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واژه را بدون هيچ تغييري در صورت آن  2تبديل فرايندي است كه مقولة واژگاني
 .شودمي مطالعه كلهري كردي در تبديل فرايند حاضر پژوهشدر دهد. تغيير مي

 واژگاني هايمقوله تعيين شود؛پژوهش به آن پرداخته مي اين اهدافي كه در

 خواهيم نشان همچنين است؛ هاآن 3جهت تعيين و تبديل فرايند در كنندهشركت
 6بازفهرست و) 1999( 5ديرون 4رويداد هايوارهطرح مجاز رويكردهاي از يككدام داد
 هاداده. كند تببين را كلهري كردي هايداده است قادر) 1992 ،2004 ،2005( 7ليبر
) 1385( جليليان »باشور« و) 1380( پوركريم »الترههخوه«كردي  فرهنگ دو از

 ،كننده در فرايند تبديلواژگاني شركتي هامقوله تعيين براي است؛ شده استخراج
 عيينت از بعد شدند؛ گذاشته كنار و شناسايي اين فرايند مشابه فرايندهاي ابتدا
 اهداده سپس گرديد؛ تعيين معنايي معيار اساسبر هاآن جهت واژگاني، هايمقوله

 پژوهش هاييافته. شدند تحليل بازفهرست و مجاز دو رويكرد چارچوب در
 هم آن جهت است؛ فعل و صفت اسم، مقولة سه در تبديل فرايند وجود دهندةنشان

ست. ا اسم به تبديل فعل و فعل به تبديل صفت فعل، به اسم تبديل صورتبه
 را گويش اين هايكه داده است قادر مجاز رويكرداز دو رويكرد مذكور،  براين،عالوه
  .كند تبيين

    
  هاي كليدي:واژه

  بازفهرست
  جهت
  تبديل فرايند
  كلهري كردي
  وارة رويدادطرح مجاز
  واژگاني هايمقوله
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  دمهقم. 1
 گونه تغيير درمقولة عنصرهاي واژگاني بدون هيچ آن از رهگذر كه است فرايندي تبديل

 رويكردهاي براساس را تبديل فرايند شناسانزبان. )418: 2005كند (ليبر، صورت، تغيير مي
 آثار به توانمي غيرايراني پژوهشگران ميان در اند؛كرده مطالعه مختلف هايزبان در متفاوت

 5لي ،)2007( 4بويج ،)2005( 3كايفر ،)2004( 2والرا ،)2003( 1پالگ مانند شناساني،زبان
 طباطبايي همچون پژوهشگراني همچنين كرد؛ اشاره) 2013( 7مارتسا و) 2010( 6كيم ،)2009(
 بهمنيار و رفيعي و) 1392( ذاكر ،)1391( ذاكر و شقاقي ،)1390( آبادينجف رضوي ،)1385(
  .اندكرده بررسي فارسي زبان در را فرايند اين) 1393(

 دفراين اين است، شده مطالعه فارسي زبان در تبديل فرايند ايراني هايپژوهش در اگرچه
 رزي سه به كه است غربي ايراني هايزبان از كردي زبان. است نشده بررسي كلهري كردي در

)؛ كلهري 587: 2009، 8شود (مكاروسمي تقسيم جنوبي و مركزي شمالي، كردي اصلي گروه
 ايران در گويش اين )؛55: 2000، 9فتاح است (كماندار جنوبي كردي اصلي هايگويش از يكي
 شهرهايي، در عراق در و ذهابسرپل غرب،گيالن غرب، آباداسالم كرمانشاه، مانند شهرهايي، در

 لهريك كردي در تبديل فرايند بررسي با حاضر پژوهش در. شودمي تكلم مندلي و خانقين مثل
 چه بين كلهري كردي در تبديل فرايند شود؛مي پرداخته است قرار بدين كه هاييپرسش به

 ؟است چگونه كلهري كردي در آن مختلف انواع در تبديل فرايند جهت كند؟ميعمل ييهامقوله
) 1992 ،2004 ،2005( ليبر بازفهرست و) 1999( ديرون رويداد هايوارهطرح مجاز رويكرد دو از
  كند؟تبيين كلهري كردي در را فرايند اين تواندمي يككدام تبديل فرايند بررسي در

 متفاوت نحوي مقولة يكسان، صورت با هاييواژه ابتدا هاداده آوريجمع براي پژوهش اين در
 سپس اند؛شده استخراج »باشور« و »الترههخوه« فرهنگ دو از ساده واژيساخت ساختمان و
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 1هاينامهم جزء كه هاييواژه يعني شدند؛ شناسايي تبديل فرايند از متفاوت اما مشابه فرايندهاي
 در هكنندشركت هايمقوله انواع تعيين از بعد. اندشده گذاشته كنار بودند 2هاشدگيچندنقشي و

. است دهش مشخص نيز هامقوله اين بين تبديل فرايند جهت معنايي معيار برپاية تبديل، فرايند
  . اندشده تحليل مجاز و بازفهرست رويكرد دو براساس تبديل فرايند سپس

 علف معناكهبدين است؛ آشكار تصريف داراي فعل كردي زبان در كه شد يادآور بايد البته
 است دهآم تبديل فرايند تعريف در اگرچه است. همراه مصدر تصريفي پسوند با مصدري شكل در
 فتص و اسم شودمي گفته كهزماني كلهري كردي در شود؛مي تبديل ديگر ايواژه به ايواژه كه
كه  بايد يادآور شويم اند؛شده تبديل حال ستاك به صفت و اند؛ يعني اسمشده تبديل فعل به

