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بررسی معیار های رده شناختی گویش کردی ایالم
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چکیده
ایــن مقالــه بــه منظــور بررســی مالک هــای رده شــناختِی واجــی، صرفی، نحــوی و معنایــی گویش کــردی ایــالم، بر 
پایــۀ داده هــای گردآوری شــده از ایــن گویــش نوشــته شــده اســت. داده هــای مقالــۀ حاضــر، حاصــل یــک پژوهــش 
میدانــی اســت کــه در شــهر ایــالم و روســتاهای اطــراف انجــام گرفته اســت؛ بدین منظــور، بر اســاس پرســش نامه ای 
کــه از قبــل طراحــی شــده بــود، بــا 20 گویشــور کــه اکثــراً مــردان میانســال بــه بــاال بودنــد، مصاحبــه شــد. تحلیــل 
ــای ]ε[، ]ü[، ]ə[، و ]ĕ[ از  ــز واکه ه ــای ]ř[، ]ł[، ]ŋ[، ]w[ و ]ч[ و نی ــود همخوان ه ــه وج ــان داد ک ــا نش ــن داده ه ای
مشــخصه های مهــم واج شــناختی ایــن گویــش می باشــد؛ 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 نیم واکه هــای ]w[، ]y[  یــا ]ч[ اســت. از دیگــر یافته هــای ایــن پژوهــش، 
ــن،  ــد؛ همچنی ــه می باش ــه و پیرااضاف ــتفاده از پیش اضاف ــت و اس ــوف و صف ــه و موص ــاف و مضاف الی ــی مض توال
داده هــا 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 ایــالم و دیگــر گویش هــای ایرانــی تفــاوت چندانــی نــدارد.
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مقدمه
ــی  ــوی و معنای ــی، نح ــی، صرف ــناختِی1  واج ــای رده ش ــی مالک ه ــه، بررس ــن مقال ــگارش ای ــدف از ن ه
گویــش کــردی ایالمــی بــر اســاس داده هــای گــردآوری شــده می باشــد. هرچنــد پیــش از ایــن، گویــش 
کــردی ایالمــی مــورد بررســی  زبان شــناختی قــرار گرفتــه اســت؛ بــا ایــن حــال، ایــن نخســتین پژوهشــی 
اســت کــه بــه بررســی معیار هــای رده شــناختی آن می پــردازد. داده هــای مقالــۀ حاضــر، حاصــل پژوهشــی 
میدانــی اســت کــه در بهــار 1393 بــه وســیلۀ نویســندگان انجــام شــده اســت. بــه ایــن منظــور، بــا 20 نفــر از 
ــد،  ــاال بوده ان ــه ب ــا ترجیحــاً میانســال ب ــراً بی ســواد، کم ســواد ی گویشــوران شــهر ایــالم و حومــه کــه اکث
مصاحبــه شــده اســت. بــا وجــود آنکــه اســتان ایــالم در فاصلــۀ ســال های 570 تــا 1006 هــ .ق. به مــدت بیش 
از چهارصــد ســال، تحــت ســیطرۀ حکومــت اتابــکان لـُـر بــوده اســت و نیــز علی رغم قــرار گرفتن در مســیر 
ترانزیــت بــا کشــور عــراق و تمــاس بــا زبــان عربــی، گویش کــردی ایالمــی، برخــالف دیگــر گویش های 
زبــان کــردی کــه تحت تأثیــر زبان هــای دیگــر قــرار گرفته انــد2 ، همچنــان اصالــت گویشــی خــود را حفظ 
کــرده اســت. ایــن گویــش در بیــن پژوهشــگران بــه »فیلــی3 « نیز مشــهور اســت؛ دلیــل آن این اســت که در 
عهــد قاجــار، حاکمــان لـُـر، موســوم بــه خانــدان فیلــی بــر اســتان ایــالم کنونــی، کــه در آن زمــان »پشــتکوه« 
نامیــده می شــد، حکومــت کرده انــد. ایــن گویــش، عــالوه بــر اینکــه گویــش عمــدۀ ســاکنان اســتان ایــالم 
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 ایــالم، عــالوه بــر کــردی فیلــی، بــه گویــش کــردی 

کلهــری، لکــی، لـُـری و نیــز در مناطــق جنوبــی اســتان بــه زبــان عربــی تکلــم می شــود. 
پیشینۀ مطالعات

