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پوختە      

 ێکهاجەکاویپ ەربارەید ەک ەضىڕێخەوە،د ەرەضخاهەداک ەو ئ ەئەرغیفکزدویب ەل ێژیىەوەکەجى         

و  یيخاکطییو ض ۆرفۆلۆژییو م ۆهۆلۆژییف یارییساه ەک ەیجىخماه ەرەضخەو ک ەو سماهً، واجا ئ

 یپاراضخن ەرەڕایض ێکهاجاهەپ ەو ئ ەکاویجىخم یپاراضخن ەچىهک  ەڵگیراوە،ه ێداج ییەکاهیانواجا

 ەویؼئ ێدەکەوێخەوە،ل ییەکاهیش یهاسماه ۆساهیارییک یئاواع پاراضخن ەر ه ییەکان،سماه ۆساهیارییک

 ۆیاهداخ ەل یاریاهەساه ەو ئ ۆی ک ییەکانسماه ەرەضخەجىخم و ک ەبەرئەوەیل

 ەکەداسماه ێکیجىخم ەرەضخەو ک ەر ه ەهاوچىوویل ەل ۆیە(. بەسەهدەکەن)خەهجدەکەنگ

 ەسگاید ی کار  ەئەرغیفکزدنب ی کار  ەگەرچیی. ئەچًاودەهل یؼو هاسماه ییسماه ۆساهیارییک

 ەوجنیدواک ەسگایەو د ەو ئ ەبىوویه ەل ەاڵمب ەیە،ه ۆی خ ەب یبەثجا ییساوطخ ێىاژۆیپ ەرهەهگییەو ف

  ۆ ب یارییەکاهیانساه یینهىض ەب ۆماراهەیج ەو ئ ەر ب ەهاببرێخەپ ەبێذد ەرهەهگطاسییدا،ف ی کار 

 ەدەبییەکاویئ ەرهەماهەب ەو ئ ەپػذ ب ێژیىەوەیەدام جى ەل ەوەعئ ۆ ب ەرغیفکزدووە،ئ ۆهاغەکانق

. یػاهدەدرێذه ەرهەهگطاسییەداف ەگزهگ ۆضەپز  ەو ل ڕۆڵیو  ەبەضترێذد ەحادییض ەالدیینع

 ێژیىەوەکەجى  ەهجامداویئ ۆ ب ەییوغ یارییو ساه ۆرفۆئدیەمییو م یدییەمئ ۆهۆلۆژیاهەو ف ەرغیفیئ
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 پێشەکى:

 ەل ەرەجاض ۆرێکح ەب ەرخاهکزاوە،ج ییسماه ەرغیفکزدویئ ۆ ب ێژیىەوەکەجى   

، دواجز   ەدەبییئ ەقید ەهاو پاغان ل ییدەکزێخەوە،سماهدا جاق یهاو خىد

 ەکەکارکزده ڕواهگەی. ەحادییض ەالدیینع ەقاهەید ەو ئ ەر ض ەچێخەد

 یال  ەل ەرەضەرەکییەکەک ەاڵمداجادا، ب ەرگزجنیو  ەل ڕەهەهدە ەو فز  ییەگػخ

 ڕۆهە) یرۆکیچ ەکىرج ەل ەرەضخەک ۆرجزیًس  ەرهەماکاهیداب ەل ەحادییەو ض

 ڕغخەی ەل ەمک ەیەکیهمىوه ەهدو چ ەرگیراون و  ەوە(ەنض ەحم ەهگیس 

 یداجا ەنهاج ێژەر جى  ەرەضخەکاهەوە،ک ەب ەیىەضذپ ەر . هەرگیراون و  ییمزوار 

 ێخەجا بب ەجەڕوو،خطخىو  ێژیىەوەکەیجى  ەمایبى ەڕووی خطدى ۆ ب ێىیطتیپ

 ەماییەوبى ێژیىەوەکەجى  ۆیەب ەدا،بىار  ەو فزاوهتر ل ی کار  ۆ ب ێگەیەکپ

 ڕێباسی . ەحادییض ەدەبییەکاویئ ەقەد ەداجاکان ل ۆی ک ڕۆهەچىەجە

 ەرەضخەیک ۆ ب ەکانو پار  ەع. بیکارییػەغ ەمەکییو ک ەضفییو  یژیىەوەکەجى 

 ەحادییداض ەقەکاویو د ەدەبئ ەسماهدا و پاغان ل یخىد ەل ەرغیفیئ

 ەدەضتهاجىوەکانب ەهجامەئ ەیپىخخ ۆجاییػداک ە. لەغکزاون بەد

 .ەجەڕووخزاوه

 (Archivization) ەرشیفکردنئ ەمکیچ

 ەل ۆی خ ەرهەهگییەو ف یىەوەی_هىضێؼپ ۆضەیەکیپز  ەئەرغیفکزدنب

سمان و  ەضىکزدویپ ۆرێکح ە. بیيێخەوەداب ەرەضخاکاهداداجاو ک ۆمارکزدویج

 ەبەرئەوەیل ەویؼ. ئیارییکزاوداد ۆهاغێکیق ەل ەرەضخەکاهێتیک ۆمارکزدویج

 ۆهاغێکداق ەسمان ل ڕکێفی ڵەوو ح ەرهەهگف یىەوەیو هىض ەرهەهگف

 ەضخەبەری د ەرەضخەکاویداجاو ک ەئەرغیفکزدویب ەوەعئ ۆ ، بەگزێذد

 .ەکاثد ۆهاغەکەق یاریکزدوید

 ەجا ل ێژوویدا،م ۆهاغێکیق ەل ەرەضخەکاهەداجاو ک یپاراضخن ۆ ب چەمکەکە

: )ا( ەیەه ڕواهگەیدوو  ەوەع. ئێشرێذبپار  ەهاوچىونو ل ەوجانف یجزس 

 یارییەو ساه ۆماربکاثج ەردەمێکداض ەل ەقەکاند ێرێکئام یان ێکهىضزاو 

 ۆهاغەداق ەو ( لییو واجا یيخاکطییو ض ۆرفۆلۆژییو م ۆهۆلۆژیی)ف ییەکانسماه

 ۆهاغەیق ەو ل ییاهەیەسماه یارییەساه ەو ئ ڵەوگزجنیح ۆ ب ەەکپاراضدى ێشێذ،بپار 

 ەو ب ەویؼئ ەرغیفکەرە،ئ ێىاژۆیەکەسمان پ ی. )ب( خىدۆمارکزاوەج ێیداج

 ەل ەکاث،د ەهجگ یارییەکانساه ۆیاهداخ ەهاو سمان ل ەکاویجىخم ێیەیپ

 ەو .لەگىێشێخەوەد یارییەکانساه ەرماویجز خ ەردەمێکیض ۆ ب ەردەمێکەوەض

 :ڕواهەب ەوەبىار 

https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780

190610029.001.0001/oxfordhb-9780190610029-e-18). ەهمىوه ۆ ب 

 ێدێکیض یدروضخکزدو ەل ێمەئ ۆمەاڵیەجییک یرکزدهەوەیب ەودایم

 ەجىخم ۆرێکح ەب ەهاضزێخەوە،د ەوەوغ ەل (synset) یىۆهیمیی/ضییواجا

(، ١) ەکاویهمىوه ڕواهە. بەربخەند ەردەمەکانض ەهەیب ەرخەری د ێکانهى 

 .ەردەخاثد ۆمەاڵیەجییەکەک ۆچىوهەب ۆڕاویگ ەکانوغ ەردەمیض ۆڕاویگ ەک

 یبەثجا ێداویطتیپ ەنخاو   ەمئەهدامک  ەلا. غ (١

  یاندووگ  یلەحام  ب.  ئاوص    

 یرکزدهەوەیب ۆهاغەکاویق ۆڕاویگ ەل یماهدیکییض ێدێکیض ەکاویهمىوه لە

هىضزاو  ەقێکید ەرێکەوەض ە. لەداثد یػان(و )ئاوص( هەل)غ ۆمەاڵیەجییک

 ۆڕمێکیف ەکەجىخم ێػتر پ  ەک ەضەملێىێذ،و د ەپارێشێذد ەوەئ ڕابزدووەوە ەل

دواجز  یکاوەردەمەض ڕەچاوهەکزاوە، ێداج ۆمەاڵیەجییک یو گىهجاو ەخؼحىاهب

و  ەکەواجا جىخم ە،(یبەثجا ێداویطتیپ ەنو خاو  ەمئەهدام)ک ەرهەمهێىەری ب

 ەکاویهمىوه ۆ ب یؼغخ ەمان. هەردەخاثد ەردەماکانض ۆڕمییەکاویف ۆڕاهەگ

 ۆرمگۆڕیىەکەداف ێژووییەکەیم ەهگاوەه ەل ەچىهک ەضخدەداث،ب( د -١)

