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 پىزخە:  

زانستی زمانی دركپێكردن بەنىێترین تیۆریی زانستی لەبىاری زمانەوانیدا دادەنرێت، كە گرنگی    

تىانادركپێكراوەكان لەپڕۆسەی شیكردنەوەی ئاخاوتندا بەالیەنی هسری و پڕۆسە ئاوەزییەكان و 

دەدات، بەشێىەیەكی نىێ و زانستییانە. ئیدیەمیش یەكێكە لەو بىارانەی زمان، كە 

پەیىەندییەكی تىندوتۆڵ و بەهێزی بەتىانا دركپێكراوەكانەوە هەیە، كە هەر پێنج هەستەوەرە 

نین، بیستن، بەركەوتن، تامكردن و سەرەكییەكە دەگرێتەوە، ئەوانیش بریتیین لەهەستی )بی

بۆنكردن(، بەئاشكرا هەست بەڕەنگدانەوەی هەستەوەرەكان لەئەزمىنكردنی جیهانی دەرەوە 

لەالیەن ئاخێىەرەوە دەكرێت، و پاشان دووبارەكردنەوەی لەالیەن قسەپێكەرانی كۆمەڵەوە. 

دركپێكردنەوە(، لەم ناونیشانی تىێژینەوەكە بریتییە لە )ئیدیەم لەڕوانگەی زانستی زمانی 

تىێژینەوەیەدا هەوڵدراوە شیكردنەوەو لێكدانەوە بۆ )ئیدیەم( لەڕوانگەی تىانادركپێكراوەكانەوە، 

كەبریتییە لەهەستەوەرەكان، لەگەڵ تیۆری)تۆڕی سیمانتیكی(، كە یەكێكە لەبابەتە گرنگەكانی 

شێىەیەكی كارەكی كار سیمانتیكی دركپێكردن بكرێت، كە لەواتای وشە دەكۆڵێتەوە. كەواتە بە

لەسەر تێگەیشتن و لێكدانەوە لەئیدیەم لەڕوانگەی هەستەوەرەكانەوە دەكەین، پاشان 

پەیىەست بەتیۆری تۆڕی سیمانتیكییەوە، كرۆكەواتاو تىێكڵەواتای وشەكانی ناو ئیدیەم 

 .شیدەكەینەوە
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 :پێؼەمی

شاوظتی شماوی دزلپێنسدن لەئێظخادا بەیەلێو لەلقە هەزە گسهگەماوی     

شاوظتی شمان هەژمازدەلسێذ، بىازی لێنۆڵیىەوەماوی بەزفساواهەو شۆزبەی 

مایەو بىازەماوی شماوی گسجىوەجەوە، لە لسۆمی طەزەمی لێنۆڵیىەوەماوی ئەم 

 شاوظخە زۆی لە )واجا(دا دەبیيێخەوە. پەیىەطذ بەم لقە شاوظخەوە

هەوڵماهداوە جیؼو بسەیىەطەز )ئیدیەم( بەڕێگەیەمی هىێ و شاوظدیاهە، 

لەم طۆهگەیەوە ئاماژەمان بەوە لسدووە لە چۆن لۆشاهیازی لەئەهجامی 

مازلسدن و مازلێنسدوی ئاوەشو حەطخەی مسۆڤ بەیەلەوە 

دەطدىیؼاهدەماث، لە حەطخەی مسۆڤ ئەشمىووی دەوزوبەزو حیهاوی 

هادزلپێنسدهەماهەوە، لە هەز پێىج دەزەوە دەماث بەهۆی جىا

هەطخەوەزەماهمان دەگسێخەوە، وەك هەطتی: )بیىین، بیظتن، بەزلەوجً، 

جامنسدن و بۆهنسدن(، پاػان ئەو ئەشمىوهاهە لەئاوەشدا جۆمازدەلسێً و 

 دواجس دەبً بەػازەشایی و بەهۆی شماهەوە بەلۆد دەلسێً. 

م لەڕواهگەی شاوظتی شماوی هاوهیؼاوی جىێژیىەوەلە بسیخییە لە )ئیدیە    

دزلپێنسدهەوە(، ڕێباشی لێنۆڵیىەوەی جىێژیىەوەیەلە )پەطنی ػیهازی(یە، 

هەزوەها پەهامان بسدووەجەبەز جیۆزی )جۆڕی طیماهدیهی(، لە یەلێنە 

لەبابەجە گسهگەماوی طیماهدیهی دزلپێنسدن، جىێژیىەوەلە زۆی لەدوو 

اوظتی شماوی دزلپێنسدن(، بەػدادەبیيێخەوە، بەش ی یەلەم بەهاویؼاوی )ش 

لێرەدا بەػێىەیەمی جیۆزیی ئاماژە بەشاوظتی شماوی دزلپێنسدن لساوە، لە 

لەچەهد لقێو پێندێذ: لىزجەیەك دەزبازەی طەزهەڵداوی شاوظتی شماوی 

دزلپێنسدن، هاطاهدوی شاوظتی شماوی دزلپێنسدن، طیماهدیهی دزلپێنسدن و 

بەهاوهیؼاوی )ئیدیەم جیۆزی )جۆڕی طیماهدیهی(، بەش ی دووەمیؽ 

پەیىەطذ بەجىاها دزلپێنسدهەمان و جۆڕی طیماهدینییەوە( زساوەجەڕوو، 

لەم بەػەػدا بەػێىەیەمی پڕالخیهی ماز لەطەز هێىاهەوەی همىهەی 

گىهجاوی ئیدیەم پەیىەطذ بەهەز پێىج هەطخەوەزەلەو جۆڕی 

یخییە طیماهدینییەوە لساوە، ئەم بەػە لەلقێهی طەزەمی پێنهاجىوە، لە بس 

لە )ئیدیەم  پەیىەطذ بەچەػً و حۆزی پێنهاجەی جىاها دزلپێنسدهەمان 

و جۆڕی طیماهدینییەوە (، لەگەڵ چەهد وەچە لقێو: )هەطتی بیىین، 

هەطتی بیظتن، هەطتی بەزلەوجً، هەطتی جامنسدن و هەطتی بۆهنسدن(. 

لەلۆجایؼدا گسهگتریً ئەو ئەهجاماهەی لەلێنداهەوەو ػینسدهەوەماهەوە 

 دەطتهاجىوە زساوەجەڕوو.بە

 

 بەش ی یەلەم: شاوظتی شماوی دزلپێنسدن 

 ( لىزجەیەك دەزبازەی طەزهەڵداوی شاوظتی شماوی دزلپێنسدن:1/1)

( یەلێنە لەو Cognitive Linguisticsشاوظتی شماوی دزلپێنسدن )    

شاوظخە باوو طەزدەمیاهەی، لە لەئێظخادا بىوەجە حێگەی طەزهج 

ۆزی شماهەواهەمان، لە بەػێىەیەمی هىێ و شاوظخییاهە وجێڕاماوی شۆزبەی ش 

لێنۆڵیىەوە لەشمان و ئاوەشی مسۆڤ و بىازەماوی شمان دەماث. طەزەجای 

ئەم شاوظخە دەگەڕێخەوە بۆ )خەفخاماوی طەدەی بیظذ و گەػەطەهدوی لە 

هەػخاماوی هەمان طەدە. ئەم شاوظخە گسهگی جەواوی بەالیەوی شماهەواهیى 

ێژیىەوەماوی ئەم بىازە داوە، لە جایبەجنساون بەالیەوی  لێنۆڵیىەوەو جى 

طیماهدیو وطیيخالظى مۆزفۆلۆژیى فۆهۆلۆژی و فێربىوی شمان و شماهەواوی 

ئەم شاوظخە لەئێظخادا بەیەلێو  ،((Cruse and croft, 2004:1مێژویی.  

لەلقە هەزە گسهگەماوی شاوظتی شمان دادەهسێذ. طەزەجا مازی ئەم شاوظخە 

( بەػێىەی لێنۆڵیىەوەی بچىك بچىك 1981 – 1971وی )لەطااڵ

( Ronald Langackarدەطخیپێنسد، دواجس لەطەز دەطتی )ڕۆهاڵد الهگاماز/ 

( گەػەینسد، لە دەلسێذ وەك هۆمازێهی گسهگی 2112 – 1991لەطااڵوی )

گەػەلسدوی شاوظتی شماوی دزلپێنسدن ڕەهىطبنسێذ، وێڕای ئەوەغ 

فاولۆهیاز، جاملای، لەچىازچێىەی ئەم  هەزیەك لە فیلمۆز، اللۆف،

شاوظخەدا مازیاهنسدووەو پەزەیان بەشاوظتی شماوی دزلپێنسدن داوە. 

( لەطەز دامەشزاهدوی طەزەجاماوی شاوظتی شماوی 21: 2115)خەطەن، 

دزلپێنسدن بەمؼێىەیە ئەم هەوڵە بەزاییاهە بەزدەوام بىن، جا لەطاڵی 

اوی دزلپێنسدن( لەڕێگەی گۆڤازو ( بەػێىەیەمی فەزمی )شاوظتی شم1991)

( ICLSلۆمەڵەی هێى دەوڵەحی شاوظتی شماوی دزلپێنسدهەوە، لە بەپیخەماوی )

هێمای بۆ دەلسێذ، وەك لقێهی طەزبەزۆی شاوظتی شماوی گؼتی هاطێنرا. 

 (. 35: 2112)قادز، 

 

 ( هاطاهدوی شاوظتی شماوی دزلپێنسدن:1/2)

ا بەواجای پێگەیؼتن و لەچىازچێىەی شماهەواهید دزلپێنسدن    

ػىێىنەوجنی ئەو مەبەطخاهەدێذ، لەحێی جێڕامان و وەزگسجنن بەچىوهە هاو 

: 2114باشهەی هصزو ملنەچنسدوی بۆ پڕۆطە ئاوەشییەمان. )خظین دشەیی، 

( لێرەدا دەجىاهین بڵێین چەمهی )دزلپێنسدن( لەشماهەواهیدا ئەوەیە: 55

واجا(ەوە بەهۆی پێىج  بەهۆی لێنداهەوەی پەیىەهدی هێىان )فۆزم ،

هەطخەوەزەماهەوە بخىاهسێذ دزك بەالیەوی فۆڕم و واجای ئەو 

لەزەطخاهەبنسێذ، لە لەطێو دەزیاهدەبڕێذ، یازىد چەمهی دزلپێنسدن 

ئەوەیە، لە گىێگس بخىاهێذ ئەو پەیامە ػیبهاجەوە، لە قظەلەز لەڕێگەی 

اهە بهاجەوەو لەهاڵێنەوە ئاڕاطخەینسدووە، پاػان گىێگس بخىاهێذ ئەو لۆد

دواجس ػازەشابىون و ئاػىابىووی بەهەزیەلە لە )ئاطتی ڕۆػيبیری و 

 لۆمەاڵیەحی و دەزووی و فەلظەفی ... هخد( قظەلەز لەماحی ئازاوجىدا. 

مىداڵ لەگەڵ لەداینبىوهیدا جىاهای دزلپێنسدهیؽ لەگەڵیدا    

دە لەدایندەبێذ، لەبەزئەوەی مىداڵ هەز لەگەڵ لەداینبىهیدا وزدە وز 

هەطخەوەزەماوی بەمازدەهێىێذ. ئەگەز بەػێو لەجىاهای دزلپێنسدن 

طسوػدێهی بایۆلۆجی مسۆڤ بێذ، ئەوە بەػەلەی جس پەیىەطخە 

بەػازەشایی و لێهاجىویی جالەلەطەوە دەزبازەی ػخەماوی دەوزوبەزی، 

یازىد ئاػىابىون بەحیهاوی دەزەوە، بۆهمىهە: ماث ، ػىێً ، ئاطتی 

پاػان ئەو شاهیازییاهە لەئاوەشدا پڕۆطەدەماث و ڕۆػيبیری ... هخد، 

 لەیادگەدا هەڵیاهدەگسێذ.