 از يجزئ حال ستاك زيرا رود؛نمي كاربه مستقل واژة يك صورتبه و تنهاييبه هافعل حال ستاك
 زمانبي حالت در يا شوداضافه مي ازنظر شخص و زمان، به آن شناسه كه است فعل ساختمان

 با پژوهش اين هايداده رو،ازاين. دارد همراه به را مصدر تصريفي نشانة مصدري حالت در يعني
  .اندشده گردآوري موضوع اين تندرنظرگرف

  

  نظري . مفاهيم2
 نامي وهم مانند هايي،موضوع به پرداختن با كه شودمي تالش حاضر پژوهش در

 رايندف شود. همچنين دربارة متمايز مشابه فرايندهاي ساير از تبديل فرايند شدگي،چندنقشي
 از داددرون عنصر تعيين است كرده جلب خود به را شناسانزبان توجه كه موضوع ديگري تبديل
 ،براينعالوه. است فرايند اين در كنندهشركت هايواژه مشابه صورت ميان در تبديلي عنصر
 هك اندكرده بررسي را تبديل فرايند متفاوت هايزبان در مختلف هايديدگاه از شناسانزبان

  .كرد اشاره بازفهرست هاي رويداد ووارهطرح مجاز رويكرد دو به توانمي هاديدگاه اين ازجملة
  

  تبديل مشابه . فرايندهاي2-1
. ندآيمي حساببه تبديل فرايند از متفاوت اما مشابه موارد از شدگيچندنقشي و ناميهم

 دارندن ربطي هم به واژيساخت نظر از اما اند؛يكسان نوشتاري شكل يا و تلفظ داراي كه هاييواژه
                                                      
1 homonymy 
2 multifunctionality 
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براين، اگرچه شباهت صوري ). عالوه70: 1985همكاران،  و 1شوند (كوئركمي ناميده نامهم
 يمعناي ازنظر بايد هادهد؛ اين واژهكننده در فرايند تبديل اساس آن را شكل ميهاي شركتواژه
افتد شدگي زماني اتفاق مياما چندنقشي .)426: 2003، 2باشند (يووانوويچ داشته ارتباط هم به

يفاي نقش كند و در شرايط مناسب بتواند عنوان بخشي از آن ابه wطبقة واژگاني كه عضوي از 
 كند كهشدگي در شرايطي عمل ميكار روند؛ يعني چندنقشبه xمثابة بخشي از طبقة واژگاني به

  .)11-10الف: 2005و والر،  3(بائربا هم برابر نباشد  xو  wطبقة واژگاني 
  

  تبديلمسئلة جهت در فرايند . 2-2
ن شناسابر موارد مشابه فرايند تبديل، مسئلة جهت در اين فرايند مورد توجه زبانعالوه
 و خيتاري شواهد مانند مختلفي معيارهاي تبديل فرايند جهت تشخيص براي شناساناست. زبان

در پژوهش حاضر، براي تعيين جهت فرايند تبديل، معيار معنايي اتخاذ شده  .اندكرده ذكر معنايي
 معنايي نظرتوان استفاده كرد؛ ازاست. براي تعيين جهت فرايند تبديل از پيچيدگي معنايي مي

كه وندي به تري دارند؛ درست مانند زمانيهاي پايه معناي پيچيدهبه واژه هاي مشتق نسبتواژه
. البته در اين )109: 2003پالگ، دهد (شود و بار معنايي بيشتري به آن ميفزوده ميعنصر پايه ا

هاي بندي معنايي فعلپژوهش براي تعيين فرايند تبديل اسم و صفت به فعل از معيار مقوله
هاي كه فعلصورتشود؛ بدين) استفاده مي1999) با الگوگيري از پالگ (2004تبديلي ليبر (

 ريهاي ابزافعل؛ قرارندگردند؛ اين الگوها از اين عنصر دروندادشان مشخص مي تبديلي براساس
‘use X’هاي اجرايي، فعل ‘perform X’ ،هاي آغازيفعل ‘become X’  هاي سببيفعلو 

‘make (more) X’  ،در اين الگوها 91: 2004(ليبر .(X دهندة عنصر درونداد است؛ نشان
كمك ابزاري كه همان اسم درونداد فرايند تبديل است عملي به ابزاريهاي تبديلي مثالً در فعل
) در فرايند تبديل فعل به اسم معتقد است كه در اين نوع تبديل 1990( 4گريمشاشود. محقق مي

                                                      
1 Quirk 
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3 Bauer 
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معناكه در تبديل فعل به اسم، اسم به رويداد يا نتيجة رويدادي دامنة معنايي محدودتر است؛ بدين
  كند.آن را توصيف ميداللت دارد كه فعل 

  
  . رويكردهاي مجاز و بازفهرست2-3

اند در دو گروه متفاوت قرار شناسان دربارة فرايند تبديل انجام دادهمطالعاتي كه زبان 
شناسان طرفدار آن هستند؛ فرايند تبديل را نوعي گيرند: گروه اول كه عدة بيشتري از زبانمي
كنند؛ و گروه دوم كه فرايند تبديل را معنايي تلقي ميواژي و سازي، يعني اشتقاق ساختواژه

كنند. در اين پژوهش فرايند تبديل در چارچوب دو رويكرد مجاز و سازي قلمداد نميفرايند واژه
  شود. ترتيب در گروه اول و دوم قرار دارند بررسي ميبازفهرست كه به

