
 
 
 
 
 
 

  گويش اورامي در زبان كردي
 

 ثريا رضوي

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

                 چكيده                                                                                                                        

هايي گرانبها، ضرورتي  هاي زندة ايراني و آثار ادبي آنها به عنوان ميراث شناخت و تبيين هر چه بيشتر زبان
هاي زبان كردي معرفي بيشتر و كاملتر آنها  ها و گونه ذير است و با توجه به تنوع گويشمهم و انكارناپ

  هاي ايراني قرار دهد.  شناسان مخصوصاً پژوهشگران زبان تواند منبعي غني در اختيار محققان و زبان مي
 كرديهاي زبان  هايي از گويش و ادب اورامي كه يكي از شاخه در اين مقاله سعي بر آن است تا بخش     

هاي آنان به عنوان يك قوم ايراني به طور اختصار بيان  است مورد بررسي قرار گيرد. در ابتدا كرد و ويژگي
جا كه  هاي آن و حوزة جغرافيايي هر كدام پرداخته شده است  و از آن شده، سپس به زبان كردي و گويش

رامان و ادبيات آن توضيحاتي ارائه گرديده، هاي زبان كردي اورامي است در ارتباط با او يكي از گويش
تالش شده تا در حد توان به همچنين مطالبي هم به ادبيات كردي و اورامي اختصاص داده شده است و 

هاي ايراني است و در اين ميان گويش و  هاي زبان سواالتي از قبيل اين كه زبان كردي جزء كدام يك از شاخه
د، پاسخ داده شود.                                    .                                                            ادبيات اورامي چه جايگاهي دار

  اورامي. -گويش -زبان كردي - كُرد-ادبيات ها:  كليد واژه
 

  مقدمه
عنوان ميراث فرهنگي هر قوم و ملتي مورد توجه همگان است اين ميراث جزئي  ادبيات مكتوب و شفاهي به

هاي رواني، اجتماعي و فرهنگي داشته  اي تنگاتنگ با جنبه الينفك از زندگي انسان بوده و هست و رابطه
 است. ادبيات و به ويژه شعر نيز به عنوان بخشي از فرهنگ و تمدن انساني از ديرباز مورد توجه بوده و
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شناسي و... درصدد شناخت و توصيف راز و  محققان با استفاده از مباني علوم انساني مانند روانشناسي، جامعه
  اند.  رمز نهفتة آن برآمده

ها و اقشار گوناگون در آن، براي هر ايراني مقدس و گرامي است.  سرزمين ايران با توجه به خرده فرهنگ     
هاي تمدن و فرهنگ جهاني است. از اين رو شناخت و تحقيق در مورد  اين سرزمين از بزرگترين گاهواره

ها و ادبيات  هاي ايراني بر هر محققي الزم است و يكي از اين موارد شناخت قوم كرد، گويش فرهنگ و تمدن
  اين قوم است. 

  
  كردان

ميالد در كردستان  ها و الواح آشوري و مدارك موثق تاريخي در هزارة سوم قبل از كردان بنا به سنگ نوشته
هاي نژاد  هاي نژاد آريايي هستند؛ آري يكي از شاخه اند و از تيره گفته و به زبان آريايي سخن مي  سكونت كرده

آريايي كه پژوهندگان را در آريايي بودن آنان گماني نيست، كردان هستند كه نام آنان از زمان باستان در بيشتر 
نژاد و  است كه به معني پاك و پاك airyaساده شدة واژة اوستائي ائيريه آريا  آثار مكتوب مذكور است. واژة

فروردين يشت،  143شده ،چنان كه در بند  بزرگ است و اين واژه در كتاب اوستا براي ايرانيان به كار برده مي
شود و لغت ائيريه  هاي بلند مردان پاك و زبان پاك ايران زمين به نام ائيريه ياد و به آن درود فرستاده مي روان

آمده و از  airyanاند و لغت ايران در اوستا ائيرين  و يادآور ايرانيان دانسته  معني ايران آورده شناسان به را اوستا
هاي هرودوت مورخ معروف يوناني نوشته شده كه ايرانيان را در روزگاران  همان ريشة ائيريه است. در نوشته

