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 مجاور هاي كرمانجيبيگلر با گويشكرمانجي هاي گويش بررسي تفاوت

 چكيده

، كه عالوه بر كشورهاي تركيه، عراق، سـوريه  زبان كردي است نهترين گومكرمانجي مه
ي و نيـز در شـمال غربـي    برخي از مناطق كردنشين غرب ايران، در استان خراسان شـمال  و

شود. اهالي روستاي بيگلر در جنوب شهرستان قوچان استان خراسان رضوي بدان تكلم مي
هـاي ايـن زبـان سـخن     همچون بسياري از روستاهاي ديگر اين منطقه به يكـي از گـويش  

هـاي كـردي   جايي كه گويش كرمانجي روستاي بيگلر نسبت به سـاير گونـه  از آن گويند. مي
ايـن  تالش شده است تـا   پژوهشاين در  دارد،بارزي هاي منطقه تفاوت يج درراكرمانجي 

به عوامل بيروني  هاتفاوتاين بررسي پس از  مقاله. دراين مورد بررسي قرار گيردها تفاوت
ايـن   دهـد نتايج اين تحقيق نشان مـي . شده استاشاره  نيزصورت گرفته  و دروني تغييرات

واژي و نحـوي  تآوايي، سـاخ مجاور به لحاظ  جي مناطقي كرمانهاساير گويش ازگويش 
هـاي ديگـر رايـج در منطقـه يعنـي تركـي و فارسـي از جملـه         ، و اينكه زبانتفاوت استم

انـد. عـالوه بـر آن مشـخص     تغييـرات بـوده  به وجود آمدن اين زباني برونعوامل مهمترين 
داشـته اسـت و   ايـن تغييـرات   در ايجاد  زبان تركي بيشترين تأثير را ،گرديد كه در اين ميان
ات تغييـر  تـرين  مهـم از جملـه  د. همچنين اهميت قرار داره دوم درجتأثير زبان فارسي در 

ن شكل حال و گذشته فعل متعدي مياتمايز از بين رفتن  توان بهاين گويش مي درون زباني
 .اشاره كرد خراساني كرمانجيهاي ديگر گويشدر مقايسه با گويش اين در 

    .تغيير زبانبيگلر، كرمانجي گويش زبان كردي، گويش كرمانجي،  :هاهاژكليد و
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 مقدمه .1

آيد، و بررسي علمي پديـده زبـان   ترين ابزار ارتباطي انسان به حساب ميشك، مهمزبان، بي
هـاي  گيرد. اين علم حـوزه شناسي صورت ميها و ابعاد مختلف در چارچوب علم زباناز جنبه

بسـياري   ز جمله بررسي و توصيف نظام آوايي، صرفي، نحوي، معنـايي، و پژوهشي گوناگون، ا
شناسي در حوزه زبان گيرد.شناسي اجتماعي را دربرمياي نظير زبانرشتههاي ميانديگر از حوزه

شود و چگونگي كـاربرد آن در جامعـه و   اجتماعي، زبان در درون بافت اجتماعي آن مطالعه مي
، و غيـره  يـت ند طبقه اجتماعي، سطح تحصيالت، سـن، جنسـيت، قوم  اجتماعي مان عواملثير أت

 بايد گفت عوامل اجتماعي مذكور بر انتخاب گونه زباني افراد مـؤثر  گيرد.مورد بررسي قرار مي
گفتـاري متفـاوتي    هـاي زبانـه سـبك  شود افراد در يك جامعه تـك  است باعث است كه ممكن

هـاي  ده قرار دهند و در جوامع دو يا چندزبانه، يكي از گونه(رسمي، غير رسمي) را مورد استفا
 ).34: 2008كار ببرند (هلمز، زباني را براي ايجاد ارتباط به

) اكثـر  1982اي معمول در جهان اسـت. بـه نظـر گراسـجن (    دوزبانگي پديدهازسوي ديگر، 
هايي چون كردي، تركـي،  ن. در مناطق مختلف ايران كه به زبااندافراد جهان دوزبانه يا چندزبانه

 دليل كاربرد اندك زبان فارسي بر اين زبان كامالً مسـلط نيسـتند و  شود، افراد بهو غيره تكلم مي
هـا  همچنين زبانآورد. مشكالتي را براي آنان در برقراري ارتباط به وجود ممكن است اين امر 

دهـد و بـه همـين دليـل،     ل ميرا تشكي قوم ينفك از زندگي و فرهنگ هرها، بخشي الو گويش
-شود؛ بررسي تغييـرات صـورت  شدن با فرهنگ آن قوم مي ها باعث آشناتوصيف و بررسي آن

جملـه عوامـل اجتمـاعي و تـأثير نـوع      ها و عوامل مختلف آن ازها و گويشگرفته در اين زبان
-چندزبانـه) مـي  هاي مختلف (بويژه در جوامع دوزبانـه و  ها و گويشارتباط و تعامل بين زبان