 مجاز نوعي را تبديل فرايند) 1999( ديرون. )1999. رويكرد مجاز ديرون (2-3-1
 باعث كه است شناختي و مفهومي فرايندي يعني تبديل كند؛مي تلقي  رويداد وارهطرح مفهومي
 وميمفه مقولة يك در آن بنديمقوله و رويداد وارةدرطرح كنندگانشركت از يكي سازيبرجسته
اختي است كه در فرايندي شن 2مفهوميبندي ) بازمقوله1996( 1اشتكائرازنظر  .شودمي جديد

هايي، مانند معناكه فرايند تبديل داراي ويژگي؛ بدينافتدذهن گويشوران زبان اتفاق مي
تبديل  كننده در فرايندبندي مفهومي، تغيير طبقة واژه، نزديكي معنايي جفت واژة شركتبازمقوله

رويكرد مجاز  داري فراين تبديل،هاي پايه است. دربارة جهتنوشتاري صورت -و شباهت آوايي
معنايي از واژة  -داند كه در آن يك واژه از نظر واژيفرايند تبديل را نوعي اشتقاق معنايي مي

ديرون دار است. ذاتي فرايندي جهتطورشود؛ از منظر اين رويكرد تبديل بهديگر مشتق مي
جاي فعل)، شدن اسم ابزار به(برجسته 3وارة عملهاي طرحناموارة رويدادي به) سه طرح1999(

شدن ويژگي (برجسته 5وارة وجوديجاي فعل) و طرحشدن اسم مكان به(برجسته 4وارة مكانطرح
  داند.ها را مجاز ميوارهكند و زيربناي اين طرحجاي فعل) را در فرايند تبديل معرفي ميبه

                                                      
1 Štekauer 
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3 action schema 
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) 1992، 2004، 2005يبر (ل. )1992، 2004، 2005. رويكرد بازفهرست ليبر (2-3-2
داند؛ يعني فرايند تبديل نتيجة مي 1نامد و آن را نتيجة ابداعبازفهرست عنصر واژگاني را تبديل مي

ليبر ابداع را براساس كالرك و موجود در واژگان ذهني است. بازفهرست عنصر واژگاني ازقبل
هاي ابداعي نيازمند اژه) معتقدند و1979دهد؛ كالرك و كالرك () توضيح مي1979كالرك (

 اش همانمعناكه در تعبير معنايي واژة ابداعي گوينده تمايل دارد مخاطبقرارداد هستند؛ بدين
هايش داشته باشد كه قصد او بوده است؛ يعني مخاطب در تعبير معنايي واژة تعبير را از گفته

دارد  ه بين گوينده و او وجودابداعي تنها به معني واژه توجه نكند؛ بلكه براساس دانش مشتركي ك
) تبديل را فرايندي 2005ليبر (داري فرايند تبديل، تعبير يكساني از آن داشته باشد. دربارة جهت

اي كه متعلق به يك مقولة آورد بلكه معتقد است در بازفهرست واژهحساب نميداري بهجهت
د و تعيين جهت فرايند تبديل اي است كه در مقولة ديگري قرار دارمنزلة واژهنحوي است به
  ضرورتي ندارد. 

 از وا نظرية كند.مي مطرح را واژگاني معناشناسي نظرية دربارة فرايند تبديل )2004( ليبر
 لشام كه است نظريه اين ايتجزيه بخش اسكلت است؛ شده تشكيل 3بدنه و 2اسكلت بخش دو

 هب كه است بدنه آن ديگر بخش .هاستموضوع و هامشخصه يا هانقش از مراتبيسلسله مجموعة
م، هاي اسپوشاند. او براي مقولهمي را اسكلت روية و است جهان از ما دانش گرايانةكل نمود او باور

كه داراي دو ارزش مثبت و منفي هستند  5و پويا 4هاي معنايي مادهفعل و صفت از مشخصه
 .رودها به كار ميها و صفتمشخصة پويا براي فعلها، مشخصة ماده براي اسم كند؛استفاده مي

در  دارد و داللت انتزاعي اسم به] ماده -[ مشخصة و ملموس اسم به] ماده[+  مشخصة مثالً
هايي كه دربردارندة يك فعاليت هستند هاي رويدادي يعني فعلمشخصة پويا ارزش مثبت به فعل

هايي كه فاقد هرنوع فعاليتي ايستا يعني فعلهاي ها و فعلداللت دارد و ارزش منفي بر صفت
ه نموندهد. برايمي ارائه را تبديلي هايفعل معنايي اسكلتكند. او همچنين هستند اشاره مي

                                                      
1 coinage 
2 skeleton  
3 body  
4 material  
5 dynamic  
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 ,[ ] ,[ ]) dynamic +]هاي ابزاري كه عنصر دروندادشان ابزار است داراي اسكلت فعل

WITH [ ]), <base>]  است؛ مشخصة[+dynamic] ترتيب داراي دو موضوع است كه به
كه معرف  WITHگيرند. مشخصة پذير قرار ميگر و كنشدر جاي خالي اول و دوم يعني كنش
  شود. مشخصة ابزار است با اسم ابزار پر مي

  
  هاداده . تحليل3

ايي كه هاند؛ اما به دليل ويژگيهاي زباني هستند كه شبيه فرايند تبديلبرخي از پديده
دا كننده در فرايند تبديل ابتهاي شركتبراي تعيين مقوله شوند.مي جداد از فرايند تبديل دارن

