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سلمان خنجری

 .1دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایران .رایانامهs.khanj@yahoo.com :

اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

یشدة  /ɫ/در دسدتگاه وا دی
واجهای  /l/و نرمکام 
در نوشتار پیش رو سرچشمة تاریخی 

تاریخ دریافت 12 :اسفنة 1933
تاریخ بازنگری 91 :اردیبهشت 1211
تاریخ پذیرش 8 :خرداد 1211

زبان کردی (شاخة مرکزی و نوبی) بررسی شةه است .در این راستا ،خاسدتگاه تداریخی
خوشههایی که در گدرر از باسدتان

واجهای  /l/و  /ɫ/به همراه فراینة تحوّل تاریخی واج یا

یشددونة ،بررسدی شددةه اسددت.
بدده دور نددو ،در کددردی ،بدده واجهددای  /l/و  /ɫ/تبددةیل مد 
نمنظور ،بررسی از صورتهای بازسدازی شدةه از زبدان هندةوراوپایی آغداز و فرایندة
بةی 

دسترسی آنالین 1 :فروردین 1211

(شمال غربی) با ارائة نموندههدایی

تحوّالت رخداده در گرر به ایرانی باستان و ایرانی میانه

واژههای کلیدی:

رتگرفته در گرر به دور نو در کدردی بررسدی شدةه
از هرکةام ارائه ،سپس تحوّالت صو 

واجهای  /l/و  /ɫ/در کردی،
نرمکامیشة ،/ɫ/
تحوّالت تاریخی،
کردی.

یشةه در پژوهش حاضر ،برگرفته از فرهنگ فارسدی  -کدردی
است .واژههای نمونة بررس 
یشدود کده واج /l/ در کدردی در
مردوخ (مردوخ )1931 ،است .در این ستار استةالل م 
یشدود کده -l
مواردی خاستگاه هنةواروپایی دارد و ادامة * lهنةواروپایی است ،معلوم مد 
یکندة،
در بافت آغازی واژه در کردی با * -lهنةواروپایی در ایگاه آغازی واژه برابری م 
یشود که خاستگاه  ɫ-در کدردی برخاسدته از * -l-هندةواروپایی
افزون بر این مشخّص م 
در بافت غیر آغازی واژه و توالی *d

و *t

هنةواروپایی و ایرانی باستان مادر است.

واجهای  /l/و  ،/ɫ/از منظر خاستگاه تاریخی و نیز ایگاه این
تفاوتهایی که بین 

همچنین
میشود.
واجها در بافت واژه و ود دارد ،آشکار 


استناد :خنجری ،سلمان ( .)1211بررسی تاریخی خاستگاه واجهای  /l/و نرمکامیشدة  /ɫ/در زبدان کدردی .فصدلنامة مطالعدات
زبانها و گویشهای غرب ایران.18-1 ،)1( 11 ،
ناشر :دانشگاه رازی
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 -1مقدمه
واجهای  /ɫ/و  /l/در کردی ،در بررسی تاریخی از زبان هنةواروپایی به دور نو ،خاستگاه متفاوتی دارندة:
( *lآغازی واژه) در هنةواروپایی ،در ایرانی باستان مادر به  *r-تحوّل مییابة ،و ود واج ( /l-/در بافدتآغازی واژه) در کردی در واژههایی مانندة (« liw )1لد » < هندةواروپایی*leb :؛ (« les-in )1لشدتن» <
هنةواروپایی lei h- :؛ (« laqa )9لگة» < هنةواروپایی*lek -to- :؛ همچنین ( *lدر ایگاه غیدر آغدازی
واژه) در هنةواروپایی نیز که در ایرانی باستان مادر به  *rتحوّل مییابة ،در واژههایی در کدردی همچدون:
(« baɫg )1برگ» < هنةواروپایی* el- :؛ (« koɫ )1کوتاه» < هندةواروپایی آغدازین*k H- o- :؛ حکایدت
از برابری این واجها در کردی با صورتهای هنةواروپایی دارد.
افزون بر این ،واج  /l/در بافت غیر آغازی واژه در کردی که در مواردی همچون در واژ « kalخدالی» بدا
واج  *lدر صورت هنةواروپایی *kele o- :برابری میکنة و در مواردی دیگر که حاصل از فراینة تحدوّل
خوشة  rzبه  ،lدر کردی در واژههایی همچون (« :bal )1بلنة» ،از « barz-بلندةبودن» و ( )1مداد مضدار
« hel-هل ،»-از ریشة « √hrzهشتن ،رهاکردن»؛ افزون بر این ،فراینة تحوّل خوشههای باسدتانی * d ،* t

و  * zدر گرر به دور نو در کردی به واج  ،/ɫ/در واژههایی همچون (« weɫk )1گُدرده ،کلیده» < ایراندی
آغازین < * tka- :هنةواروپایی* -tko- :؛ (« piɫ )1پُدل» < ایراندی باسدتان < *p -tu- :هندةواروپایی:
*p -tu؛ (« sâɫ )9سال» < ایرانی باسدتان < ćarda- :هندةواروپایی« * el- :سدرد ،سدردبودن»؛ (deɫ )2«دل» < ایرانی باسدتان مدادر« *d d- :دل» < هندةواروپاییh d- :

«دل»؛ (« sepeɫ )5اسدپُرز» < ایراندی

آغازین*sp źan- :؛ (« kaɫ )6کَل ،بُدز نَدر» < ایراندی باسدتان*karda- :؛ (« mâɫ-in )7مالیدةن» < ایراندی
باستان *mardz- :از ریشة هنةواروپایی m l - :و نمونههای دیگدری کده در مدتن مقالده ارائده و بررسدی
میشونة ،بر تفاوتهای ویژهای دربار خاسدتگاه واجهدای  /l/و  /ɫ/مو دود در دسدتگاه وا دی کدردی،
ازمنظر خاستگاه تاریخی و نیز ایگاه این واجها در بافت واژه در بررسی از زبان هندةواروپایی بده دور
نو داللت دارد .با تو ّه به آنچه گفته شة ،در نوشتار پیش رو سعی میشود به دو پرسش زیدر پاسد داده
شود:
 خاستگاه تاریخی هرکةام از واجهای  /l/و  /ɫ/در دستگاه وا ی کردی ،چیست؟ -چه تفاوتهایی در کاربرد هرکةام از واجهای  /l/و  /ɫ/در بافتهای گوناگون واژه و ود دارد؟
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مکنزی )1361( 1از تبةیل خوشههای باستانی *rzو  *rdبه  /l/و  /ɫ/در کردی یاد مدیکندة؛ لودوید
پاول )1118( 2به تبةیل خوشة  *rdبه  /ɫ/در کردی مرکزی و نوبی و همچنین خوشدة  rźبده  /l/و /ɫ/

