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ثوختة
ئةطةرضي زمانةكانى كوردي ء فارسي لة خيَزانى زمانى ئيَرانني ،بةآلم سةر بة دوو كؤمةلَةي جياوازن ،كوردي لة كؤمةلَةي
باكوري رِؤذئاواو ،فارسيش لة كؤمةلَةي خوارووي رِؤذئاوا ،هاوكات ليَكؤلَينةوة فةرهةنطي ء رِيَزمانييةكان ئةوةيان
دياريكردووة ،كة ئةم دوو زمانة خالَي هاوبةشء جياواز كؤيان دةكاتةوة و بة تيَثةرِبووني كات ئاراستةي طةشة و طؤرِانيان
جياوازى بةخؤيةوة دةبينيَت ،لةم رِوانطةيةوة هةولَدةدريَت ،مؤرفؤفؤنيم وةك لقيَكي زمانةوانى لة هةردوو زمانةكةدا بةراورد
بكريَت ،بة مةبةستى خستنةرِووي اليةني هاوبةش ء جياوازى مؤرفيمة بةندة هاوئةركةكان لة دارِشنتء طةردانكردندا ،كة
طؤرِاني فؤنؤلؤجييان بةسةردا ديَت.
ئةم تويَذينةوةية ،كة بةشيَكة لة نامةي ماستةر بةناونيشاني ((بةراورديَكي مؤرفؤفؤنيمي لة زمانى كوردي و فارسيدا)) تيَيدا
رِيَبازي شيكارى بةراوردكاريانة ثيَرِةوكراوة ،بة مةبةستى دياريكردني خالَي هاوبةشء جياوازي نيَوان هةردوو زمانةكة و ئةم
تةوةرانة لةخؤدةطريَت:
 مؤرفؤفؤنيم ،ضةمك و تيَرِوانني.
 بةراوردي مؤرفؤفؤنيمة رِيَزمانييةكان.
 بةراوردي مؤرفؤفؤنيمة دارِيَذةكان.
لة كؤتاييدا ،ئةجنام و سةرضاوةكان دةخريَنةرِوو ،ويَرِاي كورتةيةك بة زمانةكانى عةرةبيء ئينطليزي.
كليلة وشة :مؤرفؤفؤنيمي زمان ,كوردي  ,فارسي,ليَكؤلينةوة ,بةراورد.
 /1مؤرفؤفؤنيم (ضةمك و تيَرِوانني)
 /1-1زاراوةي مؤرفؤفؤنيم:
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ئاستةكاني زمان سةرتاثا ،لة ثةيوةندييةكي بةهيَز و ثتةودان و بة مةبةسيت ئاسانكاري ليَكؤلَينةوة زمانةوانييةكان
نةبيَت لةيةكرت جياناكريَنةوة ،لة ئةجنامي ئةم ثةيوةنديية بةهيَزةشدا زؤرجار ئاست يان لقي جياوازي زماني سةرهةلَدةدات،
يةكيَك لةو ئاستانةي كة لة ئةجنامي كارليَكي دوو ئاسيت جياواز هاتووةتةئاراوة ،مؤرفؤفؤنيَمة ،بةواتا(( :ثةيوةندي و
كارليَكي نيَوان دوو ئاسيت شيكردنةوةي وةكو مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي ،بةديهيَنةري ئاستيَكي جياوازة ،كة ثيَي دةطوتريَت ئاسيت
مؤرفؤفؤنيَمي))(ار.اض ،روبينز.)440 ،1392 ،
كةواتة مؤرفؤفؤنيم وةك ئاستيَكي زمانةواني كة لة ئةجنامي كارليَكي هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجييةوة
هاتووةتةئاراوة ،لةاليةن قوتاخبانة زمانييةكانةوة ضةندين زاراوةي جؤراوجؤري بؤ بةكارهيَنراوة(( ،وشةي
 )(morphophonemicsو هاوخيَزانةكاني ( )morphophonemicو () morphophonemeرِيشةكةي
دةطةرِيَتةوة بؤ زمانناساني رِؤنانكاريي ئةمريكي و زمانناساني رِيَزماني ئةوروثي ،هةروةها ترؤبتسكؤي ئةم ضةمكةي لة
ضوارضيَوةي زاراوةي  (morpho(pho)nologyدا خستووةتةرِوو))(مهدي فتاحي.)15 ،1390،
هةر لةم رِووةوة كريستالَ دةلَيَت(( :مؤرفؤفؤنيَم وةك زاراوة لة دةستوري ئةوروثيدا مؤرفؤنؤلؤجي بؤ بةكاردةهيَنريَت ،بةالَم
لة رِيَزماني ئةمريكيدا مؤرفؤفؤنيَم ثةسةندترة)) ) ،(Crystal,2003,302هةروةها (ار.اض.روبينز) ثيَي واية ((زمانناساني
قوتاخبانةي ثراط ئةم ئاستة بة مؤرفؤفؤنؤلؤجي ناودةبةن لة كاتيَكدا زمانناساني ئةمريكي بة (مؤرفؤفؤنيَميكس) ناوي
دةبةن))(ار.اض .روبينز.)440 ،1392 ،
هةر سةبارةت بة زاراوةي مؤرفؤفؤنيَم (امحد خمتار) دةلَيَت(( :زمانةوانان لةبةر ئالَؤزيي و دريَذيي وشةكة دةستكارييان
كردووة و كورتيان كردووةتةوة ،تا بووة بة (مؤرفؤنؤلؤجي) هةنديَكي تر بة زاراوةكة دةلَيَن (مؤرفؤنيَكس) يان
(مؤرفؤفؤنيَميكس) ....هةروةها هةنديَكي تر زاراوةي (فؤنؤمؤرفؤلؤجي) بةكاردةهيَنن بؤ ئةم ئاستة ))(امحد خمتار عمر،
.)70 ،2004
لة زماني كورديشدا هةرضةندة لة زؤربةي سةرضاوةكاندا زاراوةي مؤرفؤفؤنيَم بةكاردةهيَنريَت ،بةالَم هةنديَكجار وةرطيَرِان بؤ
زاراوةكة دةكريَت و زاراوةي (دةنطوشةسازي) بةكاردةهيَنريَت( .عبداللة حسيَن رِةسولَ.)49 ،2014 ،
سةبارةت بة يةكةي ئاسيت مؤرفؤفؤنيَميش (امحد خمتار) دةلَيَت(( :يةكة لةم جؤرة ليَكؤلَينةوةيةدا ،نة مةبةست لة فؤنيَمة
و نة مؤرفيَم ،بةلَكو يةكةي ئاسيت مؤرفؤفؤنيَم (مؤرفؤنيَم)ة( ))،امحد خمتار عمر. )71 ،2004 ،
بةثشتبةسنت بة سةرضاوة جيهانييةكان و ناوةرِؤكي تويَذينةوةكة ،ئيَمة زاراوةي (مؤرفؤفؤنيَم) بةكاردةهيَنني ،ضونكة سةرةرِاي
دةولَةمةندكردني فةرهةنطي زمانةوانيي كوردي لة رِووي زاراوةوة ،هؤكاريَكيشة بؤ نزيككردنةوةي زمانةوانيي كوردي لة
زمانةوانيي ئةوروثي و لة رِووي زانستييشةوة (مؤرفؤفؤنيَم) بة طوجناوتر دادةنيَني لة طةياندني مةبةست و ناوةرِؤكي
تويَذينةوةكةدا.
 /2-1ضةمكي مؤرفؤفؤنيَم
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مؤرفؤلؤجي وةك ئاستيَكي سةرةكي زانسيت زمان ،كاري ليَكؤلَينةوةية لة رِؤناني ناوةوةي وشة و ثؤليَنكردني مؤرفيَمةكان و
ضؤنيةتي ثيَكةوةهاتين مؤرفيَمةكان بؤ دروستكردني يةكةي طةورةتر ((مؤرفؤلؤجي ليَكؤلَينةوةية لة ثيَكةوةطريَداني طوجناوي
مؤرفيَمةكان بؤ بةدةستخستين وشةكان))(حمةمةدي مةحوي ،)2 ،2010 ،لة ئةجنامي ليَكداني ئةم مؤرفيَمانةش لة سنوري
وشةي ليَكدراو و دارِيَذراو لة مؤرفؤلؤجي وشةدرووستكردن و مؤرفيَمة رِيَزمانيةكان لة مؤرفؤلؤجي شكاندنةوةدا زؤر لة طؤرِانة
فؤنؤلؤجييةكاني وةكو توانةوةي دةنط يان ثةيدابووني دةنط يان تياضووني دةنط  ...رِوودةدةن ،بةمةش جؤرة تيَكضرذان و
كارليَكيَك درووستدةبيَت لة نيَوان هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجيدا و سةرةجنام ئاسيت مؤرفؤفؤنيَم ديَتةئاراوة ،ضونكة
((دةستنيشانكردني ثيَكهاتةي فؤنةتيكييةتي مؤرفيَمةكان بة يةكيَك لة ياسا مؤرفؤفؤنيَمييةكان دادةنريَت))(وريا عمر امني،
 ،)79 ،2004بةواتا مؤرفؤفؤنيَم ((ياسايةكة فؤرمي دةنطي مؤرفيَمةكاني زمان دياردةكات))(ويكتؤريا فرامكني و ديطران،
 ،)230 ،1387بؤية ئيَمة لة بواريَكدا كاردةكةين كة هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي بةهاوبةشي كاري تيَدادةكةن،
ضونكة ((مؤرفؤفؤنيَم تيَكةلَةيةكة لة مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي))(جوليا.اس .فالك.)138 ،1387،
سةرةتاي دةركةوتين ليَكؤلَينةوةي مؤرفؤفؤنيَمي بةثيَي هةنديَك لة سةرضاوةكان ((دةطةرِيَتةوة بؤ كتيَيب (رِؤنانة
سينتاكسييةكان)ي ضؤمسكي ،كة يةكيَك لة طرنطرتين بنةما تيؤرةكاني بريتيبوو لة ثيَكهاتةي ياسا
مؤرفؤفؤنيَمييةكان))(حاتةم وليا حمةمةد ،)8 ،2006 ،هةرضةند بةثيَي سةرضاوةكان تيؤرييةكةي ضؤمسكي ئيلهامي لة
تيؤريي مؤرفؤفؤنيَمي بلؤمفيَلَدةوة وةرطرتبوو ((ضؤمسكي لة ماستةرنامةكةيدا كة بة ناوي (مؤرفؤفؤنيَمي زماني عيربيي
مؤديَرن)ةوة بوو ،بة بةكارهيَناني شيَوازي مؤرفؤفؤنيَمي بلؤمفيلَد نةك (هاريس) ،كة لةطةلَ بووني نواندني قوولَة بؤ مؤرفيَميَكي
دياريكراو و هةولَيدا ياسايةكي طوجناو بؤ مؤرفؤفؤنيَم بضةسثيَنيَت))(ثيرت ا.ام .سورن ،)265 ،1389 ،ديارة ئةمةش هةمان
بؤضووني بلَؤمفيَلَدة دةربارةي مؤرفؤفؤنيَم ،ضونكة وةك ئاشكراية مؤرفؤفؤنيَمي بلَؤمفيَلَد بةم شيَوةية بونيادنرابوو ((هةركاتيَك
طوجنا يةك ئةلؤمؤرف وةك بناغة و نواندني بنةرِةتي لة بةرضاوبطرين و مؤرفيَمةكاني تريش لةو تاكة ئةلؤمؤرفةوة
هةلَبهيَنجني))(رجبعلي عسطرزادة.)69 ،1377 ،
واتة لة مؤرفؤفؤنيمي بلؤمفيَلَدا لة ناو ئةلؤمؤرفةكاني مؤرفيَميكي دياريكراودا دةبوو يةكيَك لة ئةلؤمؤرفةكان وةك بناغة و
نواندني بنةرِةتي سةيربكريَت و ئةلؤمؤرفةكاني تري ئةو مؤرفيَمةش لة رِيَي كؤمةلَة ياسايةكةوة (ياسا فؤنؤلؤجييةكان) لةم
بناغةية هةلَبطوازريَن ،بؤ منوونة ئةطةر سةرجني نيشانةي ناسراويي بدةين لة زماني كورديدا ،دةبينني ضةندين ئةلؤمؤريف
هةية لةوانة (ةكة ،يةكة ،ةك ،ك )... ،بةثيَي كؤمةلَة مةرجيَك ،مؤرفيَمي (ةكة) بة نواندني بنةرِةتي دادةنريَت و
مؤرفيَمةكاني تريش دةبن بة ئةلؤمؤريف ئةو مؤرفيَمة ،بةم شيَوةية:
ةكة
يةكة
ةكة

