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زاهيۆي َهڵهبجه_وۆلێژي پهروٍردٍي عارٍزوور
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پىختە
ئهم جىێژٍىهوًٍه به هاوهِغاوى (پێىٍرٍواوى الدان له زماوى عُعرَى (ههژاڵ ئهخمهد)دا،
بهگغتى له صىىري دوو بهعذا ئههجامذراوٍ .بهش ى ًهههم ،بۆ ڕووهىردههوٍي چهميى
الدان و پاعان دًارٍىردوى ئهو مهرجاهه جهرخاهىراوٍ ،هه هراوههجه پێىٍرو بىهما له
جێبهجێىردوى الداوى زماوى و لهوٍعهوٍ چىُنى دٍق و وێىهي عُعرٍُذا .له بهش ى
دووٍمِغذا ،لهالًهن جهخذ لهصهر زماوى عُعرَى هراوٍجهوٍ ،لهالًهوى دًىهعهوٍ،
پۆلێىيارَى بۆ دًارٍىردوى جۆرٍواوى الداوى زماوى پهیىٍصذ به دٍكه عیعرییهواوى (ههژاڵ
ئهخمهد)ٌوٍ هراوٍ ،جێُذا همىوههوان له (دًىاوى ههژاڵ ئهخمهد)ٌوٍ وٍرگيراون و بهپێى
مهرج و بىهماواوى الدان ،ڕاڤههراون.
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پێشهكى :

ئهم جىێژٍىهوًٍه به هاوهِغاوى (پێىٍرٍواوى الدان له
زماوى عُعرَى (ههژاڵ ئهخمهد)دا) ،بهگغتى له صىىري
دوو بهعذاو بهپێى ڕێبازي وٍصفيى عُياري ،ئههجامذراوٍ.
بهش ى ًهههم ،بۆ ڕووهىردههوٍي چهميى الدان و پاعان
دًارٍىردوى ئهو مهرجاهه جهرخاهىراوٍ ،هه هراوههجه پێىٍرو
بىهما له جێبهجێىردوى الداوى زماوى و لهوٍعهوٍ چىُنى
دٍق و وێىهي عُعرٍذا .له بهش ى دووٍمِغذا ،لهالًهن

