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 کورته  چكيده

ی تعاریف و متایزات میان اصطالحاتی نظیر درباره

زبان، گویش و لهجه توافق جامعی میان 

 شناسیشناسی و جامعههای زبانپژوهشگران حوزه

پژوهشگران در خصوص از  زبان وجود ندارد. برخی

ی میان زبان و اجتامع، از و بررسی رابطه مطالعه

شناسی شناسی زبان و یا زبانهای جامعهواژه

ها و کنند و بین واژهاجتامعی استفاده می

شوند؛ در حالی اصطالحات مذکور متایز قائل می

پندارند. این مسأله که برخی دیگر آنها را یکی می

بان کردی نیز وجود دارد بندی ز در خصوص تقسیم

خهی شاو بیشرت پژوهشگران زبان کردی هم درباره

های آن و تعداد و شامر آنها نه ها و لهجهها، گویش

تنها اختالف نظر دارند، بلکه مبنای تقسیامت آنها 

بیشرت محل و سکونت جغرافیایی و نه مشخصات و 

ی پیش رو، نخست به عنارص زبانی است. مطالعه

به بررسی تاریخی و جغرافیایی زبان کردی اختصار 

بندی و تقسیامتی را که از سوی پردازد و طبقهمی

شناسی ارائه شده است، مورد ی زبانمحققین حوزه

 گیریدهد. در پایان، نتیجهبررسی و نقد قرار می
بندی دارای ایرادها و شود که این نوع طبقهمی

 اییاشکاالت فراوانی است. همچنین، پیشنهاده

های بندی نوین در زبان کردی و شاخهبرای تقسیم

 شود.آن آورده می
 

لە بارەی پێناسەکان و جیاوازییەکانی نێوان  

زاردا هاوڕاییەکی مکگەلێک وەکوو زمان، زار و بنچە

توێژەرانی بوارەکانی زمانناسی و  گشتگیر لە نێو

کۆمەڵناسیی زماندا نییە. هەندێ لە توێژەران لە 

بواری توێژینەوە و لێکدانەوەی پێوەندیی نێوان زمان 

 نو جڤاکدا لە وشەکانی کۆمەڵناسیی زمان یا

زمانناسیی کۆمەاڵیەتی کەڵک وەردەگرن و لە نێوان 

جیاوازی سەرەوەدا وشەکان و ئەو چەمکانەی 

 ەوانە بە یەکێکئێن، لە کاتێکدا هەندێ تر دادەن

ا ۆلێنبەندیی زمانی کوردیشددەزانن. ئەم پرسە لە پ

یش لە بارەی هەیە و زۆربەی توێژەرانی زمانی کورد

 ەرهزارەکانی و ژمارەیان نەک لقەکان، زارەکان و بن

بۆچوونی جیاوازیان هەیە، بەڵکوو کۆڵەکەی 

ک نەدابەشکارییەکانیان شوێنی جوگرافییە، 

زمانییەکان. ئەم  تایبەمتەندییەکان و هێامنە

بە کورتی الیەنی مێژوویی و توێژینەوەیە سەرەتا 

جوگرافیی زمانی کوردی لێک دەداتەوە و ئەو 

پۆلێنکارییەی لە الیەن توێژەرانی بواری 

زمانناسییەوە خراوەتە بەردەست، دەخاتە بەر ڕەخنە 

ن مە ڕوو دەکات. لە ئەنجامدا ئەم ئاکا یانتاوتوێ ،و

دەکاتەوە کە ئەم چەشنە پۆلێنکارییە کێشە و گرفتی 

ێ هەندزۆری هەیە و سەرەڕای بژاردنی ئەم گرفتانە، 

وێ دەکرێت بۆ پۆلێنکارییەکی نپێشنیار پێشکەش

لە زمانی کوردیدا، بۆ ئەو شوێنانەی کە کەم و زۆر 

ئاخێوەرانی زمانی کوردی و لقەکانی کەڵکی لێ 

 وەردەگرن.

 

 ؛لهجه ؛گویش ؛زبان کردی کلیدی:واژگان 

 هورامی ؛کلهری ؛سورانی ؛کورمانجی

 زار،بن ؛زار ؛زمانی کوردی :وشەگەلی سەرەکی 

 هەورامی ؛کەلهوڕی ؛سۆرانی ؛کورمانجی
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 مقدمه -1

 منشأ کردها -1-1

کرد به وضوح مشخص نیست و پژوهشگران حوزه کردشناسی در این زمینه اختالف  همنشأ کلم

 تکر اولین بار در بیشرت منابع به شکل  کرد( نام 876: 9002نظر دارند. بر اساس آساتریان )

در متون روایی فارسی میانه آمده است و برای توصیف قبایل یا اجتامعاتی به کار رفته  کورتیا 

ی توان گفت که کردها حتاند. بنابراین، میملت نوین وجود داشته-دولت یهکه پیش از توسع

 نتوان گفت که قوم کرد هزارااند. میکنند، زیستهبیش از آنچه که اسناد مکتوب منعکس می

توان گفت در اند. همچنین میشود، زیستهمتدن نامیده می های که گهوار هزار سال در ناحیه

د بسیاری مانن ههای پیرشفتاند و نواحی پیرامون آن، متدنای که کردها در آن زیستهمنطقه

