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Abstract 
In this research, inflectional affixes in Kurdish Bijar Garroos on the basis of Stump (2001) 

theory, known as “Paradigm-Function Morphology”, have been studied. Research method is 

descriptive and the approach of the research is synchronic. To gather the data, we used field, 

library method and intuition as well. Analyzing the data showed that in spite of Stump 

classifying of inflectional properties, in Kurdish Bijar, some of the properties are not 

inflectional. In this respect, properties of verbs, nouns, adjectives, and adverbs of Kurdish 

language according to Stump (2001) theory are studied.  
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 مقالة علمی

 استامپ براساس نظریة گروس بیجار تصریفی کردی بررسی وندهای

 4، مهناز کربالیی صادق3محمدرضا احمدخانی، 2ایران کلباسی، 1بهزاد کاظمی

 استاد -9 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران. ،های خارجیزبانة ددانشك  ،شناسی همگانیزبان دکتریدانشجوی  -1

شناسی زباندانشیار  -3. دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز، تهران، ایرانهای خارجی، دانشكدة زبان، شناسی همگانی زبان

 تهران، ایران. ،واحد علوم تحقیقات ،دانشكدة زبان و ادبیات ،شناسیگروه زبان ،شناسییار زباناستاد -4. ، تهران، ایرانگاه پیام نوردانش

 2/5/1391 پذیرش:   11/11/1395 دریافت:

 چکیده
 ک رده اس  .   ی و توص ی  بررس   (9111استامپ )ة براساس انگار در زبان کردی بیجار گروسرا وندهای تصریفی نوشتار پیش رو  

ها براساس منابعی ک   درخص وز زب ان ک ردی     آوری دادهجمعپژوهش حاضر  در زمانی اس .ازنوع هم و توصیفیپژوهش روش 

 مثاب   زب انی نگارن ده ب      صورت گرفت  اس  و در بیشتر موارد ازآنجاک  منابع و متون نوشتاری کافی وجود نداشت ، ش م   ،موجود بوده

( از 9111بن دی جه انی اس تامپ )    طبق   ب اوجود   ده د ک     ه ا نش ان م ی   تحلی   داده  ن موضوع کمک ک رده اس  .  ب  ای ،گویشور

م    در این راس تا، پ ا از مقد    .شوندتصریفی محسوب نمی ها مشخّصاز برخی گروس بیجار های تصریفی، در زبان کردی   مشخّص

و درادام     بی ان ش ده  تص ری  ک ردی     های پیشین درزمین  یز پژوهشگران غربی و نهای برخی از پژوهشفی موضوع، دیدگاهو معرّ

 .ه اس شد بررسی استامپ ةدر چارچوب نظری انگار های مربوط ب  فع ، اسم، صف  و قید در زبان کردی گروس مشخّص

 .، استامپتصریفی  مشخّصکردی گروس، تصری ، وند تصریفی،  ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ -1

عیواملی اسی  کی     تیرین  های ایرانی اس . شرایط اقلیمی، فرهنگی و سیاسیی از مهیم  از زبان زبان کردی

کیردی بی    بنیدی  در تقسییم بسیار متفاوت در این زبان شده اس .  هایو لهج ها منجر ب  ایجاد زیرشاخ 

(، 1952) 9(، نبیز 1929) 1چیون مكنیزی   گرانیی   شده اسی . پیژوهش  ائآن، نظرات مختلفی ار هایگون 

گفیتن از زبیان کیردی، آن را در قالیا چهیار گیروه       هنگام سیخن ( ب 1999) ( و ایزدی1919) پورحسن

شیدن بی  سی  گیروه اصیلی شیمالی،       در قائی  بیشتر  اام  ؛کنندزی، جنوبی و اورامی مطرح میشمالی، مرک

راه بی    ،میدار  معتبیر  نبیود   اختالف بسیار اسی  و  این موضوع مح ّ دارند. اق نظرفمرکزی و جنوبی اتّ

کلهیری یكیی از   . دانید کلهری می  شاخ( کردی گروس را زیر1391) پورکریم دهد.اظهار نظر قطعی نمی

لیی،  یهای مختل  ازجمل  گروسی، کلییایی، زنگنی ، قصیری، ف   های جنوبی اس  و خود ب  شاخ گویش

 سیتان شهرمربیوط بی    بیجیار گیروس، کی      گویشپژوهش حاضر در  د.شوتقسیم می کرنی و کرمانشانی

   .شودمیبررسی  اس  ،استان کردستان ، بیجار

، 3نحیوی وا ه ییا تكیوا  وا گیانی     - تصری  عبارت اسی  از تییییر در صیورت دسیتوری ییا وا      

: 1995 ،2کننید )اسننسیر  ، نقش نحوی ایفا 5یا حاکمی  4های حاص  بتوانند در مطابق ک  صورتطوری ب 

صیورت  نحیوی را در ییک تكیوا  وا گیانی بی       - هیای وا ه توان ویژگی(. با استفاده از تصری  می193

 ایشیود کی  هرکیدام وا ه   های مختل  آن تكیوا  میی  صرفی نشان داد ک  این امر منجر ب  ایجاد صورت

هیای مختلی  بیرای ایین       در زبیان ترین روشی کمتداول (.99: 9115، 1شوند )بویجنامیده می 5دستوری

افیزوده   9استفاده از وندهای تصریفی اس  ک  طی عملكرد قواعد تصریفی ب  سیتا   ،رودکار میمنظور ب 

معتقید اسی    ( 9111استامپ )شود. صورت کلم  ساخت  میتصری  با افزودن وند تصریفی ب  شوند.می

شناسیی  صرفی هستند و ب  اصیول نحیو و وا    کنندة صورت تصریفی یک وا ه،ک  قواعد و اصول تعیین

 های دستور کامالً محدود اسی . بیاوجود  قاب  تقلی  نیستند. تعام  میان این قواعد و اصول با سایر حوزه

ها را بیا صیرف تصیریفی نییز روشین      های دیگر دستور و ماهی  تعام  آن مشخّص، اصول انگارة او این
                                                                                                                                             
1. D. N. Mackenzie 
2. J. Nebe  
3. lexeme 
4. agreement 
5 .government 
6. A. Spencer 
7. grammatical  word 
8. G. Booij 
9. stem 
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و  2، معرفگیی 5، جینا 4شیخص، شیمار، حالی     ،، زمان3ستوری، جه  د9، نمود1ازنظر او، وج .کندمی

: 9111 ،1اسیتامپ ) شیود هیای دارای تصیری  یافی  میی    ک  در زبان های تصریفی هستندمقول  ،5درج 

942). 

 ،شیود های مختل  دنییا یافی  میی   العات تصریفی ک  در زبان( نیز، ازجمل  اط111ّ: 9115بویج ) باورب 

 ه کرد:  توان ب  موارد زیر اشارمی

 ؛. شمار، حال ، معرفگی و جنا برای اسم1

   ؛برای فع  جنا و . زمان، نمود، جه  دستوری، شمار، شخص9

   .. درج ، شمار، جنا، حال  و معرفگی برای صف 3

درادامی  نشیان    گانا نگارنید ام ی  بود؛ ها مشخّصدر کردی گروس نیز باید شاهد همین  رسدنظر میب  

هیای   تصری  و جایگاه آن در میان پژوهشی  اهم باوجود  ری نادرس  اس .و د داد ک  چنین تصنخواه

گیران واقیع نشیده اسی .       پیژوهش گروس چنیدان میورد توج ی   زبانی غربی، این پدیده در زبان کردی 

 س را در قالیا انگیارة نظیری اسیتامپ    تا تصری  در زبان کردی گیرو  سعی دارد، نگارنده این براساس

مییزان اعتبیار ایین     ،سو ب  توصیفی از این پدیده دس  یابد و ازسوی دیگراز یکتا  کند( بررسی 9111)

 های زبان کردی محک زده شود.  انگارة جهانی با استناد ب  داده

ها و مقاالت در بحث تصری  اشاراتی شده نام زبان کردی هرچند در برخی پایان  درمورد پیشین

  در کردی بیجار گروس ا پژوهشی شایست  و درخور توج ام  ؛شودها اشاره میک  در ذی  ب  آن اس 

 .صورت نگرفت  اس 

دستور زبان گویش کردی مهاباد انجیام داده   ةجامعی ک  دربارکمابیش  ضمن بررسی (1329) کلباسی

تصیری  سی  فعی  را     (1354) کلباسیی کنید.  فی میی صرف پرداخت  و تكوا ها را معرّ موضوع ب  ،اس 

هیا  سنند  و کرمانشاه با یكدیگر مقایس  کرده و تفیاوت  ،کردی مهاباد  در س  لهجی ازلحاظ الزم و متعد 

جملی  و  تی اسم، صف ، فعی ، قیید، شیب    ( در قالبی سن1351ّ) دیگرانپور و ابراهیمرا توضیح داده اس . 