همان طــور کــه اشــاره شــد، گویــش عمــدۀ  ســاکنان اســتان ایــالم، گونــه ای از کــردی جنوبی ســت کــه 
بــه فیلــی معــروف اســت. از آن جــا کــه اســتان ایــالم کنونــی در گذشــته، بخشــی از لُرســتان بــوده اســت، 
در آثــار بســیاری از زبان شناســان و پژوهشــگران بــه دلیــل عــدم شــناخت گویش هــای جنوبــی و بیگانگــی 
بــا ســاختار فرهنگــی ایــن منطقــه، اشــتباهات فاحشــی بــه چشــم می خــورد؛ بــه عنــوان مثــال: محمدامیــن 
زکــی، محقــق نامــدار کــرد و نویســندۀ کتــاب »کــرد و کردســتان« در ســال 1916 میــالدی، بــه حکــم یک 
مأموریــت رســمی، بــه پشــتکوه یــا بــه زعــم خــود بــه لُرســتان کوچــک ســفر می کنــد. او ضمــن اقامــت ده 
روزه در دامنه هــای کبیرکــوه، دربــارۀ زبــان و قومیــت »لُرهــا« مطالعــه می کنــد و از اینکــه می بینــد زبــان 
اهالــی پشــتکوه اینقــدر بــه کــردی نزدیــک اســت، چنان کــه تفــاوت گویــش آنــان بــا کــردی رایــج در 
ســلیمانیه، کمتــر از اختــالف کــردی بادینانــی بــا کــردی ســلیمانیه اســت، شــگفت زده می شــود. او از ایــن 
نکتــۀ مهــم غافــل بــوده کــه بــرای مطالعــۀ زبــان و قومیــت لُرهــا، یــک منطقــۀ کردنشــین را انتخــاب کــرده 
1. Typological criteria.

2. به عنوان مثال: گویش کردی کرمانشاهی از زبان فارسی،  کردی سورانی از زبان عربی و کردی کرمانجی از زبان ترکی تأثیر پذیرفته اند.
3. Feili/ Feily. 
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اســت؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه از ایــن همــه اشــتراک و نزدیکــی زبانــی و قومــی شــگفت زده شــود« 
)ســارایی، 1379: 37 و 38(. حســن رضایــی باغ-بیــدی )1380: 6( نیــز در ذیــل تقســیم بندی گویش هــای 
کــردی جنوبــی، گویــش کــردی ایالمــی را لـُـری پشــتکوۀ نامیــده و بــه ایــن نکتــه توجــه نداشــته اســت که 

یــک گویــش کــردی، چگونــه می توانــد هم زمــان لـُـری نیــز باشــد؟!
ــورد  ــر م ــۀ اخی ــی در دو ده ــش ایالم ــم، گوی ــوق بگذری ــوارد ف ــون م ــی چ ــر از تناقض گویی های اگ

ــود: ــاره می ش ــا اش ــه آنه ــل ب ــه در ذی ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــل اعتنای ــناختی قاب ــی های زبان ش بررس
ســارایی )1379( در مقدمــۀ کتــاب »شــاعر قله هــای مه آلــود« که تصحیــح و ترجمۀ اشــعار غالمرضاخان 
ــه  ــه و ب ــه بررســی تاریــخ گویــش کــردی ایــالم پرداخت ــرد، اســت، ب ارکــوازی، از شــاعران معــروف ُک

واج هــای ایــن گویــش اشــاره نمــوده اســت. 
پالیزبــان )1380( در پایان نامــۀ کارشناسی ارشــد خــود بــا عنــوان »نظــام آوایــی گویــش کردی ایــالم«، به 
بررســی دســتگاه واجــی1  گویــش ایالمــی پرداختــه و بــا ارائــۀ جفت هــای کمینــه، واجــگان ایــن گویش و 

ســاختمان هجایــی آن را تحلیل نموده اســت. 
ــی از  ــۀ نمونه های ــا ارائ ــر توصیــف آواهــای گویــش ایالمــی« ب ــۀ »مقدمــه ای ب شــیری )1380( در مقال

ــه معرفــی واج هــای ایــن گویــش پرداختــه اســت.  داده هــای گویــش کــردی ایــالم، ب
کریمــی دوســتان2  )1381( در مقالــۀ »بررســی ویژگی هــای مشــترک گویش های ایالمــی« گویش های 
کــردی ایالمــی را از لحــاظ واجــی، الگــوی هجایــی، مطابقــت فعــل و فاعــل و ســاخت اصطالحی بــا لری 
خرم آبــادی و فارســی معیــار مقایســه نمــوده اســت تــا راهگشــای دســته بندی های علمــی و زبان شــناختی 

