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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

Kurmanji is one of the three main varieties of Kurdish language, 

scattered across some areas of Turkey, Syria, Iraq, and both the 

West and Northeast parts of Iran. The current study adopted the 

taxonomy organization approach in analyzing the lexicon related 

to conceptualization of domestic animals in Kurmanji according to 

Ecolinguistic frame. The data collection method follows the Guide 

to collecting dialects for the treasury of Iranian dialects. It operates 

through three stages: literature study, individual interview, and 

focus group interview. Data was analyzed based on lexican 

process suggested by Malt, Sloman, & Gennari and, the analyzing 

frame of folk biological classification and nomenclature, presented 

by Berlin, Breedlove, & Raven. Participants were selected based 

on convenience sampling, and the interview process continued till 

the saturation point was reached. Participants were native speakers 

aged 45-75 years old. Results revealed that “Same porotypes, 

different boundaries”, and “Nesting” imply a significant role in 

Kurmanji nomenclature of domestic animals and led to a 

recognizable classification of the lexicon based on factors like 

gender, age, color, verbs, treatment, and occupation. The Kurmanji 

culture seems to be enriched by the Folkbiological knowledge of 

speakers and their direct experiences. Also, cultural factors such as 

the experience of direct exposure and extensive ecological 

knowledge regarding domestic animals have led to the 

lexicalization of various concepts to illustrate the magnitude value 

of animals in Kurmanj’s culture and lifestyle. 
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ی اهلی در زبان کردحیوانات  شدن مفاهیم حوزۀواژگانییانه بر گرابوم یلیتحل
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 چکیده اطالعات مقاله

هاایی از لارا ، ساوری:، بش کرمانجی، یکی از س: شاخۀ اصوی زبان کردی است ک: در ترکی:،  مقال: پژ هشینوع مقاله: 

غرب   شمال شرقی ایران رایج است. پژ ه  حاضار باا اتاشااا چاارچوب سااون بازنماایی 

بومی،  اژگاان مارت ب باا حاوزة مف اومی حیواناا   اژگانی   درنظرگررتن مف وا دان  زیست

 اهوی در زبان کردی کرمانجی شمال خراساان را تلویاک کارده اسات. چاارچوب ایان ماال ا:

ت ی: شده، ساس   اژگاان « های ایرانیها برای گنجینۀ گوی راهنمای گردآ ری گوی » نای برم

آ ری شاده   مناد گر های، عما مرت ب با این حوزة مف ومی با استفاده از ر ش مصاح ۀ هدف

گاناۀ بازنماایی سااون پانج شدن مالت، سوومن   عننری  های چ ارگانۀ  اژگانیط ق شاخص

دهندة آن اسات کا: د  لاماک شدند. نتایج پژ ه  نشاان یدال    را ن تلویک اژگانی برلین، بر

شادن مفااهیح حاوزة نیدر  اژگا« گزینیالن:»  « های متفا   از یک مف واتفا   در مرزبندی»

تاوعا ی براساا   قاباک حیوانا  اهوای در کرماانجی مار ار باوده   موعاا ایجااد تمایزهاای

اری   تیماار  اژگان مرت ب باا نا اد»، «مرت ب با تولاد   زیستار ال »، «رنگ»، «سن»، «عنسیت»

 ای همناون تجرباۀشده اسات  همنناین لواماک ررهناای با آنان« مشاغک مرت ب»  « حیوانا 

بومی درخصااوح حیوانااا  اهواای موعااا ر یااار یی مسااتقیح   داناا  گسااتردة زیساات

 شده است. انیشدن مفاهیح مشتوف تا ساون چ ار   پنج بازنمایی  اژگ اژگانی

 1399 اسفند 24 تاریخ دریافت:

 1400 تیر 6تاریخ بازنگری: 

 1400 تیر 9تاریخ پذیرش: 

 1401تیر  1دسترسی آنالین: 

 های کلیدی: واژه

 کرمانجی،  کردی

 بومی، شناسی زیستزبان

 های  اژگانی، شاخص

 بازنمایی  اژگانی، 

 .شناسی ررهنایزبان

زة حیواناا  اهوای در زباان شدن مفاهیح حاویان: بر  اژگانیگرابوا یویتلو(. 1401) ی:لا، گک یابیکام  ش ال شریفی،  ال اا یزبان،ماستناد: 

 .125-105(، 2) 10 ،های غرب ایرانها   گوی رصونامۀ ماال ا  زبان. کردی کرمانجی

  .نویسندگان ©              ناشر  دانشااه رازی                                                                          
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 مهمقدّ -1

اند کا: هاایی در اهان خاود ان اشات: اژه، ...ها، ار اال  پدیادهبا: زبانی، مردا برای اشاره  عام : در هر

کنند. این مجمولا: ها برای اشاره ب: مفاهیح مورد نظر خود استفاده میاز آن گفتن یا نوشتنهنااا سشنب:

تن ا لفا    نا: (. باا ایان حاال،1392)شاقاقی، گررت: است  اژگان ناا  ،شودک: در اهن انسان اخیره می

 مناۀ  داشااره فا   است، بوک: مفااهیح ماورد امشتوف با یکدیار متهای صور  آ ایی  اژگان در زبان

های مشتوفای از یاک مف اوا را زبانی، بش  هر عام ۀ دارد های مشتوف تفا   ها نیز در زبانحد د آن

. دناکنظر می هایی صرفداده   از اشاره ب: بش  : قرارتوعانیاز   ضر ر  شناختی خود مورد  برحسا

 قاۀاز موضولا  مورد لال ،شودیها مدالیوی ک: منجر ب: چنین تمایزاتی در  اژگان زبانعستجو   ت یین 

هاایی از بش شناسای   نیاز ماال اا  قوا، شناسی زباانشناسی زبان، عام :شناسی، ر انبانماال ا  ز

 شناسی شناختی بوده است. زبان

کاردن مفااهیح هاا در  اژگاانیالاوهاای متفاا   زبان : ب: چنین تمایزاتی، ماال ۀیکی از دالیک توعا 

یان منظار ا بندی نظاا  اژگاان اسات. ازشناخت ررایندهای اهنی بشر در صور برای  ایدرین: ۀمثابب:

هاا های آن باا ساایر زبانتفا   اال ۀمکردن مفاهیح یک زبان   انیر بر  اژگ اها، م انی   لوامک مرر ش

آن در قالاا  اژگاان  اهنی انسان در درک ع اان   بازنمااییت ب تر ررایندهای گشای شناختواند راهمی

هاای مشتواف ی هاا   گوهای زبان اژه شناسایی     ت گنجینۀیت : ب: اهماحاضر با توعا ماال ۀگردد. 

 های مرباو  با: حاوزةدر  اژهرا اژگانی بر ایجاد تمایزا    رلوامک مر ا بومی،در گسترش دان  زیست

 (1)اسات   هااپرس   در پی پاسخ ب: این بررسی کرده ی مف ومی حیوانا  اهوی در زبان کردی کرمانج

 ،هوی در زباان کاردی کرماانجی خراساانام نایی حیوانا   سازی  اژگان مرت ب با حوزةدر شیوة مف وا

گزینی یاا النا: هایبنادتقااط  گر ه وا  احد، های متفا   از یک مفرزبندیم ۀگاناز لوامک س:یک کداا

ساا  بان کردی کرماانجی در کاداا حیوانا  اهوی در ز اسازی مفاهیح مرت ب ب اژگانی (2)ر است؟  امر

  م ناایی حیواناا تفا   در ساون مشتوف  اژگاان حاوزة  یرتأ (3)شدن صور  گررت: است   عزئی

 د؟شوبومی چاون: تلویک میشناسی زیستارچوب مفاهیح زباناهوی در چ

های مشتوفای : پژ ه های کردی مورد توعایکی از س: شاخۀ اصوی زبانلنوان  زبان کردی کرمانجی ب:

، درزمیناۀ دساتور زباان کرماانجی (2006) 1تاکساتون توان ب: کتاابها میقرار گررت: است ک: ازعمو: آن

                                                                                                                                                          
1. W. M.Thackston 
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قوچاان  ( باا موضاوب بررسای سااخت دساتوری گاوی  کرماانجی1390چوپانی لسارآباد ) نام:پایان

