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  چكيده

 به بررسي پسوندها گوراني، كرديِ فعل از 200از  بيش ساخت تصريفيِ تحليلبا  در اين پژوهش

آن بـا زبـان فارسـي معيـار      ةاز زبان كردي و مقايسـ  اين گويشفعل در  تصريفيِو پيشوندهاي 

هـاي سـاده در ايـن گـويش     پركاربردترين فعلترين و رايجها در زمرة اين فعلشود.  اخته ميپرد

را  خودهاي  است و ما يافته توصيفي، تحليلي و تطبيقي ةروش انجام اين پژوهش از گونهستند. 

دسـته را در   چهـار . پسوندها خود ايم هكردبندي  دسته ،ي فعليدو گروه پسوندها و پيشوندهادر 

 .4و  سـاز  نمـود  پسـوندهاي فعلـيِ   .3 ،سـاز  ستاك پسوندهاي فعليِ .2ها،  شناسه .1: گيرد بر مي

پسـوندهاي سـتاك گذشـته،    ساز شـامل   پسوندهاي ستاك ،ريزتر بنديِ در دسته .پسوند التزامي

گذشـتة كامـل،   پسـوندهاي  خـود بـه   نيـز  ساز  نمودپسوندهاي هستند.  ، مجهول و سببي حال

شوند.  تقسيم مي كامل حال و ينقلاستمراري  ةگذشت ،استمراري دور ةگذشتي، استمرار ةگذشت

 شـوند.  مـي  را شـامل التزامـي   .4 ونهـي   .3 ،امـر   .2 ،نفي .1 :ةدست چهار همپيشوندهاي فعلي 

دهد كه فعل در گويش گوراني داراي تصـريف شـمار،    هاي اين پژوهش همچنين نشان مي يافته

  شخص، زمان، نمود، وجه و جهت است.

  .ساخت تصريفي فعل ،پيشوند فعلي ،پسوند فعلي ،گويش كردي گوراني ها: كليدواژه

  

                                                           
1. parsa.bamshadi@gmail.com 

2. j.bamshadi@gmail.com 
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  درآمد -1

 ة، در شـاخ هـاي گويشـي   يبنـد  هاي زبان كردي است كه در دسته گويش گوراني يكي از گويش

آن را در  پژوهشـگران برخـي   ن حـال، ايـ گيـرد. بـا    مـي هاي جنوبي از زبان كردي جـاي   گويش

انـد   قـرار داده  ،گيـرد  هـاي ديگـري را دربـر مـي     كـه خـود گـويش    ،ياي مجزا به نام گوران شاخه

نيـز   هاي شهرستان داالهو و به هر روي، امروزه در بيشتر بخش ).1391 ؛1382خورشيد، محمد(

شـود.   به گويش گوراني سخن گفته مـي  ذهاب و كرمانشاه سرپل يها از شهرستانهايي  در بخش

  بخش گهواره و دهسـتان  نيز مردم گوران و  كهن و  اين گويش، مردم ايل بزرگ اصليِ گويشورانِ

  هستند. در استان كرمانشاه نيژ بيوه

در دانسـت.  هاي هر زبـاني   در جمله هاهسازترين ترين و بنيادينمهم توان يكي ازرا مي فعل

دانـد كـه    اي مـي  ) آن را هسـته 23: 2004( 1س كه بيكـر اهميت و جايگاه فعل در زبان همين ب

هاي زبـان دانسـت    توان فعل را پايه و ستون جملهيمشود. از اين رو،  آن ساخته مي ةجمله برپاي

سـاختار فعـل و   كنـد.   مـي ا زبـان  شناخت ساختار آن كمك شاياني به شناخت يك گويش ي كه

آن مبحثي بسيار گسترده است كـه مـا در ايـن پـژوهش     هاي ساختواژي، نحوي و معنايي  سويه

آن خواهيم پرداخت و براي ايـن منظـور از روش    ي پيشوندها و پسوندهاي تصريفيِبررستنها به 

يش نويسـندگان ايـن مقالـه هـر دو گويشـور بـومي گـو        خواهيم گرفت.هره تحليلي و تطبيقي ب

گوراني بوده و براي تحليل پسوندها و پيشوندهاي تصريفي فعل در اين گويش، ساخت تصـريفي  

تـرين و  هـا در زمـرة رايـج   فعل ساده مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت. ايـن فعـل       200بيش از 

هاي ساده در گويش گوراني هستند و معيار گـزينش آنهـا نيـز همـين رواج و     پركاربردترين فعل

  بوده است. بسامد كاربرد

پژوهشي شايسته و  فعل در زبان كرديتصريفي تاكنون پيرامون پسوندها و پيشوندهاي 

كه پسوندهاي  ،)1387جز كار محمدابراهيمي و مرادخاني (هب انجام نگرفته است توجه درخور

زمان  ةپاي پسوند ها، شناسه ةآنها را به هشت دست و اند فعلي را در گويش لكي هرسيني واكاويده

مجهول،  هايپسوند ين،مع يپسوندها ي،مصدر ةيزمان گذشته، پسوند پا ةيحال، پسوند پا

ها و پسوندهاي پيرامون پيشوند .اند تقسيم كرده يافعال پسوند يو پسوندها يسبب يپسوندها

