
 8938 پاییز و زمستان، 8شماره  پنجم،دوره پژوهشنامه ادبیات کردی 

 

I rafiq.shwany@gmail.com 
 

 دا: و فارسی ی ناوەندیکوردی لە نێوانالیەنی لەیەکچوون و جیاوازی 

 ناسانەوەو زمانفەرهەنگی ، وییو مێژ تایبەمتەندیی  لە ڕووی

  Iق شوانییفەڕ 

 ولێردین، ههالحهپرۆفێسۆری زمانی کوردی، زانکۆی سه

 29٥-٥٨2 ؛ صص8931 اسفند ٥١؛ تاریخ پذیرش: 8931 مهر ٧تاریخ دریافت: نوع مقاله: مقاله پژوهشی؛ 

DOI: https://www.doi.org/10.34785/J013.2020.959 

 چکیده  کورته

بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیە، باسی الیەنی 

لەیەکچوون و جیاوازی نێوان زمانی کوردی و 
. هەردوو زمانەکە لە ڕووی یەکبوونی فارسییه

وەکوو پەیوەندی  یانپەیوەندی نزیک ڕەگەزەوە
هەیە.  داکۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانی لە نێوان

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 

 ڕەگەزن و دایکزادی نیشتامنینەتەوەی ئاریایی
تۆدی می بهئاریانان )ئاریان(. ئەم لێکۆڵینەوەیە 

ە بی زمانی، وههێنانهڵگهبه یی و بهقوتابخانه
تی زمانی کوردی و فارسی یهمنوونەوە سەملاندوو

لە یەک کۆمەڵە زمان و خێزانە زمانن، بۆیە الیەنی 
هاوبەش و لەیەکچوونی زمانییان لە ئاستەکانی 

یەنی جیاوازییان زماندا هەیە. لەگەڵ ئەوەش ال
بە بەڵگەی مێژوویی و ئاکامدا  لهگەش و دیارە. 

کی هیرچاوهوێڕای سه تی کهاندوویهڕێزمانی سەمل
شی ی هاوبهک ڕووگهیه ڕین بهش و تێپههاوبه

نێوان دوو زمانی  مێژووییدا و لێکچوونی زۆر له
موو هه له اڵم ئێستاکهکوردی و فارسیدا، به

 هەروو زمانی جیاواز و دراوسێن و د وهبوارێکه
 یەکەیان زمانێکی نەتەوەیی سەربەخۆن.

 

های تفاوت و شباهت بررسی جنبهپژوهش حارض به  

زادبوم . پردازدمیمیان دو زبان کردی و فارسی 

های ک ردی و فارسی یک رسزمین است و هر دو زبان

از این میان  های آریایی هستند.ی زبانزیرمجموعه

های ی زبانهای ایرانی به دو شاخهی زبانخانواده

 شود. این دو زبانبندی میپارسی طبقه زاگرسی و 

ها و شناسی دارای شباهتهای زباناز نظر ویژگی

های هستند؛ زیرا زبان ک ردی زبان ایرانی نو تفاوت

و فارسی نیز زبان  است شاخه شامل غربی جزءو 

 هایزبانایرانی نو وابسته به شاخه جنوب غربی 

های آنها از لحاظ ها و تفاوتشباهت .ایرانی است

سازی و نحو قابل بررسی است که آواشناسی، واژه

ای تبیین های منونهدر مقاله حارض با کمک داده

 ی،هایمنونه از دهتحقیق حارض با استفا .تشده اس

ت که زبان کردی و فارسی از یک اس کرده اثبات

 دلیل همین به و هستند زبانی یدهمجموعه و خانوا

 رب وه؛ عل دارند زبانی مشرتک هایجنبه که است

 است مربهن و واضح آنها در موجود هایتفاوت این

 امرزبان  ملتی مستقل هستند. این  هرکدام که

ا که زبان کردی ر  یاست به رویکرد نادرست پاسخی

 .آوردی زبان فارسی به حساب میضمیمه

 

 ؛کچوونێلناسی؛ زمان :وشەگەلی سەرەکی

 فارسی ؛ی ناوەندیکوردی ؛جیاوازی

 ؛تفاوت ؛شباهت شناسی؛زبان :واژگان کلیدی 

 فارسی ؛مرکزی کردی
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 ىکپێشه -1

 ە نێوانلالیەنی لەیەکچوون و جیاوازی »ناونیشانی  بە چۆنیەتی و پالنی داڕشتنی ئەم باسە کە

ی کردنلە ڕووی دیاری .دەگرێتەوەتەنیا بواری زمان ، ێژراوەڕ دا« داو فارسی ی ناوەندیکوردی

ە بۆ کراو  کورتی هێام ەسازی و ڕستەسازییەوە، بەشو  ەگەز و ئاستی دەنگسازی،ڕ ڕەچەڵەک و 

 چونکە سنووری باسەکەمان ناگرێتەوە. ،کردندیاری والیەنی فەرهەنگی نەتەوەیی وەکو 

زانە ە زمان و خێکردنی کۆمەڵوی زمان و دیاریو ڕ  لێکۆڵینەوەیەکی کارەکی بەراوردکارییە لە

ێکۆڵینەوەیە ئەم ل. کراوە منونەوە دیاری دا، الیەنە زمانییەکەی بەو زمانی ئاری و ئێرانییەوە لە مێژو 

یەک کۆمەڵە زمان و خێزانە زمانن، بۆیە  ی زمانی کوردی و فارسی لەتیهوو منوونەوە سەملاند بە

ەیە، لەگەڵ ئەوەش الیەنی ئاستەکانی زماندا ه ونی زمانییان لەو کچهالیەنی هاوبەش و لەی

هەریەکەیان زمانێکی نەتەوەیی سەربەخۆن. ئەمەش واڵمێکە بۆ ئەو و جیاوازییان گەش و دیارە 

گەی بەڵ بە .بنەمایە کە زمانی کوردی دەکاتە پاشکۆی زمانی فارسیونە سەقەت و بێو بۆچ

 رێ بەدەکرێت و ڕاستیشە بوت هک ن بووەسیو زمانی نو کە کوردی  مێژوویی و ڕێزمانی سەملێرناوە

