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 :چكیده

 سازی دوگان فرآیندسازی،  های واژهفرآیندسازی از مباحث مهم است. در میان  واژه فرآینددر مبحث صرف،       

 فرآیندهای متفاوتی را نسبت به این  های گوناگون نظریه ها متداول است. مطالعات مختلف در زبان در اکثر زبان

های جدیدی به ساخت  کشف اشتراکات زبانی است. این نظریه رویکرد درصدددر پی داشته است. نظریه بهینگی 

را که همواره برای رویکردهای قاعده بنیاد  سازی دوگان فرآیندداشته و توانسته  ها انزبنحوی  واجی، صرفی و

 چارچوبدر زبان کردی در  سازی دوگان فرآیند پژوهشها تبیین کند. در این  چالش بوده را با اعمال محدودیت

در  سازی دوگان فرآیندن گیرد تا روشن شود که نظریه بهینگی چگونه از عهده تبیی  ی قرار میبررس موردبهینگی 

ها  دخیل هستند و ترتیب اعمال آن فرآیندهایی در تبیین این  ید و در ضمن چه محدودیتآ می برزبان کردی 

کردی  -ها از فرهنگ لغت کردی  داده .است و میدانی ای کتابخانه پژوهشروش تحقیق در این  چگونه است.

است. نتایج حاصل از این پژوهش  شده استخراجنبانه بورینه( و برخی از گویشوران بومی این زبان  فارسی )هه

را  ندی متفاوتی با رتبههای خاص خود  کامل و ناقص هر کدام محدودیت سازی دوگان فرآینددهد که   نشان می

 آید.  در زبان کردی به طور کامل برمی دفرآین.  همچنین نظریه بهینگی از عهده تبیین این دارا هستند
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 تابلو هافهرست 

 صفحه  عنوان

 !Errorنوچانولث زبان در ها قاعده انیم تعامل برحسب یجزئ نسخه شدن ظاهر یچگونگ: 1 - 2 یتابلو

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notموروت موگونیت زبان در( چپ) انطباق و آغازه یها تیمحدود یبند رتبه: 2 - 2 یتابلو

defined. 
 !latlat/Error/ واژه ناافزوده کامل یساز دوگان ساخت در max b-r و max i-o تیمحدود اعمال: 1-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 !latlat/Error/ واژه در ناافزوده کامل یساز دوگان ساخت در ییایپا یها تیمحدود اعمال: 2-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 latlat/Error! Bookmark not/ واژه ناافزوده کامل یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 3-4 یتابلو

defined. 
 !ʃalaʃal/Error/ واژه( a) پسوند با یانیم افزوده یساز دوگان ساخت در ONSET تیمحدود اعمال: 4-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 واژه( a) پساوند  باا  یانیا م افازوده  کامال  یسااز  دوگاان  سااخت  در یدار نشاان  یها تیمحدود تعامل: 5-4 یتابلو

/ʃalaʃal/ ......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 !alaʃal/ ʃ/Error واژه( a) پسوند با یانیم افزوده یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 1-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 واژه در( wa) پساوند  باا  یانیا م افازوده  کامال  یسااز  دوگاان  سااخت  بار  حاکم ییایپا یها تیمحدود: 7-4 یتابلو

/sɒlwasɒl/ .................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !tɒwatɒ/Error/ واژه در یانیم افزوده کامل یساز دوگان ساخت در( NO CODA) اعمال: 9-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 !tɒwatɒ/Error/ واژه یانیم افزوده کامل یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 11-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 واژه در یانیا پا افازوده  کامال  یسااز  دوگاان  سااخت  در ییایا پا و یدار نشاان  یها تیمحدود اعمال: 11-4 یتابلو

/xezxezakɒi/ ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 !xezxezakɒni/Error/ واژه یانیپا افزوده کامل یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 12-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 یآغااز  همخاوان  رییا تغ) یپسوند یپژواک کامل یساز دوگان ساخت در ONSET تیمحدود اعمال: 13-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................................ (هیپا

 رییا تغ) یپساوند  یپژواکا  کامال  یسااز  دوگان ساخت در MAX I-O و ONSET تیمحدود اعمال: 14-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... (هیپا یآغاز همخوان
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 رییا تغ)  یپساوند  یپژواکا  کامال  یسااز  دوگان ساخت در ییایپا و یدار نشان یها تیمحدود اعمال: 15-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................... (هیپا یآغاز همخوان

 همخوان رییتغ)  یپسوند یپژواک کامل یساز دوگان ساخت در IDENT (Place)* تیمحدود اعمال: 11-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................... (هیپا یآغاز

 همخااوان رییااتغ) یپسااوند یپژواکاا کاماال یساااز دوگااان ساااخت در هااا تیمحاادود یبنااد رتبااه: 17-4 یتااابلو

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... (هیپا یآغاز 

 رییا تغ) یپساوند  یپژواکا  کامال  یسااز  دوگاان  سااخت  در ONSET یدار نشاان  تیمحدود اعمال: 18-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................................... (هیپا واکه

 !Error(هیپا واکه رییتغ) یپسوند یپژواک کامل یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه :19-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 در هیا پا یانیپا واکه حذف) یپژواک یساز دوگان ساخت در* V# RED یدار نشان تیمحدود اعمال: 21-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................................................... (مکرر جزء

 جزء در هیپا یانیپا واکه حذف) یپژواک یساز دوگان ساخت در ییایپا و یدار نشان تیمحدود اعمال: 21-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .............................................................................................................................. (مکرر

(مکارر  جازء  در هیا پا یانیا پا واکاه  حاذف ) یپژواکا  یسااز  دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 22-4 یتابلو

 ......................................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
 !Errorیشوندیپ ناقص یساز دوگان ساخت در MAX I-O و ONSET تیمحدود اعمال: 23-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................................ (هجا مین کی+  هیپا یآغاز همخوان تکرار)

 کیا +  هیا پا یآغااز  همخاوان  تکارار ) یشاوند یپ نااقص  یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود اعمال: 24-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................................... (هجا مین

 کیا +  هیا پا یآغااز  همخاوان  تکرار) یشوندیپ ناقص یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه 25-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................................... (هجا مین

 همخاوان  تکرار)  یشوندیپ ناقص یساز دوگان ساخت در MAX I-O و  ONSET تیمحدود اعمال: 21-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................... (هیپا یآغاز

