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 چکيده
حوزه در های نگارنده آخرین یافتهبه همراه محققان زبان و فرهنگ  تجربیات تراز اولدر این مقاله، 

در . رسی قرار گرفته استمورد برهای علمی مدرن با استفاده از قانونمندیزبان و فرهنگ هورامان 

های ویژة زبان، اهمیت زبان، زبان هورامی و در نهایت پیوند و رابطة جال ابتدا روند کار، ویژگیاین م

مرور شده متغیرهای زبان شناسی اجتماعی  و پذیری جامعهزبان با ملیت و هویت، گوشه نگاهی به 

 های تئوری بحث را برشمرده و سپسسعی بر آن بوده است که در هر مبحث؛ ابتدا یافته .است

رابطة زبان و ملیت، بر روی موضوعاتی مثل  هایی راشده در چنین زمینه انجام گرایشی از تحقیقات

اخص بر طبق به معنای  هورامی ده و از مسئله زبانرا مورد بررسی قرار داهویت و زبان مادری 

ای های انتزاعی چنین مباحثی از اهمیت ویژهدرک حوزه .بر شماریمهای زبانشناسی مدرن شاخصه

نتیجه و  .برخوردار بوده و در این مقال نیز سعی وافی بر آن بوده است که این مهم مد نظر باشد

حق  های اصلی زبانشناسی زبان هورامی بوده وخصهچکیدة بحث سندی مستدل دال بر داشتن شا

استفاده و کوشش در راه اعتالی بدون قید و شرط آن را در هر مقطع زمانی بدون در نظر گرفتن 

با ارائه دالیل  بر آن است تاسعی . شماردرا محترم میتوجیهات سیاسی و دالیل واهی هر گونه 

توصیف برخی  هستة مشترک زبانی و ذخیرة اصلی لغوی و کنکاشبا  و زبانی شواهد ملموس، متقن

 بزدائیم ابهامات موجود را بضاعت غباراز ویژگی های این زبان در حد 

 ، ویژگی زبانیلهجهشناسی، زبان هورامی، زبان زبان، :واژگان کليدی

 

 

 

 

 

ی 
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
(

وم
ل د

سا
)

 

ره 
ما

ش
7  /

ز  
ایی

پ
59

31
  /

ص 
50

3
-

39
 

  نودشهکورش امينی

 

 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

 نودشهکورش امينی
 

amini.koorosh@yahoo.com 

 

 

 تحليلی زبان هورامیتاریخی  *مانيفست



 51-39، ص 5931، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 

 مقدمه       

 
حب و بغضی به زبان هورامی دگر پرتوی فکنیم و  دیگر بار، فرصتی دگر است تا با نگاهی علمی و واقع بینانه، فارغ از هر گونه         

هدف و مقصود نه تعریف و تمجید واهی و نه تحریف و . تابانیمواضح است که انواری تازه می. وزن زبانی آن را در ترازوی نقد بسنجیم

ران این عرصه را به همراه بر آنیم که حاصل تالش خویش و خیل صاحبنظ. انگاری سطحی بی برنامه استتخطئة توأم با کینه یا سهل

هدایتگر راهنما را در تثبیت زبانی زبان هورامی ارزیابی نموده و خواهان آن گردیم؛ که آن را از این به بعد های زبانشناسی و کدهای داده

دانیم، اغلب از صافی می زیراکه آنچه را ما در این حوزه. انجام این مهم الزم و بلکه ناگزیر بود. ان که هست بشناسیم و بشناسانیمآن چن

های برد و ما نیز در مورد استنتاججزمیت در چنین مباحثی راه به خرابه می. فکر بیگانگان و بطور اخص شرق شناسان گذشته است

به . د بودتر باز و هموار خواههای بعدی و نتایج علمینبوده و نیستیم و راه جهت کنکاش« بویه مهم ئینهنه و بیجگهئینه»خویش مدعی 

به نوعی سرآغاز  ام وو با معیارهای علمی قابل پردازش بوده و نه تتمة بحث، آورده خویش، آنچه به نظر راقم درستصرف انباشتة علمی 

 . بحث و نه مقصد ختام

  و به  نمهوراما ن زادبومکه دوستدار  خویش  من .تأکید دارم و گویم که اگر ما را به زبان کاری نباشد؛ این زبان است که با ما کار دارد

  قومی دانسته و با شناختن بنیادهای ادراکی این مفهوم  بر فرهنگ  نیترا مب حیات اجتماعی . دارم  تام و تمام دلبستگی  هورامی بودنم،

بتواند   که  ای گونه  به  آن  و بازسازی  هورامی  زبان. تواند جز این باشدمی است و نمیهورا  زبان  به  هورامی  فرهنگ  نمایش اذعان دارم که

و   هر قوم  روح  ی را آیینه  زبان  این قلم  ؛ چرا کهباشدمی نگارنده  اصلی  های از دغدغه  باشد، یکی خویش  ی زمانه  مسائل  ی بازگوکننده

ای گرفته تا معنای عام آن از ارتباطات رسانهارتباطات به   جدید که  و در شرایط  داند می  اظهار افکار و احساسات  ی وسیله  بهترین

، پیدا کرده است  ضرورت  نوین  و دنیای  از اروپاییان  و علوم  اخذ معارف  برای  امر ترجمهفته است و رگای ارتباطات شخصی رونق بی سابقه

  کمک و همراهیبا  هورامی نباید  زبان  که  دارم می  المصریحاً اعبدون پرده و .  گیرد قرار می  با هویت  و ارگانیک  تنگاتنگ  ی در رابطه  زبان

یم، آن را بکار ساز  مأنوس    سلیس و اصیل  هورامی  خود را به  ذهن  مدت  باید یک  ابتدا  .سازد   خود را فراهم  فقر زبان  دیگر وسایل زبانی

 . از قوة نارس به فعل پخته رسد  کم  تا کم بریم، بنویسیم و آن را نیرومند کنیم

های علمی در حال بازاندیشی بوده و نظریات مبتنی بر علم و واقعیات دنیای پیرامون توأم با تعریف. جهان در حال تحولی شتابان است

ای چ عذر و بهانهگیری نوینی بوده و بازماندن از چنین جریانی به هیها و تمایالت اجتماعی مردمی در حال شکلدر نظر داشتن خواسته

راه برای نقد و نظر دوباره باز همچنانکه پیشتر هم آمد؛ ام و ام و به نظرم صحیح بوده، باز خوانی کردهآنچه را که یافته. باشدجایز نمی

هورامی  اند و بویژه گویشوران خویشاوند زبانسبب دوباره آن بوده است که خیل عظیم کسانی که در این باره قلمفرسایی کرده. است

 هاما اگر این مقال .نبوده و آن هم در علم باعث سکون و جمود استصرف های رسمی تئوری و آموختهای کاری جز تکرار مکررات کلیشه

اگر هم نه، که . بتواند راهگشا و باب نوینی جهت مباحث واقعگرایانة مدرن و رهیافتی نو بر زبان هورامی باشد، زهی توفیق و برکت

الزم . امگرد آورده و به منصة داوری دیگران گذاشتهبدون واهمه و ترس از خودداری و خوسانسوری، ها و دیدگاه خویش را هحداقل یافت

الجرم گریزی نیست؛ . به یادآوری است که، برخی از نظریات ابراز شده در این مقال احیاناً امکان دارد بیش از حد نقادانه و خشک باشند

این نتیجة طبیعی هر تحقیق تازه و هر نظر نویی است که گردوغبار چندین سالة جمود و عادات . ن پرده هستندمباحث علمی تند و بدو

بر این . تنها ذکر این نکته خالی از لطف نیست، که مد نظر ما واگویی حقیقت زبانی زبان هورامی بوده است و بس .تکاندپوسیده را می

البته از . خت اولین راه و شاه کلید درمان است و بازنمایاندن نقایص، راهنما و راهگشای رفع نقصکه شناباوریم و به آن هم بسی پایبند؛ 

به جهت استعانت . روی شده و سهواً اشتباه و لغزشی رخ داده باشد، که انسان است و محل نسیاناذهان هم به دور نیست که شاید زیاده

در این مقال به برخی از نظرات و آرای نامداران و اندیشمندان داخلی و خارجی ی، از اندوخته فکر و مساعدت در طی طریق صواب و علم

آنچه در این نوشتار بیش از هر چیز مورد تأکید است؛ . اممدد گرفتهنیز عرصة زبانشناسی اشارت رفته و از انباشتة فکری و عقلی آنها 

یعنی بررسی زبان به تنهایی و بررسی زبان در ارتباط با ملیت و . زای زبان استتبیین در مفهوم ظاهراً ساده، اما ماهیتاً متفاوت و مشکل

و ارتباط آن با مفاهیمی  زبان هورامی، خاستگاه مقاله حاضر جستاری است دربارة ماهیت. هویت و در واقع چهرة سیاسی زبان است

های زیر یعنی در نهایت بدنبال پاسخی جهت پرسش. ، حقوق زبانی و برخی تعاریف و مفاهیم وابسته در این حوزهچون هویت، ملیت

 :باشدمی

 تابند؟های ویژة زبانی بوده و معیارهای زبانشناسی چنین مدعایی را بر میآیا زبان هورامی، واجد خصلت -

 ؟اندو سندهای ارائه شده و موجود به چه وجهی ثبت شدهنظرت زبانشناسی تاریخی در این مورد تا چه حد علمی و معتبر  -
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 باشد؟چگونه میتا چه اندازه و ارتباط زبان و ملیت  -

نقش و جایگاه تجربه و در کل دیدگاه و نظر هورامی زبانان در شناخت علمی و نقش تاریخی زبان مذکور تا حه راهگشا و  -

 قابل تبیین است؟

 ؟...ریزی اصولی زبانی کدامند و راهکارهای حقوقی جهت برنامه -

 (language) زبانویژگيهای ویژة 
شاید برداشت و فهم اکثریت قریب به اتفاق مردم  .ها هم بر این باورند، اگر بگوئیم زبان یک وسیله استشاید اغراق نباشد و خیلی 

ز زبان، از این تعریف فراتر نرود که نشان از کم یا بی توجهی به زبانی است که بسان نفس کشیدن، نقش آن در اغلب موارد از یاد اهم 

همانطور که خوانندگان فهیم واقفند؛  اما .داننددر واقع در خیلی از موارد، عامة مردم زبان را چیزی بیش از انباری از واژگان نمی .ودرمی

از سویی  .باشدمیبوده و بدین معنی که ارزش و اهمیت زبان بیشتر از آنچه که میان مردم متصور است،  .است یواقعیت چیزی دیگر

یعنی انتقال اطالعات از  ارتباطکارکرد اصلی زبان ایجاد  .نیامده است و این حکم عمومی کاربرد زبان و ماهیت آن در این تعریف کلی

 .کاربردی نامنتهاست از ابزاری متناهیWilhelm Von Humboldt  بقول هومبولت ای کهوسیله. شخصی به شخص دیگر است

گر ای خاص و متمایز جلوهآید؛ زبان کاربردهای متفاوتی دارد که در هر یک از آنها بصورت وسیلههمانطور که از این جملة کوتاه بر می

وسیله تبادل از طرفی . ای است بسان ابزارآالت نجاری در دست نجاریدر دست یک خطیب سیاسی یا واعظی بر منبر، وسیله. شودمی

را به یکدیگر نزدیکتر ساخته، به ارتباطات  شزبان گویشوران در یک حالت کلی، .افکار و یکی از کلیدهای گشودن قفل ذهن انسان است

 ارتباطکارکرد اصلی زبان ایجاد . ی مشترک باشدپایه و اساس ایجاد کشوری نو مبنی بر زبان نیز قادر استو  آنان یکپارچگی بخشیده

زندگی  ةترین مسئلمهم الجرمموجودی اجتماعی است و در ذات خویش، انسان  .یعنی انتقال اطالعات از شخصی به شخص دیگر است

خلق برای هم ابزار انسان  تریناصلی و بشر نیاز به ابزاری دارددر راه برقراری این ارتباط، . باشدمیارتباط با هم نوعانش  هم اجتماعی او

بررسی چنین نهادی جدای از جامعه به سبب اجتماعی بودنش، تک بعدی و  .ستبوده و هزبان تا کنون نهاد اجتماعی ، یارتباطچنین 

له دستگاهی است نظام یافته از عالئم آوایی که ارزش آنها به وسی زبانتوان گفت که در واقع می .دود زیادی فاقد ارزش استتا ح

از طرفی  5.نمایندبرای ایجاد ارتباط بین خود از ارزش قراردادی این عالئم استفاده می گانوشنوند گاناست و گویند اجتماع تعیین شده

یعنی رابطة  .هم هست( matterبه عنوان ) و فیزیکی ذهنیهم زمان  .نماد و مفهومی است و با تفسیر معنا پیوند خورده است زبان ،هم

ای که در یا گنجینه( هانقش)ها از صورت ایمجموعه .گیرندبه هنگام یادگیری یک زبان فرا می افراد تک تکهمانی که  .بین معنا و ابژه

افرادی عرضه شده است که به یک جامعه واحد تعلق دارند و نظام دستوری مشخصی است که در هر مغز یا بهتر  اثر کاربرد گفتار به

در اینجا روی یک جامعة واحد که در واقع گروهی از افراد همسان تشکیل . بگوییم در مغز گروهی از افراد، به طور بالقوه وجود دارد

چنین خصلتی است که . باشدای میه استعدادهای زبانی آنها بصورت بالقوه واجد چنین ویژگیزیرا ک .کنمباشند، تأکید میدهندة آن می

