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پوختە     

زمان بە پێکهاتەیەکى هەرە سەرەکى دەقى ئەدەبى هەژمار دەکرێت، بەشێوەیەک ، کە هەرگیز   

نووسەرى دەقى ئەدەبى ناتوانێت دەست بەردارى بێت لە نووسینى بەرهەمە ئەدەبییەکەیدا، بۆیە 

ە نووسەر بە بەردەوامى  گرنگى بە شێوازى دەربڕینى زمانەکەى ئەدات بە ئامانجى پارێزگارى کردن ل

نووسەر لەم هەوڵەیدا ، )چ بە ئاگایی بێت، یان بە بێ ئاگایی(  ەندێ جار نەمریی دەقەکەى. وە ه

وشەکان دەکات و وشەى کۆن و نوێ و وشەى زمانەکانى تریش ئەکاتە پێکهاتەى ڕۆنانى یارى بە 

دەقە ئەدەبییەکەى، هەروا بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕێنەکەى هەندى جار پەندى پێشینان 

یان ئیدیۆم بەکار دەهێنێت، بۆیە لەم توێژینەوەیدا هەوڵى ئەوە  هەڵکێش ى دەقەکەى دەکات،ێت

ئەدەین ، کە تێشک بخەینە سەر پێکهاتەى زمانى ئەو دەقە چیرۆکانەى، کە لە نێوان سااڵنى 

( لە گۆفارى )کاروان( دا باڵوکراونەتەوە و ، بۆ هەر ساڵە و دەقی چیرۆکێکمان وەکو ١٩٩٠ــ  ١٩٨٢)
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  :پێشەکی

هۆیەکە بۆ لە یەکترتێگەیشتنى مرۆڤەکان، و گشتى زمان بە شێوەیەکى 

( و زمان خاوەن ١٢٦: ٢٠١٧))ئاوێنەى بیرى مرۆڤە(() ديلمان ،

تایبەتمەندییەکە ، کە بەبەردەوام لە نوێبوونەوەدایەوە )) هەمیشە بە هەموو 

 نەوەیەک ڕێگا دراوە و ڕێگاش ئەدرێ کە بە پێ ی سروشتى گیانى سەردەم وشە

دابڕێژێ ، هەروەک چۆن دارستان هەموو ساڵێک گەاڵکانى دەگۆڕێ .(( ) 

بە بەردەوام  لە  ەربڕێنى دەقى ئەدەبیش(، بۆیە زمانى د ١٨: ١٩٧٩هۆراس، 

گەشەکردن و بەرەو پێشچووندایە و  ،لەم ڕووەشەوە هەمان تایبەتمەندى  

انکاریدایە ، سیمای دەقى ئەدەبى وەرگرتووە ، کە بەردەوام لە پێشکەوتن و گۆڕ 

شێوەى دەربڕینەیە کە چیرۆکى فۆلکلۆرى بەڵگەشمان بۆ ئەم ڕاستییە ئەو 

، كە زمانێکى جیاوازى هەیە لە زمانى چیرۆکى  کوردیمانى پێ نووسراوەتەوە

 نوێمان.

وە هەریەک لە زمان و زمانى ئەدەبى هەڵگرى هەمان ئەرکن، ، کە ئەویش 

ئەدەبى لە زمانی ئاسایی جیا دەکاتەوە  دەربڕینە ، بەاڵم ئەوەى ، کە زمانى دەقى

جۆرى دەربڕینەکەیە ، کە لە یەکەمیاندا دەربڕینەکە قورسترە، چونکە لێرەدا 

نووسەر لە پاڵ ئەرکى دەربڕیندا ، ئەرکێکى تری ئەکەوێتە ئەستۆ ، کە ئەویش 

بۆیە ، لە ڕێگەی دەربڕینى جوداوە.  وێنەرەورژاندنى هەست و سۆزى خ

ندین شێوازى بەکار هێنانى زمان دەبات و زۆر جاریش خۆى نووسەر پەنا بۆ چە

بە دوور دەگرێت لە شێوەى ئاخاوتنى ڕۆژانە ، بۆ خستنە ڕووى ئەم ڕاستییە 

هەوڵى ئەوەمان داوە  پێکهاتەى زمانى دەربڕینى دەقى ئەو چیرۆکانەى، کە لە 

ر گۆڤارى )کاروان(دا باڵو کراونەتەوە بکەین بە کرۆکى باسەکەمان و بۆ هە

 ساڵێکى تەمەنى گۆڤارەکە، چیرۆکێک وەکو نمونە وەربگرین. 