جهخذ لهصهر زماوى عُعرَى هراوٍجهوٍ ،لهالًهوى
دًىهعهوٍ ،پۆلێىيارَى بۆ دًارٍىردوى جۆرٍواوى الداوى
زماوى پهیىٍصذ به دٍكه عیعرییهواوى (ههژاڵ
ئهخمهد)ٌوٍ هراوٍ ،جێُذا همىوههوان له دًىاوى (ههژاڵ
ئهخمهد)ٌوٍ وٍرگيراون و واریان لهصهر هراوٍ.
لهوۆجاٌغذا ،ئهو ئههجاماههي جىێژٍر پێُاهگهٌغخىوٍ ،له
چههذ خاڵێىذا خراوههجهڕوو.
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 .1پروضِپ و پۆلێىيارَى جۆرٍواوى الداوى زماوى
 1/1چهميى الدان
چهميى الدان لههاو زماوى عُعرٍذا چهمىێيى فرٍ
ڕٍَههذٍو لهگهڵ مێژووي دٍقى ئهدٍبُذا ،ئهم چهمىهظ
ئامادٍَى َهبىوٍ .چهمىههه بهپێى صروعتى زمان و
ههلخىورٍ جُاوازٍوان و كىجابخاهه زماههواوى و
ئهدٍبُِهوان ،گۆڕاوى بهصهردا َاجىوٍ ،واجه بهعێىٍو
پێىٍري جُاواز مامهڵهي لهگهڵذا هراوٍ .بهعێىًٍهوى
گغتى ،الدان بهعێيى بىهڕٍجُِه لههاو زماوى عُعرٍذا.
"چهميى الدان به چىارچێىًٍهوى جُۆري بىجى
دٍژمێردرێذ ،بۆ زاهُنى بۆچىوهه بيُاجگهرٍُهواوى عُعر،
ئهواههي پهًىٍهذًذارن به ڕووٍ ڕٍواهبێژًُهوان ،بۆٍه َهر
له وۆههوٍ زاهاًاوى ڕٍواهبێژي به دوورو درێژي جِغىُان
خضخۆجهصهرو عتى زۆرٍان لهصهر هىوصُىٍ" ئُذرَط
عهبذواڵ ( .)32 :0212لهالًهوى دًىهوٍ ،گهر چهميى
الدان عِبىهًىهوٍو بىاصێىين ،الدان دٍرچىوهه له زماوى
ئاصاَى باو ،واجه الدان لهو زماهه باوٍي ،ئاخێىٍري زمان
پهًىٍصذ به چهمً و هاوٍڕۆن و واجاي ًهههو جىخمه
فهرَههگُُهواههوٍ بهوارٍذٍَێىێذ ،وێڕاي ئهوٍي،
عهبذولضهالم ههجمهدًً عهبذواڵ ( )44 :0222بۆچىووى
واًه" :الدان برٍدُه له پێغێل هردوى هۆڕم و ًاصا باوٍواوى
زماوى ئۆجۆماجًُ ًان به واجاًهوى جر عاعير به ههم هردوى
َههذێ ڕێضا هه له زماوى ئۆجۆماجًُ دا بهواردێً
عُعرٍههي خۆي دروصذ دٍواث".
زۆرجار هردٍي الدان هاڕاصخهوخۆ پهًامى خۆي
دٍگهًههێذ ،بۆٍه به هردًٍهوى لێڵ و ئاڵۆز وێىاهراوٍ،
هىوصهر وٍن مُياهيزمێيى دًارٍىراو بۆ گهًاهذوى
مهبهصدێً صىودي لێىٍردٍگرێذ ،ههواجه الدان ڕێگاًههه
بۆ دروصخىردوى وارٍگهرَى چێژو وێىهي َىههرَى الي
خىێىهري دٍق .بهوٍظ "دٍبێ الداهههه صىودێً
بگهًههێذ ،چىهىه الدان له خىدي خۆٍذا ئاماهج هُِه،
بهڵيى ئاماهج له الدان دروصخىردوى وارٍگهرٍُه لهصهر
خىێىهر ،بۆئهوًٍه خىێىهر بهو عێىًٍه ئاڕاصخه ببً ،هه
واكُع و خهووى هىوصهرٍهه دًٍخىازێذ ..جا ئهو صىودٍ
وىرجبڕي بێ ،درێژبڕي بێ ،بهوارَێىاوى وعهو ڕصخهوان بێ
بۆ غهًري واجاي دروصذ و عێىازي دروصتى خۆٍانً ،ان
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َهر الداهێيى دًىه بێذ" .ئُذرَط عهبذواڵ (،32 :0211
)34
َهمىو ئهماهه ئهوٍمان پێذٍڵێن ،هه الدان پڕۆصهًهوى
َهڕٍمهوى و لهخۆوٍ هُِه ،بهڵيى پهًىٍصخه به
جێبهجێىردوى وۆمهڵێً ًاصاو ڕێضاي دًارٍىراوٍوٍ،
لهوڕووٍوٍ ،هه (جىاهاي ڕٍصههاًهحى جىاهاًههه له َهمىو
ئاخێىٍرێىذا َهًهو لهپُادٍهردوى جهواوي ًاصاواوى
زماههوٍ دێ ،بهاڵم جىاهاي داَێىان ،بهزۆري له عاعيردا
َهًهو له بهزاهذوى ًاصاواوى زماههوٍ دێ) مدهمهد
مهعروف فهجاح (َ ،)422 :0212هبىووى جىاهاي داَێىاوى
هىێػ له زماوى عُعرٍذا ،پهًىٍصخه به جىاهاو زاهُنى زماهيى
عاعيرو پابههذبىون به جهواوي ًاصاو ڕێضاواوى زماههوٍ،
دواجرَػ ،بهزاهذن و عياهذوى ئهو ًاصاًاهه ،ئاگاًاههو
بهمهبهصذ له بهرَهمهێىان و چىُنى دٍقى عُعرٍذا،
ڕوودٍداث .دٍجىاهين بڵێين ،چهميى الدان له زماوى
عُعرٍذا وىرجذٍبێخهوٍ ،لهو ًاصاو ڕێضا هىێُاههي له
بىهُادي دٍكهههدا لهپێىاوي مهبهصدێيى هىێذا دێىهئاراوٍ.
 0/1مهرجهواوى الداوى زماوى و عُعرٍُهحى دٍق
زاهاًان و عارٍزاًاوى بىاري ئهدٍب ،بهگغتى چههذ
مهرجێيى صهرٍهُُان وٍن بىهماي بهرَهمهێىان و
َێىاههئاراي دٍقى ئهدٍبيى صهرههوجىو پهًىٍصذ به
الداههوٍ دًارٍىرووٍ ،هه پێُاهىاًه بهبێ بىووى ئهو
مهرجاهه ،الدان لهدٍقى ئهدٍبُذا بهَاًهوى هابێذ،
ئهواهِػ:
 .1الداهههه بهعێىًٍهن بێذ له چىارچێىٍي ڕێگهپێذراوي
ڕێسماهذا ئههجامبذرێذ .ئُذرَط عهبذوڵاڵ (.)42 :0212
بهو واجاًهي ،پروضِپ و بىهما صهرٍهُُهواوى ڕێسماوى جێذا
پارێسراو بێذ( .بڕواهه )0_1_0/0 ،1_1_0/0 :ي ئهم
جىێژٍىهوًٍه.
 .0مهرجه الداهههه صىودبهخػ بێذ ،چىهىه وٍن پێغتر
گىجرا ،مهبهصتى الدان ،داهان و دروصخىردوى وارٍگهرٍُه
لهصهر خىێىهرً ،اخىد گىێگر ،بۆٍه هابێذ بهعێىًٍهوى
َهرٍمهوى ،ئههجامبذرێذ ،چىهىه دواجار وٍن عێىازي
دًارٍىراو و جاًبهجيى خىدي عاعير ،دٍردٍخرێذ و
دٍهاصێنرێذ.
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 .2ئهو دٍكه ئهدٍبُِهي ،الداوى جێذا ئههجامذٍدرێذ،
مهبهصذ و واجاههي بۆ وٍرگر (خىێىهر ،گىێگر) ڕوون و
ئاعىرا بێذ ،ههن بهپێچهواههوٍ ،الدان دٍكههه له
مهبهصخه بىچُىهًُهههي خۆي ،دووربخاجهوٍ .بۆ زاهُارَى
زٍاجر ،بڕواههً :ديى بً خمسة بً على ()33_31: 0222
ههواجه گهر الدان بێ گهڕاههوٍ بۆ پێىداهگ و
پابههذبىون به مهرج و بىهما زاوضخُِهواههوٍ
ئههجامبذرێذ ،ئهوا لێىهوجهههي ،بهرَهمهێىاوى دٍكێيى
هاصهرههوجىو دٍبێذ ،بهجۆرێً پێذٍچێذ لهو ئاصخهدا
ههبێذ ،هه (أ) لهالًهن ئاماهج بپێىێذ و وارٍگهرَى له
ئاصتى بااڵدا دروصدبياث( ،ب) وٍوى پێىَضذ پهًام و
بيرٍههي بگهًههێذ .بهوپێُهيَ ،هبىووى وارٍگهرَى دٍق،
بهصتراو و گرێذراوٍ به ڕادٍي صهرههوجىوَى دٍكهوٍ،
ئهمهظ ئهو واجه دٍصخهبهردٍبێذ ،هه هىوصهر جهواوي
ئهو بىهماًاهه پهًڕٍوبياث ،هه بۆ داڕعخنى دٍقى بااڵو
صهرههوجىو ،لهئارادان" .ئهوٍي گرهگه له الدان و پێىَضخه
پغخگىێ ههخرێذ ئهوًٍه ،مهرج هُِه َهمىو الداهێً
صهرچاوٍي بهرَهمهێىان و دروصخىردوى وێىهي عُعري
بێذ ،بۆٍه پێىَضخه ئهو الداههي هه دٍاللهث له وێىه
دٍواث و وێىه بهرَهم دٍَێىێذ ،لهگهڵ الداهێيى جردا
لێىجُابىرێىهوٍ" .ئازاد ئهخمهد مهخمىد ()42 :0222
جان وۆَين ،بىچُىهي ڕواهُنى خۆي بۆ عُعرٍُهث
لهصهر چهميى الدان دامهزراهذووٍو پێُىاًه ،الدان جاهه
خاڵى جُاههرٍوٍي هێىان عُعرو پهخغاهه ،لهمڕووٍوٍ
دٍڵێذ" :الدان لههێى عُعر جههُا َهڵهًهوى مهبهصخذارٍ.
جا لهڕێگهًهوٍ بگههه ڕاصخىردههوٍواوى جاًبهث به عُعر".
صافُه مدهمهد ئهخمهد ()13 :0212
لهڕاصدُذا ،الدان جاًبهجێتى و خهصڵهجێيى گرهگه ،هه
جۆرێً له ئازادَى و دٍصخىراوٍَى به هىوصهر دٍداث له
هىاهذوى بيرٍواهُذا ،لهمڕووٍوٍو بهبڕواي (لُچ)،
زٍكىردههوٍ له دوو عێىٍدا خۆي دٍهىێىێذً" ،هههمُان
الدان لهڕێضا باوٍواوى زمان ،دووٍمُان زٍادهردوى َههذێ
ڕێضاي هىێ بۆ ڕێضاواوى زمان" .عێرزاد عهبذوڵاڵ كادر
( .)11 :0214ئهمهظ بهو ماهاًه دێذ ،الدان و
خۆههبهصدىهوٍ به َههذێً ًاصاي زماهُِهوٍ ،دٍرفهحى
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هىوصهر دٍداث لهوٍي دٍكهواوى بهو جۆرٍ دابڕێژێذ ،هه
َاوجاي چهمً و بيرٍواوى بێذ و دوهُابُنى و
ئاوٍزمههذًُهههي لههاوٍاهذا ڕٍهگبذاجهوٍ ،ههن به
عێىًٍهوى صادٍي ئهوجۆ ،هه َُچ چێژێيى ئهدٍبى ،له
خىێىذههوٍي دٍق و وێىه عُعرٍُهواهذا ههَێڵێذ.
 2/1پێىٍرو پروضِپهواوى الدان
وٍن پێغتر ئاماژٍي پێذرا ،هردٍي الدان ،گرێذراوٍ به
َهبىووى پێىٍري دًارٍىراوٍوٍ ،جاوٍوى ببێخه پاڵىهرو
لهڕێُهوٍ هردٍهه جێبهجێبىرێذ.
گهر بماههوێذ چهميى (الدان) بهعێىًٍهوى دروصذ و
وٍن بيردۆزێيى هىێى عُعرَى ،مامهڵهي لهگهڵ بىرێذ و
بىهما جُۆرٍُهواوى بچهصپێنرێذ ،پێىَضخه ئهو چىارچێىٍو
صىىرٍ دًارٍبىهًً ،هه له عێىٍو كاڵبى ًههه ئهدٍبُِه
جۆراوجۆرٍوان جُاًذٍواجهوٍ ،مُياهيزم و ههرٍصخهي ئهو
جُاوارٍُهظ ،داهاوى پێىٍرێىه جا پلهو ئاصتى الداهه
عُعرٍُهواوى پێ بپێىرێذ ،لهگهڵئهوٍعذا ،هاجىاهرێذ
پێىٍرێيى ههگۆڕو جێگير بۆ ئهم چهمىه دًارٍبىرێذ،
َۆواري ئهمهظ بۆ ئهوٍ دٍگهڕێخهوٍ ،هه الدان چهمىێيى
ئاڵۆزو گۆڕاوٍَ ،هربۆٍه له ڕواهگهي وۆمهڵێً كىجابخاههي
ئهدٍبى و ڕٍخىهَى جُاوازٍوٍ ،لێُيۆڵراوٍجهوٍو هاصێنراوٍ.
عێرزاد عهبذوڵاڵ كادر ()02 :0214
ههواجه َهبىووى جێڕواهُنى جُاواز لهبارٍي چهميى
الداههوٍ ،دٍبێخه وۆصپ لهبهردٍم دًارٍىردن و
دٍصدىِغاهىردوى پێىٍرێيى گىهجاودا جا بىرێخه بىهماو له
هاصِىهوٍي جاًبهجێتى و خهصڵهجهواوى الداهذا ،پغتى
پێببهصترێذ .ئهمهظ وادٍواثَ ،هر ڕٍخىهگرێً لهصهر
بىهماي جێڕواهُنى خۆيً ،ان گهڕاههوٍ بۆ كىجابخاههو
ڕێبازێيى دًارٍىراو ،پێىٍر بۆ الدان دًارٍبياثَ ،هروٍن
(مىرو)ظ لهبارٍي الداههوٍ دٍڵێذ" :چهمىێيى هاجێگيرو
ئاڵۆزٍ ،بهبهردٍوامى دٍگۆڕێذ و هاجىاهرێذ به ًهن پێىٍري
دًارٍىراو بپێىرێذ" أخمذ دمحم وَط ()102
بۆ همىوهه ،بهالي (ئهرصخۆ)وٍَ ،هر زماهێً هاباوي جێذا
بێذ ،لهصهرووي زماوى ڕۆژاههوًٍه ،بهوٍظ (هاباوَى)
هردووٍجه پێىٍري صهرٍوى ،ههچى (ڕۆالن بارث) چێژو پلهي
صفري هىوصين دٍواجه پێىٍرێيى صهرههوجىو بۆ
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پێىاهههردوى الدان ،بۆ ئهمهظ {بهفري صپى} و{بهفري
ڕٍظ} به همىوهه دٍَێىێخهوٍو بهو جۆرٍ ڕاڤهًذٍواث ،هه
فرێسي ًهههم چێژي جێذا هُِه ،بهوٍي َاوجاي باهگراوهذو
زاهُارٍُهواوى پێغىوي خىێىهرٍ ،بهاڵم فرێسي دووٍم،
ئاماژًٍه بۆ جێىذاوى زماوى ئاصاَى و باو ،ئهوَػ به
دٍرچىون له زاهُارٍُه لهپێغِىهواوى خىێىهر ،بۆٍه َهصذ
به چێژێيى زٍاجر دٍواث جێُذا .بڕواهه :صافُه مدهمهد
ئهخمهد ()02 :0212
بهمپێُه لهبىاري ئهدٍبىاصُذا ،چههذ پێىٍرًٍ هراوههجه
بىهماو له دًارٍىردوى الداهذا بهَههذ وٍرگيراون ،هه بهپێى
كىجابخاههو ڕێبازٍ جُاوازٍوان ،بۆچىوههواهِػ گۆڕاهُان
بهصهردا َاجىوٍ .بهگغتى لهم جىێژٍىهوًٍهدا،
جِغىذٍخهًىه صهر چههذ پێىٍرێيى دًارٍىراو وٍن
بىهماي دًارٍىردوى الدان و لهوَغهوٍ بۆ عُىردههوٍو
ڕاڤههردوى دٍكهوان ،پغدُان پێذٍبهصخين.
 1_2/1پێىٍري زماوى باو
زماوى باو ،ئهو زماهه دٍگرێخهوٍ ،هه ئاخێىٍري زمان بۆ
گفخىگۆو لهًههگهٌغتن لهڕووي (دٍربڕٍنى بيرو گهًاهذوى
پهًام و ئهرهه وۆمهاڵًهجُِهواوى زمانَ.....خذ) ،به
پهًڕٍوهردوى ًاصاو ڕێضا زماهُِهوانً ،اصاواوى
(فۆهۆلۆژي ،مۆرفۆلۆژي ،صُيخاهط و واجا) بهوارٍذێىێذ،
بهوٍظ دروصخهو دٍربڕراوي زماهيى واجا_ڕاصذ و
ڕێسمان_دروصذ بهرَهمذٍَێىێذ.
دٍعێذ زۆرٍىهي واث ،وعهوان له زماوى ئاصاًُذا به
هڕۆههواجاو چهمً و واجا فهرَههگُُهههًاههوٍ بهواربێن،
وێڕاي ئهو دٍربڕراواههي مُخافۆرًًٍ ،اخىد ئاخێىٍري زمان
لهڕێى بهوارَێىاوى پڕاگماجُىُُاههي زماههوٍ ،بهخغىهَى و
هاڕاصخهوخۆ ،مهبهصخهههي دٍگهًههێذ.
جُاواز له زماوى ئاصاَى باو ،له زماوى عُعرٍذا ،عاعير
َههذێىجار وعهو لێىضُمهوان به َهمان واجا بىهڕٍجُِه
فهرَههگُُهههًاههوٍ بهوارهاَێىێذ ،بهڵيى بهپێى
پێىَضخيى عُعرٍهه ،وعهو دٍربڕراوٍوان بۆ واجاي دًىهو
به مهبهصخهوٍ بهواردٍَێىێذً" .ههێً لهو پێىٍراههي ،هه
لهالًهن ڕٍخىهگراههوٍ بۆ الدان داهراوٍ ،برٍدُه له پێىٍري
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زماوى باو ((زماوى ئاصاَى)) ،چىهىه دوورههوجىهوًٍهوى زۆر
لههێىان ئهم زماههو زماوى عُعرٍذا بهدي دٍهرێذ" عێرزاد
عهبذوڵاڵ كادر ()01 :0214
َهر لهوڕووٍوٍ ،ئاعىراًه زماوى ئهدٍبِػَ ،هڵگري
وۆمهڵێً جاًبهجمههذَى دًارٍىراوي خۆٍهحى ،هه
دٍجىاهرێذ بهَۆٍاههوٍ مهبهصخه عاراوٍههي هىصهر/
عاعير وێىابىرێذ ،به واجا "زماوى ئهدٍبى خاوٍوى وۆمهڵێً
خاصُهحى دًارٍىراوٍ ،هه بهَۆٍاههوٍ له زماوى ئاصاَى
جُادٍهرێخهوٍ ،دٍربڕٍىِػ لهم زماههدا چاالوى زٍاجرٍ لهو
دٍربڕٍىهي هه له زماوى ئاصاًُذا َهًه ،چىهىه جگه له
دٍربڕٍنى واجا بىجُهههي خۆي ،ئاماژٍ به الًهوى
ههبُنراوَػ دٍواثَ ،هروٍَا الًهوى َهڵچىون و
خهًاڵىردهِػ دٍگرێخهوٍ ،ههچى دٍربڕًٍ له زماوى
ئاصاًذا جهنها ئاماژٍ بهو واكُعه دٍواث هه ڕاصخهوخۆ
لهبهرچاوماهه" پهخغان عهلى ()03 :0222
