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چکیده
ایل کلهر ،یکی از بزرگترین ایلهای بومی ایران است و گویش کلهری نیز یکی از گویشهای آن  -از
شاخه زبانهای شمال غربی -به شمار میآید .از مطالعۀ واژههای موجود و مستعمل در این
گویش(گویش کلهری) چنان برمیآید که این واژهها از چنان قدمتی برخوردارند که پیشینه آنها به
زبان فارسی میانه پهلوی میرسد .پارهای از این واژهها در گذر زمان بدون تغییر باقی مانده و پارهای نیز
تحت تأثیر دگرگونیهای زبانی ،دچار تحوالت واکی شدهاند .این مقاله برآن است تا با استفاده از دو
شیوه کتابخانهای و میدانی و با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی تطبیقی شکل ،ساختار و همچنین
تحوالت واژههای حاضر در گویش کلهری نسبت به شکل پهلوی آنها بپردازد .نمونۀ مورد مطالعه در
این پژوهش ،گویش کلهری شهرستانهای گیالنغرب و ایوان غرب است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که بخشی از واژهها از لحاظ شکل(لفظ) و معنا عینا از زبان پهلوی به گویش کردی کلهری
انتقال یافتهاند و بخشی دیگر نیز در شکل عینا انتقال یافتهاند ولی معنای آنها دستخوش تغییر شده
است و بخشی نیز واژههایی هستند که در آنها تحوالت واکی(فرایند کاهش ،فرایند افزایش ،فرایند
تبدیل و فرایند واکی دوگانه) روی دادهاست.

کلمات کلیدی :زبان کردی ،گویش کلهری ،زبان پهلوی ،تحوالت واکی.
1

 .دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه لرستان.

 .2دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایالم.
 .3کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش.

Email: farhad.parvaneh@yahoo.com
Email: nima.ahamdi20@gmil.com
Email: lidashamshiry@yahoo.com

  48فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایرانزمین ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،2پیاپی  ،28تابستان 1399

