
 JILL.2020.35784.1182/10.22099  شناسة دیجیتال مقاله:   2538 - 3582شاپای الکترونیکی: 

 های ایرانیشناسی گویشزبان

  51 – 25شماره صفحات: ( 1399)بهار و تابستان  1، شماره 5 سال
 

 بست در کردی کلهری ایالمیواژه

 

  4، طیبه خوشبخت3، غالمحسین کریمی دوستان2زاده، مهدی مهدی*1حبیب گوهری

 ایران.ایالم، ، اسالمی دانشگاه آزاد واحد ایالم، ،همگانی شناسیاستادیار زبان -1

 ایران.ایالم،  ،اسالمی دانشگاه آزادواحد ایالم، ، همگانی شناسیدانشجوی دکتری زبان -2

 .ایرانتهران،  ، دانشگاه تهران،همگانی شناسیاستاد زبان -3

 ایران.ایالم، ، اسالمی دانشگاه آزاد واحد ایالم، همگانی، شناسیاستادیار زبان - 4

 چکیده  

 مقاله: ةتاریخچ
 98 ماهآذر 27دریافت: 
 99 مـاهفروردین 25 پذیرش:

از که هم بعضی  هستند ها واحدهای زبانی حد واسط بین واژه و وندبستواژه
حاضر با هدف  پژوهشهای وند را دارند. ویژگیاز خصوصیات واژه و هم بعضی 
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 دمهقم. 1

شوند. بست نامیده میدیگری از تکواژهای وابسته وجود دارند که واژه ۀعالوه بر وندها، طبق

های (. سازه337: 2006، 2و استونهام 1باشند )کاتامباها حد فاصل بین وند و واژه میبستواژه

ها، رفتارها و ویژگیهر کدام از این سازه یابند.بست نمود میزبانی به سه صورت واژه، وند و واژه

ا هاصول زبانی به توصیف پدیده ۀشناسان همواره در تالش هستند تا با ارائهای خاصی دارند. زبان

-که همواره توجه زبانباشد مییکی از موضوعاتی بست واژههای زبانی بپردازند. و بررسی جهانی

آید، ای است که به دنبال واژه میبست، تکواژ وابستهواژه است. کردهشناسان را به خود معطوف 

دهد؛ از یک سو مانند وندها بست رفتاری دوگانه از خود نشان میواژه نیست. واژهساخت واما جز

د. دهاز سوی دیگر همانند واژة مستقل، نقش دستوری را نشان می و به پایه و میزبان نیاز دارد

زبان  شناختی یکهای زبانی، در تحلیل نظری یا ردهدیگر سازهها از بستشناسایی و توصیف واژه

ه پرداختها در گویش کردی کلهری بستدر این مقاله به بررسی و توصیف واژه نماید.ضروری می

شی، های گویبندیهای زبان کردی است که در دسته. گویش کردی کلهری یکی از گویششودمی

شود. در محسوب می 3گیرد. زبان کردی زبانی پیوندیمیدر شاخۀ جنوبی از زبان کردی جای 

اند مشود، پایه ثابت میهای پیوندی برای ساخت واژة جدید پسوند به پایه کلمه افزوده میزبان

 گیرد. افزایی صورت میسازی با وندو واژه

 

 . پیشینه پژوهش2

، 4)کالونس آمده استوجود به« دادنتکیه»به معنی  «klino»یونانی کلمۀبست از واژه

های هند و اروپایی ( در مطالعات تاریخی زبان1892) 5ها را اولین بار واکرناگلبست(. واژه7: 1982

در ( 1977زوئیکی )(. 19: 1977، 6ها را عناصر جایگاه دوم نامید )زوئیکیشناسایی کرد و آن

ها بست در زبانتقسیم کرد. دربارة واژهها را به انواع ساده و ویژه بستنیمۀ دوم قرن بیستم، واژه

                                                             
1 F. Katamba  
2 J. Stonham 
3 agglutinative 

4 J. Klavans  

5 J. Wackernagel 

6 A. Zwicky 
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ها ترین آنجملۀ مهم که ازاند های زیادی صورت گرفتههای مختلف مطالعات و بررسیو گویش

(، 1991) 2(، اسپنسر1990) 1(، تیلور1985(، کالونس )1977توان از کارهای زوییکی )می

( 2008) 6( و روسی2003) 5الدو(، آیخن1995) 4(، هالپرن1993(، کاتامبا )1992) 3اندرسون

ر اند. دها معرفی کردهبست در سایر زباننام برد. این مطالعات الگوهایی را برای تشخیص واژه

های غیر ایرانی مطرح بست که در پژوهشهای تشخیص واژهاز آزمون ایران، محققان عمدتاً

(، مفیدی 1380(، ممسنی )1374توان به شقاقی )ها میاز جملۀ آن واند ، استفاده کردهاندشده

(، 1390وند )(، نورعلی1389(، نغزگوی کهن )1389، 1387، 1386، 1384مهند )(، راسخ1386)

( و مزینانی و شریفی 1394، 1392(، مزینانی، کامبوزیا و گلفام )1392نژاد )صراحی و علی

 ( اشاره کرد.1394)

 

 . چارچوب نظری پژوهش3

های دنیا واحدهای در غالب زبانکه د ندهصرف و نحو نشان می شده در حوزةمطالعات انجام

بندی تکواژها به دو گروه آزاد و د که اعتقاد به تقسیمنای میان واژه و تکواژ وجود داروابسته

د. بر اساس مطالعات ساختواژی انجام گرفته، این واحدهای زبانی هم نکشرا به چالش می وابسته

خصوصیات تکواژهای وابسته هستند اما از و هم دارای بعضی  نددارخصوصیات واژه را از بعضی 

نامند )صراحی بست میاین واحدهای بینابینی را واژه .آیندحساب نمیبه لحاظ صرفی یک واژه به

ر د ،ای است که ضمن ایفای نقش دستوریبست تکواژ دستوری وابسته(. واژه1392نژاد، و علی

کند و از نظر آوایی با پایۀ خود یک واژة واجی واژه شرکت می تر ازهای دستوری بزرگساخت

سازد. واژة واجی در واقع یک گروه یا ساخت نحوی است که از نظر آوایی همانند یک واژه می

بست در طبقۀ وندها نیز قرار نمی. واژهرودنمیشمار شود اما از نظر صرفی یک واژه بهتلفظ می

حذف کرد. به قرینه ها را توان آنشوند و نمیختمان واژه محسوب میی از سائگیرد زیرا وندها جز

                                                             
1 A. Taylor  

2 A. Spencer   

3 S. R. Anderson   

4 A. Halpern  

5 A. Y. Aikhenvald 

6 C. Rucci  
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تقسیم  2بستو پی 1بستشان به پایه، به دو دستۀ پیشها با توجه به جایگاه اتصالبستواژه

 (. 74: 1386شوند )شقاقی، می

باشند. بست میاند که حد فاصل بین وند و واژهدیگری از تکواژهای وابسته ۀها طبقبستواژه

توانند به ها میبستشوند. واژهنامیده می 3شوند، میزباناضافه می هابست به آنهایی که واژهواژه

شپی شود،متصل میمیزبان  ةبستی که به ابتدای واژشان اضافه شوند. واژهابتدا یا پایان میزبان

ا و شود )کاتامبمیده میبست ناشود، پیبستی که به پایان واژة میزبان اضافه میبست، و واژه

داند که در بست را اصطالحی می( واژه80: 2008) 4(. کریستال338-337: 2006استونهام، 

هایی تواند به تنشود که شبیه یک واژه است اما نمیکار برده میدستور برای اشاره به صورتی به

آوایی به واژة مجاور یا برده شود و از نظر  کارگفتار طبیعی بهو به صورت مستقل در یک پاره

به مقولۀ توان نمیها را بستگوید که واژه( می209: 2008میزبان خود وابسته است. روسی )

وی نح-های متنوع صرفینامد که نقشای میها را تکواژهای وابستهبستواژه اوواحدی نسبت داد. 

