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 پوختە   

 یزمان ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل ەرپشد ەیناوچ ێوەزاری ش ڕۆڵی) یشانیناون ەب ێژینەوەیەتو  ئەم

 ۆمەڵەوەك ەكانیتاك ڕۆژانەی یانیژ  ڕووداوی و  ەتباب ەب ێوەندییانپ ڕاستەوخۆ ێوەزارەكان. زار و شیە(یداكورد

 ەكانزمان ەیوش ەرهەنگیف یندكردنەوڵەمەد ەل ەرچاوب ڕۆڵێكی ەییەكانناوچ ێوەزارەش یەئاشكرا ەیە،ه

 ەكوو  ەیەه ەوڵەمەندید ەیوش ەرهەنگێكیف ەبەرئەوەیل ەریشپشد ەیناوچ ێوەزاری ش یارەد ەبینن،د

 ەك یكورد یزمان ەیوش ی خاو  ەرەستەیك ەندانچ ەل ڕیەتیپ ێمانیسل ۆڤەری گ ەڕاستیناو  یكرمانج ێوەزارێكیش

 ەرهەنگیف یناساندن ڕوونكردنەوەو. یداكورد مانیز  ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل ەبێتد ڕۆڵی

 ەیوش یاكردنەوەیو ج ەكانوش ەكارهێنانیو ب ۆكردنگ ێوازی ش ەڕووی ل ێوەزارەكە،ش ەیوش ەوڵەمەندید

 یەنەل  ەڕووی خستن ەروەهاه ەكە،ناوچ ەكانیتاك ی ئاخاوتن و زمانپاراو  ەشەكانیب ەپێیب ێوەزارەكەش

 .یداكورد ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل ەرپشد ێوەئاخاوتنیش یاجیاكانیج

 ەرپشد ەیناوچ  ۆڤەری و  گ ەڕاستناو  یكرمانج ی زار  ەل ەكاننموون یكارییە،ش – ەسفیو  ێژینەوەكەتو  ڕێبازی 

 ەرەكیداس ەش یدوو ب ەسەرب ەرچاوەكان،س یستیو ل ەنجامو ئ ێشەكیپ ەل ەجگ ێژینەوەكە. تو ەرگیراون و 

دواتر  ڕوو، ەتەخراو  ەگشتیب رزمان و زا ەربارەید ەیەكپوخت یەكەمدا ەوەرەیو ت یەكەم ەبەش یل ەشكراوە،داب

 ێیەمداس ەوەری ت ەل ەروەهاه ڕوونكراوەتەوە،زماندا  ەزار ل ۆربوونیو ز  ەرهەڵدانس ۆی ه ەمدادوو  ەتەوەری ل

زمان  ێوانن ێوەندیپ ەمداچوار  ەوەری ت ەل ەروەهاه ە،كراو  یكورد یزمان ەكانیزار  یدروستبوون ۆیەكانیه ەباس ل

 ۆرەج یباس  یەكەمدا ەش یب ەوەری ت ۆتاك ەل ڕوونكراوەتەوە، ێوانیانن یاوازی ج ێنجەمدیشداپ ەتەوەری و و زار و ل

 ەرپشد ەیناوچ ێوەزاری ش ڕۆڵی یباس  ێژی در  ەب ەمیشدادوو  ەش یب لە .ەزماندا كراو  ەزار ل یاجیاكانیج

 یەكەمدا ەوەری ت ەل ەرەتاس ەك ەشێوەیەكب ە،كراو  ەكەدازمان ەیوش ەرهەنگیف ەدەوڵەمەندكردنیل

 ەرهەنگف ەربارەید ەیەكپوخت ەمدادوو  ەوەری ت ەل ڕوو، ەتەخراو  ەكەناوچ یایجوگراف ەربارەید ەیەكپوخت

 ەل ەروەهاه ڕوونكراوەتەوە، ەرهەنگف ەوڵەمەندكردنید یاجیاكانیج ۆكارەه ێیەمداس ەری و ەت ەل ڕوو، ەتەخراو 

 یپوخت ەب ۆرز  یشدواتر  ڕوونكراوەتەوە، ەرهەنگناو ف ۆب ەوش ەوەیناو  ەهاتن ڕێگاكانی ەمداچوار  ەوەری ت

 ەرهەنگداف ەوڵەمەندكردنید ەل ەییەكانناوچ ەزار  ڕۆڵی ە،كراو  ۆمەاڵیەتیەكانو ك ەییناوچ ەزار  ێوانن یاوازی ج

 ەرهەنگیف ێوەزاری ش ڕاكتیكیپ ەینموون ەمیشدادوو  ەش یب ەوەری دوا ت ەل ەروەهاه ڕوونكراوەتەوە، ەدرێژی ب

 ەكارهاتووەكانب ەرچاوەس یستیو ل ەنجامئ ڵەكانیخا ەب ێژینەوەكەشتو  ۆتاییك ڕوونكراوەتەوە، ەكەزمان ەیوش
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 یەكەم ەش یب  :پێشەکی

 زمان و زار : ەربارەید ەیەك. پوخت١-١

 یاریكراود ێكیزمان ێوەزارانەیزار و ش ەوزمان گشت ئ ەك ئاشكرایە

 یاری د ەندامێكیئ یشتاك ێدەكەن،پ ەیهاوزمانان قس ەك ەگرێتەوە،د

 ێتب ڕۆشنبیر یان ێندەوارخو  ەوانەیەل ەك ۆمەڵەكەیەتیك ەوادەیخان

 ێت،ب ۆستایانمام یان ەران،دادو  ەكوو  یشەییپ ێژێكیتو  ەندامیئ یاخود

 یارە،د یەوەئاخاوتن ێوازی ش ەب ۆرز  یگەرییەكیكار  كۆمەڵیش ەرتاكێكیه

 ەر،س ەخاتەد ۆری ز  یگەریەكیكار  ەهەمانكاتدال ۆمەڵیشك ی باو  ێوەیش

 ێوەزمانیش ەرەنجامیب ۆمەڵگاكانك ەل ەریەكێكه ێوەزمانیش ەروەهاه

 ڵبیقا ەناول ەرجەمیانس ۆمەڵك ەكانیتاك ۆیەب ۆیەتی،خ ۆمەڵگاكەك

و  یگەری كار  ەئەنجامیل ەوەتر  ەلیەكی. لكۆدەبنەوە یاریكراوداد ێكیزمان

 ەریەكەیانه ەك ەبندروست د ێوەزارزمان و ش ەیەكژمار  ێوانیانن ێكیكارل

خرما،  یف.)ناەیەه ۆی خ یاریكراوی د ێوەیو ش یبەتمەندیو تا یەتخاس

1987 :126.) 

 ەوئ ەپێیب یشزمان ۆمەاڵیەتییەك یاردەیەكیزمان د ەك ڕوانگەیەوە لەو

 ەشداب ێوەزاردازار و ش ەسەرب ێدەكەنپ ەیقس ەك یاوازانەیج ۆمەڵەك

 ۆڕانگ ەئەنجامیل ۆمەاڵیەتییە،ك یاردەیەكیزمان د ەك ەوتراو  ۆیەب ەبێت،د

 ەكارهێنانیب یو سنور  ەگۆڕێتد یادبوونیداو ز  ۆمەڵك ێشكەوتنیو پ

 ڕەنگدانەوەیزمان  ەمەشئ ەرەڕایس ەكات،د ەشەو گ ەبێترفراوان دەب

و  ەربڕیند یاوازی ج ەمەشب ێدەكەوێت،ت یاوازی ج ۆیەب ۆڤەمر  یری ب

 ەكردنقس یاوازی ج ێوەیش یشزار  ەیدادەبێت،زار پ ەروەهاه ەكردن،قس

و  ەربڕیند یاوازی ج ەب ەرەتاس ەگرێتەوە،تر د ێكیتاك ۆب ێكەوەتاك ەل

و  اڵوبوونەوەب ەگەڵل ەستپێدەكاتد ەكانكان و وشەنگەد ۆكردنیگ

 ی،شوان ڕەفیق.)ەكاتد ەشەگ ەكەزمان ەكارهێنانیب یسنور  یفراوانبوون

٦٧: ٢٠٠١.) 

 زماندا : ەزار ل ۆربوونیو ز  ەرهەڵدانس ۆی . ه٢-١

 ۆب ەتەوەیەكەوەن ەو ل ێكهاتووەپ ێوەزارزار و ش ەندەهاچ ەزمان ل بەگشتی

 ۆی خ یاریكراوی د ۆخێكیبارود ەریەكەیانه ۆیەب ەگۆڕێت،تر د یەكێكی

 ەكر.)بیاوازن ج یشدازار  ەشبوونیو داب ەیدابوونپ ۆكاری ه ەل ەیەوه

 ێكزمان ەره ەك ییە(. ئاسا٢٠: ٢٠٠٦ ەمین،ئ ەحم ێركۆو ش یعل ەرعوم

 ەوڵەمەندیید ۆی زماندا ه ەزار ل یبوون ەروەهاه ەبێت،ه ێكیزار  ەندچ

 یناو زمان ەو بچن ەبەربگرن ڕێگا یەك ەموویانه ەكانیزار  ەمەرجێكب ە،زمان

و  ێ بگر  ەلێنێكك ێویستپ ەگوێرەیب ێكزار  ەرو ه یكورد یەكگرتووی

و  ێتجودا بگر  ڕێگایەكیو  ەریەكەه ەوەكن ەخشێت،بب ەكەزمان ەب ێزێكه

 ی.)عبداملحسن بنەربەخۆس ێكیزمان ەب ێو بب ەوێتەوەدووربك یكدا مانیز  ەل

 ەوەیئ ەگاتەد ێوەزارانەش ەوئ ێوانن ەندێجار(. ه١٥٥: ١٩٨٧ ی،عل یسو 

بن،  ەربەخۆس یبەتمەندییەكو تا ەسڵەتخ ەندچ ەپێیب ەریەكەیانه

 یكەزمانەوەدا یەك ەل ەك ەوەشدائ ەگەڵل ێوانیانن ەكەوێتەد ۆرز  یاوازی ج

 ەوە،ئاخاوتن ڕووی  ەل ەكانتاك ەوتنەوەیدوورك ێكل ەئەنجامیل بن،هات

 ەهۆی ب ەمەشئ ەن،بگ ەیەكترل یئاسان ەناتوانن ب ۆمەڵگەكەك ەكەرانیقس

 ەكارهێنانیب یجوگراف ێنیو شو  ۆخبارود ەپێیب ەزمانان ێوەش ەوئ ەوەیئ

 ۆی خ ەربەخۆییس ەریەكەیانتا ه ەكەونەوەو دوورد یادەبنەوەج ەكەزار 

و زانستدا  ڕۆژانە ی كاروبار  ەل ەربەخۆس ێكیزمان ەبێتەو د ێتگر ەردەو 

 (.١٢٧: ١٩٨٧خرما،  یف. )ناەكاردەهێنرێتب

 ۆی ه ەنیات ێوەزارزار و ش ەرهەڵدانیس ۆی ه ەوانەیەل ەوەتر  لەلیەكی

 ەناوچەل یاوازج ۆمەاڵنیو ك ۆرز  ەیەكیژمار  ەلیەنل ەكارهێنانیب

 ەزار  ۆب ێكزمان ەشبوونیداب ەهۆی ب ەڵكوب ەبێت،ن یاجیاكانج

 یاخود یاوازەج ەیەكناوچ ەره ەكردنیقس ێوەیش ەییەكان،ناوچ

 ەره ەواك ۆمەاڵیەتیك ی زار  ەیەكژمار  ۆزمان ب یەك ەشبوونیو داب اڵوبوونب

 ی،عبدالواحد الواف ی.)علەكەند ەقس ێكزار  ەب ۆمەڵك ێژێكیو تو  ینچ

١٠٧: ١٩٩٦ .) 

