
  

  

  

  

  

  ي رايج در استان ايالم و زبان فارسيها ي آوايي گويشها همانندي

  

  اله پاليزبان   كرم

  شناسي كارشناس ارشد زبان

  

  

 مقدمه

 دقيقه طول شرقي از ١٠ درجه و ٤٨ دقيقه تا ٢٤ درجه و ٤٥استان ايالم در غرب كشور، بين 

ان كرمانشاه، از جنوب با استان اين استان از شمال با است. النهار گرينويچ واقع شده است نصف

خوزستان و كشور عراق، از شرق با استان لرستان و قسمتي از خوزستان، و از مغرب با كشور 

  .عراق همسايه است

شناسان آن را در  كردي زباني است كه زبان.  كردي است، ساكنان استان ايالمةگويش عمد  

ي استان ايالم ها نكه به بررسي نظام آوايي گويشپيش از آ. اند غربي قرار داده هاي شمال زمرة زبان

. شود ويژه ايالم اشاره مي هاي مختلف زبان كردي در كشور و به بندي گونه بپردازيم به تقسيم

ي مختلف زبان كردي از يكسو و پراكندگي گويشوران آن در كشورهاي مختلف ها وجود گويش

ي ظاهر ساراي. تلفي دربارة آنها ارائه شودي مخها بندي  باعث شده است تا تقسيم،از سويي ديگر

  :شرح زير تقسيم كرده است  ي كردي را بر حسب موقعيت جغرافيايي بهها گويش
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اين گويش در مناطق . كه شامل گويش كرمانجي و فروع آن است: غربي كردي شمال -١  

اسان، مناطقي هايي از كردستان عراق، آذربايجان ايران و شمال خر كردنشين تركيه، سوريه، بخش

  .ي ارمنستان، آذربايجان، گرجستان و تركمنستان رايج استها از جمهوري

كه شامل گويش سوراني و شعبات آن است و در كردستان عراق و ايران : كردي شمالي -٢  

  .شود هايي از استان كرمانشاه و آذربايجان غربي بدان تكلم مي و بخش

ست و گويشورانش در اورامانات ايران و عراق كه شامل گويش هوراني ا: كردي مركزي -٣  

  .اند پراكنده

  .كردي جنوبي كه شامل كلهري، فيلي و لكي است -٤  

هاي مختلف كردي جنوبي  كنند گونه آنچه كه در اغلب مناطق استان ايالم بدان تكلم مي  

 جز استان خراسان است كه كردي جنوبي در واقع گويش كردهاي شيعه مذهب ايران به. است

  :عبارتند از

ي ايوان، ها كردي كلهر كه در كرمانشاه و مناطقي از استان ايالم از جمله شهرستان -١  

ي قروه و بيجار در جنوب ها همچنين در شهرستان. شيروان چرداول و بخش چوار رايج است

  .كنند  تكلم ميگونه يناستان كردستان بد

رستان، كرمانشاه، همدان و ايالم گويشوران ي لها  استانازاي  در سطح نسبتاً گسترده: لكي -٢  

اي از آن قلمداد شده است؛ حال آنكه، نظام  اين گويش اغلب به اشتباه لري يا شعبه. بسياري دارد

دهد كه  ي ديگر نشان ميها ي فرهنگي و بسياري از ويژگيها آوايي، واژگان و نحو و نيز سنت

  .برجسته از زبان كردي است  اصيل ويلكي گويش

 مردم استان ايالم از جمله طوايف عمده و قديمي آن است كه با ةگويش عمد: فيلي -٣  

اي از مناطق  ي عمدهها  بخش وي ايالم، مهران، سرابله، بدرهها اندك اختالفاتي در شهرستان

جنوبي استان مانند دهلران، دره شهر، آبدانان و مناطقي از كشور عراق نظير مندلي و خانقين بدان 

  .كنند تكلم مي
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  : ترين آنها عبارتند از هاي گوناگوني است كه مهم در استان ايالم گويش فيلي داراي لهجه

