
  

  

  

  

  

  بررسي تطبيقي كردي ايالمي

  

  دوستان ريميغالمحسين ك

  ت علمي دانشگاه كردستانئعضو هي

  

  

  هاي رايج در استان ايالم گويش كردي و ديگر لهجه

 موقعيت قابل توجهي برخوردار ي رايج در آن ازها ها و گويش استان ايالم از نظر تنوع لهجه

، در شهرستان )فيلي(ون گويش كردي ايالمي هاي گوناگ ن استان عالوه بر لهجهدر اي. است

ن و دره شهر ي دهلراها كنند و در شهرستان اي از زبان عربي صحبت مي اي به لهجه دهلران عده

همچنين در برخي از نواحي شهرستان . نمايند هاي گويش لري تكلم مي برخي به يكي از لهجه

راحتي با ان لري، لكي يا كردي به هرچند گويشور.  لهجة لكي نيز رايج استشيروان و چرداول

يك از  ها مكالمه نمايند و يا به عبارتي هر توانند با گويشوران ديگر لهجه استفاده از لهجة خود مي

ها قابل فهم است ولي لهجة رايج در شهر ايالم از موقعيت  ها براي گويشوران ديگر لهجه اين لهجه

هجة غالب محسوب گردد و ديگر نوان يك لع تواند به ي بهتري برخوردار است و مياجتماع

 يالب از موقعيت اجتماعي بهتر گاه غةبرخورداري اين لهج. ها را تحت تأثير قرار دهد لهجه

 ، اين لهجهگويان محاوره با سخنهنگامهاي رايج در استان  گردد كه سخنوران ديگر لهجه باعث مي

  . ديك كنندزد را به اين لهجه نبيانات خو
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طور علمي و دقيق و گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته  هرايج در ايالم تاكنون بگويش كردي   

برخي از پژوهشگران از اين گونه . قضي نيز در مورد آن بيان شده استو گاهي اظهارنظرهاي متنا

اي از  برخي ديگر گويش ايالمي را گونه  و١اند وان گويشي از زبان كردي ياد كردهزباني تحت عن

دو ي زير به مقايسة اين گويش با ها ر شناساندن بهتر اين گويش در بخش به منظو٢.اند لري دانسته

. يمزپردا ادي و فارسي معيار ميآب همچنين لري خرم) سنندجي(گويش كردي سوراني و اردالني 

با هاي زباني را از لحاظ دستگاه واجي، ساختار هجا، تطابق فعل  سعي خواهيم كرد كه اين گونه

ر گويش كردي ايالمي نسبت ربرد اصطالحات و واژگان مقايسه كنيم تا موقعيت و ساختا، كافاعل

  . تر گردد ارسي روشني منطقه غرب كشور و زبان فها ترين گويش به رايج

  

  دستگاه واجي

ين تعداد در هر زبان يا ي بشري شناسايي شده است و از ميان اها  واج در زبان١٤٠حدود تعداد 

ي ها  و گويشها در زبان. گيرد مورد استفاده قرار ميواج  ٤٠ تا ٣٠سط بين طور متو گويشي به

 در همين حال ممكن است . مشترك هستندها ايراني، تعدادي از اين اصوات بين همة گويش

. شود نمي مشاهده ها د و در ديگر گويشين اصوات مختص يك گونة زباني باشتعدادي از ا

در / v/عنوان يك واج مستقل و متمايز از صوت  به/ w/ ، صوتبراساس تحقيقات به عمل آمده

هايي مشاهده مي گردد  در هر سه گويش واژه. كاربرد داردي سوراني، اردالني و ايالمي ها گويش

ايز معنا و تشكيل جايي باعث تم هاست و اين جاب/ v/ جاي هب/ w/ كار رفتن هكه تنها تفاوت آنها ب

همچنين در هر سه گويش . دهند ه تشكيل ميني جفت كمحگردد يا به اصطال كلماتي جديد مي

 كاربرد دارد و در اين عنوان دو واج مستقل  به،ساده» ر«مشدد و » ر« به دو صورت /r/» ر«صداي 

 يافت كه اختالف آنها فقط به خاطر اختالف اين دو واج است و اين هايي توان واژه  ميها گويش

به همين . گردد واژة جداگانه و يا جفت كمينه مي دو تفاوت منجر به اختالف معنا و تشكيل

 قابل تلفظ است و ها ساده در اين گويش» ل«پهن و » ل«به دو صورت / L/» ل«ترتيب صداي 

 هم ،عالوه بر اينها. گردد  ميها شكيل جفت كمينه در اين گويشهمانند موارد پيشين موجب ت