 :یكورد یزمان ەكانیزار  یدرووستبوون ۆیەكانی. ه٣-١

 ەك ەوەیئ ینگە،و ژ  اڵتو  ییسروشت ەوایئاو و ه یاوازی : جیجوگراف ۆی . ه1

و  ڕووبارو  یاچ یرەزنج یادەكاتەوە،تر ج ەناوچەیەكیل ەیەكناوچ ەره

 .ێكدازمان ی سنوور  ەل یاجیاج ی زار  ەیدابوونیپ ۆی ه ەبێتە...هتد، دەریاد

 ڕەوشتیو خو و  ەریتداب و ن ەب ێوەندیپ ەمەش: ئۆمەاڵیەتیك ۆی . ه2

 ینەكانیچ ەشبوونیداب نەوەییركردو ب ڕۆشنبیری  یئاست ۆمەڵگەوك

 (.108 ەرچاوە،س ەمان. )هەیەه ۆمەڵگاوەك

 :ەگرێتەوەد یەن: دوو ل یاس یس ۆی . ه3

 .ەبێتن ەندیناو  ەتێكیحكوم ەنیخاو  یللەتێك. مأ

 ی سنوور  یفراوان ەبەرل ەاڵمب ەیە،ه یبوون ەندیناو  ەتی. حكومب

 ێت،بشك ەكانداناوچ ەموو ه ەسەرب ەسەاڵتید ێتناتوان ەسەاڵتەكەی،د

 ەیەكیو ناوچ ێنشو  ەره ەئەنجامدال ەبێت،لواز د ەندیناو  ەسەاڵتید

و  ەبدوڵاڵع ەریمان. )نیبەتتا ێكیئاخاوتن ێوەش ەبێتەد ەكەزار  یان ەكەزمان

 (.٧٣: ٢٠٠٩ ەبدوڵاڵ،س عیدریئ

 زار و زمان: ێوانن ێوەندی. پ٤-١

 ێوەندیپ یو دروستكردن ڕاو  یرب ۆڕینەوەیو گ ەیەكگەیشتنل ی ئامراز  زمان

 ۆمەاڵنیك ەندامانیئ ەنێوانل ۆمەڵە،ك ەكانیتاك ێوانن ۆمەاڵیەتیك

 یاوازج یئاخاوتن ێوەیزمان ش یجوگراف ێنیشو  ەپێیب ەتەوەیەكدان

 ەوترێتد ێیانپ ەشلقان ەمئ یادەبێتەوە،ج ەكەزمان ەلق ل ەوات ەردەگرێت،و 

 ەك ەگرێتەوەد ەتەوەن ەندامانیئ ەموو ه یەكەیەوگشت ێرەزمان ئام ەوات ار،ز 

زار دروست  ەبێتتا زمان ن ەمەشل ەجگ ەكەن،د ەقس یەكەگشت ەزمان ەب

زمان و زار  ێوانن ێوەندیپ ۆیەب ییە،زار ن ەبێب یشزمان ەروەهاه ێت،ناب

 یر،ق سابڕەفی.)ەوەگشت ەب ەشەب ێوەندیپ ەوات ەواوكارییە،ت ێوەندییەكیپ

 یشتوانیدان یكورد یزمان ەڕاستیناو  یكرمانج ی زار  ەنموون ۆ(. ب١٨: ٢٠٠٨

 .ەگرێتەوە( دۆرانس ەرمیان،گ ەر،پشد ەولێر،ه ێمانی،)سل ەكانیناوچ

 ەره ەیە،زمان و زاردا ه ەنێوانل ۆڵ توند و ت ێوەندییەكیپ ەوەتر  لەلیەكی

 ەرهەنگەوەف یو دانان ڕێزمانەكەی ینەوەیو نووس ێنووسپ ەڕووی ل ێكزار 

 ەمانزمان )ه ێتەو بب بكات ەیدازمان پ ەیپل ەئەنجامدال ەشێتد

 (.19 ەرچاوە،س

 زمان و زار: ێوانن یاوازی . ج٥-١

 :ەبەستێتد ەمابن ێس  ەپشت ب یگشت ەزار و زمان ب جیاكردنەوەی
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زار  ەاڵمب ەمایەوە،بن ەمب ەیوەستە: زمان پەیەكگەیشتنل ەمای. بن1

 ەیەكدوو زار ل ێككات ەوات ەگەیشتن،ن ەیەكترل ەمایبن ەب ەیوەستەپ

 ەگەیشتنن ەیەكترل ێككات ەاڵمب ێكدێنن،پ ێكزمان ەوائ ەیشتنگ

 .ەچند ەربەخۆس ێكیزمان ەرەوب ەریەكەیانه

 ەگرێتەوە،فراوان د یایجوگراف ێكیسنور  ییە،: زمان گشتەبارەق ەمای. بن2

 ێكیسنور  یبەتییەوزار تا ەاڵمب ۆدەكاتەوە،ك ەكانزار  ەموو ه ڕاددەیەكتا

 ەمین،ئ ەحم ێركۆو ش ەلیع ەرعوم ەكر)ب ەگرێتەوەد یاریكراود یایجوگراف

١٥: ٢٠٠٦.) 

 ەل یاوازی ج یەك ەنیات ۆمەاڵیەتیك ەوانانیزمان ڕوایب ە: بی ناودار  ەمای. بن3

 ییە،ن ێوەپ ەوشێكیخ یچه ە،زمان ناودارتر  ەویشئ ەیە،زمان و زاردا ه ێوانن

 ۆمەاڵیەتییەوەك ەڕووی ل ەییناوچ ی زار  ەچیك ێناكات،ل ەییگل ەسك ەوات

 ەیەكیناوچ ەچێتەد ەسێكك ێككات ەتایبەتیب ،ەكرێ د ەیرتر س ەجۆرێكیب

 ەنرێت،داد ییئاسا ەبكات  ب ەستاندارد( قس یزمان )زمان ەب ەگەرتر، ئ

 (.٦٤: ٢٠٠٧ ۆفیق،كاكل ت ەیس.)قییەن ییبكات ئاسا ەزار قس ەب ەك ەاڵمب

 ڕەگەزی  ەپێیزار ب ەاڵمب ۆڕێ،ناگ ۆمەڵك ەندامانیئ ڕەگەزی  ەپێی. زمان ب4

 ەرعوم ەكر.)بەگۆڕێتد ۆمەاڵیەتیەكانك ینەچ ەشبوونیو داب یاوگرافج

 (.١٤: ٢٠٠٦ ەمین،ئ ەحم ێركۆو ش یعل

 ەوئ ەكانیزار  ەنێوانل ەك ەگرێتەوەد یاوازیانەج ەوئ ەموو ه ۆی . زمان ك5

 یاوازیەكانیج ێوانن ەمایبن ەسەرزار ل ەوەشدائ ەگەڵل ەن،ه ەدازمانان

 .ەبێتزمان دروست د

ئاخاوتن،  ین،)نووس یزمان ۆب ەشدەكرێتزمان داب یگشت ەشێوەیەكی. ب6

 ۆرەكانیزار ج ەڵكوب ییە،ن ەشكردنەیداب ۆرەج ەمزار ئ ەاڵم(، بەستەج

 .ەگرێتەوە..هتد( دەرمیف ۆمەاڵیەتی،ك ەیی،)ستاندارد، ناوچ ی زار 

 زار: ۆرەكانی. ج٦-١

 یشتر  ی زار  ۆمەڵێك ەرەكیس ی زار  ەرباری س یهانیەكانج ەزمان ۆربەیز  لە

 :ڕوو ێنەبخر  ەمشێوەب ەتوانرێتد ەك ەبینرێ د

 ێوەیتر ش ەیەكیناوچ ەگەڵل ەیەكناوچ ەر: هەییەكانناوچ ە. زار 1

 یاریكراود ەیەكیناوچ ەل ەو زاراو  ەوش ەندێه ەشێوەیەكب یایە،ج یئاخاوتن

 ەبدوڵاڵع ەریمان. )نەكاربهێنرێتتر ب ەناوچەیەكیل ەوەیئ ەبێب ەكاردێت،ب

 (.٧١: ٢٠٠٩ ەبدوڵاڵ،ع یدریسو ئ

و  ڕۆشنبیری  یئاست ەب ێوەندیپ ەمەشیان: ئۆمەاڵیەتیەكانك ە. زار 2

 یئاست ەرزیب ەگوێرەیب ەوات ەیە،ه ەتەوەییەوەن یەنیو ل  ێندنخو 

 ەكر.)بەبێتد یانئاخاوتن یاوازی تر ج ەسانیك ەگەڵل ەسێكك ڕۆشنبیری 

 (.٧٢: ٢٠٠٦ ەمین،ئ ەحم ێركۆو ش یعل ەرعوم

 یبەتیتا یئاخاوتن ێوازی ش ەنیخاو  یشەیەكپ ەر: هیشەییەكانپ ە. زار 3

 ەمئ ۆیەب ەكرێنەوە،د یاتر ج یشەكانیپ یئاخاوتن ەگەڵل ەهۆیەوەب ۆیەتی،خ

 یبەتەكانەوەتا یشەپ ەنخاو  ەلیەنل ەك ەوترێتد یانەزمان یبەتیەتا ەوب ەزار 

 ەمئ ەنیخاو  ەوانەیئ ەموو ه ێوانن ێوەندیپ ەهۆیەوەب ەك ەكاردێتب

 (. ٩: ٢٠٠٤ ی،.)حسام البهناو ەبەسترێتد یشەیەنپ

 ێندنو خو  یننوس ەهۆیەوەب ەرمی،ف ێوەیش ەبێتەد ەمەیان: ئەتیپ ی . زار 4

 ەریمان. )نەبرێتناود ەرمیف ی زار  ەب ەندێجاره ۆیەشب ەبێت،د ەزار  ەوب

 (.٧٤: ٢٠٠٩ ەبدوڵاڵ،ع یدریسو ئ ەبدوڵاڵع

و  ەقامش ەسەرل ەك ترێتەو د ەو ئاخاوتنان ەقس ەو: بڕەمەكی ی . زار 5

 ە،تر نزمتر  ۆرەكانیج ەهەموو ل ەكاردێت،ب ڕو بازا یاو كافتر  ۆاڵنەكانك

 .یارەد ێوەپ ڕەمەكی ێوەیەكیش

 ێو م ێرن ڕەگەزی  یئاخاوتن یبەتمەندیو تا ێوازش ی: باس ڕەگەزی  ی . زار 6

 .ەكاتد

 ەمدوو  بەش ی

 :یداكورد یزمان ەوڵەمەندكردنید ەل ەرپشد ەیناوچ ێوەزاری ش ڕۆڵی. ٢

 :ەرپشد یجوگراف ەیناوچ ەربارەید ەیەك. پوخت١-٢

باشوور  ەش یب ەردوو ه ەكەوێتەد یاس یس یایجوگراف ەشبوونیداب ەڕووی ل 

 ەره ەل ییەوشاخاو  ەڵكەوتەیەكیه ەر)پشد ەوە،كوردستان ڕۆژهەاڵتیو 

و  ەندەمام ڕیس،كو  ۆس،ئاس ێوەڕەش،ك یاكانیچ یرەزنج ەب ەچوار لو 

 ەمەشل ە(، جگ47: 2000غفور، ەبدوڵاڵ( )عەاو در  ەورەد ەندیلق

 ەبوون. جگ ەش( گونددا داب350) ەل یاترز  ەسەرب چەكەناو  یشتوانیدان

 ەندەكەیناو  ەك یەكەكارگێڕیەكانیەوە ەڕووی ل ەرپشد ەزایق ەمانەشل

و  ەڵشۆ، ه یسێوەئ ە،ژاراو  ەنگەسەر،)س یەیناح ێنجپ ەل ەاڵدزێیەق ی شار 

 .ێكهاتووە( پێرۆه

 ۆمەڵە،)ك ەرپشد ەڤەری د ەكەونەد ەك ەیگوندان ەوئ ەوەتر  لەلیەكی

 ۆن،ك ڵتانەدێیسو  ەرێ،س ەنجاڕەیك ،ێ خوار  ەنجاڕەیك ،ڕەجوێ خ

 ەندەكە،خ ە،قادراوا، ژاراو  یماوا،برا ەرسۆنان،ك ۆپزاوا،ت ێ،نو  ڵتانەدێیسو 

 ێ،و نو  ۆن ك یزوركان ەلوە،ق ەردەپان،ب ەرێ،و س ێ خوار  ەستەستێنیب

 ڕە،ب ڵەقرژا ێرۆ،سپ یلە،مامژ  ەرگەاڵ،زوودان، د یدەلن،س ەروەكۆتر،د

 یتینبر  ەندیلیشق ی بنار  ەكانیگوند ەروەها...هتد( ه ەروێت،ش ێستر،گردئ

 ڵكوڵە،كو  ەدوێ،مار  ەردێنان،ب ەستێ،ب ێوكە،ز  ڕەش، ڵیەئا ەرخان،: )سەل

 ێ،كر ەبوبەئ ەاڵتوكان،ق ڕەزگە، ڵە،گ یەسپ ە،شناو  ەگڵە،سور  ێ،تم ینە،كوز 

(. ێپااڵنب ە،خواران، ورت ێخان،ش ەشتێوان،د ێوەیس،ـ س یكانبار 

 (.43: 2013 ەبدوڵاڵ،ع ڕسوڵ  ەبدوڵاڵ)ع

 ەریكبوون،خ ڵیكشتوكا ی كار و بار  ەب ەرپشد ەكانیگوند دانیشتوانی

 ینداو هاو  ەهارب ەرزەكانیو  ەل ەریكبوون،خ ەڵداریەوەئاژ  ەب ەشێكیشیانب

 ەڵەكانیانئاژ  ەخێوكردنیب پێناوەل یوەكۆچەرییانن یانێكیژ  ەڕدارەكانیم

 ەسیاندوو ك یەك ێكداگوند ەهەرل ۆچكردنداك ەرزیو  ەل ەسەربردووە،ب

 ەبوبەكرێ،ئ یعل ەل. )مێگوتوونپ یان( ەزەكچی)گ ەك بەجێهێشتووە،

2004 :116.) 

 ەرپشد ەڤەری د ۆزەكانیناو ه ەل ۆمەاڵیەتیەكانیشەوەك ێوەندییەپ لەڕووی 

 ەتایبەتیب ەرەوەزی ه ی و كار  یكردنو هاوكار  یانژ  ێكەوەو پ ەباییت یانیگ

 ەهەرل ەگشتیب ەڵكەكەخ ەك ە،باوبوو  ێندەه ینەكانداگوندنش ەناول

 ەروەهاه ە،كردوو  یەكتریان ی كار و بار  ەشداری ب ۆشییەكو ناخ ۆش یخ

دوو  یەكو  ێخاكو  ەڕێگەیل ەبووەوه یبەتیانتا ێخایكو  ێكگوند ەرهەل

 ەسەرچار  ۆزەكەیانه ەرەوەیو د ۆناوخ ەكانیو گرفت ێشەك ڵەوەماقوو  یاوپ
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 ڕیارەكانیب ێڕایەڵیگوند گو  ەڵكیخ ەموو ه ەبەرئەوەیل ە،كردوو 

 ینیەوەئا ەڕووی (. ل٤٨: ٢٠١١ ی،خدر عل ی. )علەكردوو  یاوماقواڵنیانپ

 ەشێوەیەكیب ە،كردوو  یسالمیانئ یینیئا ەیڕەوی پ ەڤەرەد ئەم ۆزەكانیه

 ەیڕەوی پ ێستاشتاكو ئ ەمەزهەبنسوون ەرگرتووە،و  یینەكەیانئا یانەئاشت

 یل،. )احمد محمود خلەناوچەكەل ەكرێتد یسالمئ یرۆزەكانیپ ەمابن ەهاوب

١٤٠: ٢٠١٠.) 