 

 پێکهاتەى زمانى دەقەى چیرۆكەكان 

لە ساڵى یەکەمى تەمەنى گۆڤارەکەدا چەند چیرۆکێک باڵوكراوەتەوە ،و    

 ١٩٨٢يەکێک لەو چیرۆکانە چیرۆکێکە بە ناونیشانى ))قەندیل (( )ئەژی،

ە زمانێکى سادە و ساکار ب(، كە لە ڕووى زمانى دەربڕینەوە ٣٣ـ٣٢:

نووسراوەتەوە و نووسەر هەوڵى تەواوى خستووەتە گڕ لە بەکار هێنانى وشە و 

زاراوەى زمانى کوردیدا، بەاڵم لەگەل ئەوشدا چەند وشەیەکى زمانى عەرەبى 

ئەم تێبینییانەى الى خوارەوەى تێدا بەکار هێناوە و بەشێوەیەکى گشتى 

 بەدیدەكرێت :

ێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى لە ڕووى بەكاره /1

كۆنى بەكار هێناوە وەكو : ) مێپەڕ ، چمك ، زریكەلێدراو ، لەوساوە ، قوڵچە ، 

 كەنى باوانتە، جەڵەب.( 

ەوە نووسر چەندین وشەى زمانى عەرەبى بەكار هێنانى وشەى بیانیی /٢

 : )قحط ــ قات ، زیاد ــ زۆر(. بەکارهێناوە وەکو وشەکانى

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى چەندین ێتێكشكانى وشە: نووسەر لە ڕ  /3

 وشەى تێکشکاندووە وەکو :

) كوێستانا ــ كوێستاندا، جەرگیا ــ  قرتاندنى پیتى )د( وەکو وشەکانى /أ

 جەرگیدا، بەچۆکا ــ بەچۆکدا(

ــ ئەگرێت، ئەتەکێنێ ــ  ئەگرێ ب/ قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەکانى )

ناچێ ــ ناچێت ، بێ ــ بێت ، ئەکەوى ــ ئەکەویت ، ئەتەکێنێت ، ئەنێ ــ ئەنێت ، 

 ئەکەى ــ ئەکەیت، ئەگڕێ ــ ئەگڕێت .(

پ/ قرتاندنى پیتى )ک( وەکو وشەکانى ) گەلێ ــ گەلێک ، بەردێ ــ بەردێک، قولێ 

 ــ قولێک مێرگێ ــ مێرگێک. (

چ لەم چیرۆکەدا و چ لە هەموو ئەو چیرۆکانەى ، کە  ئەوەى شایانەى باسە

لەم توێژینەوەیدا وەکو نمونە وەرگیراون دیاردەى قرتاندنى )پیت( 

بەدیدەکرێت، ئەگەر چی))ئەو جۆرە قرتاندن و کلۆرکردنە کە تایبەتی یە بە 

ناوچەیەک ، نابێ لە زمانى ئەدەبی و نووسیندا ڕەنگ بداتەوە.(( )ئەوڕەحمان 

 ،١١٧: ١٩٨٦.) 

بەكار هێنانى ئیدیۆم : نووسەر هەندێ لە دەربڕینەکانى لە ڕێگەى  /٤

ئیدیۆمەوە دەربڕیوەو بەمەش جۆرێک لە جوانى بەخشیووە بە زمانى 

دەربڕێنەکەى و لەم ڕووەوە چەندین ئیدیۆمى وەک )دایكایەتى لێ ئەبارى( .واتا  

نا.( واتا كۆتایی پڕ سۆز وبەزەیی بوو، )بۆ یەجگارى چاوى بەسەر كوێستانا لێك 

بە ژیانى هات. ، )قەندی پڕ بە هەناوى هەنسكى شادى هەڵئەدا.( واتا 

 خۆشحاڵ بوو.

ە ساڵى دووەم تەمنى گۆڤارەکەشدا، دیسان چەندین چیرۆک باڵوکراوەتەوە ل

(، کە لە ٢٦ــ ٢٥: ١٩٨٣و یەکێک لەو چیرۆکانە چیرۆکى ))گوربە((یە )سۆران، 

وە، ديسان بە زمانێکى ساکار نووسراوەتەوە و ڕووى پێكهاتەى زمانى دەربڕینە

 چەند تێبینییەکى تێدا بەدى دەکرێت لەوانەش : 

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى  /1

كۆنى بەكار هێناوە وەكو : )تێقوچاند ، دارەڕا ، مێچ ، زرتە ، ملە قوتێ ، 

 ، قتبڕ ــ كۆتایی پێبهێنێ ، داڵغە (قۆزتنەوە ، لەعوبەى بێت ــ چارى بكات 

ەم ڕووەوە نووسەر وشە و زاراوەى زمانى بەكار هێنانى وشەى بیانیى:  ل /2

عەرەبى و فارس ى بەکار هێناوە و لە بەکار هێنانى وشەى عەرەبیدا ئەم وشانەى 

خیال ، زیاد ، ، غریزە ،لەزەت ، قدر( و وشەى )چەشن(ش ى بەکار هێناوە )