ةك
ؤكة
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ة
لةم رِوانطةيةوة دةبيَت بريؤكةي ليَكؤلَينةوةي مؤرفؤفؤنيمي بطةرِيَنينةوة بؤ بلؤمفيَلَد ((طةر باسي مؤرفؤفؤنيَم بكةين ...
ثيَويستة لة (بلؤمفيَلَد)ةوة ،كة رِابةر و دامةزريَنةري قوتاخبانةي رِؤنانكاريي ئةمريكيية ،دةستثيَبكةين))(بازيان يونس حميَ
الدين ، )119 ،2013 ،بةالَم لةبةرانبةر ئةم بؤضوونانةدا كة دةستثيَكي ليَكؤلَينةوةي مؤرفؤفؤنيَمي دةطةرِيَننةوة بؤ
بلَؤمفيَلَد ،بؤضوونيَكي تر هةية كة سةرةتاي ليَكؤلَينةوةي مؤرفؤفؤنيَمي دةطةرِيَنيَتةوة بؤ زؤر لةوة ثيَشرت و بة دياريكراوي بؤ
(ثانيين) زمانةواني هيندي ((وةك دةزانني بووني شيَوةي جياوازي ئةو مؤرفيَمانةي ،كة هةمان رِؤلَيان لة زمانةواني نويَدا هةية
بة ئةلؤمؤرفةكاني ئةو مؤرفيَمة دادةنريَت ،بةالَم ثانيين ضةمكي مؤرفؤفؤنيَمي بةو شيَوة جياوازانةي يةكة زمانييةكان
بةخشيوة ،بؤ ئةم مةبةستةش فؤرمي بناغة و ئةبسرتاكي بؤ يةكة زمانييةكان لةبةرضاوطرتووة و لة زماني سانسكريتيدا بة
( (sthăninناويربدووة ،كة بة واتاي (خاوةن جيَطا) يان (سةرةكي) ديَت ،دواتر ئةم فؤرمة سةرةكيية بةهؤي كؤمةلَة
ياسايةكةوة دةطؤرِيَت بؤ نواندنيَكي تر ،كة بة سانسكرييت ثيَي دةطوتريَت ) (ădeṢaكة بة واتاي (جيَنشني) ديَت())،ار.اض.
روبينز ،)317 ،1392 ،وةك دةردةكةويَت ئةم كارةي ثانيين هةمان كارة كة لة مؤرفؤفؤنيَمي بلَؤمفيَلددا دةبينرا ،واتة بووني
ضةند شيَوةيةكي جياوازي تاكة مؤرفيَميَك ،بةشيَوةيةك ،كة يةكيَكيان سةرةكيية و وةكو نواندني بنةرِةتي لةبةرضاودةطرييَت و
شيَوةكاني تر دةبن بة ئةلؤمؤرفةكاني ئةو مؤرفيَمة ،كةواتة دةتوانني بلَيَن ((ئةو ليَكؤلَينةوةيةي كة بلؤمفيلَد بة ناوي (ثةسين
مؤرفؤفؤنيَمي زماني مةنوميين)

()1

ةوة ئةجنامي داوة ،بةطشيت لة رِووي فؤرمةوة لة قوتاخبانةي ثانينييةوة

وةرطرياوة))(سةرضاوةي ثيَشوو.)317 ،1392 ،
هةروةك ضؤن زمانةوانان لة ليَكؤلَينةوة زمانةوانييةكاندا لةسةر دياريكردن و دةستنيشانكردني سةرةتاي ليَكؤلَينةوة
مؤرفؤفؤنيَمييةكان هاورِانةبوون ،بةهةمانشيَوةش لة باسكردني ضةمكي مؤرفؤفؤنيَم و سنوري كاري مؤرفؤفؤنيَميشدا هاورِانني و
ضةند بؤضوونيَكي جياوازيان هةية ،يةكيَك لةو بؤضوونانة ،ثيَي واية مؤرفؤفؤنيم ئةو مؤرفيَمانةن ،كة لة رِووي ثيَكهاتةوة لة
يةك فؤنيَم ثيَكهاتوون ،واتا بة برِواي ئةوان ،ئةو يةكة زمانيانةي كة لة ئاسيت فؤنؤلؤجيدا بة فؤنيَم هةذماردةكريَن و
بةهةمان فؤرمةوة دةضنة ئاسيت مؤرفؤلؤجييةوة ،بةالَم بة مؤرفيَم شيكردنةوةيان بؤ دةكريَت دةبن بة مؤرفؤفؤنيَم ،ضونكة
هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي بةشدارن لة شيكردنةوةي ئةو يةكة زمانييانةدا(( ،مؤرفؤفؤنيَم لة ناو ئاسيت
مؤرفؤلؤجيدا مؤرفيَمة و لة ئاسيت فؤنؤلؤجيدا فؤنيَمة ،كة بة ناوي مؤرفؤفؤنيَمةوة ناودةبريَت))(زيَرِين خورشيد سةليم2009 ،
 ،) 49 ،يان دةطوتريَت مؤرفؤفؤنيَم ((ئةو تاكة دةنطانةن كة لة ئاسيت دةنطسازيدا فؤنيَمن و دةتوانن لة ئاسيت وشةسازيدا بنب
بة مؤرفيَم))(عبداللة حسيَن رِةسولَ )50 ،2014 ،وةك دةبينني مؤرفؤفؤنيَم الي ئةم زمانةوانانة ئةو مؤرفيَمانةن كة لة
رِووخساردا لة تاكة فؤنيَميَك ثيكهاتوون( ،)2بؤ منوونة:
جوان > جواني[ .ي] مؤرفؤفؤنيَمة ،ضونكة تاكة فؤنيَميَكة و ئةركي مؤرفيَم بةجيَديَنيَت.
كضاجوان [ :ا] مؤرفؤفؤنيَمة ،ضونكة مؤرفيَميَكي رِةطةزي ميَية لة دؤخي خستنةسةردا و نوانديَكي فؤنيَمي هةية(.دملان قطاص
طاهر)16 ،2013 ،
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هةر لةسةر ئةم بنةماية (عبداللة حسيَن رِةسولَ) دةلَيَت(( :لة دياليَكيت ناوةرِاسيت زماني كوريدا ( )15مؤرفؤفؤنيَممان
هةية كة بريتني لة (ة ،ا ،ب ،ت ،ض ،د ،ر ،ش ،ك ،م ،نـ ،ؤ ،و ،ي ،يَ)( )).عبداللة حسني رةسولَ.)50 ،2014 ،
واتة ليَرةدا نووسةر بةثشتبةسنت بةوةي هةر يةكة لةو فؤنيَمانةي زماني كوردي دةتوانن ئةركي رِيَزماني ببينن ،ثيَويستة بة
مؤرفؤفؤنيَم لة قةلَةميان بدةين  ،وةك لةم ضةند منوونةدا رِوونكراوةتةوة:
( : )1ئةم مؤرفؤفؤنيَمة ضةندين ئةركي جياواز دةبينيَت ،لةوانة:
أ -دةبيَت بة ضةمكي بةستنةوة ،بؤ منوونة :ميَرطةسور ،طيَلةثياو ،طولَةطةمن،
ب -دةبيَت بة ضةمكي ناساندن ،بؤ منوونة ،باوكة هةر خةريكي كار ،.....كورِة ئارامي ليَ برِا.
ث -دةبيَت بة ضةمكي بضووككردنةوة ،بؤ منوونة :فاتة هات.
ت -نازة نةختيَك ئاوم بؤ بيَنة.
جيَناوى كةسي دووةمي تاك
( :)2ئةم مؤرفيَمة ضةندين رؤلَ دةطيَرِيَت ،لةوانة:
ا -ئةركي درووستكردني ئاوةلَناوي دارِيَذراو :بؤ منوونة :ضلَكن ،كرمن...،
ب -ئةركي درووستكردني ضاوط ،بؤ منوونة  ،كيَالَن ،كردن ،بوون....،
لةرِاستيدا ،مؤرفؤفؤنيَم لةوة فراوانرتة كة تاكة دةنطيَك بيَت ،ضونكة هةروةكو ضؤن مؤرفيَممان هةية لة ( )4فؤنيَم ثيكديَت،
وةك مؤرفيَمي (يةكة) ،يان مؤرفيَم هةية لة ( )3فؤنيَم ثيَكديَت ،وةك مؤرفيَمي(ةكة) ،يان مؤرفيَم هةية لة ( )2فؤنيَم ثيَكديَت،
وةك مؤرفيَمي (ان) ،ئاسايية مؤرفيَميشمان هةبيَت لة يةك فؤنيم ثيَكهاتبيَت ،وةكو مؤرفيَمي (ن) لةكرداري (هاتن) و مؤرفيَمي
(ة) وةكو ئامرازي دانةثالَ لةفريَزي (كورِة زيرةكة)كة و .....هتد.
هةمبةر بةو بؤضوونةي سةرةوة كة مؤرفؤفؤنيم ثةيوةست دةكات بة تاكة دةنطةوة بؤضوونيَكي تر هةية ،كة زانستيانةتر و
ثةسةندترة و ثيَضةوانةي بؤضووني يةكةمة ،كة ثيَي واية ،مؤرفؤفؤنيَم بريتيية لةو طؤرِانة دةنطييانةي كة بةسةر فؤنيَمةكاندا
ديَت لة ئةجنامي كارليَك و ثيَكةوةهاتين مؤرفيَمةكان ،كاتيَك دةضنةثالَ يةك ،بؤ دروستكردني وشةي نويَ يان نواندني رِؤلي
سينتاكسي مؤرفيَمة رِيَزمانييةكان ،طؤرِانة دةنطييةكانيش بةهؤي ياسا فؤنؤلؤجييةكانةوة ئةجنامدةدريَن.
لةسةرئةم بنةماية بةشيَوةيةكي طشيت دةتوانني مؤرفؤفؤنيَم لة سيَ خالَدا كورتبكةينةوة:
 -1مؤرفؤفؤنيَم زانسيت رِؤناني فؤنؤلؤجي مؤرفيَمةكانة.
 -2مؤرفؤفؤنيَم زانسيت طؤرِانكاريية دةنطييةكانة كة رِووبةرِووي مؤرفيَمةكان دةبنةوة لة ئةجنامي كارليَك و بةدواييةكداهاتنيان.
 -3مؤرفؤفؤنيَم زانسيت زجنريةيي طؤرِانة دةنطيةكانة كة ئةركي مؤرفؤلؤجي بةجيَديَنن.
(برجييتة بارتشت)161-160 ،2010 ،
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كؤي ئةم خاآلنة ئةوةمان بؤ دةسةمليَنيَت ،كة رِؤنانى فؤنؤلؤجي يةكة رِيَزمانيء دارِشتةييةكان – مؤرفيمة بةندةكان – بة
كاريطةري رِيزبةندي دةنطةكان ،جطة لة طؤرِينى دةنط زيادكردنء نةمانى دةنطيش لةخؤدةطريَت ،بةمةش ئةو رِاستيية
بةرجةستة دةبيَت ،كة مؤرفؤفؤنيم دةشيَت تةنها يةك فؤنيم يان زياتر لة فؤنيميَك بيَت.
 /3-1كارليَكي مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي
ديارة كارليَكي هةردوو ئاسيت فؤنؤلؤجي و مؤرفؤلؤجي لة رِيَطةي يةكةكاني هةردوو ئاستةكةوة ئةجنامدةدريَت ،واتة لة
رِيَطةي (مؤرف و مؤرفيَم و ئةلؤمؤرف) لة ئاسيت مؤرفؤلؤجي و (فؤن و فؤنيَم و ئةلؤفؤن) لة ئاسيت فؤنؤلؤجي ،ضونكة ،وةك
كريستالَ دةلَيَت((:مؤرفؤفؤنؤلؤجيا ئاستيَكي زمانةوانيية باس لة شيكردنةوة و ثؤليَنكردني ئةو هؤكارة فؤنؤلؤجيانة دةكات كة
كاريطةرييان لةسةر دةركةوتين مؤرفيَمةكان هةية ،يان بةثيَضةوانةوة ئةو هؤكارة مؤرفؤلؤجييانةي كة كاريطةرييان لةسةر
دةركةوتين فؤنيَمةكان هةية)) ) ،(Crystal,2003,302مةبةست لة كاريطةريي هؤكاري فؤنؤلؤجي لةسةر دةركةوتين
جياوازي مؤرفيَمةكان ئةوةية كة هةر طؤرِانيَكي دةنطسازي وةك (ياساي كثي و طرِي) يان (تياضوون و ثةيدابووني دةنط) يان
(طواستنةوةي هيَز) لة يةكةكاني ئاسيت مؤرفؤلؤجي (مؤرف و مؤرفيَم و ئةلؤمؤرف)دا رِووبدات ،ئاسيت مؤرفؤفؤنيَميي
ليَدةكةويَتةوة.
هاوكات كاريطةريي هؤكاري مؤرفؤلؤجي لةسةر دةركةوتين فؤنيَمةكان بؤ ئةو ذينطة رِيَزمانيية دةطةرِيَتةوة كة لة كاتي
رِيزبوون و بةدواييةكداهاتين مؤرفيَمةكاندا دةبيَتة هؤي طؤرِاني فؤنيَم لة سنوري وشة و مؤرفيَمةكاندا ،ئةمةش جؤريَكة لة
كارليَكي نيَوان مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي ،ضونكة ((مؤرفؤفؤنيَم ئةو كؤمةلَة فؤنيَمة دةنويَنيَت كة لة ضوارضيَوةي ذينطةي رِيَزماني
تايبةتدا رِوودةدات)) ( ،)Katamba, 2006, 320بةواتايةكي تر كاتيَك ((دةنطةكاني زمان دةكةونةثالَ يةك بؤ دارِشتين
يةكةي طةورةتر (برِطة و وشة و رِستة) ،كارليَكدةكةن ،لة ئةجنامي ئةم كارليَكةش دةنط هةية دةطؤرِيَت ،هةية ثةيدادةبيَت،
هةية دةقرتيَت))(وريا عمر امني ،)30 ،2004 ،هةموو ئةمانةش دةرخةري ثةيوةنديي بةهيَزي نيَوان هةردوو ئاسيت
فؤنؤلؤجي و مؤرفؤلؤجيية بؤ دروستكردني ئاسيت مؤرفؤفؤنيَم.
هةر سةبارةت بة جيَطؤركيَي ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي ( )roger lassدةلَيَت(( :هةر وشةيةك يان مؤرفيَميَك تيايدا
فؤنيَميَك يان ضةند فؤنيَميَك لة زمانيكي دياريكراودا لةطةلَ فؤنيَميَك يان ضةند فؤنيَميَكي تر جيَطؤرِكيَ بكات ثيَي دةطوتريَت
جيَطؤرِكيَي مؤرفؤفؤنيَمي)) (.)roger lass. 1988. 57
ئةوةي لةم تويَذينةوةيةدا مةبةستة ،جيَطؤرِكيَي مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي بة هؤي بووني ئةلؤمؤرفةوةية ((بووني ئةلؤمؤرفةكان
نيشانةي هةلَسوكةوت /كارليَكي بةشي مؤرفيَم و فؤنيَمة ،بةكارهيَناني نواندني قوولَ و دارِشتةيي لة ياساي مؤرفؤفؤنيَميدا ئةم
ئالَوطؤرِيية مؤرفؤفؤنيَميية دةردةخات)) (وليام اطردي و ديطران ،)199 ،1391 ،ضونكة ((ئةطةر بةسادةيي برِوانيينة
ئةلؤمؤرف ،دةتوانني ليَكدانةوة بؤ جيَطؤركيَكانيان بكةين ،بة ئاماذةدان بؤ خاسيةتي سةطميَنتالَي (سيماكةرتييةكان)ي
ئةلؤمؤرفةكان ،واتا نواندن و دروستكردني ئاستيَكي نويَ ،ئةويش ئاسيت مؤرفؤفؤنيَميية كة سيفةتي مؤرفيَمي و فؤنيَمي هةية))
( ،)roger lass. 1988. 57بؤ منوونة ئةطةر سةرجني دوو لة ئةلؤمؤرفةكاني (ات)ي نيشانةي كؤ بدةين لة زماني
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كورديدا ،وةك (هات و جات) لة وشةكاني :ميوةهات  ،ميوةجات دةردةكةويَت تةنها بة طؤرِيين دةنطي /ه /بؤ /ج /دوو ئةلؤمؤريف
جياوازمان دةستكةوتووة ،كة لة رِيَطةي طريةكيَكي رِيَزمانييةوة درووستبووة ،ئةمةيش جيَطؤرِكيَي هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و
فؤنؤلؤجي ثيشاندةدا بؤ درووستكردني جيَطؤرِكيَي مؤرفؤفؤنيَمي .بةواتايةكي تر مؤرفؤفؤنيَم ئاستيَكي زانسيت زمانة،
ليَكؤلَينةوةية لة كارليَكي نيَوان ثرؤسة مؤرفؤلؤجي و فؤنةتيكييةكان ،ئةم كارليَكةش بريتيية لةو طؤرِانة دةنطييانةي لة
مؤرفيَمةكاندا رِوودةدةن ،كاتيَك يةكدةطرن بؤ دارِشتين وشة ،واتا ((شيكردنةوة مؤرفؤفؤنؤلؤجييةكان زؤربةي كات لة هةولَدان
بؤ بةخشيين زجنريةيةك لة ياسا فةرميية طةلَالَةكراوةكان كة لة ناو مؤرفيَمةكاندا رِوودةدةن و طؤرِانة دةنطيية
ثيَرِةوبةندةكانيان ليَدةكةويَتةوة ،بةمةش (ياسا فةرمييةكان بنةما و نةخشةرِيَذي طؤرِانة دةنطييةكاني ناو
مؤرفيَمةكانن)()).ويكيثيديا) ،بؤية دةتوانني بلَيَني ياسا مؤرفؤفؤنيَمييةكان ((ئةو ياسايانةن ،كة كاريطةرن لة نواندني
فؤنيَمي مؤرفيَمةكان ،لةئةجنامي كةوتنةثالَ يةكدييان ،واتا ياسا مؤرفؤفؤنيَمييةكان ليَكؤلَينةوةن لة جؤراوجؤري مؤرفيَمةكان
بة لةبةرضاوطرتين كاريطةري فاكتةري دةنطيي))(زهرة املاسي زفرة.)38 ،1388 ،
 /4-1ثرؤسة مؤرفؤفؤنيَمييةكان
ياسا مؤرفؤفؤنيَمييةكان دةرةجنامي كارايي ياسا فؤنؤلؤجييةكانن لة ئةجنامي كةوتنةثالَ يةكي مؤرفيَمةكان و كاريطةري
دانانيان لةسةر يةكرتي لة ثرؤسة مؤرفؤلؤجييةكاندا ،ضونكة ((ياسا فؤنؤلؤجييةكان ليَكؤلَينةوة لةو طؤرِانانة دةكةن كة لة
ذينطةي جياوازي دةنطيدا بةسةر فؤنيَمةكاندا ديَت ،لة كاتيَكدا ياسا مؤرفؤفؤنيَمييةكان ليَكؤلَينةوة لة طؤرِاني مؤرفيَمةكان
دةكةن لة ذينطةي جياوازي دةنطيدا)) (مهدي فتاحي.)48،1390 ،
لةم رِوانطةيةوة دةوتريَت :ياسا فؤنؤلؤجييةكان دةرخةري ثةيوةندي نيَوان نواندني جياوازي مؤرفيَمةكانن(( ،لة فؤنؤلؤجي
بةرهةمهيَناندا ثةيوةندي نيَوان نواندني فؤنيَمي مؤرفيَمةكان و نواندني فؤنةتيكييان لة رِيَطةي ياسا فؤنؤلؤجييةكانةوة
جيَبةجيَدةكريَت ،واتا رِؤلَي ياسا فؤنؤلؤجييةكان ئةوةية كة زانياري دةنطي ثيَويست بؤ دةربرِيين شيَوة جياوازةكاني زمان
خبةنةرِوو)) (مهدي مشكوةالديين)162 ،1388 ،
وةك لةم خشتةيةدا دياريكراوة:
نواندني فؤنةتيكي وشة

