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پرۆسه مۆرفۆفۆنۆلۆجييهكان له زمانى كورديدا
دڵشاد غالى صالح  ,پێشڕهو صالح على
بهش ى زمانى كوردى ،كۆلێجى پهروهرده ،زانكۆى گهرميان

پێشهكى:
ناونيشانى توێژينهوهكه بريتييه له (پرۆسه مۆرفۆفۆنۆلۆجييهكان له زمانى كورديدا) ،ئهمهش به مهبهستى ڕوونكردنهوهى ئهو
كاريگهرييانهى كه پێكهاتهكانى زمان له سهر يهكترى ههيانه ،ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ،وهك بهشێك (ناوبهند) له زماندا،
خوێندنهوهيهكى دروستهيى (پێكهاتهيى) فۆنۆلۆجى مۆرفێمهكانه ،واته پێكهوهبهستنى فۆنێمهكان له ناو مۆرفێمهكاندا ،خۆى به
شيكردنهوهى دهنگهكانى زمانهوه خهريكدهكات .مۆرفۆفۆنۆلۆجى ئاستێكى سهربهخۆ نييه و له نێوان ههردوو ئاستى فۆنۆلۆجى و
مۆرفۆلۆجيدا دروستبووه .گرنگى سهرهكى لهم لێكۆڵينهوهيهدا ،تيشكخستنهسهر ههندێك اليهنى پێڕهوبهندى زمانى كوردييه له ڕووى
گۆڕان و داڕشتنى ديارده و ياساكانى زمانهكه و خستنهڕووى ئهو گۆڕانكارييه فۆنۆلۆجييانهى كه بهسهر وشه و مۆرفێمهكاندا دێن.
ههروهها لهم توێژينهوهيهدا ڕێبازى سينكرۆنى و بهراوردكارى ،پهيڕهوكراوه ،پێكهاتهكانى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى بهپێى ئاخاوتنى
ڕۆژانهى خهڵكى و بهشێوهى ديالێكتى كرمانجيى ناوهڕاست لێكدراوهتهوه.
بهشهكانى توێژينهوهكه :له دووبهش و ئهنجام ،پێكهاتووه:
بهش ى يهكهم :
به اليهنى تيۆرى پێناسينى مۆرفۆفۆنۆلۆجى بهشێوهى تيۆرى خراوهتهڕوو لهگهڵ ئهو سنورانهى كهوا دهبنههۆى پهيدابوونى ئهم
ئاستهى زمان و پرۆسه و تايبهتمهندييهكانى ئهو دوو ئاسته و يهكهكانى فۆن و فۆنێم و نيشانه جياكهرهوهكان و هێز خراونهتهڕوو ،كه
به يهكهى ئاستى فۆنۆلۆجى دادهنرێن .لهگهڵ ئهوهشدا نموونهى پێويستيان بۆ هێنراوهتهوه.
بهش ى دووهم:
لهم بهشهدا بهشێوهيهكى پراكتيكى گۆڕانى مۆرفێمهكان و دهنگه زمانييهكان بههۆكارى ناوهوهى زمان باسكراوه ،لهگهڵ خستنهڕووى
نموونهى پێويست له بارهى ئهو هۆكارانهى كهوا بوون بههۆى گۆڕانى مۆرفێمهكان و پهيدابوونى مهرجداركراوى ئهلۆمۆرفهكان له
زماندا .لهگهڵ ئهوهشدا .ههروهها خستنهڕووى سنورى مۆرفۆلۆجى و ياساكانى دروستبوونى وشه و دياريكردنى ئهو گۆڕانانهى كه له
ئاستى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجيدا دهبينرێنهوه لهگهڵ بهراوردكردنى زمانى كوردى و عهرهبى و ئينگليزى دهستنيشانكراون.
پێش كۆتايى ،به چهند خاڵێك ئهنجامه گرنگهكان خراونهتهڕوو ،دوابهدواى ئهوهش ليستى سهرچاوهكان ،كه دهربارهى بابهتهكه
سووديان لێوهرگيراوه .لهكۆتاييدا پوختهتهيهك دهربارهى توێژينهوهكه بهههردوو زمانى عهرهبى و ئينگليزى باسكراوه.
كليله وشه :مۆرفێم ،ڤاوڵ ،كۆنسنانت - ،دهنگدار + ،دهنگدار
بهش ى يهكههم
مۆرفۆفۆنۆلۆجى:
پێناسه و ڕوونكردنهوه:
ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ،وهك بهشێك ناوبهند له زمان ،خۆى بهشيكردنهوهى دهنگهكانى زمانهوه خهريكدهكات( ،ڤاچيك) له
) )A.spencer(2001ەوه دهڵێت  ":مۆرفۆفۆنۆلۆجى به واتا گشتييهكهى خوێندنهوهيهكى پێكهاتهيى فۆنۆلۆجى مۆرفێمهكانه،
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پێكهوهبهستنى فۆنێمهكانه لهناو مۆرفێمهكاندا له ههر زمانێكدا .گۆڕانكارى فۆنێمهكان كه مۆرفيمهكان له ڕێگهيهوه تێكهڵ به
يهكترى دهكرێن ".خۆى بهدياريكردن و كارلهيهكديكردنى پێكهاتهكانى ئاستى فۆنۆلۆجى له نێو يهكه مۆرفۆلۆجييهكان خهريكدهكات.
زمانهوان (نيكۆال ترۆبسكۆى) له قوتابخانهى پراگ " ،1"Prague schoolيهكێك بوو له زمانهوانه بهناوبانگهكانى بوارى زانستى زمان،
نامهكهى بهناوى ڕێباز و دهستورى فۆنۆلۆجى له ) (1939دا باڵو كراوهتهوه ،2ئهو نامهيه يهكێك بوو له كاره گرنگهكانى نوسهر له
بوارى زانستى زماندا .ترۆبسكۆى وهك داهێنهرى زانستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى دادهنرێت.
ئاستهكانى زمان تێكچڕژاون ،بۆيه ههموويان پهيوهندى و هاوبهش ى له نێوانياندا ههيه ،ئهو داڕشتانهى كه مۆرفۆلۆجى و
فۆنۆلۆجى بهشدارى تێدا دهكهن ،به مۆرفۆفۆنۆلۆجى ناودهبرێن ،كه ئاستێكى نێوان-ئاستييه له زماندا ،زمانهوانى بهناوبانگى ڕووس ى
(ترۆبسكۆى) بهم جۆره پێناسهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى دهكات ":نيشانهى ئاڵۆز ) )complex symbolنوێنهرايهتى چهمك و بيرى ئاڵۆز
) )complex conceptsدهكات ،له ئهنجامدا دهشێت وشهيهكى مۆرفۆلۆجى پێكبهێنێت ،تا يهكێك له دهنگهكان جێگه و شوێنى يهكتر
بگرنهوه لهناو ههمان مۆرفێمدا " (احمد مختار  )72 : 1997:بهو واتايهى له كاتى خستنهپاڵيهكى مۆرفێمهكاندا دهنگهكان
كارلێكدهكهن ،شێوهيان دهگۆڕێت بهپێى ئهو ژينگه فۆنۆلۆجييانهى به كهوتنهپاڵيهك دروستدهبن.
فراوانترين پێناسهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ،بهالى  (2001: 10053) A.Spencerئاماژهيه "به كارلهيهكديكردنى مۆرفۆلۆجى و پێڕهوى
دهنگى زمان (فۆنۆلۆجى) كه دهبنه هۆى دروستبوونى وشه له زماندا ،ئهم دوو پێڕهوهى زمان كه دوو ئاستى زمانن ،له زۆر اليهن و ڕێگاى
جياوازهوه له ههموو زمانهكانى جيهاندا لهگهڵ جێگرهوهى فۆنۆلۆجييانه " "phonological alternationى قهد يان پێشگر وپاشگرهكان
كارلهيهكدى دهكهن .هاوئاههنگى دهنگهكان و قهدهكان لهگهڵ پاشگرهكان باڵودهبێتهوه بهسهر شێوازه فۆنۆلۆجييهكاندا وهكو
نيشانهيهكى ڕێزمانى ،تێكهڵكردنى يان كۆكردنهوهى دهنگه ڤاوڵ و كۆنسنانتهكان و نا-زنجيرهيی مۆرفۆلۆجى و له كارلهيهكدى كردن له
نێوان مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجيدا كۆمهڵێك ڕێگاى جياواز كه تيايدا شيدهكرێنهوه و پۆلێن دهكرێن و گفتوگۆيان لهسهر دهكرێت.
لهم بارهيهوه (1985: 24) Booij Greet Eچوار ڕێگهى كارلێككردنى مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجى دهستنيشان دهكات:
 -1له زۆربهى زمانهكاندا مۆرفێمه نافهرههنگييهكان ،وهك (الگر) ملكهچى "فۆنۆتاكتيك"3ى دياريكراو دهبن ،كه گونجاو نين
بۆ مۆرفێمه فهرههنگييهكان .بۆ نموونه ،له زمانى كورديدا به زۆرى پێشگرهكان له يهك بڕگه و پاشگرهكان له يهك يان دوو
بڕگه دادهڕێژرێن .بۆ نموونه
پێشگرى /ب/+ /-چوو/=/بچۆ /دوو بڕگه
/پياو-/+ /ەكه/ = /پياوهكه /س ێ بڕگه
دوو بڕگه
/پياو-/ + /ان/ =/پياوان/
 -2جێگرهوهكانى فۆنۆلۆجى  :phonological alternationsواته له جياتى دانان ،دهشێت بههۆى مۆرفێكى دياريكراوهوه
مهرجداركرابێت(.بڕوانه :ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى فۆنهتيكى)
 -3دهكرێت ياساكانى مۆرفۆلۆجى پێش ياساكانى فۆنۆلۆجى بێن.
 -4بوارى بهكارهێنانى ياساكانى فۆنۆلۆجى دهشێت بههۆى سنوورهكانى مۆرفۆلۆجييهوه مهرجدار كرابێت ،بۆ نموونه ،سنوور
له نێوان دوو بهش ى واتادارى لێكدراو يان سنوور له نێوان قهد و الگر(پێشگر و پاشگر) له داڕێژراودا(.بڕوانه :ئهلۆمۆرفى
مهرجداركراوى مۆرفۆلۆجى)
زاراوهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى:
زاراوهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ههڵگرى ههردوو پێكهاتهى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجييه له زماندا ،له زاراوهكهوه ئهوه بهدى دهكرێت،
مۆرفۆفۆنۆلۆجى پهيوهندى تێكچڕژاوى دوو ئاستن ،كارلهيهكدى دهكهن ،واته مۆرفۆفۆنۆلۆجى زاراوهيهكى زمانهوانييه ههريهكه له
يهكهكانى پێكهاتهى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى ،كه بنچينهى دروستكردنى پهيوهنديى نێوان ههردوو ئاستهكه پێكدههێنن .ههروهها
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مۆرفۆفۆنۆلۆجى "سهرچاوه و پێكهاتهى ئهو گۆڕانه سهرهكييانهن كه لهنێوان دوو ئاستهكهدا ڕوودهدهن به شێوهيهكى ڕاستهوخۆ له
ڕۆنان و چهمكى زاراوهكان و بهشێوهيهكى ناڕاستهوخۆ به شێوهيهك له شێوهكان ياخود بهپێى ئهو پێڕهو و پرۆگرامهى كه لهسهر
بابهتهكان دهستهبهركراوه ،ئهمهش اليهنى تيۆرى و پراكتيكى وهك تێكهڵكردنێك له وردهكارى زاراوهكان ڕێگا خۆشكهرن بۆ نيشاندانى
گۆڕان له دۆخ و جۆرى پهيوهندييهكان" (بازيان يونس.)73: 2013:
له ههمبهر زاراوهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى 4چهند فۆرمێكى ترى زاراوه بهكاردێت .بهالى عبدالقادر عبدالجليل( )30: 1998هوه بۆ
ههمان مهبهست بهكاردههێنرێن ،بۆ نموونه( ،فۆنۆ-مۆرفۆلۆجى  )Phono-Morphologyو (مۆرفۆ -فۆنۆميك Morpho-
( ،")phonemicمۆرفۆ (فۆ)نۆلۆجى) ،درێژى زاراوهكهش واى له ههندێك زمانهوان كردووه ،زاراوهى (مۆرفۆنۆلۆجى )Morphonology-
بهكاربهێنن" (احمد مختار .)70: 1997:بهمهبهستى ئاسان گۆكردن و دهربڕينى زاراوهكه .ههر سهبارهت به زاراوهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى
كريستاڵ ((2008:315يش زاراوهكانى(مۆرفۆفۆنۆلۆجى و مۆرفۆفۆنۆميك)ى بهكارهێناوه ،دەڵێت " زمانهوانه ئهوروپييهكان زياتر
ههردوو زاراوهى (مۆرفۆفۆنۆلۆجى يان مۆرفۆنۆلۆجى) بهكاردههێنن ،واته ئهو دوو زاراوهيه بهاليانهوه گونجاوه و جێگهى ڕهزامهندين،
بهآلم زمانهوانه ئهمهريكييهكان ،زاراوهى مۆرفۆفۆنۆميك بهكاردههێنن".

