
  

  

  

  

  

  جايگاه كردي رايج در ايالم و ي آنها گويش زبان كردي،

  

  ظاهر سارايي

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
  
و از كجا آمده و متعلق به چه حوزة زباني است، محل بحث و چيست » كرد «ةكه ريشة واژاين

اند و نتيجه  ستهآشوري و بابلي دان»  Karduقردو «ةاي اين واژه را تحول يافت عده. ابهام است
شناسي واژگان  شناسي و ريشه اين نظر از نظرگاه زبان ١.داند كه كردها از نسل كلدانيان هستن گرفته

  ٢.اند ي شناخته شدهناز دو ريشة متبا» قردو«مردود دانسته شده است زيرا كرد و 
و كورتي و خالدي و كردي «: اند اند و گفته دانسته» خالدي«را تحريف » كرد«اي ديگر  پاره  

 خالدي يا هالديا نام حكومتي بوده كه در قرن نهم قبل از ميالد در ٣.»گردياي همه يكي است
االرودي و خالدوي و «، يونانيان »اورارتو«كه آشوريان آن را  ناحية وان تشكيل شد؛ همان

ل دفاع شناسي قاب اين نظر نيز از حيث ريشه. است» آرارات«اند و در عبرت  ذكر كرده» خالدايوي
  . نيست و همان ايراد نخستين متوجة آن است

اي است كه  تر اشاره حال وجود اسمي از ديرباز گوشزد شده است كه از همه مهماما به هر  
كه در جنگ با اردشير دوم  او زماني. دارد) م.ق٣٥٢ -٤٣٠(گزنفون مورخ و سردار يوناني

، در )م.ق٤٠٠ -٤٠١ (بازگرداندخواست سپاه يونان را به سالمت به يونان  هخامنشي مي
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نشيني  دچار شد كه در مسير عقب» )كردها(كردوك «ي كردستان به قومي موسوم به ها كوهستان
  . نيان به ايذاء آنان پرداختندنايو

گونه كه كرد قومي مهاجر و غيرسامي  رشيد ياسمي شق ثالثي را پيشنهاد كرده است؛ بدين  
شناخته شده » كرد«يا قُرد و نظاير آن به » كرد«اي به نام  هسبب اسكان در منطق بوده است كه به

  ٤.است
اي  عده، ٥ها بگذريم اي خرافات و افسانه اگر از پاره. در باب مليت آنها آراء متفاوتي است  

ها،   لولويي وها ، ارمنيها مي نظير خالدها، گرجياي بازماندة اقوام بو نژاد، عده آنها را كلداني سامي
پيشتر به نظر نخست پرداختيم؛ اما نظر دوم كه . اند نها را آريايي و از اعقاب مادها دانستهاي آ و عده

در مقابلة اين نظريه آورده ي رشيد ياسم ٦.داند، طرفداراني دارد كردها را بازماندة اقوام بومي مي
مادها در كنند كه قبل از  بعضي نويسندگان با تكلف بسيار كردها را منسوب به اقوامي مي«: است

به زعم آنان پس . اند، مثل گوتي و كاسي و لولويي و مانايي و غيره سرزمين كردستان مسكن داشته
يكي اينكه كرد : رسد العاده براي اكراد دو چيز خود به خود به ثبوت مي از اثبات اين قدمت فوق

از نژاد آريايي كه از نژاد ايراني نيست زيرا كه آن طوايف مذكور ن  است، ديگر آيبسيار قديم
 ةاوالً چنين نيست كه هر وقت طوايف متوالي در قطع: در جواب آنها اجماالً گوييم. اند نبوده

دهد كه قطعات كرة   همة آنها از يك ريشه آمده باشند بالعكس تاريخ نشان مي،خاكي زيسته باشند
 ثابت كند ساكنان تواند هرگز هيچ مورخي نمي. زمين مكرر از قومي به قومي انتقال يافته است

توان نتيجه گرفت كه  جديد، اوالد آن اقوام هستند؛ بنابراين از وجود اقوامي در سلسلة زاگرس نمي
اند، از نسل آن  خوانند و در آن كوهستان مسكن گزيده نژاد كه آن را كرد مي  ايرانيةاين طايف

يي و كاسي و گوتي و امثال ثانياً در باب خود آن طوايف قديم هم مثل لولو. طوايف بائده هستند
آنها هيچ دليل تاريخي در دست نيست كه سلب ايرانيت از آنها بكند بلكه مطابق آخرين تحقيقات 

  ٧.»شناسي اكثر انتسابشان به اين نژاد مسلم است علماي باستان
. رسد آن است كه كردها آريايي و از اعقاب مادها هستند نظر مي نظر سوم كه قطعي به  