در کردی اشاره میکنة .م کاروس ( )1113تبةیل خوشدههدای باسدتانی *rzو  *rdرا بده  /ɫ/در کدردی
یادآور میشود.
مواردی که ذکر شة ،بهدرستی به تحوّل خوشههای  *rdو  *rzاشاره داشتهانة ،امّا تنها بده تحدوّل ایدن
دو خوشه و آنهم در حةّ کلّی و بةون پرداختن به زئیدات اشداره مدیکنندة و همچندین بده خاسدتگاه
هنةواروپایی آنها نپرداختهانة ،به ویژه اینکه به سایر مدواردی کده  /ɫ/و  /l/در کدردی از آنجدا سرچشدمه
میگیرد ،اشاره نکردهانة ،در نوشتار پیش رو بهطور امع خاستگاه تاریخی  /ɫ/و  /l/در کردی و همچندین
تفاوت هرکةام از منظر خاستگاه تاریخی و نیز قرار گرفتن در بافت واژه ،با ارائة واژههای نمونه برای هدر
مورد ،بررسی و مشخّص میشود.
 -2روش پژوهش
در پژوهش حاضر با ارائه و بررسی تاریخی بیست واژه از زبان کردی بهمنزلة نمونه (شامل اسدم ،صدفت
و ماد فعل) که دارای واجهای  /ɫ/و  /l/هستنة ،بده فرایندة تحدوّالت صدورتگرفتده در واژههدای مدورد
بررسی از صورتهای فرضی و بازسازیشةه در زبان هنةواروپایی و دگرگدونیهدای صدورتگرفتده در
گرر از دور باستان تا دور نو و صورت مو ود در کردی که از شداخة گدویشهدای ایراندی ندو شدمال
غربی است ،پرداخته و واجهای  /ɫ/و  /l/در کردی بررسی میشود .دادههای زبانهدای باسدتانی براسداس
روش کتابخانهای و دادههای زبان کردی از راه مصاحبة میةانی بهصورت پرسش از گویشدوران کردزبدان
و نیز شمّ زبانی نگارنةه بهمثابة گویشور کردی افزون بدر مندابع مکتدوب اسدتفاده شدةه اسدت ،واژههدای
کردی برگرفته از فرهنگ فارسی  -کردی مردوخ (مردوخ )1931 ،است.
آوانویسی دادههای زبانهای باستانی و گویشدی بده فوندت و قلدم (راید در آوانویسدی زبدانهدای
باستانی)  TITUS Cyberbit Basicانجام شةه است و مواردی که با نشانة سدتاره * مشدخص شدةهاندة،
صورتهای فرضی یا بازسازی هستنة.
 -3تحلیل دادهها
ازآنجاکه در نوشتار پیش رو ،خاستگاه واجهدای  /l/و  /ɫ/در کدردی از منظدر تحدوّالت تداریخی بررسدی
1. D. N. MacKenzie
2. L. Paul
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میشود ،نخست ادوار زبانهای ایرانی معرّفی میشود و سپس ویژگیهای وا ی هرکةام از واجهدای /l/

و  /ɫ/در کردی با ارائة فتهای کمینه که بر واجبودن آنها داللت میکنة ،بها مال سخن گفته میشود:
زبانهای آریایی رای در ایران و هنة ،شاخهای از خانواد بزرگ زبانهای هنةواروپایی 1را تشدکیل
میدهة و همة زبانهای آریایی بازمانة زبان آریایی آغدازین هسدتنة ،آریدایی آغدازین زبدان گروهدی از
مها ران هنةواروپایی بود که در حةود هزار سوم پیش از میالد از همنژادان خود ةا و در دشدتهدای
آسیای مرکزی ساکن شةنة (رضایی باغبیةی3 :1113 ،؛ لهمدان .)68 :1331 ،1زبدانی را کده اقدوام ایراندی
پس از ةایی از همنژادان خویش استفاده میکردنة ،میتوان ایرانی آغدازین ،ایراندی مشدتر یدا ایراندی
باستان نامیة .این زبان درواقع مادر همة زبانهایی است که باعنوان زبانهای ایرانی مدیشناسدیم (رضدایی
باغبیةی .)13 :1113 ،زبانهای ایرانی به سه دور ایرانی باسدتان (از آغداز نگدارش تدا سدةههدای  9و 2
ق.م ،).ایرانی میانه (از سةههای  9و  2ق.م .تا  8و  3م .و کمی پس از آن) و ایرانی نو (از سدةههدای  8و
 3م .تاکنون) تقسیم میشدونة (اشدمیت 1383 ،9الد 16 :؛ ویندةفور .)5 :1113 2،فارسدی میانده (شداخة
نوب غربی )5و پارتی (شاخة شمال غربی) ،شاخة غربی زبانهای ایرانی دور میانه را تشکیل میدهندة
(شروو136 :1113 ،6؛ زونةرمان .)116 :1383 ،7از سال ( )867برابر با ( )152هجدری تدا بده امدروز نیدز
دور

ةیة زبانهای ایرانی بهشمار میرود (ابوالقاسمی.)111 :1981 ،
براساس آواشناسی تاریخی ،گویشهای ایرانی نو غربی نیز ماننة زبانهای ایرانی میاندة غربدی ،بده دو