-هاي ديگري از زندگي مردم آن جوامع، مانند جايگاه و ميزان قـدرت گـروه  تواند ما را با جنبه

هـا نسـبت   يكديگر، نگرش و درجه حساسيت و تعصـب آن  ها باهاي مختلف، ميزان ارتباط آن
 سازد. اجتماعي ديگر آشنا هايبه يك گويش و بسياري جنبه

هـاي زبـان   همـه بخـش   درشويم كه لف در طول زمان متوجه ميهاي مختبا نگاهي به زبان
 و ها به يك اندازه نيستهمه زبان در تغييرگيرد. البته بايد توجه داشت كه تغييراتي صورت مي
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-زباني مانند انگليسي در طول زمان بسيار بيشتر از زباني مثل زبان ايسلندي دچار تغييرات شده

 ،زبـاني ديگـر دارنـد    ي با جوامـع تربرخورد كمو تر هستند جوامعي كه محصور ،واقعدر ؛است
 ).223: 2008، (هلمزآيند به حساب مينيافته آن زبان قديمي و تغيير هاي خوبي از گونهنمونه

هـاي  هـايي بـا ديگـر گـويش    الزم به ذكر است گويش كرمانجي رايج در خراسـان تفـاوت  
توجه نيست ش در خراسان چندان گسترده و قابلتنوع اين گوي البتهكرمانجي زبان كردي دارد، 

هاي كرمانجي در خراسان وجود ندارد؛ اما گونه كـردي رايـج در   هاي زيادي بين گونهتفاوت و
اسـت،   در نظام آوايي، صرفي و نحوي شـده چندي روستاي بيگلر، درطول زمان دچار تغييرات 

هاي تركي و فارسي و در مـواردي هـم   ناز زبا ها متأثراين ويژگيبخشي از رسد نظر مي كه به
اجمـالي از گـويش    يابتدا توصيف پژوهش،اين  درناشي از ساختار خود گويش كرمانجي باشد. 

شـود.  يگلر در شهرستان قوچان ارائه، و به دنبال آن پيشينه تحقيق معرفي ميكرمانجي روستاي ب
گيرند و در ايسه و تحليل قرار ميها مورد مقسپس براي پي بردن به علل تغيير اين گويش، داده

   شود.پايان نتايج كلي بيان مي
برخي از سـخنگويان  طريق مصاحبه آزاد با از  ي گردآوري شدههادادهبر اساس اين تحقيق 

انجـام   از روستاهاي مجاور (جرتوده، اورته چشـمه، دربنـدي)  برخي روستاي بيگلر و كردزبان 
 هـاي شـده از روسـتاي بيگلـر بـا گونـه     هاي جمع آوريهداد الزم به ذكر است كه . گرفته است

و نيـز  هاي كرمانجي، زبان مربوط به دستورمكتوب از منابع  برخي، كرمانجي روستاهاي مجاور
   .است مقايسه شده كرمانجي صداي خراسان رضوي و شماليهاي برنامهاز با برخي 

 ؛گـردد سال قبل باز مـي  300قدمت آن به حدود بايد گفت تاريخچه روستاي بيگلر درمورد 
 (جابـاني،  انـد شـده  جـا سال  كردهـا وارد آن  50تركي بوده و پس از  روستان آزبان اوليه مردم 

زبـان كـردي   تنهـا  در حـال حاضـر در ايـن روسـتا     نكته قابل توجه اين است كه ) 279: 1380
و تركي سـخن   هاي كردي، فارسي؛ هرچند در روستاهاي اطراف به زبانرودكار ميهكرمانجي ب

 شود.گفته مي
بخـواهيم آن را بـا ديگـر      واج اسـت كـه اگـر    35گويش كرمانجي روسـتاي بيگلـر، داراي   

هاي مربوط بـه روسـتاهاي اطـراف آن روسـتا، و نيـز ديگـر       هاي كرمانجي ازجمله گويشگونه
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ي هـا نامـه هـا و پايـان  هاي مربوط به مناطق مختلف كرمانجي خراساني و آنچه در كتـاب گويش
كنـيم، داراي چنـد واج    است مقايسـه  هاي مختلف كرمانجي توصيف شدهگويش دانشجويي از

خود است كه در زبان فارسي نيز هاست و داراي تعدادي واج مخصوص بهتري نسبت به آنكم
هـاي كرمـانجي خراسـاني را ده واكـه     ) تعداد واكـه 1371ن (الجالير براي نمونه،ندارد.  وجود

) و چهار /e/, /i/, /î/, /ê/چهار واكه  پيشين (تنها گويش  درايندر حالي است كه اين  داند،مي
 دارد. وجود) /a/, /u/, /o/, /ū/واكه پسين (

هاي كرمانجي خراساني، گونه همانند ديگر بيگلركرمانجي گويش  همخوان، در 27تعداد  از
 /p/ ،/t/هاياما همخوان ،شوندمي پاياني ظاهر سه جايگاه، آغازين، مياني و همخوان در هر 22