ه هاي استخراج شدرو، دادههايي كه به فرايند تبديل شباهت دارند مشخص گردند. ازاينبايد داده
  شوند.شدگي بررسي مينامي و چندنقشياز منظر هم

  
  كلهري. فرايندهاي مشابه تبديل در كردي 3-1

هايي با نامي، بعد از استخراج واژههاي كردي كلهري از منظر پديدة همبراي بررسي داده
هاي ها از نظر ساختمان واژي بررسي شدند. دادهصورت يكسان و مقولة نحوي متفاوت، واژه

هايي است كه صورت شده در دو گروه قابل تقسيم هستند: گروه اول دربردارندة واژهاستخراج
شود كه هايي را شامل مياند و گروه دوم واژهني دارند؛ اما ازنظر ساختمان واژي متفاوتيكسا

  شود.هاي از هر دو گروه پرداخته مياند. درادامه به نمونهداراي صورت و ساختمان واجي يكسان
) 1را در نظر بگيريد؛ در مثال ( [bɑr]براي بررسي گروه اول، دو مقولة اسمي و فعلي واژة 

به مقولة فعل تعلق دارد.  [bɑr]) واژة 2داراي مقولة نحوي اسم است و در مثال ( [bɑr]ژة وا
 [bɑr]به معني (بار، محموله، بسته) تنها از تكواژ  [bɑr]ازنظر ساختمان واژي، مقولة اسمي 

تفكيك به جزءهاي ديگر نيست و ساختمان تشكيل شده است؛ يعني ساختمان واژي آن قابل
كردن ) فعل امري به معني (چيزي را با خود بردن  و حمل [bɑr]د. اما مقولة فعلي اي دارساده

پيشوند فعلي  -bتشكيل شده است كه تكواژ  ɑrو  -bاست كه ساختمان واژي آن از دو تكواژ 
كه به دو مقولة اسم و فعل تعلق  [bɑr]ستاك حال است. با بررسي واژة  ɑrامرساز است و تكواژ 

د اگرچه اين دو مقوله ازنظر شكل ظاهر كامالً به يكديگر شباهت دارند؛ ساختمان دارد مشاهده ش
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در فرايند تبديل  واژي متفاوتي دارند كه شرط داشتن ساختمان واژي يكسان را براي شركت
  كنند. برآورده نمي

1) bɑr       ɪ:        mɑʃin-a       namak-a 
 ماشين       اين      بار       -نمك       مع. -ح. بودن

  »   بار اين ماشين نمك است.«
2) lebɑs-aɡa          b-ɑr 

  لباس       -پيش. ام.        مع. -آوردن
  »لباس را بياور.«

هاي داراي صورت و ساختمان واژي يكسان را در نظر بگيريد. واژة حال گروه دوم يعني واژه
[dɑx] واژة 3هاي نحوي صفت و اسم تعلق دارند، مشاهده كنيد؛ در مثال (كه به مقوله را (
[dɑx] ) واژة 4داراي مقولة نحوي صفت است و در مثال ([dɑx]  .داراي مقولة نحوي اسم است

ها نيز اين دو واژه ازنظر صورت آوايي و شكل ظاهر به هم شباهت دارند؛ ساختمان واژي آن
اند و ساختمان واژي تشكيل شده [dɑx]ها تنها از تكواژ ناكه هردوي آنمعيكسان است؛ بدين

دهد كه بين اين دو واژه هيچ ها ازمنظر ارتباط معنايي نشان مياي دارند. اما بررسي اين واژهساده
با مقولة نحوي صفت به معني (داغ و  [dɑx]كه واژة صورتنوع ارتباط معنايي وجود ندارد؛ بدين

با مقولة نحوي اسم به معني (مصيبت، غم و اندوه) است. اين  [dɑx]؛ ولي واژة سوزان) است
توانند در فرايند ها با وجود داشتن ساختمان واژي ، صورت آوايي و نوشتاري يكسان نميواژه

 كنند. تبديل شركت كنند؛ زيرا شرط داشتن ارتباط معنايي را برآورده نمي

3) ʧɑj-aɡa      dɑx-a 

  داغ        مع. چايي     -ح. بودن
  »چايي داغ است.«

4) maɾɡ-e        ʤwɑn         dɑx-e          saxti-g-a 
  مرگ     -مصيبت      جوان         اض. -سختي      اض. -مي. -ح. بودن.

  »مرگ جوان مصيبت سختي است.«
جز نقش اند كه بههشدهايي مشاهده شده مقولههاي استخراجها، در ميان دادهنامبر همعالوه

يرند. پذها تعلق ندارند نقش آن جايگاه را مياصلي خود با قرارگرفتن در جايگاه نحوي كه به آن
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نمونه مقولة پذيرند. برايها گاهي در جمله نقش ادات را ميها و صفتمعناكه برخي از اسمبدين
را در نظر بگيريد. در  »خوب«به معني  [xɑs]و مقولة صفتي » شب«به معني  [ʃow]اسمي 
اي است كه به مقولة نحوي اسم تعلق دارد و واژه» شب«، »شب سرد«) در گروه اسمي 5مثال (
در » شب«اگرچه واژة » روم.شب مي) «6كند؛ اما در مثال (آن را توصيف مي» سرد«گر توصيف