 یالێكتیو د یكورد یزمان ەب ۆزەكانیه یشەوەئاخاوتن ێوەیزمان و ش لەڕووی 

و  ی موكر  ێوەزاری ش ەل ەشێكنو ب ەكەند ەقس ەڕاستناو  یكرمانج

 ەڕاستە،ناو  یكرمانج یالێكتید ەب ەرس یاری د كییالێكتێد ەشەب یشموكر 

: ١٩٨٥ ڕشید،خو  ە)فوئاد حم یالێكتەیەد ەوئ ەییناوچ یالێكتێكید ەوات

 ەنگوڕ )م ەورەیگ ۆزیه ەردوو ه ێژوونووسانو م ەوانانزمان ڕای ەپێی(. ب٦٢

 ەكەنناوچ ێوەزاری ش ەب ەرس ۆزیدوو ه ەك ەرپشد ەڤەری د ە( لەشو مام

 ەكانمادد ەرس ەچنەوەد یانیشموكر  یان،موكر  ۆزەكانیه ەل ەشێكنب

 (.٢٦٦: ٢٠٠٤ ەكی،ز  ین)محمدام

 ەرخودانب ەروەری س ەل ڕپ ێژووی م ەل ەتەوەییشەوە،و ن یشتیمانین لەڕووی 

 ەشداری ب ەڤەرەكەد ۆزەكانیه ەمڕۆ تاكو ئ ەكۆنەوەل یەتییەوەو كوردا

 ەروەرییانس ڕپ ێژوویەكیم ەبووە،ه یەكانداكورد ۆڕشەش ەل ەرچاویانب

سروشت و خو و  ەهۆی ب ەمەشئ ۆماركردووە،ت ەلەكەیانو گ ۆخۆیانب

 .ەكەیانناوچ یجوگراف ەڵكەوتیه ەڤەرەكەود خەڵكی ەریتین

 ەرپشد ەڤەری د یسنور  ەكەناوچ یایجوگراف ەڕووی ل ەمانەشئ سەرباری 

 ەش یب ەل ەرێمه ەتیحكوم ەخشەین ەپێیكوردستان ب ی باشوور  ەش یب

 ەندیلو ق ڕەشو كو  ەاڵڵەسادر و گ یاكانیچ یرەزنج ەكەوەناوچ یباكور 

 یایو چ ۆیانئاك ڕەقەی ەرەپشد ەكە،ناوچ ڕۆژئاوای ەبەش یل ەگرێتەوە،د

 ەل ەشێكو ب ڕانیە ەربەندید ەكەناوچ ی باشوور  بەش ی ەل ێوەڕەش،ك

 ی شار  ەڵبەندیم ەكەشناوچ ڕۆژهەاڵتی ەش یب ەل ۆسەئاس یایچ یرەزنج

 .ەگرێتەوەد ەندەو چواس و مام ڵفەتب یاكانیچ یرەو زنج ەاڵدزێ ق

 :ەرهەنگف ەربارەید ەیەك. پوخت٢-٢

 یپاراستن ەبەستیم ەب ەكانە،وش ۆماركردنیت ەگبەیەكیه فەرهەنگ

و  ەوش ەرچاوەییە،س ێبێكیكت ەناوچوون،و ل ەوتانف ەزمان ل ەكانیوش

 ڕێكخراون، یبەتیتا ەشێوەیەكیب ەك ێدایەت یاریكراوی د ێكیزمان ەیزاراو 

 ەمانه ەل ەیهاوواتاك ەرخستنیو د ەیەكوش ەره ێناسەیپ ەگەڵل

 ێوەیل ەك ەیوشان ەوئ ڕوونكردنەوەی ەگەڵل یانیدا،ب انێكیزم یانزماندا، 

 ێوازی ش ڕوونكردنەوەیو  یاجیاكانیمانا ج ەكارهێنانیو ب ەردەگیرێتو 

 (.٧٤: ١٩٨٢ ی،الخول ی. )محمد علەكانوش یاوازی ج یو واتا ۆكردنگ

 یانیژ  ۆب ەک ەوروبەری د ەرەستەكانیك ەنیات ۆڤدامر  ەرەتاییس یانیژ  لە

 ەگەڵدواتر ل ەرجەستەكردووە،ب ەوش ەگرنگ بوون ب ڕۆژانەی

 یادیز  ەربڕیند ۆب ێویستیەكانیپ ۆڤایەتیمر  یانیژ  ێژووی م ەشەسەندنیگ

 یستەمێكیس ەپێیب یانو واتاكان ۆكردنگ ێوازی ش ەشوشان ەمئ ە،كردوو 

 ێویستەپ ەیەكوش ەره ەزنكراون،خ ۆڤدامر  ێشكیم ینگەرهەف ەل ڕێك

 .ڕوونێتەوە یانواتاكان ەیەكەوەتاكو ب ێتب ۆڤمر  ێشكیم ێكیگروپ ەندامیئ

 ێ بكر  ەمڕۆ ئ ێشكەوتوویپ ێكیزمان ەره ەیری س ێككات ەمەشل جگە

و  ۆمەڵك یانیژ  ڕەنگدانەوەی ەرەنجامیب ەك ێدایەت ەیوش ەندەهاچ

 ەكانیتاك یری ب ێشكەوتنیپ ڕێژەی ەمەشئ ەكانیەتی،كار  یشەوپ یسروشت

 ەوڵەمەندید ەرباری (. س٦: ٢٠٠٨ ید،. )تابان محمد سعەردەخاتد ۆڤمر 

 ەرگرتنیو  ەمەبەستیب ەبێتئاماد ەردەمه ێویستەپ انزم ەیوش ەرهەنگیف

 ێ نو  ەرهەنگییف ەیوش ەرەستەوك ێویستەپ ۆئەمەشب ە،تاز  ەیوش

. ییەوەو نازمان ییزمان ری ەوروبەد ەڕێیل ێت،دابنر  ۆب ێینو  یو مانا ێنرێتبه

 (.١٤: ٢٠٠٠ ی،)بكر عمر عل

و  ەرهەنگف ەشەسەندنیگ ەب ەیوەستەپ ەلێكگ ەره ێشكەوتنیپ ڕاددەی

 ەلتووری ك ەووش ەرهەنگیف ەندتا چ ەوات ەكەیەوە،زمان ەلتوریك

 ەرزترب ۆڤایەتیو مر  ەتەوایەتین ەشەسەندنیگ ڕاددەی ێتب ەوڵەمەندد

و  ینناس ڕێی ەل ەلێكگ ەره ڕۆشنبیری  ڕاددەی ەروەهاه ەبێت،د

 ەیوەستەپ ەمەشئ یارەد ەكرێ،د یاری د ەكەوەلەگ ەرهەنگیف ەیركردنیس

بن  ێشكەوتوو پ ێكدابوار  ەهەرل ەلەوەگ ەوئ ۆمەاڵیەتیك یانیژ  ێوازی ش ەب

 ید،. )تابان محمد سعەوڵەمەندەد ەدابوار  ەول ەكەیانزمان ەرهەنگیف

٥: ٢٠٠٨.) 

 ەیە،ه ەرهەنگف ەوڵەمەنكردنید ەب ێویستمانزمان پ ەوڵەمەنكردنید بۆ

 ەكۆی ب ەیە،ه ەرهەنگدازمان و ف ەنێوانل ەهێزب ێوەندییەكیپ ەچونك

 (.١٠: ٢٠٠٧ ەبدوڵاڵ،ع ینور  ڕۆژانزمان. ) ەوترێتد ەرهەنگف ەكانیدان

 ڕۆژانەی یانیژ  ەرەستەكانیگشت ك ۆب ێمایه ەرەتاس ۆڤمر  ەوەتر  لەلیەكی

 ەك ەیكاتان ەوئ ۆب ەبستراكتەكانئ ەوش ەیدابوونیپ ۆناغیق ەاڵمب ە،داناو 

 ڕۆشنبیری  یئاست ێكیشكات ەگەڕێتەوە،د ەبوو  ڵۆز فراوان و ئا ۆڤمر  یری ب

كان ەبستراكتەئ ەوش ۆرەیز  ڕێژە ەوئ ۆیەب ە،كردوو  ەشەیتاك گ یری ب

 ەجگ ەرهەنگەكەیەتی،ف ەوڵەمەندید ەرچاوی ب یشانەین ەزماندال

 یاریەكانە،زان ۆربەیز  یاریكردنید ەرهەنگیشف ەركەوتنیس ۆی ه ەمەشل

ئاخاوتن و  ێوەیو ش ەكانوش یواتا ەرهەنگەكانداف ەزۆربەیل ەبەرئەوەیل

ناو زمان  ێتەد ەك ەیەكوش ەره ،ەردەخرێ د ڕەچەڵەكیشیانو  ڕەگ

. ەوەناو زمان ێتەد ۆمەاڵیەتیك ێویستییەكیپ ڕكردنەوەیپ بۆ ەبوارێكدال

 (.٩: ١٩٩٢ ڵدار،با ەمینئ یبراهیم)ئ

 ەك ەكرێتد ەكردوو  ەرهەنگیانف ۆب ەوانانزمان ەك ەشكاریەیداب ەوئ بەپێی

 : ێتەوەبكر  یاج  ەوەخوار  ەشانەیب ەمئ ۆزمان ب ەرهەنگیف

 .     ەڕەتیبن ەرهەنگی. ف1

 دروستكردن.        ە. زاراو 2

 یهانییب. ج    ێ: أ. دراوس ەرگرتن. و 3

 ەرهەنگیف ۆرەكانیج ۆب ەرهەنگف یگشت ەشێوەیەكیب ەمەشل جگە

 .یادەكرێتەوە( جی، گشت ەڕەتی)بن

 ۆمەڵو ك ەنزماندا ه ەل ەك ەیەوشان ەوئ ۆی : كەڕەتیبن ەرهەنگی. ف1

 ەوات ەگرێتەوە،زمان د ۆماڵیەكانیخ ەوش ڕێككەوتوون، ەسەری ل ەگشتیب

 ەره ۆڤمر  ەك ەیوشان ەوزمان، ئ ەكانیوش ەرهەنگیف ەل یتییەبر 

 ەم(. ئ١١: ٢٠٠٧ ەبدوڵاڵ،ع ینور  ڕۆژان. )ەبوو  یانئاشنا ەمنداڵییەوەل

 ەمایبن ەك ەیە،ه ۆڤەوەمر  یانیژ  یەنەكانیل  ەموو ه ەب پێوەندی ەرهەنگەف
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 ەناپ ەدازاراو  یدروستكردن یان ەیەكوش ەڵبژاردنیه یكات ەزمانن، ل یگشت