 . 1مقدمه
براساس مطالعات اخیر زبانشناسی ،در هزاره سوم میالد قومی وجود داشتهاند که به زبان خاصی
تکلم میکردهاند .زبانشناسان ،آن قوم را «هند واروپایی» نامیدهاند که بعدها طوایفی از آن جدا شدند
و در اطراف جهان پراکنده گشتند(نک :ناتل خانلری1374،ب .)59:طبق تقسیمبندیها و مطالعات
زبانشناسان ،تمام زبانهای بشری از همین خانواده بزرگ «زبان هند و اروپایی» سرچشمه گرفتهاند.
همچنین از این خانواده گروه کوچکتری به اسم «زبانهای هند و ایرانی» متولد شدهاست که کلیه
زبانهای ایرانی در زیرمجموعه آن قرار میگیرند .زبانهایی چون زبان فارسی و زبانهای همعرض
آن(کردی،لری،بلوچی،گیلکی ،مازندرانی،طالشی و )...که مدام با یکدیگر در ارتباه بودهاند و لغات
و اصطالحاتی از همدیگر اقتباس نمودهاند(همان .)138:خانلری در مورد شاخهها و شعب زبان کردی
میگوید«:گروه اصلی اول کورمانجی که خود به دو شعبه تقسیم میشود :شعبه شرقی یا مکری در
سلیمانیه و سنه(سندج) و شعبه غربی در دیاربکر و رضائیه(ارومیه) و ایروان و ارزم روم و شمال
سوریه و شمال خراسان .گروه اصلی دیگر یا گروه جنوبی در منطقه کرمانشاه و بختیاری»(خانلری،
1374الف .)295 :اما مککاروس و ویندفور معتقدند که کردی ،به سه شاخه شمالی ،مرکزی و جنوبی
تقسیم میشود(به نقل از خنجری و راشد محصل )22 :1397،که گویش کلهری در شاخه جنوبی آن ،جای
دارد.
گویش کلهری شاخهای از کردی جنوبی است و کردی نیز از خانوادهی زبانهای ایرانی است که
در سیر تاریخی خود همعرض زبان فارسی به حیات خویش ادامه دادهاست .هم اکنون این گویش یکی
از گویشهای زنده و پویای زبان کردی است که گویشوران زیادی را در استانهای کرمانشاه ،ایالم و
حتی شهرهایی از کشور عراق(خانقین و مندلی تا بغداد) شامل میشود .گویش کلهری در تمام مناطق
ذکر شده تقریبا به یک شکل است ،جز در مواردی که به دلیل همجواری با دیگر گویشها(گویش
جافی ،لری و )...یا دیگر زبانها (زبان عربی) تغییراتی در تلفظ بعضی از واژهها ایجاد شدهاست .از
مطالعۀ واژههای موجود و مستعمل در گویش کردی کلهری چنین بر میآید که این واژهها از چنان
قدمتی برخوردارند که پیشینه آنها به زبان فارسی میانه پهلوی میرسد .پارهای از این واژهها در گذر
زمان بدون تغییر باقی مانده و پارهای نیز تحت تأثیر دگرگونیهای زبانی ،دچار تحوالت واکی شدهاند.
گستردگی محدودۀ جغرافیایی ،کثرت گویشوران امروزی و همچنین پویایی و زندهبودن این گویش،
توجه بسیاری از پژوهشگران زبانی را به خود معطوف کردهاست.
بررسی زبانها و دنبالکردن سیر تحول آنها از گذشته تا به حال ،بدون کاوش در تاریخ و مطالعۀ
تطبیقی – تاریخی ممکن نیست(کردزعفرانلو نو همکاران .)1389:2 ،با توجه به اینکه گویش کلهری زبان
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کردی همچون سایر زبانها و گویشها ،همواره دستخوش تحوالت آوایی بوده است ،لذا بررسی
تغییرات واجی در این گویش ضروری به نظر می رسد.
 .1-1پرسشهای تحقیق
مقالۀ حاضر تنها به بررسی و مطالعه واژههای گویش کلهری( گیالنغربی و ایوانی) و ارتباه آن با
زبان پهلوی می پردازد .هدف کلی این پژوهش ،بررسی و مشخصکردن ت ّ
حوالت واکی واژههای زبان
کردی(گویش کلهری) در گذر تاریخ نسبت به زبان پهلوی است .این پژوهش در پی پاسخ به این
سؤاالت است:
 -1آیا واژههای کردی کلهری گیالنغربی و ایوانی ریشه در زبان پهلوی دارند؟ اگر واژههای این
گویش ،ریشه در زبان پهلوی دارند ،در گذر زمان چه تحوالت واکیای در آنها روی دادهاست؟
 -2آیا واژههایی در گویش کلهری گیالنغربی و ایوانی وجود دارد که نسبت به شکل پهلویشان هیچ
گونه تغییر و تحولی در آنها صورت نگرفتهباشد؟
نگارندگان این پژوهش ،فرضی را مطرح کردهاند که بسیاری از واژههای گویش کلهری زبان کردی
ریشه در زبان پهلوی دارند و نسبت به شکل پهلویشان هیچ گونه تغییر و تحولی در آنها شکل
نگرفتهاست.
 .1-2پیشینۀ تحقیق
با توجه به مطالعات و بررسیهای انجام شده ،کتابها ،مقاالت و پایاننامههـای بسـیاری در موضـوع
ایل کلهر ،گویش کلهری و بررسی آن از دیدگاههای مختلفی در طی سالهای گذشته و اخیـر نگاشـته
شدهاست .در این بخش به برخی از این پژوهشهـا کـه بـه نحـوی بـا موضـوع ایـن مقالـه مرتبطانـد و
نگارندگان نیز از آنها کمک جستهاند ،به اختصار اشاره میشود:
 پایاننامه کارشناسی ارشد «تصریف و اشتقاق واژه در گویش کـردی کلهـری بـر اسـاس صـرفزایشی» از علی محمد مرادی()1379؛
 مقاله «تحلیل و توصیف فراینـد حـذف در زبـان کـردی کلهـری» از محمـد بدخشـان و محمـدزمانی( ،)1392چاپ شده در مجلۀ پژوهشهای زبانشناسی ،شمارۀ )1392( ،8؛
 مقاله «غلتسازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکهها بررسی نمونـههـایی در کـردیکلهری» از مهدی فتاحی ،چاپشده در مجموعـه مقـاالت دانشـگاه عالمـه طباطبـایی ،شـمارۀ ،281
()1391؛
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 مقاله «اصطالحات و واژههای مربوه به اسامی خاص مـردان و زنـان در گـویش کلهـری گونـهایوانی» از ناصر ملکی و علیرضا خانی  ،چاپشده در مجلۀ گویششناسی  ،شمارۀ )1387( ،7؛
 مقاله «بررسی واژههـای دامـداری در گـویش کلهـری» از ناصـر ملکـی ،چـاپ شـده در مجلـۀگویششناسی ،شمارۀ )1383( ،3؛
 مقالۀ «فرایندهای واجی در گویش کردی سنقر کلیایی» ،از خنجـری ،سـلمان و راشـد ،محمـدتقی ،فصلنامه مطالعات زبانها و گویشهای غرب ایران ،سال ششم ،شمارۀ )1397( ،21؛
 مقاله «واژههـا واصـطالحات مربـوه بـه انـار در گـویش کلهـری» از ناصـر ملکـی و داریـوشیارمرادی  ،چاپشده در مجلۀ گویششناسی ،شمارۀ )1383( ،2؛
 مقاله «جسـتاری در قواعـد صـرفی و نحـوی گـویش کـردی جنـوبی (بـا بررسـی مـوردی سـهزیرگو یش خزلی ،لکی ،کلهـری)» از مسـلم خزلـی و سـکینه آزادی ،چـاپ شـده در مجلـۀ ادبیـات و
زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ )1397(،2؛
 مقاله «فرایندهای واجی همخوانی در گـویش کـردی کلهـری» از عالیـه کـرد زعفرانلـو و الهـامثباتی ،چاپ شده در مجله جستارهای زبانی،شمارۀ )1393( ،17؛
 مقاله «بررسی رفتار نمود ناقص در زبان کردی گویش کلهری» از فاطمۀ ناصری ،چاپ شـده درمجلۀ رخسار زبان ،شماره )1397( ،6؛
 مقاله «پیشنهاد الفبا و خطی برای خواندن و نوشتن گویش کردی کلهر» از علـیاکبـر تقـیپـور،چاپ شده در مجلۀ چیستا ،شمارۀ )1369( ،69؛
 مقاله «تحلیل و توصیف فرایند نرمشـدگی در زبـان کـردی گـویش کلهـری» از محمـد زمـانی وابراهیم بدخشان ،چاپ شده در مجلۀ زبانپژوهی ،شمارۀ )1395( ،19؛
 مقاله «تحلیل و توصیف فرایند کشش جبرانی در گویش کردی کلهری بر پایه نظریه بهینگـی» ازابراهیم بدخشان و محمد زمانی ،چاپ شده در مجلۀ زبان و زبانشناسی ،شمارۀ .)1392( ،17
 .1-3شیوۀ تحقیق
همان طور که از اسامی و موضوعات تحقیقات و مقاالت ذکر شده بر می آید ،هر کدام از پژوهشهای
مذکور به صورت جداگانه در مورد زبان کردی و گویش کلهری و  ...از جنبههای مختلف پرداختـهانـد
و به نوبه خود دارای ارزش علمی خاص هسـتند .در حـالی کـه نگارنـدگان در تحقیـق پـیش رو سـعی
کردهاند که پژوهشی جامع و مانع ،شامل مهمترین تحوالت واکی واژههای گویش کلهری (گیالنغربی
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و ایوانغربی) زبان کردی در طول تاریخ نسبت به زبان پهلوی را مـورد بررسـی و تحقیـق قـرار دهنـد و
نتایج آن را به خوانندگان عرضه نمایند.
پـژوهش حاضـر بـه شـیوه تلفیقـی میــدانی(گفتگوی مسـتقیم بـا گویشـوران کلهـری شهرســتانهای
گیالنغرب و ایوانغرب) و کتابخانهای (مراجعه به کتابهای معتبر مـرتبط بـا گـویش کلهـری) و نیـز
اساسقراردادن کتابهای« فرهنگ پارسی به پهلوی» از بهـرام فـرهوشـی و فرهنـگ باشـور(واژهنامـۀ
کردی کلهری) از عباس جلیلیان با رویکرد توصیفی -تحلیلی به انجام رسیدهاست .تمام دادههـای ایـن
پژوهش ،حاصل گفتگوی مستقیم با بیش از صد نفر از گویشوران کلهری شهرستانهای گیالنغـرب و
ایوان غرب در رده سنی بین  35تا  55سال است .روش نگارندگان در این تحقیـق بـر آن بـودهاسـت تـا
واژههای کردی کلهری جاری در گفتار روزمرۀ گویشوران دو شهرستان مذکور و صورت ثبـتشدهشـان
در فرهنگ باشور(واژهنامۀ کردی کلهری) از عباس جلیلیـان را بـا شـکل مکتـوب آنهـا در «فرهنـگ
پارسی به پهلوی» از بهرام فرهوشی بررسی و تطبیق دهند و با رجوع به کتابهای «کلهرنامه» از ناهیـد
محمدی« ،چیستانهای ایالمی» از علیرضا شوهانی و «یـکهـزار ضـرب المثـل کـردی کلهـری» از
نورا ...کریمی و اکبر رضایی اصالت آوایی این واژهها را تأیید نموده و نسبت به استخراج دادههـا اقـدام
نمایند .بر این اساس ،قریب به  200واژۀ پهلـوی و  200واژۀ کلهـری یادداشـتبرداری گردیـد .پـس از
بررسی و تحلیل ،یادداشتهای تحقیق در سه مقولۀ زیر دستهبندی گردید:
 -1واژههایی که از لحاظ شکل و معنا عینا از پهلوی به کلهری امروز گیالنغربی و ایوانی انتقال یافته-
اند؛
 -2واژههایی که از نظر شکلی ،عینا انتقال یافته ولی معنای آنها تغییر یافتهاست؛
 -3واژههایی که در آنها تحوالت واکی (فرایند کاهش ،فرایند افزایش ،فراینـد تبـدیل و فراینـد واکـی
دوگانه) روی دادهاست.
در مرحلۀ نهایی نیز ،تعداد 80واژۀ پهلوی و  80واژۀ کلهری انتخاب و مالک مقایسه قرارگرفت:
 .1-4مفاهیم پژوهش
 .1-4-1ایل کلهر
ایل کلهر یکی از شعب اصلی ایلهای کرد ایران و از کهنترین طوایـف غـرب ایـران اسـت .ایـل کلهـر
بزرگتـرین ایلهـای کرمانشـاه و دومـین ایـل بـزرگ ایـران اسـت .مردمـان آن کردتبـار هسـتند و بـه
گویش کردی کلهری تکلم میکنند .ایوان غرب ،گیالنغرب و اسالم آبادغرب ،مراکز اصلی ایـل کلهـر
هستند(نک :میرنیا .)27 :1368 ،زبان ایل کلهر ،کردی با گویش کلهری است .این گـویش ،اولـین گـویش
کردی است که از آن نوشتار باقی مانده است .مسکن اولیـۀ ایـل کلهـر در شـهر کـالح (نمـرود فعلـی)
در بین النهرین بوده است .آنها بعدها بـه دامنـههای شـاهو و قلعـه پلنگـان (حـد فاصـل سـنندج بـا
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کامیاران) کوچ میکنند و سپس به اطراف شاهراه خانقین _ کرمانشاه نقل مکان مینمایند ،هرچند کـه
به صورت پراکنده در سایر نقاه کردستان هم حضور دارند .ایل کلهر پیش از روی کار آمدن صفویان تـا
ابتــدای حکومــت شــاه طهماســب اول ،دارای مــوقعیتی مســتقل و خودمختــار بــوده اســت ،امــا در
سال1140ه.ق .قرارداد صلحی بین حکومت ایران و دولت عثمانی (ترکیه) بسته شد کـه مـانع از جنـگ
بین این دو کشور شد و به موجب این پیمان صلح ،همدان ،ایالت کرمانشاهان و خاک کلهـر بـه دولـت
عثمانی (ترکیه) واگذار گردید و در مقابل ،پادشاه عثمانی حکومت اشرف افغان را در ایران بـه رسـمیت
شناخت .مسکن آنان در غرب ایران ،شهرستان ایـوانغـرب در اسـتان ایـالم و در اسـتان کرمانشـاه در
شهرستانهای گیالنغرب ،اسالمآباد غرب ،بخشی از کرمانشاه ،سرپل ذهاب ،قصر شیرین و بخشـی
از شهرستانهای چرداول ،دره شهر و سیروان در اسـتان ایـالم اسـت و بیجـار و قـروه در کردسـتان و
جغاتو شاهین دژ (چهاردولیها) ،و از طرف مغرب به خاک کردستان عـراق ،محـدود میشـود .شـهر
گیالنغرب تنها شهر استان کرمانشاه است که همۀ ساکنان آن از ایل کلهر هسـتند( نـک :گـودرزی:1381 ،
 .)18راولینسون دربارۀ قدمت و موقعیت ایل کلهر میگوید« :کلهرها اگـر قـدیمیترین ایـل کردسـتان
نباشند ،به عنوان یکی از طوایـف قـدیمی منطقـه شـناخته شـدهاند»(راولینسـون .) 47 :1362 ،عمادالـدین
دولتشاهی با آموختن الفبای اوستایی و ترجمه تازهای از یشتها نکات جالبی از زوایای تاریک منطقـه
غرب ایران را روشن میکند .وی با ترجمۀ متنهایی از اوستا ،منطقۀ غرب ایران از قصر شیرین تا ایـالم
بهویژه «ایوان غرب» و «گیالنغرب» را که مرکز ایل کلهر هستند؛ محل زندگی اقوام اسطورهای ایـران
معرفی میکند .همچنین حکاکی اسم گیالنی کلهر که بر روی قبور اجداد کلهر کشف شده اسـت و بـه
 1200سال قبل برمیگردد ،قدمت ایل بزرگ کلهر را بـه دوران ساسـانی و قبـل اسـالم میرسـاند( نـک:
گودرزی.)23 :1381 ،