 ،/k/ هاي محـدود قرضـي هـم تبـديل بـه      واژه حتي در و گيرندنمي پايان واژه قرار گاه درهيچ
/ qديگـر /  شـوند. همخـوان انسـدادي   مـي / ′k/ و /′p′/ ،/t/ترتيب شان يعني بههاي نادميدهجفت

 ميـاني هـم خيلـي كـم و     جايگـاه  / درtشـود. واج / نمي جايگاه پاياني ظاهر است كه تقريباً در
آيد و جايگاه آغازين مي است كه فقط در /?/ديگر  شود. اما همخوان انسداديمي محدود ظاهر

زبان كرمانجي همانند فارسي واكـه   شود. عالوه برآن، درنمي اي ظاهرميانه و پايان هيچ واژه در
جايگـاه   آيد. ظهـور در مي هاهژاني  واپاي جايگاه مياني و تنها در شود ونمي ه ظاهرژوا آغاز در

هاي گـويش كرمـانجي بيگلـر در    فهرست همخوان تراست.جايگاه مياني كمپاياني هم نسبت به
 ) نمايش داده شده است.1جدول (

 هـاي خـط  نشانه گويش در اين تحقيق از هاي اينالزم به ذكر است كه براي آوانويسي داده
 شـده  باشد، استفادهنوع نظام خطي براي توصيف كرمانجي مي ترينكه مناسب »هاوار«نوشتاري 

ايـن   اسـت.  به آن اضـافه گشـته   //′çو /′p′/  ،/t′/ ،/k/كه چهار همخوان نادميدهاست؛ ضمن اين
اسـت كـه   كردي و مخصوصاً كرمانجي  نوشتاري ترين نظاممتداول نوشتاري درحال حاضر نظام

كـه   »هـاوار «همين الفباي  شود؛ اخيراً كردهاي خراسان هم ازمي اروپا و تركيه استفاده بيشتر در
-الفبـا ازآن  كنند. ايـن مي خود استفاده نوشتاري متون است در نيز معروف »بدرخاني«به الفباي 
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0Fجالدت بدرخان بار توسط اميرجايي كه اولين

التـين  نويسندگان كرد تركيه با الهام از الفباي  از 1
 .است نام معروف شدهاين ، به تركيه ابداع شد

 
1Fيش كرمانجي بيگلرهاي گوهمخوانفهرست . 1جدول 

2  

  

                                                 
 دكتراي مدرك دريافت براي 1920 دهه در. گشود جهان به ديده استانبول در 1893 سال در بدرخان جالدت .1

 هـاوار  نـام  بـه  ايمجلـه  1932 سـال  در او .برگشـت  دمشق به 1930 دهه در و شد آلمان راهي حقوق در خود
 14 از پـس  را هـاوار  الفبـاي  يا التيني الفباي به موسوم كرمانجي كردي كنوني الفباي وي .كرد منتشر را) فرياد(

 ).2014مارس،  http://www.cloob.com/c/)( )9. كرد گذاري ايهپ تفحص و تحقيق سال

 .به كار رفته است هاي نادميدههمخوانبراي نمايش نشانه آپوستروف  .2

 جايگاه توليد   
 

 شيوه توليد
 

دولبي
 

ب و دنداني
ل

دنداني لثوي 
 

لثوي
لثوي كامي 

 

كامي
نرمكامي 

مالزي 
چاكنايي 
 

 انسدادي
 بيواك
 واكدار

p p’ 
b 

 t t’ 
d 

   k k’ 
g 

 
q 

? 
 

 سايشي
 بيواك
 واكدار

 f 
v 

 s 
z 

Ş 
J 

  x 
 

h 
 

 انسايشي
 بيواك
 واكدار

    ς  ς′ 
c 

    

       m  n  خيشومي

 كناري
 (روان)

    l      

      r     لرزشي (غلتان)

 ناسوده 
 واكه)(نيم

      y    

http://www.cloob.com/c/)
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 تحقيق پيشينه .2

ي است و از جـداي خراساني از جايگاه اصلي خود دور افتاده  كرمانجي آنجايي كه گويش از
زمـاني و  )، اين فاصـله  5: 1359گذرد (توحدي، اش حدود پانصد سال مياصليآن از سرزمين 

تر مورد بررسـي و  هاي كردي كمخراساني نسبت به ديگر گويشكرمانجي شده تا مكاني باعث 
توجهي درمـورد ايـن   قابلهيچ تحقيق قرار بگيرد. بايد گفت تا حدود يك دهه قبل تقريباً توجه 

 اطالع چنداني درمورد گذشته و زبـان  خراساناست و حتي خود كردهاي  انجام نگرفتهگويش 
رساني و ارتباط بين گيري از اينترنت اطالعچندسال اخير مخصوصاً با بهره خود نداشتند، اما در

