
   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٩                                                                        )٢٠١٧ 

  

م ردةد م  انَن  مردوزارة ما زمامَ  

   ط ورةن دد. 

  دد زامي

َ ينز  

  

:رة  

َ وة  ارةدا  ردن        زارمَ  طم  زمواما    

       م  وة. زؤردراوةم  يور َ ن وةكردر زارة  ت  ،راوةَر    ن وون

 َ  َاون و راظ دمَ زؤر . مَى ر  َ م مو َ وو و    

م . وةرَي             نوةدمن رووم ور َ وي م  كوةَ 

  ر ر  ،َول دراوة  َ  را م دردة َم روون َوة.

 من و زارةان زَم  ادم  وازي ك  د       دارط َدة ،و َ ا

                 ، م َ اَ  وةي  وةَم و  ، نمدر  شو َرم 

) ش َ ا روو دةدات accommodation       َ ؤَ  دةوَ طموة(   

َ ريم  دةروات و  ََ        و م  و  نامرط .وةردةط َم وم دم ازي

        م  َون دةردة دوا  ر وةرة  ن رط  ،َن دةووة

 ذَ  .( وةدا وةدة  م مَ   َ    ٢٠٠٨:٤٢,Spolskyوازن(

َ وةدا، و طرام مَى وَ و مو َ مو زارةردما، َ  ةي دا و      

         َو ممز  َىم لط راورد ردي مز مزارة   .َةوة دةردة ر

ي .َدة امَ مز  

ة  رة  و م وة دةَى م َ ر زارمَ         و  

)ووَhistorical dialectology    وةَ زؤر وةَ  ،ش رةراي ،(

ول  راورد  مَان زارةردن و م زارَ زمم ي َامَ  .وةدا      

راظ و ؤظى ن  .َرةي رو زار و     يدةدر  َم وة راورد   

  ةزارةم رد ،روة زم ر و  و  ر ون.

  َ وة َ  ر س  َوة: 

  درووم دةوة  /    .َر َي زار و ي

   دووةَ  /ةي ط س  ر وازم م  مَان زارةردما دةت.

م م زارةردن و ر و  و دةت. دوا  وش و            ي /َ راورد

د  نمان زار و زَم  ندا.َر دة  

.َر دةد َم  ن ا   



م ردةد م  انَن  مردوزارة مز امَام  
 

  

 ١٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

 مدن و ري م زاراوة و وي  زور ر ون، رت (ؤم)اون، َ ةي         

  ارةوة:

  

  

:   

  َي زار: .١

ممو َ  َم زاردا وة،  ر َ   زار و          

  زمن و،  روامي واموة زن دوو م ،       يَوام   و د 

)  و competence) و   امlangue  )مَ زة و ا   ، زون (       

) مون دةد.  ر     performance) و parole )  مي     طر(

و رَي زة و مر  وم َ دةرةوة م           . دادم،  زن    َرة

و رَمي زة و ا د ََر زن،  واا زارة            ؤظ  ر رة   ةيو

وةي دة وا  ،ندى ز كم ،مز موازةا زاررا  و دة َر     ة ن. واك زم

    ت       د او وَ   ون ان و را ما و ن   يزةز    ،

   ()ودةقي دةَو و ر ،زار)  وا  .زار  و دة يدةردة   م مز

  موةر يا )(ادمر و٢٩:١٣٨٦ط  .(  

  َ ر و  َيدة َ     ور َام  َان زار و   يَم

     َ ردي مز ،م  .ت نن دةز         َ وم  رو م ي زةَو ر

، وةي ر  م ر دةت زارة وازةم رد مك دي زم ردي.           ر ردَا

   يوةم زار   واز وةك  ،ورا  ،... ،مو يم زم ردي وم زار

َوو دةم وت و  و...  ،وةي         يزار ... ، ، يواز وةك ردي زار

وة ز  ة).  ر  ٤٨:٢٠١١مك زن(ومف رةزان،   ةمةر يَ  دةَ زم مةر ر زار

   ي  -   م زن  ش م -          ر    َو ادط دة)):َوةرن وا

       موةك زارة واوة  ةرم ي ،م  ،َزار وةمي   ي

)((َزارChambers & Trudgill ك  ٣:١٩٨٠ ،    .(         درو  ار دة  

  .اردة امز دمدرو  َزار    ،زاردا دم  

  راوة  مو  راوة  مو

      ك.ذو   ذوروو

َذ ك.ذَي    ي  د    

َير  َ  ر    

 و     ورا    

        رار



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١١                                                                        )٢٠١٧ 

