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چکیده

کورته
بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیە ،باسی الیەنی
لەیەکچوون و جیاوازی نێوان زمانی کوردی و
فارسییه .هەردوو زمانەکە لە ڕووی یەکبوونی
ڕەگەزەوە پەیوەندی نزیکیان وەکوو پەیوەندی
کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانی لە نێواندا هەیە.
هەردوو زمانەکە لە ڕووی بنچینە و بنەڕەتەوە ،سەر
بە کۆمەڵەی ئارین و لە خێزانە زمانی زاگرۆزی و
ئێرانین و زمانی کوردی و فارسی زمانی هەردوو
نەتەوەی ئاریاییڕەگەزن و دایکزادی نیشتامنی
ئاریانان (ئاریان) .ئەم لێکۆڵینەوەیە به میتۆدی
قوتابخانهیی و به بهڵگههێنانهوهی زمانی ،بە
منوونەوە سەملاندوویهتی زمانی کوردی و فارسی
لە یەک کۆمەڵە زمان و خێزانە زمانن ،بۆیە الیەنی
هاوبەش و لەیەکچوونی زمانییان لە ئاستەکانی
زماندا هەیە .لەگەڵ ئەوەش الیەنی جیاوازییان
گەش و دیارە .له ئاکامدا بە بەڵگەی مێژوویی و
ڕێزمانی سەملاندوویهتی که وێڕای سهرچاوهیهکی
هاوبهش و تێپهڕین به یهک ڕووگهی هاوبهشی
مێژووییدا و لێکچوونی زۆر له نێوان دوو زمانی
کوردی و فارسیدا ،بهاڵم ئێستاکه له ههموو
بوارێکهوه دوو زمانی جیاواز و دراوسێن و هەر
یەکەیان زمانێکی نەتەوەیی سەربەخۆن.

پژوهش حارض به بررسی جنبههای تفاوت و شباهت
میان دو زبان کردی و فارسی میپردازد .زادبوم
زبانهای کردی و فارسی یک رسزمین است و هر دو
زیرمجموعهی زبانهای آریایی هستند .از این میان
خانوادهی زبانهای ایرانی به دو شاخهی زبانهای
زاگرسی و پارسی طبقهبندی میشود .این دو زبان
از نظر ویژگیهای زبانشناسی دارای شباهتها و
تفاوتهای هستند؛ زیرا زبان کردی زبان ایرانی نو
و جزء شاخه شامل غربی است و فارسی نیز زبان
ایرانی نو وابسته به شاخه جنوب غربی زبانهای
ایرانی است .شباهتها و تفاوتهای آنها از لحاظ
آواشناسی ،واژهسازی و نحو قابل بررسی است که
در مقاله حارض با کمک دادههای منونهای تبیین
شده است .تحقیق حارض با استفاده از منونههایی،
اثبات کرده است که زبان کردی و فارسی از یک
مجموعه و خانوادهی زبانی هستند و به همین دلیل
است که جنبههای مشرتک زبانی دارند؛ علوه بر
این تفاوتهای موجود در آنها واضح و مربهن است
که هرکدام زبان ملتی مستقل هستند .این امر
پاسخی است به رویکرد نادرستی که زبان کردی را
ضمیمهی زبان فارسی به حساب میآورد.