رنجبر،  همچون(هاي دستور  گرچه در البالي كتاب ،اي زبان كرديه فعلي در ديگر گويش

                                                           
1. C. M. Baker 
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تبار،  شيرزاديها (همچون  نامه ) و در برخي از پايان1390پور،  كريم؛ 1389؛ رخزادي، 1388

اما واكاوي و  ،شده است هايي ها اشاره در بحث از فعل )1390بهادر  ؛1390كبودي، ؛ 1375

) در 1387پژوه ( محمدابراهيمي و دانشروشن و مشخصي از آنها ديده نشده است.  بنديِ دسته

مرادي  اند. هاي اين گويش را نيز بررسي كرده اني، شناسهها در گويش سور بست بررسي واژه

است و به  ) تعامل پيشوند التزامي و نفي را در گويش كردي سوراني بررسي كرده1391(

 ) نيز در بررسي1382ِكلباسي ( اين دو پيشوند پرداخته است. آييِ عدم باهم واكاوي چراييِ

از را  awa-و  da-  ،a-  ،-yā  ،-iyāوندهاي  ،هاي ايراني ها و گويش استمرار در لهجه ةنشان

   ند.استمرار ةهاي كُردي نشان ها و گويش در برخي لهجهوندهايي دانسته است كه 

يش گـوراني  فعـل در گـو   در آن به بحث پيشوندها و پسـوندهاي تصـريفيِ  تنها پژوهشي كه 

كه در كنار بررسـي   ،ستالف) دان 1392بامشادي (جواد  ةنام توان پايان پرداخته شده است را مي

رو پـيشِ   ةو مقالـ ررسي كرده ، پسوندها و پيشوندهاي آن را نيز بدر گويش گوراني ساختار فعل

اي كوتـاه بـه    اشـاره نيـز  ) 1392بامشـادي ( . البتـه پارسـا   نامـه اسـت   پاياننيز برگرفته از همين 

 ةهـاي مطابقـ   نشانه ةها را به دو دست وي شناسه ي فعلي در گويش گوراني داشته است.ها شناسه

ب)  1392بامشـادي ( جـواد  همچنـين   مفعـول تقسـيم كـرده اسـت.     ةهاي مطابقـ  نهاد و نشانه

هاي مفعـولي،   بست ي نام برده و آنها را در كنار پيهاي فاعل بست هاي فعلي را با عنوان پي شناسه

  ملكي و متممي مورد بررسي قرار داده است.

اسـت كـه در بخـش دوم بـه بررسـي تطبيقـي       هـاي ايـن مقالـه چنـين      دهي بخش سازمان

طبيقي پيشـوندهاي  و در بخش سوم به بررسي تگويش گوراني با فارسي معيار پسوندهاي فعلي 

  .استمقاله گيري  بندي و نتيجه نيز پايان چهارمبخش  شود. پرداخته مياين دو فعلي 

  

  پسوندهاي فعلي در گوراني و فارسي مقايسة -2

 ،دارنـد در ساخت فعـل   گويش گوراني را از ديد كاركرد و نقشي كه پسوندهاي تصريفي فعل در

  د:كربندي و بررسي  ستهكالن د ةدست چهارتوان در  مي

در  ،اي هستند كه در سيماي پسوند به پايان فعل تكواژهاي وابسته ،ها شناسه ها: شناسه الف.

  .اند فاعلص و شمار هاي دستوري شخ ويژگي ةندازتابشوند و ب افزوده مي ،هاي آن زمان ةهم
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شـدن بـه    ها با افزودهگونه كه از نامشان پيداست، اين پسوند همان ساز: پسوندهاي ستاك ب.

 ةسـتاك يـا مـاد    چهـار آورند. گويش گوراني  ك (ماده يا بن) جديدي را پديد ميفعلي، ستا ةپاي

  .سببي، مجهول، : گذشته، حالداردفعلي 

سـازند. ايـن    نمود استمراري يا كامل مـي  ،ية فعله پاشدن ب ج. پسوندهاي نمودساز: با افزوده

گذشـتة  گذشـتة كامـل،   سـازند:   صورت فعلي مـي  پنج حالهاي گذشته و  ا زماندو در تركيب ب

  .كامل حالنقلي و  گذشتة استمراريِدور،  ي، گذشتة استمراريِاستمرار

  سازد. التزامي مي ةفعل، گذشت ةشدن به ستاك گذشت اين پسوند با افزوده د. پسوند التزامي:

بنياد كـار خـود   باال و نيز پيشوندهاي فعلي،  گونه پسوند فعليِ چهاربراي شناسايي و بررسي 

) صـرف دو فعـل   1گـذاريم. در جـدول (   ) مـي 2) و (1( در دو جدولهاي موجود  را بر روي داده

xaft-en (خوابيدن) و či-y-en ايـم.   آورده در وجه اخباري هاي فعل زمان ة(رفتن) را براي هم

ه ساخت نفـي و نهـي   همرا ، بهامريهاي التزامي و  را براي وجهنخست ) صرف فعل 2در جدول (

-( به همخوان ،يكي ةاست كه ستاك گذشتبه اين دليل دو فعل ايم. گزينش اين  آنها نشان داده

xaft-( ديگري ةو ستاك گذشت )-či-(، در  هـاي آوايـي   از اين رو تفاوت وشود  به واكه ختم مي

 پسوند تصريفيِگونه  چهار دهند. اينك خوبي نشان مي ي را بهها و ديگر پسوندهاي تصريف شناسه