 ەردەمێکاض ە. لەرغیفکزاوەئ ۆهاغەکانق ڤایەجییو مز  ۆمەاڵیەجییک ەهایب

 -]+/ یػاهەکاویه ۆ ب ێکجىخم یاهەکزاوەجەوە،ح ێداج ەهایب ێىتیئاوص ئارگىم

 ەل یان[ ۆڤ]+ مز  یجىخم ەجەنهاب یاندووگ یلەو حام ێژراوە،[ دار ۆڤمز 

 ەکانوغ ۆمەاڵیەجییەکەیک یارییەساه ەرغیفکزدهەکەئ ەڵگزجىوە،ه ۆیاهداخ

 ییواجا ێخییض ەوەیماه یان ەیپارێشێذ،د ەردەمێکداض ەهىضزاو ل ەقێکید یان

 . ێخەکەض ۆرێکح ەب ەکاثد یاریید ۆهاغەکاویق ەکەوغ

  نوسراودا ەرهەنگیف ەبوونین یەیسا ەل ەرشیفکردنئ

هاو  ەل ەجىاوێسمان د یخىد ەک ەربڕی،د ەوەیان( ئ١) ەکاویهمىوه ەڵگەو ب

سمان و  ەهمىوه ۆ ب ەچىهک ێشێذ،بپار  یارییەکانساه ەکاهیداجىخم ەرەضخەو ک

هاو سماهدا  ەل ۆی خ ێذ،ب ەرجىوکێک/ پێکهىضزاو  ێػئەوەیپ ەرهەهگەکەیف

 ەهگرهەف ەوەیئ ەبەر . لیارییەکاهەساه ەهجکزدویپاراضتن و گ ەرێکیفاکخ

(Lexicon) ەل (X0)و  ۆرفۆلۆژییو م ۆهۆلۆژییف یارییەساه ەهجکەری گ ەکاهیدا

 ەرهەهگهاو ف ەکاوی(X0) یپاراضخن ۆیە(، ب٢) ڕواهەب ییەکاهەو واجا یيخاکطییض

 یسامن ەهىضزاو ه ەرهەهگێکیف ۆیە. بیارییاهەساه ەو ئ ۆی ک یپاراضخن ۆی ه ەبێخەد

  .ێیهاکز  یاهەڵگیراوەکاهیش یج یارییەو ساه ەرهەهگف ەکاویجىخم ەوەیماه

 

  

٢) X0   

  

 

 یەک ەضەر( ل٢) ەکەیهىاهده ەب ەیىەضذپ یارییەکانساه جاقیکزدهەوەی

 ێىەری و پ ەرهەهگًف ڕەضەوی یجىخم ەواهەئ ەچىهک ەبێذ،د ێکطێمەکانل

 ۆڕینیگ ەو ل ڕێشمان ەل ۆڕاهکارییەکاهیػًگ ێىەری پ یارییاهەوەو ساه ەو ئ

کان یارییەساه ۆراهکاریی: )ا( گەک ەگەیەهێذ،د ەوەئ ەوەع. ئەردەمەکاهیػداض

 ۆڕاویگ ێػبیىییپ ەردەمداض ۆڕاویگ ە)ب( ل ەیە،ه ڕێشماهیی ڕەهەهدێکی

 .ەکزێذد یؼو هاسماه ییسماه یارییساه

 ەکان(X0) ەڕێشماهبىوویب ۆ ب یارییەکاهداساه ەل ۆڕاهکارییگ ۆ ب ڕێشماهیی ڕەهەهدیی

 ی(X0) ێخەبب ەرهەهگییف ی(X0) ەرگ ڕواهگەیەوە ەول ەگەڕێخەوە،د

 ۆی ک ۆرینیگ ێػبینیپ ەوا(، ئێکدراول یان ەڵگىێشراوه ێخە)واجا بب ۆرفۆلۆژییم

 ڕواهە. بێنراون (دا هى ٢) ەرهەهگییەکەیف ە(X0) ەل ەک ەکزێذ،د یارییاهەساه ەو ئ

 ۆکاری ه ەبێخەد ۆڕمێکف ۆرفۆلۆژیاهەیم ۆڕینیگ ێیداج ە(، ک٣) ەیهمىوه

 .یارییەکانساه ەرجاپایض ۆڕاویگ

  (N0) ییحىاه  (A0)نحىا( ٣

  هاو  ەڵىاوئاو     

 ەڵگىێشراوه  ەضاد    

 ەرهەمدەهێىێذب ییهاو  ێشی فز   ەرهەمدەهێىێذب ەڵىاوییئاو  ێشی فز  

 ەردەگزێذو  ۆخو د ەکزێذحىکمد  ۆخدەداثو د حىکمدەکاث

       ۆجاییک ەب ەبێخەوەد ێز ه ۆڕمەکەیف ۆڕاویپاع گ  ێزکۆجایەه خۆی 

     ەڵىاوییەئاو  ۆضەیپز   ۆهێدییەچ ئاوەڵىاوی 

 ۆ )حىان ب ۆرفۆلۆژییاهەیم ۆڕاویگ یپا ەل ییارییەکانساه ۆڕاویگ ەو همىوه 

 ەسمان ل یو خىد ەکزێذد ەهجگ ەیداسمان و داجاک ییهاوخى ە( لییحىاه

 ۆهۆلۆژییف یارییساه

 ۆرفۆلۆژییم یارییساه

 یيخاکطییض یارییساه

 ییواجا یارییساه
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 ۆیداخ ەسمان ل یخىد ەواج ەیپارێشێذ،د ەرهەهگەکەیداف ێکهاجەیپ

 ۆمارکزدویج ۆ سمان ب ەرهەهگیف یىەوەیهىض ەکاث،د ەرغیڤئ یارییەکانساه

و  ەردەمانض ۆڕاهکارییەکاویگ ەجا دواجز ل ۆهاغیکداق ەل اهیارییەکاهەس 

 .ێذببر  ییسماه ۆڕاویگ یان ەغەگ ەب ەیجز پ ۆهاغەکاویق

 ڕەضەوی یجىخم ەک ەردەخاث،د ەوەئ ێبەحێکزدهەکەی(و ح٣) همىوهەی

 ێنران( هى ٢) ەل یارییاهەیساه ەو )ا( ئ ۆرێکح ەب ێکە،سماه ێشەری پار  ەرهەهگییف

 ڕەضەهاهە ەجىخم ەو )ب( ئ ڕەضەهاهەیە، ەجىخم ەو هاو ئ ڕەضەوی یارییساه

هبىوهً ەڕێشماب ێىاژۆیهاو پ ۆڕاویگ یاریکەری سمان و د ی ضخاهدار  ێىەری پ

(grammaticalization  .) 