که بین چنین کدهایی  تفکیک شده ساخت کدهای زبانی و روابط و پیوندهایی. دهدنظام دستوری آنها را ساخته و در زبانشان نمود می

 و   تصویر صوتی به مفهوم  signifiant دالدر اینجا . بط دال و مدلولنوعی روا .گرددمی ربا مکانیسم و فرایندهای خاص خود برقرا

از منظر زبانشناسی  .با وابستگی متقابل و دو سویه به همدیگر کندکه دال به آن داللت میو تعریفی  مفهوم   signifie مدلول

های متعلق به یک گروه کالمی یا نوشتاری بوده که توسط انسان های نشانهیا  آواهایک سیستم قراردادی منظم از  زبان؛ (ویکیپدیا)

ها و بواسطة چنین نظامی به کمک نشانه. شود به کار برده می ها اندیشهو  ارتباطاتای نمایش و فهم اجتماعی یا فرهنگی خاص بر

نمایاند؛ ارتباط بین معانی و تصورات ها تنها عامل بنیادی در آن که تا حدودی نقش آن را نیز باز میسیتسمی بودنش؛ به اعتقاد خیلی

-مجرای دهان خارج می شوند با تصورات صوتی فیزیکی که ازهایی که به عنوان معانی در ذهن متداعی مییعنی مؤلفه. باشدصوتی می

 ةخاصیت تجزی ،کند های قراردادی برای انتقال پیام متمایز می را از دیگر نظام انسان زبان خاصیتی که. آورندگردند، زبان را بوجود می

 و ، «م»، «شوه»، «م» ،«زوان» واژ تک پنجتجزیة اول به  در توان می را «شم مسیوزوانم وه» ة هورامیمثالً جمل .است دوگانة آن 

کنند و با شکستن به اجزای  عی میتدا ذهن در را معنی یک تنها اجزا این از کدام هر. کرد تجزیه را دوست دارم؛ مبه معنی زبان« مسیو»

 بسیط آوایی واحدهای به توان می را اجزا این دوم ةدر تجزی. اند ز لحاظ معنایی بسیطاصطالح ا پس به .شوند تر فاقد معنی می کوچک

 .تجزیه کرد ز، و، ا، ن، م را به چهار واج «زوانم» مثالً. کرد سیمتق

                                                           
زبان تنها به سبب . تواند آن را بیافریند و نه آن را تغییر دهدزبان، بخش اجتماعی قوة ناطقه و مستقل از فرد است که به تنهایی نمی»از طرفی به اعتقاد دو سوسور .  5

زبان نظامی از . زبان ماهیتی همگن دارد، در حالیکه قوة ناطقه ناهمگنی خاص خود را داراست. یابد که میان اعضای جامعه بسته شده استقرارداد موجودیت می نوعی

آنچه اجتماعی است از ( 5: سازند؛ عبارتند ازبه نظر وی، چیزهایی که زبان را از گفتار جدا می. «هاست که در آن پیوند میان معنی و تصویر صوتی، نقشی اساسی داردنشانه

 ( 22و  25، 5732دوسوسور؛ .  )آنچه بنیادی است از آنچه فرعی و بیش عَرَضی است( 2. رودآنچه فردی به شمار می
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از یک طرف دارای ساختمانی داخلی است، یعنی شبکه روابطی که اجزاء آنها را به هم متصل هر روزه با آن سروکار داریم، زبانی که  

باعث تمییز این دو از هم . کرده است و از طرف دیگر دارای معنایی است، یعنی ارتباطی که بین صورت زبان و جهان بیرون وجود دارد

آگاهی  ،های جهان بیرون داردقف شویم و به ارتباطی که زبان با پدیدهبه ساختمان زبان به درستی وا د؛ آنسان که الزم استشوآن می

توانیم در اینجا می. و روابط میان آنها ی مرتبط با همزبان به مثابه نظامی از واحدها، واکاوی و دریافت تحلیلیعنی به نوعی  .کامل یابیم

همانطوری که پیشتر هم . شناسی شناسی و زبان از نظر گویش نظر زبان  زبان به معنی اعم آن، زبان از :بازخوانی کنیمنظر مزبان را از سه 

آژیر  مثالً از این نظر. کند جامعه منتقل می هر نوع نشانه یا قراردادی است که پیامی را بین افراد یک  در نزد عامة مردم،زبان آمد، 

زبان شامل تعداد ، شناسی از نظر زبان. هستندغیره نوعی زبان های راهنمایی و تابلوزنگ ساعت، ، در خانه، زنگ فانوس دریایی، اخطار

ها از طریق  نهایت جمله بسازد و این جمله تواند بی که می ای واژگانی استبه همراه ذخیره قاعده آوایی، معنایی و دستوری محدودی 

داریم که ساختاری ما  هورامیدر زبان  مثالً .دنگرد واسطه ارتباط بین افراد میدر نهایت آنها هم شوند و  دستگاه گفتار آدمی تولید می 

ی چیزرا مشخص کرده و این   ... و الیه نسبت به هم صفت و موصوف و مضاف و مضاف موقعیت مفعول و فعل در جمله، جای فاعل، 

زبان بوده و از آن بعنوان شناسان، مهمترین خصوصیت این خصلت زبان به اعتقاد خیلی از زبان .زبان گوئیم دستور که به آن می  است

یعنی چنان توانایی که طبق قواعد معینی و تعدادی محدود از واژگان، ساختن تعداد نامحدودی از . شودخالقیت نامحدود یاد می

ها از دانم که هر کدام از آنها میاز جمله( محدود یا نامحدود)ای از این پس من زبان را مجموعه»: چامسکی بر این باور است .جمالت

زبان را به  اًزبانشناسان عموم» (.4، 5732به نقل از باطنی؛ . )«ای عناصر محدود تشکیل شده استنظر طول محدود است و از مجموعه

رود و برای ایجاد  های مغز انسان به شمار می کنند که جزء توانش های مجرد و ذهنی تعریف می ای از نظام ی پیچیده صورت مجموعه

همانطور ( 52، 5731حق شناس؛ ) .«ی مجرد و غیر مادی است بنا بر این تعریف، زبان یک پدیده. آید اد بشر به کار میارتباط بین افر

در تمام تعاریف برخی نکات مشترک و بعضی دیدگاهها . اندکه تا کنون مشاهده گردید، زبان را از دیدگاههای گوناگونی تعریف کرده

زبان یکی از وسایل ارتباط میان افراد بشر است »: معتقد است به نقل از تعریف آندره مارتینه نجفیدر تعریفی دیگر . باشندمتفاوت می

آید دارای محتوایی معنایی و  شود و به واحدهایی در می ای دیگر تجزیه می ی آدمی در هر جماعتی به گونه که بر اساس آن تجربه

که تعداد آنها در هر « واج»شود به نام  به واحدهایی مجزا و متوالی تجزیه می، این صورت نیز بار دیگر «تکواژ»صورتی صوتی به نام 

تعریف زبان به در  واقع،  (77، 5731نجفی؛ ) .«زبانی معین است و ماهیت و روابط متقابل آنها هم در هر زبانی با زبان دیگر تفاوت دارد

این . مقدور نیستکه در این وادی به تحقیق و کنکاش مشغولند؛  باشد اندیشمندانیی زبانشناسان و دیگر  نحوی که مورد قبول همه

علمی خاص خاص توان به یک قلمرو  ی آن را نمی ای است که مطالعه ی بسیار پیچیده زبان پدیده. شودخود زبان ناشی می ذاتاشکال از 

از . آن نگریست یا آن را مورد تعریف قرار داد توان بهو از زوایای متفاوتی می های فراوان است دارای جنبه به همین سبب. محدود کرد

، پایگاه اندیشه و عقالنیت، ی بیان افکار از دیگر سوی وسیله. (نقش اجتماعی آن). ی ارتباط بین افراد جامعه است یک طرف وسیله

-، ویژگی(54و52، 5731طنی؛ با) در نهایت به باور باطنی .های بنیادی سازندة هویت استزیربنای ملیت و یکی از ارکان اصلی و پایه

  .قراردادی بودن، عدم وابستگی به محیط، ساخت دوگانه و خالقیت :باشندهای برجستة زبان بطور خالصه به شرح زیر می

آید؛ در نگرش مینیز همانطور که گذشت و در پی  .باشدالزم به یادآوری است که، تعاریف یاد شده از زبان به معنای اعم آن می 

زیرا که بنا به ویژگیهای ویژة . گیردای بندرت بصورت تنها و مجزا مورد کنکاش و بررسی قرار مینسبت به زبان، چنین پدیده نگارنده

زبان، عموماً و بایستی در بررسی این امر، روابط، اثرات و عملکرد آن را بر ملیت، فرهنگ، هویت، روان قوم و حتی تشخص اجتماعی فرد 

 . داری دارد؛ مورد مداقه قرار دادة معنیکه قطع به یقین رابط

 

 اهميت زبان

ای شده ای است که در کلیه ادیان الهی به حفظ و حراست و ارزش نهادن به آن تأکید ویژهاهمیت و پایة زبان در نزد مردم تا اندازه 

این اندازه اهمیت دارد که موضوع یک علم  که زبان در زندگی فردی و اجتماعی ما تااند در زمانة حاضر هم به این مهم پی برده. است

و رشد در حال و به سرعت  سر برآوردههای علمی شناسی نوین با شیوهزبان ست کهاز این رو هم باشد و شناسیبه نام زبان مستقل

های مهم و اساسی  ناگزیر است تا حداقل زبان که کند زندگی می ای، عصر و دورهبر این باورند انسان در محیط بسیاری . شکوفایی است

اهمیت زبان یکی از مسایل عمده و  بحث .بفهمند هایشنیازمندیرفع خاطر حل مشکالت و  چون زبان مادری، ملی و بین المللی را به

ای فراوانی در میان ملل هضرب المثل. قرار داشته است اندیشمندان و عامة مردمبحث برانگیز بوده که همواره مورد توجه بسیاری از 

روو زوان سه»، «تم سالمهرهم، سهزوان بازه»هورامی  هایضرب المثل. مختلف در خصوص اهمیت و جایگاه با ارزش زبان وجود دارند

از همین  «وه ئامانشتهههزوانی شیرین به»، «نه؛ یا مارا یا بلبالمهزوان ده»، «نهمهزوانش نیا ده»، «رهیرهزوانش چزیا ئه»، «ره ملوراسیه

در  . ستها انسان و آن هم ویژة زندگی اجتماعیمختص  ة ارتباطی،وسیلبعنوان زبان . رسانندبوده و اهمیت و جایگاه زبان را میموارد 
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زند و از هر گآن را  و کنندکوشش میآن از هر طرق ممکن،  ارتقای، بخاطر حفظ و واقفندکه به اهمیت زبان انسانی  جوامع متمدن

روزهایی وقوع وقایع متعددی از جمله نامگذاری  .نمایند می ریزی اصولی و علمی در راه تقویت آن تالشبدور داشته و با برنامه یتخریب

ای ، نشان از اهمیت، تمرکز و توجه به اهمیت زبان به عنوان جلوه 7روز جهانی زبان ،2های اروپاسال زبان، 5مثل روز جهانی زبان مادری

بخاطر همین گرایش روز افزون اهمیت توجه به زبان بود  .در سطح ملی و بین المللی است هویت فرهنگی، آزادی بیان با زبان مادری از

ها وسیلة تفاهم میان زبان تمام .داندآمیز نمیرا برای چنین روندی مبالغه( 55، 5731کریستالر؛ )« انقالب»که والتر کریستالر واژة 

، مانند نفس کشیدن، غذا خوردن، آب کنندتکلم میهایی که به آن زبان و برای انسان ها بودههستند که گویشور آن زبانهایی انسان

 .دگیرنشان به غذا کار میبا همان زبان خاص خودشان از گرسنگی و احتیاج انساناطفال حتی . نوشیدن و لباس پوشیدن اهمیت دارد

-های اجتماعی تأثیر می از دگرگونی است که زبان واقعیتی اجتماعی و نظامی وابسته به فرهنگ جامعه اینها همه نشان از آن دارند که

و  ما تصورات ذهنی هست وآن نیز  ةبلکه تعیین کنند ،سازد را منعکس می ة آدمیاننه تنها تجرب گویند، زباناز این روست که می.پذیرد

 .های ذهنی ی ایده سازنده یعنی نوعی .کند می جهان را به ما تحمیلدرک و شناخت ما از جزئیات 

مضامین ذهنی نه از طریق »: های پیش از جنگ دوم جهانی در آلمان، بر این باور است کهوالتر بنیامین، اندیشمند و منتقد بزرگِ دهه       

 در عصر حاضر .ذات زبان تأکید دارد چنین امری بیش از پیش بر اهمیت. (25، 5735بنیامین؛ . )«شوندزبان، بلکه در زبان متجلی می

با دیگران ارتباط  .کند با زبان خود فکر می انسان .دشو مشخص می ها و مطبوعات و انواع ارتباطات خارج گروهیة رسانهاهمیت زبان در عرص

موجودیت انسان  ،اگر زبانی نباشد در واقع این بدین معناست که. دهدآن شکل می ةشخصیت و هویت خود را به وسیل حتی و کردهبرقرار 

قالب و های فکری و  ها، چهارچوب ها، عواطف، دشمنی ها، نگرش ای است که در خود ارزش زبان همچون گنجینه. کند نیز خاتمه پیدا می

