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 كى:پێشه

و ى ئهوهستى ڕوونكردنهبهمه ش بهمه(، ئهزمانى كورديدا كان لهمۆرفۆفۆنۆلۆجييه پرۆسه) له بريتييه كهوهناونيشانى توێژينه

زماندا،  ند( لهشێك )ناوبهك به، ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى، وهيانهكترى ههر يهسه كانى زمان لهپێكهاته ى كهرييانهكاريگه

 كاندا، خۆى بهناو مۆرفێمه كان لهستنى فۆنێمهبهوهپێكه ، واتهكانهيى( فۆنۆلۆجى مۆرفێمهيى )پێكهاتهكى دروستهيهوههخوێندن

ردوو ئاستى فۆنۆلۆجى و نێوان هه و له خۆ نييهربهكات. مۆرفۆفۆنۆلۆجى ئاستێكى سهريكدهخه وهكانى زمانهنگهى دهوهشيكردنه

ڕووى  له ندى زمانى كوردييهوبهنى پێڕهندێك اليهر ههسهدا، تيشكخستنهيهوهم لێكۆڵينهكى لهره. گرنگى سها دروستبووهمۆرفۆلۆجيد

كاندا دێن. و مۆرفێمه ر وشهسهبه ى كهفۆنۆلۆجييانه و گۆڕانكارييهڕووى ئهو خستنه كهو ياساكانى زمانه گۆڕان و داڕشتنى ديارده

پێى ئاخاوتنى كانى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى به، پێكهاتهوكراوهيڕهراوردكارى، پهدا ڕێبازى سينكرۆنى و بهيهوهم توێژينهها لهروههه

 .وهتهڕاست لێكدراوهى ديالێكتى كرمانجيى ناوهشێوهبه ڵكى و ى خهڕۆژانه

 

 :وهنجام، پێكهاتو ش و ئهبهدوو  : لهكهوهكانى توێژينهشهبه

 :  مكهش ى يهبه

م يدابوونى ئههۆى پهبنهوا دهى كهو سنورانهئه ڵگهڕوو لهتهى تيۆرى خراوهشێوهيۆرى پێناسينى مۆرفۆفۆنۆلۆجى بهنى تاليه به

 ڕوو، كهتهكان و هێز خراونهوهرهجياكه كانى فۆن و فۆنێم و نيشانهكهو يه و دوو ئاستهكانى ئهيهدينتمهو تايبه ى زمان و پرۆسهئاسته

 . وهتهان بۆ هێنراوهتيى پێويسشدا نموونهوهئه ڵگهنرێن. لهى ئاستى فۆنۆلۆجى دادهكهيه به

 : مش ى دووهبه

ڕووى خستنه ڵگه، لهاسكراوهى زمان بوههۆكارى ناوهكان بهزمانييه نگهكان و دهكى پراكتيكى گۆڕانى مۆرفێمهيهشێوهدا بهشهم بهله

 كان لهلۆمۆرفهرجداركراوى ئهيدابوونى مهكان و پههۆى گۆڕانى مۆرفێمهوا بوون بهى كهو هۆكارانهى ئهباره ى پێويست لهنموونه

 له ى كهو گۆڕانانهكردنى ئهو دياري ڕووى سنورى مۆرفۆلۆجى و ياساكانى دروستبوونى وشهها خستنهروهشدا. ههوهئه ڵگهزماندا. له

 ستنيشانكراون.بى و ئينگليزى دهرهراوردكردنى زمانى كوردى و عهبه ڵگهله وهبينرێنهئاستى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجيدا ده

 كهتهى بابهربارهده كه ،كانرچاوهش ليستى سهوهدواى ئهڕوو، دوابهتهكان خراونهگرنگه نجامهند خاڵێك ئهچه پێش كۆتايى، به   

 .بى و ئينگليزى باسكراوهرهردوو زمانى عهههبه كهوهى توێژينهربارهك دهيهتهكۆتاييدا پوخته. لهرگيراوهسووديان لێوه

 

 نگدار نگدار، + دهده -، كۆنسنانت، ، ڤاوڵ مۆرفێم :وشه كليله

 

 مكههش ى يهبه

 مۆرفۆفۆنۆلۆجى:

 :وهڕوونكردنهو  پێناسه

 كات، )ڤاچيك( لهريكدهخه وهكانى زمانهنگهى دهوهشيكردنهزمان، خۆى به ند لهشێك ناوبهك بهئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى، وه

A.spencer(2001)) كانهفۆنۆلۆجى مۆرفێمه يىكى پێكهاتهيهوهى خوێندنهكهواتا گشتييه ڵێت :" مۆرفۆفۆنۆلۆجى بهده وهە ،
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 ڵ بهتێكه وهيهڕێگه كان لهمۆرفيمه كان كهر زمانێكدا. گۆڕانكارى فۆنێمههه كاندا لهناو مۆرفێمهله كانهستنى فۆنێمهبهوهپێكه

كات. ريكدهكان خهمۆرفۆلۆجييه كهنێو يه كانى ئاستى فۆنۆلۆجى لهكديكردنى پێكهاتهيهدياريكردن و كارلهكرێن." خۆى بهكترى دهيه

كانى بوارى زانستى زمان، ناوبانگهبه وانهزمانه كێك بوو له، يهPrague school"1ى پراگ "قوتابخانه وان )نيكۆال ترۆبسكۆى( لهزمانه

 ر لهانى نوسهكگرنگه كاره كێك بوو لهيه يهو نامه، ئه2وهتهدا باڵو كراوه)1939  (ستورى فۆنۆلۆجى لهناوى ڕێباز و دهى بهكهنامه

  .نرێترى زانستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى دادهك داهێنهبوارى زانستى زماندا. ترۆبسكۆى وه

مۆرفۆلۆجى و  ى كهو داڕشتانه، ئهيهنێوانياندا هه ش ى لهندى  و هاوبهيوهموويان پههه كانى زمان تێكچڕژاون، بۆيهئاسته      

ناوبانگى ڕووس ى وانى بهزماندا، زمانه له ئاستييه-ئاستێكى نێوان برێن، كهمۆرفۆفۆنۆلۆجى ناوده ن، بهكهشدارى تێدا دهفۆنۆلۆجى به

مك و بيرى ئاڵۆز تى چهرايهنوێنه(  (complex symbolى ئاڵۆز كات :"نيشانهى مۆرفۆفۆنۆلۆجى دهپێناسه م جۆره)ترۆبسكۆى( به

complex concepts) كتر و شوێنى يه كان جێگهنگهده كێك لهكى مۆرفۆلۆجى پێكبهێنێت، تا يهيهشێت وشهدهنجامدا ئه كات، له( ده

كان نگهكاندا دهكى مۆرفێمهپاڵيهكاتى خستنه ى لهو واتايهبه (72:  1997)احمد مختار : مان مۆرفێمدا "ناو ههله وهبگرنه

 بن. ك دروستدهپاڵيهوتنهكه ى بهفۆنۆلۆجييانه و ژينگهپێى ئهگۆڕێت بهيان دهن، شێوهكهكارلێكده

وى كديكردنى مۆرفۆلۆجى و پێڕهيهلهكار  "به يهئاماژه A.Spencer (2001: 10053)الى ى مۆرفۆفۆنۆلۆجى، بهفراوانترين پێناسه       

ن و ڕێگاى زۆر اليه دوو ئاستى زمانن، له ى زمان كهوهم دوو پێڕهزماندا، ئه له هۆى دروستبوونى وشه بنهده نگى زمان )فۆنۆلۆجى( كهده

  كاند يان پێشگر وپاشگره" ى قهphonological alternation" هى فۆنۆلۆجييانوهجێگره ڵگهلهكانى جيهاندا موو زمانههه له وهجياوازه

كو كاندا وهفۆنۆلۆجييه ر شێوازهسهبه وهبێتهكان باڵودهپاشگره ڵگهكان لهدهكان و قهنگهنگى دههاوئاهه ن.كهكدى دهيهكارله

 له كدى كردنيهكارله لهمۆرفۆلۆجى و  یيزنجيره-كان و ناهو كۆنسنانت ڤاوڵ  نگهى دهوهڵكردنى يان كۆكردنهكى ڕێزمانى، تێكهيهنيشانه

 كرێت. ر دهسهكرێن و گفتوگۆيان لهو پۆلێن ده وهكرێنهتيايدا شيده ڵێك ڕێگاى جياواز كهنێوان مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجيدا  كۆمه

 

 كات: ستنيشان دهلۆجى و فۆنۆلۆجى دهى كارلێككردنى مۆرفۆ چوار ڕێگه Booij Greet E (1985: 24) وهيهم بارهله 