 ی گاو یف  توصا بررسای( باا هادف 1392) ، الیاسی   ایزانووقن ریمقال:    شناسی زبانازدیدگاه رده

 اشاره کرد. مجا ر بر آن هایزبان  یر)قوچان(   تأ بیاور ر ستای کرمانجی

: های ماورد توعااگرایان: نیاز از عن ا:بواهاا باا مفااهیح زیساتهای مشتوف زبان   ارت اا  آنعن : 

( درخصاوح 2015) 1توان ب: پژ ه  نا ها میترین آنم ح ۀهای مشتوفی بوده است ک: ازعموپژ ه 

 یناۀ( درزم2019) 3یموتوساگرایان:  ماال اۀ بواهاا ازدیادگاه مالحظاا  زیساتیات آنهاا   اهما2نااعای

 پیرامااون نتااایج( 2020) 4یا  ر کساا یوانااا ماارت ب بااا ح هاااییتدر ر ا ی اژگااان یهاااانتشاب یااکتلو

همننین در زباان رارسای   د، اشاره کردا  شغک ارر یبر ب  ود زندگ یبومیستز یشناسزبان یهاآموزش

تاوان با: گرا صور  گررتا: اسات کا: ازعموا: میبواشناسی زیستنیز ماال ا  مشتوفی در حوزة زبان

حیوانا  در ررهناگ م این   ارشاار ( درزمینۀ تلویک  اژگان مرت ب با 1395غیا یان   شیرینی ) یاه:مقال

 یهاالمثکدر ضارب ی اتت اماک انساان   ط های ص:( درخصوح تلویک مششا1399  ل دی بووکانی )

 اشاره کرد. گرابوا یشناسزبان ی براسا  چارچوبزبان رارس

 چارچوب نظری -2

باوده   باال  مت وااق ها غربی این گر ه از زبان های ایرانی است ک: ب: شاخۀترین زبانزبان کردی از ک ن

نون ایران، لرا ، ترکی:   سوری: دارد. این زبان، خاود با: همبر چ ک میویون نفر سشناو در کشورهایی 

چ ار گوی  اصوی گورانی)هورامی(، کرمانجی شمالی، کرمانجی میاانی )ساورانی(   کرماانجی عناوبی 

تارین ی از ساشناویان کاک، بزر جی شمالی با داشتن بی  از نیمان، کرمانایمشود ک: در این تقسیح می

 (.1397، راندیاادهد )رااطمی سایادر   خود اختصاح میت داد سشناویان ب:  للاظکردی را از شاخۀ

بادینی   کرمانجی مناطق شامالی  ، شامک د  شاخۀ لمدةم ر ف هستندنیز  این گر ه ک: ب: کردی شمالی

 (. 2014، 5شود )هیگ   ا پناینمی

ا ک ان ایاران را در شمال خراسان بزر  ساکن هستند، بیشتر آداب   رساوبیشتر  اکنونها ک: کرمانج 

(. این قوا در ا ایک قارن یاازدهح هجاری قماری با: شامال خراساان 1397اند )بیدکی، زنده نااه داشت:

                                                                                                                                                          
1. J. Nash  

2. Placenames 

3. P. C.Simotwo 

4. M. Roccia 

5. G. Haig & E. Öpengin 
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 هاح ،اطال  ب: آنان رایج استبرای  کرمانج ک: امر زه (    اژة1390)چوپانی لسارآباد،  کوچانده شدند

 شود ک: گاوی ی ب: کردهایی گفت: میور کواطر د   هح ب:کار می:نشینان کرمانج باشاره ب: چادر منظورب:

  (.1395ند )سویدانوویی، دار کرمانجی

م نای ایااا کاوب با: کا: با: «dɑger»ازعموا:  ،نشینیهای خاح مربو  ب: زندگی چادراژه عود   

   ک: چاای مشصاوح چادرنشاینان اسات «wɑr»  ک: زمان کوب ب: ییال  است« helger»  قشال  است

چادر کا: سایاه« kond» مانناد ،اناددهکر گذاریری ک: اعزای مشتوف چادرها را نااهای بسیا اژهررا انی 

« Binekg»  م ناای ساای ان عواوی چاادربا:« Eelɑn»  ک: برارراشاتن چادرهاسات« vakgerten»  است

صاوح برپاا کاردن سایاه باز   مش شده از ماویای بارت:ک: تشت: «Taž»  عووی در چادر م نای آ یزةب:

 بش ،گانج) مشصاوح برپااکردن چاادر مایخ طویواۀ م ناایب:« Seng»  چادرهای کرمانجی استسیاه

 انج، ساابقۀکرما ن مصادا  د گاناۀ  اژةهمایهای دیاار در ایان حاوزه، درکناار   بسیاری  اژه (1394

ود را در پاای خا ای کا: رداد. ساابق:نمایاآشاکار میرا ای از ارراد این قاوا چادرنشینی   دامداری دست:

  دهادنشاان می هاها    اژهثکن ازعمو: اش ار، مهای مشتوف زبانی آح بر این قوا   ساحتگ حاکررهن

شاالر اش ار ششصایتی نیم: شرن زندگی   زبانان،: کرمانجهای مورد توعاترین کتاباز م ح ،نمون: رایب

راسار س  در   رای کرماانج مشا ور اساتشاا لاکا: با: موکاسات « ع فرقوی زناوی»ا ناا لارف بنیم:  

، نشاان از زنادگی رماانج نقاک شاده اساتکقاوا  هایی ک: در شرن زندگی این ششصایت م احاداستان

ت   سوب با: ایان ششصایت در داماان دشالموا کراما  من. نشینی قوا کرمانج داردپر ری   کوبداا

(. مفااهیمی 1369دهاد )توحادی، ها رخ میصلرا   در هنااا نا داری از گوسفندان، شتران   سایر داا

 اند.ژه قرار گررت::   تلویک  یرد توعاگرا موبواشناسی زیست  ر  نیز ازمنظر زبانک: در پژ ه  پی

 یر ملایب تاأ ،ماارن شادتاکنون  در ا ایک قرن نوزدهح 1  رفساپیر     سیوۀب: از ا لین نظریاتی ک: 

: قرار گررتا: اسات. های مشتوف زبان انسانی شامک  اژگان، نظاا آ ایی   دستور زبان، مورد توعابر عن :

ساون یادشده   نیاز ارت اا  متقاباک  ال ا  گوناگون شواهد مشتوفی از تأ یرپذیری متقابک همۀاگرچ: ما

ترین عووة این رابااۀ شناسایی بین ملیب   بش   اژگان زبان قابکاند، ارت ا  ارائ: داده ها با ملیب راآن

 دهندةزیاادی نشاان تواند تا حاداشتوف، میهای مزبان میانهای  اژگانی درسوی: است. بررسی تفا  د 

 زندگی سشناویان، بر ساخت زبان باشد.  ا رگذاری ررهنگ، ملیب زیست   شیوةمیزان 

                                                                                                                                                          
1. E. Sapir & B.Whorf 
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های مشتوف تن اا با: نامیادن با پدیدهر یار یی کند، انسان در ( اشاره می1987) 1طور ک: لیکافهمان 

زناد دسات می «3بنادی مفااهیح انتزالایمقول:»بوکا: با:  ،پاردازدموضاولا  لینای نمی مثابۀب: 2«چیزها»

شاامک ادراکاا   ی،  یر تجارب   تصا یر اهنی انسان تأ (. ررایندی ک: ازسویی تلت6  1987)لیکاف، 

 یر تاأ : همان میزانای کا: از دیارساو تلاتهای حرکتی   همننین ررهنگ عام : است، بالیت انداار ا

 اژگاان »تاوان گفات  میکا:  ایگون:ب:(. 1987د )لیکاف، گیرمجاز   تصویرهای اهنی قرار می ،است اره

  کنادهایی اسات کا: اهان اهاک زباان را با: خاود مشاغول میها   مشغو:مندیها، لالق:ایده زبان ان ار

 (. 1394، راندیاه   )قار« .تواند ررهنگ آن زبان را نیز نمای  دهد اژگان هر زبان می ،بنابراین

 5هااگن سایوۀ با: باارکا: نشساتین اسات شناسایزبااناز  نوینای ، شاخ:4گرابواشناسی زیستزبان 

 زباان هماواره در ماال اۀ پردازد  ین یک زبان خاح   ملیب میت امک ب ۀب: ماال  ،( مارن شده2001)

شناسای کا: این شااخ: از زباان کید دارد.سشناویان آن تأ آمیشتۀ زبان در دل عام ۀ زبانیبر راباۀ درهح

تن ا زباان را عادای از ساایر نا: ،رای شاددر زبان رارسی م را (1395  1391) پارساپور سیوۀ ب: بارا لین

این با ر است ک: بین کاربرد زبان   ساختار ملایب پیراماونی  بوک: بر ،دداننمیهای زیست انسانی لرص:

تمامی دانا    آگااهی ساشناویان یاک زباان کا: در این نااه،  سشناو، ارت اطی تنااتنگ  عود دارد.