ها و عدم  سوءتعبیر باعث ریشه دواندن اجتماعی در جامعه، یک گروه، فهم و درک معانی زبانی عدم شناخت .تافکار را جای داده اسساختار 

و احساس در جمع بودن افراد یک جامعه  ، درک متقابلسازی  فکرتواند در فرآیند هم طور که میهمانچنین امری  .ددرک متقابل شو

همانطور که این مفهوم  .باشد المللی بین یا ملی عرصة در ها تفاهم سوء و اختالفات ایجاد عامل تواند می هم دیگر طرفی از باشد، تأثیرگذار

از زبان خلف  ایهبا فرمان خائنان .ای نسبی و نسبت به دو جامعة مختلف، متفاوت خواهد بوددر اخالقیات نسبی بوده در اینجا هم تا اندازه

اى  ان زبان پختهلقم .تهیه کن  بهترین غذاى دنیا را برایم: گفت رالقمان  یمالک: گویند  .در حلبچه شیمیایی شدند گناه انسان بى هزارانیزید، 

زبان بهترین : از لقمان پرسیدمالک . اى تهیه کرد زبان پختهباز هم لقمان . بدترین غذاى عالم را برایم تهیه نما :امر کردند. براى خواجه آورد

در  .ضو استآرى؛ زیرا سعادت انسان در صالح و تقواى زبان و شقاوت، بدبختى و هالکت بشر در کج روى این ع: و بدترین غذاست؟ گفت

 . شوداینجا منظور نه خود عضو گوشتی زبان، که کارکرد و پیامی است که بواسطة زبان منتقل می

 تعاریف علمی زبان، گویش، لهجه
باشد ی میمتفاوت متنوع وهای وجود نه یک زبان که زبان ،شودهای مختلف انسانی دیده میجوامع و فرهنگ چیزی که اکنون و در 

هایی از این دست که فالن زبان آیا است و پرسش زیادیهای زبانی، زمینه ساز بحث هایتفاوتاین . متعلق به قوم و ملیتی استکه هر یک 

مطرح و نیز در میان عامة مردم جامعه شناسی زبان در لهجه است یا گویش یا اصوال زبان چیست و لهجه یا گویش کدام است، همیشه 

های بندی گونهدر زبانشناسی برای طبقه .عی مهم، پیچیده و مناقشه آمیز در مباحث روز علوم اجتماعی نیز استزبان البته موضو. اندبوده

ای و توالی این صداها که زبان دستگاهی است نظام یافته از صداهای حنجره» بطور عام .رودهای زبانشناختی به کار میمالکاصول زبانی 

. «دهدفهرست کاملی به دست می شود و از اشیاء، وقایع و انواع تجارب تقریباًاجتماع به کار برده میبرای ایجاد ارتباط بین افراد یک 

شناس توصیف ساختمان و نحوه کارآیی در این صورت زبان ؛را برای زبان بپذیریم مذکور تعریفبر آن باشیم که اگر (. 55، 5731عاصی؛ )

مباحث زبان، گویش، لهجه و حتی  .کندبطور علمی زبان را تعریف و کارکرد آن را توجیه می شناسییعنی زبان .را بعهده دارداین دستگاه 

 .بندیی از انواع گوناگون زبان در اجتماع است دست یافتن به طبقه ها بیشترو هدف از آنشوند شناسی زبان مطرح میگونه بیشتر در جامعه

تواند بی  معنایی و دستوری است که همراه تعداد محدودی واژه می ی آوایی،قاعده ی زبان شامل تعداد محدود»از نظر دکتر ایران کلباسی 

مفعول و فعل را در جمله  مثالً در زبان هورامی، قاعده و قوانینی داریم که جای فاعل، . (کانون ادبیات ایرانکلباسی، . )«نهایت جمله بسازد 

موارد ذکر شده در هر زبان را به همراه جای . کندالیه نسبت به هم را تعریف میمشخص، شیوة قرارگیری صفت و موصوف و مضاف و مضاف

-دارند؛ می هایی که در زبان هورامی وجود چنین ساختاری به همراه واژه. گویندحروف اضافه، حروف ربط، قید و غیره دستور آن زبان می

تلفظ کالم هم در  ةنحو بوده وتلفظی و آوایی کالم  خصوصیات ةبرگیرنده کلی رد هلهجبنابراین با این تعاریف،  .نهایت جمله بسازند توانند بی 

مقایسة تلفظ هورامی واژة . نیز بیشتر خواهد شدهای تلفظی دگرگونی تفاوتسطح فردی و هم جمعی، لهجه بوده و مسلماً با افزایش افراد، 

                                                           
1 . International mother tongue day 

2 .  European year of languages 

3 . World language day 
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ة در واقع لهجه، زیرمجموع. باشدبا همدیگر موید همین مطلب می های هورامانقند، سنگ و صدها واژة دیگر از این دست، در کلیة بخش

-گویشهمانطور که پیشتر نیز آمد؛ . باشدفرایند تعریف میاما برای شناخت و توصیف یک گویش، بررسی لهجه فقط بخشی از . گویش است

 ،فرهنگی قواعد و آداب و رسوم تحت تأثیرها گویشاز طرفی . نیز تفاوت دارند خصوصیات دستوریها نه تنها در لهجه بلکه در برخی لغات و 

های های دیگر، سن و تفاوتاجتماعی، میزان سواد و تحصیالت، رشته تخصصی، آشنایی افراد با زبان -طبقات اقتصادی، فاصله جغرافیایی

شمارند که در مناطق زبان معیار می ای پست و نادرست ازگویش را گاه به غلط، گونه» .باشندنیز مینسلی، مذهب و تعدادی عوامل دیگر 

ها را نیز باید زبان به شمار آورد، اما چون زبان رسمی نیستند، نام زبان بر آنها شناسی گویشدور افتاده رواج دارد، در حالیکه از دیدگاه زبان

هایی با یکدیگر توری و واژگانی تفاوتهایی از آن زبان هستند که از لحاظ آوایی، دسهای یک زبان در واقع گونهگویش. شوداطالق نمی

-استور توانت می (.5، 5731فتحی،؛ . )«نامندها را لهجه میاگز تفاوت میان دو یا چند گونه از یک زبان صرفاً آوایی باشد، آن گونه. دارند

ختلف، آن است که به خود آنها متوسل کنند یه به دو لهجة میگانه راه مطمئن برای اینکه بدانیم آیا دو تن به یک لهجه گفتگو می»: گوید

اسی، مجموعه شنزبان. )«ساکنان محلی، یگانه معیار تشخیص دو لهجه یا دو زبان از هم هستند»: و یا اورتل بر این باور است، که« شویم

 آن جز و هازبان برخوردفرهنگی،  سیاسی، تحت تاثیر عوامل جغرافیایی،حیات خویش، در طول تاریخ  یهر زبان(. 573، 5731مقاالت؛ 

گویش و  را مختلف هایصورت گونه و این. شودمی پدیدار آن از متفاوتی هایصورت نتیجه در که گرددمی فراوانی هایدگرگونی دستخوش

بایستی زبان چنین زبانی . باشد باید واجد ویژگی خاصی  گویند،از نظر سیاسی آن چیزی که به آن زبان می .نامندآن زبان میهای جهله

. مانند زبان فارسی در ایران و کردی سورانی و کردی کرمانجی در اقلیم کردستان. داشته باشد رسمی یک مملکت باشد، یعنی قدرت سیاسی

با یک  یک نفر ژیواری. ها نیاز به آموزش نداردهای آوایی و تا حدود اندکی واژگانی دارند و فهم آنتنها تفاوت  های هر گویش معموالً لهجه

شود، اگر می   شود، ولی همین فرد ژیواری وقتی با گویشور سقزی یا بانه و یا بوکانی روبرو تواند هم صحبت ژنینی به راحتی می داریانی یا 

ا در های ایرانی، تعاریف زیر رشناسی زباندبیر مقدم در جلد اول کتاب رده. گرددمی نخواهد از زبانی میانجی استفاده کند، دچار مشکل

 :خصوص اصطالحات مورد بحث بصورت زیر ارائه داده است

یعنی هر گاه نخواسته باشیم خود را . توان آن را به مثابه اطالقی کلی به کار بردکه میاصطالحی است خنثی و پوششی : (variety)گونه 

 . راهگشاستکنیم؛ اصطالح گونه ( از مجموعه اصطالحات مورد بحث کنونی ما)مقید به یک اصطالح خاص 

  5.دو گونة زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل ندارند :(language)زبان 

، (phonetic) های آواییدو گونة زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند، اما در عین حال بین آن دو گونه تفاوت :(dialect)گویش 

 . وجود دارد (grammatical) و دستوری (lexical) ، واژگانی(phonological) واجی

های آوایی و واجی دیده دو گونة زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند، اما در عین حال بین آن دو گونه تفاوت :(accent)لهجه 

شهری کرد )مهاباد سال است در  21ساله که 41 (هورامی زبان)ای نودشهیک  ؛بر این اساس. (27، 5732دبیر مقدم، جلد اول؛ ) .شودمی

چنان به وی هم ةاما لهج ،کندمیاستفاده ن نودشه رایج زبانیدیگر از اصطالحات  اشمهابادی، هنگام صحبت با دوستان کندمیزندگی  (زبان

گویش  ة هورامی یا حداقلبا لهجزبان کردی و آن هم گویش مکریانی را لذا وی . دارد هورامی بودنهایی از احتمال زیاد حداقل نشانه

 اما. کنداز طرفی هم فرد مهابادی با زبان، گویش و لهجة خاص خود در برخورد با مخاطب فرضی ما صحبت می. کندصحبت می 2اینودشه

تعارفات  ت،یعنی آن تعداد اصطالحا. کندصحبت می اینودشهبا اقوام و دوستان خود به گویش در مواجهه کند هر وقت به دیار خود سفر می

-تفاوت کاربرد در عمل زبان هورامی و کردی و گویش و لهجه) .گیردرایج نیستند به کار می مهاباددر  را که نودشهات زبانی خاص و مناسب

 ایهای زبانی، گویشی و لهجهجهت فردی هورامی یا کرد زبان با فردی عرب یا پارسی زبان نیز به همین منوال تفاوت. (های آن دو زبان

در زبان عامه خیلی از در اغلب موارد چرا که  ؛فنی زبانشناسی است مباحثمختص  بحث در چنین مواردی، البته. باشدمحرز و آشکار می

بسیار  (ارتفاع)رزایی بهو  (پهنا، عریض بودن)پانای ، (ضخامت)گازره گوهای روزمره مثالً  فنی رعایت نشده و در گفت و چنین نکات دقیق

 ها بوده وچنین مواردی در تمام زبان. آوردمشکلی را نیز به وجود نمیدر حد محاورات و گفتگوی روزمره زاماً جای یکدیگر استفاده شده و ال

شناسی مد در اینجا تعاریف علمی و مورد پسند زباناما . گویش و حتی زبان نیز رایج است و دردسرساز نیست ،لهجه تعاریف مخدوش شدن

ها در بندی نکته قابل توجه در این زمینه این است که تقسیم. را رعایت نمود اصطالحات مذکوردقیق به کارگیری  الزاماً باید نظر است و

بندی خاصی  های شخصی بوده بطوریکه هیچ کدام از افراد مذکور بطور صد در صد روی یک تقسیم اغلب موارد ذکر شده بر اساس سلیقه

های زبانشناختی و غیر گزارهبا در نظر داشتن  .ها وجود ندارد ها و لهجهن گویشاتفاق نظر ندارند و در اغلب موارد نیز مرز مشخصی بی

؛ باشدذکر شده در متن و بسی عوامل و فاکتورهای دیگری از این دست که مجال پرداختن به تک تک آنها در این مقال نمی زبانشناختی

                                                           
 . با این تفاوت که ایشان معتقد است که بدون هیچ گونه آموزش و آشنایی قبلی فهم متقابل نداشته باشند. عین همین تعریف را نیز آقای محمدرضا باطنی آورده است.  5

 (5734سنندجی، . )چنانچه بر طبق آرای سنندجی قایل به گویشی جهت نودشه باشیم.  2
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ه خواندن آن به هر عذر و بهانه و دستاویز به هر مسلک و مرامی که باشد، و گویش یا لهج است دارکامل و ریشه زبانکهن یک  هورامی

 . آیدبر نمی باور بیمار و علمانیتی متحجر و دگم  جز از یکاجحافی بس بزرگ به ساحت علم و اندیشه بوده و 

 در باب چيستی زبان هورامی    
لهجه متفاوت بوده که  ن؛ هورامی زبانی کامل با چند گویش و چندی«تعاریف علمی زبان، گویش، لهجه»طبق تعاریف ارائه شده در مبحث 

بپرسید که چقدر از و روستاهای هورامی زبان  هاجالب آنجاست که اگر از ساکنین شهر .گردددر گسترة جغرافیایی هورامان بزرگ تکلم می

بلکه خود یک  کردینه یک گویش زبان  هورامیشوید که شوند، آنگاه متوجه میرا متوجه می شهر و روستاهای کردنشینهای اهالی صحبت

دانند که برخی میهای شرق، شمال، جنوب و غرب کردستان در تمامی بخشاهالی  تمامی .های متعددها و لهجهاست با گویشکامل زبان 

گی فرهنگی و حتی ههم ریشدر اینجا  .ستزبان مورد استفادة آنهاکنند که متمایز از صحبت می« هورامی»از افراد ساکن در این جغرافیا 

