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 :الملخص

الفصل االول لبعض االسس النظرية و عنوان البحث )العوامل  االجتماعية والتنوع في اللغة(، يتكون البحث من فصلين، ُخٍصصَّ    

حدود البحث، اما الفصل الثاني تطرقنا الى التنوع و اسباب تكوين التنوع، استخدم البحث منهج الوصفي و تكمن اهمية البحث من 

 االجتماعية المتعددة.ردية، باالضافة الى عرض االمثلة متنوعة في المناسبات والمجاالت وحيث بيان اسباب تكوين التنوع في اللغة الك

 پوختە:

اڵيەتيەکان و هەمەجۆری لە زماندا(يە، توێژينەوەکە لە دو بەش پێکهاتوە، بەشی يەکەم بۆ ناونيشانی توێژينەوەکە )هۆکارە کۆمە   

ەميش باس لە هەمەجۆری زمانی و ئەو ويۆری و سنوری توێژينەوەکە تەرخانکراوە، بەشی دوی هەندێک بنەمای تڕوخستنە

، ڕێبازی توێژينەوەکە ڕێبازی پەسنييە، سنوری توێژينەوەکە لە زماندا دروستدەکەن کە هەمەجۆری ە کۆمەاڵيەتييانە کراوە،هۆکار

يی کە هەمەجۆر هۆکارە کۆمەاڵيەتييانە دەخاتەڕو،ەو توێژينەوەکە ئەوەيە ، ئ لە چوارچێوەی زمانەوانی کۆمەاڵيەتييدايە و گرنگی

 .بوارە کۆمەاڵيەتييە جياجياکاندا نانەوەی نمونە لە بۆنە وهێ زمانی کوردی دروستدەکەن لەگەڵ

 

Abstract: 

   The research entitled (social factors and variation in Language). The research includes two chapters. 

The first chapter deals with some theoretical bases and the limits of research. The second chapter 

deals with variation and the reasons for variation. This research used a descriptive statistics approach. 

The aim of research is describing important factor of linguistics variation in the Kurdish language, in 

addition to the presentation of examples varied in multiple social and field events. 

 پێشەکى:

درێژايی مێژويی بە زمان گرنگترين داهێنانی مرۆڤە بێت، بۆيەوامدهردهڵيشيدا بەگەو لەيدابووهتيايدا پە ژيان، كە لە شێكەزمان بە   

و مێژو و ...تد خۆی شنبيریو ڕۆلتورو كەتشارستانيە توانی پارێزگاريی لەيدهنە، مرۆڤ بووايەر زمان نەگەكان، ئەتەشارستانيە

يدا، كەرهوروبەو دهیكەڵەو كۆمەنێوان تاك لە يشتنەكترگەيەو لە ندیيوهو ئامرازی پەتييەاڵيەكی كۆمەيەزمان ديارده ئاشكرايە بكات.

م كەت يەنانە، تەوهكتر جيانابنەيەو لەيەهە وهكەيەويان بەو پتەنەكی دواليەندييەيوهو زمان پەڵۆمەك خات، كەردهده وهش ئەمەئە

سنوری  ، واتەتييەاڵيەوانيی كۆمەكی زمانەيەوهتوێژينە يەوهم توێژينە. ئەڵەی كۆمەستەو وابەتييەاڵيەركێكی كۆمەركی زمان ئەئە

كارهێنانی و جياوازی بەڵو كۆمەريی نێوان زمانو كاريگەندیيوهپە و لەتيدايەاڵيەوانيی كۆمەی زمانەچوارچێوه لە كەوهينەتوێژ

م .لەوهكۆڵێتەجۆريی زمانی دهمەو دروستبونی هەكانتييەاڵيەكۆمە پێی هۆكارهكان بەتييەاڵيەكۆمە و بوارهبۆنە كان لەربڕينەده

ی وهو كۆكردنەڕانگە تيش پێويستی بەاڵيەوانيی كۆمەكی بواری زمانەيەوهك لێكۆڵينەو وهوكراوهسنی پێڕهدا ڕێبازی پەيەوهتوێژينە

 لە يەوهێكۆڵينەوانی لی زمانەقينە)بواری ڕاستە ، كەك چۆن )براتراند راسل( پێی وايەروه، هەبووههە وهڵەكۆمە كان لەربڕينەده

 هۆكاره واتە يەنازمانيانە و هۆكارهڕوی ئەش خستنەكەوهگرنگی توێژينە (.18: 1988)هادي نهر، ڵك(كانی خەربڕينەده

 و بوارهبۆنە كان لەو ئاخاوتنەربڕينوتنی جياوازی دهركەو دهجۆريی زمانیمەهۆی دروستبونی هە بنەده ، كەيەتييانەاڵيەكۆمە

 .وهڵەكانی كۆمەتييەاڵيەكۆمە جياوازی هۆكاره بە ستەيوهو جياوازی زمانی پەجۆریمەهە كاندا، چونكەتييەاڵيەكۆمە

 و هەمەجۆری لە زماندا (1)هۆکارە کۆمەاڵیەتييەکان
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  :ر پێكهاتوهوهدو تە ش لەكەوهلێكۆڵينە

ر سەڵ لەو كۆمەريی زمانڵ، كاريگەو كۆمەزماننديی يوهتی، پەاڵيەوانيی كۆمەكی زمانەيەكورتە مدا باس لەكەری يەوهتە لە

 .كان كراوهتييەاڵيەكۆمە و گرنگترين هۆكارهجۆريی زمانیمەی هەو زاراوهمكچە كتری، پاشان باس لەيە

 ، كەتكراوهكان تايبەربڕينەده كارهێنانیكانی جياوازيی بەڵ هۆكارهگەكان لەتييەاڵيەكۆمە و بوارهباسكردنی بۆنە م بەری دووهوهتە 

تی، ئاستی ڕۆشنبيری، شوێنی جوگرافی، اڵيەی كۆمەوپايەن، پلەمەز، تەگەويش )شێواز، ڕهكانن، ئەتييەاڵيەكۆمە ی هۆكارهستەوابە

 بۆيان. ی نمونەوهو هێنانەكانو بوارهها باسكردنی بۆنەروه، هەوهگرێتەژاد( دهتی، نەاڵيەو بوار يان چينی كۆمەپيشە

 تی:اڵیەوانيی كۆمەزمانە /1

 :وهتييەاڵیەوانيی كۆمەی زمانەبارهك لەیەكورتە / 1-1

يدابونی ڵ پەگە، زمان لەيەنێوانياندا هە و توند لەهێزكی بەندييەيوهبڕاون، پەو لێكدانەك دو ڕوی دراو وانڵ وهو كۆمەزمان    

ت زمان خاڵی نانەكان، تەواڵەهەو ی زانياریوهبۆ گواستنە ووهتی بڕهكی بنەو پێويستييەكی گرنگی ژيانمايەتيدا بنەمرۆڤايە

ی وه، بەوتی مرۆڤ بووهستكەترين دهورهدرێژايی مێژو گەزمان بە ر بۆيە، هەرانی ترهبەو گيانلەی مرۆڤوهرهكی جياكەرهسە

و ندیيوهو پەوتنستی ڕێككەبەمەيشتن بەكترگەيەو لەكانستەو هەياندنی بۆچونو گەوهبۆ بيركردنە اری گوزارشتكردنەهۆك

 ، بۆيەردا هاتوهسەتی گۆڕانيشی بەڵی مرۆڤايەوتنی كۆمەپێی پێشكەها زمان بەروهڵ، هەكانی كۆمەی تاكەوهو لێكنزيكردنەگونجاندن

 ر ئاخاوتنی تاكدا دێن، لەسەجياجياكاندا بە و شوێنەبۆنە لە ن، كەكەدا دهو گۆڕانانەلە وهكان لێكۆڵينەتييەاڵيەكۆمە وانەنە)زما

 (.231: 1978)نایف خرما، ن(دهده م شێوازگۆڕينەهۆكاری ئە چن بۆ شێوازێكی ترو گرنگی بەده وهشێوازێكە

ڵێكدا مو كۆمەهە ، زمان لەندييەتمەمان تايبەنی هەكات، خاوهڵدا كاردهناو كۆمەو لەتييەاڵيەكی كۆمەيەياردهی زمان دوههۆی ئەبە

سێكی ند كەسێك يان چەها زمان دروستكراوی كەروههێنن، هەكاريدهو بەنكەويدهيڕهڵ پەكانی كۆمەو تاكەيەمێكی گشتی هەسيستە

 وهڵەی كۆمەوهو الساييكردنەو فێركردنی فێربونڕێگە ر تاكێك لەو هەكاتڵبون دروستيدهكۆمەڵكو سروشتی بە، بەدياريكراو نييە

 ، لە(10: 2009)هادي نهر لعيبي، ين(ڵ تێبگەكۆمە دابڕاوی لەكردنی بەشەو ڕێساكانی گەزمان )ناتوانين لە ر بۆيەبێت، هەفێريده

)زمان  چێت، واتەرنەو لێی دهی بكاتكەمەوی سيستەيڕهكات، پەتاك ناچارده ، كەيەوهكانی زمان ئەتەسڵەو خەكێك لەيەمان كاتدا هە

 .(39: 1988)هادي نهر، پێنێت(سەتيدا دهڵی مرۆڤايەر كۆمەسەتێڕوانينی خۆی بە

مان هە نوێنێت، لەده يەڵەو كۆمەكانی ئەو ڕۆشنبيرييەلتوریو كەرونیو دهتیاڵيەكۆمە تييەدوێت، تايبەڵ پێيدهی كۆمەو زمانەئە

ڵك، يان خە ك لەيەستەكانی تاكێك، يان خێزانێك، يان دهو ڕۆشنبيرييەلتوریو كەرونیو دهتیاڵيەكۆمە تييەتايبە توانرێت بەكاتدا ده

دنيا،  ڕوانێتەده وهی خۆيەكەی زمانەچوارچێوه ڵ لەكۆمە ئاشناببين، بۆيە وهيەكەو زانينی زمانەارهێنانكی بەڕێگە ك لەيەوهتەنە

ريكی وانی خە))كۆزمانە وهشەيەو ڕوانگەكاردێت، لەركی تر بەو ئەربڕينو دهندين گوزارشتڵدا بۆ چەناو كۆمەزمان لە واتەكە

دات، تێمان ده وهوڵی ئەو هەيەڵبژاردنی زمان يان زاردا هەو هەتیاڵيەڵوێستی كۆمەنێوان هە لە ، كەيەندييانەيوهپەو ی ئەوهلێكدانە

ت ناعەيبينن، قەڵدا دهكۆمە ی لەورهو دهپێی ئەو بەربگرنكانگای زمانيان وه ڵك لەتوانن، كەڵكی دهچۆن خە نێت، كەيەبگە

ش وه، بەوهكۆڵێتەزمان ده تی لەاڵيەكی كۆمەيەك دياردهوانی وهی زمانەم لقەئە واتە(، 115: 1986)محمد معروف فتاح، (بگۆڕن(

و تی ئەاڵيەوانيی كۆمەش )زمانەم پێيەخات، بەكدهتی يەڵی مرۆڤايەو كۆمەزمان كات، كەده و شێوازو ڕێگايانەلە وهلێكۆڵينە

 رهدات، ياساو پێوهوڵدههە ، كەيەو زانستەكات، يان ئەده وهڵەكۆمە ندی بەيوهڕوی پە ی زمان لەوهلێكۆڵينە ، كەيەزانستە

و بە (،52)كمال بشر: و ڕێكبخات(ڵدا ڕونكۆمە و زمان لەرهكان بەوشتی تاكەو ڕهوشتی زمانڕه ، كەوهكان بدۆزێتەتييەاڵيەكۆمە

ڵدا، ڵ كۆمەگەو كارلێككردنی زمان لەریتی كاريگەچۆنيە لە يەوهتی لێكۆڵينەاڵيەوانيی كۆمەركی زمانەتوانين بڵێين ئەده تايەوا

كان زهجياوا تييەاڵيەكۆمە ك بۆ هۆكارهيەوهاڵمدانەك وهبێت وهتوشی بونيادی زمان ده كات، كەش دهو گۆڕانانەماشای ئەبێگومان تە

 ستنيشانكردنيان.و دهو هۆكارانەڕوی ئەڵ خستنەگەلە
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 ڵ:و كۆمەندیی زمانیوهپە /1-2

هۆی و بەڵو دروستبونی كۆمەيشتنكترگەيەهۆی لە بێتەزمان ده كانی ژيانی مرۆڤ، چونكەكييەرهما سەبنە لە كێكەزمان يە   

و ياندنی زمانی گەرچاوهڵ سەمان كاتيشدا كۆمەهە بێت، لەكاندا دروستدهو توێژهم چينرجەسەنێوان  ندی لەيوهپە وهزمانە

، يەڵدا هەو كۆمەنێوان زمان هێز لەكی بەندييەيوهش پەمە، بەكانەتييەاڵيەكۆمە ندييەيوهدايكبوی پەزمان لە ، واتەكارهێنانی زمانەبە

ك چۆن كات، وهها دهوی تريان بێبەبونی ئەكێكيان ئامادهر يەبونی هەنەكتر داهێنراون، ئامادهڵ بۆ يەو كۆمەی زمانمكچە و واتايەبە

و ريبگرينو وهفێری زمان ببين پێويستە مان شێوههە ين، بەريت بكەڵێك دابونەوی كۆمەيڕهپە كات، كەڵ وامان لێدهبين، كۆمەدايكدهلە

كی يەزراوهش دامەمە، بەيشتنەكگەيەو بەيشتنكترگەيەو هۆكاری لەڵەمی كۆمەرهەی )زمان بەوهين، بەويشيبكەڕهيپە

بۆ  ی هۆكارێكەوههێنێت، بەجێدهتی بەاڵيەركێكی كۆمەزمان ئە و واتايە، بە(40: 2002)رشيد عبدالرحمن العبيدي، (تييەاڵيەكۆمە

ك يەر چاالكی زمانی گرنگترين هۆكاری بەگەڵ، ))جا ئەكانی كۆمەجياوازه ی گروپەوهبۆ جياكردنە و هۆكارێكيشەيكردننديوهپە

ندامێتی رگرتنی ئەبۆ وه يەكی زۆری هەنيدا گرنگييەمەتای تەرهسێ ساڵی سە وتنی زمانی الی منداڵ لەوا پێشكەمان بێت، ئەوهستنەبە

ی ڕێگە و خۆی لەبڕدرێتردهده وههۆی زمانەكانی خۆی بەتييەاڵيەوشتی يان كۆمەژێت، شێوازی ڕهتێيدا ده ی كەڵگايەەو كۆملە

 (.14: 2009هار زایر محمد، )بەكات((كان دهشتە و درك بەنوێنێتی دهكەرهوروبەده و گوێگرتن لەكردنقسە

كان تييەاڵيەكۆمە مەو سيستەريتدابونە ريی زمان بەها كاريگەروهكان، هەتييەاڵيەكۆمە و دياردهكانزمانييە نديی نێوان دياردهيوهپە

تی اڵيەوانيی كۆمەزمانە م پێيە، بەوهكايە تەتی هاتوهاڵيەو ژيانی كۆمەزمان ، كەدروستبووه وهو كاتەو شوێنی دياريكراودا لەكات لە

