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 کورته  چكيده

پژوهش حارض با هدف بررسی  ترصیف فعل و 

های آن در کردی کلهری در چهارچوب رصف مقوله
( انجام گرفته است. ماهیت 5111زایشی باو ر )

-شناسی انجام این نوشتار کیفی، توصیفیروش

ها از طریق مصاحبه با سخنوران تحلیلی بوده و داده

ک ردزبان گردآوری و مورد تحلیل و بررسی قرار 

ای هایم تا مقولهاند. در این مقاله کوشیدهگرفته

ترصیفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از: 

را هر های شخصی های نفی و وندهای وجه، وندوند

کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. این 

مقاله در پی پاسخی برای این پرسش است که 

چگونه فرآیند ترصیف در مورد فعل قابل بحث و 

بررسی است، و همچنین چه محدودیتی در 

ی فعل در کردی کلهری به لحاظ خصوص  مقوله

ترصیف وجود دارد. پژوهش حارض به دنبال آن است 

های رصفیونی همچون باو ر چگونه دیدگاهکه 

تواند ترصیف فعل را در این گویش ( می5111)
توجیه مناید. نتایج نشان داد که ترصیف فعل در 

کردی کلهری در چهارچوب رصف زایشی باو ر کامال  
 قابل توجیه است.

 

دانی کردنی گەر مەبەستی تاوتوێ ئەم توێژینەوە بە 

کوردیی کەلهوڕیدا لە کردار و ژێربەشەکانی لە 

 (٦٩٩١) چوارچێوەی گەردانی زایشتیی باوێر

ئەم وتارە،  ڕێبازناسییەتی دراوە. چی ئەنجام

شیکارانەیە و دەیتاکان لە ڕێگەی -وەسفی

دا هەڤپەیڤین لەگەڵ ئاخێوەرە کوردزمانەکان

دراونەتەوە و دواتر کۆکراونەتەوە و لێک

ربەشە اوە ژێر د کراونەتەوە. لەم وتارەدا هەوڵشی

گەردانییەکانی کردار کە لە کوردیی کەلهوڕیدا 

بریتین لە گیرەکەکانی ڕێژە، گیرەکە نەرێتییەکان و 

ە. ئەم و بدرێنەکەسەکییەکان بە جیا لێک گیرەکە

وتارە دەیەوێت وەاڵمێک بۆ ئەم پرسیارە بدۆزێتەوە کە 

چۆن پرۆسەی گەردان لە بارەی کردارەوە دەخرێتە 

کردن و چ سنووردارییەک ێتو بەر لێکدانەوە و تاو 

ژێربەشی کردار لە کوردیی کەلهوڕیدا سەبارەت بە 

ەو ئلە باری گەردانەوە بوونی هەیە. ئەم توێژینەوەیە 

 ڕوانگەکانی دەکات کەنیشانخاڵەش دەست

( ٦٩٩١مۆرفۆلۆژیست و وشەناسگەلێک وەک باوێر )

ی کردار لەم زاراوەیەدا ڕوون گەردان دەتوانن

کان پیشان دەدەن گەردانی کردار ەوە. ئاکامەبکەن

لە کوردیی کەلهوڕیدا لە چوارچێوەی گەردانی 

 تەواوی پاساوی بۆ هەیە. زایشتیی باوێردا بە

 

رصف  ؛فعل ؛فرآیند ترصیف واژگان کلیدی:

 کردی کلهری ؛زایشی

پرۆسەی گەردان؛ کردار؛  :وشەگەلی سەرەکی 

 گەردانی زایشتی؛ کوردیی کەلهوڕی
 



  8931 پاییز و زمستان ،1 ، ش.5. پژوهشنامه ادبیات کردی، س | 801

 

 مقدمه -1

یکی از سطوح تحلیل دستور زبان است که ساختار صورت کلامت را ابتدا از طریق کاربرد  1رصف

دهد. رصف به لحاظ سنتی از نحو که با قواعد حاکم بر ترکیب ساختار تکواژ مورد مطالعه قرار می

شود: ی اصلی تقسیم میشود و عموما  به دو شاخهها در جمله رس و کار دارد متامیز میواژه

سازی(. ی واژهمطالعه) 3ی ترصیف( و ب( رصف اشتقاقیمطالعه) 2الف( رصف ترصیفی

( بر این باور است که در دستور زایشی، رصف و نحو به صورت دو سطح 2991:112) 4کریستال

ا هطوری که بر گروهگیرند. وی معتقد است که قواعد نحوی هامنقرار منی جداگانه مورد توجه

شوند. هدف از انجام پژوهش حارض ها هم اعامل میشوند بر ساخت واژهو جمالت اعامل می

که بررسی ترصیف فعل در کردی کلهری در چارچوب رصف زایشی است، پاسخ به این پرسش 

فعل قابل بحث و بررسی است یا اینکه در این زمینه  است که چگونه فرآیند ترصیف در مورد