اند و واژة  ود را آريايي خواندهها خ خواندند و پادشاهان هخامنشي هم در سنگ نوشته كهن به نام آريا مي
هاي ساسانيان به كار رفته و واژة ايرانشهر نيز كه به معني كشور ايران است به جاي واژة ايران  ايران در نوشته

  ) .     36 -37: 78زاده،  بردند (صفي به كار مي
از روزگاران قديم در نويسد: طوايف كرد بدون ترديد از آن مردمي هستند كه  مرحوم بهار در اين باره مي

اند و گاهي دامنة چراگاه و خيمه و خرگاه خود را تا  گير بوده سرزمين خود كه بخشي از ايران است جاي
گستراندند و زبان و آداب آن مردم  كيلويه و سواحل خليج فارس مي هاي لرستان و جبال اصفهان و كوه دشت

هجايي است و لغات  كردي يكي از اقسام شعرهاي پنج ترين زبان و آداب ايراني است و شعر يكي از ديرينه
هاي زبان ايراني است. گزنفون نويسندة ايراني در كتاب خود (بازگشت ده هزار  آن قوم نيز يكي از شاخه
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رفته است، در كتاب پهلوي » كردو«هاي آشور هم ذكري از مردم  يوناني) از اين مردم نام برده است و در كتيبه

  ).5-6: 1375نيز ذكر كوهياران كردو كه همين كردان باشند آمده است ( ملك الشعراء بهار، » شهرهاي ايران«
رسند و در بيشتر كتب  اند، از لحاظ نژادي به كردها مي مادها نيز كه در قرن هفتم قبل از ميالد به وجود آمده

آيد و  اد يا مدي نام كردستان ميردة واژة ماد است، چنان كه در تورات نيز پشت سر واژة م واژة كرد هم  تاريخ
  ).39:  78زاده،  اي از كردها هستند (صفي رفته مادها شاخه  هم روي 

 
  زبان كردي   
زبان كردي امروز بازمانده و تحول يافتة زبان باستاني (مادي) است و مردم كرد، فرزندان و بازماندگان    

غرافيايي زبان مادي بر اساس تأييد تاريخ و اقرار مادها هستند. محل سكونت و استقرار قوم ماد و حوزة ج
نقطة مركزي مناطقي بوده است كه امروز كردها در آن ساكن با هاي وسيعي از خاورميانه  پژوهشگران، بخش

هاي متنوع آن تكلم  هستند و به زبان تحول يافته و بازماندة اجدادي خويش يعني زبان كردي، با گويش
  كنند. مي

دان را عقيده چنان است كه گاثة زرتشت به زبان مادي است و نيز برخي برآنند كه زبان بعضي از دانشمن
  )5: 1375شناسي بهار،  هاي زبان ماد است (سبك هاي زبان ايراني است از باقيمانده كردي كه يكي از شاخه

م و نيرومندي نشأت هاي بازمانده در زبان كردي از زبان پايه قدي مينورسكي بر اين عقيده است كه تمام لهجه
گويد: مادها عشاير كرد بوده و در شرق (يعني غرب ايران  و آن زبان مادي است. پروفسور سايس مي  گرفته

اند و واليات آنها تا جنوب بحر خزر ادامه داشته و زبان آنها، آريايي و از نژاد خالص  امروز) سكونت داشته
  ).26: 1379آريايي هستند (رخزادي، 

گردد كه زبان كردي  شناسي اين امر مسلم مي هاي معتبر زبان راء پژوهشگران و بر اساس ويژگياز مجموع آ
شناسي است و اطالق عنوان لهجه در عرف عامه بر اين زبان كه خود  يك زبان مستقل و مورد تأييد علم زبان

ها ميليون نفر  دههاي متعددي است و در حوزة جغرافيايي وسيعي با  ها و لهجه ها و گونه داراي گويش
شناسي است (همان،  ها و تعريف زبان از نظر علم زبان گويشور گسترش دارد، ناشي از عدم آگاهي به ويژگي

27.(  
هاي زبان كردي آثار علمي و ادبي فراواني به وسيلة اديبان و سخنوران و عالمان  امروز در هر كدام از شاخه