 نى فارس ى بەکار هێناوە.وەکو وشەیەکى زما

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە ێتێكشكانى وشە:  لەم ڕووەوە نووسەر لە ڕ  / /3

 فۆرمى چەندین وشەى تێکشکاندووە وەکو :

ڵەکەیا ــ ماڵەکەیدا، دارەڕاکەیا ــ )ما قرتاندنى پیتى )د( وەکو وشەکانى /أ

 (دارەڕاکەیدا، مناڵ ــ منداڵ

بگرێ ــ بگرێت ، نەبێ ــ نەبێت، چۆنبێ ــ  نى )ب/ قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەکا

 چۆنبێت.(

پ/ قرتاندنى پیتى )ک( وەکو وشەکانى )کەمێ ــ کەمێک ، بڕیارێ ــ بڕیارێک، 

 تۆزێ ــ تۆزێک، کاتێ ــ کاتێک.(

 قرتاندنى پیتى )ئـ( وەکو )بەم ــ بەئەم(. /ت

وەک ) بە كار هێنانى وشەى دژواتا : نووسەر چەندین وشەى دژواتاى  /4

 دەهاتن و دەچوون،   سەردار و بێسەر ، بەر و دوا ، دێن و دەچن(ى بەکارهێناوە. 

وابڕوێن ەروەها نووسەر چەند ئیدیۆمێکى وەک )بەكار هێنانى ئیدیۆم : ه /٥

سەردارى بێسەر ێنەکەمان پێ چۆڵ دەکات، مشك هەڵمان دەگرێ. واتا شو 

تا خۆى دابەكوشت.( دەكرد. واتا ئەیدا بە كوشت ، سەرى خۆى دانا. وا

 ێکەڵ بە پێکهاتەى زمانى دەربڕینەکەى کردووە.ت

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى بەكار هێنانى پەندى پێشینان : نووس /6

با خاوەن تەڵە بێت. قسە لە شێت یان لە چەند پەندێکى پێشینانى وەک )

 ێکەڵ بە پێکهاتەى زمانى دەربڕینەکەى کردووە.مناڵ( ت
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ێکى ترە لەو (، چیرۆک60ــ  59: 1984)) كوێرە ڕێ ((يش )جليل ،چیرۆکى 

چیرۆکانەى ، کە لە گۆڤارەکەدا باڵو کراوەتەوە ، و چیرۆکەکە بە شێوەیەکى 

گشتى بە زمانێکى سادە دەربڕڕاوە و نووسەر بەزۆرى هەوڵى ئەوەى داوە ، کە 

پێكهاتەى لە ڕووى وشە و دەستە واژەى زمانى کوردى پەتى بەکار بهێنێت، و  

 زمانى دەربڕینەوە ئەم تێبینییانەى الى خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى  /1

كۆنى بەكار هێناوە وەكو : ) كاروان سەرا ، زارە تەرك ، توێشوو، ڕێشكە و 

، پرسە گورگانە ، مەژگ، پێشكە ، هەنگڵ ـ لق ،) ئاجڕ وباجڕ ــ تێكەڵ وپێكەڵ( 

لەغاو، سەرە تاتكێ،شەڕە شان، تاق ، )مۆتكە ــ كۆت( ، نەشتەر ڕێژ، 

 حەشامات، كروژن ـ خۆخواردنەوە(.

ەم ڕووەوە وشەکانى زمانى عەرەبى و ئینگلیزى بەكار هێنانى وشەى بیانیى: ل /2

وەک و تورکى بەکارهێناوە، بۆ نمونە لەبەکار هێنانى وشەى عەرەبیدا وشەکانى 

)خێر، شەڕ ،عەنتەر(ى بەکار هێناوە، وە لە بەکار هێنانى وشەى زمانى 

(ى بەکار هێناوە ، وە لە ئەكزۆزئینگلیزیدا وشەکانى وەک )گاز، تراکتۆر، 

بەکارهێنانى وشەى تورکیدا وشەى )چامرلغ(ى بەکار هێناوە ، کە بەواتاى 

 )قوڕگر( دێت.

وسینى چیرۆکەکەیدا چەندین / بە كار هێنانى وشەى نوێ : نووسەر لە نو  3

ە هەندێ لەو وشە و زاراوانە لە ڕێگەى زاراوە و وشەى نوێي بەکارهێناوە ، ك

تەکنەلۆژیاوە هاتوونەتە ناو زمانى کوردییەوە و نووسەر بۆ ڕازاندنەوەى 

)سوكان ، پێکهاتەى زمانى چیرۆکەکەى سوودى لێوەرگرتوون وەکو وشەکانى 

ە ئۆتۆمبێل و تراکتۆر و هاوشێوەکانیان. ئەكزۆز، بورغى( ، كە تایبەتن ب

هەروەها لە ڕێگەى )زانستى دەروونناس ى(شەوە سوودى لە وشە )نەست( 

وەرگرتووە ، کە وشەیەکى نوێیە و تایبەتە بە الیەنى شاراەوەى دەروونى مرۆڤ، 

سەرەڕای ئەمانەش لە بڕى )ڕازاندنەوە( وشەى )ئارایشت(ى  بەکارهێناوە ، 

 كە وشەیەکى نوێێە. 

