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 بررسی افعال مرکّب در گویش کلهری زبان کردی با تکیه بر آثار ادبی معاصر

 5طاهره افشار

 نگليسي، دانشگاه ايالمو ادبيات ا استاديار گروه زبان 

 2سروش زارعی

 شناسي همگاني، دانشگاه ايالم زبانارشد كارشناس

 چکیده
د كاه باا   هاا نشاان دا   ه است. بررسيدبررسي كرزبان كردی، با تکيه بر آثار ادبي معاصر گويش كلهری در را  مركّبافعال  پژوهش پيش رو

كنناد  يعناي افعاال سااده باا       را در زباان پار ماي    خألو پيشوندی، اين  مركّبفعال به محدوديت افعال ساده در بيان معاني مختلف، ا توجّه

سازند. ايان تركيباات واحاد كاه معااني       اسم، صفت، قيد، پيشوند و... تركيبات واحدی را مي ازجملهشدن با عناصر موجود در زبان تركيب

هاای پاژوهش    . دادهشاود  ماي بررساي   گويش كلهاری  ختواژیساحاضر پژوهش  هند. درد ي از زبان را تشکيل ميفعلي دارند، بخش مهمّ

های شعر كردی و ضبط گفتار گويشوران باومي اساتفاده شاده     برای اين منظور از كتاب وآوری شده  ای جمع توصيفي و كتابخانه صورت به

ی ند. در كارد شاد  وتحليل تجزيه و وجود دارد، مطابقت داده مركّبافعال  رةي كه دربابا نظريات مهمّ شده یآور جمعهای  سپس داده  است

مركز و اصاطالحي، قابال تشاخي      برون صورت بهمركز و انباشتي و گاهي نيز خارج از خود تركيب و كلهری تركيبات فعلي، گاهي درون

ي هساتند، در  هساته پاياان   صورت به مركّباين است كه برخالف زبان فارسي معيار كه در آن افعال  گربيانها  همچنين بررسي داده  هستند

تاوان گفات كاه افعاال      تاريخي نيز مي ازنظرآغازين وجود داشته باشند. پاياني و هستهتوانند به هر دو صورت هسته مي مركّبكردی، افعال 

 كردی همانند فارسي رو به گسترش بوده و هستند. مركّب

 .معاصر، تركيبات فعلي، گويش كلهری، آثار ادبي مركّبفعل ، فعل ساده: هاکلیدواژه
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 مهمقدّ -5

 انیديدهشناسان همیواره كوشیتي و زباناند كه دستورنويسان سنّمختلفي تشکيل شده هایهكلمات، از مقول

معتقدنید  (3: الیف 1131)ند. انوری و احمدی گيوی كنگوناگون بررسي  یهادگاهيدرا از  هاآنهريک از 

. از ايین جملیهشیبه، صفت، قيد، حیرف و در زبان فارسي هفت نوع كلمه وجود دارد: فعل، اسم، ضمير

: 1134) . وحيیديان كاميیاربررسیي شیودويژه طور بهكالم است كه بايد  مهمّ هایهميان فعل يکي از مقول

. مركّیبكنید: سیاده، پيشیوندی، نوع تقسيم مي هبه س دهندهليتشکساختمان و اجزای  ازنظرفعل را  (15

كیه وی حیاليكنید، درتجاوز نمیيسيصد فارسي از  ةفعال سادمعتقد است تعداد ا (32: 1134)طباطبايي 

 ييتنهابیهتواننید ت محدودبودن نميعلّشمارد. افعال ساده يا بسيط بهرا برمي مركّبفعل هزار سهبيش از 

روی پیژوهش آينید. كمک زبان ميو پيشوندی به مركّبافعال  ،بنابراين  مفاهيم برآيند مةتبيين ه ةعهد از

: 1731) 4بنیدی تیاريخي ارانسیکي. در تقسيماست مهم بسيارشناسي، ختلف از ديدگاه زبانهای مگويش

 یهیازبان ةشیود كیه خیود، زيرشیاخمحسوب مي يشمال غرب ةايراني شاخ یهازبان، كردی جزو (147

گيرنید  قرار مي 1هندواروپايي یهازبان ةخود ذيل شاخ ةنوببههندوايراني نيز  یهازبانهندوايراني بوده و 

در آن، برخیي  مركّیبافعیال  و استآن  ةهای زيرمجموعپس كردی زبان است و كلهری يکي از گويش

سعي شده با تکيه بر آثار ادبي معاصیر از زوايیای  پژوهش حاضرخود را دارند كه در  خاصّ یهايژگيو

 پرداخته شود. هاآنگوناگون به 

 ساختواژه و برخی مفاهیم بنیادی -2

واژه اطیال   يسیاختار درونی ةبه مطالعی يند،گومي يزموارد بدان صرف ن يكه در برخ يزیچ ياساختواژه 

از  هريک با طتبادر ار هاواژه رساختا به كه ستا شناسیينباز علمای از شاخهعبیارت ديگیر، به  شوديم