بيات و دانش اين زبان را وسعت و غنا بخشيده است. عالوه كرد تدوين و تأليف و چاپ و منتشر شده و اد
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بر تأليفات جديد، با تالش و همت پژوهشّگران و محققان كرد بسياري از آثار منظوم و منثور شاعران و 
علماي متقدم كردزبان نيز از گوشه و كنار جمع آوري و نسبت به چاپ آنها اقدام شده است و اين تالش در 

نكته قابل ذكر اين است كه به دليل عواملي تأثيرگذار چون مسائل سياسي، اجتماعي، حال گسترش است. 
ها  هاي عالم تأثير گذاشته است، آنان نوشته فرهنگي و اقتصادي كه در طول ايام بر ملت كرد مانند ديگر ملت

ي كه در مورد فرهنگ و اند: ابتدا كُردزبانان هاي زير بيان نموده و آثار ادبي و علمي خود را به يكي از صورت
نويسند. كه اين دسته ضمن اينكه آثار مكتوب زبان  اند و مي ادبيات و علوم مردم كُرد به زبان كردي نوشته

اند. دوم كُردزباناني  اند، فرهنگ و ادبيات قوم خود را صرفاً به گويشوران كُرد شناسانده كردي را گسترش داده
نويسند. كه اين دسته ادبيات  اند و مي ردم كرد به زبان غير كُردي نوشتهكه در مورد فرهنگ و ادبيات و علوم م

اند. سوم كردزباناني كه در مورد فرهنگ و  هاي ديگر شناسانده و آثار قوم خود را به گويشوران زبان يا زبان
اير اقوام و نويسند. كه اين دسته ادبيات و علوم س اند و مي ادبيات و علوم ديگر اقوام به زبان كردي نوشته

اند و چهارم كردزباناني كه در مورد فرهنگ و ادبيات و علوم ديگر اقوام  ها را به گويشوران كرد شناسانده ملت
ها  نويسند كه اين دسته ادبيات و علوم ساير اقوام را به گويشوران همان زبان اند و مي به زبان غير كردي نوشته

  ).39: 1379اند (رخزادي،  شناسانده
ناپذير و عيني و ملموس  ظر از پيشينة دور و دراز و تاريخچة كهن زبان كردي، بايد به واقعيت انكارصرف ن

ميليون نفر در نقاط  40هاي متنوع آن بالغ بر  اين زبان در روزگار فعلي توجه نمود كه امروزه با انشعاب
هاي جهاني  در مجامع و سازمانهاي زنده و فعال دنيا  مختلف عالم گويشور دارد و به عنوان يكي از زبان

شناخته شده و نام آن ثبت گرديده است و به عنوان يك زبان مستقل درخور مطالعه و پژوهش دقيق علمي 
هاي فعلي زبان كردي و مناطق جغرافيايي هر يك به طور  رسد كه شاخه است. در اينجا الزم به نظر مي

  اختصار معرفي گردد.  
  

  و حوزة جغرافيايي هر كدام هاي زبان كردي امروز شاخه
  كرمانجي شمالي:

باشد كه از نظر حوزه  اي، هكاري، بايزيدي، بوتاني، شمديناني و باديناني مي هاي جزيره اين شاخه داراي گونه
  بندي زير است: جغرافيايي داراي تقسيم
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يس، وان، آگري،شمدينان در تركيه: مناطق كردنشين جزيره، ديار بكر، ارزروم، بايزيد، هكاري، ماردين، بتل -1

  و...
  در عراق: عقره، دهوك، زاخو، عماديه، سنجار و... -2
  در ايران: اورميه، سلماس، ماكو، نقده، برادوست، ترگَور، مرگَورو كردهاي خراسان. -3
  در سوريه: تمام مناطق كردنشين از جمله: قاميشلي، حسكه. -4
  ستان، تركمنستان و...كردهاي ساكنِ ارمنستان، آذربايجان، گرج -5
  

  كرمانجي جنوبي( سوراني):
و از نظر انواع و حوزه جغرافيايي داراي   هاي مكرياني، سوراني، اردالني و جافي اين شاخه داراي گونه

  بندي زير است: تقسيم
  مكرياني در ايران: مهاباد، بوكان، سردشت، پيرانشهر، نقده، اشنويه. -1
مريوان، تكاب و در عراق: سليمانيه، كركوك، اربيل، موصل، رواندز، سوراني در ايران: سقز، بانه،  -2

  چم چمال، شقالوه، كويه، قلعه ديزه.                                      
  اردالني در ايران: سنندج، ديواندره، كامياران، ليالخ. -3
شهر زور، كركوك، جافي در ايران: جوانرود، روانسر، سرپل ذهاب، ثالث باباجاني و در عراق:  -4

 كالر، كفري و..