 ۆنۆلۆژییەکانف یارییەزان

 ۆهۆلۆژییەکاهەوەف ەرهەمهاجىوەب ەرەضخەو ک ێىاژۆو پ ەب ۆی خ ۆهۆلۆژییف   

 یو هىاهدو یى د ۆهۆلۆژییەکانف ەرەضخەکان. جىخم و کەکاثد ەریکخ

 یاری ساه ۆهۆلۆژییەوەف ەب ەیىەضذپ ەبەرئەوەیل ەویؼ. ئەیەه ەرهەهگیانف

 ەبارەی. لەبێذد ەرحەضخەب ێکطێمەکاهدال یەک ەل ڕەضەنضخاهداردو 

 :ڕواهەب ۆهۆلۆژییاهەوەف یزدوەرغیفکئ

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED102825.pdf. ەوەیئ ەبەر ل 

 ۆهێمەف یهىاهدو ۆیەب ییە،ه ەربەخۆیانض ەکارهێىاویب ۆهێمەکانف

 ەرهەهگییف ۆهۆلۆژییف ی ضىىور  ێکطێمەکاهدال یەک ەل ەرهەهگییەکانف

 ەو ئ ۆهۆلۆژییف یاهداویػه ۆ ب ەرهەهگییف ۆهۆلۆژییف ەواجە. کەکاثد یاریید

 یەکەم ەرهەهگف ەوەع. بەرهەهگدانف ێىەیچ ەل ۆیانخ ەک یەجىخماه

 ۆدێلیم ەهاو ل ۆهێمەکەف یهىاهدو ەکاویئاضخ ەبێذ،د ۆهێمییف یهىاهدو یئاضت

 ەر ه ەرهەهگییە،ف یارییساه ییهىاهده ۆ ب ەلەوەیحگ ڕێشمان. ەبێذد ڕێشماهدا

 ۆهۆلۆژییف ێکداهەوەیل ۆ . بێذبەد ۆی خ ەب یبەثجا یهىاهدو ڕێشماهیؼ یخىد

 (١) ەیخػخ ڕواهەب ڕێشماهیی

 مۆرفۆلۆژیی فەرهەهگ

 دەسگا، دەسگزە، دەسگیران دەضذ ص 

 (١) ەیخػخ

 ە/ص/ ل ۆهێمیف ەرهەهگییەکەیف ەهىاهده ەردەکەوێذ،د ەکەداخػخ ەل وەک

 ڕەضەهێخیی ەکەوغ ە،کزاو  ەرحەضخە< بەضذ>د ێکطێمییل یەک ەجىخم

 ۆرفۆلۆژییەکەدام ێکهاجەپ ەل ەکو  ەاڵمب ە،پاراضخىو  ۆهێمەکەیف

 ەرکەوجىوەو د ۆرفۆلۆژییەکەوەم ەهىاهده ەب ۆهێمەکەف ەرکەوجىوە،د

 یػاهەکزدوی. واجا /س/ هە/س/ ەک ەرهەمیهێىاوە،ب ۆرفۆفۆهۆلۆژییم ێىاژۆیەکییپ

 ۆڕاوە،گ ۆهۆلۆژییف ێىاژۆیەکیپ ەب ەگەرچییئ ە. کە/ص/ ۆرفۆلۆژیاهەیم

جز  یەکیواجا ە/ص/. ب ۆهێمیف ۆهەجیکییف ۆڕمێکیف ەجەبىو  ۆهەو ]س[ ف ەاڵمب

 ەکزدووە،ه ی/ەضذ/د ەرهەهگییف ۆرمیف ەرغیفیئ ەدابار  ەمل ۆرفۆلۆژییم

. ەربزاوەد ۆرفۆلۆژییەکەدام ۆڕمەف ە[ لەس]د ۆهەجیکیاهەف ەچىهک

 ۆهۆلۆژییە،و ف ۆرفۆلۆژییم یىییدوود ەیىەهدییەکیپ ۆرفۆفۆهۆلۆژییم

 ۆ ب ێىەهى  یواجا ەب ێ هى  ۆڕمیف یدروضخکزدو ۆ ب ۆرفۆلۆژییەکەم ەگەرچییئ

 ەب ۆهێمیی/ فەرجییک ۆهۆلۆژییف ییەه ەرجم ەاڵمب ەگەڕێخەوە،د ەرهەهگف

 ەل ەهجامەیئ ەو واجا ئ :cyclical) .ەڕێخەوەبگ ەرهەهگف ۆ ب (cyclical)ەییباسه

 ۆ ب ەڕێخەوەبگ ۆڕاهکارییەکاهەوەگ ەب ەدەضخدێً،ب ۆهۆلۆژییداف ەڕێشماهبىوویب

 :ڕواهەب ەیەوەبار  ەو ل یاجز س  یارییساه ۆ . بەرهەهگف

https://www.researchgate.net/publication/330486254_Lexical_Pho

nology_Revisited ەگەری ئ ەسگاد ەکاویفزاواه ەکارهێىاهەب ەهمىوه ۆ ، ب 

 ۆ /س/ ب ە/ص/ ب ەکزێذ،د ەوەئ ێػبیىییپ ۆیەب ێدەکزێذ،ل ەلێکطێمبىوویب

 ەب ۆرفۆلۆژییەکەم ێیەهى  ۆڕمەف ەرهەهگواجا ف (.ەڕێخەوەبگ ەرهەهگف

 ۆرفۆلۆژییەکەم ەرهەمهاجىوەب ەبێذد ۆیەب ەرهاگزێخەوە،و  ێىەهى  ۆهۆلۆژییف

 ەو ئ ڕووهکزدهەوەی ۆ( ب٤) ەکەی. همىوهەبێذه ۆهۆلۆژیاهەش یف یکێهىاهده

 .ەهێنرێىەوەد یماهەیەگز 

٤ ) 

 دەضخگا دەضذ

 دەضخگیران

 دەضخگزە

 دەسگا

 دەسگیران

 دەسگزە

فۆهۆلۆژیی 

 فەرهەهگیی

فۆهۆلۆژیی 

 مۆرفۆلۆژیی

 فۆهەجیکی مۆرفۆلۆژیی

 ەوغ ە/ص/ ل ۆهێمیف ەرهەهگییف ۆڕمی(دا ف٤) ەکەیهىاهده ەو همىوه لە

 ەل ۆڕمەکە/دا فەضخگا/د ەل ەاڵمب ەرحەضخەکزاوە،<دا بەضذ>د ەرهەهگییف

 ۆهۆلۆژییەف ەرحەضخەکزدویب ۆرفۆلۆژییدایەو م ە/ لڕێشماهدایە

 ۆڕمەکەیە،ف ۆهەجیکیەهەیف ەربڕینید ێؼپ ۆهاغێکیق ەک ەرهەهگییەکەیە،ف

_ ەرهەهگییف ۆهۆلۆژیی: فێپەڕیىەج ۆهاغیق ێس  ەب ەرجییک ۆلۆژییهۆ ف ەوەعب

 ەیەوێذد یکزدهەوەکە. غۆرفۆلۆژییم ۆهەجیکی_ فۆرفۆلۆژییم ۆهۆلۆژییف

و  ەرهەهگف ەل ەرجییەکانک ۆهێمەف ۆهۆلۆژییف ەرغیفی: )ا( ئەبگاث، ک ەوەب

 ۆرمەف ۆهەجیکیو ف ەربڕیً)ب( د ۆرفۆلۆژییەکاهدایە،م ۆڕمەف ۆهۆلۆژییف

سمان  ۆهۆلۆژییف یپالو ەاڵمب یاضابەهدە، ەرچەهدەه ۆرفۆلۆژییەکانم

 ۆڕمەف ۆمارهەکزدویکاث و ج ڕۆغخنی ەوەیئ ەبەر ل ەویؼئ ێشێذ،هاپار 

  .ێخەوەبگز  ێیح ۆهەجیکەکەیف ەکاثواد ۆهۆلۆژییەکەیف

 ەو ئ یو پاراضخن ەرغیفکزدنئ ێیح ۆی سمان خ ۆکزاب ەیئاماژ  ێػتر پ وەک

 ۆهۆلۆژییف ۆڕمیف ێگیرهەکزدویح ەاڵمب ڕوو، ە(دا خزاه٢) ەل ەک یارییاهەیەساه

 ۆرمیف ەب ۆرمەکەف ەردەمێکداض ەل ۆرفۆلۆژییم ەرهەمهاجىویەکیب

 یارییساه ەب ەکەجىخم یىکزۆهییض ەمد ەو ئ ەبێذد ەرغیفئ ۆهەجیکییەوەف

 ەلێکطیمبىونب ەبەرئەوەی. لێکطێمل ەبێخە/ دۆماردەبێذج ێىەهى  ۆهۆلۆژییف

 ێداج یارییەکاویساه ۆڕاویگ ێػبینیپ ۆیەب ڕێشماهبىوبە، ەب ۆهاغیپاع ق

 ەی(دا ئاماژ ٣) ەل ێػتر پ ەکو  ۆهۆلۆژییەوەف ەب ەیىەضذپ ەهمىوه ۆ ب ەکزێذ،د

 ییە،ه ەییىودا باسهەلێکطێمبب ەل ەرجییک ۆڕاویگ ڕوو  یە(غدا خزا٤) ەل ۆکزاو ب

 ەبێذد ەلێکطێمبىوەکەب ۆڕمەف ۆهۆلۆژییف ڕواهگەیەوە ەول ەچىهک

 ەب ەیىەضذپ ەاڵم(، بەضخگزەو د ەضذ)د ەكو  ەهمىوه ۆ ب ێذ،ب ەرهەهگییف

 ەرهەهگییەکەدایە،ف ەوغ ۆجاییک ەل (stress) ێزه ەگەرچییئ ییەوە،هاکارج

 ێزەکەه ەرحەم یيخاکطییػداو ض ۆرفۆلۆژییم ەلێکطێمبىوویب ەل ەاڵمب

 ەب ییهاکارج ۆهۆلۆژییف ەوەعب ێمبىوەکە،ەلێکطب ۆڕمەف ۆجاییک ێخەوەبچ

 ەچێخەوەد ێزکۆجاییەوەه ەب ەچىهک ەبێذ،د ەییباسه ەرجییەوەک ێچەواهەیپ

 ەوئ ەرەڕای. ضەنهاد ۆڕانگ ەب ڕێ  ەرجییەکانک ێکداکاج ەل ەرهەهگ،ف

 یخىد ەل ەرجییک ۆهۆلۆژییف ەرغیفىەکزدویو ئ ەمەنکاث/س  ڕووهکزدهەواهە

 ەڕێخەوەبگ ەییو باسه ێکطێمل ێخەبب ەرجییەکەک ۆڕاوەگ ۆڕمەف ەکاثسماهدا واد

 – ەضخگاد - ەضذ>د ۆهۆلۆژییف ۆهاغیق ەگەرچییئ ەهمىوه ۆ . بەرهەهگف ۆ ب

 ەاڵمب ەهاضزێخەوە،د ۆهاغەکاویق یىکزۆویض ەب یەو و ئاغکزا ڕوون < ەسگاد

 ێخەب ۆهۆجیکەکەیەوەف ۆڕمەف ەب ەریکەخ ەکەیەو چاالک ۆڕمە< فەسگا>د

 ەردەچێذ،د ڕاضذ ێىاژۆ پ ەمان(ع، هەسگزەو د ەسگیراند ۆ )ب ێکطێمل
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 ۆهۆلۆژییەکەف ۆڕمەف ۆهۆلۆژییف ەهگاوی ه ەکزێذ،د ێػبیىییپ ەواجەک

 ەیئاماژ  ەک. و ێیبگزێخەوەح ۆهەجیکەکەف ۆرمەف یىکزۆهییض ەب ڕێخەوەو بط

 ۆهاغەکەق ەرس ێه و و ئاغکزان  ڕوون  ێنراهەوە،ه ەیهمىوهاه ەو ئ ێدراپ

 ۆڕمیف ێخەبب ەرهەهگییەوەف ۆڕمیف ەل ەیەکهمىوه ەاڵمب ەهاضزێخەوە،د

 ەب ەوائ ێذ،بچ ێهەمض ۆ ب یەکەمەوە ۆهاغیق ەواجا ل ۆرفۆلۆژیی،م ۆهەجیکییف

 ڕواهگەیەوە ەول ەر . هێخەوەهاهاضز  ۆهۆلۆژییەکەف ێىاژۆ و پ ۆڕانگ یئاضاو

 ەو ئ ێىانه ەل ە/ع/ ەرهەهگییف یهىاهدو یکزدهەوەیجاق ۆ ب ۆ ( ب٥) ەکاویهمىوه

ئاغکزان و  ۆهاغەکانگػذ ق ۆڕمیف یىکزۆهییض ەب هاغەدایەو ۆ ق ێس 

   .ەهاضزێىەوەد

٥) 