اند. گرچه ها وجود داشتهها و میتانیها، کاردوچیها، هوریالنهرین، هیتیهای بینمتدن

ها، ها، بیزانسیها، ارمنیهای مختلفی هامنند رومیکردستان تحت حاکمیت حکومت هطقمن

ها یکی پس از دیگری بوده است، به دلیل رسزمین کوهستانی محصور و ها و فارساعراب، ترک

اند. )ناسیدز و همکاران خشن کردها، این قوم در برابر هجوم اشغالگران نسبتا  یکدست مانده

9002  ) 

 سکونت جغرافیایی کردها -1-2

های جهان به عنوان ساکنان اصلی و قدیمی یا تبعیدی توان در بیشرت بخشرا می هاکردامروزه 

توان در ایران، عراق، ترکیه، سوریه، و مهاجر یافت. کردها را به صورت ساکنان اصلی می

هاجر نیز بعیدشده و مارمنستان، لبنان، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان یافت و به صورت ت

در افغانستان، مرص، اردن، ایاالت متحده، اروپای غربی، انگلستان، آملان، اتریش، اسرتالیا، 

 سوئیس، فرانسه و کشورهای بنلوکس یافت. 

در  الخصوصعلی-بنا به دالیل سیاسی، تعداد دقیق جمعیت کردنشین در نواحی مذکور 

 به صورت دقیق -اندکردها در صدد کسب خودمختاری یا استقالل بوده هاآنکشورهایی که در 

درصد از جمعیت  90(، مردم کرد حدود 9007)حقایق جهان مشخص نیست. بر اساس کتاب 

میلیون نفر(،  00درصد کل جمعیت ایران )حدود  09میلیون نفر( نزدیک به  90ترکیه )تقریبا  

درصد جمیعت یعنی  00ر(  و در سوریه نزدیک به میلیون نف 8درصد جمعیت عراق ) 90حدود 

ها و فعاالن سیاسی دهند. اما منابع کردی، به ویژه جناحمیلیون نفر را تشکیل می 3حدود 

  اند.های مذکور گزارش دادهتر از آنچه هستند که دولتمخالف، مدعی تعدادی بسیار بزرگ
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 مبانی نظریـ 2

 زبان، گویش و لهجه -2-1
شناسان و هرچند که راجع به اصطالحات زبان، گویش و لهجه توافق جامعی بین زبان

شناسان زبان وجود ندارد و هر کدام راجع به تعریف این اصطالحات، دیدگاهی نسبتا  جامعه

های پژوهشگران این حوزه به جمع توان از دیدگاه(، اما می5102و فولر، متفاوت دارند )ورداو

، باید هم عوامل رصفا  مذکور برای متایز بین سه واژه و اصطالح .رسیدمشخصی بندی 

های سیاسی و اجتامعی تفهیم بین سخنوران، دیدگاه هشناسی زبان نظیر درججامعه

زبانی خویش، و هم عوامل رصفا  زبانی از  هها و دیدگاه و نگرش خود سخنوران به گونحکومت

زبانی در هر یک از سطوح زبانی نظیر آواشناسی،  هتفاوت بین دو گون هقبیل میزان و درج

ه هر ساسی و حتی گفتامن را در نظر گرفت. همچنین بایستی شناسی، نحو، معناشنواژه

 هتدای محور، گویش در میانای که لهجه در اباصطالح مذکور را در یک محور قرار داد، به گونه

 محور و زبان در انتهای آن قرار گیرد. 

بانی در ز  هصورت انجام داد که اگر تفاوت بین گون باید مقایسه را طبق عوامل مذکور به این

، کند، آن گونه را زبان و در غیر این صورتهر کدام از فاکتورها بیشرت به سمت زبان سنگینی می

اسانه زبان شنبارز تاثیر فاکتور جامعه هگویش و لهجه قلمداد منود. منونبسته به میزان تفاوت، 

 هباشد. در حالی که از لحاظ عوامل زبانی و حتی درجزبانی، چین می هبه قلمداد منودن گون

ای ههای عمدهای مختلف زبان چینی با زبان ماندری چینی تفاوتتفهیم بین سخنوران گونه

ها، و نه دهند از یک زبان چینی با گویشحکومت چین ترجیح میوجود دارد، بیشرت مردم و 

 ی گوناگون چینی صحبت کنند. هاآنزب

در مثالی دیگر، با وجود اینکه از لحاظ زبانی تفاوت چندان چشمگیری بین زبان چک و 

 فهمند، مردم وزبانی به راحتی همدیگر را می هزبان اسلواکی وجود ندارد و سخنوران هردو گون

گیرند. بنابراین، در این خود حکومت دو کشور از اصطالح زبان چک و زبان اسلواکی بهره می

شناسانه نسبت به استفاده از اصطالحات زبان، گویش و مطالعه نگارنده رویکردی بیشرت جامعه

گیرد؛ هرچند بشخصه از خنثی شاخه در این خصوص بهره می همناید و از واژ لهجه اتخاذ می

دین باشد و نه یک زبان به چننی بر این باورم که کردی چهار و یا حتی بیشرت زبان میلحاظ زبا

 مختلف. هگویش و لهج

 روش کار -2-2

ه ها و موارد مربوط به آن ارائهای مرتبط با زبان کردی، ریشهروی، نظریه و فرضیهدر بخش پیش

 نه تنها فقدان آگاهی، بلکه تعصبات و دشمنی»کند، عنوان میشده است. هامنطور که نیکیتین 
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نسبت به زبان کردی باعث شده بود که سیاحان و گردشگران غربی در قرن نوزده در کردستان، 

