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چکیده
گویش کردی کلهری یکی از گویشهای شاخۀ جنوبی زبان کردی(زبان کردی دارای سه شاخۀ شمالی،مرکزی و
جنوبی)ست که بیشتر گویشوران آن در شهرستانهای ایوانغرب و سرابله از توابع استان ایالم و اسالمآبادغرب و
گیالنغرب در استان کرمانشاه سکونت دارند .از آنجا که مطالعات زبانشناسی ،زبان کردی را جزو زبانهای
همعرض زبانفارسی به شمارمیآورد؛ مفاهیم ،واژگان و ترکیبات این زبان نیز مانند زبان فارسی ،برآمده از روابط
و تناسبات میان واژگان است که یکی از این تناسبات وجود اتباع در زبان است .از این رو نگارندگان این پژوهش
به شیوۀ تلفیقی ـ میدانی(گفتگوی مستقیم با گویشوران کلهری شهرستانهای گیالنغرب و ایوانغرب) و با
استناد به منابع کتابخانهای (مراجعه به کتابهای معتبر مرتبط با گویش کلهری) به پژوهش حاضر پرداختهاند و
برآنند تا به این پرسشها پاسخ دهند -1 :آیا در گویش کردی ایوانغرب و گیالنغرب اتباع وجود دارد  -2در
گویش کردی ایوانغرب و گیالنغرب چه تناسبی میان واژۀ پایه و پیرو(تابع) وجود دارد -3چه تفاوتها و
شباهتهایی بین اتباع در گویش کردی با اتباع در زبان فارسی وجود دارد از نتایج حاصل شدۀ این پژوهش آن
است که از نظر کارکرد معنایی و از لحا ساختاری و موسیقیایی ،اتباع در گویش کلهری دقیق شبیه اتباع در
زبان فارسی است؛ با این تفاوت که بسامد تقدیم تابع بر متبوع در اتباع کلهری نسبت به ّ
تقدم تابع بر متبوع در
زبان فارسی بیشتر است .تفاوت دیگر ،وجود اتباع گردان در زبان کردی است که در زبان فارسی موردی از آن
ُ
یافت نشد .این ریزتمایزات و اختالفات کاربردی ،بیانگر آن است که زبان فارسی و کردی با تمام تشابه
ساختاری ،همعرضی و اقتباسشان از یکدیگر ،دو زبان مستقل از هم هستند و پرداختن به چنین تفاوتهای ریز
و نامحسوس میتواند وجوهی از استقالل دو زبان را آشکارتر نماید.
کلمات کلیدی :کردی ،گویش کلهری ،ایوانغرب و گیالنغرب ،اتباع ،معنا و ساختار.
 .1استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فرهنگیان تهران ،ایران
Email: nima.ahamdi20@gmail.com.
 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم.
Email: vahid_ farhad.parvaneh@yahoo.com
 .3دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه لرستان.
Email:kamyar137884@gmail.com
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.1مقدمه
گویش کردی کلهری یکی از گویشهای زنده و پویای زبان کردی است که در مطالعات زبانی در
شاخۀ جنوبی آن قرار دارد .این زبان (کردی) یکی از زبانهای همعرض زبان فارسی است .این دو
زبان ،پیوسته با یکدیگر در ارتباط بودهاند و از یکدیگر اقتباس داشتهاند .خانلری در این باره
میگوید «:زبانهایی چون :زبان فارسی و زبانهای همعرض آن(کردی،لری،بلوچی،گیلکی،
مازندرانی،طالشی و )...مدام در ارتباط باهم بودهاند و لغات و اصطالحاتی از همدیگر اقتباس
نمودهاند»(خانلری .)138: 1374،از این رو مفاهیم و معانی واژگان و ترکیبات این گویش نیز مانند زبان
فارسی برآمده از روابط و تناسبات موجود واژگان است .یکی از این روابط ،اتباع است .در تعریف
اتباع دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول بر این عقیده است که اتباع جمع تابع(پیرو) است و تابع در
اصطالح دستور زبان ،لفظی است که پیش یا پس از کلمۀ پایه(کلمۀ اصلی) یعنی؛ فعل ،اسم ،صفت
و ...آورده میشود تا معنی آن کلمه را تشدید کند و یا بار معنایی جدیدی به آن بیفزاید(مشیری/1 :1379 ،
 .)86دیدگاه دوم نیز بر آن است که اتباع ،از ترکیب اسم یا صفت با هموزنهای بیمعنی ساخته میشود
که این هموزنها مهمل نام دارند .طبق این دیدگاه ،افزودن لفظی مهمل و بیمعنی به دنبال اسم یا
صفت برای تأکید یا گسترش معنی پایه است(انوری و احمدی گیوی .)101 :1370،در دیدگاه اول ،تمام ترکیبات
پایه و پیرو(پیرو معنیدار و بیمعنی) شامل اتباع میگردد .اما دیدگاه دوم ،فقط ترکیباتی را اتباع
میداند که پیرو آنها بیمعنی باشد .ازاین رو پژوهش حاضر با نظر به دیدگاه دوم ،تنها ترکیباتی را که
«پیرو» در آنها فاقد معناست ،اتباع به شمار میآورد و برآن است تا با بررسی این نوع ساخت زبانی
به سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
 -1آیا در گویش کردی ایوانغرب و گیالنغرب اتباع وجود دارد
 -2در گویش کردی ایوانغرب و گیالنغرب چه تناسبی میان واژۀ پایه و پیرو(تابع) برقراراست
 -3چه تفاوتها یا شباهتهایی بین اتباع در گویش کردی و اتباع در زبان فارسی وجود دارد