 بەژدار بەغدار بەع

 پژدەر پػخدەر پػذ

 پێژمەرگە پێػمەرگە پێؼ

فۆهۆلۆژیی 

 فەرهەهگیی

فۆهۆلۆژیی 

 مۆرفۆلۆژیی

فۆهەجیکی 

 مۆرفۆلۆژیی

 ەچیی(دا، ک٥) ەل ۆهاغەکانق ەئەرغیفبىوویب ەوەو ماه ەرەڕایض

 ەگەری ئ ییداکىرد یسماو ێطخایئ ڕێىىوس ی ەل ۆڕمەف ەرحەضخەکزدویب

 ەب ەکاثواغد ەو کزدوو  یاجز س  ۆهەجیکییەکاویف ۆڕمەف ەباوبىوویو ب ەضپاهدنچ

 ەضاد ەڵطىکەوحیه یاهەکزێىەوەو ح ەگمێيخەکاهیانض یىکزۆهیی/ضێطخاییئ

 ۆرفۆلۆژییدام ە/ لەضذ/د ەگمێىتیکزا، ض ۆ ب ەیئاماژ  ەکو  ىهکەچ ەن،بک

 ینیهىض ەجىخم ل ەهدێکه ەرحەضخەکزدویب ەیهمىوه ڕواهە[  بەس]د ەبێخەد

  .ییداکىد یسماو ێطخایئ

 ەک ەردەخەن،د ەوەئ ییکىرد یسماو ڕێىىوس ی یداجاکاو ێىەو و  همىوهەو 

 ەوعئ ێذ،ب ۆهەجیکیاهەف ێىەرەوەئاخ ەالیەنل ەرحەضخەکزدویب ڕێىىوضەکەو 

 ەرغیفەکەئ ەوەعب ەهىضزێذ،ئاوا د ەردەبڕێذد ۆن : )ا( چەوەیئ ەبەر ل

 ۆ ب ۆهەجیکییاهەف ەربڕینید ەگەرچییئ ۆهۆلۆژییاهە،ف ەکه ەبێذ،د ۆهەجیکیاهەف

 ەل ێخییەگػخ ێشەری پار  ۆهۆلۆژیاهەف ۆماری ج ەاڵمب ەیە،سمان ئاساداه ێىەری ئاخ

 ەکطێيذ. ئڕێىىوضەکەوە ێىه ەچێخەد ێىەر ئاخ ەکطێىتیسماهدا، )ب( ئ

و  ییحىگزاف یاکێکذد ەپێیب ۆهۆلۆژییەف ێکیجىخم ۆهۆجیکیاهەیف ەربڕینید

 ۆ .)بەسماه ییژ ۆهۆلۆ ف ەربڕاوەکەید یىەد ەکطێيخەکەواجا ئ ۆمەاڵیەجیی،ک

: ٢١١٩)ەریبغ ەمەدمح ڵػاد)د ڕواهەب ەکطێيذئ ەربارەید یاجز س  یارییساه

 ەل ەکطێيذئ ۆماری ج ەوەع(( بەکارهاجىونب ەوێدال ەرچاواهەیض ەو ( و ئ١٨١

 ییەکەسماه ۆڕمەف ەربڕینید ەک ەبێذ،د ەوەوەئ ەهۆی ب (lexicon) ەرهەهگداف

 ۆ ب (lexicon) ەرهەهگف ەوەیرئەبەل ەاڵمب ۆماربکزێذ،ج ۆهەجیکیف ەئەلفىبێیب

 ەبێذد ە،ضخاهدارد یسماو ۆهەجیکییەکاویو ف ۆهۆلۆژییف یارییەساه ۆماری ج

 نێگایاح ەجەوایەجییداه ەرهەهگیف ێىەیچ ەل ەربڕیىاهەد ەو ئ ۆماری ج

 یسماو ۆی ک ەب یبەثجا یارییغاساه ەجەوایەجییەکەه ەرهەهگە. فێخەوەبکز 

 ەاڵمب ەیە،ه ەغییهاوب ڕێشماهەوە ەب ەیىەضذپ ەگەرچییئ ێدایە،ج ییکىرد

 ی پار  ە. )لەپارێشێذد ەچەسارەکانسارو و  ەضێخییک یماو ض ەربڕیىەکاند

 .(ەحادییض ەالدیینع یال  ۆهۆلۆژییف ەرغیفکزدویداهاجىودا ئ

 ەرغیفیئ ەرەضخەکاهییداهاو داجاو ک ەل ۆی سمان خ ێدراپ ەیئاماژ  وەک

 ۆهۆلۆژییداهاو ف ەل ەڵگەکانب ەوەعئ ۆ ب ەکاث،د ییەکانسماه یارییەساه

 ەگەڵل ەڵەمام ۆرفۆلۆژییم ەبەرئەوەیل ڕواهگەیەوە ەول ەر . هێنراهەوەه

سمان  ەکاویوغ ەخىیداهاو  ەل ۆیەب ەکاث،د ەضپاوداچ ۆرفۆلۆژییم ۆڕمیف

 یواجا ۆرفۆلۆژییەکاهدام ۆڕمەف ەو دروضخ ەل ەوەیئ ەبەر . لەپارێشێذد

 ەوەیهاو  ەل ەوەیئ ۆیەب ێىیطتن،سمان گزهگ و پ ێىەری ئاخ ۆ ب ەرکزدەکاند

 یان ەبێذ،د ڕوون ها یىکزۆهییض ەب ەیانواجاک یانحار  ۆر س  ەکاهدان،دروضخ

 یانپاراضتن  ەهشڵگەیم ەبێخەد ۆرفۆلۆژییم ۆرمێکیف ەوەیهاو  ەیدروضخ

 ەوغ ڕواهزێخەب ەگەر : ئیەکەم ەوەیب ەیىەضذ. پەکەوغ ییواجا یهىاهدو

 ەوەیهاو  ەردەکەوێذ،د ەوا< ئیىضۆڵ ضپ ۆڵ،>گىرحىگ ۆرفۆلۆژییەکاویم

 یانواجا یىکزۆهییض ەب ەگەرچیی< ئۆڵ و ض ۆڵ >گ ەرهەمهاجىوەکەداب ەوغ

 ەهاەرو . هێشراوەپار  ەهگییانو ض ۆیانخ ەکەداهاو دروضخ ەل ەاڵمب ڕووهە،ها

 ۆڕمەف ە>حىان< ل ێکطێمیل ڕواهزێخەب ەگەر : ئەمەوەدوو  ەب ەیىەضذپ

 ەردەکەوێذ،د ەوا<دا، ئەمەرگحىاه ەگا،>حىاه ۆرفۆلۆژییەکاویم

 ۆ ب ۆرفۆلۆژییەکەدام ۆڕمەف ەل ەرهەهگییەکەف ە>حىان< ەرحەضخەکزدویب

 ەل یەکێک ەل ەیمارک ۆرفۆلۆژییواجا م ەکەیەحی،واجا غاراو  ەل ەغیكب

 ەوەع. بەمەهەج ەک ە،هاو >حىان< داو  ییەکەیواجا ۆهیػاهەک

 ەب یبەثجا ییواجا یاریی< ساهەمەرگحىاه ەگا،>حىاه ۆڕمەمۆرفۆلۆژییەکاویف

 ۆ ب ەکەداوغ ەل ێراهییەکەیئ یابیيییەده ەروەهاه ەرغیفکزدووە،ئ ەمەویج

 ێراهییەکاهدائ ەسماه ە>حىان< ل ەیوغ یواجا ۆ ب)ەجەوەگىاضخىو  ییکىرد یسماو

 :ڕواهەب

https://abadis.ir/fatofa/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/) 

