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ئەرغیفکزدن لە بەرهەمەکاوی عالدیین ضەحادییدا
عەبدولجەبار مطخەفا مەعزووف
بەش ی کىردی  //کۆلێژی سمان  //ساهکۆی ضلێماوی
پوختە
جىێژیىەوەکە لە بەئەرغیفکزدوی ئەو کەرەضخاهەدا دەضىڕێخەوە ،کە دەربارەی پێکهاجەکاوی
سماهً ،واجا ئەو کەرەضخەو جىخماهەی کە ساهیاریی فۆهۆلۆژیی و مۆرفۆلۆژیی و ضیيخاکطیی و
واجاییەکاهیان جێدا هەڵگیراوە ،چىهکە پاراضخنی جىخمەکاوی ئەو پێکهاجاهە ضەرەڕای پاراضخنی
کۆساهیاریی سماهییەکان ،هەر ئاواع پاراضخنی کۆساهیاریی هاسماهییەکاهیش ی لێدەکەوێخەوە ،ئەویؼ
لەبەرئەوەی جىخم و کەرەضخە سماهییەکان کۆی ئەو ساهیاریاهە لە خۆیاهدا
گەهجدەکەن(خەسەهدەکەن) .بۆیە لە لەهاوچىووی هەر کەرەضخەو جىخمێکی سماهەکەدا
کۆساهیاریی سماهیی و هاسماهیؼ لەهاودەچً .ئەگەرچیی کاری بەئەرغیفکزدن کاری دەسگای
فەرهەهگییەو پێىاژۆی ساوطخیی جایبەث بە خۆی هەیە ،بەاڵم لە هەبىووی ئەو دەسگایەو دواکەوجنی
کاری فەرهەهگطاسییدا ،دەبێذ پەهاببرێخە بەر ئەو جۆماراهەی بە هىضیین ساهیارییەکاهیان بۆ
قۆهاغەکان ئەرغیفکزدووە ،بۆ ئەوەع لەم جىێژیىەوەیەدا پػذ بە ئەو بەرهەماهە ئەدەبییەکاوی
عەالدیین ضەحادیی دەبەضترێذ و ڕۆڵی لەو پزۆضە گزهگە فەرهەهگطاسییەدا هیػاهدەدرێذ.
ئەرغیفی فۆهۆلۆژیاهەو ئیدییەم و مۆرفۆئدیەمیی و ساهیاریی وغەیی بۆ ئەهجامداوی جىێژیىەوەکە
بەکاردەهێنرێً.
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پێشەکى:
جىێژیىەوەکە بۆ ئەرغیفکزدوی سماهیی جەرخاهکزاوە ،بە حۆرێک ضەرەجا لە
هاو خىدی سماهدا جاقییدەکزێخەوە ،پاغان لەهاو دەقی ئەدەبیی  ،دواجز
دەچێخە ضەر ئەو دەقاهەی عەالدیین ضەحادیی .ڕواهگەی کارکزدهەکە
گػخییە و فزە ڕەهەهدە لە وەرگزجنی داجادا ،بەاڵم کەرەضەرەکییەکە لە الی
ضەحادییەو لە بەرهەماکاهیدا سۆرجزیً کەرەضخە لە کىرجە چیرۆکی (ڕۆهە
سەهگی حمە ضەن)ەوە وەرگیراون و چەهد همىوهەیەکی کەم لە ڕغخەی
مزواریی وەرگیراون .هەر پەیىەضذ بە کەرەضخەکاهەوە ،جىێژەر جەنها داجای
پێىیطتی بۆ خطدىەڕووی بىەمای جىێژیىەوەکەی خطخىوەجەڕوو ،جا ببێخە
پێگەیەک بۆ کاری فزاوهتر لەو بىارەدا ،بۆیە جىێژیىەوەکە بىەماییەو
ڕۆهەچىەجە کۆی داجاکان لە دەقە ئەدەبییەکاوی ضەحادیی .ڕێباسی
جىیژیىەوەکە وەضفیی و کەمەکیی غیکارییػە .بەع و پارەکان بۆ کەرەضخەی
ئەرغیفی لە خىدی سماهدا و پاغان لە ئەدەب و دەقەکاوی ضەحادییدا
دەبەغکزاون .لە کۆجاییػدا پىخخەی ئەهجامە بەدەضتهاجىوەکان
خزاوهەجەڕوو.
چەمکی ئەرشیفکردن ()Archivization
بەئەرغیفکزدن پزۆضەیەکی پێؼ_هىضیىەوەی فەرهەهگییەو خۆی لە
جۆمارکزدوی داجاو کەرەضخاکاهدا دابیيێخەوە .بە حۆرێک پەضىکزدوی سمان و
جۆمارکزدوی کەرەضخەکاهێتی لە قۆهاغێکی دیارییکزاودا .ئەویؼ لەبەرئەوەی
فەرهەهگ و هىضیىەوەی فەرهەهگ حڵەوو ڕکێفی سمان لە قۆهاغێکدا
دەگزێذ ،بۆ ئەوەع بەئەرغیفکزدوی داجاو کەرەضخەکاوی دەضخەبەری
دیاریکزدوی قۆهاغەکە دەکاث.
چەمکەکە بۆ پاراضخنی داجاو کەرەضخەکاهە لە قۆهاغێکی مێژوویدا ،جا لە
جزس ی فەوجان و لەهاوچىون بپارێشرێذ .ئەوەع دوو ڕواهگەی هەیە( :ا)
هىضزاوێک یان ئامێرێک دەقەکان لە ضەردەمێکدا جۆماربکاث و ساهیارییە
سماهییەکان (فۆهۆلۆژیی و مۆرفۆلۆژیی و ضیيخاکطیی و واجایی) لەو قۆهاغەدا
بپارێشێذ ،پاراضدىەکە بۆ حڵەوگزجنی ئەو ساهیارییە سماهییاهەیە لەو قۆهاغەی
جێیدا جۆمارکزاوە( .ب) خىدی سمان پێىاژۆیەکە ئەرغیفکەرە ،ئەویؼ بەو
پێیەی جىخمەکاوی سمان لەهاو خۆیاهدا ساهیارییەکان گەهج دەکاث ،لە
ضەردەمێکەوە بۆ ضەردەمێکی جز خەرماوی ساهیارییەکان دەگىێشێخەوە.لەو
بڕواهە :
بىارەوە
https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780
190610029.001.0001/oxfordhb-9780190610029-e-18).بۆ همىوهە
مەودای بیرکزدهەوەی کۆمەاڵیەجیی ئێمە لە دروضخکزدوی ضێدێکی
واجایی/ضیىۆهیمیی ) (synsetلە وغەوە دەهاضزێخەوە ،بە حۆرێک جىخمە
هىێکان دەرخەری بەهەی ضەردەمەکان دەربخەن .بڕواهە همىوهەکاوی (،)١
کە گۆڕاوی ضەردەمی وغەکان گۆڕاوی بۆچىوهە کۆمەاڵیەجییەکە دەردەخاث.
) ١ا .غەل  کەمئەهدام  خاوەن پێداویطتی جایبەث
ب .ئاوص  حامیلە  دووگیان
لە همىوهەکاوی ضێدێکی ضیماهدیکیی لە گۆڕاوی قۆهاغەکاوی بیرکزدهەوەی
کۆمەاڵیەجیی (غەل)و (ئاوص) هیػان دەداث .لە ضەرێکەوە دەقێکی هىضزاو
لە ڕابزدووەوە ئەوە دەپارێشێذ و دەضەملێىێذ ،کە پێػتر جىخمەکە فۆڕمێکی
حىاهبەخؼ و گىهجاوی کۆمەاڵیەجیی جێدا ڕەچاوهەکزاوە ،ضەردەمەکاوی دواجز
بەرهەمهێىەری (کەمئەهدام و خاوەن پێداویطتی جایبەث)ە ،واجا جىخمەکە و

گۆڕاهە فۆڕمییەکاوی ضەردەماکان دەردەخاث .هەمان غخیؼ بۆ همىوهەکاوی
( - ١ب) دەضخدەداث ،چىهکە لە هەهگاوە مێژووییەکەی فۆرمگۆڕیىەکەدا
بەهای کۆمەاڵیەجیی و مزڤایەجیی قۆهاغەکان ئەرغیفکزاوە .لە ضەردەمێکا
ئاوص ئارگىمێىتی بەهای جێدا حیاهەکزاوەجەوە ،جىخمێک بۆ هیػاهەکاوی [- /+
مزۆڤ] دارێژراوە ،حامیلەو دووگیان بەجەنها جىخمی [ +مزۆڤ] یان لە
خۆیاهدا هەڵگزجىوە ،ئەرغیفکزدهەکە ساهیارییە کۆمەاڵیەجییەکەی وغەکان
یان دەقێکی هىضزاو لە ضەردەمێکدا دەیپارێشێذ ،یان ماهەوەی ضێخیی واجایی
وغەکە قۆهاغەکاوی دیاریی دەکاث بە حۆرێک ضێخەکە.
