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  نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی و کردي ایالمی يمقایسه
   حسن امامی 
 مهدي سبزه                                                                                  

  چکیده
گویش کرمانجی . هستندگویش کرمانجی خراسانی و کردي ایالمی دو گویش مختلف زبان کردي 

و گویش کردي ایالمی گویش جمعیت  استهاي ساکن استان خراسان شمالی یش کردگو ،خراسانی
هاي دیگر تا از زبان يثیر پذیرأبه دلیل ت گویشاین دو  .باشدمیهاي ساکن استان ایالم کثیري از کرد
که گویشوران دو گویش قادر به درك  ايبه گونه ؛انددو گویش از همدیگر فاصله گرفته حدودي این

. ثیر زبان فارسی خراسانی قرار داشته استأتحت ت گویش کرمانجی خراسانی اصوالً. دنیستنبل متقا
از . با زبان فارسی مراوده داشته استترکی و در جنوب خراسان  این گویش در شمال خراسان با زبان
 که ازرا » جنس«و » ساخت ارگتیو«بر خالف گویش کردي ایالمی طرفی ، گویش کرمانجی خراسانی 

گرفته  روش انجام .، در خود حفظ کرده استهستند یکردي شمال هايهاي گویشویژگیمهم ترین 
اي است و از شم زبانی نگارندگان نیز در تجزیه و تحلیل کتابخانه ينوع مطالعه ازدر این تحقیق 

ش دهد که گویش کرمانجی خراسانی و گویآمده نشان می دست هنتایج ب. ه استشداستفاده یق قتح
هاي مجاور هریک به نوعی در تغییر و اند و زبانآوایی شده ایالمی هر یک دچار تغییر و تحولکردي 

  .اندبوده ثرمؤتحول دو گویش 
 آوایی،نظام تحوالت تاریخی، ایالمی،کرديگویش خراسانی،کرمانجیگویش :واژگان کلیدي

  هاواکه و ها همخوان
 مقدمه

 اعراق و ترکیه ب که طوایف کرد در کردستان ایران، استهاي کردي هجهاي از لمجموعه زبان کردي
ده شناي اشارهو کردهاي ایالم شمال شرق ایران ساکن  هر چند به طوایف کرد .کنندمیآن تکلم 

  استلهجه کردي  )هاي شمال و شمال شرق خراسان استکه گویش کرد(کرمانجی  باز ،است
ها به جاهایی طوایف کرد در شمال شرق کشور کوچ اجباري آنعلت حضور  .)1560: 1371معین، (

 ها در آن مناطقآناقامت دائمی  ،به تبع آن و در طول تاریخ، به دالیل مختلفشان غیر از موطن اصلی
مناطق هم مرز با این  هاي غربی ایران وبخش ،»کردستان«مقر و جایگاه اصلی زبان کُردي گرنه  است و

 از. مرز با این مناطق سکونت دارند ر در نواحی همبیشت در کشورهاي دیگر هم و ؛است مناطق بوده

                                                        
 اه بیرجندگلیسی دانشگاستادیار زبان و ادبیات ان  
 مسئول ي انی و نویسندهگکارشناس ارشد زبانشناسی هم  
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 مهاجرت يدرباره. است ي خراسانمنطقهبه  آنان مهاجرتکُردها به مناطق دیگر،  مهاجرت يجمله
پیش از  يدوره یکی . کُردهاي خراسان به سمت شرق ایران در منابع مختلف دو دوره ذکر شده است

کُردهاي خراسان  ،در زمان صفویان .بعد از ورود اسالم به ایران يبه ایران و دیگري دوره ورود اسالم
  اي ازطایفهاز زمان شاه اسماعیل اول، کُردها به ویژه  .اندیافتهانتقال  مناطقهاي شمالی این شهر به
به این منطقه  ناازبکبه طور پراکنده براي دفاع از خراسان در برابر تهاجم » قرامانلو«ها به نام آن

قرن شانزدهم و هفدهم میالدي  /ق.ه 1004کُردها به شرق ایران حدود سال  مهاجرت. کوچانده شدند
هزار خانوار از کُردهایی که از مناطق ترکیه، سوریه و قفقاز در حدود  50نزدیک به  ؛آغاز شد

 يمدت دو سال در جلگه. آذربایجان غربی به هم رسیده بودند، به طرف سرزمین ري حرکت کردند
خان چشمگزك و به فرمان علی بعد از آن به رهبري شاه. اشتندتهران، خوار و ورامین سکونت د

به خراسان آمدند و در  ،به اشغال خود درآورده بودند اي پس گرفتن مناطقی که ازبکانرعباس ب شاه
   .)116: 1374 ،حسین پور گلیان( گزیدند ااین منطقه سکن

  
   هلسأبیان م

   ها تکلمشود که در نجد فالت ایران مردم با آنها گفته میاي از زبانهاي ایرانی به مجموعهزبان
و از سوي غرب  ؛استچین تسیان  سینرود سند و ایالت  يها از قسمت دره حدود این زبان. کنندمی

