەواوەوە و ئەوەی بە وشە تەواو و ئەوەی كۆپوالو ڕستە

، CV چەشنە بڕگەیەكی كراوە و[  ناوابەستە لە هەمو a, W, o e, ê] بڕگەییەكانی /ا، ە، ۆ، ێ، وێ/

دا دێن، بەاڵم بڕگەییەكانی سەرەوە لە دوو جۆر  CVCCو ئاڵۆز  CVC داخراوی ساكار

وشەی ردار لە و [( سنو i, u] ان /و، ی/یان )كورتەكانییدابەشبووندان: بڕگەیی گرژەكانی

ەكانی و لە بڕگ و ئاڵۆز یەك_بڕگەیی بڕگە كراوەدا دێن و بە گشتیی لە بڕگەی داخراوی ساكار

و  :[( لە بڕگەی كراوەi:, u]/ ان /وو، یییان )درێژەكانییناوەوەی وشەدا دێن، بەاڵم خاوەكانی

 4بڕگەیی خاو گۆڕینۆكە .(6112)مەحویی،  و لە بڕگەی كۆتایی وشەدا دێن داخراوی ساكار

/نوسیین/ >نووسییم< ~ >دەنوسم<(، بەاڵم بڕگەییە گرژەكانی هەمبەریان تا ڕادەیەكی زۆر )

                                                           
1 Structure. 
2 Elements. 
3 complementary distribution. 
4 Variable. 
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و نەگۆڕن )/نوسنت/ >نوستم< ~ >دەنووم<(. بزانە، كە بڕگەییەكانی سەرەوە لە كرداری  چەسپاو

 .(6102)مەحویی،  ۆلۆژییدامۆرفو وشەی  ناو وشە دەكات وەك لە شكاوەدا جیاواز ڕفتار

 ەلەسەرە(. ئەگەر هێز ل یەكەوە دێن )بڕگەیی خاو هێز ێز بەو ه هێز: بڕگەیی خاوبڕگەیی و 

سەر بڕگەیی گرژ البربێت، تێیدادەچێت )/قوتوو/ >قوتوو< ~ >قتوو<، /گوڵینكە/ >گوڵینكە< ~ 

سەر بڕگەیی خاو نەمێنێت، گرژ دەبێت )/شیریین_یی/ >شیرینیی<  >گوڵنكە<(، بەاڵم ئەگەر لە

یی خاوی سەرەوە لە بڕگەی هێز_لەسەری بڕگەی كراوە /دوو/، /سیی/ و بڕگە ~ شیرنیی(.

: بڕگەییە گرژەكانیان لە بڕگەی داخراوی ساكار /كون/ و اوی ساكار /دوور/، /سوور/ دا دێنداخر 

لەسەرە، بەاڵم وشەی  ەیەكی یەك بڕگەیی هێزوش وهەمو  بێ هێز /كورد/ دا دێن. ئاڵۆزی بە

/ ڵ/كون/ >كون<، /گو و هێزێكی الوازیان هەیە ) ان گرژەینیبڕگەیی هەن كە بڕگەییەكایەك

دەكرێت و بڕگەییەكەی گرژ  بڕگەیی بڕگە كراوە كەم(. دەشێت هێزی وشەی یەك>گوڵ<

 بڕگەییوشەی یەك (. بڕگەیی خاوی/فوو/ >فوو< ~ فو، /بیی/ >بیی< ~ بیدەرببڕدرێت )

اكرێتەوە ن هێزەكەی النابرێت و كەمیش كهبكرێت، چون وانرێت گرژ بەرجەستەداخراوی ساكار نات

، ە)/دوور/ >دوور< ~ *دور، /شیین/ >شیین< ~ *شین(. بە پێچەوانەی ئەو دیاردەیەی پێشرتەو 

ی ی كەوتنو ئاڵۆزدا دەبێتەهۆ  بڕگەیی بڕگە داخراوی ساكاروشەی یەك زۆر جار لە وشەیەكی

یدا، كە وشەی بنەڕەتی لە (./بوست/ >بوست< ~ >بست<، /بیست/ >بیست<) بڕگەییە گرژەكە

لە  بێ هێزەكەیان و بە لەسەر سەرەتایاندایە نابڕگەیی هەن، بڕگەیی گرژی هێزتێیدا جووت

 ە/ >كوللە<، /زیللەت/ >زیللەت<(.دواوەوەیاندا دێن )/كولل

 و چەشنەكانی بڕگەدا )كراوە، داخراوی ساكار وبڕگەییەكانی تر )/ا، ە، ۆ، ێ، وێ/ لە هەمو 

ێن. ئەم بڕگەییانە ئەڵتەرناسیۆن لەگەڵ یەكرتییدا ئەڵتەرناسیۆن نیشاندەدەن )/جێژن/ ئاڵۆز( د

>جێژن< ~ >جەژن<، /ناو/ >ناو< ~ نێو، /یۆنان/ >یۆنان< ~ >وێنان<، هامتەوە >هاتەوە< ~ 

هامتۆ، وەرەوە >وەرەوە!< ~ بێرۆ >بێرۆ!<(. هاتن و دەركەوتنی بڕگەییە ساردەكە )بزرۆكە( تەواو 

ەكانی ۆنیمفلێكراوە، بۆیە دەنگێكی فۆنەیتكییەو سەر بە پێڕەوی اتیكیی و پێشبینیئەوتۆم

ستانداردی كوردیی نییە. لەبەر ئەوە لە هەر جێكەوتەیەكی ناو وشەدا دەوروبەری هاتنی هەبێت، 

 [(tSa . dIr[، /چادر/ >چادر< ]pIrdدەردەكەوێت و دەتوانێت هێزیش وەربگرێت )/پرد/ >پرد< ]

یە كۆتایهێز ناو، ئاوەڵناو، ئاوەڵكردار. پۆلەڕەگەزی سەرەكیی فەرهەنگیی (6112)مەحویی، 

ە سەرەتاییكە<( : پۆلەڕەگەزی ناسەرەكیی هێز)/باران/ >باران<، /كەڕوو/ >كەڕوو<، /ڕاوكە/ >ڕاو 

 .و/ >هەمو< ~ هەموو()/چونكوم/ >چونكوم<، /وەكو/ >وەكو<، /هێشتا/ >هێشتا<، /هەم

ێزی پاشگری ه پاشگر هێزی سەرەكیی وەردەگرێت. ،ی وەرناگرێتپێشگر هێزی سەرەكی

دانسقە  : پاشگری/شیریین_یی/ >شیرینیی< ~ شیرنیی(دەكاتەوە ) بناغەكەی كەم بڕگەیی
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 ی وشەی یەكهەمی لێكدراو،بڕگە هەیە، هێز بە بڕگەیی بناغكەی دەدات )/گوپ_ن/ >گووپن<(.

