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مقایسة گویش کرمانجی رودباری با گویشهای
کرمانجی خراسان
چکیده
کردی از کهنترین زبانهای ایرانی و از شاخة شمال غربی آنهاست .این زبان به ننهدین
گویش تقسیم میشود ک در میان آنها کرمانجی بیشترین گویشور را در سهح هههان دارد.
کرمانجها در منحقة وسیعی از آسیای میان و خاورمیان تا شرق اروپا زندگی میکننهد .اکرهر
گروههای کرمانج ایرانی در زمان شاهعباس صفوی ب دالیل سیاسی از نقاط غربی کشور ب
خراسان کونانده شدند .بخشی از این اقوام سیصد سال بعد ب امر نادرشاه افشار ب نواحی
کوهستانی شهرستان رودبار در هنوب استان گیالن مهاهرت کردند .مهاهرتههای مهوکور
در طول تاریخ و هدا افتادن گروههای مختلف کرمانج از یکهدیگر که خهود به ت هعیف
هایگاه قومی و قدرت رسان ای آنها انجامیده منجر ب تأثیرپویری این گویش از سایر زبانها
شده است .در گویشِ کرمانجیِ خراسان ،هایگاه ارگتیو (نظام کنایی) و هنس در اسهامی و
ضمایر ،در مقایس با کرمانجی معیهار ضهعیف شهده اسهت .در کرمهانجی رودبهار فراتهر از
تغییرات موکور ،و متأثر از ویژگیهای دستوریِ زبهان فارسهی ،گونهة متفهاوتی از مجههول
ترکیبی شکل گرفت  ،نظام کٌنایی ب نظام فاعلی -مفعولی تغییر یافت و نشهان ههای ههنس از
بین رفت است .این پژوهش ،ضمن تدقیق در گویش کرمانجی گویشهوران روسهتای گوفهلِ
شهرستان رودبار ،میکوشد با بهرهگیری از محالع کتابخان ای -میدانی ب بررسهی تغییهرات
گویش کرمانجی رودبار نسبت ب گون های متقدم این گویش و دالیل این تغییرات بپردازد.
کلیدواژهها :زبان کردی ،گویش کردی کرمانجی ،ارگتیو ،مجهول ،هنس.
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 .1مقدمه

پراکندگی اقوام کُرد در منهاطق مختلهف هغرافیهایی موهه

پیهدایش گویشهها و لهجه ههای

مختلف گردیده است .کوششهای انجامگرفت درمهورد تقسهیمبنهدی گویشههای کُهردی براسهاس
موقعیت هغرافیایی آنها بوده است و نندان بر یافت های زبانشناسی هدید منحبق نیست .نخسهتین
بار مورخ شهیر کُرد امیر شریفالدین خان بدلیسی گویشهای کردی را برحسه

اقهوام و طوایهف

کُرد ب نهار دست تقسیم کرده است :کرمانجی ،گورانی ،کلهری و لری (ابراهیم پور.)11 :1333 ،
امروزه بیشتر صاحبنظران زبان کردی را ب س گروه بزرگ تقسیم میکنند :الف) گروه هنهوب
متشکل از نندین گویش نامتجانس ،ک در هنوب کردستان ایران تکلم میشود ،مانند کرمانشاهی
در استان کرمانشاه ،سنجابی ،کلهری ،لکی ،لریِ پشت کوه ،فیلی و غیره؛ ب) گروه مرکزی شهامل
کردی شمال شرقی عراق ،کردستان ایران و نواحی مجاور آن است ک سهورانی نامیهده مهیشهود؛
ج)کرمانجی یا کردی شمال ،ک زبهان بهیش از دوسهوم کردهاسهت و کردههای ترکیه  ،سهوری و
هوامع کرد ساکن در همهوریهای مختلف هامعة کشورهای مستقل (شوروی سابق) ب آن تکلم
میکنند .همچنین گویشوران این زبان در شمال غربی و غهرب دریانهة ارومیه ]بعهالوه نهواحی
شمالی ایران و خراسان[ زندگی میکنند و از سوی کردهای شمال غربی عراق (موصهل ،دههو ،
زاخو ،اکره ،عمادی  ،...ک در آنجا آن را بادینانی مینامند) نیز تکلهم مهیگهردد .اولهین آثهار ادبهی
کردی ب کرمانجی نگاشت شدهاند (نک .بلو و بارا  .)15-14 :1333 ،این زبان در سهالهای اخیهر
وارد مرحل هدیدی شده و در برخی مراکز علمی مانند دانشگاه سوربن فرانس  ،اگزتهر انگلسهتان
و نندین دانشگاه ترکی ب عنوان رشت تحصیلی تدریس میگردد.
گویشهای مختلف کردی گاه ننان از همدیگر دور میشهوند که مهیتهوان آنهها را زبانههای
مستقل نامید .در این میان کرمانجی و سورانی از رشد نسبی بیشهتری در حهوزة ادبهی و رسهان ای
برخوردار هستند .این دو گویش از نظر زبانی و بویژه دستوری (در حوزة هنس دسهتوری ،همهع
بستن اسامی ،نظام کنایی ،ساخت مجهول ،صرف زمانها و غیره) با یکدیگر تفاوتههای فراوانهی
دارند ،و در نتیج میتوان گفت دو زبان مستقل اما از یک ریش هستند (نک .پا سرشت:1311 ،
.)451
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گویش کرمانجی ب شاخ های سرحدی ،بوتانی ،1بادینی ،و گونة غربی و شمال غربهی تقسهیم
میگردد .عالوه بر مناطق مرکزی ،بسیاری از کرمانجهای خراسان و گیالن نیز ب این گویش تکلهم
میکنند .البت این تقسیمبندی محلق نیست و دگرگونی گویشهی از یهک منحقه به منحقهة دیگهر
تدریجی است (نک .شریفینژاد« .)1 :1311 ،گویش کرمانجی رایج در خراسهان تفهاوتهههایی بهها
دیگهر گهویشههای کرمانجی دارد ،تنوع این گویش البت در خراسان نندان گسترده و قابل توهه
نیست و تفاوتهای زیادی بین گون های کرمانجی در خراسان وهود نهدارد» (قنبهری بگلهر:1311 ،
.)3
یکی از دالیل عمدة تکرّر زیرشاخ های زبان کردی و گویشهای کرمانجی ،کوچههای متعهدد
اقوام کرد و گستردگی هغرافیایی سکونتگاههای آنهاست .در ایهران ،شهاهعبهاس در سهال 1005
ه.ق .با وعدة دستیابی ب مراتع هلگة تهران کردهای]کرمانج[ ساکن در غهرب ایهران را راضهی به
مهاهرت ب این منحق کرد ،اما در عرض دو سال عمدة این اقوام برای مقابل با هجوم اُزبکهان به
استان خراسان کونانده شدند .با این عمل ،شاه عباس ب دنبال دو ههدف بهود :اول هلهوگیری از
قدرتیابی کردها در سرزمینشان (نهک .توحهدی ،)13 :1330 ،و دوم مقابله بها نیهروی طغیهانگر
ازبکها (طاهرزاده .)34 :1333 ،حدود س قرن بعد نادرشاه گروهی از این اقوام را ک ساکن دشهت
ماروسک نیشابور بودند برای مقابل با نفوذ روسها ب مناطق شمالی ایهران کونانهد .مههاهران که
عموماً از طایفة عمارلوی قوم زعفرانلو بودند بعد از سهاکن شهدن در نهواحی کوهسهتانی هنهوب
گیالن نام این منحق را از خورگام ب عمارلو تغییهر دادنهد .بیشهتر کرمانجههای کنهونی شهرسهتان
رودبار بازمانهدگان کهوچ موکورنهد (رابینهو .)303 :1334 ،ایهن دو مههاهرت منجهر به ههدایی
بخشهایی از اقوام کرمانج از دیگر همزبانان خود شده است .گهویش مههاهران نیهز متهأثر از ایهن
هدایی و عواملی مانند زبان فارسی ،نظام آموزشی ،آثار مکتوب و رسان های گروهی ،و نیز زبانهها
و گویشهای مجاور با سکونتگاههای کونندگان و همچنین عدم ارتباط فراگیهر گویشهوران بها
 1بوتان شهری در هنوب ترکی است .لهجة مناطق هنوبی ترکی (بوتهان ،دیهاربکر و غیهره) اغله