 همخاوان  تکارار ) یشاوند یپ ناقص یساز دوگان ساخت در ییایپا و یدار نشان یها تیمحدود اعمال: 27-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined .................................................................................................................... (هیپا یآغاز

 !Error(هیپا یآغاز همخوان تکرار) یشوندیپ ناقص یساز دوگان ساخت در ها تیمحدود یبند رتبه: 28-4 یتابلو

Bookmark not defined. 
 همخاوان  تکارار )یپساوند  نااقص  یسااز  دوگاان  سااخت  در MAX I-O ییایا پا تیمحادود  اعماال : 29-4 یتابلو

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................. (  هیپا یآغاز 
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 همخاوان  تکارار ) یپساوند  نااقص  یسااز  دوگاان  سااخت  در یدار نشاان  و ییایپا تیمحدود اعمال: 31-4 یتابلو
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 مقدمه -1-1

آن   ی شناسان و دیگر دانشمندانی باشد که با زبان و مطالعه همه زبان قبول مورد که ینحو  بهتعریف زبان 

ای است که  شود. زبان پدیده بسیار پیچیده نیست. این اشکال از طبیعت خود زبان ناشی می مقدوردارند،  وکار رس

 ی زبان وسیله. های فراوانی است دارای جنبه و توان به یک قلمرو علمی خاص محدود کرد آن را نمی ی مطالعه

یک واحد  جهیدرنتتواند افراد جامعه را به هم بپیوندد و  ای است که می تنها وسیلهاست. ارتباط بین افراد جامعه 

ای است  وسیله نیمؤثرترتنها وسیله یا  .نهاد اجتماعی است نیتر مهمزبان  گرید  عبارت بهاجتماعی به وجود آورد: 

(. این پدیده شگرف ارتباطی 1314کند )باطنی،  که جهان اندیشه و دنیای درون ما را با جهان بیرون مرتبط می

بوده  زبانی بسیاری های زبانی و فرا قابلیت ها و زندگی ما آدمیان، همواره در پس وظیفه ارتباطی خود دارای ویژگی

ادراکات ما  و بدان تنوع و زیبایی بخشیده و در همه حال بر زندگی و افکار و درآوردهکه آن را از یکنواختی به 

شناسان را به خود جلب کرده تا بتوانند این موهبت الهی را بیشتر  ها توجه زبان گذاشته است. همین قابلیت ریتأث

های مختلف بر آن انجام شد و  ین راستا مطالعات بسیار از جنبهدرک کنند و عمق و ژرفای آن را بفهمند که در ا

های  شاخه نیتر مهمترین و  های مختلف آن را به وجود آورد. یکی از اصلی رشته ها و شناسی و شاخه علم زبان

جزئی از دستور زبان محسوب  دارد و سروکارکه با ساختار درونی کلمات  است 1یا صرف واژه ساختشناسی،  زبان

2سازی یا تکرار ازی یکی از مباحث مهم آن است. دوگانس در بررسی ساختار کلمات، واژه شود، می
یکی از  

های کارآمد  ها، متفاوت است. یکی از نظریه باشد که میزان بسامد آن در زبان سازی می های رایج در واژه فرآیند

های  ها و حوزه است. این نظریه در اکثر شاخه 3را تحلیل کند، نظریه بهینگی فرآیندشناسی که توانسته این زبان

 چارچوبدر زبان کردی در  فرآیندشناسی همواره مطرح است. در این تحقیق نیز تالش بر آن است تا این  زبان

نظریه بهینگی تحلیل و تبیین شود. در این رهگذر تالش بر آن است پس از آشنایی کلی با زبان کردی به معرفی 

 . نی و همچنین گویشوران آن و محدوده جغرافیایی آن پرداخته شوداجمالی گویش اردال
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توان به چند خانواده زبانی  های جهان را می ها، زبان بندی زبان فارغ از مشکالت موجود بر سر راه تقسیم

                                                
1. Morphology 

2. Reduplication 

3. Optimality Theory 



 

 

بندی، خانواده هندواروپایی  های زبانی حاصل از این تقسیم خانواده نیتر بزرگمحدود تقسیم کرد. یکی از  نسبتا

 باشد.  که در نوبه خود قابل تقسیم به ده شاخه زبانی دیگر می است
تاوان باه    ی ایرانای آن مای   گیارد کاه از شااخه    ایرانی قرار می-ی هندو های اصلی آن، شاخه در یکی از شاخه

-های ایرانای از شااخه هنادو    ی زبان رشاخهیزبنابراین زبان کردی در ؛ تهای فارسی، پشتو و کردی اشاره داش زبان

گردد. زبان کردی با  اروپایی محسوب می-ی هندو ی خود عضوی از شاخه گیرد که این شاخه در نوبه ایرانی قرار می

لشای، گیلکای و   های فراوانی با زباان تا  دارای شباهت ازجملههای ایرانی خویشاوندی دارد  زبان فارسی و دیگر زبان

ی کوهساتانی واقاع در مغارب فاالت ایاران      هاا  نیسارزم شود که در  بلوچی است. کردی به زبان مردمی اطالق می

شامال   های شرقی و جنوبی خاک ترکیه، شامال شارق ساوریه،    . این سرزمین امروزه شامل قسمتکنند یمزندگی 

انشاعابات متعادد    وجاود  باا زبان سااکنان آن   کردستان است و مجموعاعراق و مناطق غربی کشور ایران است که 

اسات و نیاز برخای     «ماادی »که گاثه زرتشت به زبان  معتقدند شود. بعضی از دانشمندان همگی کردی خوانده می

(. زبان 5: 1349)بهار،  ماد استهای زبان  های زبان ایرانی است از باقیمانده برآنند که زبان کردی که یکی از شاخه

 ی بدنههاست، اما آنچه  مانناها و گوتی ها، بی از زبان ساکنان اولیه کردستان شامل مادها، میتانیکردی امروزه ترکی

دهد زبان مادی اسات کاه خاود متشاکل از      های هندواروپایی تشکیل می یکی از زبان عنوان به اصلی زبان کردی را

ی تبار بعدها زبان مادی ایرانای شاد. زباان    های اقوام مختلف اتحادیه ماد است که در برخورد با مهاجران آریای زبان

در غارب و مهااجران    هاا  یآشاور  ریتاأث تحت  جیتدر بهاولیه ساکنان کردستان مستقل از سامی بوده است این زبان 