از جنوب تا بخش شود و هاي قفقاز کشیده میاز شمال تا کوه. رودتا منطقه مسیر دجله پیش می
هند و  يهاي ایرانی شاخهزبان کردي یکی از زبان. جنوبی خلیج فارس و دریاي عمان رواج دارد

جزو  اشهاي خاص زبانی با توجه به ویژگی .خانواده بزرگ هند و اروپایی است و جزیی از ایرانی 
بان کردي در این دسته هایی که باعث شده زیکی از ویژگی. آیدهاي شمال غربی به حساب مینزبا

- هاي ایرانی است که در شمال غرب ایران در دورههاي آوایی زبانقرار بگیرد، حفظ بعضی از ویژگی

اوستایی و فارسی میانه از جمله  هايزبانآغازین » ز«حفظ همخوان  . اند باستان رواج داشته ي
هاي ایرانی قرار داده ربی زبانهاي شمال غهاي آوایی است که زبان کردي را در دسته زبانویژگی

هاي فارسی معاصر و هاي ایرانی از جمله در زبانجنوب غربی زبان ياین همخوان در شاخه. است
  .تبدیل شده است» د«هاي مرکزي و لري به همخوان تعدادي از گویش

و افغانستان  که در ایران، عراق، سوریه ، ترکیه، ارمنستان، روسیه داردهاي مختلفی زبان کردي گویش
هاي آذربایجان غربی، استان(غرب کشور  يزبان کردي در ناحیه در ایران معموالً. شودبا آن تکلم می

 تعداد صفویه يدر دوره. باستان رایج بوده است ياز دوره و )همدان و ایالم کرمانشاه، کردستان،
قرن  نزدیک چند. نددانده ششرق کشور کوچ يغرب کشور به ناحیه يمنطقه هايکرمانجاز  زیادي
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ارمنی و  ،هاي ترکی خراسان از جمله زبان يهاي دیگر منطقهاست زبان کردي در آن منطقه با زبان
 است؛ زبان کرمانجی خراسان دچار تغییر و تحول شده ،این ارتباط درو  ؛فارسی مراوده داشته است

. گرفته است اهزبانآن اي دیگري را از هو ویژگی ؛هاي زبان کردي را از دست دادهبعضی از ویژگی
نظام آوایی گویش کردي ایالمی در این تحقیق نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان در ارتباط با 

نظام آوایی گویش کرمانجی  این است که اصوالًمسأله در این تحقیق . شده استمقایسه قرار 
هاي خراسان از ناحیه ؟ مهاجرت کردخراسانی در مقایسه با گویش کردي ایالمی چه تفاوتی دارد

  غرب کشور به سوي شرق سبب چه تحولی در نظام آوایی گویش کرمانجی خراسانی شده است؟
  

   ي تحقیقپیشینه
: ها عبارتند از ترین آنمهم .شود میزبان کردي در جهان منتشر  يامروز نشریات مختلفی درباره

به طور مستمر  3کرد پاریس 2يمؤسسهاز طرف کنون تا .م 1983از سال که  1مطالعات کردي  ينشریه
 ،5ي زبان کردينشریه .کندمیرا نیز به زبان کردي منتشر 4هوي ينشریه مؤسسهاین  .چاپ می شود

شود و می در لندن منتشر ،پردازدمیزبان و فرهنگ کردي  يهمطالعکه به است دیگري  ينشریه
  . اي استحاوي مقاالت ارزنده

یعنی  ؛گرددمیالدي بر می1787زبان کردي به سال  يشناختی درباره هاي زبانپژوهش ينهپیشی 
 .منتشر شدزمانی که نخستین شرح و توصیف علمی زبان کردي به همت مائو رزیو گارزونی در رم 

و  )1986( مکنزي.ن.د .است گویش کردي در منابع زیادي مورد بررسی قرار گرفته ،از آنپس 
 .اندشناسی از مطالعات زبان کردي را در آثار خود آورده اطالعات کامل کتاب )1383( بلویس یژو

ه منتشر نمود »هایی بر کردي خراسانیادداشت«عنوان  بااي اثر ارزنده 1927سال در ایوانف روسی نیز 
 ينهپیشی .به زبان روسی نوشته است »کرمانجی خراسان«عنوان باکتابی  1980در سال کوکرمان  .است

چون شناخت و بررسی  .گرددهاي اخیر بر میگویش کردي ایالمی تنها به دهه يها دربارهپژوهش
و حتی بعضی از پژوهشگران به اشتباه داشته هاي گذشته اهمیت نگویش از نظر پژوهشگران در سده

هاي ویشاي از گاند تا جایی که گویش کردي ایالمی را زیر مجموعهاقدام به توصیف گویش کرده
در دومین » بررسی تطبیقی کردي ایالمی«اي با عنوان مقاله در) 1384(کریمی دوستان  .اندلري دانسته

شناسی عنوان کرد که گویش کردي ایالمی هم از نظر دستگاه واجی و هم از نظر  همایش ملی ایران