غربي دانسته است و معتقد است   شماليي ايرانها زبان كردي را متعلق به گروه زبانمينورسكي 
ي كلي، ها كه اين زبان در اصل و مبدأ، زبان گروه عظيمي مجتمع در يك محل بوده و ويژگي
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 شكل گرفته ،ها پيش از اينكه كردها بسط و توسعه پيدا كنند و پيش از پراكنده شدنشان در كوه
غربي رايج در قلمرو ايران، بدون دخالت و  هاي شمال نكته را كه پيدايش لهجهاين او تصور . است

كند كه با توجه به  گيري مي داند و نتيجه صورت گرفته باشد، محال مي» مادي«شركت عامل 
مالحظات تاريخي و جغرافيايي بايد پذيرفت كه بسط و توسعة كردها فقط از سرزمين ماد 

  ٨.ن يا آذربايجان امروزي است، صورت گرفته استكوچك كه همان آتروپاتكا
مادها كه اوايل قرن هفتم قبل از ميالد حكومت ماد را بنا نهادند و با اشغال صفحات غربي   

آنها نخستين حكومت . شوند ايران، اقوام بومي را در خود حل نمودند، اجداد كردها محسوب مي
 به حكومت آنان پايان دادند، سرزمين مادها همچنان ايراني را بنا نهادند و پس از اينكه هخامنشيان

مادها از حيث تباري و زباني پيوستگي . عنوان دومين ايالت ايران از اهميت زيادي برخوردار بود به
  . هاي ايراني نظير هخامنشيان داشتند نزديكي با ديگر تيره

ر اقوام بومي تحميل مادها پس از تسلط بر زاگرس و آسياي صغير، زبان و فرهنگ خود را ب  
اقوام به آساني صورت گرفته، اينكه استحالة آن . كردند و هويت آنها را در خود حل نمودند

تباري آنان با مادهاي آريايي بوده است  دليل هم اي از آنان باقي نمانده است، ظاهراً به كه نشانه چنان
 اگر اين ٩.نان داللت دارد ايي بودن آاي از باورها و اسامي شناخته شدة آن اقوام بر آري زيرا پاره

فرهنگ آنان و هايي از زبان  اقوام اختالف و تباين آشكاري با آرياييان داشتند، طبيعتاً بايستي نشانه
ي باستاني ها بينيم بسياري از قوم شد؛ خاصه آنكه مي افتادة زاگرس حفظ ميهاي دور الاقل در دره
  . اند اجتماعات بزرگ همچنان حفظ كردهي فرهنگي خود را در دل ها ديگر، ويژگي

هاي آريايي نظير   پيوستگي بسيار نزديكي با ديگر تيره كه مادها از حيث تباري و زبانياين  
الوصف جهت تحكيم اين باور، يك اشارة تاريخي را   مع؛اند، مسلم است ها داشته ها و پارت پارس

گواهي يك ) هزيست  بعد از ميالد مي٢١تا م . ق٦٥ي ها كه حدود سال(استرابون . كنيم گوشزد مي
كند كه ساكنان  را بدين شرح نقل مي) م. ق٢٧٦ -١٩٤قريب (نام اراتوسفن  مؤلف ديگر يوناني به

  ١٠.»ددر واقع يك زبان دارن«يعني » زبان هستند همجزيي با تفاوتي «پارس و ماد و باختر و سغد 
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 دامنة اين ١١. در تأييد قرابت آنها كافي استي باستاني ايرانها  زبانةعالوه بر اين، مقايس  
 بعدها كه دامنة ١٢.اي برآنند گاثة زردشت به زبان مادي است رسد كه عده همبستگي بدانجا مي

  . ي ايراني بيشتر شد، زبان كردي از دل آن سر برآوردها اختالف زبان مادي با ديگر زبان
هاي فرهنگي چون دين   در ديگر مشخصه،پيوستگي كردها با سرزمين مادري، عالوه بر زبان  

اين نكته در پوست . زمان با ديگر اقوام ايراني آيين زرتشت را برگزيدند كردها هم. ددانيز روي 
شكلي    به، شدهشده و در شهر سليمانية عراق يافت معروفي كه به خط پهلوي نوشته ةنوشت

  .  استآمدهح ذيل شر ابياتي بهنوشته در اين پوست . شاعرانه منعكس شده است
  هورمزگان رمان آتران كژان 

  ي گورگان  وه گوره                         ويشان شارده
  كردنه خاپور ) عرب(زوركار آرب 

                          گناي پالة هتا شاوره زور 
  شنوكنيكان و ديل بشينا 

                      ميرد آزاتلي و روي هوينا 
  ه مانوه بيكس روشت زردشتر

  ١٣»                     بزيكا نيكا هورمز و هيوچ كس
عرب ستمگر دهات . بزرگ بزرگان خود را نهان كرد.  خاموش شدها معبدها ويران و آتش«  

كيش . دليران در خون خود غلتيدند. زنان و دختران به اسيري رفتند. را تا شهر زور خراب كرد
   .»بركس رحم نخواهد كرداهورمزدا . كس ماند زرتشتي بي