یی باه خاود گرفتاه اسات. زباان ماادی       هندواروپاماهیتی  تیدرنهاآریایی در شمال و شرق دچار دگرگونی شده و 

آماده   به وجاود بودند(  وستهیماد پتگی زبان مادهای اولیه با اقوام مهاجری که به اتحادیه ایرانی )زبانی که از آمیخ

دهد و این زبان دارای ماهیات هنادواروپایی اسات کاه ماادر تماام        ی کردی امروز را تشکیل می بود، شاکله و بدنه

ی نو همچون فارسی، کاردی، پشاتو   های ایران : اوستایی، فارسی باستان و زبانازجملههای ایرانی قدیم و جدید  زبان

 .(1،1384و آسی است )آرالتو

 پیشینه زبان کردی -1 -1-5

های عالم و از آن جمله زبان کردی از دیرباز تا امروز مورد اختالف عقیده  مساله یافتن ریشه قطعی زبان

های بشر در این  تالش برای رسیدن به آبشخور و تبار زبان اصوال که یدرحالباشد.  پژوهشگران بوده است و می

حل این معما بر روند حرکت طبیعی و  اساسابخش نخواهد بود، بلکه تباه کردن وقت است و  نتیجه تنها نهروزگار 

شناسی مورد انتظار و حائز اهمیت  علم زبان نظر ازچه  آن که یدرحالی مثبت ندارد، ریتأث گونه چیهقهری زبان نیز 

                                                
1.Arlato 



 

 

 (.1379های عالم است )رخزادی،  است، بررسی چگونگی وضع موجود زبان

شکل یک زبان منسجم و واحد به خود گرفته  تاینهااین زبان اگرچه آبشخورهای متعدد و متنوع داشته اما 

ظر دارند که زبان کردی به شکلی که بتوان آن را شناسان بر این نکته اتفاق ن شود. عموم زبان که کردی خوانده می

وسیله تبادل  سو نیاای منسجم در قالب یک زبان مستقل نامید از هزاره نخست و پیش از میالد به  مجموعه

بوده که ملت کرد نام دارند. پیشینه و اصالت این زبان نیز  نیالنهر نیبهای ساکن در  ای از انسان ی مجموعه اندیشه

بوده، بسیاری از محققان  دییتأشناسان، تاریخ نویسان و... مورد تردید و گاه مورد  اه از سوی محققان، زبانگاه و بیگ

دانند و برخی دیگر ارتباط اوستا می را مشابههمان زبان مادی دانسته، برخی آن  ی شناس آن را بازماندهزبان

1کنند. مینورسکی و مار مادی را رد می کردی و
نژادی کردها دو عقیده مختلف دارند اما به  مبدأدر مورد  نکهیا با

ها )مادها( در تکوین نژادی کردها مسلم به  اند، حداقل از دید هر دو محقق سهم مدی مشابهی رسیده نسبتانتایج 

ناحیه جغرافیایی  12و ذکر  «ماد» یخیتار( با معرفی سرزمین 1377) 3(. دیاکونوف1311، 2رسد )نیکیتین نظر می

های علیای رود  تا بخش اصلی استقرار مادها، دو بخش مرکزی سرزمین ماد را سراسر اراضیی که از دریاچه ارومیه

علیای رود دیاله   دیاله ممتد بود یعنی ناحیه شهرهای کنونی میاندوآب، بانه، سلیمانیه، زهاب، سنندج و بخش

اما واقعیت چیست؟ آیا از مادها ؛ کند رد معرفی میآنچه در مثلث شهرهای کنونی سلیمانیه، زهاب، سنندج قرار دا

ای هم برجای نمانده؟ جواب این  اند، قبیله یک ملت مقتدر که زمانی بر قسمتی از آسیا حکمرانی کرده عنوان به

قطع از ریشه  طور بهزبان کردی »گوید:  روسی است که می خاورشناس( 1382های مینورسکی ) در نوشته سؤال

اگر کردها از نوادگان مادها نباشند پس بر سر ملتی چنین کهن و مقتدر چه آمده است و این  زبان مادی است.

 «اند؟ کنند از کجا آمده همه قبیله و تیره مختلف کرد که به یک زبان واحد و جدای از زبان دیگر ایرانیان تکلم می

 نشاءتاز زبان پایه قدیم و نیرومندی های بازمانده در زبان کردی  همچنین وی بر این عقیده است که تمام لهجه

شناس روسی بسط داده شد،  ( دیگر زبان2111) 4اند و آن زبان مادی است. این نظریه بعدها توسط گرشویچ گرفته

جهات و موجبات  بنا برشناختی را برای اثبات ریشه مادی زبان کردی مطرح کرد.  وی اولین مدارک زبان

گفت کردهای امروزی نمایندگان مادها و سومین سلطنت بزرگ شرقی هستند  توان شناسی می جغرافیایی و زبان

 (.1317، 5)ادموندز

گردد که زبان کردی،  شناسی، این امر مسلم می های معتبر زبان و براساس ویژگی پژوهشگران از مجموع آراء

                                                
1.Minoresky and Marr 

2. Wacili Nikitin 

3. Dyakonof 

4.Ilya Gershevitch 

5. Cicil Edmonds 



 

 

ر این زبان که خود در عرف عامه ب «لهجه »شناسی است و اطالق عنوان  علم زبان دییتأیک زبان مستقل و مورد 

ها میلیون نفر گویشور  های متعددی است و در حوزه جغرافیایی وسیعی با ده ها و لهجه گونهها،  دارای گویش

توان  شناسی است. زبان کردی را می زبان از نظر علم زبان فیو تعرها  گسترش دارد، ناشی از عدم آگاهی به ویژگی

شناسان  کرد که هر شاخه چندین گویش و لهجه را در خود جای داده است. زبان  تقسیمی متفاوتی ها رشاخهیزبه 

دارای نقاط ضعف یا  هرکداماند که  ها پرداخته بندی این گویش های مختلف به دسته ایرانی و غیر ایرانی از دیدگاه

باشد که  تر می العات گستردهاز این مطالعات نیازمند تحقیق و مط هرکدامقوت مربوط به خود هستند. قبول یا رد 

 پژوهش خارج است.این از عهده 

 های زبان کردی گویش -1-5-5

ها جداست  های گوناگون و متفاوت است اما این بدان معنا نیست که از سایر زبان زبان کردی دارای گویش 

های متفاوتی دارند و این  ها نیز گویش ترین و تواناترین زبان دانند که حتی قوی خوبی می شناسان به و اکثر زبان