                                                        
1 studia kurdica 
2 institute 
3 kurd de paris 
4 Hevi 
5 Acta kurdica 
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آن با ساخت و ساخت  ساخت هجایی و اصطالحات عامیانه در ردیف گویش هاي کردي قرار دارد
است یی هاترین پژوهشاز جمله مهم )1380(دوستان  اثر کریمی. هاي لري و فارسی فرق داردگویش

به بررسی از نظر آوایی، دستوري و واژگانی  ؛ وگویش کردي ایالمی صورت گرفته يکه درباره
می را بررسی نظام آوایی گویش کردي ایالنیز ) 1380(پالیزبان . پرداخته استگویش کردي ایالمی 

  .کرده است
  

  آن  کاربردو  کردي زبان
شود میتقسیم  )سورانی( و گویش جنوبی) کرمانجی(گویش کردي به دو گویش شمالی بادینانی 

 کرمانجی، :شودمیهاي زیر تقسیم گویش کردي به شاخه ،بندي دیگري در تقسیم ).12:1362کلباسی،(
زبان مادي اوستایی است که  کرديزبان واقع،  در .)108:1384،باقري( گورانی و غیره مکري، زازا،

نظر او کردي از حیث زبان  به .اندآن را انزانی گفته ون قدیم است زبان قوم آریا ازآن  يصل و ریشها
 .)55-1379:54مردوخ کردستانی (يکلهر .4 ؛يلر .3 ؛گورانی .2 ؛کرمانجی .1 :داردشعبه  چهار

 .2 ؛کرمانجی شمالی .1 :کندمی تقسیمدسته  چهاري را به هاي زبان کردگویش) 1379(خزادير
  .)1379:32،خزادير( ییزازا - گورانی.4 ؛لري -کرمانشاهی .3 ؛)سورانی( کرمانجی جنوبی

سورانی که خود  .2 ؛بادینانی یا به زبان عوام زازا .1:داندرا دو دسته می کرديزبان )1373(ابراهیم پور 
 کردي -فارسی يواژه نامهاو در  .یلک ی وگوران ،یجاف کرمانجی، :به چهار شاخه تقسیم می گردد

به  .یا بادینانی و کردي سورانی می داندبین کردي شمال  ،ي خود گویش کرمانجی را رابط و واسطه
اشعار و ادبیات کردي بیشتر به ؛ زیرا شناسدها میآن را به صورت زبان ادبی و رابط کرد ،همین دلیل

 اي ننموده استاشاره به کرمانجی خراسانی هیچ شاو در اثر البته، .شودو نوشته میاین زبان سروده 
   .)57: 1373پور، ابراهیم (

و جنوبی تقسیم  را به سه گویش شمالی،مرکزي زبان کردي ،»کردي«عنوان  اي بادر مقاله) 1383( بلو
بی و کردي ایالمی در گروه غر انجی خراسانی در گروه شمالی شاخهکرم کرده است که با توجه به آن

گویش  :عبارتند ازجنوبی قرار دارند کردي هاي ناهمگونی که در گروه گویش .گیردجنوبی قرار می
  ایالمی - لکی ياز گونه لري وغیره البته، گویش کردي ایالمی لکی، کلهري، سنجابی، کرمانشاهی،

   .)542: 1383بلو، (باشدمی
کردي . 3کردي شمالی ؛ . 2کردي شمال غربی؛ . 1:  هاي کردي عبارتند از  تقسیم بندي گویشمبناي 
در این تقسیم بندي زبان کردي شامل گویش هاي زیر ).  72: 1380سارایی، ( کردي جنوبی . 4میانه؛ 

  : بوده است
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مختلفی است و در مناطق کردنشین  هاي ه؛ که شامل لهج)کردي کرمانجی(کردي شمال غربی .1
ناطقی از هایی از کردستان عراق و آذربایجان ایران و م ترکیه، سوریه، شمال خراسان و بخش

  .ارمنستان رایج است هاي شمالی مانند جمهوري

ت و در کردستان عراق و ایران متعددي اس هاي ه؛ که شامل لهج)کردي سورانی(مالیکردي ش .2
 .شود کرمانشاه و آذربایجان غربی بدان تکلم میهایی از استان  بخشو

اي  عده. اند ورانش در اورامانات ایران و عراق پراکنده ؛ که گویش))هورامی(اورامی(کردي میانه  .3
 . اند زازاها را نزدیک به این دسته شمرده

ی کردي جنوب از نظر وي،  .گورانی، فیلی و لکی است -هاي کلهري کردي جنوبی؛ که شامل لهجه 
 . شامل گونه هاي زیر است

هایی از استان ایالم همچون ایوان و نیز  گورانی؛ این گویش عمدتاً در کرمانشاه و بخش - کلهري: الف
 .اي از طوایف، رایج است یان پارهدر م
مردم استان ایالم از جمله طوایف عمده و  ي ؛ کردي فیلی گویش عمده) Feyli(کردي فیلی: ب

هاي قابل  چرداول ، بدره و بخش قدیمی آن است و با اختالفاتی در شهرهاي ایالم، مهران، شیروان
شهر، آبدانان و نیز مناطقی از کشور عراق نظیر مندلی و  توجهی از جنوب استان مانند دهلران، دره