تيۆرى و شيكردنهوه Theories and Analyses
له زۆربهى زمانه جياوازهكاندا اليهنى تيۆرى گرنگييهكى زۆرى ههيه بۆ دياريكردنى كهرهسته و گۆڕانه مۆرفۆفۆنۆلۆجييهكان .لهم
سااڵنهى دوايدا لێكۆڵينهوهى زياترى لهسهر كراوه گرنگى زياتريش دراوه به اليهنى فهرههنگى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى ،وهك ئهم
تيۆرييانهى الى خوارهوه:

فهرههنگى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى Lexical Phonology and Morphology
لهم تيۆرييهدا كارلهيهكدى كردنى نێوان مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجى به نموونه هێنراوهتهوه له ڕووى فهرههنگييهوه" .سهرهتاى ئهم
بيرۆكهيهش لهاليهن "( )Siegelله ساڵى  1974پێشنياز كراوه ،ههروهها ههر دوو زمانهوان ( )Kiparskyله ساڵى  1982و ()Mohanan
پشتگيرى ئهم بيرۆكهيان كرد .له كاتێكدا جياوازى بنچينهيى و سهرهكى له ناوهڕۆكى نموونهكانى ( )Kiparskyو ( )Mohananههيه.
بهاڵم ههردووكيان هاوڕان له ڕووى ڕێكخستنى فهرههنگييهوه(2001: 10055) A.Spencer ".
پرۆسهى مۆرفۆلۆجى چهند ئهركێكى گرنگى ههيه ،وهكو لكاندن ( )affixationكه بريتييه له زيادكردنى ئهركه فۆنۆلۆجييهكان ،بۆ
نموونه دياريكردنى "شوێني سترێس"  5و ئهو ڕهگهزه جياوازانهى كه پهيوهندييان ههيه به ئاسته جياوازهكانهوه .كاتێك پێشگر و پاشگر
دهخهينه سهر وشهيهك شوێنى هێز دهگۆڕێت ،بێگومان ئهمهش به پێى پاشگرهكان دهگۆڕێت ،چونكه ههندێك پاشگر هێز ڕاكێشن-/
وان-/،ستان -/،دان )/و ههندێكى تريش هێز ناخرێتهسهريان-/.ەكه -،ێك- ،ان"/پێشگر و پاشگر زۆرجار له زمانانى تردا به "بێاليهن"6
و "اليهندار" ناسراون ،به زنجيرهيهك دێن .پاشگرهكان زياتر هاوبهش ى له گۆڕانى فۆنۆلۆجى قهددا دهكهن ،پهيوهنديدار به قهدێك كه
هيچى لهسهر نهبێت ،كاتێك پاشگرهكان دهخهينه سهر وشه ،گۆڕانكارى دهبينرێت ،كه به ياسا فۆنۆلۆجييهكان ناسراون(.بڕوانه
ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى مۆرفۆلۆجييانه)
دروستهى ديوى ناوهوهى فۆنێمهكان ،تيۆرى نيشانه جياكهرهوهكان:
بهپێى ئهم ڕێبازه له پێڕهوى فۆنۆلۆجيدا ،فۆنێمهكان بههۆى نيشانهى جياكهرهوهوه وردتر دهكرێنهوه بۆ يهكهى بچووكتر ،لهگهڵ
خستنهڕوو و دهستنيشانكردنى اليهنى لێكچوونى نێوان فۆنێمهكان ،بههۆى ئهو نيشانانهى كه له خودى فۆنێمهكاندا ههن .بهم پێيه
دهتوانرێت فۆنێم بۆ "نيشانه جياكهرهوهكانى  distinctive featuresشيبكرێتهوه ،بهوهى كهوا فۆنێم كهمترين توخمى پێكهێنهرى زمان
نييه ،ههر فۆنێمێك له فۆنێمێكى ديكه جياوازه " (محهمهدى مهحويى ،)259 :2008:ئهمهش دهتوانرێت بهو واتايه بخرێتهڕوو كه"
دهنگهكانى قسهكردن بچوكترين پارچهى يهكهى پێڕهوى فۆنۆلۆجييانه نين ،تاڕادهيهك ،خودى فۆنێمهكانى زمان هێشتا پێكدێن له
نيشانهى گۆكردنى بچوكتر") ،) Akmajian,others:2001:110بۆ نموونه ،كه دهنگى ]ت[ گۆ دهكهين ههندێك نيشانهى خۆى ههيه
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وهك گرتن له پووكدا و نهلهرينهوهى دهنگه ژێكان ،ئهمهش ئهوه دهگهيهنێت كه دهنگى ]ت[ يهك پارچهنييه"،زۆرتر دروستهيهكه يان
بهاليهنى كهمهوه لهيهك كاتدا بريتييه له كۆمهڵێك له نيشانه :پوكى ،گيراوى ،كپى .سهگمێنتێك وهك چهپكێك نيشانه دهبينرێت و
مامهڵهى لهگهڵدا دهكرێت" (محهمهدى مهحويى.)229 :2008:
نيشانهى جياكهرهوهى فۆنێمهكان:
ترۆبسكۆى له قوتابخانهى (پراگ) يهكهم زمانهوان بوو ،كه به شێوهيهكى زانستى گهشهى به بيرى ڕێبازى نيشانهى جياكهرهوهى
فۆنێمهكان دا .دهبێت باس لهوهش بكرێت ،كه پێش ترۆبسكۆى ،سۆسێر باس ى گرنگى نيشانه جياكهرهوهكانى فۆنێمهكانى زمانى
كردووه ،بهوهى كهوا فۆنێمى نێگهتيڤ و پۆزهتيڤى له زماندا خستۆتهڕوو(بڕوانه :بريجيته بارتشت ،)151 :2010 :ئهوهش خۆى له
خۆيدا دياريكردن و نيشانهكردنى جياكردنهوهى فۆنێمهكانى زمانهكهيه.
له قوتابخانهى پراگدا بهم جۆره پێناسهى فۆنێم كراوه "،فۆنێم بچوكترين سهگمێنتى ڕژێمى زمانه ،بهآلم بچوكترين كهرهستهى
سهرهتايى نييه ،فۆنێم بريتييه له چهپكێك يان ههندێك له نيشانهى تايبهتى جياكهرهوه" (محهمهدى مهحويى ،)119: 2001:ئهمهش
له پێناسهكهوه دياره ،كهوا له قوتابخانهى پراگدا فۆنێم ،وهك كهرهستهى سهرهتايى ديارينهكراوه ،بهڵكو ههر فۆنێمێك كۆمهڵێك
سيما و نيشانهى جياكهرهوهى تايبهت بهخۆى ههيه كه جيايدهكاتهوه له فۆنێمهكانى تر .لێكدانهوهى فۆنهتيكى گرنگى و بههاى خۆى
بۆ جۆراو جۆرييه ئهلۆفۆنييهكان ههيه .واته "ترۆبسكۆى پێى وايه فۆنێم بچووكترين يهكهى فۆنۆلۆجييه و جووت دهنگه
بهرامبهرهكانيش(ههمبهرهكان)( )Oppositionsتهنها له سيستهمى زماندا ههن .واته ئهو جووته دهنگانه هێنده سهربهخۆ نين و دواتر
به بناغهى (سيماى جياكهرهوهكان) دانران" (بازيان يونس )123 :2013:نيشانهى جياكهرهوهى فۆنێمهكان له ههموو زمانهكاندا ههيه،