ا واژة کوچک دستوری بست ر( واژه166: 2007) 5برعهده دارند. بوی را کاربردی-و معنایی

کند و به تنهایی در ساخت واجی نامد که به واژة پیش یا پس از خود تکیه میغیرواژگانی می

ها از لحاظ صرفی بستواژه (2007) ویبرود و از این رو به وندها شباهت دارد. به نظر کار نمیبه

: 1991. اسپنسر )روندبه شمار نمیشوند اما از لحاظ واجی یک واژه و نحوی واژه محسوب می

یک.  که عبارتند از: کندها بیان میبست( دالیلی را در مورد لزوم شناخت و بررسی واژه350

واژة تصریفی الزم است. شناخت این عناصر به منظور ارائۀ یک نظریۀ جامع در حوزة ساخت

ت شناخت ماهی دو. د.بستی باید حد و مرزهای خود را از نظام تصریفی جدا کنبنابراین، نظام واژه

بسیاری از مباحثی که در نحو دیده  سه.ها بستگی دارد. بستبودن، تا حدی به تعریف واژهواژه

 . هستندهای ضمیری مربوط بستد به ماهیت واژهنشومی

                                                             
1 proclitic  

2 inclitic 

3 host 

4 D. Crystal  

5 G. Booij  
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های ای هستند که از بسیاری جهات صورت بینابین واژههای وابستهها صورتبستواژه

داریم از نی یبست از وند، به معیارهای تشخیصبرای تشخیص واژه ،بنابراین .کامل و وندها را دارند

برای شناخت های زیادی تالشهای اخیر، بست و وندها را نمایش دهند. در سالکه تمایز میان واژه

 1977) های زوییکیبندیتوان به طبقهمی ،به عنوان مثالاند. بست صورت گرفتهبندی واژهو طبقه

( اشاره کرد. آنان با توجه به 1983) 1( و زوییکی و پولوم1985و  1982کالونس ) (،1985و 

ند اها و سایر تکواژهای وابسته، تعدادی آزمون و پارامتر معرفی کردهبست از واژهدشواری تمیز واژه

بندی کرد. تکواژهای دستوری ها را شناسایی و طبقهبستتوان واژهها میکه با استفاده از آن

توان بر مبنای آزمون زوییکی و پولوم به چهار گروه وند اشتقاقی، وند تصریفی، ابستۀ زبان را میو

نیز ها را عملکرد آن ةبست به پایه و حوزبست ویژه تقسیم کرد. اتصال واژهبست ساده و واژهواژه

الونس ادعا (. ک1374با استفاده از پارامترهای پیشنهادی کالونس تعیین کرد )شقاقی، توان می

واژه است که معموالًآن شود، ها یا وندها میها از واژهبستچه باعث جداکردن واژهکند آنمی

بست محسوب چسبند و این گروه است که حوزة عملکرد واژهها از نظر نحوی به گروه میبست

است. به همین  شود، متفاوتبست از وند که به طبقۀ واژه اضافه میشود. از این دیدگاه، واژهمی

برد. پیشنهاد اصلی کار میها بهبسترا برای اشاره به واژه 2دلیل کالونس اصطالح وند گروهی

های کردن حوزة واژه، باید ارزشبستی، عالوه بر مشخصکالونس این است که در هر نظام واژه

شود یملکرد خود اضافه مبست به ابتدا و به انتهای حوزة عاین سه پارامتر را تعیین کند که آیا واژه

 ةحوز 3ایبست قبل یا بعد از سازة حاشیهکه، آیا واژه. دوم آناستو دارای ارزش آغازین یا پایانی 

ه بست بکند که از نظر واجی واژهدر نهایت، پارامتر سوم مشخص  شود.کار برده میقلمرو خود به

بست است. کاتامبا و ست یا پیبشود؛ یعنی پیشسمت چپ یا راست واژة میزبان اضافه می

 کنند:میبست از وند را این گونه بیان ( وجه تمایز واژه1983استونهام به نقل از زوییکی و پولوم )

 دهند. دراز خود نشان می را شانها میزان کمی از پایبندی به انتخاب میزبانبستواژه 

دهند. در وندها خالء ه از خود نشان میکه، وندها میزان باالیی از پایبندی به انتخاب پای حالی

فرد صرفی و معنایی وندها بیشبههای منحصرشود. ویژگیها دیده میبستتر از واژهاتفاقی بیش

                                                             
1 G. pullum 

2 Phrasal affix 

3 Periphral constituent 
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ها بستکه، این قواعد بر واژهحال آن ؛شود. قواعد نحوی بر وندها اعمال میاستها بستتر از واژه

های همجنس خود بچسبند، اما وندها نمیبستتوانند به واژهها میبست. واژههستندتأثیر بی

 (. 339، 2006توانند به وندهای همجنس خود اضافه شوند )کاتامبا و استونهام: 

سازد، یعنی مقولۀ کلمه سازی دارد و اغلب نوع جدیدی از واژه را میوند اشتقاقی نقش واژه

های نحوی ی ایفای نقش معینی در ساختکند. وند تصریفی نقش نحوی دارد و برارا عوض می

های بیان شمار )مفرد،  جمع(، زمان )حال، گذشته و آینده(، شناسه برای رود. معموالًبه کار می

رود. وند اشتقاقی کار میفعلی، مقایسۀ صفت )ساده، برتر و برترین(، وجه فعل، نمود فعل و غیره به

ساز، ساز، صفترود. وندهای اسمکار میایه بهدستوری جدید از یک پ هایمقولهبرای ساختن 

 . هستندساز، قیدساز، اسم مصدر، اسم ابزار و غیره از نوع وندهای اشتقاقی فعل

های زبانی، زمانی که یک واژه از نظر واجی بست ساده: در محاوره و یا در بعضی بافتواژه

شود و قواعد آوایی بر نحوة متصل میتکیه به واژة مجاور شود، این صورت کوتاه و بیکوتاه می

شود. این تکواژ وابسته از نظر نحوی، توزیعی همسان و برابر با گونۀ کامل اتصال آن حاکم می

ه از زیر برگرفت ۀروشن و شفاف است. نمون نیز ارتباط معنایی و آوایی آن با گونۀ کامل ؛خود دارد

 :است( 145: 1374شقاقی )

 به من: ساالر اون کتاب را بده به من.    ساالر اون کتابو بده . 1

 به واژة ماقبل خود اضافه شده است. « و»به صورت نشانۀ « را»نشانۀ مفعولی 

شمار بست ویژه بهبست ساده نیستند، واژههایی که واژهبستبست ویژه: همۀ واژهواژه

« ی»د. شونمحسوب میبست ویژه نکره و بعضی ضمایر پیوسته واژه« ی». در زبان فارسی روندمی