شاوظتی شماوی دزلپێنسدن لەشمان وزد دەبێخەوە وەك جێهەڵنێؼساوێهی     

جىاها دزلپێنسدهەماوی جسی مسۆڤ بەػێىەیەمی گؼتی. ئەم 

لێىزدبىهەوەیەغ لەو ماهگایەوە طەزچاوەی گسجىە، لە )شاوظتی شماوی 

ن( شمان وەك ئامساشێو بۆ ڕێنسظتن و چازەطەزلسدن و دزلپێنسد

هەڵگسجنی شاهیازی دەبیيێذ، لە بەهۆیەوە دەجىاهسێذ ػینسدهەوە بۆ 

بىەمای )چەمنیی و ئەشمىهگەزیی(ەماوی ماجەگۆزییە شماهەواهییەمان 

بنسێذ، لەواجە شاوظتی شماوی دزلپێنسدن لەزىدی ئەزمی دزلپێنسدوی شمان 

( لەم شاوظخەدا گسهگی بەلۆشاهیازیی دەدزێذ، 2: 2112دەلۆڵێخەوە. )قادز، 

لۆشاهیازیؽ بەدزوطدبىویەمی ئەهجامی مازلسدن و مازلێنسدوی ئاوەشو 

حەطخەی مسۆڤ بەیەلەوە دەطدىیؼاهدەماث، لە حەطخەی مسۆڤ 
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ئەشمىووی دەوزوبەزو حیهاوی دەزەوە دەماث و پاػان ئەو ئەشمىهاهە 

بەػازەشایی و بەهۆی شماهەوە ئەم  لەئاوەشدا هەڵدەگیرێً و دواجس دەبً

ئەشمىون و ػازەشاییە بەلۆد دەلسێً، لێرەدا شمان ئەڵقەی پەیىەهدی 

هێىان ئاوەشو حەطخەی مسۆڤە گسهگی لۆشاهیازیی لەم شاوظخەدا بەحۆزێنە 

لە شمان وەك لۆشاهیازیی شماوی جەماػادەماث و لێنۆڵیىەوە لەشمان دەبێذ 

هەوە طەزچاوە بگسێذ. جەنها شاوظخە، لە لەڕواهگەی ئاوەشو شمان و ئەشمىو 

بخىاهێذ لەڕێگەی گسیماهەو ػینسدهەوەماهییەوە پەیىەهدی هێىان ئاوەشو 

حەطخەو ػازەشایی لەلۆشاهیازییدا ػیبهاجەوە، هەز لەم شاوظخەػدا 

لۆشاهیازیی ئاوەشیی یەلظان و پەیهاڵدەبێذ بەلۆشاهیازیی شماوی، 

اهەوە پەیدادەبێذ، بەم پێیە پۆلەمان، لۆشاهیازیی شماهیؽ لەبەمازهێىاوی شم

پێنهاجە طیماهدیهی و طیيخالس ی و مۆزفۆلۆژی و فۆهۆلۆژییەمان 

لەدزلپێنسدن و پەیبردهەماوی مسۆڤەوە لەبۆهەو بەمازهێىاهە حیاواشەماوی 

 ( 33: 2119شماهەوە پەیدادەبً. )ئیبراهیم، 

پێیىایە جیۆزی دزلپێنسدن هەمیؼە حەزذ لەطەز "گۆڕان"دەماجەوەو     

ػایەوی گسهگیپێداهە، واجە ئەو گۆڕاهاهەی لەهێىان )وزوژاهدن/جێنسدە( و 

)مازداهەوە/دەزلسدە(دا ڕوودەداث، یازىد بڵێین: مسۆڤەمان چۆن 

شاهیازییەمان پڕۆطەدەلەن و مامەڵەیان لەگەڵدادەلەن، هەزوەها چۆن 

ە ئەم ( لەواج15: 2112، ي ئەو مامەڵەلسدهە دەبێخەهۆی مازداهەوە. )الخیر 

شاوظخە گسهگی بە )جێنسدە(و )دەزلسدە(دەداث، بەحۆزێو بیرو هصزی 

مسۆڤ هەجا جێنسدەی "لۆشاهیازیی"ەماوی شیاجسبێذ، بەهەمان ػێىەغ 

دەزلسدەی شیاجسدەبێذ، ئەمەغ پەیىەهدییەمی ڕاطخەواهەیە لەهێىان 

قظەلەزو گىێگسدا، یان لەهێىان جالەماوی لۆمەڵدا. لێرەدا دەگەیىە ئەو 

یەی، لە هەز لەمىلىزجیەك لەجێنسدەی بیریدا هەبێذ، لەئەهجامدا ڕاطد

دەبێخەهۆی الواشی و لەهگی لەدزلپێنسدهدا و بەپێچەواهەػەوە. ئاػنسایە 

هەبىووی پەیىەهدییەمی جىهدوجۆڵی  لۆمەاڵیەحی لەهێىان جالەماوی 

لۆمەڵگادا دەبێخەهۆی بەدەطتهێىاوی شاهیازی بەزفساوان و حۆزاوحۆز 

ەماوی ژیاهدا، لە ئەماهەغ هەمىو پێنەوە دەبىەهۆی لەگؼذ مای

دەوڵەمەهدبىووی لۆشاهیازی جاك، لەواجە هەجاوەلى جێنسدە شۆزجسبێذ 

لەبەزاهبەزدا دەزلسدەغ شۆزجسدەبێذ و بەمەغ دزلپێنسدهیؽ بەهێزجسو 

 جۆلمەجسدەبێذ. 

پڕۆطەی دزلپێنسدن لەهەهگاوی یەلەمدا پەیبردهە بەلۆشاهیازییە     

دەزەلیەمان لەڕێگەی هەطخەوەزەماوی مسۆڤەوە پاػان  هاوەمی و 

بەلۆدلسدوی لەئاوەشدا، لەواجە ئازاوجً یان بەزحەطخەلسدوی شمان ڕۆڵێهی 

گسهگ دەگێڕێذ لەپسۆطەی دزلپێنسدهدا، پسۆطەلە لەڕێگەی پەیىەهدییە 

لۆمەاڵیەجیەمان و بۆ ماوەیی گىێصاهەوە دەبێذ، ئەو هۆمازاهەی 

وی جاك لەڕێگەی شماهەوە بسیدیین لە: لۆشاهیازی، مازدەلەهەطەز دزلپێنسد

شاوظذ و شاهیازی، ڕۆػيبیری، ملخىزو پەیىەهدییە لۆمەاڵیەجییەمان.  لەو 

چىازچێىەیەػدا  )مسۆڤ لەڕێگەی پێىج هەطخەوەزەلەیەوە لەػخە 

هەطخپێنساوەماوی چىازدەوزیدا بەئاطاوی و ڕاطخەوزۆ جێدەگاث، 

هەمان ئەو لەهاڵە هەطخپێنساواهەوە  لەماجێندا بەهاڕاطخەوزۆ لەڕێگەی

لەػخە هەطخپێىەلساوو هصزییەمان جێدەگاث بەئاماهجی هصینسدهەوەی وێىە 

هصزییەمان و لێنچىاهدهیان بەوێىە هەطخپێنساوەمان لەالی وەزگس.( 

( لەواجە پڕۆطەی شماهەواوی دزلپێنسدن 59: 2114)خظین دشەیی، 

زییەمان لەػێىەی وێىەی بەمەبەطتی بەزحەطخەلسدوی وێىە شەینی و هص 

هەطخپێنساودا مازدەماث بۆ جێگەیؼتن و هصینسدهەوەو پاػان چەطپاهدوی 

 وێىە هەطخپێىەلساوەمان لەمێؼهی وەزگسدا.

شاوظتی شماوی دزلپێنسدن بەهىێتریً جىێژیىەوەی شاوظتی لەبىازی شاوظتی     

جىاها  شماهدا دادەهسێذ، لە گسهگی بەالیەوی هصزی و پڕۆطە ئاوەشییەمان و 

دزلپێنساوە یازمەجیدەزەمان لەپسۆطەی ػینسدهەوەی ئازاوجىدا دەداث. 

ئەم لقە شاوظخە پەیىەهدی بە)شماهەواوی دەزووی، شماهەواوی ئاوەشیی ، 

لێهاجىییە دزلپێنساوەمان ، فەلظەفەی ئاوەشیی، ژیسیی دزوطخنساوو 

دەزوهىاس ی دزلپێنسدهەوە( هەیە، هەزوەها ڕۆڵێهی گسهگی لەچەهدیً 

دیازدەی دزلپێنساو و ئاوەشیی دینەدا هەیە، بەو پێیەغ دەبیىین 

پەلینێؼاوە بۆ شۆزبەی ئەشمىوهە شماهەواهییە مسۆییەمان لەحیهاهدا و 

بەپسدی پەیىەهدی هێىان طەزحەم جىاها هصزییەمان دادەهسێذ، واجە 

لێنۆڵیىەوە لەبازەی پەیىەهدییەماوی هێىان شمان و بیرلسدهەوە دەماث. 

( شاهایاوی بىازی دزلپێنسدن، شمان بەبەهسەیەمی 54: 2114ەیی، )خظین دش 

ئاوەشیی دزلپێنساو هەژماز دەلەن، چىهنە شمان ئامساشێنە بۆ ڕێنسظخنی 

شاهیازیى ئەشمىوهى چازەطەزلسدهیان، پاػان گىاطدىەوەیان، لەواجە 

دەجىاهین بڵێین، لە شماهەواوی دزلپێنسدن جیؼندەزاجەطەز وێىە ئاوەشیی و 

ههازییە دزلپێنساوەمان. پڕۆطەماوی دزلپێنسدن بەمازهێىاوی شماهیان گۆڕا

حڵەولسدووە بەجایبەث  لەدزوطخنسدوی واجاو گەیاهدوی بەوەزگس، لەڕووی 

پسوظیپەوە هەمان جىاها دزلپێنساوەماوی جسن ، بۆ همىوهە، ئەو جىاها 

ین دزلپێنساواهەی لەطەز وجازو ئازاوجً و جێگەیؼخنی شمان بەمازیاهدەهێى

حیاواشی ئەوجۆیان هییە لەگەڵ دزلپێنساوەماوی جسدا وەك بیرلسدهەوەو 

 ( Cruse and Croft, 2004: 2چااللیی حىڵەیی.) 

   

 ( :Cognitive Semantics( طیماهدیهی دزلپێنسدن )1/3)

طیماهدیهی دزلپێنسدن لەطاڵەماوی خەفخاماهەوە، وەك مازداهەوەیەك     

لەوماجەدا دەزبازەی شمان بەگؼتی و واجای شماوی بەزاهبەز ئەو جیۆزاهەی 

بەجایبەحی لەئازادابىون هاجەمایەوە. )طیماهدیهی دزلپێنسدن بەجىاهای 

( لەواجە طیماهدیهی 21: 2121دزلپێنسدوی مسۆڤ داهساوە.( )خظێن، 

دزلپێنسدن بەهۆی بەزحەطخەلسدوی حیهاوی دەزەوە، ئەو )واجا(یاهەی 

زلساون، لەئەهجامی ئەشمىون و لێهاجىویی و لەفەزهەهگی ئاوەشییدا جۆما

ػازەشایی مسۆڤەماهً، لە لەڕێگەی هەطخەوەزەماهەوە بەهۆی بەزلەوجيیان 

 لەگەڵ دهیای دەزەوە بەدەطتهێنراون و لەئاوەشیدا بەلۆدلساون.

طیماهدیهی دزلپێنسدن چىاز بىەمایان لسدووەجە بىاغە بۆ مازەماوی زۆیان، 

 ئەواهیؽ بسیخین لە:

طخەی چەمهی بەزحەطخەلساوە: یەلێو لەجیۆزییە بىچیىەییەماوی دزو  -1

شاوظتی شماوی دزلپێنسدن بسیخییە لەبەزحەطخەلسدوی شمان، واجە 

دەزبڕیىەمان هەڵگسی بيیاحی هاوەلیین: طیظخەمی چەمهی مسۆڤ، لە 

لەئەشمىووی حەطخەماهەوە طەزچاوەی گسجىوە، طیظخەمێهی واجادازە، 

اجە چەمنییەماهدا پێىیظخە لەحیهاوی لەواجە هەز جیۆزێو لەبيی

دەوزوبەزیدا هەماهەهگی ئەشمىوهەماهیبێذ. )اخمد، هەزیمان خەطەن، 

( ػینسدهەوەی واقیع پەیىەطخە بەبەزحەطخەلسدهەماوی زىدی  52: 2117

مسۆڤ زۆیەوە بۆی، لەواجە مسۆڤ لەڕێگەی هەطخەوەزەماهیەوە ئەشمىووی 

شایی و ئەشمىوهاهە لەئاوەشیدا حیهاوی دەزەوە دەماث و پاػان ئەو ػازە

 هەڵدەگسێذ و لەئەهجامدا لەڕێگەی شماهەوە دەزیاهدەبڕێذ.
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دزوطخەی طیماهدیهی، دزوطخەی چەمنیە: طیماهدیهی دزلپێنسدن  -2

گسیماهەی ئەوە دەماث، لە بیروبۆچىون و هەطذ و چۆهێتی پەیبردن و 

طخەی طیماهدیهی دهیابینی... بەهەزێتی لەشماهدا لۆدلساوەو لەبەزئەوەیە دزو 

هاوجای دزوطخەی چەمنییە، ئەمەغ بەو ماهایە هییە، لە ئەم دواهە 

پەیهاڵی یەلً، همىوهەغ بۆ ئەمە زىدی )چەمو( زۆیەحی. )خظێن، 

( لێرەدا دوو بۆچىووی حیاواش دەزبازەی واجا دەزسێخەڕوو، 22: 2121

بۆچىووی دزوطخەی طیماهدیهی لەگەڵ بۆچىووی دزوطخەی چەمنییاهە، 

نسایە واجای دزوطخەی طیماهدیهی لەطەز بىەمای وػەمان و ئاػ

پەیىەهدییان بەحیهاوی دەزەوە داهساوە، لە هەز وػەیەك بەزاهبەز بەػدێهی 

دیازینساوە لەدەزەوەی شماهداو زاوەوی هیؼاهەی واجایی جایبەث بەزۆیەحی. 