گونجاو نين  بن، كهى دياريكراو ده3چى "فۆنۆتاكتيك"ك )الگر( ملكهكان، وهنگييهرههنافه كاندا مۆرفێمهى زمانهزۆربه له -1

ك يان دوو يه كان لهو پاشگره ك بڕگهيه كان لهزۆرى پێشگره زمانى كورديدا به ، لهكان. بۆ نموونهنگييهرههفه بۆ مۆرفێمه

  ڕێژرێن. بۆ نموونهداده بڕگه

 +/چوو/=/بچۆ/      دوو بڕگه /-پێشگرى /ب                    

 بڕگه س ێ         /كه= /پياوه /كهە-/پياو/ +/                    

 ان/= /پياوان/             دوو بڕگه-/پياو/ + /                      

 

 وههۆى مۆرفێكى دياريكراوهشێت بهجياتى دانان، ده له : واتهphonological alternationsكانى فۆنۆلۆجى وهجێگره -2

 تيكى(رجداركراوى فۆنهلۆمۆرفى مه: ئهركرابێت.)بڕوانهرجدامه

 كرێت ياساكانى مۆرفۆلۆجى پێش ياساكانى فۆنۆلۆجى بێن.ده  -3

ر وو ، سنرجدار كرابێت، بۆ نموونهمه وهكانى مۆرفۆلۆجييههۆى سنوورهشێت بهكارهێنانى ياساكانى فۆنۆلۆجى دهبوارى به -4

لۆمۆرفى : ئهداڕێژراودا.)بڕوانه د و الگر)پێشگر و پاشگر( لهنێوان قه دراو يان سنوور لهش ى واتادارى لێكنێوان دوو به له

 رجداركراوى مۆرفۆلۆجى(مه

 

 ى مۆرفۆفۆنۆلۆجى:زاراوه

كرێت، دى دهبه وهئه وهكهزاراوه زماندا، له له ى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجييهردوو پێكهاتهڵگرى ههى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ههزاراوه

 له كهريههه وانييهكى زمانهيهمۆرفۆفۆنۆلۆجى زاراوه ن، واتهكهكدى دهيهندى تێكچڕژاوى دوو ئاستن، كارلهيوهمۆرفۆفۆنۆلۆجى په

ها روههێنن. ههپێكده كهردوو ئاستهنديى نێوان ههيوهى دروستكردنى پهبنچينه ى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى، كهكانى پێكهاتهكهيه
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 هوخۆ لكى ڕاستهيهشێوه ن بهدهدا ڕوودهكهنێوان دوو ئاستهله ن كهكييانهرهسه و گۆڕانهى ئهو پێكهاته رچاوهمۆرفۆفۆنۆلۆجى "سه

ر سهله ى كهو و پرۆگرامهو پێڕهپێى ئهكان ياخود بهشێوه ك لهيهشێوه وخۆ بهكى ناڕاستهيهشێوهكان و بهمكى زاراوهڕۆنان و چه

ۆ نيشاندانى رن بكان ڕێگا خۆشكهكارى زاراوهورده ڵكردنێك لهك تێكهنى تيۆرى و پراكتيكى وهش اليهمه، ئهركراوهبهستهكان دهتهبابه

 .(73: 2013بازيان يونس:كان" )ندييهيوهدۆخ و جۆرى په گۆڕان له

بۆ  وه( ه30: 1998عبدالقادر عبدالجليل)الى كاردێت. بهبه ند فۆرمێكى ترى زاراوهچه 4ى مۆرفۆفۆنۆلۆجىر زاراوهمبههه له        

-Morphoفۆنۆميك  -( و )مۆرفۆ Phono-Morphologyرفۆلۆجىمۆ -، )فۆنۆهێنرێن، بۆ نموونهكاردهست بهبهمان مههه

phonemic،)مۆرفۆنۆلۆجى ، زاراوهوان كردووهندێك زمانههه ش واى لهكهدرێژى زاراوه ("، )مۆرفۆ )فۆ(نۆلۆجى( ىMorphonology- )

ى مۆرفۆفۆنۆلۆجى زاراوه ت بهبارهر سه. ههكهربڕينى زاراوهستى ئاسان گۆكردن و دهبهمهبه (.70: 1997)احمد مختار: كاربهێنن"به

كان زياتر وروپييهئه وانه" زمانه ، دەڵێتكارهێناوهكانى)مۆرفۆفۆنۆلۆجى و مۆرفۆفۆنۆميك(ى بهيش زاراوه2008:315)) كريستاڵ

ندين، زامهى ڕهو جێگه گونجاوه وهاليانهبه يهو دوو زاراوهئه هێنن، واتهكاردهى )مۆرفۆفۆنۆلۆجى يان مۆرفۆنۆلۆجى( بهردوو زاراوههه

  هێنن".كاردهى مۆرفۆفۆنۆميك بهكان، زاراوهريكييهمهئه وانهآلم زمانهبه

 

 Theories and Analyses  وهتيۆرى و شيكردنه

 مله كان.مۆرفۆفۆنۆلۆجييه و گۆڕانه ستهرهكهبۆ دياريكردنى  يهكى زۆرى ههنى تيۆرى گرنگييهكاندا اليهجياوازه ى زمانهزۆربه له

 مئه كوه  مۆرفۆلۆجى، و فۆنۆلۆجى نگىرههفه نىاليه به دراوه گرنگى زياتريش كراوه رسهله زياترى  ىوهلێكۆڵينه دوايدا ىسااڵنه

 :وهخواره الى ىتيۆرييانه

 

 Lexical Phonology and Morphologyنگى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى رههفه

م تاى ئهره. "سهوهنگييهرههڕووى فه له وهتههێنراوه نموونه كدى كردنى نێوان مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجى بهيهدا كارلهم تيۆرييهله

( Mohananو ) 1982ڵى سا (  لهKiparskyوان )ر دوو زمانهها ههروه، ههپێشنياز كراوه 1974ساڵى  ( لهSiegelن ")اليهش لهيهبيرۆكه

. يه( ههMohanan(  و )Kiparskyكانى )ڕۆكى نموونهناوه كى لهرهيى و سهكاتێكدا جياوازى بنچينه يان كرد.  لهم بيرۆكهشتگيرى ئهپ

 A.Spencer (2001: 10055)." وهنگييهرههڕووى ڕێكخستنى فه ردووكيان هاوڕان لهاڵم ههبه

كان، بۆ فۆنۆلۆجييه ركهزيادكردنى ئه له بريتييه ( كهaffixationلكاندن ) كو، وهيهگرنگى ههركێكى ند ئهى مۆرفۆلۆجى چهپرۆسه

گر و پاشگر كاتێك پێش. وهكانهجياوازه ئاسته به يهندييان ههيوهپه ى كهجياوازانه زهگهو ڕهو ئه 5دياريكردنى "شوێني سترێس"   نموونه

-/ندێك پاشگر هێز ڕاكێشنهه گۆڕێت، چونكهكان دهپێى پاشگره ش بهمهگۆڕێت، بێگومان ئهك شوێنى هێز دهيهر وشهسه ينهخهده

 6ن"يهال "بێ زمانانى تردا به "پێشگر و پاشگر زۆرجار لهان/-ێك،  -،كهە-/ريان.سهندێكى تريش هێز ناخرێتهو هه دان/( -ستان،/-وان،/

 دێك كهقه نديدار بهيوهن، پهكهددا دهگۆڕانى فۆنۆلۆجى قه ش ى لهكان زياتر هاوبهك دێن. پاشگرهيهزنجيره ندار" ناسراون، بهو "اليه

 كان ناسراون.)بڕوانهياسا فۆنۆلۆجييه به بينرێت، كهگۆڕانكارى ده ،ر وشهسه ينهخهكان دهبێت، كاتێك پاشگرهر نهسههيچى له

 ( رجداركراوى مۆرفۆلۆجييانهلۆمۆرفى مهئه

 

 كان:وهرهجياكه كان، تيۆرى نيشانهى فۆنێمهوهى ديوى ناوهدروسته

 ڵگهى بچووكتر، لهكهبۆ يه وهكرێنهوردتر ده وهوهرهى جياكههۆى نيشانهكان بهوى فۆنۆلۆجيدا، فۆنێمهپێڕه له م ڕێبازهپێى ئهبه

 م پێيهن. بهكاندا ههخودى فۆنێمه له ى كهو نيشانانههۆى ئهكان، بهنى لێكچوونى نێوان فۆنێمهستنيشانكردنى اليهڕوو و دهخستنه

رى زمان مترين توخمى پێكهێنهوا فۆنێم كهى كهوه، بهوهيبكرێتهش distinctive featuresكانى وهرهجياكه توانرێت فۆنێم بۆ "نيشانهده