اند كه  هاي تلخ و شيريني را از سر گذرانده كردها در نشيب و فراز زمانه سرگذشت  
هاي مربوط مراجعه نمايند، در اينجا به اجمال  توانند به كتاب مندان جهت اطالع از آن، مي عالقه
  . اي به جغرافيا و پراكندگي كردها داريم اشاره
ابتداي «: نشين را چنين برشمرده استدر شرفنامه، واليات كران بدليسي دخ امير شرف  

جا به خط احل درياي هند واقع شده و از آنواليت كردستان از كنار درياي هرمز است كه در سو
گردد و در جانب شمالي اين خط  آيد تا به واليت مالطيه و مرعش منتهي مي مستقيم كشيده مي
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و ارمن صغري و ارمن كبري است و طرف جنوبي عراق واليت فارس و عراق عجم و آذربايجان 
  ١٤.» و موصل و ديار بكر افتادهبعر

نام  راتر از مرزهايي است كه امروز بهبا اين وصف بايد دانست گسترة زندگي كردها ف  
نام كردستان براي نخستين بار در زمان . شود در كشورهاي مختلف شناخته مي» كردستان«

كردستان، و آن شانزده «: نويسد القلوب ميهةحمداهللا مستوفي در نز. آيد سلجوقيان به چشم مي
 عراق عجم و آذربايجان و ديار بكر ،واليت است و حدودش به واليت عراق عرب و خوزستان

آباد  ل، دينور، سلطانآالني، اليشتر، بهار، خفتيان، در بند تاج خاتون، دربندزنگي، دزبي: پيوسته است
، ماهيدشت )قصرالصوص(، كرند و خوشان كنگور، )قرميسين( انشاهچمچمال، شهرزور، كرم

  ١٥.»، هرسين، وستام)مايدشت(

اي از لرستان و نيز شمال  ي عمدهها عالوه بخش مطابق مرزبندي مستوفي، ايالم فعلي به  
محققان جديد در مرزبندي كردها گاهي . خوزستان نيز در محدودة جغرافياي كردستان بوده است

كشانند و گاه تا  نشين مي كه گاه اين مرز را تا مناطق بختياري الف رأي دارند چنانبا هم اخت
از اين طيف به آنچه واسيلي نيكيتين در كتاب كرد و كردستان آورده، . نشينند كرمانشاه واپس مي

 فعلي، در زمان«:  محل سكونت كنوني كردها را چنين ترسيم كرده استةاو منطق. شود اشاره مي
 ةگيرد، از قصب برميهن كه مرز ايران و عراق را هم درصورت نواري پ از جنوب به شمال بهكردها 
كند تا  و سپس با در نظر گرفتن خطي كه ايران و تركيه را از هم جدا مي) در مشرق بغداد(مندلي 

، گسترش )يوارمنستان و آذربايجان شور(هاي ماوراي قفقاز  ت و از شمال تا حاشيهاكوه آرار
زيستند و با  در فالت ارمنستان مي) جنگ جهاني اول(آنان تا آغاز جنگ بزرگ جهاني . اند هيافت

روم حد شمالي ايشان در تركيه محسوب  ز كامالً مخلوط بودند، ليكن خط موازي ارها ارمني
در مغرب، مرز مسكوني . آيند النهرين فرود مي هاي دشت بين در جنوب، كردها تا حاشيه. شود مي

ليكن ) سو تر با رود قره عبارت صحيح و به(شود  طور كلي با شط فرات مشخص مي بهايشان 
شرقي سيواس را   واقع در جنوبةصغير نموده و منطقكردها رسوخ عميقي در سرزمين آسياي 

هاي قونيه و  هاي كوچك مسكوني و منفرد در نزديكي عالوه با تشكيل جزيره اند و به اشغال كرده
در مشرق، عناصر پراكندة كرد مخصوصاً . اند قريباً تا درياي مديترانه نفوذ كردهت) سليسي(سلوكيه 
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و همچنين در حوالي قزوين و ) كه شاه عباس كبير ايشان را به آنجا كوچ داده است(در خراسان 
 ةو همچنين در منطق) ١٧٣٦ -١٧٤٧(نجا منتقلشان كرده است  كه نادرشاه به آ(در اياالت فارس 

 متعدد ةهاي پراكند توان به محدوده عالوه بر آنچه نيكيتين ذكر كرده مي ١٦.»ود دارندمازندران وج
  ١٧.ه كردرديگري اشا

 بحث بهنظر به آنكه اين مقاله با هدف بررسي جايگاه زبان كردي ايالمي تهيه شده است،   
  . پردازيم در باب زبان كردهاي ايالم و كردي ايالمي مي

آنان در شهرهاي ايالم، ايوان، مهران، . ة استان ايالم هستندكردها، جمعيت اصلي و عمد  
 -جز كردها، لرها. شهر، آبدانان و دهلران ساكن هستند يي از درهها شيروان چرداول، بدره، بخش