نکره صورت کامل ندارد و توزیع بعضی ضمایر پیوسته منطبق بر صورت کامل خود نیست. به هر 

از یک سو، با انجام و ثبت چنین  .رسدحال، انجام این پژوهش به چند دلیل ضروری به نظر می

تطبیقی -اریخیدر مطالعات تها را آنها را از نابودی حفظ کرد و توان گویشهایی میپژوهش

. از سوی دیگر، پژوهشبه کار بردهای باستانی زبان فارسی و بررسی صحت و سقم دستور زبان

واژی د برای تدوین نظریۀ ساختنگیرها صورت میبستهایی که با محوریت بررسی انواع واژه

ها در کردی جنوبی کلهری طبقات مختلف دستوری مانند بستد. واژهنجامع اهمیت خاصی دار

ضمایر متصل، افعال ربطی، نشانۀ مفعول، نشانۀ معرفه، نشانۀ نکره، نشانۀ ماضی بعید و نشانۀ 
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متفاوتی اضافه شوند که از نظر نحوی  1های میزبانتوانند به واژهدهند و میمجهول را تشکیل می

مله ها به دالیل متعددی از جبستارند. بنابراین، مطالعۀ واژههای دستوری متفاوتی تعلق دبه طبقه

های گوناگون همواره واژی و نحو، وجود تعاریف گوناگون و تفاوت ساختاری  در زبانتداخل ساخت

شناسان و متخصصین علم نحو بوده است. با وجود ترین مباحث مورد مطالعۀ واژهاز پیچیده

جا ا آن، تاندهای ایران انجام گرفتهبست در بسیاری از گویشاژهتحقیقات گوناگونی که در مورد و

بست گویش کردی جنوبی کلهری مورد مطالعه قرار نگرفته که نگارندگان اطالع دارند، تاکنون واژه

است و نیاز به انجام چنین پژوهشی الزم و ضروری است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش 

ها در بازنمایی روابط دستوری در گویش ای آنو نقش مطابقهها بستتشخیص و بررسی واژه

 که توسط شقاقی باشدمی بستهای تشخیص واژهکردی کلهری با استفاده از معیارها و چارچوب

 ( مطرح شده است.1374)

( 1983همان چارچوبی است که شقاقی از زوییکی و پولوم ) پژوهشچارچوب اصلی این 

بان بست در زپژوهش به دلیل شباهتی که در جایگاه و قرارگیری واژهاقتباس کرده است. در این 

های پیشنهادی زوییکی و پولوم به عنوان الگوهای شناخت فارسی و کردی وجود دارد، آزمون

ها را به سه گروه د. شقاقی این آزموننگیربست از وندها در زبان کردی مورد استفاده قرار میواژه

 کند. سیم میآوایی، صرفی و نحوی تق

 

 . روش پژوهش1-3

 اند. این گویشآوری شدههای این پژوهش از گویش جنوبی کلهری زبان کردی جمعداده

های ایالم، مهران، ایوان، چرداول و های شمالی استان ایالم است و در شهرستانیکی از گویش

واجی خاص خود دارای خصوصیات آوایی و  یکلهر یجنوب شیگو. شودمیسیروان بدان تکلم 

استفاده شده است.  2المللیشده از آوانگاری بینآوریهای جمعباشد. برای آوانگاری دادهمی

های این پژوهش، آوری دادهتحلیلی است. نگارندگان برای گرد -پژهش حاضر از نوع توصیفی

 فتارهری از گزبان گویش جنوبی کلگرفتن از شم زبانی خود به عنوان گویشوران کردعالوه بر بهره

                                                             
 های میزبان در کردی کلهری فعل، اسم و صفت هستند.واژه1

2 International Phonetic Alphabet (IPA)  
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ند. روش انجام این پژوهش بر اساس دها نیز استفاده کرسخنگویان شهر ایالم به عنوان منبع داده

گویش کردی کلهری، از طریق مصاحبه با گویشوران کردزبان ایالمی  ۀجمل 300آوری جمع

مورد استفاده در  ۀدستی، عینیت، اعتبار و روایی تحقیق، گونصورت گرفت. برای حفظ یک

ای . برانتخاب شدروستای زنجیره از توابع شهرستان چرداول از استان ایالم به عنوان مالک کار 

 های دستوری مرتبط نیز کمک گرفته شد. های دستوری، از کتابکردن اشکاالت و شبهبرطرف

 

 ها. توصیف و تحلیل داده4

 . آزمون آوایی1-4

عنصر دیگری است، اما واژه از نظر تکیه مستقل است  بست از نظر تکیه متکی بهواژه

شدن وندهای تصریفی (. بر اساس آزمون آوایی، زبان کردی به هنگام اضافه146: 1374)شقاقی، 

به این معنی که افزودن وندهای تصریفی و اشتقاقی  ؛کندو اشتقاقی همانند زبان فارسی عمل می

و تکیه  داردکه تکیه است ای مستقل واژه« کتاب»مثال  دهد. برایاغلب جایگاه تکیه را تغییر می

. با افزودن وند )تصریفی/ اشتقاقی( جای تکیه تغییر گیردمیدر این کلمه بر روی هجای دوم قرار 

 کند: می

1) kə.’tâw +-əjl        kətâw-’əjl1 

book   + -PL                                                               
 +   کتاب   ها                 هاکتاب 

کند. اما شدن پسوند تصریفی جمع، تکیه از هجای دوم به هجای سوم تغییر میبا اضافه

ت بسواژهرسد که گیرد و به نظر میبست قرار نمیبست تکیه بر روی واژهشدن واژههنگام اضافه

 گیرد:کردی کلهری تکیه نمیدر کلمات آزاد و مستقل 

 

2) kə.’tâw +əm          kə.’tâ. wəm    

book +1.SG  POS                                                                                                                                    

 م+کتاب   کتاب من           

                                                             
 است. (IPAالمللی )های آوایی در این پژوهش برگرفته از الفبای آوانگار بینهمۀ نشانه 2
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بست که در آخر و هجای پایانی آمده، شود، واژهطور که مشاهده میهمان در این مثال

دهد که به هنگام اضافهشدة این پژوهش نشان میآوریهای جمعداده ۀبدون تکیه است. مطالع

وند  بست در کنارو واژهگیرد بست، تکواژ وابستۀ وند تکیه میشدن دو تکواژ وابستۀ وند و واژه

 ماند. بدون تکیه می

3) mâɫ+ əjl+ əm         mâ.’ɫəj. ləm 

house+PL  +1.SG PO                                                                                                                      
   +خانهم + ها هایم            خانه

4) dâr+ əjl+ əm          dâ.’rəj. ləm 

tree+PL +1.SG POS                                                                                                                                       

 م+ها+درخت                               هایم             َدرخت                                                                  

 از وند در گویش کردی کلهری استفاده شود. بستتواند در تشخیص واژهاین آزمون می

 

 .  آزمون صرفی2-4

که از جهاتی دیگر مانند ویژه وند تصریفی شباهت دارند. حال آنها به وندها بهبستواژه

از چهار آزمون صرفی موسوم به وابستگی،  ،بین این سه گروهگذاشتن واژه هستند. برای تمایز

 .شودمیجلوگیری از وند افزایی، توزیع و خالء اتفاقی استفاده 

یز ها نبستها عناصر آزاد زبان هستند. واژهوندها عناصر وابسته و واژه . وابستگی:1-2-4 