ئهوهى تايبهت بێت به زمانى كوردييهوه ئهوهيه كه نيشانهيهكى دهنگييه ،كه فۆنێمێك له فۆنێمێكى تر جيادهكرێتهوه ،بههۆى
+/دهنگدارى /و –/دهنگدارى ،/يان درێژى و كورتى ،يان سووكى و قهڵهوى دهنگهكانهوه.
"لێرهدا پێويسته ڕۆڵى "ڕۆمان جاكۆبسن" له بوارى تيۆرى نيشانه جياكهرهوهكان بخرێتهڕوو .جاكۆبسن توانى بهسهركهوتوويى له
بوارى بيستن و گۆكردنى دهنگ دا ،نيشانه دهنگييهكان دهستنيشان بكات ،ئهمهش واى كردووه كه به شوێنكهوتووى سوسێر دابنرێت،
" بهآلم ئهوهى له سوسێرى جيادهكاتهوه و دهيكاته شوێنكهوتهى ترۆبسكۆى ئهوهيه جاكۆبسن له تيۆره فۆنۆلۆجييهكهى لهسهر باوهڕ
به بوونى سيماى جياكهرهوهى (جووته) يان (بهرامبهرى دوانى) دامهزراوه" (هێرش كهريم ،)50 :2015:له دواى ڕۆمان جاكۆبسن،
ساڵى  1968چۆمسكى و هاڵى زياتر گرنگييان به دهستنيشانكردنى نيشانهى جياكردنهوهى فۆنێمهكان دا و زياتر تيشكيان خستهسهر
بنهماى (دركاندن ) ى دهنگهكان و توانيان فۆنێمه كۆنسۆنانت و ڤاوڵهكان لێكجيابكهنهوه و نيشانه تايبهتييهكانيان دياريبكهن,
ئهمهش خاڵێكى جياوازى نێوانيان بوو ،چونكه جاكۆبسن نيشانهى جياكهرهوهى بۆ فۆنێمه ڤاوڵ و كۆنسۆنانتهكان نهخستبووهڕوو،
ئهو خااڵنهى خوارهوهش ياساكانى ئهركى فۆنێمن له زماندا :
 -1دهشێت دوو دهنگ له ههمان دهورووبهرى دهنگيدا دهربكهون ،بتوانن شوێنى يهكتر بگرنهوه ،بێئهوهى ببنه هۆى گۆڕينى واتا ،ئهوه
ئهو دوو دهنگه بهرجهستهبووى يهك فۆنێمن ،بهو واتايهى ئهو دوو دهنگهى ههمان زمان ،كه له ڕووى گۆگردن و دركاندن و بيستنهوه
لێكنزيكبن ،دهبنه دوو وێنهى يهك فۆنێم .بۆ نموونه /ب ،پ  /ههرچهنده ئهم دوو دهنگه له زمانى كورديدا دوو فۆنێمى سهربهخۆن،
چونكه ئهگهر گچكهترين جووت minimal pairوهربگرين ،جياوازى له واتادا بهديدهكهين له نێوان ئهو دوو دهنگهدا ،بۆ نموونه/،بير،
پير ،/بهاڵم ئهم دوو دهنگه له ههندێك ژينگهى زمانهكهدا بههۆى نزيكى شوێنى سازگهى دركاندنى ئهم دهنگانه و لێكچوونيانهوه،
جێگهى يهكتر دهگرنهوه و دهبنه ئهلۆفۆنى يهكتر .بۆ نموونه(،چب كهم  چپ كهم)(محمد معروف ،)74 :1990 :ههروهها ههردوو
دهنگى /س ،ز /له ههندێك باردا دهتوانن شوێنى يهكتر بگۆڕنهوه .بۆ نموونه،
 /س /دهسگيران
س
 /ز  /دهزگيران
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 -2ئهگهر دوو دهنگ له ههمان دهورووبهرى دهنگييدا دهركهوتن و نهيانتوانى پێكهوه شوێنى يهكتر بگرنهوه و جێگۆركێيان
پێبكرێت ،بهبێ گۆڕانكارى له واتادا ،ياخود بێ ئهوهى وشهكه لێڵ بكات ،يان واى لێبكات له زمانهكه نامۆ بێت ،ئهوا ئهم دوو
دهنگه وێنهى دوو فۆنێمى جيان .ئهمهش لهڕێگهى گچكهترين جووتهوه دهخرێنهڕوو له زمانێكى دياريكراودا ،بۆ نموونه/ ،بير،
پير ،/ئهمهش ئهوه نيشاندهدات ،كه به گۆڕانى فۆنێم ،ههريهكهيان به ئهوهكهى تر ،دهبێته هۆى گۆڕانى واتا ،لهم بارهوه،
محهمهد مهحويى ( )201 :2009دهڵێت " ئهگهر دوو فۆن له ههمان دهوروبهرى دهنگييدا بوون و نهتوانرا لهگهڵ يهكترييدا
جێگۆڕكێيان پێبكرێت ،بهبێ ئهوهى واتاى وشهكان نهگۆرێت ،ئهوا ئهو دوو فۆنه بهرجهستهبووى دوو فۆنێمى جياوازن" .دهبێت
ئهوهش بخرێتهڕوو ،كه يهكێك له ڕێگه سهرهكييهكانى دياريكردنى ليستى فۆنێمهكانى زمانێكى دياريكراو ،دهگونجێت بهپێى ئهم
ياسايه بێت.
 -3ئهگهر دوو دهنگى جياوازى ههمان زمان له ههمان دهورووبهرى دهنگييدا دهركهوتن و توانيان شوێنى يهكتر بگرنهوه ،له ڕووى
گۆكردن و دركاندن و بيستنهوه لهيهك نزيكبن ،به بێ ئهوهى كار له واتا بكهن ،ئهوا ئهو دوو دهنگه نوێنهرى يهك فۆنێمن .بۆ
نموونه ،شوێنگرتنهوهى دهنگى/خ /و دهنگى /غ ،/بهههمان شێوه به دوو فۆنێمى سهربهخۆ دانراون ،ئهم دوو دهنگه زۆرجار
بهگۆڕينهوهى شوێنهكهيان واتاى وشهكان ناگۆڕن جياوازى ئهم دوو دهنگه لهگهڵ خاڵى يهكهمدا ئهوهيه كه /خ،غ /له ژينگهى
جياوازدا (سهرهتا ،ناوهڕاست ،كۆتايى) دهتوانن شوێنى يهكتر بگرنهوه ،بهآلم له خاڵى يهكهمدا تهنها له يهك ژينگهدا دهتوانن
شوێنى يهكتر بگرنهوه .بۆ نموونه،
خهمگين  غهمگين.
باخهوان  باغهوان.
داخ  داغ.
نيشانه جياكهرهوهى دهنگهكان ،اليهنى لێكچوون و جياوازيى دهنگهكانى زمان لهيهك جيادهكاتهوه ،بهوهى له كاتى دركاندن و
گۆكردنى دهنگهكاندا ،تاڵه ژێيهكانى قوڕگ تا چهند دهلهرێنهوه و دهنگه دهنگدار و دهنگه كپهكان دروستدهكهن ،ههروهها شێوهى
دركاندن و گۆكردنى دهنگهكانيش نيشانهيهكن له نيشانه جياكهرهوهكانى فۆنێمهكان .وهك ،دهنگه (وهستاوهكان(تهقيوهكان)،
خشۆكهكان ،لوتييهكان ،الييهكان ،كۆسپهكهكان )...بۆ ئهمهش (بڕوانه:عادل ڕهشيد .)2008 :وهك ئهو خشتهيهى خوارهوه:
نيشانهى
جياكهرهوه
كۆنسۆنانت
دهنگدار
لووتى
ئهفريكاتهكان
تهقيوو(گيراو)
خشۆك
پووكيى
مهآلشوويى
لچولێويى