 از ييها  در بخش-كه پيوستگي تنگاتنگي با كردها دارند و در سطور بعد بدان اشاره خواهد شد
درصدي از جمعيت استان را در مناطق موسيان . برند سر مي هلران بهشهر، آبدانان و د شهرهاي دره

  . دهند  تشكيل ميها  نيز عرب،و دشت عباس شهرستان دهلران
نام استان ايالم معروف است، از ديرباز محل زندگي كردها بوده  اي كه اينك به محدوده  
قيس بن سلمه « عمر يابيم كه پس از شكست ساسانيان، از خالل اشارات تاريخي درمي. است

 الزم به توضيح نيست كه ١٨.را مأمور جنگ با كردان ماسبذان و سيمره كرده است» االشجعي
 ةاند كه اولي در محدود ماسبذان و صيمره دو استان واقع در محدوده استان ايالم فعلي بوده

ست و دو شهرهاي ايالم، ايوان و شيروان چرداول به انضمام مناطق گرمسيري همجوار بوده ا
در محلي منطبق با روستاي سراب كالن شهرستان شيروان (هاي سيروان  نشيني به نام كرسي

داشته و دومي مركز اياالت مهرجان قذق واقع در ) منطبق با زرنة ايوان(و اريوجان ) چرداول
  . نواحي جنوبي استان بوده است

ي ها يارند و آنها در كوهاكراد قبايل بس«: مؤلف كتاب الفصوص الفخريه نيز نوشته است  
  ١٩.»هستندماسبذان و حوالي آنجا 

در فاصله » بني عيار«و » آل حسنويه«ي ها ي كرد به نامها پس از اسالم دو سلسله از خاندان  
 حسنويه، حسنويه پسر حسين، ةلمؤسس سلس. ق در ايالم حكومت كردند ٥٠٧ تا ٣٤٨ي ها سال

هم رسانيد و  ق در كردستان قدرتي به٣٤٨ حدود سال از رؤساي طايفه كرد برزيكاني بود كه در
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يي ها او نزديك به بيست سال بر سرزمين. اندازي نمود حدود دينور و همدان و نهاوند نيز دست به
عيار، ابوالفتح  باني بني. لرستان فعلي حكومت كرددينور، كردستان، همدان، ماسبذان و : چون

 ٥٧٠اين حكومت سرانجام در سال . بود) ان، شانجانشاذيج(محمد بن عيار از كردان شاذبخان 
ي لرستان و ايالم امروزي ها ر استان بق١٠٠٦ تا ٥٧٠اتابكان لر از . دست اتابكان لر از بين رفت به

ق بر ايالم و لرستان و پس از آن تا ١٢١٦حكومت كردند، و پس از آن واليان لرستان تا سال 
  ٢٠. تنها بر ايالم حكم راندندش١٣٠٧

هاي صورت گرفته، در باب كرد و كردي، خاصه  رغم تمام تحقيقات و پژوهش علي  
محققان عمدتاً مطالعات خود را . هاي بسياري وجود دارد  هنوز ابهامات و ناشناخته،كردهاي ايالم

توان به صراحت  هاي رايج در مناطق كردستان ايران و عراق و تركيه متمركز كرده و مي بر گويش
 چنانچه پيشتر .ر خور و قابل اعتنا در باب كردي جنوبي صورت نگرفته استگفت تحقيقي د

.  تحت سيطرة اتابكان و واليان لر بوده استش١٣٠٧ / ق٥٧٠ي ها شد، استان ايالم در سالگفته 
 اين منطقه را جزيي از لرستان دانسته و گويش ،اي به اعتبار تقسيمات سياسي و اداري پيشين عده

چه آثار باستاني كه در ايالم يافت شده، در واسطة آن، هر نيز به ٢١؛اند  كردهمردمش را لري ذكر
اين نكته كه ايالم واقعاً چيزي سواي . نام لرستان ثبت شده است هاي ايران و جهان به گنجينه

 به فراموشي سپرده شده و ،لرستان است و هويت فرهنگي ديگري دارد، بر اثر تكرار اين مغلطه
رسد محققان  نظر مي گرچه به.  است  ت جدي خاورشناسان نيز محلي نيافتهحتي در تحقيقا

اي  ي تازهها طة زبان و فرهنگ ايالم به دريافتواس تر بر اثر ارتباط مستقيم و مطالعة بي جوان
  . شود كه گاه در مكتوبات و اظهارات آنان ديده و شنيده مي اند چنان رسيده
ي مختلفي است كه ها شود، در واقع گويش نام برده ميآنچه تحت عنوان زبان كردي از آن   

يابند اما اگر در  ي آن سخن همديگر را درنميها گاه اختالف آنها بدان حد است كه اهالي گويش
. شود كه همه، داراي اساسي واحد هستند ساختار و ريشه مورد ارزيابي قرار گيرند، مشخص مي