د يكسان دارد و موجب تمايز معنا  در هر سه گويش كاربرممدود» ي«هم و مجهول » ي«



 

  

415   بررسي تطبيقي كردي ايالمي
  

ي كردي كاربرد يكسان ها  مذكور در اين قسمت در كلية گويشيها واج ةاينكه مجموع. گردد مي

يعني . هاي زباني محسوب گردد  يك ويژگي مشترك و مختص اين گونهعنوان تواند به  مي،دارند

د بلكه در  يكسان دارشت واج وجود دارد و كاربردي كردي اين هها نه تنها در همه گويش

پس . اين هشت واج چنين كاربردي ندارند گيلكي  وفارسي، لري ايراني ديگر اعم از يها گويش

ي كردي ها اين اصوات ايالمي به ديگر گويشگرفت كه از لحاظ وجود و كاربرد، توان نتيجه  مي

د اشاره در اين جز اصوات مور ه ناگفته نماند كه ب٣.تر است تا هر گويش ايراني ديگر نزديك

 فارسي و ي ايراني مانندها  بقية اصوات مورد استفاده در گويش ايالمي در ديگر گويش،قسمت

  . لري نيز كاربرد دارند

  

  ي هجاييها ساخت

دانند و تا حدود   هجاها در واژگان زبان خود را ميسخنوران يك زبان تعداد هجاها و مرز بين

اين امر بيانگر اين واقعيت است كه علم . آنها اتفاق نظر دارند و مرز بين زبادي بر سر تعداد هجاها

اي  عده.  دانش زباني سخنوران يك زبان است جزء، گفتارةبه تعداد هجا و مرز بين آنها در زنجير

ت هجا را يك واحد آوايي متشكل از يك يا چند صوت كه در مركز آن يك مصوت يا يك صو

ز يك  و برخي ديگر هجا را يك واحد آوايي بزرگتر ااند شبه مصوت قرار دارد تعريف كرده

پژوهشگران ديگري به رابطة يك به يك بين تعداد قبض  ٤.دانند صوت و كوچكتر از يك واژه مي

نگرند  رخي از جنبة شنيداري به موضوع ميكنند و ب و تعداد هجاها در گفتار اشاره ميو بسط سينه 

) ها مصوت (م تفاوت دارند و هميشه رساترين اصواته گويند كه اصوات از نظر رسايي با و مي

اد هجاها در زنجيرة توان به تعد  پس از روي ميزان رسايي اصوات مي.گيرند در مركز هجا قرار مي

جود يك هجا و) رساترين گروه اصوات(بدين صورت كه به ازاي هر مصوت . گفتار پي برد

  ٥.دارد

نند داراي توا  باال به هجا در جاي خود ميي متفاوتها هرچند هريك از تعاريف و نگاه  

منظور از .  ما در اين مقاله ساخت هجا است اما موضوع مورد عالقة،داهميت و قابل تأمل باش

ساخت هجا اين است كه يك هجا داراي چه اجزايي است و نحوة تركيب و ترتيب قرار گرفتن 
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يب اجزاء يك ساخت هجايي كگيري و تر نه است و چه قوانيني بر نحوة شكلاجزاي آن چگو

ي ها بانبه عمل آمده در مورد هجا در زي ها شناسان براساس مطالعات و بررسي ؟ واجحاكم است

ترسيم شده است، از دو ) ١( كه در نمودار طور اند كه هر هجا همان مختلف به اين نتيجه رسيده

شود و جزء دوم يعني  يتشكيل م» )Rhyme(ميانه «و » )Onset(آغازه «ي ها جزء آوايي به نام

  : شود تقسيم مي» )Coda(پايانه «و » )Peak(قله «خود به دو جزء » ميانه«

١(  

  هجا

            آغازه                                                ميانه                                            

       قله                                                   پايانه                   
                                     C

6
                                    V                                            C              

  

د صامت ي خاص هر زبان يك يا چنها بنابراين در آغازه و پايانه بسته به نوع و ويژگي  

توجه به تعداد  ي كردي ايالمي، اردالني و سوراني باها در گويش. ن است وجود داشته باشدممك

   :گردد جا، شش ساخت هجايي زير مشاهده ميي موجود در آغازه و پايانة هها صامت

  

  )١(جدول 
  معني  سوراني  اردالني  ايالمي  ساخت هجا  رديف

١  CV  كي  Ki  كي  Ki  كي  Ki  چه كسي  

٢  CVC  دار  dār  دار  dār  دار  dār  درخت  

٣  CVCC  هه لم  hałm  حه لم  hałm  حه لم  hałm  بخار  

٤  CCV  جيا  jyā  جيا  jyā  جيا  jyā  جدا  

٥  CCVC  گيان  gyān  گيان  gyān  گيان  gyān  جان  

٦  CCVCC  خوارد  xwārd  خوارد  xwārd  خوارد  xwār  خورد  

  