  ؛ي ايالم و مهرانها شهرستان در: ملكشاهي -١

  ؛هايي از شهرستان شيروان چرداول بخش در: خزلي -٢

  ؛ي آبدانان، دره شهر و دهلرانها در شهرستان: آبداناني -٣

  ؛ي ايالم، مهران و شيروان چرداولها در شهرستان: ايالمي -٤

  . در بخش بدره از شهرستان دره شهر و مناطقي از بخش شيروان:اي بدره -٥

ي ايراني نشان ها ي مختلف زبان كردي و رابطة آنها را با ديگر زبانها  گويش.١شكل   

اي از  گونه بهيز هاي ياد شده از زبان كردي، در مناطق جنوبي استان ايالم ن عالوه بر گونه. دهد مي

در شهرستان دهلران و نيز شهر ايالم گويشوران اين گونه شود كه اغلب  زبان عربي تكلم مي

 اي از زبان عربي گونه به همچنين در بخش شيروان از شهرستان شيروان چرداول .ساكن هستند

وجه است شناختي در خور ت شود كه از حيث مطالعات زبان  تكلم ميآميخته با گويش كردي فيلي

عالوه بر اين در . كه متأسفانه تاكنون در اين مورد هيچ پژوهشي صورت نگرفته است

   . دره شهر و آبدانان گويش لري نيز رايج است،هاي دهلران شهرستان
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 واج آن ٢٧ واج است كه ٣٥ي كردي رايج در استان ايالم متشكل از ها ظام آوايي گويشن  

   .ند واج نيز واكه هست٨همخوان و 

  



 

  

  شناسي ايران هاي ايراني و زبان زبان98

  ها همخوان: الف

  (Plossive)ي انفجاري ها همخوان -1

 با مانعي بسته كه عبارت ها  جريان هوا در مسير خود از حنجره تا لبها هنگام توليد اين همخوان

آيد و ناگهان بر اثر  كند و جريان هوا بند مي از به هم چسبيدن دو اندام گفتار است، برخورد مي

گردد و آوا توليد  صورت يك نوع انفجار رها مي هگي باز شده و هوا بفشار هواي بند آمده، گرفت

  .شود مي

ي كردي در استان ايالم، از روش جفت كمينه در ها ي گويشها به منظور معرفي همخوان  

 در سه موضع ياد شده اثبات ،سه موضع آغازي، مياني و پاياني استفاده شده است تا تقابل هر واج

  .شود

  ١ -١-/P/در زبان فارسي»پ«با عالمت نوشتاري (ن انفجاري، دولبي، بيواك  همخوا (  

/pal/) شاخه(، /kal/) ورودي( ؛/čapəÍa/) كف( ،/čakəÍa/) قراضه( ؛/pup/) تاج ماكيان(، /put/ 

  .)حلبي(

مانند كلمات پاك، سپر و . شود اين واج در زبان فارسي نيز با همان جايگاه دولبي توليد مي  

  .توپ

  ١ -٢-/b/ در زبان فارسي»ب«با عالمت نوشتاري ( همخوان انفجاري، دولبي، واكدار (  

/bān/) باال(، /mān/) ماديان( ؛/šərābi/) رنگ صورتي(، /šərāwi) ؛ )مست و ميخواره/zib/ 

  .)وحشت (/ziq/ ،)زيپ(

  . مانند باك، گبر و جيب،شود ها توليد مي  در زبان فارسي نيز با همين ويژگي/b/واج   

  ١ -٣-/t/ در زبان »ط« و »ت«با عالمت نوشتاري (ك اهمخوان انفجاري، دنداني، بيو 

  )فارسي

/tuž/) اليه نازك(، /duž/) دوخت( ؛/čata/) راهزن(، /čapa/) دسته( ؛/mərt/) پوست(، /mərk/ 

  .)آرنج(

  .تار، رتيل و بخت:  مانند،ي ذكر شده استها  داراي ويژگي/t/در زبان فارسي نيز همخوان   

  ١ -٤-/d/ در زبان فارسي»د«با عالمت نوشتاري ( همخوان انفجاري، دنداني، واكدار (  
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/dāÍ/) كركس(، /tāÍ/) رشته( ؛/wāda/) وعده(، /wāta/) گفته( ؛/zəd/) ضد(، /zət/) برجسته(.  