  
  لُري: - كرماشاني

بندي  هاي كرماشاني، لُري، فيلي، لكي، بختياري و از نظر حوزه جغرافيايي داراي تقسيم اين شاخه داراي گونه
  زير است:

بيجار، كرماشاني: كرمانشاه، داالهو، صحنه، كنگاور، قصرشيرين، هرسين، سنقر، كليايي، اسالم آباد، قروه،  -1
  ايالم، ايوان، آبدانان، مهران، دهلران و در عراق: خانقين، مندلي، نواحي بدره و...

  لري، لكي، فيلي، بختياري در ايران: لرستان، پشتكوه، پيشكوه، بخشي از ايالم و... -2         
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  زازايي: -گوراني
  بندي زير است: غرافيايي داراي تقسيمهاي گوراني (اورامي) و زازايي و از نظر حوزه ج اين شاخه داراي گونه

گوران (اورامي) در ايران: اورامان تخت شامل جنوب مريوان، ژاورود و اورامان لهون  شامل پاوه، نوسود،  -1
  يي در كركوك. نودشه و در عراق: حلبچه، بياره، تويله، منطقه زنگنه و كاكه

يم، خاپوت، معدن، ارزنجان، دياربكر، اورفا، زازايي در تركيه: بخش هايي از مناطق: بين گول، ديرس -2
  بتليس.

  
 گويش اورامي

ترين عناصر فرهنگي  گويش شكل عيني زبان و موارد كاربرد آن در زبان است. زبان و گويش به عنوان اصلي 
از چنان جايگاهي برخوردار هستند كه شناخت انسان، اجتماع و فرهنگ او بدون بررسي و شناخت زبان و 

هاي زيادي قرار گرفته است. پس هر  شناسي مورد توجه دانش ممكن است. به همين خاطر گويش گويش غير
هاي  زبان مجموعه قواعدي ذهني است كه در نواحي و ادوار مختلف و ميان اقشار گوناگون اجتماع به شكل

                             ). 29: 1386آيند (شيري،  هاي آن زبان به شمار مي هاي گوناگون گويش يابد، اين شكل مختلفي تجلي مي
هايي كه  ها و گويش هورامي همواره منزلتي ويژه در جمع كردهاي ايران داشته است. ويژگي  هورامان، اورامي

ترين عاملي كه آنها را در  كند بسيار است، اما مهم فرهنگي از كردهاي ديگر متمايز مي اين مردم را به لحاظ
گويند، گويشي كه براي كردهاي غير  كند گويش متمايزي است كه بدان سخن مي اين ميان شاخص مي

ه هورامي در رسد ك هورامي به ميزان بسيار زياد، اگر نگوييم كامالً، غريب و نامفهوم است. در واقع به نظر مي
هاي ايراني، عقب مانده و به  هاي متعلق به خانوادة زبان ها و گويش سير تكامل تاريخي خود از ديگر زبان

  رود. كارانه پيش مي كندي و محافظه
هاي خود، تا كنون آن طور  هايي منحصر به فرد در تمامي جنبه رغم برخورداري از ويژگي اين گويش به      

جا كه نگارنده پژوهش اطالع دارد به جز چند پژوهش  است و تا آن ي علمي قرار نگرفته كه بايد مورد بررس
شناسان خارجي صورت گرفته تقريباً اثر قابل توجهي در مورد گويش اورامي در  ها پيش توسط زبان كه مدت

  دست نيست.
صيل و دست نخورده و به از ديدگاه ديگر كردها، سخن گفتن به گويش هورامي نشانة آشنايي با گويش ا     

تبع آن، نشانة اعتباري ويژه در زبان و فرهنگ است. يكي از داليل اين امر احتماالً اين واقعيت است كه در 
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ارتباط زباني يك هورامي زبان با يك گويشور گويشي ديگر از كردي، فهم سخنان گويشور هورامي براي نفر 

كند، اما گفتار گويشور مقابل مثال سنندجي،  نامأنوس جلوه ميمقابل مشكل و به ميزان بسيار زيادي غريب و 
  مهابادي و ... در حد چشمگيري براي شخص هورامي زبان قابل فهم و درك است.

