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 جیا یێوٛ انۋز: ورامیهه  

 1ججادیسه هدیمه

 تارانی وانگاو جناسیوانۋز راوۆدۆکت

 چکیاره

 هجهله یام دیالێکت ،انۋز روسه. جناسینێانۋز کاوتیهڕهبنه فهومهمه جه جۆر و هجهله ،دیالێکت ان،ۋز

 وشۆنه نایمێئی ،جۆرینهیپه چی .وێمانه  کاوجناسهانۋز ینوبه نهه مکه  فره یۋریێێیۆگ هۋورامیهه یوبیه

 انوۋز نوچه ننیشهۋپێ ی،ئانه دماو ،نهجهله یام دیالێکتا انا،ۋز: چینیشان یۆ کام میوراهه بزانمێ هۋیئانه

 و ورامیهه انیاوۋز یهنمهتتایبه تتایبه به انیاۋز فاکته جه رسا،په یپ هۋدای جواب یپه. نیناچه یڎکۆر

 رهۋراهۋ و فاکتا ئی وهۋیهڎرکه شی. گێرمێ ڵککه هۋباره چی  کادارهنام نگادارهیۋ و جناسانۋز ینگاوۋ

 ێشو یپه ورامیهه که هنپه مامنۆلهسه و یماپه رجبه زۆۋ  یڎکۆر انوۋز نیاوتمهتایبه نوهچ یشاهڎرکه

 هۋد ئی نیاهت ،زانیۆ یڎکۆر جه شێوبه ورامیهه یئانه هۆو به نبیه هۋچێ ئا .یڎکۆر جه جیا اۋانێۋز

 یوبیهیۆ ،ۋێد ا،ۋژی و ێنێۋژی هۋپێ اڵتێونههو یجۆره هۋد ئی رێوکهقسه که ئینه یۆ: نێهه و بیێنێ هۋچێ

 تاڕێخینه درێژایو جه یڎۆرک نبیه هۋیئانه وبۆنه یچئینه که ،کاهورامیهه اتهۋ نوهچ کانیهڎکۆر اتهۋ وفره

 .  رتێنێێگ رزقه ورامیهه جه فرێش اتێۋ

 .جۆر هجه،له ،دیالێکت ان،ۋز ی،ڎکۆر ورامی،هه :کێاتهۋکرێڵ

 

 

 

 

 اڵماهۋ -1

 یام دیالێکت ان،ۋز ورسه. جناسینێزوان کاوتیهڕهبنه فهومهمه جه 4جۆر و 3هجهله ،2دیالێکت ،1انۋز

-غه جناسهزوان دلێو اڵمبه ،نهه وێمانه کاوجناسهانۋز دلێو مکه فره یۋریێیۆگێ هۋورامیهه یوبیه جههله

 .نیا پاسه ێنهڎربه شارمانههه هۋباره چی که کانهبیهر
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 ننیشهۋپێ ،یچئانه اودم .نهجهله یام دیالێکتا انا،ۋز: چێشا ورامیهه بزانمێ کمانرهگه ،یجۆرینهپه چی

 نیهمهتتایبه تایبهت به انیاۋز فاکته جه سا،رپه ئی وجواب وهۋییۆسه یپه. نیناچه یڎکۆر زۋانو نوچه

 .ێگێرم ڵککه هۋباره چی کادارهنام ینگادارهۋ و جناسانۋز ینگاوۋ و ورامیهه انیاوۋز

 انی،ۋز و(یفعرته)جناسای ینه،ۋد شوبه جه ،ره(اڵماهۋ)میهۋی شوبه وشۆنه: چنیان پێسه یجۆریپه ئی

 کادارهنام ینگادارهۋ و جناسانۋز جه تاقمێو ینگاوۋ ،رینهیه شوبه جه. ئامان جۆری و یهجهله دیالێکتی،

) هۋورامیهه توتایبه انیاوۋز فاکته جه یێوانمون روسه ئینا چواری شوبه . کریان باس هۋورامیهه ورسه

