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Abstract 
This paper investigates the event structure of prefixal verbs in Kurmanji 

Kurdish of Rudbar (located in the south of Gilan province) and discusses the 

interpretational contribution of derivational prefixes to the event structure of 

these prefixal verbs. The research data has been gathered by means of 

interviewing a number of native speakers in the region and the oral fulfillment 

of a questionnaire. The findings show that derivational prefixes mostly denote a 

directional concept and make a motion verb. As a consequence, a punctual 

interpretation is typically developed in their instances, unless the linguistic or 

situational context triggers an accomplishment (i.e. telic and durative) event 

type. In the data corpus of this research, only a few stative verbs were found, 

and we could detect no prefixal verb in the activity event type. Therefore, the 

prefixal verbs of the Kurmanji of Gilan can exclusively express the three event 

types of state, achievement and accomplishment in their various meanings. 

These observations (the dominance of punctual interpretation and the absence of 

activity events) are probably in line with the typical meaning of prefixal verbs, 

i.e. the directional movement. 

 

Keywords: event structure, Kurmanji Kurdish, prefixal verb, verbal derivational 

prefix. 

 

Extended abstract 

1. Introduction 

This paper examines prefixal verbs in Kurmanji Kurdish of Gilan and attempts 

to determine the meaning of derived prefixes in these verbs in the framework of 

the features investigated in event structure studies. In other words, the main 

problem of the research is the role of these prefixes in determining the event 

type and how this event type interacts with other sentential elements (especially 

direct and indirect objects and adverbs). Prefixal verbs in Iranian languages are 

the result of combining derivational prefixes with simple verbs. Kurmanji 
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belongs to the northern sub-branch of Kurdish, and the Kurmanji Kurds of 

Southern Gilan settled down in the mountainous areas of this region as a result 

of two consequent movements at the time of the Safavid king Shah-Abbas and 

the Afshari king Nader-Shah. 

 

2. Theoretical framework 

Vendler (1957; reprinted 1967) classifies verbs based on time schemes, or more 

linguistically speaking, according to the temporal characteristics of verbs. In his 

original framework, the distinctions are made among the verbs in terms of 

characteristics such as being stative or process, bounded or unbounded, and 

durative or punctual. However, these differences cannot be explained in terms 

of the concept of time exclusively, and other factors like the presence or absence 

of objects, conditions of occurrence, and situation influence the event type. In 

general, based on the characteristic of (a)telicity and also its duration (the ability 

to extend the event on the time axis), the event types can be classified in four 

groups: state, activity, accomplishment and achievement. 

 

3. Methodology 

The data collection method of this research was a combination of library 

methods and fieldwork. First, by examining the grammars and available sources 

on different varieties of Kurmanji Kurdish, a list of prefixal verbs of these 

varieties was extracted, and based on this list, a questionnaire including 220 

sentences was designed. Then, the Kurdish prefixal verbs of Kurmanji of Gilan 

were collected and recorded through interviews with native speakers of the 

Rudbar region. Most of the interviews were conducted with five speakers (one 

woman and four men), all of whom were born and lived in the village of Sibon 

(Khorgam district, Rudbar city, south of Gilan province) and their education 

ranged from primary school to associate degree. In the interview sessions, the 

speakers were asked to produce the questionnaire sentences in their own variety. 

If the speakers did not use prefixal verbs while translating the sentences, they 

were asked whether the prefixal verb in question (common in one of the 

Kurmanji varieties) is used in the Gilan variety, and their judgments were 

recorded. In total, the data corpus of this research amounts to 22 hours of 

recorded data from five main speakers and a number of others. 

 

4. Results & discussion 

In the data corpus of this research (the Kurmanji Kurdish of Gilan), at least 7 

derivational prefixes were found which combined with the simple verbs, 

including væ-, hel-, ra-, ti-, ru-, li- and dæ-/de-/da-. Altogether, 20 prefixal 

verbs are made with these prefixes, including væ-gærin (‘to go back’), væ-

gæranden (‘to return [something]’), væ-šarten (‘to hide’), væ-ræšin (‘to 

vomit’), væ-ǰæneqin (‘to fit’), hel-anin (‘to pick up’), hel-keren (‘to uproot’), 
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hel-čenin (‘to collect’), hel-dayin (‘to lift’), hel-ferin (‘to jump out [of sleep]’), 

ra-kæten (‘to sleep’), ra-buyin (‘to stand up’), ti-kæten (‘to fall into’), ti-keren 

(‘to put in’), ru-nešten (‘to sit’), li-xesten (‘to hit’), da-keren (‘to bring down’), 

da-kæten (‘to get off’), de-xesten (‘to pull down’), væ-dæ-xesten (‘to take out’). 

These verbs can be classified in three event types of stative, 

accomplishment, and achievement, and we could not detect any example of 

activity verbs among these prefixal verbs. As exemplified in the paper, either 

the prefix is responsible for the development of the event type, or the simple 

verb, or other sentential or situational elements. For example, if the direct object 

is an incremental theme, the resulted event will be an accomplishment. 

Furthermore, if the pragmatic nature of the object requires some time to be 

undergone by the action, this will also lead to the formation of an 

accomplishment. 

 

5. Conclusions & suggestions 

Out of the seven derivational prefixes which were introduced, five of them have 

directional meaning, at least in some of their meanings: væ- (back), hel- 

(upward), ra- (up/forward), ti- (in) and dæ-/de-/da- (downwards). In these 

examples, an achievement is usually developed, unless the linguistic or 

situational context motivates an accomplishment interpretation. Therefore, the 

achievement interpretation is the most dominant event interpretation for the 

prefixal verbs under investigation. The reason for this dominance is probably 

the nature of moving in a specified direction, which requires spending physical 

energy and occurs in the shortest possible time. The absence of activities in 

prefixal verbs can also be related to this explanation. On the other hand, in some 

of the meanings of the above-mentioned five directional prefixes, as well as in 

the examples of the prefixes ru- and li-, apparently a stronger semantic link has 

been established between the prefix and the verbal element, and in fact, a higher 

degree of lexicalization has occurred in the entire prefixal verb. As a result, in 

these examples, the semantic contribution of the prefix and the verbal element 

cannot be separated, and the contribution of the prefix to the event interpretation 

cannot be determined either. 
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 ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیالن
 

  1 ایران زمانی سیبنی  

   2اهلل مفیدیروح

 
 

 چکیده
خوانش رویدادِی دربارۀ کردی کرمانجی رودبار )جنوب استان گیالن(،  راین مقاله با بررسی افعال پیشوندی د

هدای پدهوهش در کندد  داد میگیری ساخت رویدداد بثد  این افعال و سهم پیشوندهای اشتقاقی در شکل

 ها حداکی ا  آن اسدت کدهمصاحبه با تعدادی گویشور بومی و اجرای شفاهی پرسشنامه گردآوری شد  یافته

معندو   ،هاسدا ند  در ایدن ننوندهدارند و یک فعدل حرکتدی می« مفهوم جهتی»اقی غالبا قپیشوندهای اشت

بافت  بانی یا موقعیتی باعد  ایجداد رویدداد تثققدی )هدفنندد و  آنکهشود؛ مگر ای ایجاد میخوانش لثظه

وندی مشاهد  شهای افعال پیدارای قابلیت دیرش( شود  ا  سوی دیگر، فقط تعداد اندکی فعل ایستا در ننونه

در کدردی کرمدانجی ، افعدال پیشدوندی بندابراینگردیدد  شد و هیچ فعل پیشوندی با خوانش فعالیت یافت ن

ایدن  توانند در معناهای مختلف خود فقط سه گونۀ رویداد ایستا، حصولی و تثققی را بیدان کنندد گیالن می

نسدو بدا معندای غالد  در افعدال   های و غیاب رویددادهای فعالیدت( احتندامشاهدات )غلبۀ خوانش لثظه

  است« دارحرکتِ جهت»پیشوندی یعنی 
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 مقدمه -1

  شدودمدنعک  مدی در  بدان گیدرد،و سخنگو در معرض آن قرار مدی دهدرخ می آنچه در جهان
هدا را بدا و سخنگو آن ددهرخ مین انساجهان خارج ا  ذهن  پیشامدهایی هستند که در 1رویدادها

-تدوان مابدهاساس، افعال را مدیکند  براینبا ننایی می -« هامثنول» تر،به بیان دقیق -« افعال»

در کدالم دیگدر، اینکده سدخنگویانِ یدک  بدان ا ای  بانیِ رویدادها ا   اویۀ دید سخنگو دانسدت  
ننایند، بسدیار ها را در  بان خود رمزگذاری میو آننگرند چگونه به وقایع و اتفاقاتِ اطراف خود می

بندی رویددادها و ای است که به دستهحو   2ساخت رویدادمطالعات درخور توجه و بررسی است  
هدا در سداخت نثدوی را در پردا د و نثوۀ انعکاس این ویهگدیهای معناییِ آنها میبررسی ویهگی

وانش رویدادیِ جنله مثصدول تعامدل معندای ل، خکند  در عین حاهای مختلف مقایسه می بان
 مثنول واژگانی با سایر عناصر واژگانی و نقشی در ساخت نثوی است 

کندد پردا د و تالش مدیگیالن می مقالۀ حاضر به بررسی افعال پیشوندی در کردی کرمانجی
اد رویددمطالعدات سداخت  هدایدر این افعال در چهارچوب ویهگیرا معنای پیشوندهای اشتقاقی 
در تعیدین  تأثیریلۀ اصلی پهوهش این است که این پیشوندها چه أتعیین کند  به بیان دیگر، مس

گونۀ رویداد دارند و این گونۀ رویداد چگونه با سدایر اجدزای جنلده )خصوصدا مفعدول مسدتقیم و 
 یندداحاصدل فرهدای ایراندی، در  بدانافعال پیشوندی   کندمی غیرمستقیم و قیدها( تعامل برقرار

 3مقیددایدن پیشدوندهای فعلدی، تکواژهدایی   هسدتندافعال ساد   با اشتقاقی پیشوندهای ترکی 
توان وجه تنایز افعال پیشدوندی ا  و این ویهگی را می (11-16: 1311)نک  شقاقی، )غیرآ اد( هستند 