زبان فارسي مانند دل، سده و  در. گونه تفاوتي ندارد  در زبان كردي با زبان فارسي هيچ/d/واج 

  .مرد

  ١ -٥-/k/ در زبان فارسي»ك«با عالمت نوشتاري (ي، بيواك مهمخوان انفجاري، نرمكا (.  

/kəl/) ارسال(، /pəl/) چرخش( ؛/təka/ )چكه( ،/təga) /فحلي( ؛/lak /)مكان( ،/lat/) بخش(.  

  . مانند كار، سكه و نيك. داراي ويژگي ياد شده است/k/در زبان فارسي واج   

  ١ -٦-/g/ در زبان فارسي»گ«با عالمت نوشتاري (ي، واكدار ماري، نرمكاهمخوان انفج (.  

/gap/) بزرگ(، /qap/) گاز( ؛/jəgÍa/) مقدار كم(، /jəqÍa/) قابلمه( ؛/zəg/) شكم(، /zəq/) باتالق(.  

  .ي ياد شده استها  در زبان فارسي مانند كلمات گاري، نگاه و بزرگ داراي همان ويژگي/g/واج 

  ١ -٧-/q/  در زبان فارسي»غ« و »ق«با عالمت نوشتاري (انفجاري، مالزي، بيواك همخوان (  

/qwəl/) پا(، /gwəl/) خوشه( ؛/čaqyān/) شكفتن(، /čakyān/) باز شدن( ؛/māq/) خيره( ،/māk/ 

  .)سوراخ بيني(

 در زبان كردي با زبان فارسي در اين است كه در زبان فارسي اين واج /q/تفاوت واج   

هاي اين   نمونه.واك است ي رايج در استان ايالم اين واج بيها ل آنكه در گويشواكدار است حا

  .واج در زبان فارسي عبارتند از كلمات قند، نقاب و بوق

  ١ -٨-/ə/  در زبان »ع«و » ئ«با عالمت نوشتاري (همخوان انفجاري، چاكنايي، بيواك 

  .)فارسي

/əāwəs/) آبستن (/tāwəs/،) طاووس(.  

شود و   تنها در ابتداي واژه ظاهر مي/ə/ كردي رايج در استان ايالم همخوان يها در گويش  

   :مانند. شود  حذف ميقرضيهاي  در ميان يا پايان واژه

/jamə/            [jam]»    جمع«  

/zaəf/            [zāf]»    ضعف«  

عاشورا، مؤمن، متعهد، جزء توان به آب،   ميهستند /ə/هاي رايج زبان فارسي كه داراي واج  از واژه

   .و فرع اشاره كرد
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 (Fricative)هاي سايشي  همخوان -2

صورت   هوا هنگام عبور از گذرگاه صوتي در نقطة توليد واج كه بهها براي توليد اين همخوان

ي سايشي گويش كردي ايالمي ها همخوان .شود مجراي تنگ درآمده است، با سايش خارج مي

  :عبارتند از

  ٢ -١-/f/  درزبان فارسي»ف«با عالمت نوشتاري (همخوان سايشي، لب و دنداني، بيواك (.  

/fika/) سوت( ،/hika/) قهقهه( ؛/hufaÍ/) آدم الفزن و بلوف(، /hukaÍ/) ؛ )گوساله نر دو ساله/šif/ 

  .)همراه، رقيب (/šik/ ،)نوعي حشره(

انند كلمات نوين، نفر و  م.ي ذكر شده استها  داراي ويژگي/f/در زبان فارسي نيز واج   

  .كيف

  ٢ -٢-/S/  در »ص« و »ث«، »س«ي نوشتاري ها با عالمت(همخوان سايشي، لثوي، بيواك 

  .)زبان فارسي

/sāq/ )تندرست(، /zāq/) خيره(؛/hasār/ ) حياط(،/hašār/  )مخفي(؛ /fis/) خيس(، /fiz/) افاده(.  