محدودیت وجود دارد و این قسم از کلمه در کردی به لحاظ ترصیف چندان مورد مالحظه قرار 

ی زایشی در واقع اصطالحی است که از ریاضیات گرفته گیرد. شایان ذکر است که واژهمنی

(، آن را برای 2921) 5های نحویختشده است و چامسکی در یکی از آثار خود با عنوان سا

اشاره به توانایی یک دستور به منظور تعریف مجموعه جمالت دستوری در یک زبان بکار برده 

( در دستور زایشی، نحو به 12-2719:29(. به باور دبیر مقدم )2991:222است )کریستال،

ته شده نیز در نظر گرف عنوان زایاترین بخش تلقی گردیده و کانون مطالعات نظری و توصیفی

ی نظام زبان را دهندههای تشکیلهامن( معتقد است که دستور زایشی، بخشاست. وی )

 داند.مستقل و جدای از هم می

 ی آنکردی کلهری و پیشینه -1-1
 هایترین زبانهند و اروپایی( هستند و از کهنهای آریایی )ای از زبانهای ایرانی شاخهزبان

های ایرانی مانند بسیاری دیگر روند. زبانهای هند و اروپایی به شامر میبزرگ زبانی خانواده

اند. از میان این سه دوره ی باستان، میانه و نو عبور کرده و تحول یافتهها، از سه دورهاز زبان

هایی هستند که پس از فتح ایران به دست های ایرانی نو زبانهای ایرانی، زبانتحول زبان

قرن هفتم میالدی( بتدریج در مناطق مختلفی از ایران پدیدار ) میالدی 122ها در سال عرب

های ایرانی نو که ها فارسی دری است. دیگر گویشترین آنترین و متداولشدند که مهم

                                                 
1 Morphology. 
2 Inflectional Morphology. 
3 Derivational Morphology. 
4 D. Crystal. 
5 Syntactic Structures. 
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های ساختاری و جغرافیایی به دو گروه غربی رسد بر اساس قرابتتعدادشان به صدها زبان می

 شوند. سیم میو رشقی تق

ها و ی زبانهای کردی از شاخه( معتقد است که گویش2711بیدی )رضایی باغ

 شوند که عبارتند از:های ایرانی نو غربی هستند که خود به چند شاخه تقسیم میگویش

. کردی شامل غربی یا کرمانجی در آذربایجان غربی، کردستان، خراسان، بلوچستان، 2

 وریهافغانستان، ترکیه و س

. کردی شامل رشقی در جمهوری های آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان و 1

 نیز در موصل و دوهک عراق

در اربیل، خانقین، سلیامنیه، کرکوک های کردی مرکزی که شامل سورانی ). گویش7

 در جنوب آذربایجان غربی و کردستان(عراق(، سنیعی در جنوب کردستان، و مکری )

 ی جنوبی که شامل سنجابی، کرمانشاهی، کلهری، و لری و لکی است.. کرد4

 گوید:( در مورد ایل کلهر می2734:2کشاورز )

ت. اس در طول تاریخ نقش مهمی در تحوالت کردستان، ایران و عثامنی داشته ]...[ایل کلهر 
یاران نواحی کاماگر کردستان ایران را به دو بخش شاملی و جنوبی تقسیم کنیم، و حدود آن را 

ایل کلهر همراه با گوران بزرگ در نواحی مرز بین این دو منطقه  یدر نظر بگیریم مسکن اولیه
در  اند وپلنگان و دیگر نواحی این منطقه حضور داشته یقلعههای شاهو یعنی نواحی دامنه

ی جنوب ر کردستان عراق نیز به طور سنتی در اطراف شهر خانقین کالر و دیگر نواحی گرمسی
اند پس طی یک رسی حوادث و اتفاقات به جنوب شاهراه کردستان عراق حضور داشته

 مکاناند و مرکز اصلی ایل امروز در این ـ خانقین نقل مکان کرده و ساکن شده کرمانشاه
ولی طوایف کلهر امروزه در متام کردستان ایران و عراق به طور پراکنده و گاه متمرکز  است،

شاهین دژ  های ک ردنشین ایران و عراق از جمله ایوان غرب، سقز، بوکان، مهاباد،در متام شهر 
(، ارومیه، ماکو، سنندج، ایالم، مهران و در عراق در سلیامنیه، کرکوک، کالر، )چهاردولی

 کنند. حلبچه، نواحی گرمیان زندگی می

( vor« )ور»ه و بز کوهی و ( به معنای عبور از گردنkal« )کل»نام ایل کلهر در اصل از دو کلمه 

( کنایه به چست و چاالکی و زرنگی مردم kalvorبه معنای بریدن تشکیل شده است، و کلوور )

ر ای به صخره دیگرو، به بزکوهی که از صخرهاین ایل در راه رفنت و کارهای جنگی است. از این