به عنهوان گهویش پایه در

نگارش آثار کرمانجی مورد استفاده قرار میگیرد (نک .بلو و بارا  .)13 :1333 ،عنوان کرمهانجی معیهار نیهز بیشهتر به گهویش
بوتانی تعلق میگیرد .بین کرمانجی معیار و کرمانجی خراسان تفاوتهای زیادی ب نشم نمیخورد (شریفینژاد.)1 :1311 ،
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الفبای نوشتاری کرمانجی دستخو ش تغییراتهی شهده اسهت .در گهویش کرمهانجی خراسهان ایهن
تغییرات شامل کمرنگ شدن هنس دستوری ،صورت ارگتیو و نشان های حالهتنمهایی اسهت .در
کرمانجی رودبار ساخت مجهو ِل ترکیبهی کرمهانجی معیهار و خراسهان تغییهر شهکل یافته اسهت.
همچنین هنس ،نظام کنایی و تا اندازة زیادی نشان های حالتنمایی از بین رفت است.
 .2پیشینة تحقیق

گویش کرمانجی در گسترة وسیعی از کشورهای مختلف متداول است و محققان این کشورها
دربارة ویژگیهای گوناگون زبانی آنها ب پژوهش پرداخت اند .در نیم قرن گوشت نند دستور زبان
کرمانجی ب نگارش در آمده است ک از هملة آنها میتوان ب دستور زبان کرمانجی ب قلم ژویس
بلو و ویسی بارا ( )1111اشاره کرد .این اثر توسط بلخکانلو (پها سرشهت ( ))1333در ایهران

ترهم شده است .از میان فرهنگهای فارسی-کرمانجی نیز مهیتهوان به فرهنهگ 13000واژهای
کردی (کرمانجی) -فارسی اشاره کرد ک توسط پها سرشهت و همکهاران ( )1311تهدوین یافته
است .همچنین باکااُف و کوکرمن ( )1111و شیندلر ( )1133و برخی دیگر بر روی واژهشناسی و
آواشناسی گون هایی از کرمانجی خراسان تحقیق کردهاند.
از هدایی گویش کرمانجی خراسان از موطن اصلیاش حدود  500سال میگورد .این فاصههلة
زمهانی و مکانی باعث شده است تا این گویش نسبت به دیگهر گویشههای کهردی کمتهر مهورد
بررسهی و توه قرار بگیرد .تا نند دهة قبل پژوهشهای نندانی در مهورد ایههن گهویش انجهام
نگرفت بود و حتی خود کردهای خراسان هم اطالع نندانی دربارة گوشت و زبهان خود نداشهتند،
اما در دو دهة اخیر مخصوصاً با بهرهگیری از اینترنت و اطهالعرسهانی به کمهک آن ارتبهاط بهین
کردهای خراسان بیشتر شده است و بررسیهای مربهوط به ایههن گههویش و نیهز انتشهار آثههار و
کتابهای نوشت شده ب کرمانجی خراسانی روز ب روز درحال افزایش اسهت (نهک .قنبهری بگلهر،
 ،)1 :1311ک ب تعهدادی از آنها اشاره میکنیم .کتابشناسی تفصیلی در فهرست منهابع ذکهر شهده
است :رحیمهی دویهن ()1330؛ هالیریهان ()1331؛ ترقهی اوغهاز ()1331؛ دانهشپهژوه ()1331؛
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مصحفوی گرو ()1331؛ قنبری بیگلر و همکاران ()1311؛ دانشپژوه و کریمهیِ دوسهتان ()1313؛
امامی و سبزه ()1311؛ علیزاده و تقوی گلیان (.)1311
نویسندگان این مقال در هستار خود ب پژوهشی ک اختصاصاً ب بررسی ویژگیههای گهویش
کرمانجی رودبار پرداخت و توسط پایگاههای استنادی علمی نمای شده باشد ،یها در بانهک پایهان-
نام های ملی بایگانی شده باشد دست نیافتند .شایان ذکهر اسهت که گهویش کرمهانجی رایهج در
روستاها و شهرهای شهرستان رودبار تفاوت نندانی با هم ندارند .از اینروی نتهایج مسهتخرج از
این بررسی ک مبتنی بر گویش کرمانجی روستای گوفل است ،تا حد زیادی قابل تعمیم به تمهام
شهرستان رودبار میباشد.
 .3ساخت مجهول در گویش کرمانجی معیار و گویش خراسان

ساخت مجهول ب طور عام ب یک الگوی دسهتوری اطهالق مهیشهود که در آن فاعهلِ فعهل
متعدی یا فاعلِ فعلِ الزم (کنشگر) در صورت نحوی همل ظاهر نمیشود و موضهوعِ غیرکنشهگر
در هایگاه نهاد همل قرار می گیرد .ب لحها صهوری ،مجههول در زبانههای ایرانهی به دو گونه
متفاوت نمود پیدا میکند .اگر مجهول از طریق وَندافزایی ب فعل یعنهی از طریهق افهزودن تکهواژ
مجهولساز ب ریشة فعل شکل بگیرد ،ساخت حاصل را مجهولِ تصریفی/ساختواژی مینامنهد ،امها
اگر مجهول از طریق سازهافزایی شکل بگیرد ،ساخت حاصل را مجهول ترکیبی /نحوی مهینامنهد
(دانشپژوه.)1-1 :1313 ،در کرمانجیِ معیار و خراسان برای بیان مجهول ،ساختی ترکیبی /نحهوی
وهود دارد .در این ساخت فعل ( 1hatənآمدن) ک در تمام زمانهای حال و گوشت صهرف مهی-

 1امروزه برای نگارش اکرر آثار مربوط ب زبان کرمانجی از الفبای کرمانجی (هاوار) ک برگرفت از التهین اسهت اسهتفاده مهیشهود (بلهو و
بارا  .)13-13 :1333 ،ایهن نظام نوشتاری درحال حاضر متداولترین نظام نوشتاری کردی و مخصوصاً کرمانجی اسههت کهه پیشهتر در
اروپا و ترکی استفاده میشد و در سالهای اخیر در ایران نیز استعمال آن رایج شده اسهت ( قنبهری بگلهر ،الیاسهی و ایزانلهو .)4 :1311 ،بها
توه ب اینک الفبای کرمانجی با الفبای آوانگاری بینالمللی در نند نویس تفاوت دارد و این امر ممکن است خواننهدگان پارسهیزبهان را
دنار اشتباه خوانشی کند ،در این مقال از آوانگاری معیار استفاده شده است .مرالهای منقول از منابع دیگهر نیهز بها آوانگهاری معیهار تحبیهق
یافت اند .البت در پیوست مقال حروفی ک در دو نوشتار شکل متفاوتی دارند آورده شدهاند.
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شود پیش از مصدر فعل اصلی آورده میشود .این فعهل در زمهان حهال به صهورت  tə/dəو در
زمان گوشت ب صورت  hatتجلی پیدا میکند و مصدر تابع آن است (همان:)3 :
پدرش کشت شده است (گوشت )

bav-i wi hat-i jæ koʃtən

گفت میشود (حال)

tə jæ gutən

هر نهل نفر ما کشت خواهیم شد (آینده)

æm hær ʧəhəl tən koʃtən

صورت فوق در کرمانجی رودبار معنای مجهولی ندارد .در تمام گویشههای کرمهانجی ماننهد
زبان فارسی وه وصفی (اسم مفعول) ک ب عنوان صفت بیانی ب کار میرود از ریشهة گوشهت و
تکواژ پیوستی  -əتشکیل میشود :ʃiri kæland-ə :شیرِ هوشیده شهده (بلهو ،)111 :1333 ،امها
برخالف زبان فارسی این ساخت در قال ِ فعل مجهول ب کار نمیرود.
 .4ساخت مجهول در کرمانجی رودبار