 لەسەر وە سینتاكسیەكەی هێزئەوەی پێكهاتو  و گرژە )/سوروسپیی/ >سوروسپیی<(: زبێ هێ بە

دوو جۆر كرداری /بوون/ ی كردەیی )>بوو بە مامۆستا<(  و خاوە )سوور و سپیی >سوورو سپیی<(.

ڕگەكانی بهاتن و دەركەوتنی بڕگەییەكانی سەرەوە لە  و /بون/ ی حاڵەتیی )>مامۆستا بو<( هەن.

 بڕگەییدا:وشەی فرە

ناوەوەی  و گرژ لە بڕگەكانی سەرەتا تاییدا دێت و بڕگەیخاو لە بڕگەی كۆ  گشتی بڕگەی بە

اح<، : /گوناح/ >گونپەموو/ >پەموو<، /پەتیی/ >پەتیی</ئوتوو/ >ئوتوو<، /وشەی بنەڕەتییدا )

لەسەری  بڕگەی كۆتایی دەتوانرێت گرژ دەرببڕدرێت، ئەگەر  خاوی هێز بڕگەی (./بیچم/ >بیچم<

)/پەموو/ >پەموو< ~ پەمو، /پەریی/ >پەیری< ~ پەری< /ئارەزوو/ >ئارەزوو< ~ هێزەكەی البربێت 

وخۆ و ناوەوەی ڕاستە (. بڕگەییە خاوەكانی سەرەتائارەزو، /فەرەنجیی/ >فەرەنجیی< ~ فەرەنجی

و گرژ بەرجەستەبكرێن،  الوازلەسەرن و دەتوانرێت سەرپشكیی هێز هێز [Iپێش بڕگەیی /ە/ و ]

گەیی لە دوایانەو بێت )/جووڵە/ >جووڵە< ~ جوڵە، /سییتەك/ >سییتەك< ~ ئەگەر یەك نابڕ 

سیتەك، /لییخن/ >لییخن< ~ لیخن، /جوولەكە/ >جوولەكە< ~ جولەكە، /سیینەمەكیی/ 

یش هەن. ئەم ك /قوژبن/ >قوژبن< ~ *قووژبن(. ناوازەی وە>سیینەمەكیی< ~ سینەمەكیی

 /كووتاڵ/یی /وو/ ی پێش بڕگەیی /ا/ دا دێت )دیاردەیەیان لە هەندێك وشەدا بەسەر بڕگە

 >كووتاڵ< ~ كوتااڵ(. لەم پێواژۆیەیشدا جیاوازیی نێوان بڕگەیی /یی/ لەگەڵ /وو/ دا تێبینی

ەرانەی نی تەواوكو دوو دیاردەكە لەگەاڵ دابەشبو  كە دەركردەی هەر دەكرێت. تێبینیی ئەوە بكە

 ێتەوە.بڕگەییدا یەكدەگربڕگەی ناوەوەی وشەی فرەكۆتایی و و گرژەكان لە بڕگەی  بڕگەییە خاو

<، شیان پەسەندترە )>پەموو<، >پەریییسینەكە ئاسایین و ئەوەی سەرەتایو دوو جۆر نو  بۆیە هەر

 (. دیارە، كە وشە بە>ئارەزوو<، >جوولەكە<، >كووتاڵ<، >جووڵە<، >جوواڵنەوە<، >جووزەلە<

ەوە< ~ /كوالنەوە/ >كوالنە ئەڵتەرناسیۆنەكە نادن )و ناوەوەی هەن و ڕێگە ب بڕگەیی گرژی سەرەتا

(، واتە ئەم دیاردەیە لەم قۆناغی گەشەكردنەی زمانە ستانداردەكەدا تەنها بۆ *>كووالنەوە<

 بڕگەییە خاوەكانیان دەخوات.

 

 ەكانفۆنیمپێڕەوی  -2-1

 تدروسدا )كرمانجیی ناوەڕاست( بڕگە ن )ڤاوڵەكان( لە ستانداردی كوردیتەنها بڕگەییەكا

 6دەرەوەییەكان و زرنگ 0ان لێرناوە. هەمبەر بەمان خشپەدەكانیدەكەن، بۆیە ناوی برگەییەكانی

                                                           
1 Obstruents. 
2 Sonorances. 
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ە ب ێدرا، بە گشتیپ هەر وەك ئاماژەی بڕگەدا دێن و دەردەكەون. زمانەكەو كۆتایی  لە سەرەتا

بڕگەی  .(6112)مەحویی،  دەكات نی تەواوكەرانە كارو و ڕێسای دابەشبو  وپەلكیبنەمای دو 

ن جووتدا دەرناكەون )/كوڕ/ : */كیڕ/(، لەگەڵ ئەوەیشدا سەر بە گرژی /و/ و /ی/ لە گچكەتری

 جیاكەرەوەیی واتافۆنیمی خاوی /وو، یی/ ڕگەین. بەكانی ستانداردی كوردفۆنیمێڕەوی پ

كەرن )/سوور/ : /سییر/(. تەواوی بڕگەییەكان دەتوانن هێز وەربگرن، بەاڵم تەنها دروستوشە

ێدا و  واتە لە كوێدا ئەمانە خاو دەبیسرتێن، لە و هێز بەیەكەوە دێن. بڕگەییە خاوەكانی سەرەوە

( ئامادەیە. لەبەر ئەو دوو هۆیەیە، كە پێویستە برگەییە خاوە هێزێكیش )سەرەكی یان الوەكی

 ین. سو نو  ەكان وەك خۆیان بكرێن بەڕدراو دەرب

ان لە یكە بڕگەییەكانی سەرەوە خاو /وو، یی/ و گرژیان /و، ی/ هەیە. خاوەكانی ئاماژە بەوە درا

 ان لە بڕگەییبڕگەی كراوە )/دوو، سیی/( و داخراوی ساكاردا )/دوور، سییر/( دێن و گرژەكانی

و  زێكی تەواویان لەسەرەەییە خاوەكان هێتوند، بیست/(. بڕگو ئاڵۆزدا )/كون/، / داخراوی ساكار

ووتدا ن جە /یی/ و گرژەكەی /ی/ لە گچكەتریخاوی پێشەو  یان هێزێكی الواز. بڕگەیگرژەكانی

 .ەی وشەدا زۆرن )/گیرفان، زیندو/(نابیرنێنەوە، بەاڵم بڕگەكانی ناوەو 

 

 /كوڕ/، /دووربیین/ : /دوربیین/ /كوووڕ/ : -2-1-1

 و داخراودا لە بڕگەی چەشنەكانی بڕگەی كراوە وۆ، ێ، وێ، وی/( لە هەمو  بڕگەییەكانی تر )/ا، ە،

اندا نییە. ینیسیو ن و چەشنی نو ك لە جۆری دەربڕیئەوە كێشەیە و هێزداردا دێن، لەبەر بێ هێز بە

ن. دەكە یدروستو گرژەكانی سەرەوە  سینی بڕگەییە خاوو گرفتەكان هاتن، دەركەوتن و نو 

ی كۆتایی و بڕگە نی هێزو وابەستەی چەشنی بڕگە، ئامادەبوون و ئامادەنەبو ئەوەی  ئەمەیش لەبەر

ۆلۆژیش كاریگەریی لە مۆرفبڕگەیین. دیارە وشەی ەی وشەی فرەو ناوەو  و ئەوانەی سەرەتا

و  0290و  Kiparsky ،0291 ؛Mayerthale ،0294) اندا هەیەیو دەربڕینی نەكەو دابەشبو 

0296). 