شاخة شمال غربی و نوب غربی تقسیم میشونة ،زبان و گویشهایی که تحوّل تاریخی آواهدای آنهدا
به تحوّل تاریخی آواهای زبان پارتی شبیه است ،به شاخة شمال غربی تعلّدق دارندة (رضدایی بداغبیدةی،
 .)181 -181 :1113کردی در شاخة ایرانی ندو شدمال غربدی دای دارد (کدامری97 :1387 ،8؛ هیدگ،3
 .1خانواد زبانهای هنةواروپایی قسمت بیشتر اروپا ،سراسر ایران و آسیای مرکزی به سمت ندوب آسدیا را پوشدش مدیدهدة
(کامری11 -11 :1111 ،؛ فورستون .)1112 ،آنچه امروزه تحت عنوان خانواد زبانهای هنةواروپایی شناخته مدیشدود ،مجموعدة
بازمانةگان زبانی واحة به نام هنةواروپایی آغازین است که سخنگویان آن در فاصلة سدالهدای  9611 -2511ق.م .مدیزیسدتنة
(کریستال136 :1387 ،؛ تراس 119 :1333 ،؛ رضایی باغبیةی.)2 :1113 ،
2. W. P. Lehmann
3. R. Schmitt
4. G. Windfuhr
 .5زبان فارسی نو بازمانة فارسی میانه است (شروو )136 :1113 ،و اساس زبان فارسی میانه ،زبدان فارسدی باسدتان یعندی زبدان
کتیبههای دور هخامنشی است (اشمیت 1383 ،ب .)87 :این شاخة زبانی در گروه زبانهای ایرانی نوب غربی ای دارد.
6. P. O. Skjærvø
7. W. Sundermann
8. B. Comrie
9. G. Haig
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 .)8 :1112م کاروس )587 :1113( 1معتقة است که ازنظدر زبدانشدناختی ،کدردی ،در کدل ایگداهی
بینابین در میان گویشهای ایرانی نو غربی شاخة شمالی و نوبی دارد .با تو ّده بده تحدوّالت وا دی از
ایرانی باستان به ایرانی میانة (شمال غربی) که گویشهای نو ایرانی (شمال غربی) از آنها دةا شدةهاندة
(ارانسکی ،)991-991 :1958 1،در پژوهش حاضر براساس فراینة صورت گرفته بده دور ندو در کدردی،
خاستگاه واجهای  /ɫ/و  /l/در کردی بررسی تاریخی میشود.
و ود هرکةام از واجهای  /l/و  /ɫ/در بافتهای گوناگون واژه در کدردی سدب

ایجداد تغییدرات معندایی

میشود ،استفاده از « فت کمینه» ازنظر واجشناسان ثابدت مدیکندة کده دو آوا درواقدع دو واج متفداوت
هستنة (آرالتو« 86 :1982 9،پدانویس») ،بدةین منظدور در ابتدةا بدرای دو واج  /l/و  /ɫ/در کدردی « ،فدت
کمینه» ارائه میشود « ،فت کمینه» در دو قسمت برای هرکةام ،نخست برای واج  /l/در ایگداه آغدازی
و میانی و پایانی واژه و سپس برای واج  /ɫ/ارائه میشود:
الف :واج  /l/لثوی ،کناری 0،واکدار

در ایگاه آغازی واژه« /leč/ :/m/˷ /l/ :ل » « :/meč/مُچ»
در ایگاه میانی واژه« /mila/ :/w/ /l/ :میله» « :/miwa/میوه»
در ایگاه پایانی واژه« /tül/ :/k/ /l/ :تَرکه» « :/tük/مُو ،پُرز»
ب :واج  /ɫ/لثوی ،کناری ،واکدار ،نرمکامیشده
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در ایگاه آغازی واژه :در کردی واج  /ɫ/در ایگاه اول واژه نمیآیة (در این مورد نگاه کنیة بده بندة -1
 -9-1ال ).
در ایگاه میانی واژه:
« /kaɫâw/ :/w/˷ /ɫ/کاله» « /kawâw/کباب»
« /gaɫâ/ :/y/˷ /ɫ/برگ» « /gayâ/گةا»
در ایگاه پایانی واژه:
« /weɫ/ :/ř/˷ /ɫ/رها» « /weř/گی »
1. E. McCarus
2. Y. M. Aransky
3. A. Arlotto
4. lateral
5. velarized
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« /goɫ/ :/l/˷ /ɫ/گُل» « /gol/کثی »
« /koɫ/ :/l/˷ /ɫ/کوتاه» « /kol/کُنة»
« /kaɫ/ :/l/˷ /ɫ/بُز نَر» « /kal/خالی»
« /duɫ/ :/l/˷ /ɫ/دَلو» « /dul/آلت تناسلی پسربچه»
« /qoɫ/ :/l/˷ /ɫ/سرچشمه» « /qol/پا»
« /gaɫ/ :/l/˷ /ɫ/رانهای پا» « /gal/گلّه»
« /paɫ/ :/l/˷ /ɫ/اصطالحی در بارنةگی» « /pal/کم  ،یاری»
واژههایی برای نمونه از زبدان کدردی کده دارای واجهدای  /ɫ/و  /l/هسدتنة ،انتخداب شدةنة ،سدپس
براساس اصول بررسی تاریخی ،تحلیل و بررسی واژههای انتخابی از صورت فرضی زبدان هندةواروپایی
آغاز شة تا به دور نو و صورت مو ود در کردی رسیةیم ،سپس در آخر در ةولی ةاگانه ،خاسدتگاه
هرکةام از واجهای  /ɫ/و  /l/به همراه فراینةهای صورتگرفته در مورد خوشههدای باسدتانی در گدرر بده
دور نو در کردی به تفکی

مشخّص شة .درادامه ،رونة بررسی تاریخی صورت گرفته ارائه میشود:

 -3-1بررسی تاریخی واج  /l/در زبانهای ایرانی

به منظور بررسی تاریخی خاستگاه واج  /ɫ/و  /l/در کردی ،بایة از تحوّالت وا ی صدورتگرفتده از زبدان
هنةوراوپایی آغاز شةه و فراینة تحوّالت رخداده در گرر به ایرانی باستان و ایرانی میانه (شمال غربدی) و
در دور نو در کردی که خود در شاخة ایرانی نو شمال غربی است ،بررسی شود:
واجهای زبان هنةواروپایی به سه گروه واکهها ،همخوانها و بازخوانها تقسیم میشدونة (آرالتدو:1982 ،
 .)118بازخوانها واجهایی هستنة کده مدیتوانندة نقدش واکده و همخدوان داشدته باشدنة ،در میدان ایدن
بازخوانها * و * کاربرد واکه و  *rو  *lکاربرد همخدوان دارندة (آرالتدو196-195 :1982 ،؛ بدیکس،1
198 :1111؛ بومهارد.)26 :1118 ،1
 /l/هنةواروپایی آغدازین در آریدایی آغدازین بده  /r/تغییدر یافتده اسدت (کندت .)117§ :1351 ،9در
بسیاری از زبانهای ایرانی  lدرنتیجة تحوّالت بعةی ظاهر مدیشدود :در شداخة ایراندی غربدی *rd :بده l
1. R. Beekes
2. A. R. Bomhard
3. R. G. Kent
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(« sāl < ćarda-سال») تبةیل میشود( 1کدانترا285 :1117 ،1؛ گدری)725§ :1365 ،9؛ امّدا در زبدانهدای
ایرانی مواردی دیةه میشود که  lدر آنها ادامة هنةواروپایی *l :است :اگرچه در پارتی ،هندةواروپایی*l :
به  rتبةیل میشود« rwž < leu os ،روز» ،در برخی واژهها بدهصدورت  lنمدود مدییابدة :پدارتیlarz- :

«لرز» < هنةواروپایی( *h1le-h1li - :کانترا .)286 :1117 ،هنةواروپایی > lei h- :کدردی« lesin :لشدتن»
(پوکرنی668 :1353 ،2؛ هوبشمان36 :1835 ،5؛ کوبایاشی125 :1112 ،6؛ لوبوتسکی.)1878 :1118 ،7
 -3-2بررسی تاریخی تحوّل خوشههای باستانی به  /l/و  /ɫ/در کردی

توالی هنةواروپایی آغازین *rd(h) :و ) r (hدر ایراندی آغدازین بده *rdو  rźتحدوّل مدییابدة (پداول،
)1118؛ و خوشههدای ایراندی آغدازین *rz/rd ،*r/ t ،*r/ d ،*r/ ź :و نیدز تدوالی *rdz :و  * dzدر دور
میانه در زبان پارتی بهصورت توالی « zirδ( rz/rδدل»« burz ،بلنة») و « sārār( rساالر») نمدود مدییابدة

8

(هوبشمان191 :1835 ،؛ مکنزی77 :1361 ،؛ پاول1118 ،؛ وینةفور13 ،13 :1113 ،؛ م کداروس:1113 ،
531؛ کاتکارت89 ،26 :1115 ،3؛ گری.)732§ :1365 ،
 .1در بیشتر زبانهای ایرانی همچون اوستا و فارسی باستان نیز ،تقابل بین  rو  lاز بدین رفتده اسدت (کدانترا .)285 :1117 ،بدرای
نمونه هنةواروپایی آغازین« *sol o- :همه» > در فارسی باستان بهصورتharuva- :؛ نمود مدییابدة و هندةواروپایی آغدازین:
 > *leuqosدر فارسی باستان بهصورتrauca :؛ در کتیبهها مشاهةه میشود ،در وامگیری  /l/اصلی در فارسدی باسدتان بده /r/
تبةیل میشود :صورت اکّةی ar-ba-ʼ-il :در فارسی باستان بهصورت« Arbairā :اربل» ذکر میشود؛ و صدورت اکّدةیbab- :
 iluدر فارسی باستان بهصورت « Bābiru-بابل» تحوّل مییابة .در مواردی که کاربرد کمتری دارنة /l/ ،باقی میمانَة ،برای مثدال
در موارد « Halditaهلةیتَ (اسم فردی ارمنی)»« Labnāna- ،لبنان»« Dubāla- ،دوبالَ (ناحیهای در بابل)»« Izalā- ،ناحیدهای
در آشور» مشاهةه میشود که  /l/باقی میمانة (کنت .)117§ :1351 ،تمام موارد یادشةه در مورد فارسی باستان بیانگر این اسدت
که در فارسی باستان ،واج  /l/و ود نةارد .واج  /l/در دستگاه وا ی اوستایی نیز حدر

شدةه اسدت و در فارسدی باسدتان تنهدا

وا ی حاشیهای است و در چنة نام خاص بیگانه دیةه میشود ،امّدا و دود واژههدایی همچدون « lištanلشدتن» و «لیسدیةن» ،در
فارسی نو و حتّی نام خاص « Lak-šá-رخش» در الواح ایالمی تخت مشیة (کده برگرفتده از  Laxšá-ایراندی اسدت) گدواهی
میدهة که دست کم در یکی از گونههای ایرانی باستان واج  /l/نیز و ود داشته است (مایرهوفر11 :1383 ،؛ اشدمیت 1383 ،ب:
31 -31؛ رضایی باغبیةی.)59 :1113 ،
2. A. Cantera
3. L. H. Gray
4. J. Pokorny
5. H. Hübschmann
6. M. Kobayashi
7. A. Lubotsky
 -8توالی « θard( rdسال») در فارسی باستان ،در گرر به دور میانه بهصورت واج « sāl( /l/سال») در فارسی میانه تحوّل یافتده
است (ابوالقاسمی.)16-15 :1978 ،
9. C. A. Cathcart
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 -3-2-1واج /l/

در مورد واج  /l/با تو ه به موقعیت ایدن واج در بافدت واژه ،بررسدی و تحلیدل واژههدای نمونده در دو
قسمت ةاگانه انجام میشود:
الف :واج  /l/در بافت آغازی واژه

( *lدر بافت آغازی واژه) در هنةواروپایی که در ایرانی باسدتان مدادر بده ( *r-در ایگداه آغدازی واژه)تحوّل مییابة ،در دور نو در کردی در تمامی موارد بهصورت واج ( /l-/در موقعیت آغدازی واژه) آمدةه
است؛ در کردی واج  /ɫ/هیچگاه در بافت آغازی واژه کاربرد نةارد؛ به منظور بررسی این فرایندة مدیتدوان
واژههای (« liwل »« les-in ،لشتن»« laqa ،لگة») را برای نمونه در این مورد بیدان کدرد ،درادامده فرایندة
صورتگرفته در هرکةام از نمونههای ارائهشةه از دور باستان به نو بررسی میشود:
« liwلب» :هنةواروپایی > *leb- :ایراندی باسدتان( *lap- :از )*rap-؟ (پدوکرنی652 :1353 ،؛ هوبشدمان،
.)169 :1835