 ديگر ردمشان با م شان از هم و همجواري  و دوريندگي كردهاك پرا،همه اختالف شايد علت اين
ن است كه بتوان گويشي از  ي كردي بسيار بيشتر از آها گستردگي و گوناگوني گويش. بوده باشد
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ي الزم ها بليتوران بسيار، و قا، گويشها عنوان معيار برگزيد چه هريك از اين گويش بهرا آنها 
  . زباني و ادبي را داراست

اي  بندي كنند و عادتاً پاره ي كردي را دستهها اند كه زبان ن بسياري تالش كردهمحققان و كسا  
 ها كه تمام اين گويش رسد تا زماني نظر مي  نيز شهرت يافته است؛ گرچه بهها ي بند از اين تقسيم

 معرفي شان  نگيرد و معيارهايي جامع براي تكفيكر علمي مورد مطالعه و پژوهش قراةشيو به
روش   صحت قطعي قائل بود؛ زيرا اگر قرار باشد بهها بندي توان چندان براي اين دسته نشود، نمي

ي كردي رايج در ايالم و كرمانشاه و لرستان نيز مورد ها استقرايي كار كرد، الزم است گويش
توان دريافت اغلب آن محققان در مورد مناطق  راحتي مي  تجزيه و تحليل قرار گيرند حال آنكه به

اند نظر به تقسيمات سياسي و اداري  اند و اگر داشته  و زبان آنها تقريباً هيچ اطالعي نداشتهمذكور
او .  محمد امين زكي محقق نامدار كرد و كردستان است،از جمله اين دسته. اند پيشين، به خطا رفته

ود يا به زعم خ) ايالم فعلي(به حكم يك مأموريت رسمي به پشتكوه ) ش١٢٩٥ (م١٩١٦به سال 
مطالعه » لرها« او ضمن اقامت ده روزه، در باب زبان و قوميت .كند به لرستان كوچك سفر مي

قدر به كردي نزديك است، اظهار شفتگي  بيند زبان اهالي پشتكوه اين  نمايد و از اينكه مي مي
كردي او فاصلة گويشي آنان را با كردي سليمانيه كمتر از اختالف گويش كرد باديناني با . كند مي

  ٢٢.يابد سليمانيه مي
 كردپژوهي است، توجه نداشته كه براي مطالعة زبان و قوميت ةاو كه يكي از بزرگان قضي  

همه نزديكي زباني  است و البته طبيعي است كه از اين كردنشين را انتخاب كرده ةيك منطق» لرها«
  . زده شود و قومي شگفت

ي ها ويشي گذشته تا حال تقسيمات مختلف و متفاوتي از كردها و گها باري، از زمان  
   :شود وار به تعدادي اشاره مي  نمونهها بندي از اين دست تقسيم.  شده استيكرد

 تقسيم ٢٣كرمانج، گوران، كلهر و لر: خان بدليسي در شرفنامه، كردها را به چهار دسته اميرشرف
اند  اي از كردها شناخته شده آيد كه از ديرباز لرها طايفه يدست م بندي به از اين تقسيم. كرده است

  . كه در شرفنامه به تفصيل دربارة لرها و حاكمانشان سخن گفته شده است چنان
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 كرمانجي -٢ ؛ زازايي-١كند؛  شيخ محمد خال، زبان كردي را به چهار لهجة اصلي تقسيم مي
:  لري كه عبارت است از-٣؛ مدينانيبوتاني، حكاري، بايزيدي، ش: شمال كه عبارت است از

  كرمانجي شرق كه عبارت است از سوراني، باباني، مكرياني، اردالني،-٤ ؛بختياري، لكي، فيلي
  ٢٤.كلهري گوراني،
هاي كردي جنوبي مخصوصاً فيلي  بندي نشانگر ناآشنايي اين محقق با گويش اين تقسيم  

ترين   چه، كردي فيلي و حتي لكي نزديك.بندي سياسي و اداري است و سخت متأثر از تقسيم
.  مربوط به لريةآمد نه در دست گويش به كلهري و گوراني است و قاعدتاً بايد در اين دسته مي

  . اي به لري رايج در لرستان نشده است بندي اشاره اين محقق توجه نداشته است كه در اين دسته
ستة كرمانجي، لري، گوران و زازا  زبان كردي را به چهار دم١٩٥١توفيق وهبي به سال   

داتي كه ا و بختياري و لكي و فيلي را در ذيل عنوان لري ذكر كرده است كه همان اير٢٥تقسيم كرده
  . بندي خال وارد شد، متوجه آن است بر تقسيم

 ايراني، ةللغا ارانسكي خاورشناس روس در كتاب ارزشمند خود به نام مقدمة فقه .م ا.اي  
ي ها گويش(كردي ؛ و )غربي زبان كردي ي شمالها گويش (كرمانجي«به  را ي كرديها گويش
   :و آورده استتقسيم كرده » )شرقي جنوب
يار  نواحي ماردين و نخجوان و بهدينان و حق( لهجة كرمانجي بيشتر در ميان كردان تركيه «  