 ەتر  ەیوش یدروستكردن ەیبناغ ەوات ەرهەنگە،ف ەمئ ەكانیوش ەرب ەبرێتەد

 ێكزمان ەرهەنگیف ەیە،ه ۆی خ ەڕەتیبن ەرهەنگیف ێكزماندا، گشت زمان ەل

. ڕەچەڵەكن ەیەكب ەرس ەك ەشزمانان ەوئ ەنانەتتر ت ێكیزمان ەل جیایە

 :ەكوو  ەرهەنگە،ف ۆرەج ەمئ ۆب ەوش ەی(. نموون12 ەرچاوە،س ەمان)ه

 ، قاچ...(. ەست، چاو ، د ێشك: ) مۆڤمر  ەستەیو ج ەشل ەندامانیئ ناوی 

 (.ێ، دوو ، س  یەك: )ینەییەكانبنچ ژمارە

 ، هاتن( ەكردن، قس ەستان: )و ڕووداو ناوی 

 (ەستێرە، مانگ ، ئ ڕۆژ: )ئاسمان ، ەردوونگ وشەكانی

ترن،  یللەتانیم ێكەاڵوی ت ەرەنجامیب ەیوشان ەو: ئیگشت ەرهەنگی. ف2

 ەك ێكدابوار  ەهەرزمان ل ەكانیگشت وش ەڕەتی،بن ەرهەنگیف ەیوش

 ەزمان ەل ەنانەتت ەوە،ناو زمان ەتەهاتوون ڕۆژانە یستیێو پ ەهۆی ب

 ە( وشیو زانست ێكەاڵوی و ت ی، بازرگان ی )ئابوور  ەهۆی ب ەكانیشەوەدوور 

 (.٧: ٢٠٠٨ ید،)تابان محمد سع زمانەوەناو  ێنەد

 ەچل ەبێت،د ەوڵەمەندد ۆمەڵك ینەكانیچ ەهۆی ب یگشت فەرهەنگی

 ەوبوارەدال ەزۆری ب ەرهەنگەكەیف ێتب ێشكەوتوو پ ێكیشدابوار 

 ەرهەنگیف ەكانیوش یچالك  ەپێیب ەمەشئ ەرەڕایس ەبێت،د ەوڵەمەندد

و  ەكتیڤەكان)ئ ەوش ەنجینەی: گەشندوو ب ەكارهێنانیانب ی زمان و بوار 

 ەمیشەه ەك ەوانەنئ ەكتیڤەكانئ ەوش ینەیجەنگ ۆیە(. بیڤەكانپاس

و  ەمەنت یاوازی ج ەپێیب ۆڤێكمر  ەموو ه ەكاردێن،و ب ەمەوەند ەسەرب

 ەوئ ێنێت،د ەكاریانب ڕۆژانەی ێداویستیپ ڕكردنەوەیپ ۆب ێن،و شو  یشەپ

 ەكاریانب ەكردنداقس ەل ەزۆری ب ەوانەش یو ئ ەیانزانێتد ەك ەیوشان

 ەچاول ەاڵمزانراون، ب ەك ەنانەو ئ یڤەكانپاس ەوش ەاڵمب ێنێت،د

 ەردەكەون زماندا د ەل ێوەدوو ش ەب ەكاردەهێنرێن،ب ەمترك ەكتیڤەكاندائ

 ەریكەخ یاخود ەكاردێنب ەڵكەوەخ ێگروپ ەلیەنو ل ەیدابوونپ ەتاز  یان

 ڕۆشنبیری  یئاست ەوەتر  ەلیەكی(. ل٨ ەرچاوە،س ەمان(. )هەكاردەكەون ل

 ەرهەنگداف ەل یڤپاس و ەكتیڤئ ەیوش ەك ەرەكییەس ۆی تاك ه

 یشەیو پ ەمەنت ەپێیب یڤەکانپاس ەوش ەبەرئەوەیل ەكات،دروستد

 یگشت ەرهەنگیف ەو ل ەكاردێنب ۆمەڵێكك یو ول  یاوازن ج ەسەكەك

 یو ئاست ێندەواری خو  ەیپل ەب ێوەندییانپ ەیوشان ەوئ ۆماردەكرێن،ت

 یچەك یڤەكانەوە،پاس ەیوش ەنجینەیگ ەچنەد ەیەه ەرزەوەب ڕۆشنبیری 

 ەل ەوەزمان ەكارهێنانیب ۆخید ەڕووی ل ێالیەننب ەك ەیەتر ه ەیوش ەندێه

 یشداكورد یزمان ە. لەكاربێنب ۆیانخ ەكو  ەتوانرێ د ێو كات ێوازش ەموو ه

و  یاوازج ۆخێكید ەیەه ەشوش ەندێه ێالیەنە،ب ەیەه ەوش ەندێه

 .ەیەه یبەتیانتا

 :ەرهەنگف ەوڵەمەنبوونید ۆكارەكانی. ه٣-٢

فراوان  ەكانیوش ەرهەنگیف ەوەخوار  اڵنەیخا ەمئ ەهۆی ب ێكزمان هەموو 

 :ەكاتد یادو ز 

 ەیە،ه ەخۆی ب یبەتتا ەیو زاراو  ەوش ەدابوار  ەم: لەوانیزمان ۆكاری . ه1

 ۆی ه ەبوو  یهانییج ڕۆشنبیری  ەكورد ب یگەربوونیو كار  ێكەاڵوی ت ەئەنجامیل

 ۆ. بینێتبب ەخۆیەوەب ەرز ب ۆرز  ێكیئاست ەدابوار  ەمل ێكۆڵینەوەل ەوەیئ

 ەیزاراو  ۆمەڵێك.....هتد( كڕگەب ەركار،ب ەڵكردار،ئاو  ەڵناو،)ئاو  ەنموون

 یكورد یزمان ەستووری د ەپێیب ەشێكیانب ەوانی،زمان ی بوار  ەب یاریكراون د

ناو  ەتەهاتوون ەوانیزمان ی بوار  ەهۆی ب ەوش ەندانچ ەروەها. هڕێژراون دا

 :ەكوو  ییەوە،كورد یزمان ەیوش ەرهەنگیف

: ٢٠٠٥ یب،حب ەحمەدئ ەدران()بLinguisticsزمان  ) یزانست - زمانەوانی

(، Allophone) ەلۆفۆن (، ئAllomorph) ەلۆمۆرف(، ئIdiom) یدیەم(. ئ٩٧

 ( ... هتد.Vowel) ێنبزو 

 ەل ەیەه یگەری كار  ڕۆڵێكی یەنەیانل  ەم: ئی ئابوور  ۆكاری . ه2

 یەكانئابوور  یەچالك یاردەیزمان، د ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید

 ەبێتەد یاردەیەد ەمو واتا، ئ ەوش ەزمان ل ەب ەبەخشند یبەتتا ێوازێكیش

 یاوازی ج ەپێیب ەتەوەكاندان یزمان ەل ەك یاواز،ج یاردەید یبوون ۆی ه

 ۆریو ج یماد یانیژ  ی و كار و بار  ی ئابوور  یستەمیم و سەرهەب ۆریج

 ڕەفیق) ڕاوكردنو   یو بازرگان یشەسازی و پ ڵكشتوكا ەكانیو كار  یشەپ

 ەك یارەد ەوانانزمان ڕای ەپێیب ەوەتر  ەلیەكی(، ل٢٠: ٢٠٠١ ی،شوان

 ەرس ەكاتەكارد اڵتو  ی ئابوور  یەنیل  ەرەوپێشچوونیو ب ەشەسەندنگ

ناو  ێنەد ەتاز  ەیو زاراو  ەوش ەندانچ ڕێیەوە ەوزمان و  ل ەوڵەمەندید

 ڕاپەڕین یدوا ی ئابوور  ی بار  یفراوانبوون ەمانەشل ەجگ ەوە،زمان ەرهەنگیف

 ەرچاوی ب ێشكەوتنیپ ەروەهاه یهان،ج یللەتانیم ەگەڵكورد ل ێكەڵیو ت

 ەیزاراو  ۆمەڵێكك ەكایەیو هاتن ەشەسەندنگ ۆكاری ه یهانیج ی ئابوور 

 ەنموون ۆ(، ب٩٤: ٢٠٠٨ ید،)تابان محمد سع بوون ەبوار  ەمب یبەتتا

 ...(.یرەل ەن،پاو  یۆرۆ، ۆلر،د ەاڵ،گ ینار،)د

و  ێوازش ەرگەلێكه ەتەوایەتین یەتی: شارستانۆمەاڵیەتیك ۆكاری . ه3

و  یركردنەوەب ەیكرد ەل ەروەهاه ەیە،ه ۆی خ یاریكراوی د یستەمێكیس

و  ەوش ۆمەڵێكك ۆمەاڵیەتیداك ێكەڵیو ت یاجیاكانج ۆمەاڵیەتیەك یەچالك

 ەنجامیئ ەل ێوانیانن ۆمەاڵیەتیەكانیك ەبوار و كرد ەب یبەتتا ەیزاراو 

 ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەمەبەستیب ەكانتاك ێكەاڵوی ت

 .یەوەكا ێتەد ەكەزمان

 ەڕووی و خستن ەرهەنگو ف ەدەبیاتئ ەڕێیدوو زمان: ل نێوان ێكردنی. كارت4

 ەنیتر خاو  ەكانیزانست ەكوو  ەدەبئ ەچونك ەكان،تاك یایج ەڕی باو  یروب

 ەدەب،ئ یاجیاكانیج ڕێبازەو  ەشب ەنێوانل ۆیەتیخ یبەتیتا ەیزاراو 

 ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل یگەری كار  ۆرز  ڕۆڵێكی یعرش ۆنموونەب

و  ەیاڵخ ەوئ ەپێیب ێ نو  ەربڕینیو د ەزاراو  ێنانیداه ۆب ەیە،زماندا ه ەیوش

 ێڕامانیت ەپێیب یرەكەشاع ەك ەبەستەشم ەوو ئ یرشاع ەیفراوان ەندێشەئ

 ێدەدات،پ یگرنگ ەدەبئ ڕێبازەكانیو  ۆمەاڵیەتیەكانو ك یسروشت یاردەد ۆب

 ێڵیه دوو  ەكوو  ێرینەوەد ۆرز  ەل ەرو زمان ه ۆنراوەه ەمەشئ ەرەڕایس

و  ۆمەاڵیەتیك ۆڕانكاریەگ ەپێیب ەناو  ەنگاویانه یەك ەگەڵل ەریبت

 ەلتووریەكانك ێشكەوتنەو پ ی ئابوور  ەشەسەندنەگ یەكانسروشت

 ۆیەب ەبووە،ه ەنێوانیاندال ەهێزب ۆرز  یالێكتید ێوەندییەكیپ ۆڕاون،گ

ر ەه ەچونك ەلە،گ یبەتیتا یانیژ  ێنەیئاو  ەگشتیب ەدەبئ ەك ێ بوتر  ەكرێ د

 ەیە،ه ۆی خ یبەتیتا ێوازێیو ش ۆچوونب یروب ۆڤایەتیمر  یانیژ  ەردەمێكیس

 یگەری كار  ەگۆڕێت،د ەردەمو س ەسەاڵتد یاس یس ی و بار  ۆناغق ەپێیب
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و  ەردەمەس ەره یارەد ەبێت،د ەكەزمان ەیوش ەرهەنگیف ەسەرل ەرچاوی ب

 ەدەبێكیئ ڕۆشنبیری و  ۆمەاڵیەتیك ی و بار  ۆخبار و د ەپێیكورد ب یللەتیم

 ڕێبازی  ەرەتایس ۆنموونەتر، ب ەوانیل یاوازەج ەک ەبووە،ه ەخۆی ب یبەتتا

 ەلنیگ ەگەڵل یرانشاع یزمان ێكەاڵوی ت ەپێیب ی،كورد یكیكالس یعری ش

،  ەرەبیع ی،فارس  - ی)كورد ێكەڵیت ێكیزمان ەب یعرەكانیانش ێدادراوس

ر ەسەل ەرچاوی ب یگەری كار  ەرەبیع یزمان ەتایبەتیب یوە،( نووسیتورك 

 ەچونك ەبووە،ه ەردەمەس ەوكورد ل یرانیشاع یزمان ەیوش ەرهەنگیف

و  یسالمئ یینیئا یزمان ێوازی ش ە)د.خ( ك ێغەمبەرپ ەرموودەكانیقورئان و ف

 یرانو شاع ەڵكخ یری ب ەسەرل ەرچاویانب یگەری كار  ۆڤایەتی،مر  ۆب ەیامنپ

 (.٢١٦: ٢٠٠٧ ەبدوڵاڵ،ع ی نوور  ڕۆژان. )ەبووەه

 :یكورد یزمان ەیوش ەرهەنگیناو ف ۆب ەوش ەوەیناو  ەهاتن ڕێگاكانی. ٤-٢

 ەیوش ەب ێكەڵت ەكەیزمان ەیوش ەرهەنگیف ێكزمان ەموو ه بەگشتی

 ۆی ه ەك ێتبووب ەرگێڕانو  یا ەرگرتنو  ەهۆی ب ەمەشجا ئ ە،تر بوو  یزمانان

 ەره ەیوش ەرهەنگیف ەوانانیشزمان ڕای ەپێیب ە،بوو  ەكەزمان ەوڵەمەندید

 ەگەڵل ۆئەوەیب یكورد یزمان ڕوات،تر ب یزمانان ەگەڵل ێویستەپ ێكزمان

تر  ەكانیزمان ێشكەوتنیو پ یەتشارستان ەسوود ل ڕوات،تر ب انیزم

 ەكوو  ەوش ەرگرتنیو  ەكوو  ەبێت،د ڕێگایەك ەندچ ەب ێویستیپ ەرگرێت،و 

 یا ەرگێڕانو  یانیەكە،ب ەزمان ۆنۆلۆجیف ەپێیب ەوش ەربڕینید ۆی،خ

 ەل ەرگرتنسوود و  ەپێیب ەوش ڕشتنیدا ەكان،وش یواتا یفراوانكردن

 (.٧٢: ٢٠٠١ ید،سع یفشر  یوسف. )ۆی خ ەكەزمان

 یدروستكردن ۆب یكورد یزمان ۆرباوەكانیز  ڕێگا ەل یەكێكە: ڕشتن. دا1

 ەدروستبوون، چونك ڕێگایە ەمب ەكەزمان ەیو زاراو  ەوش ۆرز  ێ،نو  ەیوش

)حاتم صالح  یزمان ەشەیو گ ەوش ۆربوونیز  ەل ەرچاوەب ۆكارێكیه

 ییەوە،كورد یزمان ەربەخۆی س ەیوش ەل ێگایەكە(، ر ٧٠: ١٩٩٠الضامن، 

 ەك یارە. دڕێژرێتداب ێ نو  ەیوش ەتوانێو پاشگر د ێشگرپ ەیارمەتیب

 ێپ ەیوش ۆی خ ێوازی ش ەب ەریەكەه یاوازن ج ەداڕێژو وش ڕێزمانی ی پاشگر 

 ی تر  ەیوش ەبن،د ەیداپ ێیەوەل ەیوشان ەوئ ڕێزمانی ی پاشگر  ەڕێژرێت،داد

 ەكەوش ەب ێ نو  یواتا ەداڕێژوش ۆڕفیمیم ەاڵمب ەڕوات،د ەسەرل

 ڕێگەیەكی ڕشتندا ،ێ بنووسر  ەجیاب ەرهەنگداف ەل ێویستەپ ەبەخش ێ،د

 ێڵگەیك ەل ەتایبەتیزماندا، ب ەل ێ نو  یواتا ەربڕینید ۆب ۆرباوەز 

 یو زانست یشكیو پز  ۆمپیوتەرك ەكوو  یاجیاكانیج ەزانست ەك ەكنەلۆژیدا،ت

: ٢٠٠٨ ید،. )تابان محمد سعەگرێتەوەد ێیەكاننو  ێنانەو داه یسروشت

٤٣.) 