ياسا فؤنؤلؤجييةكان

نواندني فؤنيَمي وشة

بةثشتبةسنت بة هيَلَكارييةكةي سةرةوة ،دةربرِين يان (نواندني فؤنةتيكي وشة) ((ثيَكهاتووة لة نواندني فؤنيَمي
مؤرفيَمةكان لةطةلَ ثةيدابوون يان جيَطؤرِكيَي دةنطيَك...كة لة اليةن ياسا فؤنؤلؤجييةكانةوة دياريدةكريَت)) (طرورهادسن،
)231 ،1387
ياسا فؤنؤلؤجييةكانيش ياساي طشتني و لة هةموو زمانيَكدا هةن ،بةالَم لةبةرئةوةي هةر زمانة و سيستةمي دةنطي جياوازي
خؤي هةية ،زؤرجار ياسا فؤنؤلؤجييةكانيش لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكي تر لة رِووي ضةنديَيت و ضؤنيةتييةوة دةطؤرِيَن ،لةطةلَ
هةموو جياوازييةكانيشدا هةنديَك لة ياسا فؤنؤلؤجييةكان لة زؤربةي زمانةكاندا وةك يةك دةبينريَن ،بؤية ليَرةدا ئاماذة بة
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طرنطرتين ئةو ياسايانة دةكةين ،بةتايبةت ئةوانةي كة زياتر ثةيوةندي نيَوان هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجي
دةردةخةن و رِؤلَيان هةية لة هاتنةئارايي طؤرِاني مؤرفؤفؤنيَمي ،كة بريتني لة:
 /1-4-1ويَكضوون()assimilation( )3
بريتيية لة هاوشيَوةبووني دةنطةكان ،رِوونرت بلَيَني ،هةر دةنطيَك لة رِووي نيشانة دةنطييةكانةوة خاوةني كؤمةلَة
سيمايةكة ،هةر كاتيَك دةنطيَك بة كاريطةري دةنطيَكي دراوسيَي ،يةكيَك يان ضةند سيمايةكي طؤرِا بؤ سيماي دةنطةكةي
دراوسيَي ،دةطوتريَت ويَكضوون رِوويداوة ،واتة لة ويَكضووندا ((دةنطيَك دةطؤرِيَت بؤ ئةوةي لة دةنطةكةي دراوسيَي بضيَت))(طالب
حسني علي .))49 ،1989 ،بةواتايةكي تر لةم جؤرة طؤرِانةدا ((دوو دةنطي جيا ،لةيةك نزيكدةبنةوة بؤ ئةوةي جولَانةوةي
ماسولكةكان كةمرت بةكاربيَت))(حمةمةد مةعروف فةتاح.)46 ،2010 ،
لة فؤنؤلؤجي بةرهةمهيَناندا ((ويَكضوون بة سودوةرطرتن لة ضةمكي كؤثيكردني نيشانة دةنطييةكان ويَناكراوة ،واتا يةكة
دةنطييةكان ،سيما دةنطييةكاني دراوسيَيان كؤثيدةكةن))(عالية كرد زعفرانلو و ديطران.)155 ،1392 ،
لة ويَكضووندا كاتيَك طؤرِان يان كؤثيكردن رِوودةدات ،يان دةنطةكةي ثيَشةوة كاردةكاتة سةر دةنطةكةي دواوةي و دةيطؤرِيَت،
يان بةثيَضةوانةوة دةنطةكةي دواوة كاردةكاتةسةر دةنطي ثيَش خؤي و وةكو خؤي ليَدةكات.
 /2-4-1ويَكنةضوون()dissimilation( )4
هةنديَكجار ياسا زمانييةكان رِيَطة بة هةنديَك رِيزبووني دةنطي دةدةن كة طؤكردنيان ثيَكةوة دةبيَتة مايةي نارِيَكي و
ناهةماهةنطي ،لةم كاتةداية يةكيَك لة دةنطةكان سيماي خؤي لةدةستدةدات يان دةنطيَك ديَتةناوةوة يان دةنطيَك تيادةضيَت
بؤئةوةي رِيَطة لةو نارِيَكي و ناهةماهةنطيية بطرييَت ،بةم دياردةية دةطوتريَت ويَكنةضوون ،كةواتة ((ويَكنةضوون ،ياسايةكة
تيايدا سيمايةكي دةنطي دةطؤرِيَت تاوةكو لةطةلَ سيما دةنطيية دراوسيَكةي جيابكريَتةوة))(جوليا.اس.فالك.)67 ،1387 ،
واتا لة ويَكنةضووندا ((دوو دةنطي لةيةكضوو دووردةكةونةوة لة يةكرتي بةوةي يةكيَكيان واز لة تايبةتييةكي خؤي دةهيَنيَت بؤ
سةرليَ تيَكنةدان))(حمةمةد مةعروف فةتاح)46 ،2010 ،
ئةطةرضي ويَكنةضوون بة بةراورد بة ويَكضوون كةمرت رِوودةدات ،بةالَم لة هةموو زمانيَكدا بةرضاودةكةويَت ،بؤ منوونة لة
زماني كورديدا بةم شيَوةية بةرضاودةكةويَت:
ثاش  +شيَو > ثارشيَو
ثاش  +سةنط > ثارسةنط
هةروةها لة زماني فارسيشدا بةهةمان شيَوةية ،بؤ منوونة وشةيةكي وةكو (خنسند) لة دوو برِطة ثيَكهاتووة ،لة
هةردووكياندا دةنطي (ن) هةية ،بؤية كاتيَك دةضنةثالَ يةك ،دةنطي (ن) لة برِطةي يةكةم دةطؤرِيَت بؤ (ر) ،بةم
شيَوةية(:مهري باقري)127 ،1392 ،
خنسند > خرسند
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يان لة وشةي (سرسك)دا ،فؤنيَمي (س) لة برِطةي دووةمدا طؤرِاوة بؤ دةنطي (ش) و بووة بة (سرشك)(،مهري باقري )127 ،

 /3-4-1هاتنةناوةوةي دةنط ()insertion
مةبةست لة ثةيدابوني دةنط ئةوةية هةنديَجار لة ئةجنامي دانةثالَي دةنطةكان بؤ ثيَكهيَناني وشة ،هاتين دوو دةنطي
هاوشيَوة رِيَطةثيَدراو نيية ،بؤية دةنطيَك ثةيدادةبيَت بؤ جياكردنةوةي دةنطة هاوشيَوةكان ،رِوونرت بلَيَن ((هةنديَكجار
لةئةجنامي كؤبوونةوةي رِيشةي وشة و ثاشطريَك ،دةنطيَكي نويَ ديَتةكايةوة بؤ جياكردنةوةي ظاولَةكان))(حمةمةد مةعروف
فةتاح .)120 ،2011 ،
بؤ منوونة:
برا  +ان
ضارثا  +ان

برايان

(كوردي)

ضارثايان (فارسي)