دەبیات و ئە مەیدانی شیعر ، چونکە زیاتر لە دووسەد ساڵە لەنوورساوە زمانی ستانداردی کوردی

 برەوی بەردەوامدایە. هێرناوە و لە و خوێندن و بەڕێوەبردندا بەکار

 نزیکایەتی خێزانە زمان: ی زمانی کوردی و فارسییون و جیاوازوکچهالیەنی لەیـ ٢

 کۆمەڵیش بەبێ زمان پەیدا زمان بەبێ کۆمەڵ و نە هەڵداوە، نە کۆمەڵەوە سەری ناو لەزمان 

: 2671بیحی، ؛ زه171: 2691، رانعس) وی کۆمەاڵیەتییەو بێت. بۆیە زمان دیاردەیەکی زیندده

نە ڕادەی و و لەیەکچم ئهنێوانیاندا هەیە، بەاڵم  ون لەو کچهکۆمەڵی مرۆڤایەتی بەگشتی لەی .(43

رێکی بەرتەسکدایە، و ادەکەی زۆرە، هەشە کەمە، هەیانە زۆر دەگمەنە و لە سنو ڕ هەیە هەیە، 

نی و و ن و نەبو ن، بەپێی بو و ونیان هەر نەبێت. ئەمجا دیاردەی لەیەکچو و کچهلەوانەشە لەی

 پەیدا داناو کۆمەڵە مرۆڤێک سەرەتاوە لە ی مرۆڤ و زمان لەیهاوڕەگەزی دەردەکەوێ. هاوڕەگەز

ەڵدابێت و ه دەبێت کە دایکزادی شوێنێک بن. واتە لە شوێنێکا پێکەوە سەریان دەبێت و دیار

ون و و ژیابێنت، ئەو شوێنە بۆیان بۆتە دایەن و شوێنی گەشە و گۆڕان و پەرەسەندن و دواتر فراوانب

وە و کرد دابەش یانزمانی مرۆڤ زانایانی زمان، ونەوەیان بەمال و بەوالی ژینگەی یەکەمیان.و باڵوب

 خێزانێک کە هەر خێزانەی بەیەکگەیشتنەوە و پەیوەندی نزیکایەتی زمانی کۆیان بۆ چەند

ئیرت بەم  .بنچینەی وشەکان و ڕێزمانی پێکهاتن و لێکدانی ڕستەکان ڕێکەوتی لە دەکاتەوە بە

شێوەیە لە کۆمەڵە نەتەوەی قسەپێکەر بەو زمانانە کۆمەڵی جیاوازی مرۆڤایەتی کە دەچنەوە سەر 

ی و نێوانیانا چەند وابەستەی جوگرافی و مێژووی یەکرتەوە، لە للەت یا نزیک لەبنچینەی یەک می

 دێنن.کۆمەاڵیەتی پێک
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وافی، ) تیۆرەکەی ماکس میولەرە وهەوو ڕ  دابەشکردنی زمانەکان لەم یریۆ بەناوبانگرتین تی

ەوێدا زۆر ل .لێرەوە دەکرێ بڵێین مرۆڤ لەو شوێنەوە کۆمەڵی ژیانیان پێکهێناوە(. 269: 2671

 مرۆڤی ئەو دەچێت. یەک کەوت و قسەکردنیان، دەربڕینیان لەو شت و شێوازە ژیان و هەڵس

ە نزیک و ناسییەیکو ئەتن ناسیمرۆڤڕووی  دەهێنن، لەیانەوە، ڕەگەزێک پێکوهەمو  کۆمەڵە بە

 واونی دیاردەیەکی هاوبەش، کە پێکیانەوە دەبەستێتەوە نو ناوی ئەو شوێنەوە یا ب یەکن. بە

ەکیەک و و  یهۆی تایبەتێتی و خەسڵەتە نزیک و هاوبەش دەنرێن. دواتر پێوەی ناودار دەبن و بە

ەسڵەتە وی ئەم خو ڕ  ونە کۆمەڵی مرۆڤ و زمانەکانیان، لەو نەوە. بۆ منێنەکانیانەوە دەنارس و لێکچو 

 ەکراون کناسانەوە پۆلڵالیەن زمانناس و کۆمە ژینگەییانەوە، لەهاوبەش و نزیکی و یەک

ژینگەییەوە بۆ لەم یەک (30: 1001ن )شوانی، زمانییا یی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتییپەیوەند

ووی ڕ  جیاوازییان لە ،نەوەیانو ا لە ئەنجامی باڵوبو دهەمان کاتیش وە. لەو هاتو پێک ەو پەیدا بو 

 ونە لەو چکهونی ئەم حاڵەتە لەیو دەکەوێت. بنەتەوەییەوە تێ تایبەمتەندییو فەرهەنگ زمان و 

کۆمەڵی مرۆڤی هاوڕەگەز لە شوێنی وتنی رکهو ده ونو تە هۆی پەیدابووهو ئاستەکانیدا ببوار 

وە هەیە و فەرهەنگییەڕووی زمان و  خۆیان لە نەتەوەیی تایبەت بەمۆرکی جیاجیا و 

 :دەکەن دابەشبەم شێوەیە  زمانی مرۆڤایەتی حسێنی بە جیاوافی و دەنارسێنەوە. پێی

 کۆمەڵەی ئاری -2

 حامىـکۆمەڵەی سامی -1

 تایی( یا کۆمەڵەی تۆرانیڵتای )ئاڵئاـڵکۆمەڵەی ئۆرا -4

 بۆرمی ـتیهبهکۆمەڵەی چینی و ت -3

زمانە یەکانییەکان )سەربەخۆ( چەند کۆمەڵەی تریش هەن پێکەوە هەشت تا یانزە  -٥

 (110: 2414؛ 269: 2671. )زمانن خێزانە

شلیگەل بۆ دابەشکردنی زمان سەیری الیەنی پەرەسەندن و  ووا هەن وەکو  یناسزمان

زمانە  -2 :وە وەکدو کر  بۆ سێ خێزان دابەش یانوەوە زمانی مرۆڤو وە، لەم ڕ و پێشکەوتنیان کرد