فظ كرده؛ ولي جايگاه نحوي قيد قرار گرفته است، همچنان مقولة نحوي خود را كه اسم است ح
واژة » كتاب خوب«) در گروه اسمي 7مانند مقولة قيد نقش ادات را پذيرفته است. در مثال (

» خوانم.خوب كتاب مي) «8گر را دارد؛ اما در مثال (با مقولة نحوي صفت، نقش توصيف» خوب«
پذيرفته شدن در جايگاه نحوي قيد، نقش ادات را اين واژه با حفظ مقولة نحوي خود و با ظاهر

ترتيب كه به» خوب«و » شب«هاي هايي كه ازنظر گذشت، مشاهده شد كه واژهاست. در مثال
داراي مقولة اسم و صفت هستند، با قرارگرفتن در جايگاه نحوي قيد و بدون تغيير مقولة 

  اند.شان، نقش ادات را پذيرفتهنحوي
5) ʃow-e      saɾd  

 شب    -سرد     اض.

  »  شب سرد«
6) ʃow     ʧ-em 

  ح. رفتن    شب      -(ش.ا.م.)
 »     روم.شب مي«

7) ketɑw-e     xɑs  
  كتاب    -خوب      اض.

 »كتاب خوب«

8) me   xɑs    ketɑw     xwan-em 
  ح. خواندن       كتاب      خوب    من     -(ش.ا.م.)

 »خوانم.من خوب كتاب مي«

شدگي اتفاق افتاده يا هاي باال پديدة چندنقشيكه مشخص گردد در مثالبراي اينحال 
هاي اسم و صفت ازنظر رفتار تصريفي بررسي شوند. فرايند تبديل صورت گرفته است، بايد مقوله

ود را از ها تصريفي خافتد واژة تبديلي، ويژگيكه فرايند تبديل اتفاق ميهنگاميديگر، بيانبه
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و صفت » شب« [ʃow]كند؛ يعني دو واژة صورت مقولة تبديلي رفتار ميدهد و بهدست مي
ɑs][x »قيد بعد از فرايند تبديل بايد مانند » خوبa]ʃ[hami »صورت به» هميشه

l]ɪeʃ[*hami »*و » هاهميشهater]ʃ[*hami »*كه بدساخت است رفتار كنند. » ترهميشه
  هاي كردي كلهري دقت كنيد؛دادهزمينه به اين دو واژه در دراين

9) ʃow-eɪl-e         saɾd  

 شب    -ج  -سرد        اض.

  »  هاي سردشب«
10) ʃow-eɪl     ʧ-em 

  شب     -ح. رفتن      ج.  -(ش.ا.م.)
 »     روم.ها ميشب«

11) ketɑw-e     xɑs-ter  
  كتاب      -خوب      اض. -پس.تفض.

 »    تركتاب خوب«

12) me   xɑs-ter    ketɑw     xwan-em 
  خوب    من    -ح. خواندن       كتاب      پس.تر -(ش.ا.م.)

  »خوانم.تر كتاب ميمن خوب«
) اگرچه نقش 10در جملة (» شب« [ʃow]اسمي  مقولة كنيدطوركه مشاهده ميهمان

ساخت است. ادات را پذيرفته است؛ همواره تصريف اسمي خود را حفظ كرده است و جمله خوش
دساخت پذيرفت و جمله باگر اين واژه به مقولة نحوي قيد تبديل شده بود، نبايد تصريف اسم را مي

بارة مقولة نحوي صفت شود. مشابه چنين استداللي درشد؛ اما چنين چيزي مشاهده نميمي
[xɑs] »كند.نيز صدق مي» خوب  

  
  كلهري كردي در تبديل فرايند جهت . تعيين3-2

صورت اسم، صفت و فعل مشخص كننده در فرايند تبديل بههاي شركتاكنون كه واژه
رو، براي تعيين جهت تبديل اسم شود؛ ازاينگرديد، در اين بخش جهت اين فرايند مشخص مي

 شود.) استفاده مي1999) با الگوگيري از پالگ (2004فعل معيار معنايي ليبر (و صفت به 
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هاي كردي كلهري اسم ابزاري كه درونداد فعل تبديلي است درنظر گرفته نمونه در دادهبراي
يافتن آن به به فعلي داللت دارد كه تحقق» تراشيدن« [terɑʃin]شود؛ مثالً فعل تبديلي مي

به ابزار » تراشيدن« [terɑʃin]دادن فعل سته است؛ يعني براي انجامعنصر دروندادش واب
[terɑʃ] »با استفاده از تراش عمل «صورت توان بهنياز است و تعبير معنايي آن را مي» تراش

 عنصري است كه عمل» تراش«درنظر گرفت كه براساس تعبير معنايي » تراشيدن را انجام دادن
» تراشيدن«را با فعل » تيز كردن«) فعل 14) و (13در دو جملة (بخشد. را تحقق مي» تراشيدن«

اند تو) مشخص نيست كه مداد با چه ابزاري تيز شده است اين ابزار مي13مقايسه كنيد؛ در جملة (
توليد » تراشيدن«) وقتي فعل 14تراش يا هر شيء نوك تيزي مثل چاقو باشد؛ اما در جملة (

كار و ابزاري كه به اين منظور به» تيزكردن«همراه دارد مفهوم شود با خود دو مفهوم را به مي
)، فعل 13در جملة (» تيزكردن«ديگر، برخالف فعل عبارتبه». تراش«رفته است؛ يعني 

  ) معرف عنصر درونداد است.14در جملة (» تراشيدن«
13) ʔali     medɑd-aɡa     tiʒ         kerd- ø 

 مداد          علي    -گ. كردن       تيز       مع. -(ش.س.م.)