 ،با: دیاار ساشن  شاوندر قوماداد می اهای مشتوف زباان ماربر عن : ،شودمیشناخت: « ررهنگ»لنوان با

ان ازعمو: سااون های مشتوف زبر بر عن : الاموی مر ،(1398 ،)شریفیان سازی ررهنایررهنگ یا مف وا

 . استشناختی   گفتمانی شناختی، کاربردنلوی، م نی- اژی

شناسای ماال اا  زباان تالقی هرد  عن اۀ، زبان   بش   اژگانی آن نقاۀ شودچ: مالحظ: میچنان 

   ای منفارد اسا: منزلۀب:را ک: زبان  برخالف گذشتاانزیرا  شناسی ررهنای است گرا   زبانبوازیست

زباان باا  تنیاده   چندعان اۀارت اا  درهح گررتند، با گذشت زماانبرای انتقال م نا درنظر می تن ا ابزاری

ل اکناون با: موعاودی زناده تلاوا ،ابزارمثابۀ عوه مشتوف زندگی انسان آشکارتر شده   تصویر زبان ب:

 قارار داردهای گونااگون زیسات بشاری های متفا     عن :یارت: است ک: در ارت اطی ارگانیک با بش 

 (.2001 ،6ورس ا  مول ریک)

                                                                                                                                                          
1. G. Lakoff 

2. things  

3. Categories of abstract entities  

4. Ecolinguistics 

5. E. Haugen 

6. A. Fill & P.Mühlhäusler 
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میااناین آگااهی  مثاباۀبا: 1بومیمف وا دان  زیساتطرن  در ت یین ارت ا  بین زبان   زیست بشری، 

ای یارات. در ایان عایااه  یژه (1999)   دیاران 2 لف سیوۀ ب: های زیستیارراد درخصوح انواب گون:

 شده اساتر ارزیابی  امر بومیزیست دان  مستقیح در اندازة ، د  لامک تجربۀ مستقیح   دان  غیرمف وا

باا  صور  تما  ریزیکای  اق ایب: ارراد «3مستقیح میزان مواع ۀ» د  لامکِ تغییر در ک: شده  چنین بیان 

ررهناگ     دانا  حاصاک از  ا اللااطا شاامکارراد ک:  «4مستقیح دان  غیرمیزان »  های زیستی، گون:

  (.1999 ،  دیاران د ) لفشوبومی میدان  زیست آموزشی است، موعا تغییر در اندازةسیستح 

 پدیادةلی از با مصاادیق متناوا تریتما  بیشتر   نزدیک اویان یک عام :هرچ: سشن ،این براسا  

، یابد. با: هماین ع اتغنای بیشتری می بومی آنان در این حوزهط ی ی داشت: باشند، میزان دان  زیست

بومی زیساتتر از دانا  ای دربارة درختان غنیبومی سشناویان ساکن در یک مناقۀ حاراهدان  زیست

 رشادر در  ارتجربۀ مستقیح تن ا لامک مار یار یی  ،کویری خواهد بود. با این حال ک مناقۀسشناویان ی

ها   داساتان ۀسااا انتقال ررهنگ   دان  ب: راهمستقیح سشناویان از تجربۀ غیراین دان  ن وده   میزان 

بومی های گسترش دان  زیساتدیار ر شاز ها   نیز ماال :   آموزش لومی، ها، حکایا    تران:مثک

مساتقیح  لناصار ط ی ای کا: موعاا ارازای  تجرباۀزندگی لجاین باا  چ: پیداست، شیوةاست. چنان

، بوکا: دان  در ایان حاوزه اسات تن ا از ارکان م حان: ،گرددهای زیست ملیای میسشناویان از پدیده

ررهنای یک قاوا، موعاا گساترش تجرباۀ  هاین :ها   سایر عمثک ،ها:قصا ، یر بر ادبیا همننین با تأ

 د.شومستقیح آنان نیز می غیر

گیارد، شایوة : قرار میورد توعاگرا مبوارچوب ماال ا  زیستاهای زبانی ک: در چترین عن :از م ح 

یاباد. با: میزانای کا: های  اژگانی زباان نماود میسازی لناصر مرت ب با ط ی ت است ک: در عن :مف وا

بوا خوی  شاامک ی خود لناصر مشتوف مرت ب با زیستزبان اویان یک زبان، در دل ررهنگ عام ۀسشن

: قارار داده   شناساایی ها   سایر مفاهیح زیست ملیای را مورد توعااگیاهان، حیوانا ، ر دها   چشم:

ماال اا   ،لمثاارای با  یاباددر آن زبان غناای بیشاتری می 5مف ومی نمایند،  اژگان مربو  ب: این حوزة

 یاهادهد ک: عوام  مشتواف تمایزنشان می (،6919 ،6ها )برلین   کایمشتوف درخصوح تمایزا  رنگ

                                                                                                                                                          
1. Folkbiological knowledge 

2. P. Wolff 

3. Direct exposure  

4. Indirect exposure 

5. Domain  

6. B. Berlin & P. Kay 
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ک: برخی عوام  تماایزا  انادک   ملاد دی  ایگون:ها قائک هستند. ب:گوناگونی را ر ی پیوستار رنگ

ریاف باین طیاف ظهاای هاا تفا  در دیاار زبانکا:  در حاالی ،های مشتوف دارناددر شناسایی رنگ

، 1تفا   در  اژگان مرباو  با: ریاای داخوای   خاارعی )باوئرمن همننین  اندهای  اژگانی شدهرنگ

 هاای مشتواف اسات کا: ماال ا:سازی مفاهیح در زبانر  اژگانیهای تفا   دنیز از دیار حوزه (1996

  ه است.شد

ا  مشتوفی صاور  مالحظ های مشتوفزبانشدن مفاهیح در میزان  اژگانیدر ت یین دالیک دخیک در  

شادن  اژگاانی (3200)   دیااران 2مالاتسو باا گررت: است. چارچوب مورد نظر در پژ ه  حاضر هح

از یاک  های متفاا  مرزبنادی (1) کند میبررسی زیر های مالکها در  یر تفا   زبانتأتلتمفاهیح را 

 .6ترکی ی از لوامک مشتوف (4)   5گزینیالن: (3)  4هابندیتقاط  گر ه (2)  3مف وا  احد

را با:  :هاای مشتواف، یاک مقولاناست کا: زبانب: این م   احد مف وا کی از متفا   یهایمرزبند 

  : ساشناویان دوعات مورد ،مورد نظر این ررایند، گرچ: پدیدة ند. درکنبندی میی تقسیحا تفمت هایشیوه

شاده اسات،  ی متفاا   تشصایص دادههااآن  اژه یا گر هی از  اژهزبان مشتوف بوده   برای اشاره ب: 

هاای گرچا: زبان ،مثاال رایبا اند.شدهمورد اشاره در د  زبان ب: یک نلو بازنمایی ن های پدیدةهمۀ عن :

، رفبا ناون درخشا همهایی اند، عن :دهکر نای قراردادی م یارف،  اژهمشتوف برای اشاره ب: مف وا ب

اند، در شادهنی ک: در زبان ارراد ساکن نواحی قا ای  اژگاا ...بودن با  زش باد  ، همراهآن تمیزان رطوب

