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چکیده

ایــن مقالــه بــه منظــور بررســی مالکهــای ردهشــناختیِ واجــی ،صرفی ،نحــوی و معنایــی گویش کــردی ایــام ،بر

پایــۀ دادههــای گردآوریشــده از ایــن گویــش نوشــته شــده اســت .دادههــای مقالــۀ حاضــر ،حاصــل یــک پژوهــش

میدانــی اســت کــه در شــهر ایــام و روســتاهای اطــراف انجــام گرفته اســت؛ بدین منظــور ،بر اســاس پرسـشنامهای
کــه از قبــل طراحــی شــده بــود ،بــا  20گویشــور کــه اکثــرا ً مــردان میانســال بــه بــاال بودنــد ،مصاحبــه شــد .تحلیــل

ایــن دادههــا نشــان داد کــه وجــود همخوانهــای [ ]ř]، [ł]، [ŋ]، [wو [ ]чو نیــز واکههــای [ ،]ε]، [ü]، [əو [ ]ĕاز

مشــخصههای مهــم واجشــناختی ایــن گویــش میباشــد؛ همچنیــن ،ســاختمان هجــا در ایــن گویش بــا زبان فارســی
نــو متفــاوت اســت و شــش الگــوی هجایــی دارد که ســه هجــای آن دارای خوشــۀ همخوانــی آغازی اســت؛ طوری

کــه عضــو دوم خوشــه ،همــواره یکــی از نیمواکههــای [ ]w]، [yیــا [ ]чاســت .از دیگــر یافتههــای ایــن پژوهــش،

توالــی مضــاف و مضافالیــه و موصــوف و صفــت و اســتفاده از پیشاضافــه و پیرااضافــه میباشــد؛ همچنیــن،

دادههــا نشــان داد کــه در ایــن گویــش ،مطابقــت عــدد و معــدود و تمایــز جنس دســتوری وجود نــدارد .نمایــۀ اعداد
از یــک تــا ده بیــن گویــش کــردی ایــام و دیگــر گویشهــای ایرانــی تفــاوت چندانــی نــدارد.

واژگان کلیدی :زبان کردی ،گویش کردی ایالمی ،ردهشناسی ،ترتیب سازه ،معیار ردهشناختی.
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مقدمه
هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ،بررســی مالکهــای ردهشــناختیِ واجــی ،صرفــی ،نحــوی و معنایــی
گویــش کــردی ایالمــی بــر اســاس دادههــای گــردآوری شــده میباشــد .هرچنــد پیــش از ایــن ،گویــش
ی زبانشــناختی قــرار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال ،ایــن نخســتین پژوهشــی
کــردی ایالمــی مــورد بررس ـ 
اســت کــه بــه بررســی معیارهــای ردهشــناختی آن میپــردازد .دادههــای مقالــۀ حاضــر ،حاصــل پژوهشــی
میدانــی اســت کــه در بهــار  1393بــه وســیلۀ نویســندگان انجــام شــده اســت .بــه ایــن منظــور ،بــا  20نفــر از
گویشــوران شــهر ایــام و حومــه کــه اکثــرا ً بیســواد ،کمســواد یــا ترجیح ـاً میانســال بــه بــاال بودهانــد،
مصاحبــه شــده اســت .بــا وجــود آنکــه اســتان ایــام در فاصلــۀ ســالهای  570تــا  1006هـ.ق .به مــدت بیش
از چهارصــد ســال ،تحــت ســیطرۀ حکومــت اتابــکان لُــر بــوده اســت و نیــز علیرغم قــرار گرفتن در مســیر
ترانزیــت بــا کشــور عــراق و تمــاس بــا زبــان عربــی ،گویش کــردی ایالمــی ،برخــاف دیگــر گویشهای
زبــان کــردی کــه تحتتأثیــر زبانهــای دیگــر قــرار گرفتهانــد ، 2همچنــان اصالــت گویشــی خــود را حفظ
کــرده اســت .ایــن گویــش در بیــن پژوهشــگران بــه «فیلــی » 3نیز مشــهور اســت؛ دلیــل آن این اســت که در
عهــد قاجــار ،حاکمــان لُــر ،موســوم بــه خانــدان فیلــی بــر اســتان ایــام کنونــی ،کــه در آن زمــان «پشــتکوه»
نامیــده میشــد ،حکومــت کردهانــد .ایــن گویــش ،عــاوه بــر اینکــه گویــش عمــدۀ ســاکنان اســتان ایــام
اســت ،در مناطقــی از شــرق عــراق ،در شــهرهایی چــون :بــدره ،کــوت ،جســان ،زرباطیه ،مندلــی و مناطقی
از شــهر بغــداد نیــز گویشــوران زیــادی دارد .در اســتان ایــام ،عــاوه بــر کــردی فیلــی ،بــه گویــش کــردی
کلهــری ،لکــی ،لُــری و نیــز در مناطــق جنوبــی اســتان بــه زبــان عربــی تکلــم میشــود.
پیشینۀ مطالعات
همانطــور کــه اشــاره شــد ،گویــش عمــد ۀ ســاکنان اســتان ایــام ،گون ـهای از کــردی جنوبیســت کــه
بــه فیلــی معــروف اســت .از آنجــا کــه اســتان ایــام کنونــی در گذشــته ،بخشــی از لُرســتان بــوده اســت،
در آثــار بســیاری از زبانشناســان و پژوهشــگران بــه دلیــل عــدم شــناخت گویشهــای جنوبــی و بیگانگــی
بــا ســاختار فرهنگــی ایــن منطقــه ،اشــتباهات فاحشــی بــه چشــم میخــورد؛ بــه عنــوان مثــال :محمدامیــن
زکــی ،محقــق نامــدار کــرد و نویســندۀ کتــاب «کــرد و کردســتان» در ســال  1916میــادی ،بــه حکــم یک
مأموریــت رســمی ،بــه پشــتکوه یــا بــه زعــم خــود بــه لُرســتان کوچــک ســفر میکنــد .او ضمــن اقامــت ده
روزه در دامنههــای کبیرکــوه ،دربــارۀ زبــان و قومیــت «لُرهــا» مطالعــه میکنــد و از اینکــه میبینــد زبــان
اهالــی پشــتکوه اینقــدر بــه کــردی نزدیــک اســت ،چنانکــه تفــاوت گویــش آنــان بــا کــردی رایــج در
ســلیمانیه ،کمتــر از اختــاف کــردی بادینانــی بــا کــردی ســلیمانیه اســت ،شــگفتزده میشــود .او از ایــن
نکتــۀ مهــم غافــل بــوده کــه بــرای مطالعــۀ زبــان و قومیــت لُرهــا ،یــک منطقــۀ کردنشــین را انتخــاب کــرده
1

