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 کورتە   چکیده 
امری عادی و بدیهی   زبان به عنوان یک پدیده اجتماعی،  تغییر و تحول در 

زبانی زبانی و برونمتعدد دروناست و سرعت این تغییر و تحول به عوامل  
مقاومت و سرسختی   با وجود  کرمانجی  کردی و گویش  زبان  دارد.  بستگی 
مردمان کرد در برابر تغییرات فرهنگی و زبانی، همچون زبان فارسی نتوانست 

گیری در سه  در مقابل زبان عربی مصون بماند و با اندکی تاخیر از طریق وام
گیرنده زبان عربی شد. امروزه کلمات ، وام سطح واژگانی، واجی و دستوری

عربی فراوانی در گویش کرمانجی وجود دارند که با وجود انتقال بخشی از 
ها به زمان با ورود آنمستقیم و از مسیر زبان فارسی و یا همها به طور غیر آن 

اند، اما در  زبان کردی و فارسی، این واژگان در زبان فارسی کنار گذاشته شده 
هایی از واژگان ها کاربرد دارند. در این مقاله ضمن احصاء نمونهن کرمانج میا

کرمانجی گویش  در  عربی  پرکاربرد  شهرستان   دخیل  و  شمال )ارومیه  های 
آذربایجان غربی(، به عوامل ماندگاری این واژگان در گویش کرمانجی نسبت  

ت دو زبان های کردی پرداخته شده است. قراببه زبان فارسی و سایر گویش 
عربی و کردی کرمانجی از حیث مخارج حروف، پایبندی شدید اکراد نسبت  

ها به انتقال شفاهی آثار  به عناصر فرهنگی، زبانی و دینی و اهتمام ویژه کرمانج
در   عربی  دخیل  واژگان  ماندگاری  عوامل  جمله  از  کردی،  داستانی  و  ادبی 

 باشد. گویش کرمانجی می 

زماندا وەکوو دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی، بابەتێکی ئاساییه و  گۆڕان و گووران له   
دەرەوەی   و  ناوەوە  هەمەچەشنی  هۆکارگەلی  بۆ  دەگەڕێتەوه  گۆڕانه  ئەم  خێراییی 
زمان. زمانی کوردی و زاری کرمانجیی سەروو وێڕای بەرنگاربوونەوە و سەرسەختیی  

هەر وەک زمانی  خەڵکی کورد لە هەمبەر گۆڕانە فەرهەنگی و زمانەوانییەکانەوه،  
فارسی نەیتوانی له بەرامبەری زمانی عەرەبییەوه خۆی ڕابگرێت و هەر چەنیش  

گیری له سێ ئاستی وشەیی،  هەندێک دێر، بەاڵم به هەر حاڵ له سۆنگەی وام
گیری زمانی عەرەبی. ئەوڕۆکه وشەی عەرەبی به  واجی  ڕێزمانییەوه، بوو به وام

بە  سەروودا  کرمانجیی  له  هەندێکی  زۆروزەبەندی  گەرچی  که  دەکەوێ  رچاو 
ناڕاستەوخۆ و له ڕێی زمانی فارسییەوه یاخود هاوکات لەگەڵ هاتنیان بۆ زمانی  
کوردی و فارسی، ئەم وشانه له زمانی فارسیدا وەالنراون؛ بەاڵم له نێو کرمانجاندا  
هێشتا بەکاردەگیردرێن. ئەم وتارە وێڕای هەژمارتنی نموونەگەلێک له وشە ڕەگەز  

ئازرەبایجانی  عەرەب باکووری  شارەکانی  و  )ورمێ  سەروو  نێو کرمانجیی  ییەکانی 
ڕۆژاوا(، دەپەرژێته سەر هۆکاری مانەوەی ئەم تاقمه وشه له کرمانجیی سەروودا  
نێزیکیی دوو   نیسبەتی زمانی فارسی و دیکەی زاراوەکانی زمانی کوردی.  به 

وسەختی  پێبەندیی سفتزمانی عەرەبی و کرمانجیی سەروو له باری دەربڕگەی پیت،  
دینی و هەروەها گرنگی  به ڕەگەزه فەرهەنگی، زمانی و  تایبەتیی  کوردان  دانی 

کرمانجان به گوێزانەوەی زارەکیی بەرهەمی ئەدەبی و داستانیی کوردی، له هۆکاره  
 سەرەکییەکانی مانەوەی وشەی عەرەبی له کرمانجیی سەروودایه.

 کرمانجی،  گویش کردی،  زبان   عربی،  زبان  تاثیر : واژگان کلیدی 

 های دخیل.مانایی، واژه

زمانی کوردی،   گەلی سەرەکی: وشە   زمانی عەرەبی،  کارتێکەریی 
 کرمانجیی سەروو، مانەوە، وشەی بێگانه.

 مقدمه  -1
 و  دلیل، توصیف  همین  به  دهندمی  تشكیل  را  قوم  هر  فرهنگ  و  زندگی  الینفک  اجزای  از  بخشی  زبانی  هایگویش

  عوامل   و  ها گویش  این  در   گرفته  صورت   تغییرات  بررسی  شود؛می  قوم   هر  فرهنگ  با  آشنا شدن   باعث  ها آن  بررسی

  هایزبان و ها گویش بین تعامل و ارتباط  نوع  تأثیر  و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زبانی  عوامل  جمله از  آن مختلف

 .  سازد  آشنا جوامع  آن مردم زندگی از دیگری  هایجنبه با را ما  تواندمی مختلف
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های متعدد زبان کردی است که با توجه به گستره وسیع آن در جغرافیای  گویش کردی کرمانجی یكی از گویش

های زبان کردی  ای در مقایسه با سایر گویشوران آن، از اهمیت ویژهکشورهای خاورمیانه و  کثرت جمعیت گویش

گذار کردزبان، از جمعیت کمتری  های دارای جمعیت تاثیرایر کشوربرخوردار است اما این گویش در ایران نسبت به س

ها پرداخته خواهد شد، باعث شده است این گویش در  برخوردار است و همین امر در کنار سایر عواملی که به آن

کاربرد    از طرفی دیگر به دلیل  پژوهان داخلی را به خود اختصاص دهد.کشور ما  سهم ناچیزی از پژوهش و اقبال زبان

کمتر مورد توجه پژوهشگران حوزه  ها،  پدیده سایر با مقایسه در  ممكن استاین پدیده ها،انسان توسط زبان روزمره

گیرد قرار  این گویشزبان  پراکندگی  ارومیه،  .  از جمله  غربی  آذربایجان  به شهرهای شمالی  محدود  ایران  در  وران 

های  چون سایر گویشباشد. این گویش همخراسان شمالی و رضوی میهای  سلماس، خوی و ماکو  و همچنین استان

زمین در برابر اقتدار واژگانی و ساختاری زبان  های ایرانزبان کردی و همچنین همانند زبان فارسی و سایر گویش

نیز بسیاری از  گیری ساختاری، از لحاظ واژگانی  عربی تاب نیاورده و تحت تأثیر این زبان قرار گرفته و عالوه بر وام

 کلمات و اصطالحات عربی را به مرور زمان پذیرفته است. 