ین نیازمناد توصایف   ت یابارای  نون رارسی یا اناویسی م ادل مشتص ب: خود نداشات:  همهایی زبان

 هستند.ترکی ی  هایاستفاده از ل ار 

کا: بششای از یاک  ایگونا:ب:  ف استمشتو ق یک مف وا ب: ط قا م نای ت واب: هابندیتقاط  گر ه 

. دیاار  اژةباا های دیار آن، شود   بش همراه مفاهیح دیار در دل یک  اژه بازنمایی مف ومی ب: حوزة

در اناویسای   رارسای « شیشا:» ب: تمایز احتمالی بین مصاادیق  اژةتوان ای از این دست مینمون: رایب

با: د  گار ه  اناویسایدر زباان شاود، مایاشااره هاا ب: آنبا این  اژه  رارسیپرداخت. مصادیقی ک: در 

بنااابراین   هسااتند «Jar »  «Glass»شاامک  بنادی شااده   دارای د  نااا مشتواافمتفاا     متمااایز ط ق:

                                                                                                                                                          
1. M. Bowerman 

2. B. Malt 

3. Same porotypes, different boundaries  

4. Cross cutting categories  

5. Nesting  

6. Mix and match 
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د دارد   بششای از در اناویسای   رارسای تفاا    عاو شیش:بندی بین گر ه ،ص استچ: مششاچنان

 گیارد کا:ق میعدا شده   ب: گر ه دیااری ت واا اناویسی، در زبان رارسیمف ومی در  مصادیق این ط قۀ

 ،ساتا« غاذایی ظرف نا داری موادا»م نای ب:« شیش:»تن ا شامک بششی از مف وا خود این ط قۀ عدید ن:

 گاردد.نیاز می شاودنامیاده می «لیناک» آنن: در رارسای در لین حال شامک مصادیق دیاری مانند بوک:

های گونااگون بندی مفاهیح یکی از دالیک ایجاد تمایزا  مشتوف  اژگانی در زباننین تقاط ی در گر هچ

 است.

در  ،شاودک میتری برای یک مف اوا قائاظریف یاهتمایز یک: طی آن زباناست ررایندی  ،ینیگزالن: 

شاده از ایان دسات شناخت:ای نمونا: رایخاورد. باچشاح نمیچنین تمایزاتی ب: ک: در زبان دیار حالی

رارسی پرداخت. مصادیقی کا: در اناویسای باا  در اناویسی  « uncle» ةتوان ب: تمایز بین مصادیق  اژمی

بنادی شاده   ز ط ق:گار ه متفاا     متماای چنددر زبان رارسی ب:  ،گیرنداین  اژه مورد اشاره قرار می

چا: چناان ،بناابراین  اسات ... « لم:شاوهر»، «شاوهرخال:»، «دایای»، «لمو»ی مانند مشتوف هایدارای ناا

زباان   در اناویسی   رارسی تفا    عاود دارد  «  س  ی بستاان نس ی»بندی بین گر ه ،ص استمششا

ده اسات کا: کار تری را ایجاادیافمف ومی تماایزا  ظر رارسی براسا  راباۀ خانوادگی، بین این ط قۀ

حال نشاان از تفاا تی ررهناای  بوک: در لین ،مشتوف   متمایز استهای گیری  اژهتن ا موعا شککن:

گیری ر در شاکک ا، آخارین لاماک مار  درن ایات یت بازنمایی ر ابب مشتوف خاانوادگی اساتدر اهما

زماان ماوارد ا رگاذاری هاح موعاا کا: است ترکی ی از لوامک مشتوف  یرتأ ها اژگان متفا   در زبان

 د.شوبر  اژگان میگفت: پی 

خصاوح یاک پدیاده   میازان درها انسان نون نق  تجربۀهملواموی  «گزینیالن:»در ت یین ررایند  

یاک  اراراد درباارة تجربۀ زیستۀک: هرچ: میزان  ایگون:ر است. ب: اها دربارة پدیده مرآنصی تشصادان  

شاود   هرچا: دانا  میرای آن مف وا اختصاح داده تری بمف وا بیشتر باشد، تمایزا   اژگانی ظریف

   مالاتیاباد )تر باشد، غنای  اژگان آن حوزه ارزای  میمف ومی لمیق صی ارراد دربارة یک حوزةتشصا

پنج سا  مشتواف را  (1973)   دیاران برلیندر ررایند ایجاد تمایزا  ظریف  اژگانی، (. 2003 ،دیاران

  3ساا  اناواب (3)  2ساا  اشاکال حیاا  (2)  1ابتاداییبندی دست: (1)ند از  اکنند ک: ل ار شناسایی می

                                                                                                                                                          
1. Unique beginner 

2. Life form level 

3. Generic level 
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 .2هاسا  گون: (5)   1خاحسا   (4)

گیارد. ایان : قرار میترین حالت خود مورد توعاای است ک: در لمومیا لین ط ق: بندی ابتداییدست: 

اشااره  باد ن« انوارانع»یا « گیاهان»مصادیق  ، همۀمثالرای هاست. بترین حالت اشاره ب: پدیدهیط ق: کوا

 های کاربرد مفاهیح در این سا  هستند. بندی   تمایزی بین انواب آن، از نمون:ب: هیچ ط ق:

باا یاک طور کوای ب: ک:شوند  اژگانی می« ا یح اشکال»ب دی، تمایز بین مفاهیح در سا   در مرحوۀ 

ب  اژگاانی پاایین   نماای  تناوا ای. این ساا ، دارمثک حیوان، حشره، پرنده شود، اژه توصیف میتک

 شود.دیرتر در زبان ظاهر می تمایزا  ملد د بوده   لموماً

اسات. ب  سای   اژگاانی تناوا ق دارد ک: دارایت وا« سا  انواب»پرکاربردترین سا  تمایز  اژگانی ب:  

آموختا:     ا لاین ساالی کا: کاودک  اژگاان را  بسیاری داردشناسی اهمیت للاظ ر انب: این سا 

گررتا:    را یااد ...نون گوسفند، اسا، گاا ، باز  هموماتی حیوانا ، کاشاره ب: انواب برای  نمون: طورب:

 :وعااماورد تها گاذارییت این ط ق: از ناااشناسی زبان نیز اهمال ا  مربو  ب: ر انابرد. در ماکار میب:

شاناختی ایان ساا   اژگاان را ر ان  اق یاتدال بر مشتوفی  عود شواهدی  هایپژ ه قرار گررت:   

پا  از ایان  (.8619، 4اناد )کاار لتأکیاد نموده 3 اژگاانی   بر  عود ساا  پایاۀقرار داده  ماال :مورد 

: قارار تر ماورد توعاا: با: تماایزا  دقیاقتر   با توعامفاهیح در سا  ظریف« خاح سا »مرحو:، در 

شاد، درایان ساا  نامیاده می« رز»در تمایز میان آنن: در سا  ق وای تن اا باا نااا  ،مثال رایب  ندیرگمی

، ب: کاج نوئاک «درخت کاج»ی ن کوااعای لنوب: یا شود  ناا برده می رز قرمز درمقابک رز سفید اژگان از 

  د.شومقابک کاج ما ق اشاره میدر

سازی شده   تماایزا  ظریاف   مف وا« هاگون: سا »ترین سا ،  اژگان در درن ایت   در ظریف 

لوبیاا سافید درمقاباک  ب: تفا   دقیق بین گونۀنمون:  رایگیرد   ب: قرار میبین مصادیق مورد توعادقیق 

: درخصوح د  ساا  از نکا  عالا توعا. شوداشاره می لوبیا قرمز، یا گا  گوشتی درمقابک گا  شیرده

 در انتقاال مف اوا   تر باودهاللا  دقیقشامک اطا این د  سا ق ب: اگرچ:  اژگان مت واک: اخیر آن است 

سا  تمایزا  مف ومی با:  ندر  در اینها ب:زبان گردند،میحداقک اب اا  موعا   دارند ییشفاریت باال

 اساتفاده از د  یاا چناد  اژه اسات. درنیازمناد  این ط قاا انتقال مفاهیح    لموماًزده دست سازی  اژه