ها از معیارهای مختلفی استفاده شده است. یکی از این معیارها،  بندی زبان خود نوعی تنوع است. به منظور تقسیم

1شناسی معیار لهجه
گیرد اصل تاریخ  است. گاه یکی از اصولی که برای نیل به این هدف مورد توجه قرار می 

(.1391ت )زمانی، ها از یکدیگر اس جداسازی این لهجه

تاریخ و اقرار پژوهشگران،  دییتأ بر اساسی جغرافیایی زبان مادی  محل سکونت و استقرار قوم ماد و حوزه

ی مرکزی مناطقی بوده است که امروزه کردها در آن ساکن هستند و به  های وسیعی از خاورمیانه با نقطه بخش

کنند  های متنوع آن تکلم می ی اجدادی خویش یعنی زبان کردی، با گویش و بازمانده افتهی تحولزبان 

 (.1379)رخزادی،

و تاریخچه کهن زبان  و دراز دورصرف نظر از پیشینه »کند که:  باز رخزادی )همان( در کتاب خود اشاره می

ید توجه نمود که امروزه زبان کردی با کردی، به واقعیت انکارناپذیر و عینی و ملموس این زبان در روزگار فعلی با

های فعال  یکی از زبان عنوان بهمیلیون نفر در نقاط مختلف عالم گویشور دارد و  41های متنوع آن بالغ بر  انشعاب

آنچه مسلم است، این است  «و نام آن ثبت گردیده است. شده شناختههای جهانی  و زنده دنیا، در مجامع و سازمان

توان نتیجه گرفت که زبان کردی یک زبان مستقل است و نباید آن را  شناسان می اء و نظریات زبانکه از مجموع آر

ها گویشور است که در مناطق  ها معرفی کرد. این زبان خود دارای میلیون ای وابسته به سایر زبان گویش، یا لهجه

 کنند. های مختلفی تکلم می ها و گویش مختلف جغرافیایی به لهجه

ها است. در این راستا  ها و گویش  ی جغرافیایی زبان بندی، مربوط به حوزه معیارهای این تقسیم یکی از

                                                
1 Dialectology 



 

 

های   شوند. سپس این دو شاخه به نوبه خود به شاخه ی غربی و شرقی تقسیم می های ایرانی ابتدا به دو شاخه زبان

های ایرانی جنوب  انی جنوب غربی و زبانهای ایر های ایرانی شمال شرق، زبان های ایرانی شمال غرب، زبان زبان

شود.  های ایرانی جای داده می ی شمال غربی از زبان شوند. در این رابطه، زبان کردی در شاخه شرق تقسیم می

 شود: زیر تقسیم می صورت به( 1391مکریانی ) عقیدهاین شاخه به 

 . زبان کردی1

 . زبان بلوچی2

 . زبان طالشی3

 درانی. زبان گیلکی و مازن4

 های مرکزی ایران . مجموعه گویش5

 . زبان اورموری1

 . زبان پاراچی7

البته در مورد زبان یا گویش بودن برخی از موارد فوق اختالف نظرهایی وجود دارد که اینجا مجال بحث در مورد 

 ها نیست. آن

باشد که این  های زیادی می های اصلی و زیر لهجه به علت وسعت زیاد مناطق کردنشین این زبان دارای لهجه

موسیقی  را غنی و وزن و لفظ آهنگین کلمات، عرصه شعر و ادبیات وکردی زبان  ،حجم کلمات ازلحاظتنوع 

های کردی حدود یکصد سال پیش به  کلی بسیاری از منظومه طور به .ثروتمند ساخته است و متأثر کردی را

 ها یو آبادهای کردی به طرز بسیار نزدیکی از تقسیمات شهرها  های مختلف ترجمه شده است. توزیع لهجه زبان

کند، دسته شمالی  های کردی را به دو دسته شمالی و جنوبی تقسیم می ( لهجه1957کند. ادموندز ) پیروی می

گذرد و به  های جنوبی دریاچه ارومیه می های مناطق واقع در شمال غرب خطی که از کناره از لهجهعبارت است 

شرق متوجه جنوب غرب و سپس در جهت موافق رود  و ازدهد  رسد و در آنجا تغییر مسیر می خم زاب بزرگ می

اطق واقع بین خط و حدود هایی که در من رسد. دسته جنوبی عبارت است از لهجه به برخوردگاه زاب و دجله می

های مختلف آن، نظرات مختلفی ارائه شده  بندی کردی به گونه گویند. در تقسیم جنوبی کردستان بدان سخن می

( به هنگام سخن گفتن 1992( و ایزدی )1989پور ) (، حسن1971) 2(، نبز1912) 1است. محققانی چون مکنزی

( 1912کنند. در این میان مکنزی ) اورامی مطرح می زی، جنوبی واز کردی آن را در قالب چهار گروه: شمالی، مرک

 توان در ذیل گروه کردی مطرح کرد. معتقد است که اورامی را نمی

                                                
1. Mackenzie 

2. Nebez 



 

 

 باشد: ( به شرح زیر می1379از دیدگاه رخزادی ) هرکدامهای زبان کردی و حوزه جغرافیایی   شاخه

 ری، بایزیدی، بوتانی، شمدینانی و بادینانی.ای، هکا های جزیره الف( کرمانجی شمالی: مشتمل بر گویش

 های مکریانی، سورانی، اردالنی و جافی. ب( کرمانجی جنوبی: مشتمل بر گویش

 لری: مشتمل بر کرماشانی، لری، فیلی، لکی و بختیاری. -ج( کرماشانی

 زازایی: مشتمل بر گورانی )اورامی( و زازایی.-د( گورانی

:داند زیر می صورت بهوی حوزه جغرافیایی شاخه کرمانجی جنوبی )سورانی( را 

 مکریانی در ایران: مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه. .1

 اخص( طور به. سورانی )2

 .چال، شقالوه، کویه، قلعه دیزه سلیمانیه، کرکوک، اربیل، موصل، رواندز، چم . در عراق:2-1

 .ان: سقز، بانه، مریوان. در ایر2-2

 . اردالنی در ایران: سنندج، دیواندره، کامیاران، لیالخ.3

 . جافی4

 . در عراق: شهرزور، کرکوک، کالر، کفری و ... .4-1

 ، ثالث باباجانی.سرپل ذهابجوانرود، روانسر،  . در ایران:4-2

ن نیز ساختار ایلی خود را حفظ اکنو گونه که اشاره شد، کردها هم های کردی همان بندی گویش در تقسیم