ب

پ

د

ت

ك گ

+
+

+
-

+
+

+
-

+
-

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

س

ز

ژ

ش

م

ن

نگ

ج

چ

خ

غ

ف
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+
-

+
+

+
+

+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
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+
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+
-

+
-
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وهك له خشتهكهدا دياريكراوه دهنگهكانى /ب /و/پ/ ، /ت /و /د /،/ك /و/گ/،/س /و /ز/ ،/ش /و /ژ/، /ج /و/چ/،/ف/
و/ڤ/،/خ /و/غ ،/دهكرێت به ههمبهرى فۆنۆلۆجييانهى  phonological oppositionنێوان دهنگهكان له ڕێگهى نيشانهى
دهنگدارييهوه جيابكرێنهوه " ،لهبهر ئهمه ،بهرامبهر بهيهك – وهستانهوهى"دهنگدار /كپ" گچكهتريين ههمبهرى minimal contrast
" نيشانهيهكى جياكهرهوهيه/ .نگ 7/لهگهڵ /ك ،گ /و /م /لهگهڵ /پ ،ب /و /ن /لهگهڵ /ت ،د /دا له بههاى پۆزهتيڤى لووتيى" دا
خۆيان جياكردۆتهوه"(محهمهدى مهحويى .)214 :2008 :وهك لهخشتهكهدا دياريكراوه دهنگه لووتييهكانى /نگ ،م ،ن /دهنگدارن و
له ڕێگهى نيشانهى ترهوه لهيهك جيادهكرێنهوه ،بۆ نموونه دهنگى /نگ /مهالشوويى دهنگداره ،دهنگى /م /لچولێوى دهنگداره و دهنگى
/ن /پووكيى دهنگداره .لێرهدا پێويسته ئاماژه بۆ ئهوه بكرێت كه دهنگهكانى /ب ،ت ،ك /له كاتى گۆكردندا نزيكييهكى زۆرى لهگهڵ/پ،
د ،گ /ههيه .چونكه ئهو دهنگه ههمبهرييانه له ڕووى سازبوونى فۆنهتيكييهوه شوێنى بهرههمهێنانيان يهكه ،له ڕێگهى نيشانهى
جياكهرهوهى دهنگدارييهوه لێكجياكردهێنهوه .وهك له خشتهكهدا دياريكراوه ,دهنگى /پ+]، /لچولێويى[–] ،لووتيى[–] ،دهنگدار[ .
دهنگى /ب+ ] /لچولێويى[-] ،لووتيى[  + ]،دهنگدار[.
بهش ى دووهم:
ڕێگاكانى كارلهيهكديكردنى ئاستى فۆنۆلۆجى و ئاستى مۆرفۆلۆجى:
له زمانى كورديدا ئاستى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى له زۆر ڕێگهى جياوازهوه كارلهيهكدى دهكهن ،گۆڕان و داڕشتهيى جياواز بهسهر
مۆرفێمهكاندا دههێنن بهبێ ئهوهى واتايى سهرهكى مۆرفێمهكان بگۆڕن .بۆيه لێرهدا دهكرێت ئهو اليهنه پهيوهنديدارانه بخرێنهڕوو:
 -1ئهلۆمۆرف و پێشگرو پاشگرهكان Allomorphy and affixation
ئهلۆمۆرف له زماندا بهو شێوه جياوازانهى مۆرفێمێك دهوترێت كه له كاتى دهربڕيندا ههستيان پێدهكرێت ،لهم ڕوانگهوه محمد
معروف فهتاح ( )80 :1990دهڵێت" :ئهلۆمۆرف وهك زاراوهيهك بۆ ئهو شێوه جياجيانهى مۆرفێمێك بهكاردێ كه له چوارچێوهى تردا
ئهركى مۆرفێم دهبينن" .جياوازى له شێوهى وشهكاندا بههۆى پێشگر و پاشگرهكانهوه لهگهڵ مۆرفيمهكاندا دهبێت .دهكرێت هۆكارى
ههردوو نيشانهكانى مۆرفێمهكانى (شكانهوه و ههڵگواستن) پێشگر و پاشگر ،يان قهدهكان بن .شێوهى خوێندنهوهى وشهكان دواى
ئهوهى كه پێشگر و پاشگرهكانيان دهخرێنه سهر ،گۆڕانكارى بهسهر خوێندنهوه و نوسينياندا دێت له ڕووى فۆنهتيكيى و
مۆرفۆلۆجييهوه .بۆنموونه:
دهست [dəst] دهس ][dəs