                                                                                                                                                          
1. Specific  

2. Varietal  

3. Basic-level Terms 

4. D. W. Carroll  
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ده باشاد، کار یسازمای  ظرایف این ساون مف ومی  اژهی ک: یک زبان برای نوارد خاصاک: در م حالی

تن ا موعاا کااه  اللا  غنی در حوزة مف ومی مورد نظر بوده   ن:تن ایی حا ی اطاکاربرد یک  اژه ب:

  ترکیاا کوماا   هاابوکا: باا کااه  نیااز با: ل اار  ،دشاواب اا   ارزای  سرلت در انتقال م نا می

 گردد.ر  اق  می اکوشی   اقتصاد  اژگان نیز مردرراستای اصک کح

 پژوهش روش -3

بارای  رماورد نظا یحمفااه یساختار کوااابتدا ، حاضر مورد نظر در پژ ه های پرس  پاسخ ب:منظور ب: 

ان زباان   )ررهناسات «یرانایا هاایی گو یناۀگنج یبرا های گو یگردآ ر یراهنما»مصاح : براسا  

ال شامد   سااکن زباان کا: متولاا. گر هی از گویشوران باومی کرماانجشد احیطرا( 1389 ی،ادب رارس

 هادف انتشااب عام ۀ منزلۀب: ،کنندزندگی می ایول عان ب منتای ر س خراسان رضوی بوده   در مناقۀ

پار ری قاوا داری   دااداا حیواناا  اهوای، ساابقۀ باارةدریارت: ساختمصاح ۀ نیم:های پرس   شده 

ها   عنسایت های مربو  ب: رنگهای مشتوف مربو  ب: حیوانا  اهوی، تفا    اژهکرمانج، تفا    اژه

 ،ی اساتکرمانجک: زبان مادری  ی کردی کرده گویشور مرد تلصیکیک  در اختیار ...  سن حیوانا   

 . قرار گررت

مصااح : هاای پرسا  «1ر بونادتفکا شیوة»ویشور مورد مصاح : خواست: شده تا با از گ ،در این مرحو: 

 احی سراال  مصاح :، باا شایوةپ  از طرا کند.ارزیابی بودن قابک درکبودن   شفاریت، مرت ب للاظرا از

  اژگاان مشتواف مرباو  با: حاوزةکرده، سال تلصایکاناز یک گویشور مرد می «2لمیق رردی مصاح ۀ»

مناد هادف مصاح ۀ»با ر ش اللا  بیشتر، اطا کسابرای  سس   دش آ ریعم  اهوی مف ومی حیوانا 

هاا کا: زباان ماادری آن ساال (70)تا  (60)بین سواد زن   مرد بیاز گویشوران  ت داد پنج نفر ،«3گر هی

ملیب گرد هح آماده در یک دهند، خود را ب: این زبان انجاا می ةبوده   مکالما  ر زمرا یکرمانجکردی 

پیراماون موضاوب باا یکادیار کا: هاا مکالما  آن یارت:،ساختی مصاح ۀ نیم:کواهای پرس  با طرن  

داری   ساایر :را، زایماان، گوااک مرت ب با چِاها   مسائمربو  ب: نا داری از آن، خاطرا  اهوی حیوانا 

اشا اب    تا رسیدن ب: نقااۀ دش ض بصور  صوتی سالت ب:   د ب: مدا شکک گررت: بود، موارد مشاب:

مفااهیح مارت ب باا  کارررت: در حاوزة:تمامی  اژگان بها، سازی متن مصاح :، با پیادهدرن ایت یارت.ادام: 

                                                                                                                                                          
1 Think aloud protocol  

2 Individual deep interview  

3 Focus group interview 
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 د رةت، ناون سان، عنسایهمهاای مشتوفای   براساا  مالک شادحیوانا  اهوی استشراج   تلویاک 

  .بندی شدط ق: ...بار ری، رنگ  

اراراد  هماۀ   رضاایت البشده با اطاصور  صدای ض باللا  ب:آ ری اطاک: عم شایان اکر است  

صور  کت ی نیاز اح : ب:های م ح در طی مصبندیدر لین حال، برخی ط ق: است. حاضر در عوس: بوده

رزیاابی اماورد شاوندگان مصاح : سایوۀ با: ،آن بندیدست:ت آ انااری یا بررسی صلابرای    ت شده  

 شاده دریمفاهیح  اژگاانها، های مستشرج از مصاح :سازی   تلویک دادهبا پیاده قرار گررت: است. مجدد

 ند.اهبندی شدشناسایی   ط ق: متفا   حوزةنُ: 

 تمایز واژگانی براساس عامل جنسیت -3-1

باا   بتریح مامفااه تمایز  اژگانی در حوزة ر بر ایجاد ااز لوامک مر در زبان کردی کرمانجی عنسیت یکی

فاا   مت براسا  عنسایت« سگ»ی   حتا« بز»، «گوسفند»، «گا »نون همحیوانا  اهوی حیوانا  است. 

 ،مثاالرای با .در مکالما  این حوزه کاربرد دارنادعداگان: طور شتوفی هستند ک: ب:دارای  اژگان م خود،

اشاره با: برای  :ک در حالی ،شوداستفاده می «mɑnga» ردی کرمانجی  اژة، در ک«گا  ماده»برای اشاره ب: 

  برخای دیاار از  «هگوسفند نار   مااد»مورد استفاده برای  ة اژ د.شومی هدب ره بر «gɑ» ةاز  اژ« گا  نر»

 د.شودر زیر ارائ: می (1) عد لها در حیوانا  نیز متفا   است ک: برخی از آن

 واژگانی حیوانات براساس جنسیت. تمایز (1)جدول 

 جنس ماده جنس نر نام ردیف

 gɑmɑnga گا  1
 barɑn mî گوسفند 2
nîrîbîzîn بز 3

 sɑdel سگ 4
 kermɑker/moošɑ خر 5
 qalyɑl mhɑyn اسا 6

 bukgor ma-ɑ شتر 7

 فاۀدارای مرلای  عود دارد کا: مشتصا  اژة برخالف رارسی ک: تن ا برای مرغ   خر     اسا ماده، 

مف اومی  گیری چندین گر ه  اژه در حوزةاین لامک در شکک م نایی عنسیت است، در کردی کرمانجی

انجی، در زباان کاردی کرماا ل پاژ ه ، پرسا     در پاسخ ب:این براسا   ر است. امر اهوی حیوانا 

 نی است.چ ارا بازنمایی  اژگا خاح، یا سا  در سا ر بر ایجاد  اژگان  اعنسیت یکی از لوامک مر
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 تمایز واژگانی براساس عامل سن -3-2

 مف اومی شدن مفاهیح مارت ب باا حاوزة اژگانیزمان با عنسیت، سن نیز از دیار لواموی است ک: در هح

شتواف د. کردی کرمانجی با حف  تمایز عنسایت در سااخت  اژگاان مکنآررینی مینق  اهوی حیوانا 

 مثال، در این زباان رایب  ی آنان نیز دارای  اژگان خاح خود استهای مشتوف سناگر هحیوانا ، برای 

 ساالای  یک د،ایان موعاود در باد  تولااتن ا برای گا  نر   ماده  اژگان متفا تی  عاود دارد، بوکا: ن:

ان در نساگونا: کا: در رارسای م یاار، اهماان ،مثال رایب  مشتوفی است هایناوسالی نیز دارای لنبزر 

ساس  باا   گیاردناا می« golîk» کرمانجیدشده در کردی متولاشود، گا  تازهنامیده می« نوزاد»د هنااا تولا

ساالای یکاز  نیاز پا « golîk»ن اد، کاودکی می ةان انسان ک: از نوزادی پا ب: د رسارزای  سن   هح

ادة گوساالۀ ما» م ناایبا:« nîgen»  یاا « سال:نر یک ۀگوسال»م نای ب: «jɑnaga»براسا  عنسیت خود 

نماای  واف برای چند حیاوان مشترا  اژگانی  ا شماری از این تمایز (2) عد ل گیرد.ناا می« سال:یک