ئەرشیفکردن لە سایەی نەبوونی فەرهەنگی نوسراودا
بەڵگەو همىوهەکاوی ( )١ئەوەیان دەربڕی ،کە خىدی سمان دەجىاوێ لە هاو
کەرەضخەو جىخمەکاهیدا ساهیارییەکان بپارێشێذ ،چىهکە بۆ همىوهە سمان و
فەرهەهگەکەی پێػئەوەی هىضزاوێک /پەرجىوکێک بێذ ،خۆی لە هاو سماهدا
فاکخەرێکی پاراضتن و گەهجکزدوی ساهیارییەکاهە .لەبەر ئەوەی فەرهەهگ
)(Lexiconلە) (X0ەکاهیدا گەهجکەری ساهیارییە فۆهۆلۆژیی و مۆرفۆلۆژیی و
ضیيخاکطیی و واجاییەکاهە بڕواهە ( ،)٢بۆیە پاراضخنی) (X0ەکاوی هاو فەرهەهگ
دەبێخە هۆی پاراضخنی کۆی ئەو ساهیارییاهە .بۆیە فەرهەهگێکی هەهىضزاو سامنی
ماهەوەی جىخمەکاوی فەرهەهگ و ساهیارییە جیاهەڵگیراوەکاهیش ی هاکزێی .

X0 )٢

ساهیاریی فۆهۆلۆژیی
ساهیاریی مۆرفۆلۆژیی
ساهیاریی ضیيخاکطیی
ساهیاریی واجایی

جاقیکزدهەوەی ساهیارییەکان پەیىەضذ بە هىاهدهەکەی ( )٢لەضەر یەک
لێکطێمەکان دەبێذ ،چىهکە ئەواهە جىخمی ڕەضەوی فەرهەهگً و پێىەری
ئەو ساهیارییاهەوەو پێىەری گۆڕاهکارییەکاهیػً لە ڕێشمان و لە گۆڕینی
ضەردەمەکاهیػدا .ئەوەع ئەوە دەگەیەهێذ ،کە( :ا) گۆراهکاریی ساهیارییەکان
ڕەهەهدێکی ڕێشماهیی هەیە( ،ب) لە گۆڕاوی ضەردەمدا پێػبیىیی گۆڕاوی
ساهیاریی سماهیی و هاسماهیؼ دەکزێذ.
0
ڕەهەهدیی ڕێشماهیی بۆ گۆڕاهکاریی لە ساهیارییەکاهدا بۆ بەڕێشماهبىووی)  (Xەکان
دەگەڕێخەوە ،لەو ڕواهگەیەوە گەر) (X0ی فەرهەهگیی ببێخە) (X0ی
مۆرفۆلۆژیی (واجا ببێخە هەڵگىێشراو یان لێکدراو) ،ئەوا پێػبینی گۆرینی کۆی
ئەو ساهیارییاهە دەکزێذ ،کە لە) (X0ە فەرهەهگییەکەی ()٢دا هىێنراون .بڕواهە
همىوهەی ( ،)٣کە جێیدا گۆڕینی مۆرفۆلۆژیاهەی فۆڕمێک دەبێخە هۆکاری
گۆڕاوی ضەرجاپای ساهیارییەکان.
 )٣حىان)  (A0حىاهیی )(N0
ئاوەڵىاو  هاو
ضادە  هەڵگىێشراو
فزێشی ئاوەڵىاویی بەرهەمدەهێىێذ  فزێشی هاویی بەرهەمدەهێىێذ
حىکمدەکاث و دۆخدەداث  حىکمدەکزێذ و دۆخ وەردەگزێذ
خۆی هێزکۆجایە  پاع گۆڕاوی فۆڕمەکەی هێز دەبێخەوە بە کۆجایی
ئاوەڵىاوی چۆهێدییە  پزۆضەی ئاوەڵىاوییە
همىوهەو گۆڕاوی ساهییارییەکان لە پای گۆڕاوی مۆرفۆلۆژییاهەی (حىان بۆ
حىاهیی) لە هاوخىیی سمان و داجاکەیدا گەهج دەکزێذ و خىدی سمان لە
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پێکهاجەی فەرهەهگەکەیدا دەیپارێشێذ ،واجە خىدی سمان لە خۆیدا
ساهیارییەکان ئەرغیڤ دەکاث ،هىضیىەوەی فەرهەهگی سمان بۆ جۆمارکزدوی
ساهیارییەکاهە لە قۆهاغیکدا جا دواجز لە گۆڕاهکارییەکاوی ضەردەمان و
قۆهاغەکاوی جز پەی بە گەغە یان گۆڕاوی سماهیی ببرێذ.
همىوهەی ()٣و حێبەحێکزدهەکەی ئەوە دەردەخاث ،کە جىخمی ڕەضەوی
فەرهەهگیی پارێشەری سماهێکە ،بە حۆرێک (ا) ئەو ساهیارییاهەی لە ( )٢هىێنران
ساهیاریی ڕەضەوی هاو ئەو جىخمە ڕەضەهاهەیە( ،ب) ئەو جىخمە ڕەضەهاهە
پێىەری ضخاهداری سمان و دیاریکەری گۆڕاوی هاو پێىاژۆی بەڕێشماهبىوهً
(.)grammaticalization
زانیارییە فۆنۆلۆژییەکان
فۆهۆلۆژیی خۆی بە پێىاژۆو کەرەضخەو بەرهەمهاجىوە فۆهۆلۆژییەکاهەوە
خەریک دەکاث .جىخم و کەرەضخەکان فۆهۆلۆژییەکان دیى و هىاهدوی
فەرهەهگیان هەیە .ئەویؼ لەبەرئەوەی پەیىەضذ بە فۆهۆلۆژییەوە ساهیاری
ضخاهداردو ڕەضەن لە یەک لێکطێمەکاهدا بەرحەضخە دەبێذ .لەبارەی
بڕواهە :
فۆهۆلۆژییاهەوە
ئەرغیفکزدوی
ئەوەی
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED102825.pdf.لەبەر
فۆهێمەکان بەکارهێىاوی ضەربەخۆیان هییە ،بۆیە هىاهدوی فۆهێمە
فەرهەهگییەکان لە یەک لێکطێمەکاهدا ضىىوری فۆهۆلۆژیی فەرهەهگیی
دیاریی دەکاث .کەواجە فۆهۆلۆژیی فەرهەهگیی بۆ هیػاهداوی فۆهۆلۆژیی ئەو
جىخماهیە کە خۆیان لە چێىەی فەرهەهگدان .بەوەع فەرهەهگ یەکەم
ئاضتی هىاهدوی فۆهێمیی دەبێذ ،ئاضخەکاوی هىاهدوی فۆهێمەکە لەهاو مۆدێلی
ڕێشماهدا دەبێذ .ڕێشمان حگەلەوەی بۆ هىاهدهیی ساهیاریی فەرهەهگییە ،هەر
خىدی ڕێشماهیؼ هىاهدوی جایبەث بە خۆی دەبێذ .بۆ لێکداهەوەی فۆهۆلۆژیی
ڕێشماهیی بڕواهە خػخەی ()١
مۆرفۆلۆژیی
فەرهەهگ
دەسگا ،دەسگزە ،دەسگیران
ص  دەضذ
خػخەی ()١
وەک لە خػخەکەدا دەردەکەوێذ ،هىاهدهە فەرهەهگییەکەی فۆهێمی /ص /لە
جىخمە یەک لێکطێمیی <دەضذ> بەرحەضخە کزاوە ،وغەکە ڕەضەهێخیی
فۆهێمەکەی پاراضخىوە ،بەاڵم وەک لە پێکهاجە مۆرفۆلۆژییەکەدا
دەرکەوجىوە ،فۆهێمەکە بە هىاهدهە مۆرفۆلۆژییەکەوە دەرکەوجىوەو
پێىاژۆیەکیی مۆرفۆفۆهۆلۆژیی بەرهەمیهێىاوە ،کە /س/ە .واجا /س /هیػاهەکزدوی
مۆرفۆلۆژیاهەی /ص/ە .کە ئەگەرچیی بە پێىاژۆیەکی فۆهۆلۆژیی گۆڕاوە،
بەاڵم [س] فۆهەو بىوەجە فۆڕمێکی فۆهەجیکیی فۆهێمی /ص ./بە واجایەکی جز
مۆرفۆلۆژیی لەم بارەدا ئەرغیفی فۆرمی فەرهەهگیی /دەضذ/ی هەکزدووە،
چىهکە فۆهەجیکیاهە [دەس] لە فۆڕمە مۆرفۆلۆژییەکەدا دەربزاوە.