آمدن این  به وجودالبته همین امر باعث هایی دارند.  ور زبانی با هم تفاوتدر گفتار نیز از نظر دست نموده و

نباید فراموش کرد که کردها اختالف واژگانی فراوانی باهم ندارند یعنی ها شده است.  و به ظاهر جداییتقسیمات 

درصد  5درصد و اختالف در دستگاه واجی به کمتر از  15این اختالف در واژه کمتر از توان گفت  طور قاطع می به

هاست که آن هم کمتر  شود ناشی از اختالف آوایی در ادای واژه در خارج از این حوزه دیده می تفاوتی اگر رسد، می

کرمانجی جنوبی قرار دارد. این بندی رخزادی، گویش کردی اردالنی در شاخه  . بر مبنای تقسیم1درصد است 5از 

از دید نگارنده این پژوهش که خود گویشور بومی  شود. گویش در سنندج، دیواندره، کامیاران و لیالخ تکلم می

گویش اردالن در هر  های این منطقه آشنایی دارد، ها و لهجه گویش اردالنی )منطقه دیواندره( است و با گویش

شود که چندان فاحش  ی با هم دارد که بیشتر به حوزه آوایی و واجی مربوط میهای جزئ یک از این مناطق تفاوت

 نیست.

 گویش کردی اردالن -9 -1-5

                                                
1.https: // kormanjan-blogfa.com/post-7 



 

 

باشد. در زمینه  می «جایگاه موبدان»و اردالنی به معنای  «پرهیزگار»و  «موبد»در لغت به معنای  1اردالن

های مختلفی وجود دارد که در این جا به  اردالن به چه معنی است و از کجا آمده است نظریات و دیدگاه که نیا

)اوستایی، سانسکریت، پهلوی( به معنی  «ارت»و  «ارد»ای مرکب از  کنیم: اردالن واژه ها اشاره می چند نمونه از آن

دی در آیین ایرانیان باستان و الن مزدید است. از پاکی، درستی، راستی، پارسایی و مجاز از مقدس و نیز نام ایز

است که ارد به معنای سرزمین و آالن را همان آران  «آالن»و  «ارد»ی  دیدگاهی دیگر اردالن ترکیبی از واژه

هایی آریایی بودند که از راه قفقاز )کاسپیانا( به سرزمینی که بعدها آران و آریانا و ایران  ها تیره . آالندانند یم

ی ارد و آالن به معنای  ی اردالن از ترکیب این دو واژه واژه .نامیده شد، سرازیر شدند و االن اسم مکان است

اند و معتقدند که اردالن یا  به این قضیه نگریسته لغت شناسانهای دیگر از نظرگاه  سرزمین ایران است. عده

2الن رده هه»
از  ای کوهستان و پسوند الن به معنی مکان است.رد( به معن مکان کوهستانی( مرکب از ارد )هه)«

در زبان  «الن»به معنای سرزمین مقدس و «ارد»ی ارد و الن است  ی اردالن ترکیبی از دو واژه منظر دیگر واژه

رساند. اردالن  کردی پسوند محافظت و نگاهبانی است و ترکیب این دو با هم معنای نگهبان سرزمین مقدس را می

شده است و نیز نام خاندان بزرگی است که  غرافیایی خاصی بوده که به مرکز کردستان اطالق میهمچنین نام ج

ها سنه یا سنندج بود. حکومت اردالن حکومت  اند. پایتخت آن بر قلمرو حکومت اردالن، امارت و سیطره داشته

ب ایران و مناطق کردنشین بیش از هفتصد سال در غر 1119-1817ی از فیالطوا ملوک دورانایران در  شمال غرب

 شده شناختهای است که این حاکمان به آن تعلق داشتند. حوزه متصرفی و  کردند همچنین نام طایفه حکومت می

 اردالن در استان کردستان کنونی به مرکزیت سنندج توابعی چون اورامان لهون، تخت، ژاورود و دیگر نقاط که

بودند  رگذاریتأثی زبان نیز  ها در حوزه داده، بوده است. اردالن ا تشکیل میای به نام اورامان ر ورای سیروان گستره

ی  ی آمیختند منجر به ایجاد لهجهراموای  ای را که با خودشان از کرمانج شمالی آوردند با کلمات و لهجه لهجه

.3کردی اردالنی شد

هم اشاره شد این گویش زبان در شهرهای سنندج، دیواندره، کامیاران و لیالخ تکلم  قبالکه  طور همان

تمرکز خود را بر گویش اردالنی رایج در شهرستان دیواندره  تر جانبه همهتر و  تحقیق دقیق منظور بهشود.  می

متر  1851ربع و با م کیلومتر 3/42کیلومتری شمال سنندج با وسعت  98ایم. دیواندره در فاصله  معطوف ساخته

دقیقه عرض  54درجه و  35النهار گرینویچ و  و یک دقیقه شرقی از نصف درجه 47ارتفاع از سطح دریا، در 

ی با سقز از غرب با مریوان و از جنوب با سنندج همسایه است. نام اصلی شمال غرباز  ؛ کهجغرافیایی قرار دارد

                                                
1.  Ardalan 

2.  Hardalan 

3.https: // kormanjan-blogfa.com/post-7 



 

 

های  ها و مردم میان دو دره بود که با گذشت زمانی از زندگی قشر به معنی شهری «1دره نیوان»دیواندره در ابتدا 

تغییر یافته است «دیواندره »به  «دره نیوان»مختلف این نام از  دیواندره از دو کلمه دیوان و دره تشکیل شده .