گویش هــای رایــج در غــرب ایــران باشــد.
پالیزبــان )1382( در مقالــه ای بــا عنــوان »ســاخت هجایــی گویش کــردی ایــالم«، ســاختمان هجایی این 
گویــش را بررســی کــرده و انــواع هجاهــای ایــن گویــش را بــا اســتفاده از مثال هایــی معرفــی نموده اســت؛ 
همچنیــن، بــا ارائــۀ جدول هایــی، محدودیت هــای هجایــی و انــواع خوشــه های همخوانــی آغــازی و پایانی 

هجــا را مشــخص کرده اســت.
شــیری )1382( در مقالــۀ »صــرف فعــل در گویــش ایالمــی« صورت هــای مختلــف صــرف فعــل، 
شناســه ها و زمــان فعــل را در ایــن گویــش تحلیــل نمــوده و بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه فعــل 
ــان  ــل در زم ــان فع ــرای بی ــتقلی ب ــاختمان مس ــود و س ــرف می ش ــارع ص ــی و مض ــان ماض در دو زم

آینــده وجــود نــدارد.
پالیزبــان )1384( در مقالــۀ »همانندی هــای آوایــی گویش هــای کــردی رایــج در اســتان ایــالم و زبــان 

فارســی« بــه مقایســۀ نظــام آوایــی گویش هــای کــردی اســتان ایــالم و زبــان فارســی پرداختــه اســت.
1. Phonological system. 

2. این نویسنده در کتاب »کردی ایالمی: بررسی گویش بدره« نیز به بررسی جامع زبان شناختی کردی رایج در شهرستان بدره پرداخته است که می تواند منبعی مفید برای بررسی 
گویش های کردی باشد. 
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تفرجــی یگانــه )1385( در پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود با عنوان »ســاختار گروه فعلــی در گویش 
ــه توصیــف ســاختار موضوعــِی2   ــی1  ب ــۀ حاکمیــت و مرجع گزین کــردی ایالمــی« در چهارچــوب نظری
گروه هــای فعلــی، نحــوۀ بازتــاب موضوع هــای فعــل و جایــگاه موضوع هــا پرداختــه و نشــان داده اســت 

کــه جایــگاه بنیادیــن فاعــل در مخصــص3  گــروه فعلــی بیرونــی قــرار دارد. 
پالیزبــان )1388( در مقالــۀ »بررســی مقابلــه ای نظــام آوایــی گویــش کــردی ایــالم بــا زبــان فارســی 
معیــار«، بــا ارائــۀ جفت هــای کمینــه، دســتگاه واجــی گویــش کــردی ایــالم را بــا زبــان فارســی مقایســه 
نمــوده اســت. در پایــان نیــز فهرســت واج هــای ایــن گویــش و زبــان فارســی را در قالــب جدول هایــی 

بــه دســت داده اســت.
شــرفخانی )1390( در مقالــۀ »فرایندهــای واژه ســازی در گویــش کــردی ایــالم« به بررســی ســاخت واژه 
در ایــن گویــش پرداختــه و نشــان داده اســت کــه فرایندهــای اصلــی ســاخت واژی؛ از جملــه: ترکیــب4 ، 

تصریــف5  و اشــتقاق6  در همــۀ اجــزای کالم؛ یعنــی اســم، فعــل، صفــت و قیــد اعمــال می شــود. 
پالیزبــان )1391( در مقالــۀ  »بررســی دســتگاه فعــل و قابلیت هــای ســاخت واژی گویــش کــردی ایالمی« 
بــه بررســی ســاخت واژۀ ایــن گویــش و نیــز دســتگاه فعلــی آن پرداختــه و نشــان داده کــه دســتگاه فعــل 
در ایــن گویــش بــر خــالف دیگــر گویش هــای زبــان کــردی، پنــج صیغه ای ســت و در صیغه هــای دوم 

شــخص و ســوم شــخص جمــع، ادغــام7  صــورت گرفتــه اســت.
ــول و  ــۀ اص ــوب نظری ــردی در چارچ ــان ک ــل در زب ــوی فاع ــل نح ــۀ »تحلی ــی )1391( در مقال تفرج
پارامترهــا« بــه بررســی جایــگاه بنیادیــن فاعــل در گویــش کــردی ایــالم پرداختــه و نشــان داده اســت کــه 
فاعــل بــه عنــوان موضــوع بیرونــی فعــل، به طور غیرمســتقیم، نقــش تتــای خــود را از فعل دریافــت می کند. 
ــی«،  ــردی ایالم ــای ک ــی گونه ه ــوان »زبان شناس ــا عن ــی ب ــو )1392( در کتاب ــرد زعفرانل ــی و ک ثبات