ین. لەگەڵ سو و دەركردەی پێواژۆ فۆنۆلۆژیەكانیش دەكرێن بە نو  ییەفۆنیمسینی ستاندار و نو 

 )بە ینوسنو  جۆرییان دەكرێن بەهەن، كە لەبەر فرە یاردەی دەنگیئەوەیشدا ژمارەیەكی زۆر د

كردن، نیشتبەسنت بە پێشبینیمچەنابڕگەیی_بوون، هەڵتۆقینی نیمچەنابڕگەیی(. لەبری پ

نە هەم لە و ن بە پەسەندتر دەزانێت: بۆ منو ووسیۆ نبەرجەستەكردن و بەرجەستەكراو ب لێكۆڵەر

 یدایەو ناوەوەیاندا. پاشگر لە كۆتای و فرێزیشدا بڕگەیی خاو گرژ هەن و هەم لە سەرەتا كۆتایی وشە

ەر لەوانەی و ئەگ ئەوە بڕگەییەكەی خاوە لەبەر لەسەرە. باری ئاساییدا بڕگەی كۆتاییش هێزلە و

ەگەر دەستی گرانە، ئ رسێت )>كاری دەستیو پیتەكانی خاوەكەیان بنو  سەرەوە بێت، پێویستە بە
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دوویش بێت.<. خۆ پاشگریش هەن هێز بە بناغەكانیان دەدەن و زۆریشیان هێزی لێدەسەنن. 

ۆلۆژیی و فرێزەكان دەهێنینەوە، هۆشی خۆمان لە حاڵەتە مۆرفنە بۆ وشەی و پاش ئەوەی منو 

 دەكەینەوە: ەكان كۆیكێشاوی

 (( و چەشنەكانیC)C)C(C)V)بڕگە  ییەی ناوكروستد( 0خشتەی )

CV     CVV       CCVV    CVVC     CVC   CVVCC    CCVVC    CCVVCC   CCVCC                

 كووڕ       گڕوو            فوو                           كوڕ               بلوور                                     دروست

 یی          سییكڕسییر                بریین                                                             

و گرژی سەرەوە لە چەشنەكانی بڕگەی وشەی  خشتەكە هاتن و دەركەوتنی بڕگەیی خاو

گرژ لە  ی(. )ب( بڕگە4خاو لەپێش دوو نابڕگەییەوە نایەت )ی بڕگەدەدات. )ا(  بنەڕەتییدا نیشان

/ی/ لە وشەی  یژیی گر (. )پ( بڕگە6ەییدا نادۆزرێتەوە )بڕگبڕگەی كراوەی وشەی یەك

 (.أ-3بڕگەیی داخراوی ساكاردا نایەت )یەك

 یەكهەم ئەنجام:

 (6_0بڕگەییدا دێن )و داخراوی ساكاری وشەی یەك كراوە خاو لە بڕگەی بڕگەی .أ

 بڕگەییدا دێن.ئاڵۆزی وشەی یەكو  داخراوی ساكار گرژ لە بڕگەی بڕگەی .ب.

 /توو/ >توو< ~ تو، /بیی/ >بیی< ~ بی -0

 /توور/ >توور< ~ *تور، /تییر/ >تییر< ~ *تیر -6

 /كون/ >كون< ~ *كوون، */بیس/ .أ -3

 /كورد/ >كورد<، /بیست/ >بیست< .ب -3

 */كوورد/، */بییست/ -4

***** 

 برگەیی بنەڕەتییداو گرژ لە وشەی فرە خاو تنی بڕگەی( ها6خشتەی )

CVCVC    CVCC   CVCCVC    CVCV:C        CV:CCVC        CV:CVC         CVCV:C  

CVCV   : 

 نوسنت      گیران   گوللە           جووتیار         گوناح         كووتاڵ          پەموو    تەنوور         

 كووزەڵە                         گوتار      خورما     شوشنت    كرانەوە     سوتوو    خەزوور      

 تییامر                           چونوور                بیسنت      **بیسرتان    پەریی    نەرسیین       

 سییرسك                         قیتار      زیندان    بینیین      **بیرنان                            
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 چییكەنە             پەڕینەوە                        گوروون    **گورران                          

 خوران     **خورێرنان                      سییتەك                                                    

 نووقان     **نوقێرنان                                                                                                  

 ن    **سوتێرنان سووتا                                                                                        

 برژان        **برژێرنان                                                                                                                   

 بڕگەییدا:و ناوەوەی وشەی دوو بڕگەی سەرەتا گرژ لە بڕگەی

یدا دێت، ئەگەر ڕاستەوخۆ یەك یان دوو گرژ لە بڕگەی ناوەوەی وشەی فرەبڕگەی بڕگەی .أ

 یەك ردێت، ئەگە داەو ناوەوەی وش و لە بڕگەی سەرەتاخا (.  بڕگەی2دوایەوە بێت ) نابڕگەیی لە

 (.9نابڕگەیی لە دوایەوە بێت و دیشتوانرێت سەرپشكیی گرژ بەرجەستەبكرێت )

 /ئوتوو/ ، /گوناح/،  /تینوو/، /گوروون/ -0

 /سورمە/، /خونچە/، /كورتان/،  /چیلكە/، /زیپكە/  -6

 /نووكە/ >نووكە< ~ >نوكە<، /سیینە/ >سیینە< ~ >سینە<، .أ -3

 /تووتن/ >تووتن<، /لییخن/ >لییخن<، /سییخن/ >سییخن<، .ب -3

 /زووخاڵ/ >زووخاڵ< ~ >زوخاڵ<. .پ -3

 (:2-9) ( لەگەڵ4-0ئەنجامی ) هەم ئەنجام:و دو 

 بڕگەییش هەر كاریگەرە.بۆ بڕگەی ناوەوەی وشەی دوو ەنجامیەكهەم ئ .أ

و  ەبڕگەییرەخاو بڕگەی كۆتایی وشەی ف بە شێوەیەكی سەرەكی، جێكەوتەی بڕگەیی .ب

نەكە و ( دابەشبو 2( و )9و ناوەوەی وشەی فرە بڕگەییە. ) بڕگەی سەرەتا جێكەوتەی برگەیی گرژ

 دەسەملێنن.