وشەگەلی سەرەکی :زمانناسی؛ لێکچوون؛
جیاوازی؛ کوردیی ناوەندی؛ فارسی

واژگان کلیدی :زبانشناسی؛ شباهت؛ تفاوت؛
کردی مرکزی؛ فارسی

rafiq.shwany@gmail.com
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 -1پێشهکى
چۆنیەتی و پالنی داڕشتنی ئەم باسە کە بە ناونیشانی «الیەنی لەیەکچوون و جیاوازی لە نێوان
کوردیی ناوەندی و فارسیدا» داڕێژراوە ،تەنیا بواری زمان دەگرێتەوە .لە ڕووی دیاریکردنی
ڕەچەڵەک و ڕەگەز و ئاستی دەنگسازی ،وشەسازی و ڕستەسازییەوە ،بە کورتی هێام کراوە بۆ
الیەنی فەرهەنگی نەتەوەیی وەکوو دیاریکردن ،چونکە سنووری باسەکەمان ناگرێتەوە.
لێکۆڵینەوەیەکی کارەکی بەراوردکارییە لە ڕووی زمان و دیاریکردنی کۆمەڵە زمان و خێزانە
زمانی ئاری و ئێرانییەوە لە مێژوودا ،الیەنە زمانییەکەی بە منونەوە دیاری کراوە .ئەم لێکۆڵینەوەیە
بە منوونەوە سەملاندوویهتی زمانی کوردی و فارسی لە یەک کۆمەڵە زمان و خێزانە زمانن ،بۆیە
الیەنی هاوبەش و لەیهکچوونی زمانییان لە ئاستەکانی زماندا هەیە ،لەگەڵ ئەوەش الیەنی
جیاوازییان گەش و دیارە و هەریەکەیان زمانێکی نەتەوەیی سەربەخۆن .ئەمەش واڵمێکە بۆ ئەو
بۆچوونە سەقەت و بێبنەمایە کە زمانی کوردی دەکاتە پاشکۆی زمانی فارسی .بە بەڵگەی
مێژوویی و ڕێزمانی سەملێرناوە کە کوردی زمانی نووسین بووە که دەکرێت و ڕاستیشە بوترێ بە
زمانی ستانداردی کوردی نوورساوە ،چونکە زیاتر لە دووسەد ساڵە لە مەیدانی شیعر و ئەدەبیات
و خوێندن و بەڕێوەبردندا بەکار هێرناوە و لە برەوی بەردەوامدایە.
٢ـ الیەنی لەیهکچوون و جیاوازیی زمانی کوردی و فارسی :نزیکایەتی خێزانە زمان
زمان لە ناو کۆمەڵەوە سەری هەڵداوە ،نە زمان بەبێ کۆمەڵ و نە کۆمەڵیش بەبێ زمان پەیدا
دهبێت .بۆیە زمان دیاردەیەکی زیندووی کۆمەاڵیەتییە (سعران171 :2691 ،؛ زهبیحی:2671 ،
 .)43کۆمەڵی مرۆڤایەتی بەگشتی لەیهکچوون لە نێوانیاندا هەیە ،بەاڵم ئهم لەیەکچوونە ڕادەی
هەیە ،هەیە ڕادەکەی زۆرە ،هەشە کەمە ،هەیانە زۆر دەگمەنە و لە سنوورێکی بەرتەسکدایە،
لەوانەشە لەیهکچوونیان هەر نەبێت .ئەمجا دیاردەی لەیەکچوون ،بەپێی بوون و نەبوونی
هاوڕەگەزی دەردەکەوێ .هاوڕەگەزیی مرۆڤ و زمان لە سەرەتاوە لە ناو کۆمەڵە مرۆڤێکدا پەیدا
دەبێت و دیار دەبێت کە دایکزادی شوێنێک بن .واتە لە شوێنێکا پێکەوە سەریان هەڵدابێت و
ژیابێنت ،ئەو شوێنە بۆیان بۆتە دایەن و شوێنی گەشە و گۆڕان و پەرەسەندن و دواتر فراوانبوون و
باڵوبوونەوەیان بەمال و بەوالی ژینگەی یەکەمیان .زانایانی زمان ،زمانی مرۆڤیان دابەش کردووە
بۆ چەند خێزانێک کە هەر خێزانەی بەیەکگەیشتنەوە و پەیوەندی نزیکایەتی زمانی کۆیان
دەکاتەوە بە ڕێکەوتی لە بنچینەی وشەکان و ڕێزمانی پێکهاتن و لێکدانی ڕستەکان .ئیرت بەم
شێوەیە لە کۆمەڵە نەتەوەی قسەپێکەر بەو زمانانە کۆمەڵی جیاوازی مرۆڤایەتی کە دەچنەوە سەر
بنچینەی یەک میللەت یا نزیک لە یەکرتەوە ،لە نێوانیانا چەند وابەستەی جوگرافی و مێژوویی و
کۆمەاڵیەتی پێکدێنن.
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بەناوبانگرتین تیۆریی دابەشکردنی زمانەکان لەم ڕووەوه تیۆرەکەی ماکس میولەرە (وافی،
 .)269 :2671لێرەوە دەکرێ بڵێین مرۆڤ لەو شوێنەوە کۆمەڵی ژیانیان پێکهێناوە .لەوێدا زۆر
شت و شێوازە ژیان و هەڵسوکەوت و قسەکردنیان ،دەربڕینیان لە یەک دەچێت .مرۆڤی ئەو
کۆمەڵە بە هەموویانەوە ،ڕەگەزێک پێکدەهێنن ،لە ڕووی مرۆڤناسی و ئەتنیکناسییەوە نزیک
یەکن .بە ناوی ئەو شوێنەوە یا بوونی دیاردەیەکی هاوبەش ،کە پێکیانەوە دەبەستێتەوە ناو
دەنرێن .دواتر پێوەی ناودار دەبن و بە هۆی تایبەتێتی و خەسڵەتە نزیک و هاوبەشی وەکیەک و
لێکچوونەکانیانەوە دەنارسێنەوە .بۆ منوونە کۆمەڵی مرۆڤ و زمانەکانیان ،لە ڕووی ئەم خەسڵەتە
هاوبەش و نزیکی و یەکژینگەییانەوە ،لە الیەن زمانناس و کۆمەڵناسانەوە پۆلکراون کە
پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتیی زمانییان (شوانی )30 :1001 ،لەم یەکژینگەییەوە بۆ