در کرمانجی رودبار ساخت ترکیبیِ فعل مجهولِ گویشههای معیهار و خراسهانی تغییهر یافته
است .در بع ی حاالتِ زمانهای حهال و آینهده گویشهوران رودبهاری متهأثر از زبهان فارسهی ،از
ساختِ صفتِ مفعولی برای بیان افعال مجهول استفاده میکنند:
مادة ماضی ← tæbə i jæ / tæ bə + ə +فعل مجهول:
آب ریخت میشود (حال)

av rəʒand ə tæb i jæ

آب ریخت میشود (آینده)

av rəʒand ə tæbə

شایان ذکر است ک فعل  buدر کرمانجی هم معنی «بود» و هم معنی «شد» میدهد:
آب سرد بود /آب سرد شد.

av sar bu

حال اگر صفت مفعولی ب همراه فعل  buبیاید هم معنی ماضی بعید و هم فعل مجههول از آن
مستفاد میگردد:
آب ریخت بود /آب ریخت شد.

av rəʒand ə bu
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وقتی ک از فعل  buبا افادة معنای «شد» ساخت مجهول حاصل شود ،معنی مجههولی تنهها در

بافت همل یا ب واسحة نوع تلفظ برای مخاط قابل در است .در ضهمن فعهل ترکیبهیِ «شهده
بود» در کرمانجی با تکرار دوبارة فعل  buشکل میگیرد:
آب ریخت شده بود.

av rəʒand ə bu bu

البت ساخت زمانهای حال و آیندة فعلِ ( buبود /شد) معنی «میشود» میدهد .بنابراین خلحهی
ک در زمان گوشتة این فعل پیش میآید در زمانهای حال و آینده وهود ندارد و این ساخت تنهها
معنی مجهولی میدهد (نک .مرالهای حال و آینده در فوق).
در کرمانجی رودبار غیر از ساخت فوق ،گونهة دیگهری از فعهل مجههول وههود دارد که بهر
خالف گونة اول در صرف گوشتة آن خلط معنایی وهود ندارد و در تمام زمانها معنهی مجههولی
میدهد .این ساخت در بررسی انواع گوناگونِ گویش کرمانجی (معیار ،بادینی ارومی و خراسهانی
و مصاحب با گویشوران مناطق مختلف کرمانجنشینِ خراسان) مشاهده نشد .ترکیه

ایهن سهاخت

ب شرح زیر است:
مادة ماضی  ← bu + jak/j/ + i +فعل مجهول:
آب ریخت شد

av rəʒand i jaj bu

در زیستگاه آغازین کرمانجها در شهرهای آناتولی هم شکلی از اسم معنی وههود دارد که تها
حدودی شبی ب این ساخت است (بلو:)114 :1333 ،
صفت  ← aīj +اسم معنی:
بلندی

در کرمانجی خراسان نیز گاه از این ترکی

bələnd+aīj=bələndaīj

استفاده میشود:

خست

wæsti jaj

شکست

əʃkæsti jaj
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با این حال ن در کرمانجی معیار و ن در کرمانجی خراسهان از ایهن سهاخت در سهاختمان فعهل
ت زمهان طهوالنی از ههدایی اقهوام ایهن دو سهرزمین از
مجهول استفاده نمیشود و علی رغم گوشه ِ
یکدیگر و ایجاد فاصلة هغرافیایی مابین آنها ،در ههر دو منحقه سهاخت همسهانی از فعهل مجههول
حفظ شده است .این امر احتمال حوف تدریجی فعل مجهولِ مورد استعمالِ کرمانجزبانان شهرسهتان
رودبار را در گویش کرمانجی آناتولی و خراسان اند مهیسهازد .بنهابراین مهیتهوان نتیجه گرفهت
گویشوران رودباری این ساخت را از ساختهای دیگر و یا از میان دیگر زبانها و گویشههای مجهاور
خود اقتباس کرده و از آن برای خلق گونة هدیدی از فعل مجهول بهره بردهاند.
سؤالی ک پیش میآید این است ک اَشکال متفاوت فعهل مجههول در گهویش کرمهانجی رودبهار
تحت تأثیر ن عواملی و برای رفع ن مشکل دستوری و گویشی شکل گرفت اند .ب نظهر مهیرسهد
گونة اولِ فعل مجهول مورد استفاده در کرمانجی رودبار (مادة ماضی « bu + ǝ +شهد») تحهت تهأثیر
زبان فارسی شکل گرفت باشد .گونة دوم فعل مجهول در گویش کرمهانجی رودبهاری نیهز محصهول
خلط معنایی فعل مجهول با ماضی بعید و عدم رسانایی معنهایی گونهة اول در زمهان گوشهت اسهت.
همچنین تعقید لفظی گونة دوم باعث شده است تا در بع ی از ساختها ک گونهة اولِ فعهل مجههول
از شفافیت معنایی برخوردار است از این ساخت استفاده شهود .مهرالً( kətab xandæ tæbəکتهاب
خوانده میشود) راحتتر از  kətab xandijaj tæbəتلفظ میشهود .در نتیجه ههر دو گونهة فعهل
مجهول در کرمانجی رودبار باقی مانده و ب اقت ای موقعیت از یکی از آن دو اسهتفاده مهیشهود .در
گویشهای کردی ،مرل اردالنی ،کلهری و ایالمی ،از دو پسوند متمایز در مههادة مجهههول ،یعنهی -ya

در م ارع و  -yâدر ماضی استفاده میکنند ک با اندکی تحول در ایرانهی باسهتان نیهز وههود داشهت
است (رضایتی کیش خال  11 :1310 ،و .)11
در کرمانجی ،برخالف سایر گویشهایِ کردی مجهول ساختی ترکیبهی دارد .از آنجاکه در نظهام
کنایی کرمانجیِ خراسان و معیار ،فعل از مفعول تبعیت میکند ،قرار گرفتن مفعولِ هملة مجههول در
هایگاه فاعلی (عامل) باعث شده است تا این تبعیت مستحکمتر شده و در نوعی بینیازی نحوی به
طرف دوم ،فعل الزم ( hatənآمدن) در سهاخت هملهة مجههول به کهار رود .بهر عکهس در نظهام
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فاعلی -مفعولیِ زبان فارسی ک در آن ،فعل از فاعل تبعیت میکند ،فعل «شهد» که فعلهی گهورا به
مفعول است در ساخت مجهولی مورد استفاده قرار میگیرد .تغییر شکل مجهول ترکیبهی در گهویش
کرمانجی رودبار ک منجر ب انتقال شناس های افعال مجهول از پایان فعلِ ناگور ( hatآمهد) به پایهان
فعل گوارایِ ( buشد) گشت است را میتوان گامی در راه تغییر نظام کٌنایی ب نظام فهاعلی -مفعهولی
در گویش کرمانجی رودبار دانست.
 .5نشانههای حالتنمایی در کرمانجی خراسان و رودبار