مۆرفۆفۆهۆلۆژیی پەیىەهدییەکی دوودیىیی مۆرفۆلۆژیی و فۆهۆلۆژییە،
ئەگەرچیی مۆرفۆلۆژییەکە بۆ دروضخکزدوی فۆڕمی هىێ بە واجای هىێىە بۆ
فەرهەهگ دەگەڕێخەوە ،بەاڵم مەرج هییە فۆهۆلۆژیی کەرجیی /فۆهێمیی بە
باسهەیی )(cyclicalبۆ فەرهەهگ بگەڕێخەوە . (cyclical:واجا ئەو ئەهجامەی لە
بەڕێشماهبىووی فۆهۆلۆژییدا بەدەضخدێً ،بە گۆڕاهکارییەکاهەوە بگەڕێخەوە بۆ
بڕواهە :
سیاجز لەو بارەیەوە
ساهیاریی
بۆ
فەرهەهگ.
https://www.researchgate.net/publication/330486254_Lexical_Pho

 ،nology_Revisitedبۆ همىوهە بەکارهێىاهە فزاواهەکاوی دەسگا ئەگەری
بەلێکطێمبىووی لێدەکزێذ ،بۆیە پێػبیىیی ئەوە دەکزێذ/ ،ص /بە /س /بۆ
فەرهەهگ بگەڕێخەوە ).واجا فەرهەهگ فۆڕمە هىێیە مۆرفۆلۆژییەکە بە
فۆهۆلۆژیی هىێىە وەرهاگزێخەوە ،بۆیە دەبێذ بەرهەمهاجىوە مۆرفۆلۆژییەکە
هىاهدهێکی فۆهۆلۆژیاهەش ی هەبێذ .همىوهەکەی ( )٤بۆ ڕووهکزدهەوەی ئەو
گزیماهەیە دەهێنرێىەوە.
)٤
دەسگا
دەضخگا
دەضذ
دەسگیران
دەضخگیران
دەسگزە
دەضخگزە
فۆهەجیکی مۆرفۆلۆژیی
فۆهۆلۆژیی
فۆهۆلۆژیی
مۆرفۆلۆژیی
فەرهەهگیی
لە همىوهەو هىاهدهەکەی ()٤دا فۆڕمی فەرهەهگیی فۆهێمی /ص /لە وغە
فەرهەهگیی <دەضذ>دا بەرحەضخەکزاوە ،بەاڵم لە /دەضخگا/دا فۆڕمەکە لە
ڕێشماهدایە /لە مۆرفۆلۆژییدایەو بەرحەضخەکزدوی فۆهۆلۆژییە
فەرهەهگییەکەیە ،کە قۆهاغێکی پێؼ دەربڕینی فۆهەجیکیەهەی فۆڕمەکەیە،
بەوەع فۆهۆلۆژیی کەرجیی بە س ێ قۆهاغی جێپەڕیىە :فۆهۆلۆژیی فەرهەهگیی_
فۆهۆلۆژیی مۆرفۆلۆژیی_ فۆهەجیکی مۆرفۆلۆژیی .غیکزدهەوەکە دەیەوێذ
بەوە بگاث ،کە( :ا) ئەرغیفی فۆهۆلۆژیی فۆهێمە کەرجییەکان لە فەرهەهگ و
فۆهۆلۆژیی فۆڕمە مۆرفۆلۆژییەکاهدایە( ،ب) دەربڕیً و فۆهەجیکی فۆرمە
مۆرفۆلۆژییەکان هەرچەهدە یاضابەهدە ،بەاڵم پالوی فۆهۆلۆژیی سمان
هاپارێشێذ ،ئەویؼ لەبەر ئەوەی ڕۆغخنی کاث و جۆمارهەکزدوی فۆڕمە
فۆهۆلۆژییەکەی وادەکاث فۆهەجیکەکەی حێی بگزێخەوە .
وەک پێػتر ئاماژەی بۆکزا سمان خۆی حێی ئەرغیفکزدن و پاراضخنی ئەو
ساهیارییاهەیە کە لە ()٢دا خزاهە ڕوو ،بەاڵم حێگیرهەکزدوی فۆڕمی فۆهۆلۆژیی
بەرهەمهاجىویەکی مۆرفۆلۆژیی لە ضەردەمێکدا فۆرمەکە بە فۆرمی
فۆهەجیکییەوە ئەرغیف دەبێذ ئەو دەم ضیىکزۆهیی جىخمەکە بە ساهیاریی
فۆهۆلۆژیی هىێىە جۆماردەبێذ /دەبێخە لێکطێم .لەبەرئەوەی بەلێکطیمبىون
پاع قۆهاغی بە ڕێشماهبىوبە ،بۆیە پێػبینی گۆڕاوی ساهیارییەکاوی جێدا
دەکزێذ ،بۆ همىوهە پەیىەضذ بە فۆهۆلۆژییەوە وەک پێػتر لە ()٣دا ئاماژەی
بۆکزاو لە ()٤غدا خزایە ڕوو گۆڕاوی کەرجیی لە بەلێکطێمبىودا باسهەیی هییە،
چىهکە لەو ڕواهگەیەوە فۆهۆلۆژیی فۆڕمە بەلێکطێمبىوەکە دەبێذ
فەرهەهگیی بێذ ،بۆ همىوهە وەك (دەضذ و دەضخگزە) ،بەاڵم پەیىەضذ بە
هاکارجییەوە ،ئەگەرچیی هێز ) (stressلە کۆجایی وغە فەرهەهگییەکەدایە،
بەاڵم لە بەلێکطێمبىووی مۆرفۆلۆژیی و ضیيخاکطییػدا مەرحە هێزەکە
بچێخەوە کۆجایی فۆڕمە بەلێکطێمبىوەکە ،بەوەع فۆهۆلۆژیی هاکارجیی بە
پێچەواهەی کەرجییەوە باسهەیی دەبێذ ،چىهکە بە هێزکۆجاییەوە دەچێخەوە
فەرهەهگ ،لە کاجێکدا کەرجییەکان ڕێ بە گۆڕان هادەن .ضەرەڕای ئەو
ڕووهکزدهەواهە کاث/سەمەن و ئەرغیفىەکزدوی فۆهۆلۆژیی کەرجیی لە خىدی
سماهدا وادەکاث فۆڕمە گۆڕاوە کەرجییەکە ببێخە لێکطێم و باسهەیی بگەڕێخەوە
بۆ فەرهەهگ .بۆ همىوهە ئەگەرچیی قۆهاغی فۆهۆلۆژیی <دەضذ  -دەضخگا –
دەسگا> ڕوون و ئاغکزایەو بە ضیىکزۆوی قۆهاغەکاوی دەهاضزێخەوە ،بەاڵم
<دەسگا> فۆڕمە چاالکەکەیەو خەریکە بە فۆڕمە فۆهۆجیکەکەیەوە بێخە
لێکطێم (بۆ دەسگیران و دەسگزە)ع ،هەمان پێىاژۆ ڕاضذ دەردەچێذ،
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کەواجە پێػبیىیی دەکزێذ ،هەهگاوی فۆهۆلۆژیی فۆڕمە فۆهۆلۆژییەکە
بطڕێخەوەو بە ضیىکزۆهیی فۆرمە فۆهەجیکەکە حێیبگزێخەوە .وەک ئاماژەی
پێدرا ئەو همىوهاهەی هێنراهەوە ،ڕوون و ئاغکزان و هەرس ێ قۆهاغەکە
دەهاضزێخەوە ،بەاڵم همىوهەیەک لە فۆڕمی فەرهەهگییەوە ببێخە فۆڕمی
فۆهەجیکیی مۆرفۆلۆژیی ،واجا لە قۆهاغی یەکەمەوە بۆ ضێهەم بچێذ ،ئەوا بە
ئاضاوی گۆڕان و پێىاژۆ فۆهۆلۆژییەکە هاهاضزێخەوە .هەر لەو ڕواهگەیەوە
همىوهەکاوی ( )٥بۆ بۆ جاقیکزدهەوەی هىاهدوی فەرهەهگیی /ع/ە لە هێىان ئەو
س ێ قۆهاغەدایەو بە ضیىکزۆهیی فۆڕمی گػذ قۆهاغەکان ئاغکزان و
دەهاضزێىەوە .