پەیدا بووە و پێکهاتووە .لە هەمان کاتیشدا لە ئەنجامی باڵوبوونەوەیان ،جیاوازییان لە ڕووی
زمان و فەرهەنگ و تایبەمتەندیی نەتەوەییەوە تێدەکەوێت .بوونی ئەم حاڵەتە لەیهکچوونە لە
بوار و ئاستەکانیدا بووهتە هۆی پەیدابوون و دهرکهوتنی کۆمەڵی مرۆڤی هاوڕەگەز لە شوێنی
جیاجیا و مۆرکی نەتەوەیی تایبەت بە خۆیان لە ڕووی زمان و فەرهەنگییەوە هەیە و
پێیدەنارسێنەوە .وافی و حسێنی بە جیا زمانی مرۆڤایەتی بەم شێوەیە دابەش دەکەن:
 -2کۆمەڵەی ئاری
 -1کۆمەڵەی سامیـحامى
 -4کۆمەڵەی ئۆراڵـئاڵتای (ئاڵتایی) یا کۆمەڵەی تۆرانی
 -3کۆمەڵەی چینی و تهبهتیـبۆرمی
 -٥زمانە یەکانییەکان (سەربەخۆ) چەند کۆمەڵەی تریش هەن پێکەوە هەشت تا یانزە
خێزانە زمانن269 :2671( .؛ )110 :2414
زمانناسی وا هەن وەکوو شلیگەل بۆ دابەشکردنی زمان سەیری الیەنی پەرەسەندن و
پێشکەوتنیان کردووە ،لەم ڕووەوە زمانی مرۆڤیان بۆ سێ خێزان دابەش کردووە وەک -2 :زمانە
لکاوەکان  -1زمانە گەردانییەکان  -4زمانە سەربەخۆکان ،کە تاکی هەریەکەیان لە ڕووی پلەی
پێشکەوتنەوە لەوانی تر نییە بەوەی هەر قۆناغێکی قسەکردنی کە بڕیویانە لە پێناوی پەرەسەندنا،
جیاواز لەویتره .ئەمجا لەم ڕووەوە زمانی کوردی زمانێکی لکاوە 2جیاوازە لە فارسی کە زمانێکی
گەردانییە .1بەکورتی ،زانایانی زمان ،زمانی نەتەوەکانی جیهانیان دابەش کردووهتە سەر چەند
خێزانە زمانێکەوە .زمانی ئەم نەتەوانەش ،چەند تایبەتێتی و سیفەتی هاوبەشی وەک ڕەگەز و
بنچینە ،ڕێزمان ،ڕێبازی پێشکەوتن بە یەکیانەوە دەبەستێتەوە (بالل اسامعیل.)22 :2613 ،
Agglutinative language.
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Flexional language.
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هەندێک لەم زانایانەی زمان زمانەکانیان بە پێی ڕەگەز و بنچینە (بالل اسامعیل)22 :2613 ،
دابهش کردووه و پێیان وایه کە کەس و تاکەکانی هەر خێزانێک پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی
زمانناسی لە ڕووی بنچینەی وشە و ڕێزمانی پێکهاتەی ڕستەوه کۆ دەبنەوە و ڕێکدەکەون .بەم
پێیە هەر خێزانە زمانێک لە چەند نەتەوەیەکی ئاخێوەر بەم زمانانە پێکدێت کە لە نەتەوە و
کۆمەڵی مرۆڤی جیاواز پێکدێن و دەگەڕێنەوە سەر میللەتێکی یەکبنچینەیی و یا نزیک لە یەکرت
کە کۆمەڵێک پەیوەندی جوگرافی و مێژوویی و کۆمەاڵیەتی لە نێوانیانا پێکدەهێنن( .شوانی،
)22 :1001
 -3بابەتی لێکۆڵینەوەکە
بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیە ،باسی الیەنی لەیەکچوون و جیاوازی نێوان زمانی کوردی و فارسی
دەکات .هەردوو زمانەکە پەیوەندی نزیک لە نێوانیانا لە ڕووی یەکبوونی ڕەگەزەوە هەیە .وەکوو
پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانی ،هەردوو زمانەکە لە ڕووی بنچینە و بنەڕەتەوە ،سەر بە
کۆمەڵەی ئارین و لە خێزانە زمانی زاگرۆزی و ئێرانین و زمانی کوردی و فارسی زمانی هەردوو
نەتەوەی ئاریاییڕەگەزن و دایکزادی نیشتامنی ئاریانا(ئاریا)ن.
 -4ڕوونکردنەوەیەک دەربارەی نیشتمانی ئاریانزەمین
ئەم نیشتامنی ئاریازەمینە کە پاشان وشەکەی گۆڕاوە بۆتە «ئاریانا» و دواتر «ئاریان» ،الی
ڕۆژهەاڵتەوە ڕووباری سند تا ڕیزە چیای زاگرۆز له الی ڕۆژئاواوە ،شوێنی گەالنی ئاریاییڕەگەزن
(شوانی .)21 :1001 ،گەالنی ئاریڕەگەز لە نێوان هەزارەی چوارەم و نیوەی دووەمی ههزارهی
سێیەم لە ئەنجامی ئەم سێ هۆیە تووشی کۆچکردن بوونە (چایڵد -2 :)1021 ،وشکەساڵی؛ -1
ناکۆکی و ناتەبایی نێوانیان؛  -4هێرشی بەردەوامی تۆرانیەکان بۆ سەریان .لە سەرەتاوە
ئەوروپاییەکان بەرەو ئەوروپا و هیندییەکان بەرەو هیندستان کۆچیان کردووە و کیشوەری
هیندستانیان دامەزراندووە .لێرەوە زمانی هیندی و گەلی هیند پێکهاتووە .گەالنی ئێرانیش لەو
شوێنەوە بەرەو ئێران و کوردستان باڵو بوونەتەوە ،هەردوو نەتەوەی کورد و فارس پێکهاتوون و
دواتریش گەلی هیتی پێکهاتووە (شوانی .)26 :1001 ،بەڵگە هاوبەشه زانستییەکان ئەوە