ٔ
مطالعه تطبیقی معنایی و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان
مقالۀ حاضر تنها به بررسی و
فارسی می پردازد .هدف کلی این پژوهش ،بررسی و مشخص نمودن موارد تطبیقی از جمله بار معنایی
و موسیقیایی اتباع در کردی کلهری با زبان فارسی است.
مطالعات و بررسیهای انجامشده نشان میدهد که کتابها ،مقاالت و پایاننامههای بسیاری در
موضوع ایل کلهر ،گویش کلهری و بررسی آن از دیدگاههای مختلف در طی سالهای گذشته و اخیر
نگاشته شده است .همچنین در زبان فارسی ،پژوهشهای زیادی در ارتباط با مقولۀ اتباع
انجامگرفتهاست که در این بخش به برخی از این پژوهش ها که به نحوی با موضوع این مقاله مرتبط
هستند اشاره میشود :فرهنگ اتباع از مشیری( )1379تهران،انتشارات آ گاهان؛ مقالۀ «اتباع» از
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عالءالدین طباطبایی که در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان منتشر شدهاست .در این
دانشنامه ،نویسنده انواع اتباع را از لحا دستور زبان بررسی نموده است؛ «اتباع و مهمالت» از
مصطفی ذاکری()1381؛ نویسنده در این کتاب ،انواع اتباع در زبان عربی و فارسی و واکاوی
فرهنگهای فارسی و عربیای را که به موضوع اتباع پرداختهاند ،بررسی کرده است و نگاهی گذرا به
پیشینۀ تاریخی این واژگان(اتباع) در متون نظم و نثر دارد .نویسندۀ این کتاب معتقد است که «اتباع در
فارسی کهن و میانه و حتی در فارسی دری وجود نداشتهاست و شاید در ابتدا به تقلید از عربی و سپس
به تبعیت از ترکی پیدا شدهاست»(ذاکری .)143 :1381،پژوهشی دیگر در این زمینه «بحثی دربارۀ اتباع»
نوشتۀ جعفر شعار است که در  4شمارۀ مجلۀ یغما در سال 1342منتشر شده است .این مقاله اولین
پژوهش در مقولۀ اتباع است(به نقل از کریمی قهی .)117 :1397 ،همچنین میتوان از مقالۀ «ساخت آوایی
اتباع در زبان فارسی» از ایران کلباسی( )1358نام برد که در مجموعه مقاالت هشتمین کنگرۀ ایرانی
منتشر شدهاست .کلباسی دراین مقاله اتباع را به دو دستۀ پایه ـ تابع و تابع ـ پایه تقسیم میکند و به
تفاوتهای پایه و تابع از نظر اختالفات واک و واکه میپردازد .مقالۀ «اتباع در فارسی دبیرستان» از
مرتضی اسماعیلی( )1385منتشر شده در مجلۀ رشد آموزش زبان وادب فارسی نیز یکی دیگر از
پژوهشهای این زمینه است .نویسنده در این مقاله ،انواع اتباع از نظر مهمل و معنادار را از کتابهای
ادبیات فارسی دبیرستان و پیش دانشگاهی در رشتۀ علوم انسانی ،تجربی و ریاضی فیزیک استخراج
نمودهاست و در دستههای تابع و متبوع معنیدار،تابع و متبوع مهمل ،تابع مهمل و متبوع معنیدار و
بخش پاسخگونگی تقسیم و بررسی نمودهاست .نمونهای دیگر ،مقالۀ«مقولۀ اتباع در لغتنامۀ دهخدا»
از محمودی بختیاری و فرزانه تاجآبادی است که در فصلنامۀ پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی ارائه
شده است( .)1391نویسندگان در این مقاله به نقد زبانشناختی ترکیباتی که در چاپ اول لغتنامۀ
دوجلدی(متوسط) دهخدا به عنوان «اتباع» آورده شدهاست ،میپردازند و معتقدند که آن دسته از
ترکیباتی که تابع و متبوع ،هر دو معنادار هستند در مقولۀ اتباع قرار نمیگیرند بلکه ترکیبات عطفی و
معنایی(جفتهای دوتایی یا همپایههای دارای نظم ثابت) هستند .مقالۀ «اتباع در زبان و ادب فارسی»
از منصوره کریمی قهی را نیز می توان نام برد که نویسنده در آن با رویکرد تاریخی و روش تحلیلی-
تبیینی به پیشینۀ مرکبهای اتباعی در زبان و ادب فارسی پرداختهاست .نگارنده در پژوهش خویش به
این نتیجه رسیدهاست که اکثر ترکیبهای عطفی و ترادفی که از سدههای اولیه تا قرن سیزدهم هجری
قمری به عنوان اتباع معرفی شدهاند؛ اتباع نیستند و نمیتوان آنها را جزء اتباع به شمار آورد؛چرا که
ترکیب عطفی مترادف هستند.
در زبان کردی نیز در مقولۀ اتباع تا آنجا که نگارندگان بررسی نمودهاند ،تنها یک پژوهش انجام
گرفتهاست و آن مقالۀ«بررسی صوری و معنایی تکرار در گویش کردی سورانی» از محمد راسخ مهند و
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مسعود محمدیراد است که نویسندگان برپایۀ دیدگاه موراوچیک( )1978به بررسی تکرار در گویش
سورانی پرداختهاند و در آن ،مقولۀ اتباع در قالب تکرار را بررسی کرده است .اما در ارتباط با موضوع
حاضر«بررسی معنایی و ساختاری اتباع در کردی کلهری» تاکنون کار مستقلی انجام نگرفتهاست.
دادههای پژوهش حاضر ،حاصل تحقیق میدانی و مصاحبه با  50نفر از گویشوران کلهری است
که در ردۀ سنی بین  35تا  60سال قرار دارند .همچنین این دادهها با شکل مکتوب آنها در کتابهای