وی پلەی و ڕ  زمانە سەربەخۆکان، کە تاکی هەریەکەیان لە -4ەکان یزمانە گەردانی -1لکاوەکان 

ناوی پەرەسەندنا، پێ بڕیویانە لە ێکی قسەکردنی کەقۆناغ تر نییە بەوەی هەر پێشکەوتنەوە لەوانی

زمانێکی  فارسی کە جیاوازە لە 2وەوە زمانی کوردی زمانێکی لکاوەو ئەمجا لەم ڕ  .هتر جیاواز لەوی

ند تە سەر چەووهکرد زانایانی زمان، زمانی نەتەوەکانی جیهانیان دابەش ،بەکورتی .1گەردانییە

 و نەتەوانەش، چەند تایبەتێتی و سیفەتی هاوبەشی وەک ڕەگەز خێزانە زمانێکەوە. زمانی ئەم

(. 22: 2613 ،لیبالل اسامع) یەکیانەوە دەبەستێتەوە بنچینە، ڕێزمان، ڕێبازی پێشکەوتن بە

                                                 
1 Agglutinative language. 
2 Flexional language. 
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 (22: 2613 ،لیبالل اسامع) پێی ڕەگەز و بنچینە زمانەکانیان بە زمانزانایانەی هەندێک لەم 

کە کەس و تاکەکانی هەر خێزانێک پەیوەندی خزمایەتی و نزیکایەتی  وایه و پێیان ش کردووهدابه

م بە ن.دەکەو دەبنەوە و ڕێک کۆ هڕستەو  یپێکهاتەنچینەی وشە و ڕێزمانی وی بو ڕ  ناسی لەزمان

ەوە و لە نەت چەند نەتەوەیەکی ئاخێوەر بەم زمانانە پێکدێت کە پێیە هەر خێزانە زمانێک لە

یەکرت  لە بنچینەیی و یا نزیککۆمەڵی مرۆڤی جیاواز پێکدێن و دەگەڕێنەوە سەر میللەتێکی یەک

)شوانی،  .دەهێننویی و کۆمەاڵیەتی لە نێوانیانا پێکو کۆمەڵێک پەیوەندی جوگرافی و مێژ  کە

1001 :22) 

 ۆڵینەوەکەکبابەتی لێ -3

ی جیاوازی نێوان زمانی کوردی و فارس و بابەتی ئەم لێکۆڵینەوەیە، باسی الیەنی لەیەکچوون

 ونی ڕەگەزەوە هەیە. وەکو و وی یەکبو و ڕ  نێوانیانا لە و زمانەکە پەیوەندی نزیک لەو دەکات. هەرد

 ەر بەوی بنچینە و بنەڕەتەوە، سو ڕ  و زمانەکە لەو پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانی، هەرد

و و انین و زمانی کوردی و فارسی زمانی هەردزانە زمانی زاگرۆزی و ئێر ێخ کۆمەڵەی ئارین و لە

 .نڕەگەزن و دایکزادی نیشتامنی ئاریانا)ئاریا(نەتەوەی ئاریایی

 زەمینکردنەوەیەک دەربارەی نیشتمانی ئاریانونوڕ -4
الی  ،«ئاریان»و دواتر « ئاریانا»پاشان وشەکەی گۆڕاوە بۆتە  ئەم نیشتامنی ئاریازەمینە کە

 ڕەگەزنشوێنی گەالنی ئاریایی الی ڕۆژئاواوە، لهیزە چیای زاگرۆز ڕوباری سند تا و ڕۆژهەاڵتەوە ڕ 

ی زارهههوەمی و نێوان هەزارەی چوارەم و نیوەی د ڕەگەز لە. گەالنی ئاری(21: 1001)شوانی، 

 -1 ؛وشکەساڵی -2(: 1021)چایڵد،  ونەو شی کۆچکردن بو ئەنجامی ئەم سێ هۆیە تو  سێیەم لە

سەرەتاوە  لە هێرشی بەردەوامی تۆرانیەکان بۆ سەریان. -4 ؛ناکۆکی و ناتەبایی نێوانیان

ری کیشوەو وە و کرد ئەوروپا و هیندییەکان بەرەو هیندستان کۆچیان ئەوروپاییەکان بەرەو

یش لەو گەالنی ئێران .ند پێکهاتووەیلێرەوە زمانی هیندی و گەلی ه وە.و هیندستانیان دامەزراند

ون و و ونەتەوە، هەردوو نەتەوەی کورد و فارس پێکهاتو ب نەوە بەرەو ئێران و کوردستان باڵوشوێ

زانستییەکان ئەوە  هبەڵگە هاوبەش (.26: 1001)شوانی،  وەو دواتریش گەلی هیتی پێکهات

 کۆاراوەیەک ز  ناونیشانی کۆمەڵە نەتەوەیەک یا کۆمەڵە زمانێک بە دەدەن ئەم میللەتانە بە نیشان

اتە ناوچەی ئاریازەمین و  لەیەکرت دەردەخات کە یەک و نزیک بکاتەوە بەوەی تایبەتێتی وەک

کە  اوەکان ئەوە دەسەملێننچیا ئاریان نیشتامنی هاوبەشی ئەو نەتەوانەن. زۆربەی سەر  ائاریان

 ،نەتەوە و ئاریش خەسڵەتی هاوبەشیانەو وە کەوتو ۆ ندیزمانی کۆنی ه زمانی میللەتانی ئاری لە

او ن ونکردنەوەیە دەریدەخات کە لەو ئەم ڕ  ترە بوترێت کۆمەڵە زمانی ئاری.لەبەر ئەم هۆیە ڕاست

 ەتەنیشت یەکرتەوە ژیاون و ل زەمیندا هەردوو گەلی کورد و فارس بەتی ئاریاناڵ و گەالنی و و هەم
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اوە و هێنخێزانە زمانی ئێرانییان پێکو تی ئاریانا اڵ یەکرتەوە نزیکرتن تا لە گەالنی تری و 

دەوترێ خێزانە  یا پێدم نزیکایەتییە لە مێژووی زمان و زمانناسییهمیللەتانی تریش دەگرێتەوە. ئ

 دەکەینەوە. یونخوارەوە ڕو  و لە ادهەمان کاتیش لە ،زمانی ئێرانی

 زمانی ئێرانی هخێزان -5

انە لەم خێز کە بێجگە  سەر بە کۆمەڵەی ئارین ،و زمانو و میللەت و چ وەکو ئەم خێزانە، چ وەک

مانی خێزانە ز  کۆمەڵەی ئاری، خێزانی هیندی، خێزانی ئەوروپایی و خێزانی هیتی دەگرێتەوە.