، هیانآكه شناخت  رنديگيم. مفاهيم گوناگوني در اين شاخه قرار پردازديم نحو و فصر ت،صو مباحث

: 1133)الیديني ةيکي از اين مفاهيم اسیت كیه مشیکو 5واژه .ی استدر هنگام ورود به اين شاخه ضرور

توانید دليلیي باشید برخالف تکواژ، تشخي  و تعيين مرزهای آن ساده نيست و اين مي استعتقد م (11

 نتاكنوا امّیی  نددار نظر  فاتّا واژه، بانيز تقعيّوا ردمودر  همگيشناسییان نبازه كییبییاوجودی نکییهيابییر 

واژه خود انواع مختلفي دارد  براساس نظیر انیوری و  دهند. ئهارا آناز  قيقيد و جامع تعريفاند نتوانسته

 ةواژشیود. تقسیيم مي مركّیبساختمان به دو شیکل سیاده و  ازنظر واژه (74: ب 1131)احمدی گيوی 
                                                           

4. I. Oranskij  

5. indo - european 

6. word 
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نتوان آن را بیه دو بخیش يیا بيشیتر تقسیيم  تشکيل شده باشد و اژتکو يکاز  تنها ای است كهواژه ده،سا

سیاخته شیده  اژ،تکو چند يادو  تركيباز ای است كیه نيز واژه مركّب ةواژ«. بد» ،«علي» ،«آمد»مانند   كرد

واژه  ةندزسا ایجزا ستا ممکن داريمعنی عنصر يکو  پايه يک ،كه در اين حالیت مند«درد» است  مانند

 هند.د تشکيلرا 

 اژهانواع ساختو -5-2

هیا شود و همچنين روابیط پايیهای كه وند بر آن افزوده ميساختواژه را برحسب رفتار وندهای آن و پايه

سیازی اشیتقاقي، . واژه3و سیاختواژة تصیريفي 7توان به دو گروه تقسيم كرد: ساختواژة اشیتقاقيباهم مي

كنید. سیاختواژة ررسیي میيهیای قاموسیي را بای از ساختواژه است كه روابط ساختواژی بين واژهشاخه

. هرگاه يک ستاک با يک وند همیراه شیود و در 3شود  اشتقاقي و تركيبياشتقاقي، به دو بخش تقسيم مي

اين مسير، مقولة ستاک تغيير كند، فرايند اشتقا  صورت گرفته است. اگر دو ستاک باهم تركيب شوند تیا 

ای اسیت كیه   بنابراين، واژة تركيبیي واژهاستستاک ديگری را توليد كنند، فرايند تركيب صورت گرفته 

حداقل دو ستاک را بالقوّه در خود دارد و درنتيجه دو ريشه نيز دارد. سیاختواژة تصیريفي نيیز بخشیي از 

دهید. صیيغگان، يیک دسیته عناصیر زبیاني ، بخش اصلي آن را تشکيل مي12ساختواژه است كه صيغگان

هیای كنید، بلکیه صیورتة تصريفي طبقة واژه تغييیر نمیيهستند كه ويژگي مشتركي دارند. در ساختواژ

طور معمول طبقة كلمیه سازی، بهشوند. در واژهمختلف كلمه براساس الزامات نحوی در جمله نمايان مي

  های همان كلمیه هسیتندشده تنها گونههای صرفكند  امّا با توجّه به اينکه در تصريف، صورتتغيير مي

 دهد.يير نميتصريف طبقة كلمه را تغ

 مرکّبو فعل  فعل ساختواژی دربارة هایهنظری -9

شناسان بیوده اسیت. فعیل، تي و زباندستورنويسان سنّ توجّههمواره مورد از انواع كلمه،  يکي مثابةبهفعل 

سیاخت  اعم از ساخت اشتقاقي و تصريفي داشته باشید. تواند ساخت دروني،ای صرفي است و ميپديده

پین  الگیوی  نهیات (43: 1173)ناتل خیانلری  راساس نظرر فارسي بسيار محدود است و باشتقاقي فعل د

لين كتاب دسیتوری زبیان اوّ ديگرانواژی و ناگذر دارد. قريب و گروه، مركّباختاری ساده، پيشوندی، س

 گونیهنيا ،ل كتیاب، فعیلدر جلید اوّ  روش جديد برای تدريس در دبيرستان تیلليف كردنیدفارسي را به
                                                           

7. derivational morphology 

8. inflectional morphology  

9. compounding 

10. paradigm 
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است كه داللت كنید بیر  یاكلمه ،اصطالح فعل است و فعل در ،يکي از اقسام سخن»تعريف شده است: 

: 1172)« آينیده.گذشیته، حیال و  هگانهای سهآن از ذاتي در يکي از زمان حصول معني مصدر و حدوث

33) 

بلکیه از  فعلي است كه ساختمان واژی آن بسیيط نيسیت، مركّب( معتقد است فعل 1175) دبيرمقدم 

 ةای يیا قيید بیا يیک سیازغير فعلي همچون اسم، صفت، اسم مفعول، گروه حرف اضافه ةپيوند يک ساز

سیازی بیا معتقد است چنیدين فراينید واژه مركّبوی با اين تحليل تازه از فعل  فعلي تشکيل شده است.