منتشرشدهای چون «چیستانهای ایالمی» از علیرضا شوهانی(بخش ایوانغرب)« ،کلهرنامه» از
ناهید محمدی« ،ضربالمثلهای ایالمی» از علی محمد سهرابنژاد« ،فرهنگ باشور» از عباس
جلیلیان مطابقت و مقایسهشده است .سپس پژوهشگران با سؤاالت نیمهساختارمند که از قبل طرح
کرده بودند از مصاحبهشوندگان پاسخ خواستند .به علت این که مصاحبههای مربوط به نفرات آخر،
بیشتر تکراری شدند؛ از ادامۀ مصاحبه با افراد دیگر خودداری شد و به همان حجم نمونه بسنده گردید.
 .2مفاهیم این پژوهش
.2-1ایل کلهر
َ
َ
ایل ک ُلهر یکی از شعب اصـلی ایلهـای کـرد و از کهنتـرین طوایـف غـرب ایـران اسـت .ایـل ک ُلهـر
بزرگترین ایل کرمانشاه و دومین ایل بزرگ ایران است .مردمان آن کردتبار هستند و به گـویش کـردی
کلهری تکلم میکننـد .ایـوانغـرب ،گیالنغـرب و اسـالم آبـادغرب پایتختهـای اصـلی ایـل کلهـر
هستند(میرنیـا .)27 :1368 ،زبان ایل کلهر ،کردی با گویش کلهری است و مسـکن آنـان در غـرب ایـران،
شهرســـــــتان ایـــــــوانغـــــــرب در اســـــــتان ایـــــــالم و در اســـــــتان کرمانشـــــــاه در
شهرستانهای گیالنغرب ،اسالمآبادغرب ،بخشی از کرمانشاه ،سرپلذهاب ،قصرشـیرین و بخشـی
از شهرستانهای چرداول ،درهشهر و سیروان در اسـتان ایـالم اسـت و بیجـار و قـروه در کردسـتان و
جغات و شاهیندژ(چهاردولیها) را شامل میشود و از طرف مغرب به خاک کردستان عراق ،محـدود
میشود(گودرزی.)18 :1381 ،
2ر .2گیالنغرب ،ایوان غرب
شهرستان گیالنغرب از توابع استان کرمانشاه و در جنوب غرب آن واقع شدهاست .مردم این شهر،
ُ
کرد و از طایفههای مختلف ایل کلهر هستند .زبان مردم این شهر کردی و از شاخۀ کردی جنوبی است
که با گویش کلهری و با لهجۀ مردم منطقه گیالنغرب ادا میشود .شهر گیالنغرب تنها شهری است
که تمام ساکنان آن از ایل کلهر هستند.
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شهرستان ایوانغرب ،از توابع حوزۀ شمالی استان ایالم است .این شهر یکی از مراکز اصلی ایل کلهر در
غرب کشور به شمار میآید که به گویش کلهری ایوانی تکلم مینمایند .گویش کلهری ایوانی دارای 38
آوا شامل  30صامت و ّ 8
مصوت است(دلشاد.)35 :1386،
3ر .2اتباع
در فرهنگ دهخدا در ذیل معنای اتباع« ،پیروی کردن ،از پس رفتن ،باز پس داشتن و »...آمده و از
نظر دستوری چنین تعریف شده است :دو لفظ پی یکدیگر آوردن بر یک روی و لفظ ثانی تأکید معنی
لفظ اول باشد؛ مانند ُحسن و ُبسن ،قبیح و شقیح .چنین تعاریفی ،موجب گردیده که مشیری در
تعریف اتباع ،دچار خلط زبانشناختی و دستوری سنتی شود که در بسیاری از موارد ،مثالهای
نادرست استفاده کرده و برای نمونه در بخش تابع و متبوع معنیدار ،زمانی که به متضادها میپردازد،
مثال «نام و ننگ» را بیاورد(ر.ک :بختیاری و تاج آبادی.)182 :1390 ،
کتابهای دستور در تعریف اتباع آوردهاند« :در تداول عوام گاهی اسمهایی با هموزنهای خود که
ً
غالبا معنی ندارند ،ترکیب شوند و اسمهای مهمل خواندهمیشوند و آنها را در اصطالح ادب کلمات
اتباع گویند؛ مانند چرت و پرت ،هیر و ویر ،قاطی پاتی و(»...مشکور .)22 :1350 ،شریعت نیز اتباع را
«اسمهایی با هموزنهایی بیمعنی خود» میداند(شریعت.)196 :1372 ،
گروهی گویند که اتباع از دو بخش «اصلی» و «تابع» یا «پایه» و «پیرو» ساختهمیشوند .در این
ترکیبات ،واژۀ «پیرو» همیشه بیمعنا و مهمل است و از واژۀ «پایه» تبعیت مینماید که واژۀ مهمل
(پیرو) بار معنایی واژۀ پایه را ّ
شدت میدهد یا معنای جدیدتری به آن میافزاید .کلباسی در تعریف اتباع
ّ
میگوید :گروهی از کلمات مرکب است که از دو جزء «پایه» و «تابع» تشکیل شدهاست که یکی از
این اجزاء یا بیمعنی است و یا در غیر معنی اصلی خود به کار میرود(ر.ک :کلباسی.)36 :1358،
 .3بحث
در این پژوهش نگارندگان شواهدی از اتباع در گویش کلهری را گردآوری نمودهاند و آنها را ازلحا
معنایی ،چینش و از دیدگاه موسیقیایی تحلیل و بررسی مینمایند.
 .3-1نمونههایی از ترکیبات اتباع در گویش کردی کلهری
در این بخش نمونههایی از اتباع در گویش کردی کلهری ارائه میگردد و سپس به بررسی آنها از
جنبههای مختلف پرداختهمیشود.
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.1نمونههایی از ترکیبات اتباع در گویش کردی کلهری
واژه
بت بوور
بل باریک
بڵ َبرز
پت پیر
پت پیول
پرت پیس
پڕ َپی
پڵ پووس
پیت َپروو
جڵ جاێڵ
چر َچرمگ
چک چڵیس
خت خراو
خت خیال
ختی متی
دزی مزی
دیوهت و میوهت
زرپ زیپان
سروو پروو
سڵ سقان
سڵ سم
سیوله سیول
شڵ شوان
شڵ شیویاگ
شیت ویت