رستان دیوان یعنی جایگاه و محل عدل و جای حل اختالفات و این دیوان خانه معروف بوده است. در شه ؛ کهاست

وند، ایل  ها و طوافی همچون گوران، ایل گلباغی، تیلکویی، جاف، منمی )مندمی(، سادات خواجه دیواندره قومیت

.2ی وجود داردقال قالکلهر، طایفه زند و 

 

تبارشناسی گویش اردالنی به شرح زیر است:

 



 ی گویش اردالنی زبان کردیتبارشناس: 1-1شكل 

 

 های زبان کردی همخوانها و  واکه -1-5-4

ها و  کردی به بررسی همخوان مورد مطالعه یعنی زبان ایی بیشتر با سیستم آوایی زباندر این بخش برای آشن

 :پردازیم می نهای این زبا واکه

 ها واکه -1-5-4-1

بندی یکی از  باشد. این تقسیم ها می ها و همخوان بندی واکه بندی واجی، مربوط به تقسیم اولین تقسیم

                                                
1.Niwan dareh 

2. https: // fa. wikipedia. Org/aiki 



 

 

گیرد هم تفاوت  های زبان قرار می بندی هم در شمار همگانی های آوایی است، زیرا این طبقه بندی ترین طبقه مهم

جداگانه و از دو نوع معیار متفاوت استفاده ها باید از دو روش  واکه و همخوان تا حدی است که برای توصیف آن

شناسان از  متفاوت است. زبان  با نقش ساختی همخوان کامالها  شناسی نقش ساختی واکه کرد. همچنین در واج

اگر آوایی که به کمک »کنیم:  جا به یکی از تعاریف اکتفا می اند که ما در این واکه تعاریف متعددی به دست داده

مانعی )از نوع انسدادی،  چنان آنهای گویایی به  خود از اندام درگذرشود  در حنجره تولید می اتارآواهارتعاش 

ای بدان افزوده شود آن را واکه  ی آن آوای تازه جهیدرنتسایشی، غلتان و کناری و غیره( برخورد نکند که 

  (.1381، شناس )حق «گوییم می

ای جهانی  دالنی( ابتدا الزم است تصویری از سیستم واکهبرای توصیف هر چه بهتر واکه در زبان کردی )ار

 ( ارائه داد:IPA) 1المللی تگاه آوانگاری بینسدر د

 

 المللی ای بین : جدول واکه1-1جدول 

 

 

 واکه کوتاه. 3واکه بلند و  5واکه وجود دارد:  8در زبان کردی 

 i - u - ē - ō - â      های بلند: واکه

     a - o - e:های کوتاه واکه

 بینیم: ( زیر می2-4که در جدول ) چنان

 های زبان کردی : واکه5-1جدول 

                                                
1.International Phonetic Alphabet 



 

 

 

 

ویژگی آوایی دارند که این دو آوا را از سایر آواهای  و چنداند  نیمه واکه یا نیمه مصوت (y(، )ی = wدو آوای )و = 

 کند: زبان کردی جدا می

گیرند و از این بابت  های زبان کردی قرار می این دو آوا، در آغاز واژهآیند.  ها که در آغاز واژه نمی برخالف واکه -1

 ها هستند. جزء همخوان

 /werd/ «ریز»

 /     / «خرس»

 / yɑ/ «یار»

 /yak/ «یک»

ها ایجاد  گونه حالت دیگری که در تولید همخوان ها، انسداد، سایش، زنش و یا هیچ چون در نحوه تولید آن -2

شود و  کنند و مالز برافراشته می حالت تولید واکه پیدا می تارآواهاها،  شود وجود ندارد، بلکه به هنگام تولید آن می

 (.1379مجرای دهان باز است )رخزادی، 

 ها مشخصات واکه -1-5-4-1-1

 های زبان کردی به شرح زیر است: مشخصات واکه

1- /i/ ←    پیشین، بسته، گسترده 

2- / /←    ،کشیده گسترده ،باز مینپیشین 

3- /ɒ/ ←   ،کشیدهگرد پسین، باز ، 

4- /ᴐ /←    ،گرد بازباز مینپسین ، 

5- /u/ ←   پسین، بسته، گرد کشیده 

1- /a/ ←    پیشین، باز، گسترده کوتاه 

7- /o/ ←    ،کوتاه گرد مین، بسته مینپسین 



 

 

8- /e/ ←    ،گسترده کوتاهبسته مینپیشین ، 

 ها همخوان -1-5-4-5

های مختلفی  ی تولید و حالت تارآواها هنگام تولید، به دسته توان بر اساس جایگاه، شیوه ها را می همخوان

های  همخوان ممکن است عضویت چند طبقه را داشته باشد. علت این چند عضوی بودن دستهتقسیم نمود. یک 

 (.57: 1391به نقل از زمانی،  2114، ها همیشه یکسان نیست )ادن بندی آن همخوانی آن است که معیار طبقه

ی تولید و واکداری و   های زبان کردی اردالنی از نظر جایگاه تولید، شیوه بندی همخوان قبل از پرداختن به تقسیم

ها را به همراه  های این زبان داشته باشیم. برای این کار همخوان مخوانهواکی، ابتدا الزم است تصویری کلی از  بی

  ایم: مثالی در جدول زیر آورده

 

 های زبان کردی همخوان : لیست9-1جدول 

 

 

جا به چند  هریک خصوصیات خاص خود را داراست. در این ؛ کهواکه است 8همخوان و  29زبان کردی دارای 

 پردازیم: های آن می ویژگی این زبان و همخوان

 ,ḥ/ /?, Ɂ, γ, xهای های زبان کردی در نگاه اول حروف حلقی است. در این زبان همخوان یکی از ویژگی -1

های دیگر این  گردند که در مقایسه با زبان فارسی و برخی زبان بیشتر از طریق حلق با انسداد و سایش ادا می

 شوند. وضوح بیشتر و آشکارتر است یعنی رساتر تلفظ می



 

 

2و نیمه همخوان 1( نیمه واکهy(، )ی = wهای زبان کردی دو همخوان )و =  در میان همخوان -2
هستند یعنی  

 هر دو را دارا هستند. های  ویژگی

که بدون نشانه است  4یا نرم« ر لثوی/ »rگویند، در برابر / می 3یا سخت«  ر کامی»که آن را  /ᵲ/همخوان  -3

نوک زبان  /ᵲ/در .های یک واج هستند نیز متفاوت است 5که هر دو واجگونه« ر»قرار دارد. نحوه تلفظ این دو 

کند و لثوی است. روش تولید هر دو نیز  / نوک زبان با لثه برخورد میrدر / ؛گردد و کامی است.  برمی 1ی کامسو به

 لرزشی و هر دو واکدار هستند. مانند دو واژه زیر:

 «ر کوچک»مثال  «ر بزرگ»مثال 

 /barz/)بلند(                     /ᵲᴐn/ (     پرنور)روشن،              

هم در آغاز، پایان و وسط  /ᵲ/گیرد اما برعکس  / در آغاز واژه قرار نمیr/ ها این است که های دیگر آن یکی از تفاوت