 .1-4-2گیالنغرب  ،ایوان غرب
گیالنغرب به کردی :گیهاڵن )مرکز شهرستان گیالنغرب واقع در جنوب غرب استان کرمانشاه و
شمال غرب استان ایالم) است .مردم این شهر کرد و از طایفههای مختلف ایل کلهر هستند .زبان مردم
این شهر کردی و از شاخه کردی جنوبی است با گویش کلهری و با لهجه مردم منطقه گیالنغرب ادا
میشود.جمعیت این شهر طبق سرشماری سال  1395بیش از 22000نفر بود که در مقایسه با سالهای
قبل کاهش داشتهاست و دلیل آن مهاجرت بیرویه مردم شهرستان به سمت شهرهای بزرگتر استان و
ایران است .این شهر بر سر مسیر اصلی قصرشیرین ـ ایالم قرار دارد همچنین جمعیت آن  22٬331نفر
است که در این بین  11٬115مرد و  11٬216زن است و  6٬662خانوار زندگی میکنند مردم این شهر
بیشتر مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند .گیالنغرب از قطبهای مهم ادبی و جایگاه ادبیان نامدار
در عرصه فعالیتهای ادبی کردی جنوبی در استانهای کرمانشاه و ایالم است .این دشت نیز با وجود
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سراب و باغ زیبای «گیهل» (گیه ل :نام قدیم مورت«مورد امروزی») که گیاهی کمیاب ،دارویی،
شفابخش ،مقدس و مورد توجه آیین زرتشت و گذشتگان بودهاست و این منطقه نیز به نام «دشت گیه
الن  » gyalanبه معنی جایی که درخت « گیه ل» دارد نامگذاری شدهاست .بنابراین اسم « گیه
الن» یک اسم کامال کردی است که از ریشۀ (گیل =  = gyalمورت) گرفته شده و هیچ ارتباطی با
گیالن شمال که برگرفته از (قوم گیل =  = gilگیلک) است ندارد ،گیه الن  = gyalanآن در فارسی
حذف شده و به اشتباه گیالن  = gilanنوشته شدهاست) .نک :علیزاده.)25 – 4 :1390،
شهرستان ایوانغرب ،از توابع استان ایالم با مرکزیت شهر ایوان و با جمعیتی حدود 49491
نفر(طبق آمار سرشماری سال  )95در قسمت شمالی استان قرار دارد .این شهرستان دارای دو بخش
(مرکزی و زرنه) است و از شمال شرقی و شرق به شهرستان شیروان چرداول ،از شمال و شمال غربی
به شهرستان گیالن غرب(از توابع استان کرمانشاه) ،از جنوب به شهر ایالم و از غرب به بخش سومار
از توابع شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه محدود میشود(نک :پرهیزگاری .)18: 1382 ،این
شهرستان یکی از مراکز اصلی ایل کلهر در غرب کشور است که به گویش کلهری ایوانی تکلم
میکنند .این گویش(کلهری ایوانی) دارای  38آوا شامل  30صامت و ّ 8
مصوت است(دلشاد:1386،
.)35