1

« les-inلشتتتن» :هنددةواروپایی( *lei h- :پددوکرنی668 :1353 ،؛ هوبشددمان36 :1835 ،؛ کوبایاشددی،
125 :1112؛ کانترا > )286 :1117 ،ایرانی باستان *rišta- :از ریشدة « raiz-لشدتن» (حسنةوسدت:1939 ،
§.)2696
« laqaلگد» :هنةواروپایی > *lek -to- :ایرانی باستان( *rakata- :حسنةوست.)2659§ :1939 ،
مثالهای (« liwل »« lesin ،لشتن» و « laqaلگة») که برای نمونه پیشتر ارائده و بررسدی شدةهاندة،
فراینة  /l-/آغازی واژه از زبان هنةواروپایی تا دور نو در کردی را نشان میدهدة .در تمدامی مدوارد بداال
دیةه میشود که  *l-هنةواروپایی (در بافت آغازی واژه) ،در ایرانی باستان مدادر بده واج ( *r-در ایگداه
آغازی واژه) تحوّل مییابة و در دور نو در کدردی در تمدامی مدوارد بدهصدورت واج ( /l-/در موقعیدت
آغازی واژه) نمود مییابة .در نمونههای مورد بررسی دیةیم واج  /l/در کردی با  *lهنةواروپایی برابدری
میکنة .افزون بر بررسی خاستگاه  /l-/آغازی واژه در این نمونهها ،این مشخصه نیز روشن مدیشدود کده
در بافت آغازی واژه در کردی /ɫ/ ،هیچوقت بهکار نمیرود.
برای مثالهای ارائهشةه ،از منظر ایگاه واجهای  /ɫ/و  /l/در بافت واژه نیز میتوان قاعة زیر را نوشت:
 .1صورتهای مو ود این واژه در ایرانی میانة نوب غربی بةینصورت است :فارسی میانه( lab :مکندزی ،)51 :1371 ،پازندة:
( lawهوبشمان .)169 :1835 ،هوبشمان ( )162 :1835معتقة است که در اینجا  *lهندةواروپایی در ایراندی باسدتان بده  *rو در
دور میانه به  lتحوّل مییابة.
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قاعة (:)1
/l/ ∕ # −
]کناری [+

قاعة باال نشان میدهة که ازنظر قرار گرفتن واجهای /ɫ/و  /l/در بافت واژه در کدردی ،فقد

واج /l/

میتوانة در بافت آغازی واژه بیایة؛ بهعبارت دیگر ،واج  /ɫ/هیچگاه در بافت آغازی واژه کاربرد نةارد.
ب :واج  /l/در بافت غیر آغازی واژه

در بافت غیر آغازی واژه ،در مواردی واج  /l/در کردی با  *lهنةواروپایی برابری مدیکندة و در مدواردی
نیز حاصل از فراینة تحوّل خوشة  -rzباستانی در گرر به دور نو در کردی است؛ در این مورد مدیتدوان
واژههای زیر را برای نمونه بیان کرد« kal :خالی»« :bal ،بلندة»؛ و ( :hel-مداد مضدار «هدل)»-؛ درادامده
تحوّل هرکةام از موارد یادشةه از ایرانی باستان به دور نو بررسی میشود:
« kalخالی» :هنةواروپایی« *kele o- :کَل ،کچل» (حسنةوست.)2151§ :1939 ،

1

در این مورد نیز دیةه میشود که واج  /l/در کردی با هنةواروپایی  *lبرابری میکنة.
« 2balبلند» :از « barz-بلنةشةن /بلنةبودن» .از صدورت هندةواروپایی آغدازینbherĝh- :

*bh ĝh-/

«بلنة» (کندت111 :1351 ،؛ فورسدتون)181 :1112 ،9؛ ایراندی آغدازین( *b ź- :کاتکدارت)192 :1115 ،؛
ایرانی باستان *b zā :حالت نهادی از ( *b zant-صفت دارندةگی) «بلندة» (نیبدرگ)51 :1372 ،2؛ مدادی:
 *b z-در ( *b ziya-اشمیت 1383 ،ب.)88 :

5

در کردی پس از تحوّل خوشة  rzبه همخوان  ،lبا اینکه همخوان  lدر موقعیت بعة از همخوان لبدی
 .1صورت اوستایی این واژه بهشکل « kaurvaکَل ،بیمو» آمةه است (بارتلمه.)256 :1361 ،
 .1این واژه در کُردی به هر دو صورت نمود مییابة )1( :صورت باستانی واژه بهصورت (« )barzبلنة» حفد شدةه اسدت)1( .
خوشة  -rzبه  lتحوّل یافته است« )bal( :بلنة» .در این موارد آرالتو ( )17 :1982معتقة است که گویشهای محلّی غیر مکتدوب،
بیشتر صورتهای دورههای باستانی یا میانه را در خود حف میکننة .در مدورد ایدن واژه شداهة هدر دو صدورت تحدوّل خوشدة
باستانی به  lو نیز حف خوشة  rzبا حف صورت اصلی واژه در گرر به دور نو در کُردی هستیم.
3. B. W. Forston
4. H. S. Nyberg
 .5صورتهای مو ود این واژه در زبانهای ایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی باستان و میانه شاخة نوب غربی بهصورت ذیل
آمةه است :اوستایی« barəz- :بلنة» (بارتلمه)323 :1361 ،؛ فارسدی باسدتان bard- :در اسدم خداص ( bardiya-کندت:1351 ،
111؛ کاتکارت)89 :1115 ،؛ فارسی میانه« buland :بلنة» (مکنزی« borz ،)11 :1371 ،بلنة» (مکنزی« burz ،)13 :1371 ،بلنة»
(نیبرگ.)51 :1372 ،
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قرار دارد ،همان صورت  ba-حف میشود.