تباها  را درست تلفظ کنند، اش« کلوور»توانستند ها منیاند و چون فارس زبانپرد تشبیه شدهمی

 هایگفتند. تا جایی که این واژه در مکاتبات دولتی و اسناد، مدارک و حکومتآن را کلهر می

 (2731رضایی،) .وقت نیز راه یافت و از دیر باز نام این ایل به کلهر معروف گردید
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 ی کردی کلهرینمودار کلی پیشینه -1-2
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 و مطالعات مرتبط پژوهش پیشینهـ 2
ی است که نگارندگان در ذیل به برخ گرفتهانجامهایی ی ترصیف در زبان پژوهشپیرامون مقوله

 بررسی»ای با عنوان ( در مقاله2797ها اشاره خواهند کرد. احمدی )از این پژوهش

بوشهری از های به بررسی گویش« بوشهری هایگویش در فعل و اسم ترصیفی هایمشخصه

های استان نو غربی پرداخته است. وی در این پژوهش، انواع گویش های ایرانیشاخه زبان

بوشهر را از لحاظ جغرافیایی به دو بخش شاملی و جنوبی تقسیم کرده است. نگارنده با بررسی 

ر ی جنوبی و بشده در شاخههای بررسیهای ترصیفی اسم و فعل در گویشو توصیف ویژگی

ها یا بازمنایی کند که این مشخصه( به این نکته اشاره می2731بندی قطره )س طبقهاسا

زمان در افعال و یا فاقد تبلور صوری هستند و هیچ  یصوری و رصفی دارند. مانند، مشخصه

ی جانداری در اسامی. شباهت این پژوهش با ی رصفی آشکاری ندارند. مانند، مشخصهنشانه

های ایرانی نو غربی بشامر ی زباناست که کردی کلهری نیز از شاخه پژوهش حارض در این

های ترصیفی مخصوص به خود است. با این تفاوت که ها و ویژگیآید که دارای مشخصهمی

-های ترصیفی فعل را مورد بررسی قرار داده است و به مشخصهرو، تنها مشخصهپژوهش پیش

 های ترصیفی اسم نپرداخته است. 

« ساختامن انواع فعل در کردی گورانی»ای با عنوان ( در مقاله2797بامشادی و همکاران )

ای زبان هبه توصیف و بررسی ساختار ترصیفی فعل و انواع فعل در گویش گورانی که از گویش

اند که فعل در کردی ها در پژوهش خود به این نکته اشاره کردهاند. آنکردی است پرداخته

 .1 ساده، فعل .2بندی است که عبارتند از: طبقه قابل دسته 9حیث ساختامن در گورانی از 

 فعل .٦ فعل دو پیشوندی، 5. پسوندی،-پیشوندی فعل 4. پسوندی، فعل 3. پیشوندی، فعل

عبارت فعلی. پژوهش انجام شده، . 9، پسوندی مرکب فعل .٨پیشوندی،  مرکب فعل .٧ مرکب،

 ی ساکنان شهرستان داالهو از توابعگویش کردی گورانی  که لهجهبه توصیف ساختار فعل در 

کرمانشاه است، اشاره کرده است و اما پژوهش حارض همین توصیف را در کردی کلهری انجام 

 داده است. 

ساختامن فعل در گویش کرجی »( در پژوهشی با عنوان 2797احمدی و همکاران )

 ها دراند. آنگویش گرجی فریدون پرداخته ی فعل دربه بررسی ساختامن هسته« فریدون

اند که فعل در این گویش دارای ساختاری بسیار پیچیده پژوهش خود به این نکته اشاره کرده

های دستوری همچون شخص، شامر زمان، منود، وجه و غیره همگی در قالب است، زیرا مقوله

تکواژ تشکیل شده  9تواند از می ای که در این گویش یک فعلاند. به گونهیک فعل تجمیع شده

شود، ممکن است در این باشد و اغلب آنچه که در زبان فارسی در یک یا دو جمله بیان می
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 رو، به توصیفگویش با یک فعل رسانده شود. بنابراین، این پژوهش همچون پژوهش پیش

 ساختار رصفی افعال در یک گویش خاص پرداخته است. 

 شناسی پژوهشروش -3
تحلیلی به  بررسی و -پژوهش حارض در چارچوب رصف زایشی و با استفاده از روش توصیفی

ا از طریق هتحلیلی بوده و داده-ها پرداخته است. این پژوهش  کیفی از نوع توصیفیتحلیل داده

ها نیز به تأیید سخنوران رسیده اند و اصالت دادهزبان گردآوری شدهمصاحبه با سخنوران کرد

های ترصیفی فعل که در کردی کلهری عبارتند از در این مقاله سعی شده است تا مقولهاست. 