طـور آثـار و   گـويش و همـين  ايـن  هاي مربوط به است، و بررسيخراسان بيشتر شده كردهاي 
-است كه به تعـدادي از آن  خراساني روزبروز درحال افزايشكرمانجي شده به هاي نوشتهتابك

 شود.مي ها در ادامه اشاره
-) درخصوص تأثير زبان مادري بر يادگيري زبـان انگليسـي در دانـش   1370دوين (رحيمي

كـردي  زبـان   است و به موارد تـداخل ناشـي از  زبان شيروان به بحث پرداخته آموزان كرمانجي
 است.كرده اشاره 

 .پـردازد مـي گـويش  آوايي، صرفي و دستوري ايـن  ) به توصيف سه سطح1371جاليرالن (
كلمـاتي ماننـد    / را درηخراسـاني واج / كرمـانجي است كه او بـراي گـويش  اينتوجه قابلنكته 

/singهاي /ميان واجو  / قائل شدهv/ و /w / است.     نشده تمايزي قائلهم                                                                                
) 1962باكـااف (  ،)1953سوكولوف ( ،)1950ف (لوسوكو ،)1927ايوانف ( ،)1988شيندلر (
تحقيـق   كرمـانجي خراسـاني  هايي از شناسي و آواشناسي گونهبر روي واژه) 1962و كوكرمن (

 ).1379ترقي اوغاز، اند (به نقل از كرده
كرمـانجي   آوايـي گـويش  تـاريخي نظـام   ) بـه بررسـي   1386مصطفوي گرو (و در نهايت،  

 كنـد آواهـاي گـويش    اسـت كـه مشـخص   تحقيق اين  در اينهدف او است. خراسان پرداخته 
 شده است.زبان گرفته خراساني از كدام كرمانجي 
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 هادادهتحليل  .3

هـاي   و سـاير گـويش  بيگلـر  كرمـانجي  هاي موجود ميان گـويش   در اين بخش ابتدا تفاوت
آمـدن ايـن    كنيم و سپس به تحليل عوامل دخيل در پديـد  مجاور را بيان مي اطقدر منكرمانجي 

 تغييرات خواهيم پرداخت.

 هاي آوايي تفاوت .3-1 

هاي ي بسيار مشخصي با ديگر گونههاگويش كرمانجي بيگلر در سطح آوايي تفاوت
 ودنداني دولبي است كه به واج لب /w/خراساني دارد، و آن هم از بين رفتن واج  كرمانجي

/v/  تبديل شده است. اين ويژگي حتي در نزديكترين روستاهاي كردزبان اطراف اين روستا
  شود. مشاهده نمي

) 1386(مصـطفوي گـرو،    /x/ و  /w// است كـه تركيبـي از دو واج  xْديگر همخوان / مورد
هـا مشـاهده    در اين گويش وجود ندارد، ولي در روستاهاي اطـراف و ديگـر گونـه    باشد كه مي
گرفـت.   دولبي شده نيـز درنظـر   /x/توان اين واج را به عنوان شود. الزم به ذكر است كه مي مي

 شود./ تلفظ ميîn ْx/هاي ديگر به صورت در گونه )خون( /xîn/براي نمونه، واژه 
گـويش كرمـانجي   نظام واجي  ،)1371 ،جاليرالنبراي نمونه شده (بر اساس تحقيقات انجام

ايـن تفـاوت   واكه دارد،  8بيگلر فقط كرمانجي از آنجا كه گويش  واكه است. 10داراي خراسان 
 تواند به عنوان يك تفاوت آوايي مطرح باشد. مينيز 

 واژيهاي ساخت تفاوت .3-2

تـأثير زبـان    ز صفات عالي تحـت در گويش كرمانجي بيگلر طرز كاربرد صفات تفضيلي و ني
جـاور بـه   مرايج در منطقـه  جايي كه تنها در زبان تركي  تركي منطقه تغيير پيدا كرده است. از آن

شود، بايد گفت اين تفاوت صرفاً نتيجه تأثير زبـان   اين شكل صفات تفضيلي و عالي ساخته مي
   .تركي بوده و زبان فارسي در ايجاد اين ويژگي تأثيري نداشته است
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 ساخت صفت تفضيلي و عالي در گويش كرمانجي خراساني   .3-2-1

هاي كرمانجي خـارج از خراسـان رضـوي و شـمالي،      ها، حتي گويش  در تمامي اين گويش
   شود. هاي فوق به يك شكل ساخته مي هاي آذربايجان غربي، و غيره صفت گويش

 الف) صفت تفضيلي

تر) به صفت ساده، صفت تفضـيلي  -(/t'ir-/سوند تقريباً همانند زبان فارسي با اضافه شدن پ