  ن:ةدرووم زاري  .١.١

       َك و  كر وا و ك وا  كَر و  وة و  كَا رمز 

زمو رة َش َ   َوام َل، د             يدةطرَوة. دةَى  ر َ روو 

ك وَ وةردةط  .َم ر دةَ         يدموةي وام ر  و زور ن، روم

 )مري زراو يlinguistics variation     َ ر َىم و مط َم ش .(

 مري زراو وة   ن ن َ .امز    د زارا      ةموم  و دة ن درو

َدة        ردة  وةَرت دةط ىمن. رة(د/ك ،َل ،ت) مةمرة و ،وةَ

طاوةي رم  َ و ردة  َ و         ن و  َرم دا، ةواز

، رؤي، دةروووم و ض    ير  مى َل، و دردةم و، راري،ةردة َدا. ر

زن، طي ك،     يطرام د   س و م     مى ك   ةو دارا دةطَوة، ر  

 )Accent )ق ،(Register(  ي)، زار Idiolect ) ازيَ ،(Speech style (

: )٥٢١:١٣٨٢ دةن (طؤر دن،      َردا دةردةو َمةش ر وةك  ةدةطَوة. َ  ر

    

  . َل٢      

  . ك(د)٣          

  

ووَ مردة                         ١ .

  ت

  

  

  َاز(ق)                      

            ....ن ،وةم ،وري مراو  

  

  ن: ةداوم زار .٢.١

 دا ر(زارم٤:  وام  ،َدة رة  (  

١. )اط زارمgeographic dialectology( 

٢. ) زارمsocio dialectology( 

 )standard dialectologyزارم مةرد( .٣

٤. )ووَ زارمhistorical dialectology( 

          س كرادة  وةَ مواممن ز       ،اوة ةردم ،اط ، زارم

  َى زار       يَ ر ،وة رووم  وة   م .ونا رؤووَ زارم

    ممو ز َ انَم  كةم ن؟ ض ارد مز  ار ةزار و يو  ا يَ  ام



م ردةد م  انَن  مردوزارة مز امَام  
 

  

 ١٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  ن زؤرم واز  ؟و   َي ر  ؟ش دةةيدا      ووَ  وم 

.ة امردان زارةَم  نم واز ر  َىم َ  

  

   دووة /واز من  مَان زارةردما:

١.٢. :روو  /  

ردي  .     يم دةموة مَى وازي  طل زارةم  ي روو  روو

  وَن وةي  م س   َارةوة ذةي  دةدة: يروو

د وةك م (وو)     (wî(  وم ،  وةك دمü)دن دةم ( ي.  َ ةزار١.١.٢

 ط و دؤي       َ  ١٧٠٠ردة م  زم ا مي دةردةو .َ د

   /ن، وااوة و َدر َو اَي د   كةَ  ،(ورةط دةم امرط) َ/ , é, 

ō, `  اوام .اونرا طممدر      اوةدا .وم َدر   /وا َو ī,ū  را  /ي   وةمم

)، Diphthongizedون و وم دوو دةم راو( ؤ) رcentralizedو موةم(ةراَاون و ر

َو ر  انرط ،رَ  ر وةكنم  ؤروة(طند٤٥٥:١٣٨٧:(  

  
     َ َمةي دَ  وةرة دةم  ي يوامَ  ارد  

و  ١واترو (ي  و) دة ةن  ت  موي دن ر      ةدةرووة،  َ  دةم  مو ر   

    م    ريط     ودار داوةك          ي موةدوودا مرا  م  . وم 

    َ  ،رانَدةدر ( ، ، ،و)ةيَ  ( ،د ،د ،دو)

 ، زط)َدة ممرة در  nefel.com:مد  م .(  

Bü(و)  mü(و)    )bük(وك  )xwün(َ  

  را  ،دوا  دة. ي دةم  زار

٢.١.٢/ دةم َ ر نَوم دةم  .P`,K`,T`/روودا        ٢   ر م َى وةكدة

             و ي دةمزط روي  وا ،وازي دةم   وةي ر ،َ رذ   مام َ

   َرةوة دة  رام .ندة درو وازي وا ،و)) :      ردي مَوم  

     )وا و  و ووة َوم َ ()K`,p`, t`   رم َدةم روة و ( 

  وازي دةم: ي). روو١٢٨:١٣٨٦) . )((رام´č ت(

                                                   
١. وم  دةم وو/. وةك: ی/  وةَر وةك ك.ذىَ دة رةوة  كد  

  دو: دوور       :ون    م :مور

  مور درى اون.  راىد وةرطاوة،   رَو رةIPA(  َ  م(رَو .  مو ن  ٢



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٣                                                                        )٢٠١٧ 