نیشان دەدەن ئەم میللەتانە بە ناونیشانی کۆمەڵە نەتەوەیەک یا کۆمەڵە زمانێک بە زاراوەیەک کۆ
بکاتەوە بەوەی تایبەتێتی وەک یەک و نزیک لەیەکرت دەردەخات کە ناوچەی ئاریازەمین واتە
ئاریانا یا ئاریان نیشتامنی هاوبەشی ئەو نەتەوانەن .زۆربەی سەرچاوەکان ئەوە دەسەملێنن کە
زمانی میللەتانی ئاری لە زمانی کۆنی هیندۆوە کەوتوونەتەوە و ئاریش خەسڵەتی هاوبەشیانە،
لەبەر ئەم هۆیە ڕاستترە بوترێت کۆمەڵە زمانی ئاری .ئەم ڕوونکردنەوەیە دەریدەخات کە لە ناو
هەموو گەالنی واڵتی ئاریانزەمیندا هەردوو گەلی کورد و فارس بە تەنیشت یەکرتەوە ژیاون و لە
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یەکرتەوە نزیکرتن تا لە گەالنی تری واڵتی ئاریانا و خێزانە زمانی ئێرانییان پێکهێناوە و
میللەتانی تریش دەگرێتەوە .ئهم نزیکایەتییە لە مێژووی زمان و زمانناسییدا پێی دەوترێ خێزانە
زمانی ئێرانی ،لە هەمان کاتیشدا و لە خوارەوە ڕوونی دەکەینەوە.
 -5خێزانه زمانی ئێرانی
ئەم خێزانە ،چ وەکوو میللەت و چ وەکوو زمان ،سەر بە کۆمەڵەی ئارین کە بێجگە لەم خێزانە
کۆمەڵەی ئاری ،خێزانی هیندی ،خێزانی ئەوروپایی و خێزانی هیتی دەگرێتەوە .خێزانە زمانی
ئێرانی بەو زمانە ئێرانییانە دەوترێت کە خێزانە زمانێکیان لە سەر بنەڕەتی خزمایەتی هەیە و لە
زمانێکی هاوبەشەوە وەرگیراون و لە ڕووی ڕێچکە و ڕەگەز و دروستکردنی دەستووری وشە
بنەڕەتییەکانەوە بە یەکرتەوە دەبەسرتێنەوه (شوانی .)16 :1001 ،لقێکی گرنگی زمانە
ئارییەکانە ،قسەی پێ دەکەن و هەرێمێکی فراوانی لە ڕۆژئاوای ئاسیا و ئاسیای ناوەڕاستدا ههیە.
لەم واڵتانە وەکوو زمان بەکاری دەهێنن :کوردستان ،ئێران ،ئەفغانستان ،ئازەربایجان،
ئەرمەنستان ،تاجیکستان ،کوردی جۆرجیا (گورجستان) ،لە دەوروبەری قەفقازیش بەکار دێت
(کامری .)21 :2613 ،کتێبی ئاڤێستا کۆنرتین بەڵگەی نوورساوی ئەم خێزانەیە ،مێژووەکەی
دەچێتەوە بۆ سەدەی حەوتەمی پێشزایین واتە بۆ هەزارەی یەکەمی پێشزایین .دروشمی
ئایینەکەی «بیری چاک ،وتەی چاک ،کرداری چاک» بووە .لە ڕۆژهەاڵتی ئێران باڵو بووهتەوە،
گەالنی ئاری بەتایبەتی ئێرانی و هیندی شانازی بەم ڕابردووە هاوبەش و مێژووییەوەیان دەکەن،
هێامی ڕەسەنایەتی گەالنی کۆنی خێزانە ئێرانییەکان دەردەخات و بە یەکەم ئایینی بڕوابوون بە
خوای تاکانە دەزانرێت .بەداخەوە کتێبەکە بە کۆنرتین شێوە زمانی خێزانە ئێرانییەکان
نوورساوەتەوە ،شێوەی کۆنی زمانی ئێرانی بەر شااڵوی لەشکری گریکی ،عیالمی ،بابلی و
دواتریش لەشکری ئیسالم کەوتووە و فەوتێرناوە (نهبهز .)292 :2667 ،شوێن و پەیوەندیی زمانی
کوردی و فارسی بەم خێزانە زمانەوەیە کە زمانی تری وەک بەلووچی ،پەشتوویی (ئەفگانی)،
ئۆسیتی ،تاجیکی ،تاتی ،تاڵشی ،مونجابی ،ئەرموری ،پەرچی ،یەغنابی ،پامیری ،کۆمزاری،
مازەندەرانی ،گیلەکی و زمانانی ناوەندی ئێران دەگرێتەوە(حسینی .)174 :2414 ،دوای
ئەوەی نزیکایەتی و ڕوونکردنەوەی بنچینە و بنەڕەتی زمانی کوردی و فارسی ،لێرەوە دێینە سەر
چۆنیەتی لەیەکچوونو جیاوازیی هەردوو زمانەکە.
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 -6بواری الیەنی لەیەکچوون و جیاوازیی زمانی کوردی و فارسی
بابەتی لێکۆڵینەوەکە بریتییە لە دەرخستنی هەردوو الیەنی لەیەکچوون و جیاوازی ئەم دوو زمانە
هاوخێزانە ،لە ڕووی مێژوویی و لێکۆڵینەوەی بەراوردییەوە ئەم بوارانە دەگرێتەوە و هەریەکەیان
ڕوون دەکەنەوە بە منوونەوە:
 -2لە ڕووی بنچینە و بنەڕەتی مێژووییەوە
 -1لە ڕووی بوونی وشەی هاوبەشەوە
 -4لە ڕووی دەنگ و ڕێنووسەوە
 -3لە ڕووی جیاوازیی ڕیزمانییەوە
 -٥لە ڕووی فەرهەنگی نەتەوەییەوە
 -1-6لە ڕووی بنچینە و بنەڕەتی مێژووییەوە
ئـەلف :لێرەدا بنچینە و بنەڕەتی هەردوو زمانەکە دیاری دەکەین ،بەوەی ڕەچەڵەکیان لە ڕووی
پەیوەندی خزمایەتی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانییەوە لە یەک دەچن و هەردووکیان سەر بە
یەک کۆمەڵە زمانی ئاریایین و لە خێزانی زمانە زاگرۆزی و ئێرانییەکانن .کوردی لە لقی زمانە