  ددهمی

 . تمایز واژگانی حیوانات براساس سن(2)جدول 

 سگ بز گوسفند گاو بازۀ سنی

 golîk berx gar goçik نوزاد
 gɑver gîšk jîlɑ - ماه:ش 

 سال:یک
)1f( Nîgen 

)2ɑnaga (mj 
Baren dîr(f) 

gɑver(m) 
towšîr(f) 
hɑver(m) 

- 

 mɑnga(f) بال 
gɑ(m) 

Barɑn(f) 
mî(m) 

bîzîn(f) 
nîrî(m) 

del(f) 
sɑ(m) 

ی سانا رةدر چ اار د حاداقک د تا بووغ دهد، حیوانا  مشتوف از هنااا تولانشان می (2) عد لچ: چنان

ی حیواناا  در ررهناگ سانا یات د رةدهندة اهماک: نشاان هستند متفا تیهای گذاریدارای ناامشتوف، 

مرغ   خار   نیاز ایان مانند  نون خر، یا داا   طیوریهمهمننین برای حیواناتی   زبانان استکرمانج

  مااینبا: عاد لعواوگیری از اطنااب، در ایان منظور ب: خورد ک:چشح میدست تمایزا   اژگانی ب:

داللات دارد، « باال  مارغ»ک: بر  «merišk» پی  از استفاده از  اژة، در این زبان ،مثال رایب  انددرنیامده

پاژ ه  در ایان  هاایداده شاوند.نامیده می «taxça»ای ناا مجزا باگذاری نیز های مادة آمادة تشحعوع:

 گیری  اژگان کرمانجی در ساا  چ ااراشککار بر ا رگذ یلامو مثابۀسن، ب: مقولۀ یر تأگر بیان بش  نیز

                                                                                                                                                          
1. female  

2. male 
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 بازنمایی  اژگان است.   پنجح

 تمایز واژگانی براساس رنگ -3-3

هاای مشتواف، اختصااح  اژگاان خااح با: حیواناا  باا گیری ناار بر شکک ایکی دیار از لوامک مر

هماان دسات:  شتصاده تن ا مرنگ مورد استفا ،  اژةعالا اینک: در بسیاری موارد های مشتوف است.رنگ

ایر سانگ اشیاء   رنامیدن برای  تن ا برای گر ه دیاری از حیوانا  کاربرد ندارد، بوک:حیوانا  بوده   ن:

 اشااره با: رمنظاو:با« reš» دی کرمانجی  اژةدر زبان کرمثال، گرچ: رای ب  شودها نیز استفاده نمیپدیده

فند ا    گوساگا نامیادن مو   چشح کااربرد دارد، بارای یا انداا انسانی مانند ی ک: برای اشیاءرنگ سیاه

ای اشااره با: ل اا  یاا شاکور: ماورد اساتفاده بارای رناگشاود. استفاده می «qawr» رنگ از  اژةسیاه

 ر د  کاار مای:با «qɑš»  اژةرنگ، سافید وسافندینامیدن گ برای ک: است، در حالی «sîpî»رنگ، سفید

ارائا:  (3)ماال : در عاد ل منظور ب: مستشرج هایمثال شود.استفاده می «sis» د،  اژةنامیدن بز سفی برای

 شوند.می

 های مرتبط با حیوانات. تمایز واژگانی رنگ(3)جدول 

 کاربرد خاص حیوانات عمومی رنگ

رنگگا    گوسفند تیرهrešqawr سیاه   تیره

گوسفند /  االغ بزsîpîqɑš/sis سفید   ر شن

گوسفندesmerçaqqar ایق وه

گوسفندqehweîsowr ای تیرهق وه

 بزzerɑsk زرد

بز   گوسفندbeš- پیشانی سفید

بز   گوسفندBalak balak- دارخال

شادن هایی اسات کا: موعاا  اژگاانیص:در پاسخ ب: پرس  ا ل پژ ه ، رنگ نیز از دیار مششا 

 چ ارا تشصیص  اژگان در زبان کردی کرمانجی شده است.مفاهیح در سا  

 واژگان مبتنی بر تعداد -3-4

های کوچاک یاا بازر  دارای صور  انفرادی یا در دسات:آ ری حیوانا  ب:نا داری، غذادادن،   عم 

 مف اومی حیواناا  های حاوزةسازیر بر  اژه. بر همین اسا ، از دیار لوامک مر ا تی استاالزاما  متف

ست. در این زبان برای اشاره ب: یک گاا  برحساا ا هادادن ت داد آننشاندر زبان کردی کرمانجی،  اهوی
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کا: ای کوچک دست:رای اشاره ب: چند گا ، در ک: ب شود، در حالیاستفاده می «mɑnga»یا  «gɑ»عنسیت 

گا ها ارازای  یاباد   با:  چ: ت دادشود   چناناستفاده می« davɑr» دهند،  اژةرا تشکیک می  رأتا ده 

 «pɑda» ،  اژة  باا ارازای  ت اداد ر دکاار مای:با «gariyedewar»ا  برسد، لنوان   گرأ بی  از ده

چناین تماایزی درخصاوح د اشااره اسات. رداد زیااد گا هاای ماوت ا دهندةک: نشانشود استفاده می

  برای یاک  «barɑn»لنوان نر  اشاره ب: یک گوسفند برای ک: ایگون:خورد، ب:چشح میب: گوسفندان نیز

زیار ده  م مولطور ب:ا در هنااا صل ت از ت دادی گوسفند ک: ر د، اماکار می:ب «mî» ند ماده  اژةگوسف

کاار :را با« garî» ره با: ت اداد بااالی گوسافندان،  اژةب ره برده   برای اشاا« pez» رأ  باشند، از  اژة

 وده   باا کوماۀخود با اسا دارای لنوان خاحا ۀگوانامند، می «hesp»ک: یک اسا را  در حالی  برندمی

«elxî »عاود دانا  د ا پاژ ه ، پرسا     در پاساخ با: گفت:پی اسا  شواهد برشود. شناخت: می 

مفاهیح مارت ب باا  شدندر میزان  اژگانیاست    «گزینیالن:»ر بر ررایند  ایکی از لوامک مر مثابۀتجربی ب:

 گردد.قومداد می ر امر زندگی حیوانا  اهوی،

 تمایز افعال متفاوت مرتبط با حیوانات مختلف  -3-5

هاای مشتواف بارای گر ه ، تمایز ار االاهوی مف ومی حیوانا  حوزة: در های عالا توعااز دیار عووه

کای کا: ی  اژه  عاود دارد شا « خوابیدن»ر ک مشتوف حیوانا  است. در زبان کردی کرمانجی برای 

: خوابیادن ه بارر اشاامنظو:ب ،مثال رایب  حیوانا  مشتوف است مرت ب با انسان   پنج نوب دیار مشتصا

خواب ررت: اسات االغی ک: ب: ک: برای صل ت دربارة در حالی ،شوداستفاده می «rɑkatiya»انسان، ر ک 

همنناین ر اک   شوداستفاده می« hex uya»از ر ک « شتر»اشاره ب: خواب  برای  « marrexiya»از ر ک 

« ماردن»  سا: ر اک، « سقب عنین»ر ک متفا  ،  د دارای  «زایمان»مشتوف،   اژة چ اردارای « خوردن»

  دشوارائ: می (4)ک: عزئیا  آن در عد ل  دارای چ ار  اژه است

 واژگانی افعال مرتبط با حیوانات. تمایز (4)جدول 

 سگ گوسفند گاو انسان فعل

 rɑkatiya maqal hɑtiya maqal hɑtiya katiya خوابیدن
 xɑriya ajjariya gɑves keriya navɑla keriya خوردن

 zavɑjiya Fɑl keriya Fɑl keriya Fɑl keriya کردنگیریعفت

 zɑya zɑya zɑya daleqiya کردنزایمان
 seqt uya ja ar çuya berx ɑvetiya  )شدن( کردنسقب

 merriya saqat uya halɑl uya harɑm uya مردن
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 ح کا: باا حیاا  موعاودا  گاره ار ال مزبانان، در ررهنگ کرمانجآید، برمی (4) عد لچ: از چنان 