د. او اين فراينیدها را دخيل هستن مركّبمختلف زايايي در واژگان زبان فارسي در تشکيل فعل  هایهدرج

تیوان گفیت كیه در ايین ديیدگاه ميبیا توجّیه بیه كند. بندی ميي تركيب و انضمام دستهدو عنوان كلّ با

فعیل سیاده  ةشیداند، جزء فعلي، صیورت واژیتركيب درست شده ةي كه به شيومركّبافعال  ةزيرمجموع

دو شیکل انضیمامي و تركيبیي، اشیکالي از كند. اگرچه هرنوع عمل ايفای نقش مي ةنشان مثابةبهاست كه 

 ديجاا تركيبي دخو مسییتقيم لمفعو با، فعل يک ويییژهبییه ،كلمه يک منضمادر اا هسییتند  امّیی مركّییبفعییل 

 .كنديم حفظرا  دخو صليا ینحو نقششود كه مي

 كلمه صليا ینحو نقش در تركيیب،كه  وجیود دارد توتفا ينا اامّ ،ستم انضماا ماننداگرچه تركيب  

. وی كیرد( مطیرح 1337كريمي )نيز ابتدا را  13و انباشتي 11اصطالحي مركّبافعال  ةنظري .شودينم حفظ

كنید و معتقید تقسیيم مي 14و بخش غيیر فعلیي 11را به دو بخش فعلي كه شامل فعل سبک مركّبافعال 

 تنهیانیهدر آن،  يفعلی ريیغعنصیر  در فارسي ايین اسیت كیه مركّبو گستردگي فعل  اييت زاياست علّ

 هیایهتوانید از مقولیمختلف فارسي مانند اسم، صیفت، قيید و... باشید، بلکیه میي هایهتواند از مقولمي

بیاال را شناسیايي و عنیوان  مركّیبمعنیايي، دو نیوع فعیل  ازنظرسپس   ديگر نيز باشد یهازبانمختلف 

قابیل حصیول  هیاآناجزاء  از جمع معنای هاآني انباشتي، فعلي است كه معنای كلّ مركّبكند كه فعل مي

 دست نيايد.ي آن از جمع معنای اجزاء آن بهاصطالحي، فعلي است كه معنای كلّ مركّبا فعل باشد  امّ

 11ترکیب -1

 ( عبیارت اسیت از31: 1131)شیقاقي  ازنظیراسیت كیه « تركيب»سازی در زبان، واژه یهاروشيکي از 

اژگاني )آزاد يا وابسته( و تکیواژ آزاد دسیتوری يیا دو بسيط يا تکواژ و ةكنار هم گذاشتن دو يا چند واژ»
                                                           
11. idiomatic 
12. compositional 
13. light verb 
14. non verbal element 
15. combination 
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از دو تکیواژ آزاد واژگیاني، « شیبنم» ةبرای مثیال، كلمی  «ساختن يک واژه جديد منظوربه طيبس ريغ ةواژ

واژگیاني و يیک تکیواژ آزاد  ةاز دو تکیواژ وابسیت« گيیرودار»واژگاني،  ةاز دو تکواژ آزاد و وابست« دلبند»

در فراينید تركيیب ممکین  ازآنجاكیهاند. ساخته شده غير بسيط ةاز دو واژ« یسورهچهارشنب» و دستوری

سیازی ايین فراينید، در واژه ،اسم، صفت، فعل و... شیركت داشیته باشیند مانندمختلفي  هایهاست مقول

و « بیادگير» مركّیبمثیال در كلمیات  بیرای  داردمختلفیي نيیز  یهیايدگيچيپگستردگي زيادی داشته و 

برابر دانسیت. يکیي از « گرفتن باد»را با « گرفتن باج»توان ا نميامّ  اگرچه ساخت مشابهي دارند« رگيباج»

 را فعیل يیک نقیش يکیديگر بیا ،مركّب فعل ةدهای سازنواژهكه در آن،  است مركّبانواع تركيب، فعل 

تیاكنون،  شناسیان. زبانندشیوواژگاني در واژگان اهل زبان ذخيره مي یواحد مثابةبه باهم و كنندمي بازی

 را مركّیب فعیل ةدرسیتي محیدودتیوان بههمیين دليیل نمياند و بیهبه اجماع نرسيده مركّببر سر فعل 

ای بسیيط و واژه ي، فعلي است كه از تركيب فعلیمركّبتوان گفت فعل مي يكلّ طوربها كرد، امّ  مشخّ

 و «برداشیتن»، «شیتندا دوسیت»، «زدن بيیرون»، «كردن اجرا»، «خوردن زمين»مانند  شودديگر ساخته مي

 «.دررفتن»

 در کردی کلهری مرکّبافعال  -1

كردی كلهری موجود نيسیت تیا بتیوان ماننید زبیان فارسیي  تاريخي آثار مکتوب چنداني دربارة ازلحاظ