ە بەکارهێنانى وشەى دژواتاشدا نووسەر بە كار هێنانى وشەى دژواتا : ل /4

بەکار هێناوە بۆ ڕازاندنەوەى )بچم و نەچم ، ئەگەر و نەگەر ( ى وشەکانى وەک 

 پێکهاتەى زمانى چیرۆکەکەى

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى بەكار هێنانى پەندى پێشینان : نووس /5

تاریكى مانگ ەکار هێناوە وەکو ئەو پەندەى کە دەڵێت  پەندى پێشینانیش ى ب

 سەر لە ئێوارە دیارە. 

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى پەناى بەكار هێنانى ئیدیۆم : نووس /6

تراكتۆر نەڕەى لێهەڵسا. بۆ بەکارهێناى چەندین ئیدیۆم بردووە لەوانەش )

زیاد كرد، پێى سووك واتا كەوتە ئیشكردن، گازى شێال. واتا خێرایەكەى 

كردەوە . واتا خاوى كردەوە، سوارى هەستى بوو. واتا كەوتە بیركردنەوە ، خۆ 

 لەسەرمان نادەن.  واتا خۆنامانكوژن(.

 

، ناونیشانى چیرۆکێکى ترە لەو چیرۆکانەى ،  (٦٢: ١٩٨٥سلیم،))كارەكەر (() 

بە شێوەیەکى  کە لە گۆڤارەکەدا باڵوکراوەتەوە ، و پێکهاتەى زمانى  چیرۆکەکە

گشتى سادە و ساكارە  و لە ڕووى پێكهاتەى زمانى دەربڕینەوە ئەم تێبینییانەى 

 الى خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە بۆ خۆبەدوور  /1

س ێ و بەکار هێنانى وشەى گرتن لە بەکارهێنانى وشەى زمانى نەتەوەکانى دراو 

چەندین وشەى كۆنى بەكار هێناوە وەكو وشەكانى  )زەمبیل انى دایک  پەتى زم

 ، ئەسپایی ، شەكەت ، كڵۆڵ ناسۆر(.

ەم ڕووەوە وشەکانى زمانى عەرەبى و ئینگلیزى بەكار هێنانى وشەى بیانیى: ل /2

و تورکى بەکارهێناوە، بۆ نمونە لەبەکار هێنانى وشەى زمانى عەرەبیدا وشەکانى 

ڕەسبوون ، وقت ــ کات ، موتبەق ــ مطبخ (ى بەکار هێناوە، وە وەک )مەلەل ــ وە

لە بەکار هێنانى وشەى زمانى ئینگلیزیدا وشەى )هۆڵ(ى بەکار هێناوە ، وە لە 

بەکارهێنانى وشەى تورکیدا وشەى )سۆراخ(ى بەکار هێناوە ، کە بەواتاى 

 )پرسیارکردن و هەواڵ زانین( دێت.

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى ێنووسەر لە ڕ تێكشكانى وشە:  لەم ڕووەوە   /3

 چەندین وشەى تێکشکاندووە وەکو :

 (مناڵ ــ منداڵ) قرتاندنى پیتى )د( وەکو وشەى /أ

 ناکا ــ ناکات(  ب/ قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەى )

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى پەناى بەكار هێنانى ئیدیۆم : نووس /4

)خۆى كرد بە سەریا.  واتا ین ئیدیۆم بردووە لەوانەش بۆ بەکارهێناى چەند

 وڕە بوو لێى.(هاوارى كردە سەریا يان ت

 