 .خانقین و بدره رایج است
ی از ایالم های هاي لرستان، کرمانشاه و بخش اي در استان ویش در سطح نسبتاً گستردهلکی ؛ این گ :ج

گیري با دو  ، اختالفات چشمش لکی از حیث صرف افعال و واژگانگوی. وران بسیاري دارد گویش
اش همچون  اي خصایص زبانی گورانی و فیلی دارد و پاره - گویش دیگر کردي جنوبی ؛ یعنی، کلهري

  .به کردي سورانی و هورامی نزدیک است ،ف افعالصر ي شیوه
 رديزبان کُ نظام آوایی هايویژگی

 جهان مختلف مناطق زبان کرد مردم که شودیم گفته هالهجه و هاشیگو از يامجموعه به يکرد زبان
هاي ایرانی اگر زبان .کنندیبا آن تکلم م هیسور و هیعراق، ترک ران،یا يهاکشور مردم عمده طور به و

هاي شمال غربی تعلق زبان کردي به گروه زبان ،تقسیم نماییم شرقیو غربی  اصلی گروه را به دو
و آواي چاکنایی  /-g-,d-,b /هاي واکدار آغازین ایران باستانانسدادي ،زبان کردي از یک سو .دارد

/h-/  به گروه اي صرفی برخوردار است،هاز برخی ویژگیچون  ،از سوي دیگر. را حفظ کرده است 
 ،(dâr) درخت ،(birǎ/brâ) برادر :عنوان مثالبه  .شودهاي ایرانی نسبت داده مینزباغربی  شمال
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هاي ویژگیاز  يویژگی دیگر هاي آغازینایی انسداديزد سایشی . (haft)و هفت  (gâ/gâv) گاو
 صورت خر به "xar"ي واژه ،در کردي :باشد براي مثال یهاي شمال غربی از جمله کردي مزبان

"kar"  ي واژه .شود می تلفظکر/xaridan/ در کردي به صورت /kərrin/ شود یا به تلفظ می
ی یهاانسدادي موارد ايدر پاره . شودتلفظ می /kannin/در کردي  /xandidan/ي عنوان مثال واژه

به  /dâmâd/ "داماد" يیا واژه /zân/به  /dân/ی مصدر دانستن فعل يمانند ریشه  /z/به  /d/مانند
/zâvâ/  و/adəm/  در فارسی باستان به/azəm/ ي واژه.در کرمانجی تبدیل شده است/dast/ 

در  .شده استتبدیل  در کرمانجی /zand/درفارسی جدید نیز شاید به دلیل همین تحول آوایی به 
اي موارد و در پاره /v/به واج /m/واج ،شودگونه که مشاهده می نیز همان /zâvâ/به /dǎmâd/ :مثال
و کردي  در کرمانجیکه  /bəwin/ي به واژه که در فارسی /bebin/مانند  .تبدیل شده است /w/به 

 /rüze/ "روزه "يمثال واژه ؛تبدیل می شود /ž/ اي موارد بهدر پاره /z/واج  .تبدیل شده است ایالمی
  .)544-420 :1383اشمیت ( شودلفظ میت /rüžə/در کردي 

  
  ها و واکه هاهمخوان
  هاي گویش کرمانجی خراسانیها و واکههمخوان

 محققان خارجی و. اري از محققان قرار گرفته استبسی ينظام آوایی کرمانجی خراسانی مورد مطالعه
در مورد تعداد  ه اند؛مختلفی ارایه کرد هايهر یک تقسیم بندي و داخلی در این امر سهیم بوده اند

 را شمالی کردي یا کرمانجی گویش هايواج )1986(يمکنز ن.د. با هم اتفاق نظر ندارندنیز ها آوا
 8و  p, t, č, k, b, d, ĵ, g, f, š, s, x, v, ž, z, γ, m, n, l, r, r, h, w, j/ /:همخوان 24شامل 
 ي لهجهمعتقد است ) 1986(تسو کرمان .یی.یی ،هم چنین. می داند /a, I, u, ā, ē, ō, ū, Ī: /واکه 

,r, l, n, m, j, z, v, h, ,x x, s, ş, f, g, ç’, ç, c, b, d, t, ť /همخوان  28کرمانجی خراسان 

w, y, q, p, p’, k’, k,  / واکه  8 و/ǎ, I, ū, u, o, Ĭ, ê, a /دارد.  
 t, t', d, k, k', g, q, γ, x, h, j, m, n, η,  r, řهمخوان 31براي گویش کرمانجی ) 1379(ترقی

w, y, f, v, s, š, z, ž, p, p', b, l, Ĭ, ĉ, ĉ , شاید با  به اعتقاد نگارندگان،اما  ذکر نموده است؛
-پسین[ي با مشخصه/ǚ /  و مصوت ]چاکنایی -انسدادي  [ با مشخصه /؟/ همخواناضافه نمودن 

در گویش کرمانجی است که نظام واجی  توصیف از ترینبه این مجموعه بتوان گفت این کامل  ]بسته
که باشد  هاي زبان کردي میهمخوانالینفک  ءجز »همزه« /?/چون همخوان  .است شدهارائه  تا کنون