را هر کدام جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار  3های شخصیو وند 2های نفی، وند1های وجهوند

های رصفیونی همچون های مورد نظر خود از دیدگاهرو در تحلیل دادهپژوهش پیش گیرد.

ن ) (،2997کاتامبا ) ( بهره گرفته است و از این طریق سعی دارد تا 2991( و باو ر )2992ی نس 

 ترصیف فعل را در گویش مذکور مورد تحلیل قرار دهد.

 صرف زایشی    -4
نوشتار حارض، ترصیف فعل و مقوالت آن را در کردی کلهری در چارچوب رصف زایشی مورد 

توان آن را توجیه منود و به نتایجی ( می2991) 4باو ردهد که بر اساس دیدگاه بررسی قرار     می

ای از (، رصف زیر شاخه24-2991:27در این خصوص دست یافت. بر اساس نظر باو ر )

کند. در رصف، تکواژها به شناسی است که در مورد ساخت درونی صورت کلمه بحث میزبان

-ی انگلیسی ال، وقتی که واژهشوند. به عنوان مثعنوان واحدهای اساسی در نظر گرفته می

untouchables کنیم، هر کدام از این اجزاء صورتاش تقسیم میدهندهرا به اجزای تشکیل، 

و دارای بار معنایی  [ᴧn]صورت واجی ثابت  /un/معنا و توزیع خاص خودش را دارد. بنابراین 

 /touch/شود. همچنین منفی است که به عنوان یکی از پیشوندهای منفی ساز در نظر گرفته می

و  touched، touches, touchyهایی مانند صورت واجی و معنای ثابت خود را دارد و در صورت

رود، بکار می /ible/هم که در برخی کلامت به صورت  /able/ساز رود. پسوند صفتغیره بکار می

فزاید ادهد، بار معنایی مثبت نیز بدان میی رصفی کلمه را به صفت تغییر میضمن اینکه مقوله

است  [s,z,əz]ی جمع صورت آوایی سه تکواژگونه نشانه /s/و مفهوم ثابت خود را دارد. پسوند 

در زبان انگلیسی هستند و دارای مفهوم ثابت جمع است.  /s/هایی از تکواژ جمع که گونه

است  /s/و   ,/touch/,/un/ /able/دارای چهار تکواژ  untouchablesی انگلیسی بنابراین واژه

                                                 
1 Mood Affix. 
2 Negation Affix. 
3 Personal Affix. 
4 L. Bauer. 
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تکواژی ترصیفی در نظر  /s/به عنوان تکواژهای اشتقاقی و تکواژ   /able/و   /un/که تکواژهای

ا هتر قابل تجزیه نیستند و هر کدام از آنا به واحدهای کوچکهشود و هیچ یک از آنگرفته می

 ی یک تکواژ هستند. دهندهنشان

ن نامد و معتقد است که تکواژها اولین ها را تکواژ می( واحدهای اساسی واژه2992:1) 1ی نس 

واحدهای ساختاری هستند که نوعا  و نه لزوما  معنادار هستند. وی )هامن( در مورد رصف 

هاست. بخشی از مشکالت در مورد مفهوم رصف، ی ساخت درونی واژهرصف مطالعه»گوید: می

ی فنی، صورت واژه است که به شکل یک واژه ابهام در مورد واژه است. آشناترین مفهوم از جنبه

ن )هامن( هدف «. شوددر یک منت زبانی چه نوشتاری و چه گفتاری ظاهر می بر اساس نظر ی نس 

-:2997) 2کاتامباای را بتوان توصیف کرد. ای است که در آن ساختار هر واژهی نظریهرصف ارائه

 گوید:( در مورد تکواژهای قاموسی می23-21

شوند و مفهومی انتزاعی دارند. این تکواژها، مجموعه لغاتی هستند که در واژگان فهرست می
های متفاوتی از تکواژ همگی بازمنایی  seeing, seen, saw, sees, seeهای مثال؛ صورت

هستند که در یک معنای درونی مشرتک هستند، اگر چه تلفظ و امالی متفاوتی  SEEقاموسی 
 دارند.

 (1991های آن بر اساس دیدگاه باوِر )تصریف و ویژگی -4-1
 های زیر برخوردار است:( بر این باور است که ترصیف از ویژگی2991:19باو ر )

 دهد.های مختلف یک واژه را بدست میترصیف صورت :الف

 ترصیف با متغیرهای خیلی کمی در یک نظام بسته رس و کار دارد. :ب

 ترصیف در درون جمله دارای قابلیت جانشینی باالیی است. :ج

 دهد.ترصیف، مطابقه را نشان می :د

در  ق دورتر از ریشه وهای بسیاری همچون زبان انگلیسی، ترصیف نسبت به اشتقادر زبان :ه