ن تیوان گفیت در قیرواظهار نظر كرد  لیذا نمي مركّبسير نزولي افعال ساده و سير صعودی افعال  ةدربار

ود جبیاوانید. داده مركّیبساده وجود داشته كه امروزه جای خود را به افعال  صورتبهگذشته چه افعالي 

كیردی و مقايسیه بیا  ةو شیمارش و ثبیت يکايیک افعیال سیاد« التر ههخوه»طي بررسي فرهنگ  اين،

ردی كی ةفعیل سیاد 314از گويشیوران بیومي منطقیه، تعیداد  شیدهضبطهای موجود در محیاورات داده

، اند، نزديیک اسیتهم ذكر شیدهسيصد كه تا  فارسي ةتعداد، بسيار به افعال ساد ازلحاظشناسايي شد كه 

تعداد زيادی از اين افعال ساده، در زبان كیردی دارای معیادل كه   شد مشخّ آمدهعملبها طي بررسي امّ

 است: بيان شده ها در جدول زيردر زبان فارسي هستند. برخي مثال مركّب

 فارسی مرکّبدارای معادل  ةبرخی افعال ساد (.5)جدول 

 فارسی مرکّبمعادل فعل  تلّفظ کردی ةفعل ساد

 كردنله /tɛliqanɛn/ تلیقانن

 كشيدنجيغ /qiʒanɛn/ قیژانن

 رفتنخواب /tӕzijan/ زیانته

ه در ايین البتّی  دارنید مركّیبند كه در كردی معیادل هستهمين ترتيب در فارسي هم برخي افعال ساده به
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همیان  گيری با انیدک تغييیری در دسیتگاه آوايیي مقصید بیهفرايند قرض ةواسطبهميان برخي افعال نيز 

همان صورت، سیاده  داشته باشند و هم به مركّبتوانند هم معادل شوند و برخي نيز ميمي تلفّظصورت 

 جدول زير:مانند   شوند تلفّظآوايي  ازنظر يبا تغيير اندك

 یا ساده مرکّبفارسی دارای معادل  ةبرخی افعال ساد (.2)جدول 

 تلّفظ ساده صورتبهمعادل کردی  مرکّبفعل  صورتبهمعادل کردی  فارسی ةفعل ساد

 /qyta dain/ -- قیوتا داین بلعيدن

 //tʃӕspanɛn س پاننچه -- چسباندن

 /gɛl dain/,/tʃӕrxanɛn/ رخاننچه گل داین چرخاندن

 قرضیي كیه ةجدول زير، همانند فارسي، تمايل دارد هنگام ورود افعال ساد یهامثالمانند  زبان كردی 

 استفاده كند. مركّبشوند، از افعال ديگر وارد مي یهازباناز 

 کردی مرکّبقرضی دارای معادل  ةبرخی افعال ساد (.9)جدول 

 مبدأزبان  ةواژ تلّفظ مرّکبافعال  صورتبهمعادل کردی 
 faks kɛrdɛn/ fax/ کردنفاکس

 xyrd kɛrdɛn/ change/ خیوردکردن

 masaʒ dain/ massage/ ماساژداین

هیای گيیری از زبانتوان نتيجه گرفت زبان كردی نيیز هماننید فارسیي درصیورت قرضميناخواه خواه 

بیا دهید ن ميها نشابررسي گيرد.كار ميكند و در زبان خود بهترجمه مي مركّب صورتبهرا  هاآنديگر، 

چشیم مقابیل افعیال سیاده بيشیتر بیه فارسي در مركّبافعال  یريكارگبهدوران معاصر، به  ترشدننزديک

ترتيیب ، به«صرفيدن»و « كوشيدن»، «گشودن»ای همچون افعال ساده یجابهامروزه  كهیطوربهخورد  مي

كه در جیدول زيیر  گونههمانشود. استفاده مي« كردن صرف»و  «كردن كوشش»، «كردن باز» مركّبافعال 

 نيز وجود دارد: مركّبكردی به افعال  ةل افعال سادتوان ديد، اين روال در سير تحوّمي

 مرکّبتحول افعال ساده به  (.1)جدول 

 فعل فارسی تلّفظ (مرکّب) کردی جدید فعل تلّفظ فعل کردی قدیم )ساده(

 كردنخسورا /kona kɛrdɛn/ کۆناکردن /sɛmanɛn/ سمانن

 كردنپاک /pak kɛrdɛn/ کردنپاک /sɛřanɛn/ سڕانن

 كردنآب /aw kɛrdɛn?/ کردنئاو /tawanɛn/ تاوانن

 كردنباز /wa kɛrdɛn/ کردنوا /tʃӕkanɛn/ کاننچه

 كردنگريه /girӕ kɛrdɛn/ کردنگیره /girɛsɛn/ گیرسن

 كردنقهر /qar kɛrdɛn/ کردنقار /turijan/ توریان
 

 



 47/دی )گويش كلهری( با تکيه بر آثار ادبي معاصر بررسي افعال مركّب در زبان كر
 

 مرکّبال پرکاربرد کردی در ساخت فعل افع -6

ر بيشیتو  اسیت، عنصر فعلي است كه شامل تعدادی فعل ساده و ثابت مركّبفعل  ةيکي از عناصر سازند