لێرەدا همىهەیەك لەبازەی )دزوطخەی طیماهدیهی و دزوطخەی چەمهی( 

 وو، بۆهمىهە:  وػەی )طێى( دەزەیىەڕ 

 + میىە

 + س ێ ڕەهگ )طىز ، طەوش، طەوش(

 + هەز چىاز وەزشەلە هەیە

لێرەدا دزوطخەی طیماهدیهی وػەی )طێى( بسیخییە لەوەی میىەیەلە،    

بەس ێ ڕەهگ هەیەو هەز چىاز وەزشەلە بەزدەطخە، بەاڵم جێڕواهینی دووەم 

ۆ واجا، لە دزوطخەی پەیىەطخە بەطەزهجی طیماهدیهی دزلپێنسدهەوە ب

چەمنیاهەیەو جەواو حیاواشە لەدزوطخەی طیماهدیهی، چىهنە واجا 

پەیىەطخە بەو چەمهاهەی، لە لەئاوەشی مسۆڤدا هەن و لەڕێگەی ئەشمىن 

و ػازەشاییەوە بەهۆی هەطخەوەزەماهەوە بەدەطتهێنراون، لەواجە جێڕواهینی 

جایەمی قىوڵ و دووەم بۆ وػەی )طێى( لەلۆمەڵگای لىزدیدا زاوەوی وا

حیاواشە، لە بسیخییە لە )هێمایەك بۆ لیمیابازاوی هەڵەبجە(و هەزوەها 

لەڕووی ئایيیەوە )هێمایەلە بۆ زىازدوی طێى لەالیەن ئادەمەوەو 

بەوهۆیەوە زسایە دۆشەر( و لەڕواهگەی شاوظخییەوە )هێمایەلە بۆ هێزی 

مان و لێؼنسدوی هیىجً( و لەڕواهگەی شاهایان و پظپۆزاوی بىازی ش 

دەزوهصاهیؼەوە )هێمایەلە بۆ چیرۆلە بەهاوباهگەلەی بلۆمفێڵد 

 لەڕواهگەی مازلێنسدن و مازداهەوەوە(. 

پەیبردن بەواجا، لەڕێگەی ئیيظهلۆپیدیاوەیە، بەواجایەمی جس بۆ دزمی  -3

واجای دەزبڕیيێو پێىیظخە لەواجای ئیيظهلۆپیدیایی پەیىەطذ بەپێگەی 

دەزبڕیىەلە طىد وەزبگسیً. )اخمد، هەزیمان جایبەحی و پازچەماوی دینەی 

( بەحۆزێهی جس بڵێین: دزمی واجا پێىیظتی بەلۆشاهیازی 52: 2117خەطەن، 

ئیيظهلۆپیدیایی هەیە، و جەنها پەیىەطذ هییە بەشاهیازییە 

شماهەواهییەماهەوە، چىهنە دزلسدوی واجا ڕۆچىوەجە هاو پڕۆطەی 

ەم بىەمایە شیاجس گسهگی ( ئ57: 2114دزلپێنسدهەوە. )خظێن دشەیی، 

بەئیيظهلۆپیدییاهەی واجای وػەدەداث، لەداڕػخەی طیماهدیهی 

طسوػدێهی ئیيظهلۆپیدیای هەیە، مەبەطذ لەوەیە لە وػەمان زاوەوی 

واجایەمی دیازینساو هین، لە لەفەزهەهگدا جۆمازلساون، بەڵنى هەز وػەیەك 

یً واجای بەپێی دابى هەزیذ و ملخىزی ئەو میللەجەی هەڵگسی چەهد

حۆزاوحۆزو حیاواشن، لە لەڕێگەی ئەشمىهەوە بەدەطتهێنراون و 

لەفەزهەهگی ئاوەشدا جۆمازلساون، ئەمە طەبازەث بەلۆی گؼتی 

قظەپێنەزاوی شماهێو، بەاڵم ئەگەز لەڕواهگەی جالەلەطیەوە 

لێیبنۆڵیىەوە، ئەوە دابى هەزیذ و ملخىزی میللەجەلەو چۆهیەحی ڕێننەوجنی 

بۆ وػەیەك و ئەشمىوی جالەلەس ی بەجایبەحی لەڕواهگەی  لۆمەڵگا بەگؼتی

ئاطتی ڕۆػيبیری و پلەو پایەی لۆمەاڵیەحی و الیەوی دەزوهیی و 

بیروبۆچىووی طیاس ی وبازودۆخی دازایی و ئەو ژیىگەیەی جاك جێیدا دەژی  

ئەماهە هەمىویان پێنەوە دەبىە لۆشاهیازی جاك بۆ وػەماوی شمان، لە 

وەشی جالدا داڕػخىە، لە بەهۆی جىاها چەمهی وػەلەیان لەئا

دزلپێنسدهەماوی مسۆڤەوە بەدەطتهێنراون، لەواجە جێگەیؼخنی جاك بۆ 

حیهاوی دەوزوبەزی شۆز گسهگە، لە ئەمەغ هیؼاهەیە بۆ ئەوەی لە )شمان 

ڕەهگداهەوەی حیهاوی ڕاطخیی و واقیع هییە، بەڵنى ڕەهگداهەوەی پەیپێبردن 

ماهە بۆ واقیع. لێرەوە دەجىاهسێذ بگىجسێذ، و زىێىدهەوەو جێگەیؼخنی لەطە

لۆشاهیازی لەلەطێنەوە بۆ لەطێهی جس دەگۆڕێذ و مەزج هیە هەمىو 

بەمازهێىەزێهی شماهێهی دیازینساو چەمنەماهیان، لە بەزهەم هاجىوی 

لۆشاهیازییەماهیاهە، وەك یەك بً بەڵنى بەپێی لەطەمان دەگۆڕێذ. 

ساوی چەمنێو و داهاوی بەػاوەچەی هەزوەها گسهگیدان بەواجایەمی دیازین

چەمنەلە دیظان لەلەطێنەوە بۆ لەطێهی جس دەگۆڕێذ.( )ئیبراهیم، 

( بۆهمىوهە وػەی )حەزگ( لێرەدا لۆمەڵە واجایەمی 42 - 41: 2119

لەزۆگسجىوە، لە واجالەی چەطپاوو دیازینساو هییە، بەمەبەطتی 

ۆپیدیای هەزیەك جێگەیؼتن لەئازێىەز پەهادەبسێخەبەز لۆشاهیازی ئیيظهل

لەو وػاهەو بەوػەی )حەزگ(ەوە پەیىەطدبنەیً و بەپێی هەلىمەزحەمان 

 لەواجالەی جێبگەیً:

حەزگم ئاشازی هەیە.  )حگەز ئەهدامێهی حەطخەیە، وػەی )حەزگ(یؽ -

لەهەهدێو هاوچە لەبسی )حگەز( بەمازدێذ، لێرەدا مەبەطذ لەوەیە ئەو 

 ئەهدامە ئاشازی هەیە(

 دەماث بۆی.   )زەفەحی بۆ دەزۆم(حەزگم ژان -

 حەزگم بڕا.    )جسطام ، یازىد شۆز هیاللبىوم(-

 حەزگذ هەطىجێذ.  )مىدااڵذ هەمسێذ(-

 هاو حەزگذ بەئاو بێذ. )بۆ دوعالێنسدن بەمازدێذ(-

 زظدىەڕووی همىهەیەمی جس جایبەث بەوػەی )طو(ەوە:   

 طنم ئاشازی هەیە. )ئەهدامێهی حەطخەیەو ئاشازی هەیە(-

 هاوطنم بڕا.  )جسطام ، یازىد شۆز هیاللبىوم(-

 طو هەطىجێذ.  )مىدااڵذ هەمسێذ(-

 هاوطنذ بەلۆی )شوزاڵ/ زەڵىش( بێذ. )بۆ دوعالێنسدن بەمازدێذ(-

شاهایاوی بىازی شاوظتی شماوی دزلپێنسدن ئاطتی طیماهدیو و پساگماجیو    

ێو لێنجیاهالەهەوە، چىهنە وایدەبینن، لە هیچ طىىزو بەزبەطد

لەهێىاهیاهداهییە، هەزبۆیە هەزدوولیان لساون بەیەك، و بەلۆشاهیازیی 

ئیيظهلۆپیدیاییی هاطێنراون، چىهنە لەهەزدوو بازەلەدا واجامان 

ئاطاهدێىەدەطذ، لە ئەم ئاطاوی بەدەطخەوە هاجىەغ لەئەهجامی 

پەیىەهدی بەهێزی لەگەڵ چىازدەوزو بازودۆخی ژیان و واقیعی ڕۆژاهەدا 

سجىوە، لە جىاهای دزوطخنسدوی حیهاهێهی بۆ زۆی هەیە، طەزچاوەیگ

ئەمەغ بەو واجایەی، لە واجای شماهیی جەواومازدەبێذ لەگەڵ طەزحەم 

ئەشمىوهە شماهییە دەزبڕاوەماهداو دواحاز گىهجاهدوی و یەماهگیربىووی 

 (.  57: 2114دەزبڕاوەمان لەگەڵ بازودۆخی بەمازهێىاهدا. )خظین دشەیی، 

واجای شماوی بسیخییە لەبەچەمننسدن: طیماهدیهی دزلپێنسدن  پێنهێىاوی -4

بەجەواوەحی حیهاوی دەزەوە ڕەجىاماجەوە، چىهنە حیهاوی دەزەوە مازیگەزی 

هەیە، بەاڵم بەوحۆزەی مسۆڤ لەڕێگەی ئەشمىون و ػازەشاییەوە 

دزلیپێدەماث، لەواجە واجای شماوی لەڕێگەی ئاوەشەی مسۆڤەوە 
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یاطاو ڕێظاماوی شمان بسیخییە لەپڕۆطەی دەطخەبەزدەبێذ، چىهنە )

ئەو یاطاو ڕێظایاهە طەزحەم   ڕێنسظخنی دزلپێنسدوی چەمنەمان، بەبێ

چەمنەمان پەزجەواشەدەبً و دزلپێنسدن و جێگەیؼخيیان ئەطخەم و 

مەخاڵدەبێذ، لەبەزئەوەی یاطاو ڕێظا طیيخالظیەمان جەنها طیظخمێهی 

هەزبۆیە شاهایاوی ئەم بىازە شماوی هین، بەڵنى طیظخەمێهی ئاوەشیین، 

پێیاهىوایە، لە هیچ حیاواشییەك لەهێىان شماوی ڕاطخەقیىەو شماوی 

مەحاشدا هییە، چىهنە هەزدوولیان دوو ئامساشن بۆ گىشازػخنسدن لەواجاو 

 (.61: 2114دزلپێنساوە ئاوەشییەماهدا.( )خظین دشەیی، 

 

 (: Semantic Network( جیۆزی جۆڕی طیماهدیهی )1/4)

 Claudia Brugman &Georgeهەزیەلە لە )الماف و بڕۆگمان/    

Lakoff ( شازاوەی )جۆڕی طیماهدیهی(یان لەچىازچێىەی )طیماهدیهی

دزلپێنسدن(دا بەمازهێىاوە، لە جایبەجە بەػینسدهەوەی واجا. ئاػنسایە 

)وػە( ئەو یەلە شماهیەیە، لە لەفەزهەهگدا جۆمازلساوە، وػە دووحۆز 

لەزۆدەگسێذ، یەلێنیان واجای طەزەمی و بىجییەو لەفەزهەهگدا واجا 

جۆمازلساوەو بە)لسۆلەواجا( هاودەبسێذ، دووەمیؼیان بسیدیە لەو واجایاهەی، 

 لە لەلسۆلەواجاوە طەزچاوەیاهگسجىوەو پێیاهدەوجسێذ )جىێهڵەواجا(.