تلفظ
bete bur
bele barik
bełe barz
pete pir
pete pyl
perte pes
peře pӕÿ
pełe pus
pite pařu
jełe jayeł
tʃeře tʃarmeg
tʃeke tʃełes
xete xeraw
xete xeyał
xeti meti
dezi mezi
dywӕto mywӕt
zerpe zipan
seřu peřu
sełe seqan
sełe sem
sywlӕ sywl
ʃełe ʃewan
ʃełe ʃywyag
ʃete wyt

معنا و مفهوم
رنگ و رو رفته
الغر
بلند قد
پیر
پول
کثیف ،چلمن
پا
پوست بی ارزش
پارچه
جوان
سفید رنگ و رو رفته
شکمو
ویران
فکر و خیال
قلقلک
دزدی
دختر
بازی کودکانه ،هیاهو
ماسمالی کردن
استخوان
پا و ُسم
یکسره اشک ریختن
چوپان ،بیسواد و بیفرهنگ
دیوانه
دیوانه
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واژه
شیق شاق
قرچ قه یو
قیچ ویچ
کهت کوڵ
گری فری
گڵ گوش
لک لیوه
مرچ میو
مڵ میو
نه بی په ی بی
وت ور
وت ویل
هاران پاران

معنا و مفهوم

تلفظ
ʃiqe ʃaq
qertʃe qayw
qitʃe witʃ
kӕte kuł
geři feři
gełe guʃ
leke lywa
mertʃe marʃ
mełe myw
nӕÿbi pӕÿbi
wete weř
wete weł
haran paran

داد و فریاد
چاق
احول ،لوچ
کتف و شانه
بیقراری
بناگوش
دیوانه
موی
موی
ندید بدید
گیج
ولگرد
حرف بیربط زدن