                                                                                                                                             
1. mood 

2. aspect 

3. voice 

4. case 

5. gender 

6. definiteness 

7. degree 

8. G. T. Stump 
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 هیای  لی هرییک از ایین مقو   ،دهای متعید  مثال  کوشد تا با ارائو می طور جداگان  بررسی کردهرا ب حرف 

 بندی کند.  دستوری مختل  را طبق 

اسیم، ضیمیر و   ، گیویش بیدره  یند تصری  کردی ایالمیی  ا  ب  فربدون توج  (1311) کریمی دوستان

را معرّفیی  دسیتوری مختلی     هیای و همچنین انواع فع  در زمان هاصف  و نقش و جایگاه دستوری آن

و را معرّفیی کیرده   امیروز   زبیان فارسیی   در هیای تصیریفی   مشخّصو  تصری  (1312) قطرهاس . کره 

( 1311) محمیدی  .ده اسی  بررسی کیر  های تصریفی مربوط ب  اسم، فع ، صف  و قید را مورد مشخّص

کی  ونیدهای    کنید بییان میی   ده وکیر بررسی گویش کردی کرمانشاهی  دروندهای تصریفی و اشتقاقی را 

   مشاب  فارسی هستند. ،سازع ساز، قیدساز و فساز، صف تصریفی و اشتقاقی اعم از اسم

در زبیان  را ونیدهای تصیریفی    ،بررسی تصری  در گویش کیردی سینندجی   ضمن (1311) سهرابی

واجیی در کیردی    –صیرفی   هیای فراینید  (1391) فتیاحی  اس . استخرا  و توصی  کرده ایکردی سن 

 های، پسیوند هیا هشناسی زایشی بررسی کرده اس . وی در بخش تحلیی  داد کلهری را در چارچوب وا 

، تكیوا  مصدرسیاز و پسیوند    هاو شناس  نماید، تشریح میکندیند حذف عم  میافر هافعلی را ک  در آن

 .کندفعلی را مطرح می هایبستی و پیشوندو درادام  افعال پی کندمیترتیا بررسی ساز را ب  مجهول

و بررسیی کیرده   صیرف   لحیاظ ازرا کلمی   انواع  ،در دستور زبان کردی کرماشانی کلهر (1391) پورکریم

اسم، فعی ، ضیمیر، صیف ، قیید، حیرف ربیط، حیرف         :را انجام داده اس ذی  ی تقسیم بندی طور کلّ ب 

 زبیان  صیرفی  نیوع  بیر  آواییی  - واجیی  ینیدهای افر تأثیر( 1391) زمانیجمل . اضاف ، حرف نشان  و شب 

 منفیرد،  هیای زبیان  گیروه  سی   بی   صرفی نوع هازدیدگا ها رازبان و کرده بررسی را کلهری گویش ،کردی

 پیونیدی  هیای زبیان  گروه در ،بندیتقسیم این دررا  کردی زبان ک  کندمی بندیتصریفی تقسیم و پیوندی

   .کندرا مطرح می کردی زبان عناصر در شدن برخیتصریفی از هاییوی نشان  .دهدمی قرار

آن را نییز   هایپیشیوند  ها وویش گیورانی، پسیوند  اختار فع  در گدرکنار بررسی س (1399) بامشادی

گیویش گیورانی دارای تصیری  شیمار،      این اس  ک  فعی  در گر بیان وی هایبررسی کرده اس . یافت 

پیشییوندی و  (1392) مقییدم سییقی و میرزایییی مطلیی فییاطمی شییخص، زمییان، نمییود و جهیی  اسیی .

ک  ایین زبیان    کنندمیاند و بیان قرار داده بودن وندهای تصریفی در کردی ایالمی را مورد مطالع  پسوندی

های دنیا تمای  ب  بیان مفیاهیم  گیری نیز بیان داشتند ک  در زباندارای صرف قوی اس . در قسم  نتیج 

یعنیی   ؛کننید میی  پییروی های زبان کردی ایالمی نیز از این تمای  صورت پسوندی اس . دادهتصریفی ب 

   .بوده اس  افزاییصورت پسوندب  هعمدطور ب ریفی در این زبان برای بیان مقوالت تص افزاییوند
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 گروستصریف در زبان کردی بیجار های ویژگی -2

، هیا اسیم  تیوان در میی  هیا زبیان بیشتر  ای اس  ک  تبلور آن را مانندتصری  در زبان کردی گروس پدیده

 ؛ان یا تبلور صوری و صرفی دارنید زب این های تصریفی درویژگی .کردمشاهده  هاو قید ها، صف هافع 

صیرفی    ویژگی زمان در افعال یا فاقد تبلور صوری هستند و هیی  نشیان  و مانند ویژگی شمار در اسامی 

صیورت  تصیریفی بی  دو   هیای لیور صیوری ویژگیی   تب اسامی. آشكاری ندارند، مانند جنا دستوری در

 ر اس :پذیامكان

مانند تبلور ویژگی شمار در اسامی با استفاده از پسیوند جمیع    تصریفی،  ال . استفاده از تكوا های وابست

 .«ân-»همچون 

1) kәtâw-ân 

book – PL  

 هاکتاب

 .ترکیبی ةشیوزمان از وند تصریفی و تكوا های آزاد، ب هم ةاستفاد ب.

شیود، بیا روش ترکیبیی سیر و کیار      هنگامی ک  یک صورت در صییگان با بیش از یک وا ه ساخت  میی 

 (.55: 1911 ،1)متیوزداریم 

2) xwâz-әm             be-xӕf-әm  
want – 1P.SL       Pres -sleep-1P.SL  

 خواهم بخوابم.می

 های اسمویژگی -2-1

 یاضاف حالت -2-1-1

دارد و تبلیور آن بیا    قیرار  شیود کی  در جایگیاه هسیت     این ویژگی در یک گروه اسمی ب  اسمی اعطا می

 .یردگصورت می« ә-» استفاده
3) dâr - ә       bӕrz  

tree – Def   big 

 درخ ِ بلند

 شمار -2-1-2

تشیخیص  بنیابراین،   ؛دنشیو میی  صورت مفرد بییان در حال  پای  بدون هی  وندی، ب  های اسمطور کلّب 

شود کی  در   در یک گروه اسمی ب  اسمی اعطا می شمار اینك  اسمی مفرد اس  بسیار ساده اس . ویژگی
                                                                                                                                             
1. P. Matthews  
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متبلیور   «ân-» سیاز پسیوند جمیع    وسییل بی   هعمدطور ب  کردی گروسدر  جمعت  قرار دارد. جایگاه هس

 شود: می

4) kәtâw-ân-ә        ӕwӕ 

book – PL – Def   he/she 

هایِ اوکتاب  

 بودنمعرفه -2-1-3

ای بی   وییژه  صال وندتوان با اتّشت  باشیم، میاسمی را دا  در زبان کردی گروس برای اینك  صورت معرف

