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چکیده
گویــش خزلــی یکــی از گویش هــای کــردی جنوبــی اســت کــه گســترۀ آن بخش هایــی از اســتان های ایــام، کرمانشــاه 
و همــدان می باشــد. بدیهــی اســت شــرایط اقلیمــی، فرهنگــی و اجتماعــی متفاوتــی کــه گویشــوران خزلــی بــا آن در ارتبــاط 
هســتند، باعــث می شــود کــه در ایــن گویــش،  لهجه هــای متعــددی بــه وجــود آیــد و ایــن خــود باعــث تمایــز ســاختار زبانــی 
ایــن گویــش می شــود؛ بنابرایــن، بررســی ســاختار و نظــام صــرف فعــل در ایــن گویش، جهت شــناخت هــر چه بهتر و بیشــتر 
آن، ارزشــمند و ضــروری بــه نظــر می رســید. در ایــن مقالــه گاهــی بــه اقتضــای کام، بــه شــباهت ها و تفاوت هــای ســاختار 

فعلــی گویــش خزلــی بــا گویــش کلهری اشــاره شــده اســت.
روش انجــام پژوهــش حاضــر، توصیفــی- تحلیلــی بــوده و بــرای گــردآوری اطاعــات نیــز از منابــع کتابخانــه ای اســتفاده 
شــده اســت. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش، دســتگاه فعلــی گویــش خزلــی دارای ویژگی هــای مشــترکی با گویــش کلهری 
ــل  ــز دســتگاه فع ــر اســتقال و تمای ــی ب ــا را کــه دلیل ــن تفاوت ه ــا آن دارد. ای ــز ب ــی نی ــن حــال، تفاوت های اســت و در عی
در گویــش خزلــی از دیگــر گویش هاســت، می تــوان در جایــگاه قرارگیــری شناســه ها و نحــوۀ ســاخت و حتــی صــرف 
فعل هایــی چــون: مرکــب، متعــدی، الزم، معلــوم، مجهــول و ... بــه وضــوح دیــد. در برخــی مــوارد، فعل هــا از نظــر شــخص و 
شــمار یکســان هســتند؛ چنانکــه دو صیغــۀ  دوم و ســوم شــخص جمــع در هــر دو وجــه امــر و نهــِی حاضــر و امر و نهــِی غایب، 
ســاختار یکســانی دارنــد؛ همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان داد کــه ســاخت فعــل مجهــول در زمــان ماضــی بــا قاعــده و در زمــان 

مضارع بی قاعده است.  
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پیشگفتار
ــردی  ــش ک ــود. گوی ــیم می ش ــی تقس ــاهی و ایام ــش کرمانش ــه دو بخ ــود ب ــی، خ ــردی جنوب ــش ک »گوی
کرمانشــاهی نیــز بــه شــاخه های لکــی، کلهــری، جافــی، اورامــی، گورانــی، ســنجابی، ســنقری، صحنــه ای و ... 
تقســیم می گــردد؛ البتــه در خــود کرمانشــاه، گویــش کــردی کرمانشــاهی و لکــی در کنــار دیگــر گویش هــا 
رواج بیشــتری دارد. چهــار گویــش محــوری کــردی جنوبــی، فیلــی )ایامی(، کلهری، گروســی و لکی اســت. 
گویشــوران فیلــی عمدتــاً در اســتان ایــام و شــهرهای مهــران، دهلــران، شــیروان چــرداول و ... و بخش هایــی 
از عــراق؛ همچــون: خانقیــن، مندلــی و بغــداد ســاکن هســتند. ایــن گویــش شــامل شــبه گویش هایــی نظیــر: 
ملکشــاهی، میشــخاصی، خزلــی، دهباالیــی، ارکــوازی، بــدره ای و ... اســت« )رحیمــی، 1387: 133(. در ایــن 
مقالــه پــس از معرفــی مختصــر گویــش خزلــی و بیــان برخــی نــکات دســتوری آن، ســاختار فعلــی آن واکاوی 
می شــود و در برخــی مــوارد شــباهت ها و تفاوت هــای ســاختار فعلــی آن بــا گویــش کلهــری بیــان می گــردد.

فرضیۀ پژوهش
گویــش خزلــی، گویشــی کامــاً مســتقل اســت و دســتگاه فعلــی آن، نظــام خاصــی دارد و در گســترۀ  وســیعی 
بــه کار مــی رود؛ همچنیــن ایــن گویــش علی رغــم وجــود اشــتراکات و داد و ســتدهای زبانــی فــراوان بــا دیگــر 
ــز  ــا دارد کــه باعــث متمای ــا آنه ــز ب ــادی نی ــای زی ــری، تفاوت ه ــش کله ــژه گوی ــای کــردی؛ به وی گویش ه

شدنشــان از هــم می شــود.

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون در مــورد دســتگاه فعــل در گویش هــای کــردی جنوبــی و ایامــی، مقــاالت ارزشــمندی بــه چــاپ 
رســیده  اســت کــه می تــوان بــه »صــرف فعــل در گویــش ایامــی« بــه قلــم اکبــر شــیری )1382( و »بررســی 
دســتگاه فعــل و قابلیت هــای ســاخت واژی گویــش کــردی ایــام« به قلــم کــرم اهلل پالیزبــان )1391( اشــاره کرد. 
طیبــه خوشــبخت )1384( نیــز در پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان »توصیفی زایشــی از نظــام آوایی 
کــردی خزلــی )دهســتان کارزان ایــام(: رویکــردی خطــی«، نظــام آوایــی گویــش خزلــی را مــورد بررســی 
قــرار داده و در ســال 1385 در مقالــه ای بــا عنــوان »توصیفــي مقابلــه اي از آواهــاي گویــش خزلي از زبــان کردي 
و گونــۀ رســمي فارســي معیــار«، بــه بررســی تطبیقــی نظــام آوایــی گویــش خزلــی بــا فارســی معیــار، پرداختــه 

اســت. 
نگارنــدۀ پژوهــش حاضــر بــا کاوش نظام منــد در میــان ســایت های اینترنتــی، مقــاالت و کتاب هــا متوجــه 
شــد کــه پژوهــش مســتقلی در مــورد ســاختار فعــل و نظــام صرفــی گویــش خزلــی انجــام نشــده اســت و ظاهراً 

ایــن نخســتین پژوهــش مســتقل در ایــن زمینه اســت. 
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بیان مسئله
1. گسترۀ کاربرد گویش خزلی

ــم  ــه آن تکل ــل خــزل ب ــان ای ــد گویشــی اســت کــه مردم ــام آن برمی آی ــی همانطــور کــه از ن ــش خزل گوی
ــتان  ــد؛ در اس ــدان می باش ــاه و هم ــام، کرمانش ــتان های ای ــی از اس ــامل بخش های ــترۀ آن ش ــد و گس می کنن
ایــام گویشــوران اصلــی خزلــی ســاکن مناطقــی چــون: ســرابله، آســمان آباد، کارزان و زنجیــره هســتند. ایــن 
گویــش در بخش هایــی از اســتان کرمانشــاه همچــون: کنــگاور، قصــر شــیرین، گیانغــرب و ســر پــل ذهــاب 
نیــز گویشــورانی دارد. گویشــوران خــزِل شهرســتان کنــگاور، ســاکن خــزل غربــی و روســتاهای اطــراف آن 
هســتند و گویــش آنهــا متأثــر از گویــش غالــب در ایــن منطقــه یعنــی گویــش لکــی اســت. در شهرســتا ن های 
قصرشــیرین، گیانغــرب و ســرپل ذهــاب و روســتاهای اطــراف آن نیــز تکلــم به ایــن گویش بــا اختاف لهجه 
همــراه اســت. بســیاری از ســاکنان شهرســتان نهاونــد، شــهر فیــروزان و خــزل شــرقی در اســتان همــدان نیــز بــه 
گویــش خزلــی تکلــم می کننــد؛ البتــه گویــش خزلــی در بخــش خــزل شــرقی، متأثــر از گویــش مجــاور خــود 
یعنــی گویــش لــری اســت. ظاهــراً تعــدادی از افــراد ایــل خــزل، در زمــان والیــان پشــتکوه، بــه دالیــل اجتماعــی 
در مناطــق فیلی نشــین کشــور عــراق ســاکن شــده اند و بــه ایــن گویــش تکلــم می کننــد. بدیهــی اســت شــرایط 
اقلیمــی، فرهنگــی و اجتماعــی متفاوتــی کــه گویشــوران خزلــی بــا آن در ارتبــاط هســتند، باعــث می شــود کــه 
در ایــن گویــش،  لهجه هــای متعــددی بــه وجــود آیــد و ایــن خــود باعــث تمایــز ســاختار زبانــی ایــن گویــش از 
دیگــر گویش هــا می شــود؛ بنابرایــن، ارزشــمند و ضــروری بــه نظــر می رســد کــه ســاختار فعــل و نظــام صــرف 

در ایــن گویــش، جهــت شــناخت هــر چــه بهتــر و بیشــتر آن، مــورد بررســی قــرار گیــرد. 

2. نکات دستوری و اصطاحات زبانی گویش خزلی
پیــش از ورود بــه بحــث اصلــی، جهــت آشــنایی مخاطبــان، توضیحاتــی در مــورد برخــی از اصطاحــات زبانی 

و نــکات دســتوری گویــش خزلــی، داده می شــود:  
ــل  ــل: مناثهی ــت؛ مث ــل« اس ــد، » ه ی ــم می آی ــان اس ــه در پای ــع ک ــانۀ جم ــی، نش ــش خزل ــف( در گوی ال
)Menâłeyl( و کوؤهیــل )Kweŕeyl(؛ البتــه در صورتــی کــه جمــع بــا اشــاره همــراه باشــد، ایــن پســوند بــه 
 Ketâwaylaga Sanid/( ــهنید ــه س ــه کتاوهیلهگ ــی رود؛ چنانک ــه کار م ــه« ب ــه/هیلهگ ــورت »»هیل ص
Ketâwayla(؛ یعنــی: آن کتاب هــا را خریــدی. در ایــن میــان،  « ه گــه« )aga(، عــاوه بــر کلمــات جمــع – 
چنانکــه گذشــت - در کلمــات مفــرد نیــز عامــل اشــاره و معرفه ســاز اســت؛ ماننــد: که وشــه گه )Kawšaga(؛ 

یعنــی: آن کفــش.
ب( چنانکــه در واژه هــای »دهفتــهرط« )Daftarê( و »دهفتهرطــگ« )Daftarêg( مشــاهده می شــود، نشــانۀ  

نکــره کــه از پســوندهای اســم اســت، »ط« و گاهــی »طــگ« می باشــد. 
ج( یکــی از حــروف پرکاربــرد در گویــش خزلــی، حــرف »یــه« اســت کــه مــوارد کاربــرد آن بــه شــرح 

مسلم خزلی - سکینه آزادی
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ذیــل اســت:
- بــه معنــای حــرف اضافــۀ »از« کــه بــرای اشــاره بــه مــکان می آیــد؛ مثــاً »یــهئطــره« )ya eêra(؛ یعنــی: از 