  / ا. دةمK`    /ر /ك  /        ن و ووة دةم  رن مزط ردوو ،

/ وةك َ (ك+) دةردةو  .َرَ زؤر د َر دواوةي زن و  واوة           ´/ك

ا و دةمَ َراوة. َ ا /ك/ م  دواوةي زن         ي مروة دةموَ، مو

:م .وا زاري و ،َدة َط  

Kar: ر و    ker:       َي درط  kel: (و)روي ط 

K`ar:    ر   k`er: رت ،ر    k`el:   ذةل 

 /ب. دةمT`/ وةك /دواي /     /ي  رط ك.ذَي دا  . رةرة     َل  وة ،َ و ي/

        ي زؤر َون دةرم ك.س دا وةك   ،..ط ، وةك ،َةَ  ممدر

دوون زطن  وةك م َرَ ن دةدات.  ردم طَل /ت/ وا دةردةو َر       

/  ، ددام م T`          وة طمددام  واوة  نز ن و ممدر َي دةوزؤر ر /

  ومَ /   :راوة.´دة .َردوون دةم وةو و   و  ذ َ /ت

Ta:   رزة و    Tan: (رذ)ن    Teba:  

T`a:    T`an: رة و م    T`eba:   

/، وةك ´/ي ران، دة  /ت   رم    ك.س دا زؤري و /ت/مي   ك /     

ر ،ر ،ةر ،اشر      و ت دا  انَم    ك.س دا  /ي /ت َم ش  . ...اد

 وةي ي            م .َر مذ ر م ت وةكم درو وازي وا يم

:رة َ ر  

َ :ت  

  : ´ت

: ِرة  

/:  مش وازة  م /ث/ َ  ة  ر د .َ ك.س دا P`        ث. دةم /ث.

    دم ن و درومدر  وازي ي     ر م ن وةك واز ي وام

دةردةو  .َرةن وةك َ (ب+ث) .رم زطي دةم ردوون َي و ي            

   ، ن و ووةر         ،َي دةوي زَ ادمط   /وازن،  /ث ام وةي ذَي

  َ ز  ك دة ،َمط ز  ذةوة رادة .ََم :ردوو

Par: ش   Pend: تو م م  

P`r: لر   P`end: و ةويَر امي ط  و وةيوم 

           ر م  وانمَى زم   ك.س دا  واز ض/ي/   م  نرذ

دوووة،  م ي َ و م ي وام ومي  واي واز درو ت موة  ةدا      

.َ رذ ر م   

  

  

  



م ردةد م  انَن  مردوزارة مز امَام  
 

  

 ١٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

   وراا: .٢.٢

  .وَن:١.٢.٢

وازة  درمن طر  /     ر  َ دةمê          ا.  زاري وراا   وَ /َي. 

   /ةَ  َو م وَر   ،ورا ا)َوا ٩٦:١٩٨١/ دةردةدمَط  .(

م  /َي/ دةدرَر  َةي درمم  مَان دةم /ي/ و /َي/ دا)ون ول د،         

٧:١٩٩٨  ار  ر َىم ر وةك     ) و ،َرؤَل دة  َر و وةك َرؤَل م ةي دةم

  / وةك ر  رؤَل دةطَن. م: / وةك ر مموي و /ê موامي ارةوة /َي.

    Zaru-ê: َ 

Zaru- : ن 

Jerej-ê: وَي  

Jerej-  وةن   :

  روة .ؤي.ب/ ما، دوراoî:وةك .َر د زؤر مو زارة  /  

  

  

  

    

.  ا  

 .دؤ َوة َوةم  

  /  زارةم  دةطَوة. مew:/ي ورا  /ةو. oش  زؤر ودا وَ/ؤ.

  

  موَن:. ٢.٢.٢

/  وراا  xا. در وازي زاري ورا طل زارةم ي ردي وة  دةم/خ.        