 ڕو:ينەيانخەدا دهم خااڵنەلە ، كەيەڵدا هەو كۆمەنێوان زمان لە ، كەوهبكۆڵێتە تينەبە ندييەيوهو پەدات، لەوڵدههە

 ، زياتر بۆ جێخۆشكردنەتييەاڵيەكی كۆمەی زمان چاالكييەوهواتای ئە ڵدا بژی، بەناو كۆمەتوانێت لەده وههۆی زمانە))مرۆڤ بە -1

لی و ر عەكر عومە)بەهێنين((كاريدهبە درێژايی ژيانی ڕۆژانەبە ربڕين، كەستدهو پرسيارو هەياندنواڵگەو هەندیيوهبری پەلە

 (.29-28: 2007مين، ئەمەشێركۆ حە

چی  ؟ لەڵكی كوێيەر خەكە، قسەينتوانين بڕياربدهده وههۆی قسەر بەكات، هەر دياريدهكەتی قسەاڵيە))زمان پێناسی كۆمە -2

واری ی خوێندهو ڕادهچ چينێكە ر بە؟ سەری چييەوروبەرو گوێگرو دهكەتی قسەر بابەرامبەستی بەژی؟ هەرونيدا دهبارێكی ده

 (.115: 1986تاح، عروف فە)محمد مە؟((ندهچە

بۆ  كەمان كاتيشدا هێمايەهە و لەبينێتڵدا دهندامانی كۆمەگرێدانی ئەوهپێكەو ندیيوهپە يی لەو بنچينە)زمان ڕۆڵێكی زۆر گرنگ -3

مان كاتيشدا هە نێ، لەيەگەده وهكترهيە ری بەوروبەو ده))زمان مرۆڤ  ، واتە(11: 2009)هادي نهر لعيبي، ش(ژيانێكی هاوبە

ی ناو و زاراوهواژهستەيان دهده ڕو بۆچونەم باوهشمان بۆ ئەڵگەژين، بەرانی تێدا دهكەقسە ، كەتييەاڵيەكۆمە و بارهی ئەوهنگدانەڕه

واتاكانيان  ، لە، ناتوانين يان ئاسان نييەوهڵەو كۆمەلتوری ئەو كەتیاڵيەباری كۆمە بە وهستينەيانبەر بێتو نەگەئە ، كەڵەكۆمە

 (.29: 2007مين، ئەمەلی و شێركۆ حەر عەكر عومە)بەين((تێبگە

زمان  واتە (،299: 2010)بریجيتە بارتشت، ستبێت(يوهپە وهكانەتييەاڵيەكۆمە ندييەيوهپە بە كرێت، كەمدهراهەزمان فە )كاتێ -4

بێ زمان بە تييەاڵيەزگا كۆمەم دهئە يە، بۆكانەمرۆييە تييەاڵيەكۆمە يوندييەيی پەتی بنچينەو خزمايەتیاڵيەڕێكخستنی كۆمە

ی بۆ نيشانە وهتی خۆيەی تايبەهۆی زاراوهو بەوهسترێتەبەده وهكەيە تی بەوێكی خزمايەپێی پێڕهر تاكێك بەناچێت، هەڕێوهبە

ی وه، نزيكبونەوهگوێزرێتەده وههۆی زمانەبە ، كەوهوشتی پێيانەوی ڕهو پێڕهتييانەخزمايە م زاراوهپێی ئەكرێت، جا بەده

 بێت.حاڵ دهبونيان شتێكی مەوهو پێكەتیاڵيەكۆمە

و ی لەكە)مرۆڤ زمانە بێت، زمانيش بێگومان نابێت، چونكەڵ نەكۆمە بێت، فێری زمان نابێت، واتەڵدا نەناو كۆمەر تاك لەگەئە -5

و تیيەڵگاكەی كۆمەستەتاك وابە بۆيە(، 20: 2011)وليد رفيق العياصرة، (و ژياوهدايكبووهتيايدا لە گرێت، كەردهوه وهيەڵەكۆمە

 ی، كەزمانيانە مەو سيستەو ڕێسابێت بەست دهيوهش پەمەهێنێت، بەكاريدهو بە گيرێتردهيشی وهكەمان كاتدا زمانەهە لە

 كات.ويدهيڕهی پەڵگاكەكۆمە
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 كتر:ر یەسەڵ لەو كۆمەریی زمان كاریگە /1-3

بێت، زمان كتر دهر يەسەريشيان لەڵ، بێگومان كاريگەو كۆمەی نێوان زمانبڕاوهو لێكدانەتينبە ندييەيوهو پەهۆی بونی ئەبە   

تنيش وو پێشكەشەو گەگۆڕان ر بۆيە، هەيەر زمان هەسەريی لەڵيش كاريگەكۆمە وهوانەپێچە، بەيەڵ هەر كۆمەسەريی لەكاريگە

ر گە، ئەيەهە وهر زمانەسەرييان بەكاريگە ی كەتييانەاڵيەكۆمە و هۆكارهرچاوگرتنی ئەبەلە ))بە ن، چونكەدهردو الدا ڕودههە لە

وا ، ئەوهڵێك بكۆڵينەمەتی ئێستای زمانی كۆحاڵە كو خۆی لەوه يەوهست ئەبە، مەوهكانی زمان بكۆڵينەكييەرهده ديارده وێت لەبمانە

هزاد )بەرچاو بگرين((بەلە ڵەو كۆمەكانی ئەتييەاڵيەكۆمە هاو ڕوانگەو بەكانتييەاڵيەكۆمە و گروپەكانی ژينگەرييەبێت كاريگەده

و ...تد ڵك بۆ ژيانێڕوانينی خەتی تو چۆنيەی ڕۆشنبيریو پلەڕو بيروباوهتلتورو شارستانييەت كەنانەتە (،113: 2008موحسين، 

 ر لەو هەنی چ زمانێكنتوانين بزانين خاوهده وهی گفتوگۆكردنەڕێگە ڵێكدا لەكۆمە لە ، بۆ نمونەيەر زمان هەسەرييان لەكاريگە

 ين.بكەڵەمامە وهيەو ڕێگەر لەو هەبزانين يەڵەو كۆمەو ...تد ئەلتوریو كەتیاڵيەو كۆمەتوانين ئاستی ڕۆشنبيریده وهی زمانەڕێگە

 ن:مانەتی، ئەیەڵ هەر كۆمەسەزمان لە ی، كەریيانەو كاریگەكورتی گرنگترین ئەبە

مرۆڤ ی وهترين دۆزينەورهی )گەوهرئەبەكات، لەكاندا دهتييەاڵيەكۆمە ركەياندنی ئەجێگەبە كی كارا لەشدارييەزمان بە -1

و ئامرازی تييەاڵيە، زمان هۆكارێكی كۆمەوهكرێتەران جيادهوهگيانە لە ، كە، ديارترين جياوازييەكان زمانەرخەدرێژايی چەبە

م ئە بۆيە ،يەو نوسين هەوهو خوێندنەو گوێگرتنكردنقسە مو تاكێك پێويستی بەهە ڵدا، چونكەو كۆمەنێوان تاك لە يشتنەكترگەيەلە

گرنگترين  ش لەركەم ئە، بێگومان ئەوهكانەمو ڕووههە يشتن لەكترگەيەی لەواوكردنی كردهئامرازی گرنگن بۆ تە رهچوار هونە

 (.44: 1978)عبدالعليم ابراهيم، (كانی زمانەتييەاڵيەكۆمە ركەئە

ر كات، هەالندا دهنێو گەكانی خۆی لەئاينييە و وێردهو خوێندنی سروتئاينی بيروبۆچونی پارێزگاری لە وههۆی زمانەڵ بەكۆمە -2

نديی يوهك پەتی وهوڵەو نێودهنديی نێوخۆيیيوهوێك بۆ دروستكردنی پەڕێره تەكان بووهوهتەشێكی زۆری نەئاين الی بە بۆيە

 و ...تد.و ڕامياریو بازرگانیو شارستانیتیاڵيەكۆمە

، نديكردنەيوهو پەخۆيدا ئامرازی گوزارشتكردن كانی زمان خۆی لەتييەاڵيەكۆمە ركەئە كێك لەنديكردن، يەيوهبۆ پە كەزمان هۆيە -3

ارتان، )روبير منوێنێت(شيكردن دهو هاوبەياندنر گەسەو توانای زگماكی لەتیزی مرۆڤايەگەڕه بە تەتايبە ركێكە)زمان ئە بۆيە

2007 :208.) 

 وهفێربونی زمانە نديی بەيوهپە ڵگاوهناو كۆمە كردنی تاك بۆ چونەئاماده و فێركردن، چونكەو فێربونبۆ زانين زمان كليلێكە -4

 يدا بكات.كەرهوروبەڵ دهگەلە ڵەو مامەيشتنكو بتوانێت تێگە، تاوهيەهە

م ، لەيەكتر هەر يەسەشيان لەنەريی دواليەت كاريگەنانە، تەيەهە وهكەيە وخۆيان بەڕاستەكی ندييەيوهو بير پەزمان -5

مان وهی ))زمان توانای بيركردنەو واتايەبێت، بەوشتی مرۆڤ دهو ڕهوهر چۆنێتی بيركردنەسەريی لەزمان كاريگە وهشەيەڕوانگە

كانی ين، دواجار زمان پێويستی ئێستاو پالنەبكە ڵكانی ديكەماندا هاوكاريی خەكەڵەكۆمە و لەوهينەبكەبۆ خۆمان بير خشێت، كەبەپێده

)ه.ج. گرێت((ڵدهڵ خۆيدا هەگەكانيش لەركردو و ڕابردووهگوزه و شتەستكردنمان كاتيشدا هەهە كات، لەداهاتومان دابينده

)هادي تيمان(اڵيەو كۆمەو بيریكانی چاالكيی زانستیگرنگترين هۆيە لە كێكە)زمان يە وهويشەم ڕور لەهە (،5: 2008ویدۆوسن، 

 .(9: 2009نهر لعيبي، 

ی وه)گواستنە تی دايببڕين، چونكەاڵيەوشتی كۆمەو ڕهريتلتورو دابونەكە و ناتوانين لەوهبێتەڵ درێژدهگی زمان بۆ ناو كۆمەڕه -6

رگرتنی بۆ وه ی نوێيەوهكردنی نەزمان ئامرازی ئاماده بێت، واتەده وهی زمانەڕێگە كی تر لەيەوهبۆ نە وهكەيەوهنە لتور لەكە

 (.172: 1987)هدسن، (وهڵەنێو كۆمە كراو بۆ چونەو ئامادهرێكی كامڵوهبونە ی منداڵ ببێتەوهتی، بۆ ئەاڵيەوشتی كۆمەلتورو ڕهكە

)وليد رفيق العياصرة، كی تر(يەوهبۆ نە وهكەيەوهنە ی لەوهها گواستنەروهو هەبۆ پاراستنی ميرات كی گرنگە)زمان ڕێگايە -7

2011 :28.) 
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 ن:مانەتی، ئەیەر زمان هەسەڵ لەكۆمە ی، كەریيانەو كاریگەها ئەروههە

 كات، چونكەی دهكەو زيندوێتی زمانەوهمانە پارێزگاری لە وهكەمو هێزو توانايەهە ڵيش بەكۆمەتی، يەكەڵەی كۆمەستەزمان وابە -1

و ئە و مرۆڤ لەتييەاڵيەكی كۆمەيە))زمان ديارده و واتايەمرێت، بەو دهچێتناودهيشيان لەكە، زمانەاڵنەو كۆمەناوچونی ئەلە بە

چێت، ناودهش، زمان لەيەڵەو كۆمەمانی ئەنە ، بەوهشەيەو ژينگەژێر ڕكێفی ئە چێتەو دهگرێتريدهێت، وهژلێی ده ی كەيەژينگە

 مو دياردهبۆ نێو هە وهبێتەواری زمان درێژدهت شوێنەنانەڵداو تەكانی كۆمەنێوان تاكە لە نديكردنەيوهزمان ئامێری پە چونكە

نێوانياندا  ندی لەيوهو پەنسانی دی لێی تێبگەكە يەوهكرێت، بۆ ئەو دهوترێتی دهوهئە ر، چونكەكانی تشارستانييە

 (.8: 2009هار زایر محمد، )بەدروستببێت((

، وهڵەكۆمە ريیژێر كاريگە وێتەكەش زمان دهمەكات، بەكاندا دهبوارو بۆنە ربڕينی جياواز لەكارهێنانی دهڵ داوای بەكۆمە -2

وانيی ش )زمانەمەن، بەكەربڕينی زمانی دروستدهكاندا جياوازی دهتييەاڵيەكۆمە و شێوازهی بۆنەزۆربە ڵ لەكۆمە چونكە

 :Jean Aitchison, 1999) مان زماندا(نێو هەجۆری لەمەتی هەتايبەدات، بەكانی زمان دهجياوازييە خ بەتی بايەاڵيەكۆمە

107.) 

ڵكو كانی دروستناكات، بەی تاكەوهتی بيركرنەر چۆنيەسەريی لەنها كاريگەی تەكەرهوروبەو دهی ژينگەڕێگە ڵ لەكۆمە -3

رو وروبەو دهڵقواڵوی بارودۆختێك هەر ميللەی هەوه))بيركردنە ر بۆيەكات، هەشی دروستدهكەر زمانەسەريی لەكاريگە

تێكی ڵ زمانی ميللەگەبڕێت، لەردهشی پێدهكەبيره ی، كەو زمانەو ئەتێكی تردا جياوازهڵ ميللەگەو لەيەكەتەتی، ژيانی ميللەيەژينگە

 (.22: 2011لی، كر عەبوبەئە )كسپە((تردا جياوازه

جۆريی مەر هەسەرييان لەو ...تاد كاريگەو پيشەو ئاستی ڕۆشنبيریزگەو ڕهتیاڵيەی كۆمەوپايەو پلەجياوازی شێوازو چين -4

كان تييەاڵيەكۆمە و دياردهڵزماندا بۆ كۆمە ش لەرييانەم كاريگەمو ئە، بێگومان )هەيەكاندا هەزمانييە ربڕينەكارهێنانی دهبە

 ر لەوروبەر ڕۆڵی دهسەخت لەك فێرس جەكانی وهنوێيە وانەزمانە بۆيە (،47: 1980)عدنان بن ذریل، (وهڕێتەگەده

ڵ، يان ی خودی كۆمەچوارچێوه كان لەربڕينەكارهێنانی دهبە ها گرنگيش بەروهن، هەكەكان دهربڕينەستنيشانكردنی واتای دهده

 ن.دهيی دهڵێكی ڕۆشنبيری يان ئاينی يان زانستی يان پيشەكۆمە

نگی رهەندكردنی فەمەوڵەر دهسەها لەروهو گۆڕانی زمان، هەشەر گەسەرييان لەڵ كاريگەكۆمە و داهێنانیوتنئاستی پێشكە -5

 .يەتی هەتايبەو بەگشتیزمان بە

ری گە، بۆ سێ جۆر كارييەر زمان هەسەرييان لەوخۆ كاريگەڕاستە ڵ، كەكانی كۆمەتييەاڵيەكۆمە رييەمو كاريگەتوانرێت هەده    