.3-2اتباع در گویش کردی کلهری از نظر معنایی
اتباع در گویش کلهری همانند اتباع در زبان فارسی برحسب معنیدار بودن یا مهملبودن تابع به دو
دسته تقسیم میشوند-1 :متبوع معنیدار +تابع بیمعنی  -2متبوع بیمعنی  +تابع بیمعنی.
.3-2-1متبوع معنیدار و تابع بیمعنی
در این نوع ترکیب ،واژۀ پایه(متبوع) واژهای قاموسی و دارای معنا و مفهوم است و واژۀ پیرو(تابع)
فاقد معنا است که واژۀ پیرو در تشدید بار معنایی و گسترش دامنۀ داللت واژۀ متبوع ،نقش بسزایی
ً
دستوری صفت باشد؛ کارکرد تابع ،تشدید بار معنایی صفت است
دارد .معموال وقتی که متبوع ،از نوع
ِ
و اگر متبوع از نوع اسم باشد؛ تابع ،به گسترش دامنۀ داللت واژه میپردازد.
 نمونههای فارسی فارسی :پخش و پال ،قاطی پاتی ،شلوغ پلوغ ،روده پوده ،پول مول ،جارو پارو و. ...
 نمونههای گویش کلهری:ههپ ههوڵ

hӕpehawł

دست پاچه
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واژۀ «ههوڵ» در کردی کلهری به معنای دستپاچه است .این واژه هنگامی که با تابع بیمعنی«ههپ»
میآید ،صفت دستپاچگی را ّ
شدت میبخشد و بار معنایی «بسیار دستپاچهبودن» و «هول شدن» را
میرساند.
گیج ،منگ
گیژ ویژ
giʒe wiʒ
ِ
در ترکیب فوق واژۀ «گیژ» به معنی «گیج و منگ» است .اما زمانی که با واژۀ تابع «ویژ» همراه
میگردد ،صفت گیجبودن را تشدید کرده و به «بسیار گیج» تبدیل مینماید .پس در این نوع ترکیبات که
تابع با صفت همراه است؛ کارکرد تابع ،تشدید بار معنایی صفت است.
همچنین در ترکیب زیر«مهلهوهر» در معنی پرنده است .اما چون همراه «پهلهوهر» آمدهاست ،بر تمام
جانداران داللت میکند:
 mӕlӕwӕr pӕlӕwӕrپرنده و دیگر جانوران
مهلهوهر پهلهوهر
 .3-2-2تابع و متبوع هر دو بیمعنی
در این ترکیب ،هم واژۀ متبوع و هم واژۀ تابع بیمعنا هستند .اما ترکیب این دو جزء بیمعنی ،مفهوم تازه
و معنای جدیدتری در زبان ایجاد مینماید.
نمونههای فارسی فارسیّ :تق و توقّ ،هان و هون ،جلز و ولز و...
نمونههای گویش کلهری:سخن چینی
fete fat
فت فات
در ترکیب فوق ،هیچکدام از واژگان ترکیب شده معنا و مفهومی خاص در زبان ندارند .اما در گویش
کلهری ،همراهی آنها با همدیگر مفهوم «دو به هم زنی و سخن چینی» را میرساند.
همچنین در ترکیب زیر ،هر دو واژه(چه تابع و چه متبوع) بیمعنا و مفهوماند .در حالی که تجمیع
این دو با هم ،برمفهومی تازه و حالتی خاص(تعلل در امری ،کش و قوسدادن کاری) داللت دارد.
 xetӕ xetتعلل ،کش دادن کاری
خته خت
ترکیب«جلیق فلیق» در زیر نیز بیانگر کارکرد ایجاد مفاهیم تازه و حاالت خاص اتباع در گویش
کلهری است:
چنگ زدن چیزی
jeliq feliq
جلیق فلیق
 .3-3بررسی اتباع در گویش کلهری از نظر چینش تابع و متبوع
ً
قاعدتا تابع ،باید پس از متبوع بیاید .اما گاهی در زبان فارسی ،تابع پیش از پایه میآید و این
جابه جایی در حقیقت با مفهوم اتباع منافات دارد .ایران کلباسی در مقالۀ «ساخت آوایی اتباع در زبان
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فارسی» اتباع را به دو دستۀ پایه -تابع و تابع – پایه تقسیم مینماید و هر دسته را به چند زیرشاخه
تقسیم مینماید:
گروه اول:
-1گروهی که تفاوت پایه و تابع آنها در همخوان آغازی است :خبر مبر؛
 -2گروهی که تفاوت پایه و تابع آنها در واکه است :هان و هون؛
 -3گروهی که تفاوت پایه و تابع آنها در همخوان و واکۀ آغازی است :هارت و هورت؛
-4گروهی که تفاوت پایه و تابع آنها در دو همخوان آغازی است :قرار مدار؛
-5گروهی که تابع آنها از همخوان آغازی پایه و تابع یکسان است :پخش و پال؛
و گروه دوم(تابع ـ پایه) را به بخشهای زیر تقسیم میکند:
 -1گروهی که تفاوت پایه و تابع آنها در همخوان آغازی است :شر و ور؛
 -2گروهی که تابع آنها از همخوان آغازی پایه +یکی از نیمه هجاهای ek ,ak, am,…
ساختهشدهاند :دک و دنده؛
 -3گروهی که تنها همخوان آغازی پایه و تابع یکسان است :دار و دسته(کلباسی.)67 :1358،
.3-3-1تأخیر تابع (جزء معنیدار +تابع)

ً
همان طور که گفتهشد ،با توجه به حقیقت معنایی اتباع و تابع ،قاعدتا تابع بایستی بعد از متبوع قرار
بگیرد؛ به عبارت دیگر ،اول جزء پایه و بعد جزء تابع بیاید.
نمونههای فارسی :پاره پوره ،چرب و چیل ،لباس مباس ،شلخته پلخته ،چاخان پاخان ،خبر مبرو. ...
نمونههای گویش کلهری:ئاجهت ماجهت