  ت طر  رةي وَ  دةرموَ، وةك: 

  واردةي    اردن     

ا      وازةي  

  وةمةي     َن

ر م  رةروةك د   .ب       ،َر د (ةي) و (ن)ي   اورا  وة

 ،و  د)رةوة يمم  ون      ٨١:١٩٩٦وةك  َو (ن)   يمو و .(

   (ةي)، (اي)  ر دَ. وةك  دة  َي.

  

ا:. ٣.٢ ر    

 ي  رووي موة   .ارةوة م م        زاري ر مَى  

    :ر دةد مواز  

 مزارة  ورا  

  ت  وت

  مت  موت



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٥                                                                        )٢٠١٧ 

  . وَن:١.٣.٢

 /مد د ةزاريَ وةك ر ا. زاريü  .وو/دةم  زؤر  .َر د و زؤر  /û /

/  دةü ام ٢٠٠٨: ١٢٢/.(رة  ( 

   وةك:   

bû  bü 

dût  düt 
Çûn  Çün 

/ زؤر   و م  م و وةك (دؤ ،دؤ)  ر د ،َ وم دا   oب. دةم /ؤ.

  ) وةك:٢٢:٢٠٠٩م  . دةم دة َ /و/ي رت (ا د ف، 

  ر      ر 

ط     ط  

  طن     طن

  دووا     دؤوا

   دة َ /وو/ درَ، وةك: 

  زوور     زؤر 

  رووذ     رؤذ

ن دةطر ،ام وي/ وةك(رة/ مد  ٣٧:٢٠١٣ي:(  

  رو     رؤن 

       ن

       ن

  .ة ن  مد  ردة دةمد   

و  د دةم و َ وما دة َ /ي/ (ا       دةم /وو/  ا ض وةك ر وةوي ا

  )، وةك:٢٣:٢٠٠٩د ف

  مي     موو

       و

  م     مو

  ي     و

  روي     روو

      ر َىم ،ر وةك زاري ردةد  م و َو ةزاريَ  ن ود  ت

  ر زم رةن  و و دة/  َ/ وةك: دةطرَوة

  د     دوو

  ز     زوو

       وو



م ردةد م  انَن  مردوزارة مز امَام  
 

  

 ١٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  م     مو

  در     دراو

          ، دواي  /ت/ ر دةمط ت  /ف/  يو/ دة/ ي و ك.ذوو دا دةمر زاري  ر َىم

 ، و را)وةك: )١٧:١٩٩٨  

       وت

  ط     طوت

       وت

     وت

      وت

  . موَن:٢.٣.٢

/ ڤا. دةم.v             وةك و  م .ر م  َور دةد    ةزاردا زؤرَ َىم  /

.َدا م (ةظ)  

  /  را م / γر د .َر وة دةم/غ. hو /ه./  را مو h� ب. دةم /ح.

  ر د َ دةَي . وةك: ٣و   و /خ/

  ل      ل  

   َن     َن

  رةت      رةت

  ل    ل  

   ،م/ َ ار زاري   مط وةي .جŋ  ر وةك َىم  / ر َر

دةردةو ،َر وةي   رووي درمن و  رووي وا وازي درو دةت،  رار               

  /.  م وازش  زارةم ي ردا دي م .َمg:/ و /n.ردوو دةم /ن.

şeng  şux u şeng 

şeŋ  gulle, fîşek 

  /د/ دةم ، و را)ارةوة يمم  ي/ وةك/  َيردا دةطَى وم١٧:١٩٩٨:(  

                                                   
  وم (ه) وةك:  ردى()دا  /خ/دةم َ و،یم  . را  ٣

ر    ردى  

      

و    و  

      

      

َ  اَ :وة، وةك وام  

م      

رد  /ف/  ر َىم:ا، وةك  

 َ :  



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٧                                                                        )٢٠١٧ 

 :دة  

  دري: ي

  ان: ن

  

  

واز طن  مَان زارةما:   

  .  ةي ط مَى وازي  مَان ك.س و ك.ن  ارةوةدا دة رو:١.٤.٢

  ك.ذوو             ك.ذَي                            

h   w 

hurd   wird 

hişk   wişik 
hirç   wirç 

hşyar   wişyar 

v   w 

nav   naw 
mêvan  mêwan 

kivan   kewan 

 

   ك.ذوو   ك.ذَي

d   Ø 

sard   sar٤ 

pird   pir  

zerd   zer 

kird   kir 

 
o   we  

xoş   xweş 

xo   xwe 

٢.٤.٢ .:م .َودا دةردة ةم  امردزارة  ك دةم ر َىم  

xîn  xwên  xun  xün 
şîn  şwên  şun  şün 

bîn  -----  bun  bün 

 