 (8: 2011ج، رهالل فەوان جە: شاخە)بڕوانەپۆلينبكرێت: 

 تی(.اڵيەتی/پاشخانی كۆمەاڵيەز، چينی كۆمەگەژاد، توخم/ڕه)نە كان: بۆ نمونەجێگيره رييەكاريگە .1

 كردن(.مۆدێلی قسە ڵوێستی ئاخاوتن،تی، هەاڵيەی كۆمەن، ژينگەمە)خوێندن، تە كان: بۆ نمونەگۆڕدراوه رييەكاريگە .2

، وهك )كاركردن، ماڵە، وهوهكانەييەنوكەهە تييەاڵيەكۆمە باره بە ستەيوهيان پەمەر: ئەوروبەكان/دهييەنوكەهە رييەكاريگە .3

 ران، ...تد(.كەڵی قسەكۆمە

 ڕو:ينەيخەدهڵ و كۆمەريی زمانو كاريگەندیيوه(دا، پە1) هێڵكاريی ژماره لە
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 (:Language variationجۆریی زمانی )التنوع اللغوي /مەهە /4 -1

جۆريی مەكات، هەی زمان دهوهكانی لێكۆڵينەی پسپۆرييەڵ زۆربەگەلە ڵەبوارێكی فراوان مامەك تی )وهاڵيەوانيی كۆمەزمانە   

كانی وانەرنجی زمانەش زۆر سەم بوارهكات، ئەده وهبارهی لەوهلێكۆڵينە م زانستەئە ی، كەكيانەرهسە و بوارهلە كێكەزمانيش، يە

ساڵی  ی )البۆڤ(يش لەكەی پێدرا، كارهشە( گەوهن )وليام البۆڤەاليەلە ( كە1960كان )تا ساڵی شتەكێشابو، هەالی خۆی ڕانەبە

ر سەی لەورهی گەكەرييەكاريگە كات، كەستپێدهشاری نيۆرك( ده كانی زمانی ئينگليزی لەتييەاڵيەكۆمە ناوی )چينە(دا بە1966)

وترێت پێی ده ، كەكی نوێوتنی ڕێبازو ڕێگايەركەك بۆ دهتايەرهسە ش بو بەمەبو، ئەانی هەجۆريی زممەی هەوهلێكۆڵينە

ی تيۆری كەنوێيە ڕێبازه ستی البۆڤ لەبە)مە نی باسەشايە(، Naima Ammour, 2012: 24)وانی(جۆريی كۆزمانەمەهە

هێناو كاردهوی بەكی پتەداتايە م ڕێبازهها ئەروهزماندا( بو، هە لە وهنوێبونەزمونی، ورد، ڕێبازی جۆريی زمانيدا: )ئەمەهە

 (.http://albuquerque.bioinformatics.uottawa.ca/Papers/labov.pdf) كرد(ی بۆ داتاكان دهتيانەبابە كیيەوهشيكردنە

ر بۆ هە وهڕێتەگەده هێنرێت، كەكاردهريدا بەو شێوازگەتیاڵيەەوانيی كۆمكانی زمانەزانستە جۆريی زمانی )لەمەی هەزاراوه

زماندا  ئاسانی لەجۆری بەمەندێك بارودۆخدا هەهە كاربهێنرێت. لەبارودۆخێكی جياوازدا بە لە وانی، كەربڕينی زمانەمێكی دهسيستە

و ئينگليزيی ئاينی. نندهئينگليزيی لە كات، بۆ نمونەيی( دروستيدهيان پيشەرێمی )هە ی كەجۆرييەمەو هەك ئەكرێت، وهستنيشاندهده

ش مەتی، ئەاڵيەچينی كۆمە لە وهك لێكۆڵينەكرێت وهستنيشاندهزماندا ده جۆری زۆر گران لەمەندێك بارودۆخی تريشدا هەهە لە

م بە (.David Crystal, 2008: 509)كات(( دروستيدهو پيشەنمەزو تەگەڕه) ی كەجۆرييەمەو هەبۆ ئە وهڕێتەگەی دهكەهۆكاره

گۆڕێت، ند هۆكارێك دهپێی چەڵيش بەندامانی كۆمەن، ئاخاوتنی ئەجۆريی زمانی هەمەك هەيەڵدا، ژمارهنێو ئاخاوتنی كۆمە )لە پێيە

 (،Jean Aitchison,1999: 108)زی(گەتی، جياوازيی ڕهاڵيەكۆمە و، باری ئابورین، پيشەمەش: شوێنی جوگرافی، تەوانەلە

ی زۆری هاوواتای زاراوهئێستادا بە ها )لەروه. هەتييەاڵيەوانيی كۆمەی زمانەوهجۆريی زمانی كرۆكی لێكۆڵينەمەهە ر بۆيەهە

 بێت، ديارهدهستەرجەجۆری(دا بەمەوانيی هەی )زمانەزاراوه تی لەاڵيەوانيی كۆمەمكی زمانەڕوی چە بە وهكارهاتو بۆ كرانەبە

تيی اڵيەكۆد، يان زمانی كۆمە/ك: شفره، وهوهتەكانی گرتوهكۆنە كان شوێنی زاراوهشێوه ك لەيەشێوه جۆری بەمەی هەزاراوه

 وهلێكۆڵينە واتە (،234: 2011)انجليكا لينكة واخرون، (كخراوهتی ڕێاڵيەهۆكاری چينێكی كۆمە متر بەكی كەيەشێوه ت، يان بەتايبە

 بێت بۆ هۆكارهكی پێويست دهيەرچاوهی سەيەندازهو ئە، بەتييەاڵيەوانيی كۆمەشێكی گرنگی زمانەجۆريی زمانی بەمەهە لە

 تيی تر، لەاڵيەتی بۆ گروپێكی كۆمەاڵيەگروپێكی كۆمە بۆ شوێنێكی تر، لە وهشوێنيكە كان لەزمانە كان، چونكەتييەاڵيەكۆمە

و و دياردهژيانی ڕۆژانە كان لەبڕينەو دهكارهێنانی وشەجۆريی بەمەش هەمەبۆ بارودۆخێكی تر جياوازن، بە وهبارودۆخێكە

و يەجۆريی جياوازی هەمەك هەيەر زمانێك ژمارهش )هەهورئەبەر لە، هەوهجياجياكانە ڵەريی كۆمەژێر كاريگە وێتەكەكاندا دهبۆنە

گشتی بە (.Ronald wardhaugh, 2006: 315) گۆڕن(كانيان دهكارهێنانەجۆريی بەمەكان هەپێی بۆنەكانيشی بەتاكە

نديی تمەو تايبەوتی گروپڵسوكەڕوی هە تيان لەاڵيەگرنگی كۆمە ، كەوهكاتەده و جياوازييانەر ئەسەخت لەجۆريی زمانی جەمەهە

تێكی دياريكراو ر بابەسەو ئاخاوتن لەنكەشدارييان تێدادهڵ بەندامانی كۆمەئە ی، كەوانەو كۆبونەها ئەروه، هەيەهە وهسييەكەتاكە

ش مە، بەيەتی خۆی هەشيان ئامانجێكی تايبەكەريەو هەوهبنەدهدوباره ش ڕۆژانەم بۆنانەن، ئەكەو شوێنێكی دياريكراودا دهكات لە

)وليد رفيق هێنێت(كاريدهو شوێن بەپێی كاتبە ی، كەيەڵەو كۆمەجۆريی ئەمەهە كات بەستدهيوهجۆريی زمانی مرۆڤ پەمە)هە

كی رهرجی سەسێ مە بە وهتييەاڵيەۆمەوانيی كی زمانەڕوانگە جۆريی زمانی لەمەها هەروههە(. 20: 2011العياصرة، 

 (:377: 2007)جرهارد هلبش، كرێتپۆلينده

 رێمێكدا.هە هۆی دروستبونی زارو زمانی باو لە بێتەده ران، كەشبونی جوگرافيی ئاخێوهدابە .1

 كی.تێتی زارههۆی دروستبونی تايبە بێتەده ران، كەتيی ئاخێوهاڵيەبارودۆخی كۆمە .2

 .وهداتەنگدهركيدا ڕهشێوازی ئە ئاستی شێواز، يان لە ندييكردن لەيوهركی پەندييكردن، يان ئەيوهكانی دۆخی پەداواكارييە .3

 

كانی ئاستە كی لەك گۆڕانێكی ناوهوه كە یزمانيانە و هۆكارهتيايدا ئە ين، كەكەستنيشاندهكانی دهو جۆرهدا گۆڕانی زمانلێره   

و ربڕينده كی لەرهك گۆڕانێكی دهوه ی كەتييانەاڵيەكۆمە هۆكاره ی واتەنازمانيانە و هۆكارهن، پاشان ئەدهڕوده (2)زماندا

 :(3)ڕوينەيانخە( ده2) دا ژمارهم هێڵكارييەن، لەكەزماندا دروستده جۆريی لەمەو هەونكەردهكانی زماندا دهئاخاوتنە
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کە دەبنە هۆى دروستبونى گۆڕان لە ئاستەکانى زماندا بدوێين،  هۆکارە نازمانيانەىو ئەو  ناوەکىئەگەر لەبارەى گۆڕانى    

و پەيوەندييە کۆمەاڵيەتييەکان لە ڕێگەى  و کۆمەڵ پەيوەندييەکى ڕاستەوخۆيان بە يەکەوە هەيە، هەمو چاالکى ئاشکرايە، کە زمان

انەيشەوە، پێچەوو بە تييەکان ڕاستەوخۆ کاريگەرييان لەسەر زمان دەبێتزمانەوە ئەنجامدەدرێن، تەنانەت هەمو دياردە کۆمەاڵيە

م گۆڕانانە لە زماندا بە تێپەڕبونى کات ئە و ن، کاريگەرييان لەسەر زمان دەبێتلە کۆمەڵدا ڕودەدە هەروەها ئەو گۆڕانانەى

))گۆڕانى کۆمەاڵيەتى بەواتا گۆڕانى هەر بۆيە گۆڕانە زمانييەکان وابەستەى گۆڕانە کۆمەاڵيەتييەکانن، چونکە  دەردەکەون،

)محەمەد و زمانيش کاريان تێدەکات  و گروپە کۆمەاڵيەتييەکان، کە کاردەکەنەوە سەر زمان و فۆرمەکانى ژيان مەرجەکانى ژيان

و  و گۆڕانە زمانييەکان، دەبێت بچين زانستى کۆمەاڵيەتى پەيبردن بە دياردە و هاوکات )بۆ دەرخستن (،90: 2009مەحوى، 

اليەنەکانى زمانەوانيى کۆمەاڵيەتى ئەو زمانە بخوێنينەوە، چونکە زمان ڕاستييەکى کۆمەاڵيەتييە، کەواتە زمانەوانى زانستێکى 

(، 113: 2008)بەهزاد موحسين، و گۆڕانە کۆمەاڵيەتييەکان( و تاکە هۆکارێکە بۆ لێکدانەوەى گۆڕانە زمانەوانييەکان کۆمەاڵيەتييە

و گرنگييەکى تايبەت بە گۆڕانى  يوەنديى گشتيى نێوان زمان و کۆمەڵدا، زمانەوانيى کۆمەاڵيەتى بايەخديارە )لە چوارچێوەى پە

: 2007)جرهارد هلبش، و جياوازييەکانى دەدات، هەر بۆيە دو چەمکى سەرەکين لە لێکۆڵينەوەى زمانەوانيى کۆمەاڵيەتيدا( زمانى

، بۆ نمونە )لە ئاستى فۆنۆلۆجيدا گۆکردنى دەنگەکان، (4)ى زماندا بدۆزرێتەوەو ئاستەکاندەتوانرێت گۆڕانى زمانەوانی لە هەم (،366

و بەرکارى  لە ئينگليزيدا نيشانەى ناوى بکەرى(  (ingوەک شێوە جياوازەکانى بەردەوامىيان لە ئاستى مۆرفۆفۆنۆلۆجيدا 

لە ئاستى سينتاکسدا وەک نەرێکردن، يان دەنوێنێت، يان لە ئاستى مۆرفۆلۆجيدا، کە دەکرێت کاتى کردارەکان بگۆڕدرێت، يان 

وەک وشەيەک بۆ دياريکردنى جۆرێکى تايبەت لە ساندويچ( (  (grinderيان(  (heroلێکسيکى وەک بەکارهێنانى هەريەک لە 

(J.K. Chambers and Natalie Schilling, 2013: 22.) 

وەوە کاتێک زمان وگۆڕانى )ناوەوە و دەرەوە(ى زمانن، لەم ڕوەک ئاماژەمان پێدا، دو جۆر گۆڕان لە زماندا هەن، کە ئەوانيش 

وەکو دياردەيەکى کۆمەاڵيەتى دەبينرێت، لە هەمان کاتيشدا وەکو هەمو دياريدەکانى ترى ناو کۆمەڵ دەگۆڕێت، ڕاستە لەگەڵ ڕودانى 

ە کە دونيابينى مرۆڤەکان بەپێى گۆڕانکارى لە هزرو دونيابينى کۆمەڵدا، زمانيش گۆڕانکارى بەسەردا دێت، هۆکارەکەشى ئەوەي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ] +دەربڕین[

 کۆمەاڵیەتی\هۆکاری نا زمانی 

 )تەمەن ،رەگەز، پیشە ،....تاد(

 ] +ئاستەکانی زمان [

 )دەنگی ،ڕێزمانی ،فەرهەنگی،واتایی..(

 هةمةجؤريى زمانى

 (2ة )هيَلَكاريى ذمار

 

 (Language change) گۆڕانی زمان

 

 ( Internal changeگۆڕانی ناوەکی  ) (External changeگۆڕانی دەرەکی  )

 هؤكارى زمـانى                                                                               
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سەردەمەکان دەگۆڕێت، تەنانەت ))هەمو گۆڕانێکيش کە بەسەر پەيوەندييە کۆمەاڵيەتييەکاندا دێت، لەگەڵ خۆياندا چەندەها بيرو 

ى بۆ نمونە ئەگەر بوارى زمانەوان(، 50: 2011)فاروق عومەر سدیق، چەمکى نوێ دەهێننە کايەوە، کە پێويستيان بە دەربڕينە((

جێى ئەوانەدا وشەى تر بەکاردەهێنرێت،  و لە وەربگرين، دەبينين لە ماوەى کەمتر لە پەنجا ساڵيک چەندين وشە بەکارناهێنرێن

 ئەمەش بەپێى مێژو هەمەجۆرى لە زمانێکدا دروستدەکات، بۆ نمونە:

 جێناو          زەمير

 ناو     ئيسم

 ئاوەڵناو        سيفەت

 ئامراز          ئادات

 ڕستەسازى         نحو

 وشەسازی        سەرف

تەنانەت لە ئێستادا هەندێک وشەى کورديش بەکارناهێنرێن، وەکو )بۆناو( لە برى ئەوە لە ئێستادا وشەى )جێناو( بەکاردەهێنرێت، 

ە دەروربەرەکەيشى بەپێى هەر بۆيە مرۆڤ لەگەڵ تێپەڕبونى تەمەنى، زمانى ئاخاوتنيشى گۆڕانى بەسەردا دێت، تەنانەت پێويست

 تەمەنەکەى دەربڕينى زمانى جياواز بەکاربهێنن.