این ویژگی در یک گیروه اسیمی بی  اسیم     وجود آورد. سامی ب بودن را در ا، خاصی  معرف هاانتهای اسم

 گیرد:  صورت می« -ӕ» زشود ک  در جایگاه هست  قرار دارد و تبلور آن نیز با استفاده امفردی اعطا می

5) dɥӕt – ӕ 

girl – Def 

 دخترِ

 بودننکره -2-1-4

شود ک  در جایگاه هست  قرار دارد و تبلیور آن بیا   وه اسمی ب  اسم مفردی اعطا میاین ویژگی در یک گر

 گیرد:صورت می« -i»از  استفاده

6) dɥӕt - i 
girl – Indef 

 دختری

 جنس -2-1-5

 .ندارد هدر سطح وا  ی  در کردی گروس تبلور آشكارمشخّصاین 

 فعلهای ویژگی -2-2

هیای  هیای مختلی  بی  شییوه    مربوط ب  فعی  هسیتند کی  در زبیان    معنایی   س  مقول ،زمان، وج  و نمود

هیا نمیود ظیاهری دارنید،     تصری  ذاتی فع  ک  در بسیاری از زبان  س  مقولشوند. مینمایانده  گوناگون

   .(9115 ،ج)بوی دهندمی وج  نمود زبان را تشكی  - زمان، وج  و نمود هستند. این س  با هم نظام زمان

 زمان -2-2-1

شود ک  بی  موقعیی  زمیانی روییداد فعلیی،      تصریفی فع  گفت  می  مشخّصدستوری مفهوم زمان ب  بیان 

 .(1394، )شقاقید شود و س  ارزش حال، آینده و گذشت  را داررویداد گفتاری مربوط می  ویژه گون ب 
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ا بیرای  م ی ا ؛گون  وند تصریفی وجود نیدارد در زبان کردی بیجار گروس برای ستا  حال هی  :حال الف.

دهیم و گاهی اوقات هم ممكن اسی  بیدون   را قرار می« -di»ساخ  زمان حال افعال پیشوند استمراری 

 پیشوند باشد.

7) di - yӕ-m  
Progr- come – 1P.SL 

آیم.می  

گذشیت  کی     هیای برای سیتا  شود. ستا  گذشت  ب  دو گروه با قاعده و بی قاعده تقسیم می :گذشته .ب

ونیدهای تصیریفی    ،گذشیت  بیا قاعیده    هایهی  نوع وند تصریفی وجود ندارد اما ستا هستند  قاعدهبی

و سیتا  گذشیت     آینید بعد از ستا  حال می هاوند این ./ -t-  ،â-  ،i-  ،d/ :ی دارند ک  عبارتند ازمشخّص

 سازند.می
 ستاک حال )بن مضارع( وند گذشته ستاک گذشته

 xӕft      =t-      + - xӕf خوابید
 wesâ     =â-     + - wes ایستاد

 persi      =i-     + - pers پرسید

 xwӕrd       =d-  + - xwӕr خورد

را  /est-/ تیوان ک  می شودنیز اضاف  می /es/یک هجای  /- t/ساز شدن پسوند گذشت هنگام اضاف گاهی ب 

 :گذشت  دانس  هایمانند فارسی یكی از نشان 

8) zan   +   - est  = zanest 

know  + Past.1P.SL  

 دانس 

 :اس متفاوت  هانیز وجود دارند ک  شك  گذشت  و حال آن هاییستا 

 «-hât» آن  و ستا  گذشیت  «-diyâ» آن حال ک  ستا  آمدن hâtenنمون ، زمان حال )مضارع( فع  برای 

 اس . آمد

 hâtenفعل  (زمان حال )مضارع(. 1)جدول 

 hât- Øآمد          hât-iآمدی           hât-em    آمدم     

 hât-enآمدند        hât-enآمدید         hât-imآمدیم        

برای زمان آینیده سیاختمانی جداگانی      .فع  در کردی بیجار دارای دو زمان حال و گذشت  اس  :ندهیآ . 

کی   یرود. بیاوجود کیار میی  ز بی  برای بیان زمان آینده نیی  سخن، تصری  زمان حالدیگروجود ندارد. ب  

کاررفتی  در صیییگان زمیان    های فاعلی ب ا گاه میان شناس رود، ام کار میستا  حال برای بیان آینده نیز ب 
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 .خوردننمون  در تصری  فع  برای  ؛شودهایی دیده میحال و آینده تفاوت
 :زمان حال

9) xwӕ – m 

eat.Pres - 1P.SL 

.خورممی  

 :زمان آینده
10) xwӕ – mei 

eat.Fut – 1P.SL 

.خواهم خورد  

 وجه -2-2-2

و ماننید     خبر، پرسش، شرط، درجات اطمینیان دار اس  کهای فع  در بندهای زماناز ویژگییكی وج  

های صرفی اس  کی   از مقول  ای(. درحقیق  وج  مجموع  411: 1991 ،1دهد )مالم کایرآن را نشان می

سیازد و بیا   شده را نمایان میبیانة ورپذیری، ضرورت، مطلوبی  یا واقعی  گزارمیزان اعتقاد گوینده ب  با

انیواع مختلی  وجی      (.1394شقاقی، ) دشوبیان می ...های امری، التزامی، خبری، شرطی، تمنایی وارزش

   شرح زیر اس :در زبان کردی بیجار گروس ب 

 و هر جمل  کی  پرسشیی، امیری، شیرطی ییا     د نداری خاص   معمول نشانطور ب این ویژگی  :یاخبار .الف

« -de»دهد، در زبان کردی بیجار گروس گاهی اوقیات از پیشیوند   وج  اخباری را نشان می ،التزامی نباشد

اخبیاری   گاهی اوقات بیدون هیی  نشیان صیوری بیرای نشیان دادن وجی         همچون زمان حال و آینده و

 شود.استفاده می

کننید. ایین   فع  پییدا میی    من حفظ پسوندهای فعلی تیییراتی در ریشتعدادی از افعال در زمان حال، ض

 دهند. مانند:ی فع  را در تصری  تیییر میتیییرات گاهی سطحی و اند  اس  و زمانی شك  کلّ

 dâyen دادنفع  
11) me(n)     d – ӕm   

I             give.Pres -1P. 

.دهممن می  

12) to     d – ei (d) 

you   give- 1P. 

  .دهیتو می

                                                                                                                                             
1. K. Malmkjaer 
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« bә-»صورت افیزایش پیشیوند   شود و تبلور آن نیز ب گروه فعلی اعطا می  این ویژگی ب  هست :یامر. ب

ظ نییز تلفّی   -boاین پیشوند، بست  ب  وا ِ کنارِ خود، گاهی در پی فرایند واجی همگونی ب  صورت  اس .