عاًاوى گىجىه ،زماوى عُعرَى ،هابێذ َهمان زماوى
ئاخاوجنى ڕۆژاههي كضهپێىهري زمان بێذَ ،هروٍن
(ئهرصخۆ)ظ جهختى لهصهر دٍواجهوٍ .له ئاخاوجنى
ئاصاًُذا ،ئاخێىٍر لهو عخاهه دٍدوێذ ،هه له واكُعذا
َهن و لهڕێى پهًىٍهذَى ئاماژٍبههذًُهوٍ ئاماژًٍان
پێذٍواثَ ،هرٍهن لهو وعاههظ ،به جهواوي
زاهُارٍُهواهُاههوٍ له ئاوٍزي ئاخێىٍردا َهن و َهڵگيراون،
بۆٍه كضهههر به ئاصاوى دٍصتى پێُاهذٍگاث و گىێگرَػ
له پڕۆصهي لێىذاههوًٍاهذا ،له واجاههًان دٍگاث ،بهاڵم له
زماوى عُعرٍذا ،عاعير َهوڵذٍداث بهجۆرێيى دًىه
مامهڵه لهگهڵ وعهو َێما زماهُِهواهذا بياث و بُاهياجه
ههرٍصخهي زماوى عُعرَى ،بهجۆرێً "ئهو زماهه
عُعرٍُهي وعهي هاباوي جُا بهواربێذ ،بهرزي و
عيۆمههذي جێذاًهو له صهرووي ئاصتى زماوى ڕۆژاههًه،
مهبهصذ له بهوارَێىاوى (وعهي هاباو) ،وعهي خىازراو و
وعهي داڕێژراو و َهر عدێيى جرٍ ،هه له زماوى ئاصاَى
بهدٍربێذ" ئهرصخۆ (َ ،)22 :0224هر لهمبارًٍهوٍ،
(وىٍيخلُان) ،جُاوازَى هێىان ئهو دوو جۆرٍ زماههي ،به
جُاوازَى هێىان جهصخهًهوى زٍىذوو و جهصخهًهوى
بێگُان ،دٍرخضخىوٍ .بڕواهه :اخمذ دمحم وَط ()20 :0220
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َههذێً له هىوصهران جههاههث واردٍههن لهصهر
دٍرخضخنى جُاوازَى لههێىان زماوى عُعري و زماوى
پێىٍرَغذا .بۆ همىوهه (جىرجاوى) ،گرهگيى به هِغاهذاوى
جُاوازَى هێىان زماوى عُعرو زماوى پێىٍر دٍداث و گرهگيى
زماوى عُعر دٍردٍخاثَ ،اوواث جُۆرٍواوى زماوى عُعرَى
َاوچهرخِػ ،باًهخُان پێذاوٍ .هاوبراو صىىري جُاوازَى
هێىان ئهو دوو زماهه دٍصدىِغاهذٍواثَ ،هروٍن ئاصتى
جُاوازَى لههاو خىدي زماوى عُعرَغذا دٍردٍخاث .بۆ
ئهمهظ ،پێُىاًه زماوى پێىٍر ماها بهخغه ،لهبهرامبهردا
زماوى عُعر ،ماهاي ماها دٍبهخغێذَ .هروٍَا زماوى پێىٍر
باهگراوهذي زماوى عُعرٍُه ،بۆٍه له زماوى عُعرٍذا
دٍبێذ لهگهڵ بىچُىهههًذا مامهڵهبىهًً .بڕواهه :طراد
الىبِس ي ()30 :0224
ئهگهرچى دٍگىجرێذ هردٍي الدان له زماوى ئاصاَى_باو،
ئهو ڕٍفخارًٍه ،هه جاًبهجمههذي و خهصڵهحى عُعرٍُهث
به دٍق دٍداث .جان وىًَ ،ث :اخمذ دروَػ (:1222
 ،)12لهگهڵئهوٍعذا ،ئهو بۆچىوهه صهبارٍث به
پهصىىردوى هردٍي الدان وٍن َۆو ڕٍفخاري پێذاوى
عُعرٍُهث بهعێىًٍهوى ڕٍَا ،جێگهي صهرهج و جێڕاماهه،
چىهىه مهرج هُِه َهمىو الداهێً له زماوى باو،
عُعرٍُهث به دٍق ببهخغێذ ،بهڵيى عُعرٍُهحى دٍق
وابهصخهي وۆمهڵێً پێىداهگى واجاَى و ئِضخاجُىيى
دًارٍىراوي جاًبهث به خۆٍهحى ،بهاڵم دٍعێذ بۆچىوهههه
بهَۆي جىاهاو دٍصهاڵحى عاعيرو وارامهَى له بهوارَێىاوى
وعهوان بهجۆرو واجاي دًىهو بهپغدبهصتن به
َىههرٍواوى ڕٍواهبێژَى ،صهرچاوٍي گرجبێذ ،به عێىًٍهن
له زماهه عُعرٍُهههدا "وعه له هاوٍڕۆوى باو بهجاڵ
بياجهوٍو به هاوٍڕۆوى هاباو جهژي بياث و بهعێىًٍهوى جازٍ
بهواري بێنً" .خمه ههرٍم عارف ()03 :0223
ئهم پێىٍرٍي دًارٍىردوى الدان لهالًهن هىوصهران و
ڕٍخىهگراههوٍ ،بىوٍ جێى مغخىمڕو ڕووبهڕووي ڕٍخىه
بىوٍوٍ ،لهو ڕووٍوٍ ،هه پێُاهىابىو زماوى عُعرَى ،دٍبێذ
َاوجاي زماوى ئاخاوجنى ئهمڕۆو صهردٍمى بهرَهمهێىاوى
دٍكههه بێذ ،ئهوواث زماوى ئاخاوجنى ئهمڕۆ پهًىٍصذ به
ًاصاو ڕێضا زماهُِهواههوٍ بىرێخه پێىداهگى َهڵضههگاهذوى
دٍقى عُعري و صىىورو مهوداواوى دٍقى عُعرَى ،پێ
دًارٍبىرێذ.
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 0_2/1ڕٍگهزي خىێىهر پهًىٍصذ به الداوى زماهُِهوٍ
ئاعىراًه َهر دٍكێيى ئهدٍبى ،خاوٍوى س ً ڕٍگهزي
صهرٍهُُه ،هه (هىوصهر ،دٍق ،خىێىهر)نَ .هرٍهن لهم
ڕٍگهزاههظ ،خهصڵهث و جاًبهجمههذَى و بهَاي خۆي
َهًه ،هه بهَاي َهر ًههێىُان بهپێى كىجابخاههو
ڕێبازٍوانً ،اخىد صهردٍمهوان ،گۆڕاهُان بهصهردا دێذ.
له ڕێبازو كىجابخاهه ڕٍخىهًُهواوى صهدٍواوى ڕابردوودا،
ڕٍگهزٍواوى (هىوصهر ،دٍق) زٍاجر باًهخُاهپێذراوٍو وٍن
ڕٍگهزي صهرٍهيىَ ،هژمارهراون ،بهاڵم لهم صااڵههي
دواًُذا ،چهميى (خىێىهر /وٍرگر) ،زۆرجر جهختى خراوٍجه
صهرو هراوٍجه چهقى صهرٍهيى و وارا لهبىاري
َهڵضههگاهذوى دٍقى ئهدٍبُذا.
لهجُۆري ڕٍخىهَى هىێذا ،بهجاًبهث له جُۆري
وٍرگرجىذا ،گرهگيى زٍاجر به خىێىهر دراوٍ ،بهجۆرێً
خىێىهر پێىٍرێيى صهرٍهُُه له دًارٍىردن و
جُاهردههوٍي الداههواهذا ،لهگهڵئهوٍعذاَ ،همىو
خىێىهرێً هاجىاهێذ الداههوان دًارٍبياث ،چىهىه الدان
هردًٍهوى لێڵ و جهمىمژاوي و هائاصاًُه ،بۆٍه پێىَضخه
خىێىهر پێغِىهًهوى دٍوڵهمههذي زاهُاري َهبێذ لهبارٍي
ڕێبازٍ ئهدٍبُِهواههوٍ و عارٍزاي الًهوى زماوى و
وۆمهاڵًهحى و صهردٍمى هىوصُنى دٍكههه بێذ .بڕواهه:
صافُه مدهمهد ئهخمهد ( .)02_02 :0212ئهم
باهگراوهذٍ بهَێزٍي خىێىهرً ،ارٍذًٍذٍداث له دًارٍىردن
و جُاهردههوٍي زماوى عُعري له زماوى باو بهپێى صهردٍم
و كۆهاغى چىُنى وێىهي عُعري و بهرَهمهێىاوى دٍكههه و
دواجارَػ ،دٍصدىِغاهىردوى جۆري ئهو الداهاههي،
عاعير له َهرٍهن له ئاصذ و پێىهاجه جُاوازٍواوى زماهذا،
جێبهجێُىردوون.
ئهوٍي گرهىه بگىجرێذ ،هىصهر چهميى الدان
لهچىارچێىٍي دٍكێيى ئهدٍبُذا بهرجهصخهدٍواث و
خىێىهرَػ َهر لهصهر ئهو دٍكه بڕٍار لهصهر جۆرو
چۆهُهحى الداههوان دٍداث ،بۆٍه دًارٍىردوى چهمىهههي
بهگغتى و له بىاري ئهدٍبِغذا بهجاًبهحى ،وارێيى
جاڕادًٍهن دژوارو كىرصه .صافُه مدهمهد ئهخمهد
( .)2 :0212ههواجه خىێىهر دٍورێيى وارٍگهري له
دٍصدىِغاهىردوى جۆري الداههواهذا َهًه ،ئهمهظ
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مهرجى َهبىووى باهگراوهذو پێغِىهًهوى مهعرٍفى و
ئهدٍبيى زٍهگين بهصهر خىێىهردا دٍصهپێيێذ ،جاوٍوى
َاووارو ًارمهجُذٍر بێذ له لێىذاههوٍي وۆدٍواوى
هىوصهرو گهٌغتن و درهىردن بهو واجا عاراواههي لههێى
مهوداي دٍكذا َهن و بهَۆٍاههوٍ مهبهصتى هىوصهر
دٍردٍخرێذ .لهمبارًٍهعهوٍ ،چههذ جۆرێً خىێىهر َهن
(خىێىهري ئاصاَى ،خىێىهري زٍرٍن ،خىێىهري بلُمهث)،
هه َهر ًههێىُان بهپێى زاهُارَى و ئهزمىووى خىێىذههوٍي
خۆي ،لهگهڵ دٍكه جۆراوجۆرٍواهذا وارلُىذٍواث و بهپێى
ئهو بڕٍ زاهُارٍُهي َهًهحى ،دٍكهوان عُذٍواجهوٍو
ڕاڤهًاهذٍواث ،لهمهوٍ جێگهٌغتن و گهٌغتن به
زاهُارٍُهواوى هاو دٍق ،بهپێى جۆرٍ پۆلێىىراوٍههي
خىێىهر ،دٍگۆڕێذ .جێى باصه ،جۆري صێُهم لهَهردوو
جۆرٍههي جر زٍاجر جىاهاي جێگهٌغتنً ،ان لێىذاههوٍي
وۆدٍواوى هاو دٍقى َهًه ،بهوٍظ خىێىهري بلُمهحى دٍق،
َهمِغه دٍبێذ به ڕٍگهزێيى صهرٍهيى دٍكههه،
بهجاًبهحى ئهو واجهي ،هه ڕٍخىه له دٍكههه دٍگرێذ و
دٍجىاهێذ له ئههجامى لێىذاههوٍو ڕاڤههردههوٍ،
داَێىاهێً بهرَهمبهێىێذ.
َهر لهمڕووٍوٍ ،ماالرمێ (1222_1240ز) پێذاگري
لهصهر هاڕوووى و لێڵى هردووٍو لهبارًٍهوٍ دٍڵێذ" :عُعر
پاهىهًهن هُِه بۆ جهمبهاڵن و خهوجىوان ،بۆٍه پێىَضخه
لهصهر خىێىهر خۆي ماهذوو بياث و ڕٍهج بذاث له
جىێژٍىهوٍو گهڕان جا دٍگاث به لێىههڵىٍعاهذههوٍي
ڕٍمسٍوان و هاڕوووى له َۆهراوٍههدا ...عُعرٍواوى ماالرمێ
دٍرگاي دڵىُاَى لهصهر خىێىهر عياهذ ،پاڵى ها بهرٍو
جيهاوى صهرصامى و صهبرو صهمهرٍَى و هامۆبىون"
عێرزاد عهبذوڵاڵ كادر ( .)03 :0214بهمپێُه ،پێىَضخه
خىێىهر خاوٍوى ئهزمىون و وارامهَى ههس ى و خىدي بێذ،
جاوٍوى جىاهاو دٍصهاڵحى زماهيى َهبێذ ،بهجۆرێً (أ)
لهالًهههوٍ فهرَههگى وعهَى بهَێز بێذ و خاوٍوى
صهلُلهًهوى بهرزي زماوى بێذ ،جاوٍوى له واجاي
صُماهدُيى و فهرَههگيى وعهو دٍربڕراوٍوان جێبگاث،
ئهمهظ ًارمهجُذٍداث له هاصِىهوٍي جۆرو ئاصذ و
ڕێژٍي الداههواهذا( .ب) لهالًهوى دًىهعهوٍ ،جىاهاي
عُىردههوٍو ڕاڤههردوى دٍكه عُعرٍُهواوى َهبێذ،
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ئهوَػ لهڕێى دًارٍىردوى ئهو الداهاههوٍ ،هه هىوصهر به
مهبهصذ و بهعێىًٍهوى ئاڵۆزو به زماوى ئاماژٍو ڕٍمس،
دٍق و وێىه عُعرٍُهواوى ،پێ چىُىن.
بهڵگهههوَضخه ،ئهگهرچى ئاخێىٍري زمان له
بهوارَێىاوى زماهذا بهعێىٍ باوٍههيَ ،ههذێىجار
مُخافۆڕٍاههً ،ان بهعێىٍي وۆدو به مهبهصخهوٍ زمان
بهواردٍَێىێذ ،بهاڵم زۆرٍىهي واث و بهجاًبهث له
دٍربڕٍنى واكُعُُاههًهو فهڕمُذا ،زماوى ئاخێىٍر َهڵگري
چهميى صُماهدُىُُه ،چىهىه زٍاجرو زۆرجر مهبهصذ
لهگهًاهذوى بيرو پهًامى ئاخێىٍرٍ ،ئهمهظ وا دٍواث
ئهمجۆرٍ زماهه ڕوون بێذ و بهوٍظ (وارٍگهرَى ئهوجۆ
لهصهر گىێگرً ،ان خىێىهر دروصدىهواث) بڕواهه :خاهساد
عهلى كادر ( ،)24 :0224ههچى بهپێچهواههوٍ گهر
صهرهجبذًًٍ ،زماوى عُعرَى ،زماهێيى لێڵ و
جهمىمژاوٍُهو پێىَضذ به عُىردههوٍو ڕاڤههردوى زٍاجر
دٍواث .الدان عياهذوى ًاصاي ڕێسمان و ًاصاي واجاصازي
ًه بۆ پێىهێىاوى پهًىٍهذي هىێى هێىان وعهوان و
دٍرچىوهه له عێىازي ئاصاَى زمان و دروصذ هردوى زماوى
عُعري زٍىذوو هه صهرهجى خىێىهر ڕابىێغێذ و واري
جێبياث .بڕواهه :هاز ئهخمهد صهعُذ ( ،)2 :0212ههواجه
گرهگه ئاماژٍ بهوٍ بذرێذ ،هه زۆرٍىهي واث عاعير
الداههوان لهڕێى بهزاهذوى وۆث و مهرجهواههوٍ
جُبهجێذٍواث ،بهجاًبهث ئهو الداهاههي لهم
جىێژٍىهوًٍهدا جِغىُاهذٍخهًىه صهر ،بهوٍظ بهزاهذوى
وۆث و مهرجهوان ،بهرجهصخهههرو لهوٍعهوٍ
بهرَهمهێىهرً ،ان بىهُادههري وێىهو دٍقى عُعرًٍ
(بڕواهه :بهش ى دووٍمى جىێژٍىهوٍهه).
ڕووهىردههوٍواوى صهرٍوٍ ئهوٍ دٍگهًههً ،زماوى
عُعرَىَ ،هڵگري ئهو مهرجهًه ،هه لُىً و ڕاًهڵى واجاَى
لههێىان زماوى دٍق و خىێىهردا دروصدبياث ،بهجۆرێً
دٍقى عُعرَى لهو ئاصخهدا بێذ ،هه خىێىهر بذوێىێذ و
وێڵى پغىىين و گهڕان به دواي ماها عاراوٍواهُذا بياث ،جا
بخىاهێذ پهي بهو الًههه َىههري و ئِضخاجُىُُاهه بباث،
هه لههێى دروصخهي دٍقى عُعرٍذا بىوهُان َهًه،
ئاعىراعه "جا ڕێژٍي الدان زۆرجرو بهرزجر بێذ ،وارٍگهرَى
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زماوى عُعرَى زٍاجر دٍبێذ" دمحم رضا املبارن (:1223
 ،)011ئهمهظ وٍن ًههێً له بىهماو پێىٍرٍوان بۆ
دروصخىردن و بهرَهمهێىاوى دٍقى عُعرَى ،دادٍهرێذ.
 4/1جۆرٍواوى الدان و زماوى عُعرَى
الداوى زماوى ،له َهمىو ئاصخهواوى زمان (دٍهگ ،وعه،
ڕصخهو واجا)دا ڕوودٍداث ،بهجۆرێً له َهر ًههێىُاهذا،
جێبهجێىردهُان پهًىٍصخه به وۆمهڵێً پروضِپ و
بىهماي دًارٍىراوٍوٍ .لهمڕووٍوٍ ،ئهخمهد مدهمهد
ڕٍعُذ ميرٍ ( ،)21 :0212بهگغتى ئاماژٍ به دوو جۆر
الدان دٍواث ،ئهواهِػ (أ) الداوى دٍرٍوى ،بهًههگهٌغخنى
عُعرو پهخغاهه ،لهو ڕووٍوٍ ،هه َهردووهُان خاوٍوى
َهمان پڕۆژٍي وارهامهًين( .ب) الداوى لۆژٍيى ،برٍخُِه له
جێگۆڕهێى وعهَىً ،ان َاجنى وعهي هامۆو جازٍ ،هه
پێىَضخه لهڕێگهي پێىٍرێيى لۆجُىيى جيهاهيى
َهصدُارٍُهوٍ بێذ ،بهپێچهواههوٍ الداهههه به هێگهجُڤى
دٍمێىێخهوٍو دووردٍههوێخهوٍ له وارهامه ئِضخاجُيى و
دٍربڕٍىه واجاًُهوان.
َهر لهم ڕواهگهًهوٍ ،مدهمهد مهعروف فهجاح
( ،)402_412 :0212جۆرٍواوى الداوى زماوى بۆ عهظ
جۆر پۆلێىىردووٍ ،ئهواهِػ (الداوى وعهَى (لێىضُيى)،
الداوى ڕێسماوى ،الدان له زارو زمان ،الدان له هىوصِىهوٍي
ئاصاَى ،الداوى واجاَى ،الدان له عێىازدا)َ ،ههذێً لهم
جۆراهه ،له دٍكه عُعرٍُهواوى (ههژاڵ ئهخمهد)دا
جێبهجێىراون و هراوههجه بىهماي بهرَهمهێىاهُان ،هه
دواجر ئاماژًٍان پێذٍدرێذ و به همىوههو بهڵگهي
عُعرٍُهوٍ ،دٍخرێىهڕوو.
وٍن پێغتر ڕووهىراًهوٍ ،زماوى عُعرَى ،له زماوى
ئاصاَى_باو جُاوازٍ ،بهجۆرێً له زماوى عُعرٍذا،
َههذێىجار وعهو لێىضُمهوان دوور له واجا فهرَههگى و
صُماهدُىُُهههًان بۆ واجاي جرو بۆ مهبهصتى عُعرَى
بهواردٍَێنرێًَ ،هروٍن َههذێىجارَػ به َهمان واجاي
فهرَههگيى خۆٍاههوٍ بهواردێً.
له لێيۆڵُىهوٍ ڕٍخىهًُهواهذا بهجاًبهحى ئهواههي
لهبارٍي بيُاحى عُعرٍوٍ ئههجامذراون ،زماوى عُعرٍُان به
Page 01