 و جياوازى بەکارهێنانى دەربڕینەکان لە بۆنەو بوارە کۆمەاڵیەتييەکاندا: هۆکارەکانى هەمەجۆریى زمانى /2

ئاخاوتنەکاندا دەردەکەوێت، واتە هەمو بەکارهێنانى دەربڕينەکان بەپێى بۆنەو بوارەکان جياوازن، ئەمەش بەئاشکرا لە شێوازى    

بووە، بەپێى بۆنەو دياردە کۆمەاڵيەتييە جياجياکانى ئەو کۆمەڵەيەوە، کۆمەڵێک  و تێيدا پەروەردە تاکێک کە لە کۆمەڵێکدا دەژى

ە هەمەجۆريى دەربڕينى زمانى تايبەت بەو دياردەو بۆنانەوە بەکاردەهێنێت، بەو واتايەى )هەر کۆمەڵێک ژمارەيەکى دياريکراو ل

بۆچونى )فيشمان( ئەرکى زمانەوانيى کۆمەاڵيەتى پەسنکردنى ئەم  ێى ئەرکەکانيان جياوازن، بۆيە بەزمانى هەيە، کە بەپ

و ئاخێوەرانێتى، بۆيە دەبێ ڕەچاوى ئەوە بکرێت، کە ئەم سێ هۆکارە کاريگەرييان لەسەر  و ئەرکەکانيان هەمەجۆرييە زمانيانە

هەروەها چەندين شێوازى ئاخاوتن هەيە، هەر  (،366: 2007)جرهارد هلبش، ى کۆمەڵێکى زمانيدا(يەکتر هەيە لە چوارچێوە

يەکێک لەو ئاخاوتنانەش هەمەجۆرييە، بە شێوەيەکى وردتر هەمەجۆرى بەوە دەناسرێت، کۆمەڵێک بابەتى زمانەوانييە، کە 

)زمانەوانيى کۆمەاڵيەتی هەوڵى شيکردنەوەى هۆکارە هاوشێوەى دابەشکردنى کۆمەاڵتييە، لەم ڕوانگەيەشەوە دەتوانين بڵێين 

 (.Jean Aitchison, 1999: 107)ئەم هەمەجۆرييە زمانيانە( کۆمەاڵيەتييەکان دەدات، کە دەبنە هۆى دروستبونى

زمانى  لە )زمانەوانيى کۆمەاڵيەتيى نوێدا، کۆمەڵێک هۆکارى نازمانى هەن، کە کاريگەرييان لەسەر زمان، يان لەسەر بەکارهێنانى

يان سياسيى قسەپێکەرانى کۆمەڵێکى تردا هەيە، وەک: تەمەن، ڕەگەز، پيشە، شوێنکەوتوى کۆمەڵێکى ئاينى، 

واتە چەند ڕەهەندێکى يان هۆکارێکى نازمانى هەن، کە هەمەجۆرى لە  (.234: 2011)انجليکا لينکە واخرون، د(دياريکراو،...ت

يەکى تونديان بە زمانەوە هەيە، ئەوەى لێرەدا مەبەستمانە، بتوانين ئەو هۆکارە زماندا دروستدەکەن، ئەم ڕەهەندانەش پەيوەندي

 دەرەکيانە دەستنيشانبکەين، کە دەبنە هۆى دروستبونى هەمەجۆريى زمانى بە نمونەى زمانى کوردييەوە بخەينەڕو: 

 .(style)  هەمەجۆریى زمانى و شێواز -1

 (Gender). هەمەجۆریى زمانى و ڕەگەز -2

 ..(age)هەمەجۆریى زمانى و تەمەن  -3

 ..(Social levels)هەمەجۆریی زمانى و پلەوپایەى کۆمەاڵیەتى  -4

 ..(Intellectual levels)هەمەجۆریی زمانى و ئاستى ڕۆشنبيرى  -5

 ..(geographical location)هەمەجۆریى زمانى و شوێنى جوگرافى  -6

 ..(Social-class)یان چينى کۆمەاڵیەتى  (occupation) هەمەجۆریى زمانى و پيشە  -7

 ..(Ethnic)هەمەجۆریى زمانى و نەژاد  -8
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 :(5)هەمەجۆریى زمانى و شێواز /2-1

لە ڕوانگەى پەيوەنديى زمانو کۆمەڵەوە، زمان کۆمەڵێک شێوازى جۆراوجۆرە، کە هەريەکەيان بۆ بارێکى تايبەتى دەستدەدات،    

جۆراوجۆر بەکاردەهێنرێت، ئەوەى لێرەدا مەبەستە )شێواز وێنەيەکى زمانييە، زۆر بەوردى هەستو شێواز لە زۆر بواردا بۆ بابەتى 

بەو واتايەى )سروشتى بيرکردنەوەو ڕەفتارى مرۆڤ بە  (،199: مصطفي لطفي)سۆزو بيروبۆچونەکانى نوسەر دەگوێزێتەوە(

و بۆنەى کۆمەاڵيەتى کۆماندەکاتەوە،  ژانە چەندين بوارڕۆ .(30-27: 1988)هادی نهر، شێوەيەکى گشتى لە زماندا ڕەنگدەدەنەوە(

هەريەکەيان شێوازى بەکارهێنانى ئاخاوتنى تايبەت بە خۆی هەيە، تەنانەت شێوازى بۆنە کۆمەاڵيەتييەکان لە زمانەوانيدا هەندێکجار 

وان چەند دەربڕێکى هاوشاندا و هەندێکجارى تريش وەک هەڵبژاردن لە نێ وەک دەرچون، يان الدان لە ڕێگاى دەربڕينى ئاسايى

سەيرکراوە، هەر لەبەر ئەوەيشە )بارودۆخە کۆمەاڵيەتييەکان جێگيرنين، بۆيە هەر گۆڕانگارييەک لە پەيوەندييە کۆمەاڵيەتييەکاندا 

و  لەم ڕوانگەيەوە هەر بوار (،30-27: 1988)هادی نهر، ڕوبدات، کاريگەريى لەسەر شێوازى بەکارهێنانى زمان دەبێت(

و کۆمەڵ داواياندەکات، بۆ نمونە پێگەى  و بۆنەکان دەربڕينەکان دەسەپێنن و شێوازى تايبەت بە خۆی هەيە بۆنەيەک دەربڕين

و پيشەدا کاريگەريى لەسەر شێوازى زمانى ئاخاوتنى تاکەکان هەيە بەبێ ڕەچاوکردنى  و ئاينى لە کار و کۆمەاڵيەتى کارگێڕى

 روستبونى جياوازى شێوازى ئاخاوتن لەنێوان تاکەکاندا دادەنرێت. و بە يەکێک لە هۆکارەکانى د تەمەن

و ڕەتکردنەوەيدا دەدات، گەر شێوازێک  ئاشکرايە، کە شێواز پەيوەندى بە کۆمەڵەوە هەيە، چونکە کۆمەڵ بڕيار لەسەر پەسەندکردن

نى بەرامبەرى لێدەکەوێتەوە، بۆيە لەاليەن کۆمەڵەوە پەسەندنەکرێت، ئەوا قسەکەر دەبێتە مايەی گاڵتەپێکردن، يان توڕەبو

)نایف خرما، و دەوەستێتە سەر تێڕوانينی کۆمەڵ بۆ شێوازەکانى ئاخاوتن و ئەرکەکانيان( )هەڵبژاردنى شێواز بەندە بە کۆمەڵەوە

هەر يەکێک لە ئێمە بە شێوەيەکى گشتى ڕۆژانە بە چەند شێوازێک قسەدەکات، بۆ نمونە مرۆڤ لە ماڵەوە بە ، (234: 1978

ێوازێکى تايبەت لەگەڵ ئەندامانى خێزانەکەيدا دەدوێت، کە ناگونجێت لەگەڵ دراوسێکەيدا بە هەمان شێواز بدوێت، يان لە زانکۆ ش

و شوێنە فەرمييەکاندا بە شێوازێک دەدوێت، کە جياوازە لەگەڵ ئەو شێوازەى کە لە بازاڕدا بەکاريدەهێنێت، بەو واتايە )قسەکەر 

ە پێچەوانەوە بە شێوازى بدوێت، يان ب(  (Formalنمونە دەتوانێت بە شێوازى فەرمى يا قسەبکات، بۆدەتوانێت بە شێوازى جياج

هەندێکجار شێواز لەو ڕوانگەيەوە هەمەجۆريى  (.Ronald wardhaugh, 2006: 51)بدوێت((  (Informalنافەرمى

قسەکەرەکان ڕۆڵدەبينێت، لەوەى لە بۆنەکاندا  دروستدەکات، کە کەسەکان پاشخانى ڕۆشنبيرييان جياوازە، يان پەيوەندى نێوان

 نە ئەو دەربڕينانەىجياواز قسەبکەن، بەاڵم بە شێوەيەکى گشتى شێوازى قسەکردن هۆکاريى دروستکردنى هەمەجۆرييە، بۆ نمو

کە لە دەرەوەى ئەو  بەکاردەهێنرێن، لەو دەربڕينانەى دو....ت و دامودەزگا فەرمييەکان کانشوێنە پيرۆزە و و پەيمانگا کە لە زانکۆ

و نافەرمى بۆ  تد جياوازە، ئەگەر شێوازى قسەکردنى فەرمىيەکى نافەرمى، يان ياريکردن، ...شوێنانە، يان بازاڕ، يان بۆنە

 ساڵوکردن لەو بۆنانەدا وەک نمونە وەربگرين، کە هەمەجۆرى دروستدەکات:

 شێوازی نا فەڕمی لە ساڵو کردن شێوازی فەڕمی ساڵو کردن

 باشن کاتەتان باشئەم 

 ها چۆنن؟ بەڕێزتان چۆنن؟

 حمە لێرەيە؟ بە يارمەتی کاک محمد لێرەيە؟

 

 :(6)هەمەجۆریى زمانى و ڕەگەز /2-2

و مێدا سەرنجى زۆرێکى لە زمانەوانەکان ڕاکێشابو،  لەم سااڵنەى دواييدا، جياوازى بەکارهێنانى زمان لە هەردو ڕەگەزى نێر   

و پێکهێنانى زارى  لە فاکتەرە چاالکەکان دادەنرێت بۆ سەرهەڵدانى جياوازى لە زمانى قسەکردن بەوەى ))ڕەگەز بە يەکێک

کۆمەاڵيەتى، واتە زمان بەپێى شێوازى بەکارهێنانى لەاليەن مرۆڤەوە دەگۆڕێت، هەروەها لە زۆربەى زمانەکاندا جياوازى لە نێوان 

)شيالن ڕەحيم ە زمانێکەوە بۆ زمانێکى تر ڕێژەکەى دەگۆڕێت((و ڕەگەزى مێ دروستدەکات، ئەمەش ل قسەکردنى ڕەگەزى نێر

)روبير مارتان، هەر بۆيە )زمان لەگەڵ ئەوەى ئەرکێکى مرۆڤايەتييە، ئەرکێکيشە پەيوەستە بە ڕەگەزەوە( (،22: 2004ئيبراهيم، 

و پێکهێنانى زارى  واتە ڕەگەز يەکێکە لە فاکتەرە هەرە چاالکەکانى سەرهەڵدانى جياوازى لە زمانى ئاخاوتن (،67: 2007

و مێدا بەديدەکرێت، لەم ڕوانگەيشەوە دەتوانين بڵێين  و لە زۆربەى زمانەکاندا جياوازى لە نێوان ئاخاوتنى ڕەگەزى نێر کۆمەاڵيەتی
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نی جياوازيى ڕەگەزييە، ئەم جياوازييەش بايلۆجييە، دەچێتە چوارچێوەى جياوازيى )ئاراستەيەکى تر لە هەمەجۆريى زمانەوا

 (.Mark Aronoff and Janie Rees-Miller, 2003: 579)سۆسيۆکەلچەرەوە(

ان: کە چۆن هەردو ڕەگەزى و ڕەگەز بەسەر دو بەش پۆلێنکراوە: )يەکەميان لێکۆڵينەوە لە بەکارهێنانى زم لێکۆڵينەوە لە زمان

زمان بە شێوەيەکى جياواز بەکاردەهێنن، دووەميان: لێکۆڵينەوەيە لە زمانى ڕەگەز، کە چۆن ڕەگەز خۆى لە دەربڕينە  ،و مێ نێر

، بەو پێيە، زمانى ئاخاوتنى هەردو ڕەگەزى (Alan Davies and Catherine Elder, 2004: 322)زمانييەکاندا دەردەکەوێت(

ابونەريتى ان ئەم جياوازييەش دەکەوێتە ژێر کاريگەريى سيستەمى ئاينى، يان دو مێ لە زۆر ڕووەوە جياوازن، بێگوم نێر

و ڕەنگى جياواز لە ئاخاوتنەکاندا دەبينين، بەوەش بەکارهێنانى زمان الى ژنان لە پياوان  د، لەبەرئەوە شێوازکۆمەاڵيەتى، يان ...ت

 :(7)و مێ( بەگشتى لەم مەبەستانەدا بخەينەڕو پياوان )نێرو  جياوازدەبن، دەتوانين شێوازى قسەکردنى، يان فەرهەنگى ژنان

 و بەپێچەوانەوە. بنەماى بەزەقی دەرنەبڕین .1

 و ئاوازى دەربڕین. بنەماى ناسکى .2

 و دەربڕینی ناڕاستەوخۆ. دەربڕینى ڕاستەوخۆ .3

 تایبەتی فەرهەنگى. .4

 .وەرگرتنى ئاماژە نازمانييەکان لەالیەن ڕەگەزى مێ زیاتر لە پياوان .5
 

و لە نێوان هەر ڕەگەزێکيش بە جيا هۆکارن بۆ دروستکردنى  ئەم مەبەستانەشدا، بنەماى ڕۆشنبيرى لە نێوان هەردو ڕەگەزلەپاڵ 

جا ،د( ى سەرۆک، بە خوێنى شەهيدان، ...تهەمەجۆرى، بۆ نمونە زۆرجار لەوانەيە مامۆستايەک ئەم سوێندانە نەخوات )بە گيان

ز دەکەين، وەک هۆکارى دروستبونى هەمەجۆريى زمانى، نابێت مەبەستى ڕۆشنبيريى نێر يان مێ بێت، بۆيە کاتێک باسى ڕەگە

 هەردو ڕەگەز، يان هەر ڕەگەزێک بەجيا لەبيربکەين.  

بۆنە و بوارە 

 کۆمەاڵیەتييەکان

 ڕەگەز

 مێ نێر

بۆنەی 

 بەخێرهاتن

 رچاومان،ەس نێربێخەب ن،ێربێخەب اخواي

 قتانەفۆخوا م ،ەيەه زتانڕێ ن،يکرد تانەورەگ

 کا، ....