) اروميه(ئيه اي كه از قسمت مغرب به درياچة رضا در نواحي(و ايران ) ومرو وان موش و ارز
و سوريه و شوروي متداول ) موصل و كردان سنجار( و شمال عراق ) و در خراساناستمتصل 
  . است
ناحية (شرقي عراق  و شمال) و سنندج و مهاباد و غيرهدر كرمانشاه (در كردستان ايران   

هاي   لهجه ... .گويند سخن مي» كردي«بيشتر به لهجة ) رواندوز اردبيل و كركوك و سليمانيه
ي ها هاي اصلي مزبور آنچنان متفاوتند كه محققان آنها را زبان بعضي از قبايل كردي با لهجه

كه افراد قبيلة گوران ) در ناحية كرمانشاه(دانند؛ مثالً از آن جمله است لهجة گوراني  مستقلي مي
يان كردان بعضي كه در م) خوانند مي» ديملي«متكلمان به اين لهجه را (بدان متكلمند و لهجة زازا 

  ٢٦.»استاز نواحي تركيه متداول 
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ي ها جزء گويش» لري «ها بندي آيد كه برخالف ديگر تقسيم دست مي بندي به ز اين تقسيما  
كردي محسوب نشده است و به پيروي از همان شائبة پيشين و توجه به تقسيمات سياسي و 

 حال آنكه گويش .كردي نكرده استهاي   گويشةاي به گويش كردي ايالمي در زمر اداري، اشاره
پيداست نظر به همساني گويش كردي ايالمي و . اهالي كرمانشاه، كردي ذكر شده است

  . پذير است كرمانشاهي اين نظريه خلل
زبان كردي را به دو شاخة » زماني كگر توي كوردي«نام  در كتاب خود به» ز به مال نه جه«  

) كردي(كرمانجي  -١: هاي اصلي عبارتند از شاخه. اصلي و دو شاخة فرعي تقسيم كرده است
با محوريت (اي و بايزيدي  اي، هكاري، باديناني، آشيته بوتاني، جزيره: يها شامل گويش شمالي،

 اردالني، -اي اي، سنه سليمانه: يها ميانه، شامل گويش) كردي(كرمانجي  -٢؛ و )اي گويش جزيره
 و دو .)اي با محوريت گويش سليمانيه(ي و شاباژيري  سوراني، مكر-كركوكي، گرمياني، اربيلي

فيلي، : يها جنوبي، شامل گويش) كردي(كرمانجي  -١:  فرعي را چنين تقسيم كرده استةشاخ
  ٢٧. زازايي-گوراني) كردي( كرمانجي -٢كرماشاني، لكي، كلهري و خانقيني؛ و 

آورده است و » ريل«ي فرعي و جنوبي را تحت عنوان ها ين محقق اين مجموعه گويشا  
همان است كه ما تحت عنوان كردي جنوبي » لري«آيد كه تلقي ايشان از  دست مي چنين به

اينجاست كه . اي به لري لرستان و بختياري نكرده است عبارتي ديگر هيچ اشاره  به.شناسيم مي
. ه استيابيم، يافت درمي» لري«يك معني اصطالحي يافته است و معنايي جز آنچه ما از » لري«

شود كما اينكه چنين  مي» لري«ي متفاوتي از ها  و دريافتها  منشأ اختالفها پيداست اين كژتابي
شود،  رسد هر جا كه به لر اشاره مي نظر مي اين اصطالح امروز نيز رايج است و به. نيز شده است

معناي  ي كه بهمعني اصطالح آيد كه لرها نه به اما اين پرسش پيش مي. كردهاي جنوبي منظور است
  . گيرند  قرار ميها بندي قاموسي و اصلي خود چه هستند و در كجاي اين تقسيم

هاي بعضي از مورخين و جغرافيانگاران قرن چهارم  براي اولين بار در نوشتهرا » لر« ةواژ  
ده شضبط » اللريه، الريه، بالد اللور و لوريه«صورت  بينيم كه اغلب به و بعد از آن ميهجري 

 نشده است و از زارگونه نظري دربارة وجه تسمية اين قوم اب  با اين حال تا قرن هفتم هيچ٢٨.تاس
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الدين نطنزي و قاضي  قرن هشتم به بعد است كه بعضي از مورخين چون حمداهللا مستوفي، معين
  ٢٩.اند احمد بن محمد غفاري كاشاني مطالبي در اين زمينه نوشته

از نسل شخصي به را لر چنين است؛ برخي لرها  ة تسمياحصل اين نظرات در باب وجه م  
اند و برخي  بعضي واژة لر را مشتق از كلمات ايراني چون لهراسب و غيره گرفته. اند نام لر دانسته

ي پوشيده از جنگل ها معني كوه به» لر«يا » لير«نيز لر را مخفف و تعدادي » اللور«واژة لر را مخفف 
  ٣٠.دان دانسته
حمداهللا  ٣١.اند ياقوت حموي لرها را در زمرة طوايف كرد محسوب كردهمسعودي و   