 .2به عنوان مثال :گویش کردی کرمانشاهی از زبان فارسی ،کردی سورانی از زبان عربی و کردی کرمانجی از زبان ترکی تأثیر پذیرفتهاند.
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اســت؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه از ایــن همــه اشــتراک و نزدیکــی زبانــی و قومــی شــگفتزده شــود»
(ســارایی 37 :1379 ،و  .)38حســن رضایــی باغ-بیــدی ( )6 :1380نیــز در ذیــل تقســیمبندی گویشهــای
کــردی جنوبــی ،گویــش کــردی ایالمــی را لُــری پشــتکوۀ نامیــده و بــه ایــن نکتــه توجــه نداشــته اســت که
یــک گویــش کــردی ،چگونــه میتوانــد همزمــان لُــری نیــز باشــد؟!
اگــر از تناقضگوییهایــی چــون مــوارد فــوق بگذریــم ،گویــش ایالمــی در دو دهــۀ اخیــر مــورد
بررســیهای زبانشــناختی قابــل اعتنایــی قــرار گرفتــه اســت کــه در ذیــل بــه آنهــا اشــاره میشــود:
ســارایی ( )1379در مقدمــۀ کتــاب «شــاعر قلههــای مهآلــود» که تصحیــح و ترجمۀ اشــعار غالمرضاخان
ارکــوازی ،از شــاعران معــروف ُکــرد ،اســت ،بــه بررســی تاریــخ گویــش کــردی ایــام پرداختــه و بــه
واجهــای ایــن گویــش اشــاره نمــوده اســت.
پالیزبــان ( )1380در پایاننامــۀ کارشناسیارشــد خــود بــا عنــوان «نظــام آوایــی گویــش کردی ایــام» ،به
بررســی دســتگاه واجــی 1گویــش ایالمــی پرداختــه و بــا ارائــۀ جفتهــای کمینــه ،واجــگان ایــن گویش و
ســاختمان هجایــی آن را تحلیل نموده اســت.
شــیری ( )1380در مقالــۀ «مقدم ـهای بــر توصیــف آواهــای گویــش ایالمــی» بــا ارائــۀ نمونههایــی از
دادههــای گویــش کــردی ایــام ،بــه معرفــی واجهــای ایــن گویــش پرداختــه اســت.
کریمــی دوســتان )1381( 2در مقالــۀ «بررســی ویژگیهــای مشــترک گویشهای ایالمــی» گویشهای
کــردی ایالمــی را از لحــاظ واجــی ،الگــوی هجایــی ،مطابقــت فعــل و فاعــل و ســاخت اصطالحی بــا لری
خرمآبــادی و فارســی معیــار مقایســه نمــوده اســت تــا راهگشــای دســتهبندیهای علمــی و زبانشــناختی
گویشهــای رایــج در غــرب ایــران باشــد.
پالیزبــان ( )1382در مقالـهای بــا عنــوان «ســاخت هجایــی گویش کــردی ایــام» ،ســاختمان هجایی این
گویــش را بررســی کــرده و انــواع هجاهــای ایــن گویــش را بــا اســتفاده از مثالهایــی معرفــی نموده اســت؛
همچنیــن ،بــا ارائــۀ جدولهایــی ،محدودیتهــای هجایــی و انــواع خوشـههای همخوانــی آغــازی و پایانی
هجــا را مشــخص کرده اســت.
شــیری ( )1382در مقالــۀ «صــرف فعــل در گویــش ایالمــی» صورتهــای مختلــف صــرف فعــل،
شناسـهها و زمــان فعــل را در ایــن گویــش تحلیــل نمــوده و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه فعــل
در دو زمــان ماضــی و مضــارع صــرف میشــود و ســاختمان مســتقلی بــرای بیــان فعــل در زمــان
آینــده وجــود نــدارد.
پالیزبــان ( )1384در مقالــۀ «همانندیهــای آوایــی گویشهــای کــردی رایــج در اســتان ایــام و زبــان
فارســی» بــه مقایســۀ نظــام آوایــی گویشهــای کــردی اســتان ایــام و زبــان فارســی پرداختــه اســت.
1. Phonological system.
 .2این نویسنده در کتاب «کردی ایالمی :بررسی گویش بدره» نیز به بررسی جامع زبانشناختی کردی رایج در شهرستان بدره پرداخته است که میتواند منبعی مفید برای بررسی
گویشهای کردی باشد.
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تفرجــی یگانــه ( )1385در پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد خــود با عنوان «ســاختار گروه فعلــی در گویش
2
کــردی ایالمــی» در چهارچــوب نظریــۀ حاکمیــت و مرجعگزینــی 1بــه توصیــف ســاختار موضوعــیِ
گروههــای فعلــی ،نحــوۀ بازتــاب موضوعهــای فعــل و جایــگاه موضوعهــا پرداختــه و نشــان داده اســت
کــه جایــگاه بنیادیــن فاعــل در مخصــص 3گــروه فعلــی بیرونــی قــرار دارد.
پالیزبــان ( )1388در مقالــۀ «بررســی مقابلـهای نظــام آوایــی گویــش کــردی ایــام بــا زبــان فارســی
معیــار» ،بــا ارائــۀ جفتهــای کمینــه ،دســتگاه واجــی گویــش کــردی ایــام را بــا زبــان فارســی مقایســه
نمــوده اســت .در پایــان نیــز فهرســت واجهــای ایــن گویــش و زبــان فارســی را در قالــب جدولهایــی
بــه دســت داده اســت.
شــرفخانی ( )1390در مقالــۀ «فرایندهــای واژهســازی در گویــش کــردی ایــام» به بررســی ســاختواژه
در ایــن گویــش پرداختــه و نشــان داده اســت کــه فرایندهــای اصلــی ســاختواژی؛ از جملــه :ترکیــب، 4
تصریــف 5و اشــتقاق 6در همــۀ اجــزای کالم؛ یعنــی اســم ،فعــل ،صفــت و قیــد اعمــال میشــود.
پالیزبــان ( )1391در مقالـ ۀ «بررســی دســتگاه فعــل و قابلیتهــای ســاختواژی گویــش کــردی ایالمی»
بــه بررســی ســاختواژۀ ایــن گویــش و نیــز دســتگاه فعلــی آن پرداختــه و نشــان داده کــه دســتگاه فعــل
در ایــن گویــش بــر خــاف دیگــر گویشهــای زبــان کــردی ،پنــج صیغهایســت و در صیغههــای دوم
شــخص و ســوم شــخص جمــع ،ادغــام 7صــورت گرفتــه اســت.
تفرجــی ( )1391در مقالــۀ «تحلیــل نحــوی فاعــل در زبــان کــردی در چارچــوب نظریــۀ اصــول و
پارامترهــا» بــه بررســی جایــگاه بنیادیــن فاعــل در گویــش کــردی ایــام پرداختــه و نشــان داده اســت کــه
فاعــل بــه عنــوان موضــوع بیرونــی فعــل ،به طور غیرمســتقیم ،نقــش تتــای خــود را از فعل دریافــت میکند.