tɸ

دهست] + [dəstگر ]  [gɨrدهزگر ][dəzgɨr

s z /_ɡ

دهست] + [dəstباز ]  [bazدهزباز ][dəzbaz

s z /_b

sz +voice + / sonorance
له نموونهى يهكهمدا دهنگى ] [tزۆرجار تيادهچێت ،ئهگهر له دواى دهنگى ] [sوه بێت ،له نموونهى دووهم و س ێيهمدا دهنگى ] [sوهك
دهنگى ] [zگۆدهكرێت ،بههۆى دهنگى ][g,bوه كه ههردووكيان دهنگى زرنگدهرهوهن .ئهمهش ياسايهكى فۆنۆلۆجى زمانى كوردييه.
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 -2ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى فۆنهتيكيى phonetically conditioned allomorphy
ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى فۆنهتيكيى ئهوهيه كه له مۆرفێمى شكانهوهدا ڕوو دهدات ،وهك يهكێك له هۆكارهكانى پهيدابوونى
ئهلۆمۆرف "سيفهتێكه حوكم لهسهر دهوروبهرى دهنگى دهكات ،سهبارهت به دابهشكردنى له ههموو ئهلۆمۆرفهكاندا ،بۆ نموونه له
زمانى ئينگليزيدا ،ئهگهر ناوى تاك كۆبكهينهوه ،ئهگهر كۆتايى وشهكه "–دهنگدار بوو" ،ئهو كات ئهلۆمۆرفى كۆ ] [sبۆ
نموونه" "booksو ئهگهر هاتوو دهنگى كۆتايى له تاكدا "+دهنگدار" بوو ،ئهو كات ئهلۆمۆرفى كۆ ][zبۆ نموونه""dogesو ئهگهر هاتوو
دهنگى كۆتايى وشهى تاكدا وشهكه به دهنگى ] [sو ] [zكۆتايى هاتوو ئهو كات ئهلۆمۆرف دهبێت به ] ،[izوهك له وشهى "" buses
( .)Muhamad Ali:1982:10-11ههروهها پێشگر و پاشگره شكانهوهكان لهوانهيه شێوهى وشهكان بگۆڕن كه ئهوهش پشت
دهبهستێت به اليهنه فۆنهتيكيهكهى ،كه لهگهڵ وشهكهدا يهكدهگرن .بۆ نموونه نيشانهى نهرێكردنى پێشگرى]  )[unله زمانى
ئينگليزى شێوهى بهريتانيدا له كاتي گۆكردنيدا وهك يهكهيهكى بهش ى لوتى دهردهكهوێت و دهخرێتهسهر دهنگه كۆنسنانتهكهى
سهرهتاى وشهكه ،بهو واتايهى كه دهنگى ] [nدهگۆڕێت بۆ دهنگى ].[m
]productive+ u[m] → productive+ u[n
]thinking+ → u[m] thinking + u[n
]convincing+ convincing → u[m]+ u[n
له زمانى كورديشدا دهنگى ] [nدهگۆڕێت بۆ دهنگى ][m
بهر ] +[bərان] +[anبهر] [bərبهرامبهر ][bərambər

n+b m +b

عهنبهر ]  [ॽənbərعهمبهر ][ॽəmbər
مينبهر ]  [mi:nbərميمبهر ][mi:mbər
ئهم ياسايهش له ئهنجامى پرۆسهيهكى فۆنۆلۆجييهوه پهيدابووه ،چونكه زۆرجار دهنگى [ن]له پێشلهدهنگى [ب] وه بێت دهگۆڕێت بۆ
[م] ،لهبهر ئهوهى دهنگى [ب ،م] لچولێو بهشدارى له دروستبوونياندا دهكهن،ئهمهش بۆئهوهى بهكهمترين وزه گۆبكرێن ،وهك له
خوارهوه ڕوونكراوهتهوه:
[ن]
+دهنگدار
 +لوتيي
+دانيي و پوكيى

[م]

[ب]
+دهنگدار
 +گيراو  /وهستاو
 +لچولێويى

+دهنگدار
+لوتيى
 +لچولێويى

له زمانى كورديدا ههريهكه له مۆرفهكانى مۆرفێمى كۆ  - /ان-،يان -،وان / ...لهبهرئهوهى ئهو شێوه جياوازانهى مۆرفێمى كۆ  _/ان/
ههمان ئهركى كۆكردنهوهيان ههيه بهپێى ياسا گۆڕاون .دهكرێت-/ان /به مۆرفێمى بنهڕهتى دابنرێت و مۆرفێمهكانى ترى كۆكردنهوه،
سهرجهميان به ئهلۆمۆرفى يهكتر دابنرێن .ژينگهى فۆنۆلۆژى يهكێكه له هۆكارهكانى دروستبوونى ئهلۆمۆرف ،كهوا بهشێوهيهكى گشتى
"له پهسنكردنى ئهلهمۆرفى فۆنۆلۆجييانه به نواندنى داڕشتهى قووڵ  underlying representationدهستپێدهكرێت و لهم داڕشته
بنهڕهتيهوه دهردهچين ،كه ياسا (مۆرفۆ_) فۆنۆلۆجييهكان كاريان تێدهكهن و ڕهنگه گۆڕانكارييان بهسهردا بێت" (محهمهدى
مهحوى ،)18 :2010:بۆ نموونه /د /خشپه دهنگێكى دهنگدار]  +دهنگدار [دهبێت به دهنگى كپ ]  -دهنگدار [ ئهگهر له كۆتايى بڕگهدا
بێت/(.بهد  +كار/  /بهتكار)/
Page 205