 ا بدهافعال مرک  دانست که جزء غیرفعلیِ آنها تکواژ آ اد است  هنچندین افدزودن ایدن پیشدونده
دربدارۀ ایدن تغییدرات معندایی در افعدال پیشدوندی ) (1)شودریشۀ فعل معنو  باع  تغییراتی در معنا می

 ،ا  تلگددی 111-111: 1616؛ گدزارش وینددفور، 1311خاله و دیدان، ؛ رضایتی کیشه1311فارسی، نک  طاهری، 

هدای در  بدان 4فعلی اداتهای ایرانی با ا  سوی دیگر، تفاوت اساسی این پیشوندهای  بان ( 1611
شدوند و واژۀ ژرمنی )مانند انگلیسی( این است که این پیشوندها اصو  با ریشۀ فعلی ترکید  مدی

شدۀ د بدین آنهدا و ریتوانننی - مانند قیدها و مفعول -های آ اد جنله سا ند و سایر سا  واحد می
هدای دهای فعلدی در  بدانیشدونتدوان شدبیه پد  این پیشوندهای ایرانی را مدیفعل فاصله بیندا 

پیشدوند فعلدی در  21 تدا 16کنندد  مد ال مدیاسالوی دانست که مفاهیم ساخت رویداد را بیان 
پیشوند فعلی در بلغاری وجود دارد که باع  اشتقاق معانی واژگدانی خاصدی ا  فعدل  16روسی و 

                                                           
1. events 
2. event structure 
3. bound 
4. verbal particles 
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 (2)هدفننددندود ان ن  پیشوندهای مذکور در بلغاری مشخصا برای بید(Slabakova, 2005)شوند می
و در روسی نیز بعضی ا  آنها معندای فعدل را ( Kempchinsky & Slabakova, 2005) روندبه کار می
را بدده  1اینتیجددههددا معنددای هنچنددین برخددی پددهوهش ( Comrie, 1976: 89)دهنددد تغییدر مددی

  (Arsenijević, 2007)اند های اسالوی نسبت داد پیشوندهای فعل در  بان
های ایرانی تعلق دارد و خدود بده سده دسدتۀ کدردی غربی ا   بانبه شاخۀ شنال ردی بان ک

ا    (Haig, 2008: 201-203; McCarus, 2009: 587)گدردد شدنالی، مرکدزی و جندوبی تقسدیم می
شود و در میان کردهای ترکیه، شنال عراق، سدوریه، نیز یاد می 2کُرمانجیکردی شنالی با عنوان 

کردهدای کرمدانج  ( 121: 1311، یارانسدک)و اتثاد شوروی رایج است  خراسانیه، غرب دریاچۀ اروم
وتدا  خراسان در اوایل حکومت صفوی یعنی اوایل قرن دهدم هجدری بدرای جلدوگیری ا  تاخدت

: 136۱؛ نجفیدان، 14: 131۱)توحددی، اند ها به مر های شنالی ایران انتقال داد  شد ها و ا بکترکنن

جایی پیداپی کده اولدی در  مدان شدا  جنوب گیالن نیز در نتیجدۀ دو جابدهانج   کردهای کرم(11
هدای کوهسدتانی جندوب گدیالن عباس صفوی و دیگری در  مان نادرشا  افشار رخ داد، در بخش

خاله و اصدغر اد ، ؛ رضدایتی کیشده6-1: 1314)احسانی،  اندمستقر شدند و یک جزیرۀ  بانی تشکیل داد 

1361 :13)(3)  

، بدا نخسدت است میدانی  و ایهناکتابخروش تلفیقی ا   این پهوهش، هایوری داد گردآروش 
های مختلف کردی کرمانجی، فهرسدتی ا  افعدال ها و منابع موجود دربارۀ گونهبررسی دستور بان

جنلده  22۱ درای اسداس ایدن فهرسدت، پرسشدنامهها استخراج شدد و برپیشوندی در این گونه
بدا گویشدوران بدومی ه مصداحبدر  گدیالنپیشوندی کدردی کرمدانجی ل عاافطراحی شد  سپ  

 - گویشدورها بدا پدنج بیشترین مصاحبه  شدآوری و ثبت گرد، پرسش و ضبط صدا، ۀ رودبارمنطق
بخدش خورگدام،  -هنگی متولدد و سداکن روسدتای سدیبُن انجام شد که  - یک  ن و چهار مرد
ایی تدا کداردانی بدود  در جلسدات مصداحبه، ا  ابتددبودند و تثصیالتشان بین  -شهرستان رودبار 

شد که جنالتِ پرسشنامه را به گونۀ خودشان تولید کنند  در صدورتی کده گویشوران خواسته می
کده  شددننودند، ا  آنها سؤال میگویشوران هنگام ترجنۀ جنالت ا  افعال پیشوندی استفاد  ننی

در گوندۀ گدیالن کداربرد  - هدای کرمدانجیهگوند رایج در یکی ا  -آیا فعل پیشوندیِ مورد نظر »
سداعت  22پدهوهش حاضدر، بدالر بدر  هدایداد شد  در مجنوع، پیکدرۀ ثبت میپاسخ و « ندارد؟
 شد  ا  پنج گویشور اصلی و تعدادی گویشور دیگر است های ضبطداد 

                                                           
1. resultative 
2. Kurmanji 
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وندۀ له، معرفی گأشامل بیان مس -است  پ  ا  مقدمه حاضر در شش بخش تنظیم شد  مقالۀ
های آن بنددیهدا(، بده معرفدی سداخت رویدداد و طبقه بانیِ مدورد نظدر و روش گدردآوری داد 

های پیشوندی در  بدان کدردی اختصداا دارد  در به پیشینۀ مطالعۀ فعلدیگر بخش ختیم  پردا
بنددی های پهوهش ا  منظر ساخت رویداد و در بخش پنجم به جندعبخش چهارم به تثلیل داد 

    یمهای رویدادی پرداختگیری خوانششکل ا درنقش پیشونده

 

 های آنبندیرویداد و دسته ساخت -2

شناسدی معاصدر، حدو ۀ مطالعدۀ سداخت رویدداد ا  دل در نظریدۀ  بان (2 :2008)کدیش  بیانبه 
اسداس افعدال را بر( 1967؛ تجدیدد چدا : 1957) انجدام داد  ونددلر 1 ندو ونددلرکده  ای روییدمطالعه

بنددی های  مانیِ افعال طبقهتر، با توجه به مشخصهشناسانهیا به بیان  بان «نیا م هایطرحوار »
فراینددی  هدایی مانندد ایسدتا بین افعال ا  حی  ویهگی (97 :1967) وندلراولیۀ  چهارچوبدر   کرد

-این تفداوت حال،هایی وجود دارد  بااینتفاوت ای بودنلثظه نامقید بودن و دیرشی  بودن، مقید 

توان توضیح داد و عوامل دیگری هنچون حضدور یدا عددم حضدور ننی 2 مانرا صرفا با مفهوم ها 
 د گذارها، شرایط وقوع و موقعیت نیز بر گونۀ رویداد تأثیر میمفعول

در قدم اول، توجه خدود را بده افعدالی کده سداخت اسدتنراری را در  بدان  (100 :1967) وندلر
دهدد، ای را هدل میدود یا ارابه  به گفتۀ او، اگر کسی که میداردپذیرند، معطوف میانگلیسی می

کند  به بیدان صدق می« هل دادن ارابه»یا « دویدن»حتی اگر در لثظۀ بعد بایستد، با  هم عنل 
هرروی دویدد ؛ و کسدی کده هدل دادن گداری را متوقدف کسی که ا  دویدن با ایستاد ، به دیگر،

)فاقدد نقطدۀ پایدان  3ناهدفننددتدوان   این رویدادها را مدیاست ادننود ، به هر حال آن را هل د
دود، بده عندل کشد و یا یدک مایدل مدیای میطبیعی( نامید  در تقابل با آن، اگر کسی که دایر 

صددق « دویددنِ مسدافت یدک مایدل»یدا « کشیدن دایر »خود ادامه ندهد و متوقف شود، دیگر 
ریانِ یک مایل دویدن متوقف شود، دیگدر یدک مایدل در جنخواهد کرد  در کالم دیگر، اگر کسی 

  چندین رویددادهایی را اسدت ندوید ؛ یا اگر ا  کشیدن دایر  دست بکشد، دیگر یک دایر  نکشید
 ,Folliهدای رویددادها در  بدان فارسدی، ندک  دربارۀ ویهگی) نامند)دارای نقطۀ پایان طبیعی( می هدفنند

Harley & Karimi, 2005 ؛ 1362الدف؛ چراغدی و کریندی دوسدتان، 136۱مفیددی،  ؛136۱چینه، سنی ابوالث؛
 ( 14۱۱؛ رضایی و مکارمی، 1366مفیدی و ربانی، 

                                                           
1. Zeno Vendler 

2. time 

3. atelic 
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)قابلیدت امتدداد رویدداد در  2دیدرشو هنچندین  1)نا(هدفننددیاساس ویهگی مجنوع، بردر
 چنین تفکیک و توصیف ننود:توان اینرا می 3های رویدادگونهمثور  مان(، 

دهندد  می نشانکنند و یک وضعیت ثابت را شان تغییری ننیدر طول با ۀ  مانی :4تاایسالف( 
و ناهدفنندند  بنابراین، رویدداد ایسدتا  ند و ا  قابلیت امتداد برخورداراین رویدادها نقطۀ پایان ندار

کندد  افعدالی هنچدون ، صددق میاسدتهدر هر لثظه ا  با ۀ  مدانی کده در آن بده وقدوع پیوست
)بدرای معرفدی  گونه ا  رویداد تعلق دارنددبه این« دوست داشتن»و « دانستن»، «داشتن» ،«بودن»

 ب( 136۱های دو فعل اول، نک  مفیدی، ویهگی

، پویدا رویددادطبیعی است  افعالِ متعلق به این گونۀ  فاقد نقطۀ پایانو  ناهدفنند :1فعالیتب( 
، «را  رفدتن»کنند؛ مانند هان را گزارش میج شان وقوع تغییراتی درهستند و در طول با ۀ  مانی