ثباتــی و کــرد زعفرانلــو ( )1392در کتابــی بــا عنــوان «زبانشناســی گونههــای کــردی ایالمــی»،
فرایندهــای واجــی 8تضعیــف و تقویــت را در ایــن گویــش بررســی کردهانــد.
امامــی و ســبزه ( )1392در پژوهشــی بــا عنــوان «مقایســۀ نظــام آوایــی گویــش کــردی کرمانجــی
خراســانی و کــردی ایالمــی» ،واجهــای ایــن دو گویــش و ســاخت هجایــی آنها را بــا هم مقایســه کردهاند.
نویســندگان چنیــن نتیجهگیــری کردهانــد کــه کــردی کرمانجــی ،تحــت تأثیــر زبانهــای ترکــی و ارمنــی
قــرار گرفتــه و بــه همیــن دلیــل ،دارای چهــار واج نادمیــده اســت کــه کــردی ایالمــی فاقــد آنهاســت.
1. Government and binding.
2. Argument structure.
3. Specifier.
4. Compounding.
5. Inflection.
6. Derivation.
7. Syncretism.
8. Phonological processes.
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ضرورت تحقیق
گویــش کــردی ایــام بــه دالیــل متعــدد؛ از جملــه :قــرار گرفتــن در منتهیالیــه مناطــق کردنشــین،
همجــواری بــا مناطــق لُــر زبــان؛ همچنیــن مطالعــه از ســوی مستشــرقینی کــه کمتریــن اطالعــی از
ویژگیهــای زبانشــناختی ایــن گویــش نداشــتهاند ،در چنــد دهــۀ گذشــته ،آن طــور کــه بایــد ،مــورد
ی دقیــق زبانشناســی قــرار نگرفتــه بــود .علیرغــم اینکــه در دو دهــۀ اخیــر به صــورت دقیــق و علمی
بررسـ 
بررســی شــده ،هنــوز هــم بســیاری از زوایــای آن ناشــناخته مانــده اســت .پژوهــش حاضــر ،گام کوچکــی
اســت تــا ویژگیهــای ردهشــناختی ایــن گویــش را معرفــی نمایــد.
سؤاالت پژوهش
هــدف از ایــن پژوهــش ،یافتــن پاس ـخهایی بــرای نُــه ســؤال زیــر اســت تــا بــر اســاس آنهــا ویژگیهــای
ردهشــناختی گویــش کــردی ایالمــی شناســایی شــود:
 .1بــر اســاس آراء کرافــت ،)1990( 1گویــش کــردی ایــام دارای چــه مؤلفههــای واجــی و الگوهــای
هجایی اســت؟
 .2ترتیب آرایش سازهای مضاف و مضافالیه در گویش کردی ایالمی چگونه است؟
 .3کاربرد پیش اضافه 2و پیرااضافه  3در این گویش چگونه است؟
 .4صفت و موصوف در این گویش دارای چه ترتیبی است؟
 .5ترتیب ضمیر اشاره و گروه اسمی در گویش کردی ایالمی چگونه است؟
 .6آیا در این گویش بین عدد و معدود مطابقت 4وجود دارد؟
 .7آیا تمایز جنس دستوری 5در گویش کردی ایالمی مشاهده میشود؟
 .8نمایۀ عدد واژهها از یک تا ده در این گویش به چه صورت است؟
 .9ساختهای خویشاوندی اصلی در گویش کردی ایالمی کداماند؟
بررسی معیارهای واجی
کرافت ( )120 :1990سلسله مراتب جهانی محل تولید واجها را به شیوۀ زیر بیان میکند:
دولبــی > 6دندانــی -لثــوی > 7نرمکامــی : 8بــر اســاس ایــن الگــو در همــۀ زبانهــا واجهــای دولبــی وجــود
دارد؛ از ایــن رو ،وجــود دولبیهــا نمیتوانــد دال بــر یــک معیــار ردهشــناختی باشــد؛ امــا حضــور یــا عــدم
حضــور واجهــای دندانــی -لثــوی ،و نرمکامــی ،معیــاری ردهشــناختی اســت.
1. William Croft
2. Preposition
3. Circumposition
4. Agreement
5. Grammatical gender
6. Bilabial
7. Dentalveolar
8. Velar
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کرافت (همان )121:سلسله مراتب شیوۀ تولید واجها را به صورت زیر بیان میکند:
خیشــومی > 1انفجــاری 2واکــدار /ب ـیواک :واجهــای خیشــومی ،جهانــی هســتند؛ در صورتــی کــه،
حضــور یــا عــدم حضــور واجهــای انفجــاری واکــدار و بـیواک بــرای ردهشناســی گویشهــا و زبانهــا،
یــک معیــار محســوب میشــود.
بــر اســاس مــوارد فــوق و آنچــه از دادههــای گویــش کــردی ایــام بــه دســت آمــد ،میتــوان مــوارد
زیــر را بیــان نمــود: 3
در ایــن گویــش ،واجهــای دندانــی لثــوی وجــود دارد .نکتــۀ حائــز اهمیــت در ایــن مــورد ایــن اســت
کــه در ایــن گویــش ،همخوانهــای [( ]lروشــن ) 4و [( ]łتیــره) 5؛ همچنیــن[( ]rتکزنشــی ) 6و [( ]řچنــد
زنشــی ) 7بــه عنــوان واجهایــی متمایــز وجــود دارنــد (پالیزبــان)51-46 :1380 ،؛ ماننــد:
)قلوه سنگ( - pæłشاخه( 1. pæl:
)مزرعۀ درو شده - jâřدفعه ( 2. jâr
همچنیــن در ایــن گویــش ،همخوانهای نرمکامــی انفجــاری واکــدار [ ،]gنرمکامی انفجــاری بیواک
[ ]kو نرمکامی خیشــومی واکــدار [ ]ŋوجــود دارد؛ مانند:
همه3. gêšt:
قاصدک 4. kəpu
ماه 5. mâŋ
دادههای این گویش نشان میدهد که همخوان [ ]wنیز در این گویش وجود دارد؛ مانند:
بید 6. wê
شکار 7. řâw
وجــود نیمواکــۀ ]Ч[ 8یکــی دیگــر از ویژگیهــای برجســتۀ آوایــی گویــش کــردی ایالمــی اســت.
دادههــا نشــان میدهــد کــه ایــن واج در ابتــدای واژه ظاهــر نمیشــود؛ امــا ،در میانــه و پایانــۀ هجــا در تقابــل
بــا همخوانهــای دیگــر قــرار میگیــرد؛ ماننــد:
َ
)کره( ) - kæryæخرگوش( 8. kærчæ
)ندید( ) - næyنبود( 9. næч
در ایــن گویــش واجهایــی وجــود دارد کــه آن را از دیگــر گویشهــا متمایــز میکنــد .یکــی از ایــن
 .3واجهایی که در این مقاله ذکر میشود ،همۀ واجهای گویش کردی ایالمی نیستند؛ بلکه آنهایی هستند که از حیث مطالعات ردهشناختی حائز اهمیتاند.
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2. Plosive
4. Clear
5. Dark
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7. Trill
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واکههــا [ 1]üمیباشــد؛ ماننــد:

روغن 10. řün
شوهر 11. šü
یکــی دیگــر از واکههــای ایــن گویــش واج [ ]êمیباشــد کــه در بیــن ادبــا بــه «یــای مجهــول» معــروف
اســت؛ مانند:
)شیر( ) - širشیر جنگل( 12. šêr
)دوک نخریسی( ) - siسه( 13. sê
تجزیــه و تحلیــل دادههــا نشــان میدهــد کــه واکــۀ [ ]εنیــز یکــی دیگــر از واجهــای ایــن گویــش
میباشــد؛ ماننــد:
)گذاشت( ) - hêštهشت( 14. hεšt
)راه( ) - řêرأی( 15. řε
دادههــای گــردآوری شــده نشــان میدهنــد کــه واکــۀ شــوا  2نیــز یکــی دیگــر از واجهــای گویــش
کــردی ایــام اســت؛ ماننــد:
)شاخه( ) - pælچرخش( 16. pəl
دادههــای بــه دســت آمــده نشــان میدهنــد کــه ایــن گویــش ،ســاخت هجایــی متفاوتی بــا زبان فارســی
دارد؛ بدیــن صــورت کــه ،عــاوه بــر داشــتن ســه ســاخت هجایــی موجــود در زبــان فارســی ،ســه الگــوی
هجایــی دیگــر نیــز دارد کــه بــا خوشــۀ همخوانــی 3آغــاز میشــوند:
فردا 17. CV: su
اثر ،رد 18. CVC: šun
تفاله 19. CVCC: səłp
عدد ده 20. CCV: dyæ
دختر 21. CCVC: dчæt
گرد و خاک 22. CCVCC: xwəłp
الگوهــای هجایــی فــوق نشــان میدهــد کــه در گویــش کــردی ایالمــی ،هجــا ،همــواره بــا همخــوان
آغــاز میشــود و در هجاهــای دارای خوشــۀ همخوانــی آغــازی ،عضــو دوم خوشــه ،یکــی از نیمواکههــای
[ ]ч]، [yیــا [ ]wاســت.