ــد.  ــی کرده ان ــش بررس ــن گوی ــت را در ای ــف و تقوی ــی8  تضعی ــای واج فراینده
ــی  ــردی کرمانج ــش ک ــی گوی ــام آوای ــۀ نظ ــوان »مقایس ــا عن ــی ب ــبزه )1392( در پژوهش ــی و س امام
خراســانی و کــردی ایالمــی«، واج هــای ایــن دو گویــش و ســاخت هجایــی آنها را بــا هم مقایســه کرده اند. 
نویســندگان چنیــن نتیجه گیــری کرده  انــد کــه کــردی کرمانجــی، تحــت تأثیــر زبان هــای 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
ــین،  ــق کردنش ــه مناط ــن در منتهی  الی ــرار گرفت ــه: ق ــدد؛ از جمل ــل متع ــه دالی ــالم ب ــردی ای ــش ک گوی
ــی از  ــن اطالع ــه کمتری ــرقینی ک ــوی مستش ــه از س ــن مطالع ــان؛ همچنی ــر زب ُ ــق ل ــا مناط ــواری ب هم ج
ــد، مــورد  ــد دهــۀ گذشــته، آن طــور کــه بای ــن گویــش نداشــته اند، در چن ویژگی هــای زبان شــناختی ای
بررســی  دقیــق زبان شناســی قــرار نگرفتــه بــود. علی رغــم اینکــه در دو دهــۀ اخیــر به صــورت دقیــق و علمی 
بررســی شــده، هنــوز هــم بســیاری از زوایــای آن ناشــناخته مانــده اســت. پژوهــش حاضــر، گام کوچکــی 

ــد.  ــی نمای ــن گویــش را معرف ــا ویژگی هــای رده شــناختی ای اســت ت
سؤاالت پژوهش 

هــدف از ایــن پژوهــش، یافتــن پاســخ هایی بــرای نـُـه ســؤال زیــر اســت تــا بــر اســاس آنهــا ویژگی هــای 
رده شــناختی گویــش کــردی ایالمــی شناســایی شــود:

1. بــر اســاس آراء کرافــت1  )1990(، گویــش کــردی ایــالم دارای چــه مؤلفه هــای واجــی و الگوهــای 
ــت؟ هجایی اس

2. ترتیب آرایش سازه ای مضاف و مضاف الیه در گویش کردی ایالمی چگونه است؟
3. کاربرد پیش اضافه2  و پیرااضافه 3 در این گویش چگونه است؟

4. صفت و موصوف در این گویش دارای چه ترتیبی است؟
5. ترتیب ضمیر اشاره و گروه اسمی در گویش کردی ایالمی چگونه است؟

6. آیا در این گویش بین عدد و معدود مطابقت4  وجود دارد؟
7. آیا تمایز جنس دستوری5  در گویش کردی ایالمی مشاهده می شود؟

8. نمایۀ عدد واژه ها از یک تا ده در این گویش به چه صورت است؟
9. ساخت های خویشاوندی اصلی در گویش کردی ایالمی کدام اند؟

بررسی معیارهای واجی
کرافت )1990: 120( سلسله مراتب جهانی محل تولید واج ها را به شیوۀ زیر بیان می کند:

دولبــی6 < دندانــی- لثــوی7 < نرمکامــی8 : بــر اســاس ایــن الگــو در همــۀ زبان هــا واج هــای دولبــی وجــود 
دارد؛ از ایــن رو، وجــود دولبی هــا نمی توانــد دال بــر یــک معیــار رده شــناختی باشــد؛ امــا حضــور یــا عــدم 

حضــور واج هــای دندانــی- لثــوی، و نرمکامــی، معیــاری رده شــناختی 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 واج ها را به صورت زیر بیان می کند:
خیشــومی1 < انفجــاری2  واکــدار/ بــی واک: واج هــای خیشــومی، جهانــی هســتند؛ در صورتــی کــه، 
حضــور یــا عــدم حضــور واج هــای انفجــاری واکــدار و بــی واک بــرای رده شناســی گویش هــا و زبان هــا، 

یــک معیــار محســوب می شــود.
بــر اســاس مــوارد فــوق و آنچــه از داده هــای گویــش کــردی ایــالم بــه دســت آمــد، می تــوان مــوارد 