رویدادهای این رویدادها هنگدی یکنواخدت  یر«  کردن گووگفت»و « دویدن»، «رانندگی کردن»
، د  دقیقدۀ ابتددای بدا ۀ  مدانی و د  اسدتهدو سداعت را  رفت، یعنی م ال اگر کسی اندو یکدست

ر کددام مسدتقال مصدداقی ا  وقدوع و هدشدوند مثسدوب مدی را  رفتندقیقۀ انتهای آن، هر دو، 
 (   Rothstein, 2004: 17)نک   رویدادند
رویددادهای یکنواخدت و یکدسدت  هدفنند )دارای نقطۀ پایان( اسدت و فاقدد  یر :1تحققیج( 
کنندد و چدون ا  قابلیدت امتدداد شان تغییراتی را گزارش مینیز در طول با ۀ  مانی تثققیافعال 

یعنی وقوع آنها مراحلی دارد؛ شامل آغا ، میانه و پایدان  افعدالی ز هستند، نی واررخوردارند، مرحلهب
)چراغدی و م دال ذکدر کدرد  عنوانبدهتدوان را می« پخدتن»و « نوشتن»، «تعنیر کردن» هنچون

؛ انددوقدوع نیافتدهاین رویدادها تا هنگامی که به نقطۀ پایان نرسدند،  ( 11-11: 1362دوستان، کرینی
 مستلزم رسیدن به نقطۀ پایان است ها یعنی وقوع آن

اند و نقطۀ آغا  و پایانشان یکدی اسدت  بده هندین دلیدل معندو  ایآنی و لثظه :1حصولید( 
ها نیدز هنچدون معنایشان تغییر کند  حصدولی آنکهروند؛ مگر به کار ننی 1دیرشیهنرا  قیدهای 

ن هسدتند و هنانندد افعدال تثققدی، شاها، بیانگر تغییراتی در طول با ۀ  مانیها و فعالیتتثققی
و « رسدیدن»، «تصدادف کدردن»، «مُدردن»افعدالی هنچدون اندد  هدفنند و دارای نقطدۀ پایدان

  (4)به طبقۀ حصولی تعلق دارند« برداشتن»
                                                           
1. (a)telicity 
2. duration 
3. event types 
4. stative 
5. activity 
6. accomplishment 
7. achievement 
8. durative 
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 مطالعۀ افعال پیشوندی کردی پیشینۀ -1

در یکدی ا  « فعدل»ۀ بخشی ا  حو ۀ مطالعاتیِ خود، به بررسی مقول عنوانبهیا  مستقیناکه  آثاری
ا   ،اندداند، فهرست و معانی افعال پیشوندی در آن گونه را نیز ارائه کدرد های کردی پرداختهگونه
 (،1362)ملکیدان ، (1136) یمردوخد(، 136۱)کبدودی  (،1311)کلباسدی  ،)2006) 1تاکسدتان جنله:
اثدر سه در این بخش،   (1361) ی ارعو  )2015( 2غدوگوند [(،2۱14]1363)مهربخش  (،1364)رنجبر 

شان در مورد افعال پیشوندی در کردی، بده اختصدار معرفدی آخر به واسطۀ دستاوردهای تثلیلی
 شوند می

در پهوهش خود دربارۀ افعال مرک  )شامل افعال پیشدوندی( در کرمدانجیِ  (1363) مهربخش
شدوند و ا  د استفاد  میقیعنوان تکواژ مداند که بهمی قیدهای جهتیارومیه، پیشوندهای فعلی را 

da- ،hil- ،ra- ،ve-  وwer- او معتقد است شباهت بین پیشدوندهای بَرَد  نام میda- ،ra-  وve-  بدا
ریشدۀ مشدترکی بدا  4اداتتواند شاهدی بر این مدعا باشد که این می veو  da ،ra 3هایاضافهپ 

ا  دیدد او، بعضدی ا  افعدال   (11 :1363)مهدربخش،  اندقیدهایی دارندد کده بده پیشدوند بددل شدد 
اند و معنای کدامال متفداوت و غیرمرتبطدی بینیِ خود را ا  دست داد پیشوندی، معنای قابل پیش

اندد خود را حفظ ننود  1انباشتیِکه تعدادی ا  افعال پیشوندی، هنچنان معنای اند، درحالیگرفته
شوند، اغل  معندای انباشدتی دارندد، میل   وقتی این پیشوندها به افعال حرکتی متص(123)هنان: 
هدای م ال ( 1۱)هندان:  منکن است گا  معنای اصطالحی )غیرانباشتی( هم داشدته باشدند اگرچه

 دهند:( به ترتی ، معنای انباشتی و غیرانباشتی را در افعال پیشوندی نشان میب  1( و )الف  1)
 

(11: 1363، خشربمه)                          .rož hil-at (الف.1  

اشتقاقی- آمدنم[گذشته3] رو   

«رو  )آفتاب( با  آمد »  

(13: 1363)مهربخش،                                 .ewr-an esman da-girt (ب  
ابر-جنع اشتقاقی- گرفتنم[گذشته3] آسنان   

«ابرها آسنان را پر کردند »  
 

                                                           
1. Thackston  
2. Gündoğdu  

3. postpositions 

4. particles 

5. compositional 
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ویداد پرداختده، ایدن اسدت خت ربه طرح مفاهیم سا (1363)که مهربخش  مواردیا  جنله 
افعدال )بدردن( را در گدرو   birin)رفتن( و  čun)آوردن(،  anin)آمدن(،  hatinکه افعال سبک 

قددرار  2تغییددر وضددعیت افعددال) دن( را در گددرو   xistin)افتددادن( و  ketin، و افعددال 1حرکتددی
شدتقاقی اشدار  ای ابه خوانش ایستا و پویا بدرای پیشدونده مواردی  وی هنچنین در است داد
 ( 1۱2-1۱1: 1363)مهربخش،  است کرد
شدامل  -های مرک  و ساخت موضوعیِ مثنول های نثوینیز عندتا ویهگی (2015) دوغندوگ

  وی مددعی اسدت را تثلیدل ننود -در ترکیده  موش گونۀ شهر -در کرمانجی  - افعال پیشوندی
فعلدی ا   -های مرکد ِ اسدنیمثنول، (۱22۱) 3است که با توجه به مدل پیشنهادیِ هیل و کیسر

دار، مفعدول اسدنی های متعدیِ  یرساختی که در آنها یک فعل سدبکِ عامدلجهت وجود ساخت
ا  پیشدوندهای فعلدی  (281 :2015) دوغدندوگ  (1)هسدتند افعال نامفعولی، شبیه گزیندبرمیخود را 
اشدار    ǰe-kirinو  da-čun، der-ketinیاد کرد  و به افعال پیشوندی  حرف اضافهیا  اداتبا عنوان 
  است« بریدن»و « فراموش کردن»، «غرق شدن»که به ترتی  به معنای  ننود 

 بدان  یِا  شداخۀ جندوب -ی کلهدری در کدرد یشدوندیپ و به افعال مرک  هم (1361) ی ارع
م او، کندد  بده  عداشار  می daو  hælهای پیشوندهای خاا به ویهگیطورپرداخته و به - یکرد
تا ا  آنها با افعدال ترکید   هفتپیشوند اشتقاقی در این گونۀ  بانی وجود دارد که  11طورکلی، به
داند کده حکدم سا ند  او اولین کارکرد این پیشوندها را آن میفعل پیشوندی می 111شوند و می

 در ایدن« ش، پد ، حرکدتبدا ، پدایین، پدی»هنچدون  مفاهینیقید را برای فعل دارند و بیانگر 
، و پیشدوندیهنچنین دومین کارکرد آنها تقویت معنایی و ایجاد تأکید در افعال   ها هستندجهت

هایی ا  هر کددام، ندک   ارعدی، )برای ننونهسومین کارکردشان ایجاد معنا و مفهومی تا   در فعل است 

1361 :61-66 ) 
 

 های پژوهشداده تحلیل -0

شدوند و ل در کردی کرمدانجی گدیالن معرفدی میاقی فع، ابتدا پیشوندهای اشتقبخش ایندر 

  اظ خدوانش رویددادی خدواهیم پرداخدتمشتق ا  آنها به لث سپ  به بررسی افعال پیشوندیِ

ا  آنهدا بدرای آوانگداریِ اند و های این بخش، هنگی ا  پیکرۀ پهوهش حاضر استخراج شد داد 

هدا، ندک  مدرسدی )بدرای جددول نشدانه است استفاد  شد 4الفبای آوایی آمریکای شنالیهای نشانه

                                                           
1.verbs of movement 

2. change of state verbs 
3. Hale &Keyser  
4. North American Phonetic Alphabet (APA) 
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بده  [a]و  [æ] هداینشانههای با ِ پیشین و پسین، به ترتی ، اما برای واکه(، 13-1۱: 1361قوامی، 

هدای  یرندوی  دانشدگا  قاعدد   هدا نیدز تدالش شدد  برای  یرنوی  داد ستاکار گرفته شد 
ننادهدای کلدیِ آن مجنوعده    سدایرسا ی شدود و ا( در فارسی معادل2015)نسخۀ  1 یپزیگ

  هنچنین بدرای  یرندوی  پیشدوندهای اشدتقاقی، است    ( نیز استفاد  شد )نقطه، خط تیر  و

)با حروف برجسته و ریزتر( در نظر گرفتده شدد  تدا  اشتقاقی مانند تکواژهای دستوری، برچس 

 ( موکول شود 1اظهار نظر در مورد معنای این پیشوندها به بخش )

 
 اشتقاقی فعل وندهایپیش -0-1

یافدت شدد کده ترکی  بدا افعدال در پیکدرۀ پدهوهش  پیشوند اشتقاقی در 1، حداقل مجنوعدر

 هدای)برای توضیح نگارندگان دربدارۀ تکواژگونده -dæ-/de-/daو  -væ-، hel- ،ra- ،ti- ،ru-، li اند ا :عبارت

 نظر بگیرید:ه در ننون عنوانبههای  یر را   م ال(1-1پسوند آخر، نک  بخش 
 

 zærf-i av-e čeže ker-eni o hel-ani-ni (الف.2

 1ج-گذشته آوردن-اشتقاقی و 1ج-گذشته کردن پر مفعولی-آب اضافه2-ظرف

«آبو پر کردیم و برداشتیم  ظرف »  

 .dak-i me urti xorak-an usut xeyli ti-tæ-ke-yæ (ب

  3م-کردن-ناکامل3-اشتقاقی  یاد فلفل جنع-غذا در من اضافه-مادر

«ریز  مامانم تو غذاها  یاد فلفل می»  

 ) bar-e hel-da,                    ber                žur-e                 sar-i       xwa. 