اینجا.
- بــه معنــای حــرف اضافــۀ »از« در مقــام بیــان جنس اشــیا؛ مثــاً »یــهکوچگــه« )ya kweĉega(؛ یعنــی: از 

جنــس ســنگ اســت و »یــه پارچه ســه« )ya pârĉasa(؛ یعنــی: از جنــس پارچــه اســت.
- بــه معنــای حــرف اضافــۀ »از، بــه« هنــگام بیــان حالت تردیــد؛ مانند: »یــهمنــهو« )ya menaw(؛ یعنــی: از 

نظــر مــن، بــه گمــان مــن، فکر کــردم. 
ــهودهرس ــهدأهک ــون: »ی ــل؛ همچ ــروع فع ــان ش ــان دادن زم ــرای نش ــۀ »از« ب ــرف اضاف ــای ح ــه معن - ب
خوهنیمــه« )ya düwakaw dars xwanyma(؛ یعنــی: از دیــروز شــروع بــه درس خوانــدن کــردم؛ البتــه 
در ایــن مــورد، عــاوه بــر حــرف »یــه« کــه در جایــگاه پیشــوند اســت، » ــه و« )aw( نیــز رســانای زمــان فعــل 
می باشــد؛ چنانکــه »دأهکــه« بــه تنهایــی قیــد زمــان )دیــروز( اســت و بــه کمــک »یــه« و پســوند » ــه و« شــروع 

ــروز( را نشــان داده اســت.  زمــان )از دی
د ( حــرف اضافــۀ پرکاربــرد دیگــر در گویــش خزلــی »وه« )wa( اســت کــه بــاز هم بــه معنای حــرف اضافۀ 
»از« و بــرای اشــاره بــه مــکان )چــه در حالــت پرسشــی و چــه در حالــت اشــاره( بــه کار مــی رود؛ همچــون: »وه 

ئــه وره« )wa awra(؛ یعنــی: از آنجــا؛ »وه کــووره« )wa kura(؛ یعنــی: از کجــا؟

بررسی ساختار فعل در گویش خزلی
در بیشــتر زبان هــا »فعــل« در جملــه، نقــش کلیــدی دارد و زبــان کــردی نیــز از ایــن حیــث، مســتثنی نیســت 
و در آن، معنــای جمــات بــا فعــل، کامــل می شــود. در ادامــه بــه بررســی مــوارد متعــددی از افعــال در گویــش 

خزلــی پرداختــه می شــود: 

1. فعل ساده
»فعلــی اســت کــه عنصــر غیرفعلــی نــدارد و فقــط از یــک پایــه  واژگانــی تشــکیل شــده اســت« )رخــزادی، 
1379: 165(. برخــی از مصدرهایــی کــه در گویــش خزلــی، فعــل ســاده از آنهــا ســاخته می شــود؛ عبارتنــد از: 
خوهنیــن )xwanin(، نأســاین )nüsâin(، هاتــن )hâten(، که فتــن )kaften(، تواســن )twâsen(، چطــن 
)cêen( و ... . بــرای نمونــه، در جــدول شــمارۀ )1( فعــل ماضــی ســاده از مصــدر »تواســن« صــرف می شــود و در 

جــدول شــمارۀ )2( بــه وضعیــت شناســۀ ایــن فعــل پرداختــه می شــود:

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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 ،در آن و نیست یمستثن ،زبان کردی نیز از این حیثو  داردنقش کلیدی  ،ر جملهد «فعل»ها بیشتر زباندر 
گویش خزلی پرداخته ل در افعدر ادامه به بررسی موارد متعددی از اشود. کامل می ،فعلبا  تمعنای جمال

  شود:می
 
 ساده فعل .1

: 1379 )رخزادی، «واژگانی تشکیل شده است هفعلی ندارد و فقط از یک پاییرفعلی است که عنصر غ»
 نینخوه شود؛ عبارتند از:از آنها ساخته میفعل ساده ، در گویش خزلی مصدرهایی کهبرخی از (. 165

(xwanin) ،ساینأن (nüsâin)هاتن ، (hâten)فتن، که (kaften)تواسن ، (twâsen)نط، چ (cêen)  و
و در جدول  شودصرف می« تواسن»ساده از مصدر ماضی ( فعل 1در جدول شمارۀ ) ،برای نمونه . ...

 :شود( به وضعیت شناسۀ این فعل پرداخته می2شمارۀ )
 

 ساده ماضی صرف فعل. (1) ۀجدول شمار
 شخص

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (twâsتواس ) (twâsiتواسی ) (twâsemتواسم ) مفرد

 (twâsen) نتواس (twâsinتواسین ) (twâsimتواسیم ) جمع

 
 ساده در فعل ماضی (. شناسه2شمارۀ )جدول 

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 ∅ (iی ) (em)م ِِ - مفرد

 (enن )ِِ - (inین ) (imیم ) جمع

 
شود صرف می های خزلی و کلهری مشترک استهای مضارع ساده که در گویشاز فعل یکیدر ادامه، 

 :(4جدول شمارۀ ) شودمی بررسی ،آنوضعیت شناسۀ  . پس از آن نیز(3)جدول شمارۀ 
: 

 

در ادامــه، یکــی از فعل هــای مضــارع ســاده کــه در گویش هــای خزلــی و کلهــری مشــترک اســت صــرف 
می شــود )جــدول شــمارۀ 3(. پــس از آن نیــز وضعیــت شناســۀ آن، بررســی می شــود )جــدول شــمارۀ 4(:
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 (. صرف فعل مضارع ساده3جدول شمارۀ ) 
 

 شخص
 

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (: هستhasس )هه (: هستیhai/haidید )ی/ هههه (: هستمhamم )هه مفرد

 (: هستندhanن )هه ( هستیدhainین )هه (: هستیمhaimیم )هه جمع

 
 در فعل مضارع. شناسه (4جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (asس )ه (aiی )ه (am)م ه مفرد

 (anن )ه (ainین )ه (aimیم )ه جمع

 
الزمۀ کاربرد آن، که  شوندبه گونۀ دیگری نیز صرف می( 3) رۀصرف شده در جدول شمااین افعال 

هنگام کاربرد، الزم است پس از آنها  به وگذرا به متمم هستند  ،این افعال ت؛ به عبارت دیگر،ی اسپذیرمتمم
 : یک اسم بیاید

 (5جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 + اسمسوم شخص  + اسمدوم شخص  اول شخص + اسم

 مفرد
(: hâma mâł) هامه ماث

 در خانه هستم
(: در hâya mâl) هایده ماث /هایه

 خانه هستی
 (: در خانه استhâ mâł) ها ماث

 جمع

 هایمه/ هایمنه ماث
( hâymena 

mâł/hâyma در خانه :)
 هستیم

(: در hâyna mâł) هاینه ماث
 خانه هستی

(: در خانه hâna mâł) هانه ماث
 هستند
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 (. صرف فعل مضارع ساده3جدول شمارۀ ) 
 

 شخص
 

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (: هستhasس )هه (: هستیhai/haidید )ی/ هههه (: هستمhamم )هه مفرد

 (: هستندhanن )هه ( هستیدhainین )هه (: هستیمhaimیم )هه جمع

 
 در فعل مضارع. شناسه (4جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (asس )ه (aiی )ه (am)م ه مفرد

 (anن )ه (ainین )ه (aimیم )ه جمع

 
الزمۀ کاربرد آن، که  شوندبه گونۀ دیگری نیز صرف می( 3) رۀصرف شده در جدول شمااین افعال 

هنگام کاربرد، الزم است پس از آنها  به وگذرا به متمم هستند  ،این افعال ت؛ به عبارت دیگر،ی اسپذیرمتمم
 : یک اسم بیاید

 (5جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 + اسمسوم شخص  + اسمدوم شخص  اول شخص + اسم

 مفرد
(: hâma mâł) هامه ماث

 در خانه هستم
(: در hâya mâl) هایده ماث /هایه

 خانه هستی
 (: در خانه استhâ mâł) ها ماث

 جمع

 هایمه/ هایمنه ماث
( hâymena 

mâł/hâyma در خانه :)
 هستیم

(: در hâyna mâł) هاینه ماث
 خانه هستی

(: در خانه hâna mâł) هانه ماث
 هستند
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 (. صرف فعل مضارع ساده3جدول شمارۀ ) 
 

 شخص
 

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (: هستhasس )هه (: هستیhai/haidید )ی/ هههه (: هستمhamم )هه مفرد

 (: هستندhanن )هه ( هستیدhainین )هه (: هستیمhaimیم )هه جمع

 
 در فعل مضارع. شناسه (4جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (asس )ه (aiی )ه (am)م ه مفرد

 (anن )ه (ainین )ه (aimیم )ه جمع

 
الزمۀ کاربرد آن، که  شوندبه گونۀ دیگری نیز صرف می( 3) رۀصرف شده در جدول شمااین افعال 

هنگام کاربرد، الزم است پس از آنها  به وگذرا به متمم هستند  ،این افعال ت؛ به عبارت دیگر،ی اسپذیرمتمم
 : یک اسم بیاید

 (5جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 + اسمسوم شخص  + اسمدوم شخص  اول شخص + اسم

 مفرد
(: hâma mâł) هامه ماث

 در خانه هستم
(: در hâya mâl) هایده ماث /هایه

 خانه هستی
 (: در خانه استhâ mâł) ها ماث

 جمع

 هایمه/ هایمنه ماث
( hâymena 

mâł/hâyma در خانه :)
 هستیم

(: در hâyna mâł) هاینه ماث
 خانه هستی

(: در خانه hâna mâł) هانه ماث
 هستند

 

افعــال صــرف شــده در جــدول شــمارۀ )3( بــه گونــۀ دیگــری نیــز صــرف می شــوند کــه الزمــۀ کاربــرد آن، 
متمم پذیــری اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، ایــن افعــال، گــذرا بــه متمــم هســتند و بــه هنــگام کاربــرد، الزم اســت 

پــس از آنهــا یــک اســم بیایــد:

مسلم خزلی - سکینه آزادی
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 (. صرف فعل مضارع ساده3جدول شمارۀ ) 
 

 شخص
 

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (: هستhasس )هه (: هستیhai/haidید )ی/ هههه (: هستمhamم )هه مفرد

 (: هستندhanن )هه ( هستیدhainین )هه (: هستیمhaimیم )هه جمع

 
 در فعل مضارع. شناسه (4جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 (asس )ه (aiی )ه (am)م ه مفرد

 (anن )ه (ainین )ه (aimیم )ه جمع

 
الزمۀ کاربرد آن، که  شوندبه گونۀ دیگری نیز صرف می( 3) رۀصرف شده در جدول شمااین افعال 

هنگام کاربرد، الزم است پس از آنها  به وگذرا به متمم هستند  ،این افعال ت؛ به عبارت دیگر،ی اسپذیرمتمم
 : یک اسم بیاید

 (5جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 + اسمسوم شخص  + اسمدوم شخص  اول شخص + اسم