 /4-4-1تياضووني دةنط ()elision - deletion
بة ثيَضةوانةي ثةيدابووني دةنطةوة ،لةكاتي بةيةكطةيشتين دوو دةنطي هاوشيَوة ،زؤرجار يةكيَكيان لةناودةضيَت ،واتة
دياردةي تياضووني دةنط ((دياردةيةكة تيايدا دةنطيَك يان ضةند دةنطيَك لة زجنريةي ئاخاوتندا تيادةضيَت ،ديارة هؤكاري ئةم
تياضوونةش كةم ماندووكردن و ئاسانكاريية لة كردةي ئاخاوتندا))(شهال فتحي بروجين .)45 ،1392 ،بؤ منوونة:
زامدار > زامار
ضاككردن > ضاكردن
هةرميَ  +ةكة > هةرميَ كة
مامؤستا +ةكة > مامؤستاكة
دياردةي تياضوني دةنط لة زماني فارسيشدا دابةشبووة بؤ سيَ جؤر ،ئةويش بة ثشتبةسنت بة جيَطاي تياضوونةكة ((لة
زماني فارسيدا لة سيَ الي وشةوة دياردةي تياضووني دةنط ئةجنامدةدريَت ،ئةوانيش ثاش و ثيَش و ناوةرِاسيت وشةية))(حممد
حسيين معصوم و تكتم حسيين ،)132 ،1392 ،بةم شيَوةية:
اشرت > شرت
اسثند > سثند
اناب > ناب
دستبند > دسبند
بنشينم > بشينم
ضنيدم > ضيدم
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دست > دس
ض قدر > ض قد
 /5-4-1ئاويَتةبووني دةنطي ()fusion
بة درووستبووني فؤنيَميَكي تازة لة ئةجنامي ليَكدان و تيَكةلَكردني دوو فؤنيَمي جياواز دةطوتريَت تةبايي دةنطيي ،واتة لة
تةبايي دةنطيدا (دوو دةنط يان زياتر دةضنةسةر يةك بة تايبةتي لة كؤتايي وشةدا و دةنطيَكي جياواز دةهيَننةئاراوة ،كة
ناضيَتةسةر هيض كاميان )(حمةمةد مةعروف فةتاح ،)121 ،2011 ،بؤ منوونة:
قاثي  +ةكة > قاثيَكة (ي  +ة > يَ )
ئةطةر سةرنج لة منوونةكة بدةين دةبينني فؤنيَمي /يَ /لة ئةجنامي تيَكةلَبووني هةردوو فؤنيَمي /ي /و /ة/ةوة درووستبووة.
لة ياساي تةباييدا ((هةنديَكجار هةردوو دةنطةكة رِيكدةكةون و يةكيَكيان دةميَنيَتةوة لةبري هةردووكيان ،ئةم دياردةيةش
لة زماني كورديدا زؤر بلَاوة ،بةتايبةت كة بزويَنيَكي كورت و بزويَنيَكي دريَذ دةضنةسةر يةك ،ئاسايي دريَذةكة دةميَنيَتةوة و
هةردوكيان دةنويَينَ))( حمةمةد مةعروف فةتاح )121 ،2011 ،بؤ منوونة:
ئيَوارة  +ان > ئيَواران
بةردةكة  +ان > بةردةكان
لة دويَينَ  +ةوة > لة دويَنيَوة
 /2دارِشتة مؤرفؤفؤنيمييةكان
ثشتبة سنت بة بنةما تيؤرييةكان ،رِاستييةك بةرجةستة دةبيَت ،كة مؤرفؤفؤنيم دةشيَت تاكة فؤنيميَك يان ضةند فؤنيميَك بيَت ء
لة ثيَكهاتةى مؤرفؤلؤجي و سينتاكسدا رِؤأل ببينن ،لةم رِوانطةيةوة دةطوتريَت :هةموو ئةو طؤرِانة فؤنؤلؤجيانةي بةسةر
مؤرفيمة بةندة رِيَزمانىء وشةدارِيَذةكاندا ديَن بةديهيَنةري مؤرفؤفؤنيمةكانن ،كة هةردوو اليةني طةردانكردن ( )Inflectionو
دارِشنت ( )Derivationلةخؤدةطريَت.
ئةو ثؤلةى بة ( )Inflectionalناسراون لة ضوارضيَوةي فريَز و رِستةكاندا دةربرِي تايبةتيَتى ثؤلة ئاخاوتنةكانن ،بة
هةردوو ئاراستةي ثؤلي ناو و ثؤلي كردار ،بةواتايةكي تر طريةكة رِيَزمانييةكان ،ئةو طريةكانةن ،كة ئةركي رِيَزمانى
بةجيَدةهيَنن ء ناضنة ناو ثيَكهاتةى فةرهةنطي وشةوة ،ئةم مؤرفيمانة ثؤليَكي داخراون ،لة هةر زمانيَكدا ذمارةيان سنوردار و
دياريكراون (شريوان حسني امحد )12 ،2014 ،بةواتا خودي ئةركة رِيَزمانييةكان سنوردارن ،بؤية لةم تويَذينةوةيةدا تةنها
بةراوردي مؤرفؤفؤنيمةكان لة ئةركة هاوبةشةكاندا دةخريَنةرِوو:
 /1-2بةراوردي دارِشتة مؤرفؤفؤنيَمييةكان لة مؤرفيَمة رِيَزمانييةكاني زماني كوردي و فارسيدا
لةم بةشةدا بةراوردي مؤرفؤفؤنيمة هاوبةشء جياوازةكانى نيَوان هةردوو زمانةكة دةكريَت.
 /1-1-2هاوبةشييةكاني نيَوان زماني كوردي و فارسي:
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 /1-1-1-2مؤرفيَمي بةندي تاك و كؤ
لة زماني كوردي و فارسيدا مؤرفيَميَكي بةندي ديار و ئاشكرا نيية بؤ طةياندني تاكييةتي ناو ،بةزؤري يان لة رِيَطةي
هةنديَك نيشانةي سةربةخؤوة ئةجنامدةدريَت ،يان بة بؤضووني هةنديَك لة زمانةوانان مؤرفيَمي سفر وةك تاكة مؤرفيَمي
طةيةنةري ضةمكي تاك لةقةلَةم دةدريَت .بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

مندالَ

بضة

ياريزان

بازيكن

بةالَم طةياندني ضةمكي كؤ لة رِيَطةى مؤرفيَمي بةندةوة لة هةردوو زمانةكةدا زؤرترين هاورِايي لةسةرة و هةمووان كؤكن
لةسةر بووني ،هةنديَك لةو مؤرفيَمانة لة هةردوو زمانةكةدا هاوبةشن ،وةك مؤرفيَمي (-ان- ،ها- ،ات ،ين)( )5بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

ان /

مامؤستاكان

معلمان

ها /

سالَها

ساهلا

ات /

باخات

انتخابات

ين /

ضةندين

حمققني

هةريةكة لةو مؤرفيَمة هاوبةشانةش بة كاريطةري هؤكاري فؤنؤلؤجي ضةند ئةلؤمؤرفيَكي تريان ليَدةبيَتةوة ،بةهؤي
هاوشيَوةي سيستةمي فؤنةتيكي هةردوو زمانةكة ،زؤريَك لة ئةلؤمؤرفةكانيش هاوبةشن ،بةتايبةتي ئةلؤمؤريف ( -وان- ،يان،
جات) .بةم شيَوةية:كوردي

فارسي

وان /

ميَرووان

طيسوان

يان /

مامؤستايان

دانشجويان

جات /

ميوةجات

سبزجيات

بةم ثيَية دةتوانني بلَيَني هةريةكة لة (ها ،ات ،ين ،وان ،يان ،جات) يةكةي مؤرفؤفؤنيَمي هاوبةشي نيَوان هةردوو زماني
كوردي و فارسيني.
 /2-1-1-2مؤرفيَمي بةندي ناسراوي
زماني كوردي و فارسي لة رِوانطةي طةياندني ضةمكي ناساندن لة ريَطةي مؤرفيَمي بةندةوة كةمرتين هاوبةشييان هةية و
تةنها مؤرفيَمي (ة) هاوبةشة لة نيَوانياندا ،ئةمة لة كاتيَكداية ،كة ئةم مؤرفيَمةش كةمرتين ضاالكي هةية لة هةردوو
زمانةكةدا ،بةتايبةت لة زماني فارسيدا ،ضونكة ئةم مؤرفيَمة لة زماني فارسيدا زياتر تايبةتة بة زماني ئاخاوتنةوة ،نةك
زماني ستاندارد .لة زماني كوردي (كرماجني خواروو)شدا بة كورتكراوةي مؤرفيَمي (ةكة)ي ناسراوي دادةنريَت.بةم شيَوةية:
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كورِة هات

ثسرة آمد

كضة يارى دةكات

دخرتة بازي ميكند
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 /3-1-1-2مؤرفيَمي بةندي نةناسراوي
خالَي هاوبةشي نيَوان زماني كوردي و فارسي لة طةياندني ضةمكي نةناسراويدا ،اليةني ميَذوويي يان بة واتايةكي تر
رِيشةي ميَذوويي مؤرفيَمي نةناسراويية ،ضونكة ذمارة (يةك) سةرضاوةي دروستبووني هةردوو مؤرفيَمي (يَك)ي كوردي و مؤرفيَمي
(يَك)ي فارسيية( ، )6ديارة ئةمةش تةنها تايبةت نيية بة زماني كوردي و فارسييةوة ،بةلَكو (( لة زؤربةي زمانةكاندا نيشانةي
نةناسراوي هاورِيشةية لةطةلَ ذمارة (يةك)دا ())،حممد راسخ مهند ،)86 ،1388 ،ئةمةش ئةوة دةردةخات كة مؤرفيَمي
نةناسراوي لة هةردوو زمانةكةدا جطة لة طةياندني ضةمكي نةناسراوي ضةمكي تاكيَتيش دةطةيةنيَت.
خالَيََكي تري هاوبةشي نيَوان زماني كوردي و فارسي ،بريتيية لة كورتكردنةوةي مؤرفيَمي سةرةكي نةناسراويي ،واتة
مؤرفيَمي (يَك)ي كوردي و مؤرفيَمي (يَك)ي فارسي ،بة شيَوةيةك زؤربةي بؤضوونةكان لةطةلَ ئةوةدان ،مؤرفيَمي (يَ) كورتكراوةي
مؤرفيَمي (يَك)ة و مؤرفيَمي (ي)ي فارسيش كورتكراوةي مؤرفيَي (يَك)ة.بةم شيَوةية
كوردي
يةك /

يةك مندالَ

يَ/ي /

كورِيَك

فارسي
ييَك بضة
ثسري

 /4-1-1-2مؤرفيَمي بةندي دانةثالَ ( خستةسةر)
سةرةرِاي هاوبةشي نيَوان زماني كوردي و فارسي لة رِوانطةي سازكردن و ضؤنيةي هاتين مؤرفيَمي خستنةسةر و بةستنةوةي
ديارخةر و ديارخراو ثيَكةوة ،هاوبةشييةكي زؤر هةية لة نيَوان فؤرمي مؤرفيَمي خستنةسةري هةردوو زمانةكة لة رِووي
فؤنةتيكييةوة .بةم شيَوةية:
كوردي
ي/

فارسي

خويَندكاري ذير

درياي شيمال

لة هةردوو زماني كوردي و فارسيدا ذينطةي فؤنؤلؤجي بة تايبةتي دوا دةنطي ناوة ديارخراوةكة رِؤلَيَكي زؤري هةية لة بووني
فؤرمي جياوازي مؤرفيَمي خستنةسةر .بةم شيَوةية:
كوردي
ناوبةند +م.دانةثالَ /

ديَية طةورةكة

فارسي
دهكدةِ بزرط

لة هةردوو زمانةكةدا مؤرفيَمي خستنةسةر ئةطةري دةرنةكةوتين هةية ،بةتايبةتي كاتيَك كة ناوة ديارخراوةكة بة جيَناوي
لكاو ديارخرابيَت .بةم شيَوةية:
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كوردي

فارسي

كتيَبةكةم

كتابَم
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 /5-1-1-2مؤرفيَمي بةندي بانطهيَشت
كردةي بانطهيَشت لة هةردوو زماني كوردي و فارسيدا بةزؤري لة رِيَطةي ئامرازي بانطكردن و ئاوازي دةربرِينةوة
ئةجنامدةدريَت و كةمرت لة رِيَطةي مؤرفيَمي بةندةوة دةنويَنريَت ،بةتايبةت لة زماني فارسيدا ،كة تةنها مؤرفيَمي بةندي (-ا)
لة طةياندني ضةمكي بانطهيَشتندا بةشدارة .بةم شيَوةية:
ئةي /اي /
ئاواز /
ا/

كوردي

فارسي

ئةي هاورِيَ

اي دوست

ئافرةت وةرة ئيَرة
ثةروةردطارا

خامن بيا اينجا
خدايا

 /6-1-1-2ئةسثيَكت
ديارترين هاوبةشي لة نيَوان ئةسثيَكتةكاني كار لة زماني كوردي و فارسيدا ثةيوةستة بة شويَن و ضؤنيةتي دةركةوتين
ئةسثيَكتةكان لةسةر كار ،بة تايبةت ئةسثيَكيت بةردةوامي ،كة بة فؤرمي جياوازةوة لة هةردوو زمانةكةدا حالَةتي بةردةوامي
دةنويَنيَت.
كوردي

فارسي

رِابردووي بةردةوام

دةبرد

مي برد

رِانةبردوو

دةبةم

مي برم

نةريَي رِابردووي بةردةوام

نةدةبرد

مني برد

يةكيَكي تر لة ئةسثيَكتة هاوبةشةكاني نيَوان زماني كوردي و فارسي ،بريتيية لة ئةسثيَكيت (ة) بةو جياوازيةي كة لة زماني
كورديدا بةشيَوةيةكي رِاستةوخؤ بةكارديَت ،بةالَم لة زماني فارسيدا بةشيَوةيةكي نارِاستةوخؤ بةشداردةبيَت لة ثيَكهاتةي
كاردا ،بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

زستان ساردة

زستان سارداست

خواردوومة

خواردة ام

 /7-1-1-2رِووكار
طرنطرتين خالَي هاوبةشي نيَوان هةردوو زمانةكة دابةشبووني رِووكارة بؤ سيَ بةش كة ئةوانيش ،هةواَلة رِووكار و دانانة
رِووكار و فةرمانة رِووكارة.
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جملة جامعة كرميان

لة هةردوو زمانةكةدا فؤرمي مؤرفيَمي بةندي كاري رِابردووي رِووت (سادة)ي هةوالَة رِووكار مؤرفيَمي سفرة ،واتة
دةرنةكةوتووة .بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

ضوو

رفت

خويَند

خواند

لة هةردوو زمانةكةدا فؤرمي مؤرفيَمي بةندي كاري رِابردووي دووري هةوالَة رِووكار لة ضاوطي (بوون/بودن)ةوة وةرطرياوة ،بةم
شيَوةية:
كوردي

فارسي

كردبوو

كردةبود

لة هةردوو زمانةكةدا دةمكاتي رِابردووي بةردةوام و رِانةبردووي هةوالَة رِووكار بةهؤي يةك مؤرفيَمةوة دةنويَنريَت ،ئةوانيش
مؤرفيَمي (دة) و مؤرفيَمي (مي) ،وةك:
فارسي

كوردي
رِابردووي بةردةوام

دةفرؤشت

مي فروخت

رِانةبردوو

دةفرؤشم

مي فروشم

فؤرمي كاري رِانةبردووي داناني و فةرمانة رِووكار لة هةردوو زمانةكةدا لة رِووي فؤرمةوة ضون يةكة ،ئةويش مؤرفيَمي ( ب /
بِ ) ية و دةضيَتة ثيَش بناغةي كاري رِانةبردوو ،بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