)٥
بەژدار
بەغدار
بەع
پژدەر
پػخدەر
پػذ
پێژمەرگە
پێػمەرگە
پێؼ
فۆهەجیکی
فۆهۆلۆژیی
فۆهۆلۆژیی
مۆرفۆلۆژیی
مۆرفۆلۆژیی
فەرهەهگیی
ضەرەڕای ماهەوەو بەئەرغیفبىووی قۆهاغەکان لە ()٥دا ،کەچیی
بەرحەضخەکزدوی فۆڕمە لە ڕێىىوس ی ئێطخای سماوی کىردییدا ئەگەری
چەضپاهدن و بەباوبىووی فۆڕمە فۆهەجیکییەکاوی سیاجز کزدووەو واغدەکاث بە
ئێطخایی/ضیىکزۆهیی ضەگمێيخەکاهیان حیاهەکزێىەوەو هەڵطىکەوحی ضادە
بکەن ،چىهکە وەک ئاماژەی بۆ کزا ،ضەگمێىتی /دەضذ /لە مۆرفۆلۆژییدا
دەبێخە [دەس] بڕواهە همىوهەی بەرحەضخەکزدوی هەهدێک جىخم لە هىضینی
ئێطخای سماوی کىدییدا .
همىوهەو وێىەو داجاکاوی ڕێىىوس ی سماوی کىردیی ئەوە دەردەخەن ،کە
ڕێىىوضەکەو بەرحەضخەکزدوی لەالیەن ئاخێىەرەوە فۆهەجیکیاهە بێذ ،ئەوع
لەبەر ئەوەی( :ا) چۆن دەردەبڕێذ ئاوا دەهىضزێذ ،بەوەع ئەرغیفەکە
فۆهەجیکیاهە دەبێذ ،هەک فۆهۆلۆژییاهە ،ئەگەرچیی دەربڕینی فۆهەجیکییاهە بۆ
ئاخێىەری سمان ئاساداهەیە ،بەاڵم جۆماری فۆهۆلۆژیاهە پارێشەری گػخێخییە لە
سماهدا( ،ب) ئەکطێىتی ئاخێىەر دەچێخە هێى ڕێىىوضەکەوە .ئەکطێيذ
دەربڕینی فۆهۆجیکیاهەی جىخمێکی فۆهۆلۆژییە بەپێی دیاکێکذ حىگزافیی و
کۆمەاڵیەجیی ،واجا ئەکطێيخەکە دیىە دەربڕاوەکەی فۆهۆلۆژیی سماهە(.بۆ
ساهیاریی سیاجز دەربارەی ئەکطێيذ بڕواهە (دڵػاد محەمەد غەریب(:٢١١٩
 )١٨١و ئەو ضەرچاواهەی لەوێدا بەکارهاجىون)) بەوەع جۆماری ئەکطێيذ لە
فەرهەهگدا ) (lexiconبەهۆی ئەوەوە دەبێذ ،کە دەربڕینی فۆڕمە سماهییەکە
بەئەلفىبێی فۆهەجیکی جۆماربکزێذ ،بەاڵم لەبەرئەوەی فەرهەهگ ) (lexiconبۆ
جۆماری ساهیارییە فۆهۆلۆژیی و فۆهەجیکییەکاوی سماوی ضخاهداردە ،دەبێذ
جۆماری ئەو دەربڕیىاهە لە چێىەی فەرهەهگی هەجەوایەجییدا حێگایان
بکزێخەوە .فەرهەهگە هەجەوایەجییەکە غاساهیاریی جایبەث بە کۆی سماوی
کىردیی جێدایە ،ئەگەرچیی پەیىەضذ بە ڕێشماهەوە هاوبەغیی هەیە ،بەاڵم
دەربڕیىەکان ضیماو کەضێخیی سارو وەچەسارەکان دەپارێشێذ( .لە پاری
داهاجىودا ئەرغیفکزدوی فۆهۆلۆژیی الی عەالدیین ضەحادیی).
وەک ئاماژەی پێدرا سمان خۆی لە هاو داجاو کەرەضخەکاهییدا ئەرغیفی
ساهیارییە سماهییەکان دەکاث ،بۆ ئەوەع بەڵگەکان لە هاو فۆهۆلۆژییدا
هێنراهەوە .هەر لەو ڕواهگەیەوە لەبەرئەوەی مۆرفۆلۆژیی مامەڵە لەگەڵ
فۆڕمی مۆرفۆلۆژیی چەضپاودا دەکاث ،بۆیە لە هاوەخىیدا وغەکاوی سمان

دەپارێشێذ .لەبەر ئەوەی لە دروضخەو فۆڕمە مۆرفۆلۆژییەکاهدا واجای
دەرکزدەکان بۆ ئاخێىەری سمان گزهگ و پێىیطتن ،بۆیە ئەوەی لە هاوەوەی
دروضخەکاهدان ،سۆر حار یان واجاکەیان بە ضیىکزۆهیی هاڕوون دەبێذ ،یان
دروضخەی هاوەوەی فۆرمێکی مۆرفۆلۆژیی دەبێخە مەهشڵگەی پاراضتن یان
هىاهدوی واجایی وغەکە .پەیىەضذ بەوەی یەکەم :ئەگەر بڕواهزێخە وغە
مۆرفۆلۆژییەکاوی <گىرحىگۆڵ ،ضپیىضۆڵ> ئەوا دەردەکەوێذ ،هاوەوەی
وغە بەرهەمهاجىوەکەدا <گۆڵ و ضۆڵ> ئەگەرچیی بە ضیىکزۆهیی واجایان
هاڕووهە ،بەاڵم لە هاو دروضخەکەدا خۆیان و ضەهگییان پارێشراوە .هەروەها
پەیىەضذ بە دووەمەوە :ئەگەر بڕواهزێخە لێکطێمی <حىان> لە فۆڕمە
مۆرفۆلۆژییەکاوی <حىاهەگا ،حىاهەمەرگ>دا ،ئەوا دەردەکەوێذ،
بەرحەضخەکزدوی <حىان>ە فەرهەهگییەکە لە فۆڕمە مۆرفۆلۆژییەکەدا بۆ
بەغیك لە واجا غاراوەکەیەحی ،واجا مۆرفۆلۆژیی مارکەی لە یەکێک لە
کۆهیػاهە واجاییەکەی هاو <حىان> داوە ،کە جەمەهە .بەوەع
فۆڕمەمۆرفۆلۆژییەکاوی <حىاهەگا ،حىاهەمەرگ> ساهیاریی واجایی جایبەث بە
جەمەوی ئەرغیفکزدووە ،هەروەها دهیابیيییە ئێراهییەکەی لە وغەکەدا بۆ
سماوی کىردیی گىاضخىوەجەوە(بۆ واجای وغەی <حىان> لە سماهە ئێراهییەکاهدا
بڕواهە :
)https://abadis.ir/fatofa/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/
کىرد لە ضایەی هەبىووی فەرهەهگێکی هىضزاودا ئەگەری لەدەضیچىووی
ساهیارییەکاوی لێدەکزێذ ،چىهکە وەک ئاماژەی بۆکزا هەر جىخمێکی سماهیی
چىار ساهیاریی لە خۆیدا گەهج دەکاث.