" كه ڕووێتهبخر  و واتايهتوانرێت بهش دهمه، ئه(259: 2008حويى:دى مهمه)محه " جياوازه فۆنێمێكى ديكه ر فۆنێمێك له، ههنييه

 كانى زمان هێشتا پێكدێن لهك، خودى فۆنێمهيهنين، تاڕاده وى فۆنۆلۆجييانهپێڕهى كهيهى بچوكترين پارچه كردنكانى قسهنگهده

 يهى خۆى ههندێك نيشانهين ههكهگۆ ده ]ت[نگى ده ، كه(، بۆ نموونه(Akmajian,others:2001:110 "ى گۆكردنى بچوكترنيشانه
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يان  كهيه،"زۆرتر دروستهنييهك پارچهيه ]ت[نگى ده نێت كهيهگهده وهش ئهمهژێكان، ئه نگهى دهوهرينهلهپووكدا و نه ك گرتن لهوه

بينرێت و ده پكێك نيشانهك چهگمێنتێك وهگيراوى، كپى. سه: پوكى، نيشانه ڵێك لهكۆمه له ك كاتدا بريتييهيهله وهمهنى كهاليهبه

 .(229: 2008حويى:دى مهمه)محه كرێت"ڵدا دهگهى لهڵهمامه

 

 كان:ى فۆنێمهوهرهى جياكهنيشانه

ى وهرهى جياكهزى نيشانهبيرى ڕێبا ى بهشهكى زانستى گهيهشێوه به وان بوو، كهم زمانهكهى )پراگ( يهقوتابخانه ترۆبسكۆى له 

كانى زمانى كانى فۆنێمهوهرهجياكه پێش ترۆبسكۆى، سۆسێر باس ى گرنگى نيشانه ش بكرێت، كهوهبێت باس لهكان دا. دهفۆنێمه

 ش خۆى لهوهئه(، 151: 2010بارتشت:  : بريجيتهڕوو)بڕوانهزماندا خستۆته تيڤى لهتيڤ و پۆزهوا فۆنێمى نێگهى كهوه، بهكردووه

 .يهكهكانى زمانهى فۆنێمهوهكردنى جياكردنهخۆيدا دياريكردن و نيشانه

ى ستهرهآلم بچوكترين كه، بهگمێنتى ڕژێمى زمانه" فۆنێم بچوكترين سه،ى فۆنێم كراوهپێناسه م جۆرهى پراگدا بهقوتابخانه له      

ش مه(، ئه119: 2001حويى:دى مهمه" )محهوهرهتى جياكهى تايبهنيشانه ندێك لهپكێك يان هههچ له ، فۆنێم بريتييهتايى نييهرهسه

ڵێك ر فۆنێمێك كۆمهڵكو هه، بهكراوهتايى ديارينهرهى سهستهرهك كهى پراگدا فۆنێم، وهقوتابخانه وا له، كهدياره وهكهپێناسه له

هاى خۆى تيكى گرنگى و بهى فۆنهوهكانى تر. لێكدانهفۆنێمه له وهكاتهجيايده كه يهخۆى ههت بهى تايبهوهرهى جياكهسيما و نيشانه

 نگهو جووت ده ى فۆنۆلۆجييهكهفۆنێم بچووكترين يه "ترۆبسكۆى پێى وايه . واتهيهكان ههلۆفۆنييهئه بۆ جۆراو جۆرييه

خۆ نين و دواتر ربهسه هێنده نگانهده و جووتهئه ن. واتهمى زماندا ههسيسته نها له( تهOppositionsن()كارهمبهكانيش)ههرهرامبهبه

، يهكاندا ههموو زمانههه كان لهى فۆنێمهوهرهى جياكه( نيشانه123: 2013كان( دانران" )بازيان يونس:وهرهى )سيماى جياكهبناغه به

هۆى ، بهوهكرێتهفۆنێمێكى تر جياده فۆنێمێك له ، كهنگييهكى دهيهنيشانه كه يهوهئه وهزمانى كوردييه ێت بهت بى تايبهوهئه

 .وهكانهنگهوى دهڵهنگدارى/، يان درێژى و كورتى، يان سووكى و قهده–/نگدارى/ و +ده/

 وتوويى لهركهسهڕوو. جاكۆبسن توانى بهكان بخرێتهوهرهجياكه تيۆرى نيشانهبوارى  ڕۆڵى "ڕۆمان جاكۆبسن" له دا پێويسته"لێره      

وتووى سوسێر دابنرێت، شوێنكه به كه ش واى كردووهمهستنيشان بكات، ئهكان دهنگييهده نگ دا، نيشانهبوارى بيستن و گۆكردنى ده

ڕ ر باوهسهى لهكهفۆنۆلۆجييه رهتيۆ جاكۆبسن له يهوهى ترۆبسكۆى ئهوتهشوێنكه يكاتهو ده وهكاتهسوسێرى جياده ى لهوهآلم ئه" به

دواى ڕۆمان جاكۆبسن،  (، له50: 2015ريم:" )هێرش كهزراوهرى دوانى( دامهرامبه( يان )بهى )جووتهوهرهبوونى سيماى جياكه به

ر سهكان دا و زياتر تيشكيان خستهى فۆنێمهوهى جياكردنهستنيشانكردنى نيشانهده چۆمسكى و هاڵى زياتر گرنگييان به 1968ساڵى 

ن, كانيان دياريبكهتييهتايبه و نيشانه وهنهكان لێكجيابكهكۆنسۆنانت و ڤاوڵه كان و توانيان فۆنێمهنگهماى )دركاندن ( ى دهبنه

ڕوو، خستبووهكان نهو كۆنسۆنانته ڤاوڵ  ى بۆ فۆنێمهوهرهى جياكهن نيشانهجاكۆبس ش خاڵێكى جياوازى نێوانيان بوو، چونكهمهئه

 زماندا : ركى فۆنێمن لهش ياساكانى ئهوهى خوارهو خااڵنهئه

 وهۆڕينى واتا، ئههۆى گ ى ببنهوهئه، بێوهكتر بگرنهون، بتوانن شوێنى يهربكهنگيدا دهرى دهورووبهمان دههه نگ لهشێت دوو دهده -1  

 وهڕووى گۆگردن و دركاندن و بيستنه له مان زمان، كهى ههنگهو دوو دهى ئهو واتايهك فۆنێمن، بهبووى يهستهرجهبه نگهو دوو دهئه

خۆن، ربهرديدا دوو فۆنێمى سهزمانى كو  له نگهم دوو دهئه ندهرچه/ هه ب، پ /ك فۆنێم. بۆ نموونهى يهدوو وێنه بنهلێكنزيكبن، ده

،/بير، دا، بۆ نموونهنگهو دوو دهنێوان ئه ين لهكهديدهواتادا به ربگرين، جياوازى لهوهminimal pairترين جووت ر گچكهگهئه چونكه

، وهو لێكچوونيانه نگانهم دهدنى ئهى دركانهۆى نزيكى شوێنى سازگهدا بهكهى زمانهندێك ژينگههه له نگهم دوو دهاڵم ئهپير/، به

ردوو ها ههروه(، هه74: 1990م()محمد معروف: كه چپ م ،)چب كهكتر. بۆ نموونهلۆفۆنى يهئه بنهو ده وهگرنهكتر دهى يهجێگه

 ،. بۆ نموونهوهكتر بگۆڕنهتوانن شوێنى يهندێك باردا دههه نگى /س، ز/ لهده

 

 ناير سگ/ س/   ده                                                         

 س                                 

 ناير زگ/ ز /  ده                                                           
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و جێگۆركێيان  وهكتر بگرنهشوێنى يه وهيانتوانى پێكهوتن و نهركهنگييدا دهرى دهورووبهمان دههه نگ لهر دوو دهگهئه -2

م دوو وا ئهنامۆ بێت، ئه كهزمانه بكات، يان واى لێبكات له لێڵ كهى وشهوهئه واتادا، ياخود بێ گۆڕانكارى له بێپێبكرێت، به

، /بير، زمانێكى دياريكراودا، بۆ نموونه ڕوو لهخرێنهده وهترين جووتهى گچكهڕێگهش لهمهى دوو فۆنێمى جيان. ئهوێنه نگهده

، وهم بارههۆى گۆڕانى واتا، له بێتهى تر، دهكهوهئه يان بهكهريهگۆڕانى فۆنێم، هه به دات، كهنيشانده وهش ئهمهپير/، ئه

كترييدا يه ڵگهتوانرا لهنگييدا بوون و نهرى دههوروبمان دههه ر دوو فۆن لهگهڵێت " ئه( ده201: 2009حويى )د مهمهمحه