 

                                                   
٤  .ر  ،ك. ذيَ دا     وا .م (د) مرة ارك.ذَي(وةك  ی( مك.ذوو و ز  نو  ط

  .)یطم).َداد م ةى  (د)



م ردةد م  انَن  مردوزارة مز امَام  
 

  

 ١٨                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

:   

َامما: .٣  من و زردان زارةَم  ط واز  م  

دردةى زم و ط ون  مو زارةردما،  مَى دةم  ن          و مي رةوة 

.َ راورد  و  ،ر وةك امَ ي ممل زط َدة  

مَى و َ رووم ن دةردةن  ي مَان زم ردي و ر  ردةَ دووردا.           

  ):٩٦:١٣٩٠اي،   ممي ارةوة( وةك

  ر              وى           ك.ذَى             ك.ذو  

 

    eg         î       u      ê 
murdeg   mirî   mirdu   murdê 

xaneg    xanî   xanu   xanê 

hefteg   heftî   hefte   heftê 

nameg   name   name   namê 

/ وةك  ممي  ê/ي ردي  را  /َي.  .eر وةك  رةوة در دةَ دةم/ة.  ٢.١.٣  

  ارةوة:

 ر                 ردي

e    ê 
taze    tazê 

perde    predê 

şîşe    şîşê 
peyda    pêyda 

٣.١.٣  .رؤ/ روة .i ردي ؤ.    ٥/ي /  ار o  /      داد)وةوة ردي ا وةك  

 ،طوةك:٥٢:١٣٨٤م .(  

    ر          ردي

i    o      i 

bizn    boz   biz 

bilbil    bolbol   bilbil 

diz    dozd   diz 
hişk    xoşk   xişk 

                                                   
زؤر دةرووة، م موةم  رة ی/و/ َ   دةم  ی دوا  دةم ت.  ٥

 ,mishef, mistefa/ و َ ةى(i/ةن ون  رؤu/وةك(ف،  ،رو راد..)  ك.ذوو /و.

mirşd,miradدو) دةو   ،َا ومَ  ى  ،ی   و رةو َ ارو  لَىو وم

َ  وةمدة  ردان وا  َزؤر ،و   زؤر) مَوم mistefa (َمزؤر  طورةط 

َدة   .َرَر   موةمرة ی   رد ران ،و روا  تك.ذوودة)ظ دوا ،(

 )مو ،nefel.comَ ط)ز(و   َرزاوة ن و  َ َ ،() ) ظ ) ند

  ).ن(َوةك رةب   َن َة، وةن و، و  ن، َ دة یشن)( وةك



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )١٩                                                                        )٢٠١٧ 

nazik    nazok   nazik 
pirr    por   pir 

bilind    bolend  bilind 

)  را دة َ (َي) وةك  ممي       ٥٤:١٣٨٤روة دةم رؤي ردي و )داد مطي 

  ارةوة:

        ر                             ردي

i    i        ê  

kitrî    kitrî   kêtrî 

imam    imam   êmam 
dibistan   dibistan  debêstan 

 

٥.١.٣:َوارةوة دةردة يمم  روةك /ن/ة /َي/  َا دةرد  ر ر /ا/ي َىم .  

ردي                        ر   

Ê    A 

Rê    rah 
Pê    pa 

Nimêj(nivêj)   nemaz 

Drêj    dêraz 

Goneh   gonah 
 

٦.١.٣   ردي ر /ؤ/ي َىم .   س و ط)ارةوة يمم  و/ وةك/  َا دةر

وام٦٥:٢٠٠٥:(  

ك.ذَي-ك.ذوو                    ر  

       O      û  

     Zor    zûr 

    Roj    rûz 
   Dost    dûst 

   Goh    gûş 

 