حالتنمایی یکی شیوههای معمول در زبانهای مختلهف بهرای نشهان دادن ارتبهاط نحهوی میهان
عناصر همل است .حالت ب نظام نشان دادن اسمهای وابست برای نوع رابح ای که بها هسهتة خهود
دارند اطالق میشود؛ همچنین حالت برای نشان دادن رابحة یک اسم با فعل در سح ِ بنهد یها رابحهة
یک اسم با حرف اضاف یا اسمی دیگر در سح گروه ب کهار مهیرود .در یهک تقسهیمبنهدی کلهی
کامری زبانهای دنیا را از لحها نظهام حالهت به دو دسهتة خنرهی و سه گانه تقسهیم کهرده اسهت
(سبزعلیپور.)101-103 :1313 ،
حالتنمایی ارتباط مستقیمی با ساختار نحوی همل دارد .از لحا نحوی زبانههای دنیها به دو
دستة عمدة فاعلی -مفعولی و ارگتیو -محلق تقسیم میشوند .مبنای ایهن طبقه بنهدی تفهاوت رفتهارِ
موضوعهایِ اصلی بندهای الزم و متعدی (فاعل بند الزم ،مفعهول بنهد متعهدی) اسهت .در زبانههای
فاعلی -مفعولی ک ب اختصار آنها را زبانهای مفعولی مینامند ،فاعل بنهد الزم و فاعهل بنهد متعهدی
رفتار یکسانی از خود نشان میدهند و در مقابل مفعول بند متعدی رفتار متفاوتی دارد .در زبهانههای
ارگتیو -محلق ک ب اختصار آنها را زبانهای ارگتیو مینامند ،فاعهل بنهد الزم و مفعهول بنهد متعهدی
رفتار یکسانی دارند و در تقابل با فاعل بند متعدی قرار میگیرند (راسخ مهند.)33 :1311 ،
این دو نظام در زبانهای ایرانی نیز پُرکاربرد هستند .دبیر مقدم نشهان دادن فاعهل فعهل متعهدی و
مفعول با نشان ای یکسان و متفاوت با فاعل فعل الزم را درحالتنمایی و محابقة زبانههای ایرانهیِ نهو
نشان میدهد و آن را نظام دوگان مینامد .برای مرال در گویشهایی مانند کرمهانجیِ معیهار و تهاتی،
فاعل افعال الزم و متعدی در زمان حال با فعل همل ارتباط مستقیم دارد ،اما در زمهان گوشهت ایهن
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رابحة مستقیم تنها مابین فعل الزم و فاعل آن وهود داشت و در فعل متعهدی به غیرمسهتقیم تبهدیل
می گردد ،بدان معنا ک شناسة فعهل به ههای فاعهل از مفعهول همله تبعیهت مهیکنهد .عهالوه بهر
موضوعهای اصلی فعل ک فاعل و مفعول هستند ،فعل ممکن است وابست های دیگری داشهت باشهد
ک برای مرال زمان یا مکان را نشان دهند .در مبحهث حالهتنمهایی وقتهی از تغییهر ایهن وابسهت هها
صحبت میکنیم درواقع ب تغییراتی ک آنها ب تبع فاعل و مفعول در همله مهیپویرنهد نظهر داریهم
(سبزعلیپور .)103-101 :1313 ،در زبانهای ایرانیِ باستان نظام حالت بسیار فعهال بهود .در فارسهی
باستان ،اسم ،صفت و ضمیر هفهت حالهت و در اوسهتایی هشهت حالهت داشهت و در موقعیتههای
مختلف نحوی ،پیبستهایی ب عنوان تکواژهای تصریفی ،ب دنبال آنها میآمد و نقش دسهتوری آنهها
را معین میکرد .این تکواژها همیش یکسان نبوده بلک ب اقت ای اصوات پایانی کلمات ،صهورتهای
متنوعی داشت است .بدین ترتی  ،هر اسم در یک حالت ،نند شکل ،و در حاالت گوناگون ،اشهکال
بسیار گستردهای پیدا میکرد و همین امر ،بر پیچیدگی این زبانها میافزود .در فارسی میانه  ،حالهت
تصریفی اسم ،صفت و ضمیر ،نخست ب دو حالت فاعلی و غیرفاعلی مبدل شد ،سهپس تمهایز ایهن
دو حالت نیز از بین رفت .بنابراین مهمترین تحول زبان فارسی از دورة باستان ب دورة میانه  ،از بهین
رفتن اشکال و حالت تصریفیِ کلمات (اسم ،صفت و ضمیر) بوده است (نک .رضایتی کیشه خاله ،
 .)43-41 :1331زبان فارسی نو (دری) ک صورت دگرگون شهده زبهان فارسهی میانه اسهت بها از
دست دادن حالت فاعلی و غیرفاعلی کلمات (اسمها ،صفات و ضمایر) ،و نظام کنایی فارسهی میانه ،
نظام فاعلی -مفعولی پیدا کرده است .نظامِ حالت فاعلی -مفعولی در میان زبانههای دنیها به مراته
بینشانتر از نظام حالت ارگتیو است .در نتیج طبیعی است ک در مسیر تغییر یک نظهام ارگتیهو به
یک نظام فاعلی -مفعولی ،نشان های حالت نیز در آن کاست شوند (راسخ مهند .)33 :1311 ،مقایسهة
نشان های حالتنمایی گویش کرمانجی رودبار با کرمانجی خراسان مؤیّد همین امر است.
در این قسمت ب ذکر نمون هایی از حاالت مختلف مفعولی و فاعلی ضمایر در موقعیت نهدایی،
خحابی و تمایز هنس دستوری آنها در گویش کرمانجی رودبار درمقایس با کرمانجی خراسان اشهاره
میکنیم.

سال هشتم ،شمارة اول

02

مقایسة گویش کرمانجی رودباری...

الف) نشانههای مفعولی

در هدول زیر نشان های مفعولی کرمانجی خراسان و رودبار در حالتهای مختلف با ههم مقایسه
شدهاند .همانحور ک مالحظ میشود نشان های نندگانة مفعولی در کرمهانجی رودبهار تقلیهل یافته
است .طبعاً وهود اشکال مختلف حالتنمایی در گویشههای متقهدم کرمهانجی دالیهل دسهتوری و
ننهد نشهانة مفعهولی در یهک سهاخت در کرمهانجی

آوایی داشت است .تقلیل این نشان ها و ترکی

رودبار مؤیّد دو امر است -1 :حرکت کرمانجی رودبار در مسیر سادهسازی زبهانی؛  -1تبهدیل نظهام
کنایی ب نظام فاعلی -مفعولی.
جدول  :aنشانههای حالت مفعولی در کرمانجی خراسان و رودبار
نشانه در

حالت

نشانه در کرمانجی خراسان

مفعول رایی

-ǝ

-ǝ

مفعول ازی

-læ /-ʒæ

-læ

مفعول بایی

-bæ/-wə/-bə/-pæ/-wæ

-wæ

مفعول دری

-læ

-læ

مفعول بهای

-læ

-læ

læ mə bəfkər

مفعول برایی

-læ/-ʒæ /-sa

-læ

æz læ tæ ra hatəmæ

کرمانجی رودبار

مثال در جمله

معنی

æz hæsæn ə dim

من حسن را دیدم

æz læ par hatəmæ
æz wæ tæ ra
hatəmæ
æz læ mal əm

من از پارسال آمدهام
من در خان هستم
ب من نگاه کن
من برای تو آمدهام

من با تو آمدهام

ب) ضمایر فاعلی و غیرفاعلی
جدول  :bضمایر فاعلی و غیرفاعلی درکرمانجی خراسان و رودبار
ضمایر فاعلی در

ضمایر فاعلی در

ضمایر غیرفاعلی در

ضمایر غیرفاعلی در

کرمانجی خراسان

کرمانجی رودبار

کرمانجی خراسان

کرمانجی رودبار

من

æz

æz

mə/mən

mə/mən

تو

tu

tu

tæ

tæ

او

æw

æw

( wiموکر)(مؤنث)wə

wi

ما

æm

æm

mæ

mæ

شما

hun

hun

wæ

wæ

آنها

æwana

æwana

wan

wan

ضمایر
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ضمایر فاعلی و غیرفاعلی در کرمانجی خراسان و رودبار عیناً مرل هم هستند هز سومشخص مفرد ک
در حالت غیرفاعلی در کرمانجی خراسان شکل موکر و مؤنث آن از هم متمایزند .البت در کرمانجی معیار و
خراسان ب خاطر وهود نظام کنایی ،ضمایرِ غیرفاعلی میتوانند در هایگاه نهاد و ضمایر فاعلی در هایگهاه
مفعول قرار بگیرند .محابقت فعل با مفعول در نظام کنایی را میتوان یکی از دالیل تمایز ضهمایر فهاعلی از
ضمایر غیرفاعلی در این نظام دانست .این تمایز در صرف ضمایر گویش کرمانجی بهاقی مانهده اسهت .بها
توه ب تغییر گویش کرمانجی رودبار ب نظام فاعلی -مفعهولی ضهمایر فهاعلی تنهها در هایگهاه فهاعلی و
ضمایر غیرفاعلی نیز در هایگاه مفعولی ب کار میروند .با اینک این گویش ماهیت ارگتیو خود را از دسهت
داده است ،ولی در طی این فرایند ،بر عکس زبان فارسی تمایز ضمایر فاعلی و غیرفاعلی در آن کهمرنهگ
نشده است.
ج)نشانههای جنس