 شود.می

و  آیید همراه ستا  حیال میی  کند. این پیشوند ب یدر این گویش، فع  را امری م /be -/پیشوند تصریفی 

   .شودمیمنفی  /mӕ -/ یا /m -/با  /be -/فع  امر با جایگزینی . سازدوج  امری می

 xӕf +bә    ییییی  bәxӕf          بخواب/      -sӕn  + bәییییی      bәsӕn                            بخر

 :پذیردی می، تیییرات آوایی خاص تهای متفاودر محیط /-bә/وند یشپ

 : شودمی رو روب ایو گاهی با حذف واک  ایخوش تیییرات واک گاهی دس 

 -xor +  bәیییییی     boxor                                                                                ، دادبزنتشربزن

 -dyn +    bәیییییی     byn                                                                                               ببین

 .یابدتبلور می« -bә»پیشوند   وسیلگروه فعلی و ب   این ویژگی در هست :یالتزام. ج

 xwârden(. مضارع التزامی: فعل خوردن 2) جدول

 twâi  bә-xoi  باید بخورد  twâi  bә-xoi    باید بخوری twâi  bә-xom      باید بخورم

 twâi bә-xoӕn   باید بخورند twâi bә-xoӕn   باید بخورند twâi bә-xoim    باید بخوریم

 xwârdenفعل خوردن  (. ماضی التزامی:3)جدول 

 xwâr-du:-m      باشمخورده xwâr-du:-dباشی خورده xwâr-du:-d     باشدخورده

 xwâr-du:-mân باشیمخورده xwâr-du:-nباشیدخورده xwâr-du:-nباشندخورده

 .شودنشان داده می یا جمالت خبری امیزاین ویژگی یا با استفاده از وج  الت :یشرط. د
13) agӕr / xwozwâ         bә – xӕft – yâ – m 

If / wish                    Progre- sleep – 1P.SL 
.خوابیدماگر/کاش می  

14) agӕr / xwozwâ        bә - xӕf – em 
If / wish                  Pres – sleep 1P.SL 

.اگر/کاش بخوابم  

 ودنم -2-2-3

نمیود  (. 3: 1952 ،1کیامری کردن ب  ساختار زمانیِ درونی موقعی  هستند )های مختل  نگاهشیوه ،هانمود

ت ییا تكمیی  آن رمزگیذاری    ذر زمان، طول مد ای تصریفی اس  ک  ارتباط رویداد یا عملی را با گمقول 
                                                                                                                                             
1. B. Comrie  
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 :ند ازادر زبان کردی بیجار گروس نمودهای گوناگونی وجود دارد ک  عبارت (.1394کند )شقاقی، می

(. 11: 1952 ،شده اشاره دارد ک  دارای آغاز، وسط و انجام اس  )کیامری کام  یب  عمل :کامل نمود. الف

 مشیخّص رود ک  در آن نقاط آغاز و انجیام وقیایع   کار میی روایی ب هامعمول در باف طور ب  ،این نمود

، 1میایكلیكا شیود ) میی (. از این نمود بیشتر برای اشاره ب  رویدادها اسیتفاده  131: 1991 ،اس  )اسمی 

1991 :15 .)   

ای کی   و تشكی  پایی  فعلی حال کام  ب  ستا  گذشت  از پیوستن پسوندهای زبان  این این ویژگی در

فی میان ماضیی سیاده و ماضیی    تمایز صر.شودحادث می ،ندشوص  میفاعلی ب  آن متّ  وندهای مطابقپس

 های فاعلی اس .شناس  عالوةب  ستا  گذشت  ب  /-/jә دنشافزوده نقلی در

 xwârden(: فعل خوردن ماضی نقلی)نمود کامل  (.4)جدول 

 xwӕrd-jә      اس وردهخ xwӕrd-jә      ایخورده xwӕrd-jәm       امخورده

 xwӕrd-jәn       اندخورده xwӕrd-jәn    ایدخورده xwӕrd-jәmân   ایمخورده

ای کی   فعی  و تشیكی  پایی     ب  ستا  گذشیت   /- :u/ سازن ساخ  از پیوستن پسوند بعیدای: ماضی بعید

 شود.، حادث میندشوص  میفاعلی ب  آن متّ های مطابق پسوند

 xwârden(: فعل خوردن ماضی بعید)د کامل نمو (.5)جدول 

 xwӕrd-u:- Ø خورده بود xwӕrd-u:-d   خورده بودی xwӕrd-u:-m    خورده بودم

 xwӕrd-u:-n خورده بودند xwӕrd-u:-n   خورده بودی xwӕrd-u:-mânبودیم  خورده

العیی در  آنك  هیی  اطّ شود، بیموقعی  درنظر گرفت  می تنها بخشی از یک ،در این نمود :ناقص نمود. ب

پاییان    ای ب  نقطی ویژه هی  اشاره(. در این نمود ب 111: 1991 ،9ئ  شود )اسمی مورد آغاز و انجام آن ارا

اسیتمراری و غییر     تیوان بی  دو زییر شیاخ    (. نمیود نیاقص را میی   14: 1991 ،شود )مایكلیاعم  نمی

عیادت و اسیتمراری تقسییم      ب  دو زیرشاخ را(. برخی نیز آن155: 1999، 3استمراری تقسیم کرد )فیلیپ

بنیدی نیسی  و   معمول نییازی بی  تقسییم   طور ب دهد ک  های مختل  نشان میهای زبانا دادهکنند، ام می

 (.92: 1952، سازد )کامریار، نمود ناقص را میمجموع مفاهیم عادت و استمر

گیرد. فع  کمكیی  ع  کمكی بهره میزبان کردی گروس برای بیان نمود ناقص )نمود استمراری( از ف

ییا   یابید صیورت ونیدافزایی در فعی  تبلیور میی     یابد. این ویژگی یا ب نمود ناقص پیش از فع  اصلی می
                                                                                                                                             
1. L. A. Michaelis  

2. C. S. Smith  

3. H. Fillip  
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   .شودمی متبلور «-de»و پیشوند تصریفی  داشتنروش ترکیبی با استفاده از فع   ب 
15) me    dir – em          nu:s – em    

I        am  – 1P.SL   write.Progr - 1P.SL  

نویسم.من دارم می  

16) me    dast – em           de - xward – em 

I         was – 1P.SL        Progr -  eat - 1P.SL 

خوردم.من داشتم می  

 مجهول جهت -2-2-4

کیردی،  سیاخ  مجهیول در زبیان     .شودمی لور آن از روش وندافزایی استفادهبرای تب ،در کردی گروس

 شود بی  دو گونی  سیاخ    پذیرد. فع  مجهول را میساز انجام میپسوند مجهول  وسیلصرفی اس  و ب 

کیردی مهابیاد اسی  کی  بیا کیردی گیروس        ة . گرچ  توصی  کلباسیی دربیار  (39-31: 1329 ،)کلباسی

ای زمیان حیال/   در این زبیان بیر  . ا این ساختار درمورد کردی بیجار نیز مصداق دارددارد، ام هایی میایرت

شود. پسوند ستا  مجهیول در زمیان   سازی استفاده میآینده و گذشت  از دو پسوند مختل  برای مجهول

 شیود. پسیوند سیتا  مجهیول گذشیت  نییز      میی  اسی  کی  بی  ریشی  فعی  افیزوده       [rë –]حال و آینده 

[– ryâ]   شودفع  افزوده می ب  پایان ریش اس  ک.   

 مانند: [-rë] ل زمان حال: ستا  حال فع  +. مجهو1 :از ستاک حال الف.

17) nu:s    +         rë    =          nu:s – rë      :          de-nu:s-rë  

 نویا          مجهول  =        نوشت             :     . اخ  شودنوشت  می 

 مانند: [-ryâ]. مجهول زمان گذشت : ستا  حال فع  + 9

18) nu:s    +         ryâ    =          nu:s – ryâ      :          de-nu:s-ryâ  

 نویا           مجهول            =نوشت    :            .اخ  شدنوشت  می

 مانند: [-rë] . مجهول زمان حال: ستا  گذشت  فع  +1: از ستاک گذشته ب.