 آيد:به دست مي

 /rin/خوب  rin-t'ir/ /بهتر،  

 /'qiç'îk/كوچك  qeç'îk'-t'ir/  /تر  كوچك

/?elî je bir-ê xa qiçîk'-t'ir –e/    

 .تر است علي از برادرش كوچك

/?îro heva je duho rind-t'ir-e/ 

  .استهواي امروز از ديروز بهتر        

/t'u je me kollan gir-t'ir- î/ 

  تو از همة ما بزرگتر هستي.
 ب) صفت عالي

 شود: ساخته مي هاي ديگر كرمانجي، صفت عالي به شكل زير در گويش
 je/يـا    /je kollê/همانند صفت برتر اما همراه بـا عبـارت     /t'ir-/با اضافه شدن پسوند 

kollan/  آيد(از همه)، به دست مي: 
/va dara je kollan pir-t'ir sêv day-e/ 

 ها بيشتر سيب داده است. اين درخت از همه درخت
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/?ez le nav feslan zimistanê je kolan pir-t'ir. dexazime/  

 ها دوست دارم. ها، زمستان را بيشتر از همه فصل من از بين فصل

 (قوچان) تركيزبان در  تفضيلي و عاليساخت صفت  .3-2-2

هاي مختلفي است و ساخت صفت تفضيلي و صـفت عـالي در    ي نيز داراي گويشزبان ترك
ساخت صـفت تفضـيلي و   ؛ )1390، زاده مزرجيقلي( هايي با انواع ديگر دارد هر گويش تفاوت

 عالي در گويش تركي مناطق مجاور روستاي بيگلر به شكل زير است:
  الف) صفت تفضيلي

شود و پسـوندي بـه آن    از صفت مطلق ساخته ميصفت تفضيلي در تركي قوچان با استفاده 
آيـد كـه بـه     مي /den-/و گاهي   /nen-/شود؛ فقط بعد از خود صفت مطلق پسوند اضافه نمي

 /nen-/شـود.   فارسي است. البته اين عنصر جزء ساخت صفت برتر محسوب نمـي » از«معناي 
 آيد: معموالً پس از ضمير شخصي يا ضمير اشاره مي

/men sen-nen kata yem/             
 .تر هستمگمن از تو بزر

/hesen ?elî-den kata di/ 
 .حسن از علي بزرگتر است

   ب) صفت عالي 
، »از همـه «به معناي تقريبي  /tamam bîr nen/يا  /teman bîr den/اين صفت با عبارت 

   :شود ساخته مي آيد، كه پس از شكل مطلق صفت مي »از بين همه«
/sen bizleri temam bîr den(nen) têz gelu-ay/   

 .اي تو از همه ما زودتر آمده
/sen temabir-den (nen) kata-y-ey/             
 .تو از همه بزرگتر هستي
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 كرمانجي بيگلر  در گويشتفضيلي و صفت عالي صفت  .3-2-3

كرمانجي بيگلر با  ساخت آن   ساخت صفت تفضيلي و صفت عالي در گويشاين بخش در 
 شود.مقايسه مي مانجيهاي كرر تركي و ساير گويشد

 صفت تفضيلي الف)

پـيش توضـيح داده شـد، سـاخت صـفت تفضـيلي در گـويش        بخش كه در گونه  همان     
يعني با استفاده از صـفت مطلـق كـه قبـل از      ؛شود بيگلر همانند زبان تركي ساخته ميكرمانجي 

   :آيد مي» از«به معناي  /je/صفت هم واژه 
/t'u je min gir-î/             
 .تو از من بزرگتر هستي

شـود:   حال اگر بخواهيم واژه به واژه آن را به فارسي ترجمه كنيم چنين عبارتي حاصل مـي 
 »تو از من بزرگي.«

 عاليب) صفت 

شود و تحت تأثير زبان  در گويش بيگلر صفت عالي هم از روي صفت مطلق ساخته مي     
  /je kollê/شود، و فقط قبل از آن عبـارت   مطلق هيچ جزئي اضافه نميتركي، به دنبال صفت 

 آيد:   مي» از همه«به معناي   /je kollan/و يا 
/?elî je me kollan gir-e/ 

 تر است.رگعلي از همه ما بز
                 /?elî je kollê şagirdan zereng-e/                     

 نگتر است.آموزان زر علي از همه دانش
هاي كرمانجي اين است  بيگلر با ديگر گويشكرمانجي تفاوت ساخت اين صفت در گويش 

در گـويش   لـي و آيـد،  هـم مـي   /t'ir-/ها بعد از صفت مـورد نظـر پسـوند     كه در ديگر گويش
يعنـي   ؛آيد؛ با مقايسـه ايـن دو سـاخت    شكل صفت مطلق و بدون پسوند ميبه بيگلر كرمانجي 

هـاي مختلـف كرمـانجي     يعنـي گـويش   ؛عالي در اين سه گونـه زبـاني  صفت تفضيلي و صفت 
شويم كـه سـاخت صـفت تفضـيلي و      خراسان، تركي قوچان و گونه كرمانجي بيگلر متوجه مي
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اش را از  بيگلر متأثر از ساخت آن در زبان تركي است و شكل اصـلي كرمانجي عالي در گويش 
 دست داده است.