ەیە و لە سەر بنەڕەتی خزمایەتی ه یانە دەوترێت کە خێزانە زمانێکیان لەیئێرانی بەو زمانە ئێران

ی وشە ور و و دروستکردنی دەست ڕووی ڕێچکە و ڕەگەز زمانێکی هاوبەشەوە وەرگیراون و لە

. لقێکی گرنگی زمانە (16: 1001)شوانی،  هیەکرتەوە دەبەسرتێنەو  بنەڕەتییەکانەوە بە

ە. یا ههددەکەن و هەرێمێکی فراوانی لە ڕۆژئاوای ئاسیا و ئاسیای ناوەڕاست قسەی پێ ،ئارییەکانە

 انستان، ئازەربایجان،غکوردستان، ئێران، ئەف :دەهێنن زمان  بەکاری ولەم واڵتانە وەکو 

 ێتد دەوروبەری قەفقازیش بەکار ئەرمەنستان، تاجیکستان، کوردی جۆرجیا )گورجستان(، لە

ەی رساوی ئەم خێزانەیە، مێژووەکو کۆنرتین بەڵگەی نو  ئاڤێستا. کتێبی (21: 2613)کامری، 

دروشمی  .زایینزایین واتە بۆ هەزارەی یەکەمی پێشەوتەمی پێشحدەچێتەوە بۆ سەدەی 

ەوە، تووهب ڕۆژهەاڵتی ئێران باڵو ە. لەو بو « اک، وتەی چاک، کرداری چاکبیری چ»ئایینەکەی 

ن دەکەن، وییەوەیاو و مێژ  وە هاوبەشو گەالنی ئاری بەتایبەتی ئێرانی و هیندی شانازی بەم ڕابرد

 ن بەو بڕوابو  ینییهێامی ڕەسەنایەتی گەالنی کۆنی خێزانە ئێرانییەکان دەردەخات و بە یەکەم ئا

کۆنرتین شێوە زمانی خێزانە ئێرانییەکان  ت. بەداخەوە کتێبەکە بەانرێز خوای تاکانە دە

ی و یالمی، بابلعورساوەتەوە، شێوەی کۆنی زمانی ئێرانی بەر شااڵوی لەشکری گریکی، و ن

ی زمانی یشوێن و پەیوەند(. 292: 2667ز، به)نه فەوتێرناوەو ە و دواتریش لەشکری ئیسالم کەوتو 

 (،یی )ئەفگانیوی، پەشتو وچزمانی تری وەک بەلو  زمانەوەیە کەکوردی و فارسی بەم خێزانە 

 زاری،امیری، کۆمپنابی، غئەرموری، پەرچی، یە تاتی، تاڵشی، مونجابی، تاجیکی، ئۆسیتی،

دوای  .(174: 2414دەگرێتەوە)حسینی،  زمانانی ناوەندی ئێرانو  مازەندەرانی، گیلەکی

ینە سەر لێرەوە دێ ،بنەڕەتی زمانی کوردی و فارسی بنچینە و ینکردنەوەو ئەوەی نزیکایەتی و ڕو 

 و زمانەکە.و هەرد یچۆنیەتی لەیەکچوونو جیاوازی
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 ی زمانی کوردی و فارسییو جیاواز بواری الیەنی لەیەکچوون -6

زمانە و ەم دو و جیاوازی ئ الیەنی لەیەکچوون ودەرخستنی هەردو  بابەتی لێکۆڵینەوەکە بریتییە لە

کەیان هەریە و لێکۆڵینەوەی بەراوردییەوە ئەم بوارانە دەگرێتەوە مێژوویی ووی و ڕ  لە ،هاوخێزانە

 :نەوەو منو  دەکەنەوە بە نو ڕو 

 ییەوەوی بنچینە و بنەڕەتی مێژو وو ڕ  لە -2

 ونی وشەی هاوبەشەوەو ی بوو ڕ  لە -1

 سەوەو ی دەنگ و ڕێنو وو ڕ  لە -4

 ڕیزمانییەوە یی جیاوازیوو ڕ  لە -3

 نەتەوەییەوەفەرهەنگی  یوو ڕ  لە -٥

 وییەوەوی بنچینە و بنەڕەتی مێژوڕو لە -6-1

وی و ڕ  دەکەین، بەوەی ڕەچەڵەکیان لە و زمانەکە دیاریو لێرەدا بنچینە و بنەڕەتی هەردئـەلف: 

 بە ەرسوکیان و دەچن و هەرد یەک پەیوەندی خزمایەتی کۆمەاڵیەتی و نزیکایەتی زمانییەوە لە

زمانە  کوردی لە لقی خێزانی زمانە زاگرۆزی و ئێرانییەکانن. یەک کۆمەڵە زمانی ئاریایین و لە

 :زمانە زاگرۆزییەکان بریتین لە .یەکانە و فارسیش دەچێتەوە سەر زمانی پارسی کۆنیزاگرۆز

 وەکەیان دەکەوێتە نێوان هەزارەیو مێژ  .هتد و تۆییر ئۆرا لۆلۆیی، سۆمەری، گۆتی، کاسی،

 ین لەیزاهەزارەی یەکەمی پێش زمانی ئەو میللەتانەن کە دواتر لە .ینیزاچوارەم و یەکەمی پێش

ناو زمان و دەوڵەتی میدیا تواونەتەوە و  لە(. 19: 1029)شوانی،  .پ.ز ٥٥0-770نێوان ساڵی 

سی ر ری ڕۆژئاوای ئێرانە. هەرچی زمانی پاو زمانی باکو  ونەتە میللەت و زمانی میدی و ئاوێستا،و ب

: 2476، ن )ارانسکیزمانە ئێرانییە کۆنەکا کۆنە زمانی هۆزە کۆنەکانی ئێرانییە و یەکێکە لە