19) sӕn         +       rë             =          sӕn - e – rë          :      de -  sӕn – e – rë  
خر             =        مجهول                 خریده               :      شود   خریده می   

 مانند: [  -ryâ ] . مجهول زمان گذشت : ستا  گذشت  فع  + 9

20) sӕn         +       ryâ             =          sӕn – e – ryâ       :     de -   sӕn – e – ryâ  

 خر               مجهول     =                       شد      :         خریده  خریده می    

 .شودنیز اضاف  می /e/ساز وا  شدن ستا  گذشت هنگام اضاف گاهی ب 
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 ینف -2-2-5

شیود کی  بی     استفاده میی « mӕ-»یشوند گروه فعلی اس  و برای تبلور آن از پ  هست این ویژگی مختص 

   شود.فع  اضاف  می

21) mӕ -      +   xwӕn    ..............   mӕxwӕn 
Neg -      +  read      ……  …..  don’t read 
.نخوان  

 های صفتویژگی -2-3

 صورت ساده -2-3-1

 صوری ندارد.  این ویژگی مانند اسامی مفرد، نشان

 یلیتفض ةدرج -2-3-2

  شود ک  در جایگاه هسیت ب  عنصری اعطا می« tәr»شك  پسوند این ویژگی ب  :ییافزا وند از استفاده. فال

 .گروه صفتی قرار دارد
22) dâr-ә            bӕrz-tәr 

tree – Def     tall – Comp 

بلندتر درخ ِ  

جود داشت  باشد، ب  طیور  هنگامی ک  در ساخ  تفضیلی مبنای مقایس  نیز و :یبیترک روش از استفاده. ب 

 شود.استفاده می« lӕ» و حرف اضاف « -tәr»پسوند زمان از هم
23) gowrӕ-tәr          lӕ           mӕryӕm 

old - Comp        from       maryam  
تر از مریمبزرگ  

 یعال ةدرج -2-3-3

گیروه    کی  در جایگیاه هسیت   شیود  ب  عنصری اعطا میی « -tәrin»شك  پسوند ها این ویژگی ب در صف 

   گیرد:صفتی قرار می
24) bӕrz  tәrin    dâr 

Tall-Supr          tree 

ترین درخ بلند  

  قید هایویژگی -2-4

 صورت ساده -2-4-1

 صوری ندارد.  نشان هاصف  ةاین ویژگی مانند صورت ساد
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 یلیتفض ةدرج -2-4-2

شیود کی  در جایگیاه    ب  عنصری اعطیا میی  « -tәr»  پسوند شكاین ویژگی ب  :ییافزا وند از استفاده. الف

 .گروه قیدی قرار دارد  هست

25) ӕmir   weryâ – tәr           wâzi  kei 

amir     clever - Comp     play-3P.SL 

 کند.امیر آگاهان  تر بازی می

زمیان   طور هیم مقایس  نیز وجود داشت  باشد، ب  جا نیز هنگامی ک  مبنایدر این :یبیترک روش از استفاده. ب

گیروه   بی  هسیت   « -tәr» شود. ب  این ترتیا کی  پسیوند  استفاده می« lӕ»  و حرف اضاف« -tәr»پسوند از 

 از قید بیاید. پایا  پیشتواند می شود و مبنای مقایس دی افزوده میقی

26) ӕmir    weryâ – tәr         lӕ          sinâ    wâzi kei 

amir     clever – Comp    from      sina    play.3P.SL 
 کند.بازی میگاهان  تر از سینا امیر آ

 (2001) استامپ ی کردی بیجار گروس در قالب انگارةهابررسی داده -3

  آن، ارتبیاط وا ه بیا مجموعی    قیی اسی  کی  بیر سیاس     تحقّ - اسیتنباطی  ةانگار ،(9111) انگاره استامپ

دهد ک  صورت تصیریفی آن وا ه را  عملكرد قواعدی را می ةنحوی، اجاز - های وا از ویژگی یمشخّص

را « -ân» شود ک  ونید ای حاص  میعملكرد قاعده راهاز kәtâw-ân مثال، صورتبرای  ؛کندمی مشخّص

هیا و  نید کند. در این نوع انگیاره، بیرای تعیداد و   اضاف  می ،]+جمع[ دارد  مشخّصب  هر ستا  اسمی ک  

ییا چنید    دو  وسییل توان گف  ییک ویژگیی بی    گون  محدودیتی وجود ندارد و در نتیج  میتكوا ها هی 

 شود:تكوا  نشان داده می

27) nӕ – xwârd – im  
Neg – eat- 1P.PL   
 نخوردیم

هیای تصیریفی کی  تبلیور     نشیان   وسیل ای ب ویژگیممكن اس   تحققی، -اساس انگارة استنباطی بر

 شود. نشان داده ،ار ندارندآشك

28) ӕmir    xaft – Ø  
amir      sleep –  Past-1P.SL 
 امیر خوابید.

، از وند تصیریفی جای اصطالح ها ب كار ندارند. در این انگارهدر فع  تبلور آش شخصمسوهای نشان 

ای از موعی  کننید تیا مج  وا ه عمی  میی   درشیود. قواعید تصیریفی    استفاده میی  تصریفی قاعدةاصطالح 
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 اسیتامپ  اییدة اصیلی انگیارة    .(155 :9111، )استامپ نحوی مرتبط با آن را نشان دهند - های وا  ویژگی

 بنای تحلی  قرار گیرد و ن  وا ه.تصری ، صییگان باید م ( این اس  ک  در حوزة9111)

 ها در زبان کردی بیجار گروسانواع قاعده -4

، در زبان کردی گیروس نییز انیواع قواعید وجیود دارد کی        پاستام صرف نقش صییگان براساس انگارة

 .قواعد تصریفی و هانقش صییگان :ند ازاعبارت

 1هانقش صیغگان -4-1

 :نید از ا، س  نوع عبیارت صیرفی در زبیان وجیود دارد کی  عبیارت      ة صرف نقش صییگانبر اساس انگار

ی نیوع نشیان  ییا ونید    هیی   کی   فرض هر تكوا  وا گانی اس ریش ، وا ه و ستا . ریش ، صورت پیش

های یک صیییگان را پیر   و نقشگان لحاظ نحوی آزاد اس وا ه، صورتی اس  ک  ب  .kәtâw : کتابندارد

شود ک  وند تصریفی بتواند بی  آن افیزوده   ای اطالق میستا  نیز ب  هر سازه kәtâw-an هاکتاب کند:می

هیای   صی ای از مشخّهایی کی  مجموعی     ب  ریش ها قواعدی هستند کنقش صییگان .kәtâw شود: کتاب

مثیال، ییک   بیرای   ؛های مربوط بسیازند ها را در صییگانکنند تا صورت وا هنحوی دارند عم  می - وا 

 .سازدرا می kәtâw-anکند و صورت عم  می <«{جمع}» kәtâw> نقش صییگان ب  ساخ 

 2قواعد تصریفی -4-2

 ن برای قواعد تصریفی، قواعد نمود و قواعد ارجاعی قائ  شد.توادر زبان کردی بیجار گروس می

 3قواعد نمود -4-2-1

 برای ؛کنندمرتبط می یمستقیم با نمود تصریفی خاص طور ب نحوی را  - های وا  مشخّصای از مجموع 

د قواع. دهدنمود نشان می ةرا یک قاعد« -de»با پیشوند  یاستمرار نمودمثال، ارتباط میان ویژگی 

 نمودی ک  در زبان کردی گروس وجود دارد ب  شرح زیر اس :

 -جانیدار[ و ]  )اعیم از ]+  جمیع در اسیامی    مشخّصی  ارتبیاط  ای کی  قاعیده  :الف. قواعد نمود در اسامی

 بیودن را بیا پسیوند      معرفی  مشخّصی ، اضاف « ә-»حال  اضافی را با   مشخّص ،«ân-» جاندار[( را با پسوند

«-ӕ» بودن را با ه  نكرمشخّص و«-i »دهد.نشان می 

                                                                                                                                             
1. paradigm function 

2. inflectional rules 

3. rules of exponence 
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بیا یكیی از    را گذشت  ،«-de»حال را با پیشوند   مشخّصک  ارتباط میان  قواعدی :ب. قواعد نمود در افعال

وجی  التزامیی را بیا     ،«-be»وج  امیری را بیا پیشیوند    ، «-de»آینده را با پیشوند  ،/t ،â-،-i  ،-d-/ پسوندهای

، و جه  مجهیول را بیا   «-de»نمود عادت را با پیشوند  ،«-de»ا با پیشوند نمود استمراری ر ،«-be» پیشوند