 ەدەضیچىوویل ەگەری هىضزاودا ئ ەرهەهگێکیف ەبىوویه یەیضا ەکىرد ل

 ییسماه ێکیجىخم ەر ه ۆکزاب ەیئاماژ  ەکو  ەچىهک ێدەکزێذ،ل یارییەکاویساه

 .ەکاثد ەهجگ ۆیداخ ەل یارییچىار ساه

 ەدەبییدائ ەقید ەل ەرشیفکردنئ

هىضزاو  ەرغیفیئ ەل ەغيێکچ ەب ەدەبییدائ ەقید ەل ەرغیفیکزدنئ

 یعز /غەدەبئ ەکىرد ب یال  ەسمان ل ەب ەربزیًد ەسمىووی. ئەهزێذداد

 ەغێکو ب ییسماه یارییساه ەل ەغێکب یعز /غەدەبئ ڕاضخە. ەضخیپێکزدووەد

 ەب ەواهەل ەغێکیؼب ۆمارکزدویج ەاڵمب ەردەبڕێذ،د ییکىرد ەسمەهدییئاو  ەل

 یسماو ەب یر غع ینیهىض ۆیداخ ەل ۆی خ ەر . هەکزێذد ەژمار ه ەرغیفکزدنئ

 ەو ئ ۆی ک ۆمارکزدویواجا ج ییکىرد ەب ەکانوغ ۆمارکزدویو ج ییکىرد

 ێزی و ه یعزییەثغ ەبەرئەوەیل ەاڵمب ڕوو، ە(دا خزاه٢) ەل یارییاهەیساه

و یاجز س  ەکانجا الداه) یخافۆڕییە/مەضتراوەجەوەب ەکاهەوەالداه ەیپل ەب یعز غ

 :ڕواهە. بەبێذد ەرحەضخەب یعزییەثغ یاجز بً، س  ۆرجز س 

http://www.nashiri.net/articles/literature-and-art/4007---v15-

4007.html)ەیە،ه یارییاهەساه ەو و الدان ل ێکػکاهدنج ەگەری ئ ۆیە، ب 

و  ەکطێيذئ ەژمىوویه ێػبیىییپ یەهاهەیەو جاکال  ەرهەمێکیب یعز غ ەچىهک

 ەمایو بى ێىەر پ ەژێز ل یعز غ ەوەیل ەحگ ەوە. ئێدەکزێذل یری عغا یارییساه

 ەحیخشم ەخاجەد یارییەکانسمان و ساه ەماکاوی(، بىێىەو  ۆضیقاو )م یعزییداغ

 ەرێکەوەض ەل یعزییغ ەقێکید ۆهەجیکییاهەیف ۆماری ج ۆرحار . س یعزییەجەوەغ

 یرەکەغاع ەکطێىتی/ ئیدۆلێکذئ ەربڕی د ەوەجز  ەضەرێکیل ۆضیقایە،م ۆ ب

 ەژمىوویه ەجەواوی ( ب٦) ەل یر غاع ۆراویگ یعزییەکەیغ ە. همىوهەبێذد

 ەچىهک ەردەخاث،د ەکاهداوغ ۆهەجیکییاهەیف ەرحەضخەکزدویب ەل ۆضیقام

 یعزەکەعغ ێش یک ەبگز  ۆضیقاو م ەکار ل ۆهۆلۆژیاهەف یىییهىض ۆرحار س 

 .ەکاثد

 .........ەکەمئ ەرچەنه( ٦

 ......... یەوەبکزا ەروون د ئەمىیطذ
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 ەجاوه ەل ڕووهاکترە ەدائ جیژگێک