 گیرد.ی دوم قرار میالیه

 ی خالء در صیغگان نیست.دهندهترصیف نشان :و

 مند است.ترصیف به لحاظ معنایی قاعده :ز

 صرف تصریفی -4-2
ود ش( بر این باور است که در رصف ترصیفی، تنها به بخشی از واژه پرداخته می2712کلباسی )

وعه شود که مجمرسوکار دارد. بنابراین، در این بخش تالش میکه مستقیام  با نقش نحوی آن 

                                                 
1 J. T. Jensen. 
2 F. Katamba. 
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-2712:12واژه به سبب نقش آن در جمله مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. وی )تغییرات ساخت

 دارد که:( بیان می29

که  «مرد»ی رصف ترصیفی با اشکال مختلف واژه رس و کار دارد. برای منونه؛ صورت جمع واژه
یل تشک« ها»ی جمع پسوند نشانه»و « مرد»است، از دو تکواژ « مردها»فارسی به صورت در زبان 

بن مضارع(، ) ræwی استمراری(، نشانه) -mi از سه تکواژ «روممی»شده است، و فعل مضارع 
شود ها مربوط میتشکیل شده است که به نقش نحوی این واژه æm-ی و تکواژ شناسه

 نامند.می 1لعه در رصف ترصیفی را تکواژ ترصیفیتکواژهای مورد مطا

 بررسی تصریف فعل در زبان کّردی -5
های توان وندهای وجه که خود شامل وجههای ترصیفی فعل در کردی کلهری را میمقوله

 های مختلفمختلفی است، وندهای نفی و وندهای شخصی دانست که خود، رصف فعل در زمان

ان ها در دو زمتوان به افعال سببی و ترصیف آندر خصوص فعل می گیرد. همچنینرا در بر می

ه روند کحال و گذشته اشاره کرد. افعال گذرا و ناگذر نیز قسم دیگری از افعال به شامر می

تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نهایت رصف افعال ها در کردی کلهری میترصیف آن

دهیم. از این رو، در ذیل به بحث و بررسی ه و تحلیل قرار میمجهول را در این گویش مورد تجزی

 در این خصوص می پردازیم.

 وندهای وجه -5-1
باشد که ( می-beشود. این پیشوند )وند وجه در کردی کلهری به صورت پیشوند نشان داده می

 جداگانهگردد. پژوهش حارض در ذیل بطور در وجه امری، التزامی، رشطی و متنایی مشاهده می

 دهد.هر یک از این وجوه را مورد بررسی قرار می

 وجه امری -5-1-1
طور که از عنوانش پیداست یک عشق آید که عشق از دیدگاه شاعر، هامناز ابیات فوق برمی

عذری و پیراسته از گناه است. او معشوق را به اجزایی از طبیعت که مظهر زیبایی و جاملند 

ورزد. او اگرچه از دوری و فراق یار توصیفات مبتذل جسامنی خودداری میکند و از تشبیه می

کند؛ زیرا اندوهگین است، اما برایش خوشبختی و سعادت آرزو دارد و از دوری او شکوه منی

ی عشق نزدیک بودن به لحاظ مکانی نیست؛ بلکه عشق محبت قلبی و معتقد است که الزمه

 ها به یکدیگر است.   نزدیکی دل

رود که در کردی کلهری ساخت آن به وجه امری یکی از انواع وندهای وجه به شامر می

 صورت زیر است:

                                                 
1 Inflectional Morpheme. 
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 رود.که این ساخت در حالت امری مفرد به کار می  -bɛ+ ستاک حال فعل +  ø  :الف

که این ساخت در حالت امری جمع مورد استفاده قرار  -bɛ+ ستاک حال فعل +    ən :ب 

 گیرد. می

 هایی که در زیر آمده است توجه کنید:برای منونه در این خصوص به مثال

 /xwændən« /خواندن»مصدر  -2

 / در وجه امریxwændən« /خواندن»رصف فعل  :1جدول

 خواندن(مصدر ) بخوان(امری مفرد ) امری جمع )بخوانید(

bɛ-xwæn-ən// bɛ-xwæn-ø// xwændən// 

 

 /gərdənمصدر گرفنت / -1

 / در وجه امریgɛrdən« /گرفنت»رصف فعل  :2جدول

 گرفنت(مصدر ) امری مفرد )بگیر( امری جمع )بگیرید(

/bɛ-gr-ən/ /bɛ-gɛr-ø/ gərdən// 

 وجه التزامی -5-1-2
وجه التزامی نیز از دیگر انواع وندهای وجهی است که در گویش کردی کلهری دارای ساختی 

 به صورت زیر است:

 (-bɛ+ستاک حال فعل+ )وندهای شخصی

رود. به / به کار میbajæd« /باید»/ و šajæd« /شاید»این وجه معموال با کلامتی همچون 

 های زیر در خصوص وجه التزامی در کردی کلهری دقت کنید.مثال

 / در وجه التزامیxwændən« /خواندن»رصف فعل  :3جدول

 //šajæd bɛ-xwæn-əm شاید بخوانم

 //šajæd bɛ-xwæn-əd شاید بخواند

 /šajæd bɛ-xwæn-im/ شاید بخوانیم

 //šajæd bɛ-xwæn-ən شاید بخوانند

 //bajæd bɛ-xwæn-əm باید بخوانم

 //bajæd bɛ-xwæn-i باید بخوانی
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 //bajæd bɛ-xwæn-əd باید بخواند

 //bajæd bɛ-xwæn-im باید بخوانیم

 //bajæd bɛ-xwæn-in باید بخوانید

 //bajæd bɛ-xwæn-ən بخوانندباید 

 وجه شرطی -5-1-3

از دیگر انواع وندهای وجهی، وجه رشطی است که ساخت آن در کردی کلهری نیز به صورت زیر 

 است:

 -bɛ)+ستاک حال فعل +)وندهای شخصی

های زیر مؤید این ادعا رود. منونهبه کار می /Ɂægæ/ی در کردی کلهری، وجه رشطی با واژه

 هستند.

 / در وجه رشطیxwændən« /خواندن»رصف فعل  :4جدول

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-əm اگر بخوانم

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-i اگر بخوانی

 /Ɂægæ bɛ- xwæn-əd / اگر بخواند

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-im اگر بخوانیم

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-in اگر بخوانید

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-ən اگر بخوانند

ی هایرشطی در زمان حال هستند و مثالهایی که در زیر آمده است، منونه های فوق جمالتمنونه

ر های زیافتد. در این خصوص به مثالاز جمالت رشطی هستند که در زمان گذشته اتفاق می

 دقت کنید.

 / در زمان گذشته استمراری xwændən« /خواندن»رصف فعل  :5جدول

 //Ɂægæ bɛ- xwæn-ja-m خواندماگر می

 /Ɂægæ bɛ- xwæn-ja-d / خواندمیاگر 
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 وجه تمنایی -5-1-4
 باشد:رود به صورت زیر میهای وندی بشامر میساخت وجه متنایی که یکی دیگر از انواع وجه

 -bɛ)+ستاک حال فعل +)وندهای شخصی

/ در کردی کلهری kaška« /کاشکی»/ و xowæz-jaw« /ای کاش»های این وجه معموال  با عبارت

های مختلف و معنای یکسان گیرد که البته این دو واژه دارای صورتمورد استفاده قرار می

هایی که در زیر آمده است، هستند. برای درک بیشرت کاربرد این وجه در کردی کلهری به مثال

 توجه کنیم.

 / در وجه متناییxwændən« /خواندن»رصف فعل  :6جدول

 //xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-m خواندمای کاش می

 //xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-i خواندیای کاش می

 //xwæzjaw bɛ-xwæn-ja-d خواندای کاش می

 //kaška bɛ-xwæn-ja-im خواندیمکاشکی می

 //kaška bɛ-xwæn-ja-in خواندیدکاشکی می

 /kaška bɛ-xwæn-əd/ کاشکی بخواند

 //kaška bɛ-xwæn-ən کاشکی بخوانند

 نفیوندهای  -5-2
برای منفی کردن فعل  /-nijæ/و در مواردی هم  /-mæ/و  /-næ/در کردی کلهری، پیشوندهای 

گیرند. شایان ذکر است که در این گویش برای ساخنت فعل نفی از فعل مورد استفاده قرار می

گونه فعل نهی ساخته واقع بدینشود و دراستفاده می /-mæ/و  æ/n/-امر، از دو پیشوند 

 های زیر که تأییدی بر این ادعا هستند.مانند منونه شود.می

 رصف فعل نفی از فعل امر :7جدول      

 در کردی کلهری /-mæ/و  æ/n/-ساز و استفاده از دو پیشوند منفی 

 //mæ-xæf مخواب                              /næ-xæf/ نخواب                               

 //mæ-ču مرو                                     /næ-ču/ نرو                                    

      /mæ-les/ مخیز / بلند مشو                /næ-les/ نخیز / بلند نشو                     
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استفاده  /-næ/وند ها غیر از زمان مضارع اخباری از پیشدر کردی کلهری برای نفی اکرث زمان

که ی یهاشود. مانند منونهاستفاده می /-nijæ/شود، اما برای نفی مضارع اخباری از پیشوند می