ها واژهدر بسیاري از  ǚ/ /ي واکه ،همین طور. اندنکردههیچ یک از پژوهشگران قبلی به آن اشاره 
علت این که چرا پژوهشگران  شود؛میشخص هاي کمینه مجفتکه وجود آن از طریق  وجود دارد
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اند و با گویش نداده دقیقی انجام يمطالعه شاید این باشد که ،اند قبلی به این آواها اشاره نکرده
همخوان  32هاي گویش کرمانجی برابر است با تعداد واج ،بر اینبنا. اندنداشته کرمانجی آشنایی کافی

تولید توصیف  يشیوه امل از لحاظ جایگاه وبه طور ک) 2(و ) 1(شماره  هايواکه که در جدول 10 و
  .اندشده

  
   گویش کردي ایالمیهاي ها و واکههمخوان

  ش وی گ )1380(پالیزبان . هاي زبانی بوده استپژوهشنظام آوایی گویش ایالمی نیز مورد بررسی 
  بیو ن ج  يرد ک  یشو گ ي  ه ون گ  ینر تم ه م را آن و داندیم  يرد ک  ان زب  يا هیشو گ از  یکیرا   الم ای  ردي ک

 را  الم ای  يرد ک  یشو گ  ی واج  اه گ ت دس او. دهدیم رار ق  کی ل و  بیا ج ن س ،  ير ه ل ک  يا هه ون گ  ار ن ک در
 ها همخوان او رنظ از. است  ه واک ز ی ن  واج 8 و  وان خ م ه  واج 27 شامل که داندیم  واج 35 از  ل ک ش ت م

ها و واکه p, b, t , d, k, g, q, ?, f, s, z, š, ž, x, h, č, j, r, ř, l, Í, m, n, ŋ, y, w, ÿ: شامل
در ادامه آورده  هاییهاي کمینه که نمونهجفت يبا مقایسه. باشندیم ,i, u, ü, a, ā, ē ə, ε :شامل

این همخوان از . را داردسایشی، دو / v/شده است، مشخص شد که گویش کردي ایالمی همخوان 
هاي در گویش این همخوان. شناخته شده است /w/گونه واج  به عنوان واج) 56:1380پالیزبان،(نظر 

اما در کردي ایالمی تنها در  ؛کرمانجی خراسان و سورانی نیز وجود دارد دیگر کردي از جمله گویش
، این همخوانهنگام تولید  .بدانانی حضور داردملکشاهی و آ يگونه هاي گویش مانند بعضی از گونه
حضور این واج را . شودمی کند و یک نوع صداي زنگ تولیدمیباال برخورد  يهادندانلب پایین به 

به معناي  /van/، »ناله و شیون« به معناي /wε/ و » بردمی«به معناي /vε/کمینه هايتوان در جفتمی
   .مشاهده کرد» بنه«به معناي  /wan/و » می برند«

که گویش کردي  نگارندگان بر این باورند ،هاي کمینه با بررسی منابع مختلف و استفاده از جفت
 l, ĭ  r ,:هاي این گویش شامل همخوان ،بنا بر این .واکه دارد 8همخوان و  28واج شامل  38 ایالمی

, ř, z, s, ž, š, x, γ, h, č ,j ,w ,y ŋp, b, v, f, t, d, k, g, q, ?, m, n,  هاي آن نیز و واکه
a, â, , ε, u, ü, ə, ē, i/ هاي ها را در داخل جفتها آنبراي روشن شدن ماهیت واکه .باشدمی

هاي کمینه در جفت] /â/, /a/[تفاوت آوایی جفت واکه هاي  .کنیمکمینه به صورت زیر بیان می
/jar/ »و » سماجت/jâr/ »هاي آوایی جفت واکه تفاوت .شودمشخص می »زمین زراعی]/u/, /ü/ [ را

مشاهده » دود« /dü/و » دوغ« /du/و » عروسی« /sür/و » شور« /sur/هاي کمینه توان در جفتمی
 /šēř/و » کهنه« /šəř/هاي توان در جفت کمینهرا می] /ə/, /ē/[هاي تفاوت آوایی جفت واکه .کرد

 ]/ē/,/ε/[هاي تفاوت آوایی جفت واکه. ردمشخص ک »سیر« /sēř/ و »بی حس« /səř/، »شیر جنگل«
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» چه کسی« /kē/و » کاه« /kε/و » بید« /wē/و » شیون« /wε/هاي در واژه ،که ممیز معنا هستند
ه یادر زیر ارهاي کرمانجی و ایالمی مربوط به همخوان و واکه ايمقایسه هايجدول .مشخص است

 .اندترسیم شده) 1380(و پالیزبان ) 1379(رقی اوغاز هاي تها بر اساس پایان نامهاین جدول .گرددمی
هاي گویش کرمانجی خراسانیجدول توزیع هم خوان): 1(جدول شماره   

  
  یخراسان یکرمانج شیگو يهاواکه فیتوص ):2( شماره جدول

  پیشین میانی پسین

u, ü     i بسته  

o, ō ə  ē 
e  

  نیم بسته
  نیم باز

â  a باز 

  