زاگرۆزییەکانە و فارسیش دەچێتەوە سەر زمانی پارسی کۆن .زمانە زاگرۆزییەکان بریتین لە:
سۆمەری ،گۆتی ،کاسی ،لۆلۆیی ،ئۆرارتۆیی و هتد .مێژووەکەیان دەکەوێتە نێوان هەزارەی
چوارەم و یەکەمی پێشزایین .زمانی ئەو میللەتانەن کە دواتر لە هەزارەی یەکەمی پێشزایین لە
نێوان ساڵی  ٥٥0-770پ.ز( .شوانی .)19 :1029 ،لە ناو زمان و دەوڵەتی میدیا تواونەتەوە و
بوونەتە میللەت و زمانی میدی و ئاوێستا ،زمانی باکووری ڕۆژئاوای ئێرانە .هەرچی زمانی پارسی
کۆنە زمانی هۆزە کۆنەکانی ئێرانییە و یەکێکە لە زمانە ئێرانییە کۆنەکان (ارانسکی:2476 ،
 ،)221لە نیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێشزایین بەشی خوارووی ڕۆژئاوای دەشتەکانی
ئێرانی گرتووهتەوە.
بێ :زمانی ئاوێستا یان باشرت بڵێین کتێبی ئاوێستا دەچێتەوە بۆ سەدەی هەشتەمی
پێشزایین ،بەاڵم کتێبە بزمارییەکانی بنەماڵەی پارسی پاشاکانی هەخامەنشی لە سەدەی
شەشەمەوە دانراون.
جێ :زمانی ئاوێستا چەند کتێبێکی پێ نوورساوەتەوە ،ناوەرۆکیان پێکهاتووە لە رسوود و بڕیار
و مەزەبی نهتەوە کۆنەکانی ئێران (ارانسکی )221 :2476 ،و بە پیتی ئاوێستاییە ،هەرچی
نورساوەکانی پارسییە بە نوسینی بزمارییە.
دێ :هەردوو زمانی ئاوێستا و پارسی کۆن لەو سەردەمە بە دواوە زمانی مردوون .کتێبی
ئاوێستا کە بە زمانی کۆنی ئاوێستایی نوورساوەتەوە ،شێوەی کۆنەکەی نەگەیشتۆتە ئێمە و
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فەوتێرناوە .دوای ئاڤێستاش لە ناو خێزانە زمانی ئێرانی ،زمانی فارسی لە سەردەمی دەوڵەتی
هەخامەنشیندا نوورساوی فەرمی پاشایانی هەخامەنشی ،نەقش و نووسینی سەر بەرد و بینا و
قەاڵکان و کێلی قەبر و ...ی پێ نوورساوەتەوە( .خۆشحاڵی)44 :1001 ،
 -٢-6لە ڕووی بوونی وشەی هاوبەشەوە
ئەم دوو زمانەی کوردی و فارسی لەبەر ئەوەی نزیکایەتی زمانی و پەیوەندی خزمایەتی لە
نێوانیاندا هەیە و لە بنچینەدا لە یەک ژینگەوە سەریان هەڵداوە ،بە سەدان وشەی وەکیەک و
لەیەکچووی هاوبەشیان تێدایە و ئێستا بەکار دەهێرنێن لە ناو ،ژمارە ،ئامراز؛ لەگەڵ ئەوەشا وشە
و ئامراز و کەرەسەی زمانی تایبەت بە خۆیان هەیە و لە یەکرتیان جیا دەکاتەوە .ئەمە الیەنی
لەیەکچوون و جیاوازیی نێوان زمانی کوردی و فارسییە لە ڕووی وشەی هاوبەش و جیاوازەوە.
 -3-6لە ڕووی دەنگ و پیت و ڕێنووسەوە
ئەلف :زمانی کوردی وەکوو فارسی بە ڕێنووسی ئەلفوبێی زمانی عەرەبی بە دەسکارییەو
دەنوورسێتەوە .لەمەوە لە یهک دەچن ،بەاڵم لە زمانی کوردیدا پیتەکانی وەکوو «ص ،ض ،ط ،ظ،
ذ  »...بەکار نایەت و لەجیاتییان پیتی «س ،ز ،ت» بەکار دەهێرنێن ،بەاڵم لە ڕووی دەربڕینەوە
جیاوازە لە دەربڕینی عەرەبیەکەی .لەگەڵ ئەمەشا هەردوو زمانی کوردی و فارسی دەنگی
هاوبەشیان وەکوو «ا ،ب ،پ ،ت ،ج ،چ ،خ ،ر ،ز ،ژ ،س ،ش ،ع ،غ ،ف ،ک ،گ ،ل ،م ،ن ،و ،هـ،
ی) ههیه .فارسی بەپێچەوانەی کوردی سێ جۆرە دەنگی «ا»ی درێژی هەیە وەکوو «آ ،أ ،ا» الضمه
املمدوده ،الهمزه ،الف؛ کەچی لە کوردیدا یەک «ا» هەیە.
بێ :ژمارەی پیتەکانی ڕێنووسی کوردی  16نەبزوێن و هەشت بزوێن و بریتین لە  47دەنگ
(شوانی ،)67 :1001 ،هەرچی پیتی ڕێنووسی فارسییە  14نەبزوێن و شەش بزوین واتە  4پیت
بەکار دەهێنێ (ابومغلی2-1 :2610 ،؛ ماهوتیان.)171 :2413 ،
جێ :لە زمانی کوردی و فارسیدا دەنگی پ ،چ ،ژ ،گ ،ڤ هەن ،کەچی لە عارەبیدا نین.
دێ :لە زمانی کوردی و فارسیدا هەندێجار پیتی (دەنگ) «ق» وەکوو «غ» دەردەبڕدرێ یا
جاری وا هەیە لە نێوان قاف و غەین یا تۆزێک نزیک لە غەین ئەلەرێتەوە ،دەنگی «و» وەکوو «ڤ»
دەخوێندرێتەوە ،ئەمە لە کوردیدا نییە ابومغلی.)171-174 :2610 ،
هـێ :لە زمانی کوردیدا دەنگی «ه» لە کۆتاییەوە نایەت ئەمە پێچەوانەی فارسییە وەکوو گیاه-
گیا ،ئەمە بێجگە لە بەکارهێنانی «بۆر ،سەر ،ژێر» لە فارسیدا لە وشە عەرەبییەکانیدا بەکار دێن
یا وەکوو لە وشەی «مشت ،گروگ »...لە کوردیدا دەبنە دەنگی «و ،ە ،ی».