-، تا جایی که دو نفر صحبتآمدهمان طور که قبالً نیز . فهم مشترک معیار یک زبان بودن استکد اختصاصی زبان و گویش نبوده و  ملی

ها یا د، آن دو نفر گویششونمتوجه می ایی گویشی و لهجههابه رغم تفاوت ،و نه با توسل به ایما و اشاره های همدیگر را از طریق کالمی

فهم مشترک برقرار نشود، آن دو نفر با ارتباط و ها در حدی باشد که این تفاوتاین اما اگر . کنندمتفاوت یک زبان را صحبت میهای لهجه

و آن هم در جهت تمایز بین لهجه از دیدگاه مذکور را ی ختشنامهمترین معیارهای زبانبد نیست در اینجا  .کننددو زبان مختلف صحبت می

 :بصورت زیر بر شماریم( مد نظر این مقال بیشتر زبان فارسی و زبان کردی میانه)های خویشاوند و همسایه خصوص زبان هورامی با زبان

نه دارای نظام از این نظر هورامی در مقام مقایسه با زبان فارسی و کردی میا. (و دستوری آوایینظام )زبان متمایز بودن ساختمان  (5

 .باشددستوری کامل و مستقلی از حیث واژگان، نظام آوایی و فنوتیک و گرامر می

تعاریف علمی زبان، گویش، لهجه، با این  مورد اشاره در مبحث. توانایی سخن گفتن دو لهجة متعلق به یک زبان بدون آموزش (2

ط متقابل از زبان رسمی فارسی و در اقلیم کردستان با زبان توضیح که در هنگام تماس با همدیگر در ایران جهت تفهیم و ارتبا

توضیح اینکه در هر دو مورد هورامی زبان، زبان . گرددباشد، استفاده میکردی میانه که جهت هورامی زبانان هم زبان میانجی می

 . را نداردطرف مقابل را با آموزش یاد گرفته، اما مخاطب مقابل توانایی فهم و سخن به زبان مورد بحث 

این زبان  .دانند خود را دارای زبانی مستقل دانسته و می هاهورام ازمنة دور تا کنون،از  .های مورد مقایسهزباننگرش سخنگویان  (7

کرده و این نکتة عیانی زبانی گویشوران خود را بر آورده  نیازهایبدون کمک از واژگان هر زبان دیگری  به راحتی وقادر است 

 .داندهورامی زبانی آن را میاست که هر 

 های زبان درباره که مطالعاتی اغلب ؛ اما با این وجود، درقومی همواره با پیوندهای زبانی انطباق نداردملی و هویت هر چند در اغلب موارد، 

. است شده محسوب انیگور گویش از ای گونه هورامی زبان ،(5737 اشمیت جمله از) است گرفته صورت کردی مختلف های گویش یا ایرانی

 .باشدهای هند و اروپایی میهای گروه زبانزبان ترینکهناز  هورامیزبان  شناسان و قرائن موجود در این زمینه؛به اعتقاد خیلی از زبان

 عمیق احساس نیز و کردی زبان با زازا و گورانی همجواری رغم  به که دارند قرار ایرانی های زبان شمالغربی گروه در زازا و گورانی های زبان

 نزدیک خویشاوندی الجرم، و کردی زبان به زبان دو این انتساب در پژوهشگران از برخی کرد، ملت به داشتن تعلق در ها آن سخنگویان

در جغرافیای سیاسی هر  ای تاریخی است که به روح ملتی پیوند خورد است، اماهر چند هویت زبانی، پروسه .اند کرده تردید کردی با هورامی

بسیار  های دیگری در همان سرزمینیا زبان و تمایز آن با گویش ی خاصبه رسمیت شناختن زبان درمعادالت سیاسی مملکت و سرزمینی، 

باشد که  مانعی بر آن و کردی سورانی در اقلیم کردستان ، شاید قدرت سیاسی زبان فارسی در ایرانبعنوان مثال در این راستا. تاثیرگذارند

جالب آن است که این روند . ندهندتقلیل  آن را به مراتب پایین زبانیو  ندبه عنوان زبان بشناسدر اقلیم کردستان را زبان هورامی فرضاً 

آن هم به دالیلی چون فقدان  5خود شک دارند،  ی نیز در زبان بودن نظام کالمیگاه خود گویندگان بومی چنین زبانچنان قدرت گرفته که 

. های رسمی دولتی و خصوصیسانههای ارتباط جمعی، مطبوعات و ر، عدم استفاده در کانالبا قدرت و حجم انبوه تولیدات نوشتاریادبیات 

ز آنجمله گردد که اچندین ویژگی را جهت باستانی بودن زبان هورامی متذکر می« توصیف اجمالی زبان باستانی هورامی»سنندجی در 

 ( 3و3، 5734سنندجی؛ : )توان به موارد زیر اشاره کردبصورت گذرا می

 -rدر بافت میانی پیش از  aدر آغاز کلمه و  h–و  v ،-y ،-w ،-b–هایو واج ȇ ،ə ،ōهای حفظ واکه (5

 ی مجهولی فعل گذرا به مادهها در ریشة مادهوجود گردش مصوت (2

                                                           
  وسواس برای تشکیل هویتی یکپارچه .قیمت گزاف خالی شدن از وجود، خالی شدن از خود واقعی  همرنگی با خود، به و بنیادی جهت  وسواس بی پایه . 5

قالبی .  برای پاکسازی زبانی خویش و مستحیل شدن در هویت تازه  دو راهی تصمیم، وسواس اراده. بهای گریز از آزادی و انکار هویت خویشتن خود  به

 (211 ،5737امینی؛ ) .زعم  باور خویش دارای قدرت و تسلط  ری ناشکیل از وجود و بهناهمگون ازخود، تصوی
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در  gȃvدر هورامی،« گاو» gȃva: نمونه. در واژگان و حفظ صورت باستانی و آهنگین واژه( هجای باز)ی مصوتی تمایل به پایانه (7

 های کردیدیگر زبان gȃفارسی و 

 و نظام آهنگ گسترده و متنوع زبانی( دارای نقش واجی)ی تمایز دهنده وجود تکیه (4

 دارای کشش واکه با نقش تمایزدهندگی محدود (1

 تنوع ساختواژی  (1

 بسیار گسترده( فعلی)نظام صرفی  (3

 karᵭmȃهای غیر شخصی؛ مثل های فعلی پیچیده به جای قید یا همکرد فعلی و اعمال آنها به عنوان فعلاستفاده از ساخت (3

'nakəryȃ و ...  

که، باطنی به نقل از خانلری در خصوص توانایی زبان هورامی و بویژه در تعدد افعال و صرف آنها در مقام مقایسه با زبان فارسی، همین بس 

ها مکرر آمده است و آنچه در زبان اعم از آنچه در متن»فهرست افعال ساده، : گویدچنین می« فارسی زبانی عقیم»ای زیر عنوان در مقاله

در زبان هورامی، این در حالی است که (. 11، 5731باطنی، مجموعه مقاالت؛ . )5فعل وجود دارد 233فقط « رودمحاورة امروزه بکار می

البته الزم به ذکر است بنا (. 774تا  231، 5732سنندجی، . )رسدعدد می 5714لیست افعال ساده به همراه ریشه ماضی و مضارع افعال تا 

-رده؛ کهبطور مثال. )صورت فعلی وجود دارد 3به یک قاعدة موفولوژی این توانایی در زبان هورامی تا جایی است که جهت خیلی از افعال تا 

در تحقیقی دیگر . (یردهی، ونه کهردهی، پوه کهردهکه ی، پورهردهکه وهی، ئهردهی، پونه کهردهکه رهی، ئهردهکه نهی، ئهردهی، هور که

 (53، 5732سلیمی؛ : )اندهای زبان هورامی بصورت زیر مشخص شدهترین ویژگیتوسط سلیمی، برخی از برجسته

     «ر»و « ل»متمایز برای  (صامت)همخوان وجود دو  (5

 ها با هم در تذکیر و تأنیثجنس پذیری اسم، صفت، ضمیرهای اشاره و فعل در هورامی و مطابقت این مقوله (2

 مثل لوله و ملوان. های فارسی که احتماالً برای محققان این زبان زیاد روشن نیستمشخص ساختن هویت برخی از واژه (7

 rōĴyȃrفارسی میانه بعد از مصوت  zدر مقابل  Ĵهای باستانی در هورامی و از آن جمله؛ به کار رفتن ویژگیای از نمود پاره (4

 .به معنی بریز bemĴaخورشید و 

 کاربرد مصدر بی تغییر در ساخت فعل (1

 ...و ( مضاف الیه و صفت)های اسم مستقل بودن نشان وابستگی در وابسته (1

 (313تا  315، صص 5732دبیر مقدم؛ : )موارد زیر اشاره کرداندک توان به نظر دبیر مقدم میهای این زبان از از دیگر ویژگی

 فعل با فاعل بر اساس مشخصة جنستطابق  (5

 ȃ pyȃ ĉȃ bō?  (dȃxōm).در صورت وجود؛ قرار گرفتن در اول جمله. اختیاری بودن ادات استفهام (2

 مؤنث بعد از اسم قرارگیری حرف تعریف نکره و معرفه برای دو جنس مذکر و (7

 .روددر زبان هورامی بر خالف فارسی با عدد بیش از یک، اسم بصورت جمع به کار می (4

 .در زبان فارسی باشد، وجود ندارد« که»نمائی که معادل در این زبانة متمم (1

های فعل میانی های زبانههای جهان بیشتر دارای مؤلفآسیا و هم در مقایسه با دیگر زبان-های اروپاهورامی در مقایسه با زبان (1

 .قوی است

ها به، جه، پا، پةی و از پیش اضافه. ای است اما هورامی هم پیش اضافه دارد و هم پس اضافهزبان فارسی اساساً زبانی پیش اضافه (3

 .باشندمی... و در و  ȇnȇ،nȇ-ها پس اضافهو از ... 

  های ایرانی با دیگر زبانپیچیدگی کم نظیر نظام مطابقه در زبان هورامی در مقایسه  (3

 

 های کردیزباندیگر ارتباط زبان هورامی با 
سلطان »ورامی به عنوان زبان متون مقدس و به ویژه در دوران ه زبان و گزینش یارسانهای و باورهای کرد به دنبال گسترش آیین      

اکنون صدها متون مقدس آن  به همین دلیل هم د وفرا رسیده بو زباندر قرن هشتم، دوران شکوفایی این ( سلطان اسحق برزنجی)« سهاک

ورامی در سراسر جنوب کردستان ه زباناردالن،  صاحب قدرتگیری امارت با شکل ادوار بعدیدر . ورامی در دسترس استه زبانآیین به 

ورامی و ههای دیگر جنوبی تسلط یافت و صدها تن از شعرای لک و لر، و زبانی لهجه بر همه و گردیدگیرتر ایران و کرمانشاه و لرستان فرا

                                                           
مراجعه « 5712ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، جلد دوم، پیوست شماره یک، بنیاد فرهنگ ایران، »خوانندگان عزیز جهت مطالعة بیشتر در این زمینه به کتاب  . 5

 .نمایند
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خانای ». ورامی را مستقل و غیر کردی ندانستنده انهیچ کدام از آن ند، اما در هر حالسرود زبانبختیاری  شاهکارهایی به این  و حتی جاف

 :گذاردش صحه میخوی ورامی با افتخار بر کرد بودنبه زبان هدر مثنوی شیرین و خسرو « قبادی

 نرهکوردی جه فارسی بل شیرینته/ نرهکهن مواچان فارسی شهراسته

 ویشس به زبان ر کهن ههخفورهمه/ دکیشی دنیای بههئوران ی چیش، نه دهپه

 میندانا بزورگان کوردستان زه/ قل و دینجه الی عاقالن ساحب عه

 الم سهحفوز باقی وهمه پیش بووان/ مامفز کوردی کوردستان تهبه له

بایستی روابط تعاملی جدید با بازاندیشی دوباره و بازتعریف سازی دهند که عالوه بر روابط سنتی و تاریخی چنین کدهای راهنمایی نشان می

ها به طرق گوناگون و اغلب متفاوتی با همدیگر در ارتباط بوده و چرا که کردها و هورام. روابط کهن بر اساس مواضع برابر بنیاد نهاده شوند

بدین ترتیب پیوندهای آنان نزد افراد، گروهها و حتی جوامع خارج از حوزة نفوذشان به صورت بخشی از واقعیت ذهنی و کارکردی آنان 

. نبوده و نیستفارسی کردی یا از زبان هجه یا گویشی لبه هیچ وجه  هورامیزبان این است که  موجود واقعیتبا این اوصاف اما . درآمده است

حصر به فردی است های مندارای ویژگی همانطور که پیشتر نیز آمد، هورامیهایی دارند اما ز لحاظ دستوری و آواشناختی شباهتبا اینکه ا

ندارد و قبال نیز از سوی محققان بسیار بر آن حقیقتی که تازگی . دشودیده نمیو از آن جمله کردی و فارسی های ایرانی که در دیگر زبان

و فارسی را دو زبان کردی زبان مورد بحث را با های آشکار ، تفاوتهورامی زبانو توصیف نگاهی گذرا به کتب دستور . تاکید شده است

اجتماعی که وقوع آن غیر قابل احتراز ها تأثیری در جریان تحول از نظر ماتریالیسم تاریخی هم که بررسی شود؛ ارادة هورام .5سازدروشن می

البته واضح است که از نظر این قلم؛ چنین رویکرد و نظریاتی نه در تقابل با هم که بصورت موازی و در کنار هم . بوده است، نداشته است