 خود اضافه-سر اضافه-با    ]3م[گذشته بردن ]3م[گذشته دادن-اشتقاقی مفعولی4-و نه

.« برد با  سرش ،بلند کرد وو نه ر»   
 

ترکی  صفت و فعل  ( یک فعل مرک  است که ا čeže kereni الف(، فعل اول )2در م ال )

ای ا  افعال پیشوندی است کده ا  ترکید  ( ننونهhelanini  فعل دوم )است سبک تشکیل شد

  وجده اشدتراا ایدن دو فعدل، اسدته)آوردن( شدکل گرفت aninبا فعدل  -helپیشوند اشتقاقی 

ن دو وجه افتراق ای 1 ترکی : است شد آنهاکه منجر به تشکیل  ابهی استسا یِ مشفرایند واژ 

                                                           
1. The Leipzig Glossing Rules 

2. genitive 

3. imperfective 

4. accusative 

5. compounding 
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 ti-tæ-ke-yæ ب( 2اسدت  در م دال ) -helو مقید بدودنِ تکدواژ  čežeفعل نیز آ اد بودنِ تکواژ 

 keو فعدل سدبک  -tiپیشوند اشدتقاقی ظرفیتی است که حاصل ترکی  یک فعل پیشوندیِ سه

یک تکواژ مقید و حدرف  عنوانبه -tiپیشوند اشتقاقی نزمانِ ننونه، حضور ه)کردن( است  این 

را «( حرکدت بده سدنت داخدل»یک تکواژ آ اد )هدر دو بدا معندای مشدابه  عنوانبه urtiاضافۀ 

و  -hel  ( نیدز نتیجدۀ ترکید  پیشدوند اشدتقاقی 2دهد  فعل اول در م ال )خوبی نشان میبه

)هدر دو بدا  žurو حدرف اضدافۀ  -helد اشتقاقی )دادن( است  در این ننونه هم پیشون-da فعل 

 شود دید  می«( سنت با  حرکت به»معنای مشابه 

واژیِ پیشوندهای اشتقاقی ا  ریشۀ فعدل را اثبدات ا  سوی دیگر، استد لی که تنایز ساخت

کده در چندانتنانِ افعدال پیشدوندی اسدت  کند، جایگا  ظهور ونددهای تصدریفی در سداخمی

آیندد  می شود، وندهای ننود و نفی بین پیشوند اشتقاقی و ریشدۀ فعدلدید  می های  یرننونه

)ریشدۀ فعدل(  k)پیشوند اشتقاقی( و  helنشانۀ ننود ناکامل است که بین  tæ الف( 3در جنله )

)ریشدۀ  xest)پیشوند اشتقاقی( و  liنشانۀ نفی است که بین  næ ب( 3ظاهر شد ؛ و در جنله )

 دهندد کده پیشدوند اشدتقاقی و ریشدۀها نشان می  این آرایشاست آمد فعل در  مان گذشته(

 فعل، تکواژهایی متنایز هستند 
 

 .æw giya-Ɂe hærz urti zævi-ye hel-tæ-k-e (الف.3

 3م-کندن-ناکامل-اشتقاقی غیرفاعلی1-مزرعه در هر  اضافه-علف او

«کَنه اون دار  علف هر  رو تو مزرعه می»  

 .æz wi xozan-e li-næ-xest-em (ب

بچه-مفعولی  این من اشتقاقی-نفی-  دنگذشته-م1    

«من این بچه رو نزدم »  
 

هندرا  بدا  آنهداشود که فهرسدت کامدل فعل پیشوندی دید  می 2۱پهوهش،  پیکرۀ کلّدر 

 :است ( ارائه شد1معنایشان )داخل پرانتز( در جدول )

 

 

 

                                                           
1. oblique 
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 بندی بر اساس پیشوند(افعال پیشوندی کردی کرمانجی گیالن )دسته -1جدول 

 فعل پیشوندی پیشوند اشتقاقی ردیف

1 væ 
væ-gærin 

 )برگشتن(

væ-gæranden 
 )برگرداندن(

væ-šarten 
 )پنهان کردن(

væ-ræšin 
 )استفراغ کردن(

væ-ǰæneqin 

 )جا خوردن(

2 hel 

hel-anin 
 (برداشتن)

hel-keren 
 (کندن ریشه)ا  

hel-čenin 
 (کردن جنع)

hel-dayin 
 دن(د کر)بلن

hel-ferin 

)ا  خواب 

 پریدن(

3 ra 
ra-kæten 

 )خوابیدن(
ra-buyin 

 )بلند شدن(
   

4 ti 
ti-kæten 

 )داخل افتادن(
ti-keren 

 )داخل کردن(
   

1 ru 
ru-nešten 

 )نشستن(
    

1 li 
li-xesten 

 ) دن(
    

1 da 
da-keren 

 )پایین آوردن(
da-kæten 

 )پیاد  شدن(
   

1 de 
de-xesten 

 )پایین کشیدن(
    

6 væ+dæ 
væ-dæ-xesten 

 )بیرون آوردن(
    

 

(، پدنج ویهگدی اصدلی بدرای 1، بده اسدتناد توضدیثات نظدری بخدش )بندیمقام جنعدر 

هدا در ( بده تشدریح برخدی ا  ایدن ویهگدی2-4توان برشنرد کده بخدش )پیشوندهای فوق می

 خواهد پرداخت: آنهاهای ننونه

اندد و یدک واحدد سداختاریِ مرکد  عل ترکی  شدد این پیشوندها با فا  لثاظ ساختاری، ( 1

اند  بعضی دستورهای  بان فارسی، برمبنای هنین وجه اشتراا، افعدال پیشدوندی داد تشکیل 

 رفتنفروو  درموندنافعال ( 216: 1311) اند  برای م ال، ماهوتیانرا نیز نوعی فعل مرک  دانسته

 درآوردنو  برگشدتننیز افعال  (162 :2018) داند  یوسفعل میرا حاصل ترکی  حرف اضافه با ف

  است ار سایر افعال مرک  بررسی کردرا در کن

شدوند،  یدرا هندوار  در اتصدال بدا واژی، این عناصر، تکواژ مقید مثسوب مدیا  لثاظ ساخت( 2

مطالعدات ر سدنت کندد  دمنتس  می« وند»را به مقولۀ  آنهاروند  این رفتار، ریشۀ فعل به کار می

شدناختی( معندو  واحددهای هدای  بدانهای ایرانی )شدامل دسدتورهای سدنتی و پدهوهش بان

  Windfuhr, 1979)برای ننونده، ندک  نامند معناییِ حاوی این عناصر را افعال پیشوندی می-ساختاری

  2009Windfuhr)(1) , و مقا ت متعددی در
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شدوند و بندا بده تعریدف، در های واژگانی مثسوب مدیا  لثاظ معنایی، این پیشوندها تکواژ( 3

ترکی  مشدارکت دارندد  ایدن ویهگدی کده عناصدر مدذکور را ا  گیری معنای واژگانیِ کلّ شکل

هدای اسدالوی نیدز کند، مشخصدا در  بدانوندهای تصریفی )دارای نقش دستوری( متنایز می

  (Zinova, 2021ند در روسی، نک  دربارۀ این افعال و نوع مشارکت معناییِ پیشو)شود دید  می

معندای انباشدتی دارد و گداهی معندای ا  لثاظ خوانش کلّ ترکی ،  نجیرۀ حاصل گداهی ( 4

غیرانباشتی )اصطالحی(  در حالت اول، سهم پیشوند در معنای واژگانی و رویدادیِ کل ترکید  

 یرمسدتقیم )معندایتدوان بده شدواهد غتوان تعیین کرد  در حالت دوم، صرفا مدیدقت میرا به

  (1)های ایرانی( بسند  کردعناصر مشابه در سایر  بان

در  آنهداشددگی ثو ت تاریخی، خاستگا  عناصرِ مدورد بثد  و مسدیر دسدتوریا  لثاظ ت( 1

 های ایرانی، در مطالعات آیند  قابل بث  و پهوهش است  بان
 

 رویداد افعال پیشوندی ساخت -2 -0

کنندد و های رویداد را بیان میدام گونه( ک1شد که افعال جدول ) در این بخش، بررسی خواهد
توجده  آنهداترین نکاتی که در اینجدا بایدد بده مهم گیرد چگونه شکل می اآنهتنوعات خوانشیِ 

های  بدان، در بافدت  بدانی و کرد، این است که او  معنای افعال پیشوندی نیز مانند سایر واژ 
ه، خوانش رویدادی هم بایدد در سدطح جنلده تعیدین شدود نتیج و در گیردمیموقعیتی شکل 

و ثانیدا پدیددۀ  ؛(Truswell, 20199؛ و مقدا ت متعدددی در Thompson, 2005 ؛Verkuyl,1993)ندک  
شان تأثیرگدذار تواند مشاهد  شود و بر خوانش رویدادینیز در مورد این افعال می 1چندمعنایی
توانندد دهد که افعال پیشوندی در کرمدانجی گدیالن مییهای نگارندگان نشان مباشد  بررسی

یداد ایستا، حصولی و تثققی را بیان کنند  این سه گوندۀ در معناهای مختلف خود، سه گونۀ رو
های بیشتر ا  کرمدانجی گدیالن و )برای داد د شد های فرعی  یر ارائه خواهرویداد به ترتی  در بخش