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وێ :دەنگی «و» لە دوای دەنگی «خ» ناخوێندرێتەوە وەکوو لە وشەی خواهر (خاهر) ئەمە لە
کوریدا نییه .لە فارسیدا تەنوینی سەر هەیە بەاڵم تەنوینی بۆر و ژێر نییە ،ئەمانە هیچیان لە
کوردیدا نین ،کەچی دەنگی «ه» لە کۆتایی وشەی فارسیدا بەکار دێت وەکوو :خانە ،ژالە ،دەستە
 ...هتد .تەنوین هەر سێ جۆرەکەی لە فارسیدا لە وشە عارەبییەکانیدا هەیە ،کە چوونەتە ناو
زمانەکەیەوە وەکوو :حاال ،اساسا ،اتفاقا .لە فارسیدا تەنیا تەنوینی سەر هەیه (ابومغلی:2610 ،
 .)1دەنگی «ڕ»ی قەڵەوی کوردی گڕترە لە «ڕ»ی زمانی فارسی« .ڕ»ی زمانی فارسی له ڕووی
دەربڕینەوە دەکەوێتە نێوان دەنگی «ڕ»ی گڕ و قەڵەوی کوردی و دەنگی «ر»ی سووکی کوردی و
فارسییەوە .دەنگی «ک»ی زمانی کوردیش لە دەربڕینا جیاوازە لە دەربڕینی «ک»ی زمانی
فارسی .فارسی هاودەنگێک (ئەلۆفۆنێک) پەیدا دەکات جیاوازترە لەو دەنگە ئەلۆفۆنەی
فارسیزمان؛ وەک لە وشەی :کێو ،کێ له کوردیدا و لە فارسیشدا وشەی کیرسا ،کیانی ،کتاب.
دوای ئەوەی ڕێنووسی کوردی و فارسی بە ئەلفوبێی عارەبی ،بە شێوەیەکی
دەسکاریکراومان خستە ڕوو ،لێرەدا پێوێستە ڕێنووسی هەردوو زمانی کوردی و فارسی ،لە مێژووی
نوسینی هەردووکیانا دیاری بکەین.
 -2ڕێنووسی بزماریی سۆمەرییەکان ـکە پێشینانی کوردنـ لە دەوروبەری  4000پ.ز (سعید
یاسین )21 :2666 ،پەیدا بووە .لەوکاتەوە تا پەیدابوونی دەوڵەتی مادی باوپیرانی کورد لە
نیوەی یەکەمی هەزارەی دووەمدا ،لە نووسینا بەکار هاتووە.
 -1لە سەردەمی دەوڵەتی مادا (نێوان  770-٥٥0پ.ز) واتە لە هەزارەی یەکەمی پێشزایین
ڕێنووسی تایبەت بە خۆیان کە  49پیت بووە بەکار هاتووه (الخلیل.)14 :1006 ،
 -4پیتی ئاڤێستایی کتێبی ئاینی زەردەشتی کە ئاڤێستا بووە پێی نوورساوەتەوه و تا
سەردەمی ساسانی بەردەوام بووە.
 -3پیتی پەهلەوی
 -٥پیتی ئەلفوبێی عارەبی بەدەسکارییەوە بۆ نوسینی کوردی لە سەدەی دەیەمی زایینەوە
شیعری کوردی بە شێوەی لوڕی لە الیەن بابەتایەری هەمەدانییەوە لە نێوان سااڵنی -64٥
2020ز (ذکایی )5731 ،پێی نوورساوەتەوە.
هەرچی ڕێنووسە بەکارهێرناوەکانی زمانی فارسییە لە مێژوودا بەم شێوەیەیە:
 -2ڕێنووسی بزماری کە  49پیت بووە بە درێژایی دەوڵەتی هەخامەنشی لە نێوان سەدەی
شەشەم تا سەدەی چوارەمی پێش زایین ( ٥٥0-440پ.ز) بەکار هێرناوە .ئەم ڕێنووسەیان
لەگەڵ زمانە ئاریەکەیان لە میدیەکانەوە وەرگرتوه (الخلیل.)97 :1007 ،
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 -1لە سەردەمی زایینەوە دوای پیتی بزماری پیتی ئارامییان بەکار هێناوە ،دواتر پیتی
پەهلەوی ،لە دوای پەیدابوونی ئیسالمەوە پیتی ئەلفوبێی عەرەبییان بەدەسکارییەوە تا
ئێستا وەکوو میللەتانی تر بەکار هێناوە.
 -4میدییەکان ،پێشینانی کورد ،وایان کرد کە فارسەکان لە نووسینا پێستی تەنکیان گۆڕی
بە تەختە و تابلۆی قوڕ (الخلیل14 :1006 ،؛ الخلیل )97 :1007 ،بۆ کاری نووسین.
 -3-6لە ڕووی جیاوازیی ڕێزمانییەوە
زمانی کوردی لە ڕووی جیاوازیی ڕێزمانییەوە ،بە زمانێکی باکووری ڕۆژئاوای ئێرانی نوێ دادەنرێ،
بەاڵم زمانی فارسی لەم ڕووەوە زمانێکی باشووری ڕۆژئاوای ئێرانی نوێیه (فوئاد)29-13 :2672 ،؛
واتە جیاوازیی ڕێزمانی لە ڕووی دەنگ و گۆڕین و گەردانی ناو وفرمانەوە دیار دەکرێت (فوئاد،
 .)29-13 :2672ئەم جیاوازییە لە ڕووی دەنگەوە ،زانستی فۆنیمەکانی زمان دەگرێتەوە کە
بەندە بە الیەنی ئەرکیی دەنگەکانی زمانێکەوە ،بەشێکە لە زانستی زمان لە جیاوازیی ئەرکیی
نێوان دەنگەکان دەکۆڵێتەوە ،واتە دوای دۆزینەوەی فۆنیمەکانی زمان و دیاریکردنی هاودەنگی
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هەموو فۆنیمەکان و دابەشکردنی هەموو هاودەنگەکان (شوانی .)31 :1001 ،ئەمە جیاوازیی
ڕێزمانیی دەنگە .لەم ڕووەوە هەندێک فۆنیمی زمانی فارسی و هاودەنگەکانی جیاوازە لە کوردی
وەک لە خاڵی پێشرت لەم باسەدا نیشامناندا وەکوو:
کوردستان