 یەكتر، ڵپا ەخرێنەد یاترز  یان ەدوو ش ڕێگایە ەمئ ەهۆی : بین. داتاش2

 ۆڕانكاری گ ێرەدال ەاڵمب ەبێت،دروست د ێ نو  ەیو زاراو  ەوش ەهۆیەوەب

 : ەكوو  ێت،د ەكانداوش یخود ەسەرب ۆنۆلۆجیف

 ەزرۆ= تام  ەزوو+ ئار  تام

 + شا = پاشا  پایە

 ەرامبەرەوەب یانیب ێكیزمان ەل ەیەكوش ڕێگایەدا  ەم: لەرگێڕان. و 3

 ە)وش ەرگێڕانیو  ڕێباز ەكوو  ەرگێڕانیشو  ی،كورد یزمان ەرس ەردەگێڕدرێتەو 

 :ەنموون ۆ. بەگرێتەوە( دەمكواتا و چ ڕستە، ە،وش ەب

 ... هتد. ەرغرفة: ژوور ، رأس: س  ێنووس،: پقلم

 ەوڵەمەندكردنید ەل یكارا ڕۆڵێكی یانیەوە،ب یزمان ەل ەرگرتن: و ەرگرتن. و 4

 ەوشان ەوئ یانیشب ەیوش ەبووە،ه ێكزمان ەره ەیوش ەرهەنگیف

. ییەوەكورد یزمان ەوتبێتەو ك ێتهاتب ێگانەوەب ێكیزمان ەل ەك ەگرێتەوەد

 ۆمەڵیك ێداویستیپ ەهۆی (، ب٣٩: ١٩٧٥مارف،  یحاج ەوڕەحمانی)ئ

 ۆرز  ەهۆی ب ەناو زمان، ك ەتەهاتوون ەكانوش ەب ۆڤایەتیمر 

 ەرەتاس ەزاراو  ەرگرتنیو  ەزماندا،ل یارد ەیەكیوش ەبێتەد ەكردنەوە،دووبار 

 یكەشد ەسانیو ك ۆمەڵدواتر ك ێدەكات،پ ەستد ەكەسەوەتاك ەلیەنل

و  ۆمەڵك ەموو ه ڵكیمو  ەبێتەد ەئەنجامدال ێنن،د ەكاری و ب ەگرن د ەری و 

 ەبدوڵاڵ،ع ی نوور  ڕۆژان. )ەگرێتد ەری و  ەك ەیزمان ئەو ڕەگەزێكی ەبێتەد

 ەڕ،)ش ەكوو  ۆمەاڵیەتیو ك ێژووییم ڕووداوی  ەمەشل ە(، جگ١٣٩: ٢٠٠٧

 ۆكاری و ه ەتەمەنەكان،ب ەیوت ەكارهێنانیب ێنان،داه ۆچ،ك ەخۆش ی،ن

و  ەنگو ج ی ئابوور  ێژی دوور و در  ەیوەندیپ ەنجامیئ ە(، لەدەبیئ

ناو  ەتەهاتوون ەوش ڕەگی ەلێكتر، گ میللەتانیكورد و  ییللەتم ەلتوور،ك

(. ٤٠: ١٩٧٥مارف،  یحاج ەوڕەحمانی)ئ ەوكردووەپت ۆیانخ یبنج ەوەزمان

 ەوش ەرگرتنیو  یاردەید ەوانانزمان ڕایو  یرب ەپێیب ەمەشئ ەرەڕایس

زمان(  یو فراوانكردن ەوڵەمەندكردند ۆی ه ەبێتەد ەڵكوب ییە،ن یانبەخشز 

 ەپێیب یاریكراوداد ێكیزمان ەل ەرگرتنیش(. و ٥١: ١٩٧٩)كامل حسن بصیر، 

 ی و ئابوور  ۆمەاڵیەتیك ی بوار  ەپێیب ەگۆڕێت،د ەزمان ەوئ ەردەمیو س ۆناغق

و  ێدراوس  ەزمان ەگەڵل ەیوەندیپ ۆنیەتیو چ ێشكەوتنەكانیپ ەزمان ەوئ

 یس،ان یم)ابراه ەگۆڕێتد ێوەندییەپ ەوئ ڕاددەی ەندێتیچ یهانیەكانج

١١٩: ١٩٧٢.) 

 ێیناو زمان و پ ێتەد ۆی خ ەكو  ەندێجاره ەرگیراوو  ەیوش ەوەتر  لەلیەكی

 ەك ەاڵم... هتد، ب یدرۆجینها ینتەرنێت،ئ یمەیڵ،: ئەكو(، و ە)هاورد ەوترێ د

 ۆنەتیكیو ف ڕێزمان ەستووری د ێرژ  ەوێتەو بك ۆڕێتبگ ەمدوو  یزمان ەیسازگ

 ێب،كت ەت،رو ە)س ەی: زاراو ەكو(، و ێنراوونج)گ ەوترێ د ێیپ ەزمان ەوئ

 ەنخاو  ەبەرئەوەیل ە،تر  یزانست ەمدوو  ڕێگای ەاڵم... هتد(. ب ەرز ئ ەعات،س

ئاسانتر  ۆی خ ۆنەتیكیف ەشێوەیب ەردەگرێت،و  ەیەكوش ێكزمان كات

 ییەن ەستوورد ێب یكورد یناو زمان ۆب ەزاراو  ەرگرتنیو  ەروەهاه ەبێت،د

 ینور  ڕۆژان) ێبەجێدەكرێتج ەسازی و زاراو  ییواتا ەمایەكیبن ەندچ ەپێیب

 (.١٣٩: ٢٠٠٧ ەبدوڵاڵ،ع

 ەیە،ه ۆی خ یبەتیتا ەوانیو زمان ەسازی زاراو  ەستووری د ێكزمان ەر. ه1

 ێكردنیكارت ێرژ  ەینەبخ ەنگەكانید ێویستەپ ەردەگرینو  ەیەكزاراو  ێككات

 .ییەوەكورد یزمان ۆنەتیكیف

 ەیوش ەكو  ێیەكەوەنو  ەناو زمان ێتەبچ ەرگیراوو  ەیزاراو  ۆئەوەی. ب2

 ێیەكەدانو  ەزمان ەستووری د ەگەڵل ێویستەبكات، پ ەڵسوكەوته ۆماڵیخ

 .ێنرێتبگونج

 .ێتبنووسر  یكورد یزمان ڕێنووس ی ەب ەرگیراوو  ەی. وش3

 یداكورد یزمان ەل یەك ەشانیشانب ێگانەو ب ۆماڵیخ ەیەكیوش ەگەر. ئ4

 ەهەرل ەمەشئ ۆب ەدەبی،ئ یزمان ەینەبك یەكەیانكورد ەبێتد ەبوون،ه

 .ییەگرنگ ن ەرگیراربێتو  یالێكتێكد
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 :ۆمەاڵیەتیك ی و زار  ەییناوچ ی زار  ێوانن یاوازی . ج٥-٢

 ەبێت،دروستد ییەوەو جوگراف یاس یس ۆكاری ه ەهۆی ب ەییناوچ ی . زار 1

 ۆمەاڵیەتییەك ێژەو تو  ینچ یدروستبوون ەمایبن ۆمەاڵیەتیك ی زار  ەاڵمب

 .یاوازەكانەج

 ی زار  ەهۆی ب ەاڵمب ەزانرێت،د ەكەرقس ێنیشو  ەییەوەناوچ ی زار  ەهۆی ب. 2

 .ەزانرێتد ەكەرقس ۆمەاڵیەتیك یەیپا ۆمەاڵیەتییەوەك

 ۆری ز  ەرەه ەش یب ەندێجاره ەوفراوان ەییناوچ ی زار  ەكارهێنانیب ی. سنور 3

 ی زار  ەاڵمب ۆمان،خ ەلیژووروو ل یكرمانج ی زار  ەكوو  ەگرێتەوەد اڵتەكانو 

 .یاریكراودایەد ێژێكیو تو  ینچ ەنێوانل ەكارهێنانیب یسنور  ۆمەاڵیەتیك

 ی زار  ینەوەیناس ەچیك ە،ئاسان ەییناوچ ی زار  ینەوەیو ناس یاریكردن. د4

 ۆمەاڵیەتیەكانك ێژەو تو  ینچ ەبەرئەوەیل ییە،ئاسان ن ۆمەاڵیەتیك

 .ۆڕاون چوون و گ ەیەكداب

 یدروستبوون ەمایبن ێتەبب ێشكەوتنیەوەپ ەهۆی ب ەییناوچ ێكیزار  ەكرێ . د5

 . ێدانییەت یەتانەیخاس ەوئ ۆمەاڵیەتیك ی زار  ەاڵمستاندارد، ب یزمان

 :ەرهەنگداف ەوڵەمەندكردنید ەل ۆمەاڵیەتیەكانك ەزار  ڕۆڵی. ٦-٢

 ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل ۆمەڵناو ك یاریكراوەكانید ێوەزارەش ڕۆڵی

 :ەداوش

 ۆكارەه ەگۆڕێت،د یاجیاكانج ۆمەاڵیەتیەك ێوەزارەش ەگوێرەیب زمان

 ەبەرئەوەیل ەیە،زماندا ه ۆڕانیگ ەل ەرچاویانب ڕۆڵێكی ۆمەاڵیەتیەكانك

 ەك ێن،دانان ەڵكخ ەكردنیپل ۆسنور ب یاسیەكانو س یجوگراف ەسنور  ەنیات

 ەكرێ د ۆمەاڵیەتیەكانیشك ێوەزارەش ەڵكوب ەژین،د ەنداناو  ەمانه ەل

)تابان محمد  یاوازن ج یەوەجوگراف ەمایبن ەڕووی ل ۆن چ ەروەكوه جیابن،

 یاردەد ەب ەیوەستەزمان پ ەشەكردنیگ ەروەها(. ه٢١: ٢٠٠٨ ید،سع

 ۆمەڵ،ك ێژەكانیو تو  ین)چ یەكانیشنازمان ۆكارەه ۆمەاڵیەتیەكانەوە،ك

 ڕۆڵی یاریكردنید ۆب ۆیە. بەگرێتەوە... هتد( د یاسەتس یین،ئا ڕەگەز،

 ەکرێ د ەرهەنگداف ەمەندكردنیەوڵزمان و د ۆڕانیو گ ەشەگ ەكان لەزار 

 :ێتبكر  یاری د ەوەخوار  ەمشێوەیەیب

 : ۆمەڵك ێژەكانیو تو  ینچ ێوەزاری . ش1

 ەبەرئەوەیل ەیە،ه ۆی خ یاریكراوی د ێوازێكیزمان ش ەكەرێكیقس هەموو 

 ەسەكە،ك ی(Accent) یاریكردنید ۆئاخاوتن ب ەندامەكانیئ یەتیخاس

 یگەری كار  ەروەردەیو پ ینگەژ  یەنیل  ۆمەاڵیەتی،ك ی بار  ۆشیاری،ه یئاست

 ەنجینەیگ ۆزماندا ب ەرهەنگیف ەل یەكانزمان ۆڕانەگ ەوەتر  ەلیەكیل ەیە،ه

 ەسەكەك ەمەنیكات و ت ەپێیب یزمان ۆڕانیگ ەروەهاه ۆرن،زمان  ز 

: ەكوو  ەوەناو زمان ێنەد ەك ەتاز  ەربڕاوی د ەندانچ ەمەشل ەجگ ەگۆڕێت،د

 ۆمەاڵیەتیەكانك یاردەد ەگەڵل ۆیان( خیمۆریم ێت،ن ێل،ت ێڵ،)ج

و  ەشەگ ەزمان ل ەردەوامب ەك ەریدەخاتد ەمەشئ ە،گونجاندوو 

 ڕۆژانەیدا یئاخاوتن ەكورد ل ەكەری قس ێستاشدائ ەسەردەمیل ۆڕاندایە،گ

 ەتیخزم ەل یگشت ەشێوەیەكیزمان ب ەكارناهێنێت،ب ەكانیگشت وش

و  ەردەمیس ۆمەاڵیەتیەك ێككردنەو كارل ێوەندیكردنپ ڕۆسەیپ

 (.٩٣: ٢٠٠٩ ی،)محمد محو  ۆمەڵدایەناو ك یندووەكانیز 

و  ێندەوارخو  ێوەزاری ش ێرەدا: لەخوێندەوارو ن ێندەوارخو  ێوەزاری . ش2

 ەرهەنگیف ەكارهێنانیب ەل یانژ  ۆب ێڕامانیانت یاوازی ج ەهۆی ب ەخوێندەوارن

زمان  ێویستەپ ۆڤـمر  ێندەواربوونیخو  ۆب ەچونك یاوازە،زماندا ج

 (.٩٣: ١٩٨٣ یز،عبدالعز  ین)محمد حس تەكاربهێنرێب

 یبەتیتا ەشێوەیەكیتاك ب ێندەواری و خو  ڕۆشنبیری  ەشەیگ ەمەشل جگە

 ەل ەنانەتت ەربڕینەكاندا،و د ەوش ەل ەرچاوب ۆرز  ۆڕانكاری گ ۆی ه ەبێتەد

)محمود  ەیەنه ۆی خ یگەری كار  ەنگەكانیشداد ۆكردنیگ ۆنیەتیچ

 ەواتە(.                                                                               ك٣٤: ١٩٨٥السعران، 