 ضمیری بست از پیاستفاده  ،روند. برای مثالکار نمیت بهاند و به تنهایی در ساخوابسته

شود، می (6)شدن جملۀ به عنوان هستۀ گروه اسمی، موجب نادستوری کلهری در کردی« تـَ »

 باید متصل به یک پایه در ساخت جمله باشد: چرا که

5) əd la mâɫ  hâwərdəm * 

1.SG  POS  house  bring. PAST  
 از خانه آوردم. « ت ـَ »*  

در کردی کلهری به عنوان « َتـ» بستیشود، استفاده از ضمیر پیطور که مالحظه میهمان

. در شودمیشدن جمله غیردستوری باعثگروه اسمی که به تنهایی در ابتدای جمله آمده،  ۀهست

 رود. کار میبهبست بین واژه و واژهگذاشتن برای تمایزآزمون وابستگی جا نیز این
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وندهای تصریفی مانع از افزودن وند جدیدی از بعضی  . جلوگیری از وندافزایی:2-2-4

شود. برای مثال، با افزایی میبستبست نیز مانع از وندافزایی و گاه واژهشوند. واژهبه پایه می

« دانستن»فعل از « دان»به ستاک فعل مضارع « ی–»و « گاه-»، «شـِ»افزودن وندهای اشتقاقی 

چه به واژة را ساخت. چنان« دانشگاهی»و « دانشگاه»، «دانش»به ترتیب سه واژة  توانمی

ه یای موسوم ب« یی-»توان پسوند اشتقاقی بیفزاییم، دیگر نمی« ها-»پسوند جمع « دانشگاه»

کرد و  را اضافه« ها-»یا « ان-»پسوند جمع « دانشگاهی»توان به کلمۀ اما می ؛نسبت را افزود

دست آورد. همۀ وندهای تصریفی قادر به  را به« هادانشگاهی»و « دانشگاهیان»های کلمه

توان با قاعدة عام توصیف کرد. به عنوان نمونه، جلوگیری از وند مجدد نیستند و این ویژگی را نمی

ساخته « رتبزرگ»کلمۀ « بزرگ»یا نشانۀ صفت برتر به صفت «  تر-»با افزودن پسوند تصریفی 

را به آن « ها-»توان پسوند جمع رود، میبکار به جای اسم به« تربزرگ»شود. حال اگر کلمۀ می

توان به مجموعۀ بست به پایه متصل شود، دیگر نمیگاه واژه هر«. ترهابزرگ» مانند افزود،

دهد، ان می( نش6گونه که مثال شمارة )را اضافه کرد. همان 1بست( هیچ نوع وند صرفی)پایه+واژه

 بست در زبان فارسی وجود دارد:امکان اتصال چند واژه

 را(.–مان  -ی -ها -هم(؛ کتابامونو )کتاب -شان -ی -ها -( کتاباشونم )کتاب6

 کند:شدن وندهای دیگر جلوگیری میبست به پایه از اضافهاما اتصال واژه

جلوگیری « ها-»شدن وند پایه، از اضافهبه « م»َبست ضمیری شدن پیبا متصل        ها( *کتابم7

 .      شودمی

بست در زبان کردی آزمون جلوگیری از وندافزایی برای تشخیص وند از واژه از توانمی

های اضافهبستدهد که وندها و واژهها در این زبان نشان می. بررسی دادهکردکلهری استفاده 

افزایی جلوگیری بستدید به پایه و همچنین واژهشدن وند جشده به ستاک یا پایه، از افزوده

که به د ندهنمیهایی بستبه وندها و واژهرا شدن تکواژهای وابستۀ دیگر د و امکان اضافهنکنمی

   .اندستاک اضافه شده

 

                                                             
1. morphological 
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 وند اشتقاقی:

8) rish+ əg      rishəg 

root+Driv 

ریشه = وند                                                                                                  

 اشتقاقی+ریش

   *9) rish+əjl+əg       rishəjləg  

root+PL+Driv 

= وند اشتقاقی+نشانه  *ریشهاه                                                                               

 جمع+ریش

 وند تصریفی:

10) xâs+əjl       xâsəjl 

Good+PL                                                                                                             

 وند تصریفی+ خوب       خوبان   

*11) xâs+ əjl+ i       xâsəjli 

Good+PL+Affix           

 وند اشتقاقی+وند تصریفی+خوب*      خوبانی             

 بست:واژه

12) kətâw+ əm      kətâwəm 

                                                                                       book+1.SG  

POS             

 بست+کتابواژه        کتابم    

*13) ) kətâw+əm+ əjl       kətâwəməjl 

 book+1.SG  POS+PL             

 بست+کتابوند تصریفی+واژه        ها*کتابم                                    

بست استفاده از این آزمون برای تشخیص وند از واژهتوان می ،هابنابراین با توجه به داده

 کرد.
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 در گزینش واژة پایه برخوردار است، درتری از محدودیت کمبست واژه توزیع:. 3-2-4

شود. توزیع وندها براساس اصول عام صورت های خاصی متصل میکه وند فقط به پایه حالی

بست را شود، اما واژهجمع همیشه به پایۀ اسم متصل میۀ گیرد. برای نمونه، پسوند نشانمی

 متفاوتی افزود.توان به عناصر می

14) məhdi mâləm-a 

Mahdi  teacher  is                                                                                                        

 مهدی معلم است.  

15) hawâ garm-a 

weather   warm is                                                                                                             

 هوا سرد است. 

16) wâdamân sow-a 

Date -1.PL tomorrow is                                                                                                    

 مان فرداست.وعده  

های اسم، صفت و قید به ترتیب به مقوله «-a»بست پی ،(16( و )15(، )14)در جمالت 

بست، از آزمون توزیع استفاده اضافه شده است. برای تمیز وندهای اشتقاقی و تصریفی از واژه

 شود.می

 .رودکار میتعیین کند، بههایی که نحو بست در تمامی جایگاهواژه . خالء اتفاقی:4-2-4

شود، اما در ترکیب )واژه+وند( چنین خالءبست( خالء اتفاقی مشاهده نمیدر ترکیب )واژه+واژه

به ستاک زمان گذشته بعضی « ه-» د. به عنوان مثال، با افزودن پسوند اشتقاقینشوهایی یافت می

 در فارسی« توانسته*»یا « ویدهد*»هایی چون اما کلمه .توان صفت مفعولی ساختمی هافعلاز 

ها و نباتات توان به رستنیرا می« ان»و « ها»معاصر کاربرد ندارند. پسوند تصریفی نشانۀ جمع 

د، اما از ندر فارسی کابرد دار« درختان»یا « هادرخت»(. کلماتی چون 53: 1340 ،افزود )معین

 رود. کار میفقط اولی در ساخت جمله به« بوتگان»و « هابوته»دو صورت 

تفاوت مهمی را میان ساختمان واژگان کردی کلهری نسبت به فارسی  پژوهشهای این داده

 بست و واژه+وند تصریفیهای واژه+واژهنبود خالء اتفاقی در ترکیب این تفاوت دهند کهنشان می

ین تعیهایی که نحو بست و وند تصریفی در تمامی جایگاهواژه است. این بدان دلیل است که
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شود.  اما در ترکیب واژه+وند اشتقاقی خالء د و خالء اتفاقی مشاهده نمینروکار میکند، بهمی