 هاي نحوي تفاوت .3-3

هـاي مختلـف و از نظـر     ها در زمـان هاي مختلف فعل انجي بيگلر در ساختدر گويش كرم
طور شكل ارگتيو و كاربرد ضماير شخصي تغييراتي رخ داده اسـت   الزم و متعدي بودن و همين

 شود. ها اشاره مي كه در اين بخش به آن

 زمان حال ساده ناز بين رفت .3-3-1

 :شود اين شكل ساخته ميال ساده به هاي ديگر كرمانجي زمان ح در گويش
 /de/شناسه نوع دوم+ستاك حال+

 /de/  تكواژ طول زمان است كه اگر قبل از همخوان باشد/de/      و اگـر قبـل از واكـه قـرار
يـد و بعـد از آن هـم    آ ستاك حال مـي  /de/شود. پس از تكواژ  مي /-t/يا  /-d/ به بگيرد تبديل

 :آيدمي شناسه نوع دوم
/je ve kollan teşekur de-k′e-m/                 

 .كنم  از همه شما تشكر مي
 شود: بيگلر به جاي اين ساخت از حال استمراري استفاده ميكرمانجي اما در گويش 

 /de/شناسه نوع سوم+ستاك حال+   
شـود) و   مـي  /-t/يـا   /-d/(كه البته قبل از واكه تبديل بـه   /-de/يعني از تكواژ طول زمان  

 شود:استفاده مي شناسه نوع سوم ستاك زمان حال و
/?ez ?elam kitab de-xin-ime/          

 .خوانم من االن دارم كتاب مي
/?ez teşekur de-k′-ime/                               

      .كنم من تشكر مي
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يعني استفاده از حال استمراري به جاي حال ساده متأثر زبان تركي است، چون  ؛اين حالت 
 زبان تركـي  شود؛ در واقع در زبان تركي هم به جاي حال ساده از حال استمراري استفاده ميدر 

 :منطقه اين دو زمان يك حالت دارد
/men sen-nen teşekur ?ê-emen/       

 .كنم من از تو تشكر مي
 دو شكلي شدن كاربرد زمان آينده -3-3-2

امـا   ،استيكي حال ساده زمان ت ساخ بازمان آينده ساخت هاي كرمانجي  در ديگر گويش
اخت كاربرد صورت فوق كم است و اغلب بـراي بيـان آينـده از سـ    بيگلر كرمانجي در گويش 

 شود:حال استمراري استفاده مي
/?ez suve dexa z-im-e bî-y-o-m/               

 .خواهم فردا بيايم  من مي

 از بين رفتن حالت ارگتيو .3-3-3

هاي پراكنده كرمانجي خراسان بـه دو شـكل ارگتيـو كامـل و ارگتيـو       پديده ارگتيو در گونه
شود كه البته با توجه بـه پراكنـدگي هـر دو نـوع در منـاطق مختلـف خراسـان،         ناقص ديده مي

 .توان هر كدام را به يك منطقه خاصي نسبت داد نمي
 الف) ارگتيو كامل

عل متعدي گذشته با حالـت  ضمير در حالت مفعول ف ،در اين ساخت طبق حالت ارگتيو     
باشد؛ در اين حالت فعل از نظر شـخص و شـمار بـا     ضمير در فاعل فعل الزم به يك شكل مي

 كند: مفعول مطابقت مي
/?ez ter- ime mal /                     

 .روم من به خانه مي
/té ?ez dî-m/                                
 .تو مرا ديدي
/xadê em xela k′ir-in/                     
 .خدا ما را خلق كرد
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 ب) ارگتيو ناقص

دهـد و در حـالي كـه در ارگتيـو      حالتي است كه شكل ارگتيو به صورت كامل رخ نمي     
كامل مفعول فعل متعدي گذشته در حالت مستقيم قرار داشت، در اين حالت هـم فاعـل و هـم    

 :در حالت غيرمستقيم قرار دارند مفعول
/min t′e dî/                 
 .من تو را ديدم
/t′e min dî/                      
 .تو مرا ديدي
/xadê me exlq k'ir/   
 .خدا ما را خلق كرد

كـدام از دو   هـيچ  ،هـاي كرمـانجي خراسـاني    در مقايسه با دو ساختار ارگتيو در ديگر گونـه 
شود؛ بـه عبـارت ديگـر، فعـل      نميبيگلر ديده كرمانجي حالت ارگتيو كامل و ناقص در گويش 

هميشه با فاعل تطابق دارد، و مفعول فعل متعدي گذشته هم بـا فاعـل فعـل الزم تفـاوت دارد.     
 آيد كه با فاعل مطابقت دارد: ها شناسه مي همچنين در پايان تمامي فعل

/min t′e dî-m/                       
 .من تو را ديدم
/ve  duho  gur-ek' k'uşt′-in/         
 .شما ديروز يك گرگ كشتيد