هورامان سرزميني باستاني است. اين سرزمين دست كم از زمان ورود اقوام آريايي به ايران جزء مناطقي      
هاي قديم همواره  آيد از دوران طور كه از شواهد بر مي اند و آن بوده كه اقوامي در آن سكونت داشته

شان به حدود قرن اول ميالدي  هاي هورامان كه قدمت حكمراناني را در خود جاي داده است. چرم نوشته
رسد شاهدي بر قدمت اين سرزمين (دست كم تا قرن اول ميالدي) است. اين سرزمين در حال حاضر  مي

                                                                           باشد. هورامي زبان ايران و عراق ميمحل سكونت كردهاي 
هاي  سرزمين ترانهيا اورامان هورامان توان دريافت كه:  با نگاهي گذرا به فرهنگ و ادبيات اورامان مي     

ادبيات شفاهي و نانوشته و سرزمين عرفان معطوف به طبيعت، سرزمين شاعران طبيعت دوست، سرزمين 
العبور بودن، ارتباط چنداني زيادي با نواحي ديگر نداشته  علت صعبه دوستان بوده است. متاسفانه هورامان ب

بر ساكنين آن تحميل نموده است. با اين  اجتماعي و جغرافيايي را بركناري و دورماندگيو همين امر نوعي 
ارتباط را بيشتر نموده و وسعت بخشيده است. اگر تا ديروز مراودات مردم  هاي زندگي اين حال ضرورت
هاي محدودي از كردستان عراق و ايران بوده، اكنون تا مراكز و شهرهاي عمده ايران و  با بخش هورامان عمدتاً

فت كه تعداد حتي اروپا و امريكا و استراليا وسعت يافته است. در قياس با ساير مناطق كردنشين شايد بتوان گ
 عاشقانه، عرفاني و طبيعت شاعران اين منطقه بيشتر بوده است. مضمون شعر شاعران هورامان نيز عمدتاً

  .  دوستي است
                                      .       
  گويش اورامي و ادبيات كردي

يات كتبي هورامي به خطي از اي دارد. ادب هايي است كه ادبيات شفاهي و كتب غني گويش اورامي از گويش
ترين خط كردي و از  شود كه بر مبناي الفباي عربي قرار دارد. قدمت اين خط كه قديمي كردي نوشته مي

  رسد.  انطباق الفباي عربي با آواهاي زبان كردي به وجود آمده است، به قرون وسطي مي
اي اين  تر از فرايندهاي ساخت واژه روشن اكنون در پرتو اين پيكرة جديد، امكان دستيابي به تصويري      

اي را به اين گويش  انگيز اين فرايندها جايگاه ويژه زبان [گويش هورامي] فراهم شده است. پيچيدگي شگفت
تر از فرايندهاي  هاي امروزي غرب ايران اختصاص داده است. اين فرايندها بسيار پيچيده در بين گويش
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اي است در درياي كردي، درواقع  هستند. هر چند هورامي خود جزيره هاي ديگر كردي نظيرشان در گويش
هورامي از بسياري جهات نمود يك گويش ايراني ميانة نسبتاَ باستاني را دارد. جنبة ديگر از هورامي كه به 

هاي كردي مجاورش  هاي ديگر آن شايان توجه است، پرتوي است كه اين گويش بر تاريخ گويش اندازه جنبه
  ).1: 1966كند (مكنزي، اف مي

هاي ديگر  تر از گويش ترين گويش و گويشي است كه كم هورامي گويشي از گوراني و احتماالً باستاني     
  ).2دچار دگرگوني شده است (همان، 

هاي باستاني ايران را در خود حفظ كرده  اين گويش بسياري از نكات و عبارات جالب توجه دستور زبان      
ها، كنايات و صفات عالمت مذكر و  هاي ديگر ايراني در صرف، افعال، نام ها و گويش الف زباناست و بر خ

حق كه از قرن دوم هجري به جاي مانده به گويش اورامي  هاي اهل رود و بيشتر آثار و كتاب مونث به كار مي
  است.

