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 زاراوة لةنيَوان ملمالنيَي زانستيي و كؤمةالَيةتييدا

 حمةمةد بذويَن يةحيا

كؤليَذي ثةروةردةى بنةرِةت/بةشي زمانى كورديي -زانكؤي طةرميان  

bzhwenyahya123@gmail.com 

 ثوختة
 كة ليَكؤلَينةوةيةكى ثةسنيي شيكاريية،  ئةم ليَكؤلَينةوةية بةناونيشانى )زاراوة لةنيَوان ملمالنيَي زانستيي و كؤمةالَيةتييدا(،

سةرةتا جياكاريي لةنيَوان ضةمكى "وشة" و " زاراوة" لة زمانى كورديدا،  و نةهيَشتنى دووانةييزاراوة يَكة بؤ يةكخستنى ولَةه
ة وشةدا واتاية، داكراوة, كة هةموو زاراوةيةك وشةية، بةالَم هةموو وشةيةك نابيَت بةزاراوة لةزماندا، ضونكة سةنطى مةحةك ل

بةالَم لةزاراوةدا ضةمكيَكى زانستييةو ثيَويستى بةبرِيارى ثسثؤري زانستيي دةبيَت، كة وشةيةك ببيَت بةزاراوة بةرامبةر بة 
ضةمكيَك، ئةم جياكاريية بةبنةماي جياكردنةوةى  زانستى  زاراوةسازيي و  فةرهةنطسازيي دادةنريَت، دواتر جةخت لةسةر ئةوة 

كة دووانةيي لةزماندا رِيَطة ثيَنةدراوة لة ئاستى وشةو زاراوةشدا طوجناو نيية، مةبةست لةدووانةيي  كراوةتةوة،
بةكارهيَنانةوةو دووهيَندةكردني وشة فةرهةنطييةكانى زمانة، كة دةبيَتة جيَطرةوةى مؤرفؤلؤذيي و بة مؤديَليَكى ترى 

ك لةزماندا رِيَطةثيَدراوة، كة وشةكة بؤطةياندنى واتايةكى نويَ فؤرِمدارِشتنى فةرهةنطيي دادةنريَت، بةالَم ئةمة كاتيَ
بةكاربهيَنريَتةوة، ضونكة بةثيَيي تيؤري سيمانتيكى ثيَكهيَنان، هيض وشةيةك لةزماندا هةلَطري هةمان نيشانةى واتايي 

 يَشتنى دووانةيية لةزماندا. وشةيةكى تر نيية، ئةطةر بةنيشانةيةكى بضوكيش بيَت جياوازن، ئةمةش رِيَطةيةكى طوجناوى نةه

دووانةيي مؤرفؤلؤذيي كاتيَك طوجناوة لةزماندا، كة فؤرِمةكة بؤ نيشانةيةكى جياواز بةكاربهيَنريَتةوة و واتايةكى نويَ          
لَةتدا بطةيةنيَت، بةالَم دووانةيي لةزاراوةدا، كة مةبةستى سةرةكيي تويَذينةوةكةية، رِيَطةى ثيَنادريَت تةنها لةيةك حا

نةبيَت،  ئةويش حالَةتى ثيَشكةوتنى زانستيية، واتة كاتيَك دووانةيي لة زاراوةى زمانييدا رِيَطةي ثيَدةدريَت، كة باطراوةندي 
زانستيي هةبيَت، هةروةها لة زاراوة داناندا ملمالنيَ لةنيَوان تاكةكاندا دروست دةبيَت  لةسةر  دانانى زاراوةيةكى  دروست  و 

ئةم ملمالنيَية دووانةيي دروست دةكات لةزماندا، هةروةها اليةنطريي بؤ بةكارهيَنانى زاراوةكان دروست دةبيَت،  زانستيي، كة
بؤية تاكطةرايي لةدانانى زاراوةدا رِؤلَيكى طرنطيي هةية، بةمةرجيَك زاراوةى  دروست و زانستيي  دابنيَت بةرامبةر بة بابةتيَكى 

ة كةسيانة بكريَت بؤ نةهيَشتنى جووت زاراوة لةزماندا، ضونكة يةكخستنى زاراوة ثيَويستى بة زمان و ثشتطرييي لةم هةولَة تاك
ثالَثشتيي كؤمةالَيةتيية، ضونكة دةبيَت دواي رِيَضكة زانستييةكة بكةوين، تيَرِوانينى كؤمةالَيةتيي لةتيَرِوانيين زانستيي 

 مى دروست و زانستيي. جيابكةينةوة، بةثيَوةريَكى زانستيي بؤ دةستكةوتنى ئةجنا
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هةرلة رِوانطةى باسكردنى كةموكورتيي فةرهةنطيي زمانةوة، باسى وةرطرتنى  وشةو  زاراوة كراوة بؤ     ثرِكردنةوةى ئةو         
كةليَنة فةرهةنطيية، بةالَم وةرطرتن ئةطةر لةزمانيَكى بيَطانةوة بيَت يان لة زاريَكى تري زمانةكةوة بيَت، بة هةرِةمةكي و 

و بة ثيَرِةوكردنى كؤمةلَيَك مةرجى زانستيي دةبيَت، بؤئةوةى دوو فؤرِميي لةزماندا دروست نةبيَت، كة هة لةخؤوة نابيَت، بةلَك
بن، ضونكة تيؤرى نيشانة واتاييةكان  رِيَطة بةبونى دووفؤرِم بؤ يةك واتا نادات، بةمثيَية  نةى واتاييلَطريي هةمان نيشا

ى  رِيَطة بة وةرطرتنى وشةو زاراوة بدات  لةزمانيَكي ترةوة، واتة فؤرِميَك لة دةبيَت كةليَنيَك هةبيَت لة زمانةكةدا بؤئةوة
زمانيَكى ترةوة بؤ واتايةك وةرناطرييَت، كة زمانةكة خؤي فؤرِمى بؤ دارِشتبيَت، كةواتة زمان كاتيَك رِيَطة بةهاتنةناوةوةى 

بيَت، بؤئةوةى دةروازةى فةرهةنطيي  زمانةكة بةرِويدا  وشةى بيَطانة دةدات، كة يان فؤرِمةكةى يان واتاكةي طؤرِانى بةسةردا
بكريَتةوةو كةليَنيكى  فةرهةنطيي  زمان ثرِبكاتةوةو  ببيَت بةليَكسيَم و بضيَتة ناو فةرهةنطةوة، بةبيَئةوةى دووانةيي لةزماندا 

 دروست بكات. 

 ملمالنيَي كؤمةالَيةتي ، ملمالنيَي زانسيت ، وشة،زاراوة :  كليلي ووشةكان

 ضةمكى وشةو زاراوة: .1

زمانةوانةكان بايةخيَكى زؤر بة باسكردنى قوولَي وشة و زاراوة دةدةن، هةرضةندة " زاراوة " جؤريَكة لة جؤرةكانى " وشة          
راوة "، بةالَم  رِيَضكةى تايبةتيي خؤي  هةيةو وشةى  فةرهةنطيي سةر زماني كؤمةالَني خةلَك نيية، بةلَكو رِيَبازي سةرةكيي  زا

دانان، طواستنةوةى وشةية لة واتايةكةوة  بؤ  واتايةكي  تازةتر، كةواتة هةموو وشةيةك زاراوة نيية، بةالَم هةموو زاراوةيةك 
 وشةية.

زمانةوانان و ثسثؤرِانى زاراوةدانان كؤكن لةسةر ئةوةى، كة) وشة ( و )زاراوة( جياكاريي هةية لةنيَوانياندا، ئةمةش بة          
جياكردنةوةى نيَوان  زانستى  زاراوةسازيي و  زانستى  فةرهةنطسازيي دادةنريَت، هةروةها وشةكان لة فةرهةنطدا بة  بنةماى

كؤمةلَيَك  نيشانةى واتاييةوة هةلَطرياون، كة لة نواندني دةرةكيياندا دةتوانن هةرجاريَك ماركة لة يةكيَك لةو نيشانانة 
طرياوة، كةواتة وشةكان لة زمانى كوردييدا دةربرِي طشتيَتيني و دةشيَت وشةكان بؤ ناونان بدةن، كة لةنواندنى ناوةكيياندا هةلَ

لة شتةكانى دةوروبةرمان بةكاريان بهيَنيني، بةالَم  زاراوة هيَمايةكى  زمانيي  دياريكراوة  بةرامبةر بة ضةمكيَكي دياريكراو 
 و ماركةيان ليَدراوة بؤ بابةتيَكى تايبةتيي، كة هةموان لةسةري رِيَك بةكاردةهيَنريَت، كةواتة زاراوةكان دةربرِي طشتيَتيي نني

 دةكةون. 

هةروةها  خالَيكى تري جياكاري لة نيَوان وشةو زاراوةدا ئةوةية، كة زمانةوانةكان لة وشةوة بؤ رِستة و ثاشان بؤ واتا         
يبةمتةندييةكانييةوة دةست ثيَدةكات تا دةطاتة ئةو زاراوة دةرِؤن، بةالَم  لة زاراوةسازييدا لة ليَكؤلَينةوة لةضةمك و تا

دروستةى ، كة بةطوجناو دةزانريَت بؤ دةربرِين بةرامبةر بةو ضةمكةى  زاراوةى بؤ دادةنريَت.  زاراوة وشةيةكى تايبةتيية بؤ 
و ئةوانةى، كة ثةيوةندييان بةو بابةتيَك لة بابةتةكانى زانست و زانياريي و زمانةوانيي و  رِؤشنبرييي و شارستانيي و هةمو
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بابةتةوة هةية بةكاردةهيَنريَت، هةروةها زاراوة رِيَككةوتنى كؤمةلَة كةسيَكة لةسةر دانانى زاراوةيةك بةرامبةر بة ضةمكيَك، 
ةنديي هةروةها زؤربةى ئةوانةى باسى زاراوةسازييان كردووة، لةسةر ئةوة كؤكن، كة زاراوةسازيي وةك زانستيَك بايةخ بة ثةيو

 نيَوان ضةمكة زانستييةكان و زاراوةكانى زمانةوانيي دةدات و ليَيان دةكؤلَيَتةوة.

ئةطةرضي زاراوة طرنطى و تايبةمتةنديي خؤي هةيةو بة بةردى بناغةى  هةموو زمانيَكى ثيَشكةوتوو دادةنريَت، هةروةها        
يَكؤلَينةوةى  زاراوةسازيي لة زمانى كوردييدا، نةطةيشتووةتة ئاستى هةولَيَكة بؤ يةكخستنى بريكردنةوةو تيَرِوانينمان، بةالَم ل

ثيَويست، هيضكام لة كيَشةكانى زاراوةسازيي هةولَي ضارةسةكردنى نةدراوة  بؤية ئةم تويَذينةوةية هةولَيَكة بؤ ضارةسةركردنى 
ك زاراوة بةرامبةر بة يةك ضةمكي زانستيي كيَشةى جووت زاراوة لةزمانى كوردييدا، واتا يةكخستنى زاراوة و بةكارهيَنانى ية

 .(1)مةبةستى سةرةكيي تويَذينةوةكةية

 دووفؤرِمي لة وشةو زاراوةدا .2

طةز بؤ ضةمك ةاليةنيَكى نواندنة ناوةكييةكةى بريتيية لةدارِشتنى ثؤلةرِناوةكيي و دةرةكيي هةية،  فةرهةنط نواندني            
ثةيوةست بةسيمانتيكى ثيَكهيَنانةوة فؤرِمدارِشتنة بؤ نيشانةكان، بؤ منوونة يةكيَك فةرهةنطييةكةى، كة -و برية ثيَش

، كة فؤرِمى ثؤلةرِةطةزيَك هاوشيَوةى فؤرِمى ثؤلةرِةطةزيَكى تر (2)(namingلةبنةماكانى سيمانتيكى ثيَكهيَنان ناونانة)
Xم، بةوةش )نابيَت، مةطةر واتايةكى تر خبريَتة ئةستؤى هةمان فؤرِ

nَك لة نواندنة دةرةكييةكةى فةرهةنطدا دوو هيَندة (ي
مةبةست لة دووهيَندةيي فؤرِميي ئةوةية، كة وشةيةك فؤرِمةكةي ببيَتة هؤكاري دروستبوونى دووهيَندةيي  دةكريَت بؤ واتاى نوآ،

ى ثرؤسة مؤرفؤلؤذييةكان و ،  لةوةشةوة زمان بةكارهيَنانةوةو دوو هيَندةكردنى وشة فةرهةنطييةكانى دةبيَتة جيَطرةوةلةزماندا
Xنطيي، بةواتايةكى تر هةريةكة لة)ديَلَكى ترى فؤرِمدارِشتنى فةرهةدةبيَتة مؤ

a  ،X
v ،n X ةكان خاوةنى فؤرِم و واتايةكيى)

، بةشيَوةيةكى (3)،  يةكيَك لةثرؤسة باوةكانى مؤرفؤلؤذي دووهيَندةيية ةفةرهةنطيني، كة بةثيَي سيمانتيكى ثيَكهيَنان دارِيَذراو
(رِايدةطةيةنيَت: "دووهيَندةيي كاتيَك 2005 :6)zollئاسايي وةكو ثرؤسةيةكى وشة دروستكردنى مؤرفؤلؤذي ليَيدةرِوانريَت، 

، بةثيَي ئةمةبيَت دووهيَندةيي (4)رِوودةدات، كة مؤرفؤلؤذيي داواى دووثيَكهاتةبكات لةوةسفيَكى سيمانتيكيي دياريكراودا"
خستنةوةطةرِي يان بةكارهيَنانةوةى ثيَكهاتةيةكى مؤرفؤلؤذيية بةمةبةستى بةدةستخستنى واتايةكى نويَ دووبارة 

بؤثرِكردنةوةى ئةو كةموكورتيانةي لةفةرهةنطى زماندا هةن، بةبةكارهيَنانةوةى هةمان ئةو وشانةى، كة لةفةرهةنطةكةيدا 
  تؤماركراون، بؤية بة دووهيَندةيي ناودةبريَت.

                                                           
 ( وةرطرتووة. 2016( و ) بذويَن يةحيا 2012( و )شةهاب شيَخ تةيب، 2008سودم لة سةرضاوةكانى )جةمال عةبدول،    (1)

Phill,(1992).       
 (2) 

 

Martin Haspelmath & Andrea D.Sims, (2011:38). 
 (3)  

Haritini kallergi, (2015: 65)
 (4)  
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ليَرةدا ثيَويستة ئةوة بزانريَت، كة هةردانةيةكى فةرهةنطيي لةناو فةرهةنطدا بةليَكسيَميَك دادةنريَت، كةواتة                
، لةبةرجةستةكردنيدا لةناو (5)يةكةيةكى سةرةكيى فةرهةنطيى زمانةو دانةيةكى نادياريي ناو فةرهةنطيى ئاوةزييةليَكسيَم 

واتا شاراوةكانى ناو ليَكسيَميَك بةرجةستةدةبن، ئةطةرضى ليَكسَمةكان نواندنى تايبةتييان فؤرِمى مؤرفؤلؤذيي و سينتاكسيدا 
هةيةو بة تةنها لة فةرهةنطدا تؤماردةكريَن و هةر ليَكسيَميَكيش دةروازةى تايبةتى خؤي هةية، بةآلم دةكريَت هةنديَك ليَكسيَم 

يَميَك لةضةند نواندنيَكدا دةربكةويَت، ئةمةش ئةوكاتة دةبيَت، كة تر، دةكريَت ليَكس ندنى زياترى هةبيَت، بة واتايةكينوا
بةهؤى بةكارهيَنانى لةدروستةى كةرةستةيةكى نويَي زمانيدا واتاكةى دةطؤرِيَت ودةبيَتة ليَكسيَميَكى سةربةخؤ، بؤمنونة 

سةربة كةتيطؤري ناون و بةهؤي )/مناأل/، /ثياو/، /ذن/، ...تاد( ليَكسيَمى سةربةخؤن و لةنواندنى ناوةكى فةرهةنطيدا 
واتاي نويَ و ثرِكردنةوةى  يبةكارهيَنانةوةيان لةنواندنى دةرةكى فةرهةنطيدا بؤ دروستكردنى فؤرِمى نويَ بؤ طةياندن

جياوازيان هةبيَت، زؤرجار لةطةأل  يدا نواندنيى فةرهةنطييي، بةآلم دةكريَت لةنواندنى دةرةكيى فةرهةنطيكةموكورتى ناوةك
كةتيطؤريييةكةشي بطؤرِيَت، بؤمنونة/مندالَ/ناوى رِةطةزى نيَرينةو ميَينةى خيَزان و وازةكاني ليَكسيَميَكدا دةكريَت ةجيانواندن

كؤمةلَة، واتة دةربرِي طشتيَتيية و سيفات و تايبةتيَتيى ئةو تةمةنة، ثةرِيَنراوةتةوة بؤ هةلَسةنطاندنيى هةلَسوكةوتيى 
بهيَنريَت بة/منداأل/، لةسةر بنةماى بكارهيَنانةوةى وشةكة ضةندين وشةو ئيديؤم و فريَزى مرؤظيى طةورة كاتيَك، كة دةشو

تاد(، كة  لَثاريَز/، /مناآلنة/، ...ضةسثاو ثةند سازيَنراون، وةك)/منالَبوون/، /مالَ و منالَ/، /منالَيي/، /منالَدان/، /منا
وةتةوة، مةبةست و واتايةكى ترى طةياندووة، ئةطةرضي ئةو هةريةكة لةو فؤرِمانةى وشةى /منالَ/ى تيَدا بةكارهيَنرا

نيشانةواتاييةى، كة طوزارشتكردنة لةتةمةنيَكى دياريكراو ونى نةكردووة، بةالَم سودى ليَوةرطرياوة بؤ طةياندنى واتاي نويَ، 
 ييةوة. هةروةها هةريةكةيان جاريَكى تر بوونةتةوة بةليَكسيَم و ضونةتةوة ناو فةرهةنطيي زمانى كورد

، (6)هةروةها بةرامبةر بةوشةى/منالَ/كؤمةلَيَك فؤرِمي تر دارِيَذراوة وةكو)/زارِؤلَة/، /بةضكة/،/بةبة/، /تولَف/، ....(           
لة شيَوةزاري هةريةكة لةو وشانة لة شيَوةزارة جياوازةكانى زمانى كورديدا بةرامبةر بة مندالَ بةكارديَت، بؤمنونة /زارِؤلَة/ 

هةورامييةوة بةواتاي)منداأل(ةوة وةرناطرييَت، ضونكة سيمانتيكى ثيَكهيَنان هاوواتا لةزماندا رِةتدةكاتةوة، ضونكة بةثيَي 
سيستمى نيشانةى واتايي كاردةكات، بؤية هيض وشةيةك لةزماندا هةلَطري هةمان نيشانةى واتايي نيية، ئةطةر 

آلم دةكريَت لةكاتى نةبوونى وشةيةك لةزاريَكدا ثةنا بؤ زاريَكى تر بربيَت، بة بةنيشانةيةكى واتايي بضوكيش بيَت جياوازن،
 كة دواتر بةوردي باسي ليَوة دةكريَت.

بةهةمان شيَوة بؤ وشةى /ثياو/ و /ذن/، لةدروستكردنى وشةى نويَ بؤ طةياندنى واتاي نويَ جاريَكى تر خؤيان            
/ثياوانة/، /طةورةثياو/، /ناثياوى /، /ثياوكوذ /، /ثياوخؤر/، نواندووة، وةكو)/ثياوةتى/، /ثياوضاك/، 

.....(بؤية/ثياوةتى/واتاي) ضاكةكردن(ى هةية و واتاي )مرؤظى نيَر(ى تيا نةماوةتةوة، هةروةها بووةبة ليَكسيَمى سةربةخؤ 
                                                           

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=lexm#q=lexeme+definition
 (5)  

 (.174: 2011فاروق عومةر سديق، ) (6) 

https://www.google.com/search?tbm=bks&q=lexm#q=lexeme+definition
https://www.google.com/search?tbm=bks&q=lexm#q=lexeme+definition
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(. >ان لةطةلَدا بكة!كضي ضاك بةو ثياوةتيةكم<ئةمةش وايكردووة، كة/ثياوةتيي/ بةرامبةر/ذن/ و/كض/يش بةكاربيَت)
واتايية، كة ينة هةلَطري كؤمةلَيَك نيشانةي  هةروةها وشةى/ذن/بةرامبةربة وشةى/ثياو/دةوةستيَتةوة، وةكو رِةطةزي ميَ

جيايان دةكاتةوة، بةواتاي ئةوةى رِةطةزي)ميَ( لةكؤمةلَيَك وشةدا خؤي نواندووة، ]+ميَ[هةمبةربة/ثياو/تةنها نيشانةى
ثرييَذن/، /ذن خوشك/، /سةرة ذن/،....(، هةروةها بةواتاي هاوسةر لةزمانى كورديدا لةكؤمةلَيَك فؤرِمدا وةكو)/بيَوةذن/، /

خؤي نواندووة، وةكو)/شاذن/، /وةستاذن/، /حاجى ذن/، /باوةذن/، /مالَةوة/، /خيَزامن/،...(، هةروةها وشةى/ذن/لة 
ةكو/ذنيَيت/، ئةم وشةية بةرامبةربة ثياويَك بةكاردةهيَنريَت، كة دارِشتنةوةى وشةى نويَدا بؤ واتايي نويَ خؤي نواندووة، و

، (7)وشةى/ذنانة/بةرامبةر بةهةموو ئةو شتانة بةكاردةهيَنريَت، كة تايبةتن بةذن هةلَسوكةوتي ذنانة بكات، هةروةها 
واتاية، كة تةنها نيشانةيةكى هةروةها وشةى/ذن/لةزمانى كورديدا بةدوو واتا بةكاردةهيَنريَت، كة خودى وشةكة هةلَطري دوو 

سيمانتيكى جياياندةكاتةوة، ئةويش ئةوةية جاريَك بؤ رِةطةزي ميَينةى كؤمةلَ بةطشتى و جاريَكيش بؤ رِةطةزى ميَينةى خيَزان 
ةيةكى . هةربؤية دروستبوونى لةم جؤرة لة دوانةيي لةزماندا رِيَطةثيَدراوة، ضونكة نيشان(8)بةشيَوةيةكى تايبةتيَتى بةكارديَت

واتايي جياكةرةوة وادةكات، واتاي نويَيي ثيَ بطةيةنريَت، كةواتة فؤرِمةكة بةكارهيَنراوةتةوة بؤئةوةى واتايةكى تر 
 بطةيةنيَت.

دةكريَت لةرِيَطاي ضةند منونةيةكةوة ثيَشبينى بةكارهيَنانةوةى ليَكسيَمة ئاوةلَناوييةكانيش بكريَت، بؤمنونة /طةورة/و         
دارِيَذراون، بةآلم دةكريَت جاريَكى تر لةبةرجةستة كردنةكةياندا ببنة نواندني  بؤ "ئاوةلَناوى قةبارة"   فؤرِميَكن  /بضووك/

  -(نواندنى واتايي /طةورة/ و /بضووك/ن:1ضةمكى واتايي ديكةو ببنة بةرِيَوبةرى ليَكسيَمةكة, منونةكانى)
 
 +قةبارة            ثيَي تيَدةخات.  بضووكئاو دةرِيَذيَت،  طةورة( أ.1

 +تةمةن            )تةمةن(                )تةمةن(        
 +دةسةآلت            بووة.  طةورةب.ئازاد 

 )هةم تةمةن و هةم قةبارةى طةورة بووة، دؤخى تةمةنى طؤرِاوة(.   
 .  طةورةيةت.ئازاد ئيَستا ثياويَكى      

 )دةسةآلت(                              
 . بضوكطويَبطرة ثياوى   . أ

 )بيَدةسةآلت و بيَكةسيَتيي(                    
 

                                                           
 (.150-104:  2011روق عومةر سديق، )فا( 7) 

 (.251: 2014عةبدولواحيد موشري دزةيي، ) (8) 
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(دا، ئاوةلَناوةكانى)/طةورة/ و/بضووك/( دةربرِى واتاي جياوازن، بةآلم لةنواندنةكاندا 1ئةطةرضي لةمنونةكانى)        
ناويةك ليَكسيَمن و لةوشةدا بةرجةستةكراون، واتة تاكة وشةيةك ضةند  واتاي شاراوةيئةوة دةردةكةويَت، كة ئةو واتايانة 

واتايةكى  شاراوةى  تيَداهةلَطرياوة، ئةمةش تةنها قسةكةري زمانةكة هةستيان ثيَدةكات و دةيانناسيَتةوةو شرؤظةيان دةكات، 
ر خوازراون و ليَكدانةوةيان، تةنها ضونكة جطةلة واتاي يةكةمى كةرةستةكة، كة واتا بنةرِةتييةكةى، هةموو واتاكانيى ت

 .(9)لةنواندنة سينتاكسييةكةدا رِووندةبيَتةوة
 

بؤ زانيين نرخ دارِيَذراون، بةآلم دةكريَت جاريَكى تر  لةفةرهةنطدا هةروةها ليَكسيَمةكانى /طران/ و / هةرزان/, فؤرِميَكن
( نواندنى واتايي 2بةرِيَوبةرى ليَكسيَمةكة, منونةكانى )لةبةرجةستة كردنةكةياندا ببنة نواندني ضةمكى واتايي ديكةو ببنة 

 /طران/ و / هةرزان/ ن:
 
2 ) 

 + نرخ                               ة.                                       طران خانووةكة بةم برِةثارةية . أ

 +بابةت                            كرِي.                                                  هةرزامنثارضةيةكى  . ب

 +كيَش                                 بوو.                                         طرانوانةكةى ئةمرِؤمان  . ت

 +نابيست                                           ة.                                    طرانهةلَطرتنى بارةكة  . ث

 +كةسايةتى                          ة.                                             طراندةبيسيتَ./طويَيي  طران . ج

 ة.طرانكةسيَكى  . ح

 

لةبنةرِتدا بؤ زانينى )نرخ( دارِيَذراون، (دا، ليَكسيَمةكانى)/طران/ و/هةرزان/(, خؤيان 2بةهةمان شيَوة لةمنونةكانى)       
بةآلم لةنواندنةكاندا ئةوة دةردةكةويَت، كة دةربرِى واتاي جياوازن، ئةو واتايانة واتاي شاراوةي ناويةك ليَكسيَمن و لةوشةدا 

رهةنطدا، هةمان ، كة فؤرِمى /طران/ هةلَطري ئةو نيشانة سيمانتيكييانةية لةفة،ليَرةدا وا دةردةكةويَت(10)بةرجةستةكراون
فؤرِم بةكارهيَنراوةتةوة بؤ نيشانةكردنى يةكيَك لةو نيشانة سيمانتيكييانة، بؤ طةياندنى واتاي جياواز، كةواتة ليَرةدا 

بةلَكو واتاي جياوازى انةيي دروستبووة، بةالَم رِيَطة ثيَدراوة لة زماندا، ضونكة بؤهةمان واتا بةكارنةهاتووةتةوة، ودو
ةها وشةمان هةية لةزمانى كوردييدا لةطةلَ ئةوةى نيشانةى جياوازى لةخؤيدا هةلَطرتووة، بةالَم ئيَستا بوون طةياندووة، هةرو

                                                           
 (.52: 2009حمةمةدى مةحوي، ) (9) 

لةذيَر ناونيشانى  2015موحازةرةى  ثرؤفيسؤر د. حمةمةدى مةحوى، زانكؤي سليَمانى ثسثؤر  لة زانستى زمانى كورديي، كة لةسالَي    (10)
 )ليَكسيكؤطرايف( دا، وتوويةتييةوة .
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ش {+زاراوة}بة زاراوة لةزمانى كوردييدا، واتا رِيَككةوتووين لةسةر ئةوةى بةرامبةر بةضةمكيَك بةكاري بهيَنني و نيشانةى 
  -(:3/ رِةخنة/،...تاد. برِوانة منونةى ) وةربطريَت، وةكو وشةكانى /رِةط/ ، / قةد/ ،

3 ) 
 / رِةط/   - أ

 رِةطى درةخت  +                                                                      ى كوتاوة .رِةطدارةكة   -
 + رِةطى ددان                                                          ةوة هةلَكيَشراوة.رِةطددانى لة  -
 + رِةطى كردار                         ى كردار واتاي سةرةكيي كرداري تيَداية.             رِةط -

 
ئةو منوونانةى لةسةرةوة خرانةرِوو، بؤ رِوونكردنةوةى نيشانة واتاييةكانى ناو وشةى / رِط /ة، ئيَستا لةبةر رِؤشنايي  

كة ئةو نيشانة واتاييانةى تيَدا هةلَطرياوة، بةالَم بؤ )رِةطي كردار( بووة بةزاراوة، واتا منوونةكاندا بؤمان دةركةوت، 
زمانةوانةكان لةسةر ئةوة كؤكن، كة وشةى / رِةط / بةرامبةر بةو ضةمكة بةكار بيَت، كة واتاي سةرةكيي كرداري دةكةويَتة سةر 

 و جؤرةكانى كرداري رِابردووى ليَ دروست دةكريَت. 

 / / قةد - ب

 + قةدى درةخت                                                                                  دارةكة زؤر ئةستوورة. قةد
 + قةدي كردار                          ى كردار بةالبردنى نيشانةى ضاوط دروست دةبيَت.               قةد -
 + مرؤظ                       ى ئةو كضة زؤر رِيَكة.                                                             قةد -

 
ئةوةى لةسةرةوة خراوةتة رِوو، ليَكدانةوةى نيشانةواتاييةكانى وشةى / قةد /ة، وةك لةمنوونةكاندا ديارة كؤمةلَيَك نيشانةى 

كة هةرجاريَك بؤ طةياندنى واتايةكى نويَ بةكاردةهيَنريَتةوة، بةالَم لة )قةدى كردار(دا بووة واتايي لةخؤطرتووة، واتة وشة
بة زاراوة، ضونكة هةموو كرداريَك نيشانةى ضاوطةكةى ليَبكريَتةوة، زمانةوانان وا رِيَككةوتوون زاراوةى " قةد "ى بؤ 

فةرش يان رِاخةر بةكار دةهات، كة تةنك بووبيَتةوةو كونى تيَ  بةكاربهيَنن. هةروةها وشةى / رِةخنة/ لةكؤندا بؤ ئةو شوينةى
بووبيَت، بةالَم ئيَستا بووة بةزاراوة بةرامبةر بةو سةرنج و تيَبينييانة بةكارديَت ، كة ثسثؤري شارةزاى بابةتةكة بةرامبةر بة 

 بابةتيَكى نوسراو الي دروست دةبيَت. 
 

ة، ضؤنيَتيي بةكارهيَنانى دوانةيية لة وشةدا، واتة بةثيَيي ئةو رِوونكردنةوةية بؤمان هةموو ئةوةى لةسةرةوة رِوونكرايةو       
بيَت، بةالَم دووانةيي لة بؤ طةياندنى واتاي جياوازدةركةوت، كة دووانةيي كاتيَك لة ئاستى وشةدا رِيَطةثيَدراوة، كة 

لةزاراوةسازييدا طوجناوة، كة لة ئاسيت زانستييدا بيَت، واتا زاراوةسازييدا رِيَطةي ثيَنادريَت تةنها لة حالَةتيَكدا دووانةيي 
بةهؤي ثيَشكةوتنى زانستييةوة بيَت، بؤمنوونة دواي ئةوةى زاراوةى "وشة"مان هةية، زاراوةى " مؤرفيَم" دؤزارايةوة، ئةمةش 
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وةى " مؤرفيَم"ى بؤ دانراوة.  دواى ئةوةى بةهؤي ثيَشكةوتنى زانستييةوة زانرا لة وشة بضوكرتيش لةزماندا هةية بؤية زارا
هةروةها بةرامبةر بة دياردةى رِيَككةوتنى نيَوان دانة ثيَكهيَنةرةكانى رِستة زاراوةى "كؤنكريت" بةكاردةهات، بةالَم ئيَستا 

يي، بؤية زاراوةى "ئةطرمييَنت" بةكاردةهيَنريَت، ئةمة دةطةرِيَتةوة بؤ باطراوةندي زانستيي و ليَكؤلَينةوةو دؤزينةوةى زانست
دووانةيي لةزاراوةسازييدا ئةطةر لةئةجنامى ثيَشكةوتنى زانستييةوة بيَت طوجناوةو رِيَطةى ثيَدةدريَت, دواتر بةكارهيَنانى 
هةريةكة لةزاراوةكان لةاليةن بةكارهيَنةرانى زاراوةوة، بؤ ستايلي تاك دةطةرِيَتةوة، كة كام زاراوة بةكاردةهيَنيَت، بةالَم 

هيَنانى كؤمةالَيةتييدا رِيَطة بة بةكارهيَنانى دووزاراوةيي نادريَت، لة )رِؤلَي كؤمةالَيةتييدا( رِوونكراوةتةوة. لةئاستى بةكار
 .(11)كةواتة سةنطى مةحةك بؤ بةكارهيَناى دووانةيي لة وشةدا واتاية، بةالَم لة زاراوةدا ثيَشكةوتنى زانستة

 .وشةو زاراوة ثةيوةست بةدةروازةى فةرهةنطييةوة3

فةرهةنطى زمانيَك، بريتيية لة ليستى ئايتمة ئاشكراكانى  مرؤظة، زمانيي مةعريفي كؤزانياري/فةرهةنط دةروازةى           
زمانةكة، كة ثيَويستة هةموو قسة ثيَكةريَكى زمانةكة بيزانيَت و بيناسيَتةوة، ضونكة ئةم ليستة بؤ تاك بووةتة نيشانةيةكى 

فةرهةنط برِي ، (12)طا ثيَشبيين بكريَت. زؤربةى ئايتمةكانى ئةم ليستة بريتيني لة)وشة(لةخؤوةيي نةك بة هةنديَك رِيَ
ئةوزانياريانةى تيَداية، كة بةهؤي ياسا رِيَزمانييةكانةوة داوادةكريَن وةك زانياري مؤرفؤلؤذيي و سينتاكسيي، كة بة دةروازةى 

فةرهةنط هةلَطري زانياري سينتاكسيي و واتاييةو هؤكاريَكة ة مثيَيفةرهةنطيى يان دةروازةى زانياريي ناودةبريَت، بة
  بؤناسينةوةى دروستةى دروست و واتارِاست لةاليةن ئاخيَوةري زمانةوة.

ئةمةش ئةوة دةردةخات، كة فةرهةنط ثيَكهاتةى سايكؤلؤذيي زانياريية ليَكسييةكانة، كة بةثيَي دةروازةى زانياري          
( ليستى وشة تؤماركراوةكانة، بةشيَكى هةر زمانيَكةو تةواوكةري Lexiconيةى فةرهةنط )، بةو ثيَ(13)رِيَكخراوة

مةرج نيية فةرهةنطى بنةرِةتيى  رِيَزمانةكةيةتى، ليَكؤلَينةوةو شيكردنةوةى ثرِاوثرِيَتى ثيَرِةوى ناو ميَشكى مرؤظى كوردة،
بؤية هيض  ،(14)هةموو ضةمك و واتاو ناوةرِؤكةكان دارِشتبيَت زمانةكةمان هةموو دياردةكانى زمان بةدةستةوة بدات و فؤرِمى بؤ

زمانيَك بيَ كيَشة نييةو ذمارةى وشة لةهةموو زمانيَكدا سنووردارة، هةر لةبةرئةمة زمان ثةنا دةباتة بةر وةرطرتنى زاراوة لة 
ئةوةى ليَرةدا مةبةستمانة تيشكى خبةينةسةر، زمانةكانى ترةوة، بؤئةوةى كةموكورتيي فةرهةنطيي  زمانةكة تةواو بكةن، 

)وةرطرتن/خواسنت(ى وشةى بيَطانةية ثةيوةست بة دةروازةى فةرهةنطيي زمانةوة، ثيَويستة ليَرةدا ثرسياريَك ئارِاستة بكريَت، 
راوةى وةرطرياو ئةتوانيَت دةروازةى فةرهةنطيي زمان كةى ئةكريَتةوة بةرِووى زاراوةى وةرطرياو لة زمانيَكي بيَطانةوة؟ واتا كةى زا

 وةكو وشةيةكى خؤمالَيي رِةفتار بكات و بضيَتة ناو فةرهةنطى زمانةوة؟ 
                                                           

 (6/3/2018ضاوثيَكةوتن ، جةبار مستةفا مةعروف،  (11)
 (12)

Aronof & Anshen,( 2007:237)  ( ،وةرطرياوة.2013لة تريفةعومةر ) 

 (.39-37: 2015تريفة عومةر ئةمحةد، )  (13) 
 (263: 2012عةبدوجلةبار  مستةفا مةعرووف، ) (14)
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زمانى خؤمالَيى، واتا وشةى وةرطرياو   بؤ  وشة وةرطرتن، لةبوارى زاراوةسازييدا بريتية لةطواستنةوةى فؤرِمى بيانيى         
لةزمانيَكةوة بؤ زمانيَكى تر  فؤرِميَك   ثيَدةوتريَت، طواستنةوةى  اويشىوةردةطرييَت و خواسرت  وشةيةكة لةزمانيَكى ترةوة

بةكاريَكى ئاسايي دادةنريَت، بةومةرجةى ئةو فؤرِمةى، كة دةخوازريَت لةزمانى خؤمالَيدا بةرامبةرى نةبيَت و بؤ ثرِكردنةوةى 
 زيان بةزمانةكة دةطةيةنيَت. كةليَنيَك لةزمانةكةدا بيَت، ئةطينا ئةوكاتة لةبرى دةولَةمةندكردنى زمان

هيض زمانيَك بةرِةمةكيي  هةر لةكاتى ثيَويست و ناضاريدابيَت،رِيَبازى وةرطرتن يان خؤمالَيكردن يان كورداندن، ثيَويستة         
وةرطرتن و خواستنى وشةى بيَطانة بؤ ئةو كةليَنةية، كة زمانةكة فؤرِمى بؤ  ،(15)و لةخؤوةو بةبآ ثالن وشة وةرناطريَت

دانةرِشتوون، لةوةوة وةرطرتن و خواستنى وشةش دةبنة جيَطرةوةى مؤرفؤلؤذيانة، طةر لةسةر ئةو بنةماية  نةبيَت، ئةوا وشةى 
 يَتة فةرهةنطةوة.بيَطانة لةضيَوةى شيَوازى قسةكردنى ئاخيَوةرى زمانةكةدا دةميَنيَتةوةو ناض

ؤري سيمانتيكى تي، دةبيَت بةثيَي  وةى دةروازةى فةرهةنطيي زمان بةرِووى وةرطرتنى وشةى بيَطانةدا بكريَتةوةبؤئة           
ثيَكهيَنان رِيَطة بة هاتنة ناوةوةى وشةو زاراوة بدريَت، لةبةرئةوةى وشة وةرطرياوةكة دووانةيي لةزماندا دروست نةكات، 

يان فؤرِمةكةى يان واتاكةى طؤرِانى بةسةردابيَت، نابيَت رِيطة بة بةكارهيَنانى دووفؤرِم بؤطةياندنى يةك ضةمك و واتا ثيَويستة 
 -فؤرِمدارِشنت و كةتيطؤرى هيَنانةوة بةثيَى سيمانتيكى ثيَكهيَنان بؤ نيشانةيةك يان بؤ ضةمك وبرييَكى ثيَش  بدريَت،

ية لةناو زمانيَكدا رِيَطا بةبيضميَك يان وشةيةك نادات، كة بؤ هةمان نيشانةو ضةمكيَك كةتيطؤريية، بؤ-فةرهةنطيي يان ثيَش
 ميَكى تر لةزمانيَكى ترةوة وةردةطرييَت. دابنريَن، طةر وابيَت لةسةر هةمان بنةما فؤرِ

يَك خاوةنى فؤرِم و واتاية، (X) ةكان زانياريي سينتاكسيي و واتاييان تيَداية، لةرِووي فةرهةنطييةوة(X)جطةلةوةى       
بؤية ثةيوةست بة وشةى بيَطانةوة، بؤمنونة فؤرِمى)ياثراخ( فؤرِميَكى بيَطانةية بؤ واتايةكى كورديي، كة ناوى خواردنةكةية، 

ى كةواتة فؤرِمى وشةكة وةرطرياوة بةواتايةكى نويَوة، ضونكة وشةى/طةآل/بةرامبةر بةواتاكةى لةزمانى كورديدا رِيَطة بةهاتن
وشةى بيَطانة نادات بؤ هةمان واتا، كةواتة واتاكة كوردييةو فؤرِمةكة بؤطةياندنى واتاكة كورديي نيية،  هةروةها 
وشةى/باجيي/لةزماني توركييدا بةواتاي)خوشكى طةورة(ديَت و لةكؤمةلَةى )خيَزان(داية، لةزماني كوردييدا هةرضةندة 

اوة، بةآلم ئيَستا بةرامبةر بةكارطوزاري رِةطةزي ميَ بةكاردةهيَنريَت، هةلَطري بةهةمان واتا يان بةواتاي )باوةذن(ةوة وةرطري
 .(16)ة]+كارطوزار[نيشانةى واتايي 

يةكيَك لةهؤكارةكانى خواستنى وشة لةزمانيَكةوة بؤ زمانيَكى تر، زيادبوونى كةرةستة ماددييةكانى دةرةوةى زمانة،     
ضونكة مرؤظ ثيَويستى بةطةشة ثيَدان و زيادكردنى وشةكانة، بةرامبةر ضةمكة نامؤو نويَيةكانى، وةك كةرةستةكانى 

                                                           
 (.127-118:2015حمةمةد مةجيد سةعيد، ) (15) 

 (32: 2011عةبدوجلةبار مستةفا مةعرووف، ) –بةكر عومةر عةلي (16)
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ئاشكراية، ليَكؤلَينةوةو دؤزينةوة نويَكان و ثيَشكةوتنة خيَراكانى بوارى  ،(17)تةكنةلؤذيي و ئاذةأل وتةنانةت رِووةكى نويَش
زانست و تةكنةلؤذيا بوونةتة هؤى ئةوةى، كة ضةندين ضةمكي نوآ و نامؤ بة مرؤظ دةربكةون و ئةمةش وا لةزمانةكان دةكات، 

نطى هيض زمانيَك بؤ دةربرِيين هةموو ئةو كة لة زمانى سةرضاوةى زانستةكةوة ئةو وشانة خبوازن و وةريانبطرن، ضونكة فةرهة
، وةك /تةلةفؤن/، /كؤمثيتةر/، (18)ضةمك و دياردانة، كة لة فةرهةنطى زمانانى ترةوة ديَن، تواناى ثيَويستى نيية

/تةلةفزيؤن/، /سةالجة/، /دميوكراتى/، /ديكتاتؤريي/، /ثاسكيل/و.......تاد(، لةبةرئةوةى مؤرفؤلؤذيي كورديي 
ى بؤ ئةو كةرةستةو بريانة بةليَكسيم دانةرِشتووة، وةك ثيَشرت ئاماذةي ثيَدراوة، بؤية فؤرِمة بيَطانةكان خؤيان ئةلَتةرناتيظ

سةثاندووة، ئةطةرضي لةاليةن تاكى كوردةوة ثيَشنيازي فؤرِميَكى لةجؤرى /بةفرطر/ بؤسةالجةو /ئةسثةئاسنينة/يان بؤ 
 وانة، كيرَبِكيَي فؤرِمة بيَطانةكانيان ثآ نةكراوة.ثاسكيل كردووة، بةآلم ئةم فؤرِمة ثيَشنيازكرا

هةروةها ناوى ئةوشتانةى لةماركةكانيانةوة هاتوون، وةكو وشةكانى)/تايد/، / فاس/، /معجيزة/( لةزمانى يةكةمدا 
كة و نيشانةى واتاي ديكةيان هةية يان تةنها ماركةيةكن، بةآلم لةزمانى كورديدا ناوى ماركةكة دةبيَتة ناو بةرامبةر بةماددة

هةلَدةطريَت، ضونكة فؤرِم لةزمانى كورديدا دانةرِيَذراوة بؤ ئةو مادةيةى، كة بؤ ثاككردنةوة بةكاردةهيَنريَت، بؤية ]ثاككرةوة+[
كاتيَك زمان  فؤرِميَك لةزمانيَكةوة وةردةطريَت، بةهةمان ئةو واتاية وةريناطريَت، كة لةزمانةكةى خؤيدا هةيبووة، بةلَكو 

كة فؤرِمى هةبيَت بةرامبةري، ةكى نويَوة وةريدةطريَت، واتا زمان هةرطيز فؤرِم بةرامبةر بةواتايةك وةرناطريَت، بةواتاي
 تةنانةت فؤرِمةكةش، كة بؤ واتاي نويَ وةردةطرييَت، دةخريَتة ذيَر فؤنؤتاكتيكى زمانى كوردييةوة. 

يةكيَكى تر لة هؤكارةكانى هاتنى وشةى بيَطانة، بوونى وشةى تابووة لةزماندا، بةمةبةستى شاردنةوة يان كةمكردنةوةى        
هيَزى وشة تابووةكة لةزماندا، بةكارهيَناني زاراوةو ناوى بيانيى لةبرى زاراوةكورديةكة رِيَطة ثيَدراوةو لةاليةن كؤمةلَةوة 

 . (19)/، ......تاد( W.Cدةنريَت، بؤمنونة)/سيَكس/، /ستيان/، /ليباس/، /بةشياوترو شارستانيرت دا
هةنطاوةكانى تويَذينةوةكة ئةوة دةسةمليَنن، كة فؤرِميَكى فةرهةنطيي زمانييمان دةستناكةويَت بؤ هةمان نيشانةى فؤرِميَك    

/ لةكرماجنيي ناوةرِاستدا جوتةيةكن، بؤ دارِيَذرابن، تةنانةت /طشت /و /هةموو/، /خةوتن/و/ نوسنت/، /ضوون/و /رِؤشنت
بةثيَي ئةو رِوونكردنةوةى، كة لةسةرةوة      .(20) نيشانةى واتايي شاراوةى فةرهةنطيي دارِيَذراون، ئةطينا لةزماندا ناميَننةوة

ابيَت، بؤمنونة ئاماذةى ثيَدرا، ئةتوانني جةخت لةسةرئةوة بكةينةوة، كة تةنانةت دوو فةرهةنطيش لةزمانى كورديدا دروست ن
/ وشةيةكى زمانى عةرةبيةو بؤبالَندة بةكارديَت، بةآلم لةكورديدا، كة وةرطرياوة لةذيَركاريطةري فؤنؤتاكتيكى زمانى طريوشةى/

كورديدا بووة بة/ تةير/، هةروةها بؤبالَندة جوانةكانى وةكو )فنجس، بولبول، كةناري،...(بةكارديَت، ضونكة 

                                                           
 (.123-118: 2015حمةمةد مةجيد سةعيد، ) (17) 

 (.25: 2015حممد رِةزا باتين، )( 18) 

 (.129: 2006هيَمن عةبدوحلةميد شةمس، ) (19) 

(، 2007بؤ زانياري وةرطرتن لةسةر ضؤنيَتيي زاراوة دروستكردن، برِوانة ) رِؤذان نوري عبداهلل، فةرهةنطى زمان و زاراوةسازيي كورديي،    (20)
 (.2012(، )شةهاب شيَخ تةيب،  بنةماو ثيَكهاتةكانى زاراوة لة زمانى كوردييدا، 2008)جةمال عةبدول، بةركولَيَكى زاراوةسازيي كورديي، 
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بؤبالَندةكاني تر، لةبةرئةوةى لةزمانى كوردييدا كاتيَك وشةيةك لةزمانيَكى بيَطانةوة وةردةطرييَت وشةى/بالَندة/مان هةية 
بةهةمان واتاوة وةرناطرييَت، كة لةزمانةكةى خؤيدا بؤي بةكارهاتووة، كةواتة نابنة هؤي دروستكردنى دووهيَندةيي لةزمانى 

، كة وشةيةكى كوردي هةيةتى بةرامبةربة شتيَك، كةواتة كاتيَك كورديدا، ضونكة ناتوانن هةمان ئةو نيشانانة هةلَبطرن
وشةيةك وةرطريا بةرامبةر بةدياردةيةك/حالَةتيَك وشةمان بؤي نةبيَت، ئةوا دووهيَندةيي دروست نابيَت، ئةطةر بةواتايةكى 

د، ئةوا هةرطيز دووفةرهةنطيش نويَوة وةربطرييَت، بةهةمان شيَوة دووهيَندةيي دروست نابيَت، ئةطةردووهيَندةيي دروستنةكر
بةآلم ئةو وشانةى بؤ تةكنةلؤذيا بةكارديَت،  كةواتة زمانةكة خؤي رِيَطة بةدروستبوونى دووانةيي نادات، ،(21)دروست ناكات

 ( لةم حالَةتةشدا هةر دووانةييفؤرِم و واتاى وشةكة وةردةطريَت وةكو )كؤمثيتةر، ئينتةرنيَت، الثتؤث، ئايفؤن، مؤبايل، ...
    .(22)دروستنابيَت، ضونكة ئةوانة زاراوةيةكى جيهانيني و نة فؤرِم نة واتا بةرامبةر بةو ماددانة لةزمانةكةماندا نيية

هةموو ئةو وشةو زاراوةو دةستةواذانة دةطرنةوة، كة شاعريان و ئةو وةرطرتنانةى لةسةر ئاستى تاكةكةسي رِوودةدةن، 
انةت خةلَكانيَكى ئاساييش لةزمانيَكى ترةوة، يان بةكاريطةريي زمانيَكى بيَطانة رؤشنبريان و هونةرمةند ونوسةران و تةن

وةرياندةطرن، هةنديَكجار ئةم خواستنة ضاوليَكةريية، يان السايي كردنةوةيةو هةنديَكجاريش بؤ ثرِكردنةوةى كةليَن و 
طويَزريَتةوة بؤ كؤمةأل و كؤمةلَيش كةموكورِيية، سةرةتا ئةم خواستنة لةسةر ئاستى تاك دةستثيَدةكات و دواتر دة

، بةآلم مةرج نيية كؤمةأل هةموو ئةو كةرةستانة وةربطريَت، كة لةاليةن تاكة كةسةوة دةخوازريَت بةلَكو (23)بةكارياندةهيَنيَت
ئةم  تةنها ئةوانة وةردةطريَت، كة زادةى ثيَويستى و ثرِكردنةوةى كةليَنى فةرهةنطيي زمانةكةيةتى، يان كاتيَك كؤمةلَ

خواستنة وةردةطريَت، كة هةست بكةن كةرةستةكة بؤشاييةكيان بؤ ثرِدةكاتةوة لةكاتى طفتوطؤو ئاخاوتنى رِؤذانةدا، ئةطةرضى 
لةرِيَطاى سسيستةمى دووثةلكى زمانةوة، فةرهةنط و رِيَزمان دةبنة تةواوكةرى زمان، بةآلم وةرطرتن و خواستنى وشةى بيَطانة، 

ناو فةرهةنطةوة، ئةو كةليَنانة ثرِدةكةنةوة، كة لةفةرهةنطيي زمانى كوردييدا هةن، لةو رِوانطةيةوة  كاتيَك رِاستةوخؤ دةضنة
كاتةوة، ئةطةر وانةبيَت ئةوا لةطةأل كة كةليَنيَك ثرِبوشةيةكى بيَطانة دةضيَتة فةرهةنطةوة،  ت بوتريَت، كة ئةوكاتة دةتوانريَ

 كه وه ر/,-cover/، /تانه-طعنةتام/، /-طعم: /(24)بؤمنونةوشةيةكى هاوواتاى زمانةكةدا بةريةك دةكةون 
/automobile -  .تومبيل/.....تاد 

هاتنى هةنديَك وشةى بيَطانة ثةيوةست بةو شت و كةرةستةو بريانةى، كة كورد وةكو اليةنى ثيشةسازى و لةذينطةى كورديدا 
لةدةستى دووةوة ثاش جيَبةجيَبوونى فؤنؤتاكتيكى زمانى بةرهةمى نةهيَناون، بؤية زؤرجار بةطؤرِانيَكى كةمى دةنطييةوة، 
 ، (25)بيَطانة)بةتايبةت زمانى عةرةبي( هاتوونةتة نيَو زمانى كوردييةوة

                                                           
 (.32: 2011عةبدوجلةبار مستةفا مةعروف، )  -بةكرعومةر عةلي (21) 

  (.27: 2013كاميل حةسةن بةسري، ) (22) 

 (.130: 2007رِؤذان نورى عةبدوآل، )( 23) 

 (.121: 2015حمةمةد مةجيد سةعيد، ) (24) 

 .(145: 2010حمةمةدى مةحوى، ) (25) 
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لة كؤتاييدا ثيَويستة ئةوة بوتريَت، كة خواستنى وشةى بيَطانة بةر ثرِؤسةى بةليكسيمبوون دةكةويَت و دةبيَتة ليَكسيَمى          
وشةيةكى  .(26)ةنطدا تؤمار دةكريَت، بةآلم وشة قةرزكراوةكان مةرج نيية بنب بةليَكسيَمى سةربةخؤسةربةخؤو لة فةره

وةكو/فؤرِم/، كة لةزمانى ئينطليزييةوة هاتووة، لةبنةرِةتدا واتاى /شيَوة/ى كورديي و /شكل/ى عةرةبيي دةطةيةنيَت، كةضى 
مانطانةى ثيَوةردةطرييَت( دةطةيةنيَت، طؤرِانيَكى طةورةو رِيشةيية لةزماني كوردييدا واتاى )ئةو ثارضة كاغةزةى، كة خؤراكى 

فؤرِمةكةشي، ئةطةرضى لةشيَوةدا طؤرِاوة بةكاريطةريي رِيَنوسةكة، بةآلم طؤكردنةكةى، هةمان طؤكردنى وشة 
قورس ناكات و  ، بةم شيَوازة وةرطرتنى وشةى بيَطانة رِيَطةثيَدراوة، ضونكة باري فةرهةنطيي زمان(27)بنةرِةتييةكةية

 نابيَتةهؤي دروستبوونى دووانةيي لةزماندا. 
هةمانشتيش بؤ وةرطرتنى وشة لةدياليَكتةكانى ترى زمانى كوردييةوة رِاستة، ضونكة هيَنانى/وةرطرتنى وشةيةك 

دروستبوونى لةدياليَكتيَكى زمانةكةوة بةرامبةر بةدياردةيةك، كة وشة هةبيَت بؤي لةدياليَكتى وةرطردا دةبيَتة هؤكاري 
دووهيَندةيي لةناو زمانةكةداو ئالَؤزى واتايي ليَدةكةويَتةوة، بؤمنونة هةبوونى وشةى/مندالَ/ لةزاريَكى وةكو سؤرانيدا 

 ثيَويست بةهيَنانى وشةى/زارِؤلَة/ ناكات لةهةورامييةوة يان/بةرسظ/بؤ وةآلمدانةوة.
شيَوازى قسةكردنى جياوازى هةية، كة دةبنة هؤي دروستبوونى ضةندين  زمانى كوردي ضةند دياليَكت و بةشةدياليَكت و           

زاراوة بؤ هةمان واتا بةكاربيَت، ئةمةش خؤي يةكيَكة لةوكيَشانةى، كة ثيَويستة ضارةسةر بكريَت و ئةو زاراوانة يةكبخريَن،  
ثرِبكاتةوةو وشةى نةبيَت بةرامبةر بةو  مةرجى  سةرةكى وةرطرتنى وشة لةزاريَكى ترةوة ئةوةية، كة ئةو زارة كةليَنيَكى ثيَ

سوود وةرطرتن  دياردةية، طةر وا نةبيَت، ئةوا هيَنانى وشةى زاريَكى ديكة بةهةمان واتاوة كةليَنى فةرهةنطةكة ثرِناكاتةوة،
رِةواية، بةآلم نابيَ ناوضةييةكانى زماني كوردي بؤدةولَةمةندكردنى زاراوةى نويَباومان، بيَطومان كاريَكى ثةسةندو لةشيَوة زارة 

بة هةرِةمةكى و سةرثيَيي و البةال ئةجنام بدريَ، منونةيةك بؤ رِوونكردنةوةى ئةم رِووداوة زمانيية لةزماني كوردييدا، كة 
ةم دوو وشةية ئيَستا لةدووشيَوةزاري زمانى كورديدا ثةيوةندى بةكيَشةى زاراوةسازييةوة هةبيَت وشةى /ترس/و /زراوضوون/ة، ئ

بةكاردةهيَنريَن، بةآلم ئةم ثرسيارة لةالى ئَيَمةوة لةشيَوةى لورِى و كرماجنى خوارووداية، دةتوانني بةو وةآلمة  ك واتابؤ ية
دا بكةين و بلَيَن: بةرامبةر بةزاراوةى "اخلوف"ى عةرةبي يضارةسةري ئةم كيَشةية لةفةرهةنطى زاراوةى كوردي

راوةى "الفزع" زاراوةى "زراوضوون" لةشيَوةى لورِيدا ثرِبةثيَستى خؤيةتي، زاراوةى"ترس"دةست دةدات و بؤ وةرطيَرِانى زا
 سرطانهةروةها/ئةستيَرة/ بةرامبةر /جنم/و /هةسارة/ بةرامبةر /كوكب/ى عةرةبي دابنيَني، هةروةها وشةى /قرذالَ/بةرامبةر /

 البحر/ى عةرةبي دابنيَني.  سرطانالنهر/و /خةرضةنط/ بةرامبةر بة/

ةبةر تيشكى ئةم منوونانةدا، دةتوانني سوود لةدياليَكتةكانى زمانى كوردي وةربطرين و ضارةسةرى كيَشةى نةبوونى ل         
هةنديَ زاراوةى نويَباو لة فةرهةنطى زاراوةى نةتةوايةتيماندا بكةين، ئةطينا ئةطةر بيَت و بةبيَ ليَكدانةوة واتاي وشة 

                                                           
 .(128: 2015حمةمةد مةجيدسةعيد، ) (26) 

 .(126: 2015مةجيد سةعيد، )حمةمةد ( 27) 
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ن ، بةسةرثيَي و البةال وشةى هةنديَ زاري كوردي بةسةر فةرهةنطى زاراوةى ناوضةييةكان و بة بةراوردكردنى ماناكانيا
نويَباومان بسةثيَنني، ئةوا دةبيَتة هؤكاري دروستبوونى دووهيَندةيي، بةآلم ئةمة اليةنيَكى خراثي دروسبوونى دووهيَندةيية، 

زارةكة خؤي وشةى هةبيَت بةرامبةر بةو شتة، ئةوة ضونكة ئةطةر لة زاريَكى زمانةكةوة وشةيةك وةرطرين بةرامبةر بة شتيَك، كة 
كاريَكى باش نية، ضونكة  بةبيَ ئةوةى  مبانةوىَ باري زماني كورديي بة خولَقاندن و دروستكردنى زاريَكى نويَ، قورس دةكةين و 

 . (28)زياتر اليةنى كؤمةآليةتي نةتةوةكةمان لةيةكرت دةثضرِيَنني

 ( conflict.ملمالنيَ )4

ةش ئةم ،ملمالنىَ لة ضةمكة ئالَؤزةكانةو بة ئةستةم دةتوانريَت سةرجةم رِةهةندةكانى دياري بكريَتضةمكى 
ان دةشيَت هةنديَك كات تاكايةتي و دةرووني بيَت،  هةنديَك كاتى تر كؤمةآليةتي بيَت، ياخود لةبةرئةوةى شيَوازى ملمالنيَك

زانستى  يان ملمالنيَى سياسى و ئايدؤلؤجى و ئاينى و نيَودةولَةتيةوة هةبيَت. دةشيَت ملمالنيَكان ثةيوةنديان بة بوارى رِيَكخسنت،
ادا دةكةن، هةر دوو كةس يان دوو اليةن بةشدارى تيكؤمةلَناسى وا دةرِوانيَتة ملمالنىَ، كة هةموو ثةيوةندييةكى ئالَوطؤرِكراو 

ؤلَكردن و تيَكشكاندن و بةزاندنى اليةنى بةرامبةر، بؤية اليةك هةولَدةدات و تواناكانى خؤى بةكاردةخات بؤ بردنةوة و كؤنرتِ
بةردةستةكانى دةخاتةطةرِ بؤ بةدى هيَنانى ئاماجنةكةى. دةربارةى تيؤرى ملمالنيَش،  وهةموو تواناكان و ميكانيزمة شياو

بةردةم ئةطةرى تيَرِوانينى جةوهةرى ئةوةية، كة مرؤظ بوونةوةريَكى كؤمةآليةتية، بةآلم ئةم زيندةوةرة هةميشة لة
ملمالنيَداية، ئةمةش لةبةرئةوةى فشاركردنى توندوتيذيانة هةميشة ئةطةريَكى بةهيَزةو سةردةكيَشيَت بؤ ملمالنيَيةك لةشيَوةى 

 .دذايةتى كردندا
ةزراوةكان ملمالنىَ دياردةيةكى حةمتية و هةردةبيَت سةرهةلَبدات لةناو دامةزراوة كؤمةآليةتيةكان، وة تاكةكانى ناو دام       

بةردةوام لة ملمالنيَدان يةك لةطةلَ ئةوى تردا، وة ئةو ثرؤسة و رِيَكارة كؤمةآليةتيانةى كؤمةلَطا دةيانطريَتة بةر لةرِووى 
بةمةبةستى رِيَطرى كردن لة رِوودانى ملمالنىَ لةنيَوان ئةندامةكانى كؤمةلَطادا، تةواوكارى كؤمةآليةتى و ئاشتى كؤمةآليةتى 

، بؤية ئةمانةويَ ملمالنيَي (29)دنةوةى هيض دةرئةجناميَكى نابيَت و ناتوانريَت كؤنرتِؤلَ بكريَت يان كةم بكريَتةوةياخود كةمكر
تاك و  ملمالنيَي كؤمةالَيةتيي رِوونبكةينةوة، لةسةر دانانى زاراوة بةرامبةر بةدياردةيةك، واتة رِؤلَي تاكطةرايي لةسةر 

انستيي و يةكدةنطيي بةكارهيَنانى ئةو زاراوةى، كة تاكى شارةزاي بوارةكة  برِياري لةسةر برِياردان بؤ دروستكرنى زاراوةى ز
دةدات، يان رِؤلَي كؤمةالَيةتيي لةثةسةندكردنى  بةكارهيَنانى زاراوةيةك بةرامبةر بة ضةمكيَك، كة ئةمة دووئاستى سةرةكيي 

 رِوو ملمالنيَية، لةخوارةوة باسةكة بةورديي و بةمنونةوة دةخريَتة

 تاكطةرايي لة دروستكردنى زاراوةدا 4/1

                                                           
 .(125: 2012كةمال جةالل غةريب، ) (28) 

 .(36: 2017ود، )سةروةر سابري مةمح (29)
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هةنديَك جار ضةمكى ملمالنىَ بة واتاى تايبةت بةكاردةهيَنريَت، كة لة جؤرةكانى ترى ملمالنىَ جياوازةو ئاماذةية بؤ          
 ةكى سؤزدارى،نةبوونى طوجنان و هارمؤنيةت لة بةهاو ثيَوةرةكانى تاك ئةمةش دةبيَتةهؤى دروستبوونى ترس و دلَةرِاوكيَي

كةكان يةك لةطةلَ ئةوى تر، يان ملمالنيَى تاكة لةطةلَ كةسيَكى تر لةناو دامةزراوةيةكدا، هؤكارى دياردةى ملمالنيَي نيَوان تا
كة بنةماى سةرةكني بؤ جياوازيى  ،سةرةكى ئةم جؤرة ملمالنيَيةش دةطةرِيَتةوة بؤ جياوازيى تايبةمتةندى و سيفاتة كةسيةكان

مةبةستى سةرةكيي تويَذينةوةكة، جةخت خستنةسةر  . (30). هتدفكرى و فةلسةفى و كلتوورى و ثةروةردةيى و ذينطةيى ..
هةولَي ملمالنيَية لةنيَوان تاكةكان بةمةبةستى دانانى زاراوة بةرامبةر بة دياردةيةك يان بابةتيَكي زمانةوانيي، ضونكة 

تاكةكةسيانةوة ضةندين ى زمان دادةنريَت، ضونكة بةهؤي ئةم هةولَة يتاكةكةسي بةسةرضاوةى دةولَةمةندبوونى فةرهةنط
زاراوةى نويَباو هاتوونةتة ناو فةرهةنطى زمانى كوردييةوةو دةولَةمةنديان كردووة، ليَرةدا هةنديَك منونة لةو زاراوانة 
دةهيَنينةوة، كة بةهةولَي تاكةكةس و كةسانى ثسثؤرِ دانراون، وةكو)"ثةرضةكردار"، "جيهانبيين"، "دووانةييةكان"، 

وازطةرا"،....(، بةآلم لةطةلَ ئةوةشدا ئةم هةولَة تاكةكةسيانة نابيَ بةرِةهايي و بيَ ليَثرسينةوة ئةجنام "وابةستةيي"، "شيَ
ي، رِيَكنةكةوتنى يى كورديبدريَت، ضونكة يةكيَك لةوكيَشانةى، كة بةهؤي هةولَي تاكةكةسييةوة ديَنة بةردةم زاراوةساز

ي يرِاى جياوازة، تائيَستا ضةندين زاراوةى جياجيا بؤ بةشةكانى زمانى كوردثسثؤرِانة لةسةر زاراوةيةك و سةرهةلَدانى بريو
، كة هةر زاراوةيةك ثيَشنيازى (31)كةوتووةتة سةرزارو ناو نوسينةوة، بؤمنوونة بؤ يةك ناونيشان دووسيَ زاراوةى بؤدانراوة

محانى حاجى مارف( و زاراوةى "كار" لةاليةن يةكيك لةشارةزايانى زمانى كورديية، بؤمنونة زاراوةى " فرمان " لةاليةن )ئةورِ
بةكارديَت،  "verb )حمةمةد مةعروف فةتاح( و  زاراوةي "كردار" لةاليةن )حمةمةدى مةحوى(ةوة، بةرامبةر بةزاراوةى "فعل/ 

كة هةريةكةيان بةتيَرِوانيين خؤي ئةو زاراوةية بةشياو دةزانيَت بةرامبةر بةو بابةتة، بةالَم دانانى يةكيَك لةوزاراوانة و 
هةلَبذاردنى شياوترينيان بةثيَوةري زانستيي،  ثيَويسيت بة ثالَثشتيي كؤمةالَيةتيي دةبيَت، بؤئةوةى رِيَطريي لة دروستبوونى 

وة بكريَت و شياوترينيان لةاليةن كؤمةلَةوة ثةسةند بكريَت، بةثيَوةري نيشانةى واتايي لةهةريةك لةوزاراوانة، جووت زارا
زاراوةى "كردار"  شياوترينيانة، بةالَم ئةوةى جيَطةى سةرجنة ئةوةية، كة تاكطةرايي لة دانانى زاراوةدا دروست نابيَت، كة 

ونكة بةرهةلَستى زؤري ديَتةثيَش، لة ئيَستادا تاكيَكى وةكو )حمةمةدى مةحوى( هةموومان بضينة ذيَر فةرمانى ئةوةوة، ض
تاكيَكى زانستيي بةهيَزة، بةالَم تاكيَكى كؤمةالَيةتيي بةهيَزنية، ضونكة زاراوةى زانستيي بةهيَز دادةنيَت بةرامبةر بة 

يَنانى زاراوةى بؤدروست دةبيَت، كة ئةمةش بؤخؤي بابةتةكانى زمانى كورديي، بةالَم لةرِووي كؤمةالَيةتييةوة نةياري بةكاره
( بةكارهيَنانى ضةندين 4منونةى ) وردييدا، ئةطةر برِوانيتةهؤكاريَكى سةرةكيي دروستبوونى جووت زاراوةية لة زمانى ك

 : ، وكوزاراوةية بةامبةر بة يةك واتا

 "زانكؤ", " زانستطا " -( 4
                                                           

بؤ زانياري زياتر لةسةر ملمالنيَيي تاك، برِوانة، (30) 2017)   )nterpersonal Conflict،Joyce L. Hocker  

 (.2007رِؤذان نورى عةبدوآل، ) زياتر لةسةر زاراوةسازى برِوانة،  بؤ زانياري  (31)

https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joyce+L.+Hocker%22
https://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joyce+L.+Hocker%22
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 "شاعري", "هةستيار", "هؤنةر " -     
 "شيعر", " هةلَبةست", " هؤنراوة"  -     

 "بكةر", "كارا" -     
 "دروستة", "ثيَكهاتة" ، "رِؤنان" -     
  "ئاوةلَكردار", "ئاوةلَكار", "ئاوةلَفرمان"  -     
 " كردار", " كار", "فةرمان"  -     
 "خوازة", " خواسنت ", "ئاوةلَواتا", "ميتافؤرِ" -     
 "رِوخسار", "فؤرِم", "شيَوة", "شكلَ" -     
 "ئامرازى ثةيوةندي", "ثريثؤزشن" ، "فريَزى ثيَشناويي" -     

ثيَويستة ثسثؤرِانى زمانى كورديي يةكطرتووبن لةبرِيارةكانياندا لةسةر بناغةى تيَطةيشنت لةضةمكى زاراوةو قولَبوونةوة     
ةن، و بؤ ئةم مةبةستة برِياردان بؤ ثةسةندكرنى زاراوةيةكى زانستيي، ثيَويسيت بة لةواتاي زاراوةكان كارةكانيان ئةجنام بد

ثالَثشيت كؤمةالَيةتيي و بةكارهيَنانى زاراوةكةية لةاليةن قسةثيَكةرانى زمانةوة، رِؤذانة هةريةك لة ئيَمة ضةندين زاراوة 
ئةوةى ثيَويستة بزانريَت ئةوةية، بةثيَوةري زانستيي كامةيان بةكاردةهيَنني بةبيَئةوةى بزانني كيَ  خاوةنى دانانى زاراوةكةية، 

 .(32)شياوترينة بؤ بابةتةكة بةكاري بهيَنني و  ضارةسةرى طرفتيي جووت زاراوة بكةين لة زمانى كوردييدا
تةنانةت هةنديَكجار ئةو زاراوانةى بةهةولَي تاكةكةس ثيَشنيازدةكريَن، هةنديَكيان سةركةوتوو دةبن، بةالَم هةنديَكى 
تريان ثةسةند ناكريَن و لةاليةن قسةثيَكةرانى زمانةوة تواناي رِؤشتنيان نيية، وةكو زاراوةى "خةثلة" بةرامبةر بة "حةب"ي 

) مةسعود حمةمةد( ثيَشنيازي كردووة هةروةها هةنديَك زاراوة ماموستا ووةو بةكار نايةت. عةرةبيي ثيَشنياز كراوةو نةرِؤشت
، (33)هةنديَكيان ثةسةندكراون، وةكو: زاراوةى "دادطا" بةرامبةر بة "حمكةمة" و زاراوةى "داواكار" بةرامبةر بة "مدعي"

و دةضيَتة فةرهةنطيي تاك و ضني و تويَذةكانيشةوة،  بةالَم هةنديَك زاراوةى تر هةية الي كؤمةلَيَك بؤ شتيَك بةكارديَت
بؤمنوونة /طةالَ/ لةفةرهةنطي ئةو كةسانةى كاري طؤرِينةوةى دراو دةكةنبؤ )دؤالري ئةمةريكيي( بةكارديَت، كةضي ئيَستا 

 . (34)ضووةتة فةرهةنطيي زمانةوة
ليَوةدةكريَت  ضةمكى سازانة  يةكيَك لةو ميكانيزمانةى هةميشة لةدواى سةرهةلَدانى ملمالنيَكان باسى

(Accommodation ،) ثرؤسةيةكة دةتوانريَت لةرِيَطايةوة ملمالنيَكان بةشيَوةيةكى كاتى يان بةردةوام كةمبكريَتةوة و
هاوكارى ليَك نزيك كردنةوةى بؤضونة جياوازةكانى نيَوان تاكةكان دةكات لةرِيَطاى وةستاندنى  ناكؤكيةكانةوة، يان لةرِيَطاى 

زاراوةية ثسثؤرِانى بوارى كؤمةلَناسى بةكارى دةهيَنن بؤ طوزارشت كردن لة ئةم   .يةنةكةى تر ةضكردنى اليةنيَك بؤ الملك

                                                           
 (.74: 2016بذويَن يةحياحمةمةد ،  )   ( 32)
 .(55: 2011مةسعود حمةمةد، )  ( 33)
 (239: 2007رِؤذان نوري عبداهلل، )  ( 34)
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ن ثرؤسةى رِازيكردن و رِيَكةوتنى نيَوان اليةنة كيرَبِكيَكار و ملمالنيَكارةكان، جا دةشيَت اليةنةكان دوو كةس يان دوو طروث يا
ثرؤسةى كؤتايى ثيَهيَنانى كيَبةركىَ و ملمالنيَية لةنيَوان اليةنةكان، لة رِيَطةى ئةم  ينَي سازان. واتا دةكريَت بلَزياتر بن

ثرؤسةيةوة هةولَدةدريَت جاريَكى تر ثةيوةندييةكان بةشيَوازيَكى تازةو لةسةر بنضينةيةكى نوىَ دابرِيَذريَتةوة بةمةبةستى 
ن، ئةم ثرِؤسةيةش ئةجنام دةدريَت لةرِيَطاى يةكخستنى ئاماجنةكان و دووبارة جياكردنةوةى خالَة ليَكضوو جياوازةكانى نيَوانيا

دارِشتنةوةى ئةرك و مافةكان، يان رِيَكةوتن لةسةر بنةماى دروستكردنى ثةيوةنديى نوىَ بؤ دةستةبةركردنى يةكسانى نيَوان 
 . طاضارةيةكى تراليةنةكان لةرِيَطاى نيَوةندطريى يان هةر رِيَ

ةوةى شايانى باسة ، لةبةرضاوطرتنى اليةنى ئةريَين و نةريَنيي ملمالنيَية، تيؤرى كارليَك ثيَى واية ملمالنىَ ليَرةدا ئ  
شتيَكى ئةريَنيية، ضونكة هةردووال شتيَك بةدةست دةهيَنن، دامةزراوةكان طؤرِانيان بةسةردا ديَت و دةبيَتة هؤى ذيانةوةو 

وودى ليَوةربطرييَت بؤ بةديهيَنانى ئاماجنةكانى دامةزراوةكة بة باشرتين شيَوة، كاراكردنى دامةزراوةكة، وة دةتوانريَت س
 برِواشيان واية ملمالنىَ لة ئاستيَكى نزمدا شتيَكى سروشتية، بةآلم ثيَويستية.

لةرِووى نةريَنيةوة ملمالنىَ دةبيَتة هؤى هةلَطريسانى جةنطةكان و رِووخان و كاولكارى و ثارضة ثارضةكردنى بةشةكان 
لةو كاتةى ناتوانن بةرطرى ثيَويست لةخؤيان بكةن، وة هةروةها دةبيَتةهؤى رِاوةستانى ضاالكيةكان و كؤكردنةوةى رِق و كينةو 

انى زاراوة دانان و نوسةران و ثيَويستة ثسثؤرِ.و طروثةكاندا تارو كاولكارى لةنيَوان تاكةكان دووبةرةكى تا دةطات بة شةرِو كوش
بؤ مةبةستيَك و تاكة واتايةك، تةنيا يةك زاراوة  كانى تيَطةيشنت لة ضةمكى زاراوة زمانةوانانى كورد، لةسةر بناغة

 .(35)سةر دانانى زاراوة بدةندةستنيشان بكةن، ئاطايان لةيةكرت بيَت و بة كؤدةنطيي برِيار لة
 رِؤلَي كؤمةالَيةتيي 4/2

رِؤلَ بة ضةمكيَكى بنةرِةتى دادةنريَت لة زانستى كؤمةلَناسيدا، لةبةرئةوةى رِؤلَةكان ئةلَقةى ثةيوةندين لةنيَوان تاك و            
بكريَت لةرِيَطةى ئةو  يشرِةفتارى تاكةكانطروثدا، كؤمةلَطاش ثيَكديَت لة ضةندين رِؤلَى كؤمةآليةتى، كة دةكريَت تويَذينةوةى 

كة طرنطيى تويَذينةوةكردن لةسةر رِؤلَ و ثيَطةكان دةطةرِيَتةوة بؤئةوةى، رِؤآلنةى ئةجنامى دةدةن لة ضوارضيَوةى طروثدا، 
لةرِاستيدا رِؤلَى كؤمةآليةتى ثيَكديَت لةو بنةماو ثيَوةرانةى رِةفتارى  .يةتى هاوكاريَكى باشن بؤ تيَطةيشنت لة بوونيادى كؤمةآل

تاكةكان بؤى ملكةض دةبن بةطويَرةى ئةو ثيَطةو ئةركة تايبةتةى ثيَيان دةسثيَردريَت بةطشتى يان لةناو طروثيَكى دياريكراو لة 
 خةلَكيدا. 

ياخود بةشيَوةى طروث   بةجياتاكةكان  ، كة ئةركانةى ن ئةو ى دروستبوونةوة جياوازيى هةية لةنيَواهةرلة سةرةتا         
ئةجنامى دةدةن، لةبةرئةوةى تاكةكان هةريةكةيان بةشداريةكى دياريكراو و تايبةتى هةيةو جياوازة لة بةشدارى ئةوانى تر. 

. ان ثيَدةكريَتركيانة هةستيتةنانةت لةناو طروثة بضوك و سةرةتاييةكانيشدا تويَذينةوةكان سةملاندويانة ئةم دابةشكارية ئة
دابةشكردنى رِؤلَةكان لةنيَوان ئةندامانى طروثيَكدا ئةركيَكى كؤمةآليةتى جيَبةجىَ دةكات ئةمةش لةبةرئةوةى هةر لة بنةرِةتدا 

                                                           
 .(43 :2017ود، )سةروةر سابري مةمح  ( 35)
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 و ثيَويستية دةرووني و مادديةكانى ئةندامانى طروثةكة ثرِدةكاتةوةو هاوكاريةكى باشة بؤ طةيشتنى طروث بة ئاماجنةكانى
ريان لةرِيَطةى ئةو ئةرك و رِؤآلنةى دةكةويَتة سةر شانى تاكةكان بةثيَى بوارى ثسثؤرِى و ئةو شارةزايى و ليَهاتوويةى وة

 . (36)طرتووة

شايانى باسة ئةو هةولَة تاكة كةسييانةى لةسةرةوة باسيان ليَوةكرا بةمةبةستى دانانى زاراوة، ثيَويسيت بة 
هةية، كةواتة برِياري كؤمةالَيةتيي رِؤلَيَكي طرنطى هةية بؤ نةهيَشتنى يان رِيَطري كردن لة ثالَثشيت تةواوى كؤمةالَيةتيي 

دروستبوونى جووت زاراوة لةزماندا، ضونكة تاكطةرايي هةولَيَكى طرنطة بؤ ضارةسةركردنى ئةم كيَشةية، بةالَم ثيَويسيت بة 
ي ئةكادميى و رِؤشنبرييي و ... هةية، بؤئةوةى ئةو زاراوةى ثالَثشتييةكى تةواوى اليةنى كؤمةالَيةتيي و سياسي و دةزطا

بةطوجناوى دةزانيَت لةناو كؤمةلَدا برِوات و بةكاربهيَنريَت و نةياري بةكارهيَنةرانى زاراوة نةتوانن ببنة رِيَطر لةبةردةم 
 بةكارهيَنانى زاراوةكةدا. 

هةروةها سةرةرِاي جياوازى تاك بؤ دانانى زاراوة لةزماندا، جياوازيية كؤمةالَيةتييةكانيش لةرِووى جيَندةرو تةمةن و 
كؤمةلَيَك زاراوة هةية هاوبةشة لةنيَوان بؤمنوونة ثلةوثايةى كؤمةالَيةتيي كيَشةى دانانى زاراوة دروست دةكةن 

، بةرطدوور"، "فةرمانبةر"، "نووسةر"، ئةم زاراوانة نيشانةيان ليَنةدراوة (37)هةردوورِةطةزةكة، وةكو"مامؤستا"، "قوتابي"
، بةآلم كؤمةلَيَك زاراوةى تر هةية، كة ثيشةيةكى تايبةتةو نيشانةكراوة بؤ يةكيَك لةرِةطةزةكان، (38)بؤ جياكردنةوةى جيَندةر

" ثيشةيةكى تايبةتي رِةطةزي نيَرةو بؤمنونة"ضيَشت ليَنان" ثيشةيةكى تايبةتى رِةطةزي ميَيةو "شؤفيَري تاكسي
نيشانةكراوة، هةروةها وشةى جنيَودان بؤ ئافرةتى ئارةزووباز لةطةلَ جنيَودان بؤ ثياوي ئارةزووباز جياوازة، بؤمنونة بؤ 

، هةرطيز ئةو وشانة بةرامبةر بةثياو (39)ئافرةتى ئارةزووباز وشةكانى/سؤزانى/، /لةشفرؤش/ بةفراوانى بةكارديَت
، هةروةها زاراوةى " قةحبة" تايبةتة بة (40)ايةت، ضونكة وشةى/شةوالَ ثيس / بةرامبةر ئةوجؤرة ثياوانة بةكارديَتبةكارن

ئافرةتى ئارةزووباز و بةرامبةر بةم زاراوةية رِيَك زاراوةى " حيز" بؤ ثياوى ئارةزووباز بةكارديَت، بةآلم  ئةم زاراوانة 
ري لةناو كؤمةلَدا كالَبوةتةوة، ضونكة ئةو زاراوانةى، كة ثيَشرت تةنها بؤ يةكيَك هةرضةندة نيشانةكراون، جياوازى جيَندة

لةرِةطةزةكان بةكاردةهات، ئيَستا بؤ هةردوو رِةطةزةكة بةكارديَت، تةنانةت ثيَشبينى دةكريَت، كة نيشانةكردنى جيَندةري 

                                                           
 (47 :2017ود، )سةروةر سابري مةمح  ( 36)

 (.2010برِوانة، عةبدالواحيد موشري دزةيي، ) (37) 

 (153: 2012برِوانة ،ئاظيَستا كةمال مةمحود ،)   (38)
لةسةر                             بةخش"ن، ضونكة بةكارهيَنانى وشةى/قةحثة/ و / حيز/ تابووة،  بؤزانياري زياتر -بةكارهيَنانى ئةو وشانة "جوان( 39) 

 (.2011وشةى تابوو ، برِوانة ، شاخةوان جةالل فةرةج، )

 (.35: 2009كريستني نؤردنستام، و/غازي عةلي خورشيد، ) (40) 
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يَوان رِةطةزي نيَرو ميَ،  بؤمنونة"فيتةر"، "باخةوان"، لةكؤمةلَيَك زاراوةي تريشدا نةميَنيَت بةهؤي كالَبوونةوةى جياوازى ن
 .( 41)"قةساب"

ئةوةى لةكؤتاييدا تويَذينةوةكة جةختى لةسةردةكاتةوة ئةوةية، كة كيَشةيةكى زيندووى كؤمةلَطاى ئيَمة فرة زاراوةيية           
بة بابةتيَك، بؤية ئةم كيَشةية ثيَويسيت لةناو زماندا، ضونكة هةركةسةو بةثيَوةري خؤي زاراوةيةك دادةنيَت بةرامبةر 

بةضارةسةريَكى طوجناو هةية، يان ئةبيَت بةثيَي تيؤرى سيمانتيكي ثيَكهيَنان ضارةسةري جووت زاراوة بكريَت، كة ئةم تيؤريية 
رِيَطةيةكى  بةثيَيي شيكردنةوةى نيشانةواتاييةكان نابيَت دوو وشة يان دو زاراوة هةلَطريي هةمان نيشانةى واتايي بن، كة

زانستيي طوجناوة بؤ ضارةسةركردنى ئةم طرفتة، يان ئةبيَت اليةنى كؤمةالَيةتيي رِؤلَى هةبيَت لة ثشتطرييي كردنى تاكطةرايي 
لةدانانى زاراوةدا بة ثيَوةري زانستيي، ضونكة ئةبيَت دواى رِيَضكة زانستييةكة بكةوين و تيَرِوانينى كؤمةالَيةتيي جيابكةينةوة 

 .(42)وانينى زانستيي، بؤئةوةى ئةجناميَكى زانستيي بةدةست بيَتلة تيَرِ
تويَذينةوةكة ، ئةوا نسةرةرِاى هةموو ئةوانةى باسكران و خرانةرِوو بؤ يةكخستنى زاراوة، ئةطةر ثةسةند نةبوو

كهيَنانى ليذنةيةكى ثيَلةزمانى كوردييدا، باشرتين رِيَطا بؤ ضارةسةركردنى طرفيت جووت زاراوة ثيَشنيازى ئةوةدةكات، كة 
زانستيية لةسةر ئاستى ئةكادمييا، كة لة كؤمةلَيَك ئةندامى ثسثؤرِ لةسةر ئاستى هةموو زانكؤكانى هةريَمى كوردستان 

كات دةيةك يان بابةتيَك، كةثيَويست ببةرامبةر بة هةر ديارو زانستيي ثيَكهاتبيَت، بؤ برِياردان لةسةر زاراوةيةكى دروست 
  يَت.زاراوةى بؤدابنر

 ئةجنام
نيية، ئةطةر بةنيشانةيةكى واتايي بضوكيش بيَت  وشةيةكى تر هيض وشةيةك لةزماندا هةلَطري هةمان نيشانةى واتايي -1

بةكارهيَنانى دووانةيي ، بةالَم  يَتبطةيةن ، ضونكة يةك نيشانةى  واتايي جياكةرةوة وادةكات وشةكة واتاي نويَجياوازن
رِيَطةثيَدراوة، كة بؤ طةياندنى واتاي جياوازبيَت، واتة هةمان فؤرِم بةكاربهيَنريَتةوة  بؤ نيشانةكردنى لة وشةدا  كاتيَك  

يةكيَك لةو نيشانة سيمانتيكييانةى لة وشةكةدا هةلَطرياوة، كةواتة فؤرِمةكة بةكاردةهيَنريَتةوة  بؤئةوةى  واتايةكى تر 
ووانةيي لةزماندا رِيَطةثيَدراوة، ضونكة بؤهةمان واتا بةكارنةهاتووةتةوة، بطةيةنيَت، هةربؤية دروستبوونى لةم جؤرة لة د

 بةلَكو بؤ طةياندنى واتاي جياواز بةكارهاتووةتةوة.
دووانةيي لة زاراوةسازييدا رِيَطةي ثيَنادريَت، تةنها لة حالَةتيَكدا دووانةيي لةزاراوةسازييدا طوجناوة، كة لة ئاسيت   -2

 زانستييدا بيَت، واتا بةهؤي ثيَشكةوتنى زانستييةوة بيَت و باطراوةندي زانستيي لةثشتةوةبيَت. 
بةرامبةر   واتا زمان هةرطيز فؤرِممانةكة فؤرِمى بؤ دانةرِشتووة، وةرطرتن و خواستنى وشةى بيَطانة بؤ ئةو كةليَنةية، كة ز -3

يَر كة فؤرِمى هةبيَت بةرامبةري، تةنانةت فؤرِمةكةش، كة بؤ واتاي نويَ وةردةطرييَت، دةخريَتة ذوةرناطريَت،   بةواتايةك
بؤئةوةى دةروازةى  ؤرفؤلؤذيانة، لةوةوة  وةرطرتن و خواستنى وشةش دةبيَتة  جيَطرةوةى مفؤنؤتاكتيكى زمانى كوردييةوة،
                                                           

 (.95: 2010(، ) 10شوكر طةآللَي، طؤظاري زمانناسي، ذمارة) (41) 

 (.2016بؤ زانياري زياتر لةسةر جياوازى كؤمةالَيةتيي ، برِوانة، بذويَن يةحيا حمةمةد، )   ( 42)
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تيؤري سيمانتيكى ثيَكهيَنان رِيَطة بة هاتنة ناوةوةى  دةبيَت بةثيَي  فةرهةنطيي زمان بةرِووى وشةى بيَطانةدا بكريَتةوة، 
 وشةو زاراوة  بدريَت، لةبةرئةوةى وشة وةرطرياوةكة دووانةيي لةزماندا دروست نةكات.

ئةوةية، كة ئةو زارة كةليَنيَكى ثيَ ثرِبكاتةوةو وشةى نةبيَت  مةرجى  سةرةكييبؤ وةرطرتنى وشة لة زاريَكي ترةوة،  -4
 .بةرامبةر بةو دياردةية، طةر وا نةبيَت، ئةوا هيَنانى وشةى زاريَكى ديكة بةهةمان واتاوة كةليَنى فةرهةنطةكة ثرِناكاتةوة

هةموومان بضينة ذيَر فةرمانى ئةوةوة، ضونكة كة دروست نابيَت،  انى كوردييدا بؤ دانانى زاراوة لةزم تاكطةرايي  -5
لةرِووي كؤمةالَيةتييةوة نةياري بةكارهيَنانى زاراوةى بؤدروست دةبيَت، كة ئةمةش هةروةها بةرهةلَستى زؤري ديَتةثيَش، 

 وردييدا.بؤخؤي هؤكاريَكى سةرةكيي دروستبوونى جووت زاراوةية لة زمانى ك
وةدا بة ثيَوةري زانستيي، ضونكة رِؤلَى هةبيَت لة ثشتطرييي كردنى تاكطةرايي لةدانانى زارا  يَت اليةنى كؤمةالَيةتييةبد -6

ةبيَت دواى رِيَضكة زانستييةكة بكةوين و تيَرِوانينى كؤمةالَيةتيي جيابكةينةوة لة تيَرِوانينى زانستيي، بؤئةوةى د
 ئةجناميَكى زانستيي بةدةست بيَت.

ئةجنامى تويَذينةوةكة بؤ ضارةسةركردنى طرفتى جووت زاراوة، ثيَشنيازكردنى ليذنةيةكى زانستيية لةسةر ئاستى دوا  -7
ئةكادمييي، كة ثيَكهاتبيَت لة كؤمةلَيَك ئةندامى ثسثؤرِي زاراوة دانةرى زانستيي ، لة ئاستى هةموو زانكؤكانى هةريَمى 

 كوردستاندا بيَت.
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Abstract 

      This study (Term between scientific and social conflicts), Tries to unify the dialects 

and eliminate the doubling use of term in Kurdish language, Reduplication means 

reusing and doubling lexical items of language, which replaces morphology and 

considered as another form of word construction. This is acceptable in language, when 

the word is being used to convey new meaning, because according to semantic feature 

theory no word carries the same meaning in a specific language or are least they are 

slightly different. Thus, this is a way to eliminate doubling in language, but the present 

study has reached to the point that morphological doubling in language is suitable when 

the form is used for a different symbol and convey a new message a messaging. 

        However, doubling in dialect which is the focus of the study, will not be allowed 

except in one case, which is scientific development. In another words, doubling in terms 

is acceptable when it has a scientific background. Moreover, concerning putting terms, 

individualism has an important Role, only if correct and scientific terms parallel to a 

language subject and supporting these efforts by people to eliminate doubling use of 

term in language, since unifying terms needs social aid and support, as it is necessary to 

follow the scientific approach and differentiating social viewpoints from scientific ones 

with a scientific criterion to achieve a proper, right and scientific result. 