مسألة هنس فرع بر مبحث حالتنمایی است .با ذکر نشان هایِ مختلفِ هنس در هدول زیهر درواقهع
کوشیدهایم حالتهای فاعلی و غیرفاعلی متأثر از هنس را ب نمایش بگواریم .در کرمانجی معیار نشهان ههای
هنس در اسامی ،حالتهای ندایی و اضافی و بع ی ضمایر وهود دارد (نک .بلو و بهارا .)31-31 :1333 ،
این نشان ها در کرمانجی خراسان نیز تداوم یافت اند .البت ب مرورِ زمان نشان های هنس کمرنگ میشوند.
جدول :cنشانههای جنس در کرمانجی خراسان و رودبار
حالت

کرمانجی خراسان

کرمانجی رودبار

نشانة مذکر

نشانة مؤنث

مثال

معنی

(فاقد جنسیت)

ضمیر فاعلی

æzi

æzə

æzi gut
æzə gut

من گفتم (موکر)
من گفتم (مؤنث)

æz

ضمیر

wi

wə

læ wi bəfkər
læ wə bəfkər

ب او نگاه کن (موکر)
ب او نگاه کن (مؤنث)

wi

اضافه

xalə

xaltija

xalə mən hat
xaltija mən hat

خطاب /ندا

məmo

golə

məmo mən bəfkər
golə mən bəfkər

نام

dari

dara

dari ʧupanə
dara mivə

دایی من آمد
خالة من آمد
محمد ب من نگاه کن
گلی ب من نگاه کن
نوبدستی نوپان(موکر)
درخت میوه(مونث)

غیرفاعلی

ə
)mæmæd aj =(aj
)goləjaj=(aj
dari ʧupanə
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در میان گویشوران نسلِ هدید کرمانج خراسانی مفهوم هنسیت در حال فروپاشی است .البته
این تحول در اسامی مؤنث و موکر مجازی بیشتر است ،گاه حتی اسامی مهوکر و مؤنهث حقیقهی
نیز با پسوندهای هنسیِ بیارتباط تلفظ میشود .درمجموع غیر از موکر و مؤنهث حقیقهی ،نحهوة
تلفظ افزونة پایانی تفاوت نندانی ایجاد نمیکند ،ولی اَشکال تلفظی ک مبهین تمایزههای هنسهی
است هنوز حفظ شده است و این تمایز در افراد مسن ،و همچنین عشایری ک صهورتهای زبهانی
گوشت را در گفتار خود حفظ کردهاند ،هنوز هم رعایت میشود .سحر زیر ک از نسخة خحیِ اثهر
هعفرقلی زنگلی شاعر ننارانی (حدود  100سال پیش) انتخاب شده است مؤیّد تمایز نشان ههای
هنس در گویش کرمانجی خراسان در گوشت ای ن ننان دور است:
mæʤnun o ʤæfær qoli ka ləjlj nəʃan a tæ? tu færhad i məskin i ka ʃirin
zəvan a tæ1

معنی :ای هعفرقلیِ مجنون ،نشانی از لیلیات کو؟ تهو فرههاد مسهکینی ،شهیرین زبانهت کهو؟
(زنگلی ،بیتا :بیص)
در کرمانجی رودبار تمایز هنس از بین رفت و در تمام موارد تنها نشانة موکر ب عنهوان نشهانة
غال

و عام حفظ شده است .این امر در میان گویشوران رودباری تغییری نوپدید تلقی نمیشهود،

ننانک در زبان افراد مسن نیز تمایز هنس دستوری مشهاهده نمهیشهود .در فراینهد تبهدیل نظهام
کنایی ب نظام فاعلی -مفعولی در گویش کرمانجی رودبار تمایز میانِ ضمایر فاعلی و غیرفهاعلی و
هایگاه آنها در همل حفظ و حتی تقویت شده است .در نقحة مقابل با توه ب تقلیل نشهان ههای
حالتنمایی در نظامهای فاعلی -مفعولی و تبدیل مفعول مهؤثر به مفعهول اثهر پهویر در سهاخت
همل های این نظام ،نشان های حالت در انواع مختلف مفعول تقلیل یافت اند .نشان های ههنس نیهز
متأثر از فرایند موکور و تحت تأثیر زبان پارسی رو ب زوال رفت است.
( o 1نشانة منادای موکر)؛ ( aنشانة اضافی مؤنث :لیلی ،شیرین)؛ ( iنشانة اضافی موکر :فرهاد)

مجلة زبانشناسی و گويشهای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد

01

سال هشتم ،شمارة اول

 .6ارگتیو در گویش کرمانجی خراسان

«ارگتیو کلم ای است از ریشة  erguیونانی و  ergaالتین ،ب معنهی سهب

شهدن ،به وقههوع

رسانیدن ،و خلق کردن و اصحالحاً حهالتی اسههت دسههتوری کهه در آن عامهل فعلههای ماضهی
متعدی ب شکل غیرفاعلی ،و مفعول ب شکل فاعلی ظاهر شده ،و فعهل از نظر شخص و شهمار و
هنس ،ب های عامل از مفعول تبعیت میکند .در ارگتیو س عنصر ،یعنهی فاعهل ،مفعهول و فعهل
نقش بسیار مهمی دارند» (رضایتی.)11-10 :1331 ،
غال

زبانهای ایرانی در نظامِ محابق  /حالت خود از الگوی گسستة کُنایی بهره مهیبرنهد .ایهن

الگوی گسست تابعی از زمان دستوری است ک خود را در ستا افعال متبلور میکنهد .به دیگهر
سخن ،الگوی کُنایی در زبانهای ایرانی زمان -محور میباشد :در بندهایی ک فعل اصلی از سهتا ِ
حال مشتق شده باشد ،شاهد الگوی فاعلی -مفعولی هستیم ،در حهالی که در بنهدهایی که فعهل
اصلی از ستا گوشت تشکیل شده است ،الگوی کُنهایی مشهاهده مهیشهود (کریمهی.)1 :1311 ،
کردی شمال (کرمانجی) یکی از این زبانهاست.
کرمانجی خراسان از نظر ردهشناسی در ردة زبانهای نیم ارگتیهو یها گسسهت قهرار دارد ،یعنهی
فقط در ساختهای متعدی زمان گوشت ویژگیهای نظام ارگتیو محلق را داراست و در بقیهة سهاختها
از ویژگیهای نظام فاعلی -مفعولی پیروی میکند (علیزاده و تقوی .)11 :1314 ،در کرمانجی ماننهد
بسیاری از زبانهای دیگر حالت ارگتیو ب تدریج در حال از بین رفتن و تبدیل ب فاعلی -مفعهولی
است .البت مناطقی وهود دارند ک در مقابل این تغییر مقاومت کردهاند ولی به نظهر مهیرسهد در
بلندمدت این مناطق نیز سرنوشتی مشاب دیگر گویشهای کرمانجی داشت باشند .ظاهراً گهور زمهان
و ارتباط با سایر زبانها و گویشها را میتوان دو عامل مهمی دانسهت که رونهد تحهول زبانهها و
گویشها را تسریع میکند.
الف) زمان

زبان در طی تاریخ همواره ب سوی سادگی و آسانسازیِ ارتباط حرکهت کهرده اسهت .تغییهر
تدریجی ارگتیو در گویش کرمانجی در کشورهای مختلف را مهیتهوان در همهین راسهتا ارزیهابی
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کههرد .بههرای مرههال مارگری هت دورِ لجههین ( )133 :1111در مقالههة «زوال حالههت فاعههل کنههایی در
کرمانجی؛ یک مسألة درونزبانی یا ملهم از تماس» با ذکر مرالهایی نشان داده است ک در دیهاربکرِ
ترکی ساخت فاعل کنایی ب نفع یک ساخت ترکیبی در حال از بین رفتن است که در آن ههر دو
فاعل در حالت غیرفاعلی هستند و فعل از نظر شمار با فاعل اول تحابق پیدا میکند (بلو و بهارا ،
:)35 :1333
من مردم را دیدم
تو من را دیدی
حسن سی