 . ریزی بهتر و از آن جمله در حوزة زبانی؛ منجر شوندتوانند به سیاستگزاری و برنامهمی

یکی با در جوار آنها بوده و بواسطه نزد ها در طول تاریخکرد که هورامی رسوم و نیز خصوصیات ویژة ملی و روانشناختی ملتفرهنگ، آداب و 

ها پیدا کرده و مشابهت ؛ در طول هزاران سال تاریخ با همگرایی نزدیکی با هورامیاند با آنها ممزوج شده ...، داد و ستد فرهنگی و سرزمینشان

های  النهرین در دو سوی جلگه انگیز بین ای بهم پیچیده و ناشناخته از دل تمدن باستانی و شگفت مجموعه چنین فرهنگی. است فراوانی یافته

هایی اندک به  این تمدن کهن تاکنون بصورت شفاهی سینه به سینه و گوشه. باشدسرسبز و کوههای سر به آسمان کشیده زاگرس می

ته بصورتی پویا و زایا ره به در برده و تا حد امکان بدور از گزند عوامل خارجی باقی مانده است که باید صورت نوشتار از دل دورانهای گذش

فرهنگ و تمدن این کهن دیار بعنوان بخشی از تمدن بزرگ ایران  .ته و در حفظ و حراست از آن کوشیدبسان میراثی گرانبها نگه داش

اش و آداب و رسوم مبتنی بر خردی جمعی و  سیقی و عرفان گرفته تا ادبیات نوشته و نانوشتهباستان با زیرساختهایی محکم و استوار از مو

اش شایسته است که بیشتر از این مورد و اکاوی و جستجوی فرهنگ دوستان قرار گرفته و یکی از  نبوغی سازگار با طبیعت اهورایی

  .های خاطر هر هورامی زبانی باشد دغدغه

زیرا که از خیلی . باشدهای کردی چگونه، تا چه حد و از چه نوعی میست که ارتباط زبان هورامی با گروه زباناغلب این پرسش مطرح ا

ای است در از طرفی با وجود این ارتباطات دو سویه و علم به اینکه جزیره. باشندای میجهات دارای همبستگی و ارتباطات نزدیک و دوسویه

ات مخصوص به خود را داشته تا جایی که بعنوان زبانی مستقل در گذر از تاریخ پر فراز و نشیبش دریای کردی؛ با این وجود خصوصی

های کردی در گروه شمالغربی هورامی بسان گروه زبان زبان .موجودیت و استقالل خویش را حفظ کرده و به حیات خویش ادامه داده است

و به رغم احساس عمیق [ های کردیگروه زبان]و زازایی با زبان کردی [ هورامی]گورانی به رغم همجواری » . های ایرانی قرار داردزبان

توان این دو زبان را به زبردی منسوب دانست، چرا که ت خاص زبان کردی را متحمل ها در تعلق داشتن به ملیت کردی، نمیسخنگویان آن

اند و نیز بسیاری از شرق شناسان ا دیدی ناسیونالیستی در این باره قلم زدهاغلب پژوهشگران داخلی که ب( 111، 5733اشمیت؛ . )2«اندنشده

باشد و در کنار در حالی که زبان یکی از عوامل متشکلة ملیت می .اندهای اصلی زبان کردی تقسیم بندی کردههورامی را جزو یکی از لهجه

و در نهایت حس سخنگویان به زبانی در تعلق ترسیم آیندة مشترک آن عوامل فرهنگی، جغرافیای مشترک، آداب و رسوم، تاریخ مشترک و 

های بندی مستشرقان و دیگر پژوهشگران زبانای که تحقیقات و تقسیمبه نظر این قلم مهمترین نکته .باشنددخیل میداشتن به ملیتی 

مل به زبان هورامی، جغرافیای فرهنگی گسترده کردی را از مسیر اصلی خویش منحرف و در نتیجه گمراه کننده کرده است؛ عدم آشنایی کا

، وضعیت ناهماهنگ و پارچه ها بر اساس موقعیت جغرافیایی آنهاها و لهجهبندی زبانو در هم تنیدة آن با کردستان و مضاف بر آن دسته

بندیهای مذکور ، مبنای دستهشناسیاین در حالی است که بر طبق اصول بنیادین زبان. بوده است شناسی کردیهای زبانپارچة پژوهش

                                                           
استانی هورامی جهت مطالعة بیشتر در این زمینه رجوع شود به کتب؛ دستور زبان کردی هورامی فاتح رحیمی، توصیف زبان هورامی منصور سلیمی، توصیف زبان ب . 5

 های دانشگاهی در این زمینهمهدی سنندجی، جنس دستوری در زبان هورامی مهدی سجادی و خیل عظیم پایان نامه

های راهنمای زبان بارجوع شود به کتهای فعلی و از آن جمله؛ خصوصیات ویژة آواشناسی، صرف نظام اسمی، ضمایر شخصی و مادهتر در این زمینه جهت مطالعة بیش.  2

   312تا  334های ایرانی اثر محمد دبیرمقدم صصشناسی زبان، همچنین کتاب رده113و  113ایرانی به سرپرستی رودیگر اشمیت صص
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-تفاوت زباناگر از این زاویه به بحث بنگریم، . های مورد تحقیق باشدبایستی بر اساس آواشناسی، ساختمان دستوری و ذخیرة واژگانی زبان

الاقل در خصوص زبان ) ها زیاد استدر همه سطوح زبانی یعنی واژگانی، دستوری و آوایی است و آنقدر این تفاوت معموالًی مورد اشاره ها

ها خود از زبان دیگری متولد شده هر چند ممکن است این زبان .کندنمیکه امکان درک متقابل را فراهم  (های کردیهورامی با گروه زبان

اما با این  .باشند و در طول زمان با پذیرفتن تغییر و تحول بسیار، ضمن حفظ رابطه خویشاوندی به جایگاه یک زبان مستقل رسیده باشند

-تقسیم .حال در نظر بسیاری از زبانشناسان، معیار اساسی تمایز زبان و گویش توانایی سخنگویان اشکال مختلف در تفاهم با یکدیگر است

های کالسیک موجود در این زمینه که توسط کسانی همچون توفیق وهبی، استاد خال، عزالدین مصطفی رسول، جمال نبز، محمدامین بندی

نیز ... نی، کمال فواد، امام مردوخ، زبیر بالل اسماعیل، قناتی کوردو، محمد امین زکی علی رخزادی، فواد محمد خورشید و هوراما

انجام شده است که هر یک بنا به مقتضیات و از ... مستشرقانی همچون ارانسکی،  مکنزی، اسکارمان، مینورسکی، واسیلی نیکیتن و 

بندی که بر فارغ از نوع و شیوة تقسیم های کردی،ها و لهجهی زبانی از زبانهابندیدر تمام این دسته .اندهدیدگاهی این مهم را انجام داد

با اندک تغییراتی در افزایش و کاهش )بندی زیر نزدیک به تقسیمتقریباً مبنای پراکندگی جغرافیایی یا تمایزات زبانی بوده باشد؛ نتایجی 

 : گرددمشاهده می( هاتعداد دسته

 ...ای، هکاری، بایزیدی، بوتانی، شمدینانی و های جزیرهکرمانجی شمال با زیر لهجه (5

 ...های مکریانی، اردالنی، جافی و کرمانجی جنوبی با زیر لهجه (2

 های لری، لکی، فیلی و بختیاریلری با زیر لهجه -کلهری (7

 های هورای و زازاییزازایی با گویش و گورانی (4

ها جهت امروزه ، نتایج آنبندیی بر طبق معیارهای کالسیک و سنتی بودهگردد؛ بنا به دالیل زیر چنین دستهه میهمانطوری که مشاهد

 :باشدو منطبق بر واقعیات زبانی گروههای زبانی مذکور نمی کهنه و پراشتباه

های موجود ها نشده و تمام زبانباناشاره به گروه ز های کالسیکبندیتقسیمهای بر شمرده شده در بندیدر هیچ کدام از دسته (5

دبیر مقدم؛ )شناسی صرف این در حالی است که از نظر معیارهای مدرن زبان .اندبندی کردهای کردی تقسیمهرا جزو لهجه

های کردی و لکی بصورت جداگانه و تحت عنوان زبانی مستقل زبان هورامی، زبان( 117تا  145و اشمیت  313تا  133، 5732

   . شوندبندی میتقسیم

های کردی بندی جزو لهجهباشد، اما در این دستههمانطور که در جریان این مقال هم آمد، زبان هورامی زبانی کامل و مستقل می (2

 . آمده است

ها را ها داوری کرده و آنها بدون هیچ گونه عمقی نگری زبانی، صرفاً بر اساس حوزة جغرافیایی گویشدر معرفی لهجه و زیر لهجه (7

های یک زبان، بررسی بندی گویش و لهجهشناسی قابل قبول جهت تقسیمدر حالی که تنها معیار زبان. انددر یک دسته قرار داده

 .  باشدگرامر، فنوتیک و ذخیرة واژگان می

خان بدلیسی ی شرفتوفیق وهبی با پذیرش شیوه دهد؛ها با همدیگر مغایرت نسبی نشان میبندینوع تقسیم ،در برخی موارد هم (4

بعنوان مثال . های کوچکتر بر اساس مناطق جغرافیایی معرفی کرده استها به زیر شاخه، این شاخه(کرمانجی، لری، زازا و گوران)

و سنندج قرار داده کرمانجی را به دو دستة شمال و جنوب تقسیم کرده و کرمانجی جنوب را در مناطق اربیل، سلیمانیه، مهاباد 

. دانداین در حالی است که مینورسکی زبان سلیمانیه و مهاباد را شیوة زبان شرق و زبان سنندج را شیوة جنوب می. است

 ( 227، 5733خوشحالی؛ )

 .لری و کلهری دو شاخة جدا و دارای تمایزات فنوتیک و واژگانی زیادی هستند (1

-در حالیکه بنظر می. اندهای اصلی گورانی، هورامی را معرفی کردهبا همدیگر و از گویش ها گورانی و زازابندیدر خیلی از تقسیم (1

رسد گورانی بیشتر از آنکه یک زبان باشد؛ یک آئین و سبک خاص فرهنگی بوده است و اکنون هم گویشوری وجود ندارد که زبان 

 . خویش را گورانی بداند

های کردی به دولهجة کرمانجی شمالی و کرمانجی جنوب یا همین دو مورد و لهجهها های سنتی، گویشبندیدر برخی از تقسیم (3

شکاکی، های کردی بصورت؛ کرمانجی شمالی، میانه و جنوبی، ای اسامی لهجهیا انتخاب سلیقه. اندبندی شدهبعالوة گورانی تقسیم

که در خیلی از موارد برداشتی متفاوت از موضوعی واحد  در حالی... ورانی، بادینانی، کرماشانی، فیلی، باجالنی، شبک و زنگنه و س

  .بوده است

آوایی،  لوح، سیر ت(نیای زبان کردی مفروض)در خصوص زبان کردی مادر ( حداقل تا جایی که نگارنده بداند)متاسفانه تا کنون  (3

خص نیست که کدامیک از این ؛ مشواژگانی و لغوی آن مطلبی ذکر نشده است و تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده است
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. باشدمد نظر زبان هورامی، در جای کرمانجی میانه و در جایی دیگر کرمانجی شمال میدر جایی  .گروههای زبانی را مد نظر است

  .باشدزیرا که به استناد دایرة واژگان چنین مهمی براحتی قابل برداشت می

تازه که از  هایبندیدستههای کردی و زبان مورد بحث حقیقتی انکارناپذیر است، اما هر چند که پیوندهای زبانی زبان فارسی، گروه زبان

های زبان هورامی و گروه زبانباشد، میو نه در نظر گرفتن معیارهای فرهنگی و قومی قابل قبول شناسی و اسلوب علمی زبانصرف دیدگاه 

  . داندجدا از همدیگر میکردی را از همدیگر منفک کرده و سیر تحوالت هر کدام را 

 شناسی تاریخی زبان هورامی زبان
ای کردستان نسب خود را نه به های عشیرههای هورامان بر خالف بسیاری از خاندانبیگزاده»کنند که مردم هورامان نقل قول می      

اسکندر کبیر توسط بهمن پسر دارا، پسر  رسانند که پس از مرگای ایران زمین میپیغمبر اسالم بلکه به طهمورث کیانی شهریار افسانه

اسفندیار به حکومت هورامان نصب شد و مدعی هستند که این حکمرانی تا روزگار حاضر در خاندانشان بر دوام بوده و جز به مدت کوتاهی 

ها با زبان مختص به خویش، ها نه تنهوراماز این نظر، (. 513و 513، 5713ادموندز؛ . )«در نیمة نخست سدة هفدهم میالدی قطع نشده است

هنگامی که فردی هورامی زبان با افرادی دیگر از مناطقی . شوندکه با خصوصیات فرهنگی منطقة و سکونتگاه خود مشخص و متمایز می

مختلف با  هایدر تماس قرار گیرد، عالوه بر تجربة تماس زبان( های کردیتمام گروه زبان)های ها و کرد زباندیگر و بخصوص فارس زبان

های برون زبانی خویش ها جهت کارایی تماسدر این اوصاف، هورام. آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی متفاوتی نیز مواجه خواهد شد

تا از هر کدام از آنها به فراخور موقعیت  یابندنیز تطبیق  های متفاوتی؛ با یک کلیت و بدنة فرهنگی متفاوتناچارند عالوه بر تجربة زبان