زیــر را بیــان نمــود3 :
در ایــن گویــش، واج هــای دندانــی لثــوی وجــود دارد. نکتــۀ حائــز اهمیــت در ایــن مــورد ایــن اســت 
کــه در ایــن گویــش، همخوان هــای ]l[ )روشــن4 ( و ]ł[ )تیــره5 (؛ همچنیــن]r[ )تک زنشــی6 ( و ]ř[ )چنــد 

زنشــی7 ( بــه عنــوان واج هایــی متمایــز وجــود دارنــد )پالیزبــان، 1380: 46-51(؛ ماننــد: 
1. pæl: )شاخه  - pæł )قلوه سنگ(
2. jâr ) دفعه- jâř مزرعۀ درو شده(
همچنیــن در ایــن گویــش، همخوان های نرمکامــی انفجــاری واکــدار ]g[، نرمکامی انفجــاری بی واک 

]k[ و نرمکامی خیشــومی واکــدار ]ŋ[ وجــود دارد؛ مانند:
3. gêšt:همه  
4. kəpu قاصدک  
5. mâŋ ماه

داده های این گویش نشان می دهد که همخوان ]w[ نیز در این گویش وجود دارد؛ مانند:
6. wê بید 
7. řâw شکار 

وجــود نیم واکــۀЧ[   8[ یکــی دیگــر از ویژگی هــای برجســتۀ آوایــی گویــش کــردی ایالمــی اســت. 
داده هــا نشــان می دهــد کــه ایــن واج در ابتــدای واژه ظاهــر نمی شــود؛ امــا، در میانــه و پایانــۀ هجــا در تقابــل 

بــا همخوان هــای دیگــر قــرار می گیــرد؛ ماننــد:
8. kærчæ )خرگوش( - kæryæ )َکره(
9. næч )نبود( - næy )ندید(

در ایــن گویــش واج هایــی وجــود دارد کــه آن را از دیگــر گویش هــا متمایــز می کنــد. یکــی از ایــن 

1. Nasal
2. Plosive

3. واج هایی که در این مقاله ذکر می شود، همۀ واج های گویش کردی ایالمی نیستند؛ بلکه آن هایی هستند که از حیث مطالعات رده شناختی حائز اهمیت اند.
4. Clear
5. Dark
6. Flap
7. Trill
8. Semivowel
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ــد: ــد؛ مانن ــا ]ü[1 می باش واکه ه
10. řün روغن
11. šü شوهر 

یکــی دیگــر از واکه هــای ایــن گویــش واج ]ê[ می باشــد کــه در بیــن ادبــا بــه »یــای مجهــول« معــروف 
ــت؛ مانند: اس

12. šêr )شیر جنگل( - šir )شیر(
13. sê )سه( - si )دوک نخ ریسی(

ــش  ــن گوی ــای ای ــز یکــی دیگــر از واج ه ــا نشــان می دهــد کــه واکــۀ ]ε[ نی ــل داده ه ــه و تحلی تجزی
ــد: ــد؛ مانن می باش

14. hεšt )هشت( - hêšt )گذاشت(
15. řε )رأی( - řê )راه(

داده هــای گــردآوری شــده نشــان می دهنــد کــه واکــۀ شــوا 2 نیــز یکــی دیگــر از واج هــای گویــش 
کــردی ایــالم اســت؛ ماننــد:

16. pəl )چرخش(  - pæl  )شاخه(
داده هــای بــه دســت آمــده نشــان می دهنــد کــه ایــن گویــش، ســاخت هجایــی متفاوتی بــا زبان فارســی 
دارد؛ بدیــن صــورت کــه، عــالوه بــر داشــتن ســه ســاخت هجایــی موجــود در زبــان فارســی، ســه الگــوی 

هجایــی دیگــر نیــز دارد کــه بــا خوشــۀ همخوانــی3  آغــاز می شــوند:
17. CV:   su  فردا
18. CVC:   šun  اثر، رد
19. CVCC:  səłp  تفاله
20. CCV:     dyæ  عدد ده
21. CCVC: dчæt  دختر
22. CCVCC:     xwəłp  گرد و خاک

الگوهــای هجایــی فــوق نشــان می دهــد کــه در گویــش کــردی ایالمــی، هجــا، همــواره بــا همخــوان 
آغــاز می شــود و در هجاهــای دارای خوشــۀ همخوانــی آغــازی، عضــو دوم خوشــه، یکــی از نیم واکه هــای 

]ч[، ]y[ یــا ]w[ اســت.