 شود.در ادامه آورده می

 زمان حال کامل

 رصف فعل نفی در زمان حال کامل  :8جدول

 در کردی کلهری æ/n/-ساز  و استفاده از پیشوند منفی

 //næ-če-jæ نرفته است

 //næ-wæti-jæ نگفته است

 /næ-xwardi-jæ/ نخورده است

 /næ-či:-mæ/ امنرفته

 //næ-wæte-mæ امنگفته

 //næ-xwarde-mæ امنخورده

 زمان گذشته ساده

 ی ساده رصف فعل نفی در زمان گذشته :9جدول

 در کردی کلهری æ/n/-ساز  و استفاده از پیشوند منفی

 //næ-wæt-əm نگفتم

 //næ-xward-əm نخوردم

 /næ-č-im/ نرفتم

 زمان گذشته استمراری

 ی استمراریرصف فعل نفی در زمان گذشته: 11جدول

 در گویش کردی کلهری æ/n/-ساز  و استفاده از پیشوند منفی 

 /næ—či-jam/ رفتممنی

 //næ-wæti-jam گفتممنی

 //næ-xwardi-jam خوردممنی

 



 883  |های آن در کردی کلهریتصریف فعل و مقوله

 

 زمان گذشته کامل

 ی کامل فعل نفی در زمان گذشته: رصف 11جدول

 در کردی کلهری æ/n/-ساز  و استفاده از پیشوند منفی

 //næ-č-ʉ̈ نرفته بود

 //næ-wæt-ʉ̈ نگفته بود

 //næ-xward-ʉ̈ نخورده بود

 زمان مضارع اخباری

 رصف فعل نفی در زمان مضارع اخباری  :12جدول    

 در کردی کلهری /-nejæ/ساز  و استفاده از پیشوند منفی

 /nijæ-xwæn-əm/ خوانممنی

 //nijæ-xwæn-i خوانیمنی

 //nijæ-xwæn-əd خواندمنی

 //nijæ-xwæn-im خوانیممنی

 //nijæ-xwæn-in خوانیدمنی

 //nijæ-xwæn-ən خوانندمنی

 های مختلفها در زمانوندهای شخصی و کاربرد آن -5-3 

 کردی کلهری دارای ساختاری به صورت زیر هستند:وندهای شخصی در حالت مفرد در 

 em/-m- اول شخص مفرد

 id/-d- دوم شخص مفرد

 d/ø- سوم شخص مفرد

 صورت جمع وندهای شخصی در این گویش به صورت زیر است:

 im- اول شخص جمع

 in- دوم شخص جمع

 en/-n- سوم شخص جمع

 وند شخصی تظاهر آوایی ندارد.در سوم شخص مفرد زمان گذشته فعل در کردی کلهری، 
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 ی سادهصرف فعل در زمان گذشته -5-3-1

وده ی فعل افز ی ساده به ستاک زمان گذشتهدر کردی کلهری، وندهای شخصی در زمان گذشته

/ در این گویش، تأییدی بر این ادعا hatən« /آمدن»های زیر از رصف فعل شوند. منونهمی

 هستند. 

 / در زمان گذشته ساده در کردی کلهریhatən« /آمدن»رصف فعل  :13جدول

 //hat-əm آمدم ) اول شخص مفرد(

 //hat-id آمدی ) دوم شخص مفرد(

 //hat-ø آمد )سوم شخص مفرد(

 //hat-im آمدیم ) اول شخص جمع(

 //hat-in آمدید )دوم شخص جمع(

 //hat-ən آمدند )سوم شخص جمع(

 زمان مضارع اخباری صرف فعل در -5-3-2

د. شوندر کردی کلهری، وندهای شخصی در زمان مضارع اخباری به ستاک حال فعل افزوده می

 / در این گویش هستند، توجه کنیم.sænən« /خریدن»های زیر که رصف فعل به منونه

 / در زمان مضارع اخباری در کردی کلهریsænən« /خریدن»رصف فعل  :14جدول

 //si:n-əm مفرد( می خرم )اول شخص

 //si:n-i می خری )دوم شخص مفرد(

 //si:n-əd می خرد )سوم شخص مفرد(

 /si:n-im/ می خریم )اول شخص جمع(

 //si:n-in می خرید )دوم شخص جمع(

 //si:n-ən می خرند )سوم شخص جمع(
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 صرف فعل در زمان مضارع التزامی -5-3-3

 رصف فعل در زمان مضارع التزامی در کردی کلهری دارای ساختاری به صورت زیر است: 

 -bɛ)+ستاک حال فعل+ )وندهای شخصی

که در زیر آمده  22/ در جدول xwardən« /خوردن»ای در این مورد به رصف فعل برای منونه

 است توجه کنیم.

 در زمان مضارع التزامی در کردی کلهری xwardən/« /خوردن»رصف فعل  :15جدول

 /bɛ-xwæ-m/ بخورم

 //bɛ-xwæ-i بخوری

 / /bɛ-xwæ-d بخورد

 //bɛ-xwæ-im بخوریم

 //bɛ-xwæ-in بخورید

 //bɛ-xwæ-n بخورند

 صرف فعل در زمان حال کامل -5-3-4
 شود:میماضی نقلی( به صورت زیر ساخته در کردی کلهری، رصف فعل در زمان حال کامل )

 ی فعل(ستاک گذشته+i / e)وندهای ترصیفی خاص این زمان+

در این زمان است توجه  /bɛrdən/« بردن»های زیر که رصف فعل برای درک بیشرت، به منونه

 کنیم.