خورد

mən mæriv-an dit
tæ mən dit
hæsæn siv xar

در مرالهای فوق فعل در حالت سوم شخصِ مفرد است .در نمونة اول فعل از لحا شخص
از مفعول تبعیت کرده است ،ولی از لحا شمار با فاعل همسهان اسهت .در مرهال دوم فعهل از
لحا شخص با فاعل و مفعول محابق نیست ولی از لحا شمار با آنها محابقهت دارد .در مرهال
سوم فعل از لحا شخص و شمار مانند فاعل است و درواقع همل ریختهی فهاعلی -مفعهولی
دارد .از این مرالها میتوان نتیج گرفت کاربرد بیشتر فعل سهومشهخص در صهرف همله ههای
دارای ارگتیو ناقص در کرمانجی باعث شده است تا به مهرور در بع هی نهواحی در صهورت
ظهور فاعل سوم شخص در همل  ،بین فعل و فاعل تحابق شکل گرفته و بها سهاختی فهاعلی-
مفعولی مواه گردیم .این شیوة تغییر را میتوان یکهی از نمودههای درونزبهانی فراینهد تغییهر
ارگتیو در گویشهای کرمانجی دانست .البته زبهان ترکهی ههم زبهانی فهاعلی -مفعهولی اسهت
(سبزعلیپور )105 :1313 ،و میتوان مانند زبهان فارسهی آن را در تغییهر نظهام ارگتیهو گهویش
کرمانجیِ ترکی دخیل دانست .با این حال این مرال مبین این امر است ک حالتهایی مانند ارگتیو
در گویش کرمانجیِ نقاط دیگری از ههان نیز در حال کمرنگ شدن است و این تغییرِ همزمهان
را میتوان فراتر از تأثیرات زبانی ناشی از کمکوشهی گویشهوران ایهن گهویش در بُهردار زمهان
دانست .مفروضاتی دیگر مانند کم رنگ شدن تمایز هنسیتی و تغییر نقشِ بشر معاصر ،از عامهل
تأثیرپویر (در برابر طبیعت) ب عامل تأثیرگوار را نیز میتوان از عوامهل زمهانی کهمرنهگ شهدن
کاربرد ارگتیو دانست.
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ب) سایر زبانها و گویشها

کوچ اقوام مختلف کرمانج در نند قرن اخیر بافت همعیتهی شههرهای خراسهانهای شهمالی و
مرکزی را ب سمت ایجاد گون هایی ترکیبی از زبانهای فارسی ،کرمانجی ،ترکی و غیره سهوق داده
است .این همکناریِ زبانها منجر ب تأثیرگواری بین آنها شده است .در قسمتهایِ شهمالی خراسهان
تراکم همعیتی و شهرهای بزرگ بیشترند و در نتیج توسع و ارتباطات شههری ،زبهان فارسهی را
پر کاربردتر کرده و تأثیرات آن را افزایش داده است .همچنین این شهرها بافتی نندگویشی دارنهد
و در شهرهایی مانند بجنورد و قونان میتوان ترکیبی از زبانههای فارسهی ،کرمهانجی و ترکهی را
مشاهده کرد .در قسمتهای هنوبیتر بافت همعیتی تهراکم کمتهری دارد و اخهتالط بهین زبانههای
مختلف نیز کمتر شده ،درنتیج ساخت گویش کرمانجی در این مناطق تغییر کمتری یافته اسهت.
همچنین در میان روستاهای تکگویشی یا عشایری ک ارتباطات کمتری با هامعه شههری دارنهد،
ساخت گویش کرمانجی محفو تر باقی مانده است.
در بع ی شهرها و مناطق روستایی ک گویشوران تر زبان فراون هسهتد ،تهأثیر کرمهانجی از
ترکی ننان است ک گویش ساکنان کرمانج آن نواحی ( niw turkiنصف ترکی) خوانده مهیشهود.
برای مرال در روستای بگلر متأثر از گویش ترکی و فارسی نظام ارگتیو ب نظهام فهاعلی -مفعهولی
تغییر یافت و در گویش این روستا حالت ارگتیو تنها در ضهمایر فهاعلی و غیرفهاعلی بهاقی مانهده
است = tæ mən di( :تو مرا دیدی) .البت این تمایز هم ب مرور زمان در حال فروپاشهی اسهت و
ضمایر فاعلی در های خود ظاهر میشوند = æz tæ dim( :من تو را دیدم) (نهک .قنبهری بگلهر،
 .)15-14 :1311در نقحة مقابل در روستای باغچق حالت ارگتیو تا اندازة زیادی حفظ شده اسهت
و حتی نشان های هنس نیز هنوز در گویش ساکنان این روستا معتبر است.
در پایشی ک در سال 1311ب وسیلة پرسشنام از میان  100نفر از دانشآموزان مهدارس شههر
شیروان و خانوادههای آنها صورت پویرفت است ،نتایج زیر دربارة ساخت نحوی گویش سهاکنان
این شهر حاصل شده است:
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جدول :dانواع نظام نحوی در گویش کرمانجی شهر شیروان
نظام حالتدهی

درصد

ارگتیو

%54

افقی (فاعل و مفعول در حالت غیرمستقیم قرار دارند)

%11

ارگتیو -فاعلی

%5

س گان

%1

فاعلی -ارگتیو

%5

فاعلی -مفعولی

%3

پژوهشگران از پایش فوق نتیج گرفت اند تبدیل نظام ارگتیو ب فاعلی -مفعهولی در کرمهانجی
خراسان فرایندی تهدریجی اسهت و مهی تهوان طیفهی از مراحهل مختلهف ایهن تغییهر را در میهان
گویشوران کرمانج خراسان مشاهده کرد (تقهوی و علیهزاده .)11-13 :1314،ناگفته نمانهد که در
کرمانجی خراسان قاعدة خاصی برای شمار مفعول وهود ندارد .در بع ی مواقع مفعول ب همهراه
نشان های همع آورده میشود و در بع ی اوقات نیز ب شکل خنری و بدون نشان میآید .در ایهن
مواقع تنها از ضمایر پیوستی فعل میتوان پی ب مفرد یا همع بودن مفعول برد:
من مهمان را دیدم

mə mivan di

من مهمانها را دیدم

mə mivan din

حال اگر فاعل این همل از مفهرد به همهع تغییهر یابهد ،در هملهة ( = mæ mivan dinمها
مهمانها را دیدیم) فعل همل از لحا شمار با مفعول ناهمسان و بها فاعهل همسهان مهیگهردد ،و
درواقع ارگتیو محلق ب ارگتیو ناقص تبدیل میشود .بنابراین در کرمانجی خراسان بست به معنهی
همع یا مفردِ مفعول ،با ارگتیو محلق یا ناقص روب رو هستیم .این فرایند تغییر درونزبانی هماننهد
مرالی است ک پیشتر در خصوص کرمانجی دیاربکر شرح داده شد و در آن فعهل از لحها شهمار
از فاعل همل تبعیت میکرد .البت اگر ضمایر در هایگاه مفعولی قرار بگیرند ،با توه ب مشخص
بودن شمار آنها ارگتیو کامل خواهد بود.
با وهود تغییر تدریجی حالهت ارگتیهو به فهاعلی -مفعهولی در شههرهای خراسهان ،میهزان و
سرعت این تغییر در تمام نقاط یکسان نیست ،و هر قدر ب سهمت نقهاط غربهی و شهمالی اسهتان
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خراسان حرکت کنیم ،در شهرهایی مانند آشخان و اسفراین غلبة نظام فاعلی -مفعولی بیشتر مهی-
شود .با این حال درمجموع میتوان گفت سرعت تغییرات در گهویش کرمهانجی خراسهان بسهیار
باالست .این تغییرات تا اندازهای است ک ن تنها در بین گویش دو نسل فاصل ههایی ایجهاد کهرده
بلک حتی گویش بع ی هوانان از طرف بع ی دیگر مورد نقد و اعتراض قرار میگیرد .سهرعت
باالی تغییرات گاه ب اتفاقات بامزهای میانجامد:
برای مرال محربی ک پسوندهای هنسیت در گویشِ او تمایز ندارد ،ممکهن اسهت در شههر یها
کشور دیگری ک این تمایز کماکان باقی مانده است پسوندهای هنسهی را به گونه ای معکهوس
تلفظ کند( ləjlo :ندای نام لیلی با پسوند موکر!) ،ک این امر قحعاً برای شنوندگان ترانه م هحک
خواهد بود .همچنین است هملة  mən ʃiv xarک در میان گویشوران کرمانجزبهانِ برخهوردار از
نظام ارگتیو ،معنیِ «من شام خوردم» میدهد با توه ب غیرفاعلی بودن ضمیرِ  mənو تحابق فعهل
با مفعول ،ممکن است از طرف کرمانجزبانانِ دارای نظام فاعلی -مفعولی اینگون معنی شود« :شهام
من را خورد»!
 .7ارگتیو در گویش کرمانجی رودبار

