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 کردی زبان در /ɫ/ ةشد نرمکامی و /l/ های واج خاستگاه تاریخی بررسی

 1خنجری سلمان

 s.khanj@yahoo.comرایانامه:  ایران. تهران، فرهنگی، مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه باستانی، های زبان و فرهنگ یادکتر. 1

 چکیده اطالعات مقاله

 ی/ در دسدتگاه وا د  ɫ/ شدة  ی/ و نرمکامl/ هایواج یخیتار سرچشمة رو شیدر نوشتار پ مقاله پژوهشینوع مقاله: 

 یخیراستا، خاسدتگاه تدار   نیشةه است. در ا ی( بررسیو  نوب ی)شاخة مرکز یزبان کرد

که در گدرر از باسدتان    هاییخوشه ایواج  یخیتحوّل تار نةیهمراه فرا  / بهɫ/ و /l/ هایواج

شددةه اسددت.  یبررسدد شددونة،یمدد لی/ تبددةɫ/ و /l/ هددایبدده واج ،یدبدده دور  نددو، در کددر

 ندة یو فرا آغداز  ییشدةه از زبدان هندةوراوپا     یبازسداز  هایاز صورت یبررس منظور،نیبة

 هدایی ( با ارائة نمونده غربی )شمال انهیم یرانیباستان و ا یرانای به گرر در دادهتحواّلت رخ

شدةه   یبررسد  یدر گرر به دور  نو در کدرد  گرفتهرتتحواّلت صو از هرکةام ارائه، سپس

 یکدرد  - یشةه در پژوهش حاضر، برگرفته از فرهنگ فارسد ینمونة بررس هایاست. واژه

در  ی/ در کدرد  /lکده واج  شدود یاستةالل م  ستار نی( است. در ا1931مردوخ )مردوخ، 

 -lکده   شدود یمعلوم مد  ست،ا ییهنةواروپا lدارد و ادامة * ییاخاستگاه هنةواروپ یموارد

 کندة، یم یواژه برابر یآغاز گاهیدر  ا ییهنةواروپا -lبا * یواژه در کرد یدر بافت آغاز

 ییهندةواروپا  -l-برخاسدته از *  یدر کدرد  ɫ-که خاستگاه  شودیمشخّص م نیافزون بر ا

. تباستان مادر اس یرانیو ا یینةواروپاه tو * d* یواژه و توال یآغاز ریدر بافت غ

 نیا گاهی ا زیو ن یخی/، از منظر خاستگاه تارɫ/ و /l/ هایواج نیکه ب هاییتفاوت نیهمچن

 .شودمی آشکار دارد، و ود واژه بافت در هاواج

 1933اسفنة  12 :افتیدر خیتار

 1211اردیبهشت  91 تاریخ بازنگری:

 1211خرداد  8 :رشیپذ خیتار

 1211فروردین  1رسی آنالین: دست

  های کلیدی: واژه

 در کردی، /ɫ/و  /l/ های واج

 ،/ɫ/ شة  نرمکامی

 تحواّلت تاریخی،

 .کردی

فصدلنامة مطالعدات   . کدردی زبدان  در  /ɫ/  شدة  نرمکامی و /l/ های خاستگاه واجتاریخی بررسی (. 1211: خنجری، سلمان )استناد

 .18-1(، 1) 11 ،های غرب ایران ها و گویش زبان

 .نویسنةگان ©              ناشر: دانشگاه رازی                                                                          
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 مقدمه -1

 :دارندة  متفاوتی اهخاستگ ،نو دور  به هنةواروپایی زبان از تاریخی بررسی در ،کردی در /l/ و /ɫ/ های واج

*l- به مادر باستان ایرانی در هنةواروپایی، در واژه( )آغازی *r- واج و ود یابة، می تحوّل /l-/ (بافدت  در 

 > «لشدتن » les-in (1) ؛leb* هندةواروپایی:  > «لد  » liw (1) مانندة  یهای واژه در کردی در (واژه آغازی

  lei  پایی:هنةوارو
h
lek* هنةواروپایی: > «لگة» laqa (9) ؛- -to-همچنین ؛ *l آغدازی  غیدر   ایگاه )در 

 همچدون:  کدردی  در هایی واژه در یابة، می تحوّل r* به مادر باستان ایرانی در که نیز هنةواروپایی در واژه(

(1) baɫg «هنةواروپایی: > «برگ * el-(1) ؛ koɫ «آغدازین:  هندةواروپایی  > «کوتاه *k H- o-حکایدت  ؛ 

   دارد. هنةواروپایی  های صورت با کردی در ها واج این برابری از

 بدا  «خدالی » kal واژ  در همچون مواردی در که کردی در واژه یآغاز ریغ بافت در /l/ واج این، بر افزون

kele* هنةواروپایی: رتصو در l* واج o- تحدوّل  فراینة از حاصل که دیگر مواردی در و کنة می برابری 

 مضدار    مداد  (1) و «بودنبلندة » -barz از ،«بلنة» :bal (1) همچون هایی واژه در کردی در ،l به rz خوشة

hel- «ریشة از ،«-له √hrz «،باسدتانی  های خوشه تحوّل فراینة ،این بر افزون ؛«اکردنره هشتن * t، * d 

* و z واج به کردی در نو دور  به گرر در  /ɫ/، (1) همچون یهای واژه در weɫk « ،ایراندی  > «کلیده  گُدرده 

* :نآغازی tka- < :هنةواروپایی * -tko-(1) ؛ piɫ « باسدتان:  راندی ای > «پُدل *p -tu- <  :هندةواروپایی 

*p -tu-(9) ؛ sâɫ «باسدتان:  ایرانی > «سال  ćarda- <  :هندةواروپایی * el- « ،(2) ؛«سدردبودن  سدرد deɫ 

d* مدادر:  باسدتان  ایرانی > «دل» d- «هندةواروپایی  > «دل:   h d- «(5) ؛«دل sepeɫ « ایراندی  > «پُرزاسد 

sp* :نآغازی źan-(6) ؛ kaɫ «،باسدتان  ایراندی  > «نَدر  بُدز  کَل: *karda-(7) ؛ mâɫ-in « ایراندی  > «مالیدةن 

m هنةواروپایی: ریشة از -mardz* باستان: l  بررسدی  و ارائده  مقالده  مدتن  در کده  دیگدری  های نمونه و -

 ،کدردی  وا دی  دسدتگاه  در مو دود  /ɫ/ و /l/ هدای  واج خاسدتگاه  دربار  ای ویژه ایه تفاوت بر شونة، می

 دور  بده  هندةواروپایی  زبان از بررسی در واژه بافت در ها واج این  ایگاه نیز و تاریخی خاستگاه ازمنظر

 داده پاسد   زیدر  پرسش دو به شود می سعی رو پیش نوشتار در شة، گفته آنچه به هتو ّ با دارد. داللت نو

 شود:

 ؟چیست ،کردی وا ی دستگاه در /ɫ/ و /l/ ی ها واج از هرکةام تاریخی خاستگاه -

 دارد؟ و ود واژه وناگونگ های  بافت در /ɫ/ و /l/ ی ها واج از هرکةام کاربرد در هایی تفاوت چه -
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 لودوید   ؛کندة  مدی  یاد کردی در /ɫ/ و /l/ به rd* و rz*باستانی های خوشه تبةیل از (1361) 1مکنزی 

 /ɫ/ و /l/ بده  rź  خوشدة  همچنین و  نوبی و مرکزی کردی در /ɫ/ به rd* خوشة تبةیل به (1118) 2پاول

 کدردی  در /ɫ/ بده  را rd* و rz*باسدتانی  هدای  خوشده  تبةیل (1113) کاروس م  .کنة می اشاره کردی در

 شود. می یادآور

 ایدن  تحدوّل  بده  تنها اامّ ،انة داشته  اشاره rz* و rd* های خوشه تحوّل به یدرست به شة، ذکر که یموارد 

 خاسدتگاه  بده  همچندین  و کنندة  مدی  اشداره   زئیدات  به پرداختن بةون و یکلّ حةّ در هم آن و خوشه دو

 سرچشدمه  آنجدا  از کدردی  در /l/ و /ɫ/ کده  مدواردی  سایر به اینکه ژهیو به انة، نپرداخته ها آن هنةواروپایی

 همچندین  و کردی در /l/ و /ɫ/ تاریخی خاستگاه  امع طور به رو پیش نوشتار در انة، نکرده اشاره گیرد، می

 هدر  برای نمونه یها  واژه ارائة با ،واژه بافت در گرفتن قرار نیز و تاریخی خاستگاه منظر از هرکةام تفاوت

 .شود می صمشخّ و بررسی ،مورد

 پژوهش روش -2

 صدفت  اسدم،  شامل) نمونه منزلة به کردی زبان از هواژ بیست تاریخی بررسی و ارائه با حاضر پژوهش در

 مدورد  ی هدا  واژه در گرفتده  صدورت  تتحدواّل  فرایندة  بده  هستنة، /l/ و /ɫ/  های واج دارای که فعل( ماد  و

 در گرفتده  صدورت  هدای  دگرگدونی  و یهنةواروپای زبان در شةه یبازساز و فرضی های صورت از بررسی

 شدمال  ندو  ایراندی  هدای  گدویش  شداخة  از که کردی در مو ود صورت و نو دور  تا باستان دور  از گرر

 براسداس  باسدتانی  هدای  زبان های داده شود. می بررسی کردی در /l/ و /ɫ/ های واج و پرداخته ،است یغرب

 کردزبدان  گویشدوران  از پرسش صورت به میةانی مصاحبة راه از کردی زبان های داده و ای کتابخانه روش

 هدای  واژه ،اسدت  شدةه  اسدتفاده  مکتدوب  مندابع  بدر  افزون کردی گویشور مثابة هب ارنةهنگ زبانی شمّ نیز و

 .است (1931 )مردوخ، مردوخ کردی - یفارس فرهنگ از برگرفته کردی

 هدای  زبدان  آوانویسدی  در )راید   قلدم  و فوندت  بده  گویشدی  و باستانی های زبان های داده آوانویسی

 اندة،  شدةه  مشدخص  * سدتاره  نشانة با که مواردی و است هشة انجام TITUS Cyberbit Basic باستانی(

 هستنة. بازسازی یا فرضی های صورت

 ها داده تحلیل -3

 بررسدی  تداریخی  تتحدواّل  منظدر  از کدردی  در /ɫ/ و /l/  هدای  واج خاستگاه رو، پیش نوشتار در کهجاآناز
                                                                                                                                                                           
1. D. N. MacKenzie 
2. L. Paul 
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 /l/  هدای  واج از هرکةام ا یو های ویژگی سپس و شود می فیمعرّ ایرانی های ن زبا ادوار نخست شود، می

 شود: می گفته سخن ا مال به کنة، می داللت ها آن بودن واج بر که کمینه های  فت ارائة با کردی در /ɫ/ و

 لیتشدک  را 1ییهنةواروپا یها زبان بزرگ خانواد  از یا شاخه ،هنة و رانیا در  یرا ییایآر یها زبان

 از یگروهد  زبدان  نیآغداز  ییاید آر ،هسدتنة  نیآغداز  ییایآر بانز بازمانة  ییایآر یها زبان همة و دهة یم

 یهدا  دشدت  در و  ةا خود نژادان هم از الدیم از پیش سوم هزار  حةود در که بود ییهنةواروپا مها ران

 یراند یا اقدوام  کده  را یزبدان  (.68 :1331 ،1لهمدان  ؛3 :1113 ،یةیب باغ یی)رضا شةنة ساکن یمرکز یایآس

 یراند یا اید  مشدتر   یراند یا ن،یآغداز  یرانیا توان یم دنة،کر یم استفاده شیخو ژادانن هم از یی ةا از پس

 یی)رضدا  میشناسد  یمد  یرانیا یها زبان عنوانبا که است ییها زبان همة مادر درواقع زبان نیا .ةینام باستان

 2 و 9 هدای  سدةه  تدا  نگدارش  آغداز  )از باسدتان  ایرانی دور  سه به ایرانی های زبان (.13 :1113 ،یةیب باغ

 و 8 هدای  سدةه  )از نو ایرانی و آن( از پس کمی و م. 3 و 8 تا ق.م. 2 و 9 های سةه )از میانه ایرانی (،ق.م.

 )شداخة  میانده  فارسدی  (.5 :1113 2ویندةفور،  ؛16 :الد   1383 ،9)اشدمیت  شدونة  می تقسیم تاکنون( م. 3

 دهندة  می تشکیل را میانه دور  رانیای های زبان غربی شاخة (،یغرب شمال )شاخة پارتی و (5یغرب  نوب

 نیدز  امدروز  بده  تدا  هجدری  (152) با برابر (867) سال از (.116 :1383 ،7زونةرمان ؛136 :1113 ،6)شروو

 (.111 :1981 )ابوالقاسمی، ودر می شمار به ایرانی های زبان  ةیة دور 

 دو بده  غربدی،  میاندة  ایرانی یها زبان ماننة نیز غربی نو ایرانی های گویش تاریخی، آواشناسی براساس 

 هدا  آن آواهدای  تاریخی تحوّل که هایی گویش و زبان شونة، می تقسیم یغرب  نوب و یغرب شمال شاخة

 بیدةی،  بداغ  )رضدایی  دارندة  قتعلّد  یغرب شمال شاخة به است، شبیه پارتی زبان آواهای تاریخی تحوّل به

 ،3هیدگ  ؛97 :1387 ،8)کدامری  دارد  دای  یغربد  شدمال  ندو  ایرانی شاخة در کردی (.181 -181 :1113
                                                                                                                                                                           