 ەوەئ ،ەنيريش ەنارەه ەبون ب ،ەوەنيدانکردەئاو تانڵما

چاومان  ،ەوەتۆشارد تانۆخ نەناک بەيع ن،يارنيد ۆب

 ...هاتن، . رچاومانەس ،ەوەونبووڕ

بۆنەی 

 خواحافيزی

 ش،ۆخ مانەوێالى ئ ،ڵەگەخواتان ل ز،يخواحاف

 .... بن،ڵما بێساح رەه ت،ێب دانەئاو

 تانەسفر ەشيمەخوا ه کات،يخوا ئاوا ت،ێئاواب تانڵما

 شىۆخ ەب کات،ەن متانەک تىيەوماەق ەبکات، خوا ل ڕپ

 ....،ەوەنينيبتانب

بۆنەی جەژنە 

 پيرۆزە

خوا  ،ەئازادک ردنمانەگ ز،ۆريپ ژنتانەج

 کا، .... کىەموبار

 شىۆخەب ت،يب ژنانداەج ەل رەه ت،ێب کەموبار اخواي

 .... ن،ينيبتانب

بۆنەی 

 منداڵبوون

 ت،ێب حانڵسا ت،ێب کوباوکىيشانازى دا ىەگێج

 .... ت،ێب ژێندرەمەت

 ت،ێڵێبه تانىۆخوا ب ،ێبەورەباوک گ کوينازى دا ەب

 .... ت،ێب چاوانىێب

 ەبخات تەکەرەخوا ب ،یب ڕکو وتەباوکى ح ەب بۆنەی شایی

 .... ر،ەوەختەب کىێزانێانشاهلل خ ،ەوەانتانيژ

 تەرەبۆبن ، ن ەڕۆخ رويپ ەوەکێپ کا،ەن کتانەيەخوا ل

 .... ت،ێربێخ رتانيئاخ ،ێب ڕکو

بۆنەی 

 داواکردن

 )خوازبێنی(

 رەگەئ نەکەد مانەورەگ ن،يهاتو رێکارى خ ۆب

 ەب نەبک مانەکڕەکو تان،ۆخزمى خ ەب نەبمانک

 زتانمانێزەناووناوبانگى ب تان،ۆخ تکارىەخزم

 .... ،ەستويب

ماچ  ستانەد نيهاتو ،ەوشتەڕەب و بەدەئەب مانەکڕەکو

 ەمێئ تان،ۆخ ىڕکو ەب نەبک مانەکڕەکو و نەيبک

 خالقىەئ و کىێکوپڕێ ن،ەيبک تىيەخزما نيهاتو

 .... ،ەستويب تانمانەکەکچ

خوا  ،ەوەبات رتانێخ زاىەکا، خوا ج فوىەخوا ع بۆنەی پرسە

 شىەبن، هاوب شۆخ تانۆخ ۆب ،ەوەبات تانيبورەس

 .... ت،ێب ستانۆدواک ن،يمتانەخ

 ەزگۆخ ،ێبمر کتيدا ،يێدا ميراێکو ،ێشک ستمەد

شکاوم، چاومان  ستىەد،يەناياەڕگ ورتەد ەل مومانەه

 ....تاناڵد ەبکا ب تەحميڕەخوا ئاو ،ێربێکو
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و  بوارى دوعا

نزاكردن 

)دوعابۆكردن و 

 دوعالێكردن(

خوا  بکات،ێپ حمتڕەخوا  قتکا،ەفەخوا مو

 کىێخوا کچ ت،يب ژێندرەمەت ت،ێئاگادارت ب

 بکا،.... بينسەچاکت ب

بکا، خوا دزو  تەاميق اويدون تىڵەجاەخ خوا

 .....رکا،ەد انتيخوا گ ،ێخوا بتکوژ زتکا،يح

 ردتەد م،ەڕێگ ورتەد ەل ،ێبگر ەوەتڵبا ەب ستەخوا د

من  ەل تەاڵردوبەد رت،يش ەل تەحمڕە،ێوەمن ک ەل

 .... ،ێوەک

 مرەع بىەاري ،ێرچەد انتيگ بىڕە،ەوەخوات سکتێئ

 ..... او،ڕيب ڕلەوزەع ت،يتابۆک

 

 بوارى جنێودان

 ى،ێڕسز، خو نيد رى،ەرسەس خالق،ەئ ێب

 ێب کوخوشک،يدا ێب وشت،ڕەدەب ت،ەميقێب

 رى،ەرسەس رد،ەنام چوپوچ،يه ف،ەرەش

 ...،ەرەندۆق ترباز،ۆک وىيتەه رزل،ەس

 ێب ،ڵئسو ێب ى،ێزڕدا و،يتەه ەبى، کچ نگەپ ەب

بى،  رەوێب نجڕەکراو،ێواوا ل ىەه شکن،ڕرەس رم،ەش

 ن،ۆکڵەوەک ،ەڕنگاڵما ،ەاڵرەب ا،ەيح ێب زار،ەخەد

 زمانلوس، ....

 بوارى

 سوێند خواردن 

 ەمردوم، ب ىۆڕگ ەب فم،ەرەش ەب قم،ەاڵت ەب

 تم،ەرامەکەب کم،يخوشکو دا فىەرەش ەناموسم، ب

کفنى  ەخوا، ب تىەفيزاتو س ەب م،ەعال خرىەف ەب

 باوکم، ......

 ەب ،ۆت انىيگ ەب خ،ێش دىەحمەئ ەکاک ەب ر،ەمبەغێپ ەب

 ەقورئان، ب ىەسى جزم ەب ،ەتەمينع مەباوکم، ب انىيگ

 خوا، ...... ىڵما ەب وار،ێچەرەق خىێش

 

 بوارى پاڕانەوە

 ىەڕش ەل يەخوا ى،ەکەن تمانەحورمێب يەخوا

 يەخوا ت،يزێبمانپار مانەئاخر ز ىەتنيف و تانەيش

 ەتيبخا تۆخ تىەکەرەب يەخوا ى،ەبد تمانيەدايه

 رگاىەد يەخوا ،ەوەمڵمندا و ڵما زىۆو ر رزق

  ..... ،ەوەتەيبکێرزقم ل

 اميدون لىيلەز يەخوا ت،ينێسوتەن رميپ رگىەج يەخوا

 يەخوا ت،يزێبمانپار ايدون ىەاڵب ەل يەخوا ت،ەيکەن

 الحانمانێىڵمندا يەخوا ،ەوەتەيبکێل رمانێخ روىەد

 ..... ت،يخشەببێپ

 

سوێندخواردن، ئەوەيە هەندێک دەربڕين هەن تايبەتن بە ڕەگەزى نێر، بۆيە ڕەگەزى مێ ئەوەى تێبينى دەکرێت )لە بوارى 

و دەبێتە  د(، ئەمەش ڕەنگدانەوەى کولتورى کوردييە، بە تەاڵقم، بە برايەتيمان،...تبەکاريانناهێنن، بۆ نمونە: )بە شەرەفم، بە غيرەتم

 (.85: 2013د محەمەد، لەم بارەیەوە بڕوانە: پێشکەوت مەجي)هۆى هەمەجۆريى زمانى(

 هەمەجۆریى زمانى و تەمەن: /2-3

تەمەنيش وەک يەکێک لە هۆکارە کۆمەاڵيەتييەکان ڕۆڵێکى گرنگ لە هەمەجۆريى زمانيدا دەگێڕێت، هەروەک کۆزمانەوانەکان   

ڕوندەکاتەوە، کە  لەو بارەيەوە دواون، کە کەسە گەنجەکان بە شێوەى جياوازتر لە کەسە بەتەمەنەکان قسەدەکەن، ئەمەش ئەوە

و بەکارهێنانياندا دەگێڕن، بۆيە زمان لەگەڵ گەورەبونى تەمەن  دياردەى پلەکانى تەمەن ڕۆڵى بەرچاوى لە هەڵبژاردنى دەربڕينەکان

و کاريگەريى لەسەر دەربڕينە زمانييەکانيش دەبێت، واتە ))تەمەنى مرۆڤ کاريگەريى  يان هەڵچونى تەمەندا دەگۆڕێت

و  و لەگەڵ تێپەڕبونى تەمەندا زمانيش دەگۆڕدرێت، بۆيە هەر تەمەنێک لەويتر جياوازە نى ئاخاوتن هەيەڕاستەوخۆى بۆ زما

کە تاکێک لەگەڵ تاکێکى  تەنانەت ئەو شێوازەى(، 258: 2013)ئارام عەبدولواحيد حەمەڕەشيد، هەلومەرجى زمانيى خۆى هەيە((

 لەگەڵ ئەوەشدا کە لەگەڵ تەمەنێکى گەورەتر يان پيرێک بەکاريدەهێنێت. جياوازە لەو شێوازەى هاوتەمەنى خۆيدا بەکاريدەهێنێت،

کە کاريگەريى لەسەر گۆڕانە زمانييەکاندا هەيە، لەگەڵ گۆڕانى کلتورو دونيابينى مرۆڤەکاندا،  ينى تەمەن يەکێکە لەو ڕەهەندانەىچ

وانەى بڕوانامەيان هەيە، ئەو دەربڕينانە دەربڕينەکانيش دەگۆڕێن، بۆ نمونە بەهۆى بەرزبونەوەى ئاستى ڕۆشنبيرييەوە ئە

و دواکەوتوييان پێوە ديارە، بەم پێيەش لە دو خاڵدا هەمەجۆرى دروستدەکەن،  و پياوساالرى بەکارناهێنن، چونکە پاشخانێکى خێڵەکى

 بۆ نمونە ئەگەر بۆنەى پرسە يان بوارى سوێندخواردن بە نمونە وەربگرين:

 

 

 

 



 1-20الـســليمانية                     ص: –المجلة العلمية لجامعة جيـهان                                        

 2019كانون اآلول ( , 2)العدد –( 3)المجلد 
ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 

 

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/3.2.1 12 

 پـرسـە

 زگەپێی ڕهبە )جيل( وهرۆشنبيری و نەپێی ئاستی بە

 مێ نێر ی نوێوهنە ی كۆنوهنە

ستی شكاوم، چاومان ده

رگم سوتا، كوێربێ، جە

 ماڵی ڕوخاندم، ....

 كا، خوا لە فویخوا عە

 گوناحی خۆشبيت، ...

وا فوی كا، خخوا عە

زای خێرتان جە

 ، ....وهباتە

م ستم شكێ، كوێرايده

 بمرێ، ...دايێ، دايكت 

 

 سوێندخواردن

 زگەپێی ڕهبە )جيل( وهپێی ئاستی رۆشنبيری و نەبە

 مێ نێر ی نوێوهنە ی كۆنوهنە

اڵقم، تە تم، بەغيره بە

 ....تم، رامەكە بە

، ، دڵنيا بەبڕوام پێبكە

 ..بێگومان، ..

فم، رهشە اڵقم، بەتە بە

 ..دينم، .. بە

 

گيانی تۆ،  ، بەو خوايەبە

دی حمەئە گيانی كاكە بە

 چينەی ئەو خوايەشێخ، بە

 .... ر ديوانی،بە

 

لێرەوە دەردەکەوێت، کە تەمەن بە دو شێوە هەمەجۆری دروستدەکات، يەکەميان پێوەنديى بە جياوازيى تەمەنەوە هەيە، وەک 

ە دوو نەوەى جياوازەوە هەيە، واتە جياوازى شێوازى شێوازى ئاخاوتنى )منداڵ و بەتەمەن/گەورە(، دووەميشيان پەيوەنديى ب

 قسەکردنى )نەوەى نوێ( لەگەڵ )نەوەى کۆن(دا، ئەمەش بەتەواوى لە بۆنە کۆمەاڵيەتييەکاندا ڕەنگدەداتەوە:
 تەمەن : /یەکەم

 گەورە زارۆک /منداڵ

حەم،  حان، ديدە، بەبە، تەتە، بڤە، 

 كغە، ...

منداڵ، خواردن، لێخوِرين، سەيارە، ياری، 

 ڕۆيشتن، قەدەغەيە، پيس، ...

 

ئەو نمونانەى سەرەوە شێوازى ئاخاوتنى منداڵ/زارۆکە، کاتێک لە سەرەتاى زمانپژاندايە بە بەراورد بە کەسێک، کە بە تەواوەتى 

 زمانى بەدەستهێناوە، ديارە ئەمەش هەمەجۆرى لە دەربڕينەکاندا دروستدەکات.

و نەوەى نوێ هەمەجۆريى دەربڕينەکان بەپێى  دەتوانين لە خوارەوە بەپێى جياوازى تەمەن، واتە نەوەى کۆن دووەم// نەوە )جيل(:

 و بوارە کۆمەاڵيەتييەکان بخەينەڕو: جياوازى بۆنە
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بۆنە و بوارە 

 کۆمەاڵیەتييەکان

 تەمەن

 نەوەی نوێ نەوەی کۆن

 بۆنەی 

 هاتنبەخێر

بێڕەحم بون، خوا مۆفەقت كا، ديمانەتان بەخێر، 

بێمزەڕەت بی، بێوەی بی ، سەر دييەمان هاتن، 

... 

بون بە ئەستێرەی سيوەيل، بيرمان ئەكردن، 

 ون، ...کردەوە، چاوو دڵمان ڕان ئاوەدانماڵەکەت

 بۆنەى

 خواحافيزى

 خواتان لەگەڵ، دەتانبينينەوە، خۆشحالَبوين، ..... ماڵتان ئاوا بێ، خواحافيز، ...

 بۆنەی 

 پيرۆزەجەژنە 

خوا موبارەكى كا، موبارەك بێ، لە جەژندا بن، 

... 

 خۆشی، ...پيرۆزە، جەژنت پيرۆزبێت، هەر بە

 بۆنەی

 ونلە دایکب 

بە نازى دايكو باوكى گەورە بێ، عەمر درێژ 

بێ ، خوا دەست بە باڵتەوە بگرێ، سالَحان بێت 

 ئينشەاڵ، ...

خوا لێتان نەسێنێت، قوربانى بم، درێژ بێت، تەمەن

 ەن جوانە، ...چ

 بۆنەى

 شـایي

پيرۆزە، بەخۆشی، زۆرم پێخۆش بو،  پير و خەڕۆ بن، موەفەق بن، ئاخرخێربن، ...

 شيابن، .....لەخۆ

 بۆنەی

 پرسە 

خوا عەفوى كا، خوا جەزاى خێرتان باتەوە، 

 خوا سەبوريتان بات، ...

ێ، خۆتان هاوبەشى خەمتانين، دواكۆستتان ب

 خۆش بن، ...

 بوارى

 دوعاكردن

خوا هيدايەتت با، خوا دەست بە باڵتەوە بگرێ، 

 خوا تەخت و بەختی تێکبا، ...

 سەرکەوتوبيت، لەشت ساغ بێت، پێنەگەی، ...

 بوارى

 جنێودان

ئێسکت خواتەوە، عەزەأل بِرياو، بێ شەرم، 

 دەماغسز، ...

 هەتيو، گێژ، حەپۆل، ئەحۆل، دزوحيز، ...

 بوارى

 سوێندخواردن

شێخ، بە قەبرى پێغەمبەر، بە سەری بە گيانی 

 باوكم، بە سەری تۆ، ...

 خوا، بڕوا، پێبکە، قەناعەتت هەبێ، دلَنياسوێند بە

 بە، ...