مورد از اين افعال ثابیت اسیتخراج شید كیه در هفده شوند. در كردی، ساخته مي هاآناز  مركّب هایفعل

 اند:جدول زير آورده شده

 کردی مرکّبرکاربرد در ساخت افعال افعال پ (.1)جدول 

 معنای فارسی آوانگاری فعل کردی ردیف
 كردن kɛrdɛn کردن 1
 دادن dain داین 3
 آمدن hatɛn هاتن 1
 آوردن hawɛrdɛn هاوردن 4
 بردن bɛrdɛn بردن 1
 بستن bӕsain ساینبه 5
 خواستن tuwasɛn واسنتو 7
 خوردن xuwardɛn ۆواردنخ 3
 داشتن daʃtɛn داشتن 3
 ديدن din دین 12
 رفتن tʃin چین 11
 شدن بودن/ bin بین 13
 ساختن sazin سازین 11
 كشيدن kiʃain کیشاین 14
 گرفتن gɛrdɛn گردن 11
 گذاشتن nain ناین 15
 گذاشتن hiʃtɛn هیشتن 17

 کردن -6-5

ارسیي كیاربرد دارد و در كیردی و ف مركّیبترين فعل سبک است كه در ساخت افعال راي « كردن»فعل 

شود، گیاهي تركيیب برخیي موارد تنها نقش جزء صرفي را دارد. چنانکه در جدول زير مشاهده مي ةهم

 شود.عناصر غير فعلي با اين فعل، جانشين فعل ساده مي

 «کردن»کاربرد فعل سبک  (.6)جدول 

 معنی فارسی تلّفظ مرکّبفعل  تلّفظ فعل ساده

 كشيدنجيغ / qiʒӕ kɛrdɛn/ کردنقیژه /qiʒanɛn/ قیژانن

 كردنناله / nyzӕ kɛrdɛn/ کردنوزهین /nyzanɛn/ نیوزانن

 كردنجنگ / ʤӕŋ kɛrdɛn/ کردنجنگ /ʤӕŋin/ جنگین



 1131 زمستان، 11های غرب ايران، سال سوم، شمارة ها و گويش/ فصلنامة مطالعات زبان43
 

 گوناگون اين فعل با ديگر كلمات از اين قرار است: تركيباتا امّ

 الف( ترکیب با اسم

 .(13: 1133 ،آهنگرنژاد) کردنی ئومێدقارتهشه یمنه( 1
/mɛnɛi ʃӕqartɛi ?omid kɛrdɛn/ 

 دنبال كورسوی اميد گشتن.به

 ب( ترکیب با صفت

 .(7: 1133 ،الفتي) مڕ بکهتهنیا راو لیوی وه تهبیلن له ناو باخ سه( 3
/bilɛn lӕ naw baxɛ sӕraw lɛwɛ wӕ tӕnia tӕr bɛkӕm/ 

 لبانم را تر كنم. ييتنهابهبگذاريد در باغ سراب 

 ترکیب با صفاتی که معنی قید دارندج( 

 .(3:1133، آهنگرنژاد) یکهوا نیهی گڕێ له ڕیو من و ت رانه گهر دهفهسه( 1
/sӕfӕr dӕranӕgɛi gɛrɛ lӕ ry mɛnu tɛ wa nijӕkɛi/ 

 كند.روی من و تو باز نميای بهخود را لحظه سفر درِ

 داین -6-2

 مركّیبدر افعیال « دادن»و « زدن»است كه بیه دو مفهیوم  «داين»دومين فعل سبک پركاربرد كردی، فعل 

درصورت تركيب بیا تنها كرد، اين است كه  توجّهاين فعل بايد به آن  رةي كه دربامهمّ ةرود. نکتكار ميبه

كیار رود، فعیل همراه ايین فعیل بیهاسم ذات به كهدرصورتيزيرا   بسازد مركّبتواند فعل اسم معني، مي

 زير: هایمثالمانند   ودشساده محسوب مي

 .(3: 1133 ،قنبری) (مركّب)فعل  گل دانوه خیۆنمان ئاسیاو  (4
/wӕ xynɛman? asiaw gɛl dan/ 

 چرخاندند.با خونمان آسياب را 

 .(3: 1132 ،عبادتيان) )فعل ساده( وه پێ سدانه راوشهوم نیوشی س له واران شهمه( 1
/mӕs lӕ waranɛ ʃӕwɛm nyʃi ʃӕraw danӕs wӕ pɛ/ 

 اند.اسم ذات( به من دادهشراب )مست باران شب هستم گمان نکني كه 

 و انباشتی اصطالحی مرکّبافعال  -7

 نقیل ازكنید. وی بیهآن بحیث مي دربیارة ليتفصیبهكنید و بندی اشیاره مي( به اين تقسيم1337كريمي )