  كنيم. و آن را با زبان فارسي مقايسه ميرا در گويش گوراني بررسي گفته  پيش

  

  ها شناسه -2-1

م، از ديـد شـخص (اول، دو   پيوندند و هاي فعلي، تكواژهاي اجباري هستند كه به فعل مي شناسه

هـاي   هاي فعلي براي زمان اسهدر گوراني، شن مطابقت دارند. با نهاد سوم) و شمار (مفرد و جمع)

اين  ةپذيرند ةهمچنين برحسب اينكه پايند. دارهايي باهم  فعل يكسان نيستند و تفاوت گوناگونِ

بررسـي   بـراي خـورد.   چشم مي هايي در آنها بهود، تفاوتش ها به همخوان يا واكه ختم مي شناسه

صـرف دو فعـل    )1جـدول ( در  .كنيم مي بررسي) زير را 2و () 1جدول ( اين موضوع، ةموشكافان

xaft-en )خوابيدن( و či-y-en )جـدول  در و در وجه اخباري  هاي فعل زمان ةبراي هم )رفتن

همراه نفـي و نهـي آمـده     وجوه التزامي و امري بهدر  xaft-enصرف فعل  ةگان ساخت شش )2(

  است.
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  براي وجه اخباري در گويش كردي گوراني» رفتن«و » خوابيدن«گانة دو مصدر  ساخت شش -1دول ج
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 در وجوه التزامي، امر، نهي و نفي در گويش گوراني» خوابيدن«گانة مصدر  ساخت شش -2جدول 
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هـاي   )، كه تصريف فعل را براي شـمار و شـخص  2) و (1هاي (هاي جدول با نگاهي به ستون

 توان به اين نتايج دست يافت: دهند، مي گانه نشان مي شش

است. هنگامي كه واجِ پيش از شناسه،  em–و  m–شخص مفرد در گوراني  شناسة اول -

  است. am–آيد. اين شناسه در فارسي  مي em–و اگر همخوان باشد  m-واكه باشد، 

(تكـواژ تهـي)    ø–و  i  ،-it  ،-iten  ،-t  ،-ten–شخص مفـرد در گـوراني    شناسة دوم -

است. سه شكل نخست براي هنگامي است كـه پـس از همخـوان قـرار بگيـرد، دوتـاي       

هاي امر و نهي است. در فارسي ايـن شناسـه    بعدي پس از واكه و آخري نيز براي صيغه

 باشد. مي ø–است بجز در امر و نهي كه  i–ها  در همة صيغه

اسـت. در همـة    ø-و  ē ،-ēt  ،-ēten  ،-t  ،-ten-شخص مفرد در گوراني  شناسة سوم -

هاي گذشته اين شناسه تهي است بجـز در گذشـته نقلـي، هنگـامي كـه پـس از        زمان

هـاي   همخوان قرار بگيرد. سه شكل نخست براي التزامي، امر، نهي و نفـي (بجـز زمـان   

هـا پـس از واكـه     گذشته)، پس از همخوان است و دو شكل بعدي بـراي همـين صـيغه   

 براي حال و آينده و امر است. ad–براي گذشته، و  ø–فارسي  است. اين شناسه در

و  im– هـا، ها و وجوه، پس از همخوان شخص جمع در گوراني در همة زمان شناسة اول -

–imen ها،و پس از واكه –m  و–men  است. اين شناسه در فارسي–im .است 

اسـت   n– ،، و پـس از واكـه   in– ،شخص جمع در گوراني پس از همخـوان  شناسة دوم -

 id–آيد. ايـن شناسـه در فارسـي     مي en–هاي امر و نهي كه پس از همخوان  بجز فعل

 است.

، و  en–شخص جمع در گوراني، هنگامي كه پس از همخوان قـرار بگيـرد    شناسة سوم -

 است. and–است. اين شناسه در فارسي  n– ،پس از واكه

 

تـر   پيچيدهها در گويش گوراني  شناسهر ساختا ،شود در دو جدول باال ديده مي طور كههمان

است اما  8ها در مجموع  شمار شناسه ياي كه در زبان فارس به گونه ،ها در فارسي است از شناسه

در گوراني بيشـتر  ها  شناسه و پيچيدگيِ گوني گونه اين، يعني نزديك به سه برابر. 23در گوراني 

و  ā  ،-i  ،-ya–همانند  ،اي واكه ساز اكه اين گويش چند پسوند ستيكي اينك به دو دليل است:

–yā  هماننـد   ، مختوم بـه واكـه  ساز نمودو چند پسوند–yā  ،-tā  و-ü بخـش  دو (كـه در   دارد

هـا افـزوده    هـا بـه ايـن سـتاك     و هنگـامي كـه شناسـه    ،پسين مورد بررسي قرار خواهند گرفت)
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د و همين امـر سـبب اخـتالف    گرد شناسه حذف مي نخست ةها، واك شوند در اثر التقاي واكه مي

همانند  ،ساز زبان فارسي پسوندهاي ستاك گذشته شود. اما در پس از همخوان و واكه ميشناسه 

–d  ،-t  ،-id  ،-ād  و–est ) ،1390 ،و عمرانـي  وحيـديان كاميـار  ؛ 170الف:  1392بامشادي :

  .شوند ) همه به همخوان ختم مي34

  

der-em    )كنم) پاره مي      deri-m  (پاره كردم) 

xaft-en   (خوابيدند)            xaft-ü-n  (خوابيده بودند) 

xaft-em  (خوابيدم)            xaft-yā-m  خوابيدم) (مي  

  