 مانند كلمات سيني، ثابت، صابر، .تدر زبان فارسي هم واج ياد شده داراي همين مشخصات اس

  .دست، مثال، مصطفي، فارس، لوث و خاص

  ٢ -٣-/z/  در زبان »ذ« و »ض«، »ظ«، »ز«با عالئم نوشتاري (همخوان سايشي، لثوي، واكدار 

  .)فارسي

/zyam/) زخم(،/syam/  )هيبت و ترس( ؛/gəzəŋ/) جارو(، /gəžəŋ/) دكمه(؛/wāz/  )باز( ،/waž/ 

  .)مضطرب(

الم با زبان فارسي تفاوتي ندارد و در زبان يي رايج در استان اها وليد اين واج در گويشت  

زيبا، ظاهر، ضمير، ذكر، ناگزير، مظهر، رضا، راز، : توان به اين كلمات اشاره كرد مي فارسي نيز

  .لحاظ، مريض و شاذ

  ٢ -٤-/Š/ش /šān/) كنار(، /žān/) درد( ؛/pərša/) تكه(، /pərsa/) ؛) سوگواري زنانهمراسم 

/kawš/) كفش(، /kaws/) ناوديس(.  

  . در زبان فارسي عبارتند از كلمات شير، مشهد و نيش/š/ج ايي رها مثال  
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  ٢ -٥-/Ž/در زبان فارسي» ژ«با عالمت نوشتاري ( كامي، واكدار - همخوان سايشي، لثوي(.  

)/žār) بينوا(، /šār/) شهر( ؛/wəžin/) بيختن(،/wəšin/ ) دوشيدن(؛ /məž/) زغال مشتعل(، /məz/ 

  .)مزد(

  .هاي اين واج در كلمات فارسي عبارتند از ژاله، نژاد و دژ نمونه  

  ٢ -٦-/x/  در زبان فارسي»خ«با عالمت نوشتاري (همخوان سايشي، مالزي، بيواك (  

/xāmi/) خام(، /šāmi/) هندوانه( ؛/səxt/) غرامت(،/səft/ ) محكم( ؛/rêx/) سنگريزه(، /rêš/ 

  .)زخم(

هاي اين واج در زبان فارسي  ي ايالمي همانند زبان فارسي است نمونهها  در گويش/x/واج   

  .عبارتند از خوب، نخود، ميخ

  ٢ -٧-/h/  در زبان فارسي»ه« و »ح«با عالئم نوشتاري (همخوان سايشي، چاكنايي، بيواك (.  

/hawr/) زمين پست(، /xawr/) منهدم(؛/nəhāt/ ) بد شانسي(، /nəšāt/) بلندي(.  

 در پايان هجا يا واژه /h/ي كردي رايج در ايالم همخوان ها برخالف زبان فارسي، در گويش  

هامون، حرارت، سهيل، تحيت، ماه و : هاي اين واج در زبان فارسي عبارتند از نمونه. گيرد قرار نمي

   .تسبيح

  (Affricate) سايشي -ي انفجاريها همخوان -3

شود، سپس با يك  ، ابتدا راه عبور هوا در محل توليد مسدود ميها ين همخواندر هنگام توليد ا

رود و بقية هوا به تدريج و  صورت يك انفجار ماليم بيرون مي فشار، مقداري از هواي فشرده به

ي كردي رايج در استان ها  سايشي گويش-ي انفجاريها همخوان. شود همراه با سايش خارج مي

  :ايالم عبارتند از

٣ -١-/č/ در زبان »چ«با عالمت نوشتاري ( كامي، بيواك - لثوي، سايشي-همخوان انفجاري 

  .)فارسي

/čin/) گروه(، /šin/) شيون( ؛/bəlača/) جرقه(، /bəÍāja/) عجيب( ؛/pərč/) گيسو(، /pərt/ 

  .)پرتاب(
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چم و مانند كلمات چيدن، پر. هاي ياد شده است واج داراي ويژگياين در زبان فارسي نيز   

  .پيچ

٣ -٢-/j/ در زبان » ج«با عالمت نوشتاري ( كامي، واكدار - سايشي، لثوي-همخوان انفجاري

  .)فارسي

/jən/) جن(، /žən/) زن( ؛/wəjāx/) عزيز و گرامي(، /wəÍāx/) دراز گوش( ؛/marj/) بندي شرط(، 

/marz/) مرز(.  