 43/دی )گويش كلهری( با تکيه بر آثار ادبي معاصر بررسي افعال مركّب در زبان كر
 

ي آن پيیدا ی بين اجزاء و معنیای كلّیاتوان رابطهدر اصطالحات، نمي»گويد: مي (73: 1331) 15كيپارسکي

كننید و اذعیان هیا رد ميبیا ذكیر برخیي مثال ( اين ديدگاه را1334) و ديگران 17نانبرگ كهدرحالي «.كرد

 یبنیددرجهمعنیای اصیطالحات از  ينوعبیهنيسیتند و  گونیهنيااصیطالحات  ةدارند كه هميشه همیمي

 مثال: رایبرخوردار است  ب

6) A. take advantage of                                                                                   شدنمنتفع 
B. pull string                                                                             كردن      یبازيپارت

توان معنیای مي ينوعبهمعنای انباشتي دارند، يعني  بلکه ،دنآنان معنای تركيبي ندار ازنظراين دو مثال،  

عکس، برخي اصطالحات مانند مثال زير، از پيچيیدگي بيشیتری را بدريافت كرد  امّ هاآني را از اجزاء كلّ

 دست آورد.، معنايشان را بههاآناجزاء  ةتوان با تجزيبرخوردارند و نمي

 .Kick the bucket 7) A                                                                            مردن              

  B. Apple polisher                                                                                      خوارپاچه

 :مثال رایب نامه وارد كرددر لغتدوم را  دستةبايد كه تنها معتقدند  هاآن

 .(33: 1133 ،يالفت) یشتر دهنه کرماشان له لید دێرێ نه سه دامه پاواواڵت کورده ماڵه یل ( 3
/wɛłatɛ kordӕmałɛil damӕ pawa nӕ kɛrmaʃan lӕ lid dɛrɛ nӕ sӕrdɛiʃt/ 

 سرزمين كردها را گشتم نه در كرمانشاه از تو يافتم نه در سردشت.
 .(33: 1133 ،يالفت) ی پارو پێرارهخت وادهم وههه      کووچ و کووچ باره  کردنباریل ماڵه( 3

/małɛil bar kɛrdɛn kutʃu kutʃ barӕ                hӕm wӕxtɛ wadɛi paru  pɛrarӕ/  

   های گذشته موعد كوچ است.مانند سال بازهمرفتند  نجايازا يکييکيها خانه

انباشییتي يییا  ازنظییرت مییورد اشییاره اصییطالحا ،پيداسییتگفتییه پییيشهییای در مثالكییه  طورهمییان 

 ة( درجی5( نسیبت بیه مثیال )7مثیال ) مركّیبفعل زيرا بودن از يک درجه برخوردار نيستند  اصطالحي

 ةدسیت آورد. طبیگ گفتیتوان از خود تركيیب بیهبخشي از معنا را مي يعني  داردبودن كمتری اصطالحي

 ةي ذكیر شیوند كیه از آخیرين درجیمركّبیافعیال  دسیته ازآننامه در لغتبايد ( 1334) ديگراننانبرگ و 

ايین  نباشید.دسیتيابي هیا قابیل معنیای آن از اجیزاء آن وجیهچيهبهبودن برخوردار هسیتند و اصطالحي

ای امکان درک معنا از جمیع اجزايشیان، كیار سیخت و پيچيیده ازنظرهای اصطالحي بندی ساختدرجه

 شود.سمت معناشناسي ميکي بهاست و باعث انحراف پژوهش از مسير مورفولوژي
                                                           

16. Kiparsky 

17. G. Nunberg 
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 مرکّب فعلدر  58آییباهم -8

 طور كلّیيبیه یو. معنايي خود مطرح كرده است ةدر نظري (1335)  13اصطالحي است كه فرث آييباهم

 ،كیردن تركيبیات مشیخّ زباني را معنابنياد فرض كرد نیه دسیتوری و آن را بیرای ناميیدن و ةاين پديد

يکیي از  ،شیينينهم نظیر اوبه. كار بردبه، در زبان هاآنطالحي و بسامد وقوع اص - ييمعنا ةبراساس رابط

در هر زباني وجیود  يفعل ريغتوان گفت، برخي عناصر مي مركّبافعال بارة . درهای بيان معني استشيوه

همراهي فعل ديگیری را  ةاجاز 32شوند و قواعد گزينشيبا يک عنصر فعلي خاص همراه مي تنهادارد كه 

غيیر يافت كه عنصر را بسياری  مركّبها و افعال توان ساختبنابراين در كردی نيز مي  دهندنمي هاآنه ب

كیه  یاگونیهبههنگام تركيب با افعال ديگر، از ايین محیدوديت برخیوردار اسیت موجود در آن، به فعلي

 زير: مانند مثال  اندبرخي عناصر غير فعلي فقط با يک فعل ساده ديده شده

 زدنفرياد  /qał kɛrdɛn/ کردنقاڵ ( الف.12

   كردندعوا درست  /qałow nain/  قاڵۆو ناینب. 

   برن [] دنيكشقد  /tʃɛł kishain/ چڵ کیشانج. 