و وند تصریفی  «əjl»جمع  ۀاتفاقی وجود دارد. به عنوان مثال، در کردی کلهری وند تصریفی نشان

و  (هاسنگ)« sânəjl»، )پسرها( «kwərəjl» هایی هماننددر واژه «tər»صفت برتر  ۀنشان

«xâstər» خوبتر( و( «gantər» (بدتر) های کردی بیایند. ها و صفتاسم ۀدر پایان همتوانند می

های نکره و های فعلی و نشانهدر پایان ستاکتوانند میهای ضمیری بستبه همین صورت واژه

در « g»صفت مفعولی  ۀها واقع شوند. اما به عنوان مثال وند اشتقاقی نشانمعرفه در پایان اسم

که، در آن حال ؛کندایفای نقش می (برده)« bərjâg» ( وخورده) «xwərjâg»افعالی چون 

«*djâg» (دیده)  و«*twanjâg »(توانسته) ند. از آزمون خالء اتفاقی هست در کلهری نادستوری

  شود.بست از واژه و وند اشتقاقی استفاده میبرای تشخیص واژه

 

 نحوی. آزمون 3-4

د. قواعد نحوی از قبیل حرکت و نکنقواعد نحوی بر گروه یا سازة نحوی جمله عمل می

هیعنی واژ ؛دنکنعمل می« واژه+واژه»مانند ترکیب « بستواژه+واژه»حذف به قرینه، بر ترکیب 

 د.نکنردیف واژه تلقی میبست را عنصری نحوی هم

 کند وقاعدة حذف به قرینه بر بخشی از کلمه عمل نمی . قاعدۀ حذف به قرینه:1-3-4

تواند حذف کند. به عنوان نمونه، قاعدة حذف به قرینه در جملۀ الف، کلمۀ کل یک کلمه را می

 .  کندمی را حذف« مـَ»و در جملۀ ب، یکی از دو تکواژ وابستۀ « علی رفت»را از جملۀ « علی»

  ( الف. علی اینجا بود ولی رفت.17

 ام به هم نزدیک نیستند.خانه و مدرسه       ام به هم نزدیک نیستند.ام و مدرسه. خانهب

 دهد که قاعدة حذف به قرینه در این زبان وجود دارد:های کردی کلهری نشان میبررسی داده

18) ârmin  ləjra  bɥ  wali  chəj 

Armin here was but go-PAST                                                                                            
 جا بود ولی رفت.آرمین این   

 19) mâɫ-o  madrasam  wa   ham  nəzik-ən                 

house-and school to gether  near are                                                                     
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 ام به هم نزدیک هستند.خانه و مدرسه   

 شود:اما اگر در جمله حذف به قرینۀ وند تصریفی یا اشتقاقی رخ دهد، جمله نادستوری می

20) dɥat-əjl-aga-o  kwər-əjl-aga   hât-ən 

girl-PL-DEF and boy-PL-DEF come-3.PL                                                                                

 دخترها و پسرها آمدند. 

حذف به قرینه شود،  (22( و )21های )جملهدر « dɥat»از کلمه « əjl»حال اگر وند تصریفی 

 :شودمیجمله نادستوری 

*21) dɥat-o  kwər-əjl-aga  hât-ən  

                                                                        girl and boy-PL-DEF 

come-3.PL                                                                                

 *دختر و پسرها آمدند.                         

*22) jəj dɥat-o  kwər-əjl-aga  hât-ən  

One girl and boy-PL-DEF come-3.PL 
 *یک دختر و پسرها آمدند.

 شدن جمله شده است:در جملۀ زیر حذف به قرینۀ وند اشتقاقی، باعث نادستوری

23) xâs-i, gan-i  frəj  di 

                                      much see                            good-AFFIX, bad-

AFFIX     .خوبی، بدی زیادی دید 

*24) xâs, gani  frəj  di  

good-AFFIX, bad-AFFIX much see 

  خوب، بدی زیادی دید.  *

 شود. داده میو وند اشتقاقی تشخیص   بست از وند تصریفیبا استفاده از این آزمون، واژه

کل تواند میکند و قاعدة حرکت نیز بر بخشی از واژه عمل نمی . قاعدۀ حرکت:2-3-4

را  X+Yبخش یک ترکیب  جا کند. هرگاه این قاعده بتواند یکی از دوکلمه را در جمله جابه

 دیگری حرکت دهد، با واژه سروکار داریم. البته قلب نحوی در زبان فارسی مجاز است، هر بدون

جا شده است جابه« نان»کلمۀ  ،(25)در جملۀ ها مانند انگلیسی مجاز نیست. چند در برخی زبان

 جایی تکواژ وابسته غیردستوری است:جابه دلیل به (26)جملۀ و جملۀ حاصل دستوری است؛ اما 
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25) âmritâ nân xwârd           âmritâ xwârd nân  

Armita  lunch eat-PAST.              Armita  eat-PAST  lunch 

 آرمیتا غذا خورد.         آرمیتا خورد غذا.                       

26) kətâw-əd  hâ  əjra?               *kətâw  hâ  əjra-əd? 

book-your-SG here is             *book  here-is-your  SG 
 کتابت اینجاست؟        کتاب اینجاستت؟   * 

بست را از واژه تشخیص داد واژه ،با استفاده از آزمون حرکتتوان راحتی می بهدر کردی کلهری 

 و جدا کرد.

 

 بست در کردی کلهری. واژه4-4

 به صورت فراوانهای دنیا نیز وجود دارند و زبان تربیشها در کردی کلهری مانند بستواژه

نگارندگان این پژوهش، واژههای گیرند. با توجه به پژوهشمورد استفادة گویشوران آن قرار می

، افعال بستیها در کردی کلهری تکواژهای دستوری هستند که به شکل ضمایر شخصی پیبست

 کاربرد دارند.    وشوند مینکره و نشانۀ ماضی بعید استفاده  ۀربطی، نشانه مفعول، نشانۀ معرفه، نشان

صورت واژه ضمایر شخصی متصل بهدر کردی کلهر : . ضمایر شخصی متصل1-4-4

گیرند، به بافتی که در آن قرار می با توجهشوند و ها اضافه میبستی به آخر اسمهای پیبست

 دهند.های متفاوتی از خود نشان میصورت

  (əm)بستی اول شخص مفردضمیر پی   

27) a. kətâw-əm 

 book-1.SG 

POS                                                                                                                          

   کتابَم         

      b. das-əm                   
hand-1.SG POS    

                                                                      دستَم                                              

 

 (əd)بستی دوم شخص مفرد ضمیر پی
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28) a. kətâw-əd 

book-2.SG POS           

 کتابَت         

b. das-əd  
hand-2.SG 

POS                                                                                                             
 دستَت

  (əj)بستی سوم شخص مفردضمیر پی

29) a. kətâw-əj 

book-3.SG POS       
 کتابَش      

        b. das-əj   

hand-3.SG POS          

 دستَش                    

  (əmân)جمعشخص  اول بستیپیضمیر 

30) a. kətâw-əmân 

           book-1.PL  POS  

 مان     کتابِ

b.das-əmân                                                                                                                 

hand-1.PL  

POS                                                                                                                          

 مان             دستِ                       

                                                                                                                                                                                                                                                   (ətân) جمع شخص بستی دومضمیر پی  

31) a. kətâw-ətân   

 book-2.PL  POS                      

 تان کتابِ

    b. das-

ətân                                                                                                                    

 hand-2.PL  POS           
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 تان                                                                                                          دستِ