با توه ب اینک حالت ارگتیو در میان کرمانجهای دشت آمارد و قوم عمارلو در حاشهیة شههر
نیشابور (ک کونندگان کرمانج شهرستان رودبار بخشی از آنها هستند) بهاقی مانهده اسهت ،خهواه
ناخواه میبایست حوف نشان های هنس و تغییر نظهام ارگتیهوِ گویشهوران کرمهانج رودبهاری در
فاصلة بعد از کوچ دوم در زمان نادرشاه افشار (1141ه.ق ).تا  100سال گوشهت روی داده باشهد.
اگرن در حال حاضر سرعت تغییر در گویش کرمانجی خراسان بیشتر از کرمانجی رودبهار اسهت
اما نباید از نظر دور داشت ک تغییهرات حهال حاضهرِ گهویش خراسهانی در فاصهل ای دورتهر در
گویش رودباری روی داده است؛ با این تفاوت ک این تأثیرپهویری قبهل از گسهترش رسهان ههای
دیداری و شنیداری ملی و منحق ای و در مواههة مستقیم با فارسیزبانان ایجاد شهده اسهت .البته
در مناطقی مانند روستای هعفرآباد خلخال ک در مرز استان گهیالن قهرار دارد ،بها وههود عوامهل

سال هشتم ،شمارة اول

مقایسة گویش کرمانجی رودباری...

03

تأثیرگوار درون و بیرونزبانی گویش کرمهانجی محفهو تهر از شهرسهتان رودبهار اسهت ،و نظهام
نحوی گویشوران ارگتیو است.
همانحور ک پیشتر اشاره شد بینظمی یا استفادة نابجای ضمایر فاعلی و مفعولی در کرمهانجی
خراسان ،در مسیر تغییر ب نظام فاعلی -مفعولی گویش کرمانجی رودبار کامالً از بین رفته اسهت.
حتی فراتر از زبان فارسی ک درواقع تمایز شکلی میهان ضهمایر فهاعلی و مفعهولی در آن وههود
ندارد و تنها با افزودن نشانة مفعولی (را) از هم تفکیک میشوند ،در کرمانجی رودبار این ضهمایر
دو شکل متفاوت یافت اند (ب هدول bمراهع شود).
با توه ب همسانی بیشتر صرفهای مختلف فعل در نظامهای ارگتیو ،دو ساخت همسان بهرای
فعلهای دومشخص و سومشخص مفردِ مختوم ب مصهوت  -iو همینحهور افعهال دومشهخص و
سومشخص همع را میتوان از معدود نشان های سیر تغییر درونزبانی حالهت ارگتیهو در گهویش
کرمانجی رودبار دانست .ب مرالهای زیر توه کنید:
گویش کرمانجی رودبار (نظام فاعلی -مفعولی)
تو مهمان را دیدی

tu mivan ə di

مهمان تو را دید

mivan tæ di

در کرمانجی  iضمیر پیوستی فعل دومشخص است ،اما از آنجاک ریشة فعل ( )diنیهز مختهوم
ب  iاست ،بنابراین یکی از این دو ،در صرف دومشخص فعل حوف میگهردد و درنتیجه صهیغة
دوم و سومشخص در حالت مفرد همشکل میشوند .با توه ب پسزمینة معنهایی نظهام فهاعلی-
مفعولی در مرال فوق فعل ب فاعل بر میگردد ،اما در پهسزمینهة معنهایی نظهام ارگتیهو ایهن فعهل
معحوف ب مفعول ب حساب میآید .همل های فوق در کرمانجی خراسان این گون نوشهت مهی-
شود:
تو مهمان را دیدی

tæ mivan di

مهمان تو را دید.

mivan tu di

همانحور ک میبینیم در حالت ارگتیو ،فعل  diبا مفعول دسهتوری محابقهت دارد نه بها عامهل
(فاعل معنایی) .شرح فوق درمورد صیغ های دومشخص و سومشخص همع نیز صدق میکند:
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hun mivan-an bərən

پسوند  ənدر کرمانجی نشانة همع مشتر در پایان صیغ ههای دومشهخص و سهومشهخص
است .با توه ب بافت نحوی و معنهایی نظهام فهاعلی -مفعهولی در مرهال فهوق ،فعهل به فاعهل
(دومشخص) باز میگردد؛ ولی در بافت نحوی و معنایی نظامِ ارگتیو این فعل معحوف ب مفعهول
است .این همل در کرمانجی خراسان اینگون نوشت میشود:
شما مهمانها را بردید.

wæ mivan bərən

همچون مرال قبلی در حالت ارگتیو ،در هملة فوق فعل  bərənبا مفعهول دسهتوری محابقهت
دارد ن با عامل (فاعل معنایی) .این تفسیر با مرالی ک پیشهتر دربهارة سهیر تغییهر نظهام ارگتیهو در
کرمانجی دیاربکر آوردیم محابقت دارد:
من مردم را دیدم

mən mæriv-an dit

تو مرا دیدی

tæ mən dit

حسن سی

خورد.

hæsæn siv xar

ثبات نسبی فعل سومشخص مفرد در کنار فاعل با شمار متفاوت ،موه

شده است تها فاعهل

سومشخص با این فعل محابقت کند و همل ریختی فاعلی -مفعولی بگیرد .در فرایند ایهن تفسهیر
میتوان گفت صیغة سومشخصِ فعل در کرمانجی ب دالیل آوایی و غیره آنقدر مانهایی داشهت تها
رفت رفت در حالت همع برای صیغة دومشخص نیز استفاده شده است و با توه ب نظام فهاعلی-
مفعولی در کرمانجی رودبار این فعل ب فاعل همل (خواه مخاطه

و خهواه غایه ) تعلهق یافته

است.
در پایان این بخش با ذکر مرالهایی حالت نحوی همل در دو نظام ارگتیوِ کرمانجی خراسهان و
فاعلی -مفعولی کرمانجی رودبار نشان داده میشود.
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 .8مقایسة تطبیقی چند جمله با فعل ماضی متعدی در گویش کرمانجی خراسان و رودبار
جدول : eارگتیو کامل در گویش کرمانجی خراسان (مفعول معنایی :اسم مفرد)
فعل

فاعل (مفعول معنایی)

عامل (فاعل معنایی)

معنی فارسی

bər

mivan

mən

من مهمان را بردم

bər

mivan

tæ

تو مهمان را بردی

bər

mivan

wi

او مهمان را برد (موکر)

bər

mivan

wə

او مهمان را برد (مؤنث)

bər

mivan

mæ

ما مهمان را بردیم

bər

mivan

wæ

شما مهمان را بردید

bər

mivan

wan

آنها مهمان را بردند

جدول  :fارگتیو ناقص در گویش کرمانجی خراسان (مفعول معنایی :خنثی= فاقد نشانة جمع)
فعل

فاعل (مفعول معنایی)

عامل (فاعل معنایی)