ڕٍگهزێيى صهرٍهيى پێىهاجهي عُعري داهاوٍ ،لهبهرئهوٍي
زمان وٍن دًاردًٍهوى َىههري ،ڕۆڵى وارٍگهرو بيُاجىهر
دٍگێڕێ له َهًىهلى عُعرٍذا واجا لهڕووي فۆڕمهوٍ،
َهروٍَا بهَۆي ئهو بهَاو ڕٍَههذاههي وعه له عُعردا
َهًهحى ،ئهوٍهذٍي جر مهصهلهي زماوى عُعرَى گرهگى
الي ڕٍخىهگران پهًذاهردووٍو بۆجه َۆي صهرَهڵذاوى
چههذٍَا جُۆرَى بهههڵً لهم بارًٍهوٍ .صامان عيززٍدًً
صهعذون ()020 :0212
َهر لهمڕووٍوٍو پهًىٍصذ به زماههوٍ ،ئاماژٍ بۆ ئهوٍ
دٍهرێذ ،عُعر ئهو زماهه ئاصاًُهي مُللهجه ،بهاڵم
صهرلههىێ لهداًً دٍبێخهوٍو بههێى فلخهرٍواوى خهًاڵ و
صۆزو َهصذ و ههصخذا دٍڕواث و خۆي له بهرگێيى
جىاهترو جاًبهجمههذجر هِغان دٍداث هه جُاوازٍ له بهرگ
و ڕٍهگى پێغىوَ .اوژًٍ صڵێىٍ عِضا (.)42 :0222
لهالًهوى جرٍوٍ گرهگه ئهوٍظ بگىجرێذَ ،همىو ههصێً
له صُدري گۆڕًٍ و ڕێىخضتن و بارگاوٍىردوى بهصۆزو
َهصذ و ههصذ و خهًاڵ هازاهێذ ،جهنها عاعيرٍوان
ههبێذ دٍجىاهً ماهاي هىێ به زمان ببهخغً و لهپغذ
َهر وعهًهههوٍ چههذًً ماهاو مهفهىوم و مهبهصذ چڕ
بىهههوٍ .بڕواهه :صهرچاوٍي پێغىوَ .هروٍن (لهجُف
َهڵمهث)ٌػ لهمبارًٍهوٍ دٍڵێذَ" :همىو ههصێً
دٍجىاهێذ بڵێ باران دٍبارێذ ،ئهمه ئاخاوجيێيى ئاصاًُه،
بهاڵم هه دٍڵێينَ :هورٍوان داًاهه جرٍلهي پێىههين ،و
بهرپێى خۆٍان گىڵڕێژ هرد ئهمه دٍربڕٍيێيى عاعيراههًهو
وعه ئاوصىردهه به ئهفضاههو ئێضخاجُياو وێىهو وىدٍجا
هردهێىه بهصهر واجاي باو و بهوارَێىاوى باوي وعهدا"
باووى ميرۆژ ()132 :0220
لهالًهوى جرٍوٍ ،بهر له َهمىو عدێً الدان پهًىٍصخه
به چهمىه عێىازي و ڕٍخىهَى و زماههواوى و
ڕٍواهبێژًُهواههوٍ( ،وۆَين) ،هه ڕٍخىهگرێيى پڕۆفِغىاڵى
الداهه ،دٍڵێذ عُعرٍُهث بهبێ الدان ،وارێيى الصههگه،
بهوپێُهي عُعرٍُهث پغذ به الداوى زماوى و دٍربڕٍىهوان
دٍبهصخێذ .له َهمان واجِغذا عُعرٍُهث خۆي لهزمان و
دٍربڕٍىه ئاڵۆزو جهمىمژاوٍُهواهذا دٍبُيێخهوٍ ،هه الدان
فاهخهرێيى َهرٍ صهرٍهيى ئهم پڕۆصه ئاڵۆزًٍهَ .هروٍَا
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الدان به واري گىاصدىهوٍي بىهُادٍ صادٍوان بۆ بىهُادٍ
كىوڵهوان َهڵذٍصخێذَ .هر لهبهر ئهمهظ الدان
دٍجىاهێذ دٍصدىِغاوى ئِضخاجُياو دٍربڕٍىهواوى دٍق
بياث و لێرٍعهوٍ جُاوازٍُهوان لههێىان دٍكێيى ئۆرجُىاڵ
و هائۆرجُىاڵ بهدٍردٍههون .زاَير لهجُف ههرٍم ،هُان
ههوعيروان مهصتى ()122 :0213
 .0جۆرٍواوى الداوى زماوى له ئهزمىووى عُعرَى (ههژاڵ
ئهخمهد)دا
 1/0جۆرٍواوى الداوى زماوى
له بهش ى ًهههمى ئهم جىێژٍىهوًٍهدا ،بهگغتى
جِغىخراًه صهر زماوى ئاصاَى_باو و بهراوردهردوى لهگهڵ
زماوى عُعرٍذا( .الدان له زماهذا ،ڕۆڵێيى گرهگ دٍگێڕێذ
له دروصخىردوى ئهو هامۆٍُه پێىَضخهي ،هه دٍبێذ له
زماوى عُعرٍذا بىووى َهبێذَ ،هروٍَا دٍبێخه ًههێً له
خاڵه جُاههرٍوٍواوى هێىان زماوى عُعرو زماوى ئاصاَى
خهڵيى جر) .ئهخمهد مدهمهد ڕٍعُذ ميرٍ ()21 :0212
لهم بهعهدا ،باًهخ به دًارٍىردوى جۆرٍواوى الداوى
زماوى دٍدرێذ ،وٍن پێىٍري بهرَهمهێىاوى دٍقى عُعرَى
بااڵ .لهمڕووٍعهوٍ ئهو جۆراههي الدان ،هه
دٍصدىِغاهذٍهرێً ،له دٍكه عُعرٍُهواوى (ههژاڵ
ئهخمهد)ٌوٍ همىوههًان بۆ دٍَێنرێخهوٍ .صهعُذ فاروق
ًىصف ( )24_22 :0211بۆچىووى واًه ،پهًىٍصذ به
زماههوٍ الدان (ماهذووهردوى زماهه ئهمهظ جۆرٍ چێژێيى
جاًبهحى و دٍربڕٍيێيى چاوٍڕوان هههراو به دٍكههه دٍداث،
ئاماهجى هىصهرَػ لهم وارٍ جههُا بۆ بهخغُنى جىاهياري
َىههري دٍكهههًه).
 0/0جۆرٍواوى الداوى زماوى له عُعرٍواوى (ههژاڵ
ئهخمهد)دا
 1_0/0الداوى ڕێسماوى
الداوى ڕێسماوى ،الداهه له ًاصاو ڕێضا ڕێسماهُِهواوى
زماهێيى دًارٍىراو ،هه بهگغتى بۆ َهردوو ئاصتى
(مۆرفۆلۆژي و صُيخاهط) پۆلێىذٍهرێًَ ،هربۆٍه
ئهمجۆرٍ الداهه بهپێى ههرٍصخهو داجاواوى ئهم دوو ئاصخه،
دًارٍذٍهرێً.
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 1_1_0/0الدان له وعهي باوي فهرَههگى
وعهي فهرَههگى ،ئهواههن ،هه به واجا
صُماهدُىُُهههًاههوٍ له فهرَههگذا جۆمارهراون ،ئهم
وعاهه لهصهر بىهماي ًاصا زماهُِهوان و بهجاًبهث به
پهًڕٍوهردوى ًاصاواوى مۆرفۆلۆژَى وىردَى ،بۆ واجاي هىێ
بهرَهمهێنراون (َهڵگىێسراون ،لهًههذراون) .ئهمجۆرٍ
واجاًه به (واجاي َۆعهوى)ظ هاودٍبرێذ .بڕواهه :دمحم
معروف فخاح ( ،)131 :0211واجاي فهرَههگيى ئهم
وعاهه ،دٍجىاهرێذ لهڕێى دًارٍىردوى هِغاهه
واجاًُهواهُاههوٍ دًارٍبىرێً ،بۆ همىوهه وعهي /بهرد/
خاوٍوى هِغاههواوى [ +بێگُان + ،بهرجهصخه + ،ڕٍق- ،
خىاردن]ٌ.
وێڕاي َهبىووى ئهم وعاهه له فهرَههگى عاعيردا وٍن
َهر ئاخێىٍرێيى جري زمان ،عاعير َهوڵذٍداث َههذێً
وعهو لێىضُمى هىێ به واجاي هىێىٍ دروصدبياث ،بهوٍظ
وعهي َهڵگىێسراوً ،ان لێىذراوي هىێ دادٍَێىێذ ،هه
بهَۆي پڕۆصهي الداههوٍ له بهعێً له واجا
صُماهدُىُُهي وعه ،بهرَهمذێً ،لهڕاصخِغذا الدان له
وعهي باوي فهرَههگى ،هه له ئاصتى مۆرفۆلۆژٍذا
ڕوودٍداث ،بهجۆرێً له الداوى ڕێسماوى ،دادٍهرێذ .جێُذا
وعه داَێنراوٍ هىێيان زادٍي بيري عاعيرن ،بۆٍه دٍبىه
بهعێً له فهرَههگه عُعرٍُهههي و چهمىه
عُعرٍُهواهُان پێذٍردٍبڕرێذَ ،هروٍن دٍعێذ وعهي
صهرهجڕاهێػ بً و وارٍگهرَى زۆرٍان لهصهر بهَێزَى
ڕصخهو دٍربڕراوٍواوى هێى وێىهو دٍكه عُعرٍُهوان َهبێذ
و دواجارَػ وارٍگهرَى بيرَى لهصهر َسري خىێىهر
بهجێبهێڵً.
()1
گىڵهباخسادًٍهن هه ميهرٍباهترًً دڵى
لهژێر كاجێيى صادٍدا َهڵگرجبىو
كۆپچهًهوى صهر ڕۆحى هردٍوٍو
به بۆوێ لهخۆظ جێپهڕێذ
پێى وجم باوٍڕبهێىه
مهوالها ،ئهمهجا
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دواجر زاهُم ئهو گىماهسادٍو
عُعر زادٍعه
بۆٍه لههێىان دوو بۆٍيباخذا
صهرگهرداههو
له مً ئهپرصێذ وامهًان جىاهترٍ!
()212_213 :0223