 (əjân) جمع شخص سوم بستیضمیر پی

32) a. kətâw-əjân 

           book-3.PL  POS  

  شانکتابِ

   b. das-

əjân                                                                                                              

hand-3.PL  POS 

 شان  دستِ

ها بستوقوع ضمایر شخصی در زبان کردی کلهری را به صورت واژه (32( تا )27)های داده 

ها موجب تغییر جایگاه تکیه بستشدن وندها و واژهاضافهد. بر اساس آزمون آوایی، ندهنشان می

بست از دیگر تکواژهای وابسته )وندهای تصریفی و تشخیص واژه به منظورشود. در واژه می

که به آخر واژه  قرار دادبستی را قبل از تکواژ واژه« əjl»توان وندهای تصریفی جمع اشتقاقی( می

ا اضافهبخود را  ۀتکیبستی که خود دارای تکیه است، ر، تکواژ واژهاند. در نتیجۀ این کاافزوده شده

 دهد. مثال:شدن وند تصریفی از دست می

 kə.’tâw         kə.tâ.’wəm        kə.tâ.’wəjl. əm    (33 

 هایَم          کتابَم         کتابکتاب         

قرار به وند اشتقاقی اضافه شود، بعد از وند اشتقاقی « əjl»حال اگر وند تصریفی جمع 

بست اضافه شوند، قبل از این تکواژ وابسته ظاهر و که این وندها به واژهصورتی در اما  .گیردمی

 . مثال:شوندمیموجب تغییر جایگاه تکیه در واژه 

  âsəŋ-ar-’əjl(34 

iron-SBG-PL 
 آهن -گر-ها        آهنگرها     

ان نشتوان میگرفتن از آزمون آوایی و تغییر جایگاه تکیه در واژه به خوبی با کمکحال 

شوند. بست به آخر واژه اضافه میبه شکل واژه ( 32( تا )27های )دادهدر بستی پی ضمایرداد که 

     :شوندمیبستی اول شخص جمع ارزیابی پی ضمایرتر، های بیشنمونه ئۀارا منظور به
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35) daf.’tar      daf.ta.rə.’mân       daf.ta.’rəjl.mân 
 مان           دفترِمان          دفتردفترهایِ

36) kâr.’gar       kâr.gar.’mân       kâr.gar.’əjl.mân 
 کارگر      مان        کارگرِمان کارگرهایِ         

های ساده قرار بستدستۀ واژههای ربطی در کردی کلهری در فعل: . فعل ربطی2-4-4

اول از صورت کامل فعل  ۀدست .شوندبندی میتقسیم a .s .as  2- ɥ -1گیرند و به گروه می

«has  »دوم از فعل کامل  ۀو دست«bɥ » ستا گرفته شده« بود»و « است»به ترتیب به معنی. 

 و به پایان اسم و یا صفتشوند بست بازنمایی میتر به صورت پیاین افعال در کردی کلهری بیش

بستی افعال ربطی های پیدهند که این صورتشده نشان میآوریهای جمعشوند. دادهاضافه می

 (42( تا )37) هایمثالدارند.  یشوند و صورت ثابتصرف نمی ،شوندها اضافه میکه به پایان واژه

  اند. ها اضافه شدهبه آن های فعل ربطیبستکه پی هستند هاییاز اسم و صفتهایی نمونه

 sard-əm-ɥ (37 

cold-1.SG-was. 
 سردَم بود.

38) sard-əd-ɥ 

cold-2.SG-was. 
 سردَت بود.

sard-əm-a (39 

cold-1.SG-is 
 سردَم است.

sard-əd-a (40 

cold-2.SG-is 
 سردَت است.

41) mâɫ-əm-ɥ 

cold-1.SG -was 
 مال من بود.

42) mâɫ-əm-a 
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cold-1.SG -is 
 من است.مال 

های ربطی در کردی کلهری از لحاظ ترتیب نحوی در پایان اسم و یا صفت قرار میفعل

تر این تکواژها و د. نگارندگان برای شناخت بیشندهرا به آن می« بود»و « است»گیرند و مفهوم 

نحوی قاعدة ، از آزمون یا خیر بستی قرار دادهای پیبستها را در دستۀ واژهتوان آنکه آیا میاین

طور که گفته شد، قاعدة حذف به قرینه بر بخشی از کلمه اند. همانحذف به قرینه کمک گرفته

 کند:کند و کل کلمه را حذف میعمل نمی

43) ârmitâ bəɫəjn-a wa rajən-a         ârmitâ bəɫəjn… wa rajən-a  
armita tall-be3.SG and beautiful-be3.SG         armita tall… and 

beautiful-be3.SG  
 آرمیتا بلند است و زیباست.            آرمیتا بلند و زیباست.   

 

شدن باعث غیردستوری دهد،ای که حذف به قرینۀ پسوند تصریفی یا اشتقاقی رخ میاما در جمله

 شود:جمله می

44) ârmin gwəɫ-əjl-aga  o dâr-əjl-aga  âw dâ  
armin  flower –PL-OBJ and tree–PL-OBJ  water-3.SG  

 ها و درختان را آبیاری کرد. آرمین گل 

 :مانندشود. وری میتحذف به قرینه شود، جمله نادس« əjl»حال اگر در این جمله پسوند تصریفی 

*45) ârmin gwəɫ… o dârəjlaga  âw dâ   

armin  flower … and tree–PL-OBJ  water-3.SG  

 آرمین گل و درختان را آبیاری کرد.*

 

ه ککند داللت میکه بر کسی یا چیزی است ای مفعول کلمه: . نشانة مفعولی3-4-4

 (. اسم در نقش مفعولی در کردی کلهری معموال63ً، 1377فعل بر او واقع شده است )خانلری: 

شدن وند تصریفی یا . الزم به ذکر است که در صورت اضافهآیدمی «a/ag/aga»بست پیهمراه 
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نشانۀ جای بست، شدن  واژهشود. اما در صورت اضافهاشتقاقی، نشانۀ مفعولی به وند اضافه می

 کند.   مفعولی تغییر نمی

46) se:f-aga  bəxwa 

apple-OBJ  eat-IMP 
 سیب را بخور.

47) se:f-əjl-aga  bəxwa 

apple-PL-OBJ  eat-IMP 
 ها را بخور.سیب

48) se:f-əjl-aga-mân  bəxwa 

apple-PL-OBJ-1.PL  eat-IMP 
 مان را بخور.هایسیب

در پایان اسم ظاهر  نشانۀ مفعولیدر کردی کلهری عالوه بر ضمایر متصل، افعال ربطی و 

را  هابودن آنبستی واژهتوان به آسانمی ،شده در این پژوهشهای ارائهد و طبق آزموننشومی

های بست فعلطور که برای تشخیص واژهشناسایی و از سایر تکواژهای وابسته متمایز کرد. همان

ی بست نشانۀ مفعولشناسایی واژه برای، شدربطی از آزمون نحوی قاعدة حذف به قرینه استفاده 

 شود. گرفته میهم از قاعدة حذف به قرینه کمک 

49) kətâw-aga-o   qaɫam-aga     bwa 

book-OBJ -and     pencil-OBJ   take IMP          

 کتاب را و مداد را ببر. 