 یااید مثک خود هستند. زندگی   مر ، خواب   خوراک، تول دارای تمایزا   اژگانی مشتصا ،اندخورده

:  یاژه توعاادا  دارای  یرگذار در زیسات موعاوهای تأفا اتا مثابۀهم: ب: پایان ناخواست:   ناگ انی آن،

   ا    زادساان نیسات کا: حیاا    ممااند. در این زبان، تن ا ان اژگانی شده، صور  متمایزبوده   ب:

ای با: :  یاژهتوعاا بوک: چناینگیرد، میر عانداران قرار   در تقابک با سای داردای ت برعست:ی لدش اهما

د ا پاژ ه ، پرسا   ، در پاساخ با:ایان براساا  شاود.های متفا تی از حیوانا  نیز داشات: میگر ه

 ت، تلاگیری ار ال متفا   برای مراحک مشتوف زیست حیوانا  اهوی در زباان کاردی کرماانجیشکک

 د.شوین میت ی« های متفا   از یک مف وامرزبندی» یر لامک أت

 و تیمارحیوانات نگهداری محلّواژگان مبتنی بر  -3-6

 باا ملاکا ا در ارت امتفاا    یهاا، اختصاح  اژهاهوی انا حیو حوزةر در  اژگان  ادیار لوامک مراز 

 هاایماار آنت :ب ربو ار ال مشتوف می نا داری، ابزارهای مشتوف مرت ب با حیوانا    حتا زندگی، ملکا

هاای متفاا تی اسات. نا اداری گاا    گوسافند دارای ناا در این زباان ملاکااست.  در زبان کرمانجی

ۀ داخاک ر ساتا . اگار در ملوطاندلنا ین مشتوفی دار ،باشندیا موقتی ا سرپناه دائمی هچ: این ملکچنان

کا:  ندهای عدایی هستدارای ناا ،چِرا ایجاد شده باشند ساخت: شده باشند یا بیر ن از ر ستا   در ملوطۀ

 مشاهده است.قابک (5)ا  کامک آن در عد ل لالاطا

 محل زندگی و نگهداری و تیمار حیوانات اهلی های خاصّ . واژه(5)جدول 

 کاربرد واژه ردیف

1 towla داخک ر ستا ساخت: شده باشد نا داری گا  ک: دائمی بوده   کامل 

2 gɑš داخک ر ستا ساخت: شده باشد ا داری گوسفند ک: دائمی بوده  ن ملکا 

3 gom تی بوده   در بیابان ساخت: شده باشدنا داری گوسفند ک: موقا  ملکا 

4 kûz های گوسفندانهنا داری برا ملکا 

5 bîrî هاد شیدن شیر آن برایخارج از ر ستا ت گوسفندان نا داری موقا  ملکا 

6 kowkɑn هاد شیدن شیر آن ت گوسفندان داخک ر ستا براینا داری موقا  ملکا 

7 ɑvga دادن حیوانا آب ملکا 

8 owa داری در تابستان در کوهداا ملکا 

9 bîdare ر زی گوسفندانگاه نیحاستراحت 

10 yatag  خوابااه احشاا هنااا اترا 

11 qawr keren کردن موی گوسفند بال کوتاه 
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 محل زندگی و نگهداری و تیمار حیوانات اهلی های خاصّ . واژه(6)جدول ادامة 

 کاربرد واژه ردیف

12 sɑbber kerenسال:کردن موی گوسفند یککوتاه 

13 Barx ber هکردن موی براکوتاه 

14 roçe keren کردن موی شترکوتاه 

15 bîjɑ :کشی برای چوپانی از حیوانا قرل 

16 šavɑn چوپان مسئول نا داری گوسفندان 

17 gɑverwɑn هاهچوپان مسئول نا داری برا 

18 gowhɑri چوپان مسئول نا داری از گا ها 

19 golekgɑwn  هاگوسال:چوپان مسئول نا داری از 

20 Xar galla چوپان مسئول نا داری از خرها 

ایاج در هاای ربارای اناواب ظرفبوده   م ح  در زبان کرمانجی د شیدن شیر حیوانا  نیز ،همننین  

ظرف کوچک شیر د شایدن کا: در  ،مثال رایب   اژگان متفا تی  عود دارد هنااا د شیدن حیوانا  نیز

تر ب: نااا پ  از پرشدن این ظرف، شیرها ب: ظرف بزر  ناا دارد.« gɑvoš» شدهزیر حیوان قرار داده می

«digça »د شایدن حیواناا   شده باکمک ایان ظارف از ملاکاشوند   سس  شیرهای د شیدهمنتقک می

ابازار    اژگاان  1.گیرنادنااا دارد قارار می« šbro»ظرف مشصوح نا داری شیر ک: خارج شده   در 

پرسا   پاسخ با: ، دراین براسا  .های  یژه استمرت ب با نا داری حیوانا  مشتوف نیز دارای ظرارت

نا اداری  گذاری ابزارهاا   ملاکادر شیوة ناا« های متفا   از یک مف وامرزبندی»د ا پژ ه ، لامک 

 د.شو یرگذار قومداد میوی در زبان کردی کرمانجی لاموی تأحیوانا  اه

 گیرینتیجه -4

 مف اومی حیواناا  اهوای در زباان کاردی کرماانجی خراساان، با ماال ۀ  اژگان مشتوف مرت ب با حوزة

 دهندةنشاانحاضار های پاژ ه  یارتا: (،2003)   دیاران مالت سیوۀ ب: شدهارچوب مارنسو با چهح

های مرزبنادی»  « گزینیالنا:»ررایناد د   ر بر ایجاد تماایزا   اژگاانی، ااز بین س: لامک مر آن است ک:

ر زباان کاردی کرماانجی حاوزه دایان مرت ب باا  گیری  اژگان گستردةشککدر ، «مشتوف از یک مف وا

مف اومی حیواناا  اهوای، براساا   ک:  اژگان مرباو  با: حاوزة ایگون:، ب:نداری بودهدارای نق  مر ا

زماان   هر  اژه در این حوزه، هاح اندهدشگزینی ون سن   عن  در ساون مشتوفی الن:نهم یم یارهای

                                                                                                                                                          
 قابک دسترسی است. (2)های مرت ب با تمایزا  این حوزه در پیوست بندی. برای عووگیری از اطناب بیشتر، ادامۀ دست:1
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  است.بار ری حیوان  اهوی، عنسیت آن، سن آن   گاه د رةاللاتی شامک نوب حیوان حا ی اطا

تجاارب  یات گساترةبا: اهما تاوانگزینی مفااهیح مییک چنین تماایزاتی در ررایناد النا:ر ت یین دالد 

شاینۀ نقا  پی اشااره کارده   بومیهای زیستبا پدیدهر یار یی  زبان در اینی سشناویان ملیازیست

 قاوا کارد.کیاد را تأفااهیح م از  اژگانی ایان حاوزه «گزینیالن:» رد در غنایقوا کُ پر ری  داا داریداا

بومی درماورد ساتزی مساتقیح  ی از تجرباۀتاوعا اند ختۀ قابکتن ا دارای دار، ن:قومی داا مثابۀکرمانج ب:

   ناان  م ااش آ از حیوانا  در بقا یت حیاتی این دست:: ب: اهماحیوانا  اهوی خود هستند، بوک: با توعا

هاا، ت واور ظرایفای کا: داا برای ریزیگیری   برنام:بار ری در تصمیح ناعنسیت   س نق  م حا یژه ب:

شامار ن قاوا با:از ضار ریا  زیساتی ایا اللاتی در سا   اژگانی باشاد،چنین دان    اطا کنندةنمایان

  ر د.می

ناون هممشتوفای  هاایر شبومی کا: ازراه آماوزش با:تیسامساتقیح ز دان  غیار ،ارز ن بر این 

د نیاز از دیاار دالیاک شاوهای ب د منتقاک میها ب: نسکسین:   تران:ب:ها   اش ار   حکایا  سین:داستان

گار بیاان پژ ه  یها:یارت ،همننین  مف ومی است های این حوزةیزا  مف ومی در  اژهحف  چنین تما

   بارلین ظریاۀن براست ک: بنا «هاگون:»   «خاح»در سا   مرت ب با حیوانا  اهوی شدن مفاهیح اژگانی