( یەکێکە لەو چیرۆکانەى ، کە ٤٢ــ٤١:  ١٩٨٦چیرۆکى ))زۆرب(( یش )سالم، 

لە گۆڤارەکەدا باڵوکراوەتەوە و توێژەر وەکو نمونە وەریگرتووە بۆ دەوڵەمەند 

بە شێوەیەکى گشتى خاوەنى پێکهاتەیەکى  کردنى توێژینەوەکەى ، چیرۆکەکە

، و لە ڕووى پێكهاتەى زمانى دەربڕینەوە ئەم زمانیى سادەیە و دوورە لە ئاڵۆزی 

 تێبینییانەى الى خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

ەوڵى ئەوەى لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە ه /1

کوردی بەکار بهێنێت ، بۆیە  داوە زۆر ترین وشەى پەتى و ڕەسەنى زمانى

چەندین وشەى كۆنى بەكار هێناوە وەكو وشەكانى )بێژنگ ، جەربەزە ، ئاوبارە 

، ئاوزەنگى، پاڵە ــ وەرزێر ، بەكرەیی ـ جۆرێکە لە دروێنەکردن بەداس ، کە هەموو 

وەرزێرەکان پێکەوە دروێنە دەکەن و  تا ماوەیەکى زۆر پشت ڕاست ناکەنەوە و 

بەبێ ئەوەى کە هێچکامیان دوا بکەوێت، كاسەكەل ، كوێت ـ  سەر هەڵنابڕن 

ئەسپى سوورى ئاماڵ ڕەش ، توولێ ــ جۆگەدەردان، ناڵ ، ناڵبەند، سەر زێن ، 

ۆمەڵکردنى بەرد ڕەشمە ، )بێوەڵەت ــ بێدرامەت( ، كەڵەك ــ گرۆر يان ك

پاڵ  ، قاوغ ــ كەوڵ ، دێروغە  ـ جۆگە، بەمەبەستى دیارى کردنى سنوورى زەوى 

ەو کەسەی لە دروێنەکردندا الى خوارى خوارەوەى وەرزێرەکانى ــ بنە واتا ئ

، كاسە ، قنگەالشك  ــ جۆرە گیایەکی بەهارانەیە ، قەرە بروت ، ترەوەیە

، دەمزار ـ تیژکردن ، كووڕ بوو ــ نەهات بوو ، هەڕەت ــ ترۆپكە، ێزهەرەكەت ـ ه

 (.جوانە ئەسپى تەمەن دوو سااڵنەنۆما ـ 

ەم ڕووەوە وشەکانى زمانى عەرەبى و تورکى بەكار هێنانى وشەى بیانیى: ل /2

بەکارهێناوە، بۆ نمونە لەبەکار هێنانى وشەى زمانى عەرەبیدا وشەى )خەیاڵ( 

بەکار هێناوە ، کە بەرامبەر بە )ئەندێشە(یە لە زمانى کوردیدا، ، وە لە 

، کە بەواتاى  بەکارهێنانى وشەى تورکیدا وشەى )قەرە(ى بەکار هێناوە

 ڕەنگى)ڕەش( دێت.

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى ێتێكشكانى وشە:  لەم ڕووەوە نووسەر لە ڕ  / ٣

 چەندین وشەى تێکشکاندووە وەکو :

نە ئەشکان ــ نەئەشکاند ، ئەشکەوتا ــ قرتاندنى پیتى )د( وەکو وشەکانى ) /أ

 ئەشکەوتدا ، منا ــ مندا( 
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وائەزانێ ــ وائەزانێت ، دەرچێ ــ  شەكانى )ب/ قرتاندنى پیتى )ت( وەکو و 

 دەرچێت ، ناوێرێ ـ ناوێرێت.( 

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى بەكار هێنانى پەندى پێشینان : نووس /4

بە خاسە پەندى پێشینانیش ى بەکار هێناوە وەکو ئەو پەندەى کە دەڵێت : ) 

 خاسە گوت كردە كاسە.(

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى پەناى نووسبەكار هێنانى ئیدیۆم :  /5

)بە زەوییەوە بەند نە ئەبوو.  بۆ بەکارهێناى چەندین ئیدیۆم بردووە لەوانەش 

واتا چوست و چاالك و بزێو بوو و هاتووچۆى زۆرى دەكرد، ئەو ساڵە نان 

خۆشەویست بوو . واتا  ئەو ساڵە گرانیى بوو، ئێمە بووە بووین. وات ئێمە 

ەند بووین ، زەوى بەرگەى نە ئەگرت.  و تۆزى قولیان نەئەشكان واتا دەوڵم

زۆر بە خێرایی ڕایدەكرد و نەیان ئەتوانی پێى بگەن،  لە بن سێبەرى ئەشكەوتا 

گەورە نە بووین. واتا خزم و كەس وكارمان زۆرە، و ب[كةس نین.  دامەزراو، 

ى . واتا زۆر توڕە واتا كەڵگەت چوارشانە و بە توانا، چاوى پەڕیە پشتى سەر 

ببوو، مار ومشك. واتا كەسانى چڵكاو خۆر و ماساوچی، گەنم لە سەرى زەالم 

 ئەدا. واتا زۆر بەرز بووە(.