 دهدة  یمد  پوشدش  را ایآسد   ندوب  سمت به یمرکز یایآس و رانیا سراسر اروپا، تر شیب قسمت ییهنةواروپا یها زبان خانواد . 1
جموعدة  شدود، م  یمد  شناخته ییهنةواروپا یها زبان خانواد  عنوان  تحت امروزه آنچه(. 1112 ؛ فورستون،11 -11: 1111 ،ی)کامر

 سدتنة یز یمد .م. ق 9611 -2511 یهدا  آن در فاصلة سدال  انیگو است که سخن نیآغازیی واحة به نام هنةواروپا یبازمانةگان زبان
 (.2: 1113 ،یةیب باغ یی؛ رضا119: 1333 تراس ،؛ 136: 1387 ،ستالیکر)

2. W. P. Lehmann 
3. R. Schmitt 
4. G. Windfuhr 

باسدتان یعندی زبدان      ( و اساس زبان فارسی میانه، زبدان فارسدی  136: 1113رسی میانه است )شروو، زبان فارسی نو بازمانة  فا. 5
 . ای دارد یهای ایرانی  نوب غرب (. این شاخة زبانی در گروه زبان87ب:  1383های دور  هخامنشی است )اشمیت،  کتیبه

6. P. O. Skjærvø 
7. W. Sundermann 
8. B. Comrie 
9. G. Haig 



 5 در زبان کردی /ɫ/شدة  و نرمکامی /l/های  بررسی تاریخی خاستگاه واج

 

  ایگداهی  کدل  در ،کدردی  شدناختی،  زبدان  ازنظدر  که است معتقة (587 :1113) 1کاروس م  (.8 :1112

 از وا دی  تتحدواّل  بده  هتو ّد  با دارد.  نوبی و شمالی شاخة غربی نو ایرانی های گویش میان در بینابین

 ةاند  شدةه   دةا  ها آن از (یغرب شمال) ایرانی نو های گویش که (یغرب شمال) میانة ایرانی به باستان ایرانی

 ،کدردی  در ندو  دور  بده  گرفته  صورت فراینة براساس حاضر پژوهش در (،991-991 :1958 1)ارانسکی،

 شود. می تاریخی بررسی کردی در /l/ و /ɫ/ های واج خاستگاه

 معندایی  تغییدرات  ایجداد  سدب   کدردی  در  واژه گوناگون های بافت در /ɫ/ و /l/ های واج از هرکةام و ود

 متفداوت  واج دو درواقدع  آوا دو کده  کندة  مدی  ثابدت  شناسان واج ازنظر «کمینه  فت» از استفاده شود، می

  فدت » ،کدردی  در /ɫ/ و /l/ واج دو بدرای  ابتدةا  در منظدور   بدةین  ،«(پدانویس » 86 :1982 9)آرالتو، هستنة

 آغدازی   ایگداه  در /l/ واج برای نخست ،هرکةام برای تقسم دو در «کمینه  فت» ،شود می ارائه «کمینه

 شود: می ارائه /ɫ/ واج برای سپس و واژه پایانی و میانی و

 دار واک 0کناری، لثوی، /l/ واج :الف

 «مُچ» :/meč/ «ل » /l/ ˷/m/: /leč/ واژه: آغازی  ایگاه در

 «میوه» :/miwa/ «میله» /l/ /w/: /mila/ واژه: میانی  ایگاه در

 «پُرز مُو،» :/tük/ «تَرکه» /l/ /k/: /tül/ واژه: پایانی  ایگاه رد

 5شده نرمکامی دار، واک کناری، لثوی، /ɫ/ واج :ب

-1 بندة  بده  کنیة نگاه مورد این )در آیة نمی واژه اول  ایگاه در /ɫ/ واج کردی در واژه: آغازی  ایگاه در

 .ال ( -1-9

 واژه: میانی  ایگاه در

/ɫ/ ˷/w/: /kaɫâw/ «کاله» /kawâw/ «کباب» 

/ɫ/ ˷/y/: /gaɫâ/ «برگ» /gayâ/ «گةا» 

 واژه: پایانی  ایگاه در

/ɫ/ ˷/ř/: /weɫ/ «رها» /weř/ « گی» 

                                                                                                                                                                           
1. E. McCarus 
2. Y. M. Aransky 
3. A. Arlotto 
4. lateral 
5. velarized 
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/ɫ/ ˷/l/: /goɫ/ «گُل» /gol/ « کثی» 

/ɫ/ ˷/l/: /koɫ/ «کوتاه» /kol/ «کُنة» 

/ɫ/ ˷/l/: /kaɫ/ «رنَ بُز» /kal/ «خالی» 

/ɫ/ ˷/l/: /duɫ/ «دَلو» /dul/ «پسربچه تناسلی آلت» 

/ɫ/ ˷/l/: /qoɫ/ «سرچشمه» /qol/ «پا» 

/ɫ/ ˷/l/: /gaɫ/ «پا های ران» /gal/ «گلّه» 

/ɫ/ ˷/l/: /paɫ/ «ةگیبارن در اصطالحی» /pal/ «، یاری کم» 

 سدپس  شدةنة،  انتخداب  هسدتنة،  /l/ و /ɫ/ هدای  واج دارای کده  کدردی  زبدان  از نمونه برای هایی واژه 

 هندةواروپایی  زبدان  فرضی صورت از انتخابی های واژه  بررسی و تحلیل ،تاریخی یبررس اصول براساس

 خاسدتگاه   ةاگانه،  ةولی در آخر در سپس رسیةیم، کردی در مو ود صورت و نو دور  به تا ةش  آغاز

 بده  گدرر  در باسدتانی  هدای  خوشه مورد در گرفته صورت هایفراینة همراه  به /l/ و /ɫ/ های واج از هرکةام

 شود: می ارائه گرفته  صورت تاریخی بررسی رونة درادامه، شة. صمشخّ تفکی   به کردی در نو ور د

 ایرانی های زبان در /l/  واج تاریخی بررسی -1-3

 زبدان  از گرفتده  صدورت  وا ی تتحواّل از بایة ،کردی در /l/ و /ɫ/ واج خاستگاه تاریخی بررسی منظور به

 و (یغربد  شمال) همیان ایرانی و باستان ایرانی به گرر در داده رخ تتحواّل فراینة و شةه آغاز هنةوراوپایی

   :دشو بررسی است، یغرب شمال نو ایرانی شاخة در خود که کردی در نو دور  در

 :1982 )آرالتدو،  شدونة  می تقسیم ها بازخوان و ها همخوان ها، واکه گروه سه به هنةواروپایی زبان های واج

 ایدن  میدان  در باشدنة،  داشدته  همخدوان  و واکده  نقدش  توانندة  مدی  کده  هستنة هایی اجو ها بازخوان (.118

 ،1بدیکس  ؛196-195 :1982 )آرالتدو،  دارندة  همخدوان  کاربرد l* و r* و واکه کاربرد * و * ها خوانباز