 .1در الفبای بینالمللی آوایی ( ،)IPAاین واکه را با نشانة [ ]yنیز نشان میدهند.

2. Schwa
3. Consonantal cluster
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بررسی معیارهای ساختواژی -نحوی
در اینجــا بــر اســاس پاسـخهای دریافــت شــده از گویشــوران کــردی ایالمــی ،معیارهــای ســاختواژی-
نحــوی مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.
1
 .1ترتیــب ســازهها در ســاخت اضافــی :گرینبــرگ ( )74 :1980معتقــد اســت کــه ترتیــب ســازهای
هســته و وابســته در ســاخت اضافــی ،مالکــی بــرای ردهشناســی گویشهــا و زبانهاســت .در کــردی
ف پیــش از مضافالیــه قــرار میگیــرد؛ همانطــور کــه در مثالهــای زیــر مشــاهده
ایالمــی ،مضــا 
میشــود ،مضــاف بــا هســتهنمای  ə-نشــانهگذاری شــده اســت.
خانۀ من 23. mâł-ə mə
کتاب تو 24. kətâw-ə tə
ماشین خواهرم 25. mâšin-ə xwεšk-æm
حیاط خانهمان 26. hæsâr-əmâł-əmân
 .2حــرف اضافــه :گرینبــرگ ( )76 :1980در مــورد ردهشناســی آرایــش ســازهای اصلــی بــه نخســتین
معیــاری کــه اشــاره میکنــد ،وجــود پیشاضافــه یــا پساضافــه اســت .بــر اســاس دادههــای پژوهــش ،در
گویــش کــردی ایالمــی ،پیشاضافــه و پیرااضافــه وجــود دارد .برخــی از پیشاضافههــای ایــن گویــش در
مثالهــای زیــر مشــاهده میشــود:

از اینجا 27. Ɂæł /Ɂəłæ ʔêræ
با دست 28. wæ dæs
در اینجا 29. dæ ʔêræ
برای من 30. ʔəřâ mə
با خودمان 31. wærd-ə xwæ-mân
روی زمین 32. ʔæw zæmin
مثالهای زیر نیز نشان میدهد که این گویش دو پیرااضافه دارد:
33. mə wæ hæmædân-â/-æw čəg-əmʔəřâtεrân
»من از طریق همدان به تهران رفتم«
34. ʔimədækâr-â/-æw hât-im
»ما از سر کار برگشتیم«
 .3توالــی موصــوف و صفــت :دادههــای زیــر از گویــش کــردی ایالمــی ،نشــان میدهــد کــه :الــف)
صفــت همــواره پــس از موصــوف قــرار میگیــرد؛ ب) موصــوف بــه عنــوان هســته با هســتهنمای  ə-نشــان
داده میشــود:
پسر بزرگ 35. kwəř-ə gæp
رودخانۀ عمیق 36. gəłâł-ə qül
1. Joseph Greenberg
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دختران زیبا 37. dчatεl-ə řæyən
 .4توالی صفت اشاره و اسم :در گویش کردی ایالمی ،صفت اشاره ،قبل از اسم میآید:
آن خانه 38. ʔæw / ʔu mâł-æ
این پسر 39. ʔê kwəř-æ
آن کتابها 40. ʔæw / ʔu kətâw-εl-æ
41. ʔê pyâg-εl-æ
آن مردها
نکاتی در مورد مثالهای فوق وجود دارد که عبارتند از:
الــف) صفــت اشــاره همیشــه مفــرد اســت ،خــواه اســم پــس از آن مفــرد باشــد ،خــواه جمــع؛ ب) در
گویــش کــردی ایالمــی ،پســوند اشــارۀ [– ]æدر ارتبــاط بــا صفــت اشــاره بــه اســم متصــل میشــود تــا آن
را از اسـمهای دیگــر متمایــز کنــد .ایــن پســوند در گویــش کــردی ســنندج نیــز وجــود دارد کــه دبیرمقــدم
( )613 :1392آن را همــراه بــا صفــت اشــاره« ،تکــواژ گسســتۀ اشــاری» مینامــد؛ ج) بــرای اشــاره بــه دور،
دو تکواژگونــۀ  ʔæwو ʔuبــه عنــوان گونــۀ آزاد 1وجــود دارد.
 .5توالــی قیــد مقــدار و صفــت :در گویــش کــردی ایالمــی هماننــد زبــان فارســی ،قیــد مقــدار ،پیش از
صفــت میآیــد .مثالهــای زیــر ،ایــن ترتیــب را نشــان میدهنــد:
بسیار قشنگ 42. fəryæ řæyən
کمی کوتاه 43. jəgê kwəł
 .6ترتیب فعل اصلی و فعل کمکی
در گویــش کــردی ایالمــی بــرای بیــان زمــان آینــده ،فعــل کمکــی وجــود نــدارد و تصریــف زمــان
حــال ،بــرای بیــان زمــان آینــده نیــز بــه کار م ـیرود (شــیری)154 :1382 ،؛ ماننــد:
آنها گندم میبرند /خواهند برد 44. wân gænəm bæn
45.
میخوابم /خواهم خوابیدxæf-əm
میخوابی /خواهی خوابید )xaf-i(t
میخوابد /خواهد خوابید )xæf-ê(g
xaf-im
میخوابیم /خواهیم خوابید
xaf-ən
میخوابید /خواهید خوابید
میخوابند /خواهند خوابیدxaf-ən
مثالهــای فــوق نشــان میدهــد کــه در ایــن گویــش ،برخــاف دیگــر گویشهــای زبــان کــردی،
دســتگاه فعــل ،پنــج صیغـهای اســت (کریمیدوســتان)110 :1381 ،؛ بدیــن صــورت کــه «صیغههــای دوم
1. free variation.
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شــخص و ســوم شـ ِ
ـخص جمــع در هــم ادغــام میشــوند» (پالیزبــان .)121 :1391 ،همانطــور کــه مثالهــای
زیــر نشــان میدهنــد ،بــرای بیــان نمــود ناقــص (اســتمراری) در گویــش کــردی ایــام از فعــل کمکــی
اســتفاده میشــود: 1
من دارم مینویسم 46. mə dêr-əm nüsən-əm
پدرم دارد میرود )47. bâwgəm dêr-ê(g) ču(g
نکتــۀ دیگــری کــه در مــورد گویــش ایالمــی وجــود دارد ایــن اســت کــه این گویــش برای بیــان مفهوم
ماضــی بعیــد از فعــل کمکــی اســتفاده نمیکنــد و مفهــوم آن را در قالــب یــک پســوند ،صورتبنــدی
میکند(دبیرمقــدم)661 :1392 ،؛ ماننــد:
»آمده بودم« 48. hât -ü –m
 .7توالی عدد و اسم :در کردی ایالم بین عدد و اسم (معدود) مطابقت وجود ندارد؛ مانند:
دو مرد 49. də pyâg
سه زن 50. sê žən
شش روز 51. šæš řuž
ده گاو 52. dæ mâŋæ
معیارهای معنایی
 .1تمایــز جنــس دســتوری :در گویــش کــردی ایالمــی ،تمایــز جنــس در اسـمهایا ضمایــر دیده نمیشــود.
تصریــف ضمایــر شــخصی فاعلــی در ایــن گویش بــه صــورت زیر میباشــد:
من 53. mə
تو 54. tə
او 55. Ɂæч
ما 56. Ɂimæ
شما 57. Ɂəчæ
ایشان 58. Ɂəwân / wân
چنانکه مالحظه شد ،ضمیر سوم شخص جمع به صورت دو تکواژگونه به کار میرود.
 .2اعداد :نمایۀ اعداد در کردی ایالم از یک تا ده به ترتیب ،به صورت زیر میباشد:
59. yæk
60.dê
61. sê
 .1همچنین در این گویش برای بیان نمود ناقص از قید استمرار (زمان حال و گذشته) استفاده میشود (شرفخانی)164 :1390 ،؛ مانند:
داشتند میخندیدند»
«دارند میخندند» pæsâ / dæpsâdə- xæn -əs -ən -