(. با 27: 0262) «فارسی، عربی و ترکی قلمداد کنند یهزبان کردی را به عنوان شکل شکست

نشین، یفات تاریخی مردمان زاگرسهای باستانی و توصاین وجود، شواهد موجود در لوح

از  هاآندهد که نشان می – اندزیستهکردستان می یهکه در منطق –کاردوچینی و مردم میانه 

ته النهرین و ایران تفاوت داشاند و زبانشان با زبان مردم جنوب بینزمان قدیم زبان خود را داشته

 (9002ترین )آسا .است

ها و اجتامعاتی گروه یهکند، شکی نیست که هموان می( عن9007طور که لودویگ )هامن

اند و یا با آن تبادالت فرهنگی و نظامی زیستهکردستان یا نزدیک با آن می یهکه در منطق

ند. با ااند، به تشکیل ملت کرد و از لحاظ تاریخی به ایجاد و رشد زبان کردی کمک کردهداشته

های متعددی مشتق شده باشد، به طور حتم از جنبه این وجود، زبان کردی از هر منشائی که

(. اما هیچ سندی در مورد زبان کردی 8: 9007فرد است )لودویگ، برخوردار است که منحرصبه

های زبانی از زبان ارمنی در زبان کردی احتامل متاس گیریوجود ندارد، وام سیزدهقبل از قرن 

دهد. رشایط فعلی زبان کردی و دانش مینشان  0000ارمنی را در اواخر قرن  –زبان کردی

 گیریاصلی شکل یهمرتبط با آن، ممکن است ما را به مرزهای تقریبی برساند که حیط

 (9002کردستانیکا،  ؛9002)آساتریان،  .های زبان کردی استگویش

شناسی و زبان هحارض، نخست گزارشی از تقسیامت قبلی پژوهشگران حوز  هدر مطالع

 ههای دیگر، به ارائشود. در بخشپرداخته می هاآنئه و سپس به نقد و بررسی کردشناسی ارا

رداخته بندی زبان کردی پراهکار و پیشنهاد برای تدوین چهارچوبی نسبتا  یکسان برای تقسیم

بندی پیشنهادی به عنوان رهنمود برای تقسیم بندی زبان کردی شود و در پایان نیز، تقسیممی

  گردد. ارائه می

 پیشینه: مروری بر تقسیمات پیشین زبان کردی -3
( است. او 0280برانگیزترین فرضیه راجع به زبان کردی مربوط به مکنزی )ترین و بحثشاخص

کند که تشابه آوایی بسیاری بین کردی، فارسی و بلوچی وجود دارد. مکنزی معتقد عنوان می

ردند. گهای شامل غربی برمیهمگی به ایرانیکنند، صحبت می هاآناست کسانی که به این زب

ی های مرکز فارسی در بخش–کردی–شناسی بلوچیزبان یهمکنزی سعی در تشکیل مجموع

ها( در پارس–ها )یا پروتوایران داشت. بر اساس این فرضیه، مکنزی عنوان کرد که پارس

ها به زبان فارسی صحبت اند و هخامنشیفارس در جنوب غرب ایران سکونت داشته یهمنطق

 اند و کردهامرکزی ایران غربی ساکن بوده یهبلوچی( در منطق–اند؛ بلوچی )پروتوکردهمی

 اند.زیستهکردها( در شامل غرب لرستان یا در اصفهان می–)پروتو
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وسیعی که عمدتا  ایران،  هزبان کردی در مجموع تنوع بسیاری داشته و این مردم در منطق

گیرد، عراق، ترکیه، سوریه، ارمنستان، لبنان، آذربایجان، گرجستان و ترکمنستان را در بر می

اند. اکنون زبان کردی دارای یک موقعیت رسمی همچون زبان ملی همسو با سکونت داشته

، اما در ارمنستان شود. در ایران، زبان کردی به رسمیت شناخته میاستزبان عربی در عراق 

ی آید و هیچ موقعیت رسمدر اقلیت قرار دارد و اخیرا  به عنوان زبان اقلیمی ترکیه به حساب می

خودمختار کردنشین، موقعیت رسمی یافته است.  هدر سوریه ندارد؛ هرچند که اکنون در منطق

ه بان کشورهایی کامروزه بیشرت مردم کردزبان، چندزبانه هستند و هم به زبان کردی و هم به ز 

کنند، مثل عربی در عراق و سوریه، فارسی در ایران و ترکی در در آن سکونت دارند صحبت می

ترکیه و ترکمنستان و روسی، ارمنی، گرجی و قفقازی در روسیه، ارمنستان، گرجستان و 

 قفقازستان و انگلیسی و سویدی و دامنارکی و آملانی در آمریکا و کشورهای اروپایی. 

قرن دهم نوشت که یکی از اسناد اواخر ی تاریخ کرد در ( کتابی درباره0380) یلیسبت

ر اساس بندی ببندی زبان کردی است. این تقسیمقراول طبقهآید. او پیشباارزش به حساب می

ر توان به چهاها و قبایل کردی قرار دارد. بتلیسی معتقد بود که کردها را میها، لهجهگویش

بندی متقسی هکرد که زبان و آداب رسوم مختلفی دارند. او عنوان کرد که چهار شاخشاخه تقسیم 

 هگویش و لهج هاآنکردها به این گونه است: کورمانجی، لری، کلهری و گورانی که هر کدام از 

( مدعی بود که در میان این چهار شاخه، فقط کورمانجی و 9006متفاوت دارند. لودویگ )

شباهت دارند، هرچند که گورانی و لری هم از لحاظ زبانشناسی متفاوت  کلهری به زبان کردی