وی ڕۆژئاوای دەشتەکانی و ین بەشی خوار یزانیوەی یەکەمی هەزارەی یەکەمی پێش لە (،221

 .تەوەووهئێرانی گرت

می دەچێتەوە بۆ سەدەی هەشتە اتئاوێسباشرت بڵێین کتێبی یان زمانی ئاوێستا  ێ:ب

ەدەی س زایین، بەاڵم کتێبە بزمارییەکانی بنەماڵەی پارسی پاشاکانی هەخامەنشی لەپێش

 دانراون. ەوەشەشەم

د و بڕیار و و رس  ۆکیان پێکهاتووە لەر ناوە ورساوەتەوە،و ن زمانی ئاوێستا چەند کتێبێکی پێێ: ج

پیتی ئاوێستاییە، هەرچی  و بە( 221: 2476)ارانسکی،  تەوە کۆنەکانی ئێرانهو مەزەبی ن

 نوسینی بزمارییە. نورساوەکانی پارسییە بە

ون. کتێبی و دواوە زمانی مرد و زمانی ئاوێستا و پارسی کۆن لەو سەردەمە بەو هەرد ێ:د

رساوەتەوە، شێوەی کۆنەکەی نەگەیشتۆتە ئێمە و و زمانی کۆنی ئاوێستایی نو  کە بە ئاوێستا
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ڵەتی سەردەمی دەو  زمانی فارسی لە ناو خێزانە زمانی ئێرانی، لە شتادوای ئاڤێس فەوتێرناوە.

 و سینی سەر بەرد و بیناو و نو  رساوی فەرمی پاشایانی هەخامەنشی، نەقشو هەخامەنشیندا نو 

 (44: 1001)خۆشحاڵی،  .رساوەتەوەو پێ نو  ی... قەاڵکان و کێلی قەبر و

 ونی وشەی هاوبەشەوەووی بوڕ لە -٢-6

و زمانەی کوردی و فارسی لەبەر ئەوەی نزیکایەتی زمانی و پەیوەندی خزمایەتی لە و ئەم د

 سەدان وشەی وەکیەک و هەڵداوە، بە یەک ژینگەوە سەریان ا هەیە و لە بنچینەدا لەدنێوانیان

 وەشا وشەلەگەڵ ئە ؛ئامرازناو، ژمارە،  دەهێرنێن لە هاوبەشیان تێدایە و ئێستا بەکار یلەیەکچوو 

نی ئەمە الیە .دەکاتەوە یەکرتیان جیا خۆیان هەیە و لە و ئامراز و کەرەسەی زمانی تایبەت بە

 ەی هاوبەش و جیاوازەوە.شوی و و ڕ  ی نێوان زمانی کوردی و فارسییە لەیو جیاواز لەیەکچوون

 وسەوەوپیت و ڕێنوی دەنگ و وڕ لە -6-3

ەو دەسکاریی رەبی بەەعوسی ئەلفوبێی زمانی و ڕێن فارسی بە وزمانی کوردی وەکو  ئەلف:

 ظ، ،ص، ض، ط» وپیتەکانی وەکو  دازمانی کوردی دەچن، بەاڵم لە کهی لەمەوە لە. ورسێتەوەو دەن

ڕینەوە دەربوی و ڕ  بەاڵم لە ،دەهێرنێن بەکار« ت ز، س،»یان پیتی ینایەت و لەجیات بەکار...«  ذ

و زمانی کوردی و فارسی دەنگی و لەگەڵ ئەمەشا هەرد ەرەبیەکەی.عدەربڕینی  جیاوازە لە

 ،ـه و، ن، م، ل، گ، ک، ف، غ، ع، ش، س، ژ، ز، ر، خ، چ، ج، ت، پ،، ب ا،»و و هاوبەشیان وەک

 همالض «ا أ، آ،»و و درێژی هەیە وەک ی«ا». فارسی بەپێچەوانەی کوردی سێ جۆرە دەنگی یههه ی(

 هەیە.« ا»ا یەک دکەچی لە کوردی ؛، الفه، الهمز هاملمدود

گ دەن 47هەشت بزوێن و بریتین لە و نەبزوێن  16پیتەکانی ڕێنووسی کوردی  یژمارە ێ:ب

پیت  4 نەبزوێن و شەش بزوین واتە 14، هەرچی پیتی ڕێنووسی فارسییە (67: 1001)شوانی، 

 .(171: 2413؛ ماهوتیان، 2-1: 2610)ابومغلی،  دەهێنێ بەکار

 ەبیدا نین.ار عهەن، کەچی لە  ڤ، گ ژ، چ، ا دەنگی پ،دزمانی کوردی و فارسی لەێ: ج

ێ یا در دەردەبڕ « غ»و و وەک« ق»ا هەندێجار پیتی )دەنگ( دزمانی کوردی و فارسی لە ێ:د

« ڤ» وو وەک« و»ەرێتەوە، دەنگی غەین ئەلەین یا تۆزێک نزیک لە غوان قاف و ێن جاری وا هەیە لە

 (.171-174: 2610ابومغلی،  ا نییەدئەمە لە کوردی دەخوێندرێتەوە،

-لە کۆتاییەوە نایەت ئەمە پێچەوانەی فارسییە وەکوو گیاه« ه»ا دەنگی دزمانی کوردی لە ـێ:ه

دێن  بەکاردا ەکانییەرەبیا لە وشە عدفارسی لە «ژێر سەر، بۆر،»بەکارهێنانی  گیا، ئەمە بێجگە لە

 «.ی ە، و،»ا دەبنە دەنگی دلە کوردی« گروگ... مشت،»وشەی  یا وەکوو لە
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ئەمە لە  (خاهر)وشەی خواهر  رێتەوە وەکوو لەدناخوێن« خ»دوای دەنگی  لە« و»دەنگی ێ: و 

یچیان لە ئەمانە ه ،ر نییەێژ  و تەنوینی سەر هەیە بەاڵم تەنوینی بۆر فارسیدا . لەیها نیدکوری

ەستە د دێت وەکوو: خانە، ژالە، بەکاردا لە کۆتایی وشەی فارسی« ه»کوردیدا نین، کەچی دەنگی 

ە ناو نەتو ارەبییەکانیدا هەیە، کە چو عوشە  سێ جۆرەکەی لە فارسیدا لە .. هتد. تەنوین هەر.