های تاریخی و فرهنگی بسیار نزدیکی با اقدام و های دور تا کنون دارای تماسهر چند از گذشته. مقتضی به شیوة مناسب استفاده نمایند

اکنون و . اندهای فرهنگی مشترکی پیدا کردهبطوریکه حتی با آنها ممزوج شده و خلق و خوی و خصلت. اندملل همسایه و بویژه کردها بوده

ها از چنین منابع تسلط و ای و سهم ناچیز هوراممحلی و منطقه (nation- state)های هانی شدن و ظهور انواع دولت ملتبواسطة ج

-های درون گروهی خویش در چنان موقعیتشان محدود شده و به همین جهت در تماسهای برون گروهیقدرتی؛ استفادة زبانی در تماس

های مذکور؛ در از طرفی به دلیل همین نبود منابع قدرت و عدم بکارگیری زبان در موقعیت. دهندمیهایی نزدیکی و صمیمیتی خاص بروز 

کافی است در همین مجالس و محافلی فردی غیر هورامی زبان . گیردهایی به ناچار زبان مشترک دیگری مورد استفاده قرار میچنین تماس

 . هت برقراری ارتباط در موضعی برابر با زبان مقابل از دست دهدوجود داشته باشد تا زبان مذکور قابلیت خود را ج

ریخی این زبان را بررسی سیر تحول تا لهجه شناسی و ، زبان، گویشبرای تشخیص نیای بالفصل زبان هورامی بایستی از لحاظ تاریخی 

های زبان. قرار داردهای هند و ایرانی ة زبانر شاخد هورامیزبان شناسان، های غالب زبانبندیطبق قرائن و شواهد موجود و دسته .نماییم

و و ایرانی  هندی شاخة هند و ایرانی به دو شاخة . باشندمیهای هند و اروپایی مستقل از بزرگ تنة زبانکامل و ای  ایرانی، خود شاخه هند و

که در آن زمان ، اختالف زبانی و شرایط تحول تاریخی جدایی .گرددمستقل تقسیم می  چندین زبانهمان طریق به ایرانی آن نیز به  شاخة

-میشرقی و غربی های کنونی ایرانی به دو گروه اصلی پایة تقسیم بندی زبانشده است، مبنا و شرقی ایرانی آغاز  های غربی ومیان لهجه

های هر چند با توجه به ریشه .باشدمینو  ن دورةهورامی زبا زبانشناسان، به اعتقاد خیلی از زبان. است هورامی هازبانن ای  یکی از .باشد

از  ایآثار نوشته شده تا کنون 5!!باشدهای کهن ایران دارد؛ دورة نو جهت این زبان شبهه برانگیز میزبانی فراوانی که زبان هورامی در زبان

نتیجه تداوم زبانی و تغییرات تاریخی آن قابل سنجش و در و الاقل تا این زمان بدست نیامده و اگر هم باشد در دسترس نبوده  هورامیزبان 

مسایل و وقایع تاریخی . باشدمی!!( یا حداقل میانه باستان)گذشته  امروز تحت تاثیر و ادامة هورامی اما قطع به یقین هورامی. باشدرصد نمی

های ایرانی و از آن جمله یان تحوالت عظیمی در کلیة زبانایران و از بین رفتن ساسان اند مثالً با هجوم اعراب به در تحول زبان موثر بوده

در آغاز و حتی طول این دوره زبان هورامی برای مدتی طوالنی کنار گذاشته شد و زبان عربی بعنوان زبان دینی . هورامی نیز پدید آمده است

در ادامه با آمیزش . ها عقب نشستا حد کنج خانهیعنی زبان عربی زبان دین رسمی و آموزش دینی شد و زبان هورامی ت. جای آن را گرفت

هورامی را تحت تاثیر قرار داد و تغییراتی بویژه در سطح واژگان در آن به  و امتزاج با زبان عربیو استفاده در دواوین شعری تا حدی زبان

واژه سازی که  کرد و توانست با استفاده از قوانین ای و به حقیهای بیگانه مقاومت ریشه زبان هورامی در مقابل ورود واژههر چند   .وجود آورد

های بیگانة وارداتی واژه بسازد و در این راه خود را ساخت و زیاده از حد مستحیل نشد، اما با این  واژه در ذات خودش نهفته داشت؛ برای آن 

  و نماد هویت  شده  متجلی  هورامی  در زبان  هورامی  فرهنگ .وجود سایة چنین تسلطی هنوز که هنوزه در تنة زخم خوردة آن پیداست

ی متعلق به زبان  که  از این  ؛ زیرا گذشتهتام دارند  دلبستگی  هورامی  زبان  به  از این روست که هورامی زبانان.  است  سرزمین و مردم هورامان

  و ملتی قوم هر  فرهنگ  آیینه  زبان. اندبرده  گوناگون  های وشیخ  شیرینی مطبوع آناز  ند؛کن می  زبان  آن  را به  شانمراد  و ادای  خویش دارند

                                                           
های زبان هورامی را در بصورت مفصل ریشه« ...های اصیل زبان هورامی در زبان فارسی و کردی میانه و مایهبن»ای تحلیلی به زبان هورامی با عنوان این قلم در مقاله . 5

جهت مطالعة بیشتر رجوع شود به مقالة مورد بحث . )امداده های نشانهای هند و اروپایی و بویژه در زبان فارسی و کردی میانه و رد پای آن را در چنین زبانبرخی از زبان

 (551تا  33فصلنامة ژیوار صفحات 21و  53در شماره 
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  ستپویاو   زنده ؛باشد  داشته  توجهبذل اعتنا و   درخور  فرهنگی  که  هر قومیفلذا .  است  ملیتو زیربنایی   عوامل اصلیاز   یکی  و فرهنگ  است

کردستان بور کلی و   که  تغییر و تحوالت عظیمیو   تاریخ طولدر ن است که، واضح و مبره.  و بقاست  سزاوار زندگانیکه نه   نههم و اگر 

  خود عدول  ةاولی  اصالت  و از آن، متحول و دچار تغییرات آوایی و واژگانی شده دیده  آسیب  هورامی  ، زبان دهیاز سر گذران هورامان بطور اخص

ا زبان فارسی و تسلط رسمی آن بر آموزش هورامی زبانان در ایران و تبادالت فرهنگی ، مراودات تاریخی بدر ایران  عرب  استیالی.  است  کرده

ند و بود  و عللی  از اسباب انجامیده است یکرنگ شدن فرهنگیبدلیل نزدیکی قومی و فرهنگی به که گاه به با کردهای هم کیش و تبار عمیق 

در کردستان  دربار اردالن و بابان هورامی برای قرون متمادی زبان ادبی غالب زبان .اندت شگرفی کردهتحوال را دچار  هورامی  زبان  که هستند

. هایی از کردستان عراق تا اواخر مرزهای شهر زور و مناطق موصل بوده استکردستان، کرمانشاه، ایالم و بخش جنوبی شامل استانهای

 اصلی عامل ،به نظر راقم این سطور هورامی زبان خصوص اما در .اندرودهکرد، اشعار خود را به این زبان س ای که بسیاری از شاعرانبگونه

 بایدمی ،زبان هورامی مجموعة پیدایش و هورامی زبانان به آن بخشی و انسجامهویتعنصر  در زبان این گسترش و زایایی ،مانایی ،پویایی

کنند که مسکن اتحادیة قبایلی است به نام گوران و به زبانی تکلم میدر جنوب شرق سلیمانیه و منطقة کوهستانی داالهو در ایران » .بازیافت

کردستان شمال ظاهراً به شاخة ( یا دیملی)های زازا این زبان که به زبان گورانی معروف است مانند گویش. با زبان کردی اصل فرق دارد

ها؛ یکی از زبانشناسان به نام ریچ ظاهراً مردد قیافه ظاهری هورامبا توجه به طرز زندگی، سیما و . های ایرانی جنوب غربی تعلق داردزبان

های گورانی سخن ساکنان هورامان که هنوز به یکی از گویش. ها را کرد بداند یا گروه قومی دیگری به شمار آوردماند که آیا این گورانمی

انستند روایتی در میانشان جاری بود که کرد را برابر گوران قرار دمی گویند و در آغاز سدة کنونی هنوز خود را قومی جدا از مردم کرد می

اند و سرانجام این که های حقیقی است که همه چادر نشیندر حالی که منطقة کوهستانی کردستان مرکزی وطن اصلی و اولیة کرد. دادمی

، 5737برویین سن؛ . )«انداند تصرف کردهیکجا نشین بوده ای را کههای غیر قبیلهها به جنوب آمده و سرزمین گورانآنجا بوده است که کرد

و در را از هم دور نگاه داشته  و هورامی( تمام گروههای زبانی کردی)کردی  دو زبان از همهآنچه که بیشتر اما از نظر تاریخی  5(.514و 517

مشترک بین دو زبان  دخیل و لغاتبرخی  که بجزچرا  .باشدمی زبانجانبه بین این دو  تفهیم زبانی دو شکلمواقع جدا کرده است؛ 

ها در میان کردها و یا برعکس هوراممگر اینکه کردها در میان هورام ها  ،کننددرک نمی گفتار همدیگر را هورامی زبانو گویشوران کرد 

 .زبان هم دیگر را درک کنند تاباشند و یا بسان محور ژریژه و برخی از روستاهای ژاورود از قدیم و ندیم در ارتباط با همدیگر بزرگ شده 

قانونی معین فقط ممکن است نتیجة منشأ  روابط منظم میان دو یا چند زبان طبق قاعده و ذخیرة اصلی لغوی و، اشتراک قواعد دستوری»

هستة لغوی خویش را از آن  های منشعب قواعد دستوری وها از یک زبان اصلی مشترک باشد که زبانانشعاب آن و های مزبورمشترک زبان

 :آیداز مراتب فوق استنتاج اجتناب ناپذیر زیر به عمل می و نیای اولی به ارث برده باشند

این خود  ،ذخیرة اصلی لغوی داشته باشد عد دستوری وای باشد از لحاظ قواهای منظمی که تابع قاعدهچنانچه یک یا چند زبان مشابهت

گیرند که اهل فن ریشه می یاز زبان مشترک اند وشدهاز سر چشمة واحدی منشعب  دهد که با یکدیگر خویشی نسبی دارند ونشان می

شناسی نگارنده با کنکاش منابع زیاد زباندر اینخصوص . (23، 5733ارانسکی؛ . )«اندرا برای آن وضع کرده «نیا زبان»زبان اصلی یا اصطالح 

در باشد؛ شناسی و عنایت به اینکه این قلم خود گویشور زبان مورد بحث میو استفاده از شم زبانهای میدانی پژوهش معتبر در این زمینه،

ی با هم قرابت واژگانی فراوان و دهبو نیای مشترک و فارسی از یکبا زبان کردی زبان این که  بایستی متذکر شدتوصیف زبان هورامی  مورد

هورامی »؛ (4، 5737مکنزی؛ )به اعتقاد مکنزی  .باشدمیمستقل کامل و خود زبانی دارند، اما در عین حال همانطور که پیشتر نیز آمد؛ 

در  گاه متضادی و نظرات متفاوت. «ترین گویش این گروه باشدکه از همة آنها بهتر حفظ شده استگویشی گورانی است و شاید قدیمی

آن را در گروه  ،به فارسی یواژگانذخیرة این زبان را به دلیل نزدیکی  پژوهشگراناز  برخی .ه استشدزبان هورامی بیان اولیة منشأ  خصوص

 برخی بر این باورند .دانندهای شرقی و خویشاوند نزدیک زبان اوستایی میرا در گروه زبان آنبرخی دیگر  اند وآورده یهای جنوب غربزبان

است به دورة افعال در خود حفظ کرده  اسامی و های باستانی ایرانی در برخی ازرا که هنوز یادگاری از جنس پذیری زبان کهناین زبان که 

. «نه شمرده شودهورامی از جهات زیادی زمینة آن را داردکه یک گویش نسبتاً قدیمی ایرانی میا»به اعتقاد مکنزی . اندباستان مربوط کرده

 . (7، 5737مکنزی؛ )

 

                                                           
: داردها به ترجمة ابراهیم یونسی نیز آورده است و در ادامه اظهار میها و عربادموندز در کتاب کردها، ترک. عین همین روایت با اندکی تغییر را آقای سیسیل جی . 5

اما خود این مردم خود را از هر حیث کرد . گویند کرد نیستند که بدان سخن میکردی نیست و مردمی  [هورامی]گورانی صاحبنظران اروپایی عموماً بر این باورند که زبان 

اند شاعران دربار والیهای اردالن و نیز امرای بابان  ردهاین هم نکته شگفتی است که با این که بوتانی و مکری در کردستان شمالی و جنوبی ادبیات بزرگی پدید آو. دانند می

همین مطلب را (51، 5713؛ ادموندز. جی. )اند ای مهذبتر و متمدنتر از لهجة خشن گفتاری امری مذکور بکار برده را در مقام لهجه [هورامی]گورانی های خود  در سروده

های عراق و مردم ای های ترکیه، کاکه امروزه  قزلباش»: گوید هیم یونسی آورده است و در مورد حدود آن میابرا اب کردها و کردستان با ترجمهآقای درک کینان در کت

 (74، 5731کینان؛ ) .«کنند هورامان ایران و ساکنان نواحی مرکزی زاگرس تا جنوب شاهراه خانقین ـ کرمانشاه بدین زبان تکمل می
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 زبان مادری
 .نادان  بود ار صد زبان داند/ هر آن کو به زبان خویش درماند