فعـل   ةشناسـ  ،سـاز و اسـتمراري   ساز، نقلي ستاكپسوندهاي  شدنِ ، با افزودهدر سه مثال باال

ا در گـوراني، اخـتالف در گـويش فـردي يـا      هـ  شود. دليل دوم تعدد شناسه دستخوش تغيير مي

 بلنـد  لخورده بيشتر شـكلِ سوادتر و سا نمونه مردم روستاها يا افراد كم . براياجتماعي افراد است

–و  imen–شـخص مفـرد و    بـراي دوم  ten–  و iten–برنـد (ماننـد    كار مي ها را به اين شناسه

men شكلِ ،ينتر و شهرنش جوان كه افراد باسوادتر،  شخص جمع) در حالي براي اول  آنهـا   كوتـاه

  شخص جمع). براي اول im–شخص مفرد و  براي دوم it–و  i–كنند (مانند  را استفاده مي

  

  ساز ستاكپسوندهاي  -2-2

 ، گذشـته، حال فعليِ ةگونه كه پيشتر گفته شد، در گويش گوراني چهار گونه ستاك يا ماد همان

) 3سـاز در گـوراني، در جـدول (    ررسي پسـوندهاي سـتاك  براي ب د.نكاربرد دار سببيمجهول و 

  ايم. چند فعل را آورده ، گذشته و مجهولِحالهاي  مصدر، ريشه و ستاك

سـاز و مصدرسـاز را در گـويش گـوراني      ، پسـوندهاي سـتاك  هاي جدول زيـر  با بررسي داده

ورت سـاز بـه صـ    توان شناخت. در هر ستون از اين جدول، پسـوندهاي مصدرسـاز يـا سـتاك     مي

  اند. پررنگ نشان داده شده

. 2آنكه چيزي به آن افزوده شـود،   . ريشة فعل بي1شود:  ستاك حال به سه شيوه ساخته مي

  به ريشة فعل. ya–. افزودن پسوند 3به ريشة فعل و  en–افزودن پسوند 

. ya–و  ø  ،-en-از اين رو در گوراني سه پسـوند بـراي سـاخت سـتاك حـال وجـود دارد:       

  ).71: 1390الديني،  اك حال در فارسي، تهي است (مشكوهپسوند ست

 i-افزودن پسوند ستاك گذشته 

 ü-ساز  افزودن پسوند نقلي

 yā-افزودن پسوند استمراري 
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  ، گذشته و مجهول در گورانيحالمصدر، ستاك  ةپسوندهاي سازند -3جدول 

  
  

از افزودن پسوندهايي بـه   (باقاعده) هاي منظم براي فعل ستاك گذشته ،در گوراني و فارسي

-ود، در گوراني هفت پسـوند  ش ) ديده مي3جدول (گونه كه در  همانشود.  فعل ساخته مي ةريش

ā ،-d ، -i ،-t ، -ān ،-est  و-yā 1390بـاقري ( رونـد.   كـار مـي   براي ساخت ستاك گذشته به :

الـديني   مشـكوه دانـد.   مـي  id–و  t  ،-d-ساز در زبـان فارسـي را    گذشته ة) پسوندهاي ماد197

اســت كــه در  دانســته ād-و  d  ،-t  ،-id-) پســوندهاي گذشــته را چهــار پســوند 71: 1390(

  شوند: هاي زير ديده مي فعل

  

  گذشته (= ستاك گذشته) ةپاي    )حالفعل (= ستاك  ةپاي

  خواند          دخوان + 

  بافت          باف + ت

  خنديد          خند + يد

  ايستاد        ايست + اد

  

افـزون بـر چهـار     ،)34: 1390و وحيـديان كاميـار و عمرانـي (    )170الف:  1392بامشادي (

ِ -ماننـد: دان +   .دندان در زبان فارسي ميساز  ستاك گذشتهرا نيز از پسوندهاي  est-پسوند باال، 

  ست = دانست.
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كه عبارتند از:  دارندهمسان  سازِ پسوند ستاك گذشته سه ين رو، گويش گوراني و فارسياز ا

-d  ،-t  و-est.  

بهـره   »شـدن «نحوي است يعني براي سـاخت آن از فعـل كمكـي     ،مجهول در زبان فارسي

كارگيري ونـد) اسـت (منصـوري،     ي امروز فاقد مجهول ساختواژي (بهو زبان فارس شود گرفته مي

سـتاك  مجهـول فارسـي از صـفت مفعـولي (    گويند كـه   ) مي87: 1390انوري و عالي ( .)1388

الـديني   امـا مشـكوه   شـود  سـاخته مـي  » شـدن «گوناگون فعل كمكي هاي  گذشته + ه) و ساخت

  شمارد: براي مجهول فارسي برميساختار را ) دو 70: 1390(

هـاي   زبان فارسي كتـاب  دستور دربارة . مانند:»شدن«مفعولي + فعل كمكي مجهول  ةپاي .1

  زيادي نوشته شده است.

شـدن و   شدن، خراب مانند تعميرشدن، زنده». شدن«اسم يا صفت + فعل كمكي مجهول  .2

... .  

شدن (مانند: او بمب را منفجر كـرد/  هاي كردن/) نيز در بررسي جفت فعل1364دبيرمقدم (

  بمب توسط او منفجر شد)، وجود همين ساختار دوم را در مجهول فارسي تأييد كرده است.