 گیرد. واژه قرار می

/ یا سخت و نرم است که به شیوه l« /ل لثوی»/  و ɫ« / ل کامی»نیز به این صورت است شامل « ل»همخوان  -4

لثوی است. روش تولید این / l/کامی و  -لثوی /  ɫ/ هستند یعنی « ر»ها بستگی دارد. این دو نیز همچون  تولید آن

 های زیر: مانند مثال ؛دو کناری و هر دو واکدار هستند

 «ل کوچک»مثال     «ل بزرگ»مثال 

     /pala/ )عجله(                /ɒɫɡa/     )برگ(            

در واژه متفاوت است به عبارتی /  /l/توزیع  ، /r/های  جا این است که برخالف واجگونه در این توجه  قابلنکته 

ɫ اما / دیآ ینم/ در آغاز واژهl.هیچ محدودیتی ندارد / 

ها  های )ط، ث، ص، ذ، ض، ظ( وجود ندارد و از معادل صوتی آن در زبان کردی برخالف زبان فارسی همخوان -5

 شود. در زبان کردی استفاده می

 نویسند. می« ت» صورت بهرا « ط»همخوان  -

 نویسند. می« س» صورت بهرا « ص»، «ث»خوان هم -

 نویسند. می« ز» صورت بهرا « ذ»، «ظ»، «ض»همخوان  -

                                                
1.semi vowel 

2.Semi consonant 

3.fortis 

4.lenis 

5.allomorph 

6.palate 



 

 

 در زبان کردی 1هجا -1-5-4-9

های  ها و واکه آید. بر اساس ترکیب همخوان به دست می« هجا»تر به نام  از ترکیب آواها یک واحد بزرگ       

 (.82: 1379واحد صوتی یا آوایی مرکب است)رخزادی، شود بنابراین هجا یک  زبان هجا ساخته می

 های هجا ویژگی -1-5-4-9-1

 الف( در ساخت هر هجا یک واکه کوتاه یا بلند وجود دارد.       

 توانند با واکه پایان پذیرند. شوند اما می گاه با واکه شروع نمی شوند و هیچ ب( هجاها با همخوان آغاز می

 جا ممکن است یک یا چهار مورد باشد.های یک ه پ( تعداد همخوان

شود و پس از آن مکث صورت  ت( در جریان تولید یک هجا، مکث وجود ندارد و هر هجا با یک بازدم تولید می

 گیرد. می

 ها در یک واژه هجا وجود دارد. د( به تعداد واکه

 :دهیم ( نشان میC( و صامت را با )Vهای زیر مصوت را با ) به روش معمول در طرح

 الگوی هجا واژه معنی

    pɒ/ CV/ «پا»

     w/  ɒ/ CVC «چشم»

 CVCC  «مغز»

 CCVC  «خون»

 CCV  «گوش»

 CCVCC  «سوگند»

 ɡayʃt/ CVCCC/ «رسید»

 شود. جزء با این همخوان چنین هجاهایی ساخته نمی نیمه مصوت است و / wدر سه هجای آخر همخوان دوم /

 ساختمان هجاهای زبان کردی -1-5-4-9-5

طرح هجاهای موجود در زبان کردی و به این اعتبار که در ساخت هر هجا یک واکه وجود دارد و اصوال  بر اساس

زیر  صورت بهتوان ساختمان هجاهای زبان کردی را به پیش مرکز و پس از مرکز  دانند، می واکه را مرکز هجا می

 بندی نمود. دسته

 ش از مرکزالف( پی

                                                
1.Syllable 



 

 

 CVCCC, CVCC, CVC, CVی شامل هجاهای تک همخوان -1

  CCVCC,CCV, CCVC دو همخوانی شامل هجاهای -2

 ب( پس از مرکز

 CCV, CVصفر همخوانی شامل هجاهای  -1

  CCVC, CVC  تک همخوانی شامل هجاهای -2

 CCVCC, CVCCدو همخوانی شامل هجاهای  -3

 CVCCCسه همخوانی شامل هجاهای  -4

 1های همخوانی چند همخوانی یا خوشه -1-5-4-9-9

 (.84نامند )همان:  ها را در یک هجا، خوشه همخوانی می اجتماع همخوان

 ی زیر است: های همخوانی در یک هجا به شیوه در زبان کردی خوشه

 w, y / ها  واکه شود، اما اجتماع یک همخوان و یکی از نیم های محض دیده نمی در آغاز هجا، اجتماع همخوان -1

 وجود دارد. CCVC, CCV, CCVCCدر هجاهای /

 /xw/با خوشه دو همخوانی                                        )خون(            

  /dw/ با خوشه دو همخوانی                           )دیروز(             

  /gw/با خوشه دو همخوانی                            )گوش(             

/ɡyɒn/                                                   )با خوشه دو همخوانی )جان/gy/  

/sw nd/                                            )با خوشه دو همخوانی )سوگند/sw/  

ای بیش از یک هجا داشته باشد، در چنین  که واژه در وسط یک هجا، اجتماع دو همخوان وجود ندارد مگر این -2

 گردد مانند: شوند، خوشه دو همخوانی در محل اتصال آن دو هجا حاصل می حالتی که در هجا به هم وصل می

/kᴐ pa/                    بچه نوزاد(       با خوشه دو همخوانی( /rp/  در محل پیوند دو هجا 

/z msɒn/                        )با خوشه دو همخوانی )زمستان/ms/ در محل پیوند دو هجا 

/dast m b ɡ a/            )با خوشه دو همخوانی  )دستم بگیر /mb/ محل پیوند دو واژهدر 

/ʃɒyad hɒt m/        )با خوشه دو همخوانی       )شاید آمدم /dh/در محل پیوند دو واژه 

 گردد:  در پایان هجا، اجتماع دو یا بیش از دو همخوان فراوان است و شامل هجاهای زیر می -3

 CCVCC, CVCCالف( اجتماع دو همخوان در هجاهای 

                                                
1.Consonantal cluster 



 

 

  CVCC در پایان هجای   / k/ʃ)مغز(    با خوشه دو همخو         /

/bard/          )با خوشه دو همخوانی )سنگ /rd/  در پایان هجایCVCC   

 CCVCCدر پایان هجای  /nd/ با خوشه دو همخوانی )سوگند(      

  CVCCCب( اجتماع سه همخوان در هجای 

/ᵲᴐyʃt/    خوشه سه همخوانی)رفت(      با /yʃt/ در پایان هجای CVCCC  

/ɡayʃt/       )با خوشه سه همخوانی )رسید/yʃt/ در پایان هجای CVCCC  

 بیان مسأله -1-9

های گوناگون زبانی مورد بررسی و مطالعه قرار  ها و نظریه های مختلف بشری در طول تاریخ از دیدگاه زبان 