هادن به این تنوع ن ارج البته صد و شناختن رسمیت به ،فهمیدناصلی  مساله ؛ امااستاغلب کشورهتنوع زبانی امری طبیعی در هر چند 

ک نوزاد در اینجا تاکید بر روی زبان مادری است چون این زبان، نخستین زبانی است که ی. جهان استزبانی به عنوان یک نظم طبیعی در 

برخی از پژوهشگران حوزة پزشکی  .دلیل عنوان زبان مادری به خود گرفته است به همین دقیقاً وشنود می ؛خوردوقتی از مادر خود شیر می

-گذارد چنین زبانی برایش تداعی میشنود و هنگامی که پا به عرصة وجود میبر این باورند که جنین انسان صدای الی الیی مادرش هم می

به نخستین زبانی  ن زبانیا اولیزبان مادری  .دهد و حامل فرهنگ ما به آینده است هویت ما را شکل میاز همان اوان کودکی این زبان، . شود

این زبان، نخستین زبانی است که در خانه و از طرف مادر در وهلة اول و در درجة . گیرد شود که کودک سخن گفتن به آن را یاد می گفته می

بهترین وجه صحبت زبان اصلی شخصی است که از زمان تولد آن را آموخته و به  این زبان،.  شوددوم بقیة اعضای خانواده به کودک داده می

در برخی از ممالک، اصطالحات زبان بومی، زبان . ای باشدبخشی از هویت خانوادگی و حتی شاید هویت زبانی چندین نسل خانواده. کند می

وت با زبان در برابر، زبان دوم زبانی است که هر فردی متفا. کند تا زبان اول او نخست یا زبان مادری بیشتر به زبان قومی یک فرد اشاره می

یعنی فردی در یک خانوادة دو زبانه و از پدر و . یکی نباشدی زبان مادر و پدردر یک خانواده ست البته ممکن ا .کند نخستش صحبت می

بعنوان . ممکن است زبان مادری مادر شما چیزی باشد و زبانی که او با شما صحبت میکند چیز دیگری. مادری غیر هم زبان متولد گردد

مادری هورامی زبان یا کرد زبان که در خانه با فرزندانش هورامی یا کردی صحبت کند، در حالیکه زبان خودش هورامی یا کردی مثال 

ممکن است زبان مادر و پدر شما . ای مادری کرد یا هورامی زبان با فرزندانش عربی، فارسی یا زبان دیگری صحبت نمایدیا در خانواده. نباشد

و یعنی زبانی که هر فرد بیشتر  5مادریزبان ؛ این تعریف با. شما جدا و در نتیجه آنها هم با همان زبان با شما صحبت کنند پیراموناز زبان 

شناسان و خیلی از انسان .کندها و تحصیل استفاده میدر خواندن و نوشتن، کار، ارتباط با دیگران، مصرف رسانه های دیگراز همه زبانبهتر 

تواند میهایی از این فرهنگ گوشهریزی درست، با یک برنامه. داردهر زبانی، فرهنگی را در دورن خود بان بر این باورند که فعالین حوزة ز

 .های بعدی باشدها مفید و درسی از گذشتگان برای نسلبرای زندگی همه انسان

ریزی و یا یک زبان خارجی با برنامه زبان دوم)آموزد  هایی که فرد بعداً و در بزرگسالی می زبان مادری در مقایسه با زبان شناسی عصباز نظر 

های مغزی  به طوری که دربسیاری موارد آسیب. کند یاشغال م قشر مغزجایگاهی متفاوت را در ( آموزش یا بدون برنامه و فراگیری در محیط

شوند در ( گیرددوم و زبانی که شخص در محیط و بواسطة ارتباطات فرا می)محدود ممکن است سبب اختالل شدید در یکی از این دو زبان 

؛ به همین ین نحو آن را متوجه می شوندبهتر تنها زبانی است که کودکان به زبان مادری .های زبان دیگر هیچ آسیبی نبینند حالی که مهارت

حداقل تا مقطع و سنین تحصیل به آن زبان  شناسان بر آموزش زبان مادری و بسیاری از زبانمتخصصان آموزش و پرورش و  دلیل است که

ند که نکمیثابت در سراسر جهان  ریزی زبانیشناسی زبان و برنامهانجام شده در زمینة جامعه تحقیقاتخیلی از . کنند تاکید میخاصی 

 .ها است از زبان مادری آن ها به کودکان، استفادهموثرترین راه برای آموزش مفاهیم و مهارت

که  .نامگذاری شده است یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادریسازمان علمی فرهنگی فوریه از طرف  25، برابر با هر سال روز دوم اسفند 

سال از آن روز بزرگ تاریخی در 51تنها . است ر کنفرانس یونسکو به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شدهاین نامگذاری د

البته،  صدها جلد کتاب و هزاران مقاله درباره حقوق زبانی و زبان مادری نوشته شده است و صداز آن زمان تا کنون،  .گذرد سازمان ملل می

روز جهانی زبان مادری بیش از هر جای دیگری، متوجه . ترجمه نشده استهورامی   از این هزاران به زبان انگشت شمارافسوس که هزاران 

موضوع بحث در کشور ایران و حکومت اقلیم کردستان که جمعیت هورامی زبان . ای هستند کشورهایی است که دارای تنوع زبانی گسترده

ای زبان هورامی را در هالهزبانی را اجباری کند، احترام و تنوع های  گزاری انینی که سیاستوضع قودر این راستا، عدم . در آنجا ساکن هستند

اگر نه  هورامی ش و ترویج زبانزیرا که بطور مثال با وجود چندین بار درخواست از حکومت اقلیم کردستان، آموز. از ابهام قرار داده است

                                                           
با این حال با عنایت . تر از زبان مادری بدانندباشد که قایل به تعاریف نو از زبان مادری بوده و اصطالح زبان نخست را با مسمیاین تعریف شاید در مقابل با نظر کسانی .  5

ر آن بار معنایی ه و عالوه ببه جایگاه و کرامت مادر و نقش تربیتی ایشان در آموزش و تربیت فرزندان و القای حس هویت و شخصیتی در تربیت و پرورش فرزندان و خانواد

 ،به آن زبان بهتر بتواندو  بداندبهتر از هر زبان دیگری  فردزبانی که این در حالی است که امکان دارد، . تر خواهد بودواژگان، بنظر راقم اصطالح زبان مادری بهتر و علمی

های مهاجرت، این همه ازدواجامواج بخصوص با این همه  .ه زبان مادری او نیست،زبان دیگری باشد کر خود را بیان کند و بنویسدافکات و اتر از همه نیتر و راحتدقیق

ممکن است زبان مادری شما چیز  ،پدریحتی زبان در نتیجه ترجیح شخصی و خانوادگی یک زبان به زبان مادری و یا  یا مخلوط، زندگی در شهرها و کشورهای دیگر

ان مادران هورامی زبانی که در خیلی از شهرهای کردنشین ایران و عراق امکان دارد به به زبان کردی یا فارسی صحبت فرزند .دیگری باشد و زبان نخست شما چیز دیگری

ترک زبانی که در خیلی از شهرهای  کردفرزندان مادران و نیز  .کنندصحبت می فارسیایران به زبان  فارس نشینزبانی که در خیلی از شهرهای  کردفرزندان مادران . کنند

 .کنندصحبت می ترکیبه زبان  ترکیه نشین
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فرهنگ آن و در نهایت، آن زبان را حذف ادامة چنین روندی با همین منوال، . که به نوعی در چندین پردة نسیان و ابهام قرار دارد غیرقانونی

 شانزبان مادری یج از حیطهارتا با کسانی که خ ندبه زبان مشترکی نیاز دار درست است که جوامع بشری. کندگروه زبانی را نیز نابود می

اما در عین حال حفظ و حراست از زبان مادری و کوشش در جهت رشد و اعتالی آن وظیفة همگانی و بار آن  .نداط برقرار کنهستند، ارتب

بر زبان بخصوصی و جلوگیری سهوی یا عامدانه از رشد و در شرایط سلطه زیرا که در غیر اینصورت، . باشدبدوش قدرت و طبقة حاکمه می

 .شود های سیاسی، اجتماعی، اداری و سازمانی حاکم می و در کلیه حوزه گرفتهقرار  واالتریدر جایگاه  حاکم، و طبقة، زبان گروه اعتالی آن

یابد و برعکس زبان تحت سلطه یا زبانی که به نوعی از چنین عمل و تقدس میو  شدهدر این شرایط، زبان مسلط، زبان رسمی دولت 

این همان . گیردفرایند زوال و پژمردگی بخود میجامعه بطن های اجتماعی و ساختاری در  رینابرابتحت تأثیر  شود؛کارکردی بازداشته می

زبان مادری به عنوان یک و نهادینه سازی مخالفت با آموزش  .امای از آن به عنوان آپارتاید زبانی یاد کردهنگارنده در مقالهچیزی است که 

 .است، از آموختن به زبان خود محروم شوند یکه زبان مادری آنها غیر از زبان رسمی کشورتواند باعث شود هزاران کودک  میآموزشی، ابزار 

و  یک جامعه دموکراتیک. رخ داده استیک جنایت یک روال عادی بخود گرفته است؛  در صورت وقوع چنین امری که متأسفانه هم اکنون

از چنین  اش،زبانی کلیة گروههای زبانی موجود در جغرافیای سیاسیباورمند به اصول حقوق بشر، با وضع قوانینی مدرن بر پایة حقوق 

زبان هورامی بسی نگران کننده و تا ایران نیز وضعیت اقلیم کردستان عراق و در در با کمال تأسف . دکنمیجلوگیری  شعلیه کودکان جنایتی

بیم از دست داده و تا حدودی  یشزبان خوبودن ی داعتماد و باور خود را به ارزشمندی و کاربر هورامی زبان،والدین  .معلوم استنا حدودی

همان طریقی که به آنها تحمیل را به های آن و ارزشبه همین دلیل زبان حاکم . وندبا آن بیگانه شهای آن رنگ باخته و رود که ارزشآن می

زبانی در آن سیمیالسیون آسیاست  به ثمر رسیدننشان از  طع یقین، وقوع چنین امریبه ق. کنندنیز به فرزندان خود تحمیل می، شده

 فرارا  دیگریهای زبان مادری و سپس زبان در ابتداکه کودکانی که  دهندمینشان   تحقیقات علمی. باشدمحدودة جغرافیایی و سیاسی می

که این روز نخستین از همان . ترنداند، موفقها پرورش یافتهاز کودکانی که در ابتدا به جای زبان مادری خود در این زبان یحت ،گیرندمی

در آن اطرافیانش که تنها وسیله پیوند با  هستند  درد آور است که در محیطی انبرای کودک، گذارندپای می ایبیگانه زبانی کودکان به دنیای

زبانی   ناتوانی رادلیل آن شاید  .داند و با آن بیگانه استآن را نمی. آن نرفته استکه او با فراخ خاطر به سوی  استشترکی زبان م، محیط

چنین مواردی در شهر مریوان، کامیاران،   .و در محیط خانه و نزد مادرش آموخته است زندگیاول سال  1در طول   که تاکنون یعنی بداند

و جهت کودکان هورامی زبان به وفور بوده و خوانندگان فهیم نیز حتماً مواردی را در تجربة شخصی ... سلیمانیه، حلبچه وسنندج، کرمانشاه، 

، اما قابل فهم نبودهبرای او  ،شوددر کالس درس و به زبانی دیگر توضیح داده می که  چرا چیزهایی ؛داند میکودک . اندخویش دیده

فهمد، این است که می. ها برایش جالب است ها و شنیده تهخندد و گفپرسد، می فرق دارد سوال می  ر زبانیاش که با او از نظ همکالسی

اش از و گاه حتی از ترس به ریشخند گرفتن زبان و لهجهها و سواالت خود غرق  در ترس او، اما مکالسی به دنیای کالس تعلق دارده

 . گیردانداختن تقصیر بر زبان مادری و عدم کارایی و کاربرد آن سایه میکم شکل رست او کمنادگیری نتیجه. گرداندپرسیدن سوال روی می

 زبان و هویت

-تشابهات و تفاوتدر نگاه اول هم،  .باشد مردممنبع هویت فرهنگی  ترینکلیدیتعامل اجتماعی، زبان  اشکال شاید در میان تمام 

و تعامل با پیرامون، بطور بنیادی متفاوت با  هر یک از ما به واسطة زبان خاص خود .دنگردمی آشکارهای فرهنگی با تعقیب عامل زبان 

هویت و برآورد  دیگری نیز برای سنجش  فاکتورهای اما در این میان. دیگران بوده و در نتیجه هویت یکدست شخصی و خاص خود را داریم

 هویت نتوانستهو تنگناهای پیش آمده در زبان  وارده خسارات که است شده مشاهده تاریخ طول در بارهاهمانطور که . و عقاید وجود دارد

با وجود ندانستن زبان کردی یعنی . گویندترکیه تنها به زبان ترکی سخن میردهای نیمی از کدر حدود  یتقریببطور . بردارد میان از را ملی

همواره در معرض باالترین حد خشونت از سوی دولت ترکیه  ردها در ترکیه توسط همین گروه انجام گرفته ومهمترین مبارزات ملی ک

-آفت بزرگ بررسی. نداشتگیری هویت نقشی در شکلآنچنان و زبان  ساختندرا میافکار انسان هویت او  پیش از انقالب فرانسهتا  .اند بوده

. ای بازیگوش استبمبی در دست دیوانه یا بچهسازی زبان است که بسان قرار دادن های زبان، ارتباط زبان و سیاست و در واقع سیاسی