 مفرد
(: hâma mâł) هامه ماث

 در خانه هستم
(: در hâya mâl) هایده ماث /هایه

 خانه هستی
 (: در خانه استhâ mâł) ها ماث

 جمع

 هایمه/ هایمنه ماث
( hâymena 

mâł/hâyma در خانه :)
 هستیم

(: در hâyna mâł) هاینه ماث
 خانه هستی

(: در خانه hâna mâł) هانه ماث
 هستند

 
افعــال مذکــور گاهــی بــا قیــد زمــان »ئطرنگــه ) اکنــون(، ئطــواره ) عصــر(، گــؤ تــر )لحظــه ای دیگــر( و ...« 

می آینــد: 
ئطرنگههامهماث )êrenga hâma mâłe(: اکنون در خانه هستم

ئطرنگههایه/هایدهماث )êrenga hâya mâl(: اکنون در خانه هستی
ئطرنگههاماث )êrenga hâ mâł(: اکنون در خانه است

ئطرنگههایمه/هایمنهماث ) hâymena mâł/êrenga hâyma(: اکنون در خانه هستیم
ئطرنگههاینهماث )êrenga hâyna mâł(: اکنون در خانه هستی

ئطرنگههانهماث )êrenga hâna mâł(: اکنون در خانه هستند
ــه( +  ــرف اضاف ــگاه ح ــه )در جای ــه، ن ــه، ین ــه/ یمن ــده، ∅، یم ــه، یه/ی ــل + م ــد + فع ــاال از »قی ــات ب جم
اســم)متمم(« ترکیــب شــده اند کــه در حالــت منفــی کــردن، بــه صــورت »قیــد + حــرف اضافــه + اســم)متمم( + 

ــد )جــدول شــمارۀ 6(:  فعــل + شناســه« نمــود می یابن

 
 

7 
 

 : آیندمی« ...، (ای دیگرلحظه) ، گؤ ترعصر() ، ئطوارهاکنون() ئطرنگه» گاهی با قید زمانافعال مذکور 
 در خانه هستماکنون (: êrenga hâma mâłeهامه ماث )ئطرنگه 
 در خانه هستیاکنون (: êrenga hâya mâlهایه/ هایده ماث )ئطرنگه 
 در خانه استاکنون (: êrenga hâ mâłها ماث )ئطرنگه 
 در خانه هستیماکنون (: hâymena mâł/êrenga hâyma هایمه/ هایمنه ماث )ئطرنگه 
 خانه هستیدر اکنون (: êrenga hâyna mâłهاینه ماث )ئطرنگه 
 در خانه هستنداکنون (: êrenga hâna mâłهانه ماث )ئطرنگه 

 «+ اسم)متمم( )در جایگاه حرف اضافه( ، یمه/ یمنه، ینه، نه∅قید + فعل + مه، یه/یده، »جمالت باال از 
« + شناسه فعل+ قید + حرف اضافه + اسم)متمم( »، به صورت منفی کردنحالت در اند که ترکیب شده

 : (6)جدول شمارۀ  دنیابمینمود 
 (6جدول شمارۀ )

 ترجمه آوانگار ترکیب
 اکنون خانه نیستم Êrenga ya mâł neyem ئطرنگه یه ماث نیِم
 اکنون خانه نیستی Êrenga ya mâł nieed ئطرنگه یه ماث نیید
 اکنون خانه نیست Êrenga ya mâł neya ئطرنگه یه ماث نیه

 اکنون خانه نیستیم Êrenga ya mâł nieemen ئطرنگه یه ماث نییمن
 اکنون خانه نیستید Êrenga ya mâł nieen ئطرنگه یه ماث نیین
 اکنون خانه نیستند Êrenga ya mâł nien ئطرنگه یه ماث نین

 
 وجه امری .2

که دو صورت  شودفعل ساخته میبر سر « هن»و  « ب»با آمدن  کندکه بر امر و نهی داللت مینیز وجه امری 
 : شودمشاهده می 8و  7شمارۀ  هایآن در جدول حاضر و غایبِ

 
 
 
 
 

2. وجه امری
ــ  « و »ن ــه« بــر ســر فعــل ســاخته می شــود کــه  وجــه امــری نیــز کــه بــر امــر و نهــی داللــت می کنــد بــا آمــدن »ب

دو صــورِت حاضــر و غایــِب آن در جدول هــای شــمارۀ 7 و 8 مشــاهده می شــود: 

ساختار »فعل« در گویش خزلی

اکنون در خانه نیستم
اکنون در خانه نیستی
اکنون در خانه نیست
اکنون در خانه نیستیم
اکنون در خانه نیستید
اکنون در خانه نیستند
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 حاضر (. صرف فعل امر7جدول شمارۀ )
 شخص

 وجه
 دوم شخص جمع دوم شخص مفرد

 امر
 : برو(beĉu) وبچو -

 : بینداز(bexa) خهب -

 بروید: (beĉen) بچن -

 : بیندازید(bexanن )بخه -

 نهی
 نرو (:naĉu/naĉi) چینه /چوونه -

 : نینداز(naxai/naxa) یخهنه /خهنه -
 : نرو/ نروید(naĉen/ naĉin) چیننه /چننه -

: نینداز/ (naxan/naxain) ینخهنه /نخهنه -
 نیندازید

 
 (. صرف فعل امر غایب8جدول شمارۀ )

 شخص
 وجه

 وم شخص جمعس مفرد سوم شخص

 امر
 : برود(beĉug)وگ بچو -

 : بیندازد(bexaêg) طگبخه -

 : بروند(beĉen) بچن -

 : بیندازند(bexan) نخهبه -

 نهی
 : نرود(naĉug)چووگ نه -

 : نیندازد(naxaêg) طگخهنه -
 : نروند(naĉen)چن نه -

 : نیندازند(naxan) نخهنه -
 

 در هر دو وجه امر و نهی م شخص جمعسوو م دوۀ دو صیغ، های باال دیده شدهمانطور که در جدول
آوردن یک فعل کمکی  نیز راه تشخیص آنها از همدیگر .یکسانی دارندساختار  ،غایبامر و نهی حاضر و 

)دوم شخص  امر حاضرالبته شکل فعل در  ؛است« م شخص جمعسو»بر سر فعل  «(: بگوbüš)شأب»مثل 
که این خود باعث ایجاد است « نیهخنه»و در زمان حال متصل به آینده « نخهنه»به صورت  (نهی /جمع

ۀ در مورد صیغ مسئلهاین . شودمی )حال و حال متصل به آینده( فعل نهی در دو زمان متفاوتنظام صرفی 
در زمان حال متصل به « یهخنه»در زمان حال و فعل « خهنه»یعنی فعل  ؛یابدنیز نمود می وم شخص مفردد

در مفرد غایب  ۀفعل در صیغ شناسۀشبیه نیست. شخص مفرد  صیغۀ سوم هبدیگر ؛ ولی رودمیبه کار آینده 
و در « گ»، حرف گویش خزلی گویشدر ؛ چنانکه این شناسه تفاوت داردگویش کلهری با خزلی گویش 
  است. (den)« دن» پسوند و گاهی« د»حرف  کلهری گویش

 
  فعل مرکّب .3

همانطــور کــه در جدول هــای بــاال دیــده شــد، دو صیغــۀ  دوم و ســوم شــخص جمــع در هــر دو وجــه امــر 
و نهــی حاضــر و امــر و نهــی غایــب، ســاختار یکســانی دارنــد. راه تشــخیص آنهــا از همدیگــر نیــز آوردن یــک 
فعــل کمکــی مثــل »بــأش)büš(: بگــو« بــر ســر فعــل »ســوم شــخص جمــع« اســت؛ البتــه شــکل فعــل در امــر 
حاضــر )دوم شــخص جمــع/ نهــی( بــه صــورت »نه خــه ن« و در زمــان حــال متصــل بــه آینــده »نه خه یــن« اســت 
کــه ایــن خــود باعــث ایجــاد نظــام صرفــی فعــل نهــی در دو زمــان متفــاوت )حــال و حــال متصــل بــه آینــده( 
می شــود. ایــن مســئله در مــورد صیغــۀ  دوم شــخص مفــرد نیــز نمــود می یابــد؛ یعنــی فعــل »نه خــه « در زمــان حال 
و فعــل »نه خــه ی« در زمــان حــال متصــل بــه آینــده بــه کار مــی رود؛ ولــی دیگــر بــه صیغــۀ ســوم شــخص مفــرد 
شــبیه نیســت. شناســۀ فعــل در صیغــۀ  مفــرد غایــب در گویــش خزلی بــا گویــش کلهــری تفــاوت دارد؛ چنانکه 
ایــن شناســه در گویــش گویــش خزلــی، حــرف »گ« و در گویــش کلهــری حــرف »د« و گاهــی پســوند »دن« 

)den( اســت. 

3. فعل مرّکب 
فعــل مرّکــب از عنصــر غیرفعلــی و عنصــر فعلــی تشــکیل شــده اســت و در مجمــوع، یــک معنــی فعلــی را 
بیــان می کنــد )رخــزادی، 1379: 169(؛ ایــن ســاختار در فعــل مرکــِب گویــش خزلــی هــم نمــود دارد. در ادامه، 
بــه تعــدادی از افعــال مرکــب در ایــن گویــش اشــاره می شــود: پهثــپ گــردن )pałp gerden(؛ یعنــی: بهانــه 
گرفتــن؛ هطــزداطــن )hêz dâêen(؛ یعنــی: بلند کردن و برداشــتن؛ ده س خســن )das xesen(؛ یعنی: مشــت 

مسلم خزلی - سکینه آزادی
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انداختــن؛ ســهرئهنــهطشــطواننsar anaê šêwânen( 1(؛ یعنــی: پریشــان کــردن، بــر هــم زدن تمرکــز؛ 
 dasa( ؛ یعنــی: بــا دقــت نگریســتن، تمرکــز کــردن؛ ده ســه  خــؤه کــردن)hürdaw büen( هــأردهوبــأن

xeŕa kerden(؛ یعنــی: معطــل کــردن و ... .

4. عبارت  فعلی
در ادامــه )جــدول شــمارۀ 9( بــه تعــدادی از عبارت هــای فعلــی در گویــش خزلــی پرداختــه می شــود. 