 گارای  لماومیباا عود  صای  اژگاان هساتند.ساون چ ارا   پنجح بازنماایی تشصا (1973) دیاران

 هیح ایان سااوننمای  مفا ،چ ارا   پنجحمفاهیح سا   در کاربرد ترکیا چند  اژه در بازنمایی هازبان

اسات کا: شدن  اژگان این حوزه یدهندة لمق عزئنشانکمک  اژگان بسیب در زبان کردی کرمانجی، ب:

  ان است.بومی سشناویان این زبتأ یر دان   سی    لمیق زیستتلت

بومی، در نقا  گستره   میزان  اژگان در یک حوزة زیستاهمیت  (1999)   دیاران سو با  لفهح 

ک زباان در توضای  هرچ:  اژگان یک: چنان ،شودبومی نمایان مین دان  زیستمیزار این  اژگان بر  امر

یاباد   باا بومی ساشناویان آن زباان ارازای  مید، میزان دان  زیستنبیشتر باش ،زیستی   ت یین پدیدة

رساد نظار میب: ،این یابد. براسا بومی کاه  میین  اژگان، شاخص میزان دان  زیستررتن اازدست

ناویان ، من  ای غنای از  یر تجارب مساتقیح ساشتأررهنای   تلت یمن   مثابۀی ب:ردی کرمانجزبان ک

( در قرن بیساتح ر  1999)   دیاران بومی رراهح آ رده است. دانشی ک: بنابر ماال ا   لفدان  زیست

هاای حوزه تماایزا   اژگاانی مت وورشاده دردادن ب: کاه  ن اده است   سشناویان هر زبان با ازدست

  هاایی کا: ت اماک مساتمر  اژگاانی زبان ند   مراع : ب: اند ختۀشورتر میر ز از آن د ر زب:مشتوف، 

این دانا     غنای د بارةبرای  من  ی ارزشمندتواند اند، میبوا داشت:های مشتوف زیستتاریشی با عن :
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آن در سا  دانا  لماومی  اربرد گستردةبازیابی   ک ساز تالش برایها بوده   زمین: ت   نا داری آن 

 باشد.

 منابع
رارسای از های زباان المثک(.  اکا ی ت امک انسان   ط ی ت در ضارب1399ل دی بووکانی )مریح    طاهره ،ارشار

 .24-1 ،(2) 11، های زبانیپژ ه  ا.گرشناسی بوازبان رمنظ
. یررد سا ۀ  شااهنام یکرماانج ی  ان کا  آن در کُشات یزرتشت ی در ک ی. سِدرَه   کُست(1397ی )هاد ،بیدکی

 .176-194 ،(19) 6 ،لام: یا ررهنگ   ادب

 .26-7 ،(19) 5، نقد ادبیگرا، ر یکردی نو در نقد ادبی. (. نقد بوا1391پارساپور، زهرا )

 (،36) 9 ،نقاد ادبایملیای هدایت   چوبک  نقاد د  داساتان. (. مالحظا  اخال  زیست1395)پارساپور، زهرا 

73-95. 

 مش د  تایپ سر ش.. دیوان لررانی ع فرقوی زناوی(. 1369ال: )توحدی، کویح

ردی کرماانجی قوچاان از دیادگاه بررسای سااخت دساتوری گاوی  کا(. 1390اک ار )ساارآباد، لویچوپانی ل

 تان   بووچستان.دانشااه سیس ،شناسی هماانیزبان ارشدنامۀ کارشناسیپایانشناسی زبان. رده

. بیاژن ی قوا کرمانج خراساانویت مواه اگرایی با  های همارایی،بررسی زمین:(. 1395) سویدانوویی، آدین: ملمد

 بجنورد یورد.

 پریاا پور . مترعمان  طاهره احمدیهای ررهنای   زبانسازیشناسی ررهنای  مف وازبان(. 1398شریفیان، ررزاد )

 لصر )ب(.حامد موالیی. ررسنجان  دانشااه  لی دیده  زرا

 ت ران  سمت. .م انی صرف(، 1392شقاقی،  یدا )

 یدر ررهناگ رارسا یواناا ح یف  بازنمود آن در ت ر مداریانسان .(1395) یرینیشالسادا    اک ر یحمر یا یان،غ

-53 (،1) 8 ،شناسایزبان هایپژ ه  ۀینشر ی.بومیستز شناسیزبان ةدر چارچوب اناار یویتلو ین م 

70. 

تاا  3ودکاان ک در ی(. رشد  اع1397) یزاهد یقصد ملمد   یاوریانب اک ر  یفیانظر طوی :  ش ال یادر،س یراطم

 .86-73 ،(27) 14، یشناسزبان   زبان .یانیمکر یانیم-یکرمانج ی کُردزبان با گو سالۀ 5

. بازیاابی هاای ایرانایی گو ها بارای گنجیناۀگردآ ری گوی نمای راه(. 1389ررهناستان زبان   ادب رارسی )

 .19/11/1399شده در تاریخ 

های زبان. ملیای در پژ ه (. ر یکرد زیست1394) حمیده پشتوان   م ناز طال ی دستنایی  قاره، رری ا

 .243-231 (،1) 6 .شناختزبان
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باا  یاوارب یکرماانج ی گاو یهااتفا   ی(. بررسا1392) یزانواوا یلوا   یاسایال ملماود  عاواد ،باور یقن ر

 .19-1 ،(8) 5 ،خراسان یهای   گو یشناسزبانمجا ر.  یکرمانج یهای گو

مشاا د  . کرمااانجی( رة    اصااالحا  کرمااانجی )زبااان ملااا ررهنااگ لغااا(. 1394بش ، ملاارا )جگاان

 گستر.سشن
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 نگهداری و تیمار حیوانات های مختصّواژه (.1)پیوست 

 شرح واژه ردیف

1 ɑvga دادن حیوانا آب ملکا 

2 owa تابستان در کوهداری در داا ملکا 

3 ɑjar حیوانا  ای برای تغذیۀآب   لوف اعاره 

4 Bîdare ر زی گوسفندانگاه نیحاستراحت 

5 yatɑg  خوابااه احشاا هنااا اترا 

6 šavîn بردن گوسفندان در شاچرا 

7 Ber شده از گواهای عداداا: 

8 Texeltexel :هحبرخورد گوسفندان ب 

9 rîz گا بردن ردیف راه 

10 keš بردن گوسفندردیف راه 

11 dûxafsɑr  ارسار بد ن لجاا سر برای حیوانا 

12 hafsɑr ارسار کامک 

13 došax بند   زنجیر برای بستن پای حیوان 

14 çatma طناب د ر گردن حیوان 

15 Oreg بستن پای حیوان هنااا چرا 

16 harwîng قینی مشصوح چیدن پشح گوسفند 

17 pɑldem شودقیاانی ک: از زیر دا االغ ب: پاالن  صک می 

18 qošqûn شود.ک: زیر دا اسا ب: خورعین  صک می چرمی مشصوح تسمۀ 

 واژگان مخصوص فرایند دوشیدن شیر (.2)پیوست 

 شرح واژه ردیف

1 gawoš گیردظرف د شیدن شیر ک: زیر حیوان قرار می 

2 dîkçe ریزندق وی را در آن می شدةظرری ک: شیر د شیده 

3 broš  کردن شیرظرف بزر  عم 

4 alçeq شودب: یک نفر داده می تماماً چند نفر در یک ر ز ک: شدةکردن شیر د شیدهمیزان 

5 aršîr مشک مشصوح شیر 

6 bîrî د شیدن گوسفندان ملکا 

7 berîvɑn مراسح د شیدن شیر گوسفندان 

8 benebiri د شدکسی ک: گوسفند را میگررتن ملک قرار 

9 sarbîre داردا د شیدن داا سر حیوان را نا: میکسی ک: هناا 

10 pazduš شیر د ش مشصوح د شیدن بز 

11 dɑnga د شیه برای مکیدن شیر   شیرزمان   مکان مشصوح رسیدن گوسفندان ب: برا 

12 mezug زندای ک: زیاد پستان مادرش را مک میهبرا 
 