چیرۆکێکى تر لەو چیرۆکانەى ، کە لە گۆڤارەکەدا باڵو کراوەتەوە بریتییە لە 

( ، ئەم ٧٣ــ  ٧٠: ١٩٨٧چیرۆکى ))دوو تووەکەى حاجى مەال(()حەمە سعید ، 

ەش دیسان هاوشێوەى چیرۆکەکانى تر بە زمانێکى سادە و ساکار چیرۆک

نووسراوە و دوورە لە ئاڵۆزی و نووسەر نەیتوانیووە بە زمانێکى کوردى پاراو 

گوزارشت لە بیرەکەى بکات ، بەڵکو بە زمانێک بیرەکەى گەیاندووە ، کە 

لە ڕووى پێكهاتەى زمانى گەلێک وشەى زمانى عەرەبی لە خۆ گرتووە، 

 بڕینەوە ئەم تێبینییانەى الى خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:دەر 

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە زۆر سەرکەوتوو  /1

نەبووە لە بەکار هێنانى وشەى پەتى و ڕەسەنى زمانى کورديدا و لەم ڕووەوە 

بە تەنها یەک وشەى کۆنى بەکار هێناوە ، کە ئەویش وشەى )بەشکەم( ـە ، کە 

واتاى )بەڵکو( دێت، هەرچەندە ئەم وشەیە لە ناوچەى گەرمیاندا کەم تا زۆر 

لە ئێستاشدا بەکار دەهێنرێت ، بەاڵم لە زۆربەى ناچەکانى تری کوردستاندا 

 بەزۆرى وشەى )بەڵکو( بووەتە جێگرەوەی. 

بەكار هێنانى وشەى بیانیى: نووسەر لە چیرۆکەکەیدا زۆر وشەى بیانیى   /2

زمانى عەرەبى و ئینگلیزى ، بۆ نمونە لەبەکار  اوە لەوانەش وشەکانىبەکار هێن

شهید ، مەرحەبا، جوهر ، كحل هێنانى وشەى زمانى عەرەبیدا وشەکانى وەک )

، سحرا ، هللا ، قصف، حصار، قبر ، زولم ، قبول، ، نەقڵیات ، بسم هللا ، 

لە بەکارهێنانى  (ى بەکار هێناوە، وەدەقە ، غدر ، جنازە ، ، قیامەت ، حورمەت

(ى بەکار سیم مكینە،وشەى زمانى ئینگلیزیشدا وشەکانى وەک )تراکتۆر، 

 هێناوە .

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى چەندین ێتێكشكانى وشە:  نووسەر لە ڕ  / ٣

 وشەى تێکشکاندووە وەکو :

بچێ ــ بچێت ، بهێنێ ــ بهێنێت ، چۆنى ـ  أ/ قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەكانى )

چۆنیت ، نەبێ ــ نەبێت ، بیزانى ــ بیزانیت ، بهێنێ ــ بهێنێت ، ئەتەقێ ــ ئەتەقێت ، 

 بهێڵێ ــ بهێڵێت.( 

ــ منداڵ( وەکو دەبینین ڵ تيا ــ تێیدا ، مناقرتاندنى پیتى )د( وەکو وشەکانى )  /ب

ارى فۆرمى وشەکەى کردووە و جگە ێیدا( دا بە تەواوەتى دەستک لە وشەى )ت

 لە قرتاندنى پیتى )د( پیتى )ێ(ش ى قرتاندووە .

 پ/ قرتاندنى پیتى )ک( وەکو وشەى )تۆزێ ــ تۆزێک .(

چیرۆکێکى تر لەو چیرۆکانەى ، کە لە گۆڤارەکەدا باڵوکراوەتەوە ، چیرۆکێکە 

ێوەى ، چیرۆکەکە بەهەمان ش (٨٣: ١٩٨٨کابان ،بە ناونیشانى ))گڵ و گوڵ(()

ێی ژمارەکانى ترى گۆڤارەکە بە زمانێکى زۆربەى ئەو چیۆکەکانى ترى دووتو 

سادە و ساکار داڕێژراوە و دوورە لە ئاڵۆزى، بەاڵم تا ڕادەیەکى باش پابەندى 

بەکارهێنانى وشە و زاراوەى بییانیى بووە ، و بەشێوەیەکى باش خۆى بە دوور 

لە ڕووى پێكهاتەى زمانى و گرتووە لە بەکار هێنانى وشەى زمانەکانى تر، 

 دەربڕینەوە ئەم تێبینییانەى الى خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى  /1

 كۆنى بەكار هێناوە وەكو : ) جاروبار ، ئەسپایی .(

ەم ڕووەوە تێینى ئەوە دەکرێت، کە ژمارەى ئەو بەكار هێنانى وشەى بیانیى: ل /2

وشە ناکوردییانەى ،کە نووسەر بەکارى هێناون لە ژمارە بەنچەکانى یەک 

دەستیش کەمترە و لەم الیەنەوە تەنها یەک وشەى زمانى عەرەبى بەکار هێناوە 

 )حال( ـە.، کە ئەویش وشەى 

نان بەرەو نووسین  دەکرێت ئەم دیاردەیە بە وەرچەرخانێک دابنێنن لە هەنگاو 

بە زمانى کوردى پەتى و بژارکردنى زمانى کوردى لە وشە و دەستەواژەکانى 

 زمانەکانى تر .