?ajӕt majӕt

ظروف( ظرف و ظروف)

در ترکیب فوق «ئاجهت» یعنی ظروف آشپزخانه و «ماجهت» نیز مهمل و تابع آن است که عالوه بر
کارکرد موسیقیایی(جناس اختالفی در حرف آغازین) ،جهت گسترش دامنۀ داللت واژۀ متبوع (به
معنای تمام لوازم خانگی) آمدهاست .در این ترکیب ،واژۀ متبوع ّ
مقدم و تابع به تبع و پیروی از آن
آمدهاست.
در ترکیب زیر نیز « ِچ ِنگر» که در معنای ناخن است اول آمده و تابع « ِم ِنگر» یعنی ناخن و هر آنچه که
همراه آن(انگشت و انگشتر و )...باشد؛ متأخر واقع شدهاست.
ناخن
چنگر منگر
tʃeŋer menŋer
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همچنین «تیوک» به معنی «مو» متبوع و متقدم است و «تڵ» که تابع و مهمل است؛ به تبع آن ذکر
شدهاست.
مو ...
تیوک تڵ
tyke teł
ِ
.3-3-2تقدیم اتباع (اتباع +جزء معنیدار)
ً
ً
قاعدتا باید پس از متبوع واقع شود .اما در گویش کلهری اکثرا تابع بر متبوع ّ
مقدم
گفتیم که تابع،
میگردد .این ساخت اتباع و تقدیم تابع بر متبوع در گویش کردی کلهری ،برعکس زبان فارسی
است(ر.ک :جدول شمارۀ .)1
نمونههای فارسی :برو بچه ،آل و ادویه ،کت و کلفت ،دک و دنده ،گل و گشاد ،آت آشغال و...نمونههای گویش کلهری:در ترکیب زیر «کڵ» مهمل و « کهوڵ » به معنای پوست است:
کڵ کهوڵ
kełe kӕwł

چرم و پوست

همچنین در ترکیبات زیر« ِگت» و « ِلي» هر دو مهملاند که پیش از واژگان معنیدار«گیابگدا» و
«لیخهرووب روده»قرار گرفتهاند:
گدا (گدا و گشنه)
gete geja
گت گیا
ِ
روده (امعاء و احشاء)
لي لیخهرو
lepelixӕru
ِ
 .3-3-3چینش دو وجهی اتباع(تقدیم و تأخیر)
در گویش کلهری ،ساخت اتباع گاهی به شکل دو وجهی و گردان صورت میگیرد؛ یعنی تابع هم به
پیش از متبوع واقع میگردد و هم بعد از متبوع به کار میرود .نگارندگان این پژوهش موردی از این نوع
اتباع در زبان فارسی پیدا نکردند.
نمونههای گویش کلهری:ناز نیوز
نیوز ناز

naze nyz
nyze naz

گریۀ نازک
گریۀ نازک

یا
چهفت چڵ
چڵ چهفت

tʃӕte tʃeł
tʃełe tʃӕt

 .3-4بررسی اتباع در گویش کلهری از نظر موسیقیایی

کج و کوله
کج و کوله
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اتباع در گویش کلهری عالوه بر کارکرد معنایی ،کارکرد موسیقیایی نیز دارد و این ویژگی موجب توازن
و آهنگین شدن کالم میگردد .در این بخش به اشکال موسیقیایی کالم؛ یعنی سجع ،جناس ،واجآرایی
و تکرار پرداختهمیشود.
 .3-4-1تابع و متبوع با هم دارای سجع هستند
شمیسا در تعریف آن میگوید«:یکی از روشهایی است که با اعمال آن ،در سطح دو یا چند
کلمه(جمله) یا در سطح دو یا چند جمله(کالم) موسیقی و هماهنگی به وجود میآید»(شمیسا:1390 ،
.)33

در ترکیب زیر تنها وجه اشتراک دو واژۀ تابع و متبوع(دهس  -پهل) ،هموزنی آنهاست که در اصطالح
ادبی به این نوع هموزنی که واج مشترک پایانی نداشتهباشند ،سجع متوازن گویند.
نمونهای فارسی :شوخ و شنگ ،تک و توک (سجع متوازن) ،آش و الش ،هیچ پوچ(،سجعمتوازی) و...
نمونههای گویش کلهری:دهس پهل

dӕ s p ӕ l

دست و پا

گرد فرد» سجع متوازی وجود دارد؛ یعنی دو واژه ،هم هموزن هستند و هم حروف
همچنین در ترکیب « ِ
پایانی مشترک دارند:
مرتب
gerde ferd
گرد فرد
ِ
.3-4-2تابع و متبوع از یک جنس (جنان) هستند
در تعریف جناس آمدهاست «دو یا چند کلمه در کالم (شعر یا نثر) که دارای حروفی همجنس باشند با
معانی مختلف ،ارزش جناس در همجنسی حروف در کلمه است که شعر را موسیقیاییتر و نثر را
منسجم و آهنگین میکند»(اشرفزاده 49 :1358،و  .)50البته جناس نه تنها شعر و نثر را موسیقایی میکند
بلکه زبان عادی را نیز آهنگین و دلنشین مینماید .در ترکیب زیر هر دو کلمه از یک جنس هستند و
تنها تفاوت آنها ،اختالف ّ
مصوت میانی دو واژهاست.
نمونههای فارسی :تته پته ،شلوغ پلوغ(جناس اختالفی در صامت آغازین) ،تک و توک ،الت ولوت(جناس اختالفی در مصوت میانی)و...
نمونههای گویش کلهری:ژاو ژیو