 .1-4-3تحوالت واکی
از آنجا که زبان ،امری اجتماعی است و صورتی ثابت و واحد ندارد ،پیوسته به تبع اجتماع و همراه با
نیازهای جامعه در حال تغییر و دگرگونی است .بنابراین هر زبان در هر دورهای دارای اختصاصاتی
است که با دورههای قبلی و بعدی متفاوت است(نک :باقری)30 :1369 ،؛ مثال دگرگونیهای آوایی در
واژهها از یک رشته قواعد دقیق موسوم به قوانین آوایی پیروی میکنند که این دگرگونیها به صورت
تصادفی و بیهدف انجام نمیگیرد ،بلکه مبتنی بر اصول نظاممندی بودهاست ،پس تمام دادهها باید
مورد بررسی دقیق قرار گیرند(نک :بیکس.)46 :1389 ،
یکی از انواع تحول که در مقایسۀ یک کلمه یا جمله از زبان فارسی میانه با جملهای متضمن همان
معنی در زبان یا گویش دیگر مشهود میشود تغییر واکها است .تحول واکها در متن کلمات و واژهها
از قدیمترین زمان ،مورد توجه دانشمندان قرار گرفتهاست(نک :خانلری1374 ،الف .)81 :اما بحث در
چگونگی تحول واکها از وقتی صورت علمی یافت که دانشمندان ،اسناد موجود از صورتهای
مختلف یک زبان را در طی زمانهای متوالی مورد مطالعه قرار دادند و به روابط خویشاوندی میان
بعضی از زبانها پی بردند و اجزاء و ساختمان زبانهایی را که با هم از یک خانواده بودند ،با هم مقایسه
کردند(همان .)83 :تحول واکها طبق قوانین دقیق و مشخصی روی می دهد و غالبا نتیجۀ تمایلی عام
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در یک عصر یا یک دوره از تاریخ زبان است .هر زبانی در حال تحول دائم است و در هر زمان ،آمادگی
خاصی برای دگرگونی دارد که زمینۀ آن از زمانهای پیشین فراهم شدهاست و این دگرگونی ،طی
مراحلی متوالی انجام میگیرد که در آن بعضی واکها از میان رفته و بعضی دیگر دگرگون شدهاند( همان:
.)84
 .1-4-4زبان پهلوی
پارسی میانه یکی از زبانهای ایرانی است که بنا به تعریف از اوایل دوران اشـکانی نخسـت در جنـوب
غربی ایران و سپس در زمان ساسانیان به عنوان زبان رسمی همه امپراتوری ایران تـا صـدر اسـالم رواج
داشتهاســت .خاســتگاه ایــن زبــان کــه فرزنــد پارســی باســتان بــه حســاب میآی ـد؛ پــارس بــود .در
دوران اشکانیان ،پارسی میانـه زبـانی محلـی بـود و از پهلـوی اشـکانی تـأثیراتی پـذیرفت تـا اینکـه در
زمان ساسانیان زبان رسمی شاهنشاهی شد .کتیبهها و اسناد ساسانیان و بسـیاری از کتابهـا بـه ایـن
زبان نوشته میشد .با برافتادن ساسانیان و تا چند سده پس از اسالم همچنان تولید اثر به این زبان ادامه
داشت گرچه عمال زبانی نیمهمرده بهشمار میآمد .پارسیگ شـناخته شـده بـهنام «پهلـوی» در ادبیـات
فارسی و همچنین نامور به پارسی میانه در نوشتههای آ کادمیک ،یک زبان ایرانی میانه بود که در دوران
ساسانی ابتدا در جنوب غرب فالت ایران و سپس به عنوان زبـان میـانجی در تمـام شاهنشـاهی ،بـدان
صحبت می شد .پارسیگ به شاخه ایرانی جنوب غربی تعلـق دارد .ایـن زبـان از زبـان پارسـی باسـتان
سرچشمه گرفته و نیای زبـان فارسـی و تعـداد دیگـری از زبانهـای ایرانـی جنـوب غربـی نظیـر لـری
است(نک:اشمیت. )437 :1390 ،
زبـــان پارســـی میانـــه را در متنهـــای کهـــن فارســـی ،نـــو پهلـــوی و در متنهـــای کهـــن
عربــی ،فهلــوی نامیدهانــد .قــدیمترین مأخــذی کــه در آن زبــان پارســی میانــه پهلــوی نامیــده شــده
ّ
روایت جاحظ (متوفی به سال  255ه .ق ).است(نک :صادقی .)78 :1357 ،بنابراین ،پهلـوینامیـدن زبـان
پارسی میانه دستکم از سدۀ سوم هجری رایج بودهاست .دلیـل بـه کـار رفـتن اصـطالح پهلـوی بـرای
نامیدن صورت کهن زبان پارسی آناست که در سدههای آغازین پس از اسـالم واژۀ پهلـوی دربردارنـدۀ
این معانی نیز بودهاست« :ایرانی (در معنای کلی واژه)» و «قدیمی (البته نه هر قدیمی ،بلکه راه و رسـم
ایرانی قدیمی ،که در شاهنامه بیشتر به این معنی برمیخوریم»(صادقی.)68 :1357 ،
ّ
حتی این واژه هالهای از معناهای گوناگونی چـون «اشـرافی»« ،باسـتانی»« ،باشـکوه» و ..یافتـه
بوده که بازتاب آن را در شاهنامه میبینیم .بنابراین ،زبانی که یادآور آیینها و دورههای کهن ایران بود بـه
سادگی میتوانست زبان پهلوی نامیدهشود (آموزگـار و تفضـلی .)42 :1380 ،واژۀ پهلـوی در واقـع بـه معنـای
َ
«منسوب به پَ ْهلو یا همان پارت استْ .پهلو از دورۀ هخامنشی بـه بعـد نـام یکـی از اسـتانهای شـمال
شرقی ایران بودهاست که در دورۀ ساسانی زبان رایج این استان (پ ْهلو یا همان استان پارت) را پهلویـگ
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یا پهلوانیگ مینامیدند .به سخن دیگر ،پهلوی یا پهلوانی در اصل نام زبان دیگـری بـوده کـه بـا زبـان
پارسی میانه فرق دارد و امروزه آن را در کتابهای زبانشناسی ،پهلوی اشکانی یا پارتی مینامند(رضائی
باغ بیدی.)91 :1387 ،