گەى قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى چەندین ێتێكشكانى وشە:  نووسەر لە ڕ  / ٣

 وشەى تێکشکاندووە وەکو :

وەکو لە  پیتى )ت( دانانى پێتى )د( لە جێگەى و قرتاندنى پیتى )ڕ(  أ/ البردنى 

  وشەى  )يەکدی( دە بینرێت ، کە دەبوو بگوتایە )یەکترى( نەک )یەکدی( .

 ( قرتاندنى پیتى )ك( وەکو وشەکانى ) هەندێ ــ هەندێک /ب

 پ/  قرتاندنى پیتى )ت( هەروەک لە وشەکانى )دێ ــ دێت (.

 

کە چێرۆکێکى ترە لەو چیرۆکانەى  ،( ٧١ــ ٧٠:  ١٩٨٩چیرۆکى )بناغە(( )جلیل ،

لە گۆڤارەکەدا باڵوکراوەتەوە ، ديسان بە هەمان شێوەى چیرۆکە 

باڵوکراوەکانى ترە گۆڤارەکە بە زمانێکى سادە و ساکار نووسراوەتەوە، و 

هەرچەندە نووسەر نەیتوانیوە خۆى لە بەکار هێنانى وشەى بییانیى ڕزگار 

شەى بکات، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا گرنگییەکى تەواوى داوە بە بەکار هێنانى و 

، و لە ڕووى پێكهاتەى زمانى دەربڕینەوە ئەم تێبینییانەى الى کوردى پتى

 خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى  /1

كۆنى بەكار هێناوە وەكو : )جۆش سەندن ، جم و جوڵە، مینا بەند ، هەگبە ، 

 ڵتە، داڵدە ، بەردە باز ، هاموو شۆكەر .(كونج ، كاروان ، لۆدە ، شە

بەكار هێنانى وشەى بازاڕى :  نووسەر وەکو کەسێکى ئاسایی ناو کۆمەڵگا  /2

زمانى چیرۆکەکەى تێکەڵ بە زمانى گشتى خەڵک یان زمانى بازاڕى کردووە و 

لەم الیەنەوە چەندین وشەى بەکار هێناوە وەک  وشەکانى )بابایەك ،جاران ، 

ێ.  ( ئەمەش بەهرەمەندى نووسەر پیشان ئەدات لە دواندن و هەڵپە ، مشت

سەرنج ڕاکێشانى چینە جیاوازەکانى کۆمەڵگا لە ڕێگەى بەکار هێنانى ئەو وشە 

 ە لە ژیانى ڕۆژانەیاندا بەکارى دەهێنن.و زاراوە سادانەى ، ك

ەرەڕاى ئەوەى ،کە بە كار هێنانى وشەى نوێ :  نووسەرى چیرۆکەکە س /3

باش ى داوە بە بەکار هێنانى وشەى کوردى پتى ، لەگەل ئەوشدا گرنگییەکى 
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گرنگیش داوە بە بەکار هێنانى وشە نوێ وەک وشەکانى )پارە ژمێر، خروشان ، 

 توون ــ پەست(

بەكار هێنانى وشەى بیانیى: نووسەر لە چیرۆکەکەیدا زۆر وشەى بیانیى    /4

لیزى و تورکى ، بۆ نمونە زمانى عەرەبى و ئینگ بەکار هێناوە لەوانەش وشەکانى

دیقەت ــ وردبوونەوە لە لەبەکار هێنانى وشەى زمانى عەرەبیدا وشەکانى وەک )

(ى بەکار هێناوە، وە لە بەکارهێنانى وشەى زمانى تەماشاکردنى شتێێک

ئینگلیزیشدا وشەى ) بانق ــ بانک(ى بەکار هێناوە، لە بەکارهێنانى وشەى زمانى 

 ئەفەندی( تورکى بەکار هێناوە. تورکیشدا وشەى )ئەفەنى ــ

گەى ێتێكشكانى وشە:  نووسەر ئەم چیرۆکەش هاو شێوەى ئەوانى تر لە ڕ  / 5

 قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى چەندین وشەى تێکشکاندووە وەکو :

قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەکانى ) ناکا ــ ناکات ، دەست پێ دەکا ــ دەست  /أ 

ـ ناتوانێت پێدەکات، بکا ــ بکات ، بڕوانێ  ــ بڕوانێت ،بڕوانى ــ بڕوانیت ،  ناتوانێ ـ

، بدا ــ بدات ، دەژمێرێ ــ دەژمێرێت ، بکرێ ــ بکرێت ، دەربچێ ــ دەربچێت ، دەبێ 

 ( ــ دەبێت ، بپارێزێ ــ بپارێزێت

ەس ێ ــ کەسێک ، مشتێ كقرتاندنى پیتى )ك( وەکو وشەکانى ) کاتێ ــ کاتێک ،  /ب

 یەکێک ، ڕۆژێ ــ ڕۆژێک ، بستێ ــ بستێک.(  ــ مشتێک ، یەکێ ــ

پ/  قرتاندنى پیتى )د( هەروەک لە وشەکانى )ڕۆژهەاڵتا ــ ڕۆژهەاڵتدا ، 

 لەگەلیانا ـ لە گەلیاندا ( 

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى پەناى بەكار هێنانى ئیدیۆم : نووس /٦