بێت بووى دوو فۆنێمى جياوازن". دهستهرجهبه و دوو فۆنهوا ئهگۆرێت، ئهكان نهى واتاى وشهوهئه بێجێگۆڕكێيان پێبكرێت، به

م پێى ئهگونجێت بهكانى زمانێكى دياريكراو، دهكانى دياريكردنى ليستى فۆنێمهكييهرهسه ڕێگه كێك لهيه ڕوو، كهش بخرێتهوهئه

 بێت. ياسايه

ڕووى  ، لهوهكتر بگرنهوتن و توانيان شوێنى يهركهنگييدا دهرى دهورووبهمان دههه مان زمان لهنگى جياوازى ههر دوو دهگهئه -3

ك فۆنێمن. بۆ رى يهنوێنه نگهو دوو دهوا ئهن، ئهواتا بكه ى كار لهوهئه بێ ك نزيكبن، بهيهله وهگۆكردن و دركاندن و بيستنه

زۆرجار  نگهم دوو دهخۆ دانراون، ئهربهدوو فۆنێمى سه به مان شێوههه، به/غنگى/ و ده /خنگى/ى دهوه، شوێنگرتنهنموونه

ى ژينگه /خ،غ/ له كه يهوهمدا ئهكهخاڵى يه ڵگهله نگهم دوو دهكان ناگۆڕن جياوازى ئهيان واتاى وشهكهى شوێنهوهگۆڕينهبه

توانن دا دهك ژينگهيه نها لهمدا تهكهخاڵى يه آلم له، بهوهكتر بگرنهتوانن شوێنى يهڕاست، كۆتايى( دهتا، ناوهرهجياوازدا )سه

 ،. بۆ نموونهوهكتر بگرنهشوێنى يه

 

 مگين.غه مگين خه

 وان.باغه وان باخه

 داغ. داخ       

 

كاتى دركاندن و  ى لهوه، بهوهكاتهك جيادهيهكانى زمان لهنگهنى لێكچوون و جياوازيى دهكان، اليهنگهى دهوهرهجياكه نيشانه     

ى ها شێوهروهن، ههكهكان دروستدهكپه نگهنگدار و دهده نگهو ده وهرێنهلهند دهكانى قوڕگ تا چهژێيه كاندا، تاڵهنگهگۆكردنى ده

كان(، قيوهكان)تهستاوه)وه نگهك، دهكان. وهكانى فۆنێمهوهرهجياكه نيشانه كن لهيهكانيش نيشانهنگهدركاندن و گۆكردنى ده

 :وهى خوارهيهو خشتهك ئه(. وه2008شيد: :عادل ڕهش )بڕوانهمهكان...( بۆ ئهكهكان، كۆسپهكان، الييهكان، لوتييهخشۆكه

 

ى نيشانه

 وهرهجياكه

 ڤ ف غ خ چ ج نگ ن م ش ژ ز س گ ك ت د پ ب

 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كۆنسۆنانت

 - + + - - + + + + - + + - + - - + - + نگدارده

       + + +           لووتى

     + +              كانفريكاتهئه

              + + + + + + قيوو)گيراو(ته

   + +      + + + +       خشۆك

        +        + +   پووكيى

       +       + +     آلشوويىمه

         +         + + لچولێويى
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، /ت/ و/ د/،/ ك/ و/گ/،/س/ و/ ز/، /ش/ و/ ژ/ ،/ج/ و/چ/،/ف/ /كانى /ب/ و/پنگهده دا دياريكراوهكهخشته ك لهوه     

ى ى نيشانهڕێگه كان لهنگهنێوان ده  phonological oppositionىرى فۆنۆلۆجييانهمبههه كرێت بهو/ڤ/،/خ/ و/غ/، ده

  minimal contrastرى مبهتريين هه" گچكهنگدار/ كپى"دهوهستانهوه –ك يهر بهرامبه، بهمهر ئهبه، " لهوهجيابكرێنه وهنگدارييهده

 تيڤى لووتيى" داهاى پۆزهبه /ت، د/ دا له ڵگه، ب/ و /ن/ له/پ ڵگه/ك، گ/ و /م/ له ڵگهله 7. /نگ/يهوهرهكى جياكهيه" نيشانه

نگدارن و كانى /نگ، م، ن/ دهلووتييه نگهده دا دياريكراوهكهخشتهك له(. وه214: 2008حويى: دى مهمه")محهوهخۆيان جياكردۆته

نگى و ده نگدارهنگى /م/ لچولێوى ده، دهنگدارهالشوويى دهنگى /نگ/ مهده ، بۆ نموونهوهكرێنهك جيادهيهله وهى ترهى نيشانهڕێگه له

، پ/ڵگهكى زۆرى لهكاتى گۆكردندا نزيكييه كانى /ب، ت، ك/ لهنگهده بكرێت كه وهبۆ ئه ئاماژه دا پێويسته. لێرهنگدارهن/ پووكيى ده/

ى ى نيشانهڕێگه ، لهكهمهێنانيان يهرههشوێنى به وهتيكييهڕووى سازبوونى فۆنه له رييانهمبههه نگهو دهئه . چونكهيهد، گ/ هه

.  ]نگدارده–[، ]لووتيى–[، ]+لچولێويى[، /نگى /پ, دهدا دياريكراوهكهخشته ك له. وهوهێنهلێكجياكرده وهنگدارييهى دهوهرهجياكه

 .]نگدارده+  [، ]تيىلوو -[، ]لچولێويى+ [نگى /ب/ ده

 

 م:ش ى دووهبه

 

 مۆرفۆلۆجى:ئاستى  و فۆنۆلۆجى ئاستى كديكردنىيهكارله ڕێگاكانى

ر سهيى جياواز بهن، گۆڕان و داڕشتهكهكدى دهيهكارله وهى جياوازهزۆر ڕێگه زمانى كورديدا ئاستى فۆنۆلۆجى و مۆرفۆلۆجى له له

 ڕوو: ێنهبخر  نديدارانهيوهپه نهو اليهكرێت ئهدا دهلێره كان بگۆڕن. بۆيهكى مۆرفێمهرهى واتايى سهوهئه بێهێنن بهكاندا دهمۆرفێمه

 

 Allomorphy and affixation كانپێشگر و پاشگره و لۆمۆرفئه -1

 

محمد  وهم ڕوانگهكرێت، لهستيان پێدهربڕيندا ههكاتى ده له وترێت كهى مۆرفێمێك دهجياوازانه و شێوهزماندا به لۆمۆرف لهئه

ى تردا وهچوارچێ له كه كاردێرفێمێك بهى مۆ جياجيانه و شێوهبۆ ئهك يهك زاراوهلۆمۆرف وه"ئه :ڵێت( ده80: 1990تاح )معروف فه

كرێت هۆكارى بێت. دهكاندا دهمۆرفيمه ڵگهله وهكانههۆى پێشگر و پاشگرهكاندا بهى وشهشێوه بينن". جياوازى لهركى مۆرفێم دهئه

كان دواى ى وشهوهى خوێندنه. شێوهبن كاندهقه يان پێشگر و پاشگر،ڵگواستن( هه و وهشكانه) كانىمۆرفێمه كانىنيشانه ردوو هه

تيكيى و ڕووى فۆنه و نوسينياندا دێت له وهر خوێندنهسهر، گۆڕانكارى بهسه خرێنهكانيان دهپێشگر و پاشگره ى كهوهئه

 :. بۆنموونهوهمۆرفۆلۆجييه

 

     tɸ                                          [dəs]س ده  [dəst]ستده

  ɡ /_z s                [dəzgɨr]زگر ده  [gɨr]+ گر  [dəst]ستده

   b /_z s                [dəzbaz]از بز ده  [baz]+ باز  [dəst]ستده

                                                     / sonorance  +voice +sz  

 

ك وه [s]نگى مدا دهيهم و س ێى دووهنموونه بێت، له وه [s]نگى دواى ده ر لهگهچێت، ئهزۆرجار تياده [t]نگى مدا دهكهى يهنموونه له

 .لۆجى زمانى كوردييهكى فۆنۆ ش ياسايهمهن. ئهوهرهنگى زرنگدهردووكيان دههه كه وه[g,b]نگى هۆى دهكرێت، بهگۆده [z]نگى ده
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 phonetically conditioned allomorphy تيكيى رجداركراوى  فۆنهلۆمۆرفى  مهئه -2  

يدابوونى كانى پههۆكاره كێك لهك يهدات، وهدا ڕوو دهوهمۆرفێمى شكانه له كه يهوهتيكيى ئهرجداركراوى  فۆنهلۆمۆرفى  مهئه