1. در الفبای بین المللی آوایی )IPA(، این واکه را با نشانۀ ]y[ نیز نشان می دهند.
2. Schwa
3. Consonantal cluster
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بررسی معیارهای ساخت واژی- نحوی
در اینجــا بــر اســاس پاســخ های دریافــت شــده از گویشــوران کــردی ایالمــی، معیارهــای ســاخت واژی- 

نحــوی مــورد بررســی قــرار می گیرنــد.
1. ترتیــب ســازه ها در ســاخت اضافــی: گرینبــرگ1  )1980: 74( معتقــد اســت کــه ترتیــب ســازه ای 
ــردی  ــت. در ک ــا و زبان هاس ــی گویش ه ــرای رده شناس ــی ب ــی، مالک ــاخت اضاف ــته در س ــته و وابس هس
ایالمــی، مضــاف  پیــش از مضاف الیــه قــرار می گیــرد؛ همان طــور کــه در مثال هــای زیــر مشــاهده 

ــت. ــده اس ــانه گذاری ش ــته نمای -ə نش ــا هس ــاف ب ــود، مض می ش
23. mâł-ə mə خانۀ من   
24. kətâw-ə tə   کتاب تو
25. mâšin-ə  xwεšk-æm  ماشین خواهرم
26. hæsâr-əmâł-əmân  حیاط خانه مان
2.  حــرف اضافــه: گرینبــرگ )1980: 76( در مــورد رده شناســی آرایــش ســازه ای اصلــی بــه نخســتین 
معیــاری کــه اشــاره می کنــد، وجــود پیش اضافــه یــا پس اضافــه اســت. بــر اســاس داده هــای پژوهــش، در 
گویــش کــردی ایالمــی، پیش اضافــه و پیرااضافــه وجــود دارد. برخــی از پیش اضافه هــای ایــن گویــش در 

ــر مشــاهده می شــود: مثال هــای زی
27. Ɂæł /Ɂəłæ ʔêræ  از این جا
28. wæ  dæs  با دست
29. dæ  ʔêræ  در این جا
30. ʔəřâ  mə برای من  
31. wærd-ə   xwæ-mân با خودمان  
32. ʔæw  zæmin  روی زمین

مثال های زیر نیز نشان می دهد 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«

3. توالــی موصــوف و صفــت: داده هــای زیــر از گویــش کــردی ایالمــی، نشــان می دهــد کــه: الــف( 
صفــت همــواره پــس از موصــوف قــرار می گیــرد؛ ب( موصــوف بــه عنــوان هســته با هســته نمای -ə نشــان 

داده می شــود: 
35. kwəř-ə    gæp  پسر بزرگ
36. gəłâł-ə    qül  رودخانۀ عمیق
1. Joseph Greenberg
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37. dчatεl-ə  řæyən  دختران زیبا
4. توالی صفت اشاره و اسم: در گویش کردی ایالمی، صفت اشاره، قبل از اسم می آید:

38. ʔæw / ʔu  mâł-æ  آن خانه
39. ʔê  kwəř-æ  این پسر
40. ʔæw / ʔu  kətâw-εl-æ   آن کتاب ها
41. ʔê   pyâg-εl-æ           آن مردها

نکاتی در مورد مثال های 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 ]–æ[ در ارتبــاط بــا صفــت اشــاره بــه اســم متصــل می شــود تــا آن 
را از اســم های دیگــر متمایــز کنــد. ایــن پســوند در گویــش کــردی ســنندج نیــز وجــود دارد کــه دبیرمقــدم 
)1392: 613( آن را همــراه بــا صفــت اشــاره، »تکــواژ گسســتۀ اشــاری« می نامــد؛ ج( بــرای اشــاره بــه دور، 

دو تکواژگونــۀ ʔæw وʔu بــه عنــوان گونــۀ آزاد1  وجــود دارد. 
5.  توالــی قیــد مقــدار و صفــت: در گویــش کــردی ایالمــی هماننــد زبــان فارســی، قیــد مقــدار، پیش از 

صفــت می آیــد. مثال هــای زیــر، ایــن ترتیــب را نشــان می دهنــد:
42. fəryæ řæyən بسیار قشنگ   
43. jəgê  kwəł  کمی کوتاه

6. ترتیب 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 مــی رود )شــیری، 1382: 154(؛ ماننــد:
44. wân gænəm bæn  آنها گندم می برند/ خواهند برد
45. 
xæf-əm می خوابم/ خواهم خوابید             
xaf-i(t)  می خوابی/ خواهی خوابید             
xæf-ê(g)         می خوابد/ خواهد خوابید
xaf-im            می خوابیم/ خواهیم خوابید
xaf-ən           می خوابید/ خواهید خوابید
xaf-ən می خوابند/ خواهند خوابید            