 ۆرز  ڕۆشنبیرو  ەزموونئ ەنو خاو  ێندەوارخو  ەسێكیك ەیوش ەرهەنگیف

زمان  ەواك ڕووندەبێتەوە ەمەشب ەخوێندەوار،ن ەسێكیك ەل ەوڵەمەندترەد

 .ێنێتد ەكاری ب ەك ۆمەڵەیەك ەوئ ینما ێنەئاو 

 یاوازج ەیوش ەرهەنگیو ف ێواز: شینەكۆمەاڵیەتیەكانچ ێوەزاری . ش3

 ەل ەك ەوانەیئ ەكاردێت،ب ەژارو ه ەوڵەمەندد ینیچ ەردوو ه ەنێوانل

 ەبنگرفت د ەلێگ یتر توش  ینێكیچ ۆب ەگوازرێنەوەد ێژێكەوەتو  یان ینێكچ

و  ی ئابوور  ێكیئاست ەوانەیل ەندێكه ێردەبن،ف ینەكەچ ێوازی تا ش

 ەمەبەستیب یاریكراود ێوازێكیش ەرب ەبەنەد ەناپ ەیەه ەرزیانب یتۆمەاڵیەك

 نزمترن. ی ئابوور  یئاست ەنیخاو  ەك ەوانەیل ۆجیاكردنەوەخ

 ێوەزاری ش یاجیاكانیج ەناوچە: لینو گوندنش ینشارنش ێوەزاری . ش4

 ەیە،و شاردا ه ێلد ەڵكانیخ یئاخاوتن ێوەیش ەنێوانل یاوازی ج ەرداپشد

 یاوازەكانیج ۆمەاڵیەتیەك ەرجەو م ەله ەب ێوەندیپ یاوازیەشج ەمئ

 ەیەكگەیشتنیب ێنیشو  ەگشتیب ەكانشار  ەیە،ه ەردووكیانەوەه

 ەمەشئ یاوازن،ج ڕایو  یرو ب ۆمەاڵیەتیك ی ئابوور  ینیو چ یەكانشارستان

 ەمەشل ەجگ ەبێت،د ەكانتاك یری و ب ەوش ەرهەنگیف ەسەرل یگەری کار 

و  ەوش ەرهەنگیف ینانیشئاشنان و گوندنش ێیپ ینانشارنش ەوش ەندێه

 ۆمەاڵیەتیك ۆڕانیگ ەبەرئەوەیل یاوازە،ج ەكەدازمان ەل یانئاخاوتن ێوازی ش

 ێدەكاتت یانكار  یشو زمان ەكەنزمان د ەكار ل ەكانتاك ژیانی ۆڕمیو ف ەرجم

 (.90: 2009 ی،)محمد محو 

 ەكانتاك ەكارهێنانیب ی بوار  ەپێیب ەتوانرێ زمان د ەیوش ەرهەنگیف ڕۆڵی

 :ەوەخوار  ەمشێوەیەیب ۆڕدرێت،بگ

 ەسەكانك ەمەنیت ەورەبوونیگ ەگەڵزمان ل ێوەزارەكانی: شەمەن. ت1

 ەسەرداب ۆڕانیگ ەسەكانك یزمان یربوونتاكو پ ڵییەوەمندا ەل ەگۆڕێن،د

 و یەتیتا یئاخاوتن ێوازی ش ۆڤـمر  یانیژ  ەمەنێكیت ەره ەچونك ێت،د

زمان  ەیوش ەوڵەمەندكردنید ەل ڕۆڵی ەمەئ ەیە،ه ۆی خ یاریكراوی د

 ێربوونیف ۆڕانیگ ەمەنیدات ەرەتایس ۆناغیق ەل ڵمندا ەوونۆنمب ەبێت،د

 ەل ەگرنگ ۆرز  ڕەگەزێكیزمان  ەبەرئەوەی. لەدایەلووتك ەل یو ئاخاوتن یزمان

 ەمەنیدات ەرەتاكانیس ەل ەتایبەتیب ێشكدام ەشەیگ ەو ل ڵدامندا یانیژ 

  ۆمەڵك ەكانیتاك ەمەشئ ەرباری (. س٩: ١٩٨٧ یف،)عبدالستار طاهر شر 

 ۆزمان ب ەچونك ەكاردێن،ب ەمەنێكدات ەل ەك یانەنزمان یاسا ەوئ یئاشنا

 یداكورد ۆمەڵیك ەل ەیە،ه ۆی خ یاكەرەوەیج یەتیخاس ەمەنێكت ەره

 ەوب ەسێكك ەموو ه ەبكات، چونك ەقس ۆی خ ەمەنیت ەگوێرەیب ێویستەپ

 ێگەیشتن،پ ەیتاكو پل ەڕواتو ئاخاوتندا د ەستەج ەندامیئ ۆڕانكاریانەیگ
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 یانئاخاوتن ێوەیش ێگومانب ەناكەن،قس ەنجەكانگ ەكوكان و یرەپ ەرەه

 ەیەه ەكەدازمان ەوەكانین ەنێوانل ییزمان ۆشاییەكیب ەگشتیب یایە،ج

 : ەنموون ۆ(. ب١٠٣: ١٩٩٠)محمد معروف فتاح، 

 . ۆڕاوە" گێنووس"پ ۆب ەکارهێنانب ەپێی" بەڵەم"ق

 ەیوش ەکەناوچ ینانیگوندنش ەل ەندێکه یئاخاوتن ێوەش ەپێی" بێرە"کول

 .ەکاردێنن" بەستووک"ئ

 .هێنرێتەکاردە" بەوی "ن ەی"نزم" وش ەیوش ەرامبەرب یاخود

 ەبەرئەوەیل ەكاردێت،ب ێیدات یاوازج ەشێوەیەكیزمان ب ێكە: بوار ین. ئا2

 ەب ێویستیپ ەریدەخات،تاك و خوا د ەنێوانل یینئا ەواك ێوەندیەیپ ەوئ

 ەچونك ینیە،ئا یزمان ێوەش ێیل ەبەستم ەیە،ه یبەتتا ەربڕینیو د ەوش

زمان  ەبەرئەوەیل ەیە،ه ۆمەڵداك یانیژ  ەل ەرچاوی ب ڕۆڵێكی یینئا

 ەل ەندێه ڕای ەپێیب ۆیەب ۆمەڵگەیە،ك ەكانیتاك ێوانن ەناڵیك شادەماری 

 ەلم)س ەكردوو  ەشەیگ ینیەوەئا یەیكا ەل یزمانناس  یبزاف یانزانا

و  یینئا یزمان ێوەش ێرینەوەد ێژوویەكیم ەل ەر(، ه٤٢: ٢٠٠٧ ۆش،ناوخ

 ەردووكیانه ە،كردوو  یەكتری  ەل ۆریانز  ێكیكار  ەتەوەیین یزمان

 ەرەبیع یو زمان یسالمئ ینیئا ە،كردوو  ەشەیانگ یەكدی یشانەسشانب

 یەكانكورد ینیەزانا ئا ەیوش ەرهەنگیف ەهەڵبژاردنیل ەرچاویانب ڕۆڵێكی

 ەرەبیع یو زمان یینئا ڕاڤەكردنی ۆب ۆیانخ ەندێكیانه ەبووە،ه

 (. ٩٦: ٢٠٠٥ یز،محمد عز  ین)حس ەرخانكردووەت

 ێوەیش ەل یاوازی ج یاریكردنید ۆب ەچالك ۆرز  ۆكارێكیه ڕەگەز: ڕەگەز. 3

زمان  ەبەرئەوەیل ۆمەاڵیەتی،ك ێوەزاری ش ێكهێنانیو پ ەكردنقس یزمان

 ەواتەئاخاوتندا ك ینگەیژ  ەل ەگۆڕێتد ۆڤـمر  ەكارهێنانیب ێوازی ش ەپێیب

 ەبینرێت،د ێو م ێرن ڕەگەزی  ەردوو ه ەكردنیقس ێوەیش ەنێوانل یاوازی ج

 ەكنیكێكیت ەندچ ەبینرێت،د ێدات ۆڕانانەیگ ەمئ یشداكورد یزمان ەل

 ی بار  ەب ێوەندیپ ەمەشئ یارەد ەیە،ه ێو م ێرن یئاخاوتن ەب یبەتتا

)محمد معروف فتاح،  ەیەه ۆیەوەخ ەسێتیك ێوەندیو پ ۆمەاڵیەتیك

٢٢٣: ١٩٨٥.) 

 ەكانیوش ەرهەنگیف ەل یاوازەج ەتئافر  ەكانیوش ەرهەنگیف ەگشتیب واتە

 ڵل ،ەسوتێن ەرگتج ەبیت،ن ڵوێرانما ،ەمرێ ن ڕت)كو  ەكوو  یاو،پ

 ەخزمەتتل ەیە،ه ڕێزتان) ەیەه یاوانپ یل  ەشوش ەندێبم...هتد(، ه

 ...هتد(ەورەیگ یدام، برا

 ەیوش ەرهەنگیف یاوازی ج ێتدوور ب یاوپ ەل ەتتاكو ئافر  ەباس شایەنی

 ێتب یاترز  ێكەاڵوییانكاركردن و ت ی بوار  ەتاكوه ەبێت،د یاترز  ێوانیانن

 . ەبێتد یكترنز  ێوانیانن ەیوش ەرهەنگیف

 ۆمەاڵیەتیەكان،واتا ك ەب ەزمان ەربڕینید ێوازی ش ەگشتیب ۆ: تابۆ. تاب4

 یارەكاند ۆمەاڵیەتیەواتا ك یسنور  ەزاندنیب ەل ۆدوورگرتنخ ەمەبەستیب

 ەل ییەزمان ن یتوانا ەهۆی ب ەمەشئ ەرنابڕرێن،د ەكانزاراو  ەل ۆرێكز 

م و ۆڕ ف ەمئ ەربارەید یانەوێ زمان نا ەپێكەرانیقس ەڵكوب ەربڕینیان،د

 ێكدازمان ەموو ه ەل ۆكانتاب یاساو  ەربڕاوو د ەوش یارەد ێن،بدو  ەمكانەچ

 یانوتن ەربڕاوانەد ەول ەندێه یشداكورد ۆمەڵیك ەل ەدیدەكرێن،ب

هاومانا  ەبڕینیو د ەوش ەب ۆمەاڵیەتیەكان،ك ەندەو ب ۆتك ەپێیب ەدەغەیەق

 ەستێویكورد پ ەكەری قس ەك یاجیانەیج ەبەستەم ەوئ ۆب ۆشراون،داپ

 ەربڕینەد ەوئ ەمەشل ە. جگڕوو یخاتەب یئاخاوتن ینگەیو ژ  ەبەستم ەپێیب

 ێپەڕبوونیت یدوا ەشێتد ەكاردێنب ۆكانتاب ەوش ێنیشو  ەل ەك یانەیهاوواتا

 یف)نا ەوەبگرن ێنیانتر  شو  ەیبن و وش ەدەغەق ەمانیشكات ئ

 (.٢٤٦: ١٩٨٧خرما،

 :ەرپشد ەیناوچ ەکانیوش ەل ەشێکب ەرهەنگیف ڕاكتیكیپ ەی. نموون٧-٢

 "ەیار"خ ێهارو : ئاروو

و  ەكاتەوەد ەمید ێككات ەسێكك یمردن ەرەمەرگی)س یلكە: ئاو ئاوزینگ

 (.ەخاتداد

 .ەكرێتەوەد ێدات ی ئاگر  ڵكێكە: قو ئاورینگ

 ەناپ ەل ەڵكیخ ەبێت،د ەرمتاو گ ەوەیئ ی: زستانان دوابەربەڕۆچكە

 .ەوەستنتاو د ەبەرل یواراند

 .ەنێیتداد ێل ەیبار و بارگ ێنیتەوەوبم ێیل ەتەوێ د ێنەیشو  ەو: ئبنەگە

 .ەوەژوور  ەوەیپشت ەش ی: ببنەبان

 .ەڕوانێتد ۆیداخ ەوریچوارد ەهەرب ەرزەب ێنێكی: شو بستوو 

 .ەرچاوەس ەكوو  ەڵدەبەسترێت،ه ۆگەیەكج ڕووبار یەكیل  ە: لبناوان

 ەرب ەباتەوەد ێلكگو  یان ەڕی،م ەرب ەباتەوەد ەرخب ەسەیك ەو: ئبانۆك

 مانگا.

 ێپ ەڕی م یو خور  ەورەدایەگ ەقەستێكیم ەشێوەیل ێرێكە: ئامبرینگ

 .ەبڕنەوەد

 ێستەكەیانپ یەوەئاودا ما ەل ۆرز  ۆڤـمر  یقاچ ەنجەیو پ ەستد ە: كپیرەلۆك

 .ەبێتد ەڵمردوو كف ێستیپ ەكوو  ەڵدەئاوس ێ،ه

 ڵەكەوەتاو  ینگەید ەب ڕستێكەوە ەب ڵ تاو  ەشەكانیب ەل ەشێكە: بپانكە

 .ەبەسترێتەوەد

 .ەستۆتەوەب ەیەكەوەب ۆڵیدوو د ێكەوەگرد ەهۆی ب نێكەێ: شو پساوكە

 ەكیانو جاران شوان شت و م ەكرێتد ەملو ل یەوا یسەك ەكو: و توورەكە

 .ەڵدەگرته ێدات

 .ەتەنێتو د ەكاتدروستد ەمافوور و جاجم ەسەیك ەو: ئتەونكەر

 .ەوزەو س ێدارش ەمیشەه ێنێكی: شو تەڕگە

 . ەتفت یتام ەكاڵیب ەگەیو،ن ڵەكی: كاتاڵكە

 و مس دروستكرابوون. ۆن فاف ەجاران ل ە: قاپ كتاس

 ین،احمد حس یجانوو )عل ەوترێت( دیینو ما ەسپ)ئ ەرخەیف ە: بجانوولە

3/7/2022.) 