 های پژوهش ها و فرضیهپرسش –  1  – 1

نویسندگان در این پژوهش با احصاء برخی واژگان دخیل عربی پرکاربرد در گویش کردی کرمانجی شهرستان ارومیه  

تا به شیوۀ توصیفی  در سه زبان کردی، عربی و فارسی، در پی آنند    و شمال استان آذربایجان غربی و مقایسه معنایی آن

پاسخ پرسش  مناسبیهای  تحلیلی،  ده  روپیشهای  به  کردی    د:نارائه  گویش  در  عربی  دخیل  واژگان  انتقال  نحوه 

اجتماعی و  کرمانجی، علت ماندگاری این واژگان در گویش کردی کرمانجی و میزان تأثیرگذاری عوامل فرهنگی،  

 است؟ دینی در مانایی این واژگان چگونه بوده

  مسقیم از مسیر زبان فارسی، انتقال واژگان دخیل عربی به گویش کردی کرمانجی به دو روش مستقیم و غیر

های فرهنگی، قرابت زبانی،  وران گویش مذکور و مقاومت آنان در مقابل تغییر و تحوالت در حوزهعالقه شدید گویش

نشین و پایبندی شدید کردها به دین اسالم، وران با کردهای مناطق عربمستقیم این گویشمستمر مستقیم و غیر ارتباط  

 های مذکور هستند. های متصور در برابر پرسشاز جمله فرضیه

 پیشینه پژوهش   - 2  – 1

ها  گرفته است که مهمترین آنهای مجاور بر آن صورت  ثر  زبانأثیر و ت أهای متعددی در مورد زبان کردی و ت پژوهش

  سازگاری   الگوهای:  کردی  بر  عربی  تأثیر»    عنوان  تحت  پژوهشی:  از  عبارتند  حاضر  پژوهش  به  شانترینو نزدیک

  انجام (  عراق  اربیل)کردستان  دانشگاه  شناسیزبان   استاد  اوپنگین  ارگین  قلم  به  «شناسیریخت  و  صرفی   شناختی،واج

  با   را  گیری وام  مختلف  سطوح   در  کردی  زبان  بر  عربی  زبان  تاثیرات  گسترده  صورت  به   اثر  این  در  نویسنده  که  گرفته

ای دیگر تحت عنوان »داد و ستد واژگانی زبان  است. مقاله   نموده  بررسی  و  تحلیل  گوناگون،  جداول   و  ها  نمونه  ذکر

ارائه    کنگره بین المللی زبان و ادبیاتتوسط آرمان محمدی رایگانی و همكاران در   1395کردی و عربی« که در سال  

ویژه گویش کردی جنوبی پرداخته شده و وران کرد بهاژگان کردی و محاورات گویششد و طی آن به کاوش در و

https://civilica.com/papers/l-7012/
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های کردی آن را بیان  اند، معرفی نموده و معادل های عربی را که به واسطه زبان فارسی وارد زبان کردی شدهواژهوام

ی معنا و فرآیندهای واجی واژگان  ای با عنوان »بررسدر مقاله  1399پوری و همكاران در سال  اند. مسعود باوانکرده

عربی دخیل در زبان لكی« به بررسی معنا و فرآیندهای واجی واژگان عربی دخیل در زبان لكی به عنوان یكی از  

پایانهای کردی پرداختهگویش »بررسی و توصیف گویش کرمانجی    1392ای در سال  نامهاند.  قنبری  توسط جواد 

های مجاور بر آن« به رشته تحریر درآمده است که در آن مهمترین عوامل مؤثر بر  بانثیر زأروستای بیگلر)قوچان( و ت 

اند. در رابطه با واژگان دخیل  های کرمانجی را مطرح کردهتغییرات در گویش کرمانجی روستای بیگلر با دیگر گونه

شهرستان ارومیه پژوهش    عربی در گویش کرمانجی و علل مانایی این واژگان در شمال استان آذربایجان غربی و

 مدونی صورت نگرفته است. 

 محدوده و روش پژوهش   - 3 -1

پژوهش حاضر در راستای تبیین علل و عوامل ماندگاری واژگان دخیل عربی در گویش کردی کرمانجی، به صورت  

کرمانج میان  )در  کتابخانهمیدانی  و  مطالعه(  مورد  مناطق  کرمانجزبان  مكتوب  آثار  به  )مراجعه  گردآوری ای  به  ی( 

های ارومیه، سلماس، خوی و ماکو به عنوان  وران مربوطه در شهرستانها از گویشترین این واژه ترین و رایجمهم

های کرمانج خراسان به دلیل شرایط متفاوت و اقتضائات  گستره جغرافیایی کردی کرمانجی در ایران نموده است. کرد

 اند.پژوهش قرار نگرفتهمحیطی خاص خود، در محدوده این 

 کلیات پژوهش  -2

   ها زبان تأثر  تاثیر و  -2-1

های اجتماعی  ترین پدیدههای زندگی اجتماعی انسان است و زبان نیز که یكی از مهمپویایی و تغییر و تحول از ویژگی

دستخوش تغییر و تحول  ،  توان یافت که در طول زمانآید، از این قاعده مستثنی نبوده و زبانی را نمیبه حساب می

ترین  أثیر این تغییر و تحول قرار نگرفته باشد؛ به طور مثال زبان انگلیسی که امروزه یكی از پرکاربردنشده و تحت ت 

ها  توجهی از کلمات و واژگان خود را از دیگر زبانآید، درصد قابلها در سطح جهان به حساب میترین زبانو فراگیر

پای دیگر تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه دچار تغییر و تحول  بهالبته تغییر زبان پاوام گرفته است.  

  (.31: 1392)قنبری،شود ها محدود نمیگیری از دیگر زبانشده و فقط به عامل قرض

  فرهنگ   به  وابسته  نظامی  و  اجتماعی  نهادی  عنوان  به   که  است   اجتماعی  واقعیتی  زبان  ،1سوسور   اعتقاد  به  بنا 

دهد  می  نشان  واکنش  زبانیبرون  اجتماعی  عوامل  به  نسبت  و  پذیردمی  تأثیر  اجتماعی  هایدگرگونی  جمله  از  جامعه،

گیری واژگانی  پذیرد، وامثیری که یک زبان از زبانی دیگر میأترین ت ترین و سادهسریع  (.114- 113:  1380)صفوی،

ها و کلمات زبانی نیز  آید که واژهفرهنگی در کار باشد این امكان به وجود می  گیریواماست. در واقع زمانی که  

  است؛ مثالا   ملت   یک  تاریخ  کردن  منزله دنبال   به  زبانی   گیری وام  پیشینه   پیگیری.  (276:  1376)ساپیر،  گرفته شوندوام

  سوابق   تجاری،  الگوهای  اند،کرده  مغلوب  را  هاآن  اقوام  کدام  اند،شده  چیره  اقوام  کدام  بر  اند،یافته  اسكان  مكانی  چه  در

 
1- Ferdinand De Saussure 
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  ویژه  به   زبانی  برخوردهای   در  (.80-79:  1372  )فالک،است    بوده  چگونه   آنان  جامعه  رشد   و  مذهبی   و  فكری 

ها از  توان گفت برخورد بین زبان عربی و دیگر زبانشود، که میمی  حاصل  نظامی  تهاجمات دنبال   به  که  برخوردهایی

 همزیستی   یا  و   زبان  دو  از  یكی  حذف:  مانند  هاییحالت  است  ممكن  جمله زبان کردی در ابتدای امر از این نوع بود،

وام  هاحالت  این  از  یک  هر  در  و  آید  پیش  زبان  دو   برتری :  مانند  گوناگونی  عوامل .  دارد  وجود  زبانی  گیریامكان 

  و  گروهیدرون  هایازدواج  زبان،  از  یک  هر  گویندگان  در  سیاسی   و  قومی   روانی،  هایانگیزه  وجود  فرهنگی، 

رایگانی و )محمدیکنند  می بازی    مهمی   زبانی نقش   برخوردهای  گونه   این نهایی نتیجۀ  تعیین در  غیره   و  گروهیبرون

ها با توجه به روحیه حماسی  اما در برخورد زبان کردی با زبان عربی مسأله متفاوت بوده است؛ کرد  (.3:  1395همكار،  

و مقاومت که نسبت به وطن، زبان و فرهنگ خود دارند، دیرتر از سایر اقوام ایرانی، دین اسالم را پذیرفتند و در 

ن پذیرش با اختیار بوده است که بالطبع پذیرش  های مختلفی، ایگونه به نظر می رسد که در بخش  هنگام پذیرش، این

رسد؛ به این معنی که ورود بخشی از  تر به نظر میتاثیرات زبان عربی نیز در زبان کردی، با این مالحظات، منطقی

 واژگان دخیل عربی، با توجه به نیاز زبانی بوده و در راستای تكامل زبان کردی صورت گرفته باشد. 