      یی /ە/ ن، كە بڕگەەكەوە دێیپێش بڕگەی بڕگەیی لەفرەگەییە خاوەكانی ناوەوەی وشەی بڕ  .پ

-9پێش /ا/ ەوەن ) هەندێك جاریش لە و( ب-9) نارساوە بزرۆكە ( و بڕگەییە ساردەكەی بەأ-9)

 پ(.

بڕگەیی دەتوانرێت سەرپشكیی گرژ ەیی خاوی بڕگەی ناوەوەی وشەی فرەتەنها بڕگ .ت

 بەرجەستەبكرێت.

***** 

 بڕگەییداو ناوەوەی وشەی فرە بڕگەی سەرەتا بڕگەیی سەرەوە لە

 /كوالنە/ >كوالنەوە<، /گوندۆرە/ >گوندۆرە<،  -0
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 /كوولەكە/ >كوولەكە< ~ >كولەكە</، /چییكەنە/ >چییكەنە< ~ >چیكەنە< -6

هەم و و ناوەوەی وشەیش ئەنجامی دو  و خاوی بڕگەی سەرەتا ین ئەنجام: بۆ بڕگەیی گرژسێهەم

 دایە. كار لە

 

 ۆلۆژییدامۆرفو خاو لە وشەی  بڕگەیی گرژ -3

ەویان و ئ بون/ ی حاڵەتیی گرژەو ئەوەی / ی كردەیی خاوەكە بڕگەیی /بوون/  ەگەڵ ئەوەیشدال

لە  0بەاڵم دەتوانرێت ئەو جیاوازییە بە ڕێزمانی ناوەكیی بێ هێزە. و ئەمیان بە لەسەرەهێز

اوی ۆلۆژیی كۆی نمۆرفبكە لەگەڵ  )بەراوردینی دوو ناوی كرداریی جیاوازدا دابرنێت و بو دروست

 Mutter  : Mütter بڕگەیی پشتەوە بۆ پێشەوە )ئومالوت ئەڵامنییدا، كە تەنها بە گۆڕینی زمانی

دا وستكردن لە ڕێزمانی كوردییۆلۆژیەی وشەدر مۆرف)دایك: دایكان( دەكرێت. ئەم چەشنە پێواژۆ 

 : 6چەشنەفرە

لە  و انەیەیۆلۆژیمۆرفیی و /و/ ی حاڵەتیی پێواژۆیەكی ئەوەی هەمبەری /وو/ ی كردە لەبەر

سەر كردارە شكاوەكان، ناتوانرێت بانگەشەی ئەوە بكرێت، كە  كاتی شكانەوەیاندا هێز دەخرێتە

كردەیی و هۆی خاوكردنی /وو/ ی /بوون/ ی كردەیی. واتا، یەك /بون/ بۆ  دانانی هێز دەبێتە

و سەربەخۆی /بوون/ و /بون/ هەن.  ناوی كرداریی جیادوو  وین، بەڵكو حاڵەتیی لە فەرهەنگدا ن

 نی فۆڕمەكانی خوارتریش دەكرێت:و هێزی هەبو  بەم شیكردنەوەیە پشتگیریی بە

/قفڵبوون/ )داخسنت( >جادەكە قفڵبوو< )هێز لەسەر /بوون/ ەو /بون/ )حاڵەتیی( >ئەوەی 

 كڕییم، قفڵ بو.< )هێز لەسەر /قفڵ/ ە(.

تێپەڕكردنی كرداری تێنەپەڕ، )ب( بەشداریكردن لە داڕشتنی كرداری ڕێزمانی ناوەكیی )ا( بە 

ورخستنەوەی كاتی كرداری /بوون/ ی كرداریی بۆ و بكەرنادیاری ڕابوردوو و ڕانەبوردوودا، )پ( د

و )ت( داڕشتنی ئاوەڵكرداری شوێنیی /ناوان/ )دەور، دەوروبەر( هەمبەر بە  وی پێشرتو ڕابورد

 /نێوان/ )بەین(.

 >)ئەو( گیرا<  :  >)ئەو( دەگیرێت<  /خسنت/،   /هاتن/  :  /هێنان/،ن/  :  /كەوت .أ

 ستبوو، كە ئێمە گەیشتین.و ئەو نو  .ب

 ، كە ئێمە هێشتا دەمانخوێند. ~ وئەو مامۆستا بو 

 ، كە ئێمە هێشتا ئێمە هەر دەمانخوێند.وئەو دەمێك بوو مامۆستا بو 

                                                           
1 internal grammar. 

 .دەگەیەنرێت ( دا، ئەم بابەتە بە ئەنجام6112) ۆلۆژییمۆرفهەمی و لە بەرگی دو  6
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 .)ئەو چیدیی مامۆستا نییە( بوو نەخێر، ئەو مامۆستا. وئەو مامۆستا بو 

 كەس لە نێوامناندا نەماوە. :كەس لەم ناوانەدا نەمێنێت! .پ 

اری زاری ناو شێوەز  نەوەی فۆڕمێكی شێوەزارێكی وەك موكریی لەو كە باڵوبو  دەبێت بزانرێت

لۆژیانە. ئەم ۆ مۆرفكرمانجیی ناوەڕاستدا ئەڵتەرناسیۆنێكی ئازادە، نەك پێواژۆیەكی ناوەكیانەی 

. و فۆڕمی تری لەو چەشنەیش تێكدەر دەبێت وەرگرتنە لەو شێوەزارەوە بۆ ئەو دوو فۆڕمەی پێشرت

، رنێت )/ناو/  ~ /نێو/ەكاربهێواتە ناتوانرێت لەبری >ئەم ناوانە< فۆڕمی >ئەم نێوانە< ب كە

 /ناوبانگ/ ~ /نێوبانگ/، /ناوزەدكردن/ ~ /نێوزەدكردن/(.

اتوو لەگەڵ و داه وتیەكەی /م/ بۆ ئاماژەدان بە كاتی ئێستانیمچەنابڕگەیی /و/ و نابڕگەییە ل

 دەهێرنێن، هەروەك چۆن /بەر/ و /دوا/ یش بۆ هەمان جیاوازیی سوودی كار ڕابوردوودا بە

لێدەبیرنێت. هاوئۆڕگانیی /م/ و /و/ ڕێگە بە ئەڵتەرناسیۆنی /لەمەوبەر/  ~ /لەوەوبەر/ یان 

 /لەمەودوا/ ~ /لەوەودوا/ یش دەدات.