شناسی توضیح و تبیین جامعی ندارد که چه ( معتقد است که زبان9006هستند. لودویگ )

اسی به شنشود و بنابراین فاکتورهای غیرزبانزمانی یک زبان، زبان، گویش و یا لهجه تلقی 

 کند. اره شد، کمک میهایی که در باال اشپیوستگی گروه

کند که فقط کورمانجی و کلهری ( عنوان می0211، مینورسکی )متام این تفاسیربا 

اسی شنتوانند به عنوان کردی به حساب آیند و از گورانی و لری، هم از لحاظ ریشه و هم زبانمی

د جشناسان، کلهری و گورانی وامینورسکی و دیگر زبان یهرغم عقیدتفکیک شوند. علی

ها، به مکنزی بندیترین طبقه(. یکی از مهم9006شناسی نیستند )لودویگ، های زبانتفکیک

های های زبان کردی، همچون دیگر شاخهکند که شاخهگردد. مکنزی عنوان می( برمی0260)

( زبان کردی را به گروه شاملی 0280ی ایرانی دارای اشرتاکات کمی هستند. مکنزی )هاآنزب

با گویش کورمانجی، گروه مرکزی )بخشی از گروه با گویش سورانی(، گروه جنوبی )گروهی 

)بخشی از گروه با گویش کلهری( که شامل کرمانشاهی، اردالنی و لکی بوده است، تقسیم 

 کند. می
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( یکی از پژوهشگران نام آشنای زبان کردی است که 9000) – ببه فتح ن و  – جامل نبز

زبان کردی را در یک رس شاخه جمع آورد؛ بنابراین، به  های متعددسعی داشت شاخه

 کورمانجی را مرتادف زبان کردی یهبندی، او کلمجدیدی پرداخت. در این تقسیم بندیتقسیم

د بندی زبان کردی در نظر نگرفت و معتقمهمی در تقسیم یهدانست. نبز تلفظ را به عنوان حیط

هم و شناسی مهر آنچه را که به نظر در معیارهای زبان بندی زبان کردی، بایدبود که در تقسیم

ری اهمیت گرامهای کمهای فرعی نظیر تلفظ یا ویژگیاصولی است در نظر گرفت و از ویژگی

نظر های زبان کردی رصفبندی شاخهنظیر ضمیر مردانه و زنانه به عنوان معیاری برای تقسیم

 کرد.

کوچک تقسیم کرد.  یهاصلی و دو شاخ یهشاخ( زبان کردی را به دو 9000جامل نبز )

های ها و لهجه( کورمانجی شاملی بودند که شامل گویش9000های اصلی طبق نبز )شاخه

ا و هاقلیت بوتانی، جزیری، حکاری، آستیه، بایزیدی است و کورمانجی مرکزی شامل گویش

ارباژیری ش و سورانی، مکریانیای، اردالنی، کرکوکی، هولیری، های اقلیت سلیامنی، سنهلهجه

اقلیت زبان کردی و کورمانجی جنوبی  یهدارد که دو شاخ( در ادامه بیان می9000است. نبز )

امل زازایی ش –گورانی یهشامل فیلی، کرمانشاهی، لکی، کلهری، زنکینی و لری است و شاخ

زبان صحبت  ای کرکوک به آنکردی هورامی است که در آن زنگنه و کردهای کاکه هشاخ

 یهزازا در منطق هشود، اما بیشرت در کرکوک رواج دارد. شاخنامیده می« ماچو»کنند و شاخه می

نفر به  920000العزیز و کرپوت، دیاربکر، کولب، هینچ، پیران، چیرماتوک رواج دارد و حدود 

ورانی شباهت زازا بسیار به گ هدارد که شاخ( در ادامه بیان می9000کنند. نبز )آن صحبت می

گورانی صحبت  -آیند. هرچند کسانی که به زازایییک شاخه به حساب می هاآندارد و هر دوی 

کنند، اما این شاخه به پارسی میانی های همسایه برای نوشنت استفاده میکنند از شاخهمی

 نزدیکرت است که کمی از آن باقی مانده است. 

بتلیسی مدعی شد که زبان کردی چهار شاخه دارد، بندی ( با پذیرش تقسیم0323مردوخ )

رغم اینکه هر شاخه ( مدعی بود که علی0323کورمانجی، گورانی، لری و کلهری. مردوخ )

های اصول گرامری و لغت و ها( خودش را داراست، شباهتها و لهجههای )گویشزیرمجموعه

این موارد را به عنوان  یهکند تا همها، ما را تشویق میها و لهجهدر میان گویش هاآنروابط 

( زبان کردی را به چهار 0223زبانی ایرانی قلمداد کنیم. ایزدی ) یهکردی، جدای از خانواد

کند، کورمانجی شاملی، کورمانجی جنوبی، دیلمی و گورانی؛ در حالی که شاخه تقسیم می

کند. ذبیحی ی تقسیم می( آن را به کورمانجی، سورانی، هورامی و کرمانشاه0262حسن پور )

 کند. ( آن را به گروه شاملی، گروه مرکزی، گروه جنوبی و هورامی تقسیم می0287)
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زازایی، گورانی، لری و کورمانجی تقسیم  یه( زبان کردی را به چهار شاخ0282وهبی )

 ای و باجالنی تقسیمکند. وهبی بعدها گورانی را به چهار زیربخش هورامی، زنگنه، کاکهمی

شود، در حالی که لری را به چهار ای برای زازایی قایل منی( هیچ شاخه0282کرد. وهبی )