ــان کــردی،  ــای زب ــش، برخــالف دیگــر گویش ه ــن گوی ــوق نشــان می دهــد کــه در ای ــای ف مثال ه
دســتگاه فعــل، پنــج صیغــه ای اســت )کریمی دوســتان، 1381: 110(؛ بدیــن صــورت کــه »صیغه هــای دوم 

1. free variation.
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شــخص و ســوم شــخِص جمــع در هــم ادغــام می شــوند« )پالیزبــان، 1391: 121(. همان طــور کــه مثال هــای 
زیــر نشــان می دهنــد، بــرای بیــان نمــود ناقــص )اســتمراری( در گویــش کــردی ایــالم از فعــل کمکــی 

اســتفاده می شــود1 :  
46. mə dêr-əm nüsən-əm من دارم می نویسم   
47. bâwgəm dêr-ê(g)  ču(g)   پدرم دارد می رود

نکتــۀ دیگــری کــه در مــورد گویــش ایالمــی وجــود دارد ایــن اســت کــه این گویــش برای بیــان مفهوم 
ماضــی بعیــد از فعــل کمکــی اســتفاده نمی کنــد و مفهــوم آن را در قالــب یــک پســوند، صورت بنــدی 

می کند)دبیرمقــدم، 1392: 661(؛ ماننــد:
48. hât  -ü –m     »آمده بودم« 

7. توالی عدد و اسم: در کردی ایالم بین عدد و اسم )معدود( مطابقت وجود ندارد؛ مانند:
49. də pyâg   دو مرد
50. sê  žən سه زن  
51. šæš  řuž شش روز
52. dæ  mâŋæ   ده گاو

معیارهای معنایی
1. تمایــز جنــس دســتوری: در گویــش کــردی ایالمــی، تمایــز جنــس در اســم هایا ضمایــر دیده نمی شــود. 

تصریــف ضمایــر شــخصی فاعلــی در ایــن گویش بــه صــورت زیر می باشــد:
53. mə من  
54. tə  تو
55. Ɂæч  او
56. Ɂimæ   ما
57. Ɂəчæ    شما
58. Ɂəwân / wân ایشان  

چنان که مالحظه شد، ضمیر سوم شخص جمع به صورت دو تکواژگونه به کار می رود. 
2.  اعداد: نمایۀ اعداد در کردی ایالم از یک تا ده به ترتیب، به صورت زیر می باشد:

59. yæk
60.dê
61. sê

1. همچنین در این گویش برای بیان نمود ناقص از قید استمرار )زمان حال و گذشته( استفاده می شود )شرفخانی، 1390: 164(؛ مانند:
pæsâ / dæpsâxæn  -ən           »دارند می خندند«   -    pæsâ / dæpsâdə-   xæn   -əs   -ən                    داشتند می خندیدند«
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62. čwâr
63. panj
64. šæš
65. hæft
66. hεšt
67. nu/nчæ
68. dæ/ dyæ
نکتــه ای کــه در مــورد توالــی عــدد و اســم وجــود دارد؛ ایــن اســت کــه اعــداد »یــک« و »دو« هنگامــی 
ــاً در  ــد و اصطالح ــه کار می رون ــای ]yε[ و ]də[ ب ــورت تکواژگونه ه ــه ص ــد، ب ــدود می آین ــا مع ــه ب ک

توزیــع تکمیلــی1  هســتند؛ ماننــد:
69. yεjâr/ *yækjâr  یک بار
70. dəmâŋ/ * dêmâŋ دو ماه    

همچنیــن اعــداد »نُــه« و »ده« در گفتــار افــراد بزرگســال دســتخوش فراینــد واجــی درج2  
نیم واکــه می شــوند )پالیزبــان، 1382: 117 و 118(؛ ماننــد: مثــال 68 کــه  dæ )عــدد 10( بــه 

صــورت dyæ  تلفــظ می شــود. 
ــی، همــواره یکــی از  ــی: بررســی ســاخت های خویشــاوندی اصل 3.  ســاخت های خویشــاوندی اصل
ــش  ــی اســت. ســاخت های خویشــاوندی در گوی ــای زبان ــت در تقســیم بندی گونه ه ــا اهمی ــای ب معیاره