معنی فارسی

bərən

mivan

mən

من مهمانها را بردم

bərən

mivan

tæ

تو مهمانها را بردی
او مهمانها را برد (موکر)

bərən

mivan

wi

bərən

mivan

wə

او مهمانها را برد (مؤنث)

bərən

mivan

mæ

ما مهمانها را بردیم

bərən

mivan

wæ

شما مهمانها را بردید

bərən

mivan

wan

آنها مهمانها را بردند

در صیغ های همع ب خاطر عدم وهود نشانة همع در مفعول ،فعل از لحا شهمار ظهاهراً بها
فاعل محابقت دارد.
جدول :gارگتیو کامل در کرمانجی خراسان (مفعول معنایی :ضمیر)
فعل

فاعل (مفعول معنایی)

عامل (فاعل معنایی)

معنی فارسی

bər

tu

mən

من تو را بردم

bər

æz

tæ

تو من را بردی

bər

tu

wi

او تو را برد (موکر)

bər

tu

wə

او تو را برد (مؤنث)

bər

hun

mæ

ما شما را بردیم

bər

æm

wæ

شما ما را بردید

bər

hun

wan

آنها شما را بردند
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جدول :hساخت جمله متعدی در گویش کرمانجی رودبار (نظام فاعلی -مفعولی)
فعل

مفعول مفرد

فاعل

معنی فارسی

bərəm

mivan-ǝ

æz

من مهمان را بردم

bəri

mivan-ǝ

tu

تو مهمان را بردی

bər

mivan-ǝ

æw

او مهمان را برد

bərəni

mivan-ǝ

æm

ما مهمان را بردیم

bərən

mivan-ǝ

hun

شما مهمان را بردید

bərən

mivan-ǝ

æwana

آنها مهمان را بردند

جدول :iساخت جمله متعدی در گویش کرمانجی رودبار (نظام فاعلی -مفعولی)
فعل

مفعول جمع

فاعل

معنی فارسی

bərəm

mivan-an

æz

من مهمانها را بردم

bəri

mivan-an

tu

تو مهمانها را بردی

bər

mivan-an

æw

او مهمانها را برد

bərəni

mivan-an

æm

ما مهمانها را بردیم

bərən

mivan-an

hun

شما مهمانها را بردید

bərən

mivan-an

æwana

آنها مهمانها را بردند

 .9نتیجهگیری

کرمانجهای ایران در گسترة هغرافیایی وسیعی از غرب تا شرق کشور در استانهای آذربایجهان
غربی ،گیالن ،مازندران ،قزوین ،تهران و خراسان پراکندهانهد .بیشهتر ایهن گویشهوران که سهاکن
خراساناند در زمان شاه عباس صفوی ،ب دالیهل سیاسهی از منهاطق غربهی ایهران به ایهن منحقه
کونانده شدهاند .گروهی از این اقوام ب دالیل مشاب در زمان نادرشاهِ افشار ب نواحی کوهسهتانی
هنوب استان گیالن کونیدند و در بخشهای خورگام و عمارلوی شهرستان کنونی رودبار سهاکن
شدند .کرمانجی مانند تمامی زبانها و گویشها در سیر تاریخی و هغرافیهایی خهود تغییراتهی یافته
است .این تغییرات بست ب میزان ارتباط با گویشوران سایر زبانها ،رسان های ملی و محلی و نظهام
آموزشی هاری متفاوت است .بخشی از تغییرات این گویش در فراینهد کهمکوشهی گویشهوران و
سادهسازی زبانی ب صورت طبیعی اتفاق افتاده است .در گویش کرمهانجی خراسهان تحهت تهأثیر
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عواملی مانند زبان فارسی و ترکی ،نظام آموزشی و آثار مکتوب و رسان های همگانی فارسیزبهان
و برخی عوامل دیگر نشان های هنس و حالتنمایی کمرنگ شده اسهت .همچنهین نظهام نحهوی
کنایی (ارگتیو) نیز رفت رفت در حال فروپاشی است .در گهویش کرمهانجی رودبهار متهأثر از زبهان
فارسی ،ساختِ مجهولِ ترکیبی تغییر یافت است ،نشان های تمایز هنس دسهتوری از بهین رفته و
نشان های حالتنمایی نیز تا حد امکان تقلیل یافت اسهت .همچنهین نظهام نحهوی ایهن گهویش از
حالت کنایی (ارگتیو) ب نظام فاعلی -مفعولی تغییر پیدا کرده است .با وهودِ این تغییرات ،گویش
کرمانجی رودبار در مقابل ساختهای نحوی و صرفی زبان فارسهی به شهکل کامهل منفعهل نبهوده
است ،ننانک در مواردی اگر ساختهای موکور با نظهام آوایهی و دسهتوری گهویش کرمهانجی در
تعارض بودهاند ،از بستر این تعارض و ناهمخوانی سهاختهای هدیهدی ایجهاد شهده اسهت .مهرالً
ت فعل مجهول فارسی در بع هی افعهال کرمهانجی منجهر به ایجهاد شهکل
نارسایی معنایی ساخ ِ
متفاوتی از فعل مجهول در گویش کرمانجی رودبار شده اسهت که مشهابهی در سهایر گویشههای
کرمانجی ندارد .همچنین با وهود نظام فاعلی -مفعولی ،برخالف زبان فارسی ایهن مسهأل باعهث
کمرنگ شدن تمایز ضمایر فاعلی و غیرفاعلی نشده است؛ از سوی دیگهر ،بهینظمهی موههود در
هایگاه ضمایر فاعلی و غیرفاعلی ک گویشهای مختلف کرمانجی خراسهان بها توهه به میهزان
تأثیرپویری از نظام فاعلی -مفعولی فارسی متحمل آن شدهاند ،در گویش کرمانجی رودبار وههود
ندارد .درمجموع میتوان گفت گهویش کرمهانجی رودبهار در مسهیر آسهانسهازی زبهانی ،برخهی
ساختهای صرفی ،نحوی و نشان ای خود را از زبان فارسی اخو کرده است؛ اما اگر ساختهای اخهو
شده در پارهای از افعال ،کلمات و صرفها مغایر با اصل روانی و رسایی زبان بودهاند ب شکل پویها
اقدام ب حفظ تمایزهای کهن یا ایجاد ساختهای نو نموده است.
پیوست
آوانگاشت معیار با معادل متناظر آن در نویس های متداول کرمانجی
ʒ

i

j

ʤ

ʧ

ʃ

ə

æ

آوانگاشت معیار

j

Î

y

c

Ҫ

Ș

i

e
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زبانی .دورة  ،5شمارة ( 4پیاپی  ،)10صص.133-103
شریفینژاد ،ی .)1311( .لهج های زبان کرمانجی و هایگاه لهجة کرمانجی خراسانی در آن:
http://kormanji.mihanblog.com/extrapage/lahjekormanji
طاهرزاده ،ع .)1333( .عشایر کرد شمال خراسان .مشهد :انتشارات خلیلیان.
علیزاده ،ع .و تقوی گلیان ،م( .اینترنت-1314 :آمادة انتشهار) .سهاخت ارگتیهو و فروپاشهی آن در گهویش
کرمانجی خراسان .مجلة زبانپژوهی .صص (نت.)14-1:
قنبری بگلر ،ج .و الیاسی ،م .و ایزانلو ،ع .)1311( .بررسی تفاوتهای گویش کرمانجی بیگلر بها گویشههای
کرمانجی مجاور .مجلة زبانشناسی و گویشهای خراسان ،شمارة صص.11-1

کریمی ،ی .)1311( .محابق در نظهام کنهایی (ارگتیهوِ) زبانههای ایرانهی :رقابهت واژهبسهت و ونهد ،مجلهة
پژوهشهای زبانشناسی .سال نهارم  ،شمارة  .1صص.13-1
مصحفوی گرو ،ح .ع .)1331( .بررسی تاریخی نظام آوایی گهویش کرمهانجی خراسهان .مجلهة دانشهکدة
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد .شمارة  .151صص.13-33
برخود فرض میدانیم از اطالعاتی که محققان کرمانج ،آقایان محمود قربانپور از چناران و محمدتقی گلیان از
شیروان درباره گویش کرمانجی خراسان در اختیارمان قراردادهاند ،سپاسگزاری نماییم.