 کند. او همچنین کورمانجی را به دوشاخه ممسنی، کلهری، فیلی، لکی و بختیاری تقسیم می

کند. وهبی معتقد است که اردالنی، شاخه کورمانجی جنوبی و کورمانجی شاملی تقسیم می

، اصلی بادینانی ه، مکریانی به کورمانجی جنوبی متعلقند و چهار شاخسلیامنی، سورانی

زبان  های مختلفحکاری، بوتانی و بایزیدی به کورمانجی شاملی تعلق دارند. منودار زیر شاخه

 (92: 0282) .دهدکردی را بر اساس تقسیم بندی وهبی نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (92: 0282بندی وهبی )بر اساس تقسیم بندی زبان کردیتقسیم 0منودار 

(، زبان کردی از دو گروه اصلی کورمانجی و سورانی 9006بر اساس فرهنگ لغت بریتانیکا )

های کرمانشاهی، فیلی، لکی، گورانی و زازائی تشکیل شده است. برخی و زیرمجموعه

 لغات بسیاری هستنداند که واجد زازا را به شکل مجزا قلمداد کرده–پژوهشگران گروه گورانی

 ها مرتبط استکه با کردی مشرتک است: اصطالح اصلی کرد از لحاظ تاریخی به این گروه

( بر این باور است که تفاوت سورانی و 0229کرینربوک ) ،(. از این لحاظ9000)رنجرب، 

ز ا هاییتفاوتی است که بین انگلیسی و آملانی وجود دارد. او به مثال هکورمانجی به انداز 

کند که از لحاظ گرامری واجد جنسیت هستند، در حالی که سورانی چنین کورمانجی اشاره می

های کورمانجی و سورانی منشأ یکسانی دارند و حقیقت این است که نیست؛ بنابراین، شاخه

 زبان کردی

 زازائی گورانی لری کورمانجی

 زنگنه         هورامی   باجالنی     کاله   

فیلی      کلهری              بختیاری      لکی    

جنوب   شامل         

بادینانی     مکریانی     سورانی          حکاری      بیازی      بوتانی     
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(. در نهایت اینکه، جدول 92دهد )ماهیت و انسجام زبان کردی را نشان می هاآناستفاده از 

 بندی زبان کردی بر اساس محققان کردشناسی را نشان داده است.زیر طبقه

 ی کردشناسیبندی زبان کردی از سوی پژوهشگران حوزه: طبقه1جدول

 ایزدی

0229 

پور حسن

0262 

 مکرنی

0260 

 نبز

0278 

 ذبیحی

0287 

 مردوخ

0280 

 وهبی

0220 

 بتلیسی

 00قرن 

کورمانجی 

 شاملی
 کورمانجی

گروه 

 شاملی

کورمانجی 

 شاملی

گروه 

 شاملی
 کورمانجی کورمانجی کورمانجی

کورمانجی 

 جنوبی
 سورانی

گروه 

 مرکزی

کورمانجی 

 میانی

گروه 

 مرکزی
 لری لری لری

 غیرکردی هورامی دیملی
گورانی/ 

 زازائی

هورامی/ 

 دیملی
 گورانی گورانی گورانی

 کرمانشاهی گورانی
گروه 

 جنوبی

کورمانجی 

 جنوبی

گروه 

 جنوبی
 کلهری زازائی کلهری

 بررسی و بحث -4

 شناختی کنونیهای گویشبندیخوانش انتقادی تقسیم -4-1
های ها و زیرشاخهطور که در باال نشان داده شد، پژوهشگران زبان کردی را به شاخههامن

ای ههایی نیز وجود دارد. این محققان نامشباهت هاآناند، ولی در میان مختلفی تقسیم کرده

اند، از قبیل کورمانجی، سورانی، کلهری، ها برگزیدهها یا زیرشاخهشاخهمختلفی برای 

ها از لحاظ جغرافیایی کورمانجی جنوبی، کورمانجی شاملی، کرمانشاهی و غیره. برخی از نام

ان های زبکورمانجی شاملی یا کورمانجی جنوبی. محققانی که شاخه ماننداند، منسوب شده

ی های جغرافیایبر اساس حیطه هاآنبندی اند، به طبقهکرده کردی را به این شکل نامگذاری

 یهجغرافیایی خاص واجد یک شاخ هاند که یک حیطه و منطقاند و فرض بر آن داشتهپرداخته

 بندیهای اقلیمی، طبقهشود و بررسیخاص است و در آن حیطه فقط آن شاخه استفاده می

قیق نیست زیرا انتشار زبان کردی فقط به لحاظ دهد که دجغرافیایی زبان کردی را نشان می

نگریم، او انتظار ( می0260بندی مکنزی )جغرافیایی نیست. به عنوان مثال، وقتی به طبقه
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ها و شاملی فقط کورمانجی وجود داشته باشد، در حالی که دیگر شاخه یهدارد که در منطق

 ها هم هستند. زیرشاخه

کند؛ هرچند که کردها بسیار به را غیرکردی قلمداد می ( هورامی و زازائی0260مکنزی )

شان از زبانی یهدانند و حتی شاخنیز خودشان را کرد می هاآنوفادار هستند و  هاآن

 رضا ارکوازی در ایالماستانداردهای زبان کردی برخوردار است، به ویژه شعرای کرد )نظیر غالم

هورامی  گوی که بهکرد و یا مولوی تاوگوزی سورانیکه به زبان کردی فیلی )ایالمی( صحبت می

ای از شاخه هورامی را انتخاب کردند که در بیشرت ، شیوههانرسود( در زمان تحکم اردل شعر می