1

 helماد مضار  :از ریشة « √hrzهشتن ،رها کدردن» (مکندزی ،)78 :1361 ،در کدردی پیشدونةهایفعلی به آغاز فعل اضافه میشونة و  h-آغازی واژه حر میشود؛ برای مثال در ةول ( )1صر فعدل
امر دومشخص مع از ( hel-ماد مضار «هل )»-ارائه میشود:
جدول ( .)1ساخت فعل امر از مادة مضارع hel-
«بهلیة ،بگراریة ،ا ازه بةهیة»

be + hel- en → bilen
شناسة  1شج - .هل -پیشونة فعل

هنگام افزودن پیشونة فعلی  ،be-همخوان  hکه پس از واکة کوتاه قرار میگیرد ،حر میشدود ،بدا ایدن
حر  ،وزن هجا کمتر میشود و واژه به منظور بران وزن ازدسترفتة خدود بده راهکارهدای گونداگون
میپردازد؛ بنابراین در اینجا ابتةا حر همخوان سایشی چاکنایی رخ میدهة و پس از آن ،تغییر ایگداه
واکه انجام میشود:
(نیامة) na hât ⁓ naât ⁓ nât
(نراشت) na hišt ⁓ naišt ⁓ nayšt → neyšt

در مددورد حددر همخددوان  hو تغییددر ایگدداه واکدده ،نگدداه کنیددة بدده ← (م د کدداروس:1113 ،
1،9،1،8§/538؛ فتاحی.)1933 ،
صورتهای این واژه از زبان هنةواروپایی به بعة بهصورت زیر است:
1

هنددةواروپایی آغددازین« *sel - :ولکددردن /رهدداکردن» ریکددس ()518 :1111؛ هنددةواروپایی*sel - :

(پوکرنی)311 :1353 ،؛ ایرانی آغازین« *h dza- :هل( -هشتن)» (رضایی باغبیدةی)189 :1113 ،؛ ایراندی
باستان« *h z- :رهاکردن»؛ مادی( *h za- :رضدایی بداغبیدةی)189 :1113 ،؛ پدارتی« hirz- :رهدا کدردن،
هشتن» (گیلن28 :1393 ،9؛ بویس51 :1377 ،2؛ رضایی باغبیةی.)189 :1113 ،

5

 .1ایرانی باستان در ایرانی میانة غربی پس از همخوانهای لبی به  urتبةیل میشود :پهلدوی اشدکانی تُرفدانی)purr, murd( :
(ابوالقاسمی.)7 :1978 ،
2. H. Rix
3. A. Ghilain
4. M. Boyce
 .5صورتهای مو ود این واژه در زبانهای ایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی باستان و میانة نوب غربی بدةینصدورت آمدةه
است :اوستایی( harəz- :بارتلمه)1731 :1361 ،؛ فارسی باستان( *harda- ،[*h da-] :رضایی باغبیةی)189 :1113 ،؛ فارسدی
میانة ترفانی« hil- :رها کردن ،هشتن» (بویس)51 :1377 ،؛ فارسی میانه(hil- :نیبرگ111 :1372 ،؛ مکندزی .)29 :1371 ،خوشدة
 *rzو  *rdباستانی در پارتی باقی مانةه است ،امّا در فارسی میانه به  lتبةیل شةه است (مکنزی77 :1361 ،؛ گری،133 :1365 ،
732 ،728§§/117؛ ابوالقاسمی15 :1978 ،؛ وینةفور.)13 ،13 :1113 ،
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برای مثالهای ارائهشةه و فراینة صورتگرفته میتوان قاعة زیر را نوشت:
قاعة (:)1
r+C → l ∕ V−
– rz → l ∕ V
]کناری [+

قاعة باال نشان میدهة که خوشة  -rzباستانی در گرر از باستان به دور ندو در کدردی مطدابق مدوارد
ارائهشةه در بافت پایانی واژه بعة از واکة هسته به واج  /l/تحوّل یافته است.
ةول ( )1خاستگاه تاریخی واج  /l/را در کردی مطابق نمونههای بررسی شةه نشان میدهة:
جدول ( .)2خاستگاه تاریخی واج  /l/در کردی
هنةواروپایی > *leb- :ایرانی باستان مادر( *lap- :از )*rap-؟ > کردیliw :
هنةواروپایی > *lei h- :ایرانی باستان مادر > *rišta- :کردیlesin :
هنةواروپایی > *lek -to- :ایرانی باستان مادر > *rakata- :کردیlaqa :
هنةواروپایی > *kele o- :کردیkal :
هنةواروپایی > *sel - :ایرانی باستان مادر > *h z- :کردیhel- :
هنةواروپایی >*bh ĝh-/ *bherĝh- :ایرانی باستان مادر > *b z- :کردیbal :

 -3-2-2واج /ɫ/

منشأ واج  /ɫ/در کردی در گرر از هنةواروپایی به دور نو در کردی بهصورت زیر است:
(( *l )1در ایگاه غیر آغازی واژه) در هنةواروپایی که در ایرانی باستان مادر به  *rتحدوّل مدییابدة ،در
دور نو در کردی به واج  /ɫ/تبةیل میشود ،در ایدن مدورد واژههدای زیدر بدرای نمونده ارائده و بررسدی
میشونة:
« baɫgبتتر » :هنددةواروپایی :از صددورت ( * el-حسنةوسددت)766§ :1939 ،؛ ایرانددی آغددازین:
« * arkaبرگ» (کاتکارت)91 :1115 ،؛ ایرانی باسدتان« *varka- :بدرگ» (حسنةوسدت)766§ :1939 ،؛پارتی« wrgr :برگ» (نیبرگ)119 :1372 ،؛ پارتی مدانوی« wargar :بدرگ» (دورکدین -ماینسترارنسدت،1
.)925 :1112

1

1. D. Durkin-Meisterernst
 .1صورتهای مو ود این واژه در زبان اوستایی از زبانهای ایرانی باستان شاخة شرقی و فارسدی میانده در شداخة ایراندی میاندة
نوب غربی بةینصورت اسدت :اوسدتایی« varǝ a- :بدرگ» (بارتلمده1967 :1361 ،؛ گدری)81§/97 :1365 ،؛ فارسدی میانده:

]« warg [wlgبرگ» (مکنزی87 :1371 ،؛ گری.)81§/97 :1365 ،
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در مثال باال دیةه میشود که هنةواروپایی  *lکه در ایراندی باسدتان و ایراندی میاندة غربدی بده واج r
تحوّل مییابة ،در دور نو در کردی به واج  /ɫ/تبةیل میشود.