ههژاڵ ئهخمهد

له همىوههي ()1دا ،وعهواوى /گىڵهباخسادٍ ،گىماهسادٍ،
عُعر زادٍ /لهصهر بىهماي وعه فهرَههگُُهواوى
/عازادٍ ،بهگسادٍ /و به پهًڕٍوهردوى ًاصا
مۆرفۆلۆژٍُهواوى زماوى وىردي ،داڕێژراون و واجاي
جُاوازٍان بهرَهمهێىاوٍ ،هه به داَێىان دادٍهرێً،
داَێىاههههظ ،بۆ جُاوازَى فُچهرٍ واجاًُهواوى بىاغهوان
دٍگهڕێخهوٍ ،بهجۆرێً بىاغهي وعهواوى /عازادٍ،
بهگسادٍ+[ /مرۆڤ]ن ،ههچى له وعه داَُنراوٍواوى
/گىڵهباخسادٍ ،گىماهسادٍ ،عُعر زادٍ/دا ،بىاغهوان
َهڵگري فُچهري [ -مرۆڤ]نَ ،هر ئهوٍظ الداهه
وعهًُهههي له بهوارَێىاوى باو ،دروصخىردووٍ.
()0
وىا وجىودي جُاوازي َهًه لههێىان
رووهاهبيرو جارٍىبيردا
وىا وجىودي لهًهن چىون َهًه لههێىان
ئاصماهه زٍمُيُهوان و زٍمُىه ئاصماهُهواهذا؟!
ئهخمهد ()412 :0223

ههژاڵ

له وۆپله عُعري ()0دا ،وعهي /جارٍىبير /بهعێىٍي
ئههالۆژي و لهصهر بىهماي وعهواوى /ڕووهاهبير،
ڕۆعيبير /بهرَهمهێنراوٍ ،هه واجاههي پهًىٍصذ به
فُچهرٍ واجاًُهواهُِهوٍ له واجاي فهرَههگيى وعهواوى
/ڕووهاهبير ،ڕۆعيبير /جُاوازٍ ،بهوپێُهي له /ڕووهاهبير،
ڕۆعيبير/دا ،واجاي وعهوان ئهرێنى_پۆزٍجُڤ_ن و َهر بهو
واجاًهعهوٍ له ئاوٍزي ئاخێىٍردا َهڵگيراون،
بهپێچهواههوٍ ،واجاي وعهي /جارٍىبير /واجاًهوى ههرێنى
_هێگهجُڤ_ي َهًهو َهر بهو چهمىهعهوٍ لههاو
دٍكهههدا بهرجهصخه بىوٍ .گرهگه ئهوٍظ بگىجرێذ،
وعههه ههبىوٍجه وعهًهوى باوي هێى فهرَههگ ،بهڵيى
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وٍن وعهًهوى داَێنراوي هىێ له دووجىێى فهرَههگه
عُعرٍُهههي عاعيردا بىووى َهًهو مهبهصدێيى
دًارٍىراوي گهًاهذووٍ ،هه هاڕاصخهوخۆ ئاماژًٍه بۆ مرۆڤى
بێئاگا له ڕٍوحى ڕۆعيبيري و هراههوٍي وۆمهڵگا لهڕووي
وۆمهاڵًهحى و جێىغياهذوى وۆث و ههرٍخه باوٍواوى
وۆمهڵهوٍ ،بهمپێُه (زمان ڕێگهي ئهوٍ دٍداث ،هه جان له
واكُع َهڵبێذ و َهصذ و ئارٍزوو و َهڵچىووى خۆي له
كاڵبێىذا دابڕێژێذ ،بهوٍي زماهێيى جاًبهث به خۆي
دروصدبياث و جێُذا له ًاصاو ڕێضاواوى زمان البذاث،
چىهىه ًاصاواوى زماوى ئاصاَى ،دٍبىه وۆث لهڕێى داَێىاوى
عاعيردا) عهبذولىاخُذ مىعير دزٍَى ()40 :0223
()2
لهمردن مۆڕ ئهبمهوٍ
وٍن ڕاپهڕًٍ
بهصهرصاميى ئهڕواهمه عهَُذصخاوى زێذٍههم
ههخهوٍ ههخهون بِىين!!
به بهرچاوي ڕۆخمهوٍ
جهرمى وىڕٍههم ئهخههه بيري ههوعاوى جابىوث و
به عاهه ڕٍكهڵهواهُان َهڵُذٍگرن
ههژاڵ ئهخمهد
()12 :0223
()4
ئاَـ  ...خۆزگه ئاو فرۆعهوان
گىڵفرۆظ بىوهاًه
بۆئهوٍي بخىاهم بژٍم.
ئاَـ  ...خۆزگه دڵفرۆعهوان
عهڕفرۆظ بىوهاًه
بۆئهوٍي چى دي باوٍڕٍان پێىهههم.
()111 :0223