50) kətâw …ow   qaɫam-aga   bwa  

book …and   pencil-OBJ   take IMP          

 کتاب و مداد را ببر. 

51) nân-aga-w      panəjr-aga    xwârd-im 

beard-OBJ -and     chease-OBJ   eat.PAST 1.PL          

 نان را و پنیر را خوردیم. 

52) nân…-o      panəjr-aga    xwârd-im 

beard… -and     chease-OBJ   eat.PAST 1.PL          

 نان و پنیر را خوردیم. 

هد دقاقی( رخ نمیطور که گفته شد، حذف به قرینه در دیگر وندها )تصریفی و اشتهمان

شود. الزم به ذکر است که نشانۀ شدن جمله میو در صورت بروز آن، موجب نادستوری
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«a/ag/aga » بین مفعول و معرفه مشترک است و همزمان به عنوان نشانۀ معرفه نیز ایفای

 کند.نقش می
 

 باشندمینشانۀ نکره در کردی کلهری « j»و« əjg» ،«əj» ،«jg»: . نشانة نکره4-4-4

 ،نداز نظر آوایی فاقد تکیه هست، شوندها اضافه میبستی به پایان اسمبست پیکه به صورت واژه

 :شوندمیمتصل  به آن واند وابسته خودبه کلمه ماقبل 

 pjâ-j: pjâj(53 

man-INDF 

    مردی 

54) dâr-əj: dâ-rəj 

tree- INDF 

 درختی           

 آید، نشانۀ نکره تکیه ندارد و به اسم چسبیده است.بر می( 54( و )53)های گونه که از دادههمان

به عنوان نشانۀ ماضی بعید در کردی کلهری « ɥ»فعل معین : . نشانة ماضی بعید5-4-4

  ت. بست اسبنابر دالیل آوایی واژه

55) xwârd-ɥ-mən         xwâr-dɥ-mən 

eat-was-1.PL 
 خورده بودیم        شناسه+نشانه ماضی بعید+خورد 

56) kaft-ɥ-mən         kaf-tɥ-mən 

fall-was-1.PL 
 افتاده بودیم         شناسه+نشانه ماضی بعید+افتاد

57) nəjšt-ɥ-mən         nəjš-tɥ-mən 
seat-was-1.PL 
 نشسته بودیم        شناسه+نشانه ماضی بعید+نشست

به آخر پایۀ فعل « ɥ»بینیم، نشانۀ ماضی بعید می (57( تا )55)های مثالگونه که در همان

به عنوان نشانۀ « ɥ»شده و از نظر آوایی وابسته به پایۀ فعل است. معادل فارسی فعل معین اضافه
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 در کردی کلهری دیده شد،گونه که ماضی بعید در فارسی یک واژة آزاد و مستقل است. ولی همان

 بست است و این یک نکته تازه و دستاورد جدید این پژوهش است. هواژ
 

نشانۀ مجهول است که بالفاصله بعد از « jâ»در کردی کلهری : . نشانة مجهول۶-4-4

ست باتفاقی واژه ءآید. این نشانه از لحاظ آزمون صرفی وابستگی، توزیع و خالستاک فعل می

 .داردبدون فعل وجود ندر سازه آن  امکان ظهوربستی است که به ترتیب وابسته به فعل است و پی

های متعدی آید و با توجه به حضورش در تمام فعلهای متعدی میاز نظر توزیع در فعلاین نشانه 

 باشند. میها مؤید این گفته گواه و (60( تا )58)های اتفاقی است. داده ءفاقد خال

58) wət-jâ  

say-PAS 
 گفته شد.

 

59) nɥs-jâ 

write-PAS 
 نوشته شد.

60) xwər-jâ 

eat-PAS 
 خورده شد.

وابسته به فعل « jâ»نشانۀ مجهول وجود بینیم، می( 60( تا )58در موارد )گونه که همان

 واتفاقی وجود ندارد ء آید و در توزیع آن خالاست. از نظر توزیع تنها در پایان افعال متعدی می

 شود.بدون استثنا در پایان همۀ افعال متعدی ظاهر می

 

 

 گیری. نتیجه5

های زبان کردی گویش کلهری گونۀ ایالمی شناسایی و مورد بستدر این پژوهش واژه

( 1374بست در مقالۀ شقاقی ). برای انجام این کار از الگوهای تشخیص واژهندبررسی قرار گرفت
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 هایشوند که شامل آزمونهای انتخابی معرفی میعنوان آزمونکمک گرفته شد. این الگوها با 

بر اساس نتایجی که از بررسی تکواژهای وابسته در کردی کلهری  هستند.آوایی، صرفی و نحوی 

و برای ند شواهدی به طور مفصل توضیح داده شد ئۀها با ارادست آمد، هر یک از این آزمونبه

 دند.  کار گرفته شها بهبستید واژهئتا

ربرد کابست دهد که واژهبررسی تکواژهای وابسته در کردی کلهری گونۀ ایالمی نشان می

های ذکرشده با مطابقتی که با آزمون ،شدههای ارائهبر اساس داده .در این گویش دارد یفراوان

عال بستی، افبست در ضمایر شخصی پیهای کردی کلهری به صورت پیبستانجام گرفت، واژه

. روندکار می به، نشانۀ مفعول، نشانۀ معرفه، نشانۀ نکره، نشانۀ ماضی بعید و نشانۀ مجهول ربطی

 شوند و بعد ازهای کردی کلهری به انتهای حوزة عملکردی خویش اضافه میبستبنابراین، واژه

وم کی و پولروند. بر اساس الگوی زوئیکار می)حوزة قلمرو سازه( به ای حوزة کاربردیسازة حاشیه

ند. به نظر هست بستیپی-های کردی کلهری پایانیبستواژه (1985( و نیز کالونس )1983)

( نیز برای 1374( که توسط شقاقی )1983رسد که الگوی پیشنهادی زوئیکی و پولوم )می

 برای را تواند زمینۀ مناسبیهای زبان فارسی به کار برده شده است، میبستتشخیص واژه

فراهم کند. پژوهش  ،خصوص وندهای تصریفیبه ،ها از وندهای کردی کلهریبستاژهتشخیص و

ت در مطالعاتوان دهد که در حقیقت نمیگرفته، نشان میهای انجامحاضر نیز مانند سایر پژوهش

شناسی و نحوی را واژی تکیه کرد و پارامترهای واجفقط به اصول ساختبست مربوط به واژه

است که درک بهتری از  یشناسی و نحوکاربرد قواعد و اصول واج بیان دیگر، هبنادیده گرفت. 