هـاي كرمـانجي بـا      اي كه در مورد تفاوت ميان صورت ارگتيو كامـل در ديگـر گـويش   نكته
بيگلر وجود دارد (عدم وجود ارگتيو) اين است كه دو جملـه بـا   كرمانجي حالتي كه در گويش 

 شود: ميدهند يعني جاي مفعول و فاعل عوض  ظاهر كامالً مشابه معناي عكس هم مي
/te ?ez dîm/                        
 .تو مرا ديدي

 بيگلر به معناي ديگري است:كرمانجي اما همين جمله در گويش 
/te ?ez dim/                             
 .من تو را ديدم
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مفعـول   ه از ضمير شخصي غيرمستقيم كه نقشالبته اين در شرايطي است كه به جاي استفاد
حـذف ارگتيـو، از بـين     پيامدهاي. از ديگر شودرد از ضمير مستقيم شخصي استفاده اجمله را د

بيگلـر اسـت كـه در    كرمـانجي  رفتن تمايز بين ضماير مستقيم و غيرمستقيم شخصي در گويش 
 شود. مي بدان اشارهبعدي  خشب

 تغيير در نوع كاربرد ضماير شخصي .3-3-4

 شوند: تقسيم مي ،قيم و غيرمستقيمضماير شخصي در كردي كرمانجي به دو نوع مست
   /ez?/»        من«ضمير شخصي مستقيم 

/?ez ter-ime mal/                      
 .روم من به خانه مي

/?ez çūm mal/                           
 .من به خانه رفتم

                       /min/» من«ضمير غيرمستقيم 
/min gut'-im/                                             
 .من گفتم
/t′e min dî/                                    
       .تو مرا ديدي

در ضـماير مسـتقيم و غيرمسـتقيم در    تنهـا  حالت ارگتيـو  باال بايد گفت هاي  مثالبر اساس 
ـ در برخي موارد است كه اين تمايز هم باقي مانده بيگلر كرمانجي گويش  رود و بـه   ين مـي از ب

 شود: از نوع مستقيم استفاده مي ،جاي استفاده از ضمير شخصي غيرمستقيم
/?ez gut'im/                  
 .من گفتم
/?ez t'e dim/           
 .من تو را ديدم
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 منشأ احتمالي تغييرات زباني در گويش كرمانجي بيگلر .3-4

زبـاني و  تغييراتي كه تحت تأثير عوامـل درون  د:كر نوع تقسيمبه دو  وانتتغييرات را مياين 
زبـاني و ناشـي از   ناشي از ساختار همان زبان است، و تغييراتي كـه تحـت تـأثير عوامـل بـرون     

 هاي مجاور هستند.هاي ديگر، همچون جامعه و زبانپديده

 درون زباني عوامل .3-4-1

-دو سطح آوايي و نحوي مـي هاي قبل بدان اشاره شد، در هايي كه در بخشاز ميان تفاوت

  :زباني را مورد بررسي قرار دادتوان تأثير عوامل درون
 هاي آوايي الف) تفاوت

/ نسبت بـه واج غلـت دولبـي    vتوليد واج سايشي و لب و دنداني /ظاهراً با توجه به اينكه 
داده  و چنين تغييري از زبان فارسي ميانه تا زبان فارسـي جديـد روي  تر است / سادهwواكدار /

/ در wتوان نتيجه گرفت كه حداقل يكي از داليل حذف واج غلـت دولبـي واكـدار /   مي ،است
 كوشي در زبان بوده است.بيگلر، تأثير عامل كمكرمانجي گويش 

 هاي نحوي ج) تفاوت

بيگلـر را بتـوان بـه شـكل زيـر      كرمانجي آيد تنها تغيير ساخت ارگتيو در گويش به نظر مي
 دانست: زبانيدروننتيجه تأثير عوامل 

هاي مختلـف زمـان حـال و گذشـته و در     هاي ديگر كرمانجي فعل الزم در شكلدر گويش
مطابقت دارد، اما فعل متعدي فقط در زمان حال ايـن  نيز شود و با فاعل ها صرف ميتمام صيغه

 ويژگي را دارد:
/?ez terime mal/  

 .روممن به خانه مي

 /?ez ςūm mal/   

 .رفتممن به خانه 
/?ez ?av dexume/ 
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 .خورم)نوشم (ميمن آب مي
هاي مختلـف صـرفي حالـت    هاي مختلف زمان گذشته، و در صيغهاما فعل متعدي در شكل

شود و شناسـه نـدارد؛ در   ارگتيو كامل و ناقص وجود دارد كه در هر دو حالت فعل صرف نمي
 :كنديعنوان يك استثناء عمل مبهواقع، فعل متعدي در زمان گذشته 

/min gut′/  
 .من گفتم
/ve ?av xar/  
 .شما آب خورديد
/me tuşt′ nebir/  
 .ما چيزي نبرديم