 

  هەمەجۆریی زمانى و پلەوپایەى کۆمەاڵیەتى: /2-4

ئاساييەوە دەبێت بە پلەوپايەى کۆمەاڵيەتی کاريگەريى لەسەر شێوازى ئاخاوتنى تاک هەيە، کاتێ کەسێک لە فەرمانبەرێکى    

و گوزەرانى دەگۆڕێت، گۆڕانکارى لە شێوازى ئاخاوتنيشدا ڕودەدات، واتە گۆڕانى  بەڕێوبەرێکى گشتی، کاروبارى ژيان

پلەوپايەى کۆمەاڵيەتيی تاک گۆڕانکارى لە شێوازى دەربڕينەکانى ڕودەدات، بەو واتايە )لە ئاخاوتندا دەوروبەر يان چوارچێوە 

 و شوێنى ئاخاوتنەکەو تەمەن و کات و بۆنە و دەربڕينەکان هەيە، بەو پێييە ئامانج ريگەريى تەواوى لەسەر شێوازکۆمەاڵيەتييەکە کا

و گوێگر، بەشداربووانى ئاخاوتنەکە ناچاردەکەن بە هەڵبژاردنى  و ئاستى ڕۆشنبيريى قسەکەر و پلەوپايەی کۆمەاڵيەتی و ڕەگەز

ەک لەگەڵ وەزيرێکدا، هاواڵتييەکە بۆ جێبەجێکردنى کارەکەى وادەکات، کە دەربڕينى پڕ دەربڕينەکان، بۆ نمونە ئاخاوتنى هاواڵتيي

و گەورەيی هەڵبژێرێت، بەاڵم هەمان هاواڵتی لەگەڵ کەسێکى تردا، کە پلەوپايەى کۆمەاڵيەتى لە خۆى نزمتر بێت، بە هەمان  ڕێز

و  ە  )لە ئاخاوتنيشدا تا پلەوپايەی کۆمەاڵيەتيی قسەکەرئەمەش ئەوە دەگەيەنێت، ک (.231: 1978)نایف خرما، شێواز قسەناکات(

و پارێزگاريشی  و شێوازى تايبەتييان هەيە و توێژێکى کۆمەڵ دەربڕين گوێگر لە يەک دورتر بن، شێوازەکان جياوازدەبن، هەر چين

بۆ نمونە ئەگەر بڕوانينە ))زانايانى ئاينى، دادوەرەکان، پزيشکەکان، ئاغاکان، پۆليس، پياوانى  (،22: 1992، صالح فضل) لێَدەکەن(
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تد لە اليەکەوە پلەوپايەى کۆمەاڵيەتی پلەکانى ئاخاوتن دياريدەکەن، وەک: فەرمانکردن، داواکردن، تکاکردن، پاڕانەوە، ى ...ڕاميار

ئاخاوتندا ڕۆڵێکى گرنگ هەيەو بەرزونزمى پلەوپايەى کۆمەاڵيەتی لە پلەکانى لە اليەکى ترەوە هەريەکەيان شێوازى تايبەتييان 

، يان لە کردەى قسەبڕين/نۆرەبڕين، کە پێوەرێکە لە پێوەرە کۆمەاڵيەتييەکانى (43: 2006مس، ەميد شەحولبدە)هێمن عدەبينێت((

 لەو هۆکارانەش، پلەوپايەى کۆمەاڵيەتيى گوێگرئاخاوتن، کۆمەڵێک هۆکار وادەکەن، کە گوێگر قسە بە ئاخێوەر ببڕێت، يەکێک 

 و هەبونى بەرزى دەسەاڵتە، هەر بۆيە پلەوپايەى کۆمەاڵيەتيييەکەى وادەکات، کە ئەو کردەيە چەندين جارو بەردەوام دوبارەبکاتەوە.

  هەمەجۆریی زمانى و ئاستى ڕۆشنبيرى: /2-5

تاکەکانى کۆمەڵ هۆکارێکى سەرەکى دروستکردنى هەمەجۆرين لە  و ئاستى ڕۆشنبيريى نێوان و ڕادە جياوازيى خوێندەوارى   

زماندا، وەک مامۆستايەکى زانکۆ لەگەڵ کەسێکى نەخوێندەوارى پيشەوەردا فەرهەنگى قسەکردنيان جياوازە، بۆ نمونە لەوانەيە 

و  هەنگى پيشەوەردا نەبند( لە فەرژى، داتاشۆ، خشتەى وانەکان، ...توشەکانى وەک )ديموکراسى، فەيلەسوف، لۆژيک، وانەبێ

بەکارنەهێنرێن، بەاڵم مامۆستايەکە بەپێى پێويستى پيشەکەى ئەم وشانە بەکاردەهێنێت، بە پێچەوانەيشەوە لەوانەيە وشەکانى 

و بەکارنەهێنرێن، بەاڵم جوتيارەکە بەپێى  د( لە فەرهەنگى مامۆستادا نەبناشە، مەلۆ، شەن، کێشەکردن، ....ت)دروێنە، خەرم

پيشەکەى ئەم وشانە بەکاردەهێنێت، ئەمەش دەمانگەيەنێت بەوەى، کە )فەرهەنگى زمان ڕەنگدانەوەى ڕۆشنبيريى ئەو  پێويستى

و شێوازى ئاخاوتندا ڕادەى  کۆمەڵەيەيە، کە بۆ پێداويستييەکانى ژيانى ڕۆژانە بەکاريدەهێنێت، بەشێوەيەک کە لە دەربڕين

و  و ئيديەمەکانى هەر کۆمەڵێکدا بکرێت، ڕادەى خوێندەوارى ڵينەوە لە پەندو ڕۆشنبيرى دەردەکەوێت، گەر لێکۆ خوێندەوارى

و هەڵبژاردنى دەربڕينەکاندا دەردەکەوێت، پلەى  ڕۆشنبيرى کۆمەڵەکە ڕوندەبێتەوە، بۆ تاکيش بە هەمان شێوە لە ئاوازى ئاخاوتن

بەپێى پلەى خوێندەوارييان شێوازەکانيان و چۆنە، هەروەها لەناو خوێندەوارەکانيشدا  و نەخوێندەوارى چەند خوێندەوارى

شايەنى ئاماژەکردنە ))ئەم  .(( وەرگيراوە31: 2010( لە )ڕێژنە مەعروف حوسێن، 24: 1985)محمود السعران، )دەگۆڕێت(

يە پێويستمان دياردەيە زياتر زمانى ئەو ميللەتانە دەگرێتەوە، کە لە ميللەتە پێشکەوتووەکانى جيهانن، چونکە بۆ دۆزينەوەى ئەو دياردە

و نەخوێندەوارەکانى ئەو کۆمەڵگەيەن، بە نمونە زمانى کوردى زۆر بەزەقى ئەم  بە بونى ڕێژەيەکى بەرچاو هەيە، کە خوێندەوار

و نەخوێندەوار تێدايە، کە زمانى ئاخاوتنيان لە ڕوى  دياردەيەى تێدا بەرچاودەکەوێ، چونکە ڕێژەيەکى بەرچاوى لە خوێندەوار

بۆيە ))هەر توێژێکى کۆمەاڵيەتی   (،119: 2008)بەهزاد موحسين، و زاراوەوە جياوازە(( و دروستى وشە دەربڕينى ڕاستى

و کەلتورى خۆی هەيە، کە تاکەکانى توێژەکە پەيوەستن پێيەوە، بۆ نمونە لەناو توێژى خوێندەواردا جۆرێک  و قسەکردن بگری، ياسا

ى نەخوێندەوار جودايە، هەروەها قسەکردنى خەڵکى الدێ لە هى شار جياوازە، قسەکردن هەيە، هەروەها بابەتەکانيشيان لە هى خەڵک

و شارستانييەت لەو دياردانەن، کە  تەنانەت ))ڕۆشنبيرى(، 75: 2009)بەهار زایر محمد، بابەتى قسەکردنەکانيشيان جودايە((

و پلەى شارستانييەت  اخاوتندا ڕادەى ڕۆشنبيرىو شێوازى ئ ڕەنگدانەوەو کاريگەرييان لە زماندا هەيە، بە شێوەيەک کە لە دەربڕين

و شارستانييەتى کۆمەڵەکە  و ئيديەمەکانى هەر کۆمەلێکدا بکرێت، ڕادەى ڕۆشنبيرى دەردەکەوێ. گەر لێکۆڵينەوە لە پەند

ميد ەحولبدە)هێمن عو هەڵبژاردنى دەربڕينەکانيدا دەردەکەوێت(( ڕوندەبێتەوە، بۆ تاکيش بە هەمان شێوە لە ئاوازى ئاخاوتن

و نەخوێندەوار جيادەکرێنەوە،  ، ئەمانەش بەو واتايانە دێن، )هەر لە شێوازى ئاخاوتنى يەک کۆمەڵدا خوێندەوار(44: 2006مس، ەش

، چونکە (34: 1958)محمود السعران، لە هەمان کاتدا لەناو خوێندەوارەکانيشدا بەپێى پلەى خوێندەوارييان شێوازەکان دەگۆڕێت(

و دەربڕينەکانيدا، تەنانەت لە چۆنێتى  ى تاک بە شێوەيەکى تايبەتى دەبێتە هۆى گۆڕانکاريى زۆر بەرچاو لە وشە)گەشەى ڕۆشنبير

بۆ نمونە ئەو کۆمەڵەى کە تێڕوانينى بۆ ژيان  (،225-224: 1978)نایف خرما،  گۆکردنى دەنگەکانيشدا کاريگەريى خۆى هەيە(

کارى، شێوازو دەربڕينيان لە ئاخاوتندا گۆڕانى بەسەردا هاتوە، هێندە گرنگى بە و هاو و هێزەوە گۆڕاوە بۆ يەکسانى لە دەسەاڵت

د( نادەن، واتە کۆمەڵى پێشکەوتو حەز سەيد، شێخ،....ت نازناوەکانى وەک )بەگ، ئاغا، کاک، خانم، خاتو، شازادە، پاشا، سەرۆک،

خواڵمت بم، خزمەتکارێکى تۆمان بووە، کارەکەرێکى  و پلەوپايە ناکات، بۆيە دەربڕينەکانى )دەستت ماچدەکەم، بە بە دەسەاڵت

 د( بەکارناهێنن.و کڕنوشبردن، ....ت و نوشتانەوە تۆمان بووە، هەروەها دەست بە سنگەوەگرتن

  هەمەجۆریى زمانى و شوێنى جوگرافى: /2-6

دابەشکردنى جوگرافياى زمانەکان بە لقێکى زانستى زمانە، کە لێکۆڵينەوە لە )( (Geolinguisticsزمانەوانيى جوگرافى    

 Geographicalو باردودۆخى کەلتورى لە جيهاندا دەکات، هەروەها پێشيدەوترێ ) و ئابورى گەڕانەوە بۆ سياسەت

linguistics)و جوگرافياى  و لێکۆڵينەوەى زارى شارى و گەياندنى جوگرافى زارەکان ، ئەم زاراوەيە زۆر بەوردى بۆ نزيکبونەوە

واتە شوێنى جوگرافى وەک ، (David Crystal (1992: 153)چوارچێوەى زمانەوانيى کۆمەاڵيەتيدا بەکاردێت(مرۆيى لە 

فاکتەرێکى تر ڕۆڵى خۆى لە دروستکردنى هەمەجۆرى زمانى لەناو کۆمەڵدا دەبينێت، کە لە زۆربەى سەرچاوەکان بە هەمەجۆريى 
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 (8)هەرێمى کەرەستەى زانستى جياوازە، لەوانەش زانستى زارەکانناودەبرێت، )هەمەجۆريى ( Regional variants (هەرێمى 

)dialectology )(9)و زمانەوانيى ئەتڵەسى (Atlas Linguistic)زارى (10)ات لەگەڵ هەمەجۆريى کۆمەاڵيەتى، هاوک ،

نێتەوە، وەک: بيو خۆى لە چەند ئاستێکدا دە هۆکارى سەرەکى دروستبونى هەمەجۆرييە لە زمانێکى دياريکراودا (11)رێميشهە

 Wat wolfram and))( vocabularyنگسازى )رهەفە، ((Grammar، ڕێزمان ((pronunciationئاستەکانى دەربڕين 

Natalie schilling, 2016: 125-127 ، ئاشکرايە، کە )زانستى زارەکانيش يان لێکۆڵينەوەى زارەکان بە کۆنترين زانست

تەنانەت )هەندێک  (،377: 2007)جرهارد هلبش، زمانييەکان واتە هەمەجۆريى زمانى دابێت(دادەنرێت، کە بايەخ بە جياوازييە 

، (Diachronic variation(هەمەجۆريى مێژويى  -1: (12)ۆرى بەم جۆرەيە دەستنيشاندەکەنلە زمانەوانەکان جۆرەکانى هەمەج

، (Area/dialectical variationزارى )/هەمەجۆريى هەرێمى -3، (Typological variationهەمەجۆريى تايپۆلۆجى ) -2

يەکێک لەو جۆرانەش کە هەمەجۆرى لە زماندا دروستدەکات، زارى هەرێمييە يان جوگرافييە، کە بە هەمەجۆريى هەرێمى يان 

هەر بۆيە زار )ديالێکت(و شێوەزار )ئەکسێنت( هەمەجۆريى  (،Terttu nevalainen…etc., 2006) جوگرافى ناودەبرێت(

يان جوگرافى لە زماندا دروستدەکەن، ئەمەش هۆکاربو، بۆئەوەى )سەرەتاى دەرکەوتنى زانستى زارەکان وەک هەرێمى 

لێکۆڵينەوەى پێڕەوبەندانە لە نيوەى دووەمى سەدەى نۆزدەيەمدا بو، توێژەران بيريان لێکردوە، کە جياوازى زارەکان بە شێوەيەکى 

و دامەزێنەرانى ترى زانستى زارەکان کرد، بگەنە ئەو باوەڕە  اى لە وارليوسسەرەکى دەگەڕێتەوە بۆ ئەرکى شوێنەکە، ئەمەش و

کەواتە شوێنى ، (J.K. Chambers, 2000: 1-2)بەهێزەى لەبارەى پەيوەنديى نێوان هەمەجۆريى زارەکان بە شوێنى جوگرافييەوە(

و  و فراوانبونى لە هەر زمانێکدا دەبينێت و شێوەزارەکانى و پەيدابونى زار و سەرەکى لە دەرکەوتن جوگرافى ڕۆڵێکى کاريگەر

 هەمەجۆريى زمانى دروستدەکەن، ئەگەر نمونەى زارو شێوەزارەکان زمانى کوردى بهێنينەوە، وەک:

 کچ = کەنيشک = کناچە = کيژ = دوێت

 سپى = چەرمى

 سەرین = سەنيا = باڵيشت

 قاپى = دەرگا

 ێم = ئەڵێم = ئێژم = دەرێمدەڵ

 

 هەمەجۆریى زمانى و پيشە یان چينى کۆمەاڵیەتی: /2-7

( بەکارهێنرا پاش 19بۆ يەکەم جار بە شێوەيەکى بەرفراوان لە سەرەتاى سەدەى )(  (social classاراوەى چينى کۆمەاڵيەتىز    

چينى کۆمەاڵيەتى بەم جۆرە دەکات پێناسەى (  (Trudgill(، لەم بارەيەوە18ى )و سياسيى سەدە کۆتايهێنانى شۆڕشى پيشەسازى