 ەل ۆهەجیکییاهەی،ف ۆمارێکیج یەکەوەال  ە( ل٦) ەیهمىوه هێڵبەژێزاهاجىوەکاوی

 ەل یر غاع ەوەغدائ ەگەڵ. لێماهییاهەیەضل ەکطێىتیئ ەرخەری د ەرەجز  یەکیال 

 ەو ئ ەرحەضخەکزدویب ۆ ب ۆی خ ییسماه یابیىیی[دا دهیژگێک]ج ۆڕمیف ۆماری ج

 ۆهۆلۆژییف یىکزۆهیؼض ۆهاغیق ێیپ ەب ەرچەهدەه ەربڕییىە،د ۆڕمەف

 -یاکزۆهیید ۆهاغییق ە[، واجا /ع/ بیژگێک]ج ەک/ هیػکێک/ج ۆڕمەکەف

 ۆڕاویگ ڕواهەب ێچەواهەوە،پ ەب ەک]ع[ ه ەب ەبىو  یىکزۆهییض

  .[(ەژدار]ب ۆ / بەغدار]دوژمً[(، )/ب ۆ )/دوغمً/ بیىکزۆهیی_ضیاکزۆهییدا

 ڕاو  ۆرجزس  یخافۆڕییە،م یعزییغ یسماو ەوەیئ ەبەر ل ۆکزا،ب ەیئاماژ  وەک

 یخافۆڕییەم ۆڕمەف ڕێی ەل ەگەر م ۆیەب ەردەبڕێذ،د یر غاع ەقەالیج

ها  ەگەر (، ئ٢) ەهجکزاوەکاویگ یارییەساه ۆ ب یىەوەبچ ۆمارکزاوەکاهەوەج

ىوص و ەرهەهگىف ۆ ب ەاڵمب یخافۆڕییە،م یواجا یرداغاع ەسی ئاو  ەل ەربزاوەکەد

 ەر گ ڕواهگەیەوە ەو. لیەکا ەهێنرێخەوەد ییەکاویسماه یارییەساه ەرغیفطاس ئ

 ەیوغ ەگەرچییئ ەوا(دا، ئ٧) ەل یر غاع ێمنیه یعزەیغ ەیخەب ەو ئ ڕواهڕێخەب

 یارییەساه ۆی ک ەل ەکارهێىاوەو ب یخافۆڕییم یواجا ەب ی< ەڵە>بابزد

هاو  ەیەکیوغ ەکو  ۆڕمەف ەو ئ ەاڵمب ەرهێىاوە،د ییالواس  یواجا ییەکاهییداسما

 ێکڕژاوەل ەکەوغ ەهمىوه ۆ . بەبێذد ەرغیفئ یارییەکاهەوەساه ی ۆ ک ەسمان ب

derivational compounds ۆرفۆلۆژییم ەیدروضخ یاضاو  ەمانه 

ضزوغخدا  ەل ەڕداپىغپ یماهگ ەل ەو غخ ی هاو  ەیە،ه ەرمابزدەڵەیض

 ییەکەیژ ۆ ئاهال یپاراضخن ۆ ب ۆرفۆلۆژییەکەیم ەرسەج ەکەوغ ەردەکەوێذ،د

  .ەبێذگزهگ د

 ەرغیفکزدووە،ئ ەقەکەداد ەل ی<ەوػیین>گزد یر غاع ەیەوغ ەو ئ ضەرەڕای

 ەضێکیک ێیل ەبەضذم ەک یخافۆڕییەوە،م ەواجایب ەمیش یئ ەگەرچییئ

 یارییساه ەلەداوغ ەل ۆکزاب ەیئاماژ  ەکو  ەاڵمب ەپەلىپۆکەوجىوە،ل ۆماوەو ک

 ۆرفۆلۆژییەوە،م یارییساه ەب ەیىەضذپ ەهمىوه ۆ . بەرغیفدەبێذئ ییسماه

( ێيػیینو الد یین)گىهدوػ ەیدروضخ ەمانه ەردەکەوێذ،وا د ئەگەرچیی

 ەڵىاوە،ئاو  ە< کە>گزد ەاڵم<، بیین+وػە>گزد ەکەدروضخ ەاڵمب ەبێذ،ه

 ە،چاک ڕواهەهاو)ب ەبە( بىو ە+ەڵىاو)ئاو  ۆرفۆلۆژییم یاضای ەب ەڵىاوەکەئاو 

 ەغنیچ ەل ەیەکیدروضخ ەکەوغ ەوەع.....(، بە،حىاه ە،خزاپ

 ەقەکەد ەرایەو جاکىج ەمبەرهەمیک ەیەکیدروضخ ەک [،یین[+وػە]]گزد[+

 ەگەری سماهدا ئ ەل ەراکانو جاکىج ەمبەرهەمک ۆرفۆلۆژییەم یاضا)ێتیپاراضخى 

 ەهمىوه ۆ . بەهێڵێخەوەد یاضاکە ەیەکوغ ەیەواه ی حار  ەمە،ک ەوایانماه

 ەنهاج یػەوەپ ەمکیچ ەب یاضاکە ەچىهک ە،]ەوا +  N] یاضای ێشەری پار  ەواهاه

 (.ەیەه ۆرفۆلۆژییەیم ەرهەمەب ئەو 

 ەوػیینگزد ەڵەیبابزد یمن ۆ ب( ٧

 یینبز  ۆرو هاض ەل ڕ پ ڵد یمن ۆ ب     

 ەجادییداس ەالدیینع ەرهەمەکانیب ەل ەرشیفکردنئ

کىرد،  ۆ ب یبەثجا ەب یعزیی،غ ەقید ەگەرچییئ ۆکزاب ەیئاماژ  ەکو      

 ەمترە،ک ەسمىوهێکیئ ەگەرچییئ ەخػاویپ ەقید ەاڵمب ەرغیفکزدهە،ئ ێکیبىار 

 ەبەرئەوەیل ەویؼ. ئەیەه ۆی خ ەب یبەثجا ڕۆڵی ەرغیفکزدنئ ۆ ب ەاڵمب

 یخافۆڕییم ۆضیقاو م ێىەو / و ڕەواهبێژیی ەنخاو  ەربڕینید ەل ۆرەملێیس  ەخػانپ

 ەقەد ەل ۆیە/(. بhttps://mawdoo3.com: ) ڕواهەب ەیەوەبار  ەو ل ییە،ه

 ەو. لۆرجزەس  ییؼهاسماه ەهاهەثج ییسماه ەرغیفکزدویئ ڕێژەی ەخػاهییەکاهداپ

 ەرچاوی ب ڕۆڵێکی ەخػاهییەاکىییداپ ەقەد ەل ەحادییض ەالدیینع ڕووەوە

بکاث.  ئەرغیف ۆب یارییەکاهمانساه ەل ەرماهێکخ ییىیتیجىاه ەر . هىضەیەه

 ەهگاوی ه ەل ەکاثواد ەر هىض ەو ئ یال  یارییەکانساه ۆماری ج ەڕەهەهدییفز 

 .ێذضىىور دابنر  ێژیىەوەکەداجى 

 ۆنۆلۆژییف ەرشیفیئ

 ەیە،ه ەرجییو هاک ەرجییک ۆهۆلۆژییف یجىخم ێدراپ ەیئاماژ  ێػتر پ ەکو     

 ڕواهە)ب ەیەه ڕێشماهییش یو  ەرهەهگییف ەکەجىخم ەردوو ه ەبەرئەوی ل

 ەر ه ەل ەجىخماه ەو ئ ۆمارکزدویج ۆیە(، ب١٤٦: ٢١١٦: ەحىییم ەمەدیمح

 ۆهۆلۆژییف ەمه ەوائ ێذ،( بڕێشماهیی یان ەرهەهگیی)فێکهاجەیەکداپ

  ەضذ:  دڕواهەب ەضەرەوە)ل ۆماردەکاثج ڕێشماهیؼ یه ەمو ه ەرهەهگییف

 یارییەساه ۆ ب ەهىاهدهاه ەو ل ەریەکه ەرغیفکزدوی(. ئەسگاد  ەضخگاد

گزهگ و  ەرهەهگً،ف یىەوەیهىض یگزهگ یارییساه ەک ۆهۆلۆژییەکان،ف

 یال  ەل ۆهۆلۆژییەکاهەوەف یارییەساه ەب ەوغ ۆمارکزدویج ۆیە. بێىیطتنپ

 ەک. حا و ەردەکەوێذب ەرهەهگطاسییداف ێىاژۆیپ ەل ییگزهگ یپػک ییحادەض

 یابیىییده ەربڕینید ەگەری ئ ەرغیفکزدن،ئ ەگەری ئ ەل ەحگ ۆکزاب ەیئاماژ 

  .ەیەه ەریش یهىض ەواهییو سماه ییسماه

و  ەرهەهگف ێىانه ەل ییحىوث_هىاهده ەدرک ب ەقەکاهداهاو د ەڕاویگ لە

 ەرهەهگییف ۆهۆلۆژییف ۆماری ج ەر هىض ۆن چ ەک. واجا و ەکزێذد ێشماهدار 

 ەهىاهده ەکزێذد ێػبیىییپ ەک ەیە،ه ڕێشماهیی یئاواع ه ەر ه ەیە،ه

 .(٨) ەکاویهمىوه ڕواهە. بێذب ەکطێيذئ ۆمارکزدویج ۆ ب ڕێشماهییەکان

  .ەدەضخەوەب گزداغام  یمال یەکەی ەپاویا. خىم ض (٨

 .ەداراو  ەجەکغ جىهگ ەضیػم.  دێيیىەوەب ەرەمطەراح ێىەهگیپ ەضخىب. د 

 یقىگ ەل ەضمان(. د٦١دار )ال  ەجىێ ضز  یماس  ە، کاض ۆ دوو/دپ. ماضذ و  

 (٦١. )ال ەرئەچێذد ەجاڵەوەب یەهاماه

 (٦٩. )ال ەک رضگار  ۆثخ ەبىو  ۆن چ ەر ه ەمەضەن. حث

 ۆهۆلۆژییەکەیف ەرغیفەئ ەل ەغیک( ب٨) ێڵبەژێزداهاجىوەکاویه همىوهە

 ەرهەهگییف ۆهۆلۆژییف ێىەرەکاویپ ێیپ ەب ێیاهداج ەک ەر،هىض

 ە. لۆمارکزاون ج ڕێشماهییەکەیەوە ۆڕمەف ەب  ەهدێکیػیانه ەرحەضخەکزاون،ب

 ەوەئ ەوە/گزث/ ێطخاییئ ەقید ەقەو د ەو ب ەیىەضذا(دا /گزد/ پ-٨) ەیهمىوه

 ییسماه ڕای ەرغیفکزدهەکە،ئ ەل ەحگ ەیەوێذ،د ەحادییض ەک ەبڕێذ،ر دەد

 ێیپ ەب ۆهاغەکانق ەک ێذ،بشاهز  ەوەئ ەبێذ. دەرببڕێذد ەقەداد ەو ل ۆی خ

 ەل ۆهێمەدوو ف ەش یهاوب ەدگاری ئ یػاهەو )ه یفۆهێمییئارخ ێىاژۆیپ

: ٢١١٨)ەحىییم ەمەدی: محڕواهەب ەردەکەوێذد ێالیەهبىوهداب ێکەوجەیح

 ڕواهزێخەب ەر گ ڕواهگە ەو. لیەکً ەڵخەرهاجیڤی/ئێگزەوە(( /د/و /ث/ ح٢٢٨

 ڕووهتر  ەڵخەرهاضیۆهەکان/ ئید[ و /جایذ/، ]جایاد[و /بىهیاث]بىه ەکاویهمىوه

 ەڵخەرهاجیڤی/ث/ ئ ەک ەردەبڕێذد ەوەئ ەحادییض ۆمارکزدهەکەی. جەبىەوەد

 ەکاویهمىوه ە. لەکزدوو  ەرغیفی/د/ ئ ەب  ەو ئ ۆیەب ێچەواهەکەی،پ ەکه ە/د/

 ەیە،]ماص[دا ه[، /ماضذ/و ەص/و ]دەضذ/د ەل ییب،پ(دا دوو هىاهده-٨)

 ەص]د ۆڕمیف ەکطێيذئ ڵیتیسا ەکزێذ،د ەوەئ ێػبیىییپ ەقەکەد ۆی ک ەل ەک

 ە/و/ ل ڤاوڵی ەوروبەری د ڕووی  ەل ەرچەهدە. هێبەرهەمهاجبێذل یو ماص[

 ۆیەب دىەکزدوە،دروض ۆرفۆفۆهۆلۆژییەوەم ێىاژۆیەکی/دا پێىدەهگیپ ەضخى /د

/ماضذ/ و  ۆ ب ڕووهکزدهەوە ەمانه ەرهەمىەهاجىوە،[ بێىدەهگیپ ەضى ]د

 ە<و >جىهگ< لێىەهگ>پ ڕواهزێذب ەگەر ئ ەروەها. هەقداد ەمانه ە]ماص[ ل

 ەکزێذ،د ێػبیىییپ ۆڕمەیەو ف ەو ئ ۆهۆلۆژییاهەیف ۆمارکزدهێکی_ب(دا ج٨)
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 یاکزۆهیید یو جىهگ هىاهدو  ێىەهگپ

 یىکزۆهییض یجىهد  هىاهدو  ێىەهد،پ

 یطییپ ەمید ەک ەضێک) ک  یظپ ەمد

 (ێىەبێذپ

 (ێذب ێىفزۆعحى  ەک ەضێک)ک ەمپیظد

pe.wəɳ] / [ێىەن]پ ۆهەجیکییەکەیف ەربڕیىەد ɳ] /و ]جىن[[ tu.] ۆهۆلۆژییف 

 ەدیمحم ڕواهە(و )بػ٩) ڕواهە/، بێىەهد/پ ێذکزدب ەکەیوغ یىکزۆهییض

  .((١١١: ٢١١٨) ەحىییم

  

٩   )ɳ 

   