ئەرشیفکردن لە دەقی ئەدەبییدا
ئەرغیفیکزدن لە دەقی ئەدەبییدا بە چەغيێک لە ئەرغیفی هىضزاو
دادەهزێذ .ئەسمىووی دەربزیً بە سمان لە الی کىرد بە ئەدەب/غیعز
دەضخیپێکزدووە .ڕاضخە ئەدەب/غیعز بەغێک لە ساهیاریی سماهیی و بەغێک
لە ئاوەسمەهدیی کىردیی دەردەبڕێذ ،بەاڵم جۆمارکزدوی بەغێکیؼ لەواهە بە
ئەرغیفکزدن هەژمار دەکزێذ .هەر خۆی لە خۆیدا هىضینی غعیر بە سماوی
کىردیی و جۆمارکزدوی وغەکان بە کىردیی واجا جۆمارکزدوی کۆی ئەو
ساهیارییاهەی لە ()٢دا خزاهە ڕوو ،بەاڵم لەبەرئەوەی غیعزییەث و هێزی
غیعز بە پلەی الداهەکاهەوە بەضتراوەجەوە/میخافۆڕییە( جا الداهەکان سیاجزو
سۆرجز بً ،سیاجز غیعزییەث بەرحەضخە دەبێذ .بڕواهە :
http://www.nashiri.net/articles/literature-and-art/4007---v15) ،4007.htmlبۆیە ئەگەری جێکػکاهدن و الدان لەو ساهیارییاهە هەیە،
چىهکە غیعز بەرهەمێکی جاکالیەهاهەیەو پێػبیىیی هەژمىووی ئەکطێيذ و
ساهیاریی غاعیری لێدەکزێذ .ئەوە حگە لەوەی غیعز لەژێز پێىەر و بىەمای
غیعزییدا (مۆضیقاو وێىە) ،بىەماکاوی سمان و ساهیارییەکان دەخاجە خشمەحی
غیعزییەجەوە .سۆرحار جۆماری فۆهەجیکییاهەی دەقێکی غیعزیی لە ضەرێکەوە
بۆ مۆضیقایە ،لەضەرێکی جزەوە دەربڕی ئیدۆلێکذ /ئەکطێىتی غاعیرەکە
دەبێذ .همىوهە غیعزییەکەی گۆراوی غاعیر لە ( )٦بەجەواوی هەژمىووی
مۆضیقا لە بەرحەضخەکزدوی فۆهەجیکییاهەی وغەکاهدا دەردەخاث ،چىهکە
سۆرحار هىضیىیی فۆهۆلۆژیاهە کار لە مۆضیقاو بگزە کێش ی غیعزەکەع
دەکاث.
 )٦هەرچەن ئەکەم.........
ئەمىیطذ دەروون بکزایەوە.........
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جیژگێک ئەدا ڕووهاکترە لە هەجاو
هێڵبەژێزاهاجىوەکاوی همىوهەی ( )٦لە الیەکەوە جۆمارێکی فۆهەجیکییاهەی ،لە
الیەکی جزەرە دەرخەری ئەکطێىتی ضلێماهییاهەیە .لەگەڵ ئەوەغدا غاعیر لە
جۆماری فۆڕمی [جیژگێک]دا دهیابیىیی سماهیی خۆی بۆ بەرحەضخەکزدوی ئەو
فۆڕمە دەربڕییىە ،هەرچەهدە بە پێی قۆهاغی ضیىکزۆهیؼ فۆهۆلۆژیی
فۆڕمەکە /جیػکێک /هەک [جیژگێک] ،واجا /ع /بە قۆهاغیی دیاکزۆهیی-
ضیىکزۆهیی بىوە بە [ع] هەک بە پێچەواهەوە ،بڕواهە گۆڕاوی
دایاکزۆهیی_ضیىکزۆهیی(/دوغمً /بۆ [دوژمً])/( ،بەغدار /بۆ [بەژدار]) .
وەک ئاماژەی بۆکزا ،لەبەر ئەوەی سماوی غیعزیی میخافۆڕییە ،سۆرجز ڕاو
جەقەالی غاعیر دەردەبڕێذ ،بۆیە مەگەر لە ڕێی فۆڕمە میخافۆڕییە
جۆمارکزاوەکاهەوە بچیىەوە بۆ ساهیارییە گەهجکزاوەکاوی ( ،)٢ئەگەر ها
دەربزاوەکە لە ئاوەسی غاعیردا واجای میخافۆڕییە ،بەاڵم بۆ فەرهەهگىىوص و
ئەرغیفطاس ساهیارییە سماهییەکاوی دەهێنرێخەوە کایە .لەو ڕواهگەیەوە گەر
بڕواهڕێخە ئەو بەیخە غیعزەی هێمنی غاعیر لە ()٧دا ،ئەوا ئەگەرچیی وغەی
<بابزدەڵە> ی بە واجای میخافۆڕیی بەکارهێىاوەو لە کۆی ساهیارییە
سماییەکاهییدا واجای الواسیی دەرهێىاوە ،بەاڵم ئەو فۆڕمە وەک وغەیەکی هاو
سمان بە کۆی ساهیارییەکاهەوە ئەرغیف دەبێذ .بۆ همىوهە وغەکە لێکڕژاوە
derivational compoundsهەمان یاضاو دروضخەی مۆرفۆلۆژیی
ضەرمابزدەڵەی هەیە ،هاوی غخەو لە ماهگی پىغپەڕدا لە ضزوغخدا
دەردەکەوێذ ،وغەکە جەرسە مۆرفۆلۆژییەکەی بۆ پاراضخنی ئاهالۆژییەکەی
گزهگ دەبێذ .
ضەرەڕای ئەو وغەیە غاعیر <گزدەوػیین>ی لە دەقەکەدا ئەرغیفکزدووە،
ئەگەرچیی ئەمیش ی بەواجای میخافۆڕییەوە ،کە مەبەضذ لێی کەضێکی
کۆماوەو لەپەلىپۆکەوجىوە ،بەاڵم وەک ئاماژەی بۆکزا لە وغەلەدا ساهیاریی
سماهیی ئەرغیفدەبێذ .بۆ همىوهە پەیىەضذ بە ساهیاریی مۆرفۆلۆژییەوە،
ئەگەرچیی وا دەردەکەوێذ ،هەمان دروضخەی (گىهدوػیین و الدێيػیین)
هەبێذ ،بەاڵم دروضخەکە <گزدە+وػیین> ،بەاڵم <گزدە> کە ئاوەڵىاوە،
ئاوەڵىاوەکە بە یاضای مۆرفۆلۆژیی (ئاوەڵىاو+ە) بىوەبە هاو(بڕواهە چاکە،
خزاپە ،حىاهە ،).....،بەوەع وغەکە دروضخەیەکی لە چەغنی
[[گزد]+ە]+وػیین] ،کە دروضخەیەکی کەمبەرهەمی جاکىجەرایەو دەقەکە
پاراضخىێتی(یاضا مۆرفۆلۆژییە کەمبەرهەم و جاکىجەراکان لە سماهدا ئەگەری
ماهەوایان کەمە ،حاری واهەیە وغەیەک یاضاکە دەهێڵێخەوە .بۆ همىوهە
هاهەوا پارێشەری یاضای  [N +ەوا[ە ،چىهکە یاضاکە بە چەمکی پیػەوە جەنها
ئەو بەرهەمە مۆرفۆلۆژییەی هەیە).
 )٧بۆ منی بابزدەڵەی گزدەوػیین
بۆ منی دڵ پڕ لە هاضۆرو بزیین
ئەرشیفکردن لە بەرهەمەکانی عەالدیین سەجادییدا
وەک ئاماژەی بۆکزا ئەگەرچیی دەقی غیعزیی ،بە جایبەث بۆ کىرد،
بىارێکی ئەرغیفکزدهە ،بەاڵم دەقی پەخػاوی ئەگەرچیی ئەسمىوهێکی کەمترە،
بەاڵم بۆ ئەرغیفکزدن ڕۆڵی جایبەث بە خۆی هەیە .ئەویؼ لەبەرئەوەی
پەخػان سۆرەملێی لە دەربڕینی خاوەن ڕەواهبێژیی /وێىەو مۆضیقاو میخافۆڕیی
هییە ،لەو بارەیەوە بڕواهە .)/https://mawdoo3.com ( :بۆیە لە دەقە
پەخػاهییەکاهدا ڕێژەی ئەرغیفکزدوی سماهیی جەهاهەث هاسماهییؼ سۆرجزە .لەو
ڕووەوە عەالدیین ضەحادیی لە دەقە پەخػاهییەاکىییدا ڕۆڵێکی بەرچاوی

هەیە .هىضەر جىاهییىیتی خەرماهێک لە ساهیارییەکاهمان بۆ ئەرغیف بکاث.