   گرفتنكن  عزلت  /kɛrʤɛgӕ kɛrdɛn/ کردنکرجگه د.

بیا تواننید نمي تنهانیهانید كیه گره خورده با افعال يادشده یاگونهبه غير فعليهای باال عناصر در مثال 

در خارج از تركيب فعیل « كرجگه» مانند واژة هاآني وجود برخي از افعال ديگری همراه شوند، بلکه حتّ

توانید هيچ فعل ديگیری نمي شود،های زير ديده ميكه در مثال طورهمانر است  و غير قابل تصوّ مركّب

 همگي غيردستوری هستند. های حاصلبا اين عناصر غير فعلي همراهي كند و ساخت

   /qał gɛrdɛn/ قاڵ گردن ( الف.*11

 /qał dain/ قاڵ داینب. *

 /tʃɛł dain/  چڵ داینج. *

 /kɛrʤɛgӕ byn/ کرجگه بیون. *یه

 یجدانشدنجداشدنی و  مرکّبافعال  -3

در  مركّیبپرداخته است و معتقید اسیت تشیکيل فعیل  مركّببه بحث افعال  ليتفصبه( 1331برجسته )
                                                           

18. collocation  

19. A. Firth 

20. selectional rules 



 11/دی )گويش كلهری( با تکيه بر آثار ادبي معاصر بررسي افعال مركّب در زبان كر
 

كنید. تقسیيم مي يجدانشدنجداشدني و  است. وی اين افعال را به دو دستة واژی زايا ةبان فارسي پديدز

 آورد:جداشدني و جدانشدني مي مركّبهايي از افعال نظر خود مثال دييتلاو برای 

 تقاضا را كرد.( الف. حسن از ما اين 13

 ه را زد.حقّب. جواد به ما اين 

 نفس را زد.ج. * او اين 

 . قدم را زدد. * علي اين 

 (313: 1331 ،برجسته)

 هیامثالاند  در ايین في افعال جداشدني آورده شدهشاهد برای معرّ مثابةبههای )الف و ب( افعالي در مثال

ا در امّی  شیده اسیت« ه زدحقّی»و « تقاضیا كیرد» مركّیبافعال  نصر سومي، باعث جدايي عناصر اصليع

و « زدننفیس» مركّیبجدانشدني آمیده اسیت، افعیال  مركّبوجود افعال  دييتلهای )ج و د( كه در مثال

دسیت دسیتوری بیه فاصله بيندازد، جمالت غير هاآنشدن نيست و اگر عنصری بين قابل جدا« زدنقدم»

توان به اين نتيجه رسيد كیه در زبیان كیردی كردی، از اين ديدگاه مي مركّبخواهد آمد. با بررسي افعال 

نکیات قابیل هیای زيیر، بیا ذكیر مثالا جداشدني و جدانشدني وجود دارد، امّ صورتبه ركّبمنيز افعال 

 :شوندبيان ميدر اين رابطه  توجّه

 )چرخاندش(   /xɛrɛ da/  خڕی دا( 11

 )بد چرخاندش(  /da ɛgɛnӕg ɛrɛx/  دا نێگێگهخڕ 

 )بلند كرد(   /hɛ:z da/  هێز دا( 14

 ندمان كرد()بل  /man daɛ:zɛh/  دا مانهێز

   )كن  عزلت گرفته(  /kɛrʤɛgӕ kɛrdɛ:ӕ/ کرجگه کردیه( 11

 عزلت گرفته؟(كن   )چرا /ӕ:ɛrdɛra kɛ? ӕgʤɛrɛk/ کردیه؟ ئراکرجگه 

   دهد()گوش مي  /guʃ dɛ:d/  گوش دێد( 15

 دهد()گوش نمي  /d/ɛɛniy ʃgu:  یێد نیگوش 

 آورد()جوش مي  /ʤuʃ tiyӕrɛ/ جوش تیه رێ (17

 آورد()ديگر جوش نمي  /ɛrɛtӕdi ni ʃuʤ/ نیه ترێ دیجوش 

عناصر ديگیری همچیون صیفت، ضیمير  با، مركّبشود، افعال های باال مشاهده ميكه در مثال گونههمان
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اند. اگیر سیاختار از هم جدا شیده 33یديتلكو عناصر  31سازيمنفصل مفعولي، ضماير پرسشي، عناصر متّ

، مركّیبكیه تمیام ايین افعیال  آيیددسیت میيه شود، اين نتيجیه بیهمالحظبا دقت  يادشده مركّبافعال 

 مركّیبپاياني كیردی، افعیال هسیته مركّیبافعیال توان نتيجه گرفیت كیه بنابراين مي  هستند يانيپاهسته

افعیال  كهدرصیورتيا امّیگفتیه از هیم جیدا شیوند  توانند با يکي از عناصر پيشجداشدني هستند كه مي

ضیماير  تنها با هاآنشدن نيستند و جداسازی آغازين ظاهر شوند، قابل جداهسته تصوربهكردی،  مركّب

 مثال: رایب است  ريپذامکانصل مفعولي متّ

          )سرآمد(   /hatӕ sӕr/ رهاته سه( الف. 13

 )بد سرآمد(  /hatӕ gӕn sӕr/ رن سههاته گه*ب. 