 کێودیالێکته نجینه،په شوبه جه (.9نهیاتۋ و 8یحونه ،7یهڎرکه شوه اتۋ ،6اچیۋ و 5نگیده سیستمی جه

. ششینه شوبه ئینێ هۋیڎکۆر روسه ورامیهه ئسیروته وباره جه تاڕێخیێ فاکتێ. ێنێڎربه نامێ ماورامیهه

   (.التینیێ و فارسیێ)کێنێمهرچهسه شتیچهه شوبه و یکهیجۆریهپه دمائامایو تیوحه شوبه

 

 

 جۆر و هجهله ،دیالێکت ان،ۋز -2

 وڎگر اچمێۋ ومێتا ماچۆ و مجناسۆ ،ێنێماڎئار هۋوار که هشێۋ پی یفهومهمه چوار ئی مدهدقهبیرمۆده

 :مجناسا ێسهپ جۆر و هجهله ،دیالێکت ان،ۋز و ن هه یشایۆگێر هۋجناسایا ئی روسه کاجناسهانۋز

 .یۆی انهۋیامه کێشارهکهقسه که انیێۋز جۆرێ ێۋد: انۋز

 ،اچیێۋ نگیێ،ده ازیێۋجیا دلێشانه اڵمبه ،یۆی انهۋیا کێشارهکهقسه که انیێۋز جۆرێ ێۋد :دیالێکت

 .یاینیهۋ 11ێانیۋڕاز و 10اتیێۋ

                                                                                                                                                                                     

1 language 

2 dialect 

3 accent 

4 variety 

5 phonetic 

6 phonological 

7 morphology 

8 syntax 

9 word 

10 lexical 

11 grammatical 



3 
 

 اچیێۋ و نگیێده زیێاۋجیا نیاته دلێشانه اڵمبه ،یۆی انهۋیا کێشارهکهقسه که انیێۋز جۆرێ ێۋد: هجهله

 .نێهه

 .بارمێش یهجهله و یدیالێکت ،یانۋز یاگێو به تاومێ که ن(خۆنسا)البێ یۋاتێۋ: جۆر

 کادارهنام ینگادارهۋ و جناسانۋز جه تاقمێو ینگاوۋ -3

 :یمێهڎم هۋمیوراهه ورسه کاهینگادارۋ و جناسانۋز جه تاقمێو اچیایاوۋ و قسا نجێورهسه نهچیگه

 مانجیکۆر رین،سه کۆرمانجی: زانۆ یڎکۆر انوۋز موچواره ققوله جه شێوبه ورامیهه ڕۆخزادی

 .ییزازا -گۆرانی و لۆڕی -،کرماشانی(سۆرانی)وارین

 که نێهه تیێشڕهنهب ققێله چوار یڎکۆر انوۋز ماچۆ و هنهه ڕۆخزادیشه وینگاۋ ئا رهه ڕادێو تا بیبیچته

 و کرماشانی ،یوار وکۆرمانجی ،یرسه وکۆرمانجی: نێهه دیالێکتێشا چن وێشا یپه ققاله چی کام رهه

 اننهۋڕاز هج ،ورامیهه مبێجگه ،ققهله چوار ئی ماچۆ یرهئانه وشۆنه بیبیته .یزازای -گۆرانی

 .نیا فارسی نوچه شاچانه یۋازیێۋجیا

 ۆرمانجی،ک: نێهه ازێشۋجیا دیالێکتێ ریتهکاانهۋز وڎگر وپێسه یڎکۆر انوۋز که یسۆۋمن تابانی

 .کرماشانی یام لهۆریکه لۆڕی، ورامانی،هه و گۆرانی

 ماچۆ ڎئا. ینڎئا یاوجینهمه و ئامان هۋیکۆنه فارسی جه ورامیهه که هۋایێۋبڕ ئی روسه ئینا یگبهکیزه