، هەروەها (Trudgill, 1995: 23)(ئەم زاراوەيە بۆ ئاماژەکردن بۆ هەر چينێکى کۆمەاڵيەتى لەنێو کۆمەڵدا بەکاردێت)

Wardhaugh)  ) دەڵێت "زانايانى کۆزمانەوانى چەند پێوانەيەکى جياوازيان بۆ پۆلينکردنى کۆمەڵ بەکاردەهێنا، لە کاتێکيشدا

و  ندەدا، کە شوێنى تاکەکان لەناو سيستەمى کۆمەاڵيەتی دياريبکەن، لەنێو ئەم پێوانانەشدا دەتوانين باسى پێوانەى پيشەيىهەوڵيا

و  پەروەردەيى بکەين، بۆ نمونە لە جەزائير بەهۆى تايبەتێتى جوتزمانييەوە، ناتوانين هەمەجۆريى زمانى بە گروپە کۆمەاڵيەتى

بەاڵم دەتوانين کۆمەڵ بەپێى ئاستى پەروەردەييان پۆلينبکەين، لەگەڵ ئەوەشدا لە بەريتانيا ئاخێوەرانى ئابورييەکانەوە ببەستينەوە، 

ەى بەکارهێنانى زمانى ئينگليزى وادادەنێنن، کە قسەکەر لە چينێکى کۆمەاڵيەتيى بااڵ يان نزم دياريبکەين لە ڕێگ

انەکان لە کۆنەوە دەزانن، کە زارو شێوەزارە جياوازەکان ، هەر بۆيە )زمانەو(Wardhaugh, 2006:148)(ديالێکتەوەکەيەتى

 (.Trudgill, 1995: 28)پەيوەندييان بە جياوازى پاشخانى چينى کۆمەاڵيەتييەوە هەيە(

لێرەشەوە زمانەوانيى کۆمەاڵيەتى بايەخێکى بەرچاوى بە لێکۆڵينەوەى تايبەتييە زمانييەکان داوە، کە بۆ کۆمەڵە پيشەييەکان يان 

و  مەاڵيەتييەکان دەگەڕێتەوە، هەر لەبەرئەوەشە ))هاريس( بانگەشە بۆ لێکۆڵينەوەى کاريگەريى چاالکييە کۆمەاڵيەتىچينە کۆ

)هادی نهر پيشەييەکان لەسەر شێوازى زمانى ئەو چاالکييە دەکات، ئيتر لە ڕۆژنامە يان ئەدەب يان زانست يان پيشەوەردا بێت(

و توێژێکى کۆمەڵ بەپێى جۆرى پيشەکەى، زمانى قسەکردنيشى جياوازە،  چين بەو واتايەى ))هەر (،143: 2009لعيبی، 

هەريەکەيان شێوازى تايبەتى خۆى هەيە، بێگومان پيشەکانيش لەنێوان خۆياندا دەکرێت، جياوازى ئاشکرايان لە ڕوانگەى 

هاوکات )لە زمانى  (،267: 2013شيد، )ئارام عەبدولواحيد حەمەڕەو تابووەوە تێدا بەديبکرێت(( بەکارهێنانى دەربڕاوى بەڕێزانە

هەمو تاکێکدا تايبەتێتى واى تێدايە، کە ئاماژە بۆ شوێنى کۆمەاڵيەتى يان بەاليەن کەمەوە ئاماژە بۆ هەمان بوار يان چينى کۆمەاڵيەتى 
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ياوازى ڕێزمانى تەنانەت )ج (،224-223: 1978)نایف خرما، دەکات، لەوانەشە ئاماژەبێت بۆ بوارى ئەو پيشەيەى کە دەيزانێت(

لە نێوان ئاخاوتنى دو قسەکەردا هەيە، ئەمەش ئەو تێڕوانينەمان دەدەنێ لەبارەى پاشخانى کۆمەاڵيەتييانەوە، زۆرجار ئەو 

زى و فۆنۆلۆجييەوە دەبينرێن، لەگەڵ ئەوەشدا جياوازى چينە کۆمەاڵيەتييەکان جياوا جياوازيانەش لە ڕێگەى جياوازى فۆنەتيکى

 کە بەپێى پسپۆڕی ێنانى زمان لەو بوارە جياوازانەى، بۆ نمونە بەکاره(Trudgill, 1995: 22)بەکاردەهێنن(هەمەجۆريى زمانى 

و وشەى تايبەت بە خۆيان هەيە، ئەم تايبەتييەش هەمەجۆری دروستدەکات، زمانيش بەپێى  و زانستە جياوازەکان هەن، فەرهەنگ

هەمەجۆريى دەربڕين دروستدەکات، واتە هەر بوارێک يان پيشەيەک دەربڕينى بوارەکان يان پيشەکان دەگۆڕێت، ئەم گۆڕانەش 

کە لە بابەتێکى زمانەوانى  بى بەکاردەهێنرێت، جياوازە لەوەىتايبەت بە خۆى هەيە، ئەو زمانەى بۆ قسەکردن لەبارەى بابەتێکى ئەدە

 ان هەيە، کە زۆر دوبارەدەبنەوە، بەاڵم بەپێى بواربەکاردەهێنرێت، بۆ نمونە مامۆستاى زانکۆ ڕاستە کۆمەڵێک دەربڕاوى هاوبەشي

و پسپۆڕێتييان فەرهەنگى زمانەکەيان دەگۆڕێت، بۆ نمونە مامۆستايەکى کيميا جياواز لە مامۆستايەکى زمان قسەدەکات، لە کيميادا 

  د( دوبارەدەبنەوە....تگ و وشە و ڕستە، ڕێزمان و د(، لە زمانيشدا )دەنو )ئانااليت و الب و توخم و ...تزاراوەکانى وەک

و پيشەسازى دەبەستێت، لەو سۆنگەيەوە ڕوبەرێک لە پيشەسازيدا بۆ  کۆزمانەوانى لەو ڕوانگەيەوە پەيوەنديى خۆی لەگەڵ پيشە

شتر خۆى بۆ لێکۆڵينەوە داگيردەکات، کە شێوەی ئاخاوتنی هەر پيشەکارێک لەگەڵ پيشەکارێکى ديکە جودايە، ئەويش وەک پێ

کە ئەو پيشەکارە لەگەڵ چەند تاکێکى دياريکراو لە ژينگەيەکى دياريکراو سەروکارى هەيە، کەواتە  ا، بەهۆی ئەوەىئاماژەمان پێد

 ناچارە، کە زمانەکەى بکەوێتە ژێر کاريگەريى ئەو اليەنانەى باسمانکردن، بەمەش جياوازى لە بابەتەکانى ئاخاوتنيش دروستدەبێت

و ڕادەى ڕۆشنبيرى ئەو بێت، وەک ئەوەى ئاشکرايە، کە زمانى ئاخاوتنى  کەسايەتی و و دەبێت زمانەکەى ڕەنگدەرەوەى پيشە

و  سێکى سياسى لە هى شوانێک جودايە، مەبەست لەو جياوازييە، جياوازى بابەتەکانى ئاخاوتنيان نييە، بەڵکو شێوازى دەربڕينکە

و بۆ گەياندنى بيرۆکەکانيان هەڵياندەبژێرن.هەر لە  بەکارهێنانى ئەو وشانەيە، کە تايبەتن بە کێڵگەى پيشەيی، هەر يەکێکيان

و دەوڵەمەندى(يش هەمەجۆريى زمانى دروستدەکەن، هەريەک لەم وشانە بەالى  چوارچێوەى چينى کۆمەاڵيەتيدا، )هەژارى

د(، ...ت، ڕيستۆرانت، باڕ، گەنجێکى کرێکارەوە ئەگەر نامۆش نەبن، زۆر بەکەمى بەکاردەهێنرێن: )مۆڵ، کۆفى، مينى مارکێت

بەاڵم بەالى کەسێکى دەوڵەمەند ئەم وشانە زۆر بەکاردەهێنن، بۆيە شێوەى ئاخاوتنى ئەو دو کەسە بەهۆى ئاستى ئابورييەوە 

  هەمەجۆرى دروستدەکات.

د( ، فيتەر، ...تپيشەو چينى کۆمەاڵيەتی وەک )دوکاندار، بەرگدور، تەنەکچى، ئەندازيار، دادوەر، مامۆستا، مامۆستاى زانکۆ

ربڕينيان جياوازە، واتە هەر پيشەيەک کێڵگەيەک وشەى تايبەت بە خۆى هەيە، بەم پێيەش خودى ئەم کارو پيشانە هەمەجۆرى دە

لە زماندا دروستدەکەن، واتە ))زمانى کەسێک بەتايبەتى فەرهەنگى زمانەکەى بەپێى کارەکەى دەگۆڕێت، چونکە ئەو زاراوانەى 

 (،104: 1990)محەمەد مەعروف فەتاح، ((و هەر يەکەيان زاراوەى جياواز بەکاردەهێنن تێدەکەوێت، کە لە کارەکەيدا بەکاردێ

 بەاڵم ئەوەى جێگەى سەرنجە ئەوەيە، کە کاتێک لە بۆنە کۆمەاڵيەتييەکان بەشداردەبن، هەندێک جار ئەو جياوازييانە لەدەستدەدەن

 ەکەن، بۆ نمونە:ئەندامێکى ترى کۆمەڵەکە قسەد بنەوە بە تاکێکى کۆمەاڵيەتى وەکوو دە

 دادوەر وربەرگد مامۆستاى زانكۆ فيتەر دكتۆر

 تاوانبار دوباخەڵ تويژينەوە انەئيسپ ئامۆكسيلين

 تۆمەتبار كەتافە وۆركشۆپ مەکينە ساڤئا

 مادەى ياسايى رانكيى ديباجە نۆزڵ پاراسيتامۆڵ

 ئەمرقەبز شيرازە سيمينار فيتپەمپ سيدى سكان

 كەفالەت ئۆڤەر وايت بۆرد سلندەر بەستەر

 حەپس/تەوقيف زنجيرە/تەقەلَى ورد ماجيك  هيمۆگڵۆبين

و پيشانە لەيەکتر جياوازن، هەروەها  هێنانەوەى ئەم نمونانە تەنها بۆ بەرچاوڕونى بو، کە چۆن فەرهەنگى هەريەک لەم کار

 .و پيشانەش لەنێو خۆياندا جياوازييان لە دەربڕينياندا هەيە هەريەک لەو کار
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 :(Ethnic)  هەمەجۆریى زمانى و نەژاد /2-8

و باوانە دەکات، کە لە نێوان گروپێکى  نەژاد يەکێکى ترە لە هۆکارە کۆمەاڵيەتييەکان، )کە ئاماژە بۆ ئەو تايبەتمەندييە هاوبەش   

، واتە )گروپى (https://www.dictionary.com/browse/ethnic) (و کەلتور و زمان دياريکراودا هەن، وەک ئاين

بورى، نەژادى/ئيتنيکى ئەو کۆمەڵە خەڵکەن، کە بەهۆى کۆمەڵێک هۆکارەوە دەناسرێنەوە، لەوانە: هۆکارى کەلتورى، نەژادى، ئا

د، لەنێو ئەم هۆکارانەشدا، دەتوانرێت زمان بە تايبەتمەندييەکى سەرەکيى جياکەرەوەى گروپەکان سياسى، زمانى، ئاينى، ...ت

و ئەندامێتى  پەکانى تر جيادەکاتەوە، بۆيە زمان هەميشە بەشێکى گرنگە لە شوناسى کەلتوردابنرێت، کە گروپێک خەڵک لە گرو

و بنچينەيى ئەندامێتى گروپێکى ئيتنيکى دادەنرێت،  بەم پێيەش زمان بە هاوڕێيەکى گرنگ، (Trudgill, 1995: 41)گروپەکاندا(

کانى ئەمريکا وەک نمونە وەربگرين، کە لە بنەڕەتدا و سپيپێستە دەتوانين جياوازى زمانى ئينگليزى ئاخێوەرانى ڕەشپێست

و گۆکردنى دەنگەکان لە سپيپێستەکان جياوازن، يان  و بەتايبەت لە ئاستى دەنگسازى ڕەشپێستەکان ئەفريقين، بۆيە لە ئەکسێنتدا

ونە شارى لەندەن لە دواى )بڕوانينە زمانى ئينگليزى، ئەوا دەبينين لەاليەن چەندين نەتەوەى جياوازەوە قسەى پێدەکرێت، بۆ نم

و بەنگالى، هەريەک لەم  و پاکستانى جەنگى دووەمى جيهانييەوە ژمارەيەکى زۆر پەنابەرى بۆ چووە، لەوانە پەنابەرانى هيندى

و نەريتى خۆيانن، لەناويشياندا زمانى تايبەت بە خۆيان هەيە، کاتێک زمانى ئينگليزى دەبێتە  و کەلتور پەنابەرانە خاوەن زمان

انى دووەميان، ئەوا ئەکسێنتى جياوازيان دەبێت لە خەڵکە بەنەژاد لەندەنەکە، بەم جۆرە شێوازێکى ترى زمانى ئينگليزى لە زم

و بەنگالييەکانەوە قسەى پێدەکرێت، کە ئەکسێنتێکى  و پاکستانى لەندەن پەيدادەبێت، کە ئەو شێوازە ئينگليزييە، کە لەاليەن هيندى

و هاوکات  جياوازييەش هەمەجۆرى لە زمانى ئينگليزيدا دروستدەکات، ئەم هۆکارەش هۆکارێکى دەرەکييەهەر بۆيە ئەم  ە،جياواز

ڕۆڵ لە هەمەجۆريى زمانيدا دەبينن، ئەم  (و ... و تەمەن و چينى کۆمەاڵيەتى ڕەگەز)لەگەڵ هۆکارە کۆمەاڵيەتييەکانى ترى وەکو 

 Paul)و گۆکردنى دەنگەکانى زمانى ئينگليزيدا( ايبەت لە ئاستى دەنگسازىهەمەجۆرييەش لە ئاستەکانى زماندا ڕەنگدەدەنەوە، بەت

Kerswill, 2012: 34) ،و بەتايبەتى پاش شەڕى داعشەوە  کە لە پاش پرۆسەى ئازاديى عێراقەوە هەروەها ئەو ئاوارە عەرەبانەى

کە بەڕەگەز  ۆيە ئەو زمانە کوردييەىکردوە، بو نيشتەجێبونە، بەناچارى فێرى زمانى کوردى خۆيانيان  هاتونەتە کوردستان

و  و درکاندنى دەنگەکان عەرەبەکان قسەى پێدەکەن، وايکردوە، کە جياوازى زمانى دروستببێت، وەک شێوازى گۆکردن

و ڕێزمانى وايکردوە، کە زمانى کورديى عەرەبەکان لە هی زمانى  و هەندێکجاريش جياوازى فەرهەنگى شوێنگۆڕکێى دەنگەکان

 .ەکان جياوازتربن، بەمەش نەژاد هۆکارێکى ترى هەمەجۆريى زمانييەکورديى کورد

 

 :ئەنجامەکان

، يەکێکە و هەمەجۆريى زمانى و ڕونکردنەوەى پەيوەنديى نێوان هۆکارە کۆمەاڵيەتييەکان گرنگيدان بە هەمەجۆريى زمانى  -1

کە لێکۆڵينەوەى کۆزمانەوانى گرنگى پێدەدات، بەوەى کە هەمەجۆريى زمانى بە شێوەيەکى هەڕەمەکى  لەو بابەتە سەرەکييانەى