رضا ارکوازی کرد فیلی و ایالمی بود و در ایالم هم به کردی فیلی آثارشان منود داشت. غالم

 رسود. به عالوه،ی فیلی بود، اما به هورامی شعر میکرد و به عبارتی زبان مادری و صحبت می

خاصی محدود نیست و  یههایی نظیر کورمانجی و مانند آن در میان محققان فقط به گوننام

علق ت هاآنهایی که در میان مردم انتشار یافته، بر اساس قبایلی بوده که مردم خاصی به نام

 اند. داشته

 ها رصفا به این دلیلت است از این امر که بیشرت کلهریمثال دیگر در این زمینه، عبار 

لق کنند به قبایل کلهر تعکه به کلهری صحبت می هاآنشوند چون بیشرت کلهری نامیده می

ه رغم اینکه برخی کردها با شاخترین قبایل کردستان است، حتی علیدارند که یکی از بزرگ

کلهر تعلق ندارند. به عنوان مثال، بیشرت مردم  یهبه قبیل هاآنکنند، کلهری صحبت می

کنند، به کرمانشاهان مردمانی را که با گویش سورانی و جافی )و حتی هورامی( صحبت می

د، جافی تعلق دارن یهنامند؛ چون در شهر کرمانشاه فقط مردمی که به قبیلاشتباه جافی می

 اد و بوکان را که به سورانی صحبت، مردمان اهل مهاباشتباهکنند. حتی، به سورانی صحبت می

ای مکریانی از لحاظ طبقه بندی قومی و قبیله هاآننامند؛ در حالی که کنند، جاف میمی

شناسان زبان در شناسان و جامعهکه برخی زبانهستند و نه جاف. در نهایت اینکه، همچنان

در طول زمان و در اثر  هانا( اشاره دارند، زب9003متاس زبانی )نگاه کنید به وینفورد،  هحوز 

د واح ههای مختلف آن به خاطر عوامل گوناگون از بین رفته و به یک گونمتاس با یکدیگر، گونه

زبانی به خاطر عوامل مختلف در طی زمان به چند گونه  هشوند ویا برعکس، یک گونتبدیل می

شد و در طی زمان به خاطر تبدیل شوند و این احتامل وجود دارد که زبان کردی به این گونه با

های متعدد تبدیل شده است ی دیگر به گونههاآنعوامل متعدد نظیر دوری از هم و متاس با زب

های مذکور، بندیو همین امر، همراه با دالیل مذکور در باال، راجع به عدم جامع بودن طبقه

اخه تقریبی که در آن، آن شبندی جدیدی را ارائه و مناطق نگارنده را بر آن داشت که خود تقسیم

 شود، ذکر کند.  و زیرشاخه استفاده می
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 های زبان کردیبندی شاخهراهکار مناسب جهت تقسیم -4-2

بندی، نگارنده زبان کردی را به چهار شاخه کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی در این طبقه

ور روند؛ چرا که به طبه کار میگذاری های مذکور فقط جهت نامکند. البته نامبندی میتقسیم

گیرند. نگارنده معتقد است در ابتدا باید بندی مورد استفاده قرار میرایج به منظور طبقه

های زبانی نظیر آوایی و آواشناسی، های آن از لحاظ شاخصهای هر شاخه و زیرشاخهویژگی

جامع قرار گیرد و بعد هر شناسی، نحو و دستور زبان و معناشناسی مورد بررسی واجی و واج

ای است که بندیآن قرار داد. چنین کاری شبیه طبقه هکدام را در شاخه و زیرشاخ

دهند؛ چرا که های مختلف گیاهی و جانوری انجام میشناسان راجع به گونهزیست

های مختلف گیاهی و جانوری، به های مشرتک بین گونهشناسان با یافنت شاخصزیست

 پردازند. می هانآ بندی طبقه

شناسان نیز بایسته است چنین رویکردی را اتخاذ کرده و با توجه به به باور نگارنده، زبان

بندی زبان و شاخه، به طبقههاآنهای مختلف و گونه هاآنهای مشابه و مشرتک در زبشاخص

لحاظ قوانین هایی است که از ای با ویژگیهای آن بپردازند. به عنوان مثال، هورامی شاخه

ها متفاوت است. سورانی نیز دارای شناختی، نحوی و معناشناختی با دیگر شاخهآوایی، واژه

ها متفاوت است و آن را از دیگر شناختی است که با دیگر شاخههایی نحوی، آوایی و واژهویژگی

ی اشاخهکنند، طبق آن ها استفاده میکند و کسانی که از این ویژگیها تفکیک میشاخه

ی، های فارسیی با نامهاناشود. وقتی ما زبکنند که هورامی و یا سورانی نامیده میصحبت می

 هایی نظیر کورمانجی، سورانی، کلهریتوان به نامپس می ،عربی، اسپانیایی، آملانی و ... داریم

نظیر  هاآنزبهایی است که آن را از دیگر و هورامی نیز اشاره کرد. زبان آملانی واجد ویژگی

سازد. همین وضعیت برای هورامی، کورمانجی، سورانی و کلهری انگلیسی یا فارسی تفکیک می

توان زبان کردی را به چهار شاخه عمده کورمانجی، سورانی، کلهری نیز وجود دارد. بنابراین، می

و لهجه  ویشبرانگیز نظیر زبان و گو هورامی تقسیم کرد. در اینجا نگارنده از اصطالحات بحث