.2یافتههای پژوهش
 .2-1تطبیق واژههای کلهری ایوان با شکل پهلوی آن
در این بخش ،نگارندگان پس از استخراج واژههای کردی کلهری ،به مطابقت آن واژهها با شکل
پهلویشان در سه بخش مجزا پرداختهاند که عبارتند از:
ً
 .2-1-1واژههایی که از لحاظ شکل و معنا عینا از پهلوی به کردی کلهری انتقال یافتهاند
آن گونه که پیشتر بیان شد،گویش کلهری یکی از گویشهای شاخه جنوبی زبان کردی است و زبان
کردی نیز یکی از زبانهای همعرض( کردی ،لری ،بلوچی ،گیلکی ،مازندرانی ،طالشی و )...زبان
فارسی در فالت ایران به شمار میرود .زبان پهلوی نیز ،زبان رسمی حکومت ساسانیان در ایران بوده و
تا دو قرن بعد از اسالم ،در گوشه و کنار و مناطقی از کشور کاربرد محاورهای و کتابتی داشتهاست .از
این رو با توجه به همعرضی زبان کردی با زبان پهلوی ،واژههایی در دو زبان قابل مشاهده است که از
لحاظ آوایی و معنایی اشتراک داشته و تا به امروز بدون تحول در ساختار به حیات زبانی و ادبی خود
ادامه دادهاند .شواهد زیر نمونههایی از این دسته از واژهها است:
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی(فره وشی)1380،
 = âsenئاسن= آهن
 = âsenآهن
کوتی ئاسن ،کوتی چوو ،وهرهو ههرکه چوو ،گیانی دهرچوو.
kotê âsen, kotê ču, waraw har ka ču, gyānê dar ču.

نیمی از آهن ،نیمی از چوب ،رو به هر کس برود جانش در
میرود.
(شوهانی)82 :1396،

پهلوی
=xvaš

خوش

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =xvašخوهش=خوش
تهنگی و خوهشی تا سهر نیهمینی
tangi-u xvaši tâ sar nyminê.
شادی و غم ماندگار نیست(محمدی.)159 :1391،
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پهلوی
xvar

= خورشید

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = xvarخوهر= خورشید
دونیا ڕوشن کهێ وێنهێ شووڵهێ خوهر.
donyâ ŕušen kaÿ wynaÿ šułaÿ xwar.
مانند شعلۀ خورشید ،دنیا را روشن میکند(قاسمی و خانی1368 ،
)71:

پهلوی
= têžتیز

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
= têžتێژ=تیز
هزار پا دێرێ له هزار بێشتر ،له وا له واران له تێاره تێژتر!
hezâr pâ dêrê la hezâr bêšter, la wâ la wârân la tyâra
bêšter.

بیشتر از هزار پا دارد د از باد و باران و هواپیما تیزتر است
(شوهانی)64 :1396،

پهلوی
 =vafrبرف

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =vafrبرف
خودا بکهێ دو وهفر بان یهک نهگرێ.
xodâ bekaÿ do wafr bâne yak nagr.
خدا نکند دو برف روی هم بنشینند(محمدی.)172 :1391،

پهلوی
 = âsyâwآسیاب
 = awrابر
 =bêlخاک انداز
 =dânدانه
 =dêrدیر
=dêvدیو
=dolدلو
=dovânدوتا
=droدروغ

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = âsyâwآسیاب
 = awrابر
 = bêłبیل ،خاک انداز
 =dânدانه
 =dêrدیر
=dêvدیو
= dołدلو
=dovânدوتا
=droدروغ
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du š ak

=ت شک

 =garتپه
 =gyânجان
=hokخوی
=kârtکارد
=kašآغوش،بغل
 =râبرای
= vângبانگ و فریاد
 =vârânباران
 = varjبرتر
 =varبر،سینه
=xvatخود
= wimترس

= dušakتشک
 = gaŕتپه
 =gyānجان
=hokخوی
=kārtکارد
=kašآغوش،کنار
 =ŕāبرای،بخاطر
= vângبانگ و فریاد
 =vârânباران
 = varjبرتر
 =varبر،سینه
=xvatخود
= wimترس

آن چه که در باال به عنوان شواهد بخش مذکور آمده است ،شکل دگرگوننشدۀ آوایی و معنایی
واژههایی است که از دورۀ میانه به دورۀ معاصر عینا انتقال یافته و گذر زمان نتوانستهاست بار معنایی و
ساختار آوایی آنها را دستخوش تغییر نماید .هرچند معدود مثالهای مذکور به روشنی بیانگر این
ادعاست که گویش کردی کلهری در ریشۀ تاریخی خود با زبان پهلوی ارتباه داشتهاست و عدم تحول
لفظی و معنایی واژههای آن نشان از بکری و اصالت واژههای این گویش دارد اما شمار این واژهها
بدون تردید چندین برابر شواهد فوق است که خود پژوهشی گسترده و مستقل را میطلبد.

ً
 .2-1-2واژههایی که در شکل عینا انتقال یافته ولی معنای آنها تغییر یافتهاست

تحوالت معنایی واژهها معموال به سه صورت روی میدهد -1 :توسیع که عبارت است از وسعت
دادن به معنی اصلی و نخستین یک لفظ؛ مثل اطالق خاص بر عام یا جزء به کل- 2تخصیص به این
معنی که مفهوم لفظی را از آنچه در اصل بودهاست ،کوچکتر کند؛ مثل عام بر خاص و کل به
جزء -3شباهت الفاظ به هم؛ مثال واژۀ مدهوش در اصل به معنای «ترس» و اسم مفعول از
«دهشت» است اما چون شباهتی به لفظ «بیهوش» دارد ،آن را مترادف «مست» به کار میبرند(نک:
خانلری1374،الف .)103-106 :این نوع از تحول در واژههای زبان به نسبت دیگر تحوالت ،کمتر و دشوارتر
اتفاق میافتد؛ چراکه معنی هر واژه در واقع ّهویت و شناسنامۀ آن واژه در طول زمان است؛ شاید به
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همین دلیل است که در همۀ زبانهای دنیا گاه برای یک معنی واحد ،واژههای متعدد به کار میرود.
گویش کردی کلهری نیز از این قاعدۀ کلی مستثنی نیست و گاه در آن واژههایی به کار میرود که
شکل آوایی کنونی آنها نسبت به شکل آوایی پهلویشان یکسان بوده اما از لحاظ بار معنایی تحول
یافتهاند.
در زیر به مثالها و شواهدی از این گونه واژهها اشاره میشود:
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی(فره وشی)1380،
 =pêsپیس=کثیف
 =pêsبیماری برص
چهوێ پیسه.
čawê pêsa.
چشمش کثیف (هیز)است(محمدی.)172 :1391،