 له كاندا، بۆ نموونهلۆمۆرفهموو ئههه شكردنى لهدابه ت بهبارهكات، سهنگى دهرى دهوروبهر دهسهحوكم له تێكهلۆمۆرف "سيفهئه

بۆ  [s] لۆمۆرفى كۆو كات ئه، ئهنگدار بوو"ده–" كهر كۆتايى وشهگه، ئهوهينهر ناوى تاك كۆبكهگهزمانى ئينگليزيدا، ئه

ر هاتوو گهو ئه"doges"بۆ نموونه[z] لۆمۆرفى كۆو كات ئهنگدار" بوو، ئهتاكدا "+ده نگى كۆتايى لههاتوو دهر گهو ئه " books"نموونه

 "  buses "  ى وشه ك له، وه[iz] بێت بهلۆمۆرف دهو كات ئهكۆتايى هاتوو ئه [z]و   [s]نگى ده به كهى تاكدا وشهنگى كۆتايى وشهده

(Muhamad Ali:1982:10-11هه .)ش پشت وهئه كان بگۆڕن كهى وشهشێوه يهوانهكان لهوهشكانه پێشگر و پاشگره هاروه

زمانى  (  لهun] [رێكردنى پێشگرى ى نهنيشانه گرن. بۆ نموونهكدهدا يهكهوشه ڵگهله ى، كهكهتيكيهفۆنه نهاليه ستێت بهبهده

 ى كهۆنسنانتهك نگهر دهسهخرێتهت و دهوێكهردهش ى لوتى دهكى بهيههكك يهكاتي گۆكردنيدا وه لهريتانيدا ى بهئينگليزى شێوه

 [m].نگى گۆڕێت بۆ دهده  [n]نگى ده ى كهو واتايهبه ،كهتاى وشهرهسه

 

u[n] +productive → u[m] +productive 

 u[n] +thinking  → u[m] +thinking 

 u[n] +convincing → u[m] +convincing  

 

  [m]نگى گۆڕێت بۆ دهده  [n]نگى زمانى كورديشدا  ده له

 b +m n+b        [bərambər]ر رامبهبه [bər]ر+ به[an]+ ان[bər]ر به

 [ॽəmbər]ر مبهعه    [ॽənbər]رنبهعه

 [mi:mbər]ر ميمبه     [mi:nbər]رمينبه

 

گۆڕێت بۆ بێت ده وه نگى ]ب[دهپێشله نگى ]ن[لهزۆرجار ده ، چونكهيدابووهپه وهكى فۆنۆلۆجييهيهنجامى پرۆسهئه ش لهم ياسايهئه

 ك لهگۆبكرێن، وه مترين وزهكهى بهوهش بۆئهمهن،ئهكهدروستبوونياندا ده شدارى لهنگى ]ب، م[ لچولێو بهى دهوهر ئهبه]م[، له

 :  وهتهڕوونكراوه وهخواره

 

 ]ن[                    ]ب[                                      ]م[  

 نگدار+ده           نگدار                    +ده    نگدار                 +ده      

 ى+لوتي             ستاو          + گيراو / وه  + لوتيي                           

 + لچولێويى          + لچولێويى                           ىي+دانيي و پوك       

 

 

ى مۆرفێمى كۆ /_ ان/ جياوازانه و شێوهى ئهوهرئهبهوان... / له-يان ،-ان، -كانى مۆرفێمى كۆ / مۆرفه له كهريهزمانى كورديدا هه له      

، وهكانى ترى كۆكردنهتى دابنرێت و مۆرفێمهڕهمۆرفێمى بنه ان/ به-كرێت/پێى ياسا گۆڕاون. دهبه يهيان ههوهنهركى كۆكردمان ئههه

كى گشتى يهشێوهوا بهلۆمۆرف، كهكانى دروستبوونى ئههۆكاره له كێكهى فۆنۆلۆژى يهژينگه. كتر دابنرێنلۆمۆرفى يهئه ميان بهرجهسه

 م داڕشتهكرێت و لهستپێدهده underlying representation ى قووڵنواندنى داڕشته به مۆرفى فۆنۆلۆجييانهلهدنى ئهسنكر په "له

دى مه)محه "ردا بێتسهگۆڕانكارييان به نگهن و ڕهكهكان كاريان تێدهفۆنۆلۆجييه_( مۆرفۆ)ياسا  چين، كهردهده وهتيهڕهبنه

دا كۆتايى بڕگه ر لهگهئه ]نگدار ده - [ نگى كپده بێت بهده]نگدار + ده [نگدارنگێكى دهده /د/ خشپه (، بۆ نموونه18: 2010حوى:مه

  تكار/(/به د + كار/ بێت.)/به
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 morphologically conditioned allomorphyرجداركراوى مۆرفۆلۆجييانهلۆمۆرفى مهئه-3

 

 ڵگهكان لهكانى مۆرفيمهناسراوه تيكيى، پۆلهرجداركراوى فۆنهمهلۆمۆرفى وا ئهى كهوهر ئهسه تيشك خرايه وهرهسهكو لهروههه

زمانى  ،" لهنموونهبۆ ون. كهردهده وهڕووى مۆرفۆفۆنۆلۆجييه ى جياواز لهشێوه زماندا، به رجداركراودا لهتيكيى مهگۆڕانكارى فۆنه

، تێبينيى  a/ finalityر ڤاوڵى /سهچێتهده كهكرێت هێزه( بۆ زياد ده-ityو كاتێك پاشگرى ) يه /iر /سههێز له fInal8 ىئينگليزيدا وشه

 ڵگهله راووردكراوهى بهوهئهك ، وهرهسههێزى له fInal ىمى وشهكههى يهكوو بڕگه، وهيهنێوان شوێنى هێزدا هه كرێت جياوازى لهده

ى  /iر/سهى بێهێزى لهنيشانه ، كاتێك كهم جياوازهى دووههبڕگه له كهتى ڤاوڵهچۆنيه وهله ، جگه finAlity ىى وشهم بڕگهدووهه

 ينهخه( دهian-پاشگرى ) كه mAgicى وشه له هاروه. ههfinalityى وشه له يه/a/ واوى ڤاوڵى ته كهوهجێگره ، واتهيهكهكۆتايى زنجيره

بينين گۆڕان ده mAgi[k]alى ر وشهسه ينهخهده /al-پاشگرى / آلم كه، بهوهخوێنرێتهده ]ش [نگى ده به magI[s]ian بێت بهر، دهسه

كن بۆ ك يهوه تيى ڤاوڵ ، دانانى هێز و چۆنيهوهوانهێچهپ ، به[sh] گۆڕدرێت بهده /k/ دقه-كۆتايى  ، دانانى هێز و كۆنسۆنانت لهيههه

گۆڕێت، پێى پێشگر و پاشگر دهزمانى كورديشدا شوێنى هێز به . له(A.Spencer:2001:10054) :)بڕوانه ك"ريهسه چنهده واته كهدهقه

 ،بۆنموونهكێشن، لكێن زۆرجار هێز ڕادهده وهى ئاڵۆزهڕسته به ى كهو الگرانهئه

 

 CVC/CVCو'تم / /كه 

 /CV'C/CVCCوتم/     كه /'ڵهه/

 

نگى رههكى ڕوون و ئاشكرا، فۆنۆلۆجى فهيهشێوه نگى زمان بهمى دهڕۆنان و سيسته كدى كردنى وشهيهڕاى چۆنێتى كارلهرهسه         

ندا، ڕۆنا وشه تى لهتايبه كارهێنانى مۆرفۆلۆجى بهئاستي به دات. بۆ نموونهربڕينى زمان و مۆرفۆفۆنۆلۆجى دهكانى دهشێوازه گرنگى به

 وهنگييهرههرى فۆنۆلۆجى فهوروبهده ى بهكراوانهر نهسهچاره و كێشهنێوان ئه كارهێنانى ياساكانيى فۆنۆلۆجى لهها سنورى بهروههه

كاندا  كانهوو زمانهمهه له م ئاستانهها گشتێتى ئهروهن. ههكهكتر دهيه نگى كار لهمى دهكانى مۆرفۆلۆجى و سيستهئاسته ك لهيهژماره

 و ئاستانهشێكى ئهندى خۆى  بهمهپێى تايبهر زمانێك بههه كرێت بگوترێت كهاڵم دهبه وهكانهى ئاستهڕووى ژماره له ك وايهكو يهوه

 هێنێت.كاردهبه

 

 Assimilation  نگلێكچوونى ده -4

 