ته از آينـده و گذشـ   /حالدر اين گويش، براي زمان . داردمجهول ساختواژي  ،گويش گوراني

خوبي پيداسـت،   به) 3كه در جدول (شود. چنان سازي استفاده مي مجهولدو پسوند مختلف براي 

شود. پسـوند   فعل افزوده مي ةاست كه به ريش ya–و آينده  حالپسوند ستاك مجهول در زمان 

  .شود فعل افزوده مي ةريش به پاياناست كه  yā–ستاك مجهول گذشته نيز 

آن بـا زبـان فارسـي     ةدر گـويش گـوراني و مقايسـ    سـببي اينك به بررسي پسـوند سـتاك   

 سـببي كه مصدر، ريشه و سـتاك   ،) مي افكنيم4هاي جدول ( به دادهپردازيم. نخست نگاهي  مي

  دهد. چند فعل گوراني را نشان مي

  

  چند فعل از گويش گوراني سببيمصدر، ريشه و ستاك  -4جدول 

  سببيستاك 
  معادل فارسي  مصدر  ريشه

  و آينده حال  گذشته

wes-ān wes-en wes wesā-n ايستادن  

xaf-ān xaf-en xaf xaft-en خوابيدن  

taq-ān taq-en taq taqi-n تركيدن  

soz-ān soz-en soz sozi-n سوختن  
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در  ،در گـويش گـوراني   سـببي ك سـتا  ةيابيم كه پسوند سازند ) درمي4با نگاهي به جدول (

و  حـال در زمان  سببيو آينده با زمان گذشته متفاوت است. براي ساخت ستاك  حالهاي  زمان

در  گـردد.  فعل افزوده مي ةبه ريش ān–گذشته، پسوند  سببيراي ستاك و ب en–پسوند  ،آينده

و پسـوند   شـود  فعلـي سـاخته مـي    ةبه پايـ  ān–از افزودن پسوند  سببيزبان فارسي نيز ستاك 

الـديني،   (مشـكوه  كـار رود  نيز ممكـن اسـت بـه    id–كه گاهي  ،است d– سببيگذشته در فعل 

  د، مانند:و آينده تفاوتي ندار حالهاي گذشته،  مانبراي زساز فارسي  سببيپسوند  .)67: 1390

  خواهم خوراند.؛ خورانم مي؛ خوراندم/ خورانيدم     خور + ان = خوران 

تـوان ديـد، مصـدر در گـويش گـوراني از افـزودن        ) مي4) و (3گونه كه در دو جدول ( همان

، هنگـامي كـه سـتاك    سازشود. پسوند مصدر فعل ساخته مي ةپسوند مصدرساز به ستاك گذشت

در زبـان   اسـت.  n–كه به واكه خـتم شـود   است و هنگامي  en–گذشته به همخوان ختم شود 

: 1390الديني،  شود (مشكوه افزوده مي كه به ستاك گذشته ،است an–فارسي پسوند مصدرساز 

  ).61: 1390؛ انوري و عالي، 73

 »هـا  فعل + شناسه حالستاك «ر دو از اخباري و آيندة ساده ه حالدر گويش گوراني زمان 

(تكـواژ تهـي)    ø-اخباري و آيندة ساده در گوراني را بايد  حال شوند. از اين رو پسوند ساخته مي

دة آيد و آين دست مي هب» ها + شناسه حالمي + ستاك «اري از اخب حالدانست. در زبان فارسي، 

ساخته » گذشتة فعل اصلي + ستاكها  خواه + شناسه«صورت  به» خواستن«ساده با فعل كمكي 

كـار   ر نوشتار و گفتـار رسـمي بـه   (البته شايان ذكر است اين گونه ساخت امروزه تنها د .شود مي

هـايي از ايـن دو زمـان فعلـي در      ربردي ندارد). در جدول زير نمونهرود و در گفتار روزمره كا مي

  گوراني و فارسي آمده است.

xaf + -ø + -em    � xaf-em  )خوابم) مي -ارياخب حال  

č + -ø + -it    � č-it  )روي) مي -اخباري حال  

 

xaf + -ø + -em    � xaf-em  خواهم خوابيد) -ساده (آيندة  

č + -ø + -it    � č-it  خواهي رفت) -ساده (آيندة  

 

آيـد.   دست مـي  ه بهگوراني، فعل گذشتة ساده از ستاك گذشت هم در فارسي و هم در كرديِ

  براي نمونه:پسوند گذشتة ساده نيز در هر دو تكواژ تهي است. به سخن ديگر، 
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xaft + -ø + -em    �   xaft-em  (خوابيدم) 

či + -ø + -t      �   či-t  (رفتي) 

 

  سازنمودپسوندهاي  -2-3

اي  نمـود ويـژه   فعـل بـه آن   ةشـدن بـه پايـ    از پسوندهايي هستند كه با افزودهسنمودپسوندهاي 

هايي از  نمونه كردي گوراني نيز مانند فارسي عبارتست از كامل و استمراري.بخشند. نمود در  مي

مطلـب   شـدنِ تر بـراي روشـن  نيـز  در اينجـا   .) ديـد 3در جدول ( توان پسوندهاي نمودساز را مي

  كنيم. هاي بيشتري را بررسي مي ونهنم

  

  ساز در گويش گورانينمود پسوندهاي تصريفيِ -5دول ج

  
  