  »   علي مداد را تيز كرد«
14) ʔali   medɑd-aɡe        terɑʃi-ø 

  مداد     علي      -گ. تراشيدن         مع. -(ش.س.م.)
  »     علي مداد را تراشيد.«

واژة تبديلي به نتيجة رويداد ) 1990دربارة فرايند تبديل فعل به اسم بنابرگفتة گريمشا (
را درنظر بگيريد؛ اگرچه اين واژه  [bɑxt]» باخت«زمينه واژة يا به كل رويداد داللت دارد. دراين

ها تلقي شود.؛ با تواند اسم درونداد اين نوع فعلطورضمني دربردارندة مفهوم عمل است، نميبه
گردد؛ يعني در الگوي اين مطلب آشكار مي هاي اجراييقراردادن واژة باخت در الگوي معنايي فعل

هاي اجرايي است تعبيري به اين صورت همان اسم درونداد فعل Xكه منظور از » Xدادن انجام«
طوركه مشهود است ازنظر معنايي اين عبارت قابل قبول همان» دادن باختانجام«خواهد داشت؛ 
آيد. وجود مياست كه درپي يك عمل بهاي دادني نيست؛ بلكه نتيجهانجام» باخت«نيست؛ چون 

  تبديل شده است.» باخت«به اسم » باخت«يعني فعل 
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  . فرايند تبديل در كردي كلهري درچارچوب رويكردهاي پژوهش3-3
 فعل و صفت اسم، مقولة سه كلهري كردي هايداده در كه شد مشخص قبل هايبخش در

 يعنصرها و پايه عنصرهاي مقوله سه اين ميان در همچنين كنند؛مي شركت تبديل فرايند در
 نوع سه لهريك كردي در كهصورتبدين گرديد تعيين تبديل فرايند جهت ديگربيانبه يا تبديلي
 شدهتهساخ هايفعل نمونهبراي اكنون. دارد وجود فعل به اسم و فعل به صفت فعل، به اسم تبديل

 وندشمي بررسي بازفهرست و مجاز رويكرد دو چارچوبدر كلهري كردي در تبديل فرايند ازرهگذر
  .كند تبيين را هاداده اين است قادر رويكردها اين از يككدام شود مشخص تا

 ديرون مجاز رويكرد درچارچوب كلهري كردي هايداده در تبديل . فرايند3-3-1
ازآنجاكه  شود؛وارة عمل و وجودي بررسي ميهاي اين پژوهش دو طرححال درميان داده. )1999(

 وارة مكان بررسياي كه بر مكان داللت داشته باشد يافت نشد طرحشده واژههاي استخراجدر داده
  شود.نمي

واره حهاي تبديلي كه براي اين نوع طرهاي مورد نظر فعل: در ميان دادهوارة عملطرح
ررسي ون فعل تبديلي بهايي هستند كه عنصر دروندادشان اسم ابزار است. اكناند فعلانتخاب شده

 »من مداد را با تراش تيز كردم.«شود كه عنصر درونداد آن اسم ابزار است. با مقايسة دو جملة مي
با كمك ابزار  »من«گر ) كنش15شود كه در جملة (مشاهده مي» من مداد را تراشيدم.«و 
) 16در جملة ( دهد؛ اماانجام مي» مداد«پذير را روي كنش» كردن مدادتيز«عمل » تراش«
عنوان فعل تبديلي شده و بهكه يك ابزار است؛ و به مقولة اسم تعلق دارد برجسته» تراش«

زمان ابزار و طور همبه» تراشيدن«معناكه فعل تبديلي است؛ بدينجايگزين كل رويداد شده
م ناختي مجاز اسهمراه دارد. يعني، در فرايند شافتد را بهكمك آن فرايند اتفاق ميرويدادي كه به

فهومي بندي ممثابة كل فرايند بازمقولهاست به» تراشيدن«كه عنصري دخيل در فرايند » تراش«
وارة عمل قرار هاي ابزاري در گروه طرحوارة رويداد فعلشود. ازديدگاه مجاز مفهومي طرحمي
  گيرند.مي

15) me    medɑd-aɡa    waɡaɾd     terɑʃ     tɪʒ       keɾd-em 
    مداد        من        -گ.كردن       تيز     تراش            با             مع. -(ش.ا.م.)

  »    من مداد را با تراش تيز كردم.«
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16) me      medɑd-aɡa     terɑʃ-im 
  مداد          من       -گ. تراشيدن        مع. -(ش.ا.م.)

   »    من مداد را تراشيدم.« 
وارة وجودي استخراج عنوان عنصر درونداد طرحهايي كه به: درميان واژهوارة وجوديطرح

با شود كه عنصر درونداد آن صفت است. تبديلي بررسي مي ها هستند؛ حال فعلاند صفتشده
) 17شود كه اين واژه در جملة () مشاهده مي18) و (17هاي (در جمله» خيس«بررسي واژة 

بر  »سارا«گر دهندة نتيجة عمل كنشداراي مقولة صفت است و نشان» خيس كرد. سارا برنج را«
برجسته شده » سارا برنج را خيسانيد.«است. اما همين واژه در جملة »  برنج« پذير روي كنش

كردن آن هم بر عمل خيس» برنج«پذير به كنش» خيس«بر نسبت دادن ويژگي است و عالوه
در » سارا برنج را خيسانيد.«دهد. يعني در جملة ل خود را نشان ميصورت فعداللت دارد و به