 ها  واژه گیری عوامل وام -2-2

پیامدوام از  یكی  است. گیری  زبان  دو  میان  برخورد  ملموس  واژهوام   های  زبانگیری  از  از ها  یكی  دیگر،  های 

گیری ، وام2. بنا بر تعریف آرلوتو (38:  1389)رضائی و همكار،  هاست  مین واژگان جدید در زبان أ ترین منابع ترایج 

  3پذیرد. هارتمنگویش، عناصری از زبان یا گویش دیگر را در خود  می زبانی روندی است که طی آن یک زبان یا  

گیری زبانی را رواج عناصری از یک زبان یا گویش در زبان یا گویشی دیگر از طریق برخورد یا  ، وام4و استورک 

نتیجه برخوردهای زبانی  گیری فرایندی است که عمدتاا، در  توان بیان کرد که وام دانند. به طور کلی میتقلید می 

گردد و به دلیل شود و طی آن عناصر آوایی، واژگانی و حتی نحوی از یک زبان به زبان دیگر وارد می آغاز می 

شود. در اکثر موارد تجربه نشان داده است که  عوامل مختلف، از سوی بیشتر افراد یک جامعه زبانی پذیرفته می 

تر، دیگر از شرایط مادی و معنوی یكسان برخوردار نیستند. به عبارت ساده جوامع زبانی به هنگام رویارویی با یك 

شده نیست یا اصال  ای، عناصر فرهنگی و مادی خاصی وجود دارد که در جامعه زبانی دیگر شناختهدر هر جامعه 

ای نامیدن  چه آن پدیده فرهنگی یا مادی از سوی افراد یک جامعه زبانی پذیرفته شود، بروجود ندارد حال چنان 

گیری واژه دال بر آن پدیده  ای الزم است. در اغلب موارد، پذیرش یک پدیده دخیل به وامآن پدیده خاص واژه 

از مقرون به منجر می  اعتقاد واینرایش ترین راه صرفهشود؛ زیرا یكی  از واژه 5هاست. به  های دخیل در  ، استفاده 

گذاری مجدد  تر از نام های حاضر و آماده، اقتصادیاده از واژهها حاکی از این حقیقت است که استف تمامی زبان 

 (. 3: 1398پور و همكار،  )قلیاست.

 
2 -Arlotto,A 
3 -Hartman,R 
4- Stork,F 
5 -Weinreich 
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 بندی کرد؛ عواملزبانی طبقهزبانی و برونتوان در دو گروه درون گیری واژگانی را میطور کلی عوامل وامبه 

آوایی واژگانی و مخدوش شدن اصل  گیرنده، وجود هموامها در زبان  وقوع پایین معادل   از جمله: بسامد  درون زبان

معنایی هستند و عوامل برون زبانی عواملی هستند که به ویژگی زبان    بار  تغییر  برای  دخیل  واژه  به  نیاز  رسانگی و

ل به  گیرنده قرار دارند و در اصگیرنده مربوط نیست، بلكه با شرایطی مرتبط است که در بیرون از نظام زبان واموام

)همان،: اجتماعی و تابوی زبانی   –نظامی، نفوذ فرهنگی    – رابطه میان جوامع زبانی مربوط هستند مانند: نفوذ سیاسی  

زبانی ورود واژگان عربی به زبان کردی، بیشتر فرهنگی و دینی هستند که در کنار عوامل زبانی  عوامل برون  (.46-49

 واژگان را به زبان کردی هموارتر نمود.و بحث تكامل زبان، مسیر ورود این 

 گیری  انواع وام -2-3

 گیری واژگانی  وام -2-3-1

گونه که بر ما روشن است، واژگان  گیری زبانی است. همانترین نوع وامترین و رایجگیری در سطح واژگان، معمول وام

تغییر می به آسانی دچار  نتیجه تحوالتی استزبان  تغییرات،  این  .  که در یک جامعه زبانی پدید می   گردند و  آید 

شود. گردد، نام آن نیز از زبانی به زبان دیگر وارد میای تازه از فرهنگی به فرهنگ دیگر معرفی میکه پدیدههنگامی 

واژه  ورود  یعنی  روند،  واماین  دیگر،  زبان  واژگان  در  زبان  یک  اصطالحات  و  میها  نامیده  واژگانی  شود  گیری 

های »اتوبان«)آلمانی(،  است؛ مثل واژه  های دیگر وارد زبان فارسی شدههای بسیاری از زبانواژه  (.64: 1387)مدرسی، 

»کارواش«)انگلیسی(، »اتابک«)ترکی(، »تلویزیون«)فرانسوی(، »استكان، سماور« )روسی( و غیره. از زبان فارسی نیز  

 اند.کلمات »جناح«، »ابریق«، »تنور« و ... در زبان عربی و ایات قرآنی به کار رفته

 گیری واجی وام -2-3-2

شوند و در نتیجه در نظام آوایی های آوایی یک زبان به زبان دیگر وارد میی آن عناصر و الگوروندی است که ط 

گیرنده  های تلفظی زبان وامهای دخیل معموالا با قواعد آوایی و ویژگیکنند. واژهگیرنده تغییراتی ایجاد میزبان وام

دهند.  البته در هر جامعه زبانی، گویندگان دو  می  یابند و به این ترتیب، رنگ غیر بومی خود را از دستانطباق می

ها در آن زبان قرار دارند و از این  ثیر تلفظ اصلی واژهأدهنده، تحت ت ای هستند که به سبب آشنایی با زبان وامزبانه

یافته  ف«، تغییرحکنند. واژه »زهها را حفظ میها در زبان بومی خود تلفظ اصلی واژهنظر، به هنگام استفاده از این واژه

 کلمه »ضعف« عربی به معنای فراوان و دو برابر است و همچنین کلمه »بیر« تغییر یافته کلمه »بئر« به معنای چاه است.