(Special Issue), 2019

5th Conference for the language and Human Sciences

-3ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى مۆرفۆلۆجييانهmorphologically conditioned allomorphy
ههروهكو لهسهرهوه تيشك خرايه سهر ئهوهى كهوا ئهلۆمۆرفى مهرجداركراوى فۆنهتيكيى ،پۆله ناسراوهكانى مۆرفيمهكان لهگهڵ
گۆڕانكارى فۆنهتيكيى مهرجداركراودا له زماندا ،به شێوهى جياواز له ڕووى مۆرفۆفۆنۆلۆجييهوه دهردهكهون .بۆ نموونه "،له زمانى
ئينگليزيدا وشهى  8fInalهێز لهسهر  /i/يه و كاتێك پاشگرى ( )-ityبۆ زياد دهكرێت هێزهكه دهچێتهسهر ڤاوڵى  ، finality /a/تێبينيى
دهكرێت جياوازى له نێوان شوێنى هێزدا ههيه ،وهكوو بڕگهى يهكههمى وشهى  fInalهێزى لهسهره ،وهك ئهوهى بهراووردكراوه لهگهڵ
دووههم بڕگهى وشهى  ، finAlityجگه لهوه چۆنيهتى ڤاوڵهكه له بڕگهى دووههم جياوازه ،كاتێك كه نيشانهى بێهێزى لهسهر /i/ى
كۆتايى زنجيرهكهيه ،واته جێگرهوهكه ڤاوڵى تهواوى /a/يه له وشهى  .finalityههروهها له وشهى  mAgicكه پاشگرى ( )-ianدهخهينه
سهر ،دهبێت به  magI[s]ianبه دهنگى ] ش[ دهخوێنرێتهوه ،بهآلم كه پاشگرى  /-al/دهخهينه سهر وشهى  mAgi[k]alدهبينين گۆڕان
ههيه ،دانانى هێز و كۆنسۆنانت له كۆتايى -قهد  /k/دهگۆڕدرێت به ] ،[shبه پێچهوانهوه ،دانانى هێز و چۆنيهتيى ڤاوڵ وهك يهكن بۆ
قهدهكه واته دهچنه سهريهك" (بڕوانه . (A.Spencer:2001:10054):له زمانى كورديشدا شوێنى هێز بهپێى پێشگر و پاشگر دهگۆڕێت،
ئهو الگرانهى كه به ڕستهى ئاڵۆزهوه دهلكێن زۆرجار هێز ڕادهكێشن ،بۆنموونه،
/كهو'تم CVC/CVC /
/هه'ڵ /كهوتمCV'C/CVCC/ /
سهرهڕاى چۆنێتى كارلهيهكدى كردنى وشه ڕۆنان و سيستهمى دهنگى زمان به شێوهيهكى ڕوون و ئاشكرا ،فۆنۆلۆجى فهرههنگى
گرنگى به شێوازهكانى دهربڕينى زمان و مۆرفۆفۆنۆلۆجى دهدات .بۆ نموونه ئاستي بهكارهێنانى مۆرفۆلۆجى به تايبهتى له وشه ڕۆناندا،
ههروهها سنورى بهكارهێنانى ياساكانيى فۆنۆلۆجى له نێوان ئهو كێشه چارهسهر نهكراوانهى به دهوروبهرى فۆنۆلۆجى فهرههنگييهوه
ژمارهيهك له ئاستهكانى مۆرفۆلۆجى و سيستهمى دهنگى كار له يهكتر دهكهن .ههروهها گشتێتى ئهم ئاستانه له ههموو زمانهكانهكاندا
وهكو يهك وايه له ڕووى ژمارهى ئاستهكانهوه بهاڵم دهكرێت بگوترێت كه ههر زمانێك بهپێى تايبهمهندى خۆى بهشێكى ئهو ئاستانه
بهكاردههێنێت.
 -4لێكچوونى دهنگ Assimilation
بريتييه له گۆڕانى دهنگێك بۆ ئهوهى له دهنگى هاوسێى بچێت ،ئهمهش ئهوه دهگهيهنێت كه گۆكردنى دهنگهكان ئاسان دهبن لهكاتى
دهربڕيندا" .هۆى ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ بارودۆخى ئهندامهكانى ئاخاوتن و ڕێكخستن و گونجانى جواڵنهوهى ماسولكهكان له كاتى
گۆكردنى دهنگهكاندا ،ئهم كردارهش دهبێته هۆى پهيدابوونى لێكچوون لهناو دهنگه هاوسێكاندا .بوونى ئهم دياردهيه له زمانى كورديدا
بهمهبهستى ئهوه دێتهكايهوه كه كهمترين وزه بهكاربهێنرێت له گۆكردنى دهنگهكاندا"(پێشرهو ساڵهح ،)138 :2015:چونكه ئهم
دياردهيه كاتێك ڕوودهدات" ،كه دوو دهنگى جياواز له يهكتر نزيك دهبنهوه"(محهمهد مهعروف ) 46 :2010 :ههندێك جار ههردوو
دهنگهكه به تهواوى وهك يهكيان لێدێت ،به زۆرى ئهم حاڵهته له شێوه زارى سلێمانيدا دهبينرێت .ئهمهش دهكرێت به دوو بهشهوه:
 -1لێكچوونى تهواو
لهم جۆره لێكچوونهدا فۆنێمێك به تهواوى دهگۆڕدرێت و وهك ئهوهى هاوسێى لێدێت ،بهو واتايهى " فۆنێمى كارتێكراو دهگۆڕێت بۆ
ئهوهى به فۆنێمى كارتێكهر بچێت" (ههژار قادر .)221 :2013 :ئهمهش لێكچوونى دهنگ به كاريگهريى كۆنسۆنانت لهسهر كۆنسۆنانت
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دهگرێتهوه ،ههندێك لێكۆلهر به هاڕمۆنى تهواو  complete harmonyناوى دهبات( .بڕوانه :ناهيده ڕهحمان .)125 :2013 :وهك
ئهمانهى الى خوارهوه:
 -1له وشهى ناسادهدا ،ئهگهر بهش ى يهكهمى وشهكه به دهنگهكانى  /ز ،ت ،ڵ ،م ،ر  /...كۆتاييان هاتبێت ،كاتێك فۆنێمى /د /دهخهينه
سهريان ،ئهوا دهنگى يهكهمى بهش ى دووهمى وشهكه وهك دهنگى كۆتايى بهش ى يهكهمى وشهكهى لێدێت.
ساز -( +دان)ساززان
دڵت (+دێ)  درت تێ(ههولێر)
گوڵ-(+دان)  گوڵاڵن
بم  +دهرێ بم مهرێ
 -2ههندێك جار فۆنێمى /ب /كه به دواى فۆنێمى /م /دا دێت ،فۆنێمى /ب /دهگۆڕدرێت بۆ /م/
ڕێم بده رێم مه
شهمبه شهممه
لێم بده لێم مه
 -3فۆنێمى /د /كاتێك له پاش يان پێش فۆنێمى /ت /وه دێت ،ديسان توش ى ههمان گۆڕان دهبێت.
أ – دهنگى /د /له پاش دهنگى /ت./
مات -( +دان)ماددان
خهت-( +دار)  خهددار
ب -فۆنێمى /د/پێش فۆنێمى /ت/
برد -( +تان)  برتتان
كرد -( +تان) كرتتان
شايانى باسه كهوا له خاڵى يهكهم و دووهمدا دهنگى پێشهوه كاريگهريى له سهر دهنگى دواى خۆى ههبووه ،كه به لێكچوونى پێشهوه
 progressive assimilationناودهبرێت ،له خاڵى س ێيهمدا دهنگى دواوه كاريگهريى له سهر دهنگى پێشهوه ههبووه ،كه به regressive
 assimilationناودهبرێت.
 -2لێكچوونى ناتهواو
لهم جۆره ياسايهدا فۆنێمهكه به تهواوى بۆ ئهو فۆنێمهى هاوسێى ناگۆڕێت" ،بهڵكو سيمايهك له سيماكانى فۆنێم گۆڕانى بهسهردا
دێت"(ههژار قادر )222 :2013:ئهم دياردهيهش چهند جۆرێك لهخۆ دهگرێت:
ا -ياساى لێكچوون له ڕووى ]+دهنگدارى[ەوه
بۆ نموونه:
ا-كوشتم دهكوژم .گۆڕانى /ش بۆ ژ ./
/ش +] /خشۆك[ -]،دهنگدار[ +]،ڕهقه مهآلشوويى[
/ژ +] /خشۆك[ +]،دهنگدار[ + ]،ڕهقه مهآلشوويى[
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ب -بۆت دێنم  بۆد دێنم .گۆڕانى /ت بۆ د/
/ت +] /گيراو[ -]،دهنگدار[ +]،دانيى[
/د +] /گيراو[ +]،دهنگدار[ +]،دانيى[
له نمونهكانى سهرهوهدا دهكرێت ياساكهى بهم جۆرهبن ]+دهنگدار[ -] +دهنگدار[ +] دهنگدار[ +] +دهنگدار[
ب-ياساى لێكچوون له ڕووى]  -دهنگدارى[ ەوه
بۆ نمونه:
كرد-(+تان)  كرتتان.9
چێژتن چێشتن.
نوێژ  +تان نوێشتان كرد.
له نمونهكانى سهرهوهدا دهكرێت ياساكهى بهم جۆرهبن ]+دهنگدار[ -] +دهنگدار[ -] دهنگدار[ -] +دهنگدار[
پ -ياساى لێكچوون لهڕووى قورسبوونهوه
بۆ نموونه ،دهنگى /ت /له دواى دهنگى ڤاوڵى /ا  ،ۆ /وه بێت قورس گۆ دهكرێت ،ئهمهش له ئهنجامى نزيكبوونهوهى بهش ى دواوهى
زمان بهرهو مهاڵشووى نهرم .بۆنموونه،
ت +ا /ۆ ] ت[ قورس
تاڵتۆزت -ياساى لێكچوون له ڕووى سازگهوه
گۆڕانى دهنگى /ن /بۆ دهنگى  /م /دهگهڕێتهوه بۆ ئهوهى " دهربڕينى دهنگى /ن /به /م /كه لچولێوييه و بۆدهربڕين به بهراورد به /ن/
ئاسانتره ،وزهى كهمترى دهوێت"(ناهيده ڕهحمان  )125 :2013 :بۆ نموونه،
بهرانبهر بهرامبهر /ن + ] /لووتيى[ + ]،دهنگدار[ + ]،دانيي و پووكيى[
عهنبهرعهمبهر