عبارات هــای فعلــی از »حــرف اضافــه + اســم + فعــل« ســاخته می شــوند: 
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کند یک معنی فعلی را بیان می ،فعلی و عنصر فعلی تشکیل شده است و در مجموعفعل مرکّب از عنصر غیر
، به تعدادی از . در ادامههم نمود دارد لیگویش خز ساختار در فعل مرکبِ؛ این (169: 1379 )رخزادی،

 نطز داطه؛ بهانه گرفتن :(؛ یعنیpałp gerden) لپ گردنپه: شوداشاره میگویش این در  ل مرکبافعا
(enâêz dêh ؛) :خسن سدهبلند کردن و برداشتن؛ یعنی (das xesen :؛ یعنی) رسهمشت انداختن؛  

rdaw üh) نأب وهردأه؛ پریشان کردن، بر هم زدن تمرکز(؛ یعنی:  êwânenšsar anaê) شطوانن 1طنهئه

büenه کردنؤخ سهده؛ دقت نگریستن، تمرکز کردن (؛ یعنی: با (dasa xeŕa kerden :؛ یعنی) معطل
 .و ...  کردن

 
 فعلی عبارت .4

های عباراتشود. پرداخته می ر گویش خزلید های فعلیتعدادی از عبارتبه  (9جدول شمارۀ ) ادامهدر 
 شوند: ساخته می« حرف اضافه + اسم + فعل»فعلی از 

 های فعلی. عبارت(9جدول شمارۀ )
 عبارت فعلی

 )حرف اضافه + اسم + فعل(
 ترجمه آوانگار

 بیرون رفتنبه  aw dayšt ĉêen نطچ + یشتده+ و ئه

 ننهادکنار به  aw lâ nâêen نینا + ال + وئه

 به تن کردن )پوشیدن( aw war kerden ردن+ کر وه + وئه

 به پایین انداختن aw xwâr xesen نسخ + خوار+ و ئه

کردنو + هکیه+  یه  ya yakaw kerden از هم جدا کردن 

 بردناز یاد  ya hüraw berden دنرب و +هرأه+  یه

 
 اخباری (حالمضارع ) .5

مضارع آغاز  در« مه»یا «  م » تکواژبه این صورت است که در گویش خزلی اخباری ساخت فعل مضارع 
در جدول زیر، فعل در زبان فارسی است. « می و همی»در این گویش، معادل  این دو تکواژآید. ساده می

 شود: صرف می «مه»تکواژ  با «تواسن»مضارع اخباری از مصدر 
                                                           

ر، است؛ اما شکل آن در گویش کلهری، عالوه بر ظاهر واژه از نظر ترکیب نیز متفاوت است؛ چنانکه سه« از او»در گویش خزلی به معنای  «طنهئه. »1
 .ره لط شطواننسهآید: شود و به این صورت میهمراه می« لط»گیرد و با فتحه می

5. مضارع )حال( اخباری
ســاخت فعــل مضــارع اخبــاری در گویــش خزلــی بــه ایــن صــورت اســت کــه تکــواژ » مــ  « یــا »مــه« در آغــاز 
ــان فارســی اســت. در  ــن گویــش، معــادل »مــی و همــی« در زب ــن دو تکــواژ در ای ــد. ای مضــارع ســاده می آی

جــدول زیــر، فعــل مضــارع اخبــاری از مصــدر »تواســن« بــا تکــواژ »مــه« صــرف می شــود: 
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 «مه»با تکواژ  (. صرف فعل مضارع اخباری10جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
: (matewâmتوام )مه

 خواهممی
تواید مه /(matewâiتوای )مه
(matewâid)خواهی: می 

تواطگ مه/ (matewâê) طتوامه
(matewâêg)خواهد: می 

 جمع
توایم مه

(matewâim) :
 خواهیممی

: (matewâinتواین )مه
 یدخواهمی

 خواهند: می(matewânتوان )مه

 
 « م» ژبا تکوا (. صرف فعل مضارع اخباری11جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 آید: می(mâêg)اطگ م/ (mâê) طما آیی: می(mâiای )م آیم: می(mâmم )ما مفرد

 جمع
 ایم/ مایمینم

(mâymin/mâim)آییم: می 
 آیند: می(mân) انم آیید: می(mâin) ماین

 
 
 مستقبل )آینده(  .6

رود؛ چنانکه فعل مضارع اخباری در گویش خزلی در اکثر مواقع در معنای مستقبل )آینده( به کار می
 در جملۀ زیر در معنای آینده به کار رفته است: «سیؤهمه»

 ar nâmaga êrenga kelê bekayn haftaê ter) سیهؤمهتر ط هفتهه ینهکب طلرنگه کطگه ئر نامهئه

marasê:) رسد.هفتۀ دیگر مید، یاگر نامه را االن بفرست 
 
 التزامی (حالمضارع ) .7

و آرزو همراه  ااحتمال، تمن ،با تردید» بر انجام کاری در زمان حال یا آینده داللت دارد و التزامیمضارع 
، پور)وزین «شوداستفاده می دارند،و آرزو داللت  ااحتمال، تمن ،است. در این حالت از اداتی که بر تردید

1و »ئهنــهط« در گویــش خزلــی بــه معنــای »از او« اســت؛ امــا شــکل آن در گویــش کلهــری، عــاوه بــر ظاهــر واژه از نظــر ترکیــب نیــز متفــاوت اســت؛ چنانکه ســه ر، فتحه 
می گیــرد و بــا »لــط« همــراه می شــود و بــه ایــن صــورت می آیــد: ســهرهلــطشــطوانن.

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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 «مه»با تکواژ  (. صرف فعل مضارع اخباری10جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
: (matewâmتوام )مه

 خواهممی
تواید مه /(matewâiتوای )مه
(matewâid)خواهی: می 

تواطگ مه/ (matewâê) طتوامه
(matewâêg)خواهد: می 

 جمع
توایم مه

(matewâim) :
 خواهیممی

: (matewâinتواین )مه
 یدخواهمی

 خواهند: می(matewânتوان )مه

 
 « م» ژبا تکوا (. صرف فعل مضارع اخباری11جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 آید: می(mâêg)اطگ م/ (mâê) طما آیی: می(mâiای )م آیم: می(mâmم )ما مفرد

 جمع
 ایم/ مایمینم

(mâymin/mâim)آییم: می 
 آیند: می(mân) انم آیید: می(mâin) ماین

 
 
 مستقبل )آینده(  .6

رود؛ چنانکه فعل مضارع اخباری در گویش خزلی در اکثر مواقع در معنای مستقبل )آینده( به کار می
 در جملۀ زیر در معنای آینده به کار رفته است: «سیؤهمه»

 ar nâmaga êrenga kelê bekayn haftaê ter) سیهؤمهتر ط هفتهه ینهکب طلرنگه کطگه ئر نامهئه

marasê:) رسد.هفتۀ دیگر مید، یاگر نامه را االن بفرست 
 
 التزامی (حالمضارع ) .7

و آرزو همراه  ااحتمال، تمن ،با تردید» بر انجام کاری در زمان حال یا آینده داللت دارد و التزامیمضارع 
، پور)وزین «شوداستفاده می دارند،و آرزو داللت  ااحتمال، تمن ،است. در این حالت از اداتی که بر تردید

6. مستقبل )آینده( 
مضــارع اخبــاری در گویــش خزلــی در اکثــر مواقــع در معنــای مســتقبل )آینــده( بــه کار مــی رود؛ چنانکــه فعل 

»مه ؤه ســی« در جملــۀ زیــر در معنــای آینــده بــه کار رفتــه اســت:
 ar nâmaga êrenga kelê bekayn( ئــهرنامهگــهئطرنگــهکلــطبکهیــنههفتــهطتــرمهؤهســط

haftaê ter marasê(: اگــر نامــه را االن بفرســتید، هفتــۀ دیگر می رســد.

7. مضارع )حال( التزامی
مضــارع التزامــی بــر انجــام کاری در زمــان حــال یــا آینــده داللــت دارد و »بــا تردیــد، احتمــال، تمنــا و آرزو 
همــراه اســت. در ایــن حالــت از اداتــی کــه بــر تردیــد، احتمــال، تمنــا و آرزو داللــت دارنــد، اســتفاده می شــود« 
ــون  ــود دارد؛ همچ ــور وج ــن منظ ــرای ای ــی ب ــز ادات ــش نی ــورد پژوه ــش م ــور، 1375: 48(. در گوی )وزین پ
»هاطــرط )hâêrê(: شــاید« از ادات تردیــد، »خــوه زه و )xwazaw(: ای کاش« از ادات آرزو و ... . چگونگــی 

صــرف مضــارع التزامــی در گویــش خزلــی را در جــدول شــمارۀ )12 و 13( می بینیــم.  
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(: hâêrê) رططها»وجود دارد؛ همچون اداتی برای این منظور در گویش مورد پژوهش نیز (. 48: 1375
مضارع چگونگی صرف  از ادات آرزو و ... . «(: ای کاشxwazaw) وزهخوه»از ادات تردید،  «شاید

  . بینیممی( 13و  12جدول شمارۀ )در گویش خزلی را در  التزامی
 

 (. صرف فعل مضارع التزامی12جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

  ، بشود: باشد(bu/ bug) گبوو /بوو ، بشوی: باشی(büd) دأب : باشم(bum) بووم مفرد

 : باشند(bun) بوون : باشید(bün) نأب : باشیم(buwimin نیبوویم جمع

 
 در جمله التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال13جدول شمارۀ )

 Ar ya kełâs bum در کالس باشم اگر س بوومثایه ک رئه

 Ar ya kełâs büd در کالس باشی اگر أدس بثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bu/ bug باشد کالسدر  اگر گبوو بوو/س ثایه ک رئه

 Ar ya kełâs buwimin در کالس باشیم اگر نیس بویمثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bün ددر کالس باشی اگر نأب سثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bun در کالس باشند اگر بوون سثایه ک رئه

 
در  های جدول باال راشود. اکنون فعلبدل می« هن»در آغاز آنها به  « ب»حرف  ،مذکور برای منفی کردن افعال

 کنیم: منفی می (14جدول شمارۀ )
 منفی التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال14جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 شوینباشی، ن: (naüd) دأهن باشمن: (nawm) ومنه مفرد
باشد، ن: (naw/ nawg) گونه /ونه

  شودن

 باشندن: (nawn) وننه باشیدن: (naün) نأنه باشیمن: (nawimin نیویمنه جمع
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(: hâêrê) رططها»وجود دارد؛ همچون اداتی برای این منظور در گویش مورد پژوهش نیز (. 48: 1375
مضارع چگونگی صرف  از ادات آرزو و ... . «(: ای کاشxwazaw) وزهخوه»از ادات تردید،  «شاید

  . بینیممی( 13و  12جدول شمارۀ )در گویش خزلی را در  التزامی
 

 (. صرف فعل مضارع التزامی12جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

  ، بشود: باشد(bu/ bug) گبوو /بوو ، بشوی: باشی(büd) دأب : باشم(bum) بووم مفرد

 : باشند(bun) بوون : باشید(bün) نأب : باشیم(buwimin نیبوویم جمع

 
 در جمله التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال13جدول شمارۀ )

 Ar ya kełâs bum در کالس باشم اگر س بوومثایه ک رئه

 Ar ya kełâs büd در کالس باشی اگر أدس بثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bu/ bug باشد کالسدر  اگر گبوو بوو/س ثایه ک رئه

 Ar ya kełâs buwimin در کالس باشیم اگر نیس بویمثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bün ددر کالس باشی اگر نأب سثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bun در کالس باشند اگر بوون سثایه ک رئه

 
در  های جدول باال راشود. اکنون فعلبدل می« هن»در آغاز آنها به  « ب»حرف  ،مذکور برای منفی کردن افعال

 کنیم: منفی می (14جدول شمارۀ )
 منفی التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال14جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 شوینباشی، ن: (naüd) دأهن باشمن: (nawm) ومنه مفرد
باشد، ن: (naw/ nawg) گونه /ونه

  شودن

 باشندن: (nawn) وننه باشیدن: (naün) نأنه باشیمن: (nawimin نیویمنه جمع
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ــ  « در آغــاز آنهــا بــه »ن ــه« بــدل می شــود. اکنــون فعل هــای  بــرای منفــی کــردن افعــال مذکــور، حــرف »ب
جــدول بــاال را در جــدول شــمارۀ )14( منفــی می کنیــم:
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(: hâêrê) رططها»وجود دارد؛ همچون اداتی برای این منظور در گویش مورد پژوهش نیز (. 48: 1375
مضارع چگونگی صرف  از ادات آرزو و ... . «(: ای کاشxwazaw) وزهخوه»از ادات تردید،  «شاید