 گیری ساختاری )دستوری( وام -2-3-3

گیری ،  واماند. در این نوع  های زبانی به شمار آوردهگیریترین نوع واممعمول گیری دستوری را غیرشناسان وامزبان

یابند. »مثالا در  های دستوری یا روابط دستوری یک زبان به زبان دیگر راه میعناصر یا الگوهای صرفی، نحوی، نقش

ند. فارسی ترکیباتی مانند مكه معظمه، مدینه منوره یا عتبات عالیات وجود دارند که بر پایه الگوهای عربی ساخته شده

اظ جنس و عدد با هم مطابقت دارند در صورتی که در زبان فارسی این قاعده  در زبان عربی صفت و موصوف از لح

اند«  توان گفت که این ترکیبات بر مبنای الگوی روابط دستوری عربی در فارسی به وجود آمدهوجود ندارد. پس می



  16٤ ی کرمانج یکرد شیدر گو یعرب لیواژگان دخ ییعوامل مانا یواکاو 

 

جایی که ساختار و قواعد دستوری یک زبان، قالب و قواعد دستوری زبانی دیگر را به سختی  از آن  (.54-50)همان:

واممی نوع  این  لذا  وامپذیرد  انواع  به سایر  نسبت  به  زبان عربی  از  کرمانجی  بسامد کمتری  گیری گویش  از  گیری 

ی کردی کرمانجی با زبان عربی، در این نوع  برخوردار است اما با توجه به ارتباط بلند مدت و به عبارتی دیگر همیشگ

 گیری این گویش از زبان عربی هستیم.نیز شاهد وام

 گیری  مسیر وام -٤-2
 گیری مستقیم  وام -1-٤-2

مستقیم گیری غیر گیری مستقیم و وامتواند به دو صورت وامگیرنده می دهنده به زبان وامهای دخیل از زبان وامگذر واژه

دهد،  یابد؛ هنگامی که زبانی به شكل مستقیم و تحت برخورد دو جامعه زبانی، عناصری را به زبانی دیگر وام می تحقق  

های نخستین، که زبان عربی زبان ناتوانی بود، تعداد زیادی لغت از فارسی دری نامند. مثال در سدهگیری را مستقیم می وام

ا )الكتریسیته(، خام، دستور )قانون اساسی( و ایوان هنوز هم در زبان عربی  وارد عربی شد؛ برخی از آن لغات از جمله کهرب

 رایج هستند. 

 مستقیم گیری غیروام -2-٤-2

یا زباناما هنگامی که زبانی به شكل غیر از طریق زبان  به زبانی وام دهد، واممستقیم و  ، عناصری را  گیری  های دیگر 

«  mas« که در اصل هندی است، از طریق انگلیسی وارد فارسی شده است. واژه »شود. »واژه »شامپومستقیم نامیده می غیر

به معنی درخشنده از یونان وارد فارسی شده است و سپس از فارسی به عربی راه یافته و به شكل »االلماس« در آمده است.  

انتقال یافته است و به معنی نوعی سنگ گران  فاده قرار گرفته است. زبان عربی  بها مورد استاین واژه دوباره به فارسی 

است« برده  کار  به   » »الماس  به صورت  را  آن  و  گرفته  وام  را  »الماس«  واژه  همكار،دوباره  و    (. 53-52:  1389)رضائی 

های ایرانی که در مقابل ورود  گذار است همانند زبانمستقیم نتیجه مواجهه چند زبان با یک زبان جدید و تأثیرگیری غیروام

 بی به سرزمین خودشان قرار گرفتند. زبان عر

 بحث اصلی  -3
 گویش کردی کرمانجی و گستره فرهنگی و جغرافیایی آن -3-1

.  دارند   باهم  و نحوی   واژگانی   آوایی،  های تفاوت  ولی   اند شده  منشعب  واحد  زبان  یک  از  که  هستند  هاییشاخه  ها گویش

  در  شده،  منشعب  است، واروپاییهند  زبان هایشاخه از  خود   که  ایرانیهند و    های زبان  از  که  پیشین  ایرانی  زبان   مثال  برای

  نامیم می  گویش را هاشاخه ین از یک هر. است شده تقسیم بلوچی، گیلكی  فارسی، کردی، مانند  هایی شاخه به زمان طول 

 . (2: 1388)کلباسی، 

  کردی  های گویش  بندیتقسیم در شناسانزبان و مستشرقان  شود؛می تقسیم گوناگون گویش  چند به کردی زبان
  اند کرده  بندیدسته  را  کردی  زبان  هایگویش  خود  خاص  دیدگاه  با  هاآن   از  یک  هر   و  دارند  گوناگونی  نظرات

  از  که  است  ایرانی   هایزبان  از   شاخه   یک  کردی،  گویش  های مجموعه  زیر   از   کرمانجی   گویش  .(22:  1397پرور،)
  کرمانج   ورانگویش  تعدد.  است  هند و اروپایی  هایزبان  بزرگ  خانواده  جزء  و  شودمی  مشتق  ایرانیهند و    هایزبان

  تحول  و تغییر  مورد کمتر  سالیان  طول  در  گویش این کرده ایجاب کشاورزی(  و )دامداری  کرد قوم  زندگی اقتضای و
 :گویدمی کردی گویش بندیتقسیم درباره بلو ژوییس (.7: 1395مقدم،   یزدانی) بگیرد قرار
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  تعداد  از نظر  که  کرمانجی  یا  شمالی  گروه:  کنندمی  تقسیم  اصلی  شاخه  سه  به  را  کردی  زبان  »معموالا 

گروهمهم  سخنوران  تكلم   آن  به  ارمنستان  و  آذربایجان  سوریه،  ترکیه،  کردهای  و  هستند  ترین 

 ارومیه  دریاچه  غرب  و  غربی  شمال  در  که   ایرانی   کردهای  از  دسته  آن  زبان   طور  همین.  کنندمی

  را  ها آن  که )عمادیه    و  زاخو   دهوک،  موصل،  (عراق  غربی  شمال   های زبان  نیز  و  کنند؛می  زندگی

 سورانی  شود،می  تكلم  بدان  عراق  شرقی  شمال   در  که  مرکزی  گروه.  باشدمی  نامند(می  بادینانی

 در   البته  که  شودمی  نامیده  مكری  ایران   کردستان  با  جوارهم  هایگویش  همچنین  شود؛می  نامیده

  گویش   چند  از  متشكل  جنوبی  گروه.  شودمی  دیده  هم  ایران  کردستان  استان  مناطق   از  برخی

 سنجابی،  کرمانشاهی،  مانند  شود،می  تكلم  بدان  ایران  کردستان  جنوب  در  که  باشدمی  نامتجانس

 .(15: 1387بلو وهمكار، )...«  و لری لكی، کلهری،

گوید کلمه  خاورشناس سرشناس و مولف کتاب کرد و کردستان درباره کلمه کرمانج می  6والدیمیر مینورسكی 

شود،  ها« مربوط میکرمانج با نادیده گرفتن پسوند »ج« از آخر آن، از دو کلمه »کر)د(« و »مان« که به »مادها« یا »مانایی

به    است  کرده  حفظ  کردی  زبان  هایگویش  دیگر  به  نسبت  را  ترقدیمی  سرشتی  رمانجی،. کُ(53:  1379)گردد  میبر

(  اردالنی  بابانی،  مكریانی،)  وران این زبان از جمله سورانیکُرمانجی، برای سایر گویش  ورانگویش  زبان  طوری که فهم

 لهجه  به  آن  معیار  و  مرجع  لهجه  ولی  شده است  تشكیل  مختلفی  هایلهجه  از  آنكه  با   کرمانجی است.  مشكل  کمی

  احمد   چوننویسندگان بزرگ و سرشناسی هم  و  شاعران  دور  هایزمان  از  که   است  شبیه  ترکیه  کردستان  در   جزیری

 اند. کرده به این گویش خلق را ارزشمندی آثار حریری، علی و جگرخون طیران،  فقی  جزیری، مالی خانی،

 رابطه زبان فارسی با زبان کردی   -3-2

های ایرانی از جمله کردی تحت تاثیر قدرت و سیطره زبان فارسی،  ها و گویشاز ورود اسالم به ایران، همه زبان  قبل

شدگی با زبان فارسی بودند که با ورود اسالم و زبان عربی، این روند متوقف شد و در حال اضمحالل و همگونی