ههژاڵ ئهخمهد

ههژاڵ ئهخمهد له وۆپله عُعري ()2دا وعهي
/عهَُذصخان/ي لهصهر بىهماي وعهواوى /وىردصخان،
گۆڕصخان ،دارصخانَ.... ،خذ /بهرَهمهێىاوٍ ،هه وعهًهوى
داڕێژراوٍ بهپێى ًاصاي مۆرفۆلۆژَى وىردَى (بىاغه +
پاعگر)َ ،هروٍن له دٍقى (ٌ)4غذا ،وعهي /دڵفرۆظ/ي
دروصخىردووٍ ،هه وعهًهوى لێىذراوٍو بهَهمان عێىٍ به
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پابههذبىون به ًاصاواوى دروصخىردوى وعهي لێىذراوٍوٍو
لهصهر بىهماي وعهواوى /صهوزٍفرۆظ ،ههوجفرۆظ،
گۆعخفرۆظ ،وافرۆظ ،غازفرۆظَ....خذ /بهرَهمهێنراوٍ.
 0_1_0/0الدان له ئاصتى صُيخاهضذا (جێگۆڕهێى
ههرٍصخه صُيخاهضُِهوان)
له زماوى وىردًذاً ،ههێً له جاًبهجمههذي و
ئهدگارٍواوى صهرٍوڕٍسبىووى ههرٍصخه پێىهێىهرٍواوى ڕصخه
له ئاصتى صُيخاهضذا ،ئهوًٍه ،هه زماوى وىردي،
صهروۆجاًُه ،بهواجا هردار وۆجاَى ڕصخه دٍگرێذ ،بۆ
ئهوٍظ ،صهرٍڕٍسبىون و بهدواًههذاَاجىههه بهپێى ئهم
ئهم
(بىهر_بهروار_هردار)،
دٍبێذ
ًاصاًه
بهدواًههذاَاجىه ،ڕٍسبىووى ههرٍصخهو ًههه
پێىهێىهرٍواوى ڕصخه له بارٍ ئاصاًُهههو ئاخاوجنى ڕۆژاههدا
دٍگرێخهوٍ ،بهاڵم له زماوى عُعرٍُذا ،دٍعێذ گۆڕان
بهصهر ئهمجۆرٍ ڕٍسبىوههدا بێذ ،بهجۆرێً پاظ و پێػ به
جێىهوجهي ههرٍصخهواوى ڕصخه بىرێذ ،ئهوٍظ به الداوى
زماوى َهژماردٍهرێذَ .ههذێىجار ئهمجۆرٍ الداهه ،له
چىارچێىٍي (الداوى لۆژٍيى)دا ڕاڤهدٍهرێذ ،عاًاوى
گىجىِغه ،صهرٍوڕٍسبىووى ههرٍصخهوان و چۆهێخيى
بهدواًههذاَاجيُان ،جاًبهجمههذَى بهرَهمهێىاوى ڕصخهًه
و وٍن پڕۆصهًهوى صُيخاهس ى ،ئههجامذٍدرێذ ،بۆٍه
الدان له صهرٍوڕٍسبىووى ههرٍصخهوان لهم ئاصخهدا،
لهجهن الدان لهوعهي باوي فهرَههگُذا ،لهچىارچێىٍي
الداوى ڕێسماهُذا لێُذٍڕواهرێذ.
ڕووداوى ئهمجۆرٍ الداههظ ،هه وٍن گىجرا پاظ و
پێغىردهه به جێىهوجهي ههرٍصخهوان ،بۆ دروصخىردن و
بهرَهمهێىاوى زماهێيى عُعري و لهپێىاوي پابههذبىون به
هێػ و صهرواي عُعرٍههوٍ ئههجامذٍدرێذً ،اخىد
دٍعێذ بۆ كىرصاَىً ،ان جِغىخضدىهصهر و
زٍكىردههوٍي ههرٍصخه َێنراوٍ پێغههه بێذ ،ئهو
ههرٍصخهًهي ،هه ڕٍهگه الي عاعير جێگهي باًهخ و َۆي
بىهُادهان و خىڵلاهذوى دٍكههه بێذ.
()1
عهرمئهههم بهم خُياًهجه وۆههوٍ
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له دٍرگاي صهردٍمبذٍم و
هاجىاهم صهربڵىذاهه
وٍن غروري ههزاههوان
بهبێ ئهم هُگهراوى و دڵه وىجێُه
بهبێ ئهم جاوٍ گرٍاهاهه بچمه ژوورٍوٍ
()020 :0223

ههژاڵ ئهخمهد

له همىوههي ()1دا ،هرداري {عهرمئهههم} ،هراوٍجه
ههرٍصخهًهوى َێنراوٍ پێػ له دێڕٍههداو گۆڕان بهصهر
جێىهوجهو صهرٍوڕٍسبىوههههًذا َێنراوٍ ،لهواجێىذا لهبارٍ
ئاصاًُهههًذاو بهپێى ًاصاواوى صُيخاهس ى وىردي،
ڕصخههه بهمجۆرٍ بهرَهمذٍَێنرێذ (بهم خُياًهجه
وۆههوٍ عهرمئهههم) ،ئهمهظ زٍكىردههوٍي هردارٍههو
دٍرخضخيُهحى ،واجه الداهه لهڕێضاي صهروۆجاَى هردار.
()3
چاوٍڕێمىردي وٍن داًىذ
لهبهردٍم پههجهرٍواها
چاوٍڕێخىردم وٍن ئاعخيى
ههژاڵ ئهخمهد ()022 :0223
لههاو خهووى هِغخماها.
له دٍقى ()3دا ،بهَهمان عێىٍ له َهردوو هُىٍدێڕي
>>چاوٍڕێمىردي وٍن داًىذ<<>> ،چاوٍڕێخىردم وٍن
ئاعخيى<< دا ،هردارٍواوى {چاوٍڕێمىردي ،چاوٍڕێخىردم}،
َێنراوههجه صهرٍجاي ڕصخهواههوٍ ،ئهوَػ پهًىٍصخه به
گرهگى و بهَاي هردٍي /چاوٍڕێىردنٌ/وٍ له خهًاڵ و
ڕواهُنى عاعيردا.
()3
ئهههم غهرٍبِذ َهر َێغخا
پهًڤهواهم لههاو ئهعىذا ئهخىصێىهوٍو
َُچ هامهًههم پێذ هاگاث
لهبهرجمرم گىڵهباخ
جۆ ئهڵێى چههذ ئهخاًههێذ
ههژاڵ ئهخمهد ()012 :0223
ئهم فيراكه ؟؟؟؟؟؟؟؟
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له همىوههي (ٌ)3غذاو له ڕصخهي >> ئهههم غهرٍبِذ
َهر َێغخا << ،الدان له جێىهوجهي هردارٍههدا
جێبهجێىراوٍو بهو َۆٍهوٍ بۆ صهرٍجاي ڕصخههه
گىێسراوٍجهوٍ ،ئهمهظ جارێيى جر الداهه له ئاصتى
صُيخاهضذا ،هه بهزاهذوى ڕێضاي صهروۆجاَى ،الداههههي
دروصخىردووٍ.
 0_0/0الداوى واجاَى
ًههێيى دًىه له خهصڵهجهواوى زماوى عُعرَى،
َهبىووى الداوى واجاًُه ،هه وٍن پێىٍرو بىهماًهوى
صهرٍهيى فهراَهمىردوى زماوى عُعرَى َهژماردٍهرێذ.
بهمپێُه الداوی واجایی ،گۆڕان له پهًىٍهذَى واجاَى هێىان
هاو و هاولێنراو ،واجه (داٌ و مهدلىوٌ)دا دٍَێىێخهئاراوٍ،
بەوەظ وعهو لێىضُمهوان له واجا باو و فهرَههگُُهههي
خۆٍان الدٍدٍن و بۆ واجاو مهبهصتى دًىه بهواردێً،
ئهمهظ بهَۆي پڕۆصهي بهزاهذوى ًاصاواههوٍ له ئاصتى
واجادا ،جێبهجێذٍهرێذ .جێى ئاماژٍ بۆ هردهه ،الداوى
واجاَى ،پاڵىهر ًاخىد ڕێخۆعىهرٍ بۆ بهرَهمهێىاوى زماوى
عُعرَى .لهبارٍي واجاوٍ( ،صدُڤً ئۆڵمان) بۆچىووى واًه
"بریخِیە لە پەیىەهذی هێىان (هاو)و (هاولێنراو) َەر
گۆڕاهێکیػ لەو پەیىەهذیەدا ڕووبذاث ،دەبێخە گۆڕان
لەواجاداو داَێىاوی عاعيریػ لە ئەهجامی بەزاهذوی
یاصاکاهەوە دێذ" عبذالىاخیذ مغير دزەیی ()41 :0223
َههذێىجارَػ ،عاعير به الدان له پهًىٍهذَى
واجاَى_صُماهدُىيى هێىان ًههه فهرَههگُُهوان ،ئهو
وعاهه بۆ چىُنى وێىه عُعرٍُهواوى بهرَهمذٍَێىێذ.
ئهمهظ پغذ دٍبهصخێذ به (وۆجىبههذي َهڵبژاردن و
وۆجىبههذي َاوڕێُهحى) .بڕواهه :مدهمهد مهعروف فهجاح
( ،)412 :0212هه الدان لهم وۆجىبههذاهه ،واجاي هاباوي
لێذٍههوێخهوٍ ،لهمهوٍ َۆوارٍواوى بهرَهمهێىاوى الداوى
واجاَى ،له چههذ وٍچهپارێىذا چڕدٍهرێىهوٍو
دٍخرێىهڕوو.
 1_0_0/0بهزاهذوى وۆجىبههذي َهڵبژاردن
بهزاهذوى وۆجىبههذي َهڵبژاردن ،له ئاصتى واجادا
ڕوودٍداث ،ئهوَػ الداهه لهو مهرجاههي ،هردار بهپێى
جۆرٍههي ،بهصهر جهواوههرٍههًذا دٌٍضهپێيێذ و ئهوٍ
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دًارٍذٍواث ،هه خاوٍوى وام هِغاهه واجاًُاهه بێذ .بۆ
همىوهه {صێى ئهخۆم} ،ڕصخهًهوى واجا ڕاصخهو جێُذا
بهروارٍهه لهگهڵ ئهو مهرجاههدا ًههذٍگرێخهوٍ ،هه
هردارٍهه صهپاهذوووى ،بهوٍي خاوٍوى هِغاههي واجاَى
[+عُاو بۆ خىاردن]ٌ .جگه لهوٍي ،هرداري {ئهًپرس ى}
مهرجى بىووى بىهرێً دٍصهپێيێذ ،هه خاوٍوى هِغاههي
[ +مرۆڤ] بێذ ،ههچى له دٍقى (چىارێً ئهًپرس ى و)...ي
عێروۆ بێىهش ،خهفخا پههجهرٍي گهڕۆن ()42 :0212دا،
وۆحى َهڵبژاردوى جێذا بهزێنراوٍ ،چىهىه /چىار /خاوٍوى
هِغاههي [ -مرۆڤ]ٌ و ئهمهظ پێچهواههي داواوارَى
هردارٍههًه.
()2
لهصهر دواًً پلُياههي
دوورو درێژي دواي دواوٍ
غهرٍباهه دائههِغخم
بهدزٍُهوٍ
هخێب منى ئهخىێىذٍوٍو
مً هخێبم ئهخىێىذٍوٍ ههژاڵ ئهخمهد ()030 :0223
ههژاڵ ئهخمهد له چىُنى وۆپله عُعرَى ()2دا،
هُىٍدێڕي >>هخێب منى ئهخىێىذٍوٍ<< ي بهَۆي بهزاهذوى
وۆجىبههذي َهڵبژاردههوٍ لهصهر ئاصتى واجا /صُماهدًُ،
بهرَهمهێىاوٍ ،ئهمهظ به الداوى واجاَى َهژماردٍهرێذ،
چىهىه هرداري {خىێىذٍوٍ} ،بهروارێً داوادٍواث ،هه
َهڵگري هِغاههي [+خىێىذههوٍ] بێذ ،دواجرَػ هردارو
بهروار ،بىووى بىهرێً دٍصهپێنن ،هه [+مرۆڤ] بێذ،
ههچى بهپێچهواههوٍ ،لێرٍدا بهروارٍهه [-خىێىذههوٍ]و
بىهرَػ هِغاههي [ -مرۆڤ] ًان َهن ،ئهمهظ لهگهڵ
مهرج و داواوارَى هردارٍههدا ًههىاگرێخهوٍ ،بۆٍه بهزاهذوى
وۆحى َهڵبژاردن ،الداهه واجاًُهههي دروصخىردووٍ.
 0_0_0/0بهزاهذوى وۆجىبههذي َاوڕێُهحى
وۆجىبههذي َاوڕێُهجِػَ ،اجنى گىهجاوي دوو وعهًه
پێىهوٍ لهباري ئاصاًُذا ،وٍن (دٍصيى دٍرگا ،جرپهي دڵ،
ههڕٍي عێرَ....خذ) .الدان و بهزاهذوى وۆحى َاوڕێُهحى ،به
َهمان عێىٍ الداوى واجاَى دێىێخهئاراوٍ .بۆ همىوهه عێروۆ
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بێىهش ،خهفخا پههجهرٍي گهڕۆن ( ،)0212فرێسٍواوى
{ههماهچهي ڕٍعپۆظ ،هههاري خىلُا ،عُعرێيى گههج،
هىوزٍي گهاڵ} ي لهصهر بىهماي فرێسٍواوى {مرۆڤى
ڕٍعپۆظ ،هههاري دٍرٍا /ڕووبار ،هچ /وىڕێيى گههج،
هىوزٍي مىاڵ} بهپێى ًاصا صُيخاهضُِهواوى زماوى وىردي
بهرَهمهێىاوٍ ،بهوٍظ الدان جهنها له ئاصتى واجادا و به
بهزاهذوى وۆحى َاوڕێُهجيى هێىان ههرٍصخه
خراوٍجههُهههوان ڕووٍذاوٍ.
()2
له دٍرٍوٍي مىذا بۆخۆي ئهكىوكێنً
ههڵهعێرٍ ...
خهكُلهث گىێى بهجههافى
صپێذٍي باهگُا َهڵىاخاث
دٍهگى هێرٍ ...
ههژاڵ ئهخمهد (:0223
دٍصتڕێژێ جىێىي بۆ دێذ
)23
له دٍقى ()2دا ،عاعير فرێسي {دٍصتڕێژي جىێى} ي
بهَۆي بهزاهذوى بىهماي واجاًُهوٍ بهرَهمهێىاوٍ ،هه جێُذا
پێىهوٍَاجً و وۆحى َاوڕێُهجيى هێىان ههرٍصخهوان
بهزێنراوٍو لێى الدراوٍ ،بهوپێُهي وعهي /دٍصتڕێژ /له
بهوارَێىاهه باوٍههًذا لهگهڵ /گىهلل/دا َاوڕێُهحى و
پێىهوٍَاجنى َهًه ،بهوٍظ فرێسي {دٍصتڕێژي گىهلل}
بىهُاددٍهێن ،ههچى لهم دٍكهدا لهگهڵ /جىێى/دا بىوههجه
َاوڕێ و به پهًىٍصذ بىون به ًاصا صُيخاهضُِهواههوٍ،
فرێسێيى هاباوٍان دروصخىردووٍ ،ههواجه الداهههه له
چىارچێىٍي واجاداو به بهزاهذوى وۆحى َاوڕێُهحى،
دروصدبىوٍ.
()12
پاظ َێڵىجێً
پارچهًهن هىر بىوي لهدٍمى
زامهههي دٍممهوٍ ڕژاًذ
ههزٍفى وعهي دواي بىوهذ بهرٍىهدام
خىێً هردمى بهعاعيرێً
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ًان مرٍهمه عاعيري عێذ
()3 :0223
له وۆپلهي ()12عذا ،فرێسي {ههزٍفى وعه} ،بهَۆي
بهزاهذوى وۆحى َاوڕێُهجُِهوٍ له صىىري واجا /صُماهدُىذا
بهرَهمهێنراوٍ ،ئهمهظ بۆ ئهوٍ دٍگهڕێخهوٍ ،هه ئاخێىٍر
بهَۆي بىووى زاهُارَى زماوى و دٍصهاڵحغياههوٍي بهصهر
دٍصخىورو ًاصاواوى زماوى داًىذا ،جىاهاي هاصِىهوٍو
جُاهردههوٍي پێىهوٍَاجىه ڕێپێذراوً ،ان هاباوٍواوى َهًه.
بۆ همىوهه ئاخێىٍر بهَۆي بىووى زاهُارٍُه زماهُِهههًهوٍ
درن بهوٍ دٍواث ،هه وعهي /ههزٍف /له ئاصتى
صُيخاهضذا َهمِغه لهگهڵ /خىێً/دا پێىهوٍدێً و
فرێسي {ههزٍفى خىێً} بهرَهمذێنن ،بهاڵم لهم دٍكهدا،
/وعه /بىوٍجه جێگرٍوٍي /خىێً ،/بهوٍظ به الدان له
وۆحى َاوڕێُهحى ،پێىهوٍَاجيێيى هاباوٍان دروصخىردووٍ،
هه بهالداوى واجاَى ،ڕاڤهدٍهرێذ.
ههژاڵ ئهخمهد