زمان به طور هماند كه بهوارة عمل با هم تركيب شدهوارة وجودي و طرحدو طرح» خيسانيد«واژة 
وارة عمل بر طرح» خيس«ازنظر مجازي عنصر نتيجه ويژگي و عمل اشاره دارند. همچنين 

ري كه عنص» خيس«معناكه در فرايند شناختي مجازي صفت بدينكند. داللت مي» خيساندن«
  شود.بندي ميصورت كل فرايند بازمقولهاست است به» خيساندن«دخيل در فرايند 

17) sɑrɑ   bəɾenʤ-aɡa     xis        keɾd-ø 
  سارا    به آنبرنج        -گ. كردن      خيس       مع.-(ش.س.م.)

  »سارا برنج را خيس كرد.«
18) sɑrɑ   bəɾenʤ-aɡa            xisɑn- ø 

  برنج       سارا        -گ.خيساندن              مع.-(ش.س.م.)
 »     سارا برنج را خيسانيد.«

هاي كردي كلهري در چارچوب رويكرد بازفهرست . فرايند تبديل در داده3-3-2
هاي ابزاريي نمونه به فعلدربارة بررسي فرايند تبديل در كردي كلهري براي. )2004ليبر (

 dynamic ([ ], [ ], WITH+]داراي اسكلت  [terɑʃin]» تراشيدن«پردازيم؛ فعل ابزاري مي

[ ]), <base>] گر وضعيت پويايي است كه در آن كنشدهندة ) نشان19هاي جملة (است. داده
كه عنصر والد فعل تبديلي است كاري را بر روي  [terɑʃ]» تراش«ابزار  با استفاده از [to]» تو«
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هاي ابزاري دهد. بنابراين سه موضوعي كه در اسكلت فعلانجام مي [medɑd]» مداد«پذير كنش
هستند و  [dynamic+]به مشخصة كه مربوط» مداد«و » تو«ارائه شده است؛ يعني دو موضوع 

البته براساس كالرك و شوند. برآورده مي است WITHخصة به مشكه مربوط» تراش«موضوع 
ان فعل عنوتوان آن را بهكه اين فعل تبديلي در بافت قابل تعبير باشد مي) مادامي1979كالرك (
ده اين شود كه هنگامي گويندرصورتي ساخته مي» تراشيدن«كار برد؛ يعني فعل تبديلي جديد به

ها وجود دارد بتواند تعبير راساس دانش مشتركي كه بين آناش بكند، مخاطبفعل را توليد مي
  درستي از فعل جديد داشته باشد.

19) to   medɑ-aɡa    terɑʃ-id 

     مداد     تو        -گ. تراشيدن     مع. -(ش.د.م.)
  »      تو مداد را تراشيدي.«

اژة وظر بگيريد. را در ن» تراش«از اسم » تراشيدن«براي نمونه بازفهرست فعل تبديلي 
در آن  materialاست كه مشخصة  [([ ]) material+]داراي اسكلت   [terɑʃ]» تراش«

بدنة آن هم  بودن اين واژه است؛دهندة ملموسدهندة مقولة اسم است و ارزش مثبت نشاننشان
 در و مانند آن است.» ابزاري براي تيزكردن«، »افزارنوشت«، »مصنوعي«داراي اطالعاتي مانند 
تر به عبارت دقيقيا به  [terɑʃin]» تراشيدن«به فعل   [terɑʃ]» تراش«فرايند بازفهرست اسم 

و  »بودنفعاليتي«، اين واژة جديد با هربار استفاده، اطالعات معنايي مانند »تراش«ستاك حال 
بودن اين عنصر جديد داللت دارد، در واژگان ذهني كه بر فرايندي» با تراش چيزي را تيزكردن«

ابزاري  سكلت معنايي را كه به فعلعنوان فعل جديد، اشود و بعد از تثبيت، اين عنصر بهتثبيت مي
  . صورت زير استكند؛ بازفهرست اسكلت معنايي اسم به فعل ابزاري بهتعلق دارد، دريافت مي

20) [+material ([ ])] > [+dynamic ([ ], [ ], WITH [ ]), <base>] 
   

  گيري. نتيجه4
كردي كلهري بود كننده در فرايند تبديل در هاي شركتدربارة پرسش اول كه مقوله

هاي نحوي متفاوت يا ازنظر ساختمان هايي را يافتيم كه باوجود داشتن صورت يكسان و مقولهواژه
، اين ديگربيانگونه ارتباط معنايي بين آنها وجود نداشت. بهواژي با هم تفاوت داشتند يا هيچ



 الهام كرمي                            بررسي فرايند تبديل در كردي كلهري   149

 154 – 133شماره صفحات: ) 1399 / بهار و تابستان 1، شماره 5 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

فت هايي مانند اسم و صمقوله براين،ها تنها ارنظر صوري به فرايند تبديل شبيه بودند. عالوهداده
پذيرفتند و ازنظر را كه با قرارگرفتن در جايگاه نحوي قيد، تنها نقش آن را كه ادات است مي

ها حساب نياورديم؛ زيرا اين مقولهكردند؛ از موارد تبديل بهمقوله، مقولة نحوي خود را حفظ مي
تبديل نشدند. با حذف فرايندهاي كردند؛ يعني به مقولة قيد همواره تصريف خود را حفظ مي