  ؛در آغازه و بدون صامت در پايانه، يك صامت ١در ساخت هجايي رديف 

  ه؛ آغازه و يك صامت در پايان، يك صامت در٢ساخت هجايي رديف در 
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  ؛مت در آغازه و دوصامت در پايانه، يك صا٣در ساخت هجايي رديف 

  ؛در آغازه و بدون صامت در پايانه، دو صامت ٤در ساخت هجايي رديف 

  ؛مت در آغازه و يك صامت در پايانه، دو صا٥در ساخت هجايي رديف 

  .ر آغازه و دو صامت در پايانه، دو صامت د٦ در ساخت هجايي رديف

 بلكه نحوة تشكيل ، نيستها هاي مشترك در اين گويش مهم است واژه) ١(آنچه در جدول   

 در قلة هر هجا يك مصوت هاي زباني است، مثالً ي هجايي در اين گونهها اجزاي ساختهجا و 

 صامت دوم در آغازة هجا ٦ا  ت٤ي ها در ساخت.  وجود دارد)C(و يك يا چند صامت ) V (يا

تواند در اين جايگاه قرار  باشد و هيچ صامت ديگري نمي/ v/يا / w/ بايد يكي از اصوات ضرورتاً

شود و اين هجاها فقط از   از يك، دو يا چند هجا تشكيل ميها اي در اين گويش هر واژه. گيرد

جايي با اين ش ساخت هاين ش. كنند ميپيروي ) ١(يكي از شش ساخت معرفي شده در جدول 

يعني هيچ گويش ايراني ديگري داراي اين . هاي كردي مذكور هستند  مختص گويشها ويژگي

باشد و هيچ گويش كردي در ايران وجود ندارد كه  داد ساخت هجا با اين خصوصيات نميتع

در فارسي و لري برخالف . مذكور با همة خصوصيات آنها نباشدي هجايي ها داراي ساخت

بدين معني كه هر هجايي در اين دو . مي فقط سه ساخت هجايي وجود دارد كردي ايالگويش

 ة كلمبراي مثال. گردد مي تلفظ ١ در جدول ٣ تا ١صورت يكي از سه نوع ساخت  هگونه زباني ب

با يك » كار«، كلمة CVبا يك صامت در آغازه و بدون صامت در پايانه داراي ساخت هجايي » ما«

با يك » كارت« و كلمة CVC و يك صامت در پايانه داراي ساخت هجايي صامت در آغازه

ا هجايي هيچ كلمه ي.  استCVCCصامت در آغازه و دو صامت در پايانه داراي ساخت هجايي 

 ١ در جدول ٦ تا ٤ در ي هجايي مانند آنچهها شود كه داراي ساخت در فارسي و لري يافت نمي

ي هجايي ها  نتيجه گرفت كه كردي ايالمي ازنظر وجود ساختتوان با اين تفسير مي. داريم باشد

 سه ساخت ي لري و فارسي كه فقطها ي سوراني و اردالني است و با گويشها همانند گويش

  . هجايي دارند متفاوت است
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   فاعل باتطابق فعل 

جمع تطابق فعل با فاعل از لحاظ صرف فعل براي تعيين اينكه فاعل چندم شخص مفرد، مثني يا 

، در فارسي فعل براي ا فاعل تطابق نداردبدر ژاپني فعل . اني به زبان ديگر متفاوت استبباشد از ز

، در انگليسي در زمان گذشته ساده به يك صورت و در زبان حال ه شش صورتتطابق، با فاعل ب

چون صرف فعل . گردد  صورت صرف مي١٤فرانسه به بيش از ساده به دو صورت و در عربي و 

است ) Morpho-syntactic( نحوي -براي ايجاد تطابق بين فاعل و فعل يك ويژگي صرفي

  . گردد دچار تغيير و تحول نميبرخالف واژگان يك زبان به آساني 

ش صورت ايراني مانند فارسي و لري كه فعل در آنها به شديگر ي ها برخالف گويش  

براي روشن . گردد ق با فاعل به پنج صورت صرف ميطاب براي تصرف مي گردد، در كردي فعل

  : راني در زير توجه فرماييددر چند گونة زباني اي» گفتن«و » رفتن «شدن اين نكته به صرف افعال

  

  ) آبادي خرم(در لري » رفتن«و » گفتن« صرف افعال -الف

  