 دهد.نشان می« yâ-»پسوند 

  و درجی « tәr-»تفضیلی را بیا پسیوند      درج مشخّصای ک  ارتباط میان قاعده ها:ج. قواعد نمود در صفت

 دهد.نشان می« tәrin-» عالی را با پسوند

نشیان  « tәrin-»تفضییلی را بیا پسیوند     ی ک  ارتبیاط مییان ویژگیی درجی     اعدهقا :نمود در قیدها د. قاعدة

 دهد. می

 1قواعد ارجاعی -4-2-2

مشیخّص  ز هیای ممی ی  ای از ویژگیی نحوی را بیا مجموعی    - های وا ای از ویژگینمود صرفی مجموع 

 ص جمیع التزامیی یكسیان   شیخ ص جمع امر، با صیورت دوم شخاینك  صورت دوم، مثال رایب کنند؛ می

   :شودارجاعی نشان داده می ایقاعدهبا  اس ،

29) lӕ– irӕ        be - ʈʃen  
from  here   go.Imp 

 .از اینجا بروید

30) ӕger  lӕ –  irӕ     be - ʈʃen    xâs – tәr – ӕ 
if        from here    go   good  - COMP  – be(is) 

 .بهتر اس  )اگر( از اینجا بروید 

 نحوی –های واژ هصمشخّ -4-2-3

هیا را واحیدهای   هسیتند و ارزش آن  9یا ارزش اتمیی  نحوی - های وا  مشخّص در زبان کردی گروس،

  از هیا متشیكّ  هسیتند و ارزش آن  3ایییا ارزش مجموعی    دهد، مانند شیمار تجزی  تشكی  می غیر قاب 

 هیایی  مشخّصی زش آن مبتنی بیر  ک  ار اس  مانند مطابق  دیگر،نحوی  - های وا  مشخّصای از ع مومج

 .اس و شمار چون شخص هم

 صیغگان تصریفی -4-2-4

هیای  وسییل  یكیی از صیورت   هیا کی  هرکیدام بی     گاهای از نقشتكوا  وا گانی عبارت اس  از مجموع 
                                                                                                                                             
1. rules of referral 

2. Atom-valued 

3. set-valued 
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شیود. بی    سی  پیر میی   نحیوی ا  - هیای وا   مشخّصی ای از آن تكوا  کی  دارای مجموعی    شدةتصری 

 مثیال، در بیرای   ؛در صییگان هسیتند  گاهها مطاب  با یک نقش مشخّصاین مجموع  یک از ترتیا، هر این

حالی   »، «جمیع }»، ketâwکتیاب >، <«{جمیع }»، kәtâwکتیاب >هیای  نقشیگاه  kәtâwصییگان کتاب 

 هیا کتیاب  ةشید هیای تصیری   ترتیا با صیورت ب  <«{حال  اضافی}»،  kәtâwکتاب>، و < «{اضافی

kәtâw-an ،های کتابkәtâw-ân-ә ِو کتاب kәtâw -ә شود.پر می 

 : اس  های زیرگاه  از نقش، صییگان الگویی اسم در کردی گروس متشكّاین براساس

 (kәtâw-an ها)کتاب <اسم، }جمع{> ،(kәtâw )کتاب <}مفرد{ اسم،>

 (kәtâw-ӕ )کتاب  <اسم،}مفرد، معرف {> ،(kәtâw-i )کتابی <}مفرد، نكره{ اسم،>

 (kәtâw)کتاب <}جنا{ اسم،>، (kәtâw-ân-i هایی،)کتاب <ه{جمع، نكر} اسم،>

 :اس  های زیرگاه  از نقشاعالی فع  نیز متشكّ  صییگان نمون

 :اخباری )ماضی ساده(  گذشت

 (xwârd-әm شخص، مفرد{ )خوردملاو }

 (nӕ -xwârd-әm )نخوردم شخص، مفرد، منفی{ل}او 

 (xwârd-i شخص، مفرد{ )خوردی}دوم

 (nӕ -xwârd-i )نخوردی ص، مفرد، منفی{شخدوم}

 (xwârd مفرد{ )خورد شخص،}سوم

 (nӕ -xwârd )نخوردشخص، مفرد، منفی{ سوم}

 (xwârd-im شخص، جمع{ )خوردیمل}او 

 (nӕ -xwârd-im )نخوردیم{ شخص، جمع، منفیل}او 

 (xwârd-әn شخص، جمع{ )خوردید}دوم

 (nӕ -xwârd-әn شخص، جمع، منفی{ )نخوردید}دوم

 (xwârd-әn شخص، جمع{ )خوردند}سوم

 (nӕ -xwârd-әn شخص، جمع، منفی{ )نخوردندل}او 

زمیان آینیده و نییز نمیود     همچیون  های تصیریفی دیگیر   توان برای بیان ویژگیاز این دوازده صورت می

 استمراری در زمان حال استفاده کرد.
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 نحوی - های واژتبلور ویژگی -4-2-5

نحوی را برحسا جایگاه تبلورشیان در ییک سیاخ  نحیوی،      - های وا ویژگی در زبان کردی گروس

 :  کردتوان ب  دو گروه تقسیم می

قیرارداد    وسییل حیو بی   هیا در ن شیوند و توزییع آن  یک ساخ  متبلور می  هایی ک  در هستال . ویژگی

 :شمار در اسامی شود.مند میقاعده ویژگی هست 

31) kәtâw – ân – ә      mә/mәn 

book  - PL   - Def    I 

 کتابهای من

 : بودن در اسامیمعرف 
32) kәtâw – ӕ 

book – Def 

 کتاب 

 زمان در افعال:
33) sif        xwârd - Ө  

Apple   eat -Past 3P.SL 

 سیا خورد.

شیود و در آخیرین   میی  منید قاعده 1اص  ویژگی حاشی  وسیل ها در نحو ب هایی ک  توزیع آنب. ویژگی

 حال  اضافی در اسامی:شوند. وا ه یک گروه نحوی متبلور می

34) kәtâw – ân         xâs – ә         ӕmir 

book  - PL          good - Def   amir 

امیر های خوبِکتاب  

 2قهای قواعد تحقّبلوک -4-2-6

، راسیتا ایین   درکند. می نحوی از هر بلو  قواعد تنها یک قاعده عم  - های وا  مشخّصدادن برای نشان

هیای مختلی  نییز    قواعد در بلیو   بندیهای تصریفی وا ه، بلو  قواعد وجود دارد. دست ب  تعداد نشان 

اسیاس یكیی از   در اینجیا بر ای و اصول ترجیح را رعای  کند. ل گیرد ک  اصول مقوای صورت میگون  ب 

صیرف نقیش      بی  انگیارة  با توج ی  .گیرندرار میا قهای مجزّاصول ترجیح، پیشوندها و پسوندها در بلو 

   .نظر گرف برای قواعد تصریفی کردی گروس در هایی راتوان بلو صییگان می

                                                                                                                                             
1. Edge feature properties  

2. rules of realization 
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 (2001استامپ ) ه به انگارةهای قواعد در زبان کردی با توجّبلوک (.6)جدول 

 ها و قیدهاشمار در اسامی، زمان در افعال، درج  در صف 

 مار در افعالحال  در اسامی، شخص و ش

 بودن در اسامی، وج  و نمود در افعالبودن و نكرهمعرف 

 سازی در افعالمنفی

 انتخاب ستا 

 جه  در افعال

و  هیای تصیریفیِ وا ه، بلی   سو ب  تعداد نشیان  اس  ک  از یک ایگون ها ب بندی بلو در اینجا طبق 

همیین دلیی ، ییک    امكان حداق  باشد. ب  حد  ها تاسوی دیگر، تعداد بلو قواعد وجود داشت  باشد و از 

و  سیازد های تصریفی فع  را متبلور میی  مشخّص  از قواعدی باشد ک  زمان متشكّبلو  ممكن اس  هم