pæsâ / dæpsâxæn -ən
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62. čwâr
63. panj
64. šæš
65. hæft
66. hεšt
67. nu/nчæ
68. dæ/ dyæ
نکتـهای کــه در مــورد توالــی عــدد و اســم وجــود دارد؛ ایــن اســت کــه اعــداد «یــک» و «دو» هنگامــی
کــه بــا معــدود میآینــد ،بــه صــورت تکواژگونههــای [ ]yεو [ ]dəبــه کار میرونــد و اصطالحــاً در
توزیــع تکمیلــی 1هســتند؛ ماننــد:
یک بار 69. yεjâr/ *yækjâr
دو ماه 70. dəmâŋ/ * dêmâŋ
2
همچنیــن اعــداد «ن ُــه» و «ده» در گفتــار افــراد بزرگســال دســتخوش فراینــد واجــی درج
نیمواکــه میشــوند (پالیزبــان 117 :1382 ،و )118؛ ماننــد :مثــال  68کــه ( dæعــدد  )10بــه
صــورت  dyæتلفــظ میشــود.
 .3ســاختهای خویشــاوندی اصلــی :بررســی ســاختهای خویشــاوندی اصلــی ،همــواره یکــی از
معیارهــای بــا اهمیــت در تقســیمبندی گونههــای زبانــی اســت .ســاختهای خویشــاوندی در گویــش
کــردی ایالمــی بــه صــورت زیــر میباشــند:
پدر 71. bâwg
مادر 72. dâłəg
برادر 73. bərâ
خواهر 74. xwεšk
پسر 75.kwəř
دختر 76.dчæt
عمو 77. mæmu / tâtəg
دایی 78. xâłu
خاله /عمه 79. miməg
شوهر 80. šü
زن 81. žən
1. Complementary distribution
2. Insertion
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داماد 82. zâmâ
عروس 83. wæч
همانطــور کــه مشــاهده شــد در گویــش کــردی ایــام واژۀ  miməgبــرای دو مفهــوم عمــه و خالــه
بــه کار مـیرود و در بافتهایــی کــه گوینــده بخواهــد دقیقـاً آنهــا را از هــم متمایــز کنــد ،از عبارتهــای
زیــر اســتفاده میکنــد:
84. miməg -əbâwgi
پدری «عمه
»کسرۀ اضافه
85. miməg -ədâłəgi
مادری «خاله
»کسرۀ اضافه
نتیجهگیری
مقالــۀ حاضــر کــه نتیجــۀ یــک پژوهــش میدانــی اســت ،بــه بررســی مالکهــای ردهشــناختی گویــش
کــردی ایالمــی پرداختــه اســت .بــا وجــود آنکــه ایــن گویــش از جنبههــای مختلــف زبانشناســی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ امــا تاکنــون از حیــث مطالعــات ردهشــناختی بررســی نشــده اســت.
بیگمــان ،گویــش کــردی ایــام در کنــار گونههــای دیگــر از زبــان کــردی؛ همچون :کلهــری ،لکی،
خزلــی ،آبدانانــی و لُــری و نیــز در اثــر همجــواری بــا زبــان عربی ،تحــت تأثیر قــرار گرفته اســت؛ همچنین،
ایــن گویــش بیــش از چهارصــد ســال تحــت ســیطرۀ اتابــکان لُــر بــوده اســت و توانســته اســت تــا بــه امروز
بــه حیــات خــود ادامــه بدهد.
در نظــام واجــی ایــن گویــش همخوانهــای [ ]ł]، [ř]، [w]، [чو [ ]ŋو نیــز واکههــای [ε]، [ü]،
 ][əو [ ]ĕوجــود دارد کــه آن را از دیگــر زبانهــای ایرانــی نــو متمایــز میکنــد .بررســی ســاختمان
هجایــی نیــز نشــان میدهــد کــه گویــش ایالمــی دارای شــش الگــوی هجایــی اســت و در هجاهــای
 CV، CVCو  CVCCبــا زبــان فارســی اشــتراک دارد؛ بــا ایــن حــال ،در هجاهــای دارای خوشــۀ
همخوانــی آغــازی تــا حداکثــر دو همخــوان وجــود دارد و عضــو دوم خوشــه ،تنهــا میتوانــد یکــی از
نیمواکههــای [ ]w]، [yیــا [ ]чباشــد.
ٌ
مضافالیــه ،بعــد از مضــاف و موصــوف ،قبــل از صفــت قــرار میگیــرد؛ همچنیــن
در کــردی ایالمــی،
ش اضافــه ،پیرااضافــه نیــز دارد .بررســی دادههــا نیــز نشــان میدهــد کــه بیــن
ایــن گویــش ،عــاوه بــر پیـ 
عــدد و اســمی کــه پــس از آن میآیــد ،مطابقــت وجــود نــدارد و بررســی اعــداد یــک تــا ده نیــز گویــای
ایــن مطلــب اســت کــه اعــداد در ایــن گویــش ،تفــاوت چندانــی بــا دیگــر گویشهــای ایرانــی ندارنــد.
پیشنهادها
بــا وجــود آنکــه گویــش کــردی ایــام از جنبههــای مختلفــی بررســی شــده؛ هنــوز برخــی از ویژگیهــای
زبانــی آن ناشــناخته مانــده اســت .در ذیــل ،برخــی از مــواردی کــه نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر دارنــد ،ذکــر
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میشــوند بــه امیــد آنکــه در آینــده از ســوی پژوهشــگران عالقمنــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد:
 .1مشخصبودگی ، 1معرفگی 2و نکرگی 3؛
 .2رنگواژه4های گویش؛
 .3فرایندهای واجی رایج؛
 .4بررسی معناشناختی اصطالحات مختلف؛ از جمله در حوزههای دامداری و کشاورزی.