 : ئەوانەی پێشرتئەمانەی ئێستا. ت

 ئەوانەی الی سەرەوە :ئەمانەی الی خوارەوە

 : دوالەمەوبەر )پێشرت(:  لەمەودوا )داهاتوو( = بەر

 ~ لەوەودوا بەر، لەمەودوادوو ساڵ لەوەو  دوو ساڵ لەمەوبەر ~

 

 تەرزی هێز لە وشەی لێكدراودا -3-0

وشەیی( وشە لێكدراوەكان ڕێژەییە. بۆ ئەمەیش واتای و واتای لێكدراویی )واتای فرە ادەواتای س

وشەكانی /سەرچنار/ و /سەرتاشیین/ و /سەربڕیین/ لەگەڵ یەكرتییدا بەراوردبكە! ئەم ڕێژەییەی 

اوردكردنی بەر  و گرژەكان نییە. و جۆری دەربڕینی بڕگەییە خاو واتا كاریگەریی لەسەر تەرزی هێز

كە بڕگەیی خاوی  دەدات نی بەرامبەریاندا، نیشانی( لەگەڵ ڕستەكا01وشە لێكدراوەكانی )

 ەرۆفۆنۆلۆژیانە گرژ دەبێت. دەبێت لەبمۆرفوشەی بنەڕەتیی لە وشەی لێكدراودا بە یاسایەكی 

چووە،  وشەی لێكدراو بە ڕەگی كردارەوە هەمان دیاردەی وشە ی لەمۆرفێمئەوەی ڕەگی كردار 

بڕگەیی گرژی وشەی بنەڕەتیی خاو  (. لە وشەی لێكدراودا،06بدات ) گرژبوون نیشان

(. ئەگەر بڕگەیی /وو/ ی /دوور_كوژ/  03ب( و )-06زیشی لەسەر بێت )دەرنابڕدرێت، ئەگەر هێ

لە وشە لێكدراوەكەدا خاویش دەرببڕدرێت >دوركوژ< ~ دووركوژ، ئەوا ئەمە بۆ ئەوە دەگڕێتەوە، 

ێت. خستنەسەری خاو بەرجەستەدەبهێز و كە بە ەكەیدا خاوەیشە بنەڕەتیكە بڕگەییەكە خۆی لە و 

لەم بارەی كۆتاییاندا وەستان و پشویەك لەنێوان دوو سەگمێنتەكەی لێكدراوەكەدایە. فۆڕمە 

و  نەیەكەو ( ەیش منو 00بێ وەستان و پشوو بێت. ) ەكەی لێكدراوەكە، بەاڵم دەبێت بەیبنەڕەتی
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هێز  خستنەسەر/بەخت( ی هەیە. كەواتە دەتوانرێت هێزێكی جەأ-06ونكردنەوەی )و هەمان ڕ 

سەر وشەی یەكهەمی وشەی لێكدراویش و بڕگەییەكەی خاو دەرببڕدرێت >سوركردنەوە<  بخرێتە

~ سووركردنەوە، بەاڵم ئەمیان بارێكی یاسابەندی جیایە لە بارە ئاساییەكەی، كە دەبێت گرژ بێت. 

یۆنە ئەڵتەرناسو وشە لێكدراوەكان ڕێگە بەم و كە هەم سابەندیەكەی لەوەیشدا دەردەكەوێتیا

نادەن )>پیرەمێرد< ~ *پییرەمیرد )بیشڕوانە /جوولەكە/ >جوولەكە< ~ جولەكە(، چونكوم 

و فرێزی  ( وشە04هەلومەرجی ئەڵتەرناسیۆنەكەیان بۆ ئامادە نییە. وشەلێكدراوەكانی )

هەماندەنگیین و بە سەگمێنتی سینتاكسییەوەن. بەپێچەوانەی تەرزی هێزی وشەی لێكدراوەوە، 

و ئەمەیش لە فرێزی خاوەنداریی >تووی مەلیك< ~  ە0-3زی هێزی فرێزە خستنەپاڵەكەی تەر 

و ڕوونە )بزانە، كە وەستان و پشوویەكە مەنێوان دوو سەگمێنتەكەیدا هەن(:  توی مەلیك دا ئاشكرا

 و بڕگەی كۆتاییش /مەلیك/ هێزی یەكهەم، بەاڵم لەبەر هەمی لەسەرەو بڕگەیی /توو/ هێزی دو 

گی ی گرژی ڕەمەلێك لە بنەڕەتدا گرژە، ناتوانرێت خاو بەرجەستەبكرێت. بڕگەی ئەوەی /ی/

 الە ناوی لێكدراوی كارادا خاو دەردەبڕدرێت، ئەگەر بڕگەكەی لە كۆتایید كرداری ناوی كرداریی

پ(. كە بڕگەیی وشەكانی /سوور/ و /سپیی/ خاون، فرێزی -06بێت و داخراوی ساكاریش بێت )

وری تۆخ< ~ سوری تۆخ و سپیی_ی سادە >سپیی سادە< ~ سپی سادە وەك سوور_ی تۆخ >سو 

 دەخەن.دەری

 ناوی كرداریی فەرهەنگیی و ئەوەی پێكهێرناوەكە لەگەڵ كردارە شكاوەكانیاندا هەمان

 :كردنەوە/ >سوركردنەوە<-پ(. /سوور-01ب( و )-أ ،01) تەرزی ئەوانەی بكەردیاریان هەیە

 ، >سووركرایەوە< ~ >سووردەكرێتەوە<>سوورمكردەوە< ~ >سووریدەكەمەوە<

 ە لەسەرەتانی تەواكەرانەیانو و خاوەكانی سەرەوە پەیكاڵی دابەشبو  هاتنی بڕگەییە گرژ گشتی بە

لەسەری كۆتاییدا. تەرزی هێزی ەی وشەدا هەمبەر بەوەی بڕگەی هێزبڕگ الوازیو ناوەوەی هێز

ین< : /سەر_تاشیین/ >سەرتاشی)ی سینتاكسیی و ۆلۆژییش جیاوازە لەوەی پێكهاتو مۆرفوشەی 

وو چەشنەكانی وشەی لێكدراو هەم (.تاشیین_ی سەر >تاشیینی سەر< ~ تاشینی سەر

 ش هێزێكی لەو جۆرەی لەسەر نییە، بڕگەییەكەی خاو بەرجەستەیكۆتایین و وشەی سەرەتایهێز

لەوەی  (. لەم ڕووەوە تەرزی هێزی وشەی لێكدراو633-609، 6102) مەنامە بكات )بڕوانە

پاڵیشەوە ەوەكان بە دروستەی خستنو نە، خستنەپاڵ جیاوازە. ئەمە بۆ پێكەوەهاتو منو  فرێزی، بۆ

و فرێزی خستنەپاڵ  وی تەرزی هێزەوە كرداری لێكدراوی شكاوەو ڕ  هەمان چشتە. هەروەها لە

ت بە وەستان و پشووەوە، بەاڵم . پەیوەسپێچەوانەی ئەوەی وشەی لێكدراون ( و3-0وەكیەكن )
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نییەتی. تەرزی هێزی وشەی لێكدراو لەگەڵ ئەوەی  گشتی زكە هەیەتی كردارە شكاوەكە بەفرێ