٧.١.٣ ررامط  ذة يدة ممم  .وام و  رَ)٧٦:٢٠٠٥:(  

                      ك.ذي   ك.ذوو

v   w   M٦ 

                                                   
٦ .م    وور یمن ( یرد ور و رؤذرىدةظ َ (ت ن ر موةك ز 

 َ دةن رَ یمَ اما زؤر طل /، /ب/، / / زمڤ/و/، / / دةن  .// روة دةمڤ/ دةم

َا دةر  َ م )  ن،  طورة٤٩:٢٠١١ .(َن دةن ز ) ش  ،نز  مط ( 

َد ممنز د .وةََزار دة  روةی ورا رى او َد امَ مینوةك ز رة م/ی/ب  و

نزؤر ) /و/  یدة م١٣٨٠: ٦٤، ی ،ران: واران ،رر: وة :وةك(وام : .....  
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 ٢٠                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

nav   naw   nam 
nîv   nîw   nîm 

mêvan  mêwan  mêhman 

kivan   kewan  keman 
hevkar  hawkar  hemkar 

٨.١.٣   .) زي  ي ،ونواز دردة مر ر َىم .in      وازة ارد زاري  (

/ دةردةو  ،َن ر   زاري زةمرام دا وةك     uر  ،را وةك/و.   

 ،ر ا)رد١٥٣:١٣٧٥:م .(  

 ر  زةمةرام   ردي

wirgin       zigin  şêkemu 

çilmin      epîcin  ----- 

 

ر  زم  ، َََ  ن َ   ََ  وام .         .مَى٩.١.٣

      م/ر/ ،وامَ امرا زاري   ،/ر/  َدة َ زؤر  /ي /لَو ةيَ  م 

د ا)ارةوة يمم  ل/. وةك/  دة ر ،١٣٨٩:(  

ر   مرا  

surax   sulax 

diwar   difal 

berg   belg 

وازن:٢.٣  دمررا  .  

            واوى َن، وامَ من و زرد َان دَم  وازي َىم دم ردواي د

:َدة ةَ  م  

  وزي)ك.ذوو        مَل زارةط  و و  ن مردةي زَى دم ار ري) و ن ود

  ن  زارةم ي (ك.ذوو)وة. وامش:

: ٤٢/.  زم  و   ن ة.(داد مطي         üا. وَ /وو. /   ردوو دة َ /وي. 

١٣٨٤  انوةك:٥٧:١٣٨٤و ا(  

  

 ،       ردي 

Vüz       güz  

Dür       dür 
Qeylün      qelün 

  / ر د ،ü.َن وي.u، و.  /Ûردوو زار م   ر د   ،َو /وو. oب. وَ /ؤ. 

 /رؤ َو .تi          ن نزؤري و َ ك.ذَي  .َر د ك وةك  و  ك.ذوو و   /

 /.  ./êرا دة  /َي. eطل ازي ةمي دة  /ة. 



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢١                                                                        )٢٠١٧ 

ج. دةم /وو/  زاري ك.ذَي، دة َ /ي/   و دما  ت طر وةك ر وةوي          

َ او. 

 ح. دةم /و/  زاري ك.ذَي  مَى ودا دة َ دةم /ف/  ك.ذوو و ا.

       داَى وم   و م َك.ذوو دا دة  ريرا  ك.ذَي مرة  /د/ خ. دةم

 ا دة  دةم/ي/.

/ َوڤر. م .v   ا ك.ذَي و  / .و/   ،َر دw   و ر   .َرد /

.َر د ك.ذوو زؤر 

٢.٢.٣:دة امَ  ، رد مواز  كَو م  رط .  

 -ك.ذَي  -ك.ذوو                - -   

 Û     U 

   

 O      Ű 

 ر  ر ك.ذَي و َىم:َواز دة مةزارة و  ن و ك.ذووش وةردةطو    

-ك.ذَي  -ك.ذوو                          

  e    i     ê 

 

-  -ك.ذَي -         -ك.ذوو      

     w          v(m) 

 

 وي     ك.ذوو   ك.ذَي

Û      y   y,g  g 

 

     ك.ذوو   ك.ذَي

w       F    f 

     ك.ذوو   ك.ذَي

D       ø   y 

  

  . زارةردن  روامي دَ وووة:٣.٣

       د  ت  ، وةوماَ َيم  ر  َ نردزارة  وةَ

َوو ، در  َ دةم   ض د ََن ن دةمَ دةرزي د  ََوة؟ ن     

 وة  ض ردةَ و ن طااوة؟        طر  ي ري  وةك ض و وارة

دةم َم  ض مغ و  ي وة وة؟  م زم   زمَ َام ورو                

           وةي ي  ،امَ وري  ض وةيم دام َ  ،َت دةموري رؤذ

دةمَ دوور ن  وري َان و  رؤذ دةري زو م َون. دوا رةو      ر

           و َ دةي  .ووة نرا يوم  نوم دةو ي  ،ون ارةوة
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 ٢٢                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