ʒaw ʒyw

به خود پیچیدن ،آشوب
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اما در ترکیبات «قوته قوت» و «شهلهشهل» که در زیر آمدهاند ،اختالف در واک افزایشی میانی ترکیب
(مصوت کوتاه َ )-است که به جزء اول ترکیب اضافه گردیده است:
 qotӕ qotادعا کردن
قوته قوت
 ʃӕlӕ ʃӕlلنگ لنگان(قید حالت)
شهلهشهل
 ʒӕnӕʒӕnنوعی نفرین(معادل درد بگیری!)
ژهنه ژهن
 .3-4-3در تابع و متبوع موسیقی واج آرایی وجود دارد
نغمۀ حروف یا واج آرایی ،تکرار یک واک در زبان ،نثر یا شعر است که ایجاد موسیقی و طنین
مینماید .در ترکیبات زیر تکرار یک یا چند واک منجر به همآهنگی و تناسب بین تابع و متبوع
گردیدهاست.
نمونههای فارسی :اثاث مثاثّ ،بچه ّمچه ،راست و ریس ،زبر و زرنگ و...
نمونههای گویش کلهری:پهس پوڵه (پ)
تهپ تووز (ت)
چنگ منگ (ِـنگ)
خرپ خهو (خ)
ِ
خڕ خاڕ (خ،ر)
خهڕگ مهڕگ (َـرگ)
چک چوڵ (چ)

pӕse pułӕ
tӕpe tuz
tʃeŋ meŋ
xerpe xӕw
xeře xař
xӕřeg mařeg
tʃeke tʃeuł

گله(گوسفند و بز)
گرد و غبار
پنجه
خواب
صدای به هم خوردن اشیا
خاک
خالی از سکنه

 .3-4-4تابع ،تکرار متبوع اس
فرایندی صرفی است که بخشی از واژه یا کل آن را تکرار کرده و به پایه متصل میکند(ر.ک:راسخ مهند و
محمدی راد .)134 :1392،در گویش کلهری گاهی تابع ،منجر به ایجاد فرایند تکرار میشود .در این نوع
ترکیبات ،ساخت صوری تکرار یا کامل و بدون افزودهاست یا همراه با واک افزوده (میانی یا پایانی)
است که در هر دو صورت ،این فرایند به کالم ،آهنگ و موسیقی میبخشد.
فرآیند زبانی که منجر به توازن و موسیقیایی شدن ترکیب میگردد ،یک
تکرار کامل و ناافزوده :در این
ِ
سازه به طور کامل تکرار میشود.
نمونههای فارسیّ :من من ،تلو تلو ،خس خس و...
-نمونههای گویش کلهری:
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تهێ تهێ
تیهو تیهو
خت خت

 tӕÿ tӕÿقایم موشک بازی
 tÿӕw tÿӕwبارش یکریز برف یا باران
 xet xetصدا زدن سگ

تکرار کامل با افزودن واک میانی :در این فرایند یک وند یا حرف اضافه بین قسمت پایه و قسمت
تکرار شونده قرار میگیرد که در بخش جناس هم بررسی شد؛ مثال:
 zeřӕ zeřیاوه گویی
زڕه زڕ
 sywlӕ sywlیکریز اشک ریختن
سیوله سیول
.3-5تابع و متبوع فاقد تناسب موسیقیاییاند
گاهی بین تابع و متبوع هیچ گونه رابطۀ موسیقیایی وجود ندارد .در این صورت ،ترکیب تنها کارکرد
معنایی دارد نه موسیقیایی.
نمونههای فارسی :خنگ و لوک(کودن) ،لوس و ننرنمونههای گویش کلهری:چهق پهڵ
چک ڕاو
ِ
هر بیف
ِ

 tʃӕqe pӕłجر و بحا
 tʃeke řawخبر ،شایعه
 heře bivباد و باران

.3-6اتباع فارسی در گویش کلهری
از آنجا که امروزه گویشوران این ناحیۀ جغرافیایی(ایوانغرب و گیالنغرب) ساختهایی را از اتباع
زبان فارسی در گفتار ،محاورات و حتی نوشتار خود بدون تغییر یا با کمترین تحول واکی به کار
میبرند؛ نمونههایی از اتباع فارسی در گویش کلهری بدون تغییر و تحول بوده و گویشوران کلهری،
ترکیبات اتباعی زیادی از زبان فارسی را بدون دخل و تصرف اقتباس نمودهاند و در محاورات روزمرۀ
خود به کار میبرند .این اقتباس حاصل تأثیرپذیری آنها از زبان فارسی و تبعیت از زبان ملی و رسمی
ً
کشور و همچنین نتیجۀ ارتباط تنگاتنگ اجتماعی این گویشوران با فارسزبانان است؛ مثال:
ئات ئاشقاڵ
ئهخم و تهخم
جاروو پاروو