  كند.مشابه تبديل دريافتيم كه اين فرايند بين سه مقولة اسم، صفت و فعل عمل مي
به پرسش دوم  كننده در فرايند تبديل، براي پاسخهاي شركتشدن مقولهپس از مشخص

خص كنيم. مشبراساس معيار معنايي تالش كرديم در فرايند تبديل عنصر پايه و عنصر تبديلي را 
يابد؛ ها گسترش مينشان داديم كه در فرايند تبديل اسم و صفت به فعل، دامنة معنايي اين واژه

شود و برعكس در فرايند تبديل فعل ها افزوده ميبر مفهوم خود، مفهوم عمل نيز به آنزيرا عالوه
ين فرايند تبديل بدبه اسم با كاهش دامنة معنايي مواجه شديم. بنابراين در كردي كلهري جهت 

  قرار است: تبديل اسم به فعل؛ تبديل صفت به فعل و تبديل فعل به اسم.
ها درچارچوب دو رويكرد مجاز و بازفهرست بررسي درنهايت براي پاسخ به پرسش سوم داده

كننده در فرايند تبديل درچارچوب رويكرد مجاز مشاهده كرديم هاي شركتشدند. با بررسي داده
شوند؛ يعني بندي مفهومي ميها بازمقولهفرايند شناختي مجاز در مرحلة اول واژه كه براساس

ل كه بر كطوريشود بهميها برجسته به خصوصيات معنايي كه دارند يك ويژگي در آنباتوجه
كنند. اما در رويكرد بازفهرست، فرايند تبديل براساس تعامل بين رويداد يا نتيجة آن داللت مي

بين گوينده و مخاطب دربارة واژة مورد نظر اي كه اگر  گونهگيرد بهمخاطب شكل ميگوينده و 
رو، رويكرد مجاز كه به شود. ازايندانش مشتركي وجود نداشته باشد فرايند تبديل محقق نمي

  كند.هاي كردي كلهري را تبيين ميبافت گفتگو وابسته نيست داده
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  )1390ها در كردي كلهري (فتاحي، مهدي ) همخوان1پيوست (

  سخت  نرم  شدهمالزي  كامينرم  كامي  چاكنايي  مالزي  كامينرم  كامي  كاميلثوي  لثوي  دنداني  دندانيلبي  دولبي  
  p, b    t, d        k, ɡ  ɢ  ʔ  هاانسدادي
-انسدادي
          ʧ, ʤ          هاسايشي

  f, (v)  s, z    ʃ, ʒ    x    h    هاسايشي
      m      n      ŋ  هاخيشومي
            ɫ  l        هاكناري
            ɾ        زنشي
            r        لرزشي
        ɥ  w          ɪ  j  هاغلت
 ندرت ديده شده است.دهد كه همخوان مورد نظر بهمي عالمت () نشان  
 هاي مشابه آن ستون تعريف شده است؛ مثالً در ستون اول، هاي دوقسمتي تنها براي خانهخانه

  دار است.ها معنيكامي براي غلتكامي/ نرم
 راست واكدار واك و همخوان سمت هاي دوتايي در يك خانه، همخوان سمت چپ بيهمخوان

  است.
  )1390ها در كردي كلهري (فتاحي، مهدي ) واكه2پيوست (

	
  	 a

o

ɑ

i y 
ɪ: 

 پيشين  پسين

 افراشته

 مياني

 افتاده

دهندة در نمادهاي دوتايي، نماد سمت راست نشان
 واكة گرد است.
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  هاكار رفته در تحليل داده) عالئم اختصاري به3پيوست (
ها مشخصات تكواژها در زير آن آورده شده است و مرز هر تكواژ با خط در بخش تحليل داده

  تيره كوتاه مشخص شده است. عالئم اختصاري به شرح زير است:
  ا= اول شخص

  ام= امري
  پس= پسوند

  پيش= پيشوند
  تفض= تفضيلي

  ج= جمع
  ح= حال

  د= دوم شخص
  س= سوم شخص

  ش= شناسه
  گ= گذشته

  م= مفرد
  مع= معرفه

  مي= ميانجي
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A Study of Conversion in Kalhori Kurdish 
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Abstract  
Conversion is the process by which the lexical category of items changes 
without any change in form. The present study is an attempt to investigate the 
conversion process in Kalhori Kurdish. This study aims to determine the 
lexical categories which participate in conversion processes and to show the 
directionality of them. Furthermore, this study intends to critically evaluate 
the ability to explanation Kalhori Kurdish database on both Dirven (1999) 
event schema metonymy and Libere (1992, 2004, 2005) relisting approaches. 
The data were collected from two Kurdish dictionaries of Karimpur’s 
xowrhalaat (1380) and Jalilijan’s Baashur (1385). To detect lexical categories, 
first of all, the identical processes to conversion were discovered and deleted. 
Then, based on the semantic criterion, the direction of the conversion process 
is found out. After that, data were analyzed within metonymy and relisting 
frameworks. The results illustrated that in Kalhori Kurdish, Noun, adjective, 
and verb are three lexical categories that participate in the conversion process. 
moreover, the directionality of conversion processes is like the conversion 
from noun to verb, conversion from adjective to verb, and conversion from 
verb to noun. The conclusion also indicates that Dirven’s (1999) event schema 
metonymy can explain the data of Kalhori Kurdish in the conversion process. 

 

Keywords: Conversion Process, Directionality, Event Schema Metonymy, 
Kalhori Kurdish, Lexical Categories 