 (.0/3نیاندا بەراورد بكە )بڕوانە )فرێزەكائاوەڵ

بڕگەییەكانی سەرەوە لەپێش بڕگەیی /ە/ ەوە خاون )/كوولەكە/ >كوولەكە< ~ كولەكە(، بەاڵم 

 _ب(.00ژە )پێش هەمان بڕگەییەوە گر  و لە لە وشەی لێكدراودا

 /سوور_كردنەوە/ >سوركردنەوە< : سور_م_كردنەوە >سوورمكردنەوە.<، .أ -01

 /سپیی_كردنەوە/ >سپیكردنەوە< : مەنجەڵەكەی سپیكردەوە >سپییكردەوە.<،

 /سوور_هەڵگەڕان/ >سورهەڵگەڕان< : )ئەوان( سورهەڵگەڕا_ن >سوورهەڵگەڕان.<،

 د_ن_ەوە >شییمكردنەوە<،/شیی_كردنەوە/ >شیكردنەوە< : )من( شیی_م_كر 

 /قیژقییژ_كردن/ >قیژەقیژكردن< : >)ئەوان( قییژەقییژدەكەن.<

 /دەستیدەستی_پێكردن/ >دەستیدەستیپێكردن< ~ دەستیدەستییپێكردن :

 )ئەوان( >دەستیدەستییامنپێدەكەن<،

 /لەبیرچوون_ەوە/ >لەبیرچونەوە< : لەبیر_م_چووەوە >لەبییرچووەوە<

 ون<   :  )ئەوان( توڕەبوون >تووڕەبوون<، /تووڕە_بوون/ >توڕەبو 

 /كون_تێكردن/ >كونتێكردن< ~ *كوونتێكردن  : *)ئەوان( كوونیانتێكرد 

/شیین_بونەوە/ >شیبنونەوە< : )پەنجەكانم(  شیینبوونەوە >)پەنجەكانم(  .ب

 شیینبوونەوە<،

 /دوور_خستنەوە/ >دورخستنەوە< ~ *دوورخستنەوە .پ

 دورخرانەوە< : ئەوان دورخرانەوە >)ئەوان( دوورخرانەوە.<**/دوور_خرانەوە/ >

 **/زیندانیی_كران/ >زیندانیكران< : )ئەوان( زیندانییكران >)ئەوان( زیندانییكران< 

 /لییتە_او/ >لیتاو< ~ لییتاو .أ -00

 /پییر_ە_مێرد/ >پیرەمێر<  )هەرچەندە /جوولەكە/ >جولەكە< ~  جوولەكە یش هەیە( .ب

 ێز/ >دورەپەرێز<،  /سوور_ە_قەاڵت/ >سورەقەاڵت<،/دوور_ە_پەر 

 /قییژە_قییژ/ >قیژەقییژ< ~ قییژەقییژ ،  /شییر_ە_خۆرە/ >شیرەخۆرە< ~ شییرەخۆرە

 /پییر_خەلیلە/ >پیرخەلییلە< ~ پییرخەلییلە، /گوڵ_ە_باخ/ >گوڵەباخ< ~ *گووڵەباخ

 /كون_ە_پەپوو/ >كونەپەپوو< ~ *كوونەپەپوو

 وكوسۆڵ< ~ *سووكوسۆڵ/سووك_و_سۆڵ/ >س .پ

 /دوور_كوژ/ >دوركوژ< ~ دووركوژ،  _ب( /كون_بڕ/ >كونبڕ<، /پیاو_كوژ/ >پیاوكوژ<، .أ -06

 /سپیی_دار/ >سپیدار< ~ سپییدار /ڕوو_ڕەش/ >ڕوڕەش< ~ ڕووڕەش، .ب
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/نوسیین/ >نوسیین< : /دەست_نوس/ >دەستنووس<، /ڕۆمان_نوس/  .پ

 >ڕۆماننووس<.

 <،  /كون_كون/ >كونكون<،   /گوڵ_او/ >گواڵو<،/خەت_خەت/ >خەتخەت -03

 قام_ی_سامل/ >شەقامی سامل<،/شە .أ

 /توو_ی مەلیك/ >توی مەلیك<  :  توو_ی مەلیك >تووی مەلیك<،

 قاسپە_ی كەو >قاسپەی كەو<،

 /گرد_ە_بڕدراو_ەكە/ >گردەبڕدراوەكە<، .ب

 /دوور_و_درێژ/ >دورودرێژ<  :   دوور_و_درێژ >دوورو درێژ<، .پ

/دوو_زمان/ >دوزمان<  :  دوو زمان >دوو زمان<،  /دوو_قات/ >دوقات< : دوو قات  .ت

>دوو قات< )>خانوەكە دوقاتە.< : >خانوەكە دوو قاتە<(، /دوو_ڕوو/ >دوڕوو<  :  دوو 

 ڕوو >دوو ڕوو< )>خانوەكە دوو ڕووی هەیە.<(،

 چیین<  : چیین چیین >چیین چیین<./چیین_چیین/ >چین .ج

لە وشەی لێكدراودا گۆڕینۆكە )گرژ  م: )ا( بڕگەیی خاوی وشەی بنەڕەتیین ئەنجاەمچوار 

 و دەبێت( و بڕگەییە گرژەكان نەگۆڕن. )ب( دابەشبوون و دەركەوتنی بڕگەییە خاو بەرجەستە

ین ەمپێنجهن ئەنجامن. ێی خاڵەكانی یەكهەمیپ گرژەكانی سەرەوە لە وشەی لێكدراودا هەر بە

ی و ئەمەیش پەیكاڵ سەگمێنتی یەكهەمی ناوی كرداریی لێكدراو گرژەئەنجام: )ا( بڕگەیی 

ین ئەنجامە. )ب( تەرزی هێزی ناوی كرداریی ئەوەی كردارە شكاوەكەی هەمبەر بەیەك چوارهەم

 و خاو(، واتە جیاوازن. )پ( ئەم ئەنجامە لەسەر: بڕگەیی هێزبێ هێز گرژ دەوەستنەوە )بڕگەیی بە

 نادیاریش هەر وەك خۆیەتی.  و بكەر  بۆ كرداری بكەردیار

 

 بەشدافرەو وشەی  تەرزی هێز لە وشەی هەڵگوێزراو -3-2

یانە بەردەوام ۆلۆژمۆرفئەم وشە  وەرگر. هێزی سەرەكیی( و پاشگر هێز02وەرنەگرە )پێشگر هێز

ەڵیدا و لەگ ین پاشگر. ژمارەیەك پاشگر هێزی بناغەكانیان كەمدەكەنەوەسەر دواهەم دەخرێتە

( 0_6_3ۆلۆژیانە پەیكاڵی )مۆرفلە خاوێتیی بڕگەییەكانیان كەمدەكەنەوە. تەرزی هێزی ئەم وشە 