این واژه امروزه درمیان گویشوران کلهر زبان به دو معنا به کار میروند .در مورد اشیا به معنی «کثیف»
و در مورد افراد به معنای «هیز» است.
پهلوی
=vâzجنبش

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =vâzواز= دست کشیدن
لهێ کاره واز بار!
!laÿ kâra wâz bâr

از این کار دست بکش!
با توجه به معنای واژهها که در باال ذکر شدهاست ،معنای امروزی واژۀ ) (vâzکامال در تضاد با معنای
پهلوی آن است؛چرا که در معنای پهلوی آن «جنبش و پویایی» مد نظر است ،در حالی که معنای
امروزی آن« ،دست کشیدن از کاری یا کسی» و به تبع «معطل ماندن» القا میشود.
پهلوی
 =jâmakجام و بطری

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =jâmakجامهک = آیینه
سهری تاشی و جامهک دا وه دهسی.
sarê tâši-o jâmak dâ wa dasê.
سرش را تراشید و آیینه نیز به دستش داد(محمدی.)196 :1391،

تحول معنایی واژۀ فوق از پهلوی تا کلهری امروز ،به نظر نگارندگان با ترکیباتی چون «جام کیخسرو»،
«جام جم» که هر دو در ادبیات به معنای آیینه و مترادف با «آیینه اسکندری» است و همچنین در
عرفان که استعاره از دل عارف است ،بیارتباه نیست؛ چراکه در پهلوی «جامک» جام کوچک
شراب یا بطری بودهاست .اما در کلهری تحول معنایی مییابد و در معنای «آیینه» استعمال میشود و
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جامک یعنی؛ شبیه به جامی که محتوی آن انعکاس دهنده تصویر نگرندۀ در آن است؛ مثال حافظ
تا بر تو عرضه دارد ،احوال ملک دارا (حافظ .)9 :1377،
میگوید :آیینۀ سکندر ،جام می است بنگر
 .2-1-3واژههایی که در آنها تحوالت واکی(فرایندکاهش ،فرایند افزایش ،فرایند تبدیل و فرایند
واکی دوگانه) روی دادهاست
خانلری معتقد است«:تغییر و تحول یک واک ،ناگهانی و به طریق اتفاق و به انفراد روی نمیدهد،
بلکه غالبا نتیجه تمایلی عام در یک عصر یا یک دوره از تاریخ زبان است ...این تحول واکی گاهی در
یک دوره جمع شده و به صورت یکجا اتفاق میافتد و گاهی هم در دورهای دیگر بظاهر وقفه و
سکونی در سیر تحول زبان آشکار میشود»(خانلری1374،الف.)84 :
 .2-1-3-1فرایند کاهش یا حذف
گاهی در شرایط خاص ،یک واحد از زنجیرۀ گفتار کاسته میشود که به آن فرایند واجی حذف گفته
میشود « .واحد واجی ممکن است از جایگاه آغازی ،میانی یا پایانی واژه حذف شود(کرد زعفرانلو: 1385،
.)267

حقشناس فرایند حذف را دو نوع میداند؛ حذف تاریخی و حذف ساختاری و در ادامه در تشریح
حذف تاریخی که موضوع مورد بحث این پژوهش است میگوید «:حذف تاریخی بر اثر آن به مرور
زمان و طی مراحل تاریخی مختلف ،یک واحد زنجیری به پیروی از قواعد تاریخی -زبانی خاصی از
زنجیرههای آوایی مشخص ،حذف میشود...مثال :نامک ،زردک و سیاهک به ترتیب نامه ،زرده و
سیاهه شدهاست»(حقشناس.)1392:157،
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی(فره وشی)1380،
 =diâriآشکار
 =ditârihآشکار
گا له گووری دیاره.
{واک 3و آخر}
gâ la guri diâra.
ارزش گاو از گوسالگی معلوم است(محمدی.)219 :1391،

در مثال فوق از ساخت پهلوی واژه ،واک سوم( )tو واک آخر( )hحذف شدهاست و ساخت
باقیماندۀ آن در گویش کلهری کنونی ،استعمال میشود.
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
 = brâبرا = برادر
 =brâtبرادر
سێ برا یهێ کاڵو دێرن.
{واک آخر}
sê brâ yaÿ kełw dêren.
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سه برادر یک کاله دارند(شوهانی.)54 :1396،

در گویش کلهری امروز ،واژۀ مزبور با حذف واک پایانی( )tبه کار میرود.
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
 =paxšaپهخشه =پشه
=paxšakپشه
دڵدڵ ناڵێ کهن ،پهخشه کووره قول ئهڵڵێ(محمدی.)182 :1391،
{واک آخر}
دلدل را نعل

dełdeł nâłê kan, paxša kura qol ałełê.
میکنند ،پشه پایش را بلند میکند(محمدی:1391،

.)182

در مثال باال نیز میبینیم که در گویش کلهری تنها واک پایانی( )kشکل پهلوی واژه حذف گشتهاست
و به کار میرود.
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
= tâšinتاشی= تراشیدن
= tâšisnتراشیدن
تێشگ دۊ خوهێ نیهتاشی.
{واک }5
têšeg dü xwaÿ nyatâšê.
تیشه ،دسته خودش را نمیتراشد(محمدی.)158 :1391،

واک پنجم()sواژۀ پهلوی«»tâšisnنیز در گذر زمان حذف گردیدهاست و همین ساخت دگرگون شده
«»tâšinدر شکل کلهری امروز مستعمل است.
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
ّ
ّ
 =vačaوهچهێ =بچه
 =vačakبچه
ههر کهس وه وهچهێ خوهێ دڵێ خوهشه.
{واک آخر}
har kas wa wačaÿ xwaÿ dełê xwaša.