رِانةبردووي داناني

برِؤم

برم

فةرمانة رِووكار

برِؤ

برو

لة هةردوو زمانةكةدا ئةطةر كارةكة ناسادةبوو ،ئةطةري دةرنةكةوتين نيشانةكاني رِانةبردووي داناني و فةرمانة رِووكار لة
ئارادان ،بةم شيَوةية:
كوردي

فارسي

يارمةتي بدةم > يارمةتي دةم

كمك بكنم > كمك كنم

دةست ثيَبكة > دةستثيَكة

اغازبكن > اغاز كن

 /8-1-1-2مؤرفيَمي بةندي نةريَكردن
هاوبةشي نيَوان زماني كوردي و فارسي لة كردةي ناكردندا بة زؤري دةطةرِيَتةوة بؤ فؤرمي مؤرفيَمةكاني ناكردن ،ضونكة لة
هةردوو زمانةكةدا مؤرفيَمي ناكردن بريتيية لة (نة /نَ ) و (مة /مَ) و مؤرفيَمي ناكردني كاري (بوون و هةبوون)يش لة هةردوو
زماندا مؤرفيَمي (ني)ية.
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كوردي

فارسي

نة /نَ /

نةمكرد

نكردةام

مة /مَ /

مةكة

مَكن

ني /

جملة جامعة كرميان

دانشجو نيستم

خويَندكار نيم

 /9-1-1-2مؤرفيَمي بةندي تيَثةرِاندن
كردةي تيَثةرِِِاندن لة هةردوو زماني كوردي و فارسيدا بة هؤي يةك مؤرفيَمةوة ئةجنامدةدريَت ئةويش مؤرفيَمي (-ان)ة،
ئةمةش دواي ئةوةي مؤرفيَمي (-ن)ي ضاوط و (-د)ي مؤرفيَمي كات لة كارة تيَثةرِةكة دةكةيتةوة ،ئةوةي دةميَنيَتةوة مؤرفيَمي (-
ان)ي تيَثةرِاندنة لة هةردوو زمانةكةدا ،هؤكاري ئةم هاوبةشييةش (( دةطةرِيَتةوة بؤ رِةط و رِيشةي هاوبةشيان ،ضونكة ئةم
ضةمكة لة زماني فارسي ناوةرِاستيشدا بة هؤي ثاشطري ( )-anطةيةنراوة))( شريوان حسني محد.)206 ،2014 ،بةم
شيَوةية:
فارسي

كوردي
ان /

رِوخان

رِوخاندن

رسيدن

رساندن

 /10-1-1-2مؤرفيَمي بةندي نادياري
ليَكضوونيَكي ئةوتؤ نيية لة نيَوان طةياندني ضةمكي نادياري لة زماني كوردي و فارسي ئةمرؤِدا ،ضونكة لة زماني فارسيدا
ضةمكي نادياري لة رِيَطةي مؤرفيَمي سةربةخؤوة دةطةيةنريَت ،ئةمة لة كاتيَكداية كة لة زماني كورديدا لة رِيَطةي مؤرفيَمي
بةندي (-ر)ةوة دةطةيةنريَت ،تاكة خالَي هاوبةش ثةيوةستة بة اليةني ميَذووييةوة ،ضونكة ((ئةم ضةمكة لة فارسي كؤندا لة
رِيَطةي مؤرفيَمي ( )-yaو لة فارسي ناوةرِاستدا لة رِيَطةى مؤرفيََمي ()-ihةوة دةطةيةنرا ،ديارة مؤرفيَمي (ر)يش بة طؤرِاوي
هةمان مؤرفيَمي نادياريي فارسي كؤن و ناوةرِاست دادةنريَت)) (حمسن ابوالقامسي .)1387 ،بةم شيَوةية:
كوردي
را / ya /

خورا

فارسي كؤن
 ( manyaانديشةشدة)

 /11-1-1-2مؤرفيَمي بةندي طةردانكردني كردار
لة هةردوو زماني كوردي و فارسيدا طةردانكردني كار بة جيَناوة لكاوةكان سثيَرراوة ،هةرضةند جياوازي هةية لة
بةركارهيَنان و دةركةوتين جؤري جيَناوة لكاوةكان لة زماني كوردي و فارسيدا ،بةالَم فؤرمي هةنديَك لة جيَناوةكان بة تايبةتي
كةسي يةكةم و دووةم و سيَيةمي تاكي كؤمةلَةي دووةم لة زماني كوردي و جيَناوي لكاوي بكةريي لة زماني فارسيدا تا رِادةيةك
لةيةكدةضن ،بةتايبةتي كةسي يةكةمي تاك و كورتكراوةي كةسي دووةمي تاك لة زماني كوردي و فارسي و كةسي سيَيةمي تاك
كة مؤرفيَمي سفرة لة زماني كوردي و فارسيدا.وةكو:
م/

كوردي

فارسي

هامت

آمدم

)Vol.4, No.4 (December, 2017

acadj@garmian.edu.krd

| 15

Journal of Garmian University

طؤظاري زانكؤي طةرميان
ي/

هاتيت/ي

آمديد/ي

/ø

هات

آمد

جملة جامعة كرميان

هةرضةندة لة زماني فارسيدا تةنها جيَناوي لكاوي بكةريي رِؤلي هةية لة طةردانكردني كاردا ،بةالَم كؤمةلَة جيَناويَكي
تريش هةية لةو زمانةدا ،زياتر لة رِؤلَيَكي هةية و بة ضةند فؤرميَك دةردةكةويَت ،كة بة تةواوةتي لة جيَناوي لكاوي كؤمةلَةي
يةكةمي زماني كوردي دةضيَت لة رِووي فؤرمةوة بة تايبةتي كةسي يةكةم و دووةمي تاك و كؤ لة ئةركي خاوةنيَتيدا .بةم
شيَوةية:
كوردي
م/

فارسي

كتيَبةكةم

كتامب

مان /

كتيَبةكةمان

كتامبان

ت/

كتيَبةكةت

كتابت

تان /

كتيَبةكةتان

كتابتان

لة هةردوو زمانةكةدا هؤكاري فؤنؤلؤجي رِؤلَيَكي زؤري هةية لة بووني زياتر لة يةك فؤرم بؤ بةشيَكي زؤري جيَناوةكان.
 /12-1-1-2بنةماكاني كار
كار لة زماني كوردي و فارسيدا خاوةني دوو بنةماية ،ئةوانيش بنةماي كاري رِابردوو و بنةماي كاري رِانةبردووة .لة هةردوو
زمانةكةدا بنةماي كاري رِابردوو بة البردني (ن)ي ضاوط سازدةكريَت .وةكو:
كوردي

فارسي

بردن > برد

بُردن > بُرد

خواردن > خوارد

خوردن > خورد

لة هةردوو زمانةكةدا بؤ دؤزينةوةي بنةماي كاري رِانةبردوو زياتر لة يةك رِيَطا هةية ،ئةوانيش رِيَطاي بنةرِةتي و رِيَطاي
ناوازة و كارة لة ياسابةدةرةكانة.
لة هةردوو زمانةكةدا كارة لة ياسابةدةرةكان كاتيَك رِةطي رِانةبردوويان ليَدروستدةكريَت ،ضةندين طؤرِاني دةنطي لة نيَوان
دةنطة ثيَكهيَنةرةكانيدا دروستدةبيَت ،كة بة دياردةيةكي مؤرفؤفؤنيَمي لة قةلَةم دةدريَن.
 /2-2جياوازييةكاني نيَوان زماني كوردي و فارسي
 /1-2-2مؤرفيَمي بةندي تاك و كؤ
سةرةرِاي هاوبةشييةكي زؤر لة نيَوان هةردوو زماني كوردي و زماني فارسيدا ،بةالَم بةهؤي سةربةخؤيي هةردوو زمانةكة،
بةشيَك لة مؤرفيَمة بةندةكان تايبةتن بة زمانيَك و لة زمانةكةي تردا بوونيان نيية ،بؤ منوونة ئةلؤمؤرفةكاني ( -طةل- ،
هات- ،وات- ،ةها- ،يةها) تاييبةتن بة زماني كوردي و لة زماني فارسيدا نابينريَن ،لةبةرامبةريشدا هةريةكة لة
مؤرفيَمةكاني ( -طان- ،ون- ،ا- ،يات) تةنها لة زماني فارسيدا دةبينريَن و لة زماني كورديدا نني .بةم شيَوةية:
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كوردي

فارسي

هات /

ميوةهات

-

وات /

سةوزةوات

-

ةها /

سالَةها

-

يةها /

دةيةها

-

طةل /

ميَطةل

-

-

رفتطان/ستارطان

طان /
ون /

-

يات /

-

ا/

جملة جامعة كرميان

روحانيون
دخانيات
موها

-

 /2-2-2مؤرفيَمي بةندي ناساندن
زؤرترين جياوازي لة طةياندني ضةمكي ناساندن لة زماني كوردي و فارسيدا بةديدةكريَت ،ضونكة زماني كوردي دوو مؤرفيَمي
بةندي سةرةكي هةية ئةوانيش (-ةكة) و (-ة)ية و هةريةكة لةم مؤرفيَمانةش بةهؤي ذينطةي فؤنؤلؤجي زؤرترين ئةلؤمؤرفيان
هةية ،بةالَم لة زماني فارسيدا ئةطةر مؤرفيَميَكي بةنديش هةبيَت بؤ طةياندني ئةم ضةمكة ،تةنها لة زماني ئاخاوتندا
دةبينريَت ،يان لة رِيَطةي مؤرفيَميَكي سةربةخؤي وةك (-را) وة دةناسريَتةوة .بؤ منوونة:
كوردي

فارسي

ةكة /

كورِةكة

ثسر/ثسرة

ة/

كضة

دخرت/دخرتة

 /3-2-2مؤرفيَمي بةندي نةناسراوي
سةرةرِاي ليَكنزيكي فؤرمي مؤرفيَمي نةناسراوي لة زماني كوردي و فارسيدا ،كةضي كةمرتين هاوبةشي هةية لة هؤكاري
هاتنةئاراي مؤرفيَمةكان ،ضونكة لة زماني كورديدا زياتر هؤكاري شيَوةزاري يان ناوضةيي رِؤلَيان هةية لة بةديهيَناني جياوازي
لة فؤرمي مؤرفيَمةكاندا ،بةتايبةت مؤرفيَمي (-ةك) ،بةالَم لة زماني فارسيدا زياتر هؤكاري فؤنؤلؤجي فاكتةري طؤرِيين شيَوةي
مؤرفيَمةكاني نةناسراويية ،بةتايبةتي مؤرفيَمي (-اي) و (-يي).
كوردي

فارسي
ثسري

يَك /

كورِيَك

يةك /

خانوويةك

ةك /

ذنةك

زنى

ي/

-

زني

خانةاى/خونةاى
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اي /

-

خونةاي

يي /

-

دانشجويي

جملة جامعة كرميان

 /4-2-2مؤرفيَمي بةندي دانةثالَ
جياوازي سةرةكي نيَوان زماني كوردي و فارسي ،فؤرمي مؤرفيَمي دانةثالَة ،ضونكة لة زماني فارسيدا مؤرفيَمي دانةثالَ لة
شيَوةي (كسرةي عةرةبي) دا دةردةكةويَت ،واتة لة رِيَنووسدا هيض نيشانةيةكي نيية ،بةالَم لة زماني كورديدا دوو مؤرفيَمي
سةرةكي وةك (ي) و (ة) هةية بؤ طةياندني ئةم ضةمكة.
خالَيَكي تري جياوازي نيَوان زماني كوردي و فارسي سروشيت ديارخةر و ديارخراوة ،واتا لة زماني كورديدا بة ثيَي سروشيت
ناوة ديارخراوةكة لةوانة ناسراوي و نةناسراوي و تاك و كؤ و طشيت و تايبةتي فؤرمي مؤرفيَمي دانةثالَ ئةطةري طؤرِيين هةية
لة (ي)ةوة بؤ (ة) و ( ،)øبةالَم لة زماني فارسيدا زياتر طؤرِانةكان ثةيوةسنت بة ذينطةي جياوازي فؤنؤلؤجييةوة ،واتا
دوادةنطي ناوة ديارخراوةكة برِيار لةسةر وةرطرتين جؤري مؤرفيَمةكة دةدات.
ي/

طولَي سور

طولِ سرخ

كتيَبيَكي تازة

كتابِ تازةاى

طولَةسورةكة

آن طولِ سرخ

ذنى باش

زنِ خوب

مرؤظي ضاك

آدمِ خوب

ة/
ِ/ -

كوردي

فارسي

 /5-2-2مؤرفيَمي بةندي بانطهيَشت
طرنطرتين جياوازي كردةي بانطهيَشت لة زماني كوردي و فارسيدا هؤكاري هاتنةئارا و دةركةوتين مؤرفيَمةكاني ئةم بوارةية،
ضونكة لة زماني كورديدا شيَوة جياوازةكاني مؤرفيَمي بانطهيَشت بؤ سروشيت ناوةكة بةثيَي رِةطةز و ذمارة دةطةرِيَتةوة نةك
هؤكاري فؤنؤلؤجي ،كةضي لة زماني فارسيدا مؤرفيَمي ( -ا) وةك تاكة مؤرفيَمي ئةم بوارة ،يةك ئةلؤمؤريف هةية ،ئةويش
مؤرفيَمي (-يا)ية كة بةهؤي ذينطةي فؤنؤلؤجي يان بة دياريكراوي بةهؤي دوادةنطي ناوة بانطكراوةكةوة ثةيدابووة.
كوردي