   (.26 :1118 ،1بومهارد ؛198 :1111

/l/ بده  آغدازین  آریدایی  در آغدازین  هنةواروپایی /r/  در (.117§ :1351 ،9)کندت  تاسد  یافتده  تغییدر 

  l بده  rd* غربدی:  ایراندی  شداخة  در شدود:  مدی  ظاهر بعةی تتحواّل درنتیجة l ایرانی های زبان از بسیاری

                                                                                                                                                                           
1. R. Beekes 

2. A. R. Bomhard 

3. R. G. Kent 
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(sāl <  ćarda- «سال») هدای  زبدان  در اامّد  ؛(725§ :1365 ،9گدری  ؛285 :1117 ،1)کدانترا  1شود می تبةیل 

 l* هندةواروپایی:  پارتی، در اگرچه است: l* هنةواروپایی: ادامة ها آن در l که شود می دیةه مواردی ایرانی

 -larz پدارتی:  یابدة:  مدی  نمدود  l صدورت  بده  ها واژه برخی در ،«روز» rwž <  leu  os شود، می ةیلبت r به

  lei  هنةواروپایی: (.286 :1117 )کانترا، - h1le-h1li* هنةواروپایی: > «لرز»
h
 «لشدتن » lesin :کدردی  < -

 (.1878 :1118 ،7لوبوتسکی ؛125 :1112 ،6کوبایاشی ؛36 :1835 ،5هوبشمان ؛668 :1353 ،2پوکرنی)

 کردی در /ɫ/ و /l/ به انیتباس های خوشه تحوّل تاریخی بررسی -2-3

 )پداول،  یابدة  مدی  تحدوّل  rź  و rd*بده  نآغدازی  ایراندی  در r (h)  و rd(h)* :آغازین هنةواروپایی توالی

/r* :نآغدازی  ایراندی  هدای  خوشه و ؛(1118 ź، *r/ d، *r/ t، *rz/rd تدوالی:  نیدز  و *rdz و * dz دور  در 

 8یابدة  مدی  نمدود  («ساالر» sārār) r و («بلنة» burz ،«دل» zirδ) rz/rδ توالی صورت به پارتی زبان در میانه

 :1113 کداروس،  م  ؛13 ،13 :1113 وینةفور، ؛1118 پاول، ؛77 :1361 مکنزی، ؛191 :1835 )هوبشمان،

 (.732§ :1365 گری، ؛89 ،26 :1115 ،3کارتتکا ؛531
                                                                                                                                                                           

 (. بدرای 285: 1117از بدین رفتده اسدت )کدانترا،      lو  rاوستا و فارسی باستان نیز، تقابل بین  همچونهای ایرانی  بیشتر زبان در .1

sol*نمونه هنةواروپایی آغازین:  o- «صورت:  در فارسی باستان به < «همهharuva-یابدة و هندةواروپایی آغدازین:     مدی  ؛ نمود

*leuqos > صورت:  در فارسی باستان بهraucaگیری  شود، در وام ها مشاهةه می ؛ در کتیبه/l/     اصلی در فارسدی باسدتان بده/r/ 

-babشود؛ و صدورت اکّدةی:    ذکر می «اربل» Arbairāصورت:  در فارسی باستان به ar-ba-ʼ-ilشود: صورت اکّةی:  تبةیل می

ilu صورت  در فارسی باستان بهBābiru- «یابة. در مواردی که کاربرد کمتری دارنة،  تحوّل می «بابل/l/ مانَة، برای مثدال   باقی می

ای  ناحیده » -Izalā، «بابل(ای در  )ناحیه دوبالَ» -Dubāla، «لبنان» -Labnāna، «)اسم فردی ارمنی( هلةیتَ» Haldita در موارد

در مورد فارسی باستان بیانگر این اسدت   (. تمام موارد یادشةه117§: 1351مانة )کنت،  باقی می /l/شود که  مشاهةه می «در آشور

در فارسدی باسدتان تنهدا    و  حدر  شدةه اسدت    نیز اوستایی در دستگاه وا ی /l/و ود نةارد. واج  /l/که در فارسی باستان، واج 

، در «لیسدیةن »و « لشدتن » lištanچدون  همهدایی   ا و دود واژه شود، امّد  در چنة نام خاص بیگانه دیةه میو  ای است حاشیهوا ی 

ایراندی اسدت( گدواهی     -Laxšá)کده برگرفتده از    ةیدر الواح ایالمی تخت  مش« رخش» -Lak-šáی نام خاص و حتّ فارسی نو

ب:  1383؛ اشدمیت،  11: 1383نیز و ود داشته است )مایرهوفر،  /l/تان واج باس ایرانیهای  کم در یکی از گونه  دهة که دست می

 (.59: 1113بیةی،  ؛ رضایی باغ31 -31
2. A. Cantera 
3. L. H. Gray 
4. J. Pokorny 
5. H. Hübschmann 
6. M. Kobayashi 
7. A. Lubotsky 

یافتده   در فارسی میانه تحوّل( «سال» sāl) /l/صورت واج  بهدور  میانه گرر به  فارسی باستان، در در( «سال» θard) rd  توالی -8

 (.16-15: 1978ابوالقاسمی، ) است
9. C. A. Cathcart 
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 /l/ واج -1-2-3

 دو در  نمونده  هدای  واژه تحلیدل  و بررسدی  واژه، بافدت  در واج ایدن  موقعیت به تو ه با /l/ واج مورد در

 شود: می انجام  ةاگانه قسمت

 واژه آغازی بافت در /l/ واج :الف

*l- بده  مدادر  باسدتان  ایرانی در که هنةواروپایی در (واژه آغازی بافت )در *r- (واژه آغدازی   ایگداه  )در 

 آمدةه  (واژه آغدازی  تموقعی در) /-l/ واج صورت به موارد تمامی در کردی در نو دور  در یابة، می تحوّل

 تدوان  مدی  فرایندة  این بررسی منظور به ؛نةارد کاربرد واژه آغازی بافت در گاه هیچ /ɫ/ واج کردی در است؛

 فرایندة  درادامده  کدرد،  بیدان  مورد این در نمونه رایب را («لگة» laqa ،«لشتن» les-in ،«ل » liw) های واژه

 :شود می بررسی نو به باستان دور  از شةه ارائه های نمونه از هرکةام در گرفته صورت

liw «هنةواروپایی: :«لب *leb- >  باسدتان  ایراندی: *lap- ا(ز *rap-؟) ( ،هوبشدمان  ؛652 :1353 پدوکرنی، 

1835: 169.)1 

les-in «هنددةواروپایی: :«لشتتتن *lei  
h
 ،کوبایاشددی ؛36 :1835 ،هوبشددمان ؛668 :1353 )پددوکرنی، -

 :1939 وسدت، ة)حسن «لشدتن » -raiz ریشدة  از -rišta* باستان: ایرانی < (286 :1117 کانترا، ؛125 :1112