  . بینیممی( 13و  12جدول شمارۀ )در گویش خزلی را در  التزامی
 

 (. صرف فعل مضارع التزامی12جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

  ، بشود: باشد(bu/ bug) گبوو /بوو ، بشوی: باشی(büd) دأب : باشم(bum) بووم مفرد

 : باشند(bun) بوون : باشید(bün) نأب : باشیم(buwimin نیبوویم جمع

 
 در جمله التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال13جدول شمارۀ )

 Ar ya kełâs bum در کالس باشم اگر س بوومثایه ک رئه

 Ar ya kełâs büd در کالس باشی اگر أدس بثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bu/ bug باشد کالسدر  اگر گبوو بوو/س ثایه ک رئه

 Ar ya kełâs buwimin در کالس باشیم اگر نیس بویمثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bün ددر کالس باشی اگر نأب سثایه ک رئه
 Ar ya kełâs bun در کالس باشند اگر بوون سثایه ک رئه

 
در  های جدول باال راشود. اکنون فعلبدل می« هن»در آغاز آنها به  « ب»حرف  ،مذکور برای منفی کردن افعال

 کنیم: منفی می (14جدول شمارۀ )
 منفی التزامیهایی از کاربرد مضارع (. مثال14جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 شوینباشی، ن: (naüd) دأهن باشمن: (nawm) ومنه مفرد
باشد، ن: (naw/ nawg) گونه /ونه

  شودن

 باشندن: (nawn) وننه باشیدن: (naün) نأنه باشیمن: (nawimin نیویمنه جمع

 
8. مضارع مستمر 

کاری کــه هم اکنــون در حــال انجــام اســت و در زمــان حــال، اســتمرار دارد و از صــرف فعل کمکــی »دطرم، 
ــم«  ــرممهخوهن ــد »دط ــاری ســاخته می شــود؛ مانن ــرن« + مضــارع اخب ــن،دط ــن،دطری ــرط،دطری ــری،دط دط

)dêrem maxwanem(؛ یعنــی: »دارم می خوانــم« در جملــۀ زیــر:
 dêrem darsa maxwanem-o( ــت ــهدهیش ــدابام ــمئهول ــمونمهتأهن ــهمهخوهن ــرمدهرس  دط
nematüanem awladâ bâma daišt(: یعنــی دارم درس می خوانــم و نمی توانــم بــا شــما بیــرون بیایــم.

در ادامه، به صرف فعل مضارع مستمر در شش صیغه پرداخته می شود:

 
 

12 
 

 مضارع مستمر .8
م، دطری، رطد»کمکی صرف فعل  ازو  استمرار دارد ،و در زمان حال اکنون در حال انجام استکاری که هم

 dêrem« )نمخوهدطرم مه»شود؛ مانند مضارع اخباری ساخته می+  «دطرط، دطرین، دطرین، دطرن

maxwanem :در جملۀ زیر:« خوانمدارم می»(؛ یعنی 
 dêrem darsa maxwanem-o) شتیهولدا بامه دنم ئهأهتنم و نمهخوهرسه مهرم دهطد 

nematüanem awladâ bâma daištتوانم با شما بیرون بیایم.خوانم و نمی(: یعنی دارم درس می 
 :پردازیمدر شش صیغه می صرف فعل مضارع مستمربه  در ادامه،

 صرف فعل مضارع مستمر(. 15جدول شمارۀ )
 شخص

 شمار
 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
 dêrem) نمخوهدطرم مه

maxwanem) داریم :
 خوانیممی

 dêrei) نیخوهدطری مه

maxwani)خوانید: دارید می 

 dêrê) نطخوهدطرط مه

maxwanê)خواند: دارد می 

 جمع
 dêrim) نیمخوهمهدطریم 

maxwanim) داریم :
 خوانیممی

 dêrin) نینخوهدطرین مه

maxwanin) دارید :
 خوانیدمی

 dêren) ننخوهدطرن مه

maxwanen)خوانند: دارند می 

 
 ماضی استمراری .9

تواند با ادات شرط و می رودبیان شرط به کار میبیشتر به منظور  در گویش خزلیماضی استمراری فعل 
و  16شمارۀ . بنگرید به جدول استگویش این در  شیوۀ ساخت آن« ماضی + شناسهبن +  ب»همراه شود. 

17:   
 
 
 
 
 

9. ماضی استمراری
فعــل ماضــی اســتمراری در گویــش خزلــی بیشــتر بــه منظــور بیــان شــرط بــه کار مــی رود و می توانــد بــا ادات 
شــرط همــراه شــود. »بــ  + بــن ماضــی + شناســه« شــیوۀ ســاخت آن در ایــن گویــش اســت. بنگریــد بــه جــدول 

شــمارۀ 16 و 17:  

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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 (. صرف فعل ماضی استمراری16)جدول شمارۀ 

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
: (bekafteyâm) فتامبکه

 افتادممی
: (bekafteyây) فتایبکه

 افتادیمی
 افتادمی: (bekafteyâ) فتیابکه

 جمع

 ینفتیایمبکه
(bekafteyâymin) :

 مافتادیمی

اگر : (bekafteyâyn) فتیاینبکه
 دافتادیمی

: (bekafteyâym) فتایمبکه
 ندافتادمی

 
 از نظر ساخت (. ماضی استمراری17جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
ماضی( + بن ) فتکه+  ب

  )شناسه(ام
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()ای

فت )بن ماضی( + ب + که
  شناسه()یا

 جمع
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()ینیایم
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()یاین

فت )بن ماضی( + ب + که
 شناسه()ایم

 
 بعیدماضی  .10

أم، أد، أگ، أمین، بن ماضی + »در گویش خزلی از فعل ماضی بعید  ،بینیمهمانطور که در جدول زیر می
. الزم به ذکر است که شودساخته می« )در حکم فعل کمکی و معادل فعل بودن در زبان فارسی( أن، أن

توجه به ضمیری است  ،و راه تشخیص آن یکسان است ،های دوم و سوم شخص جمعشکل فعل در صیغه
 .یدآکه ماقبل آن در جمله می
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 (. صرف فعل ماضی استمراری16)جدول شمارۀ 

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
: (bekafteyâm) فتامبکه

 افتادممی
: (bekafteyây) فتایبکه

 افتادیمی
 افتادمی: (bekafteyâ) فتیابکه

 جمع

 ینفتیایمبکه
(bekafteyâymin) :

 مافتادیمی

اگر : (bekafteyâyn) فتیاینبکه
 دافتادیمی

: (bekafteyâym) فتایمبکه
 ندافتادمی

 
 از نظر ساخت (. ماضی استمراری17جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
ماضی( + بن ) فتکه+  ب

  )شناسه(ام
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()ای

فت )بن ماضی( + ب + که
  شناسه()یا

 جمع
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()ینیایم
فت )بن ماضی( + ب + که

  شناسه()یاین

فت )بن ماضی( + ب + که
 شناسه()ایم

 
 بعیدماضی  .10

أم، أد، أگ، أمین، بن ماضی + »در گویش خزلی از فعل ماضی بعید  ،بینیمهمانطور که در جدول زیر می
. الزم به ذکر است که شودساخته می« )در حکم فعل کمکی و معادل فعل بودن در زبان فارسی( أن، أن

توجه به ضمیری است  ،و راه تشخیص آن یکسان است ،های دوم و سوم شخص جمعشکل فعل در صیغه
 .یدآکه ماقبل آن در جمله می

 
 
 

10. ماضی بعید
همانطــور کــه در جــدول زیــر می بینیــم، فعــل ماضــی بعید در گویــش خزلــی از »بــن ماضــی + أم،أد،أگ، 
أمیــن،أن،أن )در حکــم فعــل کمکــی و معــادل فعــل بــودن در زبــان فارســی(« ســاخته می شــود. الزم به ذکر 
اســت کــه شــکل فعــل در صیغه هــای دوم و ســوم شــخص جمــع، یکســان اســت و راه تشــخیص آن، توجــه بــه 

 ضمیــری اســت کــه ماقبــل آن در جملــه می آید.
 

14 
 

 بعید (. صرف فعل ماضی18جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 افتاده بود: (kaftüg) فتأگکه فتاده بودیا: (kaftüd) فتأدکه افتاده بودم: (kaftüm) مفتأکه مفرد

 جمع
افتاده : (kaftümin) فتأمینکه

 افتاده بودند: (kaftün) أنفتکه افتاده بودید: (kaftün) أنفتکه بودیم

  
 :گیردآن صورت میبه آغاز « هن»تکواژ ماضی بعید با افزودن منفی کردن 

 فتأد و ... .کهنه ←فتأد ؛ کهفتأمکهنه ← فتأمکه
 

 فعل الزم .11
 ؛ مانند:شودکامل می ، معنای آنفاعل باندارد و نیاز به مفعول  مانند زبان فارسیهل الزم در گویش خزلی عف

 آید(: میâêgm) 1ماطگ؛ گردد(: برمیâêgawm) «وهگطما»؛ (: برگشتtawâhو )هاته
وجود فقط با « وهاته»معنای (: احسان برگشت، eêhsân hâtaw« )وئطحسان هاته»که در جملۀ بینیم می

  .شودفاعل تکمیل می
 (. صرف فعل الزم19جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 آمد: (hât) هات آمدی: (hâti) هاتی آمدم: (hâtem) هاتم مفرد

 آمدند: (hâten) هاتن آمدید: (hâtin) هاتین آمدیم: (hâtim) هاتیم جمع

 
 فعل متعدی .12

                                                           
« تیاطگ /طگتیه /طدتیه»، «ماطگ»( و معادل tyaêdaw/tyaêgaw/tyâêdaw« )وتیاطگه /وطگهتیه /وطدهتیه» ،«وهگطما». در گویش کلهری، معادل فعل 1
(tyaêd/tyaêg/tyâêg.است )  

منفی کردن ماضی بعید با افزودن تکواژ »نه« به آغاز آن صورت می گیرد:
کهفتأم ← نهکهفتأم؛ کهفتأد ← نهکهفتأد و ... .