فارسي

ة/

باوكة وةرة

ثدر بيا

يَ /

خوشكيَ وةرة

خواهر بيا

ينة/

كورِينة تيَبكؤشن

ثسرها/ثسران كوشش بكن

ا/

ثةروةردطار/خودايا

ثروردطارا/خدايا

يا /

سةعدى

سعديا

 /6-2-2ئةسثيَكت
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جملة جامعة كرميان

جياوازي سةرةكي لة طةياندني ئةم ضةمكة سينتاكسييةي كار لة زماني كوردي و فارسيدا تايبةتة بة طةياندنى ضةمكي
ماوةي رِوودان لة هةردوو زمانةكةدا ،كة سود لة ئةسثيَكت وةردةطريَت .بةم شيَوةية:
كوردي  /دة ،ةفارسي /مي ،ة
خالَيَكي سةرجنرِاكيَش لة جياوازي نيَوان ئةسثيَكت لة زماني كوردي و فارسيدا بريتيية لة نةهاتين ئةسثيَكيت (دة) لة
رِانةبردووي نةريَي زماني كوردي و هاتين لة زماني فارسيدا ،واتا كاتيَك كاري رِانةبردوو لة زماني كورديدا مؤرفيَمي ناكردن
وةردةطريَت ،مؤرفيَمةكة دةضيَتة شويَين ئةسثيَكيت (دة) ،بةالَم لة زماني فارسيدا مؤرفيَمي ناكردن دةضيَتة ثيَشةوةي كارةكة و
ئةسثيَكتةكة وةكو خؤي دةميَنيَتةوة ،بةم شيَوةية:
فارسي

كوردي
دةبةم > نابةم

مي برم > مني برم

كتيَبيَك دةكرِم

كتابِ مى خرم

كتيَبيَك ناكرِم

كتابِ منى خرم

 /7-2-2رِووكار
ئةطةرضي هةردوو زمان خاوةني سيَ رِووكارن ،بةواتا دةربرِين دةشيَت دلَنيايي يان دوودلَي يان فةرمانء داخوازى لةخؤبطريَت
ض لة رِابردوو يان رِانةبردوودا ،لة دةمكاتة جياوازةكاندا ،جطة لةو جياوازييةي ،كة لة رِووي ذمارةوة لة نيَوان هةردوو
زمانةكةدا هةية ،ضونكة دةمكاتةكاني زماني فارسي زؤرترة لة زماني كوردي بةتايبةت لة رِابردووي هةوالَة رِووكاردا .ئةوةي
جيَي سةرجنة زمانى كوردي جطة لة فؤرمي (دة) فؤرمي (ئة)ش بةكارديَنيَت ،ض لة رِابردووي بةردةوام يان رِانةبردوودا بيَت،
بةواتا رِووكارةكان فؤرمة ثيَكهيَنةرةكانيان دةياننويَنن:
 .1رِابردوو
أ.هةوالَة رِووكار /كــرِيـــم ،دةمـــكـــرِي – كــرِيـومة – كــرِيــبـــووم (كوردي)
خريدم ،مي خريدم – خريدةام – خريدة بودم (فارسي)
ب.دانانة رِووكار /كرِيبام/كرِيبووبام ،بكرِيبام/مبكرِياية ،كرِيبم/كرِيبيَتم(كوردي)
خريدةباشم ،داشتم مى خريدم(فارسي)
ئاسايي كاري ،داخوازى و فةرمان بؤ ئايندةية و لة رِابروودا نيية.
كوردي
 .2رِانةبردوو

دة ،ئة
دةرِؤم/ئةرِؤم
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هاوكات لة دانانة رِووكارو فةرمانة رِووكاردا ،ئةطةرضي فؤرمي نيشانةي سةرةكي ئةم رِووكارة لة هةردوو زمانةكةدا مؤرفيمي
(ب)ية ،بةآلم دةنطي يةكةمي رِةطةكان رِيَطة بؤ طؤرِينى فؤرمي (ب) لة فارسيدا دةرِةخسيَنن وةك لة منوونةكاندا تيَبينى
دةكريَت.
كوردي
رِانةبردووي داناني

فةرمانة رِووكار

فارسي
بكرِم

بِخرم ( بِ )

خبؤم

بُخورم ( بُ )

بيَم

بيام ( بى)

بنوسة

بِنويس ( بِ )

برِؤ

بُرو (بُ)

بيَ

بيا (بي)
بُخور

خبؤ
 /8-2-2مؤرفيَمي بةندي نةريَكردن

ديارترين جياوازي كردةي ناكردن لة زماني كوردي و فارسيدا دةطةرِيَتةوة بؤ ضؤنيةتي بةكارهيَنان و دةركةوتين مؤرفيَمةكة،
ضونكة لة زماني كورديدا بةثيَي رِووكار و دةمكاتةكان جؤري مؤرفيَمةكة دةطؤرِيَت ،بةالَم لة زماني فارسيدا سةرةكيرتين مؤرفيَمي
ناكردن بريتيية لة مؤرفيَمي (-نَ) كة بؤ هةموو دةمكاتةكان بةكارديَت و بةثيَي ذينطةي فؤنؤلؤجي فؤرمي مؤرفيَمةكة دةطؤرِيَت.
كوردي

فارسي

نة  /رِابردوو

نةخوارد

نَخورد

نا  /رِانةبردوو

ناخؤم

نَميخورمنَـ

مة  /داخوازي

مةخؤ

نَخور

 /9-2-2مؤرفيَمي بةندي تيَثةرِاندن
جطة لة مؤرفيَمة هاوبةشةكاني ( -ان)ي تيَثةرِاندن و (-د)ي كات و (-ن)ي ضاوط كة لة ثيَكهاتةي كاريَكي تيَثةرِي هةردوو
زمانةكةدا دةبينريَن ،هةنديَك بؤضوون هةية لة زماني فارسي دا ئاماذة بؤ بووني مؤرفيَمي (-انيدن) و (-اني)ي دةكةن بؤ
طةياندني ئةم ضةمكة ،لة رِاستيدا فؤرمي (انيدن) بؤ ئةوةية كة كارى تيَثةرِ جاريَكي تر تيَثةرِيَنريَت ،خودي ئةم كردةية لة
كورديشدا بةديدةكريَت ،بؤمنوونة:
كوردي

فارسي

انيدن /

-

او اسب را دوانيد

اني /

-

تو خونةرا مي سوزاني

خواردنةكةي دةرخواردي مندالَةكة دا
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خالَيَكي تري جياواز لة نيَوان هةردوو زمانةكة ئةوةية كة هةنديَكجار لة زماني كورديدا بة هؤكاري فؤنؤلؤجي طؤرِان لة
فؤرمي كارةكةدا رِوودةدات ،كاتيَك مؤرفيَمي (-ان)ي دةضيَتةسةر ،ئةمة لة زماني فارسيدا نابينريَت.
جياوازي فؤرمي مؤرفيَمي تيَثةرِاندن لة زماني كورديدا بةثيَي رِابردوو و رانةبردوو دةطؤرِيَت ،لة كاتيَكدا لة زماني فارسيدا بؤ
رِابردوو و رِانةبردوو يةك مؤرفيَم هةية ئٍةويش (-ان)ة.
فارسي

كوردي
رِابردوو/

دةي سوتاند (ان)

مي سوزاند

رِانةبردوو/

دةسوتيَنم (يَن)

مي سوزامن

 /10-2-2مؤرفيَمي بةندي نادياري
طرنطرتين جياوازي لة ضؤنيةتي طةياندني ئةم ضةمكة ئةوةية كة زماني كوردي لة رِيَطةي مؤرفيَمي بةندةوة ئةم كردةية
ئةجنامدةدات ،بةالَم لة زماني فارسيدا لة رِيطةي كاري ياريدةدةرةوة ئةجنامدةدريَت ،هةرضةند بة شيَوةيةكي نارِاستةوخؤ
مؤرفيَمي بةندي (-ة)ش بةشدارة لة ثيَكهاتةي كاري نادياريدا.
فارسي

كوردي
خورا ( ر )
-

خوردةشود

 /11-2-2مؤرفيَمي بةندي طةردانكردني كردار
طرنطرتين جياوازي لة نيَوان ئةم دوو زمانةدا جؤر و دةركةوتين جيَناوة لكاوةكانة ،ضونكة زماني كوردي زياتر لة يةك
كؤمةلَة جيَناوي هةية بؤ ئةم ضةمكة ،بةالَم لة زماني فارسيدا تةنها كؤمةلَة جيَناوي بكةريي ئةم ئةركةي ثيَ سثيَرراوة.
كوردي
A

رؤِشتم رِؤشتني

رفتم رفتيم

رِؤشتيت رِؤشنت

رفيت رفتند

رِؤشت
B

فارسي

رِؤشنت

رفت  øرفتند

خويَندم خويَندمان

خواندم خوانديم

خويَندت خويَندتان

خواندي خوانديد

خويَندي خويَنديان

خواند  øخواندند

 /12-2-2بنةماكاني كار
ديارترين جياوازي نيَوان زماني كوردي و فارسي لة طؤرِيين بنةماي كاري رِابردوو بؤ رِانةبردوو لة كارة
لةياسابةدةرةكانداية ،واتا لة طؤرِيين دةنطيَكة بة دةنطيَكي تر ،ئةمةش ثةيوةستة بة اليةني فؤنؤلؤجييةوة بة تايبةتي
سيستةمي فؤنؤتاكتيكي و طوجنان و نةطوجناني دةنطةكان لةطةلَ يةكرتيدا ،كة خؤي لة تواناي ثيَكةوةهاتين دةنطةكاندا
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دةبينيَتةوة و سةرةجنام تياضوون يان طؤرِيين دةنطيَك بة دةنطيَكي تري ليَدةكةويَتـةوة ،بؤ منوونة لة زماني كورديدا دةنطي
(ش) دةطؤرِيَت بؤ (ذ) ،يان دةنطي (س) دةطؤرِيَت بؤ (ز)....هتد ،بة ثيَضةوانةوة لة زماني فارسيدا دةنطي (خ) دةطؤرِيَت بؤ (ز)،
و دةنطي (ش) دةطؤرِيَت بؤ (ر)(.)7
كوردي
ش>ذ