  )٢(جدول 

  
  فعل رفتن  فعل گفتن  شخص و شمار

  got-em  rat-em  اول شخص مفرد

  got-i  rat-i  وم شخص مفردد

  got  rat  سوم شخص مفرد

  got-im  rat-im  اول شخص جمع

  got-id  rat-id  دوم شخص جمع

  got-en  rat-en  سوم شخص جمع

  

  در فارسي » رفتن«و » گفتن« صرف افعال -ب
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  )٣(جدول 

  
  فعل رفتن  فعل گفتن  شخص و شمار

  goft-am  raft-am  اول شخص مفرد

  goft-i  raft-i  دوم شخص مفرد

  goft  raft  سوم شخص مفرد

  goft-im  raft-im  اول شخص جمع

  goft-id  raft-id  دوم شخص جمع

  goft-and  raft-and  سوم شخص جمع

  

  در اردالني و سوراني» رفتن«و » گفتن« صرف افعال -ج

  

  )٤(جدول 

  
  فعل رفتن  فعل گفتن  شخص و شمار

  wot(got)-em  royšt(cu)-m  اول شخص مفرد

  got)-i(wot  royšt(cu)-i   شخص مفرددوم

  wot(got)  royšt(cu)  سوم شخص مفرد

  wot(got)-in  royšt(cu)-in  اول شخص جمع

  wot(got)-en  royšt(cu)-en  دوم شخص جمع

  wot(got)-en  royšt(cu)-en  سوم شخص جمع

  

  در ايالمي » رفتن«و » گفتن« صرف افعال -د
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  )٥(جدول 

  
   رفتنفعل  فعل گفتن  شخص و شمار

  wet-em  ceg-m  اول شخص مفرد

  wet-i  ceg-i  دوم شخص مفرد

  wet  ceg  سوم شخص مفرد

  wet-im  ceg-im  اول شخص جمع

  wet-en  ceg-en  دوم شخص جمع

  wet-en  ceg-en  سوم شخص جمع

  

ا ، سوراني و ايالمي يك تفاوت عمده بي اردالنيها توان دريافت كه گويش با كمي دقت مي  

ي ها و فارسي دارند و آن اين است كه در فارسي و لري شش صيغه و در گويشي ي لرها گويش

دوم شخص و سوم شخص مفرد به دو ) ٣(و ) ٢(در جدول .  فعلي وجود داردةكردي پنج صيغ

و سوم شخص جمع به يك صورت صرف دوم شخص ) ٥(و ) ٤(صورت ولي در جدول 

كردي هاي زباني   نحوي گونه-ي صرفيها گيهم تفاوتي ندارند و اين يكي از ويژ شوند و با مي

  . ايالمي نيز داراي چنين ويژگي استاست و گويش 

  

  الحاتطاص

تركيب متفاوت شود كه مجموع معاني اجزاي آنها با معناي كلي  ت ميف تركيباتي ياها در همة زبان

 به شوخي كردن و شوخي كردن«به معناي » سر به سر گذاشتن«عبارت  در فارسي است، مثالً

ندارد و به » گذاشتن«و فعل » سر «ةو معني كل عبارت هيچ ربطي با كلم»  استرقصد اذيت و آزا

به اين نوع تركيبات .  عبارت و كل معناي آن وجود نداردعبارتي هيچ رابطة منطقي بين اجزاي

كه آن لحاظ اهميت دارند ، اصطالحات از هاي زباني بندي گونه در دسته. شود گفته مي» اصطالح«

نظر احتمال و تصادف خيلي بعيد  شوند و از ر كندتر از واژگان دچار تغيير مي، بسيااصطالحات

هم تركيب شوند  طور اتفاقي با  چند صد هزار واژه در يك زبان بهاست كه دو يا چند واژه از ميان
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 پس هرگاه دو گونة زباني داراي. كار بروند  متفاوت از معاني اصلي خود بهو به مفهومي

نگارندة اين . هم قرابت دارند نظر تاريخي و ريشه با اصطالحات مشترك باشند به احتمال قوي از

وده است كه در هر سه سطور، در مشاهدات شخصي خود به اصطالحات فراواني برخورد نم

توجه به تركيبات و معناي  اين اصطالحات با. روند كار مي يالمي به، اردالني و اگويش سوراني

مانند فارسي و لري كاربرد ي ايراني ها ي كردي هستند و در ديگر گويشها تص گويشآنها مخ

ز قرابت اي ا تواند نشانه ي كردي مورد مطالعه ميها  در گويشوجود اصطالحات مشترك. ندارند