مسلم خزلی - سکینه آزادی
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11. فعل الزم
فعــل الزم در گویــش خزلــی هماننــد زبــان فارســی بــه مفعــول نیاز نــدارد و بــا فاعل، معنــای آن کامل می شــود؛ 

مانند:
هاتهو )hâtaw(: برگشت؛ »ماطگهو« )mâêgaw(: برمی گردد؛ ماطگ1  )mâêg(: می آید

می بینیــم کــه در جملــۀ »ئطحســانهاتــهو« )eêhsân hâtaw(: احســان برگشــت، معنــای »هاتــهو« فقــط با 
وجــود فاعــل تکمیــل می شــود. 
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 بعید (. صرف فعل ماضی18جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 افتاده بود: (kaftüg) فتأگکه فتاده بودیا: (kaftüd) فتأدکه افتاده بودم: (kaftüm) مفتأکه مفرد

 جمع
افتاده : (kaftümin) فتأمینکه

 افتاده بودند: (kaftün) أنفتکه افتاده بودید: (kaftün) أنفتکه بودیم

  
 :گیردآن صورت میبه آغاز « هن»تکواژ ماضی بعید با افزودن منفی کردن 

 فتأد و ... .کهنه ←فتأد ؛ کهفتأمکهنه ← فتأمکه
 

 فعل الزم .11
 ؛ مانند:شودکامل می ، معنای آنفاعل باندارد و نیاز به مفعول  مانند زبان فارسیهل الزم در گویش خزلی عف

 آید(: میâêgm) 1ماطگ؛ گردد(: برمیâêgawm) «وهگطما»؛ (: برگشتtawâhو )هاته
وجود فقط با « وهاته»معنای (: احسان برگشت، eêhsân hâtaw« )وئطحسان هاته»که در جملۀ بینیم می

  .شودفاعل تکمیل می
 (. صرف فعل الزم19جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 آمد: (hât) هات آمدی: (hâti) هاتی آمدم: (hâtem) هاتم مفرد

 آمدند: (hâten) هاتن آمدید: (hâtin) هاتین آمدیم: (hâtim) هاتیم جمع

 
 فعل متعدی .12

                                                           
« تیاطگ /طگتیه /طدتیه»، «ماطگ»( و معادل tyaêdaw/tyaêgaw/tyâêdaw« )وتیاطگه /وطگهتیه /وطدهتیه» ،«وهگطما». در گویش کلهری، معادل فعل 1
(tyaêd/tyaêg/tyâêg.است )  

12. فعل متعدی
فعلــی اســت کــه بــرای کامــل شــدن جملــه، افــزون بــر فاعــل بــه مفعــول هــم نیــاز دارد. در گویــش خزلــی، 

ســاختار فعــل متعــدی در اغلــب مــوارد بــه ســه شــکل زیــر اســت: 
1. هاوردهط:هاورد )بن ماضی( + هط )آن را( = آن را آورد  

2. هاوردهطهو: هاورد )بن ماضی( + هط )آن را( +  ه و )معادل »اند« و »انید« در فعل متعدی(    
3. هــاورد: آورد )بــن ماضــی(؛ در کاربــرد ایــن شــکل از فعــل متعــدی، الزم اســت کــه مفعــول در   
جملــه ذکــر شــود؛ ماننــد: کتــاوه هــاورد: کتــاوه )آن کتــاب را( + هــاورد )فعــل متعــدی( = آن کتــاب را آورد.

الزم بــه توضیــح اســت کــه در مــوارد 1 و 2، معنــای مفعولــی را خــود فعــل متعــدی بــه مــا می دهــد و مفعول 
در فعــل نهفتــه اســت؛ البتــه اگــر فعــِل »هاوردهطــهو« بــه تنهایی بــه کار رود، فقــط متعدی اســت و اگــر در جمله 
قــرار گیــرد؛ عــاوه بــر حفــظ معنــای متعــدی، بــه عبــارت فعلــی نیز تغییــر می یابــد؛ چنانکــه » ــه و« دیگــر معادل 

»انــد« و »انیــد« در زبــان فارســی نخواهــد بــود و بــه حــرف اضافــه، بــدل خواهــد شــد: بنگریــد به مثــال زیر:
ــه و  ــدر آن »ئ ــه مص ــت؛ ک ــه و + ده یش ــاورد + هط +   ــت )hâwerdaêaw daišt(: ه ــه و ده یش هاورده ط

ده یشــت هــاوردن« )حــرف اضافــه + اســم + فعــل( اســت = عبــارت فعلــی
این قاعده در بسیاری از افعال این گویش، وجود دارد؛ به فعل زیر بنگرید:

 : 2)beršânaêaw( برشانهطهو 

ــد/ تیهطــگ/  ــادل »ماطــگ«، »تیهط ــدهو/ تیهطگــهو/ تیاطگــهو« )tyaêdaw/tyaêgaw/tyâêdaw( و مع ــل »ماطگــهو«، »تیهط ــادل فع ــش کلهــری، مع 1. در گوی
تیاطــگ« )tyaêd/tyaêg/tyâêg( اســت.

2. در گویش کلهری عاوه بر این تلفظ، به صورت »برشانهوهط« )beršânawaê( نیز کاربرد دارد. 

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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1. برشانهط: برشان )بن ماضی( + هط )آن را( = آن را برشته کرد
2. برشــانهطهو: برشــان )بــن ماضــی( + هط )آن را( +  ــه و )معــادل »انــد« و »انیــد« در فعــل متعــدی( = آن را 

ــته کرد برش
3. برشــان )بــن ماضــی(: برشــته کــرد؛ در کاربــرد ایــن شــکل از فعــل متعــدی، الزم اســت کــه مفعــول در 
جملــه ذکــر شــود؛ ماننــد: گوشــته برشــان: گوشــته )آن گوشــت را( + برشــان )فعــل متعــدی( = آن گوشــت را 

ــته کرد. برش
همچنین فعل »هاوردهطر1 «: 

1. این فعل با موارد 1 و 3 فعل »هاوردهطهو« مشترک است.
2. هاورد )بن ماضی( + هط )آن را( + طر )معادل »اند« و »انید« در فعل متعدی( = آن را بیرون آورد

مثال در جمله: 
 saeed ketâwagaê ya nâm-e kifagaê( ســهعیدکتاوگــهطیــهنــامکیفهگــهطهاوردطــر

ــرون آورد. ــش را از کیفــش بی hâwerdeêer(: ســعید کتاب

13. فعل معلوم 
فعــل معلــوم بــه نهــاد نســبت داده می شــود؛ چنانکــه فعــل »دؤی« )deŕi(؛ یعنــی: »پــاره کــرد« فعــل معلوم اســت. 

بنگریــد بــه جملــۀ زیر:
عه لی کتاوه گه دؤی )ali ketâwaga deŕi(: علی کتاب را پاره کرد. 

در این جمله عمل پاره کردن کتاب به علی نسبت داده شده است. 

14. فعل مجهول
ــه  ــدارد و آنچــه ب ــان فارســی وجــود ن ــول در زب ــد اســت کــه »ســاخت مجه ــن )1974: 249-267( معتق معی
اصطــاح مجهــول خوانــده می شــود، ســاخت ناگــذر اســت« و باطنــی )1364: 127 و 128( می گویــد: »مجهــول 
از ترکیــب صفــت مفعولــی و صــورت تصریفــی فعــل کمکــی )عنصــر مجهول ســاز( شــدن ســاخته می شــود«. 
دبیــر مقــدم )1364: 31-64( نیــز بــر ایــن بــاور اســت کــه »گشــتار مجهــول بــر آن دســته از جمــات معلــوم 
عمــل می کنــد کــه صرفــاً دارای مفهــوم ارادی باشــند«. نظــر امینــی )1377: 97( ایــن اســت کــه »فعــل مجهــول 
را در زبــان کــردی از فعــل متعــدی مفعــول دار یــا از فعــل الزم بی مفعــول می تــوان ســاخت و ایــن برخــاف 
فارســی اســت کــه از افعــال الزم نمی تــوان مجهــول ســاخت و بایــد بــرای ســاختن فعــل مجهــول فقــط از فعــل 
متعــدی اســتفاده کــرد«. کریمــی دوســتان و ویســی )1387: 138( نیــز می گوینــد: »برخــاف زبان های انگلیســی 
و فارســی، در کــردی بــرای مجهــول کــردن یــک جملــه، فعــل اصلــی بــه صــورت صفــت مفعولــی بــه کار 

1. .  معادل این فعل در زبان کلهری »دراوردهط« )derâwerdaê( است.

مسلم خزلی - سکینه آزادی



دورۀ هیجدهم ، شمارۀ 54 و 55؛ بهار و تابستان 1396

146

فصلنامه علمي- ترويجي

نمــی رود و از افعــال کمکــی ماننــد »بــودن« و »شــدن« نیــز اســتفاده نمی شــود؛ بلکــه، بــرای مجهــول کــردن یک 
جملــه، مــادۀ  مجهول ســاز »yâ« بــه ریشــۀ  فعــل اضافــه می شــود و جملــه مجهــول می گــردد«؛ مثــاًً در کــردی 
ــکانن «menâłakân dâraka šekânen( 1( می شــود:  ــهش ــهکاندارهک ــۀ  »مناث ســنندجی، مجهــوِل جمل

»داره کــه شــکیا« )dâraka šekyâ(؛ یعنــی: درخــت شکســته شــد.
»در گویش هــای کــردی گورانــی و هورامــی بــا افــزودن ya بــه مــادۀ  مضــارع افعــال متعــدی، بــه ترتیــب 
مضــارع و مــاده  ماضــی مجهــول ســاخته می شــود« )بلــو، 1383، ج2: 558 و مکنــزی، 1966: 48 و 49(؛ همچنین 

بــرای آگاهــی بیشــتر نــک: )رضایتــی کیشــه خاله و جاله ونــد آلکامــی، 1390: 17(؛ مثــال:
Wac-yâ  گفته می شود -

Wac-yâ  گفته شد -
ــه مــادۀ   ــه مــادۀ  مضــارع فعل هــای متعــدی معلــوم و گاه ب ــا افــزودن re و ra ب »در کــردی مهابــادی، گاه ب
ماضــی آنهــا، فعــل مجهــول ســاخته می شــود« )کلباســی، 1385: 31 و 32(؛ البتــه خرســند )1367: 102( نیــز نظــر 
جالبــی در مــورد فعــل مجهــول در کــردی کرمانشــاهی دارد و می گویــد: »گویشــوران کرمانشــاهی ترجیــح 
می دهنــد بــه جــای اســتفاده از صورت هــای مجهــول از صیغه هــای معلــوم اســتفاده کننــد. در بعضــی از افعــال 
متعــدی، تنهــا در یــک یــا دو زمــان، صــورت مجهــول دیــده شــده اســت و صــرف فعــل بــه صــورت مجهــول 

بــرای بیشــتر افعــال متعدی شــده ممکــن نیســت«. 
در گویــش خزلــی نیــز همچــون بســیاری دیگــر از گویش هــای کــردی، بــا اســتفاده از مــادۀ  مجهول ســاز 

»yâ« بــرای مفــرد و »yân« بــرای جمــع، فعــل معلــوِم ماضــی، مجهــول می شــود؛ ماننــد: 
 ketâwaga( کتاوه گــه خوه نیــا ←  )ketâwaga xwanid( )مفــرد: کتاوه  گــه خوه نیــد )معلــوم

ــد ــده ش ــاب خوان xwanyâ( = کت
خوه نیــان  کتاوه یله گــه   ←  )ketâwaylaga xwanesi( )معلــوم(  خوه نیــد  کتاوه یله گــه  جمــع: 