ورامي يك زبان مستقل است كه گويد: زبان ه نامه در مورد زبان هورامي چنين مي استاد دهخدا در كتاب لغت
هاي مختلف بوده و در كردستان جنوبي رايج و ساكنين در طول حيات تاريخي خود بدان تكلم  داراي لهجه

باشد و با وجود تغييرات در دوران  اند و داراي قواعد دستوري و غناي كامل در كلمات و اصوات مي نموده
شده است. مانند سوراني اعرابش با حروف و چون زبان عربي تاريخي از كيفيت و لطافت و رواني آن كاسته ن

باشد و در فراواني و كوتاهي كلمات و جمالت يك زبان پربار و  داراي قواعد و چارچوب محكم مي
پذير است. در رعايت مذكور و مونث مجازي و حقيقي، سماعي و قياسي اسما، اشارات، معرفه و نكره،  قاعده
توان گفت  و ضماير و غيره اگر از عربي برتر نباشد كمتر هم نيست. با جرات مي هاي فاعلي و مفعولي صفت

ها  اي كه احتياج به حتي يك كلمه خارجي ندارد مگر در مواردي كه مانند بقيه زبان هاي زنده يكي از زبان
  جايگزين كرد. اًتوان آنها را سريع وارد گشته باشد و در زبان هورامي هر گاه الزم باشد مي
شناسي بسي حايز اهميت است زيرا بيشتر لغاتي كه در  آثاري كه به گويش اورامي به جاي مانده از لحاظ زبان

رود و در گفتار هم متروك شده است  متون اين گويش به جاي مانده اكنون در نوشتار زبان كردي به كار نمي
هنگ است و پيوستگي و خويشاوندي آن هاي آن با زبان پارسي باستان و اوستايي و پهلوي هما و بيشتر واژه

كنند و شهر همدان  گاه قابل انكار نخواهد بود. برخي از مردم شهر قزوين به گويش گوراني صحبت مي هيچ
كردند و امروز نيز در گويش مردم ساوه، مالير، نهاوند، تويسركان،  هم در گذشته با اين گويش گفتگو مي

  ات گوراني وجود دارد. دماوند و روستاهاي پيرامون تهران لغ
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هاي حماسي از  گويش گوراني تا اواخر قرن سيزدهم هجري زبان شعر و ادب در كردستان بود و كلية منظومه

شد و حتي شعرايي چون: مال عبدالرحيم  ها و دواوين تغزلي بدان سروده مي ها، جنگ نامه قبيل: شاهنامه
سرودند و اخيراً به واسطة شيوع  اين گويش شعر مي مولوي، مال مصطفي بيساراني و مستورة كردستاني با

تر شد و اصطالحات لغوي آن كم كم به فراموشي  گويش كرمانجي جنوبي (سوراني) دايرة اين گويش تنگ
سپرده شد و اكنون فقط گروه يارستان يا اهل حق به علت اينكه آثار مذهبيشان با اين گويش است با آن تكلم 

  ).608-609: 1375زاده، نمايند (صفي مي
نويسد: قول عام چنان است كه اگر زبان و  واسيلي نيكي تين در كتاب خود تحت عنوان كرد و كردستان مي

را از نو بنياد  هاي اصيل زبان كردي و فولكلوريك اين قوم، آن  توان از روي مايه ادب فارسي از بين برود، مي
اند كه بدون اين گويش هويتي  گ حياتي تصور كردههاي كردي، اورامي را ر كرد، لذا در ميان شعب گويش
  براي زبان كردي وجود ندارد.

هاي  ها و گونه هاي كمي و كيفي آن گويش با ديگر گويش شايد بتوان گفت كه علت چشمگير بودن تفاوت
هاي باستاني اين گويش و احتماال روند تحولي كندتري نسبت به  كردي ممكن است حفظ بسياري از جنبه

گيري قطعي در خصوص گويش هورامي مستلزم  هاي ديگر كردي باشد، البته هرگونه نتيجه ها و گونه گويش
پذير  هاي كردي و تحليل تاريخي هر يك از آنها امكان هاي گسترده، با هدف مقايسه گويش انجام پژوهش

  است.
ان رسمي گشته و شعرا و ها، گاه گويشي مورد توجه قرار گرفته است و زب در زمان حكومت اميرنشين      