 .اشنهۋیامه ێڎکۆر و پارێزنانشا خاس وێشا انوۋز کێورامههه

 کێهیجۆرپه که نهه ازیشۋجیا ئێننه ،ورامیهه وپێسه کاهڎکۆر جه ێوتاقم انوۋز ماچۆ 1ئۆرانسکی

 .زانۆمه یڎکۆر جه شێوبه ورامیهه ڎئا .زانا ازشۋجیا یۋانێۋز

 دیالێکتا ئی شکنێنێ،ۋ کێشیهڎکۆر دیالێکته که شنهکهکتێبه جه و نۆزامه یڎکۆر ورامیهه 2کێنزیمه

 .نمارۆ ینهسسهده  هۋد چی کامهیچ جه ورامیهه اڵمبه ،ێسسده ێۋد رۆکه

 .ئێرانین کاوکۆنه انهۋز جه یۆ انهۋز ئی ماچۆ و زانۆ انۋز به ورامیهه اساتوریانئ

 هیشتایچ و نبیه انیسهڎکۆر وفۆرماڵ و بیدهئه انیۋز نیاته تێوهدمۆد تا ورامیهه 1مینورسکی اوۋبڕ به

 .ققینحه خێڵو سوهددمۆقه انیۋز

                                                           

1 Oranskij 

2 Mackenzie 
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 جه ورامیهه ڎئا .یکۆنه فارسی و ستاییێۋئه هۋمشا ێشۋچێ فره ورامیهه که هنئانێ 2نبێرگیێلیز ینگاوۋ

 .زانۆمه یڎکۆر جناسیوهانۋز ینگاوۋ

 یڎکۆر نوهچ ازیشاۋجیا که هۋیئانه وبۆنه ،نێنیه یێڎکۆر زانا، یشاڎکۆر که اناۋز چا تاقمێو ماچۆ مۆعین

 .زانمێ شاێیڎکۆر کریۆمه و تاومێمه که نفره ئێننه

 رههۋپێ و یۆینه پاڵو و اڵتێونهوه ئینێ کێهڎکۆر و کێورامههه که یئانه وانهۋپێچه به یسۆۋمن 3شمیتئێ

 و ملره نامێنێ یشڎکۆر تێوتایبه فاڕیایێ که هۋیئانه وبۆنه ،زانیۆ یڎکۆر ورامیهه کریۆمه اڵمبه ،اۋژی

 .نێشێیبنه

 .یڎکۆر جه جیا یۋانێۋز ؛زانۆ انۋز ورامیهه ئاشکرا مهددمۆقهبیرده

 .یڎۆرک جه جیان هۋجناسیانۋز ینگاوۋ جه اڵمبه ،زانیۆ یڎکۆر به ورامیهه ماچۆ شیوهرهفه

 .نێنیه ییڎکۆر اڵمبه ،ماریامج ێیڎکۆر به رتهانێۋز چن و ورامیهه چنرهه که یسۆۋمن 4ڕندفۆوی

 .یڎکۆر جه جیان یۋانێۋز ورامیهه بی، پاسه که بۆ؛مه حاڵی شاورامیهه کێهڎکۆر ماچۆ 5بێنێدێکتسێن

 . 6مانا ئۆسکار نیا، یڎکۆر جه شێوبه ورامیهه که یرهئینه روسه انۋل و نشاتهۋ جناسێوانۋز مینهۋی

 ڕۆخزادی، یانی ینڎرکۆ جه شێوبه ورامیهه نشااتهۋ رێشایه نیاته ێ،ڎربه نامێما یینگادارهۋ شانزه چی

  رۆکه  ئیشاره  ڕادێو  تا  بیبیته ،اتماۋ  که  پاسه  ر هه. نێنیه جناسێانۋز تڵبههه که تابانی و بیبیته

 ڎگر هکسێنزه وئه .فارسی  نوچه  نهه  شازیۋجیا  اننهۋڕاز  جه ی،ڎکۆر  وانهۋهچپێ  به ورامی،هه  که