انید کی    ای انتخیاب شیده  گونی  ا قواعید بی   کننید؛ ام ی  های تصریفی اسم را متبلور می مشخّصقواعدی ک  

 ةمثیال، قاعید  بیرای   ؛دیكی ب  پای  ارزش مشابهی داشت  باشندبرحسا جایگاهشان در وا ه و دوری یا نز

  لیین نشیان  هیا او  زییرا هیردوی آن   ؛اندلین بلو  قرار گرفت شمار در اسامی و زمان در افعال، هردو در او 

شوند. ترتیا عملكیرد قواعید را در هیر بلیو      ترتیا در اسامی و افعال متبلور میتصریفی هستند ک  ب 

ضرورتی ندارد ک  ترتییا عملكیرد قواعید منطبی  بیر ترتییا       افزون بر این،  ؛کندعیین مینی تاص  پانی

ابتیدا از   nӕ-xwârd-әm نخوردم صورت تصریفی شدنمثال، برای ساخت برای  ؛ها باشدقرارگرفتن بلو 

سینا از   ؛شیود انتخاب می xwârd خورد ند ک  طی آن ستا کانتخاب ستا  عم  می ةبلو  هفتم قاعد

شیود و درآخیر   میی  ساخت  xwârd-әm خوردمکند و صورت شخص و شمار عم  می ةلو  دوم قاعدب

 شود.  ساخت  می nӕ-xwârd-әm نخوردم کند و صورت نهایینفی عم  می ةنیز از بلو  ششم قاعد

 روابط میان تکواژ واژگانی و نشانة تصریفی   -5

ن تكوا  وا گانی و نشان  تصریفی روابیط مختلفیی   میاک   ند( معتقد451و  451 :1999) 1کریدر و هادسن

 :هستندشرح زیر وجود دارد. انواع این روابط ب 

  مشخّصی ک  ب  ازاء هر طوریمستقیم و یک ب  یک برقرار اس ، ب   میان ستا  و نشان  تصریفی رابط -1

 خیوردم ینمی ة دشی صورت تصری  مثال، دربرای  ؛شودتصریفی، یک نشان  تصریفی در وا ه مشاهده می
ni-xwârd-әm. 

  مشخّصی کی  دو )ییا چنید(    طیوری میان ستا  و نشان  تصریفی رابط  یک ب  چند برقرار اسی ، بی    -9
                                                                                                                                             
1. C. Creider & R. Hudson  
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را  هیا  مشخّصزمان آن طور همنشان  ب  شوند و آنتصریفی مختل  تنها در یک نشان  تصریفی متبلور می

مثیال، در کیردی گیروس    بیرای   ؛مواج  هستیمای  مشخّصبا تكوا  چنددهد. در چنین شرایطی نشان می

افعیال، از ییک پسیوند تصیریفی )شناسی  فعی (         تصریفی شخص و شیمار  مشخّصدادن دو برای نشان

 شود.استفاده می

شیود کی  بیا یكیدیگر     هیایی اسیتفاده میی   های تصریفی مختل ، از نشیان   مشخّصگاهی برای تبلور  -3

  تصریفی وجی  امیری و وجی     مشخّصدادن دو ی گروس برای نشانمثال، در کردبرای  ؛دارند 1آیندی هم

 شود:آیند استفاده میالتزامی از پیشوندهای تصریفی هم

های متفیاوتی داشیت      تصریفی ممكن اس  ارزشمشخّصدر زبان کردی گروس، یک  گان،نگارند باورب 

  تصیریفی شیمار در   مشخّصی ن بی   تیوا طور مثال، میی ب ؛ ها فاقد نشان  خاصی باشدباشد ک  برخی از آن

 دارد؛اسامی اشاره کرد ک  دارای دو ارزش مفرد و جمع اس  کی  تنهیا ارزش جمیع آن نشیان  تصیریفی      

  ؛یا غیر تصریفی )وا گیانی( باشید  گروس، یک مفهوم ممكن اس  تصریفی ازسوی دیگر، در زبان کردی 

 .از موارد تصریفی اس توان ب  مفهوم نمود اشاره کرد ک  در بعضی نمون  میبرای 

 گروس همراه با چگونگی تبلورشان های تصریفی زبان کردی بیجارهمشخّص -6

 اسم یفیتصر یهاهمشخّص -6-1

 شمار: پسوندافزایی برای ساختن صورت جمع

 بودن: وندافزاییمعرف 

 جانداری: فاقد تبلور آشكار

 . گذشت : پسوندافزایی1 زمان: -های تصریفی فعل: همشخّص

 . حال: پیشوندافزایی9

 . آینده: پیشوندافزایی/ روش ترکیبی3

 . اخباری: پیشوندافزایی/ فاقد تبلور آشكار1وج :   -   

 . امری: پیشوندافزایی9

 . التزامی: پیشوندافزایی/ روش ترکیبی3

 . شرطی: پیشوندافزایی/ روش ترکیبی4

                                                                                                                                             
1. syncretism 
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 : پیشوندافزایی/ فاقد تبلور آشكار. استمراری1  نمود:  -                                   

 افزایی/ فاقد تبلور آشكار. عادت: پیشوند9

 . کام : روش ترکیبی3

 افزاییجه  مجهول: پسوند -                                   

 شخص: پسوندافزایی -                                  

 شمار: پسوندافزایی -                                  

 سازی: پیشوندافزاییمنفی -                                  

 تفضیلی: پسوندافزایی/ روش ترکیبی درج  -های تصریفی صفت: همشخّص

 عالی: پسوندافزایی درج  -                                  

 تفضیلی: پسوندافزایی/ روش ترکیبی درج  -  های تصریفی قید:همشخّص

 جیدول های قواعد تصریفی زبان کردی گروس را نیز کی  در  توان بلو بندی میهمین طبق با استفاده از 

 صورت زیر ارائ  نمود:ییر داد و ب تی ،اس شده ( نشان داده 2)

 (2001استامپ ) ه به انگارةهای قواعد در زبان کردی با توجّبلوک (.7) جدول

 ها و قیدها شمار در اسامی، زمان و نمود در افعال، درج  در صف

 شخص و شمار در افعال

 بودن در اسامی، جانداری در اسامیمعرف 

 وج  در افعال

 سازی در افعالمنفی

 انتخاب ستا 

 جه  افعال

 قواعد ارجاعی

 گیرینتیجهبحث و  -7

ع از هیای متنیو     بی  داده کوشید بیا توج ی   رویكردی جهانی دارد و میب  تصری   (9111) استامپ گرچ 

هیای تصیریفی    مشخّصی  مثابی  ا آنچ  ب کند، ام های تصریفی را تعیین  مشخّصتصریفی مختل   هایزبان

های تصریفی زبان کردی گروس نیسی  و  در برخی از موارد پاسخگوی داده ،شودازسوی وی مطرح می

هیای  دهو دا اسیتامپ  ةانگیار  ،شیود نجا مطرح میی ای ک  در اینخستین نكت  .گاهی نیز با آن میایرت دارد

هیای تصیریفی    مشخّصی بودن و حالی  اضیافی را   های تصریفی اس  ک  نكره مشخّصگروس درمورد 
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هیا را متبلیور    مشخّصی ای ک  در کیردی گیروس ایین    های وابست ، تكوا گیرد و با استناد ب  آندرنظر می

بیا   تییا تر  در کیردی گیروس بی    مشخّصی ا ایین دو  ام ی  ؛باید ونید تصیریفی محسیوب شیوند     ،کنند می

 شوند.  متبلور می اضاف  «ӕ/» «-ә-» نكره و «i-»های  بس  وا ه

شناسیان،  زبیان بیشیتر  بیرخالف بیاور    ل آنك ح  وجود دارد: او شدن این تناقض دو راهبرای برطرف