§2696.) 

laqa «هنةواروپایی: :«لگد *lek -to- > باستان: ایرانی *rakata- (.2659§ :1939 وست،ة)حسن 

 اندة،  شدةه  بررسدی  و ارائده  تر پیش نمونه رایب که («لگة» laqa و «لشتن» lesin ،«ل » liw) های مثال

 بداال  مدوارد  تمدامی  در دهدة.  می نشان را کردی در نو دور  تا هنةواروپایی زبان از واژه آغازی /-l/ فراینة

  ایگداه  )در -r* واج بده  مدادر  باستان ایرانی در واژه(، آغازی بافت )در هنةواروپایی -l* که شود می دیةه

 تموقعید  )در /-l/ واج صدورت  بده  مدوارد  تمدامی  در کدردی  در نو دور  در و یابة می تحوّل (واژه آغازی

 برابدری  هنةواروپایی l* با کردی در /l/ واج دیةیم بررسی مورد های نمونه در ة.یاب می نمود (واژه آغازی

 کده  شدود  مدی  روشن نیز مشخصه این ها، نمونه این در واژه آغازی /-l/ خاستگاه بررسی بر افزون کنة. می

 رود. نمی کار هب وقت هیچ /ɫ/ ،کردی در واژه آغازی بافت در

 :نوشت را زیر قاعة  توان می نیز واژه بافت در /l/ و /ɫ/ های واج  ایگاه منظر از ،شةه ارائه های مثال یبرا
                                                                                                                                                                           

(، پازندة:  51: 1371)مکندزی،   labصورت است: فارسی میانه:  ی بةین نوب غربهای مو ود این واژه در ایرانی میانة  صورت .1

law  ،نجایا( معتقة است که در 162: 1835(. هوبشمان )169: 1835)هوبشمان *l      هندةواروپایی در ایراندی باسدتان بده*r  و در

 یابة. تحوّل می lدور  میانه به 
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 (:1) قاعة 

 
 /l/ واج فقد   ،کدردی  در واژه بافت در /l/ و /ɫ/های واج گرفتن قرار ازنظر که دهة می نشان باال قاعة  

 .نةارد کاربرد واژه آغازی بافت در گاه هیچ /ɫ/ واج ،دیگر عبارت به ؛بیایة واژه زیاآغ بافت در توانة می

 واژه یآغاز ریغ بافت در /l/ واج :ب

 مدواردی  در و کندة  مدی  برابری هنةواروپایی l* با کردی در /l/ واج مواردی در ،واژه یآغاز ریغ بافت در

 تدوان  مدی  مورد این در ؛است کردی در نو دور  به گرر در باستانی rz- خوشة تحوّل فراینة از حاصل نیز

 درادامده  ؛(«-هدل » مضدار    مداد ) :-hel و ؛«بلندة » :bal ،«خالی» kal :کرد بیان نمونه رایب را زیر های واژه

 :شود می بررسی نو دور  به باستان ایرانی از یادشةه موارد از هرکةام تحوّل

kal «هنةواروپایی: :«خالی *kele o- «َ1.(2151§ :1939 وست،ة)حسن «کچل ل،ک 

 کنة. می برابری l* هنةواروپایی با کردی در /l/ واج که شود می دیةه نیز ردمو این در 

 bal
bh* :آغدازین  ندةواروپایی ه صدورت  از .«بلنةبودن بلنةشةن/» -barz از :«بلند» 2 ĝh-/  bherĝh- 

b* :آغدازین  ایراندی  ؛(181 :1112 ،9فورسدتون  ؛111 :1351 کندت، ) «بلنة» ź-  ،؛(192 :1115 )کاتکدارت 

b* :باستان ایرانی zā از نهادی حالت *b zant- دیمدا  ؛(51 :1372 ،2)نیبدرگ  «بلندة » دارندةگی(  )صفت: 

*b z- در *b ziya- ،5.(88 :ب 1383 )اشمیت 

 لبدی   انهمخو از بعة موقعیت در l همخوان اینکه با ،l همخوان به rz ةخوش تحوّل از پس کردی در

                                                                                                                                                                           

 (.256 :1361)بارتلمه، آمةه است  «مو کَل، بی» kaurva شکل به. صورت اوستایی این واژه 1

( 1حفد  شدةه اسدت. )    «بلنة( »barzصورت ) ه( صورت باستانی واژه ب1یابة: ) می این واژه در کُردی به هر دو صورت نمود .1

 های محلّی غیر مکتدوب،  ( معتقة است که گویش17: 1982. در این موارد آرالتو )«بلنة» (balتحوّل یافته است: ) lبه  rz-خوشة 

خوشدة  کننة. در مدورد ایدن واژه شداهة هدر دو صدورت تحدوّل        های باستانی یا میانه را در خود حف  می های دوره بیشتر صورت

 صورت اصلی واژه در گرر به دور  نو در کُردی هستیم. با حف  rzخوشة  و نیز حف  lباستانی به 

3. B. W. Forston 

4. H. S. Nyberg 

 صورت ذیل ی به نوب غربایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی باستان و میانه شاخة  های زبانهای مو ود این واژه در  صورت. 5

: 1351)کندت،   -bardiyaدر اسدم خداص    -bard: ؛ فارسدی باسدتان  (323: 1361)بارتلمه، « بلنة» -barəz: ستاییاوآمةه است: 

« بلنة» burz(، 13: 1371)مکنزی،  «بلنة» borz(، 11: 1371)مکنزی،  «بلنة» buland: ؛ فارسی میانه(89: 1115کارت، ت؛ کا111

 .(51: 1372)نیبرگ، 

  /l/   ∕   #  −  
     [ + کناری ]   
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 1شود. می حف  -ba صورت همان ،دارد قرار

 hel- ریشة از :مضار   ماد √hrz «،پیشدونةهای  کدردی  در ،(78 :1361 )مکندزی،  «کدردن  رها هشتن 

 فعدل  صر  (1)  ةول در مثال برای شود؛ می حر  واژه آغازی -h و شونة می اضافه فعل آغاز به فعلی

 شود: می ارائه («-هل» مضار   ماد) -hel از  مع شخص دوم امر

 -hel مضارع مادة از امر فعل ساخت .(1) جدول

 be + hel- en → bilen «بةهیة ا ازه بگراریة، بهلیة،»

 فعل پیشونة -هل - .ج ش 1 شناسة

 ایدن  بدا  ،شدود  می حر  گیرد، می قرار کوتاه واکة از پس که h همخوان ،-be فعلی پیشونة افزودن هنگام

 گونداگون  راهکارهدای  بده  خدود  رفتة ازدست وزن  بران منظور به واژه و شود می تر کم هجا وزن حر ،

  ایگداه  تغییر ،آن از پس و دهة می رخ چاکنایی سایشی همخوان حر  ابتةا نجایا در اینبنابر پردازد؛ می