 و دەكنەوە. بڕگەیی سەرەوەی ئەم پاشگرانە پاشگرەكان هێزی بڕگەیی بناغەكانیان كەم (.02)ە 

ت (. بڕگەیی بناغەی ئەم دەركردانە دەتوانرێ09هێز پێكەوەدێن، بۆیە هەمیشە خاون )

كردارە  ی سینتاكسیی وەكو بكرێن. پێكهاتو  سەریان و خاو بەرجەستە سەرپشكیی هێز بخرێتە

شكاوەكەی ڕستەی >)ئەوان( چوونەوە.< هەمبەر بە ناوە كرداریەكەی /چونەوە/ یان كرداربەندیی 
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نی سیو سەرماندا نو  ڕستەی >تۆ سوكییت.< هەمبەر بە ئاوەڵناوی /سووك/ دەیسەپێنن بە

ەكانیان. وشە لێكدراوەكەی ییان جیاواز بن لەوانەی كردار سینتاكسیوشەكان وەك خۆ

پێكردن<( هەمان  كایەتییو پێكردن/ و كردارە شكاوەكەی ڕستەی >)ئەو( سو  كایەتیو /سو 

(. 09و هێزێكیش بە بڕگەیی بناغەكەی دەدات ) ن داوادەكەن. پاشگری /_ن/ هێز_وەرگرەسیو نو 

تووتن< و /سییخن/ >سییخن< ئاسایین، بەاڵم وشەی هەرچەندە وشەی بنەڕەتیی وەك /تووتن/ >

 ۆلۆژییمۆرفناوازەی وەك /قوژبن/ >قوژبن< یش هەیە. بەڵگە بۆ ئەم تەرزانەی هێزی وشەی 

ان، وشە ەكیالگریو چەشنی هێزانەوە، هەیە. وشە فرەئەوەیە، كە زۆربەیان وشەی بنەڕەتییان بە

 ی هێزەكانینو هەمان یاسای دابەشبو  سەگمێنتین ووشەی فرە ،ێكدراوە هەڵگوێزراوەكانل

و هێز لە كۆتایی  ەدا، لەالیەكەوە بڕگەیی خاویلەم پێڕەوی فۆنۆلۆژی(. 02سەرەوەیان هەیە )

و لەالیەكی تریشەوە هەم بڕگەیی خاو )/وو، یی/( و هەم بڕگەیی گرژ /و، ی/ دەتوانن لە  وشەدایە

 بنب. [  بەرجەستەy, w/و، ی/] گەییدا بنب بە نیمچەنابڕگەیی وەكزنجیرە بڕ 

 بێالیەنپێشگری هێز -02

/نە_بوو/ ~ /نەبوو/، /نە_خۆش/ >نەخۆش<، /نا_شیریین/ ~ /نارشیین/، /نا_خۆش/  .أ

 >ناخۆش<،

 /بێگەرد/ >بێگەرد<، /بێ_كەس/>بێكەس<، /بەر_كەوتن/ >بەركەوتن<،

 /لێ_دان/ >لێدان<، /پی_دا_كێشان/ >پێداكێشان<، /تێ_كردن/ >تێكردن<، .ب

 /هەڵ_كەندن/ >هەڵكەندن<، /ڕا_كردن/ >ڕاكردن<، /دا_كردن/ >داكردن<. .پ

 وەرگری بێالیەنپاشگری هێز -02

/خانە_دان/ >خانەدان<، /كورد_ستان/ >كوردستان<، /بەیانیی_ان/ >بەیانیان<، 

/پۆش_اك/ >پۆشاك<، /ترس_ناك/ >ترسناك<، /دەم_ەوەر/ >دەمەوەر<، /جەنگ_اوەر/ 

لە/ >قوتییلە<، /چاك_ە/ >چاكە<، /جووت_ە/ >جووتە<، /خول_گە/ >جەنگاوەر<، /قوت_یی

 >خولگە<، /نوست_وو/ >نوستوو<، /گورشا_وو/ >گورشاو<، /دروستكرا_وو/ >دروستكراو<.  

 كەمكەرەوەی بناغەوەرگری هێزپاشگری هێز -09

/شییر_دەر/ >شیردەر<، /لووت_كە/ >لوتكە<، /ژیین_گە/ >ژینگە<، /سپیی_كەلە/ 

سپیكەلە<، /سوود_مەند/ >سودمەند<، /سڕیین_ەوە/ >سڕینەوە<، /چوون_ەوە/ >

>چونەوە<، /جووت_یار/ >جوتیار<، /دیین_دار/ >دیندار<، /ژییر_یی/ >ژیریی<، 

/سووك_یی/ >سوكیی<، /پییر_انە/ >پیرانە<، /شیریین_یی/ >شیرینیی< ~ >شیرنیی< 
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یی<، /ئوتوو_چیی/ >ئوتوچیی<، /نابووت_یی/ >نابوتیی<،  /لوتبەرز_یی/ >لوتبەرز

 /زییت_ەڵە/ >زیتەڵە<، /سوكایەتیی_پێكردن/ >سوكایەتیپێكردن<.

 پاشگری هێز_وەرگری هێز_دەر بە بناغەكە -09

 /گوپ_ن/ >گووپن<، /تووك_ن/ >تووكن<، /جییق_ن/ >جییقن<.

 ۆلۆژیی فرە_سەگمێنتییمۆرفوشەی  -02

 نامەردیی<،/لێبوون_ەوە/ >لێبونەوە<،  /نامەرد_یی/ > .أ

 /بێدەستەاڵت_یی/ >بێدەستەاڵتیی<، /سوركەلە_یی/ >سوركەلەیی<،

 /بەربووك_یی/ >بەربوكیی<،  /سەرسییر_یی/ >سەرسیریی<. .ب

 ەسەر بڕگەی كۆتاییە، بەاڵمەكان لیهێزی سەرەكیی ناوی كرداریی، شێوەی وشە سەرەكی

، بۆیە بڕگەییەكەی خاوە كرداری شكاوە لە تافی ڕابوردوودا لەسەر بڕگەی یەكهەمە ئەوەی

ینە ئەم بەراوردكارییەی وشەی /دوو/ ی وشە ئێستایش دەڕوان _ب(.02_ب( و )09)

لێكدراوەكەی /دودڵ/: )ا( بڕگەیی گرژ لە وشەی لێكدراوی هەڵگوێزراودا: /دودڵ_یی/ 

>دودڵیی<: زۆر دوودڵە لەم كارەی. )ب( بڕگەیی خاو لە فرێزە هاوبێژەكەی )ا( دا: مرۆڤی دوو 

ت. لەو یدا: نپسێكی زۆر دوودڵیەكە وشە لێكدراوەكە لە كرداربەندڵ نەبیرناوە. )پ( بڕگەییە گرژ د 