فزەڕەهەهدیی جۆماری ساهیارییەکان الی ئەو هىضەر وادەکاث لە هەهگاوی
جىێژیىەوەکەدا ضىىور دابنرێذ.
ئەرشیفی فۆنۆلۆژیی
وەک پێػتر ئاماژەی پێدرا جىخمی فۆهۆلۆژیی کەرجیی و هاکەرجیی هەیە،
لەبەرئەوی هەردوو جىخمەکە فەرهەهگیی و ڕێشماهییش ی هەیە (بڕواهە
محەمەدی مەحىیی ،)١٤٦ :٢١١٦ :بۆیە جۆمارکزدوی ئەو جىخماهە لە هەر
پێکهاجەیەکدا(فەرهەهگیی یان ڕێشماهیی) بێذ ،ئەوا هەم فۆهۆلۆژیی
فەرهەهگیی و هەم هی ڕێشماهیؼ جۆماردەکاث (لەضەرەوە بڕواهە :دەضذ 
دەضخگا  دەسگا) .ئەرغیفکزدوی هەریەک لەو هىاهدهاهە بۆ ساهیارییە
فۆهۆلۆژییەکان ،کە ساهیاریی گزهگی هىضیىەوەی فەرهەهگً ،گزهگ و
پێىیطتن .بۆیە جۆمارکزدوی وغە بە ساهیارییە فۆهۆلۆژییەکاهەوە لە الی
ضەحادیی پػکی گزهگیی لە پێىاژۆی فەرهەهگطاسییدا بەردەکەوێذ .حا وەک
ئاماژەی بۆکزا حگە لە ئەگەری ئەرغیفکزدن ،ئەگەری دەربڕینی دهیابیىیی
سماهیی و سماهەواهیی هىضەریش ی هەیە .
لە گەڕاوی هاو دەقەکاهدا درک بە حىوث_هىاهدهیی لە هێىان فەرهەهگ و
رێشماهدا دەکزێذ .واجا وەک چۆن هىضەر جۆماری فۆهۆلۆژیی فەرهەهگیی
هەیە ،هەر ئاواع هی ڕێشماهیی هەیە ،کە پێػبیىیی دەکزێذ هىاهدهە
ڕێشماهییەکان بۆ جۆمارکزدوی ئەکطێيذ بێذ .بڕواهە همىوهەکاوی (.)٨
) ٨ا .خىم ضەپاوی یەکەی مالی اغام گزد بەدەضخەوە .
ب .دەضخى پێىەهگی حەرەمطەرا بێيیىەوە .دەضیػم جىهگ غەجەک داراوە.
پ .ماضذ و دوو/دۆ  ،کاضە ماس ی ضزەجىێ دار (ال  .)٦١دەضمان لە قىگی
هاماهەی بەجاڵەوە دەرئەچێذ( .ال )٦١
ث .حەمەضەن هەر چۆن بىوە خۆث رضگار کە( .ال )٦٩
همىوهە هێڵبەژێزداهاجىوەکاوی ( )٨بەغیک لە ئەرغیفە فۆهۆلۆژییەکەی
هىضەر ،کە جێیاهدا بە پێی پێىەرەکاوی فۆهۆلۆژیی فەرهەهگیی
بەرحەضخەکزاون ،هەهدێکیػیان بە فۆڕمە ڕێشماهییەکەیەوە جۆمارکزاون .لە
همىوهەی (-٨ا)دا /گزد /پەیىەضذ بەو دەقەو دەقی ئێطخایی /گزث/ەوە ئەوە
دەر دەبڕێذ ،کە ضەحادیی دەیەوێذ ،حگە لە ئەرغیفکزدهەکە ،ڕای سماهیی
خۆی لەو دەقەدا دەرببڕێذ .دەبێذ ئەوە بشاهزێذ ،کە قۆهاغەکان بە پێی
پێىاژۆی ئارخیفۆهێمیی (هیػاهەو ئەدگاری هاوبەش ی دوو فۆهێمە لە
حێکەوجەی بێالیەهبىوهدا دەردەکەوێذ بڕواهە :محەمەدی مەحىیی(:٢١١٨
/ ))٢٢٨د/و /ث /حێگزەوە/ئەڵخەرهاجیڤی یەکً .لەو ڕواهگە گەر بڕواهزێخە
همىوهەکاوی [بىهیاث]و /بىهیاد[ ،/جایذ] و /جاید /ئەڵخەرهاضیۆهەکان ڕووهتر
دەبىەوە .جۆمارکزدهەکەی ضەحادیی ئەوە دەردەبڕێذ کە /ث /ئەڵخەرهاجیڤی
/د/ە هەک پێچەواهەکەی ،بۆیە ئەو بە /د /ئەرغیفی کزدووە .لە همىوهەکاوی
(- ٨ب،پ)دا دوو هىاهدهیی لە /دەضذ/و [دەص]/ ،ماضذ/و [ماص]دا هەیە،
کە لە کۆی دەقەکە پێػبیىیی ئەوە دەکزێذ ،ساڵیتی ئەکطێيذ فۆڕمی [دەص
و ماص]ی لێبەرهەمهاجبێذ .هەرچەهدە لە ڕووی دەوروبەری ڤاوڵی /و /لە
/دەضخى پێىدەهگی/دا پێىاژۆیەکی مۆرفۆفۆهۆلۆژییەوە دروضدىەکزدوە ،بۆیە
[دەضى پێىدەهگی] بەرهەمىەهاجىوە ،هەمان ڕووهکزدهەوە بۆ /ماضذ /و
[ماص] لە هەمان دەقدا .هەروەها ئەگەر بڕواهزێذ <پێىەهگ>و <جىهگ> لە
(_٨ب)دا جۆمارکزدهێکی فۆهۆلۆژییاهەی ئەو فۆڕمەیەو پێػبیىیی دەکزێذ،
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دەربڕیىە فۆهەجیکییەکەی [پێىەن]]  / [pe.wəɳو [جىن] ]/ [ɳ tu.فۆهۆلۆژیی
ضیىکزۆهیی وغەکەی کزدبێذ /پێىەهد ،/بڕواهە ()٩و (بػڕواهە محمەدی
مەحىیی (. ))١١١ :٢١١٨
ɳ )٩

پێىەهگ و جىهگ هىاهدوی دیاکزۆهیی
پێىەهد ،جىهد هىاهدوی ضیىکزۆهیی

هەروەها لە همىوهەی (-٨پ)دا لە فزێشی {قىگی هاماهە}دا لە دەربزیىە
ئێطخایی و جەهاهەث لە جەرسی ئیدییەمیػدا بە {بنی هەماهە} ئەرغیفکزاوە،
کەچیی لە دەقەکەی ضەحادییدا (بً  قىگ) و (هەماهە  هاماهە) .کە
پێػبیىیی دەکزێذ ،پاڵىەری جابۆ لە قۆهاغێکەوە بۆ قۆهاگێکی جز <قىگ>ی
کزدبێذ بە <بً> .پەیىەضذ بە <هاماهە>غەوە ،پێػبیىییەکان بۆی گۆڕاوی
فۆهۆلۆژییاهەیە /ا /بۆ [ە] ،چىهکە بە پێی داجاو همىوهەکاوی /ئایا[  /ئایە]
و /ئێطخا[  /ئێطخە] گۆڕاهێکی لەو چەغىە بۆ سماوی کىردیی
پێػبیىییلێکزاوە .
لە الیەکی جزەوە لە همىوهەی (_٨ث)دا ضەحادیی فۆڕمی <رضگار>ی
ئەرغیفکزدووە ،فۆڕمە ئێطخاییەکەی <ڕسگار>ە .لە ئەهجامی ڕواهیین لە
فۆڕمەکە وادەردەکەوێذ/ ،ڕضگار /فۆڕمە فۆهۆلۆژییەکەی [ڕسگار]بێذ،
بەهەمان پێىاژۆو هەهگاواکاوی ()٤دا جێپەڕیبێذ ،بڕواهە /دەضذ /لە [دەسگزە
و دەسگیران]دا .بەوەع فۆڕمی [ڕسگار] بە ضیىکزۆهیی بىوەجە فۆڕمێکیی
فۆهۆلۆژیی ،ئەگەرچیی وەک همىوهەکاوی ( )٤پێىاژۆی مۆرفۆفۆهۆلۆژیی
بەرهەمیهێىاوە ،بەاڵم لە ئێطخادا ضەگمێيخەکاوی بەیەکدا چىون و کەرث
هاکڕێً /ضادەیە .لە <ڕضگار>ەوە بۆ <ڕسگار> پێىاژۆ فۆهۆلۆژییەکەیان بەو
حۆرەیە ،کە /ص/ی کپ لەبەردەم /گ/ی گڕدا بىوە بە /س/ی گڕ .