فارسی همانند زبان  »زبان  آن هژمونی  سایر  و  گرفتند  قرار  واحد  مقابل یک چالش  در  کردی  از جمله  ایرانی  های 

 (.109:  2008)علی،  فرهنگی و زبانی زبان عربی بود و این مسئله، زبان و فرهنگ کردی را در ایران ماندگار کرد« 

 ساخت واژی آوایی، سطح در چه زبانی هایویژگی از بسیاری در و است خانوادههم فارسی زبان با زبان کردی

 که است این  کردی  مورد در  توجه قابل نكته  هستند. مشترکی  هایویژگی دارای  نحوی و و چه در سطح دستوری

 از و کنار گذاشته را خود اصلی واژگان از بسیاری واژگان، سطح در به خصوص امروز فارسی زبان دقت کنیم اگر

 اصیل واژگان از کرمانجی بسیاری گویش ویژهبه و کردی زبان که است حالی در این کند،می استفاده عربی واژگان

 دیگر  گویش  و زبان  هافارسی، لری ،ده کردی، های نموده است. »زبان حفظ است،  مشترک فارسی  زبان  با که  را خود

زبان کردی و پارسی با هم پیوند دارند، اما در بسیاری   دارند؛ دو  ایرانی کهن زبان در ریشه ظاهری هایتفاوت همۀ با

 
6 - Vladimir Minorsky 
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خانواده بودن دو زبان (. عالوه بر هم12:1382دموندز،  ااز نكات مهم لغوی، نحوی و فونولوژی با هم فرق دارند« )

جواری و اشتراکات عدیده فرهنگی و اجتماعی است که این زبان را این چنین در هم تنیده است  فارسی و کردی، هم

مجموعه دیگری قلمداد کنند. مینورسكی، کردپژوه نامدار روس  که برخی از پژوهشگران را بر آن داشته تا یكی را زیر

محور نیست بلكه زبان مستقلی است که ساختارهای آوانگاری و نحوی  گوید: »زبان کردی، فارسیدر این زمینه می

اما فارغ از   (.15:  1379) ط زبان صربی با زبان روسی است خاص خود را دارد و ارتباط کردی با فارسی همانند ارتبا

خانواده و همسایه است  های همچه مسلم است، تاثیر و تاثرات میان زباناصل زبان و قضاوت قطعی در این زمینه، آن

صورت گرفته  ها  هایی در ارتباط بین آنخانواده و همسایه زبان فارسی، قطعا بده بستانو زبان کردی به عنوان هم

 است. 

 انتقال ادبیات کردی به صورت شفاهی از جمله موسیقی  - 3 -3

یک    ادبیاتهرچند  .    ت تالیفی استادبیا  بر  مقدم  تاریخی  نظر  از  خط،  بر  زبان  پدیداری  تقدم  دلیل  به  ادبیات شفاهی

تواند بر موسیقی  فكری، میعنوان یک آبشخور فرهنگی و    است و به  آن، منشأ تمام تفكرات و ماهیت وجودی  قوم

جایی که شرایط انسجام بخشی به زبان و اما در زبان و ادبیات کردی، مسأله اندکی متفاوت است؛ از آن  .مؤثر باشد

است، موسیقی در  کننده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چندان مناسب و مساعد نبودهادبیات کردی به دلیل عناصر تعیین

است    محلی)فولكلور( بخش قابل توجه این رسالت را به دوش کشیده-افسانه و ادبیات بومیسرایی و  کنار هنر داستان

ها و سنن، رغبت و توجه خاصی به موسیقی خود داشته و دارند.  ها با توجه به زندگی سنتی و پایبندی به آیینو کرد

های فرهنگی، ادبی، زبانی و تمدنی قوم کرد، نقش بسزایی  در این ارتباط متقابل، موسیقی به عنوان کانال انتقال گنجینه

ترین تغییرات در حوزه زبانی متوجه زبان کردی شده  ماهیت این انتقال، کم  در این فرایند داشته است و با توجه به

نشینی و دامداری و زندگی  های کرمانج که در شمال غرب ایران، متكی و مبتنی بر کوچاست مخصوصا زندگی کرد

تغییرات و دغیر ها  خل و تصرفثابت بوده است. در پروسه انتقال شفاهی و سینه به سینه زبان و ادبیات، کمترین 

گیرد. واژگان دخیل عربی، بعد از پذیرش دین اسالم و استقبال از دین و زبان آن توسط ایرانیان، به تدریج  صورت می

های ایرانی از جمله زبان کردی و گویش کرمانجی شدند؛ اکراد نیز به مرور زمان اقبال بیشتری به این دین  وارد زبان

ای از واژگان عربی در این اثنا وارد زبان فارسی، کردی و  گویش کرمانجی شد.  و زبان نشان دادند و حجم گسترده

زبانان  ها به عنوان بخشی از زبان کردی توسط کردوجه تمایز این واژگان در زبان کردی، حراست و محافظت از آن

این چنینی را با تاخیر    ها همیشه مواردبود. در سایر موارد اجتماعی و فرهنگی که زبان نیز بخشی از آن است کرد

توان این خصلت سرسختی و مقاومت قوم کرد  دهند. میو بعد از پذیرش، به سختی تعویض یا تغییر می  پذیرش کرده

ها به عنوان یكی از اقوام  ظهور فرهنگی و زبانی را به موقعیت جغرافیایی اکراد نسبت داد؛ کردهای نودر برابر پدیده

اند  اند و در مقابل رومیان، اعراب و اتراک قرار گرفتهرز جغرافیایی و فرهنگی ایران ساکن بودهاصیل ایرانی همیشه در م

 است.  ناپذیری در میان آنان شدههای بلند مدت موجب روحیه مقاومت، تعصب و تسلیمو این تنش
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 کردی و گویش کرمانجی گذاری زبان عربی بر زبان عوامل تأثیر -٤-3

 معموالا شود و تحول تغییر دچار  مختلفی  هایجنبه از زبان یک  شوند می  باعث گذارند و می  تأثیر زبان بر یک که عواملی

تأثیر یک ساخت واجی  بر است ممكن هستند که زبانی برون زبانی یادرون نوع دو از  یا معنایی نظام یا بگذارند زبان 

 مطرح خارجی  و داخلی  علت دو واژه، تحول معنی  و تغییر علل بحث  دهند. در قرار تأثیر تحت را زبان یک دستوری

 باعث که است، غیره و زندگی  ابزارهای سیاست، دین، رسوم،  آداب و در  تحول و تغییر مانند مواردی خارجی  علل است.

 هاآن  که شد می  گفته آب هایگودال  به  گذشته در که   "یخچال" کلمه تغییر مصداق مانند  شودمی  واژه یک معنایی  تغییر

یا   است، کرده تغییر آن معنی  مصداق امروزه اما.  شود استفاده گرم فصول  در و بزند  یخ در زمستان تا کردند می  پرآب را

آن گرفتن و  دیگر واژه با آن مشابهت دلیل به  واژه یک معنای در تغییر مثل زبانی -درون علل  "چشم" مانند  معنای 

 و واجی  درنظام تحول  بنابراین.  باشد  زبان صرفی  و آوایی  تحوالت بر ناظر قوانین و کوشی کم مجاورت، یا ؛"نرگس"و

 (. 33: 1392)قنبری،باشد  زبانی برون زبانی یادرون تواند می  واژگانی  تحول همانند  هم دستوری

زبان عربی به عنوان زبان قرآن و زبان جمله اقبال مردمان کرد به دین اسالم و   از  مختلف علل  به کردی  زبان 

با مسلمانان، منازعات   هاجنگ نشین،عرب مناطق با جواریهم تجاری، و بازرگانی ستد  و داد ارتباط   علل و و 