 .یڎکۆر جه جیا یۋانێۋز انا،ۋز وێش یپه ورامیهه که هۋیئانه روسه ئینێ

 و یفێربیه بێ 7یۆی اینهۋیا رگهئه. یسهکه سێنزه ئی نوهچ ئینا هۋباره چی یجۆری،په ئی رویسهۋن

 وبۆنه انا،ۋز ورامیهه ،هۋقسێ هیچ بێ ،نهه که بۆ دیالێکتی جه انیۋز روجیاکه ،هاگادارانه یهڎرفێرکه

 گنا جاری مهۋی یپه ،بۆژنیهنه یۆترینیشا انوۋز ئیسه تا رگهئه ێڎکۆر و ورامێهه رێکهقسه که هۋیئانه

 .یۆی انهۋیامه ،راکه قسێ و یۆره

                                                                                                                                                                                     

1 Minorsky 

2 Leezenberg 

3 Schmitt 

4 Windfuhr 

5 Benedictsen 

6 Oskar  Mann 

7 mutual  intelligibility 
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 مبێجگه دیالێکتی، جه انیۋز وهۋیهڎرکه جیا یپه ماچۆ ڎئا. نیێبات ینگاوۋ یمێده رێوسه نهچیگه وازانهپه

 راکه قسێ انێۋز ێۋد به ئایا که وێشا کارهکهقسه ینگاوۋ وسهپێ سیاسیێچ رێجیاکه کا،انیهۋز رهجیاکه

 تاومێ جاریچ ئی ه،ۋڵێهۋ بلمێ ینگایچهۋ ئی پاو به رگهئه. مۆهێمما و کرێڵی ،یۋانێۋز دیالێکتێو ێۋد یام

 ا،ۋژی رههۋپێ ێڎکۆر و ورامێهه یاگانه چا که هۋیئانه وڕوه ،یڎکۆر جه جیا اۋانێۋز ورامیهه اچمێۋ

 یاگانه چی ێسکه ێۋد عانێو. نهه بابشا فره" یڎکۆر و ورامیهه" و ی"ڎکۆر و ورامهه"وپێسه اچیایێۋ

  یام  ورامینیهه" میا  "؟ڎکۆر یام ورامنیهه: "که نهئینه ،یۆی جه ساشرپه ێوۋچێ مهۋی نترینی،هه اۋیا

-مه یۆ وێشا نیاته هن هۋد ئی و نیا ڎکۆر (ی-)ورامهه که یماپه رجبه زۆۋ اچیایاۋ ئی یوبیه باب. "ڎ؟کۆر

 .زانا جیاشا و زانامه یۆ یچشاکاانهۋز ڵکوبه زانا

 ورامیهه توتایبه انیێۋز فاکتێ -4

  به)ینهڎکۆر جه که یمێهڎم ورامیهه انیاوۋز نیهتمهتایبه باعزێو نجێورهسه ،ینمونه یپه شنه،به چی

 رهه ی،ئانه هۆو به نیهب ورامینههه جه انیاۋز فاکته و نیاتمهتایبه ئی یوبیه و نێنیه (نهسۆرانی  تتایبه

 یۆی جه جیا جۆرێ ێۋد ،جۆره هۋد ئی و یۆی انهۋیانه یجۆره هۋد ئی رێوکهقسه اتما،ۋ که پاسه

 .یازانیه و بجناسیا

 اچیۋ و نگیده سیستمی 4-1

 30 ورامیهه اچیوۋ سیستمی اڵمبه ،نێهه 2ێشادارۋ  8 و 1ێایۋبێ  28 یڎکۆر اچیوۋ سیستمی( لفئه

"  (اوۋبێ)3اچوۋ یانی یڎکۆر جه رێنێتهفره شایێۋبێ ێۋد ورامیهه. نێهه ێشادارۋ  8 و ایێۋبێ

/ɹ/(ڎ")،اچوۋ و  اڎئه: وپێسه ێ /"v/(ۋ)"،ازۋ: وپێسه ێ.  