)لسۆلەواجاو جىێهڵەواجا لەطیماهدیهی دزلپێنسدهدا بەجیۆزی )جۆڕی     

( 74: 2117اهدیهی( لێندزاوەجەوە(. )اخمد، هەزیمان خەطەن، طیم

(  بۆ Core meaningلەمۆدێلی جۆڕی طیماهدینیدا، واجایەمی بىجی)

وػەلە لەبەزچاودەگیرێذ، ئەو واجایاهەیتر، لە هىێً و لەهەمان وػەوە 

وەزدەگیرێً، دەبىە جیؼهی لسۆلەواجا، واجە لەئەهجامی فساواهبىووی 

جاماوی دینە بەزهەمدێذ، لەئەهجامدا لسۆلەواجالەو لسۆلەواجالەوە وا

جیؼنەماوی جۆڕێهی واجایی دزوطخدەلەن، لەپێیدەگىجسێذ )جۆڕی 

 ( جۆڕی طیماهدیهی 76( )طەزچاوەی پێؼىو: radial netجیؼنداهەوە/

 

ی شاهیازیی  وه هگداهه له پاشخاهێهی فساواوی ڕه جۆڕی طیماجیهی بسیدیه

  لییه ق و واجا الوه چه زه طخه جىهدوجۆڵی هێىان بههدیی  یىه ی په چىازچێىه له

بسیخییەلەو جىاهین بڵُین  ، ًازىد ده(Sowa, 1992: 1).  وه ماهه طخدازه یىه په

جۆڕەی، لە پەیىەهدییە طیماهدینییەماوی هێىان چەمنەمان دەهىێىێذ و 

داڕػخەیەمی هەزؼەییە، هەزؼەی ئەو پەیىەهدییاهە دەلێؼێذ، لە 

 (71: 2119بەیەلەوە دەبەطخێخەوە. )ئیبراهیم، وػەماوی شمان 

طتراو  قی به چه زه طخه به جۆڕی طیماهدینیدا بسیخین له مان له لییه زه طه  وػه

می فساواوی واجادازی  یه وێىه  له ،حۆزی هێىاهیان مه هدی هه یىه په به

مان  لساوه دووبازه  هدێ ماث وػه هه  زبۆیه هه ،ن له ػده جۆڕهساو پێؼنه له

و  و ڕێچنه غ ئه مه زؼً، ئه مان واجا هابه قی حیاواشدا هه دوو ده له

ی واجای هێىان  وه ز بۆ ڕووهنسدهه به  یگسێخه له جۆڕی طیماهدیهی ده  ،یه یه ڕێگه

جۆڕی طیماهدینیدا  ڕووی واجامان له زظدىه  ماهدا، چىهنه قه ده مان له وػه

  له  ،وه قه چه زه طخه به ماهدا به اوهطتر  به  هدیی هێىان وػه یىه په به  طخه یىه په

  Doerfel, 1998: 17-18 ).) وه جه هگیاهداوه زیدا ڕه جۆڕی جیؼنده  له

  هێىان ػێىاشه ڕی طیماهدیهی زۆیان لهۆ ماوی ج لییه زه طه  هدییه یىه په

هاوواجامان  وػه   زبۆیه ، هه وه بیيىه و واجاماهیان ده ماوی وػه حۆزاوحۆزه

وه،  زۆیاهه ث به قێهی واجایی دیازینساوی جایبه چه هطتن ب یىه په

  وه وػه حۆزه مه هدی هه یىه ێو پهڵ ی لۆمه ڕێگه له  جىاهسێذ ماههاجدا ده هه له

 & Steyversa)غ و طپی.  ك ڕه وه  وه طترێىه ببه  وه له یه ماهیؽ به له یه دژبه

Tenenbaumb, 2005: 51) 

  وه ماهه مازهێنراوه به  وػه وزۆیان به ڕاطخههدی  یىه واجامان په  پێىیظخه

  م ڕێگایاهه مای ئه ز بىه طه جۆڕی طیماهدیهی له  بێذ، چىهنه هه

 بێذ: دزوطخده

 قدا. هاو ده مان له هدی هێىان وػه یىه په -1

 مان. قه ی واجای هاو ده وه ػینسدهه -2

-Doerfel, 1998: 16مان. ) قه ی هاو ده ی واجای وػه وه لێنداهه -3

17) 

 

لدا  یه وه جه ز چین و هه هه هدبىووی شماوی مسۆڤ له مه وڵه دهبێگىمان    

ز  به هابسدهه ی په ڕێگه له  و شماهه لسدوی ئه ػه گه به  طخه یىه په

طذ  به اڵم بۆ مه به  ،مان وػه مازهێىاوی هه زبڕیً و به ی ده وه لسدهه دووبازه

میهاهیزمی (  (Lee & Hendler & Lassilla, 2001:2 و واجای حیاواشجس .

و واجامان  هدی جىهدوجۆڵی هێىان وػه یىه ی په ڕێگه لسدوی واجامان له ػه گه

وپیؼبردن و  زه به بێذ له ۆڵی دهڕ و  وه دواحاز مازداهه  له ،بێذ دزوطخده

 ،زدولیان زگسجً و فێربىووی شمان یان هه یازىد وه ،لسدوی شمان ػه گه

جۆڕی طیماهدیهی  ث به و طامازی جایبه همی بچىك و طاد یه همىهه  زبۆیه هه

می شۆزی واجای دزوطخنساو و  یه طتهێىاوی ژمازه ده به  هێخه یه ماهگه ده

و  .  ئه یه ماهدا هه هێىان وػه ی له هدییاهه یىه و په ی ئه ێگهڕ  طتهاجىو له ده به

ئێجگاز مازێهی هێنرێذ  هطخد ده واجامان به  وه یاهه ڕێگه ی له هدییه یصبهڕ پۆلێن و 

  هدیی هێىاهیان، چىهنه یىه زدازن بۆ دیازینسدوی طىىوزی په هایاب و بایه

بً و  شیی دزوطخده هگی ئاوه زهه فه دا له متریً ماوه له ی له و واجایاهه ئه

بێذ  ڕۆڵی شیاجسیان ده  وه هه له دینیدا دههجۆڕی طیما ی زۆیان له حێگه

یاهدیان  ماهداو دواجس گه ػههێىان و  مان له هدییه یىه دزوطخنسدوی په له

 Steyversa & Tenenbaumb, 2005: 44) )   ز. گىێگس یان زىێىه به

بىووی  منێهی هىێ له ڵداوی چه زهه یازىد طه ،ك یه ی ماث واجای وػه شۆزبه

ڕۆلیاهدا  هاوه حیاواشیی له  له ،بێذ دزوطخده  وه منێهی لۆهه و چه واجای وػه

می بۆ جۆڕی  زه منێهی طه ك یان چه یه ێو وػهدیازینساوییؽ، ماج یه، به هه

واجای حیاواشجس   له ،وێذ له زده ده  هیو ڕاطخی لسێذ ئه طیماهدیهی شیاد ده

و  بىوه پێؼتریدا هه له  له ،ی لییه زه طه  و وػه واجای ئه زؼێذ له به ده

 :Steyversa & Tenenbaumb, 2005) . ) وه مان بىازه هه به  طدبىوه یىه په

56 

ماهدا  طیماهدینییه  جۆڕه یان له وه بىوهه مان و دووبازه هدی هێىان وػه یىه هپ

ماوی هاو  واجاییه  زلسدوی گۆڕاههازییه طه بۆ چازه  زێهی باػه جیده یازمه

واجاماوی  ی شیان به وه بێ ئه مان و پاػان فساواهبىووی واجاماهیان به قه ده

 :Doerfel, 1998).  وه مبهاجه ههایان ل به یازىد له ،هێذ یه پێؼىویان بگه

23) 

لەم جىێژیىەوەیەدا هەوڵدزاوە ػینسدهەوەو لێنداهەوە بۆ یەلەیەمی     

شماوی بنسێذ، لە ئەویؽ )ئیدیەم(ە، لەڕواهگەی جىاهادزلپێنساوەماهەوە، 

لەبسیخییە لەهەطخەوەزەمان، لەگەڵ جیۆزی)جۆڕی طیماهدیهی(، لە 

طیماهدیهی دزلپێنسدن، لە لەواجای وػە یەلێنە لەبابەجە گسهگەماوی 

دەلۆڵێخەوە. لەواجە بەػێىەیەمی مازەمی ماز لەطەز جێگەیؼتن و لێنداهەوە 

بۆ ئیدیەم لەڕواهگەی هەطخەوەزەماهەوە دەلسێذ، پاػان پەیىەطذ 
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بەجیۆزی جۆڕی طیماهدینییەوە، لسۆلەواجاو جىێهڵەواجای وػەماوی هاو 

 ئیدیەم ػیدەلسێىەوە.

ان لەلسۆلەواجاوە طەزچاوەیاهگسجىوە، فساواهبىوهەلە بەدوو واجا هىێیەم

 ػێىاشدەبێذ: 

ػێىاشی یەلەم: فساواهبىووی گؼخگیر، هەهدێنجاز بەگۆڕاههازییەمی لەم و 

الوەمی لەوػەلەدا، واجایەمی دینە بەزهەمدێذ، ئەم واجایە واجای زىاشەیی 

 هییە، بەڵنى لەچىازچێىەی لسۆلەواجالەدایە، بۆهمىوهە:
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 بەزدەقازەماوی  –بەزدەاڵن  –بەزد 

زىاشەیی هەڵدەگسێذ، ػێىاشی دووەم: فساواهبىووی واجا لەمەودای زىاشەیی )مجاشی(دا لەم ػێىاشەدا واجا هىێیەلە لەطىىوزی لسۆلەواجالە دەجساشێنرێذ و واجای 

( بۆهمىوهە لسۆلەواجای وػەی )طەز( بسیخییەلە: ئەهدامێهی لەش ی مسۆڤ، 76: 2117هەزیمان خەطەن،  وەك بەمازهێىاوی ئیدیەمەمان لەقظەلسدهدا. )اخمد،

 بەاڵم لەم پێنهاجاهەدا چەهدیً واجای جسی لێنەوجىوەجەوە، لە پێیاهدەوجسێذ )جىێهڵەواجا(:

 طەزم ئاشازی هەیە.  )طەز( ئەهدامێهی حەطخەیە      )لسۆلەواجا(

 ەواجا(طەزطەزی.  زىێڕی  )جىێهڵ

 طەزبەگۆبەن.  ئاژاوەگێڕ )جىێهڵەواجا(

 .  چاودێسینسدن )جىێهڵەواجا( طەزەجاجهێ

 طەزەداو.  دۆشیىەوەی طەزەجایەك دەزبازەی بابەجێهی هادیاز )جىێهڵەواجا(

 طەزی لەهەمىو ػدێو دەزدەچێذ.   وزیا )جىێهڵەواجا(

 طەزێهی هەیەو هەشاز طەودا.    فێڵباش      )جىێهڵەواجا(

 واو لەطنیداهییە.       هەشان    )جىێهڵەواجا(طەزە 

 طەزمایەداز.   دەوڵەمەهد     )جىێهڵەواجا(

 طەزی بۆی دەزىزێذ.  خەشی لێیەحی     )جىێهڵەواجا(

 طەزی پێىەهییە.   ئامادەیە         )جىێهڵەواجا(

 
 ەییو ەز ەؼندیج ۆڕیج

 (1) ی لهاز ێه

   

دیازینسدوی لسۆلەواجا لەشماهێنەوە بۆ شماهێهی جس، یازىد لەلۆمەڵێنەوە  

بۆ 

بن ، جاوەلى لۆمەڵێهی جس حیاواشە، لە ئەمەغ لەوجىوەجەطەز چۆهیەحی بیرلسدهەوەی مسۆڤەمان، بێگىمان مەزحە بیرلسدهەوەی مسۆڤەمان لەیەلترییەوە هصین

 بخىاهً واجایەك بەهاوبەغ و طەزەمی هەژمازبنەن، لە دەبێخە لسۆلەواجاو لەفەزهەهگی ئاوەشی جامی ئەو میللەجەدا جۆمازدەلسێذ. 