کند؛ هرچند بر این باور است که بهرت است اصطالح مذکور خوداری می هبرای نامیدن چهار شاخ

وح تفهیم و سط ی کردی و نه زبان کردی به کار برده شود و معتقد است که از لحاظ درجههاآنزب

م رغ شناسی، معناشناسی و نحو، این چهار شاخه علیمختلف زبانی نظیر آواشناسی، واژه

 فراوان بسیار متفاوت نیز هستند.  هایشباهت

 الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر -4-3
بندی جامع و نسبتا  مقبول، نیاز به یک طبقه هبا توجه به آنچه در باال ذکر آن رفت، برای ارائ

آنچه . استچهارچوب پیشنهادی ارائه شده در باال  ههای زبان کردی بر پایبندی شاخهتقسیم
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بندی تقریبی، موقتی و پیشنهادی است، و به این امید که محققان آید رصفا  طبقهکه در ذیل می

 .بندی جامعی ارائه دهندکردشناسی در آینده بتوانند با استفاده از آن، طبقه هحوز 

ی کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی است. ی عمدهزبان کردی دارای چهار شاخه

، هکاری، بایزیدی، بوتانی، شامدینانی، زاخویی، یجزیر  هبه هشت زیرشاخکورمانجی خود 

شود، که به طور عمده در این مناطق به این شاخه صحبت شکاکی و بادیانانی تقسیم می

 شود:می

ترکیه: کردهایی که در شهرهای جزیره، دیاربکر، ارزورم، بایزید، حکاری، ماردین، 

 کنند.زندگی میبتلیس، وان، آگری، شامدینان 

 عراق: آکره، دهوک، زاخو، عامدیه و شنگال.

ایران: ارومیه، سلامس، ماکو، نقده، برادوست، ترگاور، مرگاور و کردهای شامل خراسان 

 )قوچان، بیرجند و ...(

کردهایی که در مناطقی نظیر قامشلی، حسکه و حواشی سوریه و لبنان  یهسوریه: هم

 کنند.زندگی می

 ارمنستان، آذربایجان، جورجیا، ترکمستان، قفقاز و غیره ترکمنستان: 

انی شود. مکریهای مکریانی، سورانی، اردالنی و جافی تقسیم میسورانی که به زیرشاخه

فقط در ایران و بیشرت در شهرهای مهاباد، بوکان، رسدشت، پیرانشهر، نقده، و شنو )اشنویه( 

لیامنیه(، کرکوک، هولیر )اربیل(، موصل، شود. سورانی در شهرهای سلیامنی )سصحبت می

رواندز، چمچامل، شقالوا، کویه، قالدزه، سوران، دوکان، سی سایق )سید صادق( و برخی 

 شود.های حلبچه صحبت میقسمت

اردالنی بیشرت در ایران، و در شهرهای سنه )سنندج(، دیواندره، کامیاران، و لیالخ صحبت 

جوانرو )جوانرود( روانرس، رسپل ذهاو )رسپل ذهاب( و ثالث شود و جافی بیشرت در شهرهای می

جانی )ثالث باباجانی( و در عراق در شهرهای شارزور، کرکوک، کالر، کفری و غیره صحبت باوه

 شود.می

ود. کلهری شاصلی کرماشانی )کرمانشاهی(، فیلی و لکی تقسیم می کلهری به سه زیرشاخه

مشخصا  در شهرهای کرماشان )کرمانشاه(، داالهو، صحنه،  کرماشانی )کرمانشاهی( در ایران و

کنگاور، قرصشیرین، هرسین، سنقر، کلیایی، شاباد )اسالم آباد(، قروه، بیجار، ایالم، ایوان، 

 های رسپلآبادان مهران، دهلران، حمیل، هلیالن، رساوله )رسابله(، ملکشاهی و برخی قسمت
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در همدان و در عراق در شهرهای خانقین، مندلی،  ذهاو )رسپل ذهاب(، تویرسکان و اسدآباد

 شود. کالر، برصه و غیره صحبت می

فیلی بیشرت در ایران و در شهرهای ایالم، عراق  در شهرهای بغداد، پایتخت عراق، صحبت 

شود. لکی بیشرت در شهرهای کرماشان )کرمانشاه( و هرسین و برخی قسمتهای کنگاور می

در برخی شهرهای لرستان نظیر کوهدشت، دلفان، نورآباد، سلسله، شود. کرمانشاه صحبت می

 شود.الشرت، لکی صحبت می

شود. اولی بیشرت در ایران، هورامی گورانی و زازائی تقسیم می یههورامی به دو زیرمجموع

شود، که شامل جنوب مریوان و ژاورو است. هورامی هورامان تخت صحبت می یهدر منطق

ان لهون شامل پاوه، نوسو )نوسود( نودشه، دینور و کردهای عبداملالکی همچنین در هورام

نوشهر و در عراق بیشرت در شهرهای حلبچه، بیاره، خرمال، تاول، زنگنه و کویه در کرکوک 

های بنگول، دیرسیم، خارپوت، مادن شود. دومی، زازائی فقط در ترکیه و در بخشصحبت می

مذکور زبان کردی از لحاظ  هنجا باید اشاره کرد که چهار شاخشود. در ایو آذربایجان صحبت می

شوند. به استثناء ایران و عراق، که متام جغرافیایی در متام نقاط کردستان و جهان پخش می

توان این چهار شاخه را با هم وجود دارد، در کشورهای دیگر به ندرت می هاآنچهار شاخه در 

 پیدا کرد. 