کوێستان

کـ ک

(فۆنیم– ئەلۆفۆن)

کا کێ

کوێ

کـ ک

(فۆنیم– ئەلۆفۆن)

گوڵ

گیا ،گوێ

گـ گ

(فۆنیم– ئەلۆفۆن)

دەنگی /ک/ ،/گ /لە دوای دەنگی «ی ،ێ ،وی ،وێ» هاودەنگی پەیدا کردووە وەکوو منوونەکانی
سەرەوە .لە فارسیدا دەنگی «وی»« ،وێ» نییە بێجگە لە دەنگی «ل»ی قەڵەو« ،ڕ»ی قەڵەو لە
فارسیدا دەکەوێتە نێوان دەنگی «ڕ»ی قەڵەو و «ر»ی سووکەوە وەک :ڕەحامن ،بازاڕ؛ ڵ ل :گوڵ
گول؛ منوونەی وشەی هاوبەشی نێوان زمانی کوردی و فارسی وەک :خان ،خانە ،بوودجە ،دوو،
بازاڕ .جیاوازیش وەکوو :خواهر (خوشک) ،مادر (دایک) ،پدر (باوک) ،برادر (برا) و  ...ئەمە هەروا
بۆ منوونە.
جیاوازیی ڕێزمانی لە ڕووی گۆڕین و گەردانکردنی ناوەوە دیاریکردنی هەموو ڕێژەکانی ناو
یا ئاوەڵناو لە ڕووی ژمارە یا ڕەگەز یا دۆخ دەگرێتەوه (شوانی .)31 :1001 ،بۆ منوونە
گەردانکردنی ناو لە ڕووی نارساوییەوە لە زمانی کوردیدا بە نیشانەی «ەکە» دەبێتە نارساوی،
. Allophone.

1

 | 632پژوهشنامه ادبیات کردی ،س ،5 .ش ،8 .پاییز و زمستان 8938
وەک :گوڵەکە ،پیاوەکە .لە زمانی فارسیدا نیشانەیەکی تایبەت بە نارساویی ناو نییە ،وەکوو
«ەکە»ی کوردی و لە ئینگلیزیدا ،بەاڵم لە زمانی فارسیدا ناوی دیار (اسم علم) ،ناو لەگەڵ
ئامرازی گەیەنەر :گوڵ
ئەلف :ناو و جێناو ،ناو و جێناوی نیشانە ،ناو لەگەڵ نیشانەی بەرکاریدا ناوەکان دەکەن بە
ناوی نارساوی .وەکوو ئەم منوونانە:
ناوی دیار و تایبەتی :ئازاد ،شیراز ،تهران ،کرمانشا ،سنە.
بێ :ناو لەگەڵ جێناوی نیشانەدا لە فارسیدا دەبێتە نارساوی .وەکوو :این کتاب ،این پرس،
آن زن
جێ :ئەگەر ناو ئامرازی گەیەنەری چووە سەر دەبێتە نارساوی ،وەکوو :مردیکە (پیاوەکە)،
زنیکە (ژنەکە)
دێ :ئەگەر ناو تەواوکەرەکەی ناوی دیار یا جێناو بێت ،لە فارسیدا دەبێتە ناوی نارساوە،
وەکوو:
فارسی

کوردی

برادر من

براکەم ،برای من

دخرت تو

کچی تۆ ،کچەی تۆ

مادر افراسیاب

دایکی ئەفراسیاو

هێ :لە فارسیدا ئەگەر ناو بەرکار بوو ئامرازی بەرکاری وەرگرت و نیشانەی نەنارساوی وەکوو
«ی»ی لەگەاڵ نەبێت دەبێتە نارساوی (ابومغلی ،)11 :2610 ،وەکوو:
فارسی

کوردی

کتاب را خریدم

کتێبەکەم کڕی

آب را خوردم

ئاوەکەم خواردەوە

وێ :ناو لەگەڵ جێناوی کەسی دەبێتە نارساوی؛ ئەمە لە کوردیدا نییە وەکوو :من گفتم (من
وتم) ،آن راخریدم (ئەوەم کڕی).
زێ :ناوی کۆ لە کوردی و فارسیدا وەکوو یەکن بە نیشانەی (ان ،وان ،یان)؛ ها ،ات ،لەگەڵ
گۆڕانی دەنگسازیدا دەگۆڕێن بە :ات ،جات ،هات ،وەکوو :برادەران (برادران) ،سەدەها(سدها)،
دانایان (دانایان)
_ ناوی نەنارساوی لە کوردی و فارسیدا
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نارساوی لە زمانی کوردیدا بەهۆی نیشانەی «ێک ،یەک»ەوە دەبێتە نەنارساوی ،وەکوو:
کوڕێک (پرس) ،خانوویەک (خانە)
ئەلف :لەفارسیدا ئهگەر بە کۆتایی ناوەکەوە نیشانەی «ی ،یە» بچێتە سەر ،ناوەکە دەبێتە
نەنارساوی (ابومغلی11 :2610 ،؛ ماهوتیان ،)261 :2413 ،وەکوو:
فارسی

کوردی

گدائی نان میخواهد

گەدایەک داوای نان دهکات

بێ :ئەگەر ناو وشەی «یەک» بکەوێتە پێشیەوە ،وەکوو:
فارسی

کوردی

یک مرد آمد

پیاوێک هات

یک زن نان میخواهد

یەک ژن (ژنێک) نانی دهوێت

یە کتابی رو خریدم

کتێبێکم کڕی

جێ :ئەگەر لە زمانی فارسیدا وشەی «یەک» لەگەڵ نیشانەی نەنارساوی لەگەڵ ناوێک
(ماهوتیان )261 :2413 ،پێکدێ وەکوو:
فارسی

کوردی

یک مرد آمد

پیاوێک هات

زنی قشنگ آمد

ژنێکی جوان هات

دێ :لێکچوونی ناوی کۆ لە زمانی کوردی و فارسیدا وەکوو یەکن کە بە هۆی نیشانەی (ان،
ها ،ات)ـە.
حاڵەتێکی لەیەکچووی ڕێزمانی ،لە نێوان ڕستەی زمانی کوردی و زمانی فارسیدا بەدی
دەکرێت ،ئەویش بوونی ڕستەی ناوییە لە زمانی کوردی و فارسیدا (شوانی )1٥ :100٥ ،وەک:
فارسی