هر کسی دلش به بچۀ خودش خوش است.
پایانی ( )kواژۀ پهلوی در سیر تاریخی خود به شکل کلهری امروز ،حذف
در مثال باال هم ،واک
ِ
شدهاست.
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
 = hannâmاندام { واک  1و = anâm }3اندام
= erâازاینجهت،بهاینخاطر
 =erâyازاینجهت،بهاینخاطر
{واک آخر}
 = ganjenakانبار {واک 5و 6و  = ganjaصندوقچۀ عتیقهجات یا...
آخر}
 =ganبد
 =gannâkبد{3واک آخر}
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ّ varak
=بره}واک}4
 = unikرخنه {دو واک آخر}
=vâzikبازی{واک آخر}
= pârakپول خرد
=vêtدرخت بید

ّ vark
=بره
=unرخنه
=vāziبازی
 =pāraپول خرد
=vêدرخت بید

 .2-1-3-2فرایند افزایش
این قاعده ،افزودن یک واک به واژه جهت سهولت در تلفظ آن است؛ مثال در التقای دو ّ
مصوت با
هم ،یک صامت به عنوان میانجی افزوده میگردد؛ برای نمونه «دانا+ان= دانایان» .حقشناس معتقد
است«:گاهی تحت شرایطی ،یک واحد زنجیری به زنجیرۀ گفتار اضافه میشود ،این را فرایند اضافه
میخوانیم .فرایند اضافه نیز ،مانند فرایند حذف ،تابع قواعد نظام صوتی زبان است» (حقشناس،1392:
.)152
پهلوی(فره وشی)1380،

 =râبرای

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = eŕâئرا=برای{واک اول}
ئڕا قوڕواخم وه ئاو چاخ بوووم.
eŕâ qorwâxem wa âw čâx bum.
مگر قورباغه هستم که با آب چاق شوم؟(محمدی.)141 :1391،

در مثال فوق«  »râکه شکل پهلوی واژه است ،تلفظش دشوار است و در گویش کلهری برای سهولت
در تلفظ به آغاز واژه ،واک( )eافزودهشدهاست.
پهلوی
 =valgبرگ

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = vałngوهڵنگ =برگ{واک}4
چۊ وهڵنگ قهێ پهل لهرزێ.
čü wałng-e qaÿ pal larzê.

مانند برگ روی شاخه میلرزد.
در واژه مذکور واک( )nبه میانۀ ساخت پهلوی واژه افزودهگریدهاست و تبدیل به
گویش کلهری امروز به کار میرود .
پهلوی
doân

=دوتا

vałngشده و در

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =dovânدووان =دو تا ،دو عدد{.واک}3
دووان چهو دێرم ،دووان تر قهرد کهم.
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dovân čaw dêrem dovânter qard kam.

دوتا چشم دارم دو تای دیگر قرض میکنم.
در مثال باال به دلیل اینکه دو مصوت به هم رسیدهاند ،جهت سهولت در تلفظ واژه ،در شکل کلهری
واک میانجی( )vبه میانۀ واژه پهلوی افزودهشدهاست.
پهلوی
 = awarباالتر
 =varrپشم

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
=awvarباالتر،قبلتر{واک }3
=vargenپشم { 4واک آخر}

 .2-1-3-3فرایند تبدیل یا ابدال
قرار دادن یک واک به جای واکی دیگر برای ایجاد سهولت در تلفظ را فرایند واکی ابدال گویند .گاهی
در زنجیرۀ گفتار یک واحد زنجیری به واحد زنجیری دیگری ّ
مبدل میشود بیآنکه بتوان برای آن در
چارچوب فرایندهای همگونی ،ناهمگونی و ...توجیهی یافت ،جز نارسایی همخوانهای تبدیل
شونده»(حقشناس.)157 :1392،
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی(فره وشی)1380،
 =frahفره= بسیار{واک}3
 =frêhبسیار
تهنک فره گر.
taneke frah ger.
الغر پر اشتها(محمدی.)159 :1391،

واک سوم این واژه( )êدر شکل کلهری تبدیل به مصوت( )aشدهاست.
پهلوی
 = tišakتیشه

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =tešegتێشگ= تیشه{واک 2،4و}5
تێشگ دۊ خوهێ نیهتاشی.
têšeg dü xwaÿ nyatâšê.
تیشه ،دسته خودش را نمیتراشد(محمدی.)158 :1391،

مصوت بلند( )iتبدیل به ّ
در مثال فوقّ ،
مصوت کوتاه( ،)eواک چهارم( )aبه واک( )eو واک پایانی()k
به ( )gتبدیل شدهاست .بنابراین تمام تحوالت واکی این واژه مربوه به فرایند تبدیل یا ابدال است.
پهلوی
=têxتیز

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
=têžتێژ=تیز}واک آخر}
هزار پا دێرێ له هزار بێشتر ،له وا له واران له تێاره
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تێژتر!(شوهانی.)64 :1396،
hezâr pâ dêrê la hezâr bêšter, la wâ la wârân la
tyâra bêšter.

بیشتر از هزار پا دارد از باد و باران و هواپیما تیزتر است
(شوهانی.)64 :1396،

در نمونۀ مذکور ،تنها واک پایانی( )xبه ( )žتغییر شکل دادهاست.
پهلوی
 = tūšakآذوقه

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = tūšegتووشگ= آذوقه -توشه{واک4و}5
تووشگ پهێقهمبهر دزی.
tušeg paÿqambar dezê.
توشه پیغمبر هم میدزدد(محمدی.)163 :1391،

در واژه باال ،دو واک پایانی( )akبه دو واک ( )egتبدیل شدهاست.
پهلوی
 =gâlدسته،گروه

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =galگهل =دسته،گروه {واک }2
گهل گهل نازاران هاتن وه پاگهم.
گروه گروه

gal gal nâzârân hâten wa pâgam.
زیبارویان آمدن و در سایۀ من نشستند(قاسمی و

خانی.)54: 1368 ،

در شاهد فوق تنها یک تغییر واکی در میانۀ واژه روی دادهاست و آن هم تبدیل مصوت بلند( )āبه
مصوت کوتاه( (aاست.
پهلوی
= banjakبوته
=dêrدراز
=dušmenبداندیش
=dūzدزد
 = êrêčایرج
=gyânزندگی،حیات
 = hemetامید
 = hištanاجازه دادن

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =benjegبته خار{واک 2و5و}6
=deŕدراز{واک دو و سه}
=dešmenدشمن{واک }2
=dezدزد{واک}2
 = êrêjایرج {واک آخر}
= žyânزندگی،حیات{واک}1
 = hemedامید{واک آخر}
 = hêštenاجازه دادن{واک2و}5
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= huškخشک
=hunakخنک
 =jivâkجا
 = kaftanافتادن
 = mâništاقامتگاه
 =pâākتمییز
 = tūxmakاصل
= tištتشت
 =vâtâmبادام

 = heškخشک{واک}2
=hunekخنک{واک }4
=jivānجای خواب
 = kaftenافتادن {واک}5
= mânêštاسم کوهی -اقامتگاه مادها
 =pyakتمیز} واک 2و}3
 = texmahاصل و نژاد{واک  2و آخر}
 =taÿštتشت
=vâyamبادام{واک 3و}4