« koɫکوتاه» :هنةواروپایی آغازین( *k H- o- :مایرهوفر > )977 :1331 1،ایراندی باسدتان*kur a- :

(طاهری.)111 :1931 ،
چنانکه دیةه شة ،هنةواروپایی * که در ایرانی باسدتان بده واج  rتحدوّل مدییابدة ،در دور ندو در
کردی به واج  /ɫ/تبةیل میشود.
« žâɫaژاله» :هنةواروپایی :از صورت « *gel-سرد ،ی زده ،منجمة» (حسنةوست.)1865§ :1939 ،
در این مثال نیز هنةواروپایی  *lدر دور نو در کردی بهصورت واج  /ɫ/تحوّل مییابة.
( * d ،* t )1و  * zباستانی در گرر به دور نو در کردی به واج  /ɫ/تحوّل مدییابدة ،دربدار ایدن فرایندة
واژههای (« weɫkگُرده ،کلیه»« piɫ ،پُل»« sâɫ ،سال»« bāɫ ،بال»« deɫ ،دل»« sepeɫ ،استُررز»« kaɫ ،کَدل ،بُدز
نَر»« aɫak ،غربال»« goɫ ،گُل»« nâɫ-in ،نالیةن» و « mâɫ-inمالیةن») برای نمونه بررسی میشونة:
« weɫkگُرده ،کلیه» :هنةواروپایی( * -tko- :حسنةوست)766§ :1939 ،؛ ایراندی آغدازین* tka- :

(کاتکارت)196 ،91 :1115 ،؛ ایرانی باستان( *v tka- :حسنةوست.)871§ :1939 ،

2

در واژ « :weɫkگُرده ،کلیه» ،خوشة باستانی  * tدر گرر به دور نو در کدردی ،بده  /ɫ/تحدوّل یافتده
است.
« piɫپرل» :هندةواروپایی( *p -tu- :پدوکرنی817 :1353 ،؛ مدایرهوفر > )85 :1336 ،ایراندی باسدتان:
( *p -tuحسنةوسدت > )711 :1939 ،پدارتی مدانوی( purt, purd? :دورکدین -ماینسترارنسدت:1112 ،.)187
در این نمونه در دور نو در کردی فراینة تحوّل خوشة باستانی به  /ɫ/بدا کشدیةگی واکدة پدیش از آن
(تغییر ایگاه واکه) همراه است.
« sâɫسال» :هنةواروپایی« * el- :سرد ،سدردبودن» (حسنةوسدت > )1312 :1939 ،ایراندی باسدتان:
( ćardaکانترا285 :1117 ،؛ گری > )728§ :1365 ،پدارتی( sār :نیبدرگ)171 :1372 ،؛ پدارتی مدانوی:( sārدورکین -ماینسترارنست.)915 :1112 ،

9

1. M. Mayrhofer
 .1صورتهای مو ود این واژ در زبان اوستایی و فارسی میانه بةینصورت است :اوستایی« :vǝrǝδ a- :کلیه» (بارتلمه:1361 ،
)1211؛ فارسی میانه« :gurdag :گُرده ،کلیه» (مکنزی.)98 :1371 ،

 .9صورتهای مو ود این واژه در زبان فارسی باستان و فارسی میانه بةینصورت آمةه است :فارسدی باسدتان( θard- :کندت،
 ،)188 :1351فارسی میانة زردشتی( sāl :نیبرگ171 :1372 ،؛ مکنزی.)79 :1371 ،
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چنانکه دیةه شة ،خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود و واکة پدیش
از آن کشیةه میشود و تغییر ایگاه واکه صورت میگیرد.
« bāɫبال» :ایرانی باستان( *varda- :حسنةوست.)652§ :1939 ،

1

در واژ « bāɫبال» ،خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود و واکة پدیش
از آن کشیةه میشود و تغییر ایگاه واکه صورت میپریرد.
« deɫدل» :هنةواروپاییh d- :

«دل» > در آریایی بهصدورت« ź d- :دل» (کاتکدارت)11 :1115 ،

> در ایرانی باستان مادر« *d d- :دل» > در پدارتی« zyrd :دل» (نیبدرگ)69 :1372 ،؛ و در پدارتی مدانوی
بهصورت zirδ :آمةه است (دورکین -ماینسترارنست.)988 :1112 ،

2

همچنانکه دیةه شة ،خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود.
« sepeɫاسُررز» :ایرانی آغازین( *sp źan- :کاتکارت.)78 ،22 ،91 :1115 ،

9

صورت این واژه در کردی بهشکل  sepeɫحاصل از فراینة تبةیل خوشة باستانی  źبده  ɫدر گدرر بده
دور نو در کردی است.
« kaɫکَل ،برز نَر» :ایرانی باستان( *karda- :حسنةوست.)2151§ :1939 ،
در مثال باال نیز دیةه میشود که خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود.
« aɫakغربال» :ایرانی باستان( *hardaka- :حسنةوست.)222§ :1939 ،
در این مورد نیز خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود.
« goɫگُل» :ایرانی باستان( *v da- :حسنةوست > )2258§ :1939 ،در پارتی بدهصدورت « wārگُدل»
آمةه است (دورکین -ماینسترارنست.)995 :1112 ،

2

 .1صورت این واژه در فارسی میانه بهصورت « bālagبال» آمةه است (مکنزی.)17 :1371 ،
 .1صورت این واژه در فارسی میانه بهصورت زیر است :فارسی میانه( dil :مکنزی .)16 :1371 ،در فارسدی میانده خوشدة  dبده
کناری  lتحوّل مییابة« dil :دل».
 .9صورتهای مو ود این واژه در زبانهای ایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی میانة نوب غربی بدهصدورت زیدر آمدةه اسدت:
اوسددتایی« spǝrǝzan- :اسددپُرز» (بارتلمدده« spǝrǝza- ،)1619 :1361 ،اسددپُرز» (گددری)877§/119 :1365 ،؛ فارسددی باسددتان:
( *sprza-/ sprdaهوبشمان( 111 :1835 ،پانویس))؛ فارسی میانه« spul, spurz :اسپُرز» (مکنزی)76 :1371 ،؛ فارسی میاندةترفانی« ispurzīgēn? :اسپُرزی» (دورکین -ماینسترارنست.)87 :1112 ،
 .2صورت اوستایی این واژه ( varǝδa-بارتلمه )1963 :1361 ،و در فارسی میانه بدهصدورت « gulگُدل» آمدةه اسدت (مکندزی،
.)98 :1371