كاتى بن لهكان ئاسان دهنگهگۆكردنى ده نێت كهيهگهده وهش ئهمهسێى بچێت، ئهنگى هاو ده ى لهوهنگێك بۆ ئهگۆڕانى ده له بريتييه

كاتى  كان لهى ماسولكهوهكانى ئاخاوتن و ڕێكخستن و گونجانى جواڵنهندامهبۆ بارودۆخى ئه وهڕێتهگهش دهمهربڕيندا. "هۆى ئهده

زمانى كورديدا  له يهم دياردههاوسێكاندا. بوونى ئه نگهناو دهيدابوونى لێكچوون لهى پههۆ  بێتهش دهم كردارهكاندا، ئهنگهگۆكردنى ده

م ئه (، چونكه138: 2015ح:و ساڵهكاندا")پێشرهنگهگۆكردنى ده كاربهێنرێت لهبه مترين وزهكه كه وهكايهدێته وهستى ئهبهمهبه

ردوو ندێك جار هه( هه 46: 2010عروف: د مهمه")محهوهبنهكتر نزيك دهيه نگى جياواز لهده دوو  دات، "كهكاتێك ڕووده يهديارده

 :وهشهدوو به كرێت بهش دهمهبينرێت. ئهزارى سلێمانيدا ده شێوه له تهم حاڵهزۆرى ئه كيان لێدێت، بهك يهواوى وهته به كهنگهده

 

 واو لێكچوونى ته -1

گۆڕێت بۆ ى " فۆنێمى كارتێكراو دهو واتايهى هاوسێى لێدێت، بهوهك ئهگۆڕدرێت و وهواوى دهته دا فۆنێمێك بهلێكچوونه م جۆرهله

ر كۆنسۆنانت سهريى كۆنسۆنانت لهكاريگه نگ بهش لێكچوونى دهمه(. ئه221: 2013ژار قادر: ر بچێت" )ههفۆنێمى كارتێكه ى بهوهئه
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ك (. وه125: 2013حمان: ڕه : ناهيدهبات. )بڕوانهناوى ده complete harmonyواو هاڕمۆنى ته ر بهندێك لێكۆله، ههوهگرێتههد

 :وهى الى خوارهمانهئه

 ينهخه، كاتێك فۆنێمى /د/ ده، م، ر .../ كۆتاييان هاتبێتكانى / ز، ت، ڵنگهده به كهمى وشهكهش ى يهر بهگهدا، ئهى ناسادهوشه له -1

 دێت.ى لێكهمى وشهكهش ى يهنگى كۆتايى بهك دهوه كهمى وشهش ى دووهمى بهكهنگى يهوا دهريان، ئهسه

 

 ساززاندان(-ساز + )

 ولێر()ههدرت تێ ( ت +)دێدڵ

 گوڵاڵن دان( -+)گوڵ 

 رێ بم مه رێ بم + ده

 

 گۆڕدرێت بۆ /م/دواى فۆنێمى /م/ دا دێت، فۆنێمى /ب/ ده به كهندێك جار فۆنێمى /ب/ هه -2

  رێم مه ڕێم بده

 ممهشه مبهشه

 لێم مه لێم بده

 

 بێت.مان گۆڕان دهدێت، ديسان توش ى هه پاش يان پێش فۆنێمى /ت/ وه فۆنێمى /د/ كاتێك له -3

 نگى /ت/.پاش ده نگى /د/ لهده –أ 

 انمادددان(-مات + )

 ددارخه دار( -ت+ )خه

 فۆنێمى /د/پێش فۆنێمى /ت/ -ب

 برتتان تان( -برد + )

 كرتتان تان(-كرد + )

 

 وهلێكچوونى پێشه به ، كهبووهنگى دواى خۆى ههر دهسه ريى لهكاريگه وهنگى پێشهمدا دهم و دووهكهخاڵى يه وا لهكه شايانى باسه   

progressive assimilation به ، كهبووههه وهنگى پێشهر دهسه ريى لهكاريگه نگى دواوهمدا دهيهخاڵى س ێ برێت، لهناوده regressive 

assimilation برێت.ناوده 

 

 واولێكچوونى ناته -2

ردا سهسيماكانى فۆنێم گۆڕانى به ك لهڵكو سيمايهى هاوسێى ناگۆڕێت، "بهو فۆنێمهواوى بۆ ئهته به كهدا فۆنێمهياسايه م جۆرهله

 گرێت:خۆ دهند جۆرێك لهش چهيهم ديارده( ئه222: 2013ژار قادر:دێت")هه

 

 وهە]نگدارى +ده[ڕووى  ياساى لێكچوون له -ا

 : بۆ نموونه

 . گۆڕانى /ش بۆ ژ /. ژمكو ده تموشك-ا

 ]آلشوويىمه قهڕه+ [،]نگدارده -[،]+ خشۆك[/ش/  

 ] آلشوويىمه قهڕه+  [،]نگدار+ ده[،]خشۆك +[/ژ/   
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 م. گۆڕانى /ت بۆ د/ د دێنبۆ  دێنم  ۆتب -ب

 ]دانيى+ [،]نگدارده -[،]+ گيراو[ت/ /

 ]دانيى+ [،]نگدار+ ده[،]+ گيراو[د/ /

 ]نگدارده[++  ]نگدارده[+  ]نگدارده-[+  ]نگدارده+ [بنم جۆرهى بهكرێت ياساكهدا دهوهرهكانى سهنمونه له

 

 وهە ]نگدارى ده - [ڕووى  ياساى لێكچوون له-ب

 :بۆ نمونه

 . 9كرتتان تان( -كرد+)

 چێشتن. چێژتن

 نوێشتان كرد.  نوێژ + تان

 ]نگدارده-[+  ]نگدارده- [  ]نگدارده-[+  ]نگدارده+ [بنم جۆرهى بهكرێت ياساكهدا دهوهرهكانى سهنمونه له

 

 وهڕووى قورسبوونهياساى لێكچوون له -پ 

ى ش ى دواوهى بهوهنجامى نزيكبوونهئه ش لهمهكرێت، ئهبێت قورس گۆ ده ، ۆ/ وه انگى ڤاوڵى /دواى ده له /ت/نگى ، دهبۆ نموونه

 ،رم. بۆنموونهاڵشووى نهو مهرهزمان به

 قورس ]ت [ ت+ ا/ ۆ 

 تاڵ-

 تۆز -

 

 وهڕووى سازگه لهياساى لێكچوون  -ت

/ن/  راورد بهبه ربڕين بهو بۆده لچولێوييه /م/ كه نگى /ن/ بهربڕينى دهى " دهوهبۆ ئه وهڕێتهگهدهم/  نگى /بۆ ده /ننگى /گۆڕانى ده

 ،( بۆ نموونه125: 2013حمان : ڕه ت")ناهيدهوێ مترى دهى كه، وزهئاسانتره

 ]دانيي و پووكيى+  [،]نگدار+ ده [،]تيى+ لوو  [/ن/          ر رامبهبه ررانبهبه

 ]لچولێويى+  [،]نگدار+ ده [،]تيى+ لوو  [ر             /م/ مبهعهرنبهعه

 ر     ميمبه رمينبه

                   

 وهڕووى لێوخڕكردنهياساى لێكچوون له-د

و بوونى ئههاوس ێ بنهده آلم كه، بهدا نييهڵگهيان لهوهتى لێو خڕكرنهكاتى گۆكردندا سيفهخۆيان له، وهگرێتهده نگانهو دهئه م جۆرهئه

ر گهت ئهتايبهى بگۆنجێن. بهوه، بۆ ئهوهگۆڕێت بۆ لێوخڕكرنهمانيش ده، گۆكردنى ئهڵدايهگهى لهوهى لێوخڕنهنيشانه ى، كهنگانهده

 ت.وێ ، وو ، ۆ / بكه كانى /ونگهپێشده كهگۆڕاوه نگهده

 كووڕ، دوور

 بۆر ، زۆر

 كورد، كوڕ 

، دا نييهڵگهيان لهوهتى لێو خڕكرنهكانى /ك،ب،ز .../ سيفهنگهده كه وهبێتهڕوون ده وهين ئهبكه وهرهكانى سهيرى نمونهر سهگهئه

 گرن. ردهوان وهتي ئهمان سيفهوو ، ۆ / هه،  كانى / ونگهپێشده ونهكهاڵم كاتێك دهبه
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  Non-concatenative morphology يى  زنجيره-مۆرفۆلۆجى نا-٥

 

 نگهكان و دهڤاوڵه نگهڵكردنى  دهتێكه كانيان لهوشه بي و عيبرى( كهرهكانى )عهتى زمانهتايبهكانى جيهاندا، بهى زمانهزۆربه له