: 2610، )ابومغلی هر هەیلە فارسیدا تەنیا تەنوینی سە .اتفاقا اساسا، حاال،زمانەکەیەوە وەکوو: 

وی و ڕ  له زمانی فارسی ی«ڕ» .زمانی فارسی ی«ڕ»ی قەڵەوی کوردی گڕترە لە «ڕ»دەنگی (. 1

ی و کی کوردو ی سو «ر»و قەڵەوی کوردی و دەنگی  گڕ ی«ڕ»دەربڕینەوە دەکەوێتە نێوان دەنگی 

 یزمان ی«ک»زمانی کوردیش لە دەربڕینا جیاوازە لە دەربڕینی  ی«ک»دەنگی  فارسییەوە.

ێک( پەیدا دەکات جیاوازترە لەو دەنگە ئەلۆفۆنەی نفۆ ۆ فارسی هاودەنگێک )ئەلفارسی. 

 .لە فارسیشدا وشەی کیرسا، کیانی، کتابکوردیدا و  لهێ ک، وشەی: کێو وەک لە ؛زمانفارسی

شێوەیەکی  بە وبێی عارەبی،لفدوای ئەوەی ڕێنووسی کوردی و فارسی بە ئە

لێرەدا پێوێستە ڕێنووسی هەردوو زمانی کوردی و فارسی، لە مێژووی  ،ڕوو خستە ماندەسکاریکراو 

 .بکەین وکیانا دیاریو نوسینی هەرد

)سعید  پ.ز 4000دەوروبەری  لەـ پێشینانی کوردن کەـ ی سۆمەرییەکانیڕێنووسی بزمار -2

ونی دەوڵەتی مادی باوپیرانی کورد لە و ە. لەوکاتەوە تا پەیدابو بو  پەیدا( 21: 2666یاسین، 

 وە.و هات سینا بەکارو لە نو ، ەمداو نیوەی یەکەمی هەزارەی دو 

زایین هەزارەی یەکەمی پێش پ.ز( واتە لە 770-٥٥0نێوان )سەردەمی دەوڵەتی مادا  لە -1

 (.14: 1006)الخلیل،  ههاتوو  ە بەکارو پیت بو  49خۆیان کە  ڕێنووسی تایبەت بە

تا و  هاوەتەو رس و ە پێی نو و ستا بو ێستایی کتێبی ئاینی زەردەشتی کە ئاڤێپیتی ئاڤ -4

 .ەو سەردەمی ساسانی بەردەوام بو 

 پیتی پەهلەوی -3

ینەوە یاسەدەی دەیەمی ز  عارەبی بەدەسکارییەوە بۆ نوسینی کوردی لەوبێی پیتی ئەلف -٥

-64٥ی ننێوان سااڵ  بابەتایەری هەمەدانییەوە لەالیەن  شێوەی لوڕی لە ری کوردی بەشیع

 رساوەتەوە.و نو  یپێ (5731، ییاکذ ) ز2020

 ودا بەم شێوەیەیە:و هەرچی ڕێنووسە بەکارهێرناوەکانی زمانی فارسییە لە مێژ 

نێوان سەدەی  درێژایی دەوڵەتی هەخامەنشی لە وە بەو پیت ب 49ڕێنووسی بزماری کە  -2

ئەم ڕێنووسەیان  .هێرناوە پ.ز( بەکار ٥٥0-440زایین ) شەشەم تا سەدەی چوارەمی پێش

 .(97: 1007)الخلیل،  هلەگەڵ زمانە ئاریەکەیان لە میدیەکانەوە وەرگرتو 
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تی دواتر پی ،هێناوە ینەوە دوای پیتی بزماری پیتی ئارامییان بەکاریسەردەمی زا لە -1

ەوە تا بییان بەدەسکارییرەەعوبێی ونی ئیسالمەوە پیتی ئەلفو دوای پەیداب پەهلەوی، لە

 .هێناوە ئێستا وەکوو میللەتانی تر بەکار

یان گۆڕی وسینا پێستی تەنکو کرد کە فارسەکان لە ن وایان ،پێشینانی کورد ،میدییەکان -4

 .سینو بۆ کاری نو ( 97: 1007؛ الخلیل، 14: 1006)الخلیل،  ڕوتەختە و تابلۆی ق بە

 ڕێزمانییەوە یوی جیاوازیوڕ لە -6-3

رێ، وری ڕۆژئاوای ئێرانی نوێ دادەنو زمانێکی باک ی ڕێزمانییەوە، بەیی جیاوازو ڕو  زمانی کوردی لە

 ؛(29-13: 2672)فوئاد،  هری ڕۆژئاوای ئێرانی نوێیو وەوە زمانێکی باشو و بەاڵم زمانی فارسی لەم ڕ 

اد، ت )فوئدەکرێ وفرمانەوە دیار گۆڕین و گەردانی ناووی دەنگ و و ڕ  ی ڕێزمانی لەیواتە جیاواز

 ی دەنگەوە، زانستی فۆنیمەکانی زمان دەگرێتەوە کەوو ڕ  ئەم جیاوازییە لە .(13-29: 2672

 یئەرکی یزانستی زمان لە جیاوازی دەنگەکانی زمانێکەوە، بەشێکە لە یالیەنی ئەرکی بەندە بە

 2گیدیاریکردنی هاودەن ینەوەی فۆنیمەکانی زمان وەنگەکان دەکۆڵێتەوە، واتە دوای دۆزدنێوان 

 ی. ئەمە جیاوازی(31: 1001ن )شوانی، هاودەنگەکا وو فۆنیمەکان و دابەشکردنی هەمو و هەم

ی دەنگە. لەم ڕووەوە هەندێک فۆنیمی زمانی فارسی و هاودەنگەکانی جیاوازە لە کوردی یڕێزمان