و  ڕەق ۆرز  یسووچ ێس  ەوزیس یایەكیگ ۆرەج ێنەیشو  ەو: ئجەگەناوی 

 .ێدەڕوێل یژی ت

 (.ەڵدەگیرێنو ه ەكرێند ەدق ەناودال ێنی)نو  ێو: چارشچوارشێو

 . ۆڕستانگ یان ەسحابەئ ۆڕی: گچاك

 .ەڵدەگرتنه ێدات یانجاران جلك یەووا ێڕت ەكوو  ێكە: شتخورجێن

 ەرێكیب ۆڵەمێش ی،خ ڕەنگ ڕەقی ڕكاوی د یایەكیگ ەل ۆرێكە: جخڕنووك

 .ەگرێتد یژنووك ت ڕی خ ەییقاو 

 .یرن : ناش دزێو
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 .اڵتو ما ەڕم ۆب ڕۆدەكرێ  ێل یو تفاق یكئال ێنەیشو  ەو: ئدانگە

و دان  ەغڵد ەناوو ل ەكرێ د ەبەرل یجلك ۆڤـ،مر  ێوەیش ەل ێكە: دار داوەڵ

 .ڕەونەوەب ێیتر ل یانلەبەری و گ ڵندەتاكو با ەچەقێنرێت،د

 .ێبێتل ی ز  ی دار  ەموویه ێنێك: شو زیەڵێن

 .ەرگاد یان ەركە: دزالك

 ۆرەوی گ ەشێوەیو ل ەكرێتو موو دروستد ی خوور  ە: لزەنگاڵ

و  یسارد یكات ەل ەبەسترێتقاچ د ەل ەهێزب ەنێكیب ەب ەپێدەكرێت،ل

 .ەرماس

 ەسەرل ێشتیچ ەنرێت،ئاگردان داد ەسەرل ێكەئاسن ە: پارچسەراورە

 .ێدەنرێتل

 .ێشت: چشێو

 .ێنەگەیشتوو و پ ەرم: ناسك و نشلك

 .ەرپشد ەڤەری د ەل یایەكەچ ەلوتك ی : ناو شەڕگە

 .ەوەڕاندنل ەبرێتەد ەڕم ەوداش یوەین ە: لشەوێن

 .ەئازارەب ۆرز  ێدانل ۆب ەڕناسك و ت ۆرز  ەمامێكەن ڵە: چشوتڕك

 .ەو پووچ ەتاڵب ەكەیناو  ەك ێز: گو قرپۆك

 . ەستید یدروومان ۆب ەكەن،د ەنجەیپ ەژنان ل ێكئاسن ە: پارچقوچەك

 .ۆڤـمر  ەستید ەنجەی: پقامك

 .ێویەك ڵندەیەكی: باقورینگ

 .ڵما یانخانوو  ەرەوەیو د ەوەناو  ۆشەی: گقولینچك

 .ەكرێتدروست د ێستانكو  یایو گ ۆشتماست و گ ەل ێشتێكە: چقوڕاو

 ێوم ەپری ك یانتووتن  یدار چوارداخ ەل ەیەوه ێیدوو گو  ێكە: دار كێلیژە

 .ەنرێتداد

 .ەردەكاتد یسپ یفێكی، ك ێستانەكو  یایەكی: گكیفۆك

تاكو  ەڵدەگیرێته ێدات ێستەیپ ەنیری پ ێنەیشو  ەوئ ەپێست: كونكولێن

 .ەبێتخراپ ن

 ێتەب ڕۆشناییتاكو  ەكراد ەربانەكانس ەجاران ل ەییەبازن ێكی: كونكولوكە

 .اڵنناو ما

 .ەندیلەق یایچ ەرزیب ەیەكیلوتك ی : ناو كۆدەاڵن

 كاركردن. ۆب ێوەیەپ ڕی خ ێكیئاسن ەپارچ ەرەكەیس ێكە: دار كوتك

 .ەكرێتدروست د ۆو د ەشكك ەل ێشتێكە: چكەشكەك

 .ەرەپشد ەیناوچ ێكیگوند ی : ناو ڵكا كاڵ

 ی)محمد عل ەڕزێتو د ۆدەبێتەوەك ەك یزپا ەریوی و  ەاڵی: گكەڕەگەڵ

 (.14/7/2022 ەبدوڵاڵ،ع

 ەناول یایەكەگ ۆرەج یان اڵتە،و ما ەڕم ەخۆشییەكین ۆرەج گڕگە،

 .ەڕوێتد ەویەكانز 

تاكو  یپاراستن ۆب ەمایەوەد ێكگوند ەل ەنیات ەب ەك ەسەیك ەو: ئگەزەكچی

 .ەگەڕانەوەد ێستانەكانكو  ەل ەڵكەكەیخ

 .ێكیشەگوند ی ناو  ۆرە،ز  ی و خروو  ەزوور  یایەكی: گەسكگ گەسك

 ەردەچێت،د ێوەل ەوقێكیش یت،ل  ەكوو  ەبچووك ێكی: كرمگوڵەستێرە

 .ەبێتد ەیداپ ەهارانب

 ەكرێت،دروستد ەو سووركراو  ێلراوش ی سوور  ڕێكیقو  ە: لیزەڵەد گۆزەڵە،

 .ەڵدەگیرێته ێدات ی ئاو 

 .یاكانچ ێنیداو  ەكەوێتەد ڕەیچ ەدارستان ەو: ئلێڕەوار

 .ەوتراجاران د ەژاری ه ەڵكیئاغاو خ ەردەستیو ب ەژاره ەچینی: بمسكێن

)محمد محمود مال،  ەوترێتد ەسەندناپ ەسێکیک یان ەشتێك: بناڕەسەن

18/7/2022.) 

 ۆرز  ەرداپشد ەیناوچ ەکانیتاک ێوەئاخاوتنیش ەل ەرەوەس ەیوشان ئەم

 ەییەکانیشداناوچ ەرهەنگەف ێیدووتو  ەل ەروەهاه هێنرێن،ەکاردەباون و ب

 ەل ڕۆڵیانو،  ۆماردەکرێنت ەرپشد ەیناوچ ەرهەنگیف ەتایبەتیب

 ەره یەئاشکرا ەبێت،د یداکورد یزمان ەرهەنگیف ەوڵەمەندکردنید

و  ێنئاخاوتن و شو  ینگەیژ  ەپێیب ەکەشناوچ یئاخاوتنەشەب ەیەکیوش

 . ەکاردەهێنرێتب ەرپشد ەیناوچ ەکانیتاک ێوانن یاریکراوی د ەتیباب

 یکورد یزمان ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندکردنید ێوازی ش ەک ئاشکرایە

 یئاخاوتن ڕێی ەل ەرەوەپشد ەیناوچ ەوڵەمەندید ەیوش ەرهەنگیف ەهۆی ب

 ۆمەاڵیەتیەکانک ەتەباب ەربارەید ەکەیەناوچ ەکانیتاک یاریکراوی باو و د

 یاخود ەکە،ناوچ ۆمەاڵیەتیەکانیک ەتەباب ڕووداوی  ێناکردنیو  ەمەبەستیب

 ەرهەنگێکیف ەک ەکە،ناوچ ۆلکلۆریف ەدەبیئ ەقید یئاست لەسەر

 ەمەشئ ە،کردوو  ەرجەستەب ەکەیناوچ ەکانیوش ەگبەیه ەوڵەمەندید

 ەکارهاتووەکانیب ڕستەو  ەکەناوچ ەکانیتاک ڕۆژانەی یئاخاوتن ەشێوەیل

 یاجیاکانیج ەئاست ەلق ەل ەوات ەتەوە،داو  ڕەنگی ەکەناوچ یئاخاوتن

 ەنموون ۆ. بڕوو ەخرێتەو ئاخاوتن د ەدەبیئ ەقیتاکس و دینو س ۆڕفۆلۆژیم

 :ەکوو  ڕستەی ەندێه

 .ەاڵشتنق ەکانیدار  ەحمەدی. ئآ

 .ینسو  یورەکانیب ڕەسووی. ب

 بزاوتن. ەنجەکانیپ ەجێ. خپ

 بزوتن. ڵەکانمندا ەموو . هج

 ڕستەی ەل ێت،( دەرتکردن)ک یمانا ە(بتنەاڵش)ق ەی)آ(دا وش ڕستەی لە

)ج(دا  ڕستەی ە(، لیژکردنو ت ەمدانەوە)د ە( واتین)سو  ەی)ب(دا وش

 یمانا ە)بزووتن( ب یشدا)ج( ڕستەی ە(، لاڵندن)جوو  یمانا ە)بزاوتن( ب

 :ەوترێتد ەرنادیاردابک ڕستەی ەندێه ەل ەروەها. هێت( داڵن)جوو 

 .ەچنەرێ د ەنگاڵەکە. ز آ

 .ەکێڵەرێ د ەکە. بانوو ب

 .ەدۆشەرێ د مەڕەکە

 ەسک ۆب ەڕی ز  ەاڵمبوو، ب ەڵسق ڕەسو)مام  ێکدراوی ل ڕستەی ەل یاخود

 .(ەبوو ن

 .ێن( دیانز  ڕە،)توو  یواتا ە( بەڕز  ەڵس،)ق ەکانیوش ەرەوەداس ڕستەی لەم

 ەینموون ەندێکه ەل ەکەناوچ یئاخاوتن ێوەیش ەتوانرێتد هەروەها

 : ڕوو ێتەبخر  ۆلکلۆرییداف ەندەئامێزی خ

 ەرتبێش ێکەنیم،پ ۆرناکات، ز  ەغڵەتس ۆخ ەره یاوپ ەڵەمرم ک ەبەرت"د

و  اڵڵەزو  ۆرز  ەنگەتد ەوئ ەم،ئازاد بک ێپ ۆتخ ەردنێگ ەردەشتێس ێمەب

 ەیبەنەد ڕووجیف ەب ەگەرئ ەچێت،د ەدارێ بار  ەرس ەڵەبابیک ەنگێد ەل
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 ۆلکلۆر،وسوو، ف ەواڵع ەمەد." )حۆشتنێفر  ۆب ەیدانێم ەرس

12/7/2022.) 

 ەوەئ ۆستامام یپرس  ەوتێیمزگ ەلیم ە: "مام وسو لەڵێند ەگێڕنەوەد یاخود

 ەکرێ؟د ۆن و چل ەبێد ۆن چ ەیەموومت

 ێل یفوو  ەردەکوتی،و  ەخۆڵێد ەخۆد ەستیباسکرد ئاوا د ۆی ب مامۆستا

 ێنی،د ێداپ ەستد یشکانئان ەتاه ەڵدەسووی،ه یو چاوان ەمد ەو ل ەکەید

 .ەواوت

 ەبۆل  ەمەلیمح ەنابم، دا ب ڵیحا یهوالەئ ۆستامام ەخوایب یوسوو گوت مام

 ۆنە؟چل یبزانم ئ ەبک

 ۆڵێیخ ەبرد، ب ۆڵەکێخ ەبۆل ەستید ەڵترووشکا،و ه ەوەداهات مامۆستاش

مام  ۆب ەموویه ەکرد،ن ێ شلو  ۆی خ یچه ەاڵمب ڕاقەنا، ەنەکاودادا، ل

  ۆنە؟چ یبوو  ڵیحا ە: مامیگووت ڕوونکردەوە، یوسوو 

 ڕەسو، یعل ەسمانبووم." )و  ڵیچاک حا ەرێوەڵاڵ: ئیوسوو گووت مام

28/6/2022     ) 

 :ئەنجامەکان

 :ەوەخوار  ەنجامانەیئ ەوئ ەیشتینەگ ێژینەوەیەتو  ەمئ ەنجامدانیئ دوای

 یان یبەتیتا ەڕێكیو باو  یرب ۆب ۆمەڵێكداك ەناول ەیەكزاراو  ەگەر. ئ1

 ۆڕانیگ ێب ۆی خ ەكوو  یداكورد یزمان ەل ەكرێ د ،ێدروستكراب ێنانێكداه

 ۆماڵیخ یزمان ڕێنووس ی ەب ێویستەپ ەكاربهێنرێت،و ب ەربگیرێتو  ەنگەكانید

 .ێتبنووسر 

 ۆمەاڵیەتیەك ێوەندیەو پ ۆنەب ەل ەربڕینەكانو د ەوش ەكارهێنانی. ب2

 یدروستبوون ەمەبەستیب ەكتیڤن،ئ ۆرز  ەرچاوەیەكیس یاوازەكاندا،ج

 ەوڵەمەندكردنید ۆب ەچاك ڕێگەیەكی ەمەشئ ەك یی،و هاوواتا ەواتاییفر 

 زمان. ەیوش ەرهەنگیف

 یاریكراوی د ەربڕینید ەنخاو  ۆمەڵك ەكانیتاك یانیژ  ێكیبوار  ەر. ه3

 یبەتیتا یانیژ  ڕەنگدانەوەی ۆمەڵك یاكانیج ێوەزارەش ەچونك ۆیەتی،خ

 .ۆمەڵنك ەكانیتاك

 ەوڵەمەندید ەیوش ەرهەنگێكیف ەنیخاو  ەرپشد ەیناوچ ێوەزاری . ش4

 ەك یدا،كورد ۆمەڵیك ەكانیتاك یاجیاكانیج ۆنەگشت بوار و ب ەل ەزمان

 یكرمانج ەیوش ەرهەنگیف ەوڵەمەندكردنید ەل ەگێڕێتد یگەركار  ڕۆڵێكی

 .یداكورد یزمان ەڕاستیناو 

 ەرهەنگیف ەگونجاو ل ەیوش ێوەزارەكەش یئاخاوتن ەشەكانیب ەپێی. ب5

 یئاخاوتن ینگەیژ  ەل ەربڕاوەكاند ەمكیو چ ەتباب ەپێیب ێوەزارەكەداش

 .ەكاردەهێنرێتب یاجیاداج

 

 سەرچاوەكان:   

 :یکورد یزمان بە

 ۆڕیك ۆڤاری گ ی،كورد یزمان ەی(، وش١٩٧٥مارف، ) یحاج ەوڕەحمانی. ئ١

 .ەغداكورد، ب یاری زان

مطبعة الساحة العامة،  ێ،(، الف و ب١٩٩٢) ڵدار،با ەمینئ یبراهیم. ئ٢

 بغداد. 