بيگلـر  كرمـانجي  با توجه به اين مسأله، يكي از داليل حذف ارگتيو اين است كه در گويش 
اعـل  ها با ففعل الزم در تمام زمان همچونفعل متعدي در زمان گذشته نيز همانند زمان حال و 

 شود:كند و صرف ميطابقت پيدا ميم
/min gut′im/  
 .من گفتم
/ve ?av xarin/ 
 .شما آب خورديد
/me tuşt′ nebirinê/  
 .ما چيزي نبرديم

متـأثر از   عمل نكردن به يك استثناء (صرف نشدن فعل متعـدي در زمـان گذشـته)   بنابراين 
 علـت تواند اين خود مي د وباششكل فعل متعدي در زمان حال و فعل الزم در تمام حاالت مي

 .باشدش كرمانجي بيگلر حذف پديده ارگتيو در گوي

 برون زباني عوامل .3-4-2

 شود، بيگلر مربوط نميكرمانجي باني گويش است كه به ساختار ز عوامليبرون زبان  عوامل
لـه  ها و عوامل محيطي رابطـه دارد؛ از جم  يعني پديده ؛بلكه با عوامل خارج از حيطه خود زبان
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هاي مجـاور و نيـز شـرايط    توان به زبان ترين عوامل تأثيرگذار بر گويش كرمانجي بيگلر مي مهم
مختلف اجتماعي، اقتصادي، ميزان قدرت و نفوذ هر يك از گويشوران كرمـانجي يـا تركـي در    

 حوزه اين روستا اشاره كرد.

 و فارسي تأثير زبان تركي -3-4-2-1

زباني است كـه باعـث تغييراتـي در گـويش     برون عواملمهمترين و فارسي تركي  هايزبان
 .بيگلر شده استكرمانجي 

 هاي آوايي الف) تفاوت

كوشـي در زبـان   در بخش گذشته، حذف واج غلت دولبي واكدار را نتيجه تـأثير عامـل كـم   
/ و حـذف  xwمعرفي كرديم. شايان ذكر است كه اين پديده، به همراه پديده حذف واج مركب /

هاي تركي و فارسـي  تواند همزمان تحت تأثير عدم وجود اين واج در زبانها، ميهبرخي از واك
زبانـان بسـيار   زبانـان و فارسـي  ن اين روسـتا بـا تـرك   انيز باشد. ازآنجا كه ارتباطات زباني ساكن

تـوان احتمـال داد كـه حـذف واج مـورد بحـث نتيجـه نـوعي         گسترده و عميق بوده است، مي
 هاي مجاور بوده است.ن زبانسازي با گويشوراهمگون

 واژيهاي ساخت ب) تفاوت

واژه، شكل بـه خصـوص كـاربرد صـفت تفضـيلي و      يكي از تغييرات مهم در حوزه ساخت
عالي است كه مورد تحليل قرار گرفت. همانطور كه ذكر شـد ايـن كـاربرد شـباهت كـاملي بـا       

وان نتيجه گرفت كـه تحـت   تهاي تفضيلي و عالي در زبان تركي دارد و براين اساس ميساخت
   تأثير زبان تركي روستاهاي مجاور قرار گرفت است.

 هاي نحويتفاوت ج)

كاربرد زمان حال استمراري به جاي حال سـاده و آينـده، از بـين رفـتن سـاخت ارگتيـو و       
تواند تحـت  بيگلر نيز ميكرمانجي كمرنگ شدن تمايز ضماير شخصي و غيرشخصي در گويش 

هـاي تركـي و فارسـي نيـز زمـان حـال       چراكـه در زبـان   ؛كي و فارسي باشـد هاي ترتأثير زبان
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براين، در هيچ يـك از ايـن دو زبـان    رود. عالوهاستمراري به جاي حال ساده و آينده به كار مي
 ساخت ارگتيو و يا تمايز ضماير شخص و غيرشخصي وجود ندارد.

 گيرينتيجه .4

هاي كرمانجي اشاره شـد.  يگلر با ديگر گويشهاي گويش كرمانجي بدر اين مقاله به تفاوت
رنگ شدن تمايز ضـماير شخصـي و غيرشخصـي، از بـين رفـتن      ها، كمحذف شدن برخي واكه
كاربرد حال استمراري به جاي حال ساده و آينده از جمله تغييراتـي   و هاساخت ارگتيو در فعل

گويش كرمانجي بيگلر يرات تغيآيد به نظر مياست كه اين گويش در طول زمان پذيرفته است. 
زباني نيز تـأثير زبـان تركـي    در بين عوامل برون .است زباني بودهعوامل برونبيشتر تحت تأثير 

-رو، بايـد گفـت زبـان تركـي منطقـه مـؤثرترين عامـل در بـه        ازايـن  .بيش از ديگر موارد است
 رود.وجودآمدن اين تغييرات در گويش كرمانجي روستاي بيگلر به شمار مي
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