/م + ] /لووتيى[ + ]،دهنگدار[ + ]،لچولێويى[

مينبهر ميمبهر
د-ياساى لێكچوون لهڕووى لێوخڕكردنهوه
ئهم جۆره ئهو دهنگانه دهگرێتهوه ،خۆيان لهكاتى گۆكردندا سيفهتى لێو خڕكرنهوهيان لهگهڵدا نييه ،بهآلم كه دهبنه هاوس ێبوونى ئهو
دهنگانهى ،كه نيشانهى لێوخڕنهوهى لهگهڵدايه ،گۆكردنى ئهمانيش دهگۆڕێت بۆ لێوخڕكرنهوه ،بۆ ئهوهى بگۆنجێن .بهتايبهت ئهگهر
دهنگه گۆڕاوهكه پێشدهنگهكانى /و  ،وو  ،ۆ  /بكهوێت.
كووڕ ،دوور
بۆر  ،زۆر
كورد ،كوڕ
ئهگهر سهيرى نمونهكانى سهرهوه بكهين ئهوه ڕوون دهبێتهوه كه دهنگهكانى /ك،ب،ز  /...سيفهتى لێو خڕكرنهوهيان لهگهڵدا نييه،
بهاڵم كاتێك دهكهونه پێشدهنگهكانى  /و  ،وو  ،ۆ  /ههمان سيفهتي ئهوان وهردهگرن.
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-٥مۆرفۆلۆجى نا-زنجيرهيى Non-concatenative morphology
له زۆربهى زمانهكانى جيهاندا ،بهتايبهتى زمانهكانى (عهرهبي و عيبرى) كه وشهكانيان له تێكهڵكردنى دهنگه ڤاوڵهكان و دهنگه
كۆنسنانتهكان پێكدێت .بهشدارى كردنى دهنگه كۆنسنانتهكان كرۆكيى وشهى فهرههنگى و واتاى وشهكان پێكدههێنن ،بهاڵم دهنگه
ڤاوڵهكان هاوبهش ى له ڕوونكردنهوهى مۆرفۆسينتاكتيك "10"Morphosyntacticى دياريكراودا دهكهن.
له زمانى عهرهبيدا شێوهى وشهيهكى ئاسايی وهكو ( -writeنووس ي) دهبێت به (كهتهبه) ،له كاتێكدا كه دهكرێت به بكهر ناديار دهبێت
به (كوتيب  -نووسرا) .ههروهها شێوهى وشهيهكى وهكو ( )doواته "دهكات" دهبێت به (فهعهله) و هاوشێوهكهى له بكهر نادياردا
دهبێت به (فوعيل) .ئهگهر تێبينى ئهو وشانه بكرێت له ههر حاڵهتێكدا زنجيرهى كۆنسنانتهكان و ڤاوڵهكان بهم شێوهيهيه (،)CVCVC
دهنگه كۆنسنانتهكان و ڤاوڵهكان واتاى فهرههنگى دروستدهكهن ،بۆ نموونه وهكو بكهر ديار و بكهر ناديار .دهنگه كۆنسنانتهكان ڕۆڵی
سهرهكيان له واتاى وشهدا ههيه و دهنگه ڤاوڵهكانيش ڕۆڵي گرنگييان له پيشاندانى شێوهى وشهكاندا ههيه.
شێوهكان
CVCVC

ڕهگ
كتب
فعل

بكهر ديار
ئاوازي ڤاوڵ a +
كهتاب
فهعال

بكهر ناديار
ئاوازي ڤاوڵ u-i
كوتيب
فوعيل

ههروهكو لهسهرهوه ڕوونكرايهوه ،له بكهر دياردا ڤاوڵى مۆرفێمهكه به دهنگى  /a/كۆتايى هاتووه ،بهاڵم له بكهر نادياردا ڤاوڵهكانى /
 /u-iبهشدارى تێدادهكهن ،ئهمهش ئهوه دهگهيهنێت ،كهوا دهنگى  /a/گۆڕاوه بۆ ڤاوڵهكانى  ، / u-i/كه به دياردهيهكى
مۆرفۆفۆنۆلۆجى دادهنرێت .بهآلم له زمانى كورديدا بۆ دياردهى بكهر ناديار ،ڕهگى ڕانهبوردووى كردارهكه وهردهگيرێت ،فۆرمى كاتى
نادياريش بهپێى كاتى كردارهكه دهگۆڕدرێت" ،دروستكردنى كارى ڕابردووى بكهر ناديار ڤاوڵى /ا /و بۆ كارى ڕانهبردووى بكهر ناديار
ڤاوڵى /ێ /بهنيشانهى نادياريیهوه دهلكێن( بڕوانه :فهريدون عبدول  )64 :1988 :ههندێك زمانهوان پێيان وايه ڤاوڵى /ا /ى بكهر
ناديارى كاتى ڕابووردوو دهگۆڕێت بۆ /ێ /بكهر ناديارى كاتى ڕانهبووردوو ئهمهش دياردهيهكى مۆرفۆفۆنۆلۆجى زمانى كوردييه .وهك ئهم
خشتهيهى الى خوارهوه:
ژ
1
2
3