 نگهاڵم دههێنن، بهكان پێكدهنگى و واتاى وشهرههى فهكان  كرۆكيى وشهكۆنسنانته نگهشدارى كردنى دهكان پێكدێت. بهكۆنسنانته

 . نكهده ى دياريكراوداMorphosyntactic"10مۆرفۆسينتاكتيك "ى وهڕوونكردنه ش ى لهكان هاوبهڤاوڵه

بێت ر ناديار دهبكه كرێت بهده كاتێكدا كه (، لهبهتهكه) بێت بهنووس ي( ده -writeكو )وه یكى ئاساييهى وشهشێوه بيدارهزمانى عه له

ر نادياردا بكه ى لهكه( و هاوشێوهلهعه)فه بێت بهكات"   ده"ده ( واتهdoكو )كى وهيهى وشهها شێوهروهنووسرا(. هه - كوتيب)  به

(، CVCVC) يهيهم شێوهكان بهكان و ڤاوڵهى كۆنسنانتهتێكدا زنجيرهر حاڵههه بكرێت له و وشانهر تێبينى ئهگه)فوعيل(. ئه بێت بهده

ی كان ڕۆڵكۆنسنانته نگهديار. دهر نار ديار و بكهكو بكهوه ن، بۆ نموونهكهنگى دروستدهرههكان واتاى فهكان و ڤاوڵهكۆنسنانته نگهده

 .يهكاندا ههى وشهپيشاندانى شێوه كانيش ڕۆڵي گرنگييان لهڤاوڵه نگهو ده يهدا ههواتاى وشه كيان لهرهسه

 

   ر نادياربكه                              ر ديار  بكهكان                                                               شێوه   

  CVCVC                                گ                   ئاوازي ڤاوڵ ڕه    +a                 ئاوازي ڤاوڵ u-i   

 تاب                                    كوتيبكتب                    كه                                                        

 عال                                    فوعيل  فعل                   فه                                                         

 

 كانى /ر نادياردا ڤاوڵهبكه اڵم له، بهكۆتايى هاتووه /aنگى /ده به كهر دياردا ڤاوڵى مۆرفێمهبكه ، لهوهڕوونكرايه وهرهسهكو لهروههه      

u-i/ نگى /وا دهنێت، كهيهگهده وهش ئهمهن، ئهكهشدارى تێدادهبهa/ كانى /بۆ  ڤاوڵه گۆڕاوه u-i/ ، كى يهديارده به كه

گيرێت، فۆرمى كاتى ردهوه كهبوردووى كردارهگى ڕانهڕهر ناديار،  ى بكهزمانى كورديدا بۆ ديارده آلم لهنرێت. بهمۆرفۆفۆنۆلۆجى داده

ر ناديار بردووى بكهڕانه ر ناديار ڤاوڵى /ا/ و بۆ كارى گۆڕدرێت، "دروستكردنى كارى ڕابردووى بكهده كهپێى كاتى كردارهنادياريش به

ر ڤاوڵى /ا/ ى بكه وان پێيان وايهندێك زمانه(  هه64: 1988ريدون عبدول : : فهلكێن) بڕوانهده وههیى ناديارينيشانهبه /ڤاوڵى /ێ

م ك ئه. وهييهۆنۆلۆجى زمانى كوردكى مۆرفۆفيهش دياردهمهبووردوو ئهر ناديارى كاتى ڕانهبكه /گۆڕێت بۆ /ێناديارى كاتى ڕابووردوو ده

 :وهرهواى الى خيهخشته

 

 ر نادياربووردووى بكهڕانه ر ناديارڕابووردووى بكه چاوگ ژ

 چێژرێده چێژرا شتنچه 1

 ڕێژرێده ڕێژرا داڕشتن 2

 پارێزرێده پارێزرا پاراستن 3

 

 : نكرێدى دهكاندا بهوشه لۆجى لهدوو گۆڕانكارى موۆرفۆفۆنۆ  كرێت كهبينى دهتێدا وهرهكانى سهنموونه ك لهزمانى كورديدا وه له

مدا فۆنێمى ى سێههنموونه ها لهروهم، ههم و دووههكههى يهنموونه ك لهبۆ /ژ/ وه م: فۆنێمى /ش/ گۆڕاوهكههگۆڕانى يه -1

–/ كۆنسنانته كاندا فۆنێمهى بارودۆخهزۆربه له كهبكرێت وهبۆ ئه كرێت ئاماژهدا دهبۆ /ز/ . لێره س/ گۆڕاوه/

 دات بهدهوڵهه ميشهمرۆڤ هه ،زماندا له كان، چونكهنگدار/ييه/+ده كۆنسنانته گۆردرێن بۆ فۆنێمهكان دهنگدار/ييهده

  /ێ -ا/  بۆ / -مدا مۆرفێمى /ى سێههنموونه له كه وهش ڕوونبكرێتهوهكرێت ئهت، دهخشێزۆرترين واتا ببه مترين وزهكه

 .وهبوارى ئيكۆنۆميكردنه چێتهده م وشانهگۆڕانى ئه برێت،گۆڕانى مۆرفۆفۆنۆلۆجى ناوده ش بهم دياردانهئه، گۆڕاوه

ر ش  گۆڕينى كاتى ڕابووردووى بكهمهئه ، كهگۆڕاوه  /ێ -ۆ /ا/  ب -ى كاتييدا /وهمۆرفێمى شكانه م: لهگۆڕانى دووهه -2

 ر ناديار.بووردووى بكهبۆ ڕانه وهنادياره
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 نجامئه

 :وهى الى خوارهم خاآلنهيشتين بهدا گهيهوهم توێژينهنجامى ئهئه له

و  كههێنرێت بۆ تێكچڕانى يهكاردهك بهيهك زاراوهو وه خۆ نييهربهزمانى كورديدا مۆرفۆفۆنۆلۆجى، ئاستێكى سه له -1

 كانى ئاستى مۆرفۆلۆجى و فۆنۆلۆجى.داڕشته

 .وهقنهتهياساكانى فۆنۆلۆجى ده پێش كانى ئاستى مۆرفۆلۆجى  لهكرێت بگوترێت، ياسا و داڕشتهزمانى كورديدا، ده له -2

و  ى واتاى وشهوهئه بێهێنن بهكاندا دهو مۆرفێمه ى  وشهر داڕشتهسهگۆڕان به كهردوو ئاستهكگرتنى ههنجامى يهئه له -3

 كان بگۆڕن. مۆرفێمه

 كان وندهبه هۆى )پێشگر و پاشگرى مۆفێمهزمانى كورديدا، به نێو ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجى له -4

 يدابوونى مۆرفۆنۆلۆجيدا.په ن لهگار زۆريان ههڕۆڵى هێز و... ( ڕۆلێكى ئێج 

 

 :پەراوێزەکان

                                                      
 ى پراگ : قوتابخانه 1

كرد، ده ىترايهكانى سۆسێر دا بوون، ماتسيۆس ڕابهرى بيروبۆچوونهژێر كاريگه له كان، كهوانييهزمانه ناوبانگهبه قوتابخانه له كهێكيه

 (. 85-83: 2013: دارا حميد:كانى )ترۆبسكۆى، جاكۆبسن، فێرس، هاڵيداى ( بوون. )بڕوانهوانهديارترين زمانه

م وتههرگى حهبه ( لهGrundzuge der phonologieناونيشانى  ) ڵمانى بهزمانى ئه به 1939ساڵى  ى تربتسكۆى لهناوبانگهبه و كتێبهئه 2

ترۆبتسكۆى  ىبوارى مۆرفۆفۆنۆلۆجي ت بهباره. سهرگێڕاوهبۆ زمانى ڕووس ى وه م كتێبهئه 1960ساڵى . لهوهتهوكراوهاڵ ب  TCLPگۆڤارى  له

 وانيش:ئه وهى بآلوكردۆتهوهس ێ لێكۆڵينه 1934 – 1929نێوان ساآلنى  له

 .sur la morphonologie ىى مۆرفۆفۆنۆلۆجيربارهده-ا

 .Gedanken Über Morphonologieمۆرفۆفۆنۆلۆجييا   ت بهبارهك سهيهند بيرۆكهچه-ب

م ر ئهسه" لهdas morphonologishe System der russischen Spracheوى زمانى ڕووسييدا""پێڕه له ىكارهێنانى مۆرفۆفۆنۆلۆجبه-پ

:  بێت)بڕوانهكى ههيهوهند توێژينهچهوانى پێويستكرا كهوى زمانهپێڕه ت بهبارهسه يهوتۆى ههش دۆخى ئاستى تيۆرى گرنگى ئهمايهبنه