 یسالمدا،ئ یەتیشارستان ەكورد ل ێژووی (، م٢٠١٠) یل،محمود خل. احمد ٣

 .ێمانیسل ەیوەند،پ ەیچاپخان یەكەم، یچاپ ی،و: زرار عل

 ڕاگەیاندن، ەگەلیزاراو  ەرهەنگی(، ف٢٠٠٥) یب،حب ەحمەدئ ەدران. ب٤

 .ەولێره ەروەردە،پ ەزارەتیو  ەیچاپخان ی،عرب – یكورد - ینگلیزی ئ

 ەینام ەوانییەوە،زمان ڕوانگەی ەل یتافۆڕ (، م٢٠٠٠) ی،عل ەرعوم ەكر. ب٥

 .ێمانیسل ۆی زمان، زانک ۆلێژی ك ۆرا،دكت

 یچاپ ێوەزار،(، زار و ش٢٠٠٦) ەمینئ ەحم ێركۆو ش یعل ەرعوم ەكر. ب٦

 .ێمانیچوارچرا، سل یەكەم،

 ەنجینەیگ ەوەیو پوكان ەشەسەندن(، گ٢٠٠٨) ید،سع ەمەد. تابان مح٧

 .ێمانیسل ۆی زمان، زانك ۆلێژی ك ێر،ماجست ەینام ،یداكورد یزمان ەل ەوش

 یزمان ەكانیو گرفت ەوانیزمان ەلیقەی(، س٢٠٠٥) یز،محمد عز  ین. حس٨

 .ێمانیسل ەم،دوو  یچاپ ی،كورد

 ێیو ب ەلفو ئ یكورد یزمان ەستانداردكردنی(، ب٢٠٠٨) یر،ساب ڕەفیق. ٩

 .ێمانیسل ەردەم،س ەزگاید یەكەم، یچاپ ی،كورد

 ەزگاید ی،كورد ڕێزمانیزمان و  ەتێكیباب ەند(، چ٢٠٠١) یشوان ڕەفیق. ١٠

 .ەولێره یان،موكر 

 یكورد و فراوانبوون ەوەیبزوتن یگەری (، كار ١٩٩٨) ی،شوان ڕەفیق. ١١

 (.١٢٧گ: كاروان، ژ. ) ی،كورد یزمان ەیوش ەرهەنگیف

 ەسازی زمان و زاراو  ەرهەنگی(، ف٢٠٠٧)ەبدوڵاڵ،ع ی نوور  ڕۆژان. ١٢

 .ێمانیچوارچرا، سل ەیچاپخان ی،كورد

: ەرگب ەوانی،(، زمان٢٠٠٩) ۆشناو،خ ەریمانو ن ۆشناوخ ەلم. س١٣

 .ەولێره ە،منار  ەیچاپخان یەكەم، ی(، چاپێیەمس ەم،، دوو  یەكەم)

 ینستیتۆی ئ ەنگوڕ،م ەشیرەتی(، ع٢٠١٣) ەبدوڵاڵ،رسول ع ەبدوڵاڵ. ع١٤

 .ێمانیسل ڤان،ش ەیچاپخان یەكەم، یكورد و و كوردستان، چاپ

 یكوردستان، چاپ یای(، جوگراف2000غفور محمد، ) ەبدوڵاڵ. ع١٥

 .ەولێره ەروەردە،پ ەزارەتیو  ەیچاپخان ەم،دوو 

 یەكەم، یجاران، چاپ ەندیلیق ی بنار  یانی(، ژ ٢٠١١) ی،خدر عل ی. عل١٦

 .ێمانیسل ی،گشت ێبخانەیكت

گ:  ڕەسەن، ەیەكیزاراو  ەند(، چ١٩٨٧) ی،عل یسو  ی. عبداملحسن بن١٧

 (. ١١٤ژ ) ێ،نو  ڕۆشنبیری 

 یاییجوگراف – یکورد ی(، زمان١٩٨٥) ڕشید،خو  ە. فوئاد حم١٨

 .ەغداب یة،افاق عرب ەیچاپخان یالێکتەکانی،د

 یزمان، چاپ یو پالن ەتەوەیین یش ی(، ئاسا٢٠٠٧) ۆفیق،كاكل ت ەیس. ق١٩

 ئاراس. ەزگاید یەكەم،

 ۆی زانك ەیچاپخان ی،كورد ەی(، زاراو ١٩٧٩) یر،. كامل حسن البص٢٠

 .ێمانیسل

 ەنتەری س یەكەم، یچاپ ەژی،(، مردوو ٢٠٠٤) ەبوبەكرێ،ئ یعل ەل. م٢١

 .ێمانیسل ەهەند،س

 ەتانیئافر  ەناوئاخاوتن ل ێوازی (، ش١٩٨٥. محمد معروف فتاح، )٢٢

 (.١٠٧ژ. ) ێ،نو  ڕۆشنبیری گ:  ێمانیدا،سل
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 ۆی زانك ئاداب، ۆلێژی ك ەوانی،(، زمان١٩٩٠. محمد معروف فتاح، )٢٣

 .ەلحەددینس

 ێکهاتەکان،پ ەیەکداچوونیو ب ۆڕفۆلۆجی(، م٢٠٠٩) ی،. محمد محو ٢٤

 . ێمانیسل یەکەم، ەرگیب

(، ٢٠٠٩) ەبدوڵاڵ،ع یدریسو ئ ۆشناوخ ەبدوڵاڵع ەریمان. ن٢٥

 .ەولێره ە،منار  ەیچاپخان یەكەم، یچاپ ۆلۆجی،كورد

 یمیناری س ەب یبەتتا ەرنووس ۆمەڵێ(، ك٢٠٠١) ید،سع ەریفش یوسف. ٢٦

 .ەولێره ڕۆشنبیری، ەزارەتی(، و ١٩ژ. ) ێ،نو  ەری گ: نووس ەرهەنگی،ف

 :ەرەبیع یزمان بە

 (، من أسرار اللغة، الطبعة الرابع، النجلو، القاهرة.١٩٧٢. ابراهيم انيس، )٢٧

 (، علم اللغة، املطبعة التعلم العالي، املوصل١٩٩٠. حاتم صالح الضامن، )٢٨

(، العربية النصحي و لهجاتها، الثقافة الدينية، ٢٠٠٤) . حسام البهناوي،٢٩

 القاهرة.

(، الذخیرة اللغوية عند الطفل الكردي في ١٩٨٧. عبدالستار طاهر شريف، )٣٠

 منطقة كردستان، دار الثقافة الكردية، بغداد.

(، نشأاللغة عند النسان وانطفل، مكتبة ١٩٩٦. علي عبدالواحد الوافي، )٣١

 غريب، قاهرة.

 (، اللغة واملجتمع، املطبعة الهلية، بنغازي.١٩٨٥. محمود السعران، )٣٢

 (، مدخل الي علم اللغة، دار النمو.١٩٨٣. محمد حسین عبدالعزيز، )٣٣

 مكتبة لبنان، بیروت. -(، معجم علم اللغة النظري ١٩٨٢. محمد علي الخولي، )٣٤

 ملعاصرة، كويت.و علي الدراسات اللغوية ا(، أضوا١٩٨٧. نايف خرما، )٣٥

 : چاوپێكەوتن

 (.12/7/2022 ەڵشۆ،ه ۆلکلۆر،وسوو، ف ەواڵع ەمەد. ح٣٦

 .3/7/2022 ەنگەسەر،احمد رسول، س ی. عل٣٧

 . 18/7/2022 ە،. محمد محمود مال، ژاراو ٣٨

 .14/7/2022 ،ەاڵدزێ ق ەبدوڵاڵ،ع ی. محمد عل٣٩

 یسێوە،ئ ەر،پشد ەیناوچ ۆلکلۆریف ڕەسو، یعل ەسمان. )و ٤٠

28/6/2022 ) 

 :لصستخامل

ن هذا البحث هو بعنوان دور لكنة منطقة بشدر في اثراء معجم األلفاظ اللغة إ

الكوردية، نبحث هنا عن عالقة بین اللهجات واللكنات الجعبة الفنية 

لألصطالحات من منطقة بشدر، لطاملا العالقة بین اللهجة واللكنة هي عبارة عن 

 متالزمتان.عالقة الفرع بألصل اذ هما 

و يمكن أن القول اللكنة بسورة عامة عبارة عن "النمط الخاص للكالم والذي 

يستخدم لذا مجموعة معينة من الناس عند تعاملهم مع بعض، في حین ان املعجم 

عبارة عن جعبة التسجيل عبارات اللغة للحفاظ علیها، و كذالك كتاب مصدر ثم 

 اني و كافة العبارات املوجودة بداخلهم.تدوينها بصورة خاصة لألضهار و بيان مع

من املعلوم ان اللكنات واللهجات أساس للبناء شتی اللغات، و وفقا للعالقة 

العميقة املوجودة بین علم اللغة و علم املعاجم، كل عبارة يستخدم في بيئة معينة 

 لدللة معین تؤدي الى نمو هذه اللغة سواء أ كانت مدونة أ غیر مدونة؟

ن هذا البحث من مبحثین، بدأنا في املبحث األول بنبذة حول اللكنة واللهجة و يتكو 

و كيفية التعريف، و في املبحث الثاني تعرضنا لألسباب نشؤ و كثرة اللهجات في 

اللغة. و بحثنا في املطلب الثالث حول العوامل الرئيسية في بناء اللهجة في اللغة 

العالاقة بین اللهجة واللغة، ثم بينا األختالفة الكوردية و في املطلب الرابع تناولنا 

 بينهما و في املطلب السادس تعرضنا ألنواع اللهجات املختلفة.

و أما في املبحث الثاني تناولنا في املطلب األول ملحة عن منطقة بشدر من الناحية 

الجغرافية، و في املطلب الثاني تترقنا ملستخلص حول املعجم و في املطلب الثالث 

تناولنا عوامل اثراء املعجم، و في املطلب الرابع بحنا عن طرق كيفية دخول 

العبارات الى املعاجم و في املطلب الخامس تترقنا بصورة موجزة للهججة املحلية 

واألجتماعية، و تناولنا في املطلب السادس دور اللهجات األجتماعية في اثراء املعجم 

ج التطبيقية للمعجم اصطالحات و عبارات وفي املطلب السابع بحثنا عن النماذ

منطقة بشدر و دورها امللحوظ في اثراء معجم العبارات اللغة و اختتم البحث بأهم 

 النتائج التي تواصلنا الیها.

Abstract: 

This study, 'The Role of Pishdar District Dialect in Enriching 

Kurdish Lexicon Dictionary' discusses the relation among 
dialects and the breadth of vocabulary in Pishdar District for 

enriching Kurdish dictionary because the relation between 

dialects and a language; is the relation between a part to the 

whole . 
It can be said that a dialect is a different way of speaking in 

society that is used in a language and by the people of a 

certain region as a means of communication. However, in a 

dictionary words of a language are recorded so that they can 
be preserved. A dictionary is also a reference book 

containing the lexicon of a certain language arranged in a 

particular way for stating and explaining the meaning(s) of 

all the words. 

It is obvious that dialects are bases for constituting every 

language. Based on the long relation that has been there 

between linguistics and lexicography, each word in a 

language that is used in a special occasion for 
communication expressing a purpose, whether recorded in a 

dictionary or not, leads to enriching the dictionary of the 

language . 

This study, in addition to the introduction, conclusion, and 
the references list, consists of two major parts. In the first 

section of part one, a brief introduction is given to define 

languages and dialects. In the second section, reasons behind 

the appearance and multiplication of dialects in languages 
are explained. In the third section, the basic reasons behind 

the appearance of Kurdish language are discussed. The 

fourth section states the important relations between a 

language and its dialects, and then their differences are 
explained. In the sixth section, various types of languages 

are discussed. 

In the second part, the geography of Pishdar District is 

explained briefly. In the second section, a definition is given 
for dictionaries, followed by reasons for enriching a 

dictionary in the following section. In section four, ways in 

which words find their way into dictionaries are explained, 

and then the differences between regional and social dialects 
are discussed briefly. In the sixth section of this second part, 

the roles of social dialects in enriching a dictionary are 

stated. In the final section, the practical examples for the 

Pishdar District lexicon and their evident role in enriching 
Kurdish language dictionary are stated . 

The study ends with conclusions and the references list. 

Keywords: Language, Dialect, sub Dialect, Accent, Lexicon 

word  . 
 