10
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در مثال باال نیز خوشة باستانی  * dدر گرر به دور نو در کردی به  ɫتبةیل میشود.
« nâɫ-inنالیدن» :ایرانی باستان ،*narda- :از ریشة « nard-نعره سرزدن» (هوبشمان.)119 :1835 ،
در این مثال نیز میبینیم که خوشة باستانی  *rdدر گرر به دور نو در کردی بده  ɫتبدةیل مدیشدود و
واکة قبل از آن کشیةه میشود و تغییر ایگاه واکه صورت میپریرد.
« mâɫ-inمالیدن» :ایرانی باستان مادر *mardz- :از ریشة هنةواروپایی( m l - :پوکرنی.)711 :1353 ،
در دور نو در کردی ،توالی ایرانی باستان  *rdzبه  /ɫ/تحوّل مییابة 1و واکة پیش از آن کشدیةه شدةه
است ،درواقع تغییر ایگاه واکة پیش از آن رخ مدیدهدة (کدردی :مداد مضدار  ،mâɫ- :مصدةرmâɫin :

«مالیةن»).
برای مثالهای ارائهشةه و فراینة صورتگرفته میتوان قاعة زیر را نوشت:
قاعة (:)9
r+C → ɫ ∕ V−
– rz/rd/rt → ɫ ∕ V

قاعة باال نشان میدهة که خوشههای  rz/rd/rtباستانی در گرر از باستان بده دور ندو در کدردی مطدابق
موارد ارائه شةه در بافت پایانی واژه ،پس از واکة هسته به واج  /ɫ/تحوّل یافته است .ةول ( )9خاسدتگاه
تاریخی واج  /ɫ/را در کردی مطابق نمونههای بررسی شةه نشان میدهة:
جدول ( .)3خاستگاه تاریخی واج  /ɫ/در دورة نو در کردی
هنةواروپایی > * el- :ایرانی باستان مادر > *varka- :کردیbaɫg :
هنةواروپایی > *k H- o- :ایرانی باستان مادر > *kur a- :کردیkoɫ :
هنةواروپایی > *gel- :کردیžâɫa :
هنةواروپایی > * -tko- :ایرانی باستان مادر > *v tka- :کردیweɫk :
هنةواروپایی > *p -tu- :ایرانی باستان مادر > *p -tu- :کردیpiɫ :
هنةواروپایی > * el- :ایرانی باستان مادر > ćarda- :کردیsâɫ :
ایرانی باستان > *varda- :کردیbāɫ :
هنةواروپاییh d- :

>  > *d d-کردیdeɫ :

ایرانی آغازین > *sp źan- :کردیsepeɫ :
هنةواروپایی >*karda- :کردیkaɫ :
 .1در این مورد نگاه کنیة به بنة 9-1 :در مقالة حاضر.
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ادامة جدول ( .)3خاستگاه تاریخی واج  /ɫ/در دورة نو در کردی
ایرانی باستان مادر >*hardaka- :کردیaɫak :
ایرانی باستان مادرgoɫ > *v da- :
ایرانی باستان مادر > *narda- :کردیnâɫ-in :
هنةواروپایی > m l - :ایرانی باستان مادر > *mardz- :کردیmâɫ-in :

در ةول ( )2تحوّالت تاریخی صورتگرفته از زبان هنةواروپایی تدا دور ندو در کدردی دربدار منشدأ
واجهای  /l/و  /ɫ/بهتفکی

ارائه میشود:
جدول ( .)0فرایند تاریخی منشأ واجهای  /ɫ/و  /l/در کردی
واج /ɫ/
هنةواروپایی( *-l- :غیر آغازی) > ایرانی باستان مادر > *-r- :کردی-ɫ- :
هنةواروپایی > * d :ایرانی باستان مادر > * d :کردیɫ :
هنةواروپایی > * t :ایرانی باستان مادر > * t :کردیɫ :
هنةواروپایی > rĝh/rĝ/ lĝh/lĝ :ایرانی باستان مادر > * z :کردیɫ :
واج /l/

هنةواروپایی( *l- :آغازی) > ایرانی باستان مادر( *r- :آغازی) > کردی( l- :آغازی)
هنةواروپایی( *-l- :غیر آغازی) > ایرانی باستان مادر > *r :کردیl :
هنةواروپایی > rĝh/rĝ/lĝh/lĝ :ایرانی باستان مادر > * z :کردیl :

 -0نتیجهگیری
همچنانکه دیةه شة در زبان هنةواروپایی * نقش بازخوان و  *lنقش همخوان دارد .از پدژوهش حاضدر
چنین نتیجه میشود که واج  /l/در کردی ،به  *lهنةواروپایی برمدیگدردد .مدایرهوفر ( )1383و اشدمیت
( 1383ب) برپایة برخی واژهها به احتمال و ود واج  /l/در یکی از گونههای زبدان ایراندی باسدتان مدادر
اشاره داشتهانة که ادامة  *lهنةواروپایی است (در این مورد نگاه کنیة به پانویسِ مربوط به زیدربخشِ (-1

 )9در نوشتار پیش رو).
همچنین و ود واج  /ɫ/در دور ندو در زبدان کدردی برخاسدته از تحدوّل هندةواروپایی( *-l- :غیدر
آغازی) که در ایرانی باستان مادر به  *-r-تحوّل مییابة و توالی  * dو  * tهنةواروپایی و ایراندی باسدتان
مادر در گرر به دور نو در کردی است.
مشخّص شة که  *l-آغازی بافت واژه در هنةواروپایی کده در ایراندی باسدتان مدادر بده  *r-تحدوّل
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مییابة ،در دور نو در کردی در تمامی موارد بهصدورت واج  /l-/در ایگداه آغدازی واژه کداربرد دارد،
افزون بر این ،ازنظر تفاوتهای کاربرد هرکةام از واجهای  /l/و  /ɫ/در بافتهای گوناگون واژه نیز معلدوم
شة که واج  /ɫ/هیچگاه در بافت آغازی واژه در کردی کاربرد نةارد.
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