ای داشته و  شناسی که همواره در این مطالعات نقش پررنگ و برجسته های اصلی علم زبان اند. یکی از شاخه گرفته

شود. کاتامبا و  دارد و جزئی از دستور زبان محسوب می سروکاردارد حوزه صرف است که با ساختار درونی کلمات 

های نقش اساسی در بازسازی زبان واژه ساختکنند که: در اوایل قرن نوزدهم صرف یا  ( بیان می2111) 1استونهام

مطرح شده  3توسط ویلیام جونز قبالکه  برای اثبات این ادعا 2فرانس بوپ 1811هندواروپایی داشته است. در سال 

های سانسکریت، التین، فارسی و آلمانی همگی دارای یک نیای مشترک هستند.  ، اعالم کرد که زبانبود

به  واژه ساخت»( 2111) 4او بیشتر از نظر صرفی و ساختار واژگان بود. از دیدگاه هسپلمث و سیمس یها بررسی

دستور زبان است، قدیمی از این جهت که اولین  رشاخهیزترین و هم جدیدترین  ای متناقض هم قدیمی گونه

نسبت جدیدتر   و جدید از این نظر که از دل دستور زبان سر برآورده و به بودند 5صرفیون اصوالشناسان  زبان

7شناسی ، واج1با دستور زبان ازجملهشناسی  های زبان صرف با دیگر حوزه.«است
ارتباط  8شناسی و همچنین معنی 

سازی یکی از  در بررسی ساختار کلمات واژه صرف مطالعه ساختار درونی کلمات است )همان(، .تنگاتنگی دارد

های مختلف همسان و  های مختلف است. ساختار واژگان در زبان ی زایا در زبانفرآیندمباحث مهم آن است که 

پردازد.  سازی می ها و قواعد خاصی که بر آن حاکم است به واژه پتانسیل برابر نیست و هر زبان با توجه به

سازی در هر زبان تابع قوانین مشخص و معینی بوده و رخداد آن در هر زبان به نیازهای زبانی  های واژهفرآیند

های فرآیندترین زایا ازجملههای ترکیب و اشتقاق یا وندافزایی را فرآیند توان یم دیترد یبکاربرانش وابسته است. 

                                                
1.Francis Katamba and John Stonham 

2.Franz Bopp 

3.Sir Wiliam Jones 

4.Martin Haspelmath and Andrea D. Sims 

5. morphologists 

6.Syntax 

7. Phonology 

8. Semantics 



 

 

 (.1392های دنیا برشمرد )فیاضی، سازی در تمامی زبان واژه

های  واژی متداول در بیشتر زبان ساخت فرآیندسازی که  ی واژهها رشاخهیزهای زایا و از فرآیندیکی از این 

ی است دفرآینسازی  ها، دوگان زبان در نظام صرفی اغلب سازی یا تکرار است. رود، دوگان دنیا به شمار می

، ستاک واژه یا بخشی از آن فرآیندشود و در این  های جدید ساخته می واژی که براثر عملکرد آن واژه ساخت

 فرآینداین  شده انجام(. طبق مطالعات 1391ای، )گلفام و قمشه دیآ شود و واژه جدیدی به وجود می مضاعف می

بشری وجود دارد، با توجه به دیدگاه چامسکی یکی از مشترکات  شده شناختههای  واژی زبانی در اکثر زبان ساخت

های مشترک زبانی و از خصوصیات  سازی یکی از این همگانی واژی دوگان ساخت فرآیندهای زبانی است.  و همگانی

بررسی »؛ در سورانی ازجملههای زبان کردی  هاست. مقاالتی در برخی از گویش بارز زبان کردی مانند دیگر زبان

مضاعف سازی »( و در اورامی 1392)محمدی راد و راسخ مهند، «صوری و معنایی تکرار در گویش کردی سورانی

تا آنجا که محقق  اند واژی نوشته شده ساخت فرآیند( پیرامون این 1381)زاهدی، «)تکرار( در گویش اورامی

د بحث ما )اردالنی( انجام نشده است. در مور در گویش فرآیندتحقیق جامعی پیرامون این نوع  تاکنوناطالع دارد 

این تنوع بدان حد است که گاه هستند.  فرآیندزبان کردی و این گویش، درصد زیادی از واژگان دارای این نوع 

ها برجسته  در ساختار واژگانی آن سازی دوگان فرآیند معنی و مترادف هستند و بینیم که هم کلمات بسیاری را می

 است.

1هه نبانه بورینه»کردی فارسی  -های خود را از فرهنگ لغت کردی در این پژوهش ما نیز داده 
 و (1319)«

ایم. هدف اصلی ما بعد از بررسی  میدانی از گویشوران این گویش کردی استخراج کرده صورت بههمچنین 

نظریه  چارچوبها در  آن تجزیه و تحلیل و همچنین ها بندی ساختاری این واژه ساختاری و توصیف و دسته

آید یا نه؟ این نظریه به دنبال  در زبان کردی برمی فرآینداین است که آیا این نظریه از عهده تبیین این  بهینگی

صورت  تاکنونطور که ذکر شد چون تحقیقی در این باب  هاست، همان کشف همانندی هر چه بیشتر بین زبان

 است تا در قالب نظریاتی چون بهینگی سازی دوگان فرآیندتحلیل هر چه بیشتر  درصدد پژوهشگر است، نگرفته

های  زبان ازجملهبار دیگر بر همانندی و اشتراکات بین زبانی صحه بگذارد، همچنین آشنایی با زبان کردی که 

در این زمینه و خم تحقیق و پژوهش  چیپرپبا زبان فارسی است، بیشتر و بیشتر شود و مسیر  شهیر همایرانی و 

 هموارتر گردد.

  سازی دوگان فرآیند -1 -1-9

                                                
آوری و  نویس معروف کرد گرد است که به همت و سرپرستی عبدالرحمان شرفکندی شاعر و فرهنگ نام فرهنگ لغت کردی به کردی فارسی  -1

توانی از آن بیرون  انبان و خورجینی است که هر آنچه را که آرزو کنی می (Hanbana Borina)دی معنای نوشته شده است. در ترجمه کر

 بیاوری.
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