سط قرن ششم از جبل السماق شام به بختياري ادهد كه او از گروهي خبر مي) قرن هفتم(مستوفي 
از وجود طوايف لر در شام و ) ٧٤٠در گذشته به سال (اهللا العمري  و فضل ٣٢.اند مهاجرت كرده

  ٣٣.الدين ايوبي آنها را از مناطق رانده است حمصر گزارش داده است كه صال
 . يكي از شعبات كرد محسوب كرده است-كه اشاره شد  چنان- لرها را،مؤلف شرفنامه  
دهكرد، شهركرد، رودخانه كردستان و نظاير آن دال بر پيوستگي تاريخي لرها با : اي چون اسامي
 لرها را جدا از كردها بدانند و در اين امر اند كه الوصف اهل قلم لرستان تالش كرده مع. است كرده

توانند بدان رجوع  مندان مي است كه عالقه »قوم لر« كتاب ،اي از اين دست نمونه. نيز اصرار دارند
معناي صحرانشين و چادرنشين معني كنند تا بدين وسيله  اند كرد را به اين طيف كوشيده. كنند

 كه اند اين است از داليل ديگري كه ذكر كرده. ه گرددي مورخين به كرد بودن لرها توجيها اشارت
. غربي ايران ي جنوبها  زبان ست و لري جزء گروهغربي ايران ا  ي شماليها كردي جزء گروه زبان

كار  توان همين نكته را در مورد گويش لكي به كند اما آيا مي اين دليل در مورد لري صدق مي
لل وارد كرده است، آن است كه لكي را به پيروي از اي كه در آراء اين دسته خ  نكته؟بست

اللهي  كه آقاي امان اند چنان لري دانستهي ها تقسيمات جغرافيايي و سياسي و اداري يكي از گويش
  ٣٤.»كنند لرها به دو زبان لري و لكي صحبت مي«: گفته است

 و محققان نيز ٣٥غربي است ي شمالها يشان، لكي جزء گروه زبانحال آنكه به تصريح خود ا  
وجه خوش ندارند كه  هيچ به) لرها(ايشان «:  چنانكه لردكرزن گفته است،اند به اين نكته اشاره كرده

  ٣٦.»شوند، محسوب شوند  كه لك شمرده ميييدر زمرة كردها
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اي لري ذكر  شمارند و از سوي ديگر لكي را از لهجه از سويي خود را كرد نميكه اين نكته   
اللهي هم  ن ي عالمانة محققي چون دكتر اماها  آشكاري ايجاد كرده است كه تالشكنند، تعارض مي

شكلي عيني  اين تضاد در تالش مرحوم اسفنديار غضنفري امرايي به. نتوانسته است آن را بپوشاند
كه جز چند قطعه شعر » گلزار ادب لرستان«اند به نام   كرده ايشان كتابي تنظيم. نمود يافته است

ي كردي نظير لكي، فيلي، كلهري و زبان ادبي گوراني است و ها بقي اشعار متعلق به گويشلري، ما
هايي از اشعار  ايشان نمونه.  اين آثار را لري بشمارد نه كرديةمؤلف به نحو عجيبي اصرار دارد هم

منوچهرخان كوليوند، : جمله ختلف كردنشين انتخاب كرده است ازشاعران كرد در مناطق م
ا اركوازي، صيدي اورامي، مالپريشان دينوري، تمكين كرمانشاهي، خان الماس، ميرزا رض غالم

گيرد طبعاً اين دو  همه جزء محدودة لري قرار مي اگر اين.  خاناي قبادي شهرزوري وشفيع كليايي
   .يابند گويش مفهوم يكساني مي

 از لكي يكي. تشود كه لري جداي از لكي اس حاصل مياين نتيجه از مجموع اين مباحث   
رغم مشتركات بسيارش با كردي و اينكه از ديرباز  هاي زبان كردي است و لري علي مجموعهزير

ي ها  زبانةمجموع بيشتري نسبت به كردي و در زيرةدر زمرة كردي محسوب شده است، با فاصل
ردي را اي است كه ك توان گفت كه لري حلقه غربي قرار دارد و در حقيقت مي ايراني گروه جنوب
لُري و شايان ذكر است كه لري خود به دو بخِش لرِي رايج در لرستان . دهد به فارسي پيوند مي
شود كه با هم اختالف نماياني دارند اما به هر حال عادتاً تحت عنوان لري  بختياري تقسيم مي

تر، ناگزير از  بينانه بندي واقع نوعي تقسيم گيري از بحث و رسيدن به  نتيجهبراي. شوند قلمداد مي
باره را به فرصتي  تر در اين وراني هستم و بحث مفصلاشاراتي مختصر به زبان ادبي موسوم به گ

  .بعد موكول كنم
در قرون اخير در اكثر مناطق كردنشين نوعي زبان معيار ادبي بود كه شاعران مناطق مختلف   