آن در متام  هاصلی و زیرشاخ هدهد که در آن چهار شاخنشان می جدول بعدی مناطقی را

ترین و دهد، بزرگنقاط کردستان و جهان آمده است. هامنطور که جدول نشان می

ترین شاخه در دنیا کورمانجی است؛ دوم سورانی، سوم کلهری و در نهایت کوچکرتین پرجمعیت

میلیون نفر، کردهای سوریه با جمعیت  02از  شاخه هورامی است. بیشرت کردهای ترکیه )با بیش

میلیون نفر( و بیشرت کردهای عراق و یک چهارم  2/0میلیون نفر(، کردهای ارمنستان ) 3بالغ بر 

ای است که کنند. همچنین کورمانجی شاخهکردهای ایرانی با شاخه کورمانجی صحبت می

میان کردها در ایران و عراق و  بیشرتین زیرشاخه را داراست و سورانی زبان مورد استفاده

 باشد.تحت حکومت کردها در عراق می یهطور منطقهمین

  هاآنهای جغرافیایی های زبان کردی حال حارض و اقلیمشاخه :2جدول 

 شود.ها صحبت میمناطق جغرافیایی که در آن زیرشاخه شاخه ردیف

 کورمانجی الف

جزیری، حکاری، 
بایزیدی، بوتانی، 

انی، زاخویی، ینشامد
 شکاکی و بادینانی

ترکیه: جزیره، آمد )دیاربکر(، ارزوروم، بایزید، حکاری، 
 ماردین، بتلیس، وان، آگری، شامدینان

 ره، دهوک، زاخو، عامدیه، شنگال.کعراق: آ 

ایران: ارومیه، سلامس، ماکو، نقده، برادوست، ترگاور، 
 ...(. آور و کردهای خراسان جنوبی )قوچان، بیرجند ومرگ
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سوریه: همۀ کردها در مناطق نظیر قامیشلی، حسکه زندگی 

 کنند.می

ترکمنستان: ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکمنستان، 
 قفقاز و غیره

 سورانی ب

 مکریانی
ایران: مهاباد، بوکان، رسدشت، پیرانشهر، نقده، شنو 

 )اشنویه(

 سورانی )مخصوصا (

)اربیل(، موصل، رواندز،  عراق: سلیامنیه، کرکوک، هولیر
چم چامل، شقالوا، کویه، قالدز، سوران، دوکان، سیسایق و 

 های حلبچهبرخی بخش

 های مریوانایران: سقز، بانه، تکاب و برخی بخش

 ایران: سنه )سنندج(، دیواندره، کامیاران، لیالخ. اردالنی

 جافی

 عراق: شارزور، کرکوک، کالر، کفری و ...

جوانرو )جوانرود(، روانرس، رسپل ذهاو )رسپل ایران: 
 جانی )ثالث باباجانی(ذهاب(، ثالث باوه

 کلهری پ

 کلهری/ کرمانشاهی

ایران: کرماشان )کرمانشاه(، داالهو، صحنه، کنگاور، 
قرصشیرین، هرسین، سنقر، کلیایی، شاباد )اسالم آباد(، 

و برخی قروه، بیجار، ایالم، ایوان آبدانان، مهران، دهلران، 
 های رسپل ذهاو )رسپل ذهاب(بخش

 عراق: خانقین، مندلی و مناطق برصه و غیره

 لکیو  فیلی

یران: شهر ایالم، شهر هرسین در کرمانشاه، شهر لرستان ا

که شامل مالیر، بروجرد، پشت کوه، کوه دشت، دره شهر، 
 آبادانان در ایالم.

 هورامی ت

 گورانی/ هورامی

ایران: هورامان تخت که شامل جنوب مریوان، ژاورو، 
هورامان، لهون شامل پاوه، نوسود، نودشه، دینور، عبدل 

 املالکی نوشهر و غیره

 عراق: حلبچه، بیاره، خرمال، تاوله، زنگنه و کویه در کرکوک.

 زازائی
های بنگول، دیرسیم، خارپوت، مادن، ترکیه: بخش
 ربکر، اورفا و بتلیسدیاآذربایجان، 

 گیرینتیجه -6 

کورمانجی، سورانی، کلهری و هورامی  هعمد هبنابر آنچه بیان شد، زبان کردی دارای چهار شاخ

لیل اند و به داست که به صورت ناهمگون در جاهای مختلف کردستان ودیگر مناطق توزیع شده

ا بهرت اند و لذهای دیگر نظیر فارسی، عربی و ترکی، تا حدی دچار دگرگونی شدهزبان متاس با

های مشرتک و نه بر اساس جغرافیا و محل سکونت انجام گیرد. است تقسیامت آن طبق ویژگی

حاظ بندی لشناسی زبان را نیز در تقسیمشناسی و جامعههمچنین باید عوامل و عنارص زبان

اصلی زبان کردی را از لحاظ  ههای هر یک از چهار شاخکه ابتدا ویژگی منود؛ بدین صورت
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 شناسی، معناشناسی، نحو و غیره یافتشناسی در متام سطوح زبانی نظیر آواشناسی، واژهزبان

ای که بیشرتین ویژگی مشرتک با آن شاخه را داراست جز و سپس هر زیرشاخه و گویش و لهجه

شناسی زبان را نیز لحاظ منود تا بتوان با در نظر عوامل جامعهآن شاخه قلمداد منود و سپس 

 ام داد.بندی را انجشناختی، تقسیمهای زبانشناختی زبان و نیز جنبههای جامعهگرفنت جنبه
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