 مێو،که= دننێو: وپێسه ینه،ڎکۆر جه یشبیهنه و ورامینههه جه  ی"-نن -/-n̪- " 4واچۋجۆر یوبیه( ب

 . دالێو

 ،ینهڎکۆر جه هۋیشنهمه پاسهرهه و ورامینههه جه ێ"-و/-w" به ی"-χʷ/-خۆ " واۋبێ اچیۋ یوبیه( ج

 .خۆر: یڎکۆر /روه: ورامیهه: وپێسه

-ئه تاته،: وپێسه ،هورامینهه یوبیه کۆنه ونیشانه که ،یادارۋ به کاورامیههه اتهۋ جه یێوفره ومامیایته( د

 .واڵێ ،اڎ
                                                           

1 consonant 

2 vowel 

3 phoneme 

4 allophone 
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 هیته،= ˈhita: وپێسه فاڕۆ، اتیۋ عناومه: ۆربه رمانێهه رێیه که ورامینههه جه 1فشاری  ویبیه (ه

taˈhi =وپێسه فاڕۆ، اتیۋ 2یوانۋڕاز وقولهمه ؛(...،پااڵ)هیته :baraˈ =ره،به baˈra =؛(...،یانه)رهبه 

: وپێسه ،7تنهسێفه و 6سمێئ جه (5سننهمۆئه/ام و 4رککهمۆزه/نێره)3ینانۋڕاز یجنس روجیاکه

mɑˈzi =(نێره)مازی، ˈwɑmi =یهۋرهه ئاخرو ؛(ما)وامی، /-i/- نهام و نێره جه هۋچێ ئا ،ن /ی 

 .رۆبه  ڵیهۋۋئه ورمانههه هۋد  نیاته ینه،ڎکۆر  جه  فشار .افشار ه،ۋرۆکه جیاشا

-h/- ه " به ۆب ورامینههه جه اڵمبه ،ێ"-k/-ک " به بۆ ینهڎکۆر جه فارسی وڵینههۋ ێ"-χ/-خ "( و

 .رخه: فارسی ر؛هه: ورامیهه ر؛که: یڎکۆر :وپێسه ،ێ"

 جه) ێ"-و/-w" و( ختینهته دیالێکتو جه) ێ-v(w)"/-(و)ۋ" به فارسی وێ"-b/-ب" یوبیه( ز

 ،ینهڎکۆر جه هۋینهمه وێش وپێسه و ورامینههه جه( ییپاوه و لهۆنی وپێسه نهکادیالێکته جه رتهباعزێو

 .هاروه/هارهۋ: ورامیهه هار؛به: یڎکۆر هار؛به: فارسی: وپێسه

 یهڎرکه شوه اتۋ 4-2

 ماو و نێره. ما امی نێرێنێ یام ورامینههه جه کائێسمه وڎگر: ورامینههه جه انیۋڕاز جنسی یوبیه( لفئه

 .نیا یشانۋڕاز جنسی یڎکۆر. هۋکریۆ جیا فشاریشوه یاگێو و ئاخری نگوده وڕوه ئێسمی

 ،10یرههۋهڎرکه 9وهڎریهۋ وڕێخه لکۆ که ن"ایئ -" یام" یئه -" ،ورامینههه جه 8ریسدهمه نیشانێو( ب

-یهۋ وڕێخه لکۆ یچڎئا که ێنه/ا"ن(ێ)-" ،ینهڎکۆر جه ریسدهمه نیشانێو اڵمبه .سانای ی؛گێرته: وپێسه

 . ن(ێ)ندسه ن؛(ێ)گێرت: وپێسه ،یرههۋهڎرکه وهڎر

 گۆاڵن؛: یڎکۆر: وپێسه ،ا"ئان -" ینهڎکۆر جه اڵمبه ،نه"-e/ێ -" ورامینههه جه 11یبیهفره نیشانێو( ج

 .گۆڵێ: ورامیهه

                                                           

1 stress 

2 grammatical  category 

3 grammatical  gender 

4 masculine 

5 feminine 

6 noun 

7 adjective 

8 infinitive 

9 past  stem 

10 verb 

11 plural 
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 هج. گێرۆ" i-/ی -" ینهسفوه رکیبیته جه اڵمبه ،"u-/و -" ئێزافینه رکیبیته جه ئێسم ورامینههه جه( د

 ی؛ڎحمهئه کتێبو /عال کتێبی: ورامیهه: وپێسه رۆ،گێ" i-/ی -" ،نهکهرکیبهته هۋرهه جه ینهڎکۆر

 .دحمهئه کتێبی /باش کتێبی: یڎکۆر

 حونه 4-3

 ینهڎکۆر جه اڵمبه ێرۆ،گ" i-/ی -" یانی بۆ نیشاندار ورامینههه جه ئێزافی رکیبیته مودوه ئێسمو( لفئه

 .دحمهئه کتێبی: یڎکۆر ی؛ڎحمهئه کتێبو: ورامیهه: وپێسه بۆ،مه

: ورامیهه: وێسهپ نیا، مۆتابێقه ئی ینهڎکۆر جه اڵمبه ،شمارنه جه ئێسمی نوهچ تیسێفه ومۆتابێقه( ب

 .باش کتێبانێ /باش کتێبی: یڎکۆر عالێ؛ کتێبێ /عال کتێبی

 کێاتهۋ 4-4

-هڎرکه شوه هۋباره چی نگامههه مینهۋی. 1نهۋیشاهڎرکه شوه اناۋز ینوبه ننیوهۋپێ شکنایوۋ ڕایاو جه یۆ

 نوهچ عانێو ،انێونهۋز جه اتێوۋ .گیریۆ ڵککه 2کاڕێخههام اتهۋ جه رمانێهه ئی یپه. اچینۋ یهۋی

 نامێبا هۋرزگێریقه ڕاو جه کامهیچ و بۆ شاڕێخه کیه هۋرهه که نڕێخههام رنهانێوتهۋز جه ریاتێوتهۋ

 ومیێ،قه اتێۋ شی،له ننامێوئه کا،تیهڕهبنه دهدهعه وپێسه ایێواتۋ دان شنیشانه بهجرهته .انیۋز دلێو

 که ری،کاتهانهۋز جه گیریا رزقه رهمتکه ئینیشا  و مانگێ ڕۆجیاری، وپێسه کابێعیهته هۋچێ جه باعزێو

 مارمێ ینهڎکۆر و ورامیهه جه اتاۋ چی باعزێو نه،چیگه. ێنێڎوارڎرده هۋیهڎرکه شوه یپه ،بی پاسه

-هه یوبیه جیا یپه بۆ فاکتێو ۆۋتا ئینه و ینیۆۋمه دلێشانه اچیۋ ییۆبیه وعێونه هیچ و نێنیه ڕێخێهام که

 .یۆی جه یڎکۆر و ورامی

 ینهڎکۆر و ورامیهه جه کێیهڎگ و ببا اتهۋ جه باعزێو -ی1-4-4 لودوهجه

 ورامیهه یڎکۆر

 مازی پێشت

 ممهله (زێک)سێک

 کۆلکه نگوسئه /نجهپه

 اڎئه دایک

                                                           

1 reconstruction 

2 cognate 
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 تاته باوک

 واڵێ خۆیشک

 هۋی کیه

 رێیه سێ

 سیاو شڕه

 رمهچه سپی

 ڕۆجیار خۆر

 گجی کراس

 نیهۋته ردبه

 رگهکه مریشک /مامێر

 هێزی ێکهۋد

 باسه یانیبه

 ئامای ن(ێ)هات

 

 ورامیهه کێودیالێکته -5

 ،... و اڵنیباجه گۆرانی، ی،یهۋپا ی،رۆیهۋژا لۆهۆنی، ختی،ته: وپێسه نێهه رێشف دیالێکتێ ورامیهه

 .نێهه هجێشاله وێشا یپه دیالێکتایچه چی کامرهه

-هه که ئانێنه عناشمه نێ،هه هجێشاله دیالێکتایچه چی یۆ رهه و نێهه دیالێکتێش ورامیهه ماچیۆ عانێو