 (159: 2010بارتشت:  بريجيته

 ، كهيهخۆى هه ت بهتايبه ىفۆنۆتاكتيك ىر زمانێك ياسادياريكراودا، هه ىزمانێك ڵكردنى فۆنێم لهنگ و تێكهده له يهوهلێكۆڵينه 3

( بۆ ىڕاست و كۆتايتا،ناوهره)سه ، لهگرن، بۆ نموونهكدهجياوازدا يه ىشوێن له ن، كهكهكان دهى ڕيزبوونى فۆنێمههو ڕێگايانئه ىسفوه

يان كۆتايي  (exhaust) ڕاستناوه نها لهتوانێت تهده /gz/ خشۆك نگىده ستان + هێشوهئينگليزيدا وه ىزمان ، لهنموونه

(legs) وهڤاوڵه ىدوا رگيز لهڕووبدات و هه وهپێشه نها لهتوانێت تهده /ه/نگى ها دهروهتادا ڕوونادات. ههرهسه اڵم لهڕووبدات، به 

 ((Bussmann:1996:901ڕوونادات" 

وا كات، كهده فۆنێمانه و تاكهى ئهتێيدا باس  ، كهكارهێناوهسازى بهنگوشهى دهسووڵ  زاراوهبدوڵاڵ حوسێن ڕهزمانى كورديدا، عه له 4

مۆرفێمێك.  بێتهگرێ و دهڵدهك ههفۆنێمێك واتايه ندێك جار تاكهڵێت ههو ئاستى سينتاكسدا، ده ىئاستى مۆرفۆلۆج له يهڕۆڵيان هه

بدوڵال : عه مۆرفێم.  )بڕوانه بن بهدهسازيدا سازى و ڕستهئاستى وشهفۆنێم و له بن بهنگسازيدا دهئاستى ده له فۆرمانه م جۆرهئه

 ( .277-276: 2015سووڵ:حوسێن ڕه

 وهكهيهبڕگه له وهى گۆڕا، يان گواسترايهكهر هێز شوێنهگهكان، هێزى فۆنيم،" ئهكانى گۆڕانى فۆنێمههۆكاره له كێكهشوێنى هێز يه 5

-زمانى ئينگليزيدا )جوێن ، لهى، بۆ نموونه، يان تێكدانى واتاكهكهواتاى وشه ىگۆڕان ى هۆ  بێتهده وهدا ئهمان وشههه تر لهى كێكبۆ يه

insultتۆماركردن( ،)- recordر سهله كهر هێزهگهناو، ئه بنهكان دهوشه وهربگرين ئهم وهكهيه ىر بڕگهسهله ىكرهر هێزى سهگه(، ئه

 (Muhamad Ali:1982)كردار"  بێتههد كهربگرين وشهوهى كۆتاي ىبڕگه
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 ن : بێاليه 6

م اڵ ى مۆرفێم  ناگۆڕن. بهشدا واتا و شێوهوهڵ ئهگهى هێز لهوههۆى گواستنه و نابنه ر هێز نييهسهرييان لهكاريگه ن كهوانهئه

 بگۆڕن. كهنگى كۆتايى وشهده كه يهشيان ههوهتواناى ئهن و كهى هێز دهوهر گواستنهسهرى لهكاريگه ن كهوانهكان ئهندارهاليه

 نگ، بانگ(.نگى/نگ/ ڤاوڵ دێت. )دهپێش ده له ميشهزمانى كورديدا هه له 7

 .رهسهكييان لهرههێزى سه دێت كه و واتايهبه ،كانكاپيتاڵه فۆنێمه 8

 : رچاوانهم سهئه بۆ زانياريى زياتر بڕوانه - 9

 (.1976حمانى حاجى مارف:وڕهئه -1

 (.59 -57: 2000ر ئيبراهيم)دولبه -2

 .2013ژار قادر: هه -3

م ى ئهستهره. كهسينتاكسه كه يهركى ڕێزمانى ههى تريش ى ئهكهشهو به شێكى مۆرفێمێكهبه كهوشه كه يهوهئه كهندييهمهتايبه 10

 كانى فرێز و ڕستهستهرهنديى ڕێزمانى نێوان كهيوهپه نوێنن، "كهدهCliticكان كهو نوسه هو كانى شكاندنهش مۆرفێمهيهداڕشته

 (. 233:  2013رزان:ن" )ئومێد بهكهى مۆرفۆسينتاكسدا دهپێكهاتنى دروسته شدارى لهن و بهخهڕێكده

 

 كان:كوردييه رچاوهسه

 

(، 1) ڕاست و خوارودا، ژمارهزارى كرمانجى ناوه كانى لهمۆرفۆسينتاكسييه ستهرهكهراوردێكى (، به2013رزان برزۆ)ئومێد به .1

 رميان.گۆڤارى زانكۆى گه

ى ى موكريان، چاپئاستى فۆنۆلۆجى و سينتاكس ، چاپخانه ندى ئاستى مۆرفۆلۆجى بهيوه(، په2013بازيان يونس محێدين ) .2

 ولێر.م ،ههكهيه

 م.كهنج، چاپى يهى گهكانى زمان، چاپخانهتيۆره ن لهاليه ندێهه(، 2014دارا حميد محمد) .3

ى هێڤى، م، چاپخانهكهم، چاپى يهكهرگى يهكوردى، به –وانى ند باسێكى وردى زمانه(، چه2015)سووڵبدولال حوسێن ڕهعه .4

 ولێر.هه

 ولێر.م، ههكهى ئاودێر، چاپى يهكانى كتێبخانهسازى زمانى كوردى، بآلوكراوه(، وشه2013يى)بدولواحيد موشير دزهعه .5

م، ككهرگى يهم، بهردهخش ى سهو په زگاى چاپك بۆ زانستى زمان، دهتايهره(، زمان زانستى زمان سه2001حويى)دى مهمهمحه .6

 سلێمانى.

 سلێمانى. م، زانكۆى كهرگى يهتيك، بهتيك و فۆنۆلۆژيى، فۆنه(، فۆنه2008حويى)دى مهمهمحه .7

 م ، زانكۆى سلێمانى.رگى دووهتيك و فۆنۆلۆژيى، فۆنۆلۆژيى، به(، فۆنه2008حويى)دى مهمهمحه .8

 نج، سلێمانى.ى ڕهخانهكانى ڕێزمان، چاپ(، مۆدێل و مۆدێله2009حوى)دى مهمهمحه .9

 م، سلێمانى.كهرگى يهكوردى ( بهكان، )مۆرفۆلۆژيى كداچوونى پێكهاتهيه(، مۆرفۆلۆژى و به2010حوى )دى مهمهمحه .10

 ولێر . وانى، هه(، زمانه1990محمد معروف فتاح ) .11

 ولێر.كياندا، ههزارى باڵه شێوه له و سنورى بڕگه( ، ڕۆنانى بڕگه2013ژار قادر ئيسماعيل )هه .12

 

 كان:زانكۆييه نامه

 

ى ماجستێر، زانكۆى سلێمانى، ى مۆرفۆسينتاكس دا، نامهشتهداڕ  كان له( ياسا مۆرفۆفۆنۆلۆجييه2015لى )ح عهو ساڵهپێشره .13

 سلێمانى.
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 ى دكتۆرا، زانكۆى سلێمانى. روو، نامهكرمانيى سه -(، فۆنۆلۆژيى زمانى كوردى2008شيد قادر)عادل ڕه .14

 ددين.الحهر، زانكۆى سهى ماسته(، ناديارى، نامه1988د)مهبدول محهيدون عهرهفه .15

 كانى زمانى كوردى،ماجستێر، زانكۆى سلێمانى.فۆنۆلۆژييه -ژان و سايكۆ(، زمانپ2013ليل)خهحمان ڕه ناهيده .16

ى ماجستێر، زانكۆى سلێمانى، زمانى كوردى و فارسيدا، نامه راوردێكى مۆرفۆفۆنێمى له(، به2015ميد)ريم حههێرش كه .17

 سلێمانى.

 

 كان:بييهرهعه رچاوهسه

 

 .ر، مصةر ي، القاهالقاهره ةالصوت اللغوي، جامع ةدراس(، 1997احمد مختار عمر ) .18

 ، مصر.ةاملختار، القاهير  ة، مۆسسةانيثال ةبعطأ.د.سعيد حسن بحيرى، ال ة، ترجمة(، مناهج علم اللغ2010بارتشت) ةبريجيت .19

 ال البيت،عمان ،االردن. ة، جامعMORPHO-PHONOLOGY(، علم الصرف الصوتي 1998عبدالقادر عبدالجليل) .20

 

 كان:ئينگليزييه رچاوهسه
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