 ەربزیىەد ە{دا لەهاماه ی}قىگ ێشی فز  ەپ(دا ل-٨) ەیهمىوه ەل هەروەها

 ەرغیفکزاوە،{ ئەماهەه ی}بن ەب یدییەمیػدائ ەرسیج ەل ەهاهەثو ج ێطخاییئ

 ە(. کەهاماه  ەماهە)ه و قىگ(  )بً ەحادییداض ەقەکەید ەل ەچییک

 یجز >قىگ< ۆهاگێکیق ۆ ب ۆهاغێکەوەق ەل ۆ جاب ڵىەری پا ەکزێذ،د ێػبیىییپ

 ۆڕاویگ ۆی ب ێػبیىییەکانپ ەوە،<غە>هاماه ەب ەیىەضذ>بً<. پ ەب ێذکزدب

[ یە]ئا  /یا/ئا  ەکاویداجاو همىوه ێیپ ەب ە[، چىهکە] ۆ/ا/ ب ۆهۆلۆژییاهەیەف

 ییکىرد یسماو ۆ ب ەغىەچ ەو ل ۆڕاهێکی[ گێطخە]ئ  /ێطخائ/ و

  .ێػبیىییلێکزاوەپ

 ی>رضگار< ۆڕمیف ەحادیی_ث(دا ض٨) ەیهمىوه ەل ەوەجز  یەکیال  لە

 ەل ڕواهیین ەهجامیئ ە. لە<ڕسگار> ێطخاییەکەیئ ۆڕمەف ەرغیفکزدووە،ئ

 ێذ،[بڕسگار] ۆهۆلۆژییەکەیف ۆڕمە/ فڕضگار/ ەردەکەوێذ،واد ۆڕمەکەف

 ەسگزە]د ە/ لەضذ/د ڕواهەب ێپەڕیبێذ،(دا ج٤) ەهگاواکاویه ێىاژۆو پ ەهەمانب

 ۆڕمێکییف ەجەبىو  یىکزۆهییض ە[ بڕسگار] ۆڕمیف ەوەع[دا. بدەسگیرانو 

 ۆرفۆفۆهۆلۆژییم ێىاژۆی( پ٤) ەکاویهمىوه ەکو  ەگەرچییئ ۆهۆلۆژیی،ف

 ەرثچىون و ک ەیەکداب مێيخەکاویەگض ێطخادائ ەل ەاڵمب ەرهەمیهێىاوە،ب

 ەو ب ۆهۆلۆژییەکەیانف ێىاژۆ < پڕسگار> ۆب ەوە<ڕضگار> ە. لەیە/ ضادڕێًهاک

  .ڕگ ی/س/ ەب ەبىو  ڕداگ ی/گ/ ەبەردەمکپ ل ی/ص/ ەک ۆرەیە،ح

 ەرغیفکزدویئ ەرماویخ ەل ێکمػد ەکو  ەرجییک ۆهۆلۆژییف یئاضت بەڵگەکاوی

 ەداه ییگزهگ ەحادییض یال  ەل ەرجییهاک ۆهۆلۆژییف ەرغیفی. ئۆکزاب ەیئاماژ 

 ییە،ه ەرحەضخەیب ەگمێىدێکیض ەکطێيذئ ەگەرچیی. ئەکطێيخییئ ۆماری ج ەب

 ەلەوەیحگ ن. سماێدەکزێذپ ەضخییانه ییضاها ەب ەقەکاهداد ێى ه ەل  ەاڵمب

 ەرهەهگەف ۆمارکزدویج ێىەیچ ەل ەاڵمب یىە،هىض ێکیضخاهدارد ەب ێىیطخییپ

و  ەلخىورییک ەمەحۆرییو ه ڕێشمانو  ەرهەهگف ۆ ب ێج ەجەوایەجییەکەیداه

 ەرغیفکزدویئ ۆ ب ەئەکطێيخییو فز  ەکطێيذئ ۆماری . جەبێذد ۆمەاڵیەجیییؼک

 ەو ئ ەکەیدافکزدهەرغیئ ەل ەحادییض ڕواهگەیە ەو. لەمەحۆرییەیەه ەو ئ

 ڕووداوی  یایو حىگزاف ەکطێيذئ ۆمارکزدویج ۆ ب ەمەحۆرییەیه

. ەمەحۆرییەکەییه ێشەرییپار  ەرغیفکزدهەکەئ ۆرێکح ەب ەضەرهاجەکاهێخیی،ب

 !(دا١١) ەل ەکطێيذئ ۆمارکزدویج ەکاویهمىوه ڕواهەب

١١) 

بىو  یاو پ ێ؟بى  ی: بزا چەڵێحاف، ئ ێڵیخ یەکیکابزا ەیقط ۆمارکزدوی. جا

 !ما یچ یتر ئ یا،بىو ضىوج ێد یا،بىو بز  ڵما یا،کىژر 

https://books.vejin.net/ck/text/23861 

 ەک ەگەڕێمئ یاوەپ ەو ئ ەورید ە))ل یەوجىو  ەریزی ه ەخاوی. خاهشادب

 کىرث(( ەکەیکال ەویو ب ێژەدر  ەهەوخۆهەکەیب

https://books.vejin.net/ck/text/23864 

: بزا هاوث یپزس  ێیبىو ل ەڵباخیگ یەکیکابزا یجىوش  ەیالخیل یەکی. کابزاپ

 یخاس  ەفز  یىڵفظ، یشعاس  یوث: بزا ێیپ ەمیؼ. ئیىوضف: یوح ەص؟چ

 ەوە،باوکخ ڕیؼ ەوث: و  ێیپ ەویؼ! ئەص؟باوکذ چ ی غىکز؟ جىخىا بزا هاو 

 !ەهاو باوکم ۆرەیحا ه ی،خاص ساو ۆمذهاو خ

https://books.vejin.net/ck/text/23890 

 ەکاوا ئ یش یئ ەلێگ اڵی: خى ەیىثئ ێکحار  ەبىو ه ەرجەله یطایع ەال . مث

 https://books.vejin.net/ck/text/23907 !ەبمئ ەرمەسار غ یاج ەسی ئ

: یوح ڕێیهاو  ی. کابزاەنوارد ەمفز  ەویه یمڕۆ : ئیوح ەورامیه یەکی. کابزاج

 ڵەخاهەیەکیبا ەضان ح ڵىضاوی؛ما ە: حیبىو؟ وح ێزانو  ەیاهەثگ ۆ ک ەح

 یچمى ەکڕاهەوە،م ەجکاری بىو خشم ۆراس  ەدا،م ڕێ ف ێکڵەکەعجى  ەواردع،م

 .یەغىوج ەوی! هەردەنک ڕهاومک ڕهاو ک

https://books.vejin.net/ck/text/23950 

 ێىەیچ ە(دا ل١١) ەل ەییەکانهاوچ ەربڕیىەو د ەکطێيذئ ئەرغیفکزدوی

. ەبێذد یبەحیجا ییضىد یالێکخۆلۆژییداد ییساوطخ ی و بىار  ەجەوەییه ەرهەهگیف

. ەگمەهەو د ەمک ەکطێيخاهەئ ەو ب یینکارکزدن و هىض ەمێکداد ەل یبەثجا ەب

 ۆڕاهەگ ەب ەیپ ۆمارهەکزێً،ج ەکطێيخاهەئ ەو ئ یاکزۆهیید ۆهاغیجا ق ەروەهاه

  .ێذهابز  یىکزۆهییەکانض

 ەییو وش یدیەمییئ ەرشیفکردنییئ

 ەربڕیىەد ەر،هىض ەقکاویهاو د ەرغیفکزدهەکاویئ ەجز ل یەکێکی     

 ەرهەهگییەکاوی،ف ێکطێمەل ەرباری ض ییکىرد ی. سماویدیەمییەکاهەئ

 ەیقط ەهاهەثج ەقێکد یچه ۆیەب ەیە،ه یدیەمیش یئ ەلێکطێمبىویب

 .ییەه ڵێخا یدییەمئ ەل ێىەریؼئاخ ڕۆژاهەی

هاو  یدیەمییئ یاریی: )ا( ساهەیەه ڕواهگەیدوو  یدیەمئ ییکىرد یسماو بۆ 

 یيخاکطییەکەیەوەض یان ۆرفۆلۆژییم ەهىاهده ەب ەکە)ب( جىخم ەکان،جىخم

 ێبەحێکزدهەکە(دا ح١١) ە< لیظ>پ ۆرفۆئیدیەمیم ڕواهە. بیدییەمئ ەبێخەد

  .ەرگیراوەو  ەوە((١٢٥: ٢١٢١)ەعزووفم ەفا)عبدالجبار مطخ ەل

   

  یظپ( ١١

   

 ەرکزدەید ەب ەیىەضخەپ ەرداهىض ەقەکاوید ەل یدئەمییئ ئەرغیفکزدوی

/ ەفەرهەهگییەکانجىخم یدییەمییئ یارییساه ەکه یدیەمییەوەئ

 ڕغخنیدا ۆ ب ۆی خ ەقەالیج ەر هىض ەچىهک ۆرفۆئیدییەمیی،م

 ۆی خ ەکەسماه ەبەرئەوەیل ەویؼئ ەڕ،گ ەخطخۆجەه یدییەمیی/ئیخافۆڕییم

 ۆماری ج ەب ییگزهگ ێژیىەوەکەجى  ۆیە. بیکزدوونمار ۆ ج ەنهاج ەر هىض یدیەمییەو ئ

 ەو (دا ئ١٢) ە. لەهێىێخەوەبىارادا د ەو ل ەکانهمىوه ەڵگەو و ب ەداثد یدیەمییئ

(دا ەنض ەمەح ەهگیس  ڕۆهە) یرۆکیچ ەکىرج ەل ەک ڕوو، ەخزێىەد یدییەماهەئ

 ەالوێژداگ ۆڤاری گ ەدا ل١٩٤٦ ەمىسیج ەل ەرهەمەکەب ەرغفکزاون،ئ

 .https://books.vejin.net/fa/text/9908 :ڕواهە، باڵوکزاوجەوەب

 ەمى ه ەو ضکمان ل یاه ۆسێج ێخەوە،بکز  ێل ەرویەکماند ەرەجاجکێماهەض (١٢

 ەل ەضخماند ێ،بػک ەداو  ەیماالج ەمخىا ب ەک ەرەکەجەماضذ و دوو و ب

 ەڵکىثه ڕاهەکەداگا یدوا ەب ەرئەچێذ،د ەجاڵەوەب ەیهاماه یقىگ

 ەمزو ه ۆیەکیهاهىد ەهارە،ب یاڕەغەیگ ەوەث،چىگم ک ەگەر ئ ەڵکىجێتی،ه

 یذ،بگز  ێپ ێکیکىه ەضخکەوێ د ێکغد ە،هاو  ێکەوەپ ڵەوەحا ەمن لەژیمام

 ەدواهش  ڵضا ێذ،دوو هاب ەهاهخان ب ەچیک ەکىجً،د ۆڵ غاهىق ڕۆژ  ەوو غ

 ەسار ه ڵید ێىا،ه ێخىامان ل ەهاوی د ەکەیً،ئ ەڵپەه ەمالوالداخىا ب ەیماهگ

 ەمەڕەش یح ەل ەپێکمچ یا،گ یرەپ ەبێذ،ون ئ یاضىار ج یاگ ەیزاهێتی،ح ڵد
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 ەولێر،ه ەرەو پػخا ب ەب ێکزدل ێمانپ ەحیجی،ه ۆڵیک ەگەڕابىەوە،ه رسامپى 