كوشت > كوذ

س >ز

ثاراست > ثاريَز

فارسي

خ>ز

-

طرخيت > طريز

ش>ر

-

انباشت > انبار

 /3دارِشتة مؤرفؤفؤنيَمييةكان لة مؤرفيَمة وشةدارِيَذةكاني زماني كورديدا
لةم بةشةدا هاوبةشيَتىء جياوازى مؤرفؤفؤنيمة دارِيَذةكان بةراورد دةكريَن ،واتة ئةو ثؤلةى بة ( )Derivationalدةناسريَن،
كة ئةركي دارِشتنى وشةي فةرهةنطي نوآ بةواتاى نوآ ديَننة ئاراوة و طؤرِينى ثؤلي رِيَزمانى وشة و دياريكردني ثةيوةندي
واتايي لة بضوككردنةوةي ناو و رِيَذةي ئاوةلَناوةكاندا بةرجةستة دةكةن.
ثرؤسةي وشة دروستكردن لة زماني كورديدا خؤي لة وشةي دارِيَذراو و ليَكدراودا دةبينيَتةوة كة بؤ ثؤلة رِةطةزيية
فةرهةنطييةكاني وةك (ناو ،ئاوةلَناو ،كردار) دةطةرِيَنةوة ،هةريةكة لةم وشانة لة رِيَطةي ياساي تايبةتييةوة ديَنةئاراوة و بة
ضةندين ثرؤسةي جؤراوجؤر ،ليَكسيَمي نويَ بةرهةمديَنن( .)8بةالَم زؤرجار لة جيَبةجيَكردني ئةم ثرؤسانةدا ضةندين رِيَطري
ديَنةئاراوة( ،)9يةكيَك لةو رِيَطريانة ،رِيَطري فؤنؤلؤجيية ،مةبةست لة رِيَطري فؤنؤلؤجي ئةوةية زؤرجار لة ئةجنامي يةكخستين
مؤرفيَمةكان بؤ درووستكردني وشةي نويَ ،ذينطةي فؤنؤلؤجي ئةو يةكة زمانيية دةبيَتة رِيَطر لةبةردةم يةكطرتين
كةرةستةكاندا ،بؤية ناضار ضةندين طؤرِاني فؤنؤلؤجي لة فؤرمي يةكةكةدا رِوودةدات بؤ ئةوةي لةطةلَ سيستةمي فؤنؤلؤجي يان
فؤنؤتاكتيكي ئةو زمانةدا بطوجنيَت ،ئةم طؤرِانكاريانةش بةثيَي هةلومةرج و ياساكاني زمان رِيَطةثيَدراون ،بةالَم ئةوةي ليَرةدا
طرنطة و ثيَويستة ئاماذةي بؤ بكريَت ئةوةية :طؤرِانة فؤنؤلؤجييةكان لة (طريةكة وشةداريَذةكان) بة بةراورد بة (طريةكة
وشةطؤرِةكان) كةمرت رِوودةدات ،بةواتايةكي تر ((ئةم طؤرِانانة زؤرتر لةطةلَ فؤنؤلؤجي شكانةوةدا رِوودةدةن و بةو هؤيةشةوة
زؤركات ئةلؤمؤرفةكان ديَتةئاراوة))( نةرمني عومةر ئةمحةد ،)66 ،2010 ،ضونكة زؤربةي كات طريةكة وشةدارِيَذةكان فؤنيَمي
يةكةميان فؤنيَميَكي كؤنسؤنانتة ،ئةمةش وايكردووة بتوانن بة ئاساني بة بناغةكةوة بلكيَن ،ضونكة (( ياساكاني وشةدارِشنت
لة كاتيَكدا دةكةونة ذيَر كاريطةري فؤنؤلؤجييةوة كة نارِيَزماني دةركردةكانيان بة شيَوةيةكي تايبةت ثشت بة فؤرمي فؤنؤلؤجي
بناغةكة دةبةستيَت))(نةرمني عومةر ئةمحةد ،)19 ،2010 ،واتا دوا دةنط يان فؤرمي فؤنؤلؤجي بناغةكة برِيار لةسةر
دروسيت و نادروسيت رِيَزمانيي يةكة دروستكراوةكة دةدات ،ئةمة جطة لةوةي زؤرجار طريةكة وشةدارِيَذةكان بة زياد لةيةك
فؤرمةوة دةردةكةون ،بؤ ئةوةي خؤيان لةطةلَ فؤرمي فؤنؤلؤجي بناغةكةدا بطوجنيَنن ،بؤ منوونة طريةكي (-ةوان) و (-وان) بة
ئاساني خؤيان دةطوجنيَنن لةطةلَ ئةو بناغةيةي كة وةرياندةطرن ،بة شيَوةيةك ئةطةر بناغةكة كؤتايي بة دةنطيَكي
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كؤنسؤنانت هاتبوو ،طريةكي (-ةوان) وةردةطريَت ،بةالَم ئةطةر كؤتايي بة دةنطيَكي ظاولَ هاتبوو طريةكي (-وان) وةردةطريَت،
بةم شيَوةية:
باخ  +ةوان > باخةوان
مةلة  +وان > مةلةوان
دةريا  +وان > دةرياوان
 /1-3بةراوردي دارِشتة مؤرفؤفؤنيَمييةكان لة مؤرفيَمة وشةدارِيَذةكاني زماني كوردي و فارسيدا
ثيادةكردني ئةو ياسا فؤنؤلؤجييانةي لة ئةجنامي ليَكداني مؤرفيَمة بةندة وشةدارِيَذةكان و بناغة يان بنكةكةيةوة
بةدةستديَت بؤ درووستكردني وشةي دارِيَذراو و ليَكدراو لة هةردوو زماني كوردي و فارسيدا بةهؤي ئةو هاوبةشيية زؤرةي لة نيَوان
هةردوو زماندا هةية بةرِادةيةكي زؤر لةيةك دةضن و لة هةردوو زمانةكةدا بة رِيَذةى جياواز ئامادةييان هةية ،هةر ئةم
جياوازييةش لة رِيَذةي بةكارهيَناني ياسايةك لة ياساكان لة نيَوان يةكيَك لةو زمانانةدا دةتوانيَت ببيَتة خالَي جياوازي نيَوان
زمانةكان ،بة واتايةكي تر ،بوون و نةبووني يةكيَك لة ياساكان و كةمرت بةكارهيَناني ياسايةك لة زمانيَكياندا دةبيَتة
كةرةستةي بةراوردي نيَوان هةردوو زمانةكة.
كةواتة بةو ثيَيةي زماني كوردي و فارسي لة ئيَستادا دوو زماني جياواز و لة دوو سنوري جياوازدا بةكارديَن ،خالَي ليَكضوون و
جياوازيش لة نيَوانياندا بةديدةكريَت  ،بةو جياوازييةي كة خالَة ليَكضووةوةكان زؤر زياترة لة خالَة جياوازةكان ،ليَرةدا خالَي
هاوبةش و جياوازي نيَوان هةردوو زمانةكة دةخةينةرِوو:
 /1-1-3هاوبةشي نيَوان زماني كوردي و زماني فارسي
بووني زماني كوردي و زماني فارسي لةيةك خيَزاني زمانيي وايكردووة ليَكضوونيَكي ديار هةبيَت لة نيَوانياندا ،هؤكاري ئةم
ليَكضوونةش جطة لة هاورِيشةيي و هاوبةشيي ميَذووي دةركةوتين هةردوو زمانةكةدا ،ثةيوةستة بة ليَكنزيكي و بةريةككةوتين
قسةكةراني هةردوو زمانةكة .ئةم ليَكضوونةش تةنها اليةنيَك لة اليةنةكاني ناطريَتةوة بةلَكو هةموو ئاستة جياوازةكاني زمان
دةطريَتةوة.
لة رِوانطةى مةبةسيت تويَذينةوةكةوة ،كة تايبةتة بة طؤرِانة فؤنؤلؤجييةكاني مؤرفيَمة وشةدارِيَذةكاني هةر دوو زمانةكة،
طرنطرتين خالَة هاوبةشةكاني نيَوان هةردوو زمانةكة لة ضةند خالَيَكدا دةخريَنةرِوو:
 -1ثرؤسة مؤرفؤلؤجييةكان
مؤرفؤلؤجي وشة دروستكردن لة هةردوو زمانةكةدا بة بةرهةمرتين ثرؤسةية بؤ بةرهةمهيَناني وشةي فةرهةنطي ،بة
واتايةكي تر زؤربةي وشة فةرهةنطييةكاني هةردوو زمانةكة لة رِيَطةي ليَكداني مؤرفيَمةكان (مؤرفيَمي سةربةخؤ و الطر)
ديَنةئاراوة و خؤيان لة وشةي ليَكدراو دارِيَذراودا دةبيننةوة .بؤ منوونة:
كوردي

فارسي

بلَندطؤ

بلند طو
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سةربةسةر

سَربه سَر

هاتوضؤ

رفت و آمد

كوردستان

كردستان

خويَدان

منكدان

رِةنطني

رنطني

طةرما

طرما

ذنانة

زنانة

بآ كار
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بى كار

نيشتمان

ساختمان

بينةر

بينندة

شارؤضكة

شهرك

سثيكةلة

سفيدك

باخضة

باغضة

هؤمشةند

هومشند

ئاسنطةر

آهنطر

كارمةند

كارمند

 -2طؤرِانة دةنطييةكان:
هاوشيَوةيي و ليَكنزيكي ضؤنيةتي دارِشتين برِطة و ياساي ثيَكةوةهاتين كؤنسؤنانت و ظاولَ لةهةردوو زمانةكةدا هؤكاري
ئامادةيي بةشيَكي زؤري طؤرِانة دةنطييةكانة ،واتا لة ئةجنامي ليَكداني مؤرفيَمةكاني هةردوو زمانةكة بةهؤي ذينطةي
فؤنؤلؤجي بناغة يان الطرةوة كؤمةلَة طؤرِانيَكي دةنطي لة فؤرمي يةكةكاندا رِوودةدات ،كة بة ياسا فؤنؤلؤجييةكان ناسراون .بؤ
منوونة:
كوردي
هةشت  +دة = هةذدة
ئاوةكةم رِشت
ئاوةكة دةرِذم/دةرِيَذم

فارسي
هشت  +دة = هذدة
آب را رخيتم
آب را مى ريزم

 -3ياسا فؤنؤلؤجييةكان:
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ياسا فؤنؤلؤجييةكان ياساي طشتني و لة هةموو زمانةكاندا بة رِادةي جياواز بوونيان هةية ،لةبةرئةوةي سيستةمي
فؤنؤلؤجي هةردوو زمانةكة لةيةكةوة نزيكة ،بؤية بةشيَكي زؤري ياسا فؤنؤلؤجييةكان لة هةردوو زمانةكةدا دةبينريَن ،بؤية
هةنديَك لة ياسا هاوبةشةكان دةخةينةرِوو:

ا -ياساي ثةيدابووني دةنط:
بووني رِيَطري فؤنؤلؤجي لة بةدواييةكداهاتين مؤرفيَمة هاوشيَوةكان لة هةردوو زمانةكةدا سةرضاوةي بةشيَكي زؤري دةنطة
ثةيدابووةكانة ،ضونكة سيستةمي فؤنةتيكي هةردوو زمانةكة رِيَطة بة بةدواييةكداهاتين دوو دةنطي ظاولَ نادات ،بؤية لة
حالَةتيَكي وةهادا زؤرجار دةنطيَك ثةيدادةبيَت ،بؤئةوةي رِيَطة لة بةدواييةكداهاتين دةنطةكان بطريَت( .)10بؤ منوونة:
آقايان  :ئاغايان
ئةو دةنطة ثةيدابووانةش زؤرجار لة هةردوو زمانةكةدا هاوبةشن و بة نيمضة كؤنسؤنانت ناسراون ،ضونكة كاتي دةركةوتين
دةنطةكان زؤرجار ثةيوةستة بة هاتين دوو ظاولَ بة دواييةكدا.
زمانةواناني فارسي بؤضووني جياوازيان هةية لةسةر ذمارةي ئةو دةنطانةي لة نيَوان دةنطة وةك يةكةكاندا ثةيدادةبيَت،
طرنطرتين ئةو دةنطانةش وةكو ناوبةند (واج مياجني) لة نيَوان دةنطةكاني يةكةيةكي طةورةتردا ثةيدادةبن ئةمانةنd, t, ( :
 )11() v(w), y,ʔ, k, g, hبؤ منوونة:
سياة  +دل
طو  +ندة

سيةه دل
طويندة

رنطا  +رنط

رنطارنط

دستشو  +يي

دستشوئي

زماني كورديش هاوشيَوةي زماني فارسي ضةند دةنطيَكي هةية لة نيَوان دوو دةنطي هاوشيَوةدا ثةيدادةبن ،طرنطرتين
دةنطةكانيش ئةمانةن )12((y, w, d. z, h, j,i ,n,r) :بؤ منوونة:
ثاش  +شيَو
سـةر  +رِؤ

ثارشيَو
سةرةرِؤ

ب -ياساي تياضووني دةنط:
بووني ويسيت ئابووريكردن يان رِيَطةطرتن لة هاتين دوو دةنطي هاوشيَوة لة تةنيشت يةكةوة هؤكاريَكي سةرةكي تياضووني
دةنطة لة هةردوو زمانةكةدا .
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بؤية لة هةردوو زمانةكةدا ئةو دةنطانةي بوونيان ثيَويست نيية ،يان البردينيان نابيَـتة هؤي طؤرِيين واتاي وشة تيادةضيَت.
بؤ منوونة:
فارسي

كوردي
دةمساأل

دمسال

دةست ماأل

دست مال

دةزطا

دسطاة

دةست  +طا

دست  +طاة

ث -ياساي ويكضووني دةنط:
لة هةردوو زمانةكةدا رِيَطة بة هاتين دوودةنطي هاوشيَوة لة رِووي (سازطة يان زرنطدةرةوةيي و نازرنطدةرةوةيية و ....
هتد)ةوة لة تةنيشت يةكةوة نادريَت ،بؤية دةنطيَك كاردةكاتة سةردةنطيَكي تر و وةكو خؤي ليَدةكات .بؤ منوونة:
حةظدة

حةظظة

ليَتدا

ليَددا

ت -ياسا فؤنؤلؤجييةكاني تر:
هةريةك لة ياسا فؤنؤلؤجييةكاني تريش بة رِيذةي جياواز لة هةردوو زمانةكةدا دةبينريَن.
 /2-1-3جياوازي نيَوان زماني كوردي و زماني فارسي
مرؤظ و كؤمةلَطا شانبةشاني يةكدي بةشيَوةيةكي خيَرا و بة بةردةوامي لة طؤرِان و طةشةكردندان ،زمانيش وةك كايةيةكي
كؤمةلَايةتي هةميشة لة طؤرِانداية و وةك خؤي ناميَنيَتةوة ،ئةو طؤرِانانةش كاريَكي كردووةتة سةر زمانة هاوبةشةكان و بة
تيَثةرِبووني كات لةيةك دووركةوتوونةتةوة و هةر زمانة و تايبةمتةندي خؤي وةرطرتووة و خالَي جياوازيان رِووي لة زيادبوون
كردووة .بةواتايةكي تر طةشةو طؤرِاني زمانةكان ئاراستةي جياواز دةطرنء تايبةمتةندي جياواز لةخؤدةطرن لة هةردوو
ثيَكهاتةى رِيَزمانىء فةرهةنطيشدا
ثةيوةست بةم تويَذينةوةية ،ديارترين جياوازي لة نيَوان زماني كوردي و فارسي لة رِادةي جيَبةجيَبووني ياسا
فؤنؤلؤجييةكانداية ،بة واتايةكي تر بوون و نةبووني يةكيَك لة ياسا فؤنؤلؤجييةكان و جياوازي رِادةي ئامادةبوونيان و شويَن
و ضؤنيةتي و ضةنديَيت ثيادةبووني ياساكان لة هةردوو زمانةكةدا دةبيَتة خالَي جياوازي نيَوان زماني كوردي و زماني فارسي.
كوردي