انـد. بـا نگـاهي بـه ايـن       صورت پررنگ نشان داده شـده  ) به5(جدول  ساز درنمودپسوندهاي 

  آيد: دست مي هاي زير به ، يافتهجدول

هـا   به ستاك گذشتة فعل و سپس افـزودن شناسـه   ü–گذشتة كامل از افزودن پسوند  -

 .است ü-آيد. پس يكي از پسوندهاي نمودساز در گوراني،  دست مي به
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هـا   ه ستاك گذشته و سپس افزودن شناسهب yā– از افزودن پسوند استمراري ةگذشت -

از ديگـر   پـس يكـي  رود.  كـار مـي   بـه  ā-صـورت   اين پسوند گاهي بـه شود.  ساخته مي

 است. ā(y)–ساز در گوراني، پسوند استمراري نمود پسوندهاي

استمراري (ستاك گذشته  ةگذشت ةبه پاي tā–استمراري دور از افزودن پسوند  ةگذشت -

 +-yāسـاز  نمود مين پسـوند وسشود. از اين رو،  ها ساخته مي ن شناسه) و سپس افزود

 است. tā-در گوراني، 

فعـل،   ةبـه سـتاك گذشـت    yā–استمراري نقلي از افزودن پسـوند اسـتمراري    ةگذشت -

 شود. ساخته مي a–ساز  ها و سپس افزودن پسوند نقلي افزودن شناسه

بـه   a–سـاز   دن پسـوند نقلـي  از افـزو نامند)  نيز ميكامل (كه آن را گذشتة نقلي  حال -

هـاي فعـل،    صيغه شود. در همة ها، ساخته مي فعل، البته پس از شناسه گذشتةستاك 

جز در گذشتة نقلـي  ب شود، فعل افزوده مي شناسه همواره واپسين تكواژي است كه به

 آيد. ها مي پس از شناسه a–ساز  استمراري نقلي كه پسوند نقلي و گذشتة

،  ü ، -(y)ā– ساز داريم كـه عبارتنـد از:  نمودپسوند  چهارد، در گوراني آنچه گفته ش ةبر پاي

-tā و -a دور و اسـتمراري   ةگذشتگذشتة كامل، گذشتة استمراري،  هايدر ساختترتيب  كه به

سـاخته   ā–و  yā–نيز به كمك هر دو پسوند  نقلي استمراري روند. گذشتة كار مي كامل به حال

و  شـود  اضافة شناسه ساخته مي به حالك ردي گوراني تنها از ستااستمراري در ك حالشود.  مي

  ، مانند:اي ندارد نشانة ويژه

men harče ruža č-em          arā  dānešgā. 

رو  روز    هر    من مي-.ش.م1 دانشگاه  به   

».روم من هر روز به دانشگاه مي«  

 

و  č حـال كـه از سـتاك    ،دهد استمراري را نشان مي حالروم)  (مي čemدر جملة باال فعل 

واپسين نكتة قابـل تـوجهي كـه دربـارة انـواع       ساخته شده است. em–شخص مفرد  شناسة اول

 حـال كـه از سـتاك    ،ياستمرار حالجز ر گوراني بايد گفت اين است كه بنمود د -تركيب زمان

  آيند. دست مي ها همگي از ستاك گذشتة فعل به شود، ديگر ساخت فعل ساخته مي

–، از افزودن پيشـوند  زمان حالنمود استمراي چه براي زمان گذشته و چه ، بان فارسيدر ز

mi  بـراي   .)خـوابم  و مي خوابيدم مي(مانند:  شود ها ساخته مي و شناسه حاليا  ستاك گذشتهبه
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از فعـل   كامـل  ةام) و بـراي گذشـت   از پسوند رابط (ماننـد: خوابيـده   )نقلي ةگذشتكامل (يا  حال

يـادآوري اسـت كـه ميـان      ةالبته شايستشود.  مانند: خوابيده بودم) استفاده مي( »بودن«كمكي 

فـق وجـود نـدارد. برخـي همچـون      نقلـي در فارسـي توا   ةسـاخت گذشـت   دستورنويسان بر سـرِ 

در سـاخت نقلـي را پسـوند رابـط     » ام، اي، اسـت، ايـم، ايـد، انـد    ) «62: 1390الـديني (  مشكوه

» اسـتيدن «اي كمكـي از مصـدر   هـ  ) آنهـا را فعـل  70: 1390، امـا انـوري و عـالي (   انـد  شناخته

  اند. دانسته

  

  پسوند التزامي -2-4

 ةها، گذشـت  فعل و سپس افزودن شناسه ةبه ستاك گذشت ü-در گويش گوراني با افزودن پسوند 

  مانند: آيد. دست مي التزامي به ةساد

xaft + -ü + -m    xaft-ü-m  خوابيده باشم 

hāt + -ü + -t    hāt-ü-t   آمده باشي 

نشـانة نمـود    ü-گونه كه در بخش پيشـين ديـديم، پسـوند     يادآوري است كه همان ةشايست

كـاربرد دارد.   )دور ةگذشـت ( گذشـتة كامـل  بـراي سـاختن   كامل در زمان گذشته نيـز هسـت و   

  شود. ساخته مي» ها باش + شناسه«سي به كمك فعل كمكي التزامي در زبان فار ةساد ةگذشت

  