 ەضتید ەهمەکەگ ەڕوا،ژوور ئ ەرەو ض ۆردار س  ی ئاو  ێکزد،ل ەرگیانب ەرولىی ض

 ەب یػخم،داه ەضەوضاند ڕا،ئاضمان ب ەبا ل ۆیا،خ ەب ێىابىو ه

 ێچک ەکى و  ێخەوە،ب یەک ەل ەضخمانبا د ڵەوە،ما ۆ ب ەڕامەوەگ ەهاضەضاردیه

 ێبەربىو،ج ی ئاگز  ید ەمەیئ ەک ەگیؼب یان،چىگ ەل ەرضگار ک ەڕیم،اپڕ 

  ...... ەیاڵەوە،خ ەحزی ب ەوجمەک

 ەربڕینی( د٢٨) یرۆکەداچ ەکىرج ەو ل ەنها(، ج١٢) یدییەمەکاویئ ێیپ بە

 ین،ه ەر هىض ەسی ئاو  ەرهەمیب ۆکزاب ەیئاماژ  ێػتر پ ەکو  ەن،ه یدیەمییئ

 یدییەمەکەوەئ ڕێی ە: )ا( لەوەعب ەرگیراون،و  ەڵکەوەخ ەسمەهدییئاو  ەل ەڵکى ب

ن و ۆڕاگ یاریکزدوید ۆ ب ەوەعئ ەرغیفکزدەوە،ئ ەڵكیخ ەسمەهدییئاو 

 یدییەمەکەدائ ەخنیهاو  ە)ب( ل ەبێذ،گزهگ د ۆمەڵداک ەسی ئاو  ەل یابیىییده

 یهزخ ەل ەحگ ەواهیؼئ ەک ەڵگیراون،ه ۆرفۆیدیەمییم یجىخم ەرەضخەو ک

 ەرغیفیو ئ ەڵدەگزێذه ەکەجىخم ەخىەکەیداهاو  ەل ەر ه ەرهەهگیی،ف

 ەرەضخەک ەضپاوەو چ ەربڕاویكید یدیەمئ ەوپێیەیب ەویؼئ ەکاث،د

هاو  ەل ڕواهگەیەوە ەول ەر . گێذد ەضەراب ۆڕاهیانگ ەمک ۆر س  ەکییەکاویهاو 

 ەقەئیدییەمییەکەوەد ەهۆی < بەحیجیه ۆڵی>ک ڕواهدرێخەب یدییەمەکاهدائ

و  ەرغیفکزدنئ ڕواهەب ڕواهگەیەوە ەول ەر . هەرغیفکزاوەئ ەربڕاوێکید

< ێخە>دو  ەروەها<و هەکمەبۆر چ ۆ ب ۆهەخۆر خ ی: >مالە< لەکمە>چ یپاراضخن

 .<داەبخىاس  ێخەدو  یىەوەبب یک: >داەل

 ۆ ب ەدەبییدا،ئ ەقێکید ەل ەوغ ەرحەضخەکزدویکزا، ب ۆ ب ەیئاماژ  ێػتر پ وەک

 ەرهەهگىىوضیی_فێؼپ ەکاویداجاو همىوه ەرغیفکزدویو ئ ەرهەهگییف ۆماری ج

> ەکاویوغ ەقەکاهییداد ەل ەحادییض ڕواهگەیەوە ەو. لێىیطخەگزهگ و پ

 ١.....< ەحیدیم ە،/ ضاملیاضاملەگ ەلەم،ض ەوریەضاها،چ ڕکێؼ،پ یپاوڵە،ض

 یارییساه ەل ەحگ ە، کhttps://books.vejin.net/fa/text/9908 ۆمارکزدوونج

 ەقاهەوەد ەو ئ ۆی بىه ێدایەو ج یکەغیاند ییسماه یارییساه یی،واجا

 .ەرغیفکزاون ئ

 ەنجامئ

 یین،هىض ەب یەداجا ۆمارکزدویج ۆضەیپز  ەوەیئ ەرڕایض ەرغیفکزدنئ

 ەو وغ ۆی خ ەبىووی،ه ەدرێژاییب ۆیداخ ەکاویدروضخ ەهاو ل یؼسماه یخىد

 ۆرفۆلۆییم ۆژیایو ئاهال ۆهۆلۆژییف یو هىاهدو ەکاثد ەرغیفئ ەرەضخەکاویک

 . ەڵدەگزێذه ەکاهیداجىخم ەل ۆمەاڵیەجییو ک ەرهەهگییف یو واجا

 ەجایبەث)ب یعز غ ەگەرچییئ ەرغیفکزدهە،ئ یگزهگ ڕێگایەکی ەدەبییئ هىضینی

 ڵىەری پا ەاڵمب ەردەکەوێذ،ب ەرغیفکزدهەیئ ەو ئ یگزهگ ەغێکیکىرد( ب ۆ ب

بً،  یەهاهەجاکال  یارییەکانساه ەک ەکاث،واد یخافۆڕییم ەربڕینیو د یدیۆلێکتیئ

و  مۆرفۆلۆژییو  ۆهۆلۆژییف یارییساه ەب ەرهەهگطاس ف ۆ ب ەجىخمک ەاڵمب

 .ەکزێذد ەضەر ل ی کار  ییػەوەو واجا یيخاکطییض

 ەل یارییەکانساه ۆمارهەکزدویو ج(Lexicon) هىضزاو ەرهەهگیف ەبىوویه لەبەر 

 یاجز س  ۆڕاهیانو گ یارییەکانساه ەدەضخچىوویل ەگەری ئ ۆیدا،خ ەمیکاث و د

 .یارییەکاهێتیساه ۆی ک ەهاوچىوویل ێک،جىخم ەهاوچىوویل ەچىهک ەبێذ،د

                                                     
ضیپاوڵە: هەساهزاوە، پێػبیىیی دەکزێذ، حۆرێک بێذ لە بەروهىێً. پڕکێؼ:  ١

گزاهفزۆع، چەوریاضا: هەساهزاوە، ضەلەم: پێػفزۆش ی، ضاملە: گیایەکی بەهارییە، بۆ 

 چارەضەر بەکاردێذ، مەحیدی: پارەیەکی ضەردەمی عىضماهییە.

 ۆهۆلۆژییف یجىخم ەرغیفکزویئ ەل ەحگ ەحادییض ەدەبییەکاویئ دەقە

. ەکىردضخان داو  ەکاویهاوچ ەودەمەیئ ەکطێىتیئ ۆمارکزدویج ەوڵیه ەرجیی،ک

 ەل ۆرفۆئیدیۆمییم ەرەضخەیو ک یدیەمییئ ەربڕاوی د ەقەکاهیداد ەل ەروەهاه

 ەییوغ ەرغیفکزدویئ ەوەیئ ەرەڕای. ضەرغیفکزدووەئ یدییەمەکاهداهاو ئ

 ۆماهکزدویج ەرهەهگطاس ف ۆ ب ەوەعئ ەیەو ه یبەحیجا ییپاهخا ەحادییض یال 

 .ەبێذ(دX0)ەکەهاو جىخم یارییەکاویگػذ ساه

 ەرچاوەکانس

 ێىەساری غ ەل ەکطێيذئ ێزو(، ه٢١١٩) ەریبغ ەمەدمح ڵػادد .١

 .ێماهییضل ۆی ساهک ۆرا،دکخ ەیهام ەرکىکدا،ک

 یەکەم، ەرگیب ۆهۆلۆژیی،و ف ۆهەجیک(، ف٢١١٨) ەحىییم ەمەدیمح .٢

 ێماهییضل ێماهیی،ضل ۆی ساهک

 ێماهیی،ضل ۆی ساهک یەکەم، ەرگیب ەهامە،(، م٢١١٦) ەحىییم ەمەدیمح .٣
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 امللخص

هذا البحث بعىىان )الارغفت في الىؿىؽ الادبيت  لعالءالدًً السجادي( ، 

للغىيت في هؿىؾاجه هى محاولت لخحدًد الحتهاداث الكاجب في حسجيالث 

الادبيت، جحدًدا في قؿت )روهه سهكى حمه ضً( خؿىؾا محاوالجه في 

ارغيف الفىهىلىجي وكليماث وعباراث املجاسيت/ ادًىماث. اضخخدم فى 

خطىاط البحث الـمىهَج الىؾفي الخحليلي في محاولت لها لخحليل الظاهزة 

 ومىهجيتها.

 

Abstract 

This research, entitled (Archiving in the Literary Texts of Alaa Al-Din 

Al-Sajadi), is an attempt to determine the author's interpretations of 

linguistic records in his literary texts, specifically in the story (Runh 

Zangi Hama Sin), especially his attempts to archive the phonological 

and metaphorical words / idioms. In the research steps, the 

descriptive analytical method was used in an attempt to analyze the 

phenomenon and its methodology. 
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