نويسندگان با توجه به آن گويش مسلط و رسمي، يا گويش خود به سرودن و خلق شعر و آثار ادبي 
اند. بعدها نيز پراكندگي جغرافيايي و مسايل سياسي و تقسيمات كشوري باعث شده كه زبان معيار  پرداخته

تلف ادامه پيدا كرده است. مثالً زبان نوشتار هاي مخ واحدي براي زبان كردي ايجاد نشود و نوشتن به گويش
و ادبي در حال حاضر در حوزة كرمانجي جنوبي، گونة مكرياني و سوراني است يا كرمانجي شمالي مورد 

توان به مالي  استعمال شاعران و نويسندگان در حوزة جغرافيايي آن بوده است كه از شاعران اين گويش مي
  م ) و ... اشاره كرد. 1650 -1706خاني(م )، احمد  1407 -1481جزيري( 

هاي كردستان، ايالم، لرستان و... بوده است، گويش هورامي زبان  ها كه استان در حوزة حكومت اردالني      
گرفتند. حتي  معيار و رسمي دربار بوده است و شاعران و نويسندگان اين گويش مورد حمايت قرار مي

اند. شعراي كالسيك حوزة  مانجي بوده است به اين گويش قلم زدهشاعراني كه گويش آنها لُري يا كر
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توان به عنوان شاهد از خان  اند. مي جغرافيايي گويش لُري، عمدتاً به گويش هورامي (گوراني ) شعر سروده
كرده و به  ه.ق) ياد كرد. يا مولوي كُرد به گويش كرمانجي جنوبي تكلم مي 1072 -1138الماس لرستاني (

  ).11: 1383رامي ديوان شعر سروده است (نرگسي، گويش هو
هاي ساختاري در حوزة نحو و حوزة واژگان نيز اشتراكات زيادي با  هاي كردي عالوه بر شباهت گويش      

ها مشترك است و از پيشينة آن حكايت دارد و به  هم دارند به طوري كه واژگان با بسامد باال در غالب گويش
هاي ايراني مايه و مصالح مشتركي است كه همانا قواعد دستوري و  نا و پاية تمام زبانمب«... قول ارانسكي 

همچنين ساختارهاي دستوري متمايز و عمدتاً واژگان » باشد. ذخيرة لغوي زبان اصلي و مشترك ايراني مي
اه در معرض چربد. به عالوه بعد از مدتي كوت آيند اما اين تشابهات بر افتراقات مي گوناگون به چشم مي

توانند با هم ارتباط برقرار كنند. مسايل اجتماعي و  همديگر قرار گرفتن دو گويشور از دو گويش متمايز مي
سياسي، عوامل جغرافيايي و... در ايجاد گويش هاي متمايز و نيز در تسهيل يا مشكل كردن ارتباط گويشوران 

  ).8مؤثر هستند ( همان، 
گذار مسلك يارستان است و قدمت آن به پيش از اسالم  ر سلطان صحاك، بنيانهورامان ايران محل ظهو      
هاي يارستان و كتاب مقدس آنها به نام سرانجام به گويش  گردد. دفاتر و كالم و بسياري از كتاب بر مي

هاي نگاشته شده به زبان كردي  ترين كتاب هورامي و در قالب شعر هجايي نوشته شده است كه از جمله كهن
اي از زمان، اين گويش به خاطر تبليغ مسلك مذكور و نيز حمايت اردالن در بسياري از  باشند و در برهه مي

مناطق فراگير شده است و حتي دامنة آن از مناطق خود فراتر رفته و به جاهاي ديگر مثل آذربايجان و لرستان 
پردازد، از  هاي اين آيين مي ديدگاهها و نظريهنيز رسيده است. شعر و ادبيات آيين يارستان كه غالباً به معرفي 

  ترين اشعار كردي است.  كهن
نمايي است  اين گويش در آغاز پيدايش اسالم زبان شعر و ادب سرايندگان و گويندگان كرد بوده و دور      

وده شده ترين اثر ادبي با اين گويش كتاب دورة بهلول است كه در قرن دوم سر از زبان مادي و پهلوي و كهن
  اند.  است. بسياري از شاعران كرد اشعار خود را به اين گويش سروده
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