 سازد. بست را ممکن میواژه

هایی اولین پژوهش وترین اهمیت این پژوهش این است که جزبه اعتقاد نگارندگان، مهم

ترین کاربرد پژوهش حاضر این است که است که در کردی کلهری صورت گرفته است. مهم

گونه های آموزشی استفاده کرد، زیرا اگر اینتوان از آن در دستورنویسی و تهیه و تدوین کتابمی

های جدید آن به روز شوند، شناسی باشند و بر اساس یافتهها مبتنی بر مبانی علمی زبانکتاب

این رتیب به این ت .رودها از بین میهای میان آنشود و ناهماهنگیتر میها بیشدقت مطالب آن

، نکتۀ تازه و دستاورد جدید همچنینکمک شایانی به آموزش زبان کردی نماید.  تواندمیپژوهش 

به عنوان فعل ربطی و نیز « ɥ»است که « jâ»و « ɥ»این پژوهش شناسایی و توصیف دو نشانۀ 



 حبیب گوهری                                                        ایالمی کلهریبست در کردی واژه    48

 25 – 1شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 به عنوان نشانۀ مجهول ایفای نقش« jâ»به عنوان نشانۀ معین در ساختار فعل ماضی بعید و 

 کنند.می

 

 منابعفهرست 

 ، تهران: توس.دستور زبان فارسی .(1377) .خانلری، پرویز

مجموعه مقاالت نخستین همایش شانه مطابقه مفعولی در فارسی. ن .(1384) .مهند، محمدراسخ

 .285-275 صص ،به کوشش دکتر مصطفی عاصیشناسی ایران، انجمن زبان

های بستی و شیوة ضبط آنها در فرهنگتوصیف افعال مرکب پی .(1386) .مهند، محمدراسخ

 .252-236 صص (1)، نویسیفرهنگ فارسی.

، (4)، نامۀ فرهنگستاندستور، ویژهضمایر تکراری در زبان فارسی.  .(1387) .مهند، محمدراسخ

 .189-183ص ص

، (2) 2شناسی، زبانهای پژوهش های فارسی در کنار فعل.بستواژه .(1389) .مهند، محمدراسخ

 .85-75ص ص

مجموعه  آیا در زبان فارسی چنین مفهومی کاربرد دارد؟. بست چیست؟واژه .(1374) .شقاقی، ویدا

 تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.  شناسی،نهای سومین کنفرانس زبامقاله

 تهران: سمت.   .مبانی صرف .(1386) .شقاقی، ویدا

شناسی زبان بست در زبان فارسی.شناسی واژهرده .(1392) .بتول ،نژادو علی .صراحی، محمد امین

 .130-103ص (، ص1) 5 های خراسان،و گویش

های ضمیری فارسی میانه بستپی .(1392) .ارسالن ،و گلفام .عالیه ،مزینانی، ابوالفضل، کامبوزیا

اندیشی بررسی واژهمجموعه مقاالت اولین همو ظهور ضمیرگذاری تکراری در این زبان. 

 .93-73ص صمهند، ، به کوشش دکتر محمد راسخهای ایرانیها در زبانبست

های ضمیری بستبررسی نظام واژه .(1394) .ارسالن ،و گلفام .عالیه ،مزینانی، ابوالفضل، کامبوزیا

 .101-81ص ص، (5)، دورة جدید، های ایرانیها و گویشزبانگویش مزینانی. 

بستی ضمیری در تاریخ زبان فارسی بررسی نظام واژه .(1394) .شهال ،و شریفی .ابوالفضلمزینانی، 

 . 307-275 ص، ص25پیاپی  (،4) 6، جستارهای زبانیو علل تحول آن. 



 حبیب گوهری                                                        ایالمی کلهریبست در کردی واژه    49

 25 – 1شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

نامۀ دستور، ویژهبستی در فارسی میانه و نو. تحول نظام واژه .(1386) .اهللمفیدی، روح

 .153-133، صص (3)، فرهنگستان

 های ضمیری در گویش دلواری.بستنحوی واژه-توصیف و بررسی واژی .(1380) .ممسنی، شیرین

 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.  ۀنامپایان

 . تهران: امیرکبیرمفرد و جمع(. 1340معین، محمد. )

ژهبست تا وند تصریفی. بررسی تحول تاریخی بعضی وااز واژه .(1389) .نغزگوی گهن، مهرداد

  . 99-77(، صص 6)، نامۀ فرهنگستاندستور، ویژه های فارسی جدید.بست

 ۀنامپایان شهر.بست در گویش لری درهبررسی و توصیف واژه (.1390) .وند، اسماءنورعلی

  کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران.

Aikhenvald, A. Y. (2003). Typological Parameters for the Study of Clitics, 

with Special Reference to Tarina. In: R. N. W. Dixon and A. Y. 

Aikhenvaid (Eds.). Word: A Cross-Linguistic Typology (pp. 42-78). 

Cambridge: Cambridge  University press.                    

Anderson, S. R. (1992). A-Morphous Morphology. Cambridge: Cambridge  

University press. 

Booij, G. (2007). The Grammer of Word. Oxford: Oxford University Press. 

Crystal, D. (2008). A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: 

Blackwell Publishhng.  
Halpern, A. (1995). On the Placement and MorPhology of Clitics. Standard: 

CSLI Publications.    

Katamba, F. (1993). Morphology. London: Mcmillan Press LTD. 

Katamba, F. & Stonham, J. (2006). Morphology. London: Palagrave 

Mcmillan. 

Klavans, J. (1982). Some Problems in a Theory of Clitics. Bloomington: 

Indiana University Linguistic Club.                

Klavans, J. (1985). The Independence of Syntax and Phonology in 

Cliticisation.  language, (61), pp. 95-120.   

Russi, C. (2008). Italian Clitic: An Empirical Study. Berlin: Moutom de 

Gruyter. 

Taylor, A. (1990). Clitic and Configurationality in Ancient Greek. Doctoral 

diss. University of pennsylvania.                                                    



 حبیب گوهری                                                        ایالمی کلهریبست در کردی واژه    50

 25 – 1شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

Spenser, A. (1991). Morphological Theory: An Introduction to Word Struture 

in Generative Gammar. Owford & Cambridge: Blackwell.       

Zwicky, A. (1977). On  Clitics. Bloomington: Indiana University Linguistic 

Club. 

Zwicky, A. (1985). Clitics and Particle. Language. (61), pp. 283-305.  
Zwicky, A. M. (1994). Clitics. Encyclopedia of  Language and linguistics. ed. 

61. R.E. Asher.pergamon Press, (2) pp. 571-575.    

Zwicky, A. & Pullum, G. (1983).  Cliticisation vs. Inflectionl: Language, (59), 

pp. 502-513.  

  



 حبیب گوهری                                                        ایالمی کلهریبست در کردی واژه    51

 25 – 1شماره صفحات: ( 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال)های ایرانی شناسی گویشزبان

 

Clitic in Kalhori Kurdish of Ilam 

 

Habib Gowhari 

Mehdi Mehdizade  

Gholam Hossein Karimidoostan 

Tayebeh Khoshbakht 

 

Abstract  

Clitics are medial linguistic units that have some characteristics of both affixes 

and words. The present research has been done to investigate clitics in Kalhori 

Kurdish of Ilam dialect. This investigation was done through a descriptive-

analytic method whose data has been collected by referring to numerous 

resources of Kalhori Kurdish of Ilam and the linguistic intuition of the authors 

of this research. The patterns used to identify these clitics in this article are 

those criteria applied by Shaqaqi (1374) adopted from Zwicky and Pullum 

(1983) to investigate and classify the morphemes of the Persian Language. 

The results of this research show that the clitics of Kurdish dialect include: 

enclitic personal pronouns, object marker, linking verbs, marker of indefinite 

nouns, and the marker of past perfect tense and passive marker. Of these 

clitics, pronoun clitics (personal pronouns) have an agreement rule. This 

article shows also that the model of Zwicky and Pullum (1983) can be used as 

an appropriate scientific tool to identify and study Kurdish language clitics. 

The new achievement of this research is identifying "ɥ" clitic as the marker of 

the auxiliary verb in the past perfect tense and the existence of "ja" clitic for 

the passive verb. 
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