ای و تاریخ مصرف گذشتة یک ملت و اما شعار کلیشه .شودهر ملتی نیاز به زبانی مشترک دارد که به وسیله آن شناخته میدرست است که، 

به باور این قلم؛ تجزیه و انشقاق یک زبان نه تنها راه حل مشکل نبوده و نیست که به نوعی سد راه و بجای برقراری ارتباط محکم و قوی 

هر . نشان دهنده هویت ملی مردم این کشور است فارسی و در اقلیم کردستان زبان کردی شمالی و میانهزبان  ایران در کشور .کندایجاد می

هایی مثبت برداشته شده قدم باشد و در این اواخرچند در ایران چاپ کتاب و انتشار مطالب به زبان هورامی در کنار زبان فارسی ممنوع نمی

رود که زبان هورامی در زیر چتر برادری زبان کردی میانه است، اما متاسفانه در اقلیم کردستان چنین مهمی هویدا نشده و بیم آن می

 زبان نشر و استفاده از جلوگیری های سهوی و عمدی برایممنوعیت و ایجاد محدودیت .اش وارد آیدضربات جبران ناپذیری بر پیکره

کما که برگزاری چندین . بوده است آنتشکیل  از آغاز اقلیم کردستان دولت های زبانیریزیو برنامه سیاست محور در همواره هورامی

های رسمی جهت جلوگیری از صحبت به عمدی در برنامه هایایجاد محدودیت. باشدکنفرانس سراسری زبان کردی مؤید همین مطلب می
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باشد، در حالیکه این مهم جهت زبان کردی میانه و کردی شمال و نیز حتی کلهری چنین نمی... ر جراید، رادیو تلویزیون و زبان هورامی د

هورامی  هویت بنیادی هاینشانه از زبان که آنجا همانطور که پیشتر نیز آمد؛ از... به زبان هورامی در مدارس و  نوشتن و ممنوعیت خواندن

 آن تلفیق یا و (سهواً یا عامدانه)هورامی زبانان  اصلی هویت بردن بین از سعی در هاسیاست استفاده از این با ستم مذکورسی باشد،زبانان می

ها خود را در تنگنا دیده و هویت زبانی خویش را این است که در چنین حاالتی، هورام .کندساکن در اقلیم می گروههای زبانی کردی سایر با

جغرافیای فرهنگی هورامان، از نواحی کرکوک و گرمیان گرفته تا  در تمام مناطقاجداد ما،  ی نه چندان کهنروزگاردر . در معرض خطر

بدیهی  .کرده استحل می هورامیبا زبان  ند تمام حوائج ارتباطی خویش را در حوزة زبانکردمیکه سفر لرستان و نواحی شمالی سارال 

-فرد درمی. کندهویت و خود اتکایی را تقویت کرده و فرد را از گوشة انزوا به بطن جامعه هدایت می است که علم به چنین گستردگی زبانی،

گره خورده  شبه زبان شو هویت ملت ش بودهمهمترین عامل پیوند معنوی، فرهنگی و تاریخی در بین مردمان ش است کهزبانیابد که این 

کند و متاثر از روابط این پدیده در بستر جامعه رشد می. همواره در حال بازسازی خویش استای زنده و پویا، زبان به عنوان پدیده .است

های ای فرصت عرض اندام در مقایسه با زبانهنگامی که زبانی در بستر جامعه. باشدپیرامونش میهای اجتماعی و علمی انسان و دگرگونی

چنین . گیردی معنوی و فرهنگی آن کم کم از هم پاشیده و در سراشیبی سقوط قرار میها و پیوندهادور و بر را نداشته باشد، شیرازة ارزش

هر چند در نگاه اول شاید زبان مشترک و هویت کردی  .دهدرا از دست می... زبانی دیگر امکان هویت بخشی، اندیشیدن، ساخت فرهنگ و 

اگر چنین رویکردی علمی و با در نظر گرفتن کلیة منتهی آب بریزد؛  گروههای زبانی کردیآتش اختالفات قومی میان بر  به معنی اعم آن،

قرار باشد ای که  به نیت تخفیف و تسکین اختالفات متعصبانه و نژادپرستانه رود ومیبه خطا مطالبات دیگر گروههای زبانی کردی نباشد؛ 

در اثر  .رودمیحال حاضر از آن هراس  آن چیزی است که در تر ازدر درازمدت ویرانگرتر و مخربمردم و سیاسیون مملکت شود، گیر  گریبان

ها در اقلیم هورام...  بی توجهی به زبان مورد بحث در اقلیم کردستان و آن هم تحت لوای زبان مشترک، زبان کردی، همة ما کردیم و 

  نوعی بیشتر به این مفهوم که .از آن تعبیر گردد «شوک زبانی»اند که بهتر است به عنوان کردستان دچار نوعی رخوت و استیصال زبانی شده

 زبان اطرافیان در یک جغرافیای مشترک بر  حاکم  اصول و ی حاکم بر زبان خودباورها از  انحراف یا  جدایی اثر در  بریدگی و  روانی  گسیختگی

توسط جامعة ،  با زبان متفاوتفردِ   ،اول  ماه یا سالچند   ولدر ط. کند بروز می  مرور زمان  به  مزمن بوده و  یشوکچنینی   عالئم. آیدبوجود می

در . دارند  با بیگانه  و مثبت  بسیار دوستانه  برخوردی  میزبان  جامعة  اعضای  مرحله  در این. شود می زبانی مسلط به خوبی تحویل گرفته

ها را بی اهمیت قلمداد کرده و بیشتر روی تفاوت. دهندو نمایش میآن را ابراز کرده . دانندبرخوردهای رسمی آن را از خود و گاه تاج سر می

  های ناهمگونی  زمان اما به مرور.  آیدمیانگیز  و هیجان  جالب  ای تا اندازه چنین امری از طرف فرد دارای زبان مهمان. نهنداشتراکات پای می

زبان   تدریج  فرد بهبا برآورده نشدن انتظارات زبانی زبان مورد نظر؛ د و نشو یم  نمایان  بیشتر های زبانی در کاربرد و در عمل زبانی و ارزش

به  افتد و بدنبال بدیلی مناسبفرد در فکر چاره می. گذاردنماید و بر فردیت و هویت آن تأثیر میمی  رخ  حقیقت،بیند خود را کامالً تنها می

های زبانی زبانی دیگر مستحیل گردد و یا به دنبال خود را کنار گذارد و در ارزش یا باید زبان .گردداز جامعة دوست طرد می مرور زمان

  اجتماعی زبانی و در نتیجة،  هویت  و کسب مشترک میزبان  زبانتر با  سریع  هر چه  انطباقیادگیری و   برای  در تالش. حفظ زبان خویش برآید

چیزی که هم اکنون و . پرداخت  جامعه  آن  زبان  فراگیری  ، باید به فراخور هویتِ ذهنی  شینق  و بازیافتن  بیگانه دوست یا  ای در جامعه  تازه

در برابر تفاوتها،   یگانگیب  احساس  بدون  آموزشی  چنین  که  یاد داشت  باید به  البته. باشندها در اقلیم کردستان در مواجهه با آن میهورام

 .گیردصورت می

 

 زبانیاعالمية جهانی حقوق 
  

حقوق زبانی از جایگاه مهمی برخوردار  روو از همین  شتهدا... اقتصاد، علوم و ارتباطات، سیاست، های محوری در زمینه  نقش زبان  

های ملی،  تعداد زیادی از اسناد نظیر پیش نویس کنوانسیون حمایت از اقلیت .اند بوده و تحت عنوان حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته

ها  ای یا اقلیت های منطقه های ملی، نژادی، مذهبی یا زبانی و منشور اروپایی زبان اعالمیه سازمان ملل درباره حقوق اشخاص متعلق به اقلیت

تا این نکته را منتقل نمایند که تمامی صاحبان هزاران زبان موجود در ها، در صدد آنند  به همراه مقررات حقوق بشری که سایر معاهده

هر چند تمامی این اسناد از نظر حقوقی الزام آور نیستند و  .جهان، از این حق بشری برخوردارند که به طور قانونی مورد احترام قرار گیرند

 هر چند. د که باید مطابق آن عمل شودنده های قابل اجرایی را شکل میاند، اما به هر حال استاندارد اغلب دارای الزامهای اخالقی و سیاسی

؛ است در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل پانزدهم قانون اساسی آمده، اما ایران اعالمیه جهانی حقوق زبانی را امضا نکرده است

ون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی اسناد و مکاتبات و مت. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است»

در  .«ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است های گروهی و تدریس ادبیات آن های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه استفاده از زبان

و حائز اهمیت آن در اینجاست که در عمل  اما نکتة ظریف. قانون اقلیم کردستان هم زبان کردی به عنوان زبان رسمی اقلیم آمده است
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تامین همزیستی صلح این اعالمیه به منظور با در نظر گرفتن این نکته که  .میانه و کردی شمال است و الغیر منظور از زبان کردی، کردی

 و هازبان همه به احترام و موقعیت ارتقاء و تشویق که شوند یافت عمومی اصولی بایستمیبنیاد نهاده شده و  های زبانیآمیز بین جمعیت

جهت آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان با اصول اعالمیة جهانی  ؛نمایند تضمین را خصوصی و عمومی هایمحیط در آنها اجتماعی کاربرد

برخی از مواد زبانی اقلیم کردستان، بویژه در و صرفاً جهت مقایسة وضعیت زبان هورامی در ایران و خالصه خیلی حقوق زبانی، در اینجا بطور 

 (سایت قوة قضائیه) :آوریماعالمیه را بر می

بایست که از همه شرایط الزم برای گسترش و اند و میهی مجزا برای درک و توصیف واقعیتهمه زبانها بیان هویتی جمعی و را (5

  .دو کارکرد برخوردار باشنپیشرفتشان در همه نوع فعالیت 

های بان رسمی دولت است و یا به طور سنتی برای مقاصد اداری و یا برخی از فعالیتزن، بر این مبناء که یک زباوان تنها تنمی (2

 . آورد بشمار «سرزمین خاص زبان» آنرا ت،مشخص در یک سرزمین بکار رفته اس فرهنگی

 بر بایستمی اعالمیه این در مندرجه حقوق ند،اگون در سرزمین واحدی مشترک باشهای زبانی گونهرگاه گروهها و جمعیت (7

  . ددمکراسی به حداکثر اندازه ممکنه تضمین گرد که شوند اعمال ایگونه به و متقابل احترام اساس

 .دکند بیاموزخود را که در آن زندگی می( زبان نیاخاکی)هر کس حق دارد که زبان خاص سرزمینی  (4

 بایستمی هستند، تاریخی( نیاخاکی زبان) سرزمینی خاص زبان یک از بیش دارای د،مقامات دولتی که در حوزه حاکمیت خو (1

فارغ از اینکه  سازند، منتشر و تهیه هازبان این تک تک به را، عمومی ماهیت دارای حقوقی و قانونی دیگر مقررات و قوانین همه

 . ههای دیگر باشند و یا نها قادر به فهم زبانمتکلمین به هر کدام از این زبان

 کمک زبانی، جمعیت سوی از خود فرهنگی افاده تشویق به ،گرددبایست در سرزمینی که در آن عرضه میآموزش و تحصیل می (1

 .نماید

 گویدمی سخن آن به زبانی جمعیت یک که زبانی توسعه و حفظ به د،شوبایست در سرزمینی که عرضه میآموزش و تحصیل می (3

 .رساند یاری

های زبانی گوناگون در بایست در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی و روابط آهنگدار بین جمعیتهمواره میآموزش و تحصیل  (3

 . دسراسر جهان باش

 تمام در مطالعه، مورد زبان عنوان به و رابط زبان عنوان به ن،های زبانی حق دارند در باره گستره حضور زبانشاهمه جمعیت (3

تصمیم  (بزرگساالن آموزش و دانشگاهی فنی، و ایابتدائی، متوسطه، حرفه ی،پیش دبستان) خود سرزمین در تحصیلی سطوح

 .دبگیرن

 .دبرخوردار گرد( زبان نیاخاکی)است هر کس محق است که از تحصیل و آموزش به زبان خاص سرزمین خود که در آنجا ساکن  (51

نیاخاک )تباطی در سرزمین خود های ارزبانشان در رسانهبانی از این حق برخوردارند که درباره درجه حضور های زهمه جمعیت (55

 هایرسانه چه ی،ها محلی و یا سنتچه این رسانه بگیرند، تصمیم آنها تولیدات انتقال یا و پخش متد گرفتن نظر در بدون ،(خود

 .باشند ،کنندمی استفاده ترپیشرفته تکنولوژیهای از که هاییرسانه چه و ترگسترده شمول دارای

 و برابر برخوردی و معامله از ارتباطی های رسانه در بایستمی ن،های زبانی در سراسر جهاهای همه جمعیتها و فرهنگزبان (52

 .شوند مندبهره آمیزغیرتبعیض

 .دهند توسعه و نموده حفظ آنرا ه،های افاده فرهنگی بکار بردهای زبانی حق دارند که زبان خویش را در همه فرممه جمعیته (57

یدادها و خدمات فرهنگی شان جایگاه ممتازی را در روهای زبانی از این حق برخوردارند که زبان خاص سرزمینهمه جمعیت (54

 نمودهای دیگر همة در و فرهنگی صنایعه، فرهنگ عام آرشیوها، ها،موزه تئاترها، سینماها، ویدئویی، هایکلوبا، هکتابخانه)

 .نماید اشغال( فرهنگی حیات
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