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی

 امامــی ،حســن و مهــدی ســبزه؛ (« ،)1392مقایســۀ نظــام آوایــی گویــش کــردی کرمانجــی خراســانی و کــردی ایالمــی» ،فصلنامــۀفرهنــگ ایــام ،شــمارۀ 40و  ،41دورۀ چهاردهــم.80 -68 ،
 پالیزبــان ،کرمالــه؛ ( ،)1380نظــام آوایــی گویــش کــردی ایــام ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،گروه زبانشناســی همگانی دانشــگاهتهــران ،تهران.
 ________؛ (« ،)1382ساخت هجایی گویش کردی ایالم» ،فصلنامۀ فرهنگ ایالم ،شمارۀ  13و .118 -112 ،14 ________؛ (« ،)1384همانندیهــای آوایــی گویشهــای کــردی رایــج در اســتان ایــام و زبــان فارســی» ،دومیــن همایــش ملــیایرانشناســی ،تهــران :بنیــاد ایرانشناســی.
 ________؛ (« ،)1388بررســی مقابلـهای نظــام آوایــی گویــش کــردی ایــام بــا زبــان فارســی معیــار» ،فصلنامــۀ فرهنــگ ایــام،شــمارۀ  24و .224 – 202 ،25
 ________؛ (« ،)1391بررســی دســتگاه فعــل و قابلیتهــای ســاختواژی گویــش کــردی ایالمــی» ،فصلنامــۀ فرهنــگ ایــام،شــمارۀ  34و .137 -116 ،35
 تفرجــی یگانــه ،مریــم؛ ( ،)1385بررســی ســاختمان گــروه فعلــی در زبــان کــردی ایالمــی ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،تهــران:دانشــگاه شــهید بهشــتی.
 ___________؛ (« ،)1391تحلیــل نحــوی فاعــل در زبــان کــردی در چارچــوب نظریــۀ اصــول و پارامترهــا» ،فصلنامــۀ فرهنگایــام ،شــمارۀ  34و .99 - 87 ،35
 ثباتی ،الهام و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا؛ ( ،)1392زبانشناسی گونههای کردی ایالمی ،ایالم :زانا. دبیرمقدم ،محمد؛ ( ،)1392ردهشناسی زبانهای ایرانی ،تهران :سمت. رضایــی باغبیــدی ،حســن؛ ( ،)1380معرفــی زبانهــا و گویشهــای ایــران ،تهــران :گــروه گویششناســی فرهنگســتان زبــان و ادبفارسی.
 سارایی ،ظاهر؛ ( ،)1379شاعر قلههای مهآلود  ،تهران :گویه. شــرفخانی ،زهــرا؛ (« ،)1390فرایندهــای واژهســازی در گویــش کــردی فیلــی» ،فصلنامــۀ فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ  32و -156 ،33.177
 شیری ،علیاکبر؛ (« ،)1380مقدمهای بر توصیف آواهای گویش ایالمی» ،فصلنامۀ فرهنگ ایالم ،شمارۀ  7و .143-138 ،81. Specificity
2. Definiteness
3. Indefiniteness
4. Color terms

دوره شانزدهم ،شماره  46و ( 47بهار و تابستان )1394

54

بررسی معیارهای ردهشناختی گویش کردی ایالم

 ________؛ ( ،)1382صرف فعل در گویش ایالمی ،فصلنامۀ فرهنگ ایالم ،شمارۀ .154 -148 ،15 کریمیدوستان ،غالمحسین؛ ( ،)1380کردی ایالمی :بررسی گویش بدره ،سنندج :دانشگاه کردستان. _______________؛ (« ،)1381بررســی ویژگیهــای مشــترک گویشهــای ایالمــی» ،فصلنامــۀ فرهنــگ ایــام ،شــمارۀ 9و .111 -106 ،10
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