توان به اين  زبان فارسي ميدر .  در زبان كردي و فارسي تفاوتي وجود ندارد/j/بين واج   

   .جوان، خنجر و گنج. كلمات اشاره كرد

  (Flapped)همخوان زنشي  -4

يابد و بدين صورت مانعي در راه هوا  هنگام توليد اين همخوان نوك زبان با لثة باال تماس مي

اين همخوان، برخالف زبان فارسي، در ابتداي واژه قرار ي كردي ها در گويش. شود ايجاد مي

  .كند  اما در وسط و پايان واژه نقش واجي خود را حفظ مي،گيرد مين

  /r/  در زبان فارسي»ر«با عالمت نوشتاري (همخوان زنشي، لثوي، واكدار .( 

/fəra/) زياد(، /fəřa/) پرت( ؛/jār/) دفعه(، /jāř/) مزرعة درو شده(.  

 در تقابل /r/ زنشي  در زبان كردي واج،شود  ميههاي كمينة فوق مشاهد چنانچه در جفت  

 /r/ وجود دارد و واج لرزشي /r/اما در زبان فارسي تنها واج زنشي . گيرد  قرار مي /r/با واج لرزشي

هاي واج  نمونه. شود ران مشاهده ميرش و به، غُرصورت واجگونه در برخي از كلمات مانند د به

/r/روزه، مرد، كار:  در زبان فارسي عبارتند از.   

  (Lateral)همخوان كناري  -5

هاي زبان خارج  يابد و جريان هوا از كناره هنگام توليد همخوان كناري، نوك زبان با لثه تماس مي

  .شود مي

/l/  در زبان فارسي»ل«با عالمت نوشتاري ( لثوي، واكدار ،)روان(همخوان كناري (.  

/lā/) طرف(، /nā/) آبشخور( ؛/pəla/) پله( ،/pəĺa/) ؛)خرين باران شديد زمستاناولين يا آ /pal/ 

  .)سنگ بزرگ (/paĺ/ ،)شاخه درخت(
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در زبان . قرار گرفته است /ĺ/در تقابل با  /l/شود واج  ي فوق مشاهده ميها كه در مثال چنان  

اما در زبان . نامند  مي(clear) روشن /l/ وجود دارد كه در آواشناسي آن را /l/فارسي تنها واج 

گويند نيز وجود دارد و هر دو در تقابل واجي با همديگر   مي(dark) آن تيره  كه به/ĺ/كردي واج 

  .گيرند قرار مي

   . در زبان فارسي عبارتند از النه، گالب و مال/l/هاي واج  نمونه  

  /Nasal/ي خيشومي ها همخوان -6

ي خيشومي بدين صورت است كه دو اندام گفتاري در دهان به هم ها نحوة توليد همخوان

شود و چون راه عبور هوا از حفرة بيني باز  راه جريان هوا ايجاد مي بيده و يك بست بر سرچس

. گويند اي نيز مي ي خيشومي را غنهها همخوان .گيرد است خروج هوا از طريق بيني صورت مي

  :ي كردي ايالمي عبارتند ازها ي خيشومي گويشها همخوان

  ٦ -١-/m/  در زبان فارسي»م«با عالمت نوشتاري (همخوان خيشومي، دولبي، واكدار (.  

/māwəš/) تكه چوب(، /nāwəš/) دست به دست(؛/řəmān/ ) انداخت(، /řəwān/) ؛ )اسهال

/dam/) دهان(، /dan/) قله(.  

  . در زبان فارسي عبارتند از ماهي، نمونه و شام/m/هاي واج  نمونه

  ٦ -٢-/n/  در زبان فارسي»ن«ي با عالمت نوشتار(همخوان خيشومي، لثوي، واكدار (.  

/načir/) شكار(، /mačir/) نخ( ؛/myanəg/ ) خسته(، /myarəg/) مهره( ؛/lān/) نسل(، /lām/ 

  .)طفره(

 مانند كلمات نامه، گندم و .ي ياد شده استها  در زبان فارسي نيز داراي ويژگي/n/واج   

 در زبان كهجود دارد  يك همخوان خيشومي ديگر و/n/ و /m/در زبان كردي عالوه بر  .ستون

 و kingد دهند كه در زبان انگليسي در كلماتي مانن  نشان مي/ ŋ / آن را با عالمت وفارسي نيست 

sink شود مشاهده مي.   

  (Glide)همخوان غلتي  -7

طور ممتد از دهان  هنگام توليد همخوان غلتي، جريان هوا بدون گرفتگي و برخورد با مانع، به

  .نامند  نيز مي(semi-vowel)ن غلتي را نيم واكه همخوا. شود خارج مي
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  ٧ -١-/y/  در زبان فارسي» ي«با عالمت نوشتاري (همخوان غلتي، كامي، واكدار(.  

/yān/) اينها(، /wān/) آنها( ؛/dəyār/) معلوم(، /dəwār/) سياه چادر( ؛/čāy/) سرد(، /čāw/ 

  .)چشم(

هاي اين واج در  نمونه .شود صورت ادا مي در زبان فارسي نيز به همين /y/همخوان غلتي   

  .كلمات زبان فارسي عبارتند از ياس، ميان و نهي

 در زبان /w/واج .  /ÿ/ و /w/ دو واج غلتي ديگر وجود دارد كه عبارتند از /y/عالوه بر واج   

ن همچني.  اما در فارسي امروز اين واج وجود ندارد،)عدد بيست (/wist/پهلوي وجود داشته مانند 

در آواشناسي اين .  زبان كردي استلتيهاي غ  واجء كه در زبان فرانسه نيز وجود دارد جز/ÿ/واج 

  :عبارتند ازمذكور ي كردي ها ي كمينه واجها دهند جفت  وارونه نشان ميhواج را با عالمت 

  ۲- ۷-/w/  

/wāřəg/) جوجه(، /māřəg/) حريك گذارند تا به تخم گذاشتن ت تخم مرغي كه زير مرغ مي

  .)مزه ( /tām/،)گرما (/tāw/؛ )سياه پوش (/səyār/ ،)سوار (/səwār/؛ )شود

  ۳- ۷-/ÿ/  

/karÿa/) خرگوش(، /karya/) كره( ؛/naÿ/) نبود(،) nay) (نديد(.  

  . گيرد  در ابتداي واژه قرار نمي/ÿ/زبان كردي همخوان  بايد يادآوري نمود كه در  

  

  الم ي كردي استان ايها هاي گويش واكه: ب

ي كردي ايالم مجموعاً هشت واكه وجود دارد كه براي توصيف هر ها كه گفتيم، در گويش چنان

اندركار توليد واكه است  يك سه عامل مد نظر بوده است؛ نخست اينكه آن بخش از زبان كه دست

ن  فاصلة زبا،ارتفاع زبان يا به ديگر سخن. صورت پيشين، پسين و مياني است  بهها در اين گويش

صورت بسته، نيم بسته، نيم باز و باز ظاهر   بهها تا كام مبناي مشخصة دوم است كه در اين گويش

با اين توصيف . ها گرد يا گسترده است ست كه در هنگام توليد واكهها سوم شكل لب. شود مي

   .گيرد هاي كردي ايالمي مورد بررسي قرار مي هاي مشترك زبان فارسي و گويش واكه
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 (Close)هاي بسته  واكه -1

طرف پيشكام،  ترتيب به ي پيش، ميان يا پس زبان بهها هاي بسته يكي از قسمت در توليد واكه

اين . كند  تنگ ميها شود و مجراي گفتار را در يكي از اين جايگاه پسكام يا نرمكام افراشته مي

ناميده » بستگي «شود كه جريان هوا در عبور از آن طنين خاصي ايجاد كند كه تنگنا باعث مي

  .شود مي

  ١ -١-/i/ در زبان فارسي»ي«با عالمت نوشتاري ( پيشين، بستة گسترده  واكة (.  

/tik/) منفرد(، /tuk/) پوست( ؛/ši/) نخ نما، گسسته(، /šu/) رنگ لباس(.  

  .شود، مانند كلمات سيب و ماهي  در زبان فارسي نيز به همين صورت ادا مي/i/واكة   

  ١ -٢-/u/ در زبان فارسي) و(با عالمت نوشتاري (پسين، بسته، گرد   واكة(.  

/sur/) مزة شور(، /sür/) عروسي( ؛/əanu/) كاهگل(، /əanü/) پس(.  

. سوز، مو: هستند /u/توان به كلمات زير اشاره كرد كه داراي واج  در زبان فارسي نيز مي  

ها  ج ديگري نيز در اين گويششود وا هاي كردي ايالم مشاهده مي چنانچه در جفت كمينة گويش

اين واكه در زبان فارسي وجود ندارد  . /ő/گيرد يعني واكه  ميقرار  /u/وجود دارد كه در تقابل با 

   .موجود استيي چون آلماني، فرانسه و تركي ها اما در زبان

 (Open)هاي باز  واكه -2

صورت طبيعي و بدون   دهان بهآن زبان بدون افراشتگي دراداي اي است كه هنگام  واكة باز واكه

  :ها عبارتند از اين واكه. گيرد حركت قرار مي

  ١ -١-/a / در زبان فارسي ـــَــ با عالمت(واكة پيشين، باز، گستردة باز(.  

/xař/) غرق(، /xəř/) گشاد( ؛/jař/) جدال لفظي(، /jiř/) محكم و نشكن( ؛/da/) حرف اضافة در( ،

/di/) ديگر(.  

  .ي ياد شده است، مانند كلمات مرد و نهها  داراي ويژگي/a/ نيز واكة در زبان فارسي  

  ١ -٢-/ā/  در زبان فارسي) آ(با عالمت نوشتاري (واكة پسين باز، گرد(.  

/xās/) خوب(، /xas/) غليظ( ؛/tā/) حصبه(، /tə/) ضمير؛تو (.  
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عالوه بر  .ر و فرداشود مانند كلمات ما مي  در زبان فارسي نيز به همين صورت ادا /ā/ واكة  

ي ها ديگر در گويش  هاي ذكر شده كه در زبان كردي و فارسي مشترك هستند چندين واكة واكه

  .رايج در استان ايالم وجود دارد كه زبان فارسي امروز فاقد آنهاست

  ١ -٣-/ê/ واكة پيشين، نيم بستة گسترده.  

ي كمينة ها جفت. شد  مجهول ناميده ميءاين واكه در زبان فارسي پهلوي و ميانه وجود داشته و يا

  :از اين واج عبارتند

/šêr/) شير جنگل(، /šir/) شير نوشيدني( ؛/wê/) درخت بيد(، /wε/)  صورت سوگواري و

  .)تأسف

  ١ -٤-/ε/ پيشين، نيم باز، گسترده واكة.  

/tεn/) حيله(،/tin/ ) دسته( ؛/qε/) رو(، /qü/) آشوب(.  

عدد  (/ten /tεnوجود دارد مانند ) ويژه گونة تگزاسي به(يكايي واكة مذكور در انگليسي آمر  

١٠(.  

  /δ/ واكة مياني خنثي

 ؛)فصل (season   در كلمة/n/ قبل از   مانند واكة،اين واكه باز در زبان انگليسي وجود دارد  

  .معروف است) شوا (schwaتر است و در آواشناسي به  اين واكه از كسرة فارسي كوتاه

/pəl/) خشچر(، /pal/) شاخه( ؛/tək/) نوك(، /tuk/) پوست(؛/mə/ ) من(، /mā/) ماده(.  

ي كردي را با زبان فارسي در ها ي گويشها توان واج با توجه به آنچه كه گفته شد مي  

  :نمودارهاي زير نشان داد
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  ي كردي رايج در استان ايالمها ي گويشها همخوان. 1جدول 

ي
لب

- 
ي
كام

رم
ن

  

ي
لب

- 
ي
كام

يش
پ

  

چاك
ي
ناي

  

ي
الز

م
ي  
كام

رم
ن

  

مي
كا

  

ي
ثو
ل

-
مي

كا
  

ي
ثو
ل

ي  
دان
دن

ي  
دان
 دن
 و
ب
ل

  

ي
ولب
د

  

  محل توليد

  

  

  

  نحوه توليد

      Q g        d    b  واكدار  

  بيواك  k       t   p   ؟    

  انفجاري

          ž  z      واكدار  

    h  x    š  s   F   بيواك  
  سايشي

         j     واكدار  

         č     بيواك  
-انفجاري

  سايشي

           
ř    لرزشي  واكدار  

           
r    زنشي  واكدار  

       ĺ    
l    كناري  واكدار  

       ŋ    n   m خيشومي  واكدار  

w  ÿ     y       غلتي  واكدار  
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  ي زبان فارسي معيارها همخوان. 2جدول 

ي
لب

- 
ي
كام

رم
ن

  

ي
كام

يش
ي پ

لب
  

ي
ناي
چاك

  

ي
الز

م
ي  
كام

رم
ن

  

مي
كا

  

ي
ثو
ل

-
مي

كا
  

ي
ثو
ل

ي  
دان
دن

ي  
دان
 دن
 و
ب
ل

  

ي
ولب
د

  

  محل توليد

  

  
  نحوة توليد

      q  g        d    b  واكدار  

  بيواك k       t   p   ؟    
  انفجاري

          ž  z   V  واكدار  

    h  x    š s   f  بيواك  
  سايشي

         j     واكدار  

         č     بيواك  

-انفجاري

  سايشي

           
  لرزشي  واكدار    

           
r    زنشي  واكدار  

           
l    شي كناريزن  واكدار  

           
n   m خيشومي  واكدار  

       y    
  غلتي  واكدار    

  

  

  

  ي كردي ايالميها هاي گويش واكه. ١نمودار
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  هاي زبان فارسي معيار واكه. ٢نمودار 
  

  )syllable structure(ساخت هجايي : ج

 v را با  و واكهcاگر همخوان را با . ساختمان هجايي زبان فارسي امروز متشكل از سه هجاست

  :نشان دهيم، هجاهاي زبان فارسي عبارتند از

١- cvما، سي، رو:  مانند كلمات  

٢- cvcمار، سير، روز:  مانند كلمات  

٣- cvccرشت، خورد، شرم: مانند كلمات   

اما در زبان كردي شش هجا وجود دارد؛ يعني عالوه بر هجاهاي زبان فارسي، زبان كردي   

  :بان كردي عبارتند ازهجاهاي ز. سه هجا بيشتر دارد

١- cv مانند كلمات /su/) فردا( ،/xā/) تخم(  

٢- cvc مانند كلمات /žān/) درد( ،/kās/) گيج(  

٣- cvcc مانند كلمات /səĺp/) تفاله( ،/paĺp/) بهانه(  

٤- ccv مانند كلمات /dya/) عدد ده(، /xwā/)نمك(  

٥- ccvc مانند كلمات /gyān/) جان( ،/gwān/) نپستان حيوا(  

٦- ccvcc مانند كلمات /xwεšk/) خواهر( ،/xwəĺp/) گرد و خاك(  

آغازي وجود   دو همخوان ٦ و ٥، ٤ي ها شود، در ساخت هجايي مثال كه مالحظه مي چنان  

شود كه در زبان  جا ناشي مي در واقع، تفاوت ساخت هجايي زبان كردي با فارسي از همين. دارد

گونه   اين. د دارد، حال آنكه در فارسي همواره يكي استكردي دو همخوان در ابتداي هجا وجو
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 (initial consonantal cluster) خوشة همخواني آغازي ، را در ابتداي واژهها توالي همخوان

   .نامند مي

  

  نتيجه: د

ي كردي ايالم و زبان فارسي معيار ها شود كه بين گويش با توجه به آنچه گفته شد، مالحظه مي

ي ها اي از زبان عنوان گونه هزيادي وجود دارد و در واقع مشتركات زبان كردي بهمانندي آوايي 

ي ها تواند موضوع پژوهش غربي، با زبان فارسي معيار فراوان است كه اين خود مي الايراني شم

هاي اصلي  ي خويشاوند فارسي، يكي از پايهها عنوان يكي از زبان محققين باشد، چرا كه كردي به

 شناختي و ي آن از حيث مطالعات جامعهها يرانيان است و بررسي گويشوحدت قومي ا

  .شناختي بسيار حائز اهميت است زبان

  :ي رايج در ايالم عبارتند ازها ي مشترك زبان فارسي با گويشها ، واجها در بخش همخوان  
/y, n, m, l, r, j, č, h, x, ž, š, z, s, f, ə, g, k, d, t, b, p/  

سه هجاي موجود در زبان  . /u, a, i/ي مشترك عبارتند از ها ها، واج  واكههمچنين در بخش  

  .cvcc, cvc, cvهجاهاي : ي ايالم رايج هستند كه عبارتند ازها فارسي امروز نيز در گويش
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