و لێکدانەوە بۆ داتاکان دەکات، هەروەها هەوڵى دۆزينەوەى پەيوەنديى  و چەندێتى شيکردنەوە نييە، بەڵکو بە هەردو ميتۆدى چۆنێتى

 .ۆمەاڵيەتييەکان دەدات، کە پەسنى ئەو جۆرە زمانە دەکەن، کە بەکاريدەهێنينو سەربەخۆ ک لە نێوان هۆکارە ناسەربەخۆ زمانييەکان

و گۆڕانى دەرەکيى زمان پەيدادەبێت، گۆڕانى ناوەکی لە هەمو ئاستەکانى زمان  هەمەجۆريى زمانى لە ئەنجامى گۆڕانى ناوەکى -2

دروستدەکەن، هەروەها لە گۆڕانى دەرەکيشدا و هەمەجۆريى زمانى  و واتايى ڕودەدات و فەرهەنگى و ڕێزمانى وەک دەنگى

چەندين هۆکارى نازمانى/کۆمەاڵيەتى، وەک )شێواز، ڕەگەز، تەمەن، پلەوپايەى کۆمەاڵيەتى، ئاستى ڕۆشنبيرى، شوێنى جوگرافى، 

 .پيشە يان چينى کۆمەاڵيەتى، نەژاد( گۆڕان لە زماندا دروستدەکەن، بەوەش هەمەجۆرى لە زماندا دەهێننە کايەوە

و جياوازى دەربڕينە  و لەاليەکى تريشەوە بەکارهێنانى فەرهەنگ و چۆنێتى هۆکارە کۆمەاڵيەتييەکان لەاليەک چەندێتى -3

و  و سەردەم زمانييەکانيش لە کۆمەڵێکەوە بۆ کۆمەڵێکى تر، لە کاتێکەوە بۆ کاتێکى تر بەپێى تێڕوانينى مرۆڤ بۆ ژيان

 .ێتو گۆڕانى بەسەردا د دەوروبەرەکەى دەگۆڕێت

و کەلتورە جياوازەکان وا لە کۆمەڵ دەکەن، کە دەربڕينى زمانى جياواز تايبەت  و بوارە کۆمەاڵيەتييەکان بەپێى دابونەريت بۆنە -4

و بۆنەکان،  و بوارانەوە بەکاربهێنن، ئەمەش وا لە تاکى هەر کۆمەڵێک دەکات، کە بەپێى جۆرى دياردە بە جياوازى ئەو بۆنە

و پێوەى پابەندبن، بێگومان ئەمەش دەوڵەمەندى فەرهەنگى زمانى ئەو کۆمەڵەيە لە دەربڕينى  اربهێننجۆرى دەربڕينەکان بەک

 .و بوارە کۆمەاڵيەتييە جياوازەکاندا دەنوێنێت زمانى لە بۆنە
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 كان:راوێزهپە

 تيايدا باس لە هێنێت، كەكارده( بەSocial factorsكان )تييەاڵيەكۆمە ی هۆكاره( زاراوهJean Aitchison) نی باسەشايە .1

ز و شێواز و گەكسێنت و ڕهك )زار و ئەكانی وهتييەاڵيەكۆمە ی هۆكارهوهوڵی شيكردنەهە كات، كەتی دهاڵيەوانيی كۆمەزمانە

 (.Jean Aitchison, 1999: 107): جۆريی زمانی(، بڕوانەمەهۆی دروستبونی هە بنەو دهداتگۆڕان و ...تد ده

كی رهك هۆكاری دهكان وهتييەاڵيەكۆمە هۆكاره ڵێك لەبۆ كۆمە يدا ئاماژهكەرهی ماستەنامە ( لەNaima Ammourها )روههە

تی، شوێنی اڵيەك: )چينی كۆمەن، وهكەزماندا دروستده جۆری لەمەو هەيەكارهێنانی زمان هەر بەسەرييان لەكاريگە كات، كەده

  (.Naima Ammour, 2012: 25): ن، شێواز، ...تد(، بڕوانەمەز، تەگەژاد، ڕهجوگرافی، نە

ست بە، مەكارهێناوه(ی بەSocial deixisكان )العالمات االجتماعية ـ تييەاڵيەكۆمە ی نيشانەج( زاراوهرهحمود فەاڵم )هۆگر مەبە

 تی و ... لەن و باری خزمايەمەز و تەگەو ڕه ۆشنبيری و پيشەرو چين و ئاستی ڕكەی قسەو پايەكانيش پلەتييەاڵيەكۆمە نيشانە لە

 وهڕێی وتنە ڵ گوێگردا لەگەاڵت و هاوكاری لەسەكانی دهرييەرامبەنابە رجەلومەپێی هەدا بەكەزمانييە تييەاڵيەكۆمە چوارچێوه

 (.142-141: 2000ج، هرحمود فە)هۆگر مە: . بڕوانەوهگرێتەر دهوروبەپێی دهبە

ریمان )نە: كانی زماندا(، بڕوانەئاستە كانی گۆڕان و گۆڕان لەی گۆڕان و هۆكارهمك و پێناسەی )چەباره. بۆ زانياريی زياتر لە2

 (.19-1: 2014د ساڵح، مەبدوڵاڵ خۆشناو و شوكر محەعە

 :رگيراوههو وهرچاوانەم سەلە م هێڵكارييەی داڕشتنی ئە. بيرۆكە3

 (.124-103: 1990تاح، عروف فەد مەمە)محە -ا

B- http//jilaniwarsi.tripod.com/lc.pdf 

 : بۆيان، بڕوانە ی نمونەوهكانی زمان و هێنانەمو ئاستەهە ڕوی گۆڕان لە. بۆ خستنە4

 (. 124-114: 1990تاح، عروف فەد مەمە)محە -ا

 (.19-1: 2014د ساڵح، مەو و شوكر محەبدوڵاڵ خۆشناریمان عە)نە -ب

 : (، بڕوانەيەر شێوازی ئاخاوتن هەسەرييان لەی كاريگەو هۆكارانەی )شێواز و ئەباره. بۆ زانياريی زياتر لە5

 (.100-61و  12-6: 2004حيم ئيبراهيم، )شيالن ڕه -ا

 (.45-33: 2006مس، ميد شەبدولحە)هێمن عە -ب

 كان لەربڕينەزی، جياوازی دهگەيدابونی جياوازی ڕهكانی پەكانی، هۆكارهزو تيۆرهگەو ڕهی )زمانباره. بۆ زانياريی زياتر لە6

 (.2013د، مەجيد محەوت مە)پێشكە: ز(، بڕوانەگەپێی ڕهكان بەتييەاڵيەكۆمە و بوارهبۆنە

 : ، بڕوانەوهستانەبەمە می ئەباره. بۆ زانياريی زياتر لە7

 (.95-93: 2010تاح، عروف فەد مەمە)محە -ا

 (.64-63: 2007مين، ئەمەلی و شێركۆ حەر عەكر عومە)بە -ب

، وهزانستەم ڵدانی ئەرهەو سەو پێناسەمكی چەباره، بۆ زانياريی زياتر لەكانەوانيی ديالێكتەی زمانەوهكان: لێكۆڵينە. زانستی زاره8

 (.24-15: 2009د، حمەزان ئەمەناف ڕهبدولمە)عە: بڕوانە

ری جوگرافيدا ناو ڕوبەكان لەديالێكتييە زانيارييە ، كەكەيەخشەنە يان زنجيره كەيەخشەسی: نەتڵەوانيی ئە)زمانە ست لەبە. مە9

 (.(David Crystal, 1992: 101 :دات(، بڕوانەپيشانده

ژادی، ز، پاشخانی نەگەن، ڕهمەتی، تەاڵيەو چينی كۆمەتی، پيشەاڵيە: )زاری كۆمەزماندا بريتين لە تی لەاڵيەجۆری كۆمەمە. هە10

 :شێواز، ئايدۆلێكت(، بۆ زانياريی زياتر بڕوانە

)https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4332/15/Handout%205_Language%20Variation.pdf( 

 : ن، بۆ زانياريی زياتر بڕوانەكەی پێدهتدا قسەرێكی جوگرافيی تايبەڕوبە لە ، كەزمانێكی دياريكراوه رێمی شێوه. زاری هە11

)https://www.thoughtco.com/regional-dialect-1691905 ( 

زماندا  جۆری لەمەها تاپيۆلۆجی هەروهكات، هەجۆريی مێژويی دروستدهمەدات، هەزماندا ڕوده . كاتێك گۆڕانی مێژويی لە12

پێی گۆڕانی بارودۆخی مێژويی بێت، يان ديالێكت كان چ بەقاڵبی وشە كان لەشبونی مۆرفێمەكات، كاتێك جياوازی دابەدروستده

جۆری مەزماندا هە كان لەزارهها زارو شێوهروهجۆريی تايپۆلۆجی، هەمەوترێت هەده جۆرييەمەم هەوا بەهۆكار بێت، ئە
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 Terttu): رێمی يان جوگرافی، بۆ زانياريی زياتر بڕوانەجۆريی هەمەوترێت هەيشيان دهم جۆرهن، بەكەدروستده

nevalainen…etc., 2006) 

 :سەرچاوەکان

 :کوردىبە زمانى  -ا

 .، چاپخانەى لەريا، سلێمانىڕێزگرتن لە زمانى کورديدا(، 2013ئارام عەبدولواحيد حەمەڕەشيد مەعروف ) -1

 .، چاپى دووەم، چاپخانەى چوارچرا، سلێمانىزارو شێوەزار(، 2007بەکر عومەر عەلى و شێرکۆ حەمەئەمين ) -2

 .، نامەى ماستەر، کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سەالحەدينزمان و ياسا کۆمەاڵيەتييەکان ،(2009بەهار زاير محمد ) -3

  )129.(، گۆڤارى ڕامان، ژکۆزمانەوانى ،(2008بەهزاد موحسين ) -4

ـ زانکۆى ڕەگەز لە ڕوانگەى زانستى زمانى کۆمەاڵيەتييەوە ،(2013پێشکەوت مەجيد محەمەد ) -5 ، نامەى ماستەر، کۆلێجى زمان 

 .سلێمانى

ـ زانکۆى تابۆ وەک نموونەيەکى پەيوەنديى نێوان زمان و کلتور ،(2011شاخەوان جەالل فەرەج ) -6 ، تێزى دکتۆرا، کۆلێجى زمان 

 .سلێمانى، سلێمانى

 .، نامەى ماستەر، کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سلێمانىشێوازى قسەکردنى ژن لە زمانى کورديدا ،(2004شيالن ڕەحيم ئيبراهيم ) -7

 .، نامەى ماستەر، کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سلێمانىپەيوەنديى بيرو زمان لە کورديدا ،(2011کسپە ئەبوبەکر عەلى ) -8

  .، چاپى يەکەم، چاپخانەى شڤان، سلێمانىلەدايکبونى وشە ،(2011فاروق عومەر سديق ) -9

نامەى ماستەر، ، ڕۆڵى شێوەزارە کۆمەاڵيەتييەکان لە دەوڵەمەندکردنى فەرهەنگى کورديدا ،(2010ڕێژنە مەعروف حوسێن ) -10

  .کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سەاڵحەدين

 .، نامەى ماستەر، کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سەالحەدين، هەولێرئەتڵەسى زمانى ،(2009عەبدولمەناف ڕەمەزان ئەحمەد ) -11

 )112.(، گۆڤارى ڕۆشنبيرى نوێ، ژسنوورو بنەماو ئەرکەکانى کۆزمانەوانى ،(1986محەمەد مەعروف فەتاح ) -12

 .، چاپخانەى ڕۆژهەاڵت، هەولێرلێکۆڵينەوە زمانەوانييەکان ،(2010محەمەد مەعروف فەتاح ) -13

  .، چاپخانەى ڕەنج، سلێمانىمۆدێل و مۆدێلەکانى ڕێزمان ،(2009محەمەد مەحوى ) -14

ـ زانکۆى ، نامەى ماستەر، شێوازو دەربڕين لە بۆنە کۆمەاڵيەتييەکاندا ،(2006مس )ەميد شەلحوبدەهێمن ع -15 کۆلێجى پەروەردە 

 .کۆيە

 .، تێزى دکتۆرا، کۆلێجى زمان ـ زانکۆى سلێمانى، سلێمانىپراگماتيک و واتاى نيشانەکان ،(2000هۆگر مەحمود فەرەج ) -16

 .، و/ هۆشەنگ فاروق، چاپى يەکەم، چاپخانەى خانى، دهۆکسەرەتايەک بۆ زمانەوانى ،(2008ه.ج. ويدۆوسن ) -17

 )4.(، گۆڤارى زانکۆى گەرميان، ژگۆڕان لە زماندا ،(2014عەبدوڵاڵ خۆشناو و شوکر محەمەد ساڵح )نەريمان  -18

 :بە زمانى عەرەبى -ب

 .االولى ةبعط، الي.د. سعيد حسن بحيرأ، ت/ ةدراسات فی علم اللغ ،(2011انجليکا لينکە واخرون ) -19

  .المختار للنشر والتوزيع ةسسؤ، ميسعيد حسن بحير.د. أ، ت/ ةناهج علم اللغم ،(2010بريجيتە بارتشت ) -20

 .هرةاالولى، القا ةبعطالشرق، ال ء، مکتبە زهراي.د. سعيد حسن بحيرأ، ت/ ةور علم اللغطت ،(2007جرهارد هلبش ) -21

 .االولى، بغداد ةبعط، الواللسانيات ةفی علم اللغ ثمباح ،(2002رشيد عبدالرحمن العبيدی ) -22

 .االولى، بيروت ـ لبنان ةبعطال، ي، ت/ د. عبدالقادر المهيرلسانياتمدخل لفهم ال ،(2007مارتان )روبير  -23

 .ةالعربي ةقافث، دار الةالقاهر ةالشباب، جامع ة، مکتبالتفکير اللغوی بين القديم والجديدکمال بشر،  -24

 .ةاهيرق، اتەءجراعلم االسلوب مبادئە وا ،(1992ل )ضالح فف -25

 .، دمشقاللغە واالسلوب ،(1980ريل )ذعدنان بن  -26

 .رص، دار المعارف، مةاللغە العربي يالفنى لمدرسة الموج ،(1978عبدالعليم ابراهيم ) -27
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 .، بنغازیاللغە والمجتمع ،(1958محمود السعران ) -29

 .، الکويتة، عالم المعرفةرصالمعا ةعلى الدراسات اللغوي ءوااض ،(1978نايف خرما ) -30

 .عياد، بغداد ي، ت/ محمود عبدالغنعلم اللغە االجتماعی ،(1987هدسن ) -31

 .االولى ةبعطال، بيروت، علم اللغە االجتماعى عند العرب ،(1988هادی نهر ) -32

 .ولىالا عةبط، اربد ـ االردن، الث، عالم الکتب الحدياالجتماعيە عند العرب اللسانيات ،(2009هادی نهر لعيبی ) -33

 .الولىا ةبعطالالردن ـ عمان، اسامە للنشر والتوزيع، أ، دار ةالتفکير واللغ ،( 2011) ةرصوليد رفيق العيا -34
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