ــر می باشــند: ــه صــورت زی کــردی ایالمــی ب
71. bâwg پدر    
72. dâłəg    مادر 
73. bərâ  برادر 
74. xwεšk  خواهر 
75.kwəř پسر    
76.dчæt  دختر 
77. mæmu / tâtəg  عمو
78. xâłu دایی   
79. miməg خاله/ عمه    
80. šü   شوهر
81. žən    زن
1. Complementary distribution
2. Insertion
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82. zâmâ  داماد
83. wæч   عروس
همان طــور کــه مشــاهده شــد در گویــش کــردی ایــالم واژۀ miməg بــرای دو مفهــوم عمــه و خالــه 
بــه کار مــی رود و در بافت هایــی کــه گوینــده بخواهــد دقیقــاً آنهــا را از هــم متمایــز کنــد، از عبارت هــای 

زیــر اســتفاده می کنــد:
84. miməg     -ə-                bâwgi
                          »کسرۀ اضافه                              پدری »عمه
85. miməg     -ə-                dâłəgi
                            »کسرۀ اضافه                             مادری »خاله

نتیجه گیری
ــه بررســی مالک هــای رده شــناختی گویــش  ــۀ حاضــر کــه نتیجــۀ یــک پژوهــش میدانــی اســت، ب مقال
کــردی ایالمــی پرداختــه اســت. بــا وجــود آنکــه ایــن گویــش از جنبه هــای مختلــف زبان شناســی مــورد 

بررســی قــرار گرفتــه اســت؛ امــا تاکنــون از حیــث مطالعــات رده شــناختی بررســی نشــده اســت. 
 بی گمــان، گویــش کــردی ایــالم در کنــار گونه هــای دیگــر از زبــان کــردی؛ همچون: کلهــری، لکی، 
خزلــی، آبدانانــی و لـُـری و نیــز در اثــر همجــواری بــا زبــان عربی، تحــت تأثیر قــرار گرفته اســت؛ همچنین، 
ایــن گویــش بیــش از چهارصــد ســال تحــت ســیطرۀ اتابــکان لـُـر بــوده اســت و توانســته اســت تــا بــه امروز 

بــه حیــات خــود ادامــه بدهد.
 ε[، ]ü[،[ ــای ــز واکه ه ــای ]ł[، ]ř[، ]w[، ]ч[ و ]ŋ[ و نی ــش همخوان ه ــن گوی ــی ای ــام واج در نظ
ــد. بررســی ســاختمان  ــز می کن ــو متمای ــی ن ə[[ و ]ĕ[ وجــود دارد کــه آن را از دیگــر زبان هــای ایران
هجایــی نیــز نشــان می دهــد کــه گویــش  ایالمــی دارای شــش الگــوی هجایــی اســت و در هجاهــای 
CV، CVC و CVCC بــا زبــان فارســی اشــتراک دارد؛ بــا ایــن حــال، در هجاهــای دارای خوشــۀ 
همخوانــی آغــازی تــا حداکثــر دو همخــوان وجــود دارد و عضــو دوم خوشــه، تنهــا می توانــد یکــی از 

ــد.  ــا ]ч[ باش ــای ]w[، ]y[ ی نیم واکه ه
در کــردی ایالمــی، مضاٌف الیــه، بعــد از مضــاف و موصــوف، قبــل از صفــت قــرار می گیــرد؛ همچنیــن 
ایــن گویــش، عــالوه بــر پیــش  اضافــه، پیرااضافــه نیــز دارد. بررســی داده هــا نیــز نشــان می دهــد کــه بیــن 
عــدد و اســمی کــه پــس از آن می آیــد، مطابقــت وجــود نــدارد و بررســی اعــداد یــک تــا ده نیــز گویــای 

ایــن مطلــب اســت کــه اعــداد در ایــن گویــش، تفــاوت چندانــی بــا دیگــر گویش هــای ایرانــی ندارنــد. 
پیشنهادها

بــا وجــود آنکــه گویــش کــردی ایــالم از جنبه هــای مختلفــی بررســی شــده؛ هنــوز برخــی از ویژگی هــای 
زبانــی آن ناشــناخته مانــده اســت. در ذیــل، برخــی از مــواردی کــه نیــاز بــه پژوهــش بیشــتر دارنــد، ذکــر 
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می شــوند بــه امیــد آنکــه در آینــده از ســوی پژوهشــگران عالقمنــد مــورد بررســی قــرار گیرنــد:
1. مشخص بودگی1 ، معرفگی2  و نکرگی3 ؛

2. رنگ واژه4  های گویش؛
3. فرایندهای واجی رایج؛

4. بررسی معناشناختی اصطالحات مختلف؛ از جمله در حوزه های دامداری و کشاورزی. 

منابع و مآخذ 
الف( منابع فارسی
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