?ate aʃqał
ӕxme tӕxm
jaru paru

آت آشغال
اخم و تخم
جارو پارو
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چرتو پرت
دارو دهسه
دهم دهسگاه

tʃerte pert
daro dӕsӕ
dӕme dӕsga

چرت و پرت
دار و دسته
دم و دستگاه

در شواهد فوق هیچگونه تحول واکی بین ترکیب فارسی و شکل دخیل فارسی آن در گویش کلهری
دیده نمیشود .حتی گویشوران کلهری که تمایل زیادی به تقدیم جزء مهمل(تابع) و تأخیر بخش
قاموسی در گویش خود دارند ،تغییری در چینش این ترکیبات دخیل انجام ندادهاند .تنها تحولی که به
نظر میرسد ،ساقطگردیدن( )tمیانی از ترکیب «دهم دهسگاه» است که باید گفت این امر حاصل
کمکوشی یا تحذیف و تخفیف زبان(جزء تحوالت زبانی برای پرهیز از اتالف وقت است و نوعی
ساییدگی زبان به شمار میآید) است.
 نمونههایی از اتباع فارسی در گویش کلهری با کمترین تحول واکی :گاهی اتباع فارسی پس ازاینکه در گویشکلهری وارد میشوند ،تغییر و تحوالتی در واکهای آنها ایجاد میگردد .این بخش از
اتباع ،نسبت به اتباع دخیلی که بدون تغییر در گویش کلهری وارد شدهاند ،بسامد بیشتری دارند:
پول مول
pywl mywl
پیول میول
خبر مبر
خوهر موهر
xewӕr mewӕr
قرار مدار
قرار مرار
qerar merar
هارت پورت
هارت هیورت
harte hywrt
ّ
در شواهد فوق،اتباع فارسی «پول مول -هارت پورت» وقتی به گویش کلهری وارد میشوند،مصوت
بلند( )uدر آنها به ّ
مصوت ترکیبی ( )ywتبدیل میگردد و صامت ( )pدر بخش مهمل «هارت پورت»
به صامت( )hتغییر شکل میدهد .دیگر اینکه در اتباع فارسی«خبر مبر» ،صامت ( )bبه ( )wابدال
شده و در «قرار مدار» ،صامت( )dدر بخش مهمل یا تابع به صامت( )rتبدیل شدهاست.
.4نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی دادههای این پژوهش نشان میدهد که کارکرد معنایی اتباع در گویش کردی
کلهری درست شبیه اتباع در زبان فارسی است؛ یعنی تابع ،دارای سه کارکرد معنایی ،تشدید بار معنایی
متبوع ،گسترش دامنۀ داللت متبوع و مفهوم افزایی در زبان است.
از نظر موسیقیایی و صورت ساختاری ،اتباع در گویش کلهری نیز مانند اتباع در زبان فارسی عمل
مینماید .با این تفاوت که گویشوران کلهری از نظر چینش و ّتقدم و تأخر تابع ،بیشتر تمایل به ّ
تقدم
تابع(تابع  +متبوع) بر متبوع دارند اما در زبان فارسی بر عکس است .همچنین وجود اتباع گردان در
زبان کردی و عدم این ساخت در زبان فارسی ،نشانۀ یک ساخت ویژه در کاربرد این مقولۀ دستوری
است.
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دیگر اینکه اتباع فارسی دخیل در گویش کلهری در بیشتر مواقع در سطح واکها دستخوش
فرایندهای واکی میشوند و با توجه به شرایط ساختاری گویش کلهری ،انطباق و تحول مییابند.
ُ
اگر چه زبان فارسی و کردی ساختاری شبیه به هم دارند و پیوسته همعرض و در ارتباط با هم و در
اقتباس از یکدیگر بودهاند اما در شیوۀ کاربرد ساختهای زبانی و بسامد این شیوهها اختالفاتی بسیار
ریز و حساسی وجود دارد که بیانگر استقالل این دو زبان از همدیگر است و این پژوهش نیز میتواند
قدمی در توجه به این ریزتمایزات باشد.
اتباع در زبان فارسی و کردی با توجه به اهمیت ،بسامد و کارکرد زبانی آن نیاز به تقسیمبندیها و
بررسیهای چندگانه ای دارد؛ تقسیماتی چون :توابع عطفی ،توابع مهمل ،توابع صوتی؛ یا بررسیهای
مقوله ای آن مثل بررسی معنایی اتباع ،توصیف ساختاری اتباع ،تحلیل موسیقیایی اتباع ،بررسی کارکرد
اتباع و ...که پرداختن به موارد ذکر شده به صورت تفکیکی میتواند نقش و اهمیت این نوع ترکیب
زبانی را قابل توجهتر و برجستهتر نماید.
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