 شود: می انجام واکه

na hât ⁓ naât ⁓ nât (امةی)ن  

na hišt ⁓ naišt ⁓ nayšt → neyšt )نراشت( 

 :1113 کدداروس، )مدد  ← بدده کنیددة نگدداه ،واکدده  ایگدداه تغییددر و h همخددوان حددر  مددورد در

 .(1933 فتاحی، ؛1،9،1،8§/538

 است: زیر صورت به بعة به هنةواروپایی زبان از واژه این های صورت

sel* آغددازین: هنددةواروپایی sel* هنددةواروپایی: ؛(518 :1111) 1ریکددس «کردنرهددا کددردن/ لو» - - 

h* :نآغازی ایرانی (؛311 :1353 )پوکرنی، dza- «ایراندی  ؛(189 :1113 بیدةی،  باغ )رضایی «()هشتن -هل 

h* :باستان z- «دیما ؛«کردنرها: *h za-  ارتیپد  ؛(189 :1113 بیدةی،  بداغ  )رضدایی: hirz- « کدردن،  رهدا 

 5.(189 :1113 بیةی، باغ رضایی ؛51 :1377 ،2بویس ؛28 :1393 ،9)گیلن «هشتن
                                                                                                                                                                           

( purr, murdشود: پهلدوی اشدکانی تُرفدانی: )    تبةیل می urهای لبی به  ة غربی پس از همخواندر ایرانی میان ایرانی باستان  .1
 (.7 :1978ابوالقاسمی، )

2. H. Rix 
3. A. Ghilain 
4. M. Boyce 

صدورت آمدةه    ی بدةین  نوب غربهای ایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی باستان و میانة  های مو ود این واژه در زبان صورت .5

h*]: ؛ فارسی باستان(1731: 1361 ،)بارتلمه -harəz: ت: اوستاییاس da-] ،*harda- ؛ فارسدی  (189: 1113بیةی،  )رضایی باغ
خوشدة  . (29: 1371؛ مکندزی،  111: 1372)نیبرگ، -hil ؛ فارسی میانه:(51: 1377 س،یبو« )رها کردن، هشتن» -hil: میانة ترفانی

*rz  و*rd ا در فارسی میانه به نةه است، امّباستانی در پارتی باقی ماl  ،133: 1365؛ گری، 77: 1361تبةیل شةه است )مکنزی ،
 (.13، 13: 1113؛ وینةفور، 15: 1978؛ ابوالقاسمی، 732، 728§§/117
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 :نوشت را زیر قاعة  توان می گرفته صورت فراینة و شةه ارائه های مثال برای

 (:1) قاعة 

 مدوارد  مطدابق  کدردی  در ندو  دور  به باستان از گرر در باستانی rz- خوشة که دهة می نشان باال قاعة 

 .است هیافت تحوّل /l/ واج به هسته واکة از بعة واژه پایانی بافت در شةه ارائه

 دهة: می نشان شةه  بررسی های نمونه مطابق کردی در را /l/ واج تاریخی خاستگاه (1)  ةول

 کردی در /l/ واج تاریخی خاستگاه .(2) جدول

 liw :کردی < (؟-rap* )از -lap* مادر: باستان ایرانی < -leb* هنةواروپایی:

  lei* هنةواروپایی:
h
 lesin :کردی < -rišta* مادر: تانباس ایرانی < -

lek* هنةواروپایی: -to- > مادر: باستان ایرانی *rakata- > کردی: laqa 

kele* هنةواروپایی: o- > کردی: kal 

sel* هنةواروپایی: h* مادر: باستان ایرانی < - z- > کردی: hel- 

bh* هنةواروپایی: ĝh-/ *bherĝh-> مادر: باستان ایرانی *b z- > کردی: bal 

 /ɫ/ واج -2-2-3

 است: زیر صورت به کردی در نو دور  به هنةواروپایی از گرر در کردی در /ɫ/  واج منشأ

(1) *l به مادر باستان ایرانی در که هنةواروپایی در (واژه آغازی غیر  ایگاه )در *r  در یابدة،  مدی  تحدوّل 

 بررسدی  و ارائده  نمونده  رایبد  زیدر  هدای  واژه وردمد  ایدن  در ،شود می تبةیل /ɫ/  واج به کردی در نو دور 

 شونة: می

baɫg « صددورت از هنددةواروپایی: :«بتتر * el- نآغددازی ایرانددی ؛(766§ :1939 وسددت،ة)حسن: 

* arka- «باسدتان  ایرانی ؛(91 :1115 کارت،ت)کا «برگ: *varka- « ؛(766§ :1939 وسدت، ةحسن) «بدرگ 

 ،1ماینسترارنسدت  -)دورکدین  «بدرگ » wargar مدانوی:  پارتی (؛119 :1372 )نیبرگ، «برگ» wrgr پارتی:

1112: 925.)1 
                                                                                                                                                                           
1. D. Durkin-Meisterernst 

ی میانده در شداخة ایراندی میاندة     های ایرانی باستان شاخة شرقی و فارسد  اوستایی از زبان  های مو ود این واژه در زبان صورت .1
 ؛ فارسدی میانده:  (81§/97: 1365؛ گدری،  1967: 1361)بارتلمده،  « بدرگ » -varǝ a: صورت اسدت: اوسدتایی    نوب غربی بةین

warg [wlg] «(.81§/97: 1365گری، ؛ 87: 1371)مکنزی، « برگ 

r + C  →  l   ∕   V − 

rz →  l   ∕   V – 
                        [ + کناری ]    
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 r واج بده  غربدی  میاندة  ایراندی  و باسدتان  ایراندی  در که l* هنةواروپایی که شود می دیةه باال مثال در

 .دشو می تبةیل /ɫ/ واج به کردی در نو دور  در یابة، می تحوّل

koɫ «آغازین: هنةواروپایی :«کوتاه *k H- o- باسدتان  ایراندی  < (977 :1331 1،فرو)مایره: *kur a- 

 (.111 :1931 ،طاهری)
 در ندو  دور  در یابدة،  مدی  تحدوّل  r واج بده  باسدتان  ایرانی در که * هنةواروپایی شة، هدیة که چنان

 .دشو می تبةیل /ɫ/ واج به کردی

žâɫa «صورت از هنةواروپایی: :«ژاله *gel- «،(1865§ :1939 وست،ة)حسن «منجمة زده، ی  سرد. 

 .یابة می تحوّل /ɫ/ واج صورت به کردی در نو دور  در l* هنةواروپایی نیز مثال این در

(1) * t، * d و * z واج به کردی در نو دور  به گرر در یباستان  /ɫ/ فرایندة  ایدن  دربدار   ،یابدة  مدی  تحوّل 

 بُدز  کَدل، » kaɫ ،«استُررز » sepeɫ ،«دل» deɫ ،«بال» bāɫ ،«سال» sâɫ ،«پُل» piɫ ،«کلیه گُرده،» weɫk) های واژه

 نة:شو می بررسی نمونه رایب («مالیةن» mâɫ-in و «نالیةن» nâɫ-in ،«گُل» goɫ ،«غربال» aɫak ،«نَر

weɫk «،هنةواروپایی: :«کلیه گُرده * -tko- نآغدازی  ایراندی  ؛(766§ :1939 وست،ة)حسن: * tka- 

v* :باستان ایرانی ؛(196 ،91 :1115 کارت،ت)کا tka- 2.(871§ :1939 وست،ة)حسن 

* باستانی خوشة ،«کلیه گُرده،» :weɫk واژ  در t بده  ،کدردی  در نو دور  به گرر در /ɫ/  یافتده  تحدوّل 

 .است

piɫ «هندةواروپایی:  :«پرل *p -tu-  ،باسدتان:  ایراندی  < (85 :1336 ،مدایرهوفر  ؛817 :1353 )پدوکرنی 

*p -tu- ( ،711 :1939 حسنةوسدت) >  مدانوی  پدارتی: purt, purd? ( 1112 ماینسترارنسدت،  -دورکدین: 

187). 

 آن از پدیش  واکدة  کشدیةگی  بدا  /ɫ/ به باستانی خوشة تحوّل فراینة کردی در نو دور  در نمونه نای در 

 .است همراه (واکه  ایگاه تغییر)

sâɫ «هنةواروپایی: :«سال * el- «،باسدتان:  ایراندی  < (1312 :1939 )حسنةوسدت،  «سدردبودن  سرد 

 ćarda- ،پدارتی:  < (728§ :1365 گری، ؛285 :1117 )کانترا sār ( ،؛171 :1372 نیبدرگ)  مدانوی:  پدارتی 

sār (915 :1112 ماینسترارنست، -دورکین).9 
                                                                                                                                                                           
1. M. Mayrhofer 

: 1361)بارتلمه،  «کلیه» :-vǝrǝδ a: صورت است: اوستایی یانه بةیناوستایی و فارسی م  مو ود این واژ  در زبان های صورت .1
 .(98: 1371)مکنزی،  «گُرده، کلیه» :gurdag ؛ فارسی میانه:(1211

)کندت،   -θard رسدی باسدتان:   صورت آمةه است: فا فارسی باستان و فارسی میانه بةین  واژه در زبان های مو ود این صورت. 9
 (.79: 1371؛ مکنزی، 171 :1372نیبرگ، ) sāl(، فارسی میانة زردشتی: 188: 1351
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 پدیش  واکة و شود می تبةیل ɫ به کردی در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة شة، هدیة که چنان

 .گیرد می صورت واکه  ایگاه تغییر و شود می کشیةه آن از

bāɫ «باستان نیایرا :«بال: *varda- 1(.652§ :1939 وست،ة)حسن 

 پدیش  واکة و شود می تبةیل ɫ به کردی در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة ،«بال» bāɫ واژ  در

 د.پریر می صورت واکه  ایگاه تغییر و شود می کشیةه آن از

deɫ «هنةواروپایی: :«دل   h d- «صدورت:  به ییآریا در < «دل  ź d- «(11 :1115 کدارت، ت)کا «دل 

d* مادر: باستان ایرانی در < d- «پدارتی:  در < «دل zyrd «مدانوی  پدارتی  در و (؛69 :1372 )نیبدرگ،  «دل 

 2.(988 :1112 ماینسترارنست، -)دورکین است آمةه zirδ :صورت به

 شود. می تبةیل ɫ به دیکر در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة شة، هدیة که همچنان 

 sepeɫ «نآغازی ایرانی :«اسُررز: *sp źan- 9.(78 ،22 ،91 :1115 کارت،ت)کا 

 بده  گدرر  در ɫ بده  ź باستانی خوشة تبةیل فراینة از حاصل sepeɫ شکل به کردی در واژه این صورت 

 است. کردی در نو دور 

 kaɫ «،باستان ایرانی :«نَر برز کَل: *karda- (.2151§ :1939 وست،ة)حسن 

 شود. می تبةیل ɫ به کردی در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة که شود می دیةه نیز باال مثال در 

 aɫak «باستان ایرانی :«غربال: *hardaka- (.222§ :1939 وست،ة)حسن 

 شود. می تبةیل ɫ به کردی در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة نیز مورد این در 

 goɫ «باستان ایرانی :«گُل: *v da- صدورت  بده  پارتی در < (2258§ :1939 وست،ة)حسن wār « گُدل» 

 2.(995 :1112 ماینسترارنست، -دورکین) است آمةه

                                                                                                                                                                           

 (.17: 1371آمةه است )مکنزی،  «بال» bālag صورت به. صورت این واژه در فارسی میانه 1

بده   dخوشدة   فارسدی میانده  (. در 16: 1371)مکنزی،  dilصورت زیر است: فارسی میانه:  صورت این واژه در فارسی میانه به. 1

 .«دل» dil یابة: تحوّل می lکناری 

صدورت زیدر آمدةه اسدت:      ی بده  نوب غربهای ایرانی باستان شاخة شرقی و ایرانی میانة  های مو ود این واژه در زبان صورت. 9

: ؛ فارسددی باسددتان(877§/119 :1365)گددری، « اسددپُرز» -spǝrǝza(، 1619: 1361)بارتلمدده، « اسددپُرز» -spǝrǝzan: اوسددتایی

*sprza-/ sprda-  ،؛ فارسی میانه: ((پانویس) 111: 1835)هوبشمانspul, spurz «؛ فارسی میاندة  (76: 1371)مکنزی، « اسپُرز

 .(87: 1112ماینسترارنست،  -)دورکین« اسپُرزی» ?ispurzīgēn: ترفانی

آمدةه اسدت )مکندزی،     «گُدل » gul صدورت  بده و در فارسی میانه  (1963 :1361)بارتلمه،  -varǝδa. صورت اوستایی این واژه 2

1371 :98.) 
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* باستانی خوشة نیز باال مثال در  d به کردی در نو دور  به گرر در ɫ شود. می تبةیل 

 nâɫ-in «باستان ایرانی :«نالیدن: *narda-، ریشة از nard- «(.119 :1835 ،هوبشمان) «زدنسر  نعره 

 و شدود  مدی  تبدةیل  ɫ بده  کردی در نو دور  به گرر در rd* باستانی خوشة که بینیم می نیز مثال این در 

 د.پریر می صورت واکه  ایگاه تغییر و شود می کشیةه آن از قبل واکة

 mâɫ-in «مادر: باستان ایرانی :«مالیدن *mardz- هنةواروپایی: ریشة از m l  (.711 :1353 ،)پوکرنی -

 شدةه  کشدیةه  آن از پیش واکة و 1یابة می تحوّل /ɫ/ به rdz* باستان ایرانی توالی ،کردی در نو دور  در 

 mâɫin مصدةر:  ،-mâɫ مضدار :  مداد   :کدردی ) دهدة  مدی  رخ آن ازپیش  واکة  ایگاه تغییر درواقع است،

 (.«مالیةن»

 :نوشت را زیر قاعة  توان می گرفته صورت فراینة و شةه ارائه های مثال برای

 (:9) قاعة 

 مطدابق  کدردی  در ندو  دور  بده  باستان از گرر در یباستان rz/rd/rt های هخوش که دهة می نشان باال قاعة 

 خاسدتگاه  (9)  ةول .است هیافت تحوّل /ɫ/ واج به هسته واکة ازپس  ،واژه پایانی بافت در شةه ارائه موارد

 دهة: می نشان شةه بررسی های نمونه مطابق کردی در را /ɫ/ واج تاریخی

 کردی در نو دورة در /ɫ/ واج تاریخی خاستگاه .(3) جدول

* هنةواروپایی: el- > مادر: باستان ایرانی *varka- > کردی: baɫg 

k* هنةواروپایی: H- o- > مادر: تانباس ایرانی *kur a- > کردی: koɫ 

 žâɫa :کردی < -gel* هنةواروپایی:

* هنةواروپایی: -tko- > مادر: باستان ایرانی *v tka- > کردی: weɫk 

p* هنةواروپایی: -tu- > مادر: باستان ایرانی *p -tu- > کردی: piɫ 

* هنةواروپایی: el- > مادر: باستان ایرانی  ćarda- > کردی: sâɫ 

 bāɫ :کردی < -varda* :باستان ایرانی

h   هنةواروپایی: d- > *d d- > کردی: deɫ 

sp* آغازین: ایرانی źan- > کردی: sepeɫ 

 kaɫ :کردی <-karda* هنةواروپایی:

                                                                                                                                                                           
 در مقالة حاضر. 9-1نگاه کنیة به بنة: در این مورد . 1

r + C  →  ɫ   ∕  V − 

rz/rd/rt →  ɫ  ∕  V – 
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 کردی در نو دورة در /ɫ/ واج تاریخی خاستگاه (.3) جدولادامة 

 aɫak :دیکر <-hardaka* مادر: باستان ایرانی

v* :مادر باستان ایرانی da- > goɫ 

 nâɫ-in :کردی < -narda* :مادر باستان ایرانی

m هنةواروپایی: l  mâɫ-in :کردی < -mardz* مادر: باستان ایرانی < -

 أمنشد  دربدار   کدردی  در ندو  دور  تدا  اروپاییهنةو زبان از گرفته صورت تاریخی تتحواّل (2)  ةول در

 شود: می ارائه تفکی  به /ɫ/ و /l/ های واج

 کردی در /l/ و /ɫ/ های واج منشأ تاریخی فرایند .(0) جدول

 /ɫ/ واج

 -ɫ- :کردی < -r-* مادر: باستان ایرانی < (یآغاز ریغ) -l-* هنةواروپایی:

* هنةواروپایی: d > مادر: باستان ایرانی * d > کردی: ɫ 

* هنةواروپایی: t > مادر: باستان ایرانی * t > کردی: ɫ 

* مادر: باستان ایرانی < rĝh/rĝ/ lĝh/lĝ  هنةواروپایی: z > کردی: ɫ 

 /l/ واج

 (آغازی) -l :کردی < (آغازی) -r* مادر: باستان ایرانی < (آغازی) -l* هنةواروپایی:

 l :کردی < r* مادر: باستان ایرانی < (یآغاز ریغ) -l-* هنةواروپایی:

* مادر: باستان ایرانی < rĝh/rĝ/lĝh/lĝ  پایی:هنةوارو z > کردی: l 

 گیری نتیجه -0

پدژوهش حاضدر    از .دارد همخوان نقش l*  و بازخوان نقش * هنةواروپایی زبان دره شة دیة که ن همچنا

 اشدمیت  و (1383) مدایرهوفر  .گدردد  برمدی  هنةواروپایی l* به ،کردی در /l/ واج که دوش می نتیجه چنین

 مدادر  باسدتان  ایراندی  زبدان  های گونه از یکی در /l/ واج و ود احتمال به ها واژه برخی برپایة (ب 1383)

-1) پانویسِ مربوط به زیدربخشِ  به کنیة نگاه مورد این )در است هنةواروپایی l*که ادامة  انة داشته اشاره

 (.نوشتار پیش رودر  (9

 رید غ) -l-* هندةواروپایی:  تحدوّل  از برخاسدته  یکدرد  زبدان  در ندو  دور  در /ɫ/  واج و ود همچنین

* توالی و یابة می تحوّل -r-* به مادر باستان ایرانی در که (یآغاز d و * t باسدتان  ایراندی  و هنةواروپایی 

 است. کردی در نو دور  به گرر در مادر

 تحدوّل  -r* بده  مدادر  باسدتان  ایراندی  در کده  هنةواروپایی در واژه بافت آغازی -l* که شة صمشخّ
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 ،دارد دکداربر  واژه آغدازی   ایگداه  در /-l/ واج صدورت  به موارد تمامی در کردی در نو دور  در یابة، می

 معلدوم  نیز واژه گوناگون های  بافت در /ɫ/ و /l/ ی ها واج از هرکةام کاربرد های تفاوت ازنظرافزون بر این، 

 .نةارد ردکارب کردی در واژه آغازی بافت در گاه هیچ /ɫ/ واج که شة

 منابع

 سمت. تهران: .فارسی زبان تاریخی دستور (.1978) محسن ابوالقاسمی،

 سمت. تهران: .فارسی زبان تاریخی (.1981) محسن ابوالقاسمی،

 پیام. تهران: کشاورز. کریم متر م: .ایرانی اللغه فقه مقةمة (.1958) م. ی. ،ارانسکی

 و انسدانی  علدوم  پژوهشگاه تهران: مةرسی. یحیی متر م: .تاریخی یشناس زبان بر درآمةی (.1982) آنتونی آرالتو،

 .فرهنگی مطالعات

 فارسی. ادب و زبان فرهنگستان تهران: ج(. 5) .فارسی زبان شناختی ریشه فرهنگ (.1939) محمة ،حسنةوست

 اوساکا. گاهدانش دنیا. های زبان پژوهش مرکز ژاپن: .ایرانی های زبان تاری  (.1113) حسن ،بیةی باغ رضایی

 نامدة  )ویدژه  ایراندی  هدای  گدویش  و هدا  زبدان  بختیاری. گویش از هایی واژه شناسی ریشه (.1931) اسفنةیار ،طاهری

 .198-111 (،1) ،فرهنگستان(

 و هدا  ن زبدا  مطالعدات  فصدلنامة  کلهدری.  کدردی  در ها نام در چاکنایی های همخوان حر  (.1933) مهةی فتاحی، 

 .56-25 (،91) 8 ،ایران غرب های گویش

 .کردستان دانشگاه :سننةج (.ی لة سه) یکرد -یفارس فرهنگ (.1931) ما ة مردوخ،
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