ارةوة ن   َ ور ،        ورةمن  ن وة، دواَ اش َاش رةو       

).  َي  دةزام  ردةم       ٨٣٠:١٣٧٣موي َان  ر دةري ن م)َمي،      

     و  نزازا  وةون دةرم واوة   ،نرا اوماي راط نرا

طل وران  ن وا  َازاون؟  ن  ض َةك  زةمم و            زؤري زمن 

مم ي و دررة و مري  وموة و وم رَ ؟ ن     

        موم ام كةَ ض   و  مَو ر دةم م زةري    و 

.ك.ذوو و زازا  

              )    ة (د ر )  ذة َيدة مَ رة    يم١٨٢٠-

م طم ون  دامامم و    -م م  -)م   ))رةزوور ١٨٣٠

ن دة م  ون و م         رط و   دووة   ي ي مم ((د

         َ( ) ويم  ،د وا ورةيط رةدام َر م  َدووة، و دة ر  نرد

ت؟ ط ر  ن مم ةمط   .وةوة؟    راوم ردةورو  وم   وةام  م

طم دةون.    ي ي وة  مك م دةورور و و َ موة       ٧٠مي 

  . ي لط نر ةم نامَ مي ز مَد  

   د م  نواز  ن ي روونم نردزارة       وةم َ ةيَ  دوودارا 

و زؤر َ م وم  .د زي َ  وةرطَام رة دا دة َ زارةردن     

                ري ي ور مزارة م ،وةا ممامَم  ط   يَ و ك م  َط

َ كرادة     ، نرة)وة وةوم ورد َ  َ ن٢١:٢٠٠٧    م  كم .(

          ن ي ي دوا  ي رةدام    (د)  ذة ين دةردزارة

 ي ن دةت.      رةم وة دةت و َ وة  ر زم ردي مَى ر       

موم دا دةردةو  َي ن ر وةك َةي وَي دةم /ل/ي  /ر/ درمووة، ر        

      كَو وةك  (َل) ةومك مم وةك  ة  ي(اَل)  يوةي و

    وةدا م نط .وم (ار)         ،ةومواي م م  ن زامم  د  

ازي دةرَ       د ةزاري ي ور ن  رة  يدة   .وة ةَ   

      ران َىم ،ر ،م ردةيد  َزؤر   رانا ك.ذَي و طمامَم    

  .و  

            َ ،نمز وموم  ون وواز  وة رَر م   

           ،دة ن ط نر  د، دوا يط  راوي و ر ي

 رةو موون رؤ  ،ي زم رة و        مَ  ة راوان زمن  موان

ر و روة.  ردةا  ر ،رَ ،اق، َان، ردةن و ران  ر و         

          و  .وةوم وسرةم ن  ب و زا  نرةر و   ن

م      )مز ور و ،و  كLanguage contact   يَ وةك  (

)مزLanguage conflict        وةرط  رم َمز رام وة و ر زؤر ر (



   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٣                                                                        )٢٠١٧ 

) َمزSpolsky, وم   ٥٥:٢٠٠٨اَ ردي ووي دَ يرا َ  .(  اَ وةي

 وم  و َوازي و وةك      ر ي ،رد ممر ةم و  و ووَ مة

   زارةردن و زمَ امن روون َوة.

  

: م  

  ت اوموة:َ وةدا ط م   َ مي ارةوةدا ر

١.            مَن و دز  راونَط   ة وةَو رووي  دةم  ردي مو زارة

    مي ز مز م زؤر رادة  وة ومر روذ َو

 َاممن  روام راوة.

٢.  ارد ر زار           دا مزارة  و زارة   م  ن دةم  َىم

.َدي م ردةن د 

مَى دةم  زارةردما طَل زارة وَم ردي وازة،  ن دردةي     .٣

 دةم  زارة دووري ردا  در دةوَوة.

دموةي و ةم دةممي  ََ  طا دةرزي         ََ ز روون  .٤

    )مز ََ  كوم م و ومIsogloss  ن(     َم وةمَ َ ،ة

.َ ردي مزارة  ووَ د 

٥. )مز َIsoglossردَى دم  (      َر مد م  امردان زارةَم  ةي دةم

 روةي  دردة دةمم ََ َ   طرامرن ردا موة.

  

  روةي ردي:

١.       ،دد يرا، زامي دم ، زاري مَر م َىم ، و را

 ،داب يَ١٩٩٨. 