کوردی

من کوردم

من کردم

ئەو کوڕە

او پرس است

کەرکووک شاری کوردانە

کرکوک شهر کردان است
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ئەم جۆرە ڕستەیە لە نیهاد ،گوزارە و بەستەر (الرابطه) پێکهاتووە :کەرکوک نیهادە ،شاری
کوردان گوزارەیە ،ـه ڕاناوی لکاوە و تەواوکەری گوزارەیە ،بۆتە هۆی پێکهاتنی ڕستە ناوییەکە.
حاڵەتی جیاوازی نێوان کوردی و فارسی لە ڕووی گەردانکردنی فرمانەوە :فرمانی داخوازی
لە زمانی کوردییا جیاوازە لە ڕووی پێکهاتنەوە لەگەڵ فرمانی داخوازی زمانی فارسیدا ،بەم
شێوەیەیە:
لە کوردیدا :نیشانەی داخوازی  +ڕەگی فرمان  +ڕاناو بۆ تاک و کۆی کەسی دووەم
بنووسە

لە فارسیدا

بنووسن

نویس ،بخوێنە

خوان

نویسید ،ببینە

بین

جیاوازییەکە بریتییە لە بوونی نیشانەی داخوازی «ب» لە کوردی و نەبوونی لە فارسیدا ،بەاڵم لە
حاڵەتی جەختکردنا لە زمانی فارسیدا نیشانەی داخوازێکەی بۆ دادەنرێت (شوانی:1006 ،
 ،)6٥وەکوو:
فارسی

کوردی

بنویس

بنوسە

بنویسید

بنوسن

لە حاڵەتی فرمانی داڕێژراو و لێکدراو ڕێژەی «ب» داخوازی لە کوردی و فارسیدا بەپێی یاسای
ئارەزوو( 2ابومغلی .)11 :2610 ،لە حاڵەتی فرمانی داڕێژراو و لێکدراو ڕێژەی «ب» داخوازی لە
کوردی و فارسیدا بەپێی یاسای ئارەزوو تێکدەچێ .وەک :کاربکن – کارکن
حاڵەتی خستنەسەر (اضافه) لە فارسیدا واتە کاتێک ناو و ناوێک یا ناو و ئاوەڵناوێک دەخرێنە
سەر یەکرت ،بەبێ نیشانەی نوورساوی دەدرێنە دەم یەکرتەوە .واتە نیشانەیەکی تایبەتی نییه
(بعلبکی ،)436-4٥0 :2660 ،بەاڵم لە کوردیدا بەهۆی ئامرازی خستنەسەرەوە پێکدێت وەک:
فارسی

کوردی

کتاب من

کتێبی من

دستور زبان فارسی

دەستوری زمانی فارسی

لە فارسیدا بە ژێره (کرسە) ئەویش نانوورسێ بەاڵم دەردەبڕێت .ئەمە بە زۆر لە حاڵەتی گرێی
ئاوەڵناویدا (شوانی .)21 :1001 ،جیاوازییەکی تری ڕستەی زمانی کوردی و فارسی لە
Optional.

1

الیەنی لەیەکچوون و جیاوازی لە نێوان کوردیی ناوەندی و فارسیدا | 632
گەردانکردنی فرمان لە چاوگی «بوون» و «بودن» بۆ کەسی سێیەم لە یەکرت جیاوازن .لە کوردیدا
بەهۆی ڕاناوی لکاوی «ە» و له فارسیدا بەهۆی «است» پێکدێت .واتە بە دوو نیشانەی جیاواز،
وەک:
فارسی

کوردی

نوزاد کرد است

نەوزاد کوردە

ئەم دوو نیشانەیه لە ڕووی ئەرکەوە یەکن ،بەاڵم لە شێوەدا جیاوازن ،لە کوردیدا ڕاناوی لکاوە بۆ
کەسی سێیەم وەکوو بڵێی «ئەو کوردە» .ئەمە ئەوە دەگەیەنێ ڕستە لە زمانی کوردییا بەبێ ڕاناو
پێکناهێرنێت ،چونکە ڕستە واتە قسەکردن ،قسەکردنیش بەبێ قسەکەر بوونی نابێت و دورست
نابێت.
 -5-6لە ڕووی فەرهەنگی نەتەوەییەوە
زمانی کوردی و زمانی فارسی لە ڕووی فەرهەنگی نەتەوەییەوە ،هاوبەشی ڕەگەزییان هەیە
پێکەوە ،چونکە ئەم دوو نەتەوەیە لە یەک ڕەگەزن و هاوسێ و هاوبەش و هاونیشتامنی یەکرت
بوونە لە ناوچەی ئاریا و لە بنەڕەت و لەو شوێنەیاندا کەلتوورێکی هاوبەشیان هەبووە ،دواتر
بەهۆی فراوانبوون و باڵوبوونەوەیان بەمال و بەوالی ئەو نیشتامنەدا ،جیاوازییان تێکەوتووە و ئەم
جیاوازییە بۆتە ئەوەی هەر میللەتێکی ئاریایی فەرهەنگی نەتەوەیی تایبەت بەهۆی هەیە و بووهتە
هۆی خەسڵەت و تایبەتێتی ناسینەوەیان .واتە میللەتانی هاوڕەگەز الیەنی لەیەکچوون و
جیاوازیان هەیە لە فەرهەنگی نەتەوەییاندا.
 -6ئەنجام
لە پاڵ ئەوەی کە کوردی و فارسی دوو زمانی سەربەخۆن و الیەنی جیاوازییان بە تەواوی تێدا
دەرکەوتووە ،بەاڵم هەروەها کە لە توێژینەوەکە بە منوونە نیشاندرا ،ئەم دوو زمانە لە بوارگەلی
جۆراوجۆرەوە خاڵی هاوبەشی زۆریان هەیە ،وەکوو پیت ،وشە ،ڕێنووس و دەنگ .جیاوازییەکەیان
زۆرتر لە بواری ڕێزمانییەوە دیارتر و بەرچاوترە و لەم الیەنەوە ئەسەملێندرێت کە ئەو بۆچوونە
بێشک هەڵەیە کە زمانی کوردی وەکوو پاشکۆی زمانی فارسی دابرنێ .لەیەکچوونی ئەم دوو
زمانە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە بنچینە و بنەڕەتی هەر دووکیان یەک سەرچاوە بووە.
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