تبیین نگارنددگان در خصدوا علدت احتندالیِ   (14۱۱سیبنی،  تر، نک   مانیهنچنین توضیح مفصل
 خواهد آمد  1افعال پیشوندی نیز در بخش غیاب رویدادهای فعالیت در میان 

 
 ایستا رویدادهای -1- 2- 0

( اشار  شد، این رویدادها برقرار بودنِ یک وضعیت در یدک بدا ۀ  مدانی را 2بخش ) درکه چنان

( فقدط 1ا  افعال جدول )  (Husband, 2012؛ Arche, 2006  ایستاها، نک دربارۀ انواع) دهندنشان می
                                                           
1. polysemy 
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توانندد هدر دو معندای توانند ایستا باشند  هدر دو فعدل میمی ru-neštenو  ra-kætenدو فعل 

و «( در حالت نشسته قرار داشتن»و « در حال خواب بودن»ترتی ، به معنای )به وضعیت ثابت

را بیدان «( به حالت نشسدته درآمددن»و « خواب رفتنبه »معنای ترتی ، به )به تغییر وضعیت

ست و تغییر وضعیت، یک رویداد حصولی را نشدان ویداد ایستات ثابت، بیانگر یک رکنند  وضعی

 های  یر را در نظر بگیرید:م ال ( 2-2-4)نک  بخش  دهدمی
 .tæ-xaz-eni čæn sa’æt ra-kaw-eni (الف .4

ناکامل-خواستن-ج1 عتسا چند  اشتقاقی-ماندن-ج1   

«خواهیم چند ساعت بخوابیم می»  

 .læ ivar ta sebisær læ pal-i ar-e ru-nešt-en (ب

.نشستن-اشتقاقی غیرفاعلی-آتش اضافه-کنار در صبح تا ش  ا  گذشته-ج3  

«ا  ش  تا صبح جلوی آتیش نشستند »  
 

 ( در شدرفکندی-raول )است  جزء ا ra-kætenای ا  خوانش ایستای فعل ننونه  الف(4جنله )

و جدزء دوم « اندرسدپیشوندی اسدت حالدت افقدی را مدی: »است چنین تعریف شد (331: 1316)

(kætenنیز در گونه ) بده معندای  -های مشابهبا هنین صورت آوایی یا صورت-های متعدد کردی

یداری بابلقدانی، ؛ علدی111: 1364؛ رنجبدر، 213-212: 1364؛ مدرادی، 1363)نک  مهربخش، است « افتادن»

مانددن در حالدت »ظدیِ اللفدر گونۀ مورد مطالعه در مقالۀ حاضر، ظاهرا معنای تثدت ( 261: 1361

بر بسدتر »  این معنای نهایی، با معناهای است تبدیل شد« خوابیدن»به معنای اصطالحیِ « افقی

هدای ی گوندهدر بعضد kætenبرای فعدل سدادۀ « درا  کشیدن به قصد خواب»و « بیناری افتادن

هایی که ایسدتاییِ   ا  سوی دیگر، یکی ا  آ مون(112: 1316)نک  شرفکندی، دیگر کردی قرابت دارد 

)سدا گار بدا « چندد سداعت»کند، این است کده بدا قیدد دیرشدی این فعل پیشوندی را اثبات می

رویدداد، کدامال  نآ مون دوم، اجزای با ۀ  مانیِ اید عنوانبه  هنچنین (1)استهایستاها( به کار رفت

ویدداد در حدال های  مدانی کده رست، یعنی هیچ تغییری در طول این با  یکنواخت و یکدست ا

تدر، نثدوۀ وقدوع شدود  بده بیدان واضدحوقوع است )ا   مان شروع تا  مان پایان آن( مشاهد  ننی

ز ا  ن ویهگدی نیدساعتِ آخر، هیچ تفاوتی ندارد  ایساعتِ اول و نیمم ال در نیم« خوابیدن»رویداد 

 1هنگدن بدودنِ عنوانالعات ساخت رویداد، ا  آن بار مطست که دهای رویدادهای ایستامشخصه

  (.Rothstein, 2004؛ Fillip, 1999)نک   شوداجزای رویداد یاد می

                                                           
1. homogeneity 



 116 /171-107، ص  1041، بهار و تابستان 11پیاپی، 1ة دور، 7سال های ایرانی/زبان فارسی و گویش ...کردی ساخت رویداد افعال پیشوندی در

 

سدت  هدر دو آ مدون فدوق را با خدوانش ایستا ru-neštenفعل ای ا   ب( هم ننونه4جنله )

یدک « ا  صبح تدا شد »رویداد نیز استفاد  کنیم: او  ادنِ ایستاییِ این توانیم برای نشان دمی

 نیا با ۀ وقوع رویداد، هنگن است قید دیرشی است و ثا
 

 رویدادهای حصولی -2-2- 0

بنددی ( به دو ننونه ا  افعال تغییر وضعیت اشار  شدد  ایدن افعدال در دسدته1-2-4در بخش )

کنند که بالفاصله پ  ا  آغدا  زگذاری میویدادی را رمشوند؛  یرا رمی مثسوبوندلر، حصولی 

تر، هندۀ افعدال فرعی نیست  در یک نگا  کلی یویدادرسد و متضنن هیچ رشدن، به پایان می

شوند، اصدو  گدذار ا  یا مفاهیم مشابه ساخته می« شدن»و پیشوندی که با فعل سبکِ مرک  

های این فعل سدبک در فارسدی و خدوانش هننون )برایدهند یک وضعیت به وضعیت دیگر را نشان می

کرمانجی گیالن، فعدل پیشدوندی    در(Folli, R, H. Harley & S. Karimi, 2005، نک  آنهارویدادیِ 

ra-buyin ( ننونه1در م ال )استهای ا  این مقول: 
1) axer-eš tæsmim gert-i læ šun-i  xo   ra-b-i? 

آخر-ش       -گذشته.گرفتن تصنیم  م2 -اشتقاقی خود اضافه-جا ا   شدن-م2  

«شی؟ با خر  تصنیم گرفتی ا  سر جات پا»  
 

فدرض بر خوانش ایسدتای پدیشهای ایرانی، عالو  باندر کردی و بسیاری ا  « بودن»فعل 
تغییدر »تنهایی یا در ترکی  با پیشدوندهای اشدتقاقی، مفهدوم تواند بهفعل ربطی( می عنوانبه)

؛ 321-32۱: 1361یداری بابلقدانی، ؛ علی236-231: 1364)برای ننونه، نک  مرادی، را بیان کند « وضعیت

در کرمددانجی  ( 216-211: 1364؛ برجیددان، 261-264: 136۱یلی، ؛ اسددناع316-311: 1364سددبزعلیپور، 

بده ریشدۀ فعدل،  ra-و افزود  شدن  (6)تنهایی خوانش ایستا داردبه buyinگیالن نیز فعل سادۀ 
( 1( و بیشترِ افعدال جددول )1، م ال )معناییواقع، به لثاظ دهد  دربه آن میخوانش حصولی 

انددد و رویددداد حصددولی ایل حرکتددی معنددو  لثظهدانسددت  افعددا فعددل حرکتددیتددوان را مددی
دهدد، ایدن اسدت کده ترین معیاری که حصولی بودنِ این افعال را نشان مدی  مهم(1۱)سا ندمی

ل درونی )آغا ، میانه و پایان( هستند  به بیدان دیگدر، ایدن مراح فاقد آنهارویدادهای متناظر با 

 مدانی در ایدن میدان طدی و تقریبا هیچ مدترسند رویدادها به مثض آغا  شدن، به پایان می
تدوان در مدورد ایدن رویددادها را می« ایآیی با قیدهای لثظهباهم»شود  هنچنین آ مون ننی

( که قیدد 1ل حصولی به کار برد؛ مانند جنله )ایی را با افعاتوان چنین قیدهاجرا کرد، یعنی می
 :است ا شد( آمد)پ ra-bu)ناگهان( با رویداد حصولی  yekuایِ لثظه
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1) yeku læ šun-i xo ra-bu. 

جا-اضافه ا  ناگهان اشتقاقی- شدنم[گذشته3] خود   

«ناگهان ا  سر جاش پا شد »  
 

ی دارند، ریشۀ فعدل نیدز حرکتدی اسدت و در در بعضی ا  افعال پیشوندی که مفهوم حرکت

اش، کدلّ معنای جهتیریشۀ فعل، مفهوم حرکتی ندارد و فقط پیشوند اشتقاقی با  آنهاعضی ا  ب

 ب( نشدان 1 الدف( و )1کند  این دو دسته بده ترتید  در )ترکی  را به فعل حرکتی تبدیل می

 اند:داد  شد 
 pærviz ǰæbæ-yæ hel-ani læ vera da-ni (الف.1

جعبه-مفعولی پرویز اشتقاقی- آوردنم[گذشته3]  ]گذشته-گذاشتن اینجا در  م3 ] 

«پرویز جعبه رو برداشت اینجا گذاشت »  

 .æz sak-e læ tæ ra(11) da-tæ-k-emæ (ب

ساا-مفعولی من اشتقاقی-ناکامل-کردن-م1 برای تو برای   

«آرم من ساا رو برای تو پایین می»  
 

و  væ-gærin ،væ-gæranden ،hel-čenin ،hel-dayin ،hel-ferinهدای ( فعل1در جدول )

ti-kæten ( رفتار می الف1شبیه )های کم فعلکنند و دستti-keren  وra-buyin ( 1شبیه )ب 

نیز به اعتبار اینکده  væ-ǰæneqin، و de-xesten ،li-xesten ،væ-dæ-xestenهای هستند  فعل

بده دلیدل حضدور پیشدوند  آنهدامعندای حرکتدی در  شان کاربرد مستقلی نددارد وظاهرا ریشه

هدم ندوعی فعدل  væ-ræšinکنند  حتی  ب( رفتار می 1یه )واقع شبگیرد، دراشتقاقی شکل می

  ب( شباهت دارد 1حرکتی است و به )
 

 یتحقق رویدادهای -1 -2 -0

ان  مدانی بدرای وقوعشدمسدتلزم صدرف  او  ،( اشار  شد، ایدن رویددادها2) بخشکه در چنان

)دربارۀ ایدن دو ویهگدی،  مساوی با رسیدنِ رویداد به یک نقطۀ پایان است آنهاو ثانیا، وقوع  هستند

هدای گیریِ این رویدادها کده در داد سا وکارهای شکل  (Travis, 2010؛ MacDonald, 2008نک  

شود، حاکی ا  دخالت مفعول و تأثیرگدذاری آن اسدت  اگدر مفعدول، اسدم پهوهش مشاهد  می

باشد، رویددادِ  ب( 1 الف( یا اسم جنع )غیرمفرد( )مانند جنله 1غیرقابل شنارش )مانند جنله 
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حاصل معنو  تثققی خواهد بود  هنچنین اگر ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، مسدتلزم صدرف 

   (، هنوار  رویداد تثققی خواهیم داشت 1 مان برای انجام فعل باشد )مانند جنله 
 .berenǰ-e hel-čen-in (الف.1

برنج-مفعولی اشتقاقی- چیدنگذشته-ج3   

«برنج رو پاا کردند »  

ب)  bæz-an ti-kæ aqol-e. 

گوسفند-جنع اشتقاقی-کردنم[2]  آغل-غیرفاعلی   

«گوسفندها رو بندا  تو آغل »  
(  æwana dar-e hel-ker-en. 

درخت-مفعولی آنها اشتقاقی- کندنگذشته-ج3   
«اونها درخت رو کندند »   

 

مانندد )دانده( بده کدار بدرود،  dænay)برچیدن( اگر با یک مفعول مفرد مانند  hel-čeninفعل 
 الف( نوع مفعول باع  شد  کده یدک 1بود، ولی در جنله ) خواهد( حصولی 2-2-4افعال بخش )

دارد،  1پذیرنددۀ افزایشدیتر، مفعول در ایدن جنلده نقدش رویداد تثققی شکل گیرد  به بیان فنی
تددریج، حجدم بیشدتری ا  مفعدول و بده گیدردای تثت تأثیر فعل قدرار مدیند به طور فزای یعنی
تدر )برای توضدیح نظدری مفصدلرسد تا اینکه رویداد به نقطۀ پایان خود می« شودپاا می«( »نجبر)»

؛ برای مصادیق این پدیدۀ رویددادی در  بدان فارسدی، ندک  چراغدی و Rothstein, 2012دربارۀ این اصطالح، نک  

: چیددن( čeninهنتای سدادۀ ایدن فعدل )(  331-332: 1361و مفیدی،   16-11: 1362دوستان،  کرینی
واقدع،   در(12)گیدردنیز خوانش تثققی دارد و هنانند فعل پیشوندی، مفعول پذیرندۀ افزایشدی می

  است پیشوند فعل، تغییری در گونۀ رویداد جنله نداد  و صرفا باع  تغییر در معنای فعل شد
، مدانع گوسدفندها(گیرند )هایی که تثت عنل فعل قرار می ب( نیز تعدد مصداق1له )در جن

(، 2-2-4شود،  یرا بدرخالف افعدال حرکتدی )مدذکور در بخدش گیری خوانش حصولی میشکل
)در مورد تأثیر جندع بدودن گدرو  ای به منزلۀ تکنیل وقوع فعل نیست دیگر یک حرکت واحد و لثظه

 : کردن( بسیار پرکداربردkerenدر این مورد، هنتای سادۀ فعل )  (Verkuyl, 1993اسنیِ مفعول، نک  
رویدداد  معندو  بیدانگر یدکتوان خوانش رویدادی واحدی بده آن نسدبت داد، ولدی است و ننی

ول ایجداد خدوانش ؤتوان مس ب( مشخصا نوع مفعول را می1فعالیت یا تثققی است  در جنله )
 تثققی دانست 

                                                           
1. incremental theme 
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گیری خوانش رویداد است و با توجده ننایانگر تأثیر عوامل موقعیتی در شکل  ( هم 1جنله )

توان بده پیشدوند فعدل نسدبت : کردن(، ایجاد خوانش تثققی را ننیkerenه هنتای سادۀ فعل )ب

در اینجا ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، مسدوول ایجداد خدوانش تثققدی اسدت، نده  ،داد  درواقع

( داشته باشیم، خوانشِ حاصل، حصولی خواهد بدود، 6ای شبیه )جنله پیشوند فعل  در مقابل، اگر

 مدانی را که بافت  بانی، صراحتا شود )مگر آنفعل معنو  طی یک حرکت واحد انجام می  یرا این

برای وقوع رویداد در نظر بگیرد(  در این جنله نیز ماهیت کاربردشناختیِ مفعول، تدأثیر اصدلی را 

 اد بر عهد  دارد و پیشوند فعل، نقشی در این خصوا ندارد در تعیین گونۀ روید
 

6) dænæ-ye suræt-i xo hel-mæ-kæ. 

دانه-اضافه صورت-اضافه  اشتقاقی-نهی-کردنم[2] خود   

«جوش صورتتو نکَن »  
 

در « نبدودنِ رویدداد تکنیل بدودن »ا  سوی دیگر، برای اثبات تثققی بودنِ رویداد، آ مون 

 (  Arche, 2006: 47هدای انگلیسدی، ندک  )برای م دال است داد معرفی شدمطالعات حو ۀ ساخت روی

توانندد اندد و دیگدر ننیس این آ مون، رویدادهای تثققی، پ  ا  وقوعشان تکنیل شدد اسابر

اشدار  شدود، بده منزلدۀ تکدرار  آنهداواقع، اگر در بافت  بانی، به ادامه یافتنِ تداوم پیدا کنند  در

شود، نه تداوم رویداد قبلی  م ال جنلده نی یک رویداد جدید مثسوب میرویداد قبلی است؛ یع

ها در حدال کنددنِ شود که فاعل( چنین تعبیر می1۱تثققی است،  یرا بند دومِ جنله )   (1)

 درخت جدیدی هستند، نه درخت قبلی )که کندن آن قبال تکنیل شد  بود(:
 

1۱) æwana dar-e hel-ker-en. hænuz ǰi hel-tæ-kæ-næ. 

درخت-مفعولی آنها اشتقاقی- کندنگذشته-ج3  اشتقاقی-ناکامل-کندن-ج3 هم هنو    

«کَنند اونها درخت رو کندند  هنو  هم دارند می»  
 

 پیشوندها در ساخت رویداد معناییِسهم  -۵

( و هنچندین مقایسدۀ 1هدای هدر پیشدوند در جددول )در این بخش، ا  طریق مقایسدۀ ننونده
(، تالش خواهیم کرد که میزان دخالتِ هدر پیشدوند 4ها در بخش )ن ننونهخوانش رویدادیِ ای

 هایش و نیز سهم معناییِ آن در ساخت رویداد را تعیین کنیم گیری معنای ننونهکلدر ش
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 -væپیشوند  -1- ۵

هدا حرکتدی اسدت و خدوانش معندولِ ریشدۀ فعدل væ-gæranden و væ-gærinدر دو فعل  ●

بده معندای  gærandenو « گدردش کدردن»و « چرخیددن»ه معندای بد gærinفعالیت دارندد )

« نبدودن رویدداد تکنیدل بدودن »  اِعنال کردنِ آ مدون (13)«(بردن به گردش»و « چرخاندن»

خوانش فعالیت دارد،  یدرا ایدن رویدداد، فاقدد نقطدۀ پایدان  gærinدهد که فعل سادۀ نشان می

  ایدن اسدت که چنین رویددادی اتفداق افتادتوان ادعا کرد است و در هر مقطعی ا  وقوعش می

دهدد کده  ب( نشان مدی11  در مقابل، جنله )است شد الف( نشان داد  11خوانش در جنله )

را به حرکت اضافه کدرد  و باعد  حصدولی « جهت معکوس )رو به عق (»مفهوم  -væپیشوند 

منجر به ایجاد « ویدادنبودن ر تکنیل بودن »  در این جنله، آ مون است شدنِ کلّ ترکی  شد

العاتی در مورد وقوع قطعیِ یک فعدل ،  یرا شنوند  با دریافت اطاست یک بافت غیرطبیعی شد

تدر،   بده بیدان سداد (14)حصولی، دیگر انتظار ندارد که آن رویداد هنچنان در حال وقوع باشدد

ری گیدداجدرای آ مدون مدذکور بدر رویددادهای فعالیدت، تثققدی و حصدولی، منجدر بده شدکل

 الدف(، 11)مانند  شوندشود؛  یرا رویدادهای فعالیت اصو  تکنیل ننیهای متفاوتی میخوانش

( و رویددادهای حصدولی نیدز بده صدورت 1۱شوند )مانند رویدادهای تثققی اصو  تکنیل می

 ب( - الف1و  1شوند و دیگر قابلیت امتداد ندارند )مانند ای تکنیل میلثظه

 .bæ æli ra do saɁæt gær-ini, hænuz ǰi tæ-gær-eni (الف.11

ن گشتگذشته-ج1 ساعت دو هنرا  علی با ناکامل-گشتن-ج1 هم هنو    
«گردیم با علی دو ساعت گردش کردیم، هنو  هم داریم می»  

 .mæryæm væ-gær-i, hænuz ǰi væ-tæ-gær-iyæ # (ب

اشتقاقی- گشتنم[گذشته3] مریم اشتقاقی-ناکامل-گشتن-م3 هم هنو    
«گرد  یم برگشت، هنو  هم دار  برمیمر»  

 

فعل ساد  کاربرد ندارند و  عنوانبهادعای گویشوران، به  ǰæneqinو  šarten ،ræšinسه فعل  ●

تدوان اظهدار نظدر کدرد  در مجندوع، در ایدن سده فعدل شان نیز ننیدر مورد خوانش رویدادی

 هاد کرد پیشن -væتوان برای پیشوندی ظاهرا معنای شفاف و مستقلی ننی

شدخ  نیسدت  در کلّ ترکید ، م -væنیز سهم معناییِ  væ-dæ-xestenدر فعل پیشوندی  ●

صددرفا گونددۀ دیگددری ا  فعددل  dæ-xestenباشددد )یعنددی  -deا   ایتکواژگوندده -dæحتددی اگددر 
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 -væباشد(، با  هم معنای مشدخ  و مسدتقلی بدرای «  دن»به معنای  dæ-xesten پیشوندی

 ای ا  این فعل است:( ننونه12  جنله )توان پیشنهاد کردننی

12) æz derav-e læ kif-i xo væ-dæ-xest-em. 

پول-مفعولی من کیف-اضافه ا   اشتقاقی-اشتقاقی-  دنگذشته-م1 خود   

« من پول رو ا  کیفم درآوردم »  
 
 -helپیشوند  -2- ۵

فعدل حرکتدی و  )پریددن(، ferinو )دادن(  dayin)چیدن(،  čenin)آوردن(،  aninهای ریشه ●

را بده ترکید  « بده بدا جهتِ رو »مفهوم  -hel، پیشوند آنهااند  در هنۀ دارای خوانش حصولی

 الف( حضور این معندای 1ها )مانند جنله افزاید  با این حال، در بعضی معناهای بعضی ننونهمی

رداشدتن ب»جهتی، کنتر ملنوس است )هرچند وقوع این رویداد نیز به لثاظ فیزیکی، متضنن 

 است( « های اضافی و  ایددانه

معنو  بیدانگر یدک رویدداد فعالیدت یدا «( نکرد»ریشۀ فعل )به معنای  hel-kerenدر فعل  ●

را به ترکید  اضدافه کدرد  و « جهتِ رو به با »مفهوم  -helتثققی است  در اینجا نیز پیشوند 

  است بدیل کردهنچنین خوانش فعل پیشوندی را به حصولی )با معنای حرکتی( ت
 

 -raپیشوند  -1- ۵

حصدولی اسدت و «( شددن»معندای  )بده buyin( بیان شد، فعل 2-2-4که در بخش )چنان ●

 )بلند شدن( که مشخصدا معندای حرکتدی دارد،  ra-buyinمعنای حرکتی ندارد  ظاهرا در فعل 

    است داد« جلو حرکت رو به با  »به کلّ ترکی ، مفهوم  -raپیشوند 

هدای مختلدف کدردی )بده صدورت در گونده kæten(، فعل 1-2-4بخش ) ساس توضیثاتابر ●

kæten  یاkæften ایینجهدت رو بده پد»است و یک فعل حرکتی با مفهوم « افتادن»( به معنای »

دید  شدد کده خدوانش  kætenفقط یک کاربرد سنگین برای فعل است  در پیکرۀ پهوهش حاضر 

 -raتوان معنای مشخصی را بده ننی ra-kætenفعل پیشوندی   یر(  پ  در 13ایستا دارد )جنله 

 نسبت داد 

13) læ sær xwæ kæt-en-æ. 

گذشته ماندن-ج3-تام خود سر بر  

«ن سر جاشون موند »  
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 -tiپیشوند  -0- ۵

● keren خوانش تثققی یا حصولی دارد و فعل ( 2-1های بخش )نک  ننونههای پیشوندی در فعل
دهدد و مدی« حرکت رو به داخل»مفهوم  ti-kerenبه ترکی   -ti ا پیشوندحرکتی نیست  ظاهر

  د سایک رویداد حصولی می

)نک  توضیثات بخش و خوانش حصولی داشته باشد « حرکت رو به پایین»معنای   kætenاگر  ●

دهد، ولدی مفهدوم اولیدۀ می« جهت رو به داخل»مفهوم  ti-kætenبه ترکی   -tiپیشوند  (،1-3
 شود )حرکت رو به پایین( هم هنچنان حفظ میریشه 

 
 -ruپیشوند  -۵-۵

فعل ساد   عنوانبه neštenرود و به کار می پیشوندی فقط به صورت فعل« نشستن»مفهوم  ●
منتسد  کدرد  قدبال  -ruتوان معنایی را به های پیکر  ننی، به استناد داد بنابراینکاربرد ندارد  

 ب( ارائه شد  4ای ا  این فعل در )ننونه
 
 -liپیشوند  -6 -۵

-liارد  پد  در ترکید  فعدل سداد  کداربرد ندد عنوانبده xestenظاهرا در گونۀ مورد نظر،  ●

xesten توان معنای مستقلی برای پیشدوند نیز ننیli- تدوان کدلّ در نظدر گرفدت و صدرفا مدی
  است  ب( آمد3ای ا  این فعل در )ننونهترکی  را فعل حرکتی دانست  

   
 -dæ-/de-/daپیشوند  -4 -۵

کداربرد  xestenکده مفهوم حرکتی و جهتدی دارندد  ا آنجا de-xestenو  da-kerenهای فعل ●
-1و  2-1هدای )نک  بخشفاقد معنای حرکتی است  keren( و 1-1)نک  بخش  (11)مستقلی ندارد

، بندابرایننسبت داد   -deو  -daرا به پیشوندهای « حرکت رو به پایین»احتنا  باید مفهوم  (،4
م؛ هرچندد بدا های یک تکواژ واحد بدانیدور ا  ذهن نیست که این دو صورت آوایی را تکواژگونه

 توان چنین حکنی داد قطعیت ننی

معندای مشخصدی  -væپیشوند  væ-dæ-xesten(، در فعل 1-1با توجه به توضیثات بخش ) ●
)بیرون آوردن( نیدز  væ-dæ-xesten( و )پایین کشیدن de-xestenندارد  هنچنین بین معنای 

ندد  ای بدا مفهدوم جهتدیفعل حرکتد آنهاتوان ارتباط واضثی برقرار کرد؛ هرچند هر دوی ننی
های آوایی مختلفی ا  یک ترکی  واحدندد؟ در صورت dæ-xestenو  de-xestenاساس آیا براین

 اینجا هم دور ا  ذهن نیست که چنین باشد 
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 گیرینتیجه -6

(، پنج پیشوند ا  هفت پیشدوند 1( و )4های )های پیکرۀ پهوهش در بخشاس تثلیل داد براس

دارندد: « مفهدوم جهتدی»شدان ( معرفی شد، حداقل در بعضی معانی1) اشتقاقی که در جدول

væ-  ،) به عق(hel-  ،) به با(ra-  ،)به با  جلو(ti-  و )به داخدل(dæ-/de-/da-  در  )بده پدایین(

شود؛ مگر آنکده بافدت  بدانی یدا مدوقعیتی باعد  ها معنو  رویداد حصولی ایجاد میاین ننونه

تدرین خدوانش رویددادی در افعدال ، خوانش حصولی، غالد بنابراین  ایجاد رویداد تثققی شود

اسدت کده « حرکت در جهت خاصی»پیشوندیِ مورد نظر است  علت این غلبه احتنا  ماهیت 

یابد  غیاب رویددادهای ترین  مانِ منکن وقوع میو در کوتا  مستلزم صرف انرژی فیزیکی است

با هنین توضدیح مدرتبط باشدد  بدا ایدن حدال، ا  دیدد تواند فعالیت در افعالِ پیشوندی نیز می

نگارندگان، تبیین علت این دو رفتار )غلبۀ رویددادهای حصدولی و غیداب رویددادهای فعالیدت( 

توانند به ایدن های شناختی نیز قطعا می  است و نظریهنیا مند بررسی بیشتر در مطالعات آیند

 بث  کنک کنند 

هدای الذکر و هنچنین در ننوندهپنج پیشوند جهتیِ فوق ا  سوی دیگر، در بعضی ا  معانیِ

تری بین پیشوند و جزء فعلی برقدرار شدد  و در ، ظاهرا پیوند معناییِ قوی-liو  -ruپیشوندهای 

)بدرای معرفدی پدیددۀ  است رخ داد 1شدگیواژگانی، درجۀ بیشتری ا  واقع، در کلّ فعل پیشوندی

؛ بددرای بثدد  دربددارۀ 1661در  بددان فارسددی، نددک  کرینددی،  بددین اجددزای فعددل مرکدد  2هنجوشددیمعندداییِ 

در نتیجده، در ایدن  ( 1361شدگی در افعال پیشوندی  بان فارسی، نک  بهرامی خورشید و نامداری، واژگانی

توان تفکیک کدرد و سدهم خدوانش رویددادیِ ییِ پیشوند و جزء فعلی را ننیها سهم معناننونه

 رد توان تعیین کپیشوند را نیز ننی

 

 نوشتیپ
توان به دو دستۀ اولیده )غیرخن دی( و ثانویده های نظری، وندهای اشتقاقی را میبندی  براساس دسته1

 (non-compositional)یر و غیرانباشدتی ناپدذبینیخن ی( تقسیم کرد  دستۀ اول معنو ً معناهای پیش)
بعضی وندهای اشدتقاقی   در مجنوع، (Aronoff, M. & K. Fudeman, 2011: 82-86 کند )نک ایجاد می

 ,Haspelmath & Sims)دهندد شوند و بعضدی آن را تغییدر نندیباع  تغییر مقولۀ واژگانیِ پایۀ خود می

2010: 96-98)  

2  telic( 2خش )؛ نک  تعاریف نظری ب 

                                                           
1. lexicalization 

2. fusion 
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هدای منطقدۀ کنون پهوهشی دربارۀ تأثیر احتنالیِ کردی و  بانیی که نگارندگان اطالع دارند، تا  تا جا3

  است یالن بر یکدیگر در حو ۀ واژگان یا دستور بان انجام نشدگ

و رویددادی ( culmination)اوجی ای را به دو  یرگدرو ِ نقطده( افعال لثظه14۱۱  رضایی و مکارمی )4

(happening ) و ا  « بدردن )در مسدابقه(»و « رسدیدن»تدوان بده اندد  ا   یرگدرو  اول میتقسیم کرد

 اشار  کرد « منفجر شدن»و « خی  دادنتش» یرگرو  دوم به 

  این ادعا احتنا ً به این معناست که جزء غیرفعلیِ فعل مرک  به لثاظ نثوی به منزلۀ مفعدول بدرای 1

 فعل سبک است 
توانند در بین جزء غیرفعلی و جزء فعلدی ناس مقاله تذکر دادند که بعضی تکواژهای مقید می  داور ناش1

دهندۀ آن است که جزء غیرفعلی، یک تکواژ آ اد )ا  نوع ادات( است  ایشان ، نشانظاهر شوند و این رفتار
هدا بسدتو واژ  ب و هنچنین وندد نفدی( 2م ال به وندهای تصریفی )مانند وند ننود در جنله  عنوانبه

در فارسدی( اشدار  کردندد  ا  دیدد نگارنددگان، ایدن « داشدتم شبر»در کردی و  gert mǝ-hæl)مانند 
های مذکور نیز باشد  بستهای خاا وندهای تصریفی و واژ تواند پیامد ویهگیواژی میرهای ساخترفتا

خیِ  بان فارسی اشار  کدرد کده در توان به رفتارهای تاریم الً در غیاب متون تاریخی در  بان کردی می
آمدندد و کد  نیدز میآن، وندهای تصریفی در اوایل دورۀ نو در جایگا  قبل ا  جدزء غیرفعلدیِ افعدال مر

هدای فارسدی ا  بسدتهنچندین واژ  ( 1311)نک  نغزگوی کهن، تدریج در کنار ریشۀ فعل ت بیت شدند به
و اکنون گاهی بین ( 1311)نک  مفیدی، حرکت کردند  جایگا  شنارۀ دو )جایگا  واکرناگل( به سنت فعل

در هر حال، هرگونه با نگری در دیدگا   شوند جزء فعلی و غیرفعلی و معنو ً پ  ا  ریشۀ فعل ظاهر می
 غال  درخصوا افعال پیشوندی، نیا مند پهوهش گسترد  است 

هدیچ تدأثیری در رفتدار معندایی و  برچس  مقولۀ این عناصر، یعنی مقید یا آ اد بودنِ جزء غیرفعلی،  1
قاقی باشدند یدا ادات شان نخواهد داشت  به بیان دیگر، صرف نظر ا  اینکه این عناصر، وند اشدترویدادی

مثسوب شوند، سهنی در خوانش معنایی و رویدادیِ کلّ ترکی  خواهند داشت که وابسته بده برچسد  
 شان نیست ایمقوله

سدا گارند و بدا رویددادهای هدفننددِ  هدا( کدامالهای ناهدفنند )ایستاها و فعالیتاین قیدها اصو ً با رویداد  1
 ,Rothstein؛ Fillip, 1999منکن است تثدت شدرایطی بده کدار روندد )ندک  ها( نیز ای )یعنی تثققیغیرلثظه

2004 )   
9. hæva sar bu. 

 )هوا سرد بود (
 معنو ً خوانش حصولی دارند؛ مانند جنلۀ  یر:  افعال حرکتی در کاربردهای مجا ی )غیرفیزیکی( نیز 1۱

gæp-i     wi  hel-ani-yæ læ    me ra tæ-bi-yæ. 

حرف-اضافه اشتقاقی-شته آوردنگذ-م[تام3] او  ناکامل-گفتن-م3 برای من برای   
«گه من می حرف اونو ورداشته ]=کپی کرد [ برا»  

 ( است [cicumposition]را اضافه ای ا  حرف اضافۀ گسسته ) پیننونه læ tæ raکاربرد   11
12. æm siban čenini. 

ها را چیدیم ()ما سی   
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)در معنای تبددیل « فعل ربطی»)گشتن( به عنوان  gærinفعل ای ا  های پیکر ، هیچ ننونهدر داد   13

 شوند  نیز وجود چنین کاربردی را تأیید نکردند شدن( یافت نشد و گویشورانِ مصاحبه

 استفاد  شد  #ن دادن اینکه جنله خوانش طبیعی و قابل درا ندارد، ا  نناد   برای نشا14

بدرای نیز کداربرد دارد )« انداختن»فعل ساد  به معنای وان عنبه xestenهای کردی، در بعضی گونه  11

 ( 211-214: 1361یاری بابلقانی، ؛ علی161-162: 1364ننونه، نک  مرادی، 

 

 منابع  

  12۱-1۱1: 163، ادب فارسی، «انواع ننود واژگانی در افعال فارسی  »136۱   ابوالثسنی چینه، 

نامدۀ کارشناسدی ، پایانبا  بان کردی امارلویی گیالن مقایسه دستوری فارسی میانه  1314احسانی، آ  

 های باستانی، پهوهشگا  علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارشد فرهنگ و  بان

  تهران: سخن ی،صادق  عۀ ترجن ،یرانیا یهابان   1311م   ی  ،یارانسک

فرهنگسدتان  بدان و ادب  ، تهران:(1های ایرانی )استان اصفهانگنجینۀ گویش  136۱اسناعیلی، م  م  

 فارسی 

، تهدران: فرهنگسدتان  بدان و ادب (2های ایراندی )اسدتان اصدفهانگنجینۀ گویش  1364برجیان، ح  

 فارسی 

بررسی افعال پیشدوندی در  بدان فارسدی ا  منظدر صدرف   »1361نامداری   بهرامی خورشید، س  و ا 

  11-31(: 21) 1، های غرب ایرانها و گویش بان، «ساخت

  ی مشهد: دانشگا  فردوس، خراسان هکرد ب یخیحرکت تار  131۱ ا  ،یتوحد

خت رویددادی و بندی افعال  بان فارسی براساس ساطبقه  »1362چراغی،    و غ  ح  کرینی دوستان  

  1۱-41(: 2) 4، های  بانیپهوهش، «ننودی

 قرن پایان تا آغا  ا  فارسی من ور رآثا در پیشوندی هایفعل»  1311  دیان  و م  مه، خالکیشه رضایتی

  1۱-21 :1، دستور، «پنجم

مدانجی های کرمقایسۀ گویش کرمانجی رودبار با گویش  »1361خاله، م  و م  اصغر اد   رضایتی کیشه

  11-11: 14، های خراسانشناسی و گویش بان، «خراسان

، پهوهی بدان، «اندواع نندود دسدتوریای و های لثظهکنش فعلبرهم  »14۱۱رضایی، و  و ژ  مکارمی  

4۱ :166-221  

 ، تهران: هرم  دستور  بان کردی )گویش کرمانشاهی(  1311رنجبر، و  

، کلهری( با تکیه بر آثار ادبی پیشوندی در  بان کردی )لهجهبررسی افعال مرک  و   1361 ارعی، س  

 شناسی، دانشگا  ایالم نامۀ کارشناسی ارشد  بانپایان
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نامددۀ ، پایانسدداخت رویددداد افعددال پیشددوندی در کددردی کرمددانجی رودبددار  14۱۱ی سددیبنی، ا   مددان

 النللی امام خنینی شناسی، دانشگا  بینکارشناسی ارشد  بان
، تهران: فرهنگسدتان  بدان و های ایرانی )تاتی خلخال(گنجینۀ گویش  1364ور، جهاندوست  سبزعلیپ

 ادب فارسی 

 ، تهران: سروش فارسی-نگ کردیفره  1316شرفکندی، ع  

 ، تهران: سنت مبانی صرف  1311شقاقی، و  

 ۀدانشدکد ۀنشدری، «های پیشوندی در  بان فارسدیبررسی تثلیلی و تاریخی فعل  »1311طاهری، ح  
  131-113(: 11)پیاپی  21، ادبیات دانشگا  شهید باهنر کرمان

، تهدران: ایرانی )هفت گویش ا  حاشیۀ  اگدرس( هایگنجینۀ گویش  1361یاری بابلقانی، سلنان  علی

 فرهنگستان  بان و ادب فارسی 

اسدی ارشدد نامدۀ کارشن، پایانبررسی ساختار فعل در گدویش کدردی کرمانشداهی  136۱کبودی، ف  

 شناسی، دانشگا  را ی  بان

، تهدران: سدا یواژ در  آنهاهای ایرانی و کاربرد ها و گویشوندهای اشتقاقی در لهجه  1311کلباسی، ا  

 فرهنگستان  بان و ادب فارسی 

 ، ترجنۀ م  سنائی، تهران: نشر مرکز  شناسیدستور بان فارسی ا  دیدگا  رد   1311ماهوتیان، ش  

 ، تهران: دانشگا  عالمه طباطبایی نویسی  بان فارسیراهننای آوانویسی و واج  1361وامی، گ  مدرسی ق

 ، تهران: فرهنگستان  بان و ادب فارسی های ایرانی )استان کرمانشا (گویشگنجینۀ   1364مرادی، م  ر  

نامدۀ پایان ،های واژگدانی کدردی سدورانیبررسی وندها و جایگاهشان در سداخت  1361  دمردوخی، ه

 شناسی، دانشگا  کردستان کارشناسی ارشد  بان

  112-133: 3، دستور ،«بستی در فارسی میانه و نوتثول نظام واژ   »1311مفیدی، ر  

نامددۀ دکتددری ، پایانسدداخت رویددداد و عوامددل سددا ندۀ آن در  بددان فارسددیالددف  136۱مفیدددی، ر  

 شناسی، دانشگا  تربیت مدرس   بان

  16-11 :1، دستور، «بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی»ب  136۱ مفیدی، ر 

در م  ر  «  ارسدی ا  منظدر سداخت رویددادهای سدادۀ فمتعدی در فعل-تنایز   م  »1361مفیدی، ر  

 ،شدناختی(نامۀ دکتر مثند دبیرمقدم )مجنوعه مقا ت  بانجشنرضوی و م  صناعتی )ویراستاران(، 

 ب بهار   تهران: کتا311-341

، «تعامل خوانش ماضی نقلی با گونۀ رویداد افعال ساد  در  بدان فارسدی  »1366مفیدی، ر  و    ربانی  

  211-2۱1: 22، شناسیانهای  بپهوهش
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شناسدی، نامۀ کارشناسی ارشدد  بان، پایانساختنان فعل در گویش کردی دینوری  1362ملکیان، ا  

 دانشگا  را ی 

 ، تهران: کتاب مرجع های خراسانها و گویشان ب  1361نجفیان، آ  

هدای بسدتضدی واژ بست تا وند تصریفی: بررسدی تثدول تداریخی بعا  واژ   »1311نغزگوی کهن، م  

  66-11: 1، دستور، «فارسی جدید
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