  پيشوندهاي فعلي در گوراني و فارسي ايسةمق -3

هـا،   شناسـه  ةدسـت  چهـار  در بخش پيشين پسوندهاي تصـريفي فعـل را در گـويش گـوراني در    

بررسـي كـرديم. اينـك بـه بررسـي      و پسوند التزامي ساز  پسوندهاي نمودساز،  پسوندهاي ستاك

پيشـوندهاي فعلـي را    ازيم.پـرد  آن با زبان فارسي مي ةپيشوندهاي فعلي در اين گويش و مقايس

و نهـي  پيشـوند   .3، امرپيشوند  .2. پيشوند نفي، 1 توان بر چهار دسته دانست كه عبارتند از: مي

 دردهـد.   هار گونه پيشوند باال را نشان مـي خوبي هر چ ) به2هاي جدول ( دادهپيشوند التزامي.  .4

  يم.كن ن پيشوندها را جداگانه واكاوي مي، هر يك از ايادامه

  

  نفي -3-1

پيشـوند نفـي در    شـود.  سازي از پيشوند اسـتفاده مـي   براي منفي ،همانند فارسي ،راني نيزدر گو

  است، مانند: -naهاي گذشته،  گوراني براي صيغه
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xaft-em  na-xaft-em              (نخوابيدم) 

xaft-yā-m  na-xaft-yā-m                        خوابيدم) (نمي  

xaft-yā-tā-m  na-xaft-yā-tā-            خوابيده بودم) (نمي  

na- +    xaft-em-a   =  na-xaft-em-a                ام) (نخوابيده  

xaft-yā-m-a  na-xaft-yā-m-a             ام) خوابيده (نمي  

xaft-ü-m  na-xaft-ü-m                     (نخوابيده بودم)  

  

  است: -naاما براي وجه التزامي  -nāوجه اخباري  براي حالپيشوند نفي در زمان 

  

nā-    +    xaf-em = nā-xaf-em اخباري منفي -خوابم (نمي (  

na-    +    xaf-em = na-xaf-em التزامي منفي) -(نخوابم   

 

  است: -naو در وجه التزامي  -nā  در وجه اخباري هاي آينده پيشوند نفي براي فعل

  

nā- + xaf-em = nā-xaf-em  اخباري منفي) -(نخواهم خوابيد  

na- + be-tuwa-m be-xaf-e =na-tuwā-m be-xaf-em التزامي منفي)-(نخواهم بخوابم  

 

، كـه پـيش از پيشـوند    اسـت  -naهـاي فعـل    ها و وجه زمان ةدر همپيشوند نفي در فارسي 

الـديني،   ؛ مشـكوه 62: 1390اميـار و عمرانـي،   شـود (وحيـديان ك   تلفظ مي -neصورت  به» مي«

تـر از   شوند نفي در گوراني بسيار پيچيدههاي باال پيداست، پي گونه كه از مثال همان. )74: 1390

  شود. زمان و وجه فعل دستخوش تغيير مي فارسي است و براي

  

  امر -3-2

بسـته   ،است. اين پيشـوند  -beشود كه پيشوند امر در گوراني  ) آشكار مي2با نگاهي به جدول (

  شود: نيز تلفظ مي -boصورت  به يند واجي همگونيگاهي در پي فرا ،خود كنارِ هم به واجِ

bo-xwa-ø.   (بخور)  
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هاي آوايي گوناگون به يكـي از   است كه در بافت be-امر فارسي نيز همانند گوراني،  پيشوند

  خور.بِخوان، بيا، ب مانند: )؛74: 1390الديني،  مشكوه( شود ميپديدار  -boو  -be- ،biسه شكل 

كـه   »امـر حاضـر  «. داردامر حاضر و امر غايـب   ،گفتني است كه گوراني نيز همچون فارسي

شخص مفرد و جمع  دوم ةكند، ويژ دهد يا از او درخواست مي نجام كاري را به شنونده فرمان ميا

فرماني را بدهيم يا درخواست انجـام   غايب(يا اشخاص) است. هنگامي كه بخواهيم براي شخص 

التزامـي اسـت    حـال گويند و سـاخت آن هماننـد    مي» امر غايب«كنيم، به اين ساخت ا بكاري ر

  شخص مفرد و جمع است؛ مانند: ). امر غايب براي سوم81: 1390ي، (انوري و عال

be-xaf-ø     (بخواب)         be-xaf-en     (بخوابيد)                                 امر حاضر 

be-xaf-ē    بد)(بخوا           be-xaf-en     (بخوابند)                                  امر غايب 

 

  نهي -3-3

. در دارددو ساخت حاضر و غايب  ،) آمده است، فعل نهي نيز مانند امر2همچنان كه در جدول (

شـود. پيشـوند    دو پيشوند متفاوت بهره گرفتـه مـي   از» نهي غايب«و » نهي حاضر«گوراني براي 

ma- سـازد.   مي» نهي حاضر«شخص مفرد و جمع،  ، براي دومفعل حالشدن به ستاك  با افزوده

شـخص مفـرد و جمـع سـاخته      راي سـوم بـ  ،حالبه ستاك  -naبا افزودن پيشوند » نهي غايب«

  شود: مي

ma-xaf-ø     (نخــواب)       ;          ma-xaf-en     (نخوابيــد)                            

)حاضرنهي (  

na-xaf-ē      (نخوابــد)        ;          na-xaf-en     (نخوابنــد)                             