فارسي

هونةرمةند

با هنر

بةغريةت

با جرئت

بيَطوناح

بى طُناة

كةنارطري

بركنار
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سنطني

ضةمةنزار

ضمنزار

وةرزشطا

ورزشطاة

طةرمةسيَر

طرمسري/طرمسار

سازطار

سازطار

مةترسيدار

خطرناك

ثيَشةوا

ثيشوا

ثيشةوةر

ثيشور

بيسةر

شنوندة

خةندة

خندة

طرية
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طرية

بة تيَرِوانني لة ثيَكهاتةى منوونةكان ئةوة ئاشكرا دةبيَت ،كة:
 .1فؤرمي دارِيَذراو هةنديَكجار ثيَضةوانةى يةكرتن ،واتة دةشيَت ،ثيَشطر +وشة /وشة+ثاشطر بيَت ،وةك:
هونةرمةند  :باهُنَر
كةنارطر  :بركنار
 .2جياوازى وشةى فةرهةنطي ،بؤ منوونة :بيسةر  :شنوندة
 .3جياوازى فؤرمي ثاشطر ،بؤ منوونة :سثيكةلة  :سفيدك
ئةم ئاماذانة ئةوة دةطةيَنن ،كة ئةم دوو زمانة هةريةك ئاراستةي خؤي بؤ بةكاربردن طرتووة.
ئةجنام
 .1مؤرفؤفؤنيم وةك ئاستيَكي زمانةواني لة ئةجنامي كارليَكي هةردوو ئاسيت مؤرفؤلؤجي و فؤنؤلؤجييةوة هاتووةتةئاراوة ،ئةمةش
دواي ئةوةي ،مؤرفيَمةكان وةك يةكةيةكي ئاسيت مؤرفؤلؤجي دةكةونةثالَ يةك بؤ ثيَكهيَنان و طؤرِيين يةكةي طةورةتر ،بة هؤي
ذينطةي فؤنؤلؤجييةوة رِووبةرِووي طؤرِان دةبنةوة و بة فؤرمي جياوازةوة خؤيان دةنويَنن.
 .2طؤرِانة فؤنؤلؤجييةكان رِووبةرِووي مؤرفيَمة بةندة رِيَزماني و فةرهةنطييةكانيش دةبنةوة ،بةتايبةت مؤرفيَمة رِيَزمانييةكان،
ضونكة ،مؤرفيَمة بةندة فةرهةنطييةكان بة بةراورد بة مؤرفيَمة رِيَزمانييةكان كةمرت رِووبةرِووي طؤرِان دةبنةوة .هةر زمانةش
بةثيَي سيستمي فؤنؤلؤذي هةلَبذاردةي خؤي هةية.
 .3بووني اليةني جياوازي نيَوان هةردوو زماني كوردي و فارسي لة رِووي طؤرِانة فؤنؤلؤجييةكانةوة دةرخةري تايبةمتةندبوون و
سةربةخؤبووني هةردوو زمانةكةية .ويَرِاي هاوبةشي سيستمي فةرهةنطيء رِيَزمانى لة هةردوو زمانةكةدا.
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ثةراويَزةكان:
menomini Morphophonemics .1
 .2بؤ زانياري زياتر لةم بارةيةوة برِوانة( :عبداهلل حسني رِةسولَ )2014 ،و (زيَرِين خورشيد سةليم ) 2009 ،و (دملان قطاص
طاهر)2013 ،
 .3لة سةرضاوة كوردييةكاندا ضةندين زاراوةي جياواز بؤ ئةم دياردةية بةكارهاتووة :كة طرنطرتينيان (طوجنان)( ،ليَكضوون)،
(توانةوة)ية.
 .4لة سةرضاوة كوردييةكاندا جطة لة زاراوةي (ويَكنةضوون) ضةندين زاراوةي تريشيان بةكارهيَناوة كة طرنطرتينيان (نةطوجنان)
و (تياضوون) و (دووركةوتنةوة) و (جيابوونةوة)ية.
 .5مؤرفيَمي (ين) لة زماني كورديدا لة سنوريَكي زؤر تةسكدا بةكارديَت و تايبةتة بة هةنديَك وشةى دةطمةنةوة .وةك:ضةندين.
 .6بؤ زانياري زياتر بِِروانة (حممد راسخ مهند )86 ،1388 ،و ( شريوان حسني محد)203 ،2014 ،
 .7دياريكردني هةموو جؤرة طؤرِانةكان ثيَويسيت بة ليَكؤلَينةوةي زياتر هةية ،ئةمة سةرةرِاي ئةوةي ،بووني ئاميَري دةنطي،
طوجنان و نةطوجناني دةنطةكان لة زماندا زياتر رِووندةكاتةوة.
 .8بؤ زانياري زياتر دةربارةي ثرؤسة مؤرفؤلؤجيةكاني زماني كوردي برِوانة ( :ئةورِةمحاني حاجي مارف )1979 ،و (حمةمةدي
مةحوي )2010 ،و ( نةرمني عومةر ئةمحةد)2010 ،
 .9بؤ زانياري زياتر دةربارةي رِيَطرييةكاني بةردةم مؤرفؤلؤجيي كوردي برِوانة( :نةرمني عومةر ئةمحةد)2010 ،
.10برِوانة ياساي ()5ي طؤرِانة دةنطييةكان لة زماني كوردي و ياساي ( )7لة زماني فارسي .برِوانة :هيَرش كريم.2015 ،
.11بؤ زانياري زياتر برِوانة ( :امحد ابو حمبوب(،)63 ،1387 ،ويدا شقاقي)12 ،1388 ،
.12بؤ زانياري زياتر برِوانة  ( :دولبةر ئيرباهيم فةرج ( ،)82 ،2000 ،نةرميان خؤشناو )91 ،2013 ،
سةرضاوةكان
 بازيان يونس حميَدين ( ،)2013ثةيوةندي ئاسيت مؤرفؤلؤجي بة ئاسيت فؤنؤلؤجي و سينتاكس ،خانةي موكرياني بؤ ضاث و
بالَوكردنةوة ،ضاثي يةكةم ،هةوليَر.
 حاتةم وليا حمةمةد ( ،)2009ثةيوةنديية رِؤنانييةكاني نواندنة سينتاكسييةكان ،نامةي دكتؤرا ،كؤليَذي زمان ،زانكؤي
سةالحةدن ،هةوليَر.
 دةروون عبدالرمحان سالَح (  ،)2012ئيكؤنؤمي لة ئاستةكاني زماندا ،لة بالَوكراوةكاني ئةكادميياي كوردي ،ضاثخانةي
حاجي هاشم ،هةوليَر.
 زيَرِين خورشيد سةليم ( ،)2009ئةلؤمؤرف د زمانيَ كورديدا ،نامةي ماستةر ،كؤليَذي ئادابيَ ،زانكؤيا دهؤكيَ ،دهؤك.
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 شريوان حسني محد (  ،)2014تواناي مؤرفيَمي بةند لة دةولَةمةندكردني فةرهةنط و رِاثةرِندني ئةركي سينتاكسيدا ،نامةي
دكتؤرا ،،كؤليَذي زمان ،زانكؤي سليَماني ،سليَماني.
 طالب حسني علي ( ،)1998فؤنؤلؤجي كوردي و دياردةي ئاسانبووني فؤنيَمةكان لة زاري سليَمانيدا ،نامةي ماستةر ،كؤليَذي
ئاداب ،زانكؤي سةالحةددين ،هةوليَر.
 عبداهلل حسني رِةسولَ ( )2014مؤرفؤفؤنيَم لة دياليَكيت ناوةرِاستدا ،طؤظاري زانكؤي رِاثةرِين ،ذمارة .2
 حمةمةد مةعروف فةتاح ( )2010ليَكؤلَينةوة زمانةوانييةكان ،كؤكردنةوة و ئامادةكردنةوةي شريوان حسني – شريوان مريزا
قادر ،ضاثي يةكةم ،ضاثخانةي رِؤذهةالَت ،هةوليَر.
 حمةمةد مةعروف فةتاح ( ،)2011زمانةواني ،ضاثي سيَيةم ،ضاثخانةى حاجي هاشم ،هةوليَر.
 حمةمةدي مةحوي ( ،)2010مؤرفؤلؤذي و بةيةكداضووني ثيَكهاتةكان (مؤرفؤلؤذيي كوردي) ،بةرطي يةكةم ،زانكؤي
سليَماني ،سليَماني.
 نةرمني عومةر ئةمحةد ( ،)2010بة بةرهةمي لة مؤرفؤلؤذيي كورديدا ،نامةي ماستةر ،كؤليَذي زمان ،زانكؤي سليَماني.
 وريا عمر ئةمني (  ،)2004ضةند ئاسؤيةكي تري زمانةواني ،بةرطي يةكةم ،بالَوكراوةكاني دةزطاي ئاراس ،ضاثي يةكةم،
هةوليَر.


ار .اض .روبريز ( ،)1392تاريخ خمتصر زبانشناسي ،ترمجة :علمي حممد حق شناس ،نشر مركز ،ضاث يازدهم ،تهران.



ثيرت أ.ام .سورن ،)1389( ،مكاتب زبانشناسى نوين در غرب (خبشي از كتاب زبانشناسي در غرب) ،ترمجة :علي حممد
حقشناس ،ضاث:سوم ،مست ،تهران.



جوليا اس.فالك ( ،)1387زبان شناسى و زبان :بررسي مفاهيم اساسي و كاربردها  -ويراست دوم ،ترمجة :علي بهرامي،
ضاثخانة طوهر انديشة ،ضاث سوم ،انتشارات رهنما ،تهران.



رجبعلى عسطرزادة ( ،)1377بررسي واذواجي و قاعدةهاي آن در زبانهاي فارسى و انطليسى ،ثاياننامة كارشناسي ارشد،
دانشكدة ادبيات و علوم انساني ،رشتة زبانشناسي ،دانشطاة فردوسي مشهد ،مشهد.



زهرة املاسي زفرة ( )1389بررسي فرايندةهاي واذ = واجي افعال طويش زفرة ،ثاياننامة كارشناسي ارشد ،دانشكدة
ادبيات و علوم انساني ،دانشطاة تهران ،تهران.



شهال فتحي بروجين ( ،)1392طويش ميمةاي ،ثذوهشطاة علوم انساني و مطالعات فرهنطي ،ضاث اول ،تهران.



عالية كُرد زعفرانلو كامبوزيا (  ،)1392واج شناسي ،رويكرد قاعدة بنياد ،ضاث ضهارم ،مست ،تهران.



طرور هادسن ( ،)1387مباحث ضرورى و بنيادين زبانشناسى مقدماتى ( ضروريات زبانشناسى مقدماتى) ،مرتجم :علي
بهرامي ،ضاث سوم ،ضاثخانة طوهر انديشة ،انتشارات رهنما .تهران
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حمسن ابوالقامسي ( ،)1387دستور تارخيي زبان فارسي  ،ضاث هفتم ،انتشارات مست ،تهران.



حممد راسخ مهند( ،)1388معرفة و نكرة در زبان فارسي ،جملة دستور ،مشارة (.)5



مهدي فتاحي ( ،)1390فرايندهاي صريف – واجي در كردي كلهري ،ثاياننامة كارشناسى ارشد ،دانشكدة ادبيات فارسى و
زبانهاي خارجي ،طروة زبانشناسي ،....دانشطاة عالمة طباطبايى ،تهران.



مهدي مشكوة الديين (  ،)1377ساخت آوايى زبان ،ضاث ضهارم ،انشارات دانشطاة فردوسي مشهد.



مهري باقري ( )1392تاريخ زبان فارسي  ،ضاث دوازدهم ،نشر قطره ،تهران



ويكتوريا فرامكني ،رابرت رادمني ،نينا هيامز (  ،)1387در آمدي بر زبان ( زبانشناسى همطانى) ترمجة :علي بهرامي،
سهيال ضياء الدين ،ضاثخانة طوهر انديشة ،ضاث اول ،رهنما ،تهران.

 امحد خمتار عمر ( ،)2004دراسة الصوت اللغوى ،جامعة القاهرة.
 David Crystal (2003), A Dictionary of Linguistics – phonetics, fifth edition, black
well: oxford.
 katamba. F , Stonham.j. (2006) Morphology, second published, palgrave Macmillan,
london.
 Martin Haspelmath And Andrea D.Sims (2012), Understanding morphology, second
edition, London.
 Roger lass (1998), phonology, united kingdom at the university press, Cambridge.
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 القواعدية و االشتقاقية يف،هذا البحث بعنوان (مقارنة مورفوفونيمية بني اللغتني الكردية و الفارسية) دراسة مقارنة للمورفيمات املقيدة
 علماً أن لكل اللغة خاصية متيزها عن. ضمن اللغات اهلندية االوروبية- و هما من نفس االسرة –االيرانية،التعبري الكالمى لكال اللغتني
 بالرغم من اعتمادهم مجيعأ يف بنائي الصريف و،غريها من اللغات يف بنياتها املورفولوجى (الصريف و النحوي) و النظام الفونولوجى
،الفونيمات/ املتمثلة بالفونيم-النحوي على املورفيم احلر و املقيد واليت هى اصغر وحدة لغوية جمردة ذات معنى – املعجمي او الوظيفى
 وخاصة يف بناء املورفيم املقيد املعجمي و القواعدي-حيث تطرأ عليها اثر التفاعل الصرفى و الصوتي – املورفولوجى و الفونولوجى
 عليه فأن هذه. وهي لتغيُّر االلومورف من الناحية الصوتية حسب البيئة الصوتية احمليطة،متجسدأ مستوى وسطيأ معروفأ باملورفوفونيم
 وأن هذا البحث،الدراسة جزءً من رسالة ماجستري بعنوان (مقارنة مورفوفونيمية بني اللغتني الكردية و الفارسية) كنت قد اشرفت عليها
:يتناول حماور ثالث
، مفهوم املورفوفونيم من الناحية النظرية-1
3 . مقارنة مورفوفونيمات القواعدية فى اللغتني الكردية (اللهجة الوسطى) و الفارسية و حتديد اوجه التشابه و االختالف بينهما-2
. ويف اخلتام عرض اهم النتائج اضافة اىل قائمة املصادر و املراجع، مقارنة مورفوفونيمات املعجمية بني اللغتني-3
Abstract
This research (compared Morphophoneme between the Kurdish and Persian languages) a
comparative study of Bound Morpheme, grammatical and derivational in the expression in
words of both languages, and are from the same family -Irania- Indian languages within the
EU. Bearing in mind that every language characteristic set it apart from the other languages in
the structures morphological (morphological and grammar) and system phonological, Although
their reliance all in the Morphological and syntactical structure on free and bound morpheme,
which is the smallest linguistic unit devoid of meaning - lexical or usage- of phonemes. Where
thereto effect morphological and phonological interaction- Morphological and phonological
level- Particularly in the construction of bound morpheme/lexical and grammatical morpheme
embodied the level of an average of known Morphophoneme, which are changing Alomorph
according to phonological side depending on acoustic environment. Upon, this study is part of
the Master's thesis entitled (compared Morphophoneme between the Kurdish and Persian
languages) you've supervised by, and that this research deals with three chapters:
1. Morphophoneme concept theorotically, 2. Compared grammatical Morphophoneme in
Kurdish languages (Central dialect) and Persian and identify similarities and differences
between them. 3. Morphophoneme lexical compared between the two languages and in the
closing show significant results in addition to the list of sources and references.
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