 ها از گويش اورامي و ديگر گويشاين زبان ادبي تركيبي بوده است . سرودند بدان آثارشان را مي
حساب اين گويش معيار ادبي را بايد از . تر است شناخته» گوراني«مخصوصاً كردي جنوبي كه به 

ي رايج محاوره جدا دانست چه اين گويش معيار نوعي گويش تركيبي است كه به ها گويش
  .توان گوراني را همان اورامي يا بالعكس دانست اتكاي آن نمي
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ي زبان كردي تا حدي آشكار ها بندي گويش هاي قضية دسته رسد كژتابي نظر مي  بهاينك كه  
  :نمايد بندي مي ترتيب زير تقسيم  را بهها شده است، نگارنده اين گويش

 مختلفي است و در مناطق كردنشين هاي ه؛ كه شامل لهج)كردي كرمانجي(غربي   كردي شمال-١
ي از كردستان عراق و آذربايجان ايران و مناطقي از يها سوريه، شمال خراسان و بخش  تركيه،

  . شمالي مانند ارمنستان رايج استهاي جمهوري
 متعددي است و در كردستان عراق و ايران هاي ه؛ كه شامل لهج)كردي سوراني( كردي شمالي -٢

  .شود غربي بدان تكلم مي ي از استان كرمانشاه و آذربايجانيها و بخش
اي  عده. اند ؛ كه گويشورانش در اورامانات ايران و عراق پراكنده) هورامي/مياورا( كردي ميانه -٣

  .اند زازاها را نزديك به اين دسته شمرده
 به -كه ذكر شد ن چنا-لرها.  كردي جنوبي شرقي؛ كه شامل لري لرستان و لري بختياري است-٤

گرچه مطالعات  ،اند استناد روايات و كتب تاريخي همواره در زمرة كردها محسوب شده

رسد چنانچه لرها مستقل از  نظر مي و بهشناسي بر اختالف گويشي آنان با كردها تأكيد دارد  زبان
  . تر باشد كردها مطالعه شوند، پسنديده

  .كنيم شرح زير بررسي مي   مختلف آن را بههاي هگرديم به كردي جنوبي و لهج باز مي  
كه زبان ادبي گوراني با زبان محاوره و تكلم  گوراني؛ پيشتر اشاره كردم - كلهري-الف  

يي از استان ايالم همچون ايوان و ها اين گويش عمدتاً در كرمانشاه و بخش. گوراني متفاوت است
اين گويش با كردي فيلي كه در ايالم رايج است، اندك . اي طوايف رايج است نيز در ميان پاره

  .دارد) شايد كمتر از پنجاه واژه(اي واژگان  اختالفي از حيث صرف افعال و پاره
؛ كردي فيلي گويش عمدة مردم استان ايالم از جمله طوايف عمده )Feyli( كردي فيلي -ب  

ي ها هران، شيروان چرداول، بدره و بخشو قديمي آن است و با اختالفاتي در شهرهاي ايالم، م
 مناطقي از كشور عراق نظير شهر، آبدانان و نيز قابل توجهي از جنوب استان مانند دهلران، دره

  . مندلي و خانقين و بدره رايج است
گفتني است كه اين عنوان در بين مردم استان ايالم » فيلي«در باب وجه تسمية اين گويش به   
واسطة واليان لر  اين نام را كردهاي ساكن عراق به. ي اخير چندان شناخته شده نبودها تا سال
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 دادند و منظورشان از كردهاي فيلي، كردهاي ساكن در مناطق تحت موسوم به فيلي بر ايالم رواج
تر براي كردي رايج در ايالم  شايد بتوان عنواني سنجيده. حكومت واليان موسوم به فيلي بوده است

  .گيريم كار مي يافت اما از آنجا كه اين عنوان شهرت يافته، ما نيز همين عنوان رايج را به
يي ها ي لرستان، كرمانشاه و بخشها  استانازاي  ح نسبتاً گسترده لكي؛ اين گويش در سط-ج  

گويش لكي از حيث صرف افعال و واژگان، اختالفات . از ايالم گويشوران بسياري دارد
اي   گوراني و فيلي دارد و پاره- كلهري يعني،چشمگيري با دو گويش ديگر كردي جنوبي

  . سوراني و هورامي نزديك استاش همچون شيوة صرف افعال به كردي خصايص زباني
 آخر دربارة كردي جنوبي آن است كه اين گويش، زبان كردهاي شيعه مذهب است ةنكت  

اند و شيعه  عبارتي كردي جنوبي، كردي شيعي است و جز كردهاي خراسان كه كرد كرمانج به
ي محققان توجه شايد يكي از داليل كم. كنند به اين گويش تكلم ميكرد مذهب، مابقي شيعيان 

اي است بر  باري آنچه ذكر شد تنها مقدمه.  اين گويش، متأثر از اين نكته بوده باشدةكرد به مطالع
  .توان در آينده بدانها پرداخت داري كه مي ي دامنهها بحث
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