ئەمڕۆ رۆژ لە كام الوە  داخۆ بۆ بەکارهێناى چەندین ئیدیۆم بردووە لەوانەش ) 

هەاڵتووە. واتا سەرسۆڕمانى خۆى دەربڕیوە دەربارەی دیاردەیەك، 

، باخەڵیان گەرم  ۆر پەستەگەیشتووەتە كونە لووت. واتا ئارامى لێبڕاوە و ز 

 دەكاتەوە. واتا پارەیان ئەداتێ، دادەنیش ێ واتا شوێنى نیشتە بوونیەتى.(

 

رەکەدا چیرۆکێکە بە ناو نیشانى ))پاش کۆتا نمونەى چیرۆکى وەرگیراو لە گۆڤا

ەربڕینى ئەم چیرۆکەش بە هەمان وە، زمانى د(  ٦٢ــ  ٦١: ١٩٩٠مردن(( )ڕەزا ،

شێوەى چیرۆکەکانى تر سادە و ساکارە ، بەاڵم ئەوندە هەی ، کە نووسەر 

هەوڵى خۆى داوە لە بەکار هێنانى زۆرترین وشەى کوردى پەتى و کەمترین 

لە ڕووى پێكهاتەى زمانى دەربڕینەوە ئەم تێبینییانەى الى  وشەى بییانى، و 

 خوارەوەى تێدا بە دیدەكرێت:

لە ڕووى بەكارهێنانى وشەى كۆنەوە نووسەرى چیرۆكەكە چەندین وشەى  /1

كۆنى بەكار هێناوە وەكو : )قیت ، شۆڕ بوومەوە ، ، داكوتان ، السەنگ ، شڕو 

 شپڕى ، هەڵبزركاو ، مشت بوو ــ پڕبوو .( 

بەكار هێنانى وشەى بیانیى: نووسەر لە چیرۆکەکەیدا بەکەمى وشەى بیانیى  /2

، بۆ نمونە لەبەکار هێنانى وشەى زمانى عەرەبیدا وشەکانى وەک بەکار هێناوە 

، وە لە بەکارهێنانى وشەى زمانى ئینگلیزیشدا لەقتە ــ لقطة، قطرة، قدر( )

 وشەى ) مایکرۆفۆن ، فلم (ى بەکار هێناوە.

بەكار هێنانى وشەى بازاڕى :  نووسەر وەکو کەسێکى ئاسایی ناو کۆمەڵگا /٣

زمانى چیرۆکەکەى تێکەڵ بە زمانى گشتى خەڵک یان زمانى بازاڕى کردووە و 

لەم الیەنەوە وشەیەکى وەک )تەنگپێهەڵچنین(ى بەکار هێناوە ئەمەش 

ڵگا نووسەر ويستوويەتى زیاتر لە چینێکى کۆمە ەرخەرى ئەو ڕاستییە، کەد

 بدوێنێت . 

گەى ێتێكشكانى وشە:  نووسەر ئەم چیرۆکەش هاو شێوەى ئەوانى تر لە ڕ  / 4

 قرتاندنى )پیت(ەوە فۆرمى چەندین وشەى تێکشکاندووە وەکو :

قرتاندنى پیتى )ت( وەکو وشەکانى ) دەحەپەس ێ ــ دەحەپەسێت ، دەگرێ ــ  /أ 

، دەبیس ێ ــ دەبیسێت ،  دەبینێ ــ دەبینێت دەگرێت ،  ڕادەگرێ ــ ڕادەگرێت ،

 ( ەوێ ــ نامەوێت ، بناسێنێ ــ بناسێنێت .نام

 قرتاندنى پیتى )ئـ( وەک ) لەوەى تریان ــ لە ئەوەى تریان( /ب

پ/  تێکدانى ڕۆنانى وشە : لەم ڕووەوە نووسەر ڕۆنانى چەند وشەیەکى تێکداوە 

ێدێڵێ ــ وەک وشەکانى ) لەویکە ــ لەوەى دیکە ، دێنێتە ــ دەهێنێتە ، ج

 جێدەهێڵێت.( 

ەر بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەربڕینەکەى پەناى بەكار هێنانى ئیدیۆم : نووس /5

) چەند هەنگاوێك لە دایك بۆ بەکارهێناى چەندین ئیدیۆم بردووە لەوانەش 

بوون. بە واتاى ئەوەى چەند هەنگاوێك چووە پێشەوە ، خەمگینى  خۆیان ... 

كانەوە بتەكێنن. واتا لە ڕێگەى دەزگاