
 

 Available online at http://jgu.garmian.edu.krd  

      

Journal of University of Garmian 

   https://doi.org/10.24271/garmian.22090205    

          

  

  

 توێژینەوەیەكی كۆزمانەوانیی كارەكییە كۆمەڵگەی هەرێمی كوردستاندافرەزمانی لە   

 أمیر مدمض مدمضأمین

 ٌ  عەبضولاڵ خىؾێن ڕؾى

 ػاهيۆی ؾەاڵخەصصیً // وۆلێژی ػمان // بەش ی ػماوی وىعصی

 

 

 

  

پىزخە      

 ، هاوی لێ صەهغێذ.ػمان بە گىێغەی ئەو قێىەیەی، هە  لە هاو وۆمەڵگەصا بەواعصەهێنرێذ

هەعێمی وىعصؾخاهضا، ی وۆمەڵگەفغەػماوی لە ئەم جىێژیىەوەیە بە هاوهیكاوی )

، ؾىىعی ئەم جىێژیىەوەیە پێىهاجىوە لە واعەهییە(وۆػماهەواهیی جىێژیىەوەیەوی 

هەعێمی وىعصؾخان _ عێراق، هە پاعێؼگاواوی هەولێر، ؾلێماوی، صهۆن،  كؿەهەعاوی

جەعزاهىغاوە، بۆ وەعگغجنی صاجا و ػاهیاعی  قێىاػی جىێژیىەوەهەهەڵەبجە لە زۆصەگغێذ. 

صاهیكخىواوی هەعێمی وىعصؾخان لە  كؿەهەعاوی پێىهاجە هەجەوەییەوان ولە ؾەعحەم 

و مەیضاوی صەؾذ بە  فۆڕمی ڕاپغس ی بە قێىەی بژاعصەی هەڕەمەویصابەقىغصوی ڕێگەی 

ن ػماوی لە هەعێمی وىعصؾخافغەبۆ  ػاهیاعییەواهیلصەؾذ، ؾىىعی وۆهغصهەوەی 

ڕێباػی جىێژیىەوەهە بغیخییە لە ڕێباػی وۆػماهەواهیی قیياعی واعەوی و   صیاعیىغاوە.

، پەیڕەوهغاوە، ئەم پڕۆگغامە صاجاوان بە قێىەی SPSS)) پڕۆگغامی ئێـ پی ئێـ ئێـ

 زكخە صیاعیضەواث و قیاهضەواجەوە و صەعئەهجامەوان صەزاجەڕوو.

چەهضیً هەجەوە و ڕەگەػ و ػماوی  بەع ئەوەی لەهەعێمی وىعصؾخان لەوۆمەڵگەی   

، صەهغێذ بە وۆمەڵگەیەوی جىێژەع گغیماهەی ئەوەی هغصووە حیاواػەوە پێىهاجىوە،

. هاوەعۆوی ئەم جىێژیىەوەی پێىهاجىوە لە پێكەوی و صووبەف و فغەػماوی هەژماعبىغێذ

هە بە ػماوی عەعەبی و ئەهجام و پێكيیاػ و لیؿتی ؾەعچاوەوان و پىزخەی جىیژیىەوە

 ئیىگلیزی. 
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 پێشەکى:

ػمان صیاعصەیەوی وۆمەاڵیەجییە و وۆمەڵگە ڕۆلی ؾەعەوی لە بيیاجىاوی ػمان    

هەعێمی وۆمەڵگەی ػماوی لە فغەئەم جىێژیىەوەیە بە هاوهیكاوی ) صەبیيێذ.

، ئەمەف بە واعەهییە( وۆػماهەواهیی  وىعصؾخاهضا، جىێژیىەوەیەوی

غؾیاعەوان، بەواعهێىاوی فۆڕمی ڕاپغس ی بۆ زؿدىەڕووی صەعئەهجامی وەاڵمی پ

ڕێگەیەوی جاػەی ئاماعی ػاوؿخییە لە بىاعی وۆػماهەواهیی وىعصیضا، و 

 ژماعەیەن پغؾیاعی زؿخۆجەڕوو، هەوڵضەصاث وەاڵمی ئەم پغؾیاعاهە بضاجەوە:

ئایا لەم ػماهاهەصا: ػماوی وىعصی، ػماوی جىعهماوی، ػماوی ؾىعیذ، ػماوی _ 1

یاهیل هەع جاهە  ؟مەی صەػاهیذئەعمەوی، ػماوی عەعەبی و ػماوی جغ وامە و وا

 ػماهێً صەػاهیذ؟ 

بۆ ئەوەی جىێژەع الی  ؟ػماوی صایىذ، واجە؛ ػماوی یەهەمذ چییە_ ئایا 2

ڕوون ببێخەوە، هە هەعێمی وىعصؾخان وۆمەڵگەیەوی جان ػماهییە، یازىص 

 فغەػماهییە.

قێىاػی جىێژیىەوەهە جەعزاهىغاوە، بۆ وەعگغجنی صاجا و ػاهیاعی لە      

ئازێىەعاوی صاهیكخىوی هەعێمی وىعصؾخان  پێىهاجە هەجەوەییەوان و ؾەعحەم 

 لە ڕێگەی صابەقىغصوی فۆڕمی ڕاپغس ی بە قێىەی بژاعصەی هەڕەمەوی

(Random و مەیضاوی صەؾذ بە صەؾذ، ؾىىعی وۆهغصهەوەی صاجاواهیل )

لە هەعێمی وىعصؾخان صیاعیىغاوە و ڕێباػی جىێژیىەوەهە بغیخییە  فغەػماویبۆ 

لە ڕێباػی وۆػماهەواهیی قیياعی واعەوی و  پڕۆگغامی ئێـ پی ئێـ ئێـ 

((SPSS پەیڕەو هغاوە. هاوەعۆوی ئەم جىێژیىەوەی پێىهاجىوە لە پێكەوی و ،

ػمان و گىجً ، صووبەف، لە بەش ی یەهەمضا باؾەواوی بغیخین لە وۆػماهەواوی

ضا، ػمان و وۆمەڵگە، وۆمەڵگە، وۆمەڵی ػماوی، قێىەواوی وۆػماهەواهی لە

 بەش ی صووەم باؽ لەػمان، فغەػماوی و وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان، 

وىعصؾخاهضا، ػماوی جىعهماوی، ػماوی  هەعێمی فغەػماوی و فغەهەجەوەیی لە

صیالێىخەواوی ػماوی ؾىعیذ، ػماوی ئەعمەوی، ػماوی عەعەبی، ػماوی وىعصی و 

وىعصؾخاهضا،  هەعێمیفغەػماوی لە الیەوی واعەوی  وىعصی هغاوە، پاقان

ڕووهضەواجەوە، ئیىجا وۆمەڵگە وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە و پەیىەهضیی ػمان و 

ژیىەوەهە بە ػماوی ێئەهجام و لیؿتی ؾەعچاوەوان و پێكيیاػ و پىزخەی جى 

 . صەزغێخەڕوو عەعەبی و ئیىگلیزی 

 :Sociolinguistics (1)ەواویوۆػماه_1

هەعبۆیە  ،ی ػماهەواویؾەعبەزۆ ػاوؿخەواوی  لە، یەهێىە وۆػماهەواوی  

 پێىاؾەی حۆعاوحۆع ؾەباعەث بە هاؾاهضن و  ػماهەواهان هەوجىە

بە پێىیؿذ صەػاهغێذ، هەهضێً لەم پێىاؾاهە  بەم حۆعە، وۆػماهەواوی

 و. و بسەیىەڕ 

)وۆػماهەواوی للێىە لە ػماهەواهیی واعەوی، مدمض علی الخىلی صەڵێذ: _

لێيۆڵیىەوە لە گغفخەواوی صیالێىتی حىگغافی و صیالێىتی وۆمەاڵیەحی و حىوث 

)مدمض ػماوی و واعیگەعییە ئاڵىگۆڕهغاوەواوی هێىان ػمان و وۆمەڵگە صەواث(

 .(261: 1991علي الخىلي،

ذ:)وۆػماهەواوی صەیڤیض هغیؿخاڵ لە باعەی پێىاؾەی وۆػماهەواهیضا صەڵێ _ 

للێىە لە ػماهەواوی، لێيۆڵیىەوە لەم ڕێگایاهە صەواث، هە ػمان لەگەڵ 

وۆمەڵگەی مغۆڤایەجیضا یەهضەزاث، بە صیاعیىغاوی لەگەڵ پیكاهضاوی 

 ڕەگەػی، صابىهەعیتی وۆمەاڵیەحی( چەمىەواوی، وەوى هەژاصی، مغۆڤىاس ی،

.(Crystal, 1992: 357- 358)  

)وۆػماهەواوی جىێژیىەوە لە هە اژە بەوە صەهەن،ئەعەهۆف و میللەع ئام _

صیالێىخە حۆعاوحۆعەوان و حۆعەواوی ػمان و واعیگەعی ػمان لە ؾەع 

قاعاوەیان  الیەوی گغهگ و هەهضێً وۆمەڵگە و بە پێچەواهەقەوە صەواث و 

 )(Aronoff and Rees- Miller, 2003: 563).پیكاهضەصاجً

 هە ،یەا، صەڵیذ:)ئەو ػاوؿخەیەحىن الینز لە پێىاؾەی وۆػماهەواهیض _

)مدمض ػمان صەواث لە ڕواهگەی پەیىەهضییەواوی بە وۆمەڵگەوە(لە  جىێژیىەوە

 (.21: 2004مدمض ًىوـ علي، 

ئاماژە بەوە  هەع ؾەباعەث بە پێىاؾەی وۆػماهەواوی ماجیۆؽ _

صەواث،)وۆػماهەواوی لێيۆڵیىەوەیەوی ػماهییە، پەیىەؾخە بە 

 (Matthews, 2011: 372).وۆمەڵگەوە(

_صهخۆع مدەمەص مەعغوف فەجاح لە باعەی پێىاؾەی وۆػماهەواهیضا صەڵێذ: 

))وۆػماهەواوی لە هەمىو الیەهەواوی پەیىەهضی هێىان ػمان و وۆمەڵ 

 (.139: 2010صەصوێ(()مدەمەص مەعغوف فەجاح،

_هەع ؾەباعەث بە پێىاؾەی وۆػماهەواوی، صهخۆع یىؾف قەعیف ؾەعیض 

خە للێىە لە ػماهەواوی واعەوی هە لە ئاعێكەواوی صیالێىخە صەڵێذ: ))ئەم ػاوؿ

حىگغافیەوان و صیالێىخە وۆمەاڵیەجییەوان و وۆمەڵگای صوو ػماوی و 

واعیگەعی هێىان ػمان و وۆمەڵگا صەوۆڵێخەوە(() یىؾف قەعیف 

 (.20: 2011ؾەعیض،

 لێرەصا بەم حۆعە وۆػماهەواوی صەهاؾێىین. 

 لە پەیىەهضی ػمان و وۆمەڵگە صەواث و  یىەوەلێيۆڵػاوؿدێىە _وۆػماهەواوی 

حۆعەواوی صیالێىذ و ػماهەوان و چەمىە وۆمەاڵیەجییەوان لە  یپەیىەهضی

 . قیضەواجەوەوۆمەڵگەی مغۆڤایەحی 

بەم قێىەیە ػمان و وۆمەڵگە بە یەهترییەوە گڕێضعاون و هابێذ لە یەهتری 

یەهترن و صژی  حىصا بىغێىەوە، واجە هەعصووالیەن هاوجەعیب و جەواهەعی 

یەهضی هین و هەع یەهەیان ئەوی جغ جەواو صەواث. واجە؛ وۆػماهەواوی، وەوى 

ػاوؿدێً الیەوی پەیىەهضی ػمان بە وۆمەڵگەوە چییە، صەیساجە بەع 

لێىضاهەوە و قیىغصهەوە، جاوى ڕایەڵەی پەیىەهضییەهە بە قێىەیەوی ڕوون 

بە الیەوی ئەػمىووی لە  بضۆػێخەوە. هەع لەم ڕواهگەیەوە وۆػماهەواوی بایەر

بەواعهێىاوی ػمان لە هاو وۆمەڵگەصا صەصاث و باؽ لە هەمەالیەوی 

پؿپۆعییەوان صەواث و لە الیەوی جغەوە هەمەحۆعی و فغەػماوی و قێىەواوی 

ػمان لە جاهە وۆمەڵگەیەصا صەؾدىیكان صەواث. ؾەعەڕای ئەوەی 

صاچىوهیل لەو ڕێباػ وۆػماهەواوی بە بەقێً لە ػماهەواهیضا صاصەهێذ، بەصوا

و قێىاػاهەف صەواث، هە ػمان لەگەڵ وۆمەڵگە بە یەهترییەوە 

صەبەؾخێخەوە، ؾەباعەث بە صابىهەعیتی وۆمەاڵیەحی و الیەهەواوی جغی 

 وۆمەڵگەی مغۆڤایەحی.

گىجنی مغۆڤ لە بەقەواوی، یان بەقىغصوی بە پێی  ،ئەگەع وابىو، ػماهەواوی   

لێيۆڵیىەوەصا، بە لێيۆڵیىەوەیەوی بابەحی  پێىەعێيی صیاعیىغاو، لە پێىاو 

ئەوە وۆػماهەواوی لێيۆڵیىەوە لە ػمان صەواث، بەو صەعبڕیىەی،  جەوە،احیابي

هە لە وۆمەڵگەصا صێخەصی، یازىص لێيۆڵیىەوە لە صیاعصەواوی ػماهەواهیضا 

واجە؛ (. 24: 1995)عبضه الغاححي،صەواث، واجێً واعصاهەوەی ػماوی صەبێذ

گەقتن و قیىغصهەوە لە ػماهەواهیضا گىجً بە پێی پێىەع بەف صەهغێذ، بۆ جێ

بەف بىغێذ، هە ئەم گىجىە لە وۆػماهەواهیضا ؾەعچاوەهەی وۆمەڵگەیە، 

ىجا لەو واجەصا بە پێی واعصاهەوەی ػماوی، صەهغێذ صیاعصەواوی ػماهەواوی یئ

ۆ بەم حۆعە )وۆػماهەواوی بغیخییە لە لێيۆڵیىەوەی جاكیياعی ب صیاعی بىغێذ.
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بىاعێىە جىێژیىەوە لە  و چۆهیەحی بەواعهێىاوی ػمان لە وۆمەڵگەصا 

ی ػمان و یفغەپؿیۆعییەوان صەواث و گغهگیەوی ػۆع بە هەعیەن لە هەمەحۆع 

 Aronoff).فغەػماوی و قێىەواوی ػمان لە وۆمەڵگەیەوی صیاعیىغاوصا صەصاث

and Rees- Miller, 2003: 563)(  

 یضا:لە وۆػماهەواه گىجً ػمان و _1_1

 ػمان بەهۆی  چىهىە ،نوۆػماهەواهی الیەوی گغهگیػمان و گىجً صوو  

 وە صەجىاهغێذ،قەلەم ڕێگەیەگىجىەوە، صیاعصەواوی وۆمەڵگە صەزاجەڕوو، هەع 

جێگەیكتن و هەڵؿەهگاهضن لە الیەهەواوی جغی وۆمەڵگەی ػماوی بىغێذ، بەو 

ببیىضعێخەوە.)جىاوؿتی ئاماهجەی الیەهە قاعاوەوان و هەصۆػعاوەواوی 

الیەهێيی جاوی و الیەهێيی وۆمەاڵیەحی هەیە و هیچ یەهێىیان    Langageػمان

فغصًىان صي جغ لەوەف ػیاجغ وێىا بىەن() لەم صووالیەهەصا هاجىاهً، بەبێ ئەوی 

. واجە؛ ؾەعەڕای ئەوەی جان زاوەوی جىاوؿتی ػمان و (26: 1988ؾىؾىع، 

ؿاواوی ػماوی لە مێكىیضا ێیاؾا و ڕ  بەهغەیەوی ػماوی هەیە و ؾەعحەم

حێگیرە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەقضا لە وۆمەڵگەیەوی ػماوی صیاعیىغاوصا، وۆمەڵ 

ی لە اهەزاوەوی ئەم جىاوؿخە ػماهییە و جان ؾەعحەم ئەو یاؾا و ڕێؿا ػماهی

 وۆمەڵ وەعگغجىوە و پێیەوە پابەهضە.

ەیەوی ڕاؾخەوزۆ ئەو ماصصەیەیە، هە صەجىاهغێذ بە قێى  Paroleگىجً )    

هەمىو وۆمەڵێيی ػماوی، هە  یبەصەؾذ بهێىضعێذ، جىاوؿتی ػماو

فەعهەهگەهەی و ڕێؼماهەهەی و فۆهۆلۆحیاهەی الی جاهەواوی حێگیرهغاوە، 

هە لە وۆمەڵگەیەوی صیاعیىغاوصا گەقە صەواث و گەقەهغصهەهەی لە ؾەع 

اث و لێی بىچیىەیەی ئەو  قىێىەیە، هە بە ػماوی ئەو وۆمەڵگەیە كؿە صەو

بەم پێیە گىجً هەعؾخەیەوی (. 289: 1978)ع.هـ. عوبنز، جێضەگاث(

ەی بۆی یبەعهەمهاجىوە الی ئازێىەع، بە پێی ئەو یاؾا و صەؾخىعە ػماهی

ەواوی ئازاوجً بياث و كؿەیان بۆ یصیاعیىغاوە، هە صەجىاهێذ لەگەڵ هاوػماهی

 ن جێبگاث.بياث و لە هەماهياجیكضا گىێ لە كؿەواهیان بگغێذ و لێكیا

)گىجً بغیخییە لە ئاعەػووێيی جاوی بۆ بەواعهێىاوی ػمان()مدمىص هەعبۆیە 

هەع واجێً ئازێىەع بیەوێذ، كؿە بياث،  ؛. واجە(26: 1973فهمي حجاػي، 

كؿە صەواث و بە پێچەواهەقەوە، بە پێی ویؿتی زۆی لە واث و ؾاحی زۆیضا 

ووی ى هەب )گىجً هەمیكە لە ؾەع بەم حۆعە ػمان بەواعصەهێىیذ. 

ؾیؿخەمێيی حێگیر پێىضێذ و هەجا لە ؾەع هغصەیی پێكىەوجً، هە لە هەع 

ؾاجێىضا ؾیؿخەمێيی وەؾخاوە بۆ زۆی و بەعهەمێىە بۆ واحی 

 .  (27: 1988فغصًىان صي ؾىؾىع، ڕابغصوو()

كؿەهغصن بەعصەوام بە پێی پەیڕەوێيی صیاعیىغاو بەڕێىە صەچێذ، ئەگەع    

لە ئاعاصا هەبىو، ئەوا كؿەهغصن بەڕێىەهاچێذ و ئەم پەیڕەوە صیاعیىغاوە 

)صەهگەواوی گىجً لە پێیە جێىگەیكخنی هاوبەف صعوؾذ هابێذ. بەم 

بەاڵم فۆهیم ؾەع بە ، Parole جىەڕواهگەی كىجابساهەی پغاگەوە ؾەع بە گى 

هەع فۆهیمێً لە یەهەیەوی فۆهۆلۆجی لێىضعاوە لە  Languageجىاوؿتی ػماهە 

هەعیمان  و  جىەوە پغاهخیزە صەهغێذ()ؾەالم هاوزۆفڕێگەی صەهگەواوی گى 

لە كىجابساهەی ػماهەواهیی بىهیاصگەعیی پغاگضا . (338: 2010زۆقىاو، 

صەهگەواوی ػمان صەچىە زاهەی ئازاوجىەوە، هەچی فۆهیمەوان صەچىە زاهەی 

ػماهەوە، ئیىجا لە ئەهجامی لێىضاوی فۆهیمەواوی هەعؾخەی واجاصاع بەعهەم 

وؾیىەوە بەعحەؾخە صەهغێً. )ػمان ى یان ه ،ێگەی ئازاوجىەوەڕ ە صەهێنرێً و ل

ؾیؿخەمێىە لە هێمای صەهگی، هە لە ؾەعی ڕێىىەوجىون لە ژیىگەیەوی 

هەمىو صەوعوبەعێيی (. 26: 1973فهمي حجاػي، ػماوی صیاعیىغاوصا()مدمىص 

ػماوی، هە زاوەوی وۆمەڵەی هیكخەحیبىوی زۆیەحی، زاوەوی ػماهێيی 

صیاعیىغاوە و ئەو ػماهە صیاعیىغاوەف زاوەوی یاؾا و عێؿای زۆیەحی، هە 

پەیىەؾخە بە هێمای صەهگی جایبەث بە زۆی بەپێی ئەو ؾیؿخەمەی، هە 

 لەؾەعی پێىهاجىوە. 

وەؾفىغصوی ػماهضا ئاماژە بەوە صەواث، لە  (2))ػێلیگ هاعیـبەم قێىەیە   

(. 254: 2015)هىاء نبري، هە ػمان جەنها ڕێىسؿخنی ػاوؿخییە بۆ گىجً(

واجە؛ هەمىو ػهجیرە ڕیؼهغصهێيی گىجً، ڕێىسؿخيێيی ػاوؿتی هەیە، 

ڕێىسؿخنی ػاهیؿخیل پەیڕە و پغۆگغامی جایبەث بەزۆی هەیە، جا لە واحی 

قاعلؼ هۆهێذ و ىڕییەن ڕووهەصاث. بەحێگەیاهضوی ئەعهەهەی هیچ هەمىو

پەیىەهضی هێىان ػمان و گىجً بە پەیىەهضی صابىهەعیذ و ڕەفخاع بەعاوعص 

، ػمان بە ضاهۆهێذ لە قیىغصهەوەی ػمان و گىجى هەمان ؾەعچاوە(.)صەواث

بە ڕەفخاع صەچىێىێذ و بەعاهبەع یەهتریان صەواث. بەو جىیل صابىهەعیذ و گى 

خە بە وۆمەڵگەیەوی ػماوی و ئەو وۆمەڵگە واجایەی هەع ػماهێً پەیىەؾ

ەف پابەهضە بە وۆمەڵێً صابىهەعیذ زۆی، لە هەمان واجیكضا گىجً یػماهی

بە ڕەفخاع صەهىێنرێذ و صەبێخە ڕەهگضاهەوەی ئەو وۆمەڵگەیە، چىهىە لەوێىە 

ىەیە ))ػمان بەعهەمێيی وۆمەاڵیەجییە، ئەو ێوە. بەم قى ؾەعچاوەی گغج

ێ جا جىاهای ػماهیی زۆی بساجەگەڕ. لە الیەوی جغ، وجە جىاهایە بە جان صەبەزص 

ػمان لە  ،(. واجە؛ جان 43: 2016الیەوی پغاهخیيی ػماهە(() حاهاجان والغ،

ەی هەیە، هە یوۆمەڵگەی ػماوی وەعصەگغێذ و زۆش ی ئەو جىاوؿخە ػماهی

ػماهەهە بەواعبهێىیذ و بە قێىەی هغصەیی ػماهەهە لە گىجىضا بەعحەؾخە 

. پێیە ػمان و گىجً صوو قێىەی حیان لە صوو فۆڕمی حیاواػصا بياث، بەم

هەواجە؛ ػمان ؾیؿخەمێىە لە یاؾا و ڕێؿا پێىهاجىوە، ئەگەعچی ئازێىەع لە 

ڕێگەی گىجىەوە زىصی زۆی و ػماهەهەی صەهاؾێيێذ، بەاڵم صواحاع وۆمەڵگە 

 زاوەهضاعێتی ػمان لەئەؾخۆصەگغێذ.

 ػمان ووۆمەڵگە:_2_1

عەػایاوی ػمان پێیان وایە، ػمان صیاعصەیەوی وۆمەاڵیەجییە و هەهضێً لە قا   

 (3)وۆمەڵگە ڕۆلی ؾەعەوی لە بيیاجىاوی ػمان صەبیيێذ. لەمباعەیەوە ڤىضعیـ

(. 35: 2014)ج. ڤىضَعـ، صەڵێذ: )ػمان لە باوەش ی وۆمەڵگەصا پەیضابىوە(

  وۆمەڵگە ؾەعچاوەی ؾەعەهییە لە صعوؾدبىون و ماهەوەی ػمان.واجە؛ 

لە ػماهەواهان لە پێىاؾەکاهیاهضا، حەزذ لەوە صەکەهەوە، کە  ًھەهضێ  

)ػمان صیاعصەیەکی کۆمەاڵیەجییە، بەو واجایەی ػمان کاع لە کۆمەڵگە صەکاث و 

بە کۆمەڵگەف کاعیگەع صەبێذ و ئەو قخاهەی بە ؾەع ػمان صێذ، بە ھەمان 

مىص زلیل، ) ابغاھیم مدقێىەف  بە ؾەع صیاعصە کۆمەاڵیەجیەکاهەوە صێذ(

یازىص ئیبن حنی صەڵێذ: )ػمان بغیخییە لە وۆمەڵە صەهگێً، هە (. 59: 2010

أبي الفخذ عثمان بً هەع هەجەوەیەن مەبەؾخەواوی زۆی پێ صەعصەبڕێذ()

یازىص لە پێىاؾەیەوی جغصا )ػمان لە هاو وۆمەڵگەصا (. 15: 2006حني،

زۆی هەیە( بەواعصەهێنرێذ و هەع هەجەوەیەهیل، ػماهێيی جایبەث بە 

  (.9: 1973مدمىص فهمي حجاػي،)

لە جاهضا  هەواجە؛ ػمان بغیخییە لەو فۆڕمەی، هە هەڵگغی بیری وۆمەڵگەیە   

ۆوی ػماهەهەی لە واحی ع و بیریل هەڵگغی هەعؾخەواوی ػماهە، هە حۆع و هاوە

 بەواعهێىاهضا پێ صەهاؾغێخەوە. 

لەو ػمان وۆمەڵێً جایبەجمەهضی هەیە،)یەهێً  حۆعەبەم    

جغ  اهەی، هە ػماوی مغۆڤ لە ؾیؿخەمی پەیىەهضیضا لە هییجایبەجمەهضی

بىووی صیاعصەی وۆمەاڵیەجییە، هەن هە ئەویل بۆ حیاصەواجەوە،
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 هغصاعێيی جاهەە گىجً (. هەعبۆی37: 2010جاهێتی()ابغاهیم مدمىص زلیل،

هەؾییە و ػماهیل هغصاعێيی وۆمەاڵیەجییە، واجە؛ ػمان صەهەوێخە ژێغ 

اڵحی وۆمەڵگە، ئەم وۆمەڵگەیەف زاوەوی صابىهەعیذ و قێىاػی صەؾخە

زۆیەحی، ػماهەهەف لەم چىاعچێىەیەصا واع صەواث. هەعبۆیە )ػماهەواهیی 

وۆمەاڵیەحی لێيۆڵیىەوە لە پەیىەهضییەواوی هێىان ػمان و وۆمەڵگە صەواث و 

جىێژیىەوە لە قێىاػەواوی ئازاوجً صەواث، هە لە باعوصۆزێيی وۆمەاڵیەحی 

(. و )جیۆعی 293: 2003جغ،  ئەواوی)شخضة فاعع و حیاواػصا بەواعصەهێنرێذ(

پەیىەهضیىغصن هەوڵضاهێىە بۆ بەؾدىەوەی پەیىەهضیەوی بەعصەوام، هە 

جاهەواوی وۆمەڵگە بەیەهەوە لە چىاعچێىەی گۆڕیىەوە گفخىگۆ وۆصەواجەوە، 

 صلُل مدمضی وۆمەاڵیەحی()یئەمەف صەبێخە هۆی صعوؾدبىووی پەیىەهض

  (.299-298 :2010بىػٍان،

ؾەعەڕای ئەوەی ػمان صیاعصەیەوی ئاڵۆػ و وۆمەاڵیەجییە، هەع ػماهێىیل لە   

ژماعەیەوی صیاعیىغاوی صەهگ و لە ژماعەوی بێ وۆجای وقە و فغیؼ و ڕؾخەف 

پێىضێذ، لەگەڵ ئەوەقضا پەیىەهضی هێىان ئازێىەع و گىێگغ لە واحی 

و وۆمەاڵیەحی و صەوعوبەع و قێىاػی  ئازاوجىضا الیەهەواوی باعی صەعوووی

ئازاوجً و پێگەی ئازێىەع و گىێگغ ڕۆلی ؾەعەوی صەبینن لە ؾەعزؿتن و 

 ووی ئەم پەیىەهضییە وۆمەاڵیەجییە. ى صعوؾدب

 : Societyوۆمەڵگە_3_1

ؾەباعەث بە هاؾاهضوی وۆمەڵگە، ئەفالجىن پێی وایە))وۆمەڵگا ئەو جاكمە    

گیرصەبً(()مدەمەص  ىیؿدیەواهیان یەهترزەڵىەیە هە بۆ صابیىىغصوی پێ

(. یازىص )وۆمەڵگە چىهەهاویەهێيی چنراوی وۆمەاڵیەجییە 20: 2012قىاوی،

ؿا پێىضێذ، هە پێىەعە وۆمەاڵیەجییەوان ێلە مغۆڤ و لە وۆمەڵێً یاؾا و ڕ 

 صیاعی صەواث و لە ؾەع جاهەواوی هاو وۆمەڵگە ڕێيی صەزاث()

.(mawdoo3.com 

ه الالهضئەی وۆمەڵگەصا لە پێىاؾەیەوی جغ    ئاماژە بەوە صەواث، هە  هضٍع

)وۆمەڵگە بغیخییە لە وۆمەڵە هەؾێً، هە پەیىەهضیەوی ڕێىسغاو و 

ه بەعژەوەهضی و زؼمەجگىػاعی ئاڵىگۆڕهغاو لە هێىاهیاهضا هەیە( )أهضٍع

یازىص وۆمەڵگە )بغیخییە لە وۆمەڵێً لە جاهەهەؽ و  (.1305: 2011الالهض،

صەژیً، هە بەیەهەوە حىگغافی  ێيیوۆمەڵەوان بەیەهەوە لە یەن ڕووبەع 

پەیىەهضی وۆمەاڵیەحی و هەلخىعی و ئاینی بەیەهەوەیان صەبەؾخێخەوە()باؾم 

ؾەباعەث بە پێىهاجە و  بەم حۆعە(. 607: 2019-2018عقُض ػوبع،

 .   و حۆعیيی جغ پێىاؾە بىغێذ بە قێىەصەهغێذ، صعوؾدبىووی وۆمەڵگە، 

یازىص وۆمەڵی مغۆڤی، لە ؾەع  ،_ وۆمەڵگە پێىهاجىوە لە ژماعەیەن مغۆڤ

وۆمەاڵیەحی و هەلخىعی لە مێژوویی و پێىەعی هاوبەش ی ژماعەیەن بىەمای 

 .و بەیەهەوە صەژیً وۆبىوهەجەوە صاڕووبەعێيی صیاعیىغاو 

یەجییە لە ژماعەیەن جاهەهەؽ پێىهاجىوە. وۆمەڵگە پێىهاجەیەوی وۆمەاڵ    

ووی وۆمەڵگەیە. هەع بۆیە وۆمەڵگە بۆ ى واجە؛ جان بەعصی بىاػەی صعوؾدب

ن صاصەڕوزێن واماهەوەی پكذ بە جان صەبەؾخێذ و بەبێ جاهەواوی، وۆمەڵگا

و هامێنن، جان بە وۆمەڵگە واعیگەع صەبێذ و وۆمەڵگەف بە جان واعیگەع 

ەم پێیە جان ڕۆلی ؾەعەوی لە هاو وۆمەڵگە . ب(mawdoo3.com) صەبێذ

صەبیيێذ، هە صەجىاهێذ بە هۆی بیرۆهە و صاهێىاهەواوی، وۆمەڵگە بەعەو 

گۆڕان و پێكىەوجً بباث و لە هەمان واجیكضا وۆمەڵگە بە قێىە 

 یگكخییەهەی واعیگەعی لە ؾەع جان صەبێذ و بەعەو گۆڕان و پێكىەوجن

رییەوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەقضا وهیان پەیىەؾتن بەیەهتو صەباث. هەعص

ووی وۆمەڵگە صەگەیەهێذ. ى ووی جان لە ڕووبەعێيی حىگغافیضا ماهای هەبى هەب

لەم ڕووەوە وۆبىهەوەی جاهەوان بەیەهەوە گغهگە بۆ بىاجىاوی وۆمەڵگە. بەم 

قێىەیە وۆمەڵگە بغیخییە لە صاهیكخىاهێً، هە زاوەوی هاوێيی بە وۆمەڵً و 

ىهێىەعە هەلخىعییەواهضا هاوبەقً، وەوى ػمان و یان ػیاجغی پێ ،لە یەهێً

: 2004هەعیذ، هە پەیىەؾً بە زاهێيی صیاعیىغاو)ئەهخۆوی صی ؾمیـ،

ون یەهێً ى (. واجە؛ ئەو وۆمەڵە هەؾەی، هە لە قىێيێىضا هیكخەحێب131

ووی ػماهێيی هاوبەقە، ى ەوان، هە وۆیان صەواجەوە هەبیلە بىەما ؾەعەهی

 هەلخىعیكەوە لە یەهتری حیاواػن. ئەگەعچی لە هەهضێً بىەمای

 :Linguistic Communityوۆمەڵی ػماوی  _4_1

پەیىەهضی ػمان بە وۆمەڵەوە پەیىەهضییەوی مێژوویی و هەلخىعییە،      

چىهىە ػمان و وۆمەڵ پێىیؿخییان بە ڕووبەعێيی حىگغافی هەیە، جاوى 

بەیەهەوە پەیىەهضی ببەؾتن و گەقە بىەن. ئەمەف وا صەواث، هە 

پەیىەهضییەوی مێژوویی و هەلخىعی هاوبەف بيیاث بىێن. لەم 

ڕواهگەیەوە))ػماهەواهەواوی كىجابساهەی پغاگ وای جێگەیكخىون هە هاوەڕۆوی 

وقە بە ڕاؾخییەواوی صەعەوە بغیخییە لە ئەعوی ػمان لە وۆمەڵضا. لەمەوصواف 

صە صەبیىین كىجابساهەی لەهضەن ئەم بیرۆهەیە بە قێىەیەوی همىوهەیی پیا

 صەواث لە چىاعچێىەی بیرصۆػی باعی صەوعوبەع(()ؾاحیضە عەبضولاڵ

ان بە لیيۆڵیىەوەی ی(. هەعبۆیە )ػماهەواهان، گغهگی22: 2008فەعهاصی،

وۆمەڵەواوی ػماوی صاوە، هە ئەویل ماوەیەوی ػۆع هییە و بەجایبەحی لە 

بەقێيی  Leonard Bloomfield صەعچىووی هخێبەهەی لیىهاعص بلىمفیلض

لە ؾاڵی  Language لە هخێبی ػمان ی گىجًجەواوی صەعباعەی وۆمەڵەواو

 (. 45: 1990ػ لە بەش ی ؾێیەمضا جەعزاهىغصووە()هضؾىن، 1933

ؾەباعەث بە ػاعاوەی وۆمەڵی ػماوی ػاعاوەی جغیص ی بۆ بەواعصەهێنرێذ. وەوى    

اوە هە صەگەڕێخەوە بۆ ئەو ػاع ، Speech community (4))ػاعاوەی وۆمەڵی گىجً

باواهەی وۆػماهەواوی بەواعی صەهێىێذ، ئەو ػاعاوەیە بۆ هیكاهە لە ؾەع 

وۆمەڵێً بەواعصەهێنرێذ، لە ؾەع بىچیىەی ػمان صەهاؾغێذ و ػاعاوەی 

وۆمەڵی ػماهیص ی بەهەمان واجا بۆ بەواعصەهێنرێذ()هەمان ؾەعچاوە(. 

بىەمای هاوبەف و پەیىەهضیضا، پێىاؾەی  ع هەهضێًػماهەواهەوان لەؾە

حۆعاوحۆعیان بۆ وۆمەڵی ػماوی هغصووە، لێرەصا هەهضێىىیان بە پێی پێىیؿتی 

 و.و صەزەیىەڕ 

)وۆمەڵی گىجً بغیخییە لە :بلىمفیلض صەڵێذػماهەواوی ئەمغیيی _ لەمباعەیەوە 

 پەیىەهضی بەیەهترییەوە صەهەن() ی گىجىەوەوۆمەڵێً زەڵً، هە بە هۆ 

.(Bloomfield,1933: 42  

اوی بغیخییە لەو وۆمەڵەیەی، هە جیایضا وۆمەڵێً _ یازىص )وۆمەڵی ػم 

صەؾخەواژەی وەن یەن، هە ئەهضاماوی ئەو وۆمەڵەیە مامەڵەی پێىە صەهەن، 

لە   Mutual intelligibilityبۆ ئەوەی بخىاهً جێگەیكخنی ئاڵىگۆڕهغاو

 (.17: 1973مدمىص فهمي حجاػي،هێىاهیاهضا هەبێذ()

صەڵێذ:  John Gumperzۆن حمپرێؼ _ لە پێىاؾەیەوی جغی وۆمەڵی ػماوی، ح

یان  ،لە جان ػماوی ذلە وۆمەڵێيی وۆمەاڵیەحی و پێىضێ یە)وۆمەڵی ػماوی بغیخی

 (.46: 1990فغەػماوی، وەوى یەن وۆمەڵە یەهضەگغن()هضؾىن،

لە ڕواهگەی وۆمەاڵیەحی و هەلخىعییەوە پێىاؾەی   Fishman_ فیكمان

ػماوی، وۆمەڵێىە، هە هەمىو وۆمەڵی ػماوی هغصووە و پێی وایە ))وۆمەڵی 

ئەهضامەواوی بە قێىەی هاوبەف، بەالیەوی هەمەوە صەؾەاڵحی بەؾەع یەن 
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حۆعی ػماهێىضا هەبێذ و چەهض ڕێگەیەهیص ی بۆ بەواعهێىاوی گىهجا و 

 (.20: 2012صعوؾذ هەبێذ(()ػوبێر عەلی عاعف،

لە ؾەع بىەمای ػماوی هاوبەف  Charles Hockett_ چاعلـ هۆهێذ 

وۆمەڵی ػماوی صەواث و صەڵێذ: )بغیخییە لەو وۆمەڵە زەڵىەی، هە  پێىاؾەی

پەیىەهضی بەیەهترییەوە صەهەن بە قێىەی ڕاؾخەوزۆ، یان هاڕاؾخەوزۆ بە 

 (.45-44: 1990ڕێگەی ػماوی هاوبەف() هضؾىن،

_ یازىص )وۆمەڵی ػماوی، وۆمەڵەیەهە لە زەڵً بە یەن ػمان، یان یەن 

لە ڕووەوە هاوەهضی (. 157: 1991الخىلي،)مدمض علي صیالێىذ كؿەصەهەن(

كىعؾایی بە جەواوی صەگىاػێخەوە بۆ ؾەع ػماوی هاوبەف ؾەباعەث بە  

وهە یەهەی ى پەیىەهضیىغصن لە هێى جاهەواوی وۆمەڵی ػماهیضا، بۆ هم

وۆمەاڵیەجیی ڕۆماوی لە ؾەعەجاواوی ؾەصەی هاوەڕاؾخضا، هەجەوە بىەچە 

 وە. حیاواػەواوی بەیەهتریەوە بەؾدبىوە

بە ژیىگەیەوی صیاعیىغاو صەبەؾخێخەوە، هە  (5)_ )ئەعوی ػمان، هێمای ػماوی

 (.16: 1973مدمىص فهمي حجاػي،وۆمەڵێيی ػماوی صەعیضەبڕن( ()

لەم ڕووەوە ؾەباعەث بە پێىاؾەی وۆمەڵی ػماوی بەم قێىەیە ئاماژەی بۆ    

 صەهەیً.

ە بەو وۆمەڵە هەؾ ، ئەگەعچی زاوەوی چەهضیً ػماهیل بێذ،_ وۆمەڵی ػماوی

، هە لە واحی پەیىەهضیىغصهضا یەن ػماوی هاوبەف لە هێى زۆیاهضا صەگىوجغێذ

 بەواعبهێنن.

هەواجە؛ ئەگەع هەع وۆمەڵێيی ػماوی لە گغوپێً زەڵيی لە یەهتر حیاواػ   

پێىهاجبىون، بەاڵم بەقێىەیەوی ڕێً جاهەوان لە هێىان زۆیاهضا پەیىەهضییان 

ۆی بەواعهێىاوی ػماوی هاوبەف، ئەوا وۆمەڵێيی ػماوی بەه ،بە یەهترییەوە هغص

)لە هێىان یەهەی وۆمەاڵیەحی و ػماهیضا پەیىەهضی  پێىضەهێنن. هەعبۆیە

ئاڵىگۆڕهغاو بە صیاع صەهەوێذ و پەیىەهضییە وۆمەاڵیەجییەوان یەهەی ػماوی 

صعوؾذ صەهەن و ڕەهگە لە ؾەع ػماوی هاوبەف هەهضێً ؾیفاحی جایبەث 

ە الیەوی جغەوە ػماوی هاوبەف جاڕاصەیەن بەعپغؽ صەبێذ لە بؿەپیيێذ و ل

یەهەی ڕەگەػی و بە قێىەیەوی گكتی یەهەی ڕەگەػی هەمیكە بۆ 

(. 245: 1988)فغصًىان صي ؾىؾىع،ڕاڤەهغصوی ػماوی هاوبەف بەش ی صەواث(

بەم پێیە پەیىەهضییە وۆمەاڵیەجییەوان یەهەی هاوبەش ی ػماوی صعوؾذ 

ػماوی هاوبەف صەبێيێخەوە. ئەهضاماوی وۆمەڵی ػماوی بە صەهەن، هە زۆی لە 

هۆی بەواعهێىاوی یەن ػمان، یان یەن صیالێىذ لە هێى زۆیاهضا 

لە هێىاهیان صعوؾذ  ،پەیىەهضییەوی هاوبەف لە ژیىگەیەوی ؾىىعصاعصا

صەبێذ، هەهضێً حاع واف هەیە ئەم ژیىگە ؾىىعصاعە حێ صەپەڕێىێذ، هەع 

اوەن یەن ػمان لە قىێنی حىگغافی حیاواػصا صەژیً، بۆیە ػۆعحاع جاهەواوی ز

بەاڵم هەع ؾەع بە وۆمەڵی ػماهیی یەهەم  صەبً، ڕەهگە حاعی واف هەیە، 

ئەم جاهە صوو ػمان، یان ػیاجغ بؼاهێذ، لەو واجەصا ئەو ػماهە، وەوى ػماوی 

هاوبەف بەواعصەهێىیذ، هە هەڵگغی ػماوی ئەو وۆمەڵە ػماهییە و یەهە 

ئەو وۆمەڵە ػماهییە بغیخییە لە یەهەی هاوبەف، هە لە واحی  ػماهییەواوی

پەیىەهضیىغصهضا ئەم یەواهە بەواعصەهێنرێذ، بەو هۆیەقەوە جێگەیكتن و 

 پەیىەهضی لە هێى جاهەواهضا صعوؾذ صەبێذ.

 

  قێىەواوی ػمان:_5_1

وۆػماهەواوی، قێىەواوی ػمان لەؾەع بيیاحی وۆمەڵگە صاصەڕێژێذ. هەعبۆیە   

لە ڕواهگەی وۆػماهەواهییەوە، لە صابەقىغصهێيی هىێضا بە پێی پێگە و )ػمان 

پلەی وۆمەاڵیەحی ڕووواعی زەڵيی و میرییەوە، زۆی لە چەهض قێىەیەن 

واهییىە، وا صەواث، ڕئەم جێ (.125: 1986صەبیيێخەوە()مدمض معغوف فخاح،

ذ، هە ػمان بە گىێغەی ئەو قێىەیەی، هە  لە هاو وۆمەڵگەصا بەواعصەهێنرێ

 قێىەی حیاواػ  وەعبگغێذ و هاوی حیاواػیص ی لێ بنرێذ، بەم قێىەیە.

 :  Multilingualismفغەػماوی_1_5_1

و  Plurilingualismپلۆعلیىگىالیزم ی صەگىجغێذ)هەهضێً حاع پێ(6)فغەػماوی  

لەم ڕواهگەوە صیاعصەی . Polyglottism)(Crystal,1992 :259) پۆلیگلۆجیزم

اعصە ػماهییە باوەوان بەقێىەیەوی فغەوان لە هەمىو فغەػماوی یەهێىە لە صی

حیهاهضا باڵوبۆجەوە، هە هەهضێً لە واڵجان، جاهەواوی بە چەهضیً ػمان كؿە 

اهە زاوەوی یصەهەن و ػۆعبەی جاهەواوی ئەو وۆمەڵە ػماهی

(. هەعبۆیە )ئەگەع وۆمەڵگەیەن ػیاجغ لە صوو 24: 1990فغەػماهیین)هضؾىن،

وۆمەڵگەیە، وۆمەڵگەی فغەػماوی پێ  ػماوی بەواعهێىا، ئەو 

(. بەم پێیە لە پێىاؾەی 174، 2000صەگىوجغێذ()مدمض علی الخىلی، 

فغەػماهیضا ئاماژە بەوەهغاوە، هە )فغەػماوی باعوصۆزێىە، هە وۆمەڵگەی 

 Crystal,1992). هەؽ چەهض ػماهێً بەواعصەهێىێذ( ػماوی، یان جاهە

صوو صۆر لە زۆصەگغێذ، صۆزێىیان  هەواجە؛ لەم پێىاؾەیەصا فغەػماوی(259:

هەؾیە، واجە؛ جاهە لە صوو ػمان ػیاجغ صەػاهێذ و صەجىاهێذ،  فغەػماهیی جاهە

جغیان فغەػماهیی وۆمەڵگەییە، واجە؛ بە  ئازاوجيیان پێ بياث. صۆزەهەی

 قێىەیەوی گكتی ػیاجغ لە صوو ػماوی لە هاو وۆمەڵگە بەواعصەهێنرێذ. 

جاهەهەس ی )ئیمپراجۆعی ڕۆماوی چاعلؼی وهەیەن بۆ فغەػماهیی ى هم  

ػ صەیگىث: مً بە ػماوی ئیؿپاوی كؿە لەگەڵ زىصا 1558-1500پێىجەم

صەهەم و بە ػماوی ئیخالی كؿە لەگەڵ ئافغەث صەهەم و بە ػماوی فەڕەوس ی 

كؿە لەگەڵ پیاواهضا صەهەم و بە ػماوی ئەڵماوی كؿە لەگەڵ ئەؾپەهەم 

 (.258: 2016صەهەم()حین احكـ، 

وهە بۆ فغەػماهیی وۆمەڵگەیی )لە صەؾخىعی ؾىیؿغیضا ى هم ەهضێًه  

هاجىوە، هە ئەو واڵجە چىاع ػماوی هیكخماوی هەیە، ئەڵماوی و فەڕەوس ی و 

میص ی هەیە، ئەڵماوی و فەڕەوس ی و ع ، هاوواث س ێ ػماوی فە ڕۆماوی ئیخاڵی و 

فلمىيی ئیخاڵی... لە بەلجیيا هەعیەهە لە ػماهەواوی فەڕەوس ی و ئەڵماوی و 

(. 60: 2012ڕووبەعێيی صیاعهغاوی حىگغافییان هەیە()لىیـ حان والفی،

هە صەهەوێخە ؾەع بەعػجغیً ػهجیرە چیای ، Sourisیازىص )قاعی ؾىعیـ

ئەم قاعە لە صاهِكخىاوى  لە باوىعی ڕۆژهەاڵحی ئیخالیا Carnianئەلبی واعهیین

یان صیالێىخێيی ژیاوی ڕۆژاهەیاهضا س ێ ػماوی حیاواػ بەواعصەهێنن، یەهەم

ئەملاهییە، لە هاو ماڵەوە بەواعی صەهێنن، ػۆع بە صەگمەن لە صەعەوە گىێذ لێ 

صەبێذ. صووەمیان ػماوی ئیخالییە، ػماوی صعوقمی ئاینی و كىجابساهەیاهە. 

یەهێىە لە صیالیىخەواوی ػماوی  Friulian ؾێیەمیان ػماوی فغیىلییە

ە مەیساهەواوی هاوزۆیی بەواعی ، ئەو ػماهەیە، هە پیاوان لRomanceڕۆماوی

ووی ئەم فغەػماهییە ى (. لە ئاوامی هەب258: 2016صەهێنن()حین احكـ، 

ووی ى )صیاعصەی بەعیەهىەوجً و ملماڵهێی ػماوی لە وۆمەڵگەی فغەػماهیضا ب

 (. 17: 2012هەیە()ؾەالم هاوزۆف، 

 وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان:_6_1

مەڵگە پێىیؿتی بە چەهض بىەمایەوی هەع وۆمەڵگەیەن بۆ ئەوەی ببێخە وۆ    

هاوبەف هەیە. هەواجە؛ )ػۆع قذ هەن، یاعمەحی صعوؾدبىووی وۆمەڵگە 

صەصەن، لەواهە ػماوی هاوبەف، میژووی هاوبەف، هەلخىوعی هاوبەف و 

وی و ؾەعەڕای هەبى  (. واجە؛28-27: 2020چەهضیً جىزمی جغ()مغاص خىیم،
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اوبەف، لە الیەوی جغەوە ػماوی هاوبەف، میژووی هاوبەف، هەلخىوعی ه

))یەهێً لە مەعحە ؾەعەهییەواوی وۆمەڵگە بىووی بىهیاصێيی ؾیاؾیە، یان 

(. بەم پێیە 27: هەمان ؾەعچاوەڕاؾتر وایە بڵێین كەواعەیەوی ؾیاؾییە(()

صا بىوە زاوەن ؾىىعێيی ؾیاس ی. ئەوە زاڵی 1991))هەعێمی وىعصؾخان لە 

زالێيی  (28: هەمان ؾەعچاوەؾەعەجای صعوؾدبىووی وۆمەڵگەیەن بىو(()

))صعوؾدبىووی وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان، هەڵبژاعصوی پەعلەمان و  جغی 

(. 28-27: هەمان ؾەعچاوەصامەػعاهضوی یەهەمین وابیىەی خيىمەث بىو(()

بەم قێىەیە بە هۆی ئەوەی هەعێمی وىعصؾخان زاوەوی ؾىىعیيی حىگغافی و 

مان، خيىمەث و صەؾخەاڵحی چىاعچێىەیەوی ؾیاؾیە، هە زۆی لە پەعلە

ووی جیاصایە، ى صاصوەعی صەبیيێخەوە و چەهضیً بىەمای جغی بە وۆمەڵگە ب

. بۆ همىوهە واجێً صەڵێیذ، هەعبۆیە بەم هەعێمە صەگىجغێذ وۆمەڵگە

وۆمەڵگەی عێراقی، ؾەعحەم هەجەوەواوی عەعەب و وىعص و جىعهمان و 

اواػاهە صەگغێخەوە، هە لە ئاقىعی و ولضاوی و ؾغیاوی و ئەعمەوی و ڕەگەػە حی

عێراق بەیەهەوە صەژیً و ؾیؿخەمێيی ؾیاس ی بەیەهەوە وۆیاوی 

هغصووهەجەوە، بە جەنها بە عەعەبی عێراقی هاگىجغێذ وۆمەڵگەی عێراقی، وەوى 

ػ صعوؾدبىوە. بەم 1920ئاقىغاقە، ئەم وۆمەڵگەی عێراقی صوای ؾاڵی 

 وەی وىعص هاگغێخەوە.قێىەیە وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخاهیل، جەنها هەجە

واجە؛ وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان جەنها بغیتی هییە لە هەجەوەی وىعص،    

بەڵيى )لەگەڵ وىعص چەهض هەجەوەیەوی صیىەف صەژیً، هە ؾەصان ؾاڵە لە 

هەمان ؾەع ئەم زاهەن، هەعێمی وىعصؾخان گىػاعقذ لەواهیل صەواث()

وىعصؾخان بغیخییە لەو (. بەم قێىەیە وۆمەڵگەی هەعێمی 27-26: ؾەعچاوە

وۆمەڵگەییەی، هە ؾەعحەم هەجەوەواوی وىعص، جىعهمان، ئاقىعی، ولضان، 

ئەعمەن، عەعەب و هەجەوەی جغی جیاصا صەژیذ، هەع هەجەوەیەهیل لەم 

، بە هەمىویان وۆمەڵگەی هەعێمی هەجەواهە زاوەوی ػماوی زۆیاهً

 وىعصؾخاهیان صعوؾخىغصووە.

 هەعێمی وىعصؾخاهضا: فغەػماوی و فغەهەجەوەیی لە_2

(صا 5عێراق لە ماصصەی ) -لە پغۆژەی صەؾخىعی هەعێمی وىعصؾخان    

هاجىوە، ))گەلی هەعێمی وىعصؾخان پێً هاجىوە لە وىعص، جىعهمان، ولضان، 

پغۆژەی )ؾغیان ئاقىعی، ئەعمەوی و هاوواڵجیاوی صیىەی هەعێمی وىعصؾخان((

هەواجە؛ ))هەعێمی (. 6: 2009عێراق، -صەؾخىعی هەعێمی وىعصؾخان

وىعصؾخان لە پێىهاجەیەوی هەجەوەیی و ئایینی و ػماوی و ئەجنی و فغەخؼبی 

ووی ى (. هەعبۆیە بە هۆی هەب18: 2021ؾیاس ی پێىضێذ(()ئاصەم بێضاع،

ژماعەیەن هەجەوە و ئاینی حیاواػ لە هەعێمی وىعصؾخان، هە بە یەهێً لە 

صەهغێذ، هە هەجەوەواوی ؾیما ؾەعەهییەواوی پێىەوەژیان لەم هەعێمەصا صا

وىعص، جىعهمان، ولضان، ئاقىعی، ئەعمەوی، عەعەب پێىەوە صەژیً و هەع 

هەمىویان هەعێمی وىعصؾخان بە هیكخماوی زۆیان صاصەهێن. بەم قێىەیە 

ئەم هەعێمە بۆجە وۆمەڵگەیەوی فغەػماوی، هە ػماهەواوی وىعصی، جىعهماوی، 

 .ذ، ئەعمەوی، عەعەبی و ...هخض جیاصایەیؾىع 

  _ػماوی وىعصی:1_2

، لە صامىصەػگاوی ضالە هەعێمی وىعصؾخاهبەهۆی ئەوەی ػماوی وىعصی    

خيىمی و هاوەهضەواوی زىێىضن و صەػگاواوی ڕاگەیاهضوی بینراو، بیؿتراو و 

ػۆعبەی صاهیكخىواهەهەی لە هەجەوەی وىعصە، و  زىێنراو بەواعصەهێنرێذ

لەگەڵ . ػماهێيی ؾەعەهییەۆجە ب ،ػیاجغەڕێژەی صاهیكخىواوی لە هەجەوەواوی جغ 

وێيی وۆوی هەیە. بەم قێىەیە )ػماوی و ئەوەقضا ػماوی وىعصی بىەچە و مێژ

وىعصی یەهێىە لە زێزاهە ػماوی ػاگغۆس ی، ئەم زێزاهە ػماهەف یەهێىە لە 

گغهگتریً للەواوی ػماهە ئاعییەوان لە باقىعی ڕۆژئاوای ئاؾیا كؿەی 

(. و )ػماوی وىعصی ػماهێيی ؾەعبەزۆیە و 26: 2008پێضەهەن()عەفیم قىاوی،

جایبەجمەهضی زۆی هەیە، جەهیا ئەوە هەبێذ، هە ػماوی وىعصی و ػماوی فاعس ی 

)ػبیر بالٌ هاوڕەگەػن، وەوى ػماهەواوی هێىضۆ ئەوعوپییەواهیل ئاعیایین(

)ػماوی وىعصی یەهێىە لە ػماهە ػیىضووەواوی (. و 89: 1984اؾماعُل،

 (.28: 2021وامیل عەبضوڵاڵ،حیهان()مەهاباص 

ی و مەبەؾذ لە ػیىضویی ػماوی وىعصی ئەوەیە، هە ػماوی وىعصی لە ڕو   

هەجەوییەوە، هەجەوەی وىعص بە هۆی ػماوی وىعصییەوە لە هەجەوەواوی جغ 

وی هەؾیەوە جەنها و حیاصەهغێخەوە و زاوەوی ػماوی ؾەعبەزۆی زۆیەحی، لە ڕ 

اگىجغێذ ػماوی وىعصی، چىهىە وان هو بە ئازێىەعێيی ػماوی وىعصی و ص

وان ػیاجغن، بەڵيى بە ؾەعحەم ئازێىەعاوی و ئازێىەعاوی ئەم ػماهە لە یەن و ص

ووی جەواوهەعاهە، ى ػماوی وىعصی صەگىجغێذ ػماوی وىعصی، بە قێىەی صابەقب

واجە؛ هەع ئازێىەعێً بەقضاعی لە صاهاوی پىدێيی ػماوی وىعصی صەواث و 

وی صیالێىخیكەوە بە و عصی پێىضەهێنن. لە ڕ ػماوی وى بەیەهەوە هەمىویان 

جغێذ ػماوی وىعصی، و هەمىو صیالێىخەواوی ػماوی وىعصی بەیەهەوە صەگى 

چىهىە ))ئەگەع عووبەعی ػاعەوان البەعیً هیچ پاهخاییەن بۆ ػمان 

(. بەم قێىەیە هەع ئازێىەعێيی 67: 2007هامێىێخەوە(()كەیـ واول جۆفیم،

اوی ػماوی وىعصییە، لە هەمان واجیكضا وىعص هەڵگغی بەقێً لە هەعؾخەو

هەمىو جاهێيی وىعص جىاهای زاوەهضاعێتی ػماوی وىعصی هەیە، بەم پێیە 

ؾەعحەم صیالێىخە وىعصییەوان بە ئازێىەعاهیكیەوە پێىەوە ػماوی وىعصی 

 پێىضەهێنن.

 _صیالێىخەواوی ػماوی وىعصی:1_1_2

عی لە ؾەع صیاعیىغصوی فاهخەعی ؾیاس ی یەهێىە لەو هۆواعاهەی، هە واعیگە   

صیالێىخەواوی ػماوی وىعصی هغصووە، هەعبۆیە )ػۆع حاع حیاواػی لە هێىان 

وهە ى ػمان و صیالێىذ لە ؾەع پێگەی ؾیاس ی، یان ڕۆقيبیری صەهغێذ، بۆ هم

ماهضاعینی و واهخىوی صوو صیالێىتن لە صیالێىخەواوی ػماوی چینی، ئەم صوو 

حیاواػییەهەیان لە ػماوی صاهیماعوی و  صیالێىخە ػۆع لە یەهتر حیاواػن، هە

ئەم واعیگەعیەف لە ؾەع  .(down.ketabpedia.com)(ػماوی هەعویجی ػیاجغە

وهە ئازێىەعێيی ى صیالێىخەواوی ػماوی وىعصی بە ئاقىغا ڕەهگی صاوەجەوە، بۆ هم

و، یان ئازێىەعێيی و وع و صیالێىتی لىڕی لەگەڵ ئازێىەعێيی صیالێىتی ژ 

وصا بە ئاؾاوی هەجىاهً و وع و ەگەڵ ئازێىەعێيی صیالێىتی ژ صیالێىتی هەوعامی ل

لە یەهتر بگەن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەقضا ))قێىە ػماهەواوی ئێؿخای وىعصی لە 

هاوچەواوی وىعصؾخان صا، هەمىو بۆ جەهیا ػماهێيی ڕەؾەن صەگەڕێىەوە، هە 

واجە؛ (. 99: 1984)ػبیر بالٌ اؾماعُل،ئەویل یەهەم ػماوی وىعصی یە((

وهە، ڕەگەػ و ى ىخەواوی ػماوی وىعصی، چىهىە لە یەن ؾەعچاوەوە پەیضابصیالێ

 وە.ى جایبەجمەهضییەواوی زۆیان پاعاؾخ

بە قێىەیەوی گكتی )ػماوی وىعصی، وەوى ػۆعبەی ػماهاوی حیهان زاوەن   

وی ئەم صیالێىخاهەف بۆ چەهض هۆیەوی جایبەحی و صیالێىخە، پەیضابى  ژماعەیەن

هەعەؾخەی ؾەعهەڵضان و پەیضابىوی ػاعی وهە ى صەگەڕێخەوە، هە ب

بەم حۆع ػماوی  (.4: 1987حیاحیا()وامیل خەؾەن بەؾیر و ئەواوی جغ،

و ))هەع صیالێىخیىیل لەو  وىعصی لە چىاع صیالێىتی ؾەعەوی پێىهاجىوە

صیالێىخاهە ؾیما و زەؾڵەحی جایبەحی زۆی هەیە، هە حیاواػە لە 

(. لەگەڵ 297: 2014ێن عەلی،صیالیىخەواوی جغی ػماهەهە(()جاڵیب خىؾ
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ئەوەقضا ػمان بە قێىەیەوی ؾغوقتی، بێ ویؿتی مغۆڤ بە پێی واث و قىێً 

، و پێىهاجەی چینی وۆمەڵگەواوی مغۆڤ لە ژماعەیەوی حۆعاوحۆع صیالێىذ

پێىضێذ، هە هەع یەهێً لەو صیالێىخاهە جایبەجمەهضی  یازىص فغەصیالێىذ

 زۆی هەیە.

 _ػماوی جىعهماوی:2_2

وی جىعهماوی، وەن هەعیەن لە ػماهەواوی جغ ڕەگ و ڕیكەیەوی هەیە. ػما   

ران ێئەویل بۆ ئەوە صەگەڕێخەوە، هە )ئۆػىػ باپیراوی جىعهەواهً لە جىعهیا و ئ

و ئەػعبیجان و عێراق و جىعهماوؿخان و هاوهاوی جىعهمان بۆ ؾەصەی 

یاهؼصەهەم صەگەڕێخەوە، صوای باڵوبىوهەوەی ئاینی ئیؿالم لە هاو 

ۆػؼجىعهماهەوان لە ؾەصەی صەیەمضا بە هۆی باػعگاهە مىؾڵماهەوان، بەو ئ

هۆیەوە هاوی جىعهمان حێگەی ئۆػؼی گغجەوە و جا ئێؿخاف ئەم هاوە 

بەم قێىەیە ))ػماوی جىعهماهیی للێيی  (.98: 2010)ههغث مغصان،باوە(

 (. و )ئەم زێزاهە37: 2010جىعوی زێزاهە ػماهیی ئالخاهییە(()ؾالم هاوزۆف،

ػماهە قىێىەهەی لە باقىعی ڕۆژهەاڵحی ئەوعوپا جا ئاؾیای بچىن 

(. لەباعەی پێىهاجەی وقەی 51: 2008صعێژصەبێخەوە()عەفیم قىاوی،

جىعهمان، بەم قێىەیە لێىضعاوەجەوە، هە )ػاعاوەی جىعهمان وقەیەوی 

لێىضعاوە لە وقەی جىعن و وقەی ماهىض، هە وقەیەوی فاعؾییە، پێىهاجىوە 

ەن جىعن صێذ. لە الیەوی جغەوە بە واجای پیاوی جىعوی صێذ، هە بە واجای و 

)هغخي هجم الضًً آلتي لە وقەی جىعن و وقەی مان پێىهاجىوە(

)جىعهماهەوان بە ػماهێيی جایبەث كؿە  حۆعەبەم  (.93: 2012بغماغ،

صەهەن، هە هاؾغاوە بە ػماوی جىعهماوی و صیالێىخێيی ػماوی جىعهییە بە 

هەواجە؛ ئەگەعچی ػماوی . (هەمان ؾەعچاوە)ىتی ئۆػؼییە(صیاعیىغاوی صیالێ

جىعهماوی لە صیالێىخێيی جىعوی ؾەعی هەڵضاوە و گەقەی هغصووە، بەاڵم 

ئەمڕۆ، وەوى ػماهێيی ؾەعبەزۆ لە هەعێمی وىعصؾخاهضا لە هێى ئازێىەعاوی 

 گەلی جىعهماوی بەواعصەهێنرێذ.

ەعێمی وىعصؾخان بۆ هەڵبەجە، وۆچىغصوی جىعهماهەوان بۆ عێراق و ه   

 54ؾەعصەمێً لە ؾەعصەمەوان صەگەڕێخەوە، هە )جىعهماهەوان لە ؾاڵی 

وۆچیضا، لە ؾەعصەمی ؾەعهغصەی ئەمەوییەوان عەبضولاڵی وىڕی ػیاص بە 

)ههغث قێىەی قەپۆڵی حیاحیا صەؾدیان بە وۆچىغصن هغص بۆ عێراق(

عصؾخاهضا لە لە هەعێمی وى (7) . بەم قێىەیە جىعهماهەوان(99: 2010مغصان،

 7قاعی هەولێر لە گەڕەواوی زاهەكا، جەعجیل، عەعەب، جەیغاوە، ڕاپەڕیً)

هیؿان( و بە قێىەی حیاحیا لە گەڕەواوی جغی ئەم قاعە و كەػای هفغی لە 

)جىعهماهەوان لە هەعێمی  پێیەپاعێؼگای ؾلیماوی هیكخەحێىە. بەم 

(. واجە؛ 22: 2021وىعصؾخاهضا بە صووەمین هەجەوە صاصەهغێً()ئاصەم بێضاع،

 لە صوای هەجەوەی وىعص صێً. 

ؾەباعەث بە ژماعەی هەجەوەی جىعهمان لە هەعێمی وىعصؾخان گەیالن هجم    

قاعەػا لە بىاعی ئاماع صەڵێذ: )هەعچەهضە جاوى آلتي بغماغ، الضیً هىعالضیً 

ئێؿخا ئاماعێيی وعص لە بەعصەؾخضا هییە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی بۆ ماوەیەن لە 

ئاماع لە بەعەی جىعهماوی واعم هغصووە، بە پێی ئەو ػاهیاعییەی  بىاعی 

 20000جا  15000لەمباعەیەوە هەمە، صەجىاهم بیسمڵێىم، هە هؼیىەی 

زێزاوی جىعهماوی لە هەعێمی وىعصؾخان هیكخەحێىە و هەع زێزاهێىیل لە 

هێىان چىاع جا پێىج هەؽ صەبێذ، بەم قێىەیە صەگەیىە ئاماعێً، هە ژماعەی 

: 2021آلتي بغماغ، هماهەوان چەهضە()گەیالن هجم الضیً هىعالضیً جىع 

 چاوپێىەوجً(.

لەگەڵ ئەوەقضا بەقێً لە جىعهماهەوان لە ڕێگەی ژن و ژهسىاػییەوە    

جێىەاڵوییان لەگەڵ وىعص و هەجەوەواوی جغی هەعێمی وىعصؾخان 

 پەیضاهغصووە، هەهضێىىیان زۆیان بە جىعهمان صاهاهێن، بەاڵم ؾەعەڕای

ئەوەف ئەواهەی زۆیان بە جىعهمان صاصەهێن، هەلخىع و ػماهەهەی زۆیان 

پاعاؾخىوە و قاهاػیل بە زۆیاهەوە صەهەن، هە جىعهماهً، جەهاهەث هەع 

زێزاهێيی جىعهماوی لە ماڵەهەیضا، ئەهضاماوی ئەو زێزاهە جەنها بە ػماوی 

  جىعهماوی لەگەڵ یەن كؿەصەهەن و قاهاػیص ی پێىەصەهەن.

ػ خيىمەحی هەعێمی وىعصؾخان بایەزێيی 1991ای ڕاپەڕیً ؾاڵی لە صو    

ػۆعی بە ػمان و گەلی جىعهماوی صاوە و صەعفەحی گىهجاوی بۆ بەواعهێىاوی ئەو 

ػماهە ڕەزؿاهضووە. هەعبۆیە ئەوەی صەبینرێذ، )لە ؾەعصەمی صەؾەاڵحی 

وىعصیضا ػماوی جىعهماوی بۆجە ػماوی زىێىضن لە كىجابساهەواوی 

(. و بە ئەلف و بێی الجینی صەهىوؾً. 37: 2010)ؾالم هاوزۆف،جىعهماوی(

هەواجە؛ ػماوی جىعهماوی ئەو ػماهەیە، هە ئازێىەعاوی هەجەوەی جىعهمان لە 

 هەعێمی وىعصؾخاهضا لە هێى زۆیاهضا كؿەی پێ صەهەن. 

 

 :(8)_ػماوی ؾىعیذ3_2

 و ولضان (9)ػماوی ؾىعیذ یەهێىە لەو ػماهاهەی، هە لە هێى گەلی ئاقىعی    
لە هەعێمی وىعصؾخان بەواعصەهێنرێذ. هەعبۆیە پێىیؿخە ؾەعەجا، ئاماژە (10)

بە مێژووی ئەم ػماهە بىغێذ، هەواجە؛ )ػماوی ؾغیاوی وۆن لە ػماوی ئاعامی 

)لە (. و 13: 2013)ًىهان هىػاًا،پەیضابىوە و للێىە لە زێزاهە ػماوی ؾامی(

(. ئەم ػماهە، 32: 2007اوزۆف،و()ؾەالم هى وۆهضا بە ػماوی ئاعامی هاؾغاب

واجە؛ )ػماوی ؾغیاوی بىچیىەهەی بۆ ئاقىعی وۆن و بابلی و ئەهەصی 

ووی ئەم ػماهە ى (. و ؾەعەجای پەیضاب46-45: 2021صەگەڕێخەوە()ئاصەم بیضاع،

ها، لە قىێنی ئىعفەی ئێؿخا لە ػماوی ئاعامیضا ڕ ئەوەیە، هە )صیالێىتی 

غا ػماوی ؾغیاوی، بىوە ػماوی قاوكینی گەقەی هغص و بەصیاع هەوث، پێیگىوج

ػ( لە باوىعی میؿۆپۆجامیا، ئەم قاوكیىە لە ؾەعەجای 216-پ.ػ 132ها )ڕ 

ؾەصەی یەهەمی ػایيیضا ئاینی مەؾیدیی جیاصا باڵوبىوەوە و بىوە یەهەم 

(. و پاقان ئەم 9: 2005قاوكینی مەؾیحی()الاب قلیمىن ایكى زىقابا،

و ئاینی مەؾیحی هغصی بە ػماوی ئایً و  ػماهە ػۆع بەزێرایی گەقەی هغص

صواجغ ػماوی ؾغیاوی بۆ صوو للی صابەف  (.14: 2013)ًىهان هىػاًا،ئەصەب

بىو، ئەواهیل ػماوی ؾغیاوی ڕۆژهەاڵث و ػماوی ؾغیاوی ڕۆژئاوا بىو، بە ػماوی 

ؾغیاوی ڕۆژهەاڵث صەگىوجغێذ ػماوی ؾىعیذ)الاب قلیمىن ایكى 

ؾىعیذ، واجە؛ ػماوی ؾغیاوی هىێ، بىوە ػماوی (. و )ػماوی 9: 2005زىقابا،

(. 17: 2001كؿەهغصن لە الی پەیڕەوهەعاوی ئاینی مەؾیحی()الاب البیر أبىها،

و )ػماوی ؾىعیذ هەوەی ئەو ػماهەیە، هە ئاقىعییەوان لە ؾەعصەمی واڵحی 

  .(217: 2016میؿیۆپۆجامیا كؿەیان پێ صەهغص()عوبین بیذ قمىئیل،

ً لە گەلی ئاقىعی و ولضاوی لە قاع و قاعۆچىەواوی لە ئێؿخاصا بەقێ   

هەعێمی وىعصؾخان، وەوى عەهياوە، هەعمۆجە، قەكاڵوە، صیاها، ػازۆ، صهۆن 

ئەم هەعێمە بە هیكخماوی زۆیان صەػاهً. بەم و و ؾلێماوی هیكخەحێىە 

قێىەیە )لە هەعێمی وىعصؾخاهضا ولضاهییەوان و ئاقىعییەوان لە قاعی 

يی ئەؾلەفی ولضاوی و س ێ ؾەعپەعقدیاعی جیاصایە، ػازۆ، هە هاوەهضێ

پاعێؼگاواوی صهۆن و هەولێر، هە ئەؾلەفیەوی ولضاوی و چىاع ؾەعپەعقدیاعی 

زێزان جیاصایە و ژماعەیەن ولضاوی و ئاقىعی لە پاعێؼگای ؾلێماوی  250بۆ 

هیكخەحێىە، لە هەهضێً گىهض لەگەڵ گەلی وىعص بەیەهەوەصەژیً و بە ػماوی 
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،ەصەهەن(ؾىعیذ كؿ هەع وەوى )ػماوی ػگماوی (. 157: 2010)هغمان جٌى

قاصان  و  ئازاوجنی مەؾیدییەواوی وۆیە ػماوی ؾىعٍخە()هاوژیً نلیىە

هغمان  ؾەباعەث بە ژماعەی ولضاهییەوان و ئاقىعییەوانو  (.50: 2018قىغ،

صا، اقىعٍىن مؿُدُى العغاق و اًغان و جغهُا( -اليلضولە هخێبی )جٌى 

هەؾە و  40000)لە هەعێمی وىعصؾخاهضا ژماعەی ولضاهییەوان  وؾیىیەحیى ه

،هەؾە( 9000ژماعەی ئاقىعییەوان   (. 168: 2010)هغمان جٌى

ػ ػماوی ؾىعیذ لە هاوچە مەؾیحی وكیىەواوی 1991لە صوای ؾاڵی    

هەعێمی وىعصؾخان لە هاوەهضەواوی زىێىضن بۆجە ػماوی زىێىضن و 

هەعبۆیە لە ژێغ فەعماهڕەوایەحی خيىمەحی (. 16: 2013)ًىهان هىػاًا،هىؾین

هەعێمی وىعصؾخاهضا صەعفەحی هاؾاهضوی ػماهەهەیان ػیاجغ بۆ ڕەزؿاوە و هەم 

هەجەوەی ئاقىعی، هەم هەجەوەی ولضاوی ػماوی ؾىعیذ، وەوى ػماوی ئایین و 

 . پەعوەعصە و میضیا و ڕاگەیاهضن بەواعصەهێنن

 _ػماوی ئەعمەوی:4_2

ووی ى ێىە لەو ػماهاهەی، هە لە هەعێمی وىعصؾخان بػماوی ئەعمەوی یەه   

 هەیە، ئەمەف ئەوە صەگەیەهێذ، هە هەجەوەی ئەعمەن لەم هەعێمەصا هەیە

ئەو هەجەوەیە، واجە؛ )هەجەوەی ئەعمەوی بە ػماوی ئەعمەوی كؿە و 

)ػماوی ئەعمەوی یەهێىە (. و 16: 2005)مجمىعت مً هباع الباخثین، صەهەن(

ىضی، یۆئەوعوپی و لەم زێزاهە ػماهەقضا، ػماهەواوی هلە زێزاهە ػماوی هىض

هەمان )فاعس ی، یۆهاوی، ئەلباوی، ئەملاوی، ؾالڤی، عۆماوی...هخض جیاصایە(

و ئازێىەعی  واجە؛ ئەو ػماهە یەهێىە لە ػماهە ػیىضووەوان(. 17: ؾەعچاوە

 .زۆی هەیە

ی وهیان واڵحى هەجەوەی ئەعمەن ئەگەع چی هیكخمان و قىێنی هیكخەحێب  

ئەعمەوؿخاهە، بەاڵم بە هۆواعی حیاحیا، یان وۆچیان هغصووە، یان 

وهە بۆ هاوچەواوی جغ، یەهێً لەم هۆواعاهە )گەلی ئەعمەوی هەع لە ى ئاواعەب

ػ لە كىؾخەهخیىییە جىوش ی 1931ػ _ 1921ػ، جاوى هێىان ؾااڵوی 1707ؾاڵی 

واڵجاوی  وهەجەوە، بەو هۆیەوە ئاواعەیى ؾخەم و ػوڵمێيی ػۆعی لەهاوچىون ب

بەم قێىەیە ئەعمەهەوان لە  (.176: هەمان ؾەعچاوە )وهە(ى ڕۆژهەاڵث ب

وی چەوؾاهضهەوەی ػۆع بىوهەجەوە، ئەمەف بۆجە فاهخەعێً، و وبەڕ و مێژوصا ڕ 

هە ئەم هەجەوەیە ئاواعەی واڵجان ببن و هەعێمی وىعصؾخاهیل یەهێً بێذ، 

 كخەجێ بً.بۆ بىەن و جیایضا هی یلەو قىێىاهەی، هە ئەعمەهەوان وۆچ

واهیان، )ئەعمەهەوان لە هەعێمی ى ؾەباعەث بە قىێً و ڕێژەی صاهیكخ  

وان پێىضەهێنن()عەبضوڵال ى % ڕێژەی صاهیكخ1وىعصؾخاهضا هؼیىەی 

(. و لە ؾەع ئاینی مەؾیدیی ئاعؾۆصۆهؿً و هؼیىەی 50: 2006ػەفىع،

 75زێزان لە صهۆن،  90زێزان لە ػازۆ،  200هەؽ صەبً، هە  4000

زێزان لە گىهضی هەڤغێؿً هیكخەحێىە و  115لە گىهضی ئاڤؼعون، زێزان 

زێزان لە هەولێر هیكخەحێىە)ئەبىها ئاعجۆن  120وە،  2003لە صوای ؾاڵی 

ووی ئەم ڕێژەیەی ئەعمەهەوان لە ى : چاوپێىەوجً(. هەب2021زاالجیان،

ػ و 1991هەعێمی وىعصؾخاهضا، وای هغصووە، هە لە صوای ڕاپەڕینی ؾاڵی 

ذ، هە بە ێوی خيىمەحی هەعێمی وىعصؾخان ڕێگەی بە ئەعمەهەوان بضع ىهێىاێپ

ػماوی صایً، واجە؛ بە ػماوی ئەعمەوی بسىێنن و چااڵهییە ڕۆقيبیرییەواهیان 

 پێ ئەهجام بضەن. 

 _ػماوی عەعەبی:5_2

ئەگەع چی هەعێمی وىعصؾخان بەقێىە لە واڵحی عێراق، بەاڵم بە هۆی   

ەث و بەڕێىەبغصوی زۆیەحی، ػماوی ئەوەی ئەم هەعێمە زاوەوی خيىم

عەعەبیل یەهێً لەو ػماهاهەی، هە لە هەعێمی وىعصؾخان بەواعصەهێنرێذ. 

بۆ ؾەعصەمێيی وۆن  ضاووی عەعەب لە هەعێمی وىعصؾخاهى لەگەڵ ئەوەقضا ب

صەگەڕێخەوە. واجە؛ ))هەبىووی عەعەب لە وىعصؾخان صەگەڕێخەوە بۆ واڵجگیریی 

فخىخاحی ئیؿالمیی هاؾغاوە(()ؾەالم ئیؿالمی، هە لە مێژووصا بە 

(. بەم پێیە عەعەبەوان لە ؾەصەی خەوحی ػایيیەوە لە 38: 2010هاوزۆف،

ویان لە هەعێمی وىعصؾخان هغصووە، لەو و واحی باڵوهغصهەوەی ئاینی ئیؿالم ڕ 

واجەوە )عەعەبەوان بىوهەجە یەهێً لەو هەمە هەجەوەییاهە، هە لە ؾەع زاوی 

(. بەم قێىەیە 25: 2021یً()بێضاع ئاصەم،هەعێمی وىعصؾخاهضا صەژ 

عەعەبەوان بەعصەوام لە ؾەعصەمی حیاحیاصا و بە هۆواعی حیاواػ هاجىهەجە 

و بە هۆی ئەوەف زاوەوی صەؾخەاڵحی ؾیاس ی بىون لە  هەعێمی وىعصؾخان

 عێراق بەعصەوام هەوڵیان صاوە هاوچە وىعصؾخاهییەوان جەعغیب بىەن.

ػ بە هۆی هاؾەكامگیری ڕەوش ی ؾیاس ی عەعەبەواوی 2003لە صوای ؾاڵی    

مىؾڵ و هاوەڕاؾذ و باقىعی عێراق وۆچیان هغصووە بۆ هەعێمی وىعصؾخان 

و بە قێىەیەوی بەعباڵو لە پاعێؼگاواوی هەولێر و صهۆن و ؾلێماوی و هەڵەبجە 

ؾخان بەقێىیان بەهۆی ئەو ماوەیەی، هە لە هەعێمی وىعصهیكخەحێىە و 

ماوهەجەوە فێری ػماوی وىعصی بىوهە، لە هەمان واجیكضا خيىمەحی هەعێمی 

بۆ  یاویكىجابساهەی بىەڕەحی و ئاماصەیی زىێىضوی عەعەبیوىعصؾخان 

 جەوە و بە ػماوی عەعەبی صەزىێنن.صووهەهغ 

 

 الیەوی واعەهیی فغەػماوی لە هەعێمی وىعصؾخاهضا:_6_2

 وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە:_1_6_2

عەث بە الیەوی وۆمەڵگەی جىیژیىەوەهە و الیەوی واعەوی، وۆمەڵگەی ؾەبا  

وهەی جىێژیىەوەهە و فۆڕمی ڕاپغس ی، هە ى هەعێمی وىعصؾخان هغاوەجەوە، هم

بە پێىەعی لیگەعث ئاماصەهغاوە، یەهێىە لە گغهگتریً ڕێگە بۆ وۆهغصهەوەی 

( 450ایضا )صاجا و ػاهیاعی بۆ بە صەؾتهێىاوی صەعئەهجامی جىێژیىەوەهە. هە جی

فۆڕمی ڕاپغس ی بە قێىەیەوی هەڕەمەوی بەؾەع ئازێىەعاوی وىعص، جىعهمان، 

ؾىعیذ، ئەعمەوی، عەعەبی لە پاعێؼگاواوی هەولێر، ؾلێماوی، صهۆن و 

( فۆڕمی ڕاپغؾییە، 450هەڵەبجە لە هەعێمی وىعصؾخان صابەقىغاوە و لەم )

( 20یىغاوهەجەوە و )( فۆڕمیان گەڕاوەجەوە، هە ػاهیاعی و صاجاواهیان ق417)

فۆڕمیان لەبەع هەبىوی بىەمای ػاوؿتی و وەاڵم صاهەوەی هاصعوؾذ 

( فۆڕمیان هەع لە الیەن بەعجىێژان 13پىچەڵىغاوهەجەوە و هەژماعهەهغاون، )

 بە هۆواعی حیاحیا هەگەڕایەوە هاو وۆمەڵگەی جىێژیىەوەهە.

 :پەیىەهضی هێىان ػمان و وۆمەڵگە 2_6_2

( صوو پغؾیاع، هە 2ەوی واعەوی لە ڕێگەی زؿدىەڕووی )لێرەصا بە قێىەی   

ئاڕاؾخەی بەعجىێژاوی هغاوە، بۆ ئەوەی بؼاهغێذ، ئایا ئازێىەعاوی هەعێمی 

 وىعصؾخان،لە وۆمەڵگەهەیان، بە ػماوی زۆیاهەوە چەهض ػمان صەػاهً.

، ؾىعیذ، ئەعمەوی، عەعەبی ی، جىعهماویوىعص،واجە؛ ػماوی _ لەم ػماهاهەصا1

 وامە و وامەیان صەػاهیذ؟جغ و ػماوی 

ػاهینی ػمان همىهەی جىێژیىەوەهە صەعصەزاث. (1ژماعە)زكخەی 
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 ڕێژەی%  صوباعەبىهەوە ػمان    

 43.8% 405 ػماوی وىعصی

 5.7% 53 ػماوی جىعهماوی

 6.2% 57 ذعیػماوی ؾى 

 3.1% 29 ػماوی ئەعمەوی

 28.0% 259 ػماوی عەعەبی

 13.2% 122 ػماوی جغ

 100.0% 925 وۆی گكتی

   

 
 

 ػاهینی ػمان همىهەی جىێژیىەوەهە صەعصەزاث. (1ژماعە)چاعحی 

( بە پلەی (28.0%صێً، ػماوی وىعصی صەػاهً و بە پلەی یەهەم صێذ، پاقان ڕێژەی  (43.8%)صا، پێیاهىایە، هە بە ڕێژەی(1)ػۆعیىەی بەعجىێژان لە زكخە و چاعحی    

ذ بە ی( صێذ، ئاماژەیە بۆ ػماوی جغ و پلەی ؾێیەمی گغجىوە، ػماهەواوی ؾىع 13.2%صووەم صێذ و ئاماژەیە بۆ ػماوی عەعەبی، ڕیؼبەهضی ؾێیەم، هە بە ڕێژەی)

 بە قێىەیەوی ڕیؼبەهضی یەن بەصوای یەهتری صێً. ((3.1%( و ئەعمەوی بە عێژەی5.7%، جىعهماوی بە ڕێژەی)((6.2%ڕێژەی

هییە و اماهە ئاماژە بۆ ئەوە صەهەن، هە زەڵً بە ڕێژەی حیاواػ ػماهەوان صەػاهً و ئەمەف ئەوە صەعصەزاث، هە هەعێمی وىعصؾخان هەعێمێيی فغەػمائەو ئەهج  

ئاواعەیەوی ػۆعی وىعص  ػ 1991زەڵىەهەی ػماوی حیاواػ صەػاهً. ؾەباعەث بە هەبىوی )ػماوی جغ( لە پلەی ؾێیەمضا، ئەمەف ئەوە صەعصەزاث، هە صوای ڕاپەعینی ؾاڵی 

ەوی ػۆعیل وۆچیان هغص بۆ صەعەوەی هەعێم و ڕێژەیەهیان گەڕاهەوە یلە ئێران گەڕاهەوە هەعێمی وىعصؾخان و ػماوی فاعس ی صەػاهً، هەعوەها لەم ماوەیەصا هاوواڵجی

ووی ػماوی صووەم، ئەمەف وای هغصووە، هە )ػماوی جغ( لە زكخەی ى ێرباوی هەعێم هەیە بۆ فیون، ؾەعەڕای ئەوە هەوڵێيی ػۆع لە الیەن هاوواڵجیى هەعێم و ػماوی جغ فێرب

 فۆڕمی ڕاپغؾییەهە بە پلەی ؾێیەم بێذ و وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان بە وۆمەڵگەیەوی فغەػماوی بىاؾێىضعێذ.

 ؟ػماوی جغەیە، یان ، عەعەبییە، ئەعمەهیە، ؾىعیخییە، جىعهماهییەوىعص، واجە؛ ػماوی _ ػماوی یەهەم)صایً(ث چییە2

 باؽ لە ػماوی صایً صەواث. (2ژماعە)زكخەی 

 ڕێژەی% صوباعەبىهەوە ػمان

 66.59% 277 ػماوی وىعصی

 10.10% 42 ػماوی جىعهماوی

 12.02% 50 ذیػماوی ؾىع 

 6.48% 28 ػماوی ئەعمەوی

 4.33% 18 ػماوی عەعەبی

 0.48% 2 ػماوی جغ

 100% 417 وۆی گكتی
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 زماني تر زماني عةرةبي زماني ئةرمةني زماني سوريت زماني توركماني زماني كوردي
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 لەم زمانانەدا كامە و كامەیان دەزانیت؟
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 باؽ لە ػماوی صایً صەواث. (2ژماعە)چاعحی 

( بە پلەی یەهەم صێذ، ئەمەف ئەوە صەعصەزاث، هە (66.59%صا، بە صیاعصەهەوێذ، هە ػماوی وىعصی، وەوى ػماوی صایً بە ڕێژەی(2)ئەوەی لە زكخە و چاعحی   

صەؾدىیكاهىغاو، بە پلەی صووەم صێذ، (12.02%) ژەی ذ بە ڕێیػۆعیىەی صاهیكخىاوی هەعێمی وىعصؾخان لە هەجەوەی وىعصن. هەعوەها لەم زكخەیەصا ػماوی ؾىع 

( 6.48%(  لە پلەی ؾێیەم صایە، ػماوی ئەعمەوی بە ڕێژەی ) (10.10%ووی ئەم هەجەوەیە لە هەعێمی وىعصؾخان، ػماوی جىعهماوی بە ڕێژەیى ئەمەف ئاماژەیە بە هەب

بە پلەی  (0.48%)ەؾدىیكاهىغاوە بۆ ػماوی عەعەبی و بە پلەی پێىجەم صێذ و ڕێژەیص (4.33%)صێذ، پلەی چىاعەمی لە ڕیؼبەهضیەهەصا گغجىوە، هەعوەها ڕێژەی

 ووی هەیە.ى قەقەم صێذ، ئاماژەیە بۆ ػماوی جغ، ئەمەف ئەوە صەعصەزاث، هە هەجەوەی حیاواػ و ػماوی حیاواػ لە هەعێمی وىعصؾخان ب

ضا، بە ڕێژەی حیاواػ ػماوی صایىیان لەگەڵ یەهترصا حیاواػە، ئەمەف ئەوە صەعصەزاث، هە ئەم ئەهجاماهە ئاماژە بۆ ئەوە صەهەن، هە زەڵً لە هەعێمی وىعصؾخاه  

وهیان هەیە، لەگەڵ ئەوەقضا هەع هەمىویان ئەم ى هەجەوەی جغ لەم هەعێمەصا ب و  هەجەوەی حیا حیای، وەوى وىعص، جىعهمان، ولضان، ئاقىعی، ئەعمەوی، عەعەب

 ەف ئەوە صەعصەزاث، هە هەعێمی وىعصؾخان هەعێمێيی فغەػمان و فغەهەجەوەیە.هەعێمە بە هیكخماوی زۆیان صەػاهً، ئەم

 

 ئەنجام

ػیاجغ لە ػماهێً جاهەواوی صیاعصەی فغەػماوی یەهێىە لە صیاعصە ػماهییە باوەوان بەقێىەیەوی فغەوان لە هەمىو حیهاهضا باڵوبۆجەوە، هە هەهضێً لە واڵجان، ػۆعبەی _ 1

 صەػاهً.

 .بەواعهێىا، ئەو وۆمەڵگەیە، وۆمەڵگەی فغەػماوی پێ صەگىوجغێذ انوۆمەڵگەیەن ػیاجغ لە صوو ػماهیئازێىەعاوی ئەگەع _ 2

 جەوە هاوصەبغێذ._ وۆمەڵگەی هەعێمی وىعصؾخان هەجەوەواوی وىعص، جىعهمان، ولضان، ئاقىع، ئەعمەوی و عەعەبی جیاصا صەژیذ، هەعبۆیە بە وۆمەڵگەیەوی فغەهە3

ەعێمی وىعصؾخان ػماهەواوی وىعصی، جىعهماوی، ؾىعیذ، ئەعمەوی و عەعەبی و ػماوی جغی لەزۆصەگغێذ، هەعبۆیە بە وۆمەڵگەیەوی فغەػماوی _ وۆمەڵگەی ه4

 هەژماعصەهغێذ.

 پێكيیاػ

  Lingua franca.بێخە ػماوی هاوبەف_ بەهۆی ئەوەی هەعێمی وىعصؾخان، وۆمەڵگەیەوی فغەػماوی و فغەهەجەوەیە،پێكيیاػی ئەوە صەهەیً، هە یەهێً لە ػماهەواوی ب1

 

 سەرچاوەكان
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 هەولێر، هەعێمی وىعصؾخان.
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 ملخص البحث

اللؿاهُاث في  كلُم وىعصؾخان، صعاؾتمجخمع أفي  الخعضص اللؼىي هظا البدث بعىىان )أن  .حؿمُت اللؼت جيىن باليؿبت لكيلها، هما حؿخسضم في املجخمع    

ووان ، صهىن، خلبجت، و تي ًخيىن مً مدافظاث هىلیر، ؾلُماهُظلمي أكلُم وىعصؾخان _ العغاق، المخيعُىت (، و ًخيىن خضوص هظا البدث مً تُضاهُالاحخماعُت امل

مزظ املعلىمت مً ميىهاث اللىمأ املىهج ًضا بُض وكض جم  تمُضاهُو  تعكىائٍُت و ازخُاع جىػَع اؾخماعة الاؾخبُان بهىعة  ُت و املؿخىطىین أكلُم وىعصؾخان عً طٍغ

 ن مىهج البدث عباعة عً مىهج علم اللؼت الاحخماعي الخدلُلي الخطبُلي مع بغهامج ئیـهما إجدضًض خضوص حمع املعلىماث مً اللؼت املكترهت في أكلُم وىعصؾخان، 

 ٌ و یدلل املعلىماث وهظلً ًظهغ الىخائج.احضو ص هظا البرهامج املعلىماث بكيل یدض،  (SPSS)بی ئیـ ئیـ

ملضمت هظا البدث ا. وكض جًمً خعضص لؼٍىممجخمع ه هدؿبخمً املمىً أن ً، أفترى الباخث تلؼاث مسخلف عغاق وأمم و أخيىن مً عضة ًن أكلیم وىعصؾخان أ   

ت. مً زم البدث و  اث و جىنُائج خالىمخًمىت الخاجمت حاءث حؼئین، و و   املهاصع و ملخو البدث باللؼخین العغبُت و ألاهجلیًز

 ، الخعضص اللؼىي، الىالم، املجخمع، اللؼت.اللؿاهُاث الاحخماعُت :املفخاخُتاليلماث 

 

 

Abstract 

 

    Language is named depending on the form that is used in the community.this study is entitled (Multilingualism in Society 

of Kurdistan Region, Applied Sociolinguistic study). The scope of this study is confined to the speakers of the Kurdistan 

http://www.down.ketabpedia.com/
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Region of Iraq, which includes the governorates of Hawler, Soleimani, Duhok, and Halabja. The research method was 

devoted to collecting data in terms of all the national components and all speakers of the people of the Kurdistan region 

through the questionnaire form being represented by random sampling and field practice. The scope of data collection on 

Lingua Franca in Kurdistan region was pinpointed. The research method adopted is an applied analytical sociolinguistics 

approach with SPSS program. This program identifies the data in the form of a table, analyzes them, and shows the results. 

  The Kurdistan Region is made up of many different nations, races, and languages, so the researcher hypothesized that it 

can be considered as multilingualism society. Finally, this study include introduction, two chapter ,results, the 

recommendation and the list of references are followed by both Arabic and English abstracts. 

Keyword: Sociolinguistics, Multilingualism, Parole, Society, Language. 

 

variety of hidden psychological messages in his way of expressing and composing, which is the duty of poetry and is 

expected from the creative poet. 

Keywords: The style of composition, Composition of demand, Composition without demand and poetry. 

 

                                                      
ػماهەواوی وەعگغم، ػاعاوەهە پڕبەپڕی )ؾەباعەث بە ػاعاوەی وۆػماهەواوی و ویؿخىومە ػاعاوەهە لە لێىضان و جێىەڵىغصن و هغجاهضوی پاعچەواوی وۆمەڵىاس ی و (1)

اقترم بەم واجایە بۆ صاجاقً، بەاڵم بێ ؾىوص بىو و لەمە صیاعصەهە هاوەؾتێ، هەعچەهضە ماوەیەوی ػۆع بە صوای ػاعاوەیەوی باقترصا گەڕام و صاوام ػۆع لە قاعەػایان هغص ػاعاوەیەوی ب

اهەواوی) ئاوەڵىاو( ... باقترمان چىگ هەهەوث، هەع چۆهێً بێذ ػاعاوەهە ئەو هەڵىەی هەیە وىعجە و بە ئاؾاوی وقەی جغی بۆ صعوؾذ صەهغێذ، وەن وۆػماهەوان و وۆػم

  (.135: 2010هخض()مدەمەص مەعغوف فەجاح،
(2)

ػ وۆچیىغصووە بۆ ویالیەجە یەهگغجىوەواوی 1921ػ لە صایً بىوە و لە ؾاڵی 1909ػماهەواهێيی ئەمغیيی بە ڕەگەػ ڕوؾییە، لە ؾاڵی  Harris Zellig Sabbetaiهاعیـ ػێلیگ ؾاباجیا 

جابییەهەی چۆمؿيی واعیگەع بىو، هەعبۆیە پەیىەهضی بە ػ زىێىضوویەحی، ڕابەعی ڕێباػی صابەقياعی بىو، پاقان بە كى 1931لە ؾاڵی  Pennsylvanieئەمغیيا و لە ػاهيۆی پەوؿلڤاهیا

)عبضالؿالم ػماهەواهیی بىهیاصگەعیی گىێؼاهەوە( كىجابساهەی گىێؼاهەوە هغص و صاهغاوەواوی پێىهاجىون لە)پغۆگغامەواوی ػماهەواهیی بىهیاصگەعی، ڕۆهاوی بیرواعی لە ػماهضا، وجاعەوان لە

 (.203: 2006املؿضي،
(3)

)ئەو ڕۆژەی زەڵً هەؾتی هغص، پێىیؿخییان بە جێگەیكتن لە هێىاهیاهضا هەیە، ػماهیان صۆػییەوە. ئەویل لە ث بە پەیضابىوی ػمان ئاماژە بەوە صەواث، هەڤىضعیـ ؾەباعە 

هە ئەوەی ؾغوقذ لە ژێغ هەڵؿىهەوجیان  بەعیەهىەوجنی هەهضێ هەؽ پەیضابىو، ئەواهەی زاوەوی ئەهضامی هەؾخەواهً و لە پەیىەهضییەواهیاهضا هۆواعی پەیىەهضی بەواعصەهێنن،

ـ، صایىاوە: ئاماژەهغصن، ئەگەع صەؾتی بەؾەع وقەیەهضا هەقيا و ؾەیغهغصن، ئەگەع ئاماژەهغصن بەش ی هەهغص(  (.35: 2014)ج.ڤىضَع
(4)

 ((Baily وی چەمىێيی گكخگیرجغی هەیە و صەجىاهێذ یەن، یان چەهض لە هێىان چەمىەواوی وۆمەڵی ػماوی و وۆمەڵی گىفخاعی صا حیاواػی صەواث و بڕوای وایە هە وۆمەڵی ػما

 (.20: 2012ر عەلی عاعف،وۆمەڵێيی گىفخاعی لەزۆبگغێذ. بۆ همىوهە، واصاصەهێذ هە وۆمەڵگەی ػماهیی ئیىگلیزی صەهغێذ بۆ چەهض وۆمەڵی گىفخاعی صابەف بىغێذ(()ػوبێ
(5)

: 1973مدمىص فهمي حجاػي،جای ئەوەی، هە ػمان لە مەهؼڵگای یەهەمیضا وێىەی صەهگی صعواوی بیؿتراو وەعصەگغێذ()هێمای صەهگییە و بە وا Linguistic Symbols)هێمای ػماوى  

10-11.)  
(6)

 (.258: 2016)بە جێڕواهینی ػماهەواهیی وۆمەاڵیەحی ئەو فغەػماهییە حیاواػی هییە لەگەڵ هەمەحۆعیی قێىاػی، هە لە هاو یەن ػماهضا هەیە()حین احكـ،  
(7)

ػ لەؾەع صەؾتی ػیً الضیً علی وىحىن وىڕی بەگ جىین، هە ؾەعهغصەیەوی ؾەڵجىقی بىو، صامەػعا، هە 1144یروكیيێيی جىعهماوی بە هاوی ئەجابەگی لە قاعی هەولێر لە ؾاڵی م 

ؾاڵ فەعماهڕەوایەحی  65اوى مؼەفەعەصینی وىهبىعی، هە ئەویل فەعماهڕەوایەحی مىؾڵ و هەولێر و قاعەػووع و هەواعی و زەعان و ؾىجاع و جىغیتی صەهغص، ئەم فەعماهڕەوایەجییە، ج

 (.38: 2002)خؿً أوػمً،ػ میروكیىەهەی ڕاصەؾتی زەالفەحی بەػضا هغص1258هەولێری هغص، جا وۆچی صوایی هغصوی لە ؾاڵی 
(8)

،ی كؿەی پێ صەهەن. بڕواهەبە واجای ػماوی ؾغیاهیی هىێ صێذ، هە هەجەوەواوی ولضان و ئاقىعی و ؾغیاو ر، ًان ؾىعٍثػماوی ؾىع  : 2013(،)ًىهان هىػاًا،157: 2010)هغمان جٌى

ػ بە هۆی قەڕ 2014هەجەوەی ؾغیان قىێنی هیكخەحێبىوهیان صەقتی هەیىەوا و قاعی مىؾڵ و باوىعی ڕۆژهەاڵحی ؾىعیایە، بەاڵم صوای ؾاڵی .(217: 2016)عوبین بیذ قمىئیل،(،8

پ.ػ( ػماوی فەعمی ئەو هەمىو هەجەواهە بىوە، هە 323 -356ی وىعصؾخان بىوهە و )ػماوی ؾغیاوی لە ؾەعصەمی ئەؾىەهضەعی مەهضۆوی )لە هاوچەهەیان، بەقێىیان ئاواعەی هەعێم

 (.38-37: 2010هەوجۆجە ئاؾیای بچىون و واڵحی فاعؽ()ؾەالم هاوزۆف،
(9)

فەعماهڕەوایەجییان هغصووە و زاوەوی قاعؾخاهییەجێيی گەوعە و هىهەعی ؾەعباػی بىون، لە ؾەع پ.ػ( لە هاوچەی میؿۆپۆجامیا 612-2250ئیمپراجۆعییەحی ئاقىعی لە ماوەی ) 

 (.62: 2016)عبضهللا مغكـ عابي،پ.ػ ئیمپراجۆعیەحی ئاقىعی ڕووزا612صەؾتی ولضاهییەوان و میضییەوان لە ؾاڵی 
(10)

هەهاعاوەواوی هەهضاوی عەعەبی و قاعی بابل هیكخەجێ بىون، صوای ئەوەی جىاهیان ئیمپراجۆعیەحی ئاقىعی  ولضاهییەوان لە ؾەصەواوی وۆهضا لە هاوەڕاؾذ و باقىعی میؿۆپۆجامیا  و  

ؿخا صەگغجەوە، قاعؾخاهییەجییەوی بڕوزێنن، فەعماهڕەوایەجیان گغجەصەؾذ و ؾىىعی صەؾخەاڵجەهەیان فغەواهىغص، هە لە ڕۆژئاوای میؿغ، جاوى ؾىىعی ڕۆژهەاڵحی ئەفؼاوؿخاوی ئێ

پ.ػ 539حكغینی یەهەمی  29لە یان لە ػاوؿتی گەعصووی و بیرواعی و فیزیا پێكىەف بە مغۆڤایەحی هغص، صواجغ ؾىپای ئەزمینی جىاوی بە هاوواعی ئەفؿەعێيی ؾىپای ولضاوی گەوعە

 (.65-63: 2016)عبضهللا مغكـ عابي،حی پەعث و باڵوە پێ بياثصەولەحی بابل بڕووزێىێذ و وۆجایی بە قاعؾخاهیەحی ولضاوی بهێىێذ و ولضاهییەوان بۆ هەعێمەواوی جغی ژێغ صەؾخەاڵ