-له چێرو ئینێ شاهۋرهه و دیالێکتی ققوچێرله هجهله و انینۋز ققوچێرله دیالێکت چونکه اناۋز ورامی

 .کریا قسێ یوههجهله و دیالێکت ورسه کریۆمه ،انیۋز یوبیه بێ و انیۋز نامێو به رینهتهورهگه یۋققێ

   هریڎکۆر ومل ورامیهه ئسیروته وجه باره تاڕێخیێ فاکتێ -6

 قسێ به ئارۆ که یاگێ ئا بیێنێ؛ ئێرانی لالتوفه ربوغه ڵینێوهۋ ڎگر و تیێڕهبنه یاگێنیشته کێورامههه

 و کاڵی و کشت ریکێوخه یاگێنه چی دورنه یۋێڎریهۋ جه ێڎئا". سانهڎکۆر/کۆردستان" نهپه ماچاش

 . یاگێ ئی و اڵتیوه ئی یپه ئامێنی ردماته کێهڎکۆر ،نێبیێ یوانداریحه

 انوۋز فاڕیایو هۆو به نهبی ورامیهه و ڎکۆر یوبیه ڵتێکه ئی ،مانینهزه ودرێژه جه و اشۋیه اشۋیه

 . کاورامههه جه یێوفره
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. نبیه بابانی و النردهئه تومارهئه انوۋز ی19 تا ی14 وهڎسه جه سااڵ ڎپانسه تومۆدده به ورامیهه

  .نبیه شپرێستیج هۋیئینه وبۆنه به ،نهه و نبیه ققیحه خێڵو سوددهمۆقه انیۋز یچ،ئانه مبێجگه

 ێوۋشێ به ،یرهڎکۆر ملو بنیۆ انهکهاتۋ جه تتایبه به ێوئسیرایته ورامیهه یئانه هۆو بیێنێ ێۋچێ ڎگر ئی

 وڕوه. یۆی نێپێسه اتاشاۋ وهفر جۆره هۋد ئی که ڕادێو تا تێنێگێر ورامیهه جه فرێش اتێۋ یڎکۆر که

 .نیا پاسه اڵمبه ،یڎکۆر جه اۋهجێله یام دیالێکتێو ورامیهه که زانا و زانان شاپاسه باعزێو هۋیئینه

 

 دمائاما -7

 یڎکۆر نوچه ننیشهۋپێ و نهجهله یام دیالێکتا انا،ۋز: چێشا ورامیهه بزانمێ دا وڵماهه یجۆرینهپه چی

-تمهتایبه و فاکت کا،نامداره ینگادارهۋ و جناسانۋز ینگاوۋ جه رساپه ئی جوابو وهۋییۆسه یپه نینا،چه

 ڵکماکه تاڕێخیا فاکته پاسه رهه و نێ،نیه (سۆرانینه تتایبه  به)ینهڎکۆر جه که ،ورامیهه انیاوۋز نیه

 یپه بابا، که یۋچێ ئا وانهۋپێچه به ورامیهه که منۆلهسه و رجبه زۆۋ نیشائی وڎگێر شکنایوۋ. گێرت

 و بیێنێ چێۋێ دۋێ ،ورامیهه زانایو یڎكۆر هۆو به نبیه ئانه. یڎکۆر جه جیا یۋانێۋز انا؛ۋز وێش

 ئانه  ۋێد ،اۋژی و ێنێۋژی رههۋپێ و نێ هه و بیێنی نهاڵتێووه یهجۆر هۋد ئی رێوکهقسه که ئینه یۆ: نێهه

 درێژ یۋمێردهسه که هۋیئانه وبۆنه ،ورامیهه جه گێرتێنێ فرێش اتێۋ یڎکۆر ،تاڕێخی یودرێژای به که

 .(نهه یچئیسه)ققیحه خێڵو  سوهددمۆقه انیۋز و نبیه انیسهڎکۆر فۆرماڵو و بیدهئه انیۋز ورامیهه