  کامی  نرمکامی  مالزي  چاکنایی
-لثوي

  کامی
  برگشتی

-دندانی
  لثوي

لب و 
  دندانی

   دولبی

 ,q k, k’, g        t, t’, d    p  ؟
p’, b 

  انسدادي
        ŋ  n   m خیشومی  
            l, Ĭ      کناري  
            r, ř      غلطان  
h    x, γ    , šž    s, z  v, f    سایشی  

   č, 
č’, j         

-انسدادي
  سایشی

      y          w  
نیمه 
  مصوت
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  تولید يهاي گویش کردي ایالمی از نظر جایگاه و شیوهجدول توزیع همخوان): 3(ماره جدول ش

  
  

  توصیف واکه هاي گویش کردي ایالمی: )4(جدول شماره 
  
  
  
  
  
  
  

  گویش کرمانجی خراسانی و کردي ایالمی هايآوا يمقایسه
  هاهمخوان. 1

به که  ددارهمخوان  28همخوان و گویش کردي ایالمی  32گویش کرمانجی خراسانی  ،ظر تعداداز ن
با بررسی . ندا هتوصیف شد )3( و) 1( شماره هايدر جدولها  آن ي تولیدشیوهو جایگاه  لحاظ

نزدیکی هم . هایی هستندها و تفاتتوان گفت هر دو گویش داراي شباهتهاي دو گویش میهمخوان
در  هاهستند و علت تفاوت واحديزبان  يکه هردو گویش زیر مجموعه ها به این علت استخوان

  کامی  نرمکامی  مالزي  چاکنایی
-لثوي

  کامی
  برگشتی

-دندانی
  لثوي

لب و 
  دندانی

  دولبی
 

  انسدادي q k, g        t, d    p, b  ؟
        ŋ  n    m خیشومی  
        ĭ   l     کناري  
        ř    r      غلطان  
h    x, γ    , šž    z, s  v, f    سایشی  
   č, j         انسایشی  
      y          w   نیم

  مصوت

  پیشین میانی پسین

u, ü   i  بسته  

  ə  ē 
ε  

  نیم بسته
  نیم باز

â  a باز 
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ها ثیر زبانأاند و در این مسیر تحت تاین است که هر دو گویش مسیر تحولی متفاوتی در پیش گرفته
هاي در دیگر گویش هادو گویش از نظر همخوان هايشباهت. اندهاي دیگر قرار گرفتهو گویش

تولید  از نظر مکانیسم ها را معموالًخوانهم .ها نیز وجود دارددر آندي مثل گویش سورانی و غیره کر
ها ها، روان و نیمه مصوتهاي انفجاري، سایشی، انسدادي سایشی یا انسایشی، خیشومیبه گروه

  :اندشدهمقایسه ها همخوان ،بر این اساس .کننددسته بندي می
این سه . بیشتر داردانفجاري سه همخوان نسبت به کردي ایالمی کرمانجی  گویش :هاانفجاري. 1.1

 ،يانفجار[ ي مشخصه با/’t / ؛ ]دهینادم ،یدولب ،يانفجار[ يبا مشخصه /’p / :همخوان عبارتند از
ها با هم انفجاريدر بقیه، ؛ ]دهینادم ،ینرمکام ،يانفجار[ يمشخصه با/ /’k و] دهینادم ،يلثو یدندان

گویش کرمانجی خراسانی  ،پس. ] /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/[هاي انفجاري: عبارتند از که ندمشترک
هاي مشابه ي بارزي که این همخوان را ازجفت همخوانمشخصه. داردتر سه همخوان انفجاري بیش

هاي انفجاري مذکور خاص همخوان ي مشخصه. است] نادمیدگی[ي کند، مشخصهخود جدا می
کرمانجی خراسانی به احتمال زیاد این . مانجی است و در گویش ایالمی وجود نداردگویش کر

  .هاي همجوار خود گرفته استي نادمیدگی را از زبانمشخصه
 /v/, /f/[: ها عبارتند از این همخوان. هاي سایشی یکسانی دارندهمخوان دو گویش :هاسایشی. 2.1

/s/, /z/, /š/, /ž/, /h/  .[  
 هر هاهمخوان نیا]. /č/, /j/[: هاي انسایشی مشترك دو گویش عبارتند ازهمخوان :هایشیانسا. 3.1
انسایشی، [ي ي یک همخوان انسایشی با مشخصهاارگویش کرمانجی خراسانی د. هستند یکام دو

خود در این همخوان با همخوان مشابه  تفاوت. ویش ایالمی وجود ندارداست که در گ] کامی، نادمیده
هاي نادمیده را از شد گویش کرمانجی خراسانی این همخوان که اشارهویش در نادمیدگی است دو گ
  .هاي دیگر مثل زبان ارمنی و ترکی گرفته استزبان
و   /m/يهمخوان ها]. /m/, /n/, /ŋ/[ :هاي خیشومی دو گویش عبارتند ازهمخوان :خیشومی. 4.1
/n/  همخوان توان گفت که میود دارند؛ اما هاي ایرانی وجها و زبانگویش بیشتردر/ŋ/ تنها در    