 2_0_0/0پارادۆهس ى (املفاركت _)Paradox
پارادۆهط" ،واجه َهڵهو ئهوٍي دژً ،ان له پغذ
ڕاوبۆچىوهذا َهًه .پارادۆهس ى هردًٍهوى زماوى عُعرٍه،
ههن جههُا ئامڕازێيى جىاهياري ،برٍخُِه له ئهرێنى هردوى
گىجً له بابهجێىذا هه دژو پێچهواههن لهگهڵ ڕاي باو".
صافُه مدهمهد ئهخمهد ( .)112 :0212بهمپێُه،
پارادۆهط ،پڕۆصهًهوى جاًبهث به زماوى عُعرٍُه ،بۆ
بهرَهمهێىاوى دٍربڕاوي دژ لهگهڵ واكُعى باودا ،واجه ئهو
دٍربڕراواههي له زماوى ئاصاَى_ باوي ئاخێىٍردا هامۆن و
بهوٍظ لهگهڵ واكُعى بهوارَێىان و بهرجهصخههردوى
ههرٍصخهههداً ،ههىاگرههوٍ.
()11
خۆزگه دٍمخىاوى به كاكاي گرٍان بذوێم
ًان به پڕمهي پێىههين
خۆزگه دٍمخىاوى بهڕواهين زرٍىه بخهكێىمهوٍ
صاهاًه الم ههغمهًهن لهصهرهج دابيێم
صهماًهن لهوٍصخان داڕێژم
ههژاڵ ئهخمهد ()41 :0223
بهَێما گۆراوى بڵێم ...
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له وۆپلهي ()11دا ،وێىه عُعرٍُههه له فرێسٍواوى
{كاكاي گرٍان}و {پڕمهي پێىههين}دا ،بهَۆي هردًٍهوى
پارادۆهضُِهوٍ چنراوٍ ،بهوپێُهي َاجنى وعهواوى /كاكا،
گرٍان/ ،/پڕمه ،پێىههين /پێىهوٍ ،گىهجاو و جهرٍب هين،
بهڵيى له بهوارَێىاهه باوٍههًاهذا پێچهواههي ًههً،
بهجۆرێً /كاكا /لهگهڵ /پێىههينَ /اوڕێُهحى
دروصخذٍواث و /پڕمه/ظ لهگهڵ /گرٍانَ ،/هربۆٍه َاجنى
ئهم وعاهه پێىهوٍ له /كاكاي پێىههين ،پڕمهي گرٍان/دا ،
جاڕادًٍهوى زۆر وٍن فرێسي چهصپاوٍان لێهاجىوٍو دٍهرێذ
لهزماهذا وٍن وۆمهڵه وعه مامهڵهًان لهگهڵذا بىرێذ،
جگهلهوٍي ئهم پێىهوٍَاجىه دژٍههه ،بهجۆرێيى دًىهي
الدان له ئاصتى واجا دادٍهرێذ ،ئهمِػ جارێيى دًىه،
بهزاهذوى وۆحى َاوڕێُهحى جێذا بهرجهصخهبىوٍ.
()10
خۆڵى بُاباوى صاردو
خۆڵى بُاباوى گهرم و
خۆڵى صُاصهث و واڵث
ههژاڵ ئهخمهد
ههًىىووى جهصخهًان جهڵخ هردبىوم
()22_23 :0223

()12
گىڵم هاوێذ
هه عهصري بهًههگهعتن و
هه صپێذٍي جُابىوههوٍ
گىڵم هاوێذ
بۆ خۆم جىاهترًً گىڵئهگرم
)221

ههژاڵ ئهخمهد (:0223

له دٍقى ()12دا ،هردٍي داههپاڵ ئههجامذراوٍ،
بهجۆرێً عاعير (گىڵگرجً) ،هه واري صروعتى و جاًبهجيى
ڕووٍهه ،خضخىوجُهجُِه پاڵ خىدي خۆي ،هه مرۆڤه،
بهوٍظ لهم وێىه عُعرٍُهدا ،مرۆڤ به ڕووٍن هراوٍ ،واجه
َاوجاي ڕووٍن هراوٍو َهمان ئهروى ڕووٍوى پێضپێردراوٍ،
ئهم دٍربڕٍىه له عُعردا ،دٍهرێذ وٍن الداوى زماوى
َهژماربىرێذ ،هه بهَۆٍهوٍ وێىهًهوى هاوازٍي عُعرَى،
بهرَهمهێنراوٍ.
()14
َهصدئهههم صهرم وىرصُِه
بهصهر زٍوٍذا دٍڕۆم و
(ئهو) لهصهر جهوقى صهري مً داهِغخىوٍ!!
ئهخمهد ()00 :0223

له دٍقى ()10دا ،فرێسي {بُاباوى صارد} ،بهَهمان عێىٍ
بهَۆي هردٍي پارادۆهضُِهوٍ ،بهعذارَى بىهُادهاوى
دٍكهههًان هردووٍ ،لهبهرئهوٍي (بُابان) َهمِغه به
صُفهجه (گهرمى)ًهههي هاصراوٍَ ،هربۆٍه له َاجىه
باوٍههًذا {بُاباوى گهرم}ٌ ،ههن (صارد) ،ئهم وێىهًهظ،
وٍن هردًٍهوى زماوى عُعرَى ،جۆرٍ دژٍههُُهوى واجاَى
لههێىان ئهو دوو ههرٍصخهًهدا دروصخىردووٍ،
بهپێچهواههي ئهوٍي له واكُعذا بىووى َهًه .جێى
ئاماژًٍه ،پێذٍچێذ بهوارَێىاوى فرێسي {بُاباوى صارد}،
ئاماژٍ بێذ بۆ ڕووداوي زٍىذٍبهچاڵىردوى بهوۆمهڵى وىرد
له ڕووداوي ئههفالىردوى وىرددا.