 در زمان مضارع التزامی در کردی کلهری /bɛrdən/ «بردن»رصف فعل  :16جدول

 //bɛrd-ə-mæ امبرده

 /bɛrd-i-dæ/ ایبرده

 //bɛrd-i-jæ برده است

 /bɛrd-i-mæ/ ایمبرده

 /bɛrd-i-næ/ ایدبرده

 //bɛrd-ə-næ اندبرده
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 ی کاملصرف فعل در زمان گذشته -5-3-5

ی کامل در کردی کلهری، پیش از وندهای ترصیفی خاصی که در این در رصف فعل گذشته

های زیر که گیرد. به منونهقرار می /ʉ̈/ی فعل، مصوت زمان وجود دارد و پس از ستاک گذشته

 ی کامل است، توجه کنیم.در زمان گذشته /čIjən/« رفنت»رصف فعل 

 ی کامل در کردی کلهریدر زمان گذشته / čIjən / «رفنت»رصف فعل  :17جدول

 //č-ʉ̈-m رفته بودم

 //č-ʉ̈-d رفته بودی

 /č-ʉ̈-ø/ رفته بود

 //č-ʉ̈-men رفته بودیم

 /č-ʉ̈-n/ بودیدرفته 

 //č-ʉ̈-n رفته بودند

لت ی کامل در دو حاهای باال، پسوندهای ترصیفی در رصف فعل زمان گذشتهبا توجه به منونه

 دوم شخص جمع و سوم شخص جمع شبیه به هم هستند.

 گیرینتیجه -1 

ی ترصیف را در خصوص فعل در گویش کردی کلهری مورد پژوهش حارض فرآیندهای عمده

 است غربی ایرانی نو هایزبان از یکی کردی بررسی قرار داده است. شایان ذکر است که زبان

عالوه بر استان کرمانشاه و شهرهای  نیز و چشمگیر است ایران در آن سخنوران شامر امروزه که

ها گویش دارای کردی .دارد سخنور سوریه و ترکیه عراق، کشورهای از هاییبخش اطراف آن در

 شناسی،گویش مطالعات در. است کلهری کردی هاآن از یکی که است متعددی هایهگون و

 هر اصلی هایستون از فعل است. زیرا ایویژه اهمیت دارای گویش فعل یک ساختامن بررسی

 از را ایستادگی بیشرتین همواره زبانی هایدگرگونی برابر در و آیدشامر می به گویشی و زبان

هایی همچون اسم، فعل، صفت و گاهی از آنجایی که ترصیف شامل مقوله .دهدمی نشان خود

شود، بنابراین با توجه به پرسشی که برای انجام این پژوهش مطرح شده بود که فرآیند ضمیر می

ترصیف در گویش کردی کلهری چگونه در مورد فعل قابل اجراست یا اینکه در این زمینه 

ها به خوبی اشاره کرده است، هایی که این پژوهش بدانیافتهمحدودیت وجود دارد. با توجه به 
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گیری کرد که در مورد فرآیند ترصیف فعل در گویش کردی کلهری هیچ توان چنین نتیجهمی

 محدودیتی وجود ندارد و این فرآیند در کردی کلهری قابل توجیه است.

 پیشنهادهای پژوهش -7

 در دیگر هایپژوهش به تواندمی هاگویش در موجود ترصیفی هاینشانه و بررسی فرآیندها

پژوهش . مناید فراوانی کمک امروزی، فارسی زبان خصوص به ایرانی هایزبان و هازمینه گویش

های آن در کردی کلهری پرداخته ی اقسام کلمه تنها به ترصیف فعل و مقولهحارض از میان همه

دارند در مورد این گویش به پژوهش بپردازند توان به پژوهشگرانی که قصد است، بلکه می

انجام  ایهای ارزندهپیشنهاد کرد تا در مورد دیگر اقسام کلمه از جمله اسم، صفت و قید پژوهش

هشگران اند تا پژو ، نگارندگان به معرفی موضوعات مرتبط با نوشتار حارض پرداختهدهند. در ذیل

 به تحقیق بپردازند.ها های آتی در خصوص آنبتوانند در پژوهش

 اسم و مقوالت ترصیفی آن در کردی کلهریالف: 

 صفت و مقوالت ترصیفی آن کردی کلهریب: 

 قید و مقوالت ترصیفی آن در کردی کلهریپ: 

 فعل و مقوالت اشتقاقی آن در کردی کلهریت: 

 اسم و مقوالت اشتقاقی آن در کردی کلهریث: 

 لهریصفت و مقوالت اشتقاقی آن در کردی کج: 

 قید و مقوالت اشتقاقی آن در کردی کلهریچ: 
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