چاوگ
چهشتن
داڕشتن
پاراستن

ڕابووردووى بكهر ناديار
چێژرا
ڕێژرا
پارێزرا

ڕانهبووردووى بكهر ناديار
دهچێژرێ
دهڕێژرێ
دهپارێزرێ

له زمانى كورديدا وهك له نموونهكانى سهرهوهدا تێبينى دهكرێت كه دوو گۆڕانكارى موۆرفۆفۆنۆلۆجى له وشهكاندا بهدى دهكرێن :
 -1گۆڕانى يهكههم :فۆنێمى /ش /گۆڕاوه بۆ /ژ /وهك له نموونهى يهكههم و دووههم ،ههروهها له نموونهى سێههمدا فۆنێمى
/س /گۆڕاوه بۆ /ز . /لێرهدا دهكرێت ئاماژه بۆ ئهوهبكرێت كه له زۆربهى بارودۆخهكاندا فۆنێمه كۆنسنانته –/
دهنگدار/ييهكان دهگۆردرێن بۆ فۆنێمه كۆنسنانته +/دهنگدار/ييهكان ،چونكه له زماندا ،مرۆڤ ههميشه ههوڵدهدات به
كهمترين وزه زۆرترين واتا ببهخشێت ،دهكرێت ئهوهش ڕوونبكرێتهوه كه له نموونهى سێههمدا مۆرفێمى  -/ا /بۆ  -/ێ/
گۆڕاوه ،ئهم دياردانهش به گۆڕانى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ناودهبرێت ،گۆڕانى ئهم وشانه دهچێته بوارى ئيكۆنۆميكردنهوه.
 -2گۆڕانى دووههم :له مۆرفێمى شكانهوهى كاتييدا  -/ا /بۆ  -/ێ /گۆڕاوه ،كه ئهمهش گۆڕينى كاتى ڕابووردووى بكهر
ناديارهوه بۆ ڕانهبووردووى بكهر ناديار.
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ئهنجام
له ئهنجامى ئهم توێژينهوهيهدا گهيشتين بهم خاآلنهى الى خوارهوه:
 -1له زمانى كورديدا مۆرفۆفۆنۆلۆجى ،ئاستێكى سهربهخۆ نييه و وهك زاراوهيهك بهكاردههێنرێت بۆ تێكچڕانى يهكه و
داڕشتهكانى ئاستى مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجى.
 -2له زمانى كورديدا ،دهكرێت بگوترێت ،ياسا و داڕشتهكانى ئاستى مۆرفۆلۆجى له پێش ياساكانى فۆنۆلۆجى دهتهقنهوه.
 -3له ئهنجامى يهكگرتنى ههردوو ئاستهكه گۆڕان بهسهر داڕشتهى وشه و مۆرفێمهكاندا دههێنن بهبێ ئهوهى واتاى وشه و
مۆرفێمهكان بگۆڕن.
 -4نێو ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى له زمانى كورديدا ،بههۆى (پێشگر و پاشگرى مۆفێمه بهندهكان و
ڕۆڵى هێز و ) ...ڕۆلێكى ئێجگار زۆريان ههن له پهيدابوونى مۆرفۆنۆلۆجيدا.
پەراوێزەکان:
 1قوتابخانهى پراگ :
يهكێكه له قوتابخانه بهناوبانگه زمانهوانييهكان ،كه له ژێر كاريگهرى بيروبۆچوونهكانى سۆسێر دا بوون ،ماتسيۆس ڕابهرايهتى دهكرد،
ديارترين زمانهوانهكانى (ترۆبسكۆى ،جاكۆبسن ،فێرس ،هاڵيداى ) بوون( .بڕوانه :دارا حميد.)85-83 :2013:
 2ئهو كتێبه بهناوبانگهى تربتسكۆى له ساڵى  1939به زمانى ئهڵمانى به ناونيشانى ( )Grundzuge der phonologieله بهرگى حهوتههم
له گۆڤارى  TCLPباڵوكراوهتهوه .لهساڵى  1960ئهم كتێبه بۆ زمانى ڕووس ى وهرگێڕاوه .سهبارهت به بوارى مۆرفۆفۆنۆلۆجيى ترۆبتسكۆى
له نێوان ساآلنى  1934 – 1929س ێ لێكۆڵينهوهى بآلوكردۆتهوه ئهوانيش:
ا-دهربارهى مۆرفۆفۆنۆلۆجيى .sur la morphonologie
ب-چهند بيرۆكهيهك سهبارهت به مۆرفۆفۆنۆلۆجييا .Gedanken Über Morphonologie
پ-بهكارهێنانى مۆرفۆفۆنۆلۆجى له پێڕهوى زمانى ڕووسييدا"" "das morphonologishe System der russischen Spracheلهسهر ئهم
بنهمايهش دۆخى ئاستى تيۆرى گرنگى ئهوتۆى ههيه سهبارهت به پێڕهوى زمانهوانى پێويستكرا كهچهند توێژينهوهيهكى ههبێت(بڕوانه :
بريجيته بارتشت)159 :2010 :
 3لێكۆڵينهوهيه له دهنگ و تێكهڵكردنى فۆنێم له زمانێكى دياريكراودا ،ههر زمانێك ياساى فۆنۆتاكتيكى تايبهت به خۆى ههيه ،كه
وهسفى ئهو ڕێگايانهى ڕيزبوونى فۆنێمهكان دهكهن ،كه له شوێنى جياوازدا يهكدهگرن ،بۆ نموونه ،له (سهرهتا،ناوهڕاست و كۆتايى) بۆ
نموونه ،له زمانى ئينگليزيدا وهستان  +هێشوه دهنگى خشۆك  /gz/دهتوانێت تهنها له ناوهڕاست ) (exhaustيان كۆتايي
) (legsڕووبدات ،بهاڵم له سهرهتادا ڕوونادات .ههروهها دهنگى /ه /دهتوانێت تهنها له پێشهوه ڕووبدات و ههرگيز له دواى ڤاوڵهوه
ڕوونادات" ))Bussmann:1996:901
 4له زمانى كورديدا ،عهبدوڵاڵ حوسێن ڕهسووڵ زاراوهى دهنگوشهسازى بهكارهێناوه ،كه تێيدا باس ى ئهو تاكه فۆنێمانه دهكات ،كهوا
ڕۆڵيان ههيه له ئاستى مۆرفۆلۆجى و ئاستى سينتاكسدا ،دهڵێت ههندێك جار تاكه فۆنێمێك واتايهك ههڵدهگرێ و دهبێته مۆرفێمێك.
ئهم جۆره فۆرمانه له ئاستى دهنگسازيدا دهبن به فۆنێم و لهئاستى وشهسازى و ڕستهسازيدا دهبن به مۆرفێم( .بڕوانه  :عهبدوڵال
حوسێن ڕهسووڵ. )277-276 :2015:
 5شوێنى هێز يهكێكه له هۆكارهكانى گۆڕانى فۆنێمهكان ،هێزى فۆنيم "،ئهگهر هێز شوێنهكهى گۆڕا ،يان گواسترايهوه له بڕگهيهكهوه
بۆ يهكێكى تر له ههمان وشهدا ئهوه دهبێته هۆى گۆڕانى واتاى وشهكه ،يان تێكدانى واتاكهى ،بۆ نموونه ،له زمانى ئينگليزيدا (جوێن-
( ،)insultتۆماركردن ،) record-ئهگهر هێزى سهرهكى لهسهر بڕگهى يهكهم وهربگرين ئهوه وشهكان دهبنه ناو ،ئهگهر هێزهكه لهسهر
بڕگهى كۆتايى وهربگرين وشهكه دهبێته كردار" )(Muhamad Ali:1982
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 6بێاليهن :
ئهوانهن كه كاريگهرييان لهسهر هێز نييه و نابنه هۆى گواستنهوهى هێز لهگهڵ ئهوهشدا واتا و شێوهى مۆرفێم ناگۆڕن .بهاڵم
اليهندارهكان ئهوانهن كه كاريگهرى لهسهر گواستنهوهى هێز دهكهن و تواناى ئهوهشيان ههيه كه دهنگى كۆتايى وشهكه بگۆڕن.
 7له زمانى كورديدا ههميشه له پێش دهنگى/نگ /ڤاوڵ دێت( .دهنگ ،بانگ).
 8فۆنێمه كاپيتاڵهكان ،بهو واتايه دێت كه هێزى سهرهكييان لهسهره.
 - 9بۆ زانياريى زياتر بڕوانه ئهم سهرچاوانه:
 -1ئهوڕهحمانى حاجى مارف.)1976:
 -2دولبهر ئيبراهيم(.)59 -57 :2000
 -3ههژار قادر.2013 :
 10تايبهمهندييهكه ئهوهيه كه وشهكه بهشێكى مۆرفێمێكه و بهشهكهى تريش ى ئهركى ڕێزمانى ههيه كه سينتاكسه .كهرهستهى ئهم
داڕشتهيهش مۆرفێمهكانى شكاندنهوه و نوسهكهكان Cliticدهنوێنن" ،كه پهيوهنديى ڕێزمانى نێوان كهرهستهكانى فرێز و ڕسته
ڕێكدهخهن و بهشدارى له پێكهاتنى دروستهى مۆرفۆسينتاكسدا دهكهن" (ئومێد بهرزان.)233 : 2013:
سهرچاوه كوردييهكان:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

ئومێد بهرزان برزۆ( ،)2013بهراوردێكى كهرهسته مۆرفۆسينتاكسييهكانى له زارى كرمانجى ناوهڕاست و خوارودا ،ژماره (،)1
گۆڤارى زانكۆى گهرميان.
بازيان يونس محێدين ( ،)2013پهيوهندى ئاستى مۆرفۆلۆجى به ئاستى فۆنۆلۆجى و سينتاكس  ،چاپخانهى موكريان ،چاپى
يهكهم ،ههولێر.
دارا حميد محمد( ،)2014ههندێ اليهن له تيۆرهكانى زمان ،چاپخانهى گهنج ،چاپى يهكهم.
عهبدولال حوسێن ڕهسووڵ( ،)2015چهند باسێكى وردى زمانهوانى – كوردى ،بهرگى يهكهم ،چاپى يهكهم ،چاپخانهى هێڤى،
ههولێر.
عهبدولواحيد موشير دزهيى( ،)2013وشهسازى زمانى كوردى ،بآلوكراوهكانى كتێبخانهى ئاودێر ،چاپى يهكهم ،ههولێر.
محهمهدى مهحويى( ،)2001زمان زانستى زمان سهرهتايهك بۆ زانستى زمان ،دهزگاى چاپ و پهخش ى سهردهم ،بهرگى يهككهم،
سلێمانى.
محهمهدى مهحويى( ،)2008فۆنهتيك و فۆنۆلۆژيى ،فۆنهتيك ،بهرگى يهكهم ،زانكۆى سلێمانى.
محهمهدى مهحويى( ،)2008فۆنهتيك و فۆنۆلۆژيى ،فۆنۆلۆژيى ،بهرگى دووهم  ،زانكۆى سلێمانى.
محهمهدى مهحوى( ،)2009مۆدێل و مۆدێلهكانى ڕێزمان ،چاپخانهى ڕهنج ،سلێمانى.
محهمهدى مهحوى ( ،)2010مۆرفۆلۆژى و بهيهكداچوونى پێكهاتهكان( ،مۆرفۆلۆژيى كوردى ) بهرگى يهكهم ،سلێمانى.
محمد معروف فتاح ( ،)1990زمانهوانى ،ههولێر .
ههژار قادر ئيسماعيل ( ، )2013ڕۆنانى بڕگهو سنورى بڕگه له شێوه زارى باڵهكياندا ،ههولێر.
نامه زانكۆييهكان:

 .13پێشرهو ساڵهح عهلى ( )2015ياسا مۆرفۆفۆنۆلۆجييهكان له داڕشتهى مۆرفۆسينتاكس دا ،نامهى ماجستێر ،زانكۆى سلێمانى،
سلێمانى.
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. زانكۆى سلێمانى، نامهى دكتۆرا، كرمانيى سهروو- فۆنۆلۆژيى زمانى كوردى،)2008(عادل ڕهشيد قادر
. زانكۆى سهالحهددين، نامهى ماستهر، ناديارى،)1988(فهرهيدون عهبدول محهمهد
. زانكۆى سلێمانى،ماجستێر، فۆنۆلۆژييهكانى زمانى كوردى- زمانپژان و سايكۆ،)2013(ناهيده ڕهحمان خهليل
، زانكۆى سلێمانى، نامهى ماجستێر، بهراوردێكى مۆرفۆفۆنێمى له زمانى كوردى و فارسيدا،)2015(هێرش كهريم حهميد
.سلێمانى

.14
.15
.16
.17
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