 انەوە دەپەڕینەوە بۆ دەركەوتنەكانی بڕگەییەكانی سەرەوە لە سینتاكسدا.یتێبینی

 

 داییوی سینتاكسو خاو لە پێكهاتو  بڕگەیی گرژ -4

ەم پێكهاتەیەی ەكانیان لیكاتێك ناوە كرداری بڕگەییەكانی سەرەوە لە پێكهاتەی سینتاكسدا، واتە

دەكەن وەك لە لەیەكدانیان لە پێكهاتەی  ، تەواو جیاواز ڕەفتار0ڕێزماندا دەشكێرنێنەوە

-ەوە یەك ناو كە ڕژاونەتە دەدات یشانیش جیاوازیی ئەو دوو پێكهاتەیە نۆلۆژییدا. ئەمەمۆرف

كرداری  ڕێزمان نییە. بڕگەیی گرژی ڕەگیەكەی ینەكەیان تەواو پەیكاڵی مۆدێلە جیهانیو تێكەڵبو 

سەر لە و هێز اوەدا، ئەگەر بڕگەكەی كراوەدەبێت لە كرداری شك ناوی كرداریی خاو بەرجەستە

(. ئەم دیاردەیە لە ناوی لێكدراوی 61()02ی )و ( كرداری ڕابوردو 09وی )و بێت )كرداری ڕانەبورد

 و كرداری شكاوە لە 6كۆتاییەداریی هێز _پ(!(. ناوی كر 06وانە )كارایشدا هەر بەم جۆرەیە )بڕ 

كۆتاییە. بڕگەیی خاوی تافی ڕانەبوردوودا هێز و لە (initial-stress) سەرەتاییەتافی ڕابوردوودا هێز

 (.61وبەردا هەر خاو دەمێنێتەوە )ڕەگی كرداریش لەهەمان دەور 

                                                           
1 Inflected. 
2 final-stress. 



  0931، بهار و تابستان 7پژوهشنامه ادبیات کردی، سال پنجم، شماره  |071

 

 

~  دە_نوس_ن  : )ئەوان( نوست_ن  >)ئەوان( نوسنت.< /نوسنت/ >نوسنت< .أ -09

 >دەنوون<

 :  بیست_م. >بیستم< ~ دە_بیست_م >دەبیستم.< ~ >دەبییسم.<، /بیسنت/ >بیسنت< .ب

دە_بورێ_ن_ەوە  /بورانەوە/ >بورانەوە< : )ئەوان( بورانەوە  >ئەوان بوورانەوە< ~ .أ -02

 >دەبورێنەوە<

ین/ /بینی ،/نوسیین/ >نوسیین< : نوسیی_م >نوسییم.<  ~ دە_نوس_م >دەنووسم< -61

 >بینیین< : بینیی_م >بینییم.< ~ دە_بین_م >دەبیینم.<.

 /گروون/ : گروو_بوو_م >گرووبووم، ...< -60

ی تافی ناو ڕەگی كردار بڕگەییەكی گرژ بێت، ئەوا لە فۆڕمە مۆرفێمبەپێچەوانەوە، ئەگەر 

(. بۆ 60شكاوەكەیدا خاو دەبێت، ئەگەر بكەوێتە بڕگەیەكەوە، كە هێزی لەسەر نەبێت )

ودانی كردارەكەو دانانی لە كاتێكی پێشرتی كردارێكی تری ناو و ورخستنەوەی كاتی ڕ و د

 (.66ڕستەكەدا، بڕگەیی /بو/ ی یەكهەمیش خاو بەرجەستە دەكرێت )

 ( /بوون/ : بوو_بوو_م  >بوبووم بە مامۆستا، كاتێك ئێوە دەتانخوێند.< أ -66

 هێشتا هەر دەتانخوێند.<ب( >دەمێك بو بووبووم بە ماۆستاو كە ئێوە   

 

 ئەنجام -5

و داخراودا  و گرژەكانی سەرەوە لە چەشنی بڕگەی كراوە كە بڕگەییە خاو لەگەڵ ئەوەیشدا

ە ە بڕگەیی خاو هەمیشك ەكان و هێز بە جۆرێك بەیەكەوەدێنتەواوكەرانە دابەشبوون، بڕگەیی

ێ ب لەسەرە: بڕگەییە خاوەكان گۆڕینۆكن، واتە لە جێكەوتەی بە هێزی سەرەكی یان ناسەرەكی

ە یو نەگۆڕە. هێز لە كاتەگۆریە سەرەكی هێزدا گرژ دەردەكەون. بڕگەیی گرژ چەسپاو

چاوگ، ئاوەڵناو، ئاوەڵكردار( لە كۆتاییدایە. بڕگەییە  ەكاندا )ناو، ناوی كرداریی/یفەرهەنگی

وشەكاندان. بڕگەییە خاوەكانی سەرەوە دەشێت لە  و سەرەتای گرژەكان لە بڕگەكانی ناوەوە

 و بكەرنادیاری شكاوە وابەستەی ۆلۆژییدا گرژ بنب. تەرزی هێزی كرداری بكەردیارمۆرفوشەی 

 سینی ستانداردی كوردیو یش بڕیاردەرە. نو  0_6_3 وردوو و ڕانەبوردوو(. تەرزی هێزیتافە )ڕاب

 فۆنۆلۆژیەكانەوە.و بەندە بە دەركردەی پێواژۆ  ییەفۆنیم

 

 

 



 071 |مە بڕگەییەكاننیفۆ یپێوەریانەسینی ونو
 

 

 کانسەرچاوە

 کوردی:

زانكۆی  . وەرگێڕدراو لە نامەی دكتۆراوە.ڕستەسازیی كوردیی .(6110) محەمەد ،حوییەم

 سلێامنیی.

 زانكۆی سڵامنیی. . بەرگی یەكهەم و دوهەم.فۆنەیتیك و فۆنۆلۆژیی .(6119) ---

 زانكۆی سلێامنیی. یەكهەم.. بەرگی ۆلۆژیی و تێكڵبونی پێكهاتەكانمۆرف .(6112) ---

 . شارەوانیی سلێامنیی.مۆدێلی ڕێزمانی كوردیی. (6112) و نەرمیین عومەر مەحویی، محەمەد

 عێراق.

پخانەی چا . سلێامنیی:(بەستانداردكردنی زمانی كوردیی: دروستنوسیین) مەنامە( 6102) ---

 ئەندێشە.

 

  ی:ز ینگلیئ

Chomsky, N. (1980). Rules and Representations. Columbia. 

Chomsky, N. (1982). Lectures government and banding. The Pisa lectures, 

Dordrecht   

Kiparsky, P. (1981). Explanation in phonology. Dordrecht 

Kiparsky, P.  (1985). Some Consequences of lexical Phonology. Yearbook 2, 85-

138. 

Mayerthaler, W. (1974). Einfuehrung in die generative Phonologie. Tuebingen. 