همخوان  همینهاي نظام آوایی زبان کردي وجود هاي زبان کردي وجود دارد و یکی از ویژگیگویش
  .است
هاي جفت همخوان .]l/, /ǐ/, /r/, ř/[ :تند ازرگویش عبادو  مشتركهاي روان همخوان :روان. 5.1
/l/  و/r/ هاي کرديگویشکه در بیشتر  م آوایی زبان کردي هستندهاي نظاییکی دیگر از ویژگ 

 ،یکام يلثو[ »مشدد ر« /ř/ همخوان و] يکنار ،یکام يلثو[ »ل پهن« /ǐ/همخوان ي مشخصه. یکسانند
  .است] غلطان
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 :عبارتند ازدو گویش مشترکند و هاي هاي روان، نیم مصوتهمانند همخوان :هامصوت نیم. 6.1
]/w/, /y/[. آمده است هاي دو گویشها و واکهي همخوانهاها در جدولتولید آن يجایگاه و شیوه.  
  ها واکه. 2

. اندهاي کمینه به دست آمدهجفت ي بر اساس مقایسه) 4(و  )2( هايهاي دو گویش در جدولواکه
. تر استمزیادي دارند و اختالف دو گویش از این نظر کهاي مشترك دو گویش واکهاین اساس، بر 

 ها رااز این نظر واکه. هاي مشخص با هم مقایسه کردها نیز در دستههمانند همخوانتوان میرا ها واکه
 ؛گرفتهپیشین، پسین و میانی قرار  ي یا میانی بودن در سه دسته بر اساس پیشین بودن، پسین بودن

  .شوندمقایسه می ،سپس
 ,/a///i/ ,[ مشترك دو گویش ي پیشینهاواکه ،)4(و ) 2( هايبر اساس جدول :هاي پیشینواکه. 2.1

/ē  هاي آوایی دیگري دارند که آن ها را از بقیه متمایز می کند؛هر یک مشخصه ؛دنهست /i/  داراي
پیشین، [ مشخصه با / ē/يواکه]. پیشین، افتاده[ يداراي مشخصه /a/، ]افراشته، پیشین[مشخصه 

هاي نظام از ویژگی و در هر دو گویش حفظ شده .شودنامیده می »ي مجهول«در فارسی که ] میانی
 /e/ هايتفاوت دو گویش در واکه ،هاي پیشیندر واکه .کردي استزبان هاي مختلف اي گویشواکه

کرمانجی خراسانی، گویش کردي ایالمی فاقد  فبرخال. باشدمی] پیشین، افتاده[ يبا مشخصه /ε/و 
 /e/اي گویش کردي ایالمی فاقد واکه نظام واکه معتقد است) 105: 1380(بان الیزپ. باشدمی /e/واکه 
وجود . کردي ایالمی است که در کرمانجی خراسانی حضور ندارد خاص /ε/ ياز طرفی، واکه .است

  .کردشاهد م» حیوان درنده« /dε/، »شیون« /wε/هاي توان در واژهاین واکه را می
ي مشخصه /â/ واکه. دنباشمی] /â/, /u/, /ü/[ مشترك دو گویشن هاي پسیواکه :هاي پسینواکه

ویش در دو گ  هايتفاوت. ددارن] افراشتهپسین، [ يمشخصه ]/ü/, /u/[هاي واکهو ] پسین، افتاده[
شم  مبنايبر  ،هم چنین ،)1380(بر اساس نظر پالیزبان . است/o/, /ō/ هاي در واکه واکه هاي پسین
نیاز به جالب بوده و این موضوع خود . باشدمذکور می يگویش ایالمی فاقد واکه ،زبانی نگارندگان

 /o/اي را در کردي ایالمی یافت که با توان واژهواقعیت این است که نمی. تري داردتحقیق مفصل
بیان  /gwəĭ/در ایالمی به صورت شود، تلفظ می /gol/ که در فارسی» گل« يواژه مثالً .تولید شود

ولی در  ؛در کرمانجی خراسان وجود داشته» واو مجهول« /ō/ يکشیده يواکههم چنین، . ودشمی
هاي دیگر کردي حضور کرمانجی خراسان در گویش غیر ازاین واکه  .کردي ایالمی حضور ندارد

به دالیل به مرور زمان  است در گذشته حضور داشته، بازممکن  هر چنداما در کردي ایالمی  ؛دارد
   .از بین رفته استبانی خاص ز
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] میانی، نیمه گسترده[ي با مشخصه» کسره کوتاه« /ə/ يدر هر دو گویش واکه :میانی واکه. 3.2
  .تمشترك اس

مقایسه 
  هاواکه

کرمانجی 
 /a/ /e/  /ē/  /i/  /u/  /ü/  /o/  /ō/  /â/  /ə/  خراسانی

 /a/ /ε/ /ē/  /i/  /u/  /ü/     --  /â/  /ə/  کردي ایالمی
  دو گویش ساخت هجایی. 3

با بررسی تطبیقی ) 1384(در ساخت هجایی زبان کردي، شش هجا وجود دارد؛ کریمی دوستان 
ها داراي مانند این گویشدالنی و سورانی، گویش ایالمی را گویش کردي ایالمی با گویش هاي ار