هیای نحیوی   ویژگیی  تنهاها را نظر نگرف  و آن  را در کردی گروس تصریفی درمشخّصتوان این دو می

دو را ح  دوم ایین اسی  کی  آن   شوند. راهتباط یک وا ه با سایر اجزا یا جمل  مطرح میدر اردانس  ک  

  بی   گیرد و ن  وند تصیریفی. بیا توج ی   بس  صورت میوا ه اهای تصریفی بدانیم ک  تبلورشان ب مشخّص

شیباه   تصیریفی نییز    هیای ب  ونداضاف ،  «ӕ/» «-ә-» نكره و« i-»های بس شد رفتار وا ه مشخّصك  این

ا اشكال این تحلی  ایین  ام  ها تصریفی محسوب خواهند شد؛ن وندای ،ح  دوم برگزیده شوددارد، اگر راه

کنید،  ونیی وا ه تییییر ایجیاد میی    شیود و در سیاختمان در   س  ک  تصری  در سیطح وا ه مطیرح میی   ا

 د:  تواند تكی  داشت  باششود و میی از ساختمان وا ه میئک  وند تصریفی جز طوری ب 

/kә´tâw/             کتاب      /kәtâ´w -ә/       ِکتاب 

هیا  توان آننمی ،همین دلی و ب  ندارندها این اس  ک  تكی  بس ههای وا ترین ویژگیا یكی از مهمام 

، انتخیاب  ایین  شیوند. براسیاس  شمار آورد و در سطح نحیو مطیرح میی   ها ب را جزو ساختار درونی وا ه

 حالی  و  بیودن  نكرههای  مشخّصشود تر اس ، گرچ  موجا میرای کردی گروس مناسال بح  او  راه
هیای تصیریفی خیار  شیوند و ایین امیر مییایر بیا رویكیرد جهیانی بی  ایین              مشخّصی ة از زمر یاضاف

نظیر  تصریفی بی   ای مشخّص [جانداری] این زباندر  .شوداستامپ مطرح می ةهاس  ک  در انگار  مشخّص

  شیمار در  مشخّصی ا از یک طیرف در تبلیور   ام  ؛شودی متبلور نمیخاص     در وا ه با نشانگرچ ،رسدمی

جینا نییز در     مشخّصی فع  بیا فاعی  نظیارت دارد.      مطابقبر ویژگی  ،ازطرف دیگر ؛دخال  دارداسم 

 ی زبان کردی وضعی  متفاوتی دارد.  ها اسم

ای تصیریفی دانسی  کی       مشخّصی روس آن را (، باید در کردی گی 9111) استامپ ةبا استناد ب  انگار

جیای  رود. در اینجیا نییز بی    کار نمیای برای تبلور آن ب صرفیِ وابست   زیرا هی  نشانندارد؛ تبلور آشكار 

  مشخّصی تیوان آن را از فهرسی     تصریفیِ فاقد تبلور آشكار، می  مشخّصیک  مثاب درنظرگرفتنِ جنا ب 

درمیورد  . زیرا در نظام دستوری نقشی برعهیده نیدارد   ؛کنار گذاش  تصریفیِ اسم در زبان کردی گروس

مثیال، نمیود در کیردی گیروس     بیرای   ؛های تصریفی فع  نییز وضیعی  مشیابهی وجیود دارد     مشخّص

هیای تصیریفی     مشخّصی شود. متمایزنبودن زمان شناخت  می  مشخّصای اس  ک  گاهی از روی  مشخّص
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   ای اس  ک  ب  آن اشاره شد.ل ئیز مسو نمود در کردی گروس ن زمان، وج 

هیا   مشخّصی با فیرض اینكی     گان باید گف  ک های تصریفی در وا  مشخّصچگونگی تبلور درمورد 

روس نشیان داد کی  در   های مختل  زبان کردی گی داده بررسی اام  ؛شوندمتبلور می افزاییوند راهاز عموماً

ها، افیزایش ونید تصیریفی    آنبیشتر  دارد ک  حاص ِ عملكردعی وجود های تصریفی متنو قاعده این زبان،

ای هی  مشخّصی ای دیگیر نییز برخیی از    ها ییا وا ه بر وند تصریفی، تكوا افزون  ا در مواردی نیزام  ؛اس 

  مشخّصی تصریفی در وا ه تبلور آشكار نیدارد، ماننید     مشخّصمواردی نیز کنند. در تصریفی را متبلور می

تیوان  دیگر ک  حاص  شد این اس  ک  در زبان کردی گیروس جانیداری را میی     نتیج .جانداری در اسم

درمیورد روابیط مییان تكیوا  وا گیانی و نشیان         .تصریفی ذاتی برای اسیامی درنظیر گرفی     ای مشخّص

ک  در کردی بیجار میان ستا  و نشان  تصریفی رابط  آشكار وجیود   توان خاطرنشان کردتصریفی نیز می

 ؛باشید نداشیت   آشیكار در سیطح وا ه    ی  تصریفی تبلیور مشخّصدهد ک  ین امر هنگامی روی میندارد. ا

 .کرد  جمع در اسامی اشاره مشخّصد   جانداری و نیز ارزش مفرمشخّصتوان ب  نمون  میبرای 

   منابع

 ..ایران جامتهران:  .دستور کام  زبان کردی(. 1351) دیگرانو محمد تقی پور ابراهیم

  نامی پاییان  .بررسی تطبیقیی سیاختار فعی  در گیویش گیورانی بیا زبیان فارسیی معییار         (. 1399پارسا ) دی،بامشا

 . دانشگاه پیام نور واحد مهریز یزد.شناسی همگانیزبان ارشدکارشناسی

  نامی پاییان  .(کلهیری  گیویش ) کیردی  زبیان  آواییی  واجیی  فراینیدهای  توصیی   و تحلی  (.1391) محمد زمانی،

 کردستان. دانشگاه ،همگانی شناسیزبان شدارکارشناسی

 .شناسیی همگیانی  زبان ارشدکارشناسی  نام. پایانررسی تصری  در گویش کردی سنندجیب(. 1311) سهرابی، سارا

 دانشگاه همدان.

 تهران: علمی. .صیفی صرففرهنگ تو(. 1394شقاقی، ویدا )

بیودن  و پسیوندی  بیودن بررسیی مییزان پیشیوندی   (. 1392میرزایی مطلی  ) فرشاد مقدم سقی، محمدرضا و فاطمی
گیران  پیژوهش   سس ؤم شناسی. اهوازالمللی ادبیات و زباندومین کنفراس بین .وندهای تصریفی در کردی

 اندیشمند.

شناسیی  زبیان  ارشید کارشناسیی   نامی . پاییان واجی در کیردی کلهیری   - یندهای صرفیافر(. 1391) فتاحی، مهدی

   طباطبایی.دانشگاه عالم .همگانی

 طباطبایی.دانشگاه عالم   شناسی.دکتری زبان  . رسالتصری  در زبان فارسی(. 1312قطره، فریبا )

 . لّؤکرمانشاه: م .)کلهری( دستور زبان کردی کرمانشاهی(. 1391) کریم ،پورکریم
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 تان.کردس دانشگاهسنند : . کردی ایالمی: بررسی گویش بدره(. 1311) دوستان، غالمحسینکریمی

 .مطالعات فرهنگیو  پژوهشگاه علوم انسانیتهران:  اول، چاپ. گویش کردی مهاباد (.1329کلباسی، ایران )

 و انسیانی  پژوهشیگاه علیوم  تهیران:   .کرمانشیاه  و سینند   ؛مییان کیردی مهابیاد    ایمقایس (. 1354) ---------

 مطالعات فرهنگی.

  نامییپایییان اق در گییویش کییردی کرمانشییاهی.توصییی  ونییدهای تصییریفی و اشییتق (. 1311محمییدی، مییریم )

 شناسی. دانشگاه عالم  طباطبایی.ارشد زبان کارشناسی
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