)نهي غايب(  

نهـي  «و هـم  » نهي حاضـر «هم براي  ،شود كه پيشوند نهي فارسي در دو مثال باال ديده مي

  است. -na» غايب

  

  التزامي -3-4

هـم از پيشـوند اسـتفاده     ،التزامـي ش گوراني براي دهد كه در گوي ) نشان مي2(هاي جدول  داده

  بررسي كرديم. 4. 2آن را در بخش  شود و هم پسوند. پسوند مي
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 اسـتمراري،  ةهـاي زمـان گذشـت    تواند به فعـل  ميكه  ،است -beپيشوند التزامي در گوراني 

نوع التزامي را  سههايي از اين  نمونه نها بدهد.ي التزامي به آاو معن پيونددب حال و استمراري دور

  ايم: هاي زير آورده ترتيب در مثال به

aġar (اگر) / xwazeġ     (كاش) be-xaft-yā-m  خوابيدم) (اگر/ كاش مي

  

aġar (اگر) / xwazeġ     (كاش) be-xaft-yā-tā-m      خوابيده بودم) (اگر / كاش مي  

aġar (اگر) / xwazeġ     (كاش) be-xaf-em      اگر / كاش بخوابم)(  

  

(مانند بخـور)   bo–تواند به  كه مي است(مانند بنشين)  -be پيشوند التزامي در زبان فارسي

در گوراني و معادل آن  ) ساخت زير84الف: 1392مشادي (با. (مانند بيا) نيز پديدار گردد bi–و 

  التزامي دانسته است: ةدر فارسي را آيند

tuwā-n  be-č-en   خواهند بروند) (مي  

كه نشانة آينـده باشـد، نشـانگر    يش از آندر اين ساخت ب» خواه«نمايد كه فعل  مياما چنين 

  تمايل و خواستة فرد است.

  

  گيري نتيجه -4

ما در اين پژوهش به بررسي پسوندها و پيشوندهاي تصريفي فعـل در گـويش كـردي گـوراني و     

فعـل از   200از  بـيش  سـاخت تصـريفيِ   . بـا واكـاويِ  آن با زبان فارسي معيار پرداختيم ةمقايس

پيشـوندها و   ايـم،  ي از آنهـا را در ايـن مقالـه آورده   هـاي انـدك   كـه البتـه نمونـه    گويش گـوراني، 

هاي خود را در دو جـدول   ديم. اينك در پايان، يافتهكردي بن پسوندهاي آنها را شناسايي و دسته

بـا هـم   جداگانـه  كه در آنها پسوندها و پيشـوندهاي فعلـي در گـوراني و فارسـي     نمايانيم  مي باز

  اند. مقايسه شده

دهد كه فعل در گويش گوراني داراي تصريف شمار، شخص،  هاي اين پژوهش نشان مي يافته

زمان، نمود، وجه و جهت است. بيشترين تعـداد ونـدهاي تصـريفي فعـل در گـويش گـوراني را       

  توان در گذشتة استمراري دور التزامي ديد كه پنج وند تصريفي دارد: مي

  

xwazġā   be-xaf-t-yā-tā-m   خوابيده بودم) (كاش مي  
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  فارسيمعادل آنها در در گوراني و  تصريفي فعلبررسي تطبيقي پسوندهاي  -6جدول 

  زبان فارسي  گويش گوراني  پسوند فعلي

  ها شناسه

 em / -m -am-  شخص مفرد اول

 i / -it / -iten-  شخص مفرد دوم

-t / -ten / -ø 
-i / -ø 

 ē / -ēt / -ēten-  دشخص مفر سوم

-t / -ten / -ø 
-ø / -ad 

 im / -m -im-  شخص جمع اول

 in / -n -id-  شخص جمع دوم

 en / -n -and-  شخص جمع سوم

پسوندهاي 

  نمودساز

 ندارد ü-  گذشتة كامل

 -ā mi(y)-  استمراري  گذشتة

 ندارد ā + -tā(y)-  استمراري دور گذشتة

 -yā + -ā mi- گذشتة استمراري نقلي

 ندارد a-  كامل حال

 -ø mi-  استمراري حال

پسوندهاي 

  ساز ستاك

 ā / -d / -t / -i-  ستاك گذشته

/ -ān / -est / -yā 
-d / -t / -id  

-ād / -est 

 en / -ya / -ø -ø-  حالستاك 

  ستاك مجهول
 yā-  گذشته

 ندارد
  ya-  و آينده حال

  سببيستاك 
 ān-  گذشته

-ān 
 en-  آينده و حال

 ندارد ü-  زمان گذشته  پسوند التزامي
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 در گوراني و فارسي بررسي تطبيقي پيشوندهاي تصريفي فعل -7 جدول

  زبان فارسي  گويش گوراني  پيشوند فعلي

 نفي

 -na  گذشته

na- / ne- 
  و آينده حال

 -nā  اخباري

 -na  التزامي

 -be- / bo- be- / bo- / bi  امر

  نهي
 -ma  رحاض

na- 
 -na  غايب

 -be- / bo- be- / bo- / bi  التزامي

  

اسـتمراري نقلـي منفـي     ةدر گذشـت  فعل، در زبان فارسي، بيشترين تعداد وندهاي تصريفيِ

  .ام خوابيده نمي  ام  +  ه+  يد+ خواب + مي+  نـ :داردكه پنج وند تصريفي  شود ديده مي
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