٢.  ،م اوةيو ث و ،ام ممو زم  َ ردي و مز ،ام ٢٠٠٨رة. 

 .٢٠١٣، رَم زاري ان، اد،  ---------- .٣

٤. ،َ مي، وةز د  ر ،رة ، نرة٢٠٠٧. 

د،  زم ر َردمَ اق وةك م، وةم      َ ومف رةزان  .٥

٢٠١١. 

رون ول د، م مَ رزي زاري ورا، مي ر، زامي           .٦

دد-  ،داب يَ١٩٩٨.  

 .١٩٨١اد د  ورا، زاري زم ردي  رازوي راورد دا،  .٧

 روو مي     -ط ورةن د، طردامدم ر  زم وي و ردا .٨

 .٢٠١١درا، زامي ددَ ي زن  ردي، 
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 ٢٤                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

زامي   -د  و ،ر   اروو و وراا، مي ر ي داب            .٩

 ،دد١٩٩٦. 

ا د ف، مَى وازي زمَ  ةي و امَ ا  راورد طل           .١٠

دد ير، زام يم ،وةراردي م ن،  -زاريي زَ٢٠٠٩. 

١١. S.Veroj- Abdurrahman Uçaman, ferheng- vajname, weşanên War, Stanbol, 

٢٠٠٢. 

  وةي ر:ر

١٢.            ، ل مز  .رامزم و ط ، يي طوو  ، انا

 .١٣٨٤رة اول ر و ن 

١٣.    ،ن وز  يدرا ،ا مز ،ادط طط اط ١٣٧٦، م. 

١٤. ط  يي، درا ا   ،رز راتام ،١٣٨٦. 

١٥.    ،يا ،ت  راتام ،م ام نز  دي ا ١٣٩٠ط. 

١٦.            ،ل م ،مة زو ،  ،رامزم ط ي وااذة ،ر ا

  رة ،رة اولر ١٧ ،١٣٧٥.  

١٧. د ورط ،  ورى            ،ت رم ا   ،  نز د و

 .٢٠٠٤ل 

زم   اط       و   ) ي    زم  طد ا، ا .١٨

 .١٣٨٩ة اذري اان. د وزد ط امن)   ا طي 

١٩.          ن دردى ار و  ط ة واد ، يطداد م   ر ت

  .١٣٨٤ زم ،ل  ،رة اول ر ون 

 .١٣٨٠ ة،ي ي، واج  ر زن ر، مة  .٢٠

٢١. د فا   ،امي امز ،ارام.  ، راتام ،١٣٨٦. 

  

  روةي ي:
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   ط ورةن دد. 
 

  

  راى ررى زامظط–  ارة) رة١٠، ذ ،(دارى )٢٥                                                                        )٢٠١٧ 

 

  

:ا  

دة ا تا    ا    ، ا       ع ا –  ا    -  م  يا 

     راا   رد. وز              ام ا ردا ا  اتا  ام  ءء ا عا ا

          ،رت (اا  و .امة ات ا رم ،دةا ردت اا   

      رت ان ا راا  و .(رامزمو ا ا ،ت  اا  اتا رم  

ط آ م  امت اا  و  و ،م  رداا .رما   

:  ا راا  و  

  اول:  ا و ، و  اا ا   ات.

ا  وق اا :مدة.اا ردت ا  

  .امة ات ا و ،ردا ا  وق اا :ا  

 و ا.ا   ا  ،  
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 ٢٦                                                                           راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١٠ذ ،(دارى )٢٠١٧(  

  
  

Abstract 

Through the perspective of sociolinguistics this research attempts to shed light 

on some Kurdish phonemes which are articulated (pronounced) in different 
ways and from the same perspective the study compares these sounds with 

neighborhood Iranian languages especially the Persian, Tati and Taleshi 

languages. 

This study adopts the method of analyze descriptive analysis and through the 
perspective of historical dialectology analysis the topics. Devices which are 

used and the research scope are the current dialects of Kurdish language. 

Inspire of that the spoken language –not written one of Persian, Tati and 

Taleshi- is studied. 
This study consists of three sections as follows: 

The first section talks about the definition of dialect & causes of appearance of 

dialect. 

The second section talks phonological difference of Kurdish dialects. 
The last section, deals with the analysis of points of similarities and 

differences between Kurdish dialects and Persian, Tati and Taleshi 

languages. Finally, the research presents some findings. 
 