 و:دا وەکو خاڵی پێشرت لەم باسەدا نیشامنان وەک لە

 ئەلۆفۆن( –)فۆنیم        ک کـ کوێستان کوردستان

 ئەلۆفۆن( –)فۆنیم        ککـ  کوێ کا کێ

 ئەلۆفۆن( –)فۆنیم       گگـ  گوێ گیا، گوڵ

 ونەکانیو وە وەکوو منو کرد هاودەنگی پەیدا« وی، وێ ێ، ی،»دوای دەنگی  / لەگ/ /،کدەنگی /

ە قەڵەو لی «ڕ» ،قەڵەو ی«ل»دەنگی  نییە بێجگە لە« وێ» ،«وی»دەنگی  فارسیدا سەرەوە. لە

 گوڵ ڵ ل: ؛، بازاڕحامنڕە وکەوە وەک:و ی س«ر»قەڵەو و  ی«ڕ»فارسیدا دەکەوێتە نێوان دەنگی 

 و،و د دجە،و بو  ونەی وشەی هاوبەشی نێوان زمانی کوردی و فارسی وەک: خان، خانە،و من ؛گول

... ئەمە هەروا ( و برا) ، برادر(باوک) پدر ،(دایک) مادر ،(خوشک) خواهر جیاوازیش وەکوو: بازاڕ.

 بۆ منوونە.

او ڕێژەکانی ن وکردنی ناوەوە دیاریکردنی هەمو وی گۆڕین و گەردانو ڕ  ی ڕێزمانی لەیجیاواز

ونە و . بۆ من(31: 1001)شوانی،  هوی ژمارە یا ڕەگەز یا دۆخ دەگرێتەو و ڕ  یا ئاوەڵناو لە

اوی، دەبێتە نارس « ەکە»نیشانەی  بە دازمانی کوردی ارساوییەوە لەوی نو ڕ  کردنی ناو لەگەردان

                                                 
1. Allophone. 
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یە، وەکوو ناو نی یزمانی فارسیدا نیشانەیەکی تایبەت بە نارساوی لە. وەک: گوڵەکە، پیاوەکە

ەڵ ناو لەگ ،علم(ا، بەاڵم لە زمانی فارسیدا  ناوی دیار )اسم دی کوردی و لە ئینگلیزی«ەکە»

 ئامرازی گەیەنەر: گوڵ 

 ەن بەناوەکان دەک داناو و جێناو، ناو و جێناوی نیشانە، ناو لەگەڵ نیشانەی بەرکاری ئەلف:

 ونانە:و ناوی نارساوی. وەکوو ئەم من

 .ناوی دیار و تایبەتی: ئازاد، شیراز، تهران، کرمانشا، سنە

 ،پرس این کتاب، این دەبێتە نارساوی. وەکوو: یداناو لەگەڵ جێناوی نیشانەدا لە فارس ێ:ب

 آن زن

(، ەپیاوەک) مردیکە ە سەر دەبێتە نارساوی، وەکوو:و ئەگەر ناو ئامرازی گەیەنەری چو  ێ:ج

 (ژنەکە)نیکە ز 

ئەگەر ناو تەواوکەرەکەی ناوی دیار یا جێناو بێت، لە فارسیدا دەبێتە ناوی نارساوە،  ێ:د

 و:وەکو 

 کوردی فارسی

 براکەم، برای من من ربراد

 کچی تۆ، کچەی تۆ تودخرت 

 دایکی ئەفراسیاو مادر افراسیاب

و ئامرازی بەرکاری وەرگرت و نیشانەی نەنارساوی وەکوو و لە فارسیدا ئەگەر ناو بەرکار ب ێ:ه

 ، وەکوو:(11: 2610)ابومغلی،  لەگەاڵ نەبێت دەبێتە نارساوی ی«ی»

 کوردی فارسی

 کتێبەکەم کڕی خریدم کتاب را

 ئاوەکەم خواردەوە ب را خوردمآ 

من )م یە وەکوو: من گفتیا ندئەمە لە کوردی ؛لەگەڵ جێناوی کەسی دەبێتە نارساوی ناوێ: و 

 (.ئەوەم کڕی)ن راخریدم آ  (،وتم

ڵ ات، لەگە ها، ؛یان( وان، نیشانەی )ان، ناوی کۆ لە کوردی و فارسیدا وەکوو یەکن بە ێ:ز 

 ،(سدها)، سەدەها(برادران)ێن بە: ات، جات، هات، وەکوو: برادەران ڕ ا دەگۆدگۆڕانی دەنگسازی

 (دانایان)دانایان 

 داناوی نەنارساوی لە کوردی و فارسی_ 
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ەوە دەبێتە نەنارساوی، وەکوو: «یەک ێک،»ا بەهۆی نیشانەی دیدنارساوی لە زمانی کور 

 (خانە)ویەک و خان(، پرس) ککوڕێ

ەبێتە دبچێتە سەر، ناوەکە « یە ی،»کۆتایی ناوەکەوە نیشانەی  گەر بەهلەفارسیدا  ئ ئەلف:

 ، وەکوو:(261: 2413؛ ماهوتیان، 11: 2610ی )ابومغلی، نەنارساو 

 کوردی فارسی

 کاتده گەدایەک داوای نان خواهدگدائی نان می

 بکەوێتە پێشیەوە، وەکوو:« یەک»ناو وشەی  رئەگە ێ:ب

 کوردی فارسی

 پیاوێک هات مدآ یک مرد 

 توێدهیەک ژن )ژنێک( نانی  خواهدیک زن نان می

 کتێبێکم کڕی خریدم رو کتابی یە

 کلەگەڵ نیشانەی نەنارساوی لەگەڵ ناوێ« یەک»زمانی فارسیدا وشەی  ئەگەر لە ێ:ج

 پێکدێ وەکوو: (261: 2413)ماهوتیان، 

 کوردی فارسی

 پیاوێک هات مد     آ  یک مرد

 ژنێکی جوان هات مد    آ زنی قشنگ 

 )ان، هۆی نیشانەی فارسیدا  وەکوو یەکن کە بەزمانی کوردی و  ونی ناوی کۆ لەو لێکچ ێ:د

 ە.ـات( ها،

 نێوان ڕستەی زمانی کوردی و زمانی فارسیدا بەدی وی ڕێزمانی، لەو حاڵەتێکی لەیەکچ

 وەک:( 1٥: 100٥ا )شوانی، زمانی کوردی و فارسید یە لەیونی ڕستەی ناوو ئەویش ب ،دەکرێت