 

 بەش ی دووەم: ئیدیەم پەیىەطذ بەجىاهادزلپێنسدهەمان و جۆڕی طیماهدینییەوە  

 ( ئیدیەم  پەیىەطذ بەچەػىى حۆزی پێنهاجەی جىاهادزلپێنسدهەمان و جۆڕی طیماهدینییەوە:2/1) 

خە حێگەی مخماهەو ڕاشینسدوی بەزامبەز، لەپێىاوی ئازێىەز ماجێو پەیامێو ئاڕاطخەی گىێگس دەماث، هەوڵدەداث وجەماوی مازیگەزی و هێز حێبهێڵێذ، جاوەلى ببێ   

، لە هاجىاهسێذ واجالەی بەدەطتهێىاوی ئەم مەزامە پەهادەباجەبەز چەهدیً ػێىاشو ڕێگە، یەلێو لەواهە بسیخییە لە)ئیدیەم(، لە دەزبڕاوێهی ئامادەلساوە لەشماهدا

یەماوی ئیدیەم ئەوەیە، لە لێڵەو ڕاطخەوزۆ واجالەی بەدەطخەوە هاداث، هەزبۆیە ئازێىەز لەواجای وػەپێنهێىەزەماهیەوە بەدەطخبهێنرێذ. یەلێو لەجایبەجمەهدی

ىاوی همىهەی گىهجاوی بەمەبەطتی جۆلمەلسدوی دەزبڕیىەماوی بەلەمتریً وشەو لەلەمتریً ماجداو بەپێی پێىیظذ لەماجى ػىێنی دیازینساودا پەهادەباجەبەز بەمازهێ

 ئیدیەم پەیىەطذ بەبابەجەلەوە. 
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 (168: 2111حۆزدا دابەػدەبێذ: )فخاح،   ئیدیەم لەڕووی ڕێصماهیەوە بەطەز س ێ

 وػەی لێندزاوی ئیدیەمی: چاوچىۆك ، شمان دزێژ .... .1

 فسێصی ئیدیەمی: ماهگا بەلەڵ ، چاو لەدەز.... .2

 پەیدابىوە ، ئاویان لسدە ژێس....  ڕطخەی ئیدیەمی: باڵی لێ .3

 

ر لەالیەن جالەلەطەوە ئەشمىهنساون، لە لەئێظخادا زاوەهەلەی هادیازە، پاػان بىوەجە هۆی باڵوبىوهەوەی لەلۆمەڵگاداو حێگای دەزبڕاوەماوی ئیدیەم پێؼت    

زۆیگسجىوەو لەهۆػى هصزی جامی ئەو میللەجەدا چەطپیىە. مەزج هییە هەمىوماث ئەشمىهنسدهەلەو دەزبڕیىەلە هەمان ػذ بێذ، واجە هەهدێنجاز 

هۆی هەطخەوەزێنەوەیەو دەزبڕیىەلە بەهۆی هەطخەوەزێهی جس، یازىد چەهد هەطخەوەزێهی جسەوە زساوەجەڕوو، بۆهمىهە: )جاڵی و طىێسی شۆز ئەشمىهنسدهەلە بە

، ا بیيیىوەچەػخىە(، لێرەدا بەهۆی ػازەشاییەوە لەڕێگەی )هەطتی بیىین(ەوە گەیؼخىوجە ئەو ڕاطدیەی، لە هەهدێو لەض هاڕەخەحی و هازۆش ی شۆز لەژیاهد

 بەاڵم لەڕێگەی )هەطتی جامنسدن(ەوە پەیامەلەی زظخىوەجەڕوو.

جێڕواهین و پڕۆطەی دزلپێنسدن لەهەهگاوی یەلەمدا پەیبردهە بەلۆشاهیازی هاوەمی و دەزەلییەمان، لە بەهۆی مازیگەزی ػازەشایی و مازامەیی و طەزهجى     

دییە لۆمەاڵیەجیەماهەوە بەدەطخیهێىاوەو پاػان لەڕێگەی جىاهادزلپێنسدهەماهەوە )پێىج ئەشمىوی جالەلەطەوە بەهۆی ژیىگەو دابى هەزیذ و ملخىزو پەیىەه

ڤ دەلۆڵێخەوە، هەطخەوەزەلە( بەزحەطخەلساوەو پاػان لەئاوەشدا بەلۆدلساوە، لەواجە طیماهدیهی دزلپێنسدن لەڕێگەی شماهەوە لەجىاها دزلپێنسدهەماوی مسۆ 

ێنسدن بسیخییە لەگەڕان و دۆشیىەوەی هێىان مازامەیی و طیظخەمی چەمنییاهە لەگەڵ داڕػخەی طیماهدیهی چىهنە مازوبىازی طەزەمی طیماهدیهی دزلپ

ەزەوەدا، لە بەهۆی بەلۆدلساو لەالیەن شماهەوە. ئەو لۆشاهیازییاهەی لەئاوەشی جالدا هەڵگیراون چەلەزەو بەزهەمی مامەڵەلسدوی جالە لەگەڵ ژیىگەو حیهاوی د

طخیهێىاوە، لەواجە طیماهدیهی دزلپێنسدن حیهاوی دەزەوە ڕەجىاماجەوە، بەڵنى لۆشاهیازییەمان ئاڕاطخەی ئاوەشی جالدەماث و لەوێؼەوە هەطخەوەزەماهەوە بەدە

دن ی دزلپێنس دەطخدەماث بەپڕۆطێظنسدن و پالژلسدهەوەی لەػخە شیادەمان و لەهەماههاجدا ػخە گسهگەمان دەپازێصێذ و دواجس دەیىێرێخەوە بۆ مێؼو. پڕۆطە

زەوغ بێذ، بەاڵم ئەگەز لەمىلىڕی لەیەلێنیاهدا هەبێذ، ئەوا لەلێن   ماجێو ڕوودەداث، لە هەمىو هەطخەوەزەماوی جاك جەواو و بێ لەمىلىڕی و بێ

لپێنسدن لەو دەلەوێخە پڕۆطەلەوە، بۆهمىهە ئەگەز مسۆڤ لىێس یان لەڕبێذ، ئەوە هاجىاهێذ هەطذ بەڕوهالییەمان یان دەهگەمان بهاث و لەئەهجامدا دز 

 بىازەدا ڕووهاداث. 

ەئەشمىهنسدوی پەیىەهدی هێىان جىاهادزلپێنسدهەمان و ئیدیەم پەیىەهدییەمی بەهێزو جۆلمەیە، لەبەزئەوەی بەئاػنسا هەطذ بەڕەهگداهەوەی هەطخەوەزەمان ل    

یەن قظەپێنەزاوی لۆمەڵگاوە. قاڵبە دزلپێنسدهەمان پەیىەهدییەمی حیهاوی دەزەوە لەالیەن زاوەوی دەزبڕاوی ئیدیەمەوە دەلەیً و، پاػان دووبازەلسدهەوەی لەال 

اهەوە ڕاطخەوزۆیان بەهەطخەوەزەماهەوە هەیە، هەزبۆیە ئاماژە بەهەز پێىج هەطخەوەزەلە دەلەیً لەگەڵ همىهەی گىهجاوی ئیدیەم لەبازەی هەزیەلەی

یدیەم( دەلەیً، پەیىەطذ بەجیۆزی)جۆڕی طیماهدیهی(یەوە، لە لەواجای وػە دەزەیىەڕوو، هەزوەها بەػێىەیەمی مازەمی ػینسدهەوەو لێنداهەوە بۆ )ئ

طىىوزی لسۆلەواجالە دەلۆڵێخەوە، لسۆلەواجاو جىێهڵەواجای وػەماوی هاو ئیدیەم ػیدەلەیىەوە، چىهنە فساواهبىووی واجا لەمەودای زىاشەییدا، واجا هىێیەلە لە

 مازهێىاوی ئیدیەمەمان لەئازاوجىدا:دەجساشێنرێذ و واجای زىاشەیی هەڵدەگسێذ، وەك بە

 

 ( : Visual Sensation( هەطتی بیىین )1 – 2/1) 

س ی لەحیهاوی هەطتی )بیىین( بەهۆمازێهی گسهگ و طەزەمی هەژمازدەلسێذ، ئازێىەز لەڕێگەی هەطتی بیيیىەوە بەهۆی ئەشمىن و ػازەشایی و مازامەیی جالەلە   

ەڕێژێذ و دواجس دەیگىێصێخەوە بۆ هصزو پاػان لەڕێگەی چەهدیً دەزبڕینی حیاواشو حۆزاوحۆزەوە دەیدزلێىێذ. هەطتی دەزەوە واجا بۆ ػخەماوی دەوزوبەزی داد

واجای حیاواشی بیىین هۆمازێنە بۆ دەزبڕیً و داڕػخەی شماوی حیاواش، چىهنە هەزیەلەیان بەپێی ػازەشایی و بیرو هصزی دەجىاهێذ لەگۆػەهیگای حیاواشەوە 

و دزلیپێبنسێذ لەڕێگەی شماهەوە دەزببڕێذ و بەزحەطخەیبهاث. هەطتی بیىین بەیەلێو لەهەطخە گسهگ و طەزەلییەمان هەژمازدەلسێذ و  لێهەڵبهێىجسێذ

اواش دەزبڕاوی حی دەبێخەهۆی داڕػتن و بەزهەمهێىاوی پەهدو ئیدیەم و میخافۆز بۆ شمان، لەواجە هەطتی بیىین و دزلپێنسدوی بینراو شمان دەوڵەمەهد دەماث و 

گ بً، بەڵنى جەنها لەگۆػەهیگای حیاواشەوە بەزهەمدەهێىێذ. مسۆڤ ڕۆژاهە ژمازەیەمی بێؼىماز وێىە دێخەبەزچاوی، لە مەزج هییە هەمىویان واجاداز، یازىد گسه

ژیاهدا. لەهەطتی بیيیىدا )چاو( جالە ئەواهە لەئاوەشدا دەپازێصێذ، لەجاك بەالیەوە گسهگە. شماوی بینراو ڕۆڵێهی گسهگ دەگێڕێذ لەطەزحەم مایەو بىازەماوی 

)شمان(ەوە ئەهدامەو بەزپسطە لەلۆی گؼتی پڕۆطەلە، چىهنە بەهۆی چاوەوە دیمەهەمان بەزحەطخەدەلسێً و دواجس ئاڕاطخەی مێؼو دەلسێً، پاػان لەڕێگەی 

ە، بەبەڵگەی هەبىووی ژمازەیەمی یەلجاز شۆزو بێ ػىماز دەزهاویؼخەی حیهاوی دەزەوە دەلسێً. ڕەهگداهەوەی ئەم هەطخەوەزە لەطەز ئیدیەم بەئاػنسا دیاز 

ە دوو و ػەش ی لەمبازەیەوە بەزدەطخە. بۆهمىهە: ماجێو دەوجسێذ:)دوو ػەػیەحی(، لەیازی جاوڵەو دۆمیىەدا )شاز( هەڵدەدزێذ، هیؼاهەی بەزذ ئەوەیە لەطەل

و یاوەزی بێذ و لەبىازێو یان لەگؼذ بىازەماوی ژیاهیدا دڵخۆغ و بۆ دەزبچێذ، لەواجە )دوو ػەػیەحی( بەلەطێو دەوجسێذ، لە زىای گەوزە یاز 

دزمی بەو بەزخەوەزبێذ. همىوهەیەمی جس لەمبازەیەوە، لە دەوجسێذ: )ئاوڕ لەلەض هاداجەوە( لەئەهجامی ئەشمىهنسدوی جالەوە بەهۆی هەطتی بیيیىەوە، 

هێهی جسی ژیان بێذ، لەطەلە لەزۆی دەگۆڕێذ و دەوزوبەزەلەی بیردەچێخەوەو لەلەض ڕاطخییەلسدووە، لە لەطێو بازی دازایی بەهێزدەبێذ، یازىد هەز الیە

 هاپسطێخەوە. 
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بۆیە ڕۆژاهە لۆمەڵێو ئیدیەممان بەزگىێدەلەوێذ، لە پەیىەطتن بەوػەی )چاو(ەوە، ئاػنسایە بەزچاولەوجنی وێىەمان بەهۆی چاوەوە ڕوودەداث، هەز 

او( لساوەجە جەوەزی طەزەمی باطەلەو ڕاطخەوزۆ پەیامەلە دەپێنً و طەهگ و بەهایەمی شیاجس بەباطەلەدەدەن، لەهەهدێو داڕػخەی شماوی ئیدیەمدا وػەی )چ

 لە لسۆلەواجای وػەی )چاو( بسیخییەلە: )ئەهدامێهی حەطخە(، بەاڵم جىێهڵەواجای وػەی )چاو( بسیخییە لەماهەی الی زىازەوە: 

 لەبەزچاوی هییە.    بێىەفا   .1

 دەلەوێخەوە.   یەلتربیيیىەوە چاو بەچاو  .2

 چاوث ڕوون.     بەزخەوەزی  .3

 پؼتی طەزیص ی چاوە.   وزیا .4

 چاوی پەڕییە پؼتی طەزی.  جىڕەبىون .5

 چاوی ڕەش ی ماڵنسدەوە.  چاوەڕواوی .6

 بەچاو زىازدی.  طەیسلسدوی شۆز  .7

 ئاوی چاوی زۆی دەداث.   زۆگەهجنسدهەوە .8

 داڵهە.   ئەواهەی دەبینرێً زۆػەویظخترن ئەوەی لەبەزچاواهە لەبەز  .9

 زۆڵ ئەماجە چاومان.   هەڵخەڵەجاهدن .11

 بەزچاو جەهگە.  ڕەشیل  .11

 چاو لەدەزە.   داوێً پیع  .12

 چاو باػقاڵە.  دڵدازینسدن .13

 چاو بەزەو ژێسە.  ػەزمەشاز .14

 چاو بەطتی لێنسد.   فێڵنسدن .15

 چاو چاو هابیيێذ.   جازیو  .16

 چاوی بەزایی هایەث.   خەش پێىەلسدن .17

 چاو هەجسطە.  دلێر .18

 چاوی طىوز بىوە.  یازیبىون .19

 چاوی گەزم بىو.   جىڕەبىون .21

 چاوی لێ هاجسولێىێذ.   طەیسلسدوی شۆز .21

 چاوچىۆك       جێرهەبىون .22

 چاولێنەزی      الطاینسدهەوە .23

 باػترە لەفاڵنلەچاو ئەودا بەخەوث ئاو ػۆزاوەجەوە.   .24

 
 (2) ی هاز ێڵه
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 ە(، واجەو ەجەزاو ۆ ئاو ػ وثەخەب وداەئ چاو ە: )لذێوجس ەد وێماج ەهمىوهۆ ب ذ،ێب نیىیب یطتەه ەیو ەهگداهڕە ذێدابێج ی)چاو( ەیوػ وێمیەدیئ ز ەه ییەه زجەم

 یواجا ەیو ەنداهێل ەڵگەل ،ەو ەىیيیب یطتەه یماوەنسدهێجىاها دزلپ ەیباشهەل میەدیئ یماوەهمىهەل ەو ەداهڕ . ئاو ەباػتر  ز ۆ ش  مە)....( ئ نساو یاز ید یهێطەلەب زاوزدەب

 ەو ەطخەه مەب طذەى ەیپ میەدیئ ی ز ۆ ش  یمەیەژماز  نى ەڵب ،ەو ەخێيیهاب داەهدەو ەئەل ۆی ز نهاەج ،ەو ییەنیماهدیط ۆڕیجەب طذەى ەیپ میەدیهاو ئ یماوەوػەل ەلیەز ەه

 . ذێلس ەدێپ یطتەه ەو ەىیيیب ەیگەڕێل ەلگىمان ،  ەیگێح ەخێو هاب ەیەه ەػخاه و ەب ی ز ۆ ش  یمەیەمخماه گاەڵمۆ ل ەچىهن ذ،ێو ەلەد زچاو ەب

 ( :Auditory Sensation)ظتنیب یطتە( ه2 – 2/1)

 ەیگەڕێل ؼوێم ۆ ب ەیو ەپاػان گىاطدى ،ەو ە(ێ )گى  یهدامەئ ەیگەڕێل ذێطخەبەد هگەد یظخنیبەپؼذ ب ۆڤمس  یماوەگسهگ ەطخەهەل ەنێلیە غەطخەه مەئ    

. شمان ذێبەوامدەزدەب گسداێگى  زو ەلەقظ ىانێهەل ەیەطڕۆ پ مەئ ،ەو ەخێژ ەڕێدیدا ەدووباز  ؼتنەیگێج یپاػان دوا ذ،ێظخیبەید ۆڤمس  ەیهگەد و ەئ ،ەو ەماهەماز ەد

 شداۆ ریپ یقىزئاوەل ەوز ەگ یزىا ەل ەیو ەئ ەیگەڵبەب ،ەو ەجۆ السدیجس ح یاهدازاویگەل ۆڤیمس  ەو ۆیەهەب و ەى یزؼەب ۆڤیمس ەب ەوز ەگ یزىا ییەیەهدەجمەبیجا و ەئ

 ً،ەیدەهجامدەئ ماهمانیەمازو چاالل مەزحەط ەژاهڕۆ  ەو ۆیەهەب ذ،ێهس ەداد نسدنیهدەى ەیپ ی ماز ۆ ه ًیتر یلەز ەطە(. شمان ب31: ە)البقس : چڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ  ذێزمى ەفەد

 ەواجەل ،ەتر یو ەئ ی ز ەواولەج كیەو  ًیلتر یە ەیطخەواب ظتنیب ڵیهاەشمان و ل ەواج ذ،ێبەه یبىوو ظتنیب ڵیهاەل ز ەگەئ ذێهاب یهڕۆڵێ چیه ؽیئازاوجى یەئاػنسا

. ذێلس ەدەطخەزحەب ەو ەشماه ەیگەڕێل ەل ؼدا،یاهیژ  یماوەزلەو ئ ی از یشاه ەیو ەىۆڕیگەل هاەزو ەه ذ،ێد مەلیە ەیپلەب ظتنیب یطتەه رلسدهداێف ەیطڕۆ پەل

ئاػىابىون و  ەیزواش ە)د ەب ۆڤمس  ەیلەز ەو ەطخەه ىجێ. پذێد مەلیە ەیپلەب ەو ەواهگڕ  وێهدەهەل نى ەڵب ن،یىیب یطتەهەل ییەه متر ەل یچیه ظتنیب یطتەه

 ذێبى  ەیمام ػخ ۆی ز یظتیو ەب ؽیؼنێم ؼو،ێم ۆ ب ەو ەصهێگى ەیو پاػان د ذێگس ەزدەو  ۆڤمس  یهاخ وزو ەىازدچ یماوەػخ مىو ەه ً،ێهس ەداد ؼوێهاو م ەزصاه

 ەیپلەب ظتنیب یطتەه ؽ،یماهییەشاوظخ ەىێلۆ پ ەیس ێگى ە. بًێلس ەىدێلۆ پ ؼنداێم هاو ەل چًەزدەد ەو ەماهەز ەو ەطخەهەل ەیاهییاز یشاه و ەئ كەزو ەه ذ،ێگس ەدیز ەو 

 رلسدنێف ی ئامساش  نیمەلەیەب كەزو ەه ذ،ێهس ەداد ییش ەئاو  یماوییەز ەػىگڕۆ  مىو ەه یماەو بى ڵیقەع یمەیەػەگ مىو ەه یمەز ەط یەیپاەب ەچىهن ذ،ێد مەلیە

 یطتەه ۆی هەب گىمانێ( ب57 – 56: 1982.( )مىصىز، ەو ەز ەد یایدوه گاو ەڵمۆ لەب ەؼیهدەى ەیپ یپسد داو ەو ەىدهێو زى  ىدنێزى  ەیطڕۆ پەل ذێلس ەژمازدەه

 یچیه ظتنیب یطتەه ذێبگىجس  ذێجىاهس ەد ەواجەل دابهاث،یاهیژ  یماویەما مىو ەهەل یماوەؼدىەیگێجەگىاشزػذ ل ەو ەشماه ەیگەڕێل ذێجىاهەد ۆڤمس  ەو ەظدىیب

 ەخێبەد غەمەئ ەل ذ،ێبنس ەطخەزحەو ب ًێبنس ێدزلپ مانەاو ڕ زبەدەل اواش یح یطتەبەواجاو م ذێجىاهس ەو د لترن یە ی ز ەواولەج نى ەڵب ن،یىیب یطتەهەل ییەمترهەل

 یطتەشماهدا. ه یهدلسدوەمڵەو ەدەل ەز ەگیماز  هدەچ نسدنێو دزلپ ظتنیب یطتەه ەل ذ،ێملەظەیو د ذێزؼەبەد مانۆڤەمس ەب اجس یش  یشماو ەیػخڕ و دا ًڕیزبەد ۆی ه

 ەجال ی ئامساش  ەظتن جالیب یطتەه ێیەیوپەدزوطذ، ب یمەیەى ێػەب یىاوێمازهەب یو جىاها شمانە. ئاػىابىون بەیەه طداەلەجال یاویژ ەل ی زچاو ەب یهڕۆڵێ ظتنیب

 یمەیەژماز  ؼدایظدىیب یطتەهە. لذێو ەلەطخدەد ەو ەظدىیب ەیگەڕێل یماوییەاز یجىاها و شاه ەیزبۆ ش  ەچىهن دا،ەیلەوز ەچىازد ەڵگەل طتنەب یهدەى ەیپ ۆ ب ییەطەل

 : كەو  ،ەاو ڕ زبەد ەو ە(ێ )گى  ەیوػ ەیگەڕێل ەل ذ،ێو ەلەد زچاو ەب مانیەدیئ ز ۆ ش 

 یەئاگا  ێ.  بەگادا هىطخى  ێیگى ە. ل1

 بیقڕە.  ەیەه ێیگى  ىاز ی. دازو د2

 ػنسدنۆ زامەزظذ.  ف ێی. پؼذ گى 3

 ە.  الطاز ێیەگى  ێ. ب4

 نسدنیژگاز ۆ دا.  ئام ەیچنێگى  ی ئاو . 5

 ەو ە.   ئاگادازلسدهذێب ێل ذێگى  طىو ەز و ەمۆ ج ەڵگەل ێ. بىوم6

 لسدنەػەڕە.  هماثەد ێی.  ملو و گى 7

 ڵ.    ئاقێیەگى ە. ب8
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 (3) ی هاز ێڵه

 

 (: Touch Sensation) وجًەزلەب یطتە( ه3 – 2/1)

ػخمان  ز ۆ ش  ەو ەوجىەزلەب ەیگەڕێل انینسدهێدزلپ ماههاجداەهەل نساوو ێطخپەه زو ەنێطخپەه یویەال  زدوو ەه یوجنەلیەز ەبەل ییەخیبس  وجًەزلەب یطتەه     

 یػت ًیهدەو چ زمەلىزث و شبسو ه ژو ێو دز  قڕەو  زمەوػو و ه و ەڕ و ج زمە)طازدو گ ەل انۆیز ەل ً،ەیلەد ؽیز ۆ زاوحۆ ح یواجاەدزك ب كەزو ەه ماث،ەئاػىادێپ

ماث  ەیزبۆ ش  ۆڤمس  ەیطخەه مە( ئ33 – 32: 2111. )لؼاغ، نیه طذەى ەیپ ەو ەطخەدەب نهاەج زن،ۆ ش  داۆڤمس  یش ەلەل وجًەزلەب ی ز ێ. هەو ەيىیبە( دؽیجس 

 وێماج ەهمىهۆ ب ذ،ڕێبەزدەد اواش یح ینڕیزبەد ۆڤمس  ەو ەطخەه مەئ ۆی هەب ەل ،ەو ەخێگس ەد وێز ۆ ح هدەو چ ذێلس ەدێپ یطتەه ەو ەظخێپ ەیگەڕێل ۆ وزەاطخڕ 

 هاوازلسدن... هخد. انیئار ،  انی،  ەیو  انی،  فۆ : ئذڕێبەدیز ەد ەیەى ێػ مەب ذێو ەلەزدەب ی ژ یج یهێهەج انی یمییەزش ەد وێطەل

 ذ،ێطتر ەبەد وجًەزلەب یطتەهەپؼذ ب داەشماه مەل انیىایهاب ینیهىط یشماو كەو  نسدنیهدەى ەیپ یماوەاواش یح ەئامساش  یدزوطخنسدو ۆی هەخێبەد ەطخەه مەئ    

و  مانییەزوهەد ەطۆ پس  ًیجس ەطادەب طخنسدنەه یمەز ەد انی یمەهاو  یهێماز ۆ هەب ذێنر ێوزوژ ەد مانەز ەو ەطخەه ەل ماث،ەدێطخپەد ەو ەماج و ەل مانەطخەه ەواجەل

 ۆی هەخێبەد ۆڤمس  یماوەز ەو ەطخەه ەواجەل ذ،ێبەد مانەاو ڕ زبەد ز ەطەل ەیو ەهگداهڕەو  ماثەدزوطخد ۆڤمس  ز ەطەل ی ز ەگیو ماز  ذێردز ێژمەد مانییەپاػان شماه

و  ماثەفساواهد مانەطخڕ  وەوػ یىاوێمازهەب ی بىاز  ەو ەماهەطخەه ۆی هەب ۆڤجس، مس  یمیەواجاەب مانەاو ڕ زبەدەب اواش یح یطتەبەواجاو م یىجاوێلهەو ه نسدنێدزلپ

 یشماو ەیػخڕ دا ۆ ب ەزچاو ەط ەخێبەو د ذێلس ەدەطخەزحەب ێل ی اواش یح یطتەبەواجاو م ًیهدەو چ ماثەد مانەاو ڕ زبەد و ەوػ ی س ەیط ەو ەاواش یح یگایهەػۆ گەل

 .ماثەد هدەمڵەو ەو شمان د یشماو ەیػخڕ و دا مانەنسدهێو دزلپ ماثەد مانەاو ڕ زبەد ییو واجا یزووەد یویەال ەدزك ب ەو ەماهەاو ڕ زبەدەل گس ێگى  اواشو یح

و  ماثەدزلد ەو یەماهەطخەه ۆی هەب ڵمىدا ۆیەب ذ،ێىێهەد داۆیز یدواەب یو هصز  ڵیقەع ەیػەگ داۆڤمس  ییطنۆڕ ز یویەال  ەڵگەل وجًەزلەب یطتەه    

و  ذێبصاه یزمەگ یواجا ەیو ەئ ێو طازد و شبس ب زمەگ ینسدوێدزلپ لى ەو  ،ەیەه ەػخاه و ەئ ۆ ب ینیواهێڕجەه رویبەه نداێماجەل گاثەدێج مانەػخ یوجنەزلەبەب هاەزو ەه

ئاشاز  انی زمەگ ی ر یػ ەیو ەزىازده ۆی هەشمان ب یطىجاو ۆ ب ذێمابێه ەل ن،ەلەزدەد وێهگەد ون،ەلەد ەػخاه و ەئ ز ەب وێماج ۆیەزبەه بگاث،ێج ؽیشبس  یماهاەل

 یهدەى ەیپ و ەو ەوجىەزلەبەب مانەز ەو ەطخەه ىانێه یهدەى ەیپ یهجامەئە( ل35: 2111.  )لؼاغ، زمەگ یهێػدەب یوجنەزلەب یماحەل ەیهجەو پ طذەد یؼخنەیگێپ

 یهێهگەد انی زمەه یهێهۆ ب كەو  مانییەعس یػ ەنچىوهێل ەیگەڕێل غەمەجس، ئ یماوەطخەه مەزحەط ۆ ب ەشاهدوو ەب ۆی ز یطىىز  وجًەزلەب ۆیەب ان،یىاهێه ی ز ێهەب

 ەو ەجس  یماوەز ەو ەطخەهەل ذێلس ەد انیوجيەزلەبەدزك ب ۆ وزەاطخڕ ها یمەیەى ێػەب و ەیەه زونەد ز ەطەل انیز ەگیماز  انیمىو ەه ەماهەئ ەل ،ەڕج یهێجام انیهاطو 

 :ەهمىوهۆ ب ،ەو ە(طذە)د ەیوػەب طذەى ەیپ ذێو ەلەد زچاو ەب ممانیەدیئەل ز ۆ ش  یمەیە(. ژماز 36: 2111لؼاغ، .)بًەلدیە ەیخێئاو  انیمىو ەه ەل

  لسدنەوجىەلە.     پاػواڵ ب طذە. د1

 ەبىو  واو ە.      مازجۆبؼ طذەد و ەىێ. ئاو ب2

 لیش ڕە.      ذێهاجن یطتەدە. ئاو ل3

 ژازەلىزث.   ه طذە. د4

 نسدۆیز ی .    ماز ػاهدەو  ۆی ز یطتە. د5

 نسدنی.   دش ەظیپ طذە. د6

 لسدنەبۆ چصا.  ج داێپ یطتە. د7

 ەؼیئ  ێ.   بڵەجاەب طذە. د8

 ەلی.      دەز ەطەب طذە. د9

 چىو  یس یلەدا.     ل یطتەدە. ل11

 دازەهس ە. بنیهگڕە طذە. د11

 ثەاڵ طەدێ.   بطانەو ەطخە. د12
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 (4) ی هاز ێڵه

 

 ( :  Taste Sensationجامنسدن) یطتە( ه4 – 2/1)

 یماحەل كەو  ڵەحى ەل ەزپسطەب انینێػە: بغەدووب ۆ ب ذێبەػدەو داب یحیەجەبیجا ی )شمان( ئامساش  ەل ،ەماهەجامنساو  ەماد ی ژ ێجامى چ ینسدوێدزلپ جامنسدن    

. )لؼاغ، ىداڕیزبەو د لسدنەقظ یماحەشمان ل ەیى ێػ ینۆڕیگەب ەجەبیجا انیؼیمەدوو  یش ەب ماث،ەدڵەو قىجداهدا حى  ًیددان و حى  ىانێهەل زالداۆ ز ینیحى 

. ییەطسوػخ ۆڤمس  ی جس  یماوەطخەه كەو  ەطخەه مەئ ذ،ێبەشمان د ز ەطەل ەو ەماهەػخ ەیو ەجىاهده یهجامەئەل ییەایمیل یهێز ەو ەطخەه ەطخەه مە( ئ36: 211

حازان  ەو ەهێڕ گە: دەهمىه ۆ ب ،ەو ەخێو ەلەدێل ی اواش یح زو ۆ زاوحۆ ح ەیطخڕ  وەوػ ًیهدەچ و ەیەئازاوجً ه ەیطڕۆ پ ز ەطەل ی ز ەگیماز  ەز ەو ەطخەه مەئ

 نەبەطخدەد ەل لسد،ەد انیوجەظىلەڵه ەز ۆ ح و ەب و ەلەژ یباه ز ەطەچىوهەد ەنێالد یواڵمىدا دا،ەدێ( لییەقیمىط یهێر ێ)ئام ەیلەمابسا حىش  وێماج ماهداەهگەئاهەل

 ازىدی ذ،ێهەبژ  ەلەلەحىش  ذێجىاهەو ه ذێژ ڕ ب ًێژ ەڕ نیئاوبهاث و ل یمەد ەلەلەحىش  یوەزاو  ەل ەیو ەئ ۆی ه ەبىو ەد غەمەئ ن،ۆ زە)جسغ( د یەو گىا انیمەد ۆ ب

: ەو ەخێو ەلەدێل ەیىڕیزبەد مەئ غەمەئ ماث،ەد دایمەد هاو ەل وێمیهص ەئ ەز ۆ ح یػخنەڕ ب طذەه ۆڤمس  غۆ ز یهێزىازده یباطنسدو انی نیىیب یماحە: لەهمىهۆ ب

 یهجامەئەل ە(، لۆڤلڤ)پا یوس ڕ  یزوهصاوەد ەیلەهاوباهگەب ەو ەنسدهیجاقەل ییەخیبس  ،ەز ەو ەطخەه مەئ ەیزباز ەد ەهمىه ًی(. گىهجاوجس ۆی ب نسدیئاو  ممە)د

 وێژ ڕۆ  مىو ەه ەل ذ،ێنر ێهەادڕ  ەلەڵەئاژ  جاەز ە( و طگە)ط وەڵێئاژ ەب ەجەبیجا ەل ،ییەفخاز ڕە ەیقىجابساه ی(ەو ە)وزوژاهدن( و )مازداه یماەبىەب یزبىووەگیماز 

 ەلەهگەش  یداوێل یدواەل مەاڵ ب ن،ەلەمازد مەظخیط مانەهەدواجس ب ذ،ێبس ەد ۆ ب یزىازدو پاػانو  ذێدز ەدێل ۆ ب یهگەش  نساودایاز ید یهێماجەو پاػان ل ذێبنس  یبسس 

 ەو ەلەڵەئاژ  نیەال ەل ًێژ ەڕ نیل یژاهدوڕ وزوژاهدن و  ەخێبەد ەلەهگەش  یداوێل ۆیەزبەه ذ،ێژ ەڕ د ًێژ ەڕ نیل ەلەگەط غەمەب ن،ەهال غەؼنێپ یزىازدو

بازلساو  اواشو یح یطتەبەم واجاو ەب یماوەوػ یىاوێمازهەبەشمان ب یهدلسدوەمڵەو ەو د زبىونێپەب ۆ ب ەنێماز ۆ جامنسدن ه یطتەه ەواجەل ،ەو ەمازداه ۆی هەخێبەد

 .ذێىێاهبهیماز ەو ب ذڕێزببەد اجس یش  یشماو ینڕیزبەد ذێجىاهەد ۆڤمس  ەو ەطخەه مەئ ۆی هەب ماههاجداەهەل ،ەو ەشماه ەیگەڕێل ەاهیواجا و ەئ ینسدوێدزلپ

. ذێبەد ەیلەجامەل ازدانڕیب ز ەطەل ی ز ەگیزىازدن ماز  یهنسدوۆ ب زحاز ۆ ش  ۆیەب ،ەز ێهەب یمییەهدەى ەیپ ؽیو جامنسده هنسدنۆ ب یطتەه ىانێه یهدەى ەیپ    

 مەئ ۆ ب غەگەڵب ًی( باػتر 38: 2111. )لؼاغ، ًەیطدبدەدەل جامنسدنەب ەجەبیجا ەل ،ەلەطخەه ەیو ەئ ێبەب مەاڵ ب ً،ەیدەطخدەدەجامنسدن ل نجاز ێهدەه

 یمەیەماو  ۆ ب انینێهدەه ەل ن،ەدەطخدەدەل ن ۆ جامى ب یماح یمەیەماو  ۆ ( بهاۆ ز ۆ )ل یس ۆ س یاەڤب انیجىػبىوه ۆی هەب مانۆڤەمس ەل وێز ۆ ش  ەل ،ەیەو ەئ ییەاطخڕ 

 . ەو ەخەڕێهاگ ۆ ب انەیطخاهەه مەئ نیەژزاێدز 

 : ەهمىوهۆ ب ً،ەیلەد ەو ەطخەه مەب ثەبیجا میەدیئ یمەیەهمىه هدەچەب ەئاماژ  داەر ێل

 دانێلپیزجە.  بىنسدیر یػ یمەد .1

 دانێ.   لسلسدێطى  یمەد .2

 ڕ.     لخىپطذەو د مەد .3

 لسدنەڕ .   ػماثەدەڵگەل مەمەد ەمەد .4

 نیهەنێپ    .ەو ەماجەپاهد یمەد .5

 ە.      هاز ژێدز  مەد .6

 دانێ.     لەبد یمەدەل .7

 رێطىز.    دل مەد .8

 شانە.    قظەزمەگ یمەد .9

 هگنسدنەدێلسد.  ب یمنىحەد .11

 ؼخىو ەیگێ.  جیطپ مەد .11
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   ڵاوماقىو ی.    پاطذڕ  مەد .12

 یحەخاقێ.  بەلداداو ەیەب یو لىح مەد .13

 دانێلپیزجە.    بوزلسدەچ یمەد .14

 ەشماهەطخە.  بییەداهیمەدەشمان ل .15

 ەشماهەطخەپل.   ب مى ەد ێب   .16

 ەشماهەطخە.  بزهاماثەدۆیز یمەدەل ؽێم .17

 وجنسدنەلە.  پاػەو ەگسج ۆی ز یمەدەل .18

 
 (5) ی هاز ێڵه

 

 ( : Smell Sensation)هنسدنۆ ب یطتە( ه5 – 2/1)

 ەو ەلىوج یگاەڕێل ون ەلەد ن ۆ ب یطتەه ز ەب ەل ،ەو ەخێگس ەد ەزاهەىێوزوژ  و ەئ مىو ە( ه38: 2111. )لؼاغ، ەیەلەهنساو ۆ ب ەػخ ینسدوێدزلپ هنسدنۆ ب یطتەه  

 ن ۆ ب ەیزاهەب ەو هاطسا ەل داث،ەوودڕ  وێماز ەد جاۆ ل یهجامەئەل ن ۆ ب یطتەه ،ەماهییەطخەه ەهدەهاو  ز ۆ ش  ەیلىث، بىن ییػاۆ ب ەیو ەز ەط یش ە. بذێدز ەهجامدەئ

 ؽێو ەل واثەڕ د ؼوێم ۆ ب ىجایئ مان،ەماز ەد ۆ ب ؽیو دواجس  مانەزگس ەو ەزاه ەگاجەجاد و یەلىوجداەل ەل ،ەیىجیل ەنهاجێپ و ەئ هاو ەل ەو ەخێجى ەد ەل زگس،ەو 

 وێهدەهەل هاەزو ەه ،ەیەه ۆی ز یخیەو با یگسهگ غەطخەه مە( ئ84: 2114 ،ەیی. )دش ۆڤەمس  یطتەه ًیزجس ێهێب ەطخەه مەئ ن،ۆ ب ز ەط ەخێردز ێگەزدەو 

و  مەزهەو ب ذێمازدەب متر ەجس ل یماوەز ەو ەطخەهەب زاوزدەب ەز ەو ەطخەه مەئ مەاڵ (، بگە)ط ەهمىهۆ ب ذ،ێمدەلیە ەیپلەب و ەز ێهەب ز ۆ ش  ەطخەه مەئ زاهداەبەاهلیگ

 ەیگەڕێل انیيڕیزبەو د مانەهۆ ب ەیو ەالسدهیح یحەخڕەو ها یقىزس  ۆ ب ەو ەخەڕێگەد یش ەلەماز ۆ جس، ه یماوەز ۆ حەب زاوزدەب ەمتر ەل یص یمیەدیئ یشماو ەیػخڕ دا

 انیدزل ۆڤمس  ەل ەیهاهۆ )ب و ەئ ی . هاو ەهدلسدوو ەمڵەو ەد یشماو ەو ەز ۆ زاوحۆ ح ی او ڕ زبەد و ەوػ وەڵێمۆ ل ۆی هەب هنسدنۆ ب یطتەه غەو ەئ ی زباز ەط ،ەو ەشماه

 ەل ەو یەماەهاج ز ۆ زاوحۆ ح ڵیو ەه مانەهۆ بەل وێلیەز ەه ۆ ب ز ۆ زاوحۆ وزدو ح ی هاو  یداهاو مانەهۆ ب یىنسدوێلۆ پ یمەئاطخ ز ەبە"، لیەه انەیىێ"و  ووهًڕ ها ماثەدێپ

 دانەط ۆ ب ینێلۆ پ ە( بىو، لJohn E. Amoore) ڵیو ەه ەهاڵ و ەه و ەل وێلیە. مانەماد یىنسدوێلۆ و پ مانییەجاەز ەط ەهۆ ب یواجا یؼاهنسدویطدىەد ۆ ب اهنسدیماز 

 انینێگسوپ ز ەه ەل ذ،ێػبنس ەداب یمەز ەط یگسوپ وثەخ ۆ ب مانەجىاهسا ماد ەو ەػەیەهۆ ب و ەب ،ەیەه ۆی ز یحەبیجا یوۆ ب انەیلیەز ەه ەشاهساو لسد، ل ەیماد

 یگؼت یمەیەى ێػەب ەو ەىەیبن انۆیل ذێلس ەد ە( هسا، لمانیەجەڕەبى ەهۆ ب ازىدی مان،ییەجاەز ەط ەهۆ )بەب غەلەگسوپ وثەخ ز ەه ی هاو  نساو یاز ید یهێهۆ بەب جًەبیجا

 مانەىێلۆ پ ەیەو ەئ داەر ێل ەگسهگ ەیو ە. ئواەهاو ه یماوەهۆ ب ن،ەگۆ ب یوۆ ب ژ،یج یوۆ ب عىا،ەه یوۆ ب ،ڵ گى  یوۆ مظو، ب یوۆ ب ىز،ماف یوۆ : )بداەهاهۆ ب مەئ ەیى ێچىازچەل

 و ەو ەجەلساو ڕ پ ەیگێح ەوػەب و ەیەه ۆی زەب ثەبیجا یمیەو واجا ثەاللەد وێهۆ ب ز ەه ەل ،ەیەو ەئ ێداحەد مانیایىڵد ەل ەیو ەئ نى ەڵب ،ەؼێل ەهابى لبنیەزچەه

 ( 41 - 41: 2111.( )لؼاغ، ذێهەیەگەد ثەبیجا یهێطدەبەم

 :  مدایەدیئەل هنسدنۆ ب یطتەهەب ثەبی( جان ۆ )ب ەیوػ ەییو ەز ەؼندیج ۆڕیج ەیهمىه

 ذیىێهاه یطتەدە.  بذەیهال ەى ێپ یوۆ . ب1

 ڵە.  مىداذێد یمەدەزاو ل ی ر یػ یوۆ . ب2

 نیشاهە.  هەلسدو ەه ن ۆ ب مۆ ز یطتە. د3

 زساپ ۆڤی.  مس ذێد یوۆ ب اجس یش   ذەیب ێل  ەیلنیجا چ یەوا ییظایپ كە. و 4

 ە.   ػازاو ذێب یوۆ ب ەحظەو ه ذێب یهگەد ڕەجە. ه5

 غۆ ز یوۆ .  بەزامەو ب ن ۆ . ب6

 ەظیهاماث.   پ ەى ێپ یوۆ ب گە. ط7
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 ەژاز ە. هذێدێل ۆی طۆ . ب8

 
 (6) ی هاز ێڵه

 

 : هجامەئ

 ۆی هەب  ۆڤمس ەل ،ییەیشاەو ػاز  شمىونەئ و ەئ مەزحەط داەیەطڕۆ پ مەل ەچىهن نسدهدا،ێدزلپ ەیطڕۆ پەل ذێڕێگەد یمەز ەگسهگ و ط یهڕۆڵێشمان  -1

 ەو ەشماه ەیگەڕێل دایجاۆ لەل شداو ەئاو ەل یدلسدوۆ لەپاػان ب ،یمەز ەو د یمەهاو  ی از یشاهۆ لەب بردنەیپ یهجامەئەل ەىاو ێهیطخەدەب ەو ەماهەز ەو ەطخەه

 نساو یاز ید یهێشماه یهێز ەىێمازهەب مىو ەه یەه زجەو م ذۆڕێگەجس د یهێطەل ۆ ب ەو ەنێطەلەل ی از یشاهۆ ل ەل ذ،ێچەادهەیل مانەو ەئ مەاڵ ب ذ،ێلس ەدەطخەزحەب

 .ذۆڕێگەد مانەطەل ێیپەب نى ەڵبً، ب كیە كەو  ،ەاهیماهییەاز یشاهۆ ل یمهاجىو ەزهەب ەل ان،یماهەمنەچ

 یشمىهنسدوەئەل مانەز ەو ەطخەه ەیو ەهگداهەڕەب طذەه ئاػنساەب ەیو ەزئەبەل ،ەیەلمۆ ج زوێهەب یمییەهدەى ەیپ میەدیو ئ مانەنسدهێجىاها دزلپ ىانێه یهدەى ەیپ -2

 یىاوێمهەزهەو ب ػتنڕ دا ۆی ه ەجەو بىوه لساون ەطخەزحەب ەو ەشماه ۆی هەب مانەز ەو ەطخەپاػان ه ً،ەیلەد ەو ەز ەى ێئاز نیەال ەل ینسدوێدزلپ و ەو ەز ەد یهاویح

( هنسدنۆ )ب یطتەه مەاڵ جس، ب یماوەطخەهەب زاوزدەب ن ێڕ گەد یمەز ەط ڕۆڵیو  ًێمازدەب اجس ی( ش ظتنیو ب نیىی)ب یطتەه زدوو ەه ەل  م،یەدیئەل ؼىماز یب یمەیەژماز 

 . ەو ەشماه ەیگەڕێل یحیەلسدهەطخەزحەو ب ییماهەز ۆ ح ەیو ەالسدهیح یحەخڕەو  ها یگساو ۆ ب ەو ەخەڕێگەد یش ەلەماز ۆ ه ذ،ێو ەلەد زچاو ەب ەژ ڕێ ًیمتر ەلەب

 ەییزىاش  یمیەواجا ،ەو یە(یهیماهدیط ۆڕی)ج یز یۆ جەب طذەى ەیپ ىاهداێمازهەبەل میەدیئ یواجا ی(واجاڵەهێجى  واجاو ەلۆ )لس  ەیو ەنسدهیػ و ەو ەنداهێل -3

 ۆ ب ەو ەنێطەلەل مانەو ەنداهێل ۆیەزبەه ذ،ێجساش ەد ەواجالەلۆ لس  یطىىز ەل ەلێیەواجا هى  ەل دا،ەیزىاش  ییوداەمەل ەواجاو  یفساواهبىوو ۆی هەبەل ذ،ێگس ەدۆ زەل

 .ذۆڕێگەجس د یهێجەللیم ۆ ب ەو ەنێجەللیمەجسو ل یهێطەل

 جاەه ،ەیەه اهدایىاهێهەل ەواهەاطخڕ  زوێهەب یمییەهدەى ەیپ ەواجەل داث،ە(دەزلسدە/دەو ەمداهەاڵ ( و )و ەنسدێ)وزوژاهدن/جەب یگسهگ نسدنێدزلپ یشماو یشاوظت-4

 ۆ وزەاطخڕ  ذ،ێبنس یدەب داەنسدێجەل وێيێلەو ل یهگەل ز ەه ەواجەل ذ،ێبەاجسدیش  غەزلسدەد واەئ ذ،ێاجسبیش  ۆڤمس  یروهصز یب یماوە(ییەاز یشاهۆ )ل ەینسدێج

 .ەو ەداجەهگدڕە داەزلسدەدەل
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 امللخص

اث املعسفُت مً اخدر الدزاطاث العلمُت في مجاى علم اللغت   ت والقدزاث الادزالُت بالجىاهب ا الخطبُقي والتي جىلي أهمُت بالغت حعد اللغٍى لعقلُت والفنٍس

عد مفهىم )النىاًت  مً مجاالث اللغت( في العملُاث الخدلُلُت للغت على وفق اطس خدًثت وعلمُت. َو
ً
ت بالقدزاث  واخدا الري له عالقاث اجصاى مخِىت وقٍى

وزبراجه اللظاهُت والتي جخنسز اطخسداماتها مً قبل حماعاث وعهاض هره الحىاض في ججازبه االادزالُت التي حؼخمل على الحىاض الخمع، فاملخهلم ٌؼعس ب

له مً زالى القدزاث  لخدلُل مفهىم )النىاًت مً وحهت هظس علم اللغت الادزامي(، وهى مداولتـ م عىىان هرا البدث بـاملخهلمین في املجخمع. جىط   )النىاًت( وجأٍو

ت املخمثلت الادزالُت ؼبنت الداللُت( التي حعد واخدة مً املىطىعاث الداللُت الادزالُت ذاث الاهمُت والتي جبدث في )ال بالحىاض الخمع مخعالقا مع هظٍس

ت.   دالالث الالفاظ اللغٍى
ً
ت لفهم النىاًت علمُت البدث مداولتهرا اذا  على الحىاض الخمع ومترابطا مع هظٍس

ً
التي  الداللُت الؼبنت وجدلُلها اطدىادا

ت اجسرهاها وطُلت لخدلُل املعاوي  لاللفاظ الىازدة في الجمل والعبازاث.  الحقُقُت واملجاٍش

 القدزاث الادزالُت، الداللت الادزالُت، النىاًت.   الهلماث الدالت: علم اللغت الادزامي، الؼبنت الداللُت،

 

 

Abstract 

Cognitive linguistics is one of the latest scientific studies in the field of applied linguistics, which attaches great 

importance to mental and intellectual aspects and cognitive abilities in the analytical processes of language 

utilizing modern and scientific standards. The concept of (metonymy) is one of the linguistic domains that has 

strong relationships with the perceptual abilities that include the five senses:  sight (vision), hearing (auditory), 

smell (olfactory), taste (gustatory), touch (tactile). A speaker can feel the impact of these senses in his/her 

experiences and verbal skills, which are also recurrently used by other language users in the society . 

This study, entitled Metonymy from the Perspective of Cognitive Linguistics, It is an attempt to analyze and 

interpret the concept of (metonymy) through the perceptual abilities represented by the five senses, in connection 

with the theory of the (semantic network), which is one of the important semantic perceptual topics that examine 

the semantics of linguistic words. So the research is a scientific attempt to understand and analyze the metonymy 

based on the five senses and interconnected with the semantic network theory, which we have taken as a means 

and an approach to analyze the real and figurative meanings of the words contained in the sentences and phrases. 

Keywords: perceptual linguistics, semantic network, perceptual semantics, perceptual abilities, Idioms 

 

 

 

 

 

 

 

 