ه از اين اصطالحات در زير توجه خوانندگان را به دو گون. اي باشد آنها از نظر تاريخي و ريشه

  : يمنماي جلب مي

  :  اصطالح ايالمي-الف

  . )mar hāya bān-e ? āgeraw(مه ر هايه بان ئاگره و 

  ؟ مگر روي آتش هستي: معني تحت لفظي

  ؟ چقدر عجله داري: معني اصطالحي

ردالني و سوراني ي اها اين اصطالح با همين تركيبات و با اندك تفاوت تلفظي در گويش  

  . نيز كاربرد دارد

  :  اصطالح ايالمي-ب

  . )xās hurd-aw bu ali(و بوو ئه لي  خاص هورده

  » خوب به آن خرد بشو«: معني تحت لفظي

  » خوب به آن دقت كن«: معني اصطالحي

  :و سوراني اصطالح اردالني -ج

   )  werd-aw bu(و بوو  ورده

  » خرد بشو«: معني تحت لفظي

  » دقت كن«: معني اصطالحي
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 ج مشاهده -الفموارد طالحاتي مانند آنچه در ي كردي از لحاظ اصها تفاوتي كه گويش  

ي ها تواند، بيانگر نزديكي گويش  مانند فارسي و لري دارند نيز ميي ايرانيها ديگر گويش كرديم با

  . ي كردي باشدها يالمي به ديگر گويشكردي جنوبي مانند گويش ا

  

  واژگان و كلمات 

كه جمالت و عبارات براساس قواعد نحوة در هر زبان و گويشي تعدادي واژه و كلمه وجود دارد 

دتر از اصوات،  واژگان زوها در تحول و تغيير زبان. گردند  آن زبان از اين واژگان تشكيل ميخاص

هاي  گردند و در پديدة وامگيري گونه اژگاني و نحوي دستخوش دگرگوني مي، قواعد وجمالت

ل از يك  از ديگر واحدهاي زباني قابل انتقازباني از يكديگر، واژگان اولين كانديدا هستند و زودتر

دهد كه واژگان كردي ايالمي  شاهدات نگارندة اين سطور نشان ميم. زبان به زبان ديگر هستند

لغات و . شبيه هستندي كردي يا به واژگان فارسي ها بسته به حوزة كاربرد آنها به واژگان گويش

هاي طبيعي در گويش ايالمي در بسياري  هكشاورزي، دامداري و پديد  كلمات مربوط به حوزة

براي مثال به . ارد و با لغات فارسي تفاوت داستموارد به واژگان كردي سوراني و اردالني شبيه 

  : توجه فرمائيد٦ان مذكور در جدول واژگ

  )٦(جدول 

  
  فارسي  اردالني  سوراني  ايالمي

gisk  gisk  gisk  بزغاله  

tütek  tutek  tutek  توله (بچة سگ(  

bāy  bāy  bāy  باد  

gwān  gwān  gwān  پستان حيوان  

dār  dār  dār  درخت  

jāř  jāř  jāř  زمين آيش  

xori  xuri    پشم گوسفند  
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ي سوراني و اردالني شبيه هستند ها  واژگان ايالمي به واژگان گويش٦هرچند در جدول   

ري موارد به يانشيني گويش ايالمي در بسمربوط به حوزة اداري و زندگي شهرولي در واژگان 

   : توجه كنيد٧هاي مذكور در جدول  براي مثال به نمونه. زبان فارسي شبيه است

  

  )٧(جدول 

  
  اردالني  سوراني  فارسي  ايالمي

?ostād  استاد  māmustā  māmustā  

taqča  طاقچه  rifha    

qāšuq  قاشق  kāwček  kāwček  

kełās  كالس  kełās  kełās  

?ajoř  آجر  xešt-ê  sur    

wakil  وكيل  nāwinar    

řa?is  رئيس  sarak    

sāxtemān ساختمان  xanu    

  

اني سعي بهاي ز  مشترك كردي ايالمي با ديگر گونهيها در اين نگاه اجمالي به ويژگي  

ي زبان ها مندان به گويش عالقهي زباني استفاده كنيم و برخالف بسياري از ها  از مالكفقطكرديم 

زي باشد براي اميد است اين مقالة كوتاه آغا.  زباني دوري كرديمي غيرها  از استناد به مالككردي

  .دهندمند به اين موضوع اين راه را ادامه  ري در اين راه و صاحبنظران عالقهت كارهاي مفيد و عميق

و رخزادي ) ١٣٦٢(براي جزئيات صرف افعال در دو گرايش اردالني و سوراني به كلباسي 

  . رجوع كنيد) ١٣٧٩(
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