 کوردی فارسی

 من کردم من کوردم

 پرس استاو  ئەو کوڕە

 کرکوک شهر کردان است وک شاری کوردانەو کەرک
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 نیهادە، شاری کەرکوک هاتووە:( پێکهنیهاد، گوزارە و بەستەر )الرابط ئەم جۆرە ڕستەیە لە

 بۆتە هۆی پێکهاتنی ڕستە ناوییەکە. ،تەواوکەری گوزارەیەو ڕاناوی لکاوە  هـکوردان گوزارەیە، 

 فرمانی داخوازی وی گەردانکردنی فرمانەوە:و ڕ  فارسی لەوازی نێوان کوردی و احاڵەتی جی

ی پێکهاتنەوە لەگەڵ فرمانی داخوازی زمانی فارسیدا، بەم و ڕو  زمانی کوردییا جیاوازە لە لە

 شێوەیەیە:

 بۆ تاک و کۆی کەسی دووەم + ڕەگی فرمان + ڕاناو : نیشانەی داخوازیداکوردی لە

 خوان        نویس، بخوێنە  فارسیدا      لە وسە    و بن

 بین         ببینە   ،نویسید  وسن                 و بن

بەاڵم لە  دا،فارسی نی لەو کوردی و نەبو  لە« ب»ونی نیشانەی داخوازی و ب جیاوازییەکە بریتییە لە

: 1006)شوانی، ت نیشانەی داخوازێکەی بۆ دادەنرێ دازمانی فارسی کردنا لەڵەتی جەختحا

 و:وەکو  ،(6٥

 کوردی فارسی

 بنوسە  بنویس 

 بنوسن  بنویسید 

داخوازی لە کوردی و فارسیدا بەپێی یاسای « ب»و لێکدراو ڕێژەی  ێژراوڕ حاڵەتی فرمانی دا لە

 داخوازی لە «ب»و لێکدراو ڕێژەی  اور ێژ ڕ ڵەتی فرمانی داحا لە (.11: 2610)ابومغلی،  2ئارەزوو

 کارکن –دەچێ. وەک: کاربکن ئارەزوو تێککوردی و فارسیدا بەپێی یاسای 

ە ێندەخر ئاوەڵناوێک و فارسیدا واتە کاتێک ناو و ناوێک یا ناو لە( هخستنەسەر )اضاف تیحاڵە

 هنیی واتە نیشانەیەکی تایبەتی ورساوی دەدرێنە دەم یەکرتەوە.و سەر یەکرت، بەبێ نیشانەی ن

 :وەک دێتئامرازی خستنەسەرەوە پێک ا بەهۆیدکوردی ، بەاڵم لە(436-4٥0: 2660)بعلبکی، 

 کوردی فارسی

 کتێبی من منکتاب 

 دەستوری زمانی فارسی دستور زبان فارسی

گرێی  ڵەتیحا زۆر لە ئەمە بە .ورسێ بەاڵم دەردەبڕێتو )کرسە( ئەویش نان هژێر  فارسیدا بە لە

 فارسی لەجیاوازییەکی تری ڕستەی زمانی کوردی و  .(21: 1001ا )شوانی، ئاوەڵناوید

                                                 
1 Optional. 
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ا دوردیک یەکرت جیاوازن. لە بۆ کەسی سێیەم لە« بودن»و « ونو ب»چاوگی  کردنی فرمان لەگەردان

دوو نیشانەی جیاواز،  دێت. واتە بەپێک« است»فارسیدا  بەهۆی  لهو « ە»بەهۆی ڕاناوی لکاوی 

  وەک:

 کوردی فارسی

 نەوزاد کوردە است نوزاد کرد

کاوە بۆ ا ڕاناوی لدکوردی شێوەدا جیاوازن، لە بەاڵم لە ،ئەرکەوە یەکنوی و ڕ  لە هنیشانەی وئەم دو 

ئەمە ئەوە دەگەیەنێ ڕستە لە زمانی کوردییا بەبێ ڕاناو «. ئەو کوردە» کەسی سێیەم  وەکوو بڵێی

 ێت و دورستنی نابو ناهێرنێت، چونکە ڕستە واتە قسەکردن، قسەکردنیش بەبێ قسەکەر بو پێک

 نابێت.

 لە ڕووی فەرهەنگی نەتەوەییەوە -6-5

وی فەرهەنگی نەتەوەییەوە، هاوبەشی ڕەگەزییان هەیە و ڕ  زمانی کوردی و زمانی فارسی لە

یەک ڕەگەزن و هاوسێ و هاوبەش و هاونیشتامنی یەکرت  پێکەوە، چونکە ئەم دوو نەتەوەیە لە

ورێکی هاوبەشیان هەبووە، دواتر و و لەو شوێنەیاندا کەلتو لە بنەڕەت  ناوچەی ئاریا نە لەو بو 

وە و ئەم و بەوالی ئەو نیشتامنەدا، جیاوازییان تێکەوت و ونەوەیان بەمالو ون و باڵوبو بەهۆی فراوانب

تە وهو جیاوازییە بۆتە ئەوەی هەر میللەتێکی ئاریایی فەرهەنگی نەتەوەیی تایبەت بەهۆی هەیە و ب

ن و و ناسینەوەیان. واتە میللەتانی هاوڕەگەز الیەنی لەیەکچو هۆی خەسڵەت و تایبەتێتی 

 جیاوازیان هەیە لە فەرهەنگی نەتەوەییاندا.

 ئەنجام -6

تەواوی تێدا  لە پاڵ ئەوەی کە کوردی و فارسی دوو زمانی سەربەخۆن و الیەنی جیاوازییان بە

 ئەم دوو زمانە لە بوارگەلیدرا، دەرکەوتووە، بەاڵم هەروەها کە لە توێژینەوەکە بە منوونە نیشان

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 

 ێ. لەیەکچوونی ئەم دووشک هەڵەیە کە زمانی کوردی وەکوو پاشکۆی زمانی فارسی دابرن بێ

 زمانە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە بنچینە و بنەڕەتی هەر دووکیان یەک سەرچاوە بووە.
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