)ketâwaylaga xwanyân( = کتابهــا خوانــده شــدند
همانطــور کــه دیــده شــد، در گویــش خزلــی هــم همچــون زبــان فارســی، بــرای مجهــول کــردن جملــه، 
ــا فارســی متفــاوت اســت؛ چنانکــه در زبــان  فاعــل حــذف می شــود؛ امــا تغییــر فعــل از معلــوم بــه مجهــول ب
ــا »آمــد، گشــت یــا گردیــد« همــراه می شــود؛ در  ــه صــورت صفــت مفعولــی درمی آیــد و ب فارســی، فعــل ب
صورتــی کــه »بــن مضــارع + یــا )yâ( بــرای مفــرد و یــان )yân( بــرای جمع«، ســاختار فعل مجهــول در گویش 

ــی را تشــکیل می دهــد. خزل

1. بچه ها درخت را شکستند

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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  مثال برای مجهول در فعل ماضی(. 20جدول شمارۀ )
 مجهول معلوم

 مفرد
 لی کوشتموسثم، عه

(mosłem ali kwešt) 
 مسلم علی را کشت

 لی کوشیاعه
(ali kwešyâ) 

 علی کشته شد

 جمع
 خواردن 1گهیلهمیوهان وئ

(ewân mywaylaga xwârden) 
 ها را خوردندآنها میوه

 خوریانمه /نیاخورگه یلهمیوه
(maxweryân /mywaylaga xweryân) 

 ها خورده شدندمیوه
 

 

ای به گونه فعل مضارعدر  و فعل ماضی بود بوط بهرم ،این شیوۀ ساخت فعل مجهول شایان توجه است که
به این  ؛کندفعل ماضی وجود داشت در فعل مضارع صدق نمیدر مجهول کردن ای که و قاعده دیگر است

در ساخت مجهول خود تغییراتی  - مضارع اخباری است مقصود،در اینجا  – مضارع فعل معلومِصورت که 
 شود:پذیرد که در ادامه با مثال توضیح داده میرا می

  مضارعمثال برای مجهول در فعل (. 21جدول شمارۀ ) 

 مجهول معلوم
 کوشطگمه موسثملی عه

(ali mosłem makwešêg) 
 کشدعلی، مسلم را می

 کوشِرطگمه /طگکوشیهمه موسثم
(makwešerêg/mmosłem makwešyaêg) 

 شودمسلم کشته می
به  در ذیل از معلوم به مجهول را (21فعل مذکور در جدول شمارۀ )ساختار  تغییرفرایند ، بیشتر فهمبرای 

 :دهیممینشان بیان اجزا  صورت
  کشد: میطگ )شناسه(( + بن مضارعکوش )+  مه )نشان استمرار(فعل معلوم = 

 شود: کشته میشناسه(ساز و مجهولطگ )یه( + بن مضارعفعل مجهول = مه )نشان استمرار( + کوش )
 «:خواردن»مصدر از  مجهولبرای  مثال همچنین

  ←  خورندها را می: آنها میوه(ewân mywaylaga maxwan))معلوم( ن خوهمه گهیلهئوان میوه
 شوند.ها خورده می: میوه(mywaylaga maxweryan) )مجهول( نخوریهگه مهیلهمیوه

 افعال مذکور: ساختار 

                                                           
 هم گویند.« گهالیهمیو» .1

شــایان توجــه اســت کــه ایــن شــیوۀ ســاخت فعــل مجهــول، مربــوط بــه فعــل ماضــی بــود و در فعــل مضارع 
بــه گونــه ای دیگــر اســت و قاعــده ای کــه در مجهــول کــردن فعــل ماضــی وجــود داشــت در فعــل مضــارع 
صــدق نمی کنــد؛ بــه ایــن صــورت کــه فعــل معلــوِم مضــارع – در اینجــا مقصــود، مضــارع اخبــاری اســت - در 

ســاخت مجهــول خــود تغییراتــی را می پذیــرد کــه در ادامــه بــا مثــال توضیــح داده می شــود:

 
 

18 
 

  مثال برای مجهول در فعل ماضی(. 20جدول شمارۀ )
 مجهول معلوم

 مفرد
 لی کوشتموسثم، عه

(mosłem ali kwešt) 
 مسلم علی را کشت

 لی کوشیاعه
(ali kwešyâ) 

 علی کشته شد

 جمع
 خواردن 1گهیلهمیوهان وئ

(ewân mywaylaga xwârden) 
 ها را خوردندآنها میوه

 خوریانمه /نیاخورگه یلهمیوه
(maxweryân /mywaylaga xweryân) 

 ها خورده شدندمیوه
 

 

ای به گونه فعل مضارعدر  و فعل ماضی بود بوط بهرم ،این شیوۀ ساخت فعل مجهول شایان توجه است که
به این  ؛کندفعل ماضی وجود داشت در فعل مضارع صدق نمیدر مجهول کردن ای که و قاعده دیگر است

در ساخت مجهول خود تغییراتی  - مضارع اخباری است مقصود،در اینجا  – مضارع فعل معلومِصورت که 
 شود:پذیرد که در ادامه با مثال توضیح داده میرا می

  مضارعمثال برای مجهول در فعل (. 21جدول شمارۀ ) 

 مجهول معلوم
 کوشطگمه موسثملی عه

(ali mosłem makwešêg) 
 کشدعلی، مسلم را می

 کوشِرطگمه /طگکوشیهمه موسثم
(makwešerêg/mmosłem makwešyaêg) 

 شودمسلم کشته می
به  در ذیل از معلوم به مجهول را (21فعل مذکور در جدول شمارۀ )ساختار  تغییرفرایند ، بیشتر فهمبرای 

 :دهیممینشان بیان اجزا  صورت
  کشد: میطگ )شناسه(( + بن مضارعکوش )+  مه )نشان استمرار(فعل معلوم = 

 شود: کشته میشناسه(ساز و مجهولطگ )یه( + بن مضارعفعل مجهول = مه )نشان استمرار( + کوش )
 «:خواردن»مصدر از  مجهولبرای  مثال همچنین

  ←  خورندها را می: آنها میوه(ewân mywaylaga maxwan))معلوم( ن خوهمه گهیلهئوان میوه
 شوند.ها خورده می: میوه(mywaylaga maxweryan) )مجهول( نخوریهگه مهیلهمیوه

 افعال مذکور: ساختار 

                                                           
 هم گویند.« گهالیهمیو» .1

بــرای فهــم بیشــتر، فراینــد تغییــر ســاختار فعــل مذکــور در جــدول شــمارۀ )21( از معلــوم بــه مجهــول را در 
ذیــل بــه صــورت بیــان اجــزا نشــان می دهیــم:

فعل معلوم = مه )نشان استمرار( + کوش )بن مضارع( + طگ )شناسه(: می کشد 
فعــل مجهــول = مــه )نشــان اســتمرار( + کــوش )بــن مضــارع( + یهطــگ )مجهول ســاز و شناســه(: کشــته 

می شــود
همچنین مثال برای مجهول از مصدر »خواردن«:

ــد   ــا را می خورن ــا میوه ه ــوم( )ewân mywaylaga maxwan(: آنه ــوه ن )معل ــه مه خ ــوان میوه یله گ ئ
ــوند. ــورده می ش ــا خ ــول( )mywaylaga maxweryan(: میوه ه ــه ن )مجه ــه مه خوری ←  میوه یله گ

ساختار افعال مذکور: 
فعل معلوم = مه )نشان استمرار( + خوه ن )بن مضارع و شناسه(: می خورند

فعل مجهول = مه )نشان استمرار( + خوریه ن )بن مضارع و شناسه و مجهول ساز(: خورده می شوند
چنانکــه مشــاهده شــد، در گویــش خزلــی، عنصــر مجهول ســاز در فعــل مضــارع، برعکــس فعــل ماضــی، 

با قاعــده نیســت.
در صــرف فعــل مجهــول در زمــان ماضــی، شناســه بــه اســم )مفعــول جملــه کــه پــس از حــذف فاعــل در 

مسلم خزلی - سکینه آزادی

1  . »میوهیالگه« هم گویند.
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جایــگاه نهــاد قــرار گرفتــه اســت( اضافــه می شــود و خــوِد فعــل مجهــول، شــکل ثابتــی دارد )جــدول شــمارۀ 
22(؛ امــا در مضــارع، شناســه بــه همــراه فعــل می آیــد )جــدول شــمارۀ 23(.

 
 

19 
 

 خورندمیشناسه(: بن مضارع و ن )فعل معلوم = مه )نشان استمرار( + خوه
 دشونمیخورده (: سازمجهول شناسه وبن مضارع و ن )فعل مجهول = مه )نشان استمرار( + خوریه

قاعده برعکس فعل ماضی، باساز در فعل مضارع، چنانکه مشاهده شد، در گویش خزلی، عنصر مجهول
 نیست.

که پس از حذف فاعل در جایگاه نهاد  )مفعول جمله اسم، شناسه به ماضی زماندر  مجهول فعلدر صرف 
(؛ اما در مضارع، 22)جدول شمارۀ  شکل ثابتی دارد ،شود و خودِ فعل مجهولاضافه می (قرار گرفته است

 .(23)جدول شمارۀ  آیدشناسه به همراه فعل می
 

 ماضی زماندر  (. صرف فعل مجهول22جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
 dasem) سم بؤیاده

beŕyâ)دستم بریده شد : 
: (dased beŕyâ) سد بؤیاده

 دستت بریده شد

: (dasê beŕyâ) سط بؤیاده

 دستش بریده شد

 جمع
 dasemân) سمان بؤیاده

beŕyâ)دستمان بریده شد : 
 dasedân) سدان بؤیاده

beŕyâ)دستتان بریده شد : 

: (dasêân beŕyâ) سطان بؤیاده

 بریده شددستشان 

 
 (. صرف فعل مجهول در فعل مضارع23جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
 کوشرممه

(makwešerem) 
 شومکشته می

 ریکوشمه
(makwešeri) 

 شویکشته می

 کوشرطگمه
(makwešerêg) 

 شودکشته می

 جمع
 کوشریممه

(makwešerim) 
 شویمکشته می

 رینکوشمه
(makwešerin) 

 شویدکشته می

 کوشرنمه
(makwešeren) 

 شوندکشته می

 
 فعل و فاعل مطابقت .15

 
 

19 
 

 خورندمیشناسه(: بن مضارع و ن )فعل معلوم = مه )نشان استمرار( + خوه
 دشونمیخورده (: سازمجهول شناسه وبن مضارع و ن )فعل مجهول = مه )نشان استمرار( + خوریه

قاعده برعکس فعل ماضی، باساز در فعل مضارع، چنانکه مشاهده شد، در گویش خزلی، عنصر مجهول
 نیست.