 :کێمهرچهسه -8

 :فارسیێ( لفئه

 .تهران مدرسی، یحیی ترجمۀ ،تاریخی شناسیزبان بر درآمدی ،1373 آنتونی، آرالتو،

-ایران انسانی علوم نشریۀ آیوازیان، ماریا  ترجمۀ ،«گوران قوم» ،1374 گارنیک، آساطوریان،

 .64 – 31 ص ،1 ش ،1374 س شناخت،

 .تهران ،فارسی زبان تاریخ ،1388 محسن، ابوالقاسمی،

 . تهران کشاورز، کریم ترجمۀ ،ایرانی اللغۀفقه مقدمۀ ،1379 ،.م. ای اُرانسکی،

 آرمان ترجمۀ ،نو ایرانی هایزبان: 2 ج ،ایرانی هایزبان راهنمای  ،1383 رودیگر، اِشمیت،

 . تهران دیگران، و بختیاری
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 .تهران نوین، شناسیزبان مسایل  ،1387 محمدرضا، باطنی،

 یونسی، ابراهیم ترجمۀ ،(دولت و شیخ آغا،)ُکرد مردم شناسیجامعه ،1378 وان،مارتین سن،برویین

 . تهران

 .تهران ،کردستان تمدن تاریخ و نژاد منشأ، ماد، و کرد قومی وحدت  ،1380 اله،حبیب تابانی،

-ادب مجله ،«جهانی و بومی کاربردهای: لهجه و گویش گونه، زبان،»  ،1387 محمد، مقدم،دبیر

 .128 – 91 ص ،5ش ،1387 س پژوهی،

 .تهران ،اورامی زبان: 2 ج ،ایرانی هایزبان شناسیرده ،1392 ، .................. 

 .سنندج ،ُکردی دستورزبان و آواشناسی ،1390 علی، ُرخزادی،

 .تهران اول، ج اردالن،روشن یدهللا ترجمۀ کردستان، و کرد تاریخ زبدۀ  ،1388 محمدامین، بیگ،زکی

 .مریوان َهورامی، زبان در دستوری جنس ،1394 سیدمهدی، سجادی،

 هایواژه در همخوانی واجی فرایندهای» ،1393 کامبوزیا، زعفرانلو کرد عالیه و سیدمهدی سجادی،

 و زبان مطالعات فصلنامۀ  ،«(تخت هورامان گویش)هورامی زبان و معیار فارسی زبان بین مشترک

 .100-73 ص ،4ش. اول س ایران، غرب هایگویش

 .تهران ،عشایر و ایالت شناسیمردم و شناسیجامعه مبانی ،1388 ،هللاحشمت طبیبی،

 دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکدۀ مجلۀ ،«ایرانی هایگویش و هازبان» ،1353 بهرام، وشی،فره

 . 51-41 ص ،82 ش تهران،

 گویش)هورامی زبان در هجا ساخت» ،1392 سجادی، سیدمهدی و زعفرانلو کرد عالیه کامبوزیا،

 .78-57 ص ،2 ش اول، س ایران، غرب هایگویش و زبان مطالعات فصلنامۀ ،«(تخت هورامان

 .تهران ،زبان شناسیجامعه بر درآمدی ،1391 یحیی، مدرسی،

 .تهران ،5 ج ،معین فارسی فرهنگ ،1376 محمد، معین،

-واج و زایشی شناسیواج دیدگاه از( پاوه گونۀ)هورامی گویش آوایی نظام ،1375 شهرام، نقشبندی،

 ..طباطبایی عالمه دانشگاه: تهران همگانی، شناسیزبان ارشد کارشناسی نامۀپایان ،مستقل جزء شناسی
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 و ادبیات دانشکده» هازبان و ادبیات نشریۀ ،«ایرانی هایلهجه و هازبان» ،1336 احسان، یارشاطر،

 . 48-11 ص ،2 و 1 ش ،5 س ،«تهران دانشگاه انسانی علوم
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