 د(    روخواب مي)به  /tʃudӕ xӕw/ وچووده خه( الف. 13

 رود(خواب مي)چرا به  /tʃudӕ ?ɛra xӕw/ وچووده ئرا خه*ب. 

 )جلو انداخت(  /dada war/  رداده وه ( الف.32

 )ما را جلو انداخت(  /dadӕmanӕ wӕr/ رمانه وهداده ب.

 )آب كرد(  /kɛrdӕ ?aw/  کرده ئاو ( الف.31

 ها را آب كرد()آن  /kɛrdɛ:janӕ ?aw/ ێانه ئاوکرده ب.

 مرکزمرکز و بروندرون -51

اسیتفاده  21مركزو برون 29مركزهای تركيبي، از اصطالحات درونهنگام بررسي ساختشناسان گاهي زبان

مركز، تركيبي است كه يیک هسیته دارد و هسیته، مركیز معنیي تركيیب محسیوب تركيب درون .كنندمي

چنين اسیتنباط كیرد كیه هیر تركيبیي كیه  توانگ دارد  ميلغوی تركيب كل، تعلّ شود و به همان طبقةمي

 .  استمركز همين صورت اگر تركيبي انباشتي نباشد، برونمركز خواهد بود و بهونانباشتي هست، در

 (73: 1131 ،شبابي) مركز()برون وداسه پیمهو خم ئمشهنجی زهکوله( 33
/kołӕnʤi zӕxm ?ɛmʃӕw dasӕ pimӕw/ 

 امشب عقرب مرا نيش زده.

 (3: 1133 ،آهنگرنژاد) مركز()درون سورهه مو بکهوزهڕه توام( 31

                                                           

21. negation 

22. emphatic elements 

23. endocentric 

24. exocentric 



 11/دی )گويش كلهری( با تکيه بر آثار ادبي معاصر بررسي افعال مركّب در زبان كر
 

/tuwam rowzӕw bɛkӕm hӕr su/ 

 خواهم هر صبح جوانه بزنم.مي

 (73: 1131 ،شبابي) مرێدن پێابودوو،د جا، سهوێشه (34
/ʃӕwɛ sӕd ʤa pɛia budu mrɛ:dɛn/ 

 ميرد.شود و دوباره ميد ميمتولّ صدبارشبي 

 (13: 1153 ،يكرماشانشامي ) نگێ زهێههڵ بجهم ئهله رووژێ ترس( 31
/lӕ ruʒɛ tɛrsɛm? ӕʤӕł bɛiɛɛ: zӕŋ/ 

 [ را بزند.در خانهترسم كه اجل ]زنگ از آن روزی مي

 گیریبحث و نتیجه -55

های گونیاگوني دارد و ايراني محسوب شده كه گويش یهازبانگفته شد، زبان كردی جزو  كه طورهمان

تواننید بودن نمیيسبب محدود. افعال ساده، بهاستكردی جنوبي  یهاشيگو يرمجموعةكردی كلهری، ز

بیر  كه افیزون و پيشوندی مركّبهمين سبب، افعال مفاهيم و معاني جديد برآيند  به انتقال تمامي ازعهدة

 ةكمیک زبیان آمیده و در توسیعليسي و فارسي نيز وجود دارند، بهديگر همچون انگ یهازبانكردی، در 

 نقش بسزايي دارند. معنايي آن

مختلیف كیالم حاصیل  هاید كه از تركيب فعل ساده با مقولهنگوناگوني هست مركّبدر كردی، افعال  

د و برخیي افعیال ندر زبان ديگر معادل ساده داشیته باشیممکن است كردی،  مركّبآيند. برخي افعال مي

در « دايین»و « كیردن»اشته باشند. فعیل سیبک د مركّبكردی نيز ممکن است در زبان ديگر معادل  ةساد

تواننید افعیال دارند و هنگام تركيب با افعال سیاده، میي مركّبكردی، بيشترين كاربرد را در ساخت افعال 

مركیز يیا تواننید بیرونمعنیايي میي ازلحیاظحاصیل،  مركّیببا معاني مختلف، توليد كنند. افعیال  مركّب

تواند خیارج از تركيیب يیا در خیود تركيیب باشید. مي مركّبم فعل معنا كه مفهومركز باشند بديندرون

تواننید در كیردی، میيافعال مركّب ا امّ  پاياني هستندهسته صورتبه مركّباگرچه در فارسي معيار افعال 

 وجیههيچبه مركّبي در مواردی فعل آغازين وجود داشته باشند  حتّپاياني و هستهبه هردو صورت هسته

گاهي بیا تغييیر معنیا يیا بیدون  غير فعليجايي عناصر فعلي و هپاياني باشد. جابهسته صورتبهتواند نمي

وجیود  مركّیبجیايي عناصیر فعیل هامکان جابی اصالًا در برخي موارد نيز است، امّ ريپذامکانتغيير معنا 

 ندارد.
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