 زبان از مدت فرایندی طوالنی طی و است گرفته قرار عربی زبان تأثیر تحت جغرافیایی و اجتماعی فرهنگی، مختلف

 زبان خود اول  بخش است؛ در گرفته صورت شكل دو به گیریوام این.  است گرفته وام و کرده اخذ  واژگانی عربی

 فارسی زبان  واسطۀ به زبان کردی  دوم  بخش در. است گرفته قرض را واژگانی عربی زبان از واسطه، بدون و  کردی

. تاثیر زبان  (2:1395رایگانی و همكار،)محمدی    است گرفته وام واژگانی  عربی زبان از است کشور رسمی زبان که

نمی ختم  واژگان  به  فقط  کرمانجی  کردی  زبان  بر  عربی  عربی  زبان  از  نیز  آموزش  و  تدریس  شیوه  در  بلكه  شود 

برداری شده است؛ مال محمود بایزیدی در نگارش دستور زبان کردی کرمانجی، از منابع عربی الهام گرفته و بر  الگو

 (. 173:  1397د،  حمهر ئه)عومهدهد  اعد زبان عربی، قواعد زبان کردی کرمانجی را شرح میاساس ترتیب و شیوه قو

- 32هایی از کتاب بایزیدی، ساختارهای صرفی زبان عربی به زبان کردی نفوذ کرده است )بایزیدی، بیتا:  در بخش

ساختار و دستور آن دارد. البته الزم به ذکر است که  گر تاثیر ژرف زبان عربی بر زبان کردی و  (. که این امر، نمایان35

طور که قبل از مواجهه با زبان عربی، در مقابل زبان فارسی به عنوان زبان غالب در ایران جغرافیایی  زبان کردی همان

یز  گرفت، مقاومت نمود و حتی در مواردی بر زبان فارسی نها قرار میو فرهنگی که زبان کردی در ذیل هر دوی آن

پذیری  ترین تاثیرات را نسبت به زبان فارسی پذیرفت اما همان مقدار تاثیر تاثیر گذار بود، در مواجهه با زبان عربی نیز کم

 واژه هایی را که از زبان عربی گرفت، تا به امروز نگه داشته است.که داشت و وام

 قرابت زبان کردی با زبان عربی از حیث مخارج حروف  -3-5

تلفظ دقیق سه     همزه، هاء، عین، حاء، غین، خاء،  مانند:  شوندکه از مخرج حلق ادا می  هستند  حروفیحروف حلقی  

های بارز زبان خصیصه  و این از  فارسی متفاوت است  ها در زبان آن  با تلفظ  در زبان عربی  حاء، عین و غین،حرف  

های عادی و روزمره مردم، غالبا  صحبتعربی است. در زبان کردی به طور عام و گویش کرمانجی به طور خاص، در  
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شوند و این امر تعمدی نیست بلكه ساختار زبان کردی و این گویش، چنین اقتضا  این حروف به نحو دقیق تلفظ می

  مرکزی  نواحی  به  نسبت  کردی   زبان  پراکندگی   جغرافیای  شمالی  نواحی  در  حلقی   حروف  کاربرد  میزان  چند   هر  کند.می

د« )محمد(، »رح« )روح(، ممهحروف حلقی در کلماتی چون: »محه  (.  465:  2019  اوپنگین،)  شودمی   تررنگکم  آن

»عه»عه )بوقلمون(،  مخصوص  ینهلوک«  مخرج  از  دقیقا  عربی  زبان  مانند  به  کرمانجی  گویش  در  و...  )عینک(  ک« 

شود. حرف )س(  هران« تلفظ میشوند. در  گویش کرمانجی، کلمه تهران، همچنان مانند زبان عربی»ط خودشان ادا می

« )سندان( و ... 7ر« )سماور(، »صار« )سرد(، »صاطل« )سطل(، »صه لیک« )سبد(، »صندان ماوهدر کلماتی چون »صه

شوند. نكته حائز اهمیت در این مورد، سهل و روان تلفظ کردن حروفی مانند  دقیقا با ساختار حرف )ص( تلفظ می

وران مورد مطالعه است در حالی که در زبان فارسی و سایر  د، ضاد و ...  برای گویشعین، غین، حاء، طاء، قاف، صا 

شوند و در مواردی  ها تلفظ این دست حروف مستلزم دقت و ممارست و مهارت است و غالبا با تكلف ادا میزبان

 شود. تلفظ صحیح این حروف، نشان از تسلط فرد در زبان عربی تلقی می

 ها با اعرابمستمر کرمانجارتباط  -3-6

تاثیر آن در مانایی واژگان دخیل عربی در گویش کرمانجی اشاره کرد، ارتباط مستمر  علت دیگری که می به  توان 

زبانان دو  های عراق و سوریه است. کردزبانان خود در کشورزبانان، از طریق هموران کرمانج در ایران با عربگویش

وطن و حتی همشهری هستند و پیوسته به  سایه، همهای جغرافیایی خود با اعراب همکشور عراق و سوریه در مرز

غربی  های شمال های کرمانج از طریق مرزرسمی در سیطره زبان و ادبیات عربی هستند. لذا کردصورت رسمی و غیر

و شهر عراق  با  کرمانجایران  بهای  با  جنوب  از  ارومیه  شهرستان  دارند،  ارتباط  آن  که  خشنشین  اربیل  شمال  های 

های  زبان هستند و از آنجا با استان دهوک، شهرستان زاخو که به طور کامل کرمانج هستند و در ادامه با کردکرمانج

چند، بعد مسافت  اند. هرشمال سوریه در ارتباط هستند که از آن طریق همواره با اعراب و زبان عربی در ارتباط بوده 

شمال آذربایجان غربی و کردهای کرمانج در عراق و سوریه، ارتباط مستقیم را دور از ذهن  های ارومیه و  میان کرد

تاثیر نبوده است. ارتباط میان کردهای کرمانج ایران با عرب و زبان عربی، بیشتر به صورت  کند اما این نوع ارتباط بیمی

 هنر نقالی و ... بوده است.  مستقیم و از طریق خویشاوندی با کردهای عراق و سوریه، موسیقی وغیر 

 گیری()انواع و سطوح وام کردی کرمانجیگویش های عربی در واژهوام -٧-3

گیری واژگانی، واجی و دستوری صورت گرفته است اما  گیری کردی کرمانجی از زبان عربی در هر سه سطح واموام

این وام بدون واسطه  گیرینوع  نوع مستقیم و  بیشتراز  این مجال سطح و نوع واممیها  در  های مورد  واژهباشد که 

 گردد: مطالعه، واکاوی و تبیین می
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اند که در زبان فارسی و سایر : کلمات متعددی از زبان عربی وارد گویش کردی کرمانجی شدهگیری مستقیموام -1-٧-3

ندارند. کلماتی چون: »زهزبان ایرانی وجود  ص« )رَفَصَ: لگد  فهدست(، »قلت« )القلت: حفره(، »ره« )الزند: مچ  8ندهای 

نقی( به طسی« )فَطَسَ:خفه شد، خفه شدن از نوع خارج از آب(. چون برای خفه شدن در داخل آب واژه )خه زدن(، »فه

ی ماندگار  رود که این واژه نیزه همان واژه دخیل )خَنَقَ( است که از عربی وارد زبان کردی شده و در گویش کرمانج کار می 

ر«  « )الدالل: ناز و کرشمه، وقار(، »جه9اللک« )الحَنَک: فک، کام(، »دهنههای »بیر« )البئر: چاه(، »حهشده است. همچنین واژه