له وۆپله عُعري ()14عذاَ ،اوعێىٍي وۆپلهي (،)12
هردٍي داههپاڵ ئههجامذراوٍ ،هه عاعير بهَۆي
بهجههىردوى بهعێً لهجهصخهي خۆي ،هه (صهر)ًهحى،
صُفهحى (داهِغتن لهصهر) ،هه خهصڵهث و ئهروى
وىرصُِه ،گىاصخىٍهجُِهوٍو خضخىوٍهجُِه پاڵ خىدي
خۆي ،بهوٍظ جۆرێً له الداوى زماوى بۆ چىُنى وێىه
عُعرٍُههه ،ئههجامذاوٍ.

 4_0_0/0داههپاڵ
خضدىهپاڵ و پێذاوى صُفهجه به عدێًً ،ان ههصێً،
هه لهبىهڕٍجذا صُفهحى خۆي هُِه ،بهڵيى صُفهجه له
عدێيى دًىهوٍ دٍگىێسێخهوٍو بهمهبهصذ دٍخرێخهپاڵ
عذً ،ان ههصێيى دًىه.

 1_0_0/0ڕٍهگپێذان
ئهمجۆرٍ الداهه ،پێذاوى ڕٍهگه به عدێيى ڕٍهگذارو
بهپێچهواههي ئهو ڕٍهگهي ،هه َهًهحىً ،اخىد پێذاوى
ڕٍهگه به بێ ڕٍهگ .صافُه مدهمهد ئهخمهد (:0212
 .)132_132ئهمهظ لهو ڕووٍوٍ به الداوى واجاَى
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دادٍهرێذ ،چىهىه هردٍي ڕٍهگپێذاهههه ،جُاوازٍ له
جاًبهجمههذَى َهبىووى ڕٍهگ له واكُعى ههرٍصخه
صروعخُِهههدا.
()11
جاري دووٍم
هه لهداًً ئهبمهوٍ
داصخاوى ژٍنى ڕابردوو
ًاداعتى پڕ له ئههذێغهي
جهمهوى خۆڵهمێغيى خۆم ئههىوصمهوٍ
()122 :0223

عُعرٍذا بهواردێً ،بۆ ئهمهظ ،بهزاهذوى (وۆحى
َهڵبژاردن ،وۆحى َاوڕێُهحى)َ ،اوواث َهرٍهن له دًاردٍ
زماهُِهواوى (پارادۆهط ،داههپاڵ ،ڕٍهگپێذان)،
لهبهرَهمهێىاوى الداوى واجاَى له چىارچێىٍي دٍكه
عُعرٍُهواوى (ههژاڵ ئهخمهد)دا ڕۆڵُان َهبىوٍ.
سهرچاوهكان 

ههژاڵ ئهخمهد

له همىوههي ()11دا ،وعهي /جهمهنَ ،/هڵگري
خهصڵهحى [ -ڕٍهگ]ٌ ،ههچى عاعير بۆ مهبهصتى
جىاهياري و ئِضخاجُياو بهخغُنى چێژ ،جگه له دٍربڕٍنى
واجاًهوى عاراوٍ ،ڕٍهگى (خۆڵهمێص ى)ي به وعههه
بهخغُىٍ ،بهوٍظ وێىهًهوى بهرزي َىههري و
صهرهجڕاهێص ى ،دروصخىردووٍ.
ئهنجام 

ئههجامهواوى جىێژیىهوٍهه ،له چههذ خاڵێىذا
دٍخرێىهڕوو:
 .1الداوى زماوى ،بهگغتى َهردوو الداوى (ڕێسماوى و واجاَى)
دٍگرێخهوٍ ،هه َهرٍههێىُان پهًىٍصذ به وۆمهڵێً
مهرجى دًارٍىراوٍوٍ ،وٍن پێىەری دٍصدىِغاهىردن و
هاصیىەوەی زماوى عُعرَىَ ،ەژماردەکرێً .بەوٍظ دەبىە
بىەما له بهرجهصخههردوى الیەوی ئِضخاجُيى بۆ چىين و
بهرَهمهێىاوى دٍقى عُعرَى.
 .0پهًىٍصذ به خاڵى (ٌ)1وٍ ،الداوى ڕێسماوىَ ،هردوو
پڕۆصهي (الدان له وعهي باوي فهرَههگى ،الدان لهصهر
ئاصتى صُيخاهط) دٍگرێخهوٍ ،هه له َهرٍههێىُاهذا
بهزاهذوى َههذێً مهرج و بىهماَ ،ۆواري َێىاههئاراي
ئهمجۆرٍ الداههن .الداوى واجاٌػ ،گۆڕان له پهًىٍهذَى
واجاَى هێىان هاو و هاولێنراو (داٌ و مهدلىوٌ)دا پهًىٍصذ
به فُچهري صُماهدُىُُاههوٍ دٍخىڵلێىێذ ،بەوەظ وعهو
لێىضُمهوان له واجا باو و فهرَههگُُهههي خۆٍان
الدٍدٍن و بۆ واجاو مهبهصتى دًىه له مهوداي دٍقى
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أ-بهزمانىكىرديى:
ئازاد ئهخمهد مهخمىد ( ،)0222بىهُاحى زمان له عُعري
َاوچهرخى وىردًذا ،باڵوگراوٍي ئهوادًمُاي وىردي،
چاپخاههي خاجى َاعمَ ،هولێر.
ئهخمهد مدهمهد ڕٍعُذ ميرٍ ( ،)0212دًاردٍي
ًاخُبىون الي عێروۆ بێىهش و مدهمهد ماغىط (دًىاوى
ئێضخا هچًُ هِغخماهمهو دًىاوى عرق عذن غرب هللا به
همىوهه) ،هامهي دهخۆرا ،وۆلێژي زمان ،زاهيۆي صلێماوى.
ئهرصخۆ (َ ،)0224ىههري عُعر ،و :عهزٍس گهردي،
چاپخاههي گههج ،صلێماوى.
ئُذرَط عهبذوڵاڵ ( ،)0211عێىازو عێىازگهري،
چاپخاههي ڕۆژَهاڵثَ ،هولێر.
ئُذرَط عهبذوڵاڵ ( ،)0212عێىازگهري الدان،
بهڕێىٍبهرێخيى چاپ و باڵوهردههوٍي صلێماوى ،چاپخاههي
لهرٍا ،صلێماوى.
باووى ميرۆژ (ئا) ( ،)0220جهوٍرێً بۆ ئهودًى ڕٍَههذٍواوى
وعه ،گ (وۆصار) ،ژ)2-0( .
پهخغان عهلى ئهخمهد ( ،)0222عێىازي عُعري گۆران،
چاپخاههي ڕٍهج ،صلێماوى.
خمه ههرٍم عارف ( ،)0223دٍربارٍي عُعرو عاعيري،
چاپخاههي ًادً ،هههم چاپ ،صلێماوى.
خاهساد عهلى كادر ( ،)0224زماوى عُعرٍواوى خاجى كادري
وۆَى و مهخىي و عێخ ڕٍزا ،هامهي دهخۆرا ،زاهيۆي
صهاڵخهدًً.
زاَير لهجُف ههرٍم و هُان ههوعيروان مهصتى (،)0213
فرٍ خىێىذههوٍَى له دٍقى (ئێضخا هچێً هِغخماهمه)ي
عێروۆ بێىهش ،چاپى ًهههم ،صلێماوىَ ،هرێمى
وىردصخان.
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صافُه مدهمهد ئهخمهد ( ،)0212الدان له عُعري
َاوچهرخى وىردًذا ،باڵوهراوٍي ئهوادًمُاي وىردي،
چاپخاههي خاجى َاعمَ ،هولێر.
صامان عيززٍدًً صهعذون ( ،)0212بيُاحى َىههري له
عُعرٍواوى (لهجُف َهڵمهث)دا ،چاپخاههي ههماٌ.
صهعُذ فاروق ًىصف عێخ بسێنى ( ،)0211بىهُاحى
َىههري له عُعري ئهخمهد مىخخار جافذا ،چ،1
چاپخاههي ڕۆعيبيرَ ،هولێر.
عێرزاد عهبذوڵاڵ كادر ( ،)0214الدان له عُعري (ڕٍفُم
صابير)دا ،هامهي ماصخهر ،وۆلێژي زمان ،زاهيۆي صلێماوى.
عێروۆ بێىهش ( ،)0212خهفخا پههجهرٍي گهڕۆن ،چاپى
ًهههم ،هاوٍهذي باڵوهردههوٍ :هِغخمان ،صىه.
عبذالىاخُذ مغير دزٍَى ( ،)0223الداوى واجاَى له زماوى
عُعردا ،مجلت (ولُت اللغاث) ،العذد (.)12
عهبذولضهالم ههجمهدًً عهبذوڵاڵ (،)0222
عُىردههوٍي دٍقى عُعري لهڕووي زماههواهُهوٍ،
چاپخاههي خاجى َاعم ،چاپى ًهههمَ ،هولێر.
ههژاڵ ئهخمهد ( ،)0223دًىاوى ههژاڵ ئهخمهد،
بهڕێىٍبهراًهجيى چاپ و باڵوهراوٍي وٍزارٍحى ڕۆعيبيري،
صلێماوى.
مدهمهد مهعروف فهجاح ( ،)0212لێيۆڵُىهوٍ
زماههواهُِهوان ،چاپى ًهههم ،چاپخاههي ڕۆژَهاڵث،
َهولێر.
دمحم معروف فخاح ( ،)0211زماههواوى ،چاپى صێُهم،
باڵوهراوٍي ئهوادًمُاي وىردي ،چاپخاههي خاجى َاعم،
َهولێر.
هاز ئهخمهد صهعُذ ( ،)0212الدان له عُعري (لهجُف
َهڵمهث)دا ،هامهي ماصخهر ،وۆلێژي زمان ،زاهيۆي
صلێماوى.
َاوژًٍ صڵێىٍ عِضا ( ،)0222بيُاحى وێىهي َىههري له
عُعري عێروۆ بێىهش دا ،چ ،1چاپخاههي دٍزگاي چاپ و
پهخص ى صهردٍم ،صلێماوى.
رهبى:
زمانىعه 

به
ب_ 
أخمذ دمحم وَط ( ،)0220الاهسٍاح في الترار الىلذي و
البالغي ،مطبعت اجداد الىخاب العرب ،دمغم.
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جان وىًَ ( ،)1222اللغت العلُا ،الىظرٍت الغعرٍت ،ث:
اخمذ دروَػ ،الطبعت الثاهُت ،املجلط الاعلى للثلافت.
طراد الىبِس ي ( ،)0224في الغعرٍت العربُت ،ميغىراث
اجداد هخاب العرب ،دمغم.
دمحم رضا املبارن ( ،)1223اللغت الغعرٍت في الخطاب
الىلذي العربي ،الذار الغؤون الثلافُت العامت ،بغذاد.
ًديى بً خمسة بً على ابً ابراَُم العلىي الُمني
( ،)0222الطراز ألصرار البالغت ،الجسء ألاوٌ ،املىخبت
العصرٍت ،صُذا ،بيروث.