 .2-1-3-4تحول دوگانه
منظور از تحوالت دوگانه آن است که در یک لفظ دو نوع فرایند واجی روی دادهباشد؛ مثال در یک
واژه هم تبدیل روی داده باشد و هم کاهش ،یا هم افزایش صورت گرفتهباشد ،هم تبدیل؛مثال:
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی(فره وشی)1380،
 = vatenوهتن =گفتن
 = vačitanگفتن
وهتن :چهیم.
{ کاهش واک3و +4تبدیل
waten: čaÿm.
واک}6
گفتند :میآییم.
در مثال فوق دو نوع تحول روی دادهاست -1 :حذف دو واک سه و چهار( )čiدر میانۀ واژه  -2تبدیل
واک ششم( )aبه(.)e
بنابراین ما در این واژه کلهری نسبت به شکل پهلوی آن ،شاهد دو فرایند واجی(کاهش و تبدیل)
هستیم.
پهلوی
 =višâtگشاد
{کاهش واک آخر و تبدیل
واک}2

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =vešâوشا=گشاد
ده دهر تهنگ و ده زهمین وشا.
da dar tang-o da zamin wešâ.

در ورودی آن تنگ است و اما در زمینی گسترده
است(شوهانی.)70 :1396،

بررسی ّ
تحوالت واکی واژههای زبان کردی(...ص----------)69-47فرهاد پروانه و همکاران 65 

در مثال مورد نظر ،شاهد دو فرایند واجی(کاهش و تبدیل) حذف واک پایانی( )tو تبدیل واک دوم()i
به( )eهستیم.
پهلوی
 =râžênišnآراستگی

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 =ražinآرایش
چۊ که ِو وههار ،خوێان ڕهژینه

čü kawe wehâr xwyân ražina.

مانند کبک بهاری خود را آراستهاند.
در مثال باال دو تحول واکی روی دادهاست:
-1حذف سه واک پایانی( -2(išnتبدیل واک چهارم( )êبه مصوت بلند(.)i
پهلوی
=tanihâتنها
{ کاهش واک 5و تبدیل واک}4

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = tanyâتنها
تهنیاێ بێتره له هاو ڕێ گهن.
tanyâÿ bêtera la hâw rê gan.

تنهایی بهتراست از همراه بد.
در نمونۀ باال دو تحول واکی روی دادهاست:
 -1تبدیل مصوت( )iبه صامت(-2)yحذف واک پنجم(.)h
کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
پهلوی
 = tirehقبیله و طایفه -اصل و نژاد
 = čihrakنژاد
{سه تبدیل1:و5و +6حذف واک }3له تیره خڵ پیره.

la tireh xeł-e pira.

از نژاد قبیلۀ پیره.
در واژه فوق ،واک یک( ،)čواک پنجم( )aو واک ششم( )kبه ترتیب تبدیل شدهاند به واکهای(،)t
( )eو ( .)hهمچنین واک سوم در شکل پهلوی حذف گردیدهاست.
پهلوی
 = âfrinاحسنت
=tahlتلخ

کردی کلهری(گیالنغربی و ایوان غربی)
 = âfaremاحسنت -آفرین
{افزایش واک  3و تبدیل در واک}5
=tâłتلخ{حذف واک 3و تبدیل واک دوم از مصوت کوتاه
به مصوت بلند}
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= duzihدزدی

= deziدزدی{تبدیل واک دوم و حذف واک آخر}

 .3نتیجهگیری
زبان پهلوی ،زبان رسمی حکومت ساسانیان در ایران بوده و تا دو قرن بعد از اسالم ،در گوشه و کنار
مناطقی از کشور کاربرد محاورهای و کتابتی داشتهاست .زبان کردی(گویش کلهری) نیز از گویشهای
شاخه جنوبی زبان کردی در فالت ایران به شمار میرود .وجود واژههای متعدد مشترک در کردی
کلهری و زبان پهلوی عالوه بر دیرنگی ،حاکی از ارتباه تنگاتنگ این دو زبان است .این دست
واژه های مشترک در دو زبان ،از لحاظ آوایی و معنایی اشتراک داشته ،تا به امروز به حیات زبانی و
ادبی خود ادامه دادهاند .از مطالعۀ واژههای موجود و مستعمل در گویش کردی کلهری چنان بر میآید
که پارهای از واژههای مشترک با زبان پهلوی در گذر زمان بدون تغییر باقی مانده و پارهای نیز تحت
تأثیر دگرگونیهای زبانی ،دچار تحوالت واکی شدهاند.
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بخشی از این واژهها از لحاظ شکل(لفظ) و معنی عینا از
زبان پهلوی به گویش کردی کلهری(گیالنغربی و ایوانی) انتقال یافتهاند ،بخشی دیگر نیز در شکل
عینا انتقال یافته ولی معنای آنها دستخوش تغییر شدهاست .گروه سوم واژههایی هستند که در آنها
تحوالت واکی(فرایند کاهش ،فرایند افزایش ،فرایند تبدیل و فرایند واکی دوگانه) روی دادهاست.
بر اساس یافتههای به دست آمده و در پی پاسخ به سؤال اصلی این پژوهش ،به طور کلی میتوان
گفت که بسیاری از واژه های گویش کلهری زبان کردی ریشه در زبان پهلوی دارند و نسبت به شکل
پهلویشان هیچ گونه تغییر و تحولی نپذیرفتهاند و فقط در طول تاریخ دچار تحوالت واکی شدهاند ،پس
بدین ترتیب فرض اصلی تحقیق هم مورد تأیید قرار میگیرد .دیگر اینکه مطالعه و پژوهش در ساختار
زبان کلهری قادر است ما را به سرچشمههای زبان فارسی که در طول تاریخ ،آماج تهاجم واژههای
بیگانه بودهاست؛ نزدیکتر نماید.
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Investigating the evolutionary changes of the Kurdish
vocabulary (Ivan kalhor dialect) to the Pahlavi language
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Abstract
Kalhor tribe is one of the largest and most wide-ranging home-grown
people of Iran throughout the history. From the study of existing and
used vocabulary in the Kurdish dialect, it appears these vocabularies
are of such an age that their background is in Middle Persian or
Pahlavi. Some of these words have remained unchanged over time,
and some have been affected by linguistic variations. This paper tries
to study the structure, and the evolution of the present vocabulary in
the Ivyani Kalhor dialect, using the two methods of library and field
studying, in an analytical-descriptive approach. From the findings of
the research, it has achieved that a part of the vocabulary has been
transposed from Pahlavi to the Kurdish dialect (Avon) in terms of
form and meaning. The other part is also transmitted in an identical
manner, but the meaning of it has been changed. The third group is a
lexical word in which the evolution of the sounds (the process of
reduction, the process of increasing, the process of transformation and
the dual process) has happened.
Keywords: Kurdish, Kalhor, Pahlavi, sounds, changes.
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