)الدور: نوبت(، )شَدَّ: محكم کرد(، »صر« )الصرّ: سرمای شدید(،    10جر« )جَرجَر: سر و صدا(، »دور« )الجَرّ: کوزه(، »جره

اتاق(، »حورمه»اُوده« )األُ بیل(  12ره«: زن، همسر(، »مه 11ت« )الحُرمۀوده:  :  الكَرب )  «ربکه »  ،(هرگز:  قطُّ)  13«طّقه » )المرّ: 

وش« )الحَوش:  »حَه   بودن(،  جمع  گون و زیبا(، »کوم« )الكوم: ر« )األسمر: گندم»اسمه  « )الدیک: خروس(،14، »دیک (ناراحتی 

ت« )الخالۀ: خاله(، از جمله کلمات ص« )المِقصّ: قیچی(، »خالهیر« )الطیر: پرنده(، »مِقه »طهحر« )بحر: دریا(،  حیاط(، »به

های  ها و گویشروند و در سایر زبانواژه، فقط در زبان کردی به کار می دیگری هستند که بدون تغییر واجی به عنوان وام

گیری در این  شود. بنابراین نوع وامها دیده نمی انی از آنایرانی و ادبیات مكتوب یا شفاهی و محاورات روزمره آنان، نش

های زبان کردی این کلمات کاربرد داشته باشند به  ها مستقیم از زبان عربی بوده است. البته اگر در سایر گویشواژهوام

واژگان دخیل    ها یعنی زبان کردی است. نكته حائز اهمیت این است که برخی از ایندلیل منشأ واحد همه این گویش

روند. عربی در گویش کرمانجی، در خود زبان عربی معاصر نیز کاربرد ندارد ولی همچنان در گویش کرمانجی به کار می 

توان به طور مثال واژه »قلت« به معنای حفره و گودال که در عربی قدیم کاربرد داشته است ولی اکنون فقط در معاجم می 

اما   (.261: 1، ج 1984)جوهری، م: النقرۀ فی الجبل یستنقع فیها الماء؛ قلت العین: نقرتها« آن را یافت: »القلت بإسكان الال

های روزمره مردم کاربرد دارد: »قلتكا چاوا«: حدقه چشم،  با وجود این، همچنان در گویش کردی کرمانجی در صحبت

 شود. »قلتا داره«: حفره دور نهال درخت که برای آبیاری آن استفاده می 

 
   (.27: 1385یی، الیی باته)مهنی خه نگی ره ژ رشتنه بازن و ند زه          نی گولشه نگی ره ژ ملیخه   ئامنه - 2

    های زیبا آراسته شد و مچ دستانش با النگوها و حنا زینت  داده شد.ترجمه: آمنه به رنگ گل  

 
  (.159: 1388) جزیری ، . اللیدهنجی   ظالمی  کوشتم  شه  پالی         نازکی  قه - 2

 گری به قتل رساند. ترجمه: آن ظالم نازک اندام و بی نظیر و فریبا مرا به جرم محبّت و نظاره

 
  من است نوبتستم ولی طرف میگه گویم من صاحب آسیاب همنه! می دوراژه ژم آش، آشه منه اَو دبئالمثل: از دبئمانند ضرب -3

 (348) ترجمه المنجد : حُرمَۀ الرَّجل: همسر مرد، عیال  - 4
رود که از شدت کهولت سن یا المثل برای کسی به کار میبراش مونده« این ضرب بیلک: »فالنی فقط یک کلنگ و رَمه »فالنی هه مایه طَو و   -5

   خورد یک بیل و کلنگ است که قبرش را آماده کنند. بیماری و ضعف بدن به شدت زمین گیر شده باشد و تنها چیزی که به درد آن می
 از او ندیدیم صفا.  اصالوفا ما ( ترجمه: بانوی سیاه گیسوی بی 264:1388جزیری ،)   فادی ژ وی صهمه نه  طقه فا      وهزولفی سیاهی بی -6

 م بووم    ری خوه دانه جه و مریشک بونه کووم       به دیک - 6

 (       164: 2004)جگرخون،                                          

 . رفتندها جمع شدند و به نزد جغد و مرغ   هاخروسترجمه: 
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از زبان عربی به زبان فارسی و کردی راه یافته است. در زبان فارسی با تغییر واجی،    ت«: )الخالۀ: خاله(واژه دخیل »خالَه  

خال« شود. و واژه »حرف تای گرد تبدیل به هاء سكت شده است اما در گویش کرمانجی، تای گرد عربی بدون تغییر، تلفظ می

های  برخالف خالۀ در زبان فارسی کاربرد چندانی ندارد هر چند که کلمه خالو در برخی از گویشاین واژه    )الخال: دایی(

های جنوب ایران همچنان کاربرد دارد اما در گویش کرمانجی، برای برادر مادر، معادلی  فارسی همچون مازنی و گیلكی و گویش

 گیرد. عنوان یک پیشوند برای اسامی خاص قرار میجز »خال« وجود ندارد. البته کلمه خال گاهی به قصد احترام به 

:  16: تبر(، »بیر« )البئر: چاه(، »خزِم« )الخزامۀ15»بالطه« )البَلطَۀ  هایگیری مستقیم، واژهاز میان واژگان ذکر شده در بخش وام

اند؛  با تغییرات واجی مواجه شدهحلقه بینی(، »مشار« )المنشار: اره(، »جاش« )الجَحش: ُکره خر(، »جینار« )الجیران: همسایگان(،  

شود با این تفاوت که واژه »الجیران« در شود و بدون تغییر بیان میواژه »جینار« در گویش سورانی به شكل »جیران« تلفظ می

رود. در  های کردی به عنوان یک کلمه مفرد به کار میزبان عربی، جمع مكسر است و مفرد آن »الجار« است اما در همه گویش

 رود. گویش کرمانجی در ارومیه و ... با تغییر واجی مواجه شده و به شكل »جینار« به کار می

شاند« )رَشَّ: رصی« )قَرَصَ: یخ بست(، »رهجفی« )رَجَفَ: لرزید(، »قهمدی« )جَمَدی: یخ بست، سرد شد(، »رههای »جهواژه       

ترین تغییر واجی و مستقیما از زبان عربی وارد گویش کرمانجی  که با کمپاشید(، »شداند« )محكم کرد( از جمله واژگانی هستند  

اند. نكته اند و بیشتر قالب فعل در دستور زبان کرمانجی به خود گرفتهاند و با تغییرات ساختاری و دستوری مواجه شدهشده

ها  های آنمعنایی واژگان و داللت حائز اهمیت در مورد اغلب این واژگان دخیل در گویش کرمانجی، عدم تغییر در گستره  

گیرنده نیز همان معنا را  شدند، در زبان)گویش( وامدهنده به کار گرفته میاست؛ این واژگان در همان معانی که در زبان وام 

البته در محاورات روزمره کرمانجحفظ کرده ااند و  ین  ها در منطقه مورد مطالعه این پژوهش، برای معانی مربوطه، صرفا از 

 شود. ها جایگزین نمیشود و مترادف یا مشابه آنواژگان استفاده می

گیری نیز می توان به عاریه گرفتن ساختار »بخاطرک« از زبان عربی اشاره کرد؛ در زبان عربی  در سطح دستوری وام        

. ترجمه:  (28:  2012)نصراهلل،ک  عمّ. بخاطری بِشر یا  اسمْ  رود:امروزی اصطالح »بخاطرک« به معنی خدا نگهدار تو، به کار می

رود.  عمو! اسم من بشر است. خدا نگهدار. در گویش کرمانجی عبارت »خاترئ ته« به معنی: خدا نگهدار ، خدا حافظ به کار می

به طور   واژه »خاطر« عینا از زبان عربی به عاریت گرفته شده و به ضمیر »ته« یعنی تو اضافه شده است و ساختار عربی رابن

های  شود اما در سایر گویشهای روزمره در منطقه ارومیه و حومه این عبارت به کار برده میکامل دریافت کرده است. در صحبت 

 کردی در ایران از جمله سورانی، کلهری و اردالنی چنین اصطالحی کاربرد ندارد.