بەڵگەکاوی ئاضتی فۆهۆلۆژیی کەرجیی وەک مػدێک لە خەرماوی ئەرغیفکزدوی
ئاماژەی بۆکزا .ئەرغیفی فۆهۆلۆژیی هاکەرجیی لە الی ضەحادیی گزهگیی داهە
بە جۆماری ئەکطێيخیی .ئەگەرچیی ئەکطێيذ ضەگمێىدێکی بەرحەضخەی هییە،
بەاڵم لە هێى دەقەکاهدا بە ضاهایی هەضخییان پێدەکزێذ .سمان حگەلەوەی
پێىیطخیی بە ضخاهداردێکی هىضیىە ،بەاڵم لە چێىەی جۆمارکزدوی فەرهەهگە
هەجەوایەجییەکەیدا جێ بۆ فەرهەهگ و ڕێشمان و هەمەحۆریی کەلخىوریی و
کۆمەاڵیەجیییؼ دەبێذ .جۆماری ئەکطێيذ و فزەئەکطێيخیی بۆ ئەرغیفکزدوی
ئەو هەمەحۆرییەیە .لەو ڕواهگەیە ضەحادیی لە ئەرغیفکزدهەکەیدا ئەو
هەمەحۆرییەی بۆ جۆمارکزدوی ئەکطێيذ و حىگزافیای ڕووداوی
بەضەرهاجەکاهێخیی ،بە حۆرێک ئەرغیفکزدهەکە پارێشەریی هەمەحۆرییەکەیی.
بڕواهە همىوهەکاوی جۆمارکزدوی ئەکطێيذ لە ()١١دا!
)١١
ا .جۆمارکزدوی قطەی کابزایەکی خێڵی حاف ،ئەڵێ :بزا چی بىێ؟ پیاو بىو
کىژریا ،ماڵ بىو بزیا ،دێ بىو ضىوجیا ،ئیتر چی ما !
https://books.vejin.net/ck/text/23861
ب .خاهشادەخاوی هەریزی وجىویە ((لە دەوری ئەو پیاوە ئەگەڕێم کە
کىرث))
کالەکەی
بەوی
و
درێژە
بەهەوخۆهەکەی
https://books.vejin.net/ck/text/23864
پ .کابزایەکی لەیالخی جىوش ی کابزایەکی گەڵباخی بىو لێی پزس ی :بزا هاوث
چەص؟ وحی :یىوضف .ئەمیؼ پێی وث :بزای عاسیش یىڵفظ ،فزە خاس ی

غىکز؟ جىخىا بزا هاوی باوکذ چەص؟! ئەویؼ پێی وث :وە ڕیؼ باوکخەوە،
هاو خۆمذ خاص ساوی ،حا هۆرەی هاو باوکمە !
https://books.vejin.net/ck/text/23890
ث .مەال عیطای هەرجەل هەبىو حارێک ئەیىث :خىاڵی گەلێ ئیش ی وا ئەکا
ئەسی جیا غەرمەسار ئەبم! https://books.vejin.net/ck/text/23907
ج .کابزایەکی هەورامی وحی :ئیمڕۆ هەوی فزەم واردەن .کابزای هاوڕێی وحی:
حە کۆ گەیاهەث وێزان بىو؟ وحی :حە ماڵىضاوی؛ ضان حە باڵەخاهەیەکی
مەواردع ،جىێکڵەکەع فڕێ مەدا ،سۆرا بىو خشمەجکاری مەکڕاهەوە ،مىیچ
غىوجیە .
هەوی
کەردەن!
کڕهاوم
کڕهاو
https://books.vejin.net/ck/text/23950
ئەرغیفکزدوی ئەکطێيذ و دەربڕیىە هاوچەییەکان لە ()١١دا لە چێىەی
فەرهەهگی هەجەوەیی و بىاری ساوطخیی دیالێکخۆلۆژییدا ضىدیی جایبەحی دەبێذ.
بە جایبەث لە دەمێکدا کارکزدن و هىضیین بەو ئەکطێيخاهە کەم و دەگمەهە.
هەروەها جا قۆهاغی دیاکزۆهیی ئەو ئەکطێيخاهە جۆمارهەکزێً ،پەی بە گۆڕاهە
ضیىکزۆهییەکان هابزێذ.
ئەرشیفکردنیی ئیدیەمیی و وشەیی
یەکێکی جز لە ئەرغیفکزدهەکاوی هاو دەقکاوی هىضەر ،دەربڕیىە
ئیدیەمییەکاهە .سماوی کىردیی ضەرباری لێکطێمە فەرهەهگییەکاوی،
بەلێکطێمبىوی ئیدیەمیش ی هەیە ،بۆیە هیچ دەقێک جەهاهەث قطەی
ڕۆژاهەی ئاخێىەریؼ لە ئیدییەم خاڵێ هییە.
بۆ سماوی کىردیی ئیدیەم دوو ڕواهگەی هەیە( :ا) ساهیاریی ئیدیەمیی هاو
جىخمەکان( ،ب) جىخمەکە بە هىاهدهە مۆرفۆلۆژیی یان ضیيخاکطییەکەیەوە
دەبێخە ئیدییەم .بڕواهە مۆرفۆئیدیەمی <پیظ> لە ()١١دا حێبەحێکزدهەکە
لە (عبدالجبار مطخەفا مەعزووف())١٢٥ :٢١٢١ەوە وەرگیراوە .

دەم پیظ ( کەضێک کە دەمی پیطیی
 )١١پیظ
پێىەبێذ)
دەمپیظ (کەضێک کە حىێىفزۆع بێذ)
ئەرغیفکزدوی ئیدئەمیی لە دەقەکاوی هىضەردا پەیىەضخە بە دەرکزدەی
ئیدیەمییەوە هەک ساهیاریی ئیدییەمیی جىخمەفەرهەهگییەکان/
مۆرفۆئیدییەمیی ،چىهکە هىضەر جەقەالی خۆی بۆ داڕغخنی
میخافۆڕیی/ئیدییەمیی هەخطخۆجە گەڕ ،ئەویؼ لەبەرئەوەی سماهەکە خۆی
ئیدیەمییەو هىضەر جەنها جۆماریکزدوون .بۆیە جىێژیىەوەکە گزهگیی بە جۆماری
ئیدیەمیی دەداث و بەڵگەو همىوهەکان لەو بىارادا دەهێىێخەوە .لە ()١٢دا ئەو
ئیدییەماهە دەخزێىە ڕوو ،کە لە کىرجە چیرۆکی (ڕۆهە سەهگی حەمە ضەن)دا
ئەرغفکزاون ،بەرهەمەکە لە جەمىسی ١٩٤٦دا لە گۆڤاری گەالوێژدا
باڵوکزاوجەوە ،بڕواهە : https://books.vejin.net/fa/text/9908.
) ١٢ضەرەجاجکێماهە دەرویەکمان لێ بکزێخەوە ،جۆسێ اهی ضکمان لەو هەمى
ماضذ و دوو و بەرەکەجە کە خىا بەم ماالجەی داوە بػکێ ،دەضخمان لە
قىگی هاماهەی بەجاڵەوە دەرئەچێذ ،بە دوای گاڕاهەکەدا هەڵکىث
هەڵکىجێتی ،ئەگەر چىگم کەوەث ،گیاڕەغەی بەهارە ،هاهىدۆیەکی هەمزو
مەژیمان لەم حاڵەوە پێکەوە هاوە ،غدێک دەضخکەوێ کىهێکی پێ بگزیذ،
غەوو ڕۆژ غاهىقۆڵ دەکىجً ،کەچی هاهخان بە دوو هابێذ ،ضاڵ دواهشە
ماهگەی خىا بەمالوالدا هەڵپە ئەکەیً ،دەهاوی خىامان لێ هێىا ،دڵی هەسار
دڵ حەیزاهێتی ،گیا ضىار جیا ون ئەبێذ ،پیرە گیا ،چەپێکم لە حەمەڕەش ی
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پىرسام هەگەڕابىەوە ،کۆڵی هەحیجی ،پێمان لێکزد بە پػخا بەرەو هەولێر،
ضەرولىی بەرگیان لێکزد ،ئاوی سۆردار ضەرەو ژوور ئەڕوا ،گەهمەکە دەضتی
هێىابىو بە خۆیا ،با لە ئاضمان بڕا ،دەضەوضان داهیػخم ،بە
هەهاضەضاردی گەڕامەوە بۆ ماڵەوە ،با دەضخمان لە یەک بێخەوە ،وەکى کێچ
ڕاپەڕیم ،رضگار کە لە چىگیان ،بەگیؼ کە ئەمەی دی ئاگزی جێبەربىو،
کەوجمە بەحزی خەیاڵەوە...... ،
بە پێی ئیدییەمەکاوی ( ،)١٢جەنها لەو کىرجە چیرۆکەدا ( )٢٨دەربڕینی
ئیدیەمیی هەن ،وەک پێػتر ئاماژەی بۆکزا بەرهەمی ئاوەسی هىضەر هین،
بەڵکى لە ئاوەسمەهدیی خەڵکەوە وەرگیراون ،بەوەع( :ا) لە ڕێی ئیدییەمەکەوە
ئاوەسمەهدیی خەڵكی ئەرغیفکزدەوە ،ئەوەع بۆ دیاریکزدوی گۆڕان و
دهیابیىیی لە ئاوەسی کۆمەڵدا گزهگ دەبێذ( ،ب) لە هاوەخنی ئیدییەمەکەدا
کەرەضخەو جىخمی مۆرفۆیدیەمیی هەڵگیراون ،کە ئەواهیؼ حگە لە هزخی
فەرهەهگیی ،هەر لە هاوەخىەکەیدا جىخمەکە هەڵدەگزێذ و ئەرغیفی
دەکاث ،ئەویؼ بەوپێیەی ئیدیەم دەربڕاویكی چەضپاوەو کەرەضخە
هاوەکییەکاوی سۆر کەم گۆڕاهیان بەضەرا دێذ .گەر لەو ڕواهگەیەوە لە هاو
ئیدییەمەکاهدا بڕواهدرێخە <کۆڵی هەحیجی> بەهۆی دەقەئیدییەمییەکەوە
دەربڕاوێکی ئەرغیفکزاوە .هەر لەو ڕواهگەیەوە بڕواهە ئەرغیفکزدن و
پاراضخنی <چەکمە> لە< :مالی خۆهەخۆر بۆ چەکمەبۆر>و هەروەها <دوێخە>
لە< :دایک ببیىەوە دوێخە بخىاسە>دا.
وەک پێػتر ئاماژەی بۆ کزا ،بەرحەضخەکزدوی وغە لە دەقێکی ئەدەبییدا ،بۆ
جۆماری فەرهەهگیی و ئەرغیفکزدوی داجاو همىوهەکاوی پێؼ_فەرهەهگىىوضیی
گزهگ و پێىیطخە .لەو ڕواهگەیەوە ضەحادیی لە دەقەکاهییدا وغەکاوی<
١
ضیپاوڵە ،پڕکێؼ ،چەوریەضاها ،ضەلەم ،گیاضاملە /ضاملە ،مەحیدی >.....
جۆمارکزدوون  ،https://books.vejin.net/fa/text/9908کە حگە لە ساهیاریی
واجایی ،ساهیاریی سماهیی دیکەغیان جێدایەو بىهۆی ئەو دەقاهەوە
ئەرغیفکزاون.
ئەنجام
ئەرغیفکزدن ضەرڕای ئەوەی پزۆضەی جۆمارکزدوی داجایە بە هىضیین،
خىدی سماهیؼ لەهاو دروضخەکاوی خۆیدا بەدرێژایی هەبىووی ،خۆی وغەو
کەرەضخەکاوی ئەرغیف دەکاث و هىاهدوی فۆهۆلۆژیی و ئاهالۆژیای مۆرفۆلۆیی
و واجای فەرهەهگیی و کۆمەاڵیەجیی لە جىخمەکاهیدا هەڵدەگزێذ.
هىضینی ئەدەبیی ڕێگایەکی گزهگی ئەرغیفکزدهە ،ئەگەرچیی غیعز (بەجایبەث
بۆ کىرد) بەغێکی گزهگی ئەو ئەرغیفکزدهەی بەردەکەوێذ ،بەاڵم پاڵىەری
ئیدیۆلێکتی و دەربڕینی میخافۆڕیی وادەکاث ،کە ساهیارییەکان جاکالیەهاهە بً،
بەاڵم جىخمکە بۆ فەرهەهگطاس بە ساهیاریی فۆهۆلۆژیی و مۆرفۆلۆژیی و
ضیيخاکطیی و واجاییػەوە کاری لەضەر دەکزێذ.
لەبەر هەبىووی فەرهەهگی هىضزاو) (Lexiconو جۆمارهەکزدوی ساهیارییەکان لە
کاث و دەمی خۆیدا ،ئەگەری لەدەضخچىووی ساهیارییەکان و گۆڕاهیان سیاجز
دەبێذ ،چىهکە لەهاوچىووی جىخمێک ،لەهاوچىووی کۆی ساهیارییەکاهێتی.

 ١ضیپاوڵە :هەساهزاوە ،پێػبیىیی دەکزێذ ،حۆرێک بێذ لە بەروهىێً .پڕکێؼ:
گزاهفزۆع ،چەوریاضا :هەساهزاوە ،ضەلەم :پێػفزۆش ی ،ضاملە :گیایەکی بەهارییە ،بۆ
چارەضەر بەکاردێذ ،مەحیدی :پارەیەکی ضەردەمی عىضماهییە.

دەقە ئەدەبییەکاوی ضەحادیی حگە لە ئەرغیفکزوی جىخمی فۆهۆلۆژیی
کەرجیی ،هەوڵی جۆمارکزدوی ئەکطێىتی ئەودەمەی هاوچەکاوی کىردضخان داوە.
هەروەها لە دەقەکاهیدا دەربڕاوی ئیدیەمیی و کەرەضخەی مۆرفۆئیدیۆمیی لە
هاو ئیدییەمەکاهدا ئەرغیفکزدووە .ضەرەڕای ئەوەی ئەرغیفکزدوی وغەیی
الی ضەحادیی پاهخایی جایبەحی هەیەو ئەوەع بۆ فەرهەهگطاس جۆماهکزدوی
گػذ ساهیارییەکاوی هاو جىخمەکە()X0دەبێذ.
سەرچاوەکان
 .١دڵػاد محەمەد غەریب ( ،)٢١١٩هێزو ئەکطێيذ لە غێىەساری
کەرکىکدا ،هامەی دکخۆرا ،ساهکۆی ضلێماهیی.
 .٢محەمەدی مەحىیی ( ،)٢١١٨فۆهەجیک و فۆهۆلۆژیی ،بەرگی یەکەم،
ساهکۆی ضلێماهیی ،ضلێماهیی
 .٣محەمەدی مەحىیی ( ،)٢١١٦مەهامە ،بەرگی یەکەم ،ساهکۆی ضلێماهیی،
ضلێماهیی
4. https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/
9780190610029.001.0001/oxfordhb-9780190610029-e-18.
5. https://abadis.ir/fatofa/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/
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امللخص
هذا البحث بعىىان (الارغفت في الىؿىؽ الادبيت لعالءالدًً السجادي) ،
هى محاولت لخحدًد الحتهاداث الكاجب في حسجيالث للغىيت في هؿىؾاجه
الادبيت ،جحدًدا في قؿت (روهه سهكى حمه ضً) خؿىؾا محاوالجه في
ارغيف الفىهىلىجي وكليماث وعباراث املجاسيت /ادًىماث .اضخخدم فى
خطىاط البحث ال َ
ـمىهج الىؾفي الخحليلي في محاولت لها لخحليل الظاهزة
ومىهجيتها.

Abstract
This research, entitled (Archiving in the Literary Texts of Alaa Al-Din
Al-Sajadi), is an attempt to determine the author's interpretations of
linguistic records in his literary texts, specifically in the story (Runh
Zangi Hama Sin), especially his attempts to archive the phonological
and metaphorical words / idioms. In the research steps, the
descriptive analytical method was used in an attempt to analyze the
phenomenon and its methodology.
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