که پس از حذف فاعل در جایگاه نهاد  )مفعول جمله اسم، شناسه به ماضی زماندر  مجهول فعلدر صرف 
(؛ اما در مضارع، 22)جدول شمارۀ  شکل ثابتی دارد ،شود و خودِ فعل مجهولاضافه می (قرار گرفته است

 .(23)جدول شمارۀ  آیدشناسه به همراه فعل می
 

 ماضی زماندر  (. صرف فعل مجهول22جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
 dasem) سم بؤیاده

beŕyâ)دستم بریده شد : 
: (dased beŕyâ) سد بؤیاده

 دستت بریده شد

: (dasê beŕyâ) سط بؤیاده

 دستش بریده شد

 جمع
 dasemân) سمان بؤیاده

beŕyâ)دستمان بریده شد : 
 dasedân) سدان بؤیاده

beŕyâ)دستتان بریده شد : 

: (dasêân beŕyâ) سطان بؤیاده

 بریده شددستشان 

 
 (. صرف فعل مجهول در فعل مضارع23جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 مفرد
 کوشرممه

(makwešerem) 
 شومکشته می

 ریکوشمه
(makwešeri) 

 شویکشته می

 کوشرطگمه
(makwešerêg) 

 شودکشته می

 جمع
 کوشریممه

(makwešerim) 
 شویمکشته می

 رینکوشمه
(makwešerin) 

 شویدکشته می

 کوشرنمه
(makwešeren) 

 شوندکشته می

 
15. مطابقت فعل و فاعل فعل و فاعل مطابقت .15

»مطابقــت فعــل بــا فاعــل از نظــر شــخص و تعــداد، از زبانــی بــه زبــان دیگــر تفــاوت دارد؛ چنانکــه در زبــان 
ژاپنــی، فعــل بــا فاعــل مطابقــت نــدارد. زبــان فارســی از ایــن نظــر دارای شــش ســاخت و زبــان عربــی دارای 
بیــش از 14 ســاخت اســت. زبــان انگلیســی نیــز در زمــان گذشــته ســاده، یــک ســاخت و در زمــان حــال ســاده، 
دو ســاخت دارد. در زبــان کــردی و در برخــی گویش هــا؛ از جملــه گویــش کــردی ایامــی بــه دلیــل فراینــد 
ادغــام، دســتگاه فعــل بــه جــای شــش صیغــه، دارای پنــج صیغــه  اســت« )کریســتال، 2003: 405 و نیــز نــک: 
پالیزبــان، 1391: 121(. همانطــور کــه جــدول شــمارۀ )24( نشــان می دهــد، دســتگاه فعــل در گویــش خزلــی، 

شــش صیغــه دارد:

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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 ،ژاپنی زبان درچنانکه  ؛دارداز زبانی به زبان دیگر تفاوت ، و تعداد شخصاز نظر فعل با فاعل  تطابقم»
 14بیش از دارای عربی  نو زباشش ساخت دارای از این نظر  فارسیان بزندارد.  تطابقمفعل با فاعل 

 .داردت ساخدو  ،ت و در زمان حال سادهساخیک ، در زمان گذشته سادهنیز انگلیسی  زبان. استساخت 
به دستگاه فعل  به دلیل فرایند ادغام، از جمله گویش کردی ایالمی ؛هابرخی گویش و در در زبان کردی

همانطور (. 121: 1391 پالیزبان،نک: و نیز  405: 2003)کریستال،  «است پنج صیغهدارای  جای شش صیغه،
 شش صیغه دارد: ،دستگاه فعل در گویش خزلی ،ددهمی نشان( 24که جدول شمارۀ )

 
 (24جدول شمارۀ )

 شخص
 شمار

 سوم شخص دوم شخص اول شخص

 : گفت(wet) وت ی: گفت(weti) وتی مگفت: (wetem) موت مفرد

 جمع
 وتیمین /موتی

(wetim/wetimin)می: گفت 
 ند: گفت(weten) وتن ید: گفت(wetym) وتین

 
شود که از روی آنها های خاصی به فعل افزوده میفعل و فاعل، شناسه تدر زبان کردی در جریان مطابق»

الزم به  باال ذکر شد.جدول  مثل مواردی که در ؛(98: 1391 )تفرجی یگانه، «توان فاعل را بازیابی کردمی
را به صورت « وتیم»ذکر است که صیغۀ اول شخص جمع در این گویش دو شناسه دارد؛ چنانکه فعل 

 .()وت + یم/ یمین ؛ بنابراین این صیغه، دو شناسۀ جمع داردکنندهم تلفظ می« وتیمین»
 جایگاه فعل در جمله .16

در این گویش  از قواعد نیست؛ چراکه جایگاه فعل در گویش خزلی یدبیا در آخر جملههمیشه  فعل اینکه
 ؛ مانند موارد زیر: کندتغییر می

 

 به دنبالش راه افتادم(: kaftema šunêط )نوه شوفتمکه
با آخر آن اضافه  که «ه» تکواژ .باشداست، گذرا به متمم می در اول جمله آمدهکه  «فتمکه»در اینجا فعل 

  ؛ به ساختار آن بنگرید: است «به»به معنای حرف اضافۀ  ،شده
 (ضمیر متصل) ط( + متمم) نوشو + («به» ۀحرف اضاف)در معنای  «ه»تکواژ +  (فعلفتم )که

 

»در زبــان کــردی در جریــان مطابقــت  فعــل و فاعــل، شناســه های خاصــی بــه فعــل افــزوده می شــود کــه از 
روی آنهــا می تــوان فاعــل را بازیابــی کــرد« )تفرجــی یگانــه، 1391: 98(؛ مثــل مــواردی کــه در جدول بــاال ذکر 
شــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه صیغــۀ اول شــخص جمــع در ایــن گویــش دو شناســه دارد؛ چنانکــه فعــل »وتیــم« 

را بــه صــورت »وتیمیــن« هــم تلفــظ می کننــد؛ بنابرایــن ایــن صیغــه، دو شناســۀ جمــع دارد )وت + یــم/ یمین(.

16. جایگاه فعل در جمله
اینکــه فعــل همیشــه در آخــر جملــه بیایــد در گویــش خزلــی از قواعــد نیســت؛ چراکــه جایــگاه فعــل در ایــن 

گویــش تغییــر می کنــد؛ ماننــد مــوارد زیــر: 

کهفتمهشوونط )kaftema šunê(: به دنبالش راه افتادم
در اینجــا فعــل »که فتــم« کــه در اول جملــه آمــده اســت، گــذرا بــه متمــم می باشــد. تکــواژ » ــه« کــه بــا آخــر 

آن اضافــه شــده، بــه معنــای حــرف اضافــۀ »به« اســت؛ بــه ســاختار آن بنگرید:  
که فتم )فعل( + تکواژ » ه« )در معنای حرف اضافۀ »به«( + شوون )متمم( + ط )ضمیر متصل(

همچنین بنگرید به جایگاه فعل در جملۀ زیر:
ئهوه مهطگهطم )awa maêgae me(: آن را به من می دهد

فعــل در جملــۀ بــاال گــذرا بــه مفعــول و متمــم اســت و »ــهط« کــه به پایــان فعــل اضافه شــده اســت در معنای 
حــرف اضافــۀ »بــه« اســت. اینــک بنگرید به ســاختار ایــن جمله:

ئه وه )مفعول( + مهطگ )فعل( + تکواژ »هط« )در معنای حرف اضافۀ »به«( + م )متمم(

17. فعل و قید زمان
در گویش خزلی به مانند زبان فارسی، قیدهای زمان با فعل جمله، هماهنگی و مطابقت دارند؛ مانند: 

ــان از  ــون« در اصطــاح دســتور زب ــوز و تاکن ــای »هن ــه معن ــان« )hêmân( و »هالیجــا )hâligâ(«: ب »هطم
قیدهــای مختــص اســت و در جمــات زیــر بــا فعــل منفــی بــه کار رفتــه اســت و زمــان »ماضــی نقلــی« را تأویــل 

مسلم خزلی - سکینه آزادی
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بــه »حــال« کــرده اســت: 
 hêmân/ hâligâ wahid ya madrasa( هطمــان/هالیجــاوهحیــدیــهمهدرهســهناتطهســهو

ــت. ــته اس ــه برنگش ــوز از مدرس ــد هن nâtêasaw(«: وحی
ــوز  ــهو )hâligâ nâtêasaw daišt tâ bâremaêaw(: هن ــابارمهط ــتت ــهودهیش ــاناتطهس هالیج

بیــرون نیامــده اســت تــا او را برگردانــم.
ــا فعــل مثبــت هــم همراهــی می کننــد و چنانکــه در مثــال زیــر  گاهــی قیــد زمــان »هطمــان« و »هالیجــا« ب

ــاند:   ــی را می رس ــتگی زمان ــت و پیوس ــان« اس ــود »همچن ــت می ش ــد دریاف ــه از قی ــی ک ــم، معنای می بینی
 hêmân/ hâligâ fera manêa wa eima( هطمــان/هالیجــافــرهمهنطــهوهئیمــهبؤهســن

ــند. ــا برس ــه م ــا ب ــت ت ــده اس ــادی مان ــان زی ــان زم beŕasen(: همچن
 hêmân/ hâligâ züwa( قیــد »هطمــان« و »هالیجــا« در جملــۀ »هطمــان/ هالیجــا زأه، گــؤتــربچیــم
geŕ-e ter beĉim(: هنــوز زود اســت، لحظاتــی دیگــر برویــم« نیــز بــر پیوســتگی و تــداوم در زمــان حــال 

ــت دارد. دالل

»ئمجــا« )emjâ( قیــد زمــان دیگــری در گویــش خزلــی اســت که به معنــای »آنــگاه«، »در آن حالــت«، »پس 
از آن« و .. اســت؛ در واقــع معنــای دقیــق آن را از ســیاق جملــه می تــوان تشــخیص داد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ایــن قیــد معمــوالً در جمــات پرسشــی و گاهــی تعجبــی بــه کار مــی رود. نکتــۀ دیگــر ایــن اســت کــه ایــن قید 
در جمله هــای جوابــی )جماتــی کــه در پاســخ بــه ســخنان شــخص دیگــر بیــان می شــوند( کاربــرد دارد. بــه 

مثال هــای زیــر بنگریــد: 
ئمجا چه کردی؟! )emjâ ĉa kerdi?(: آنوقت چکار کردی؟! )پرسشی و تعجبی(

جملــۀ »ئمجــا چــه؟! )emjâ ĉa?(: عیــب نــدارد، مهــم نیســت«، پرسشــی اســت کــه منتظــر جواب نیســت؛ 
بلکــه غــرض از آن تأکیــد اســت. 

نتیجه گیری
ــن حــال،  ــا گویــش کلهــری اســت و در عی ــی دارای ویژگی هــای مشــترکی ب ــی گویــش خزل دســتگاه فعل
ــز دســتگاه فعــل در گویــش  ــر اســتقال و تمای ــی ب ــن تفاوت هــا را کــه دلیل ــا آن دارد. ای ــز ب ــی نی تفاوت های
خزلــی از دیگــر گویش هاســت، می تــوان در جایــگاه قرارگیــری شناســه ها و نحــوۀ ســاخت و حتــی صــرف 
فعل هایــی چــون: مرکــب، متعــدی، الزم، معلــوم، مجهــول و ... بــه وضــوح دیــد. در برخــی مــوارد، فعل هــا از 
نظــر شــخص و شــمار یکســان هســتند؛ چنانکــه دو صیغــۀ  دوم و ســوم شــخص جمــع در هــر دو وجــه امــر و 
نهــِی حاضــر و امــر و نهــِی غایــب، ســاختار یکســانی دارنــد؛ همچنیــن ایــن پژوهــش نشــان داد که ســاخت فعل 

مجهــول در زمــان ماضــی، بــا قاعــده و در زمــان مضــارع، بی قاعــده اســت. 

ساختار »فعل« در گویش خزلی
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