وجود دارند که از مسیر زبان فارسی به عنوان زبان رسمی ایرانیان  :  اما کلمات دیگری  مستقیم(گیری واژگانی )غیروام   -2- ٧-3

مستقیم  گیری غیراند به عبارتی دیگر از مسیر وامدر طول تاریخ مشترک اقوام ایرانی به زبان کردی و گویش کرمانجی راه یافته

یافته و همچنان توسط گویش کردی راه  استفاده میبه زبان  ندیل«  باندن« )دوست داشتن(، »مهحهشوند. مثال: »وران کرمانج 

ت« )الخالۀ: خاله(، »فیستان« )لباس بلند زنانه(، در متون نظم و نثر قدیم فارسی )المندیل: دستمال(، »خال« )الخال: دایی(، »خاله

 ده است. اند اما امروزه در زبان فارسی یا کاربرد ندارند و یا محدود به بخش یا منطقه خاصی در ایران شبه کار رفته

 
 اصل این واژه از ترکی به عربی و از آنجا به کردی وارد شده است.  – 1
 (235)ترجمه المنجد: خزامَۀ: خِزام  و خزائِم، ج : حلقه موئین که در بینی شتر کنند و مهار را بر آن بندند  - 2
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 واژه مندیل که در متون نثر و نظم قدیم فارسی آمده است: 

 طاس ومندیل و گل از التون بگیر      تا به گرمابه رویم ای ناگزیر                    

 (  دفتر سوم ی،مثنوی معنو  وی،مول)

نامه دهخدا و در اشعار شاعران کالسیک فارسی استفاده شده و به معانی دستار، لنگ حمام و به طور این واژه در لغت 

شود اما همچنان ری از آن دیده نمیای اطالق شده است اما امروزه در زبان و متون فارسی اثعام هر گونه دستمال دوخته نشده

دهند شناسی( به زبان التین ارجاع میدر گویش کرمانجی کاربرد دارد. به اعتباری دیگر این واژه را از حیث اتیمولوژی )ریشه

توان صحت این قول را دلیلی بر ادعای ثبات و مقاومت گویش کرمانجی درباره  که می  (.2646:  4، ج1393دوست،  )حسن

 برد. مسائل فرهنگی و زبانی دانست که همچنان در ایران، این واژه را در گویش کرمانجی حفظ شده و به کار می

همان کلمه »االرض« عربی است که  رود در اصل  رد« )االرض: زمین( که در گویش کرمانجی به کار میواژه »عَهوام 

آمده است. این کلمه در کردی سورانی با تغییر واجی کمتری نسبت کرمانجی مواجه  با تغییر واجی به این شكل در 

رض(. البته تفاوت در تلفظ حرف ضاد در شود )عهشده است حرف )ض( بدون تغییر در کردی سورانی تكرار  می

 عربی و کردی همچنان وجود دارد.

باندن«: دوست داشتن: این واژه از فعل عربی »حبّ« به معنای دوست داشتن است که با تغییر واجی کاهش  » حه       

مواجه شده و بدون تشدید همچنان در گویش کرمانجی کاربرد دارد. البته به قولی دیگر این واژه در اصل از کلمه 

داشتن، از یک ریشه  « انگلیسی به معنای دوستhobکلمات »فارسی »حَب« بوده و به معنای دوست داشتن است و با  

 (.http://eshterakatezaban.blogfa.com/post/7 :1397 نورمند،) است

 نتایج تحقیق  -٤

قرابت بین دستگاه تلفظ اصوات و مخارج حروف در زبان عربی و گویش کردی کرمانجی یكی از عوامل سازش    –  1

های کرمانج با زبان عربی و واژگان دخیل آن است؛ بسامد باالی حروف حلقی در کلمات دخیل زبانان و از جمله کرددکر

رو از میان  ت« و ...دلیلی بر این مدعاست. از این لیا«، »حورمهرد«، »حه ک«، »عهینهو اصیل کردی کرمانجی از جمله: »عه 

ها بدون تغییرات واجی و یا تغییرات حداقلی به  واژگانی که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند، بخش عمده آن

 رسد. ر به نظر میترنگگیری واژگانی پرگیری، سطح وامگانه واماند و از میان سطوح سهیافتهگویش کرمانجی راه 

تأثیر بسزایی در شناختی مردمان کرد به طور عام و کردعوامل فرهنگی و جامعه  –  2 های کرمانج به طور خاص 

 جغرافیای علت به ایران غرب شمال  حاشیۀ مناطق در  هاکرد مانایی واژگان دخیل عربی در کردی کرمانجی داشته است. 

 ارتباط و تعامل عربی  زبان با دیرتر و پرداختند  مبارزه به اعراب مقابل در  میهن  بر تعصب و العبور بودنصعب و خاص

کردند اما به رغم این مقاومت ابتدایی، بعد از پذیرش دین اسالم و هیمنه زبان عربی، خود از مروجان آن شدند و   برقرار

ها و  حتی  ها، آذریهای ایرانی، از جمله فارسقومیتسختی که داشتند، به نسبت به سایر  بر اساس همین تعصب و سر

های دخیل عربی اعمال کردند. با وجود این که در منطقه مورد مطالعه این  های سوران کمترین تغییرات را در واژهکرد

 شود.. می ها مالحظه ن کنند اما این ماندگاری واژگان در میان آذریهای کرمانج با هم زندگی می ها و کردپژوهش آذری

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar3
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ارتباط مستمر میان اکراد ایران و کردهای ساکن در سرزمین اعراب و از طریق مراودات تجاری، فرهنگی،    –  3

خانوادگی)ازدواج و  غیراجتماعی  و  فامیلی  همهای  با  کشورفامیلی(  در  خود  زبان  زبانان  که  سوریه  و  عراق  های 

دی کرمانجی به حالت عادی درآمده و جزئی از ساختار  شان عربی است، باعث شده کلمات دخیل عربی در کررسمی

کرده و فرهیخته آنان از عربی  وران کرمانج حتی طبقه تحصیلگویش کرمانجی تلقی شوند به طوری که اغلب گویش

 بودن این واژگان مطلع نیستند.

ها،  سرایی و افسانهو داستانانتقال شفاهی و سینه به سینه عناصر زبانی و ادبی در میان اکراد از جمله موسیقی    –  4

سرایی تاثیر زیادی در این ثبات و ماندگاری واژگان دخیل عربی  با توجه به عالقه دیرینه اکراد به موسیقی و داستان

داشته است. به طوری که آثار مكتوب کردی کرمانجی در ایران و باالخص در مناطق مورد مطالعه، نسبت به سایر  

 های اخیر اندکی رشد داشته است.های سوران بسیار اندک است و در سال ردهای ایرانی و حتی ک قوم

های عاریتی آن به عنوان های دینی و به تبع آن زبان عربی و واژه پایبندی به مبانی دینی و اعتقادات و باور  –  5

در گویش کردی  زبان دین و قرآن علت دیگری است که در کنار سایر عوامل ذکر شده، باعث مانایی این واژگان  

 کرمانجی شده است.
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