گویش . داردحال آن که گویش کرمانجی خراسانی پنج ساخت هجایی . داندشش ساخت هجایی می
نیز  دارد و گویش کرمانجی خراسانی cv,cvc, cvcc, ccv, ccvc, ccvccهاي ساختالمی ای

هجا را  يدر هر دو گویش، یک واکه هسته.دارد cv, cvc, cvcc, ccvc, ccvccهاي ساخت
د، در آغاز و پایان هجا یک یا دو همخوان نگردها با یک همخوان آغاز میتمامی هجا .دهدتشکیل می

همخوان دوم باید یکی از  ،گیردهایی که دو همخوان در آغاز قرار میاهر شود؛ در ساختتواند ظمی
 گیرند قرار هجا آغاز در توانندنمی  /η/ و /ř/ و /l/ هايهمخوان .باشد /w/, /v/دو همخوان 

  .دهدرا نشان می ساخت هجایی دو گویش )6(جدول شماره  .)417: 1384کریمی دوستان، (
 ساخت هجایی دو گویش: )6( جدول شماره 

  معنی  نمونه کرمانجی  معنی  نمونه ایالمی  ساخت هجایی  ردیف
1.  cv kē چه کسی gâ  گاو  
2.  cvc  kur  پسر  k’âr  بزغاله  
3.  cvcc  helm  بخار  bažn  قامت  
4.  ccv  jyâ  جدا   ---   ---  
5.  ccvc  gyân  جان  blür  فلوت  
6.  ccvcc  xwârd  خورد  stand  گرفت  
   نتیجه گیري

به رد زبان در نقاط مختلف جهان که ست که مردم کُهاها و لهجهاي از گویشمجموعه بان کرديز
به توصیف نظام آوایی دو  در این پژوهش .کنندایران، عراق، ترکیه و سوریه با آن تکلم می ویژه مردم

که  شدن روش ،در واقع. گویش پرداخته شد و در پایان نظام آوایی دو گویش با هم مقایسه گردید
گویش کرمانجی خراسانی . هاي زبان کردي هستندایالمی گویش کرديگویش کرمانجی خراسانی و 
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این . باشدو گویش کردي ایالمی جزو گروه جنوبی این زبان میغربی  يشمالی شاخهجزو گروه 
و  همخوان 32ها، گویش کرمانجی از نظر همخوان. نددارهاي بسیار زیاد آوایی شباهتها گویش

و گویش ایالمی  واکه 11ها، گویش کرمانجی خراسانی  واکهاز نظر . داردهمخوان  28گویش ایالمی 
 این. است »نادمیدگی«گویش کرمانجی خراسانی با کردي ایالمی در  يتفاوت عمده. دارد واکه 10

 ،رکی بودههاي ارمنی و تثیر زبانأتحت ت ووجود دارد   /’p’/, /k’/,/t’/,/č/هايدر همخون ویژگی
؛ ولی گویش کردي ایالمی به اي خراسان در آن ناحیه وارد گویش شده استهکرمانج استقرارپس از 

 .را نیز نپذیرفته است هاواجبه همین خاطر آن  ،ها نبودهها و زبانگویشأثیر آن دلیل این که تحت ت

گویش نظام آوایی در ود که این بدار امعنتفاوت . دارندهاي مشترکی از نظر واکه ها دو گویش واکه
در حالی  ؛وجود دارد ]نیم بسته+پسین،+[ي آوایی با مشخصه /ō/و  /ō/ هايکرمانجی خراسانی واکه

با  /ε/ يواکه ردي ایالمی گویش کُ ،چنین هم ند؛ندار ها حضورواکه که در گویش ایالمی این
  .فاقد آن است که نظام آوایی کرمانجی خراسانی دارد] پیشین، افتاده[ يمشخصه
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Abstract 
Khorasani Kurmanji and Ilami Kurdish are two different dialects of Kurdish language. 
Khorasani Kurmanji is the dialect of Kurds who live in north and Razavi Khorasan 
provinces and Ilami Kurdish is the dialect of great many of Kurds who live In Ilam 
province (west part of Iran). Since these two dialects are of the same language, and the 
people who speak these dialects are Kurds, because of the influence of neighboring 
dialects and languages, they have been different so that the people of these two dialects 
are not able to understand each other. Khorasani Kurmanji has primarily been 
influenced by Persian Language, has had communications with Turkish Language in the 
north, and with Persian language in the south. And on the other, unlike ilami Kurdish 
the dialect has kept “ERGATIVITY” and “GENDER” which are the most important 
features of North Kurdish dialects. In this article the library studies and writer’s 
knowledge were used to analyze the data. The results show that the two dialect phonetic 
systems have had phonetic changes and they have been influenced by their neighboring 
language. 
Key words: Khorasani Kurmanji Dialect, Ilami Kurdish Dialect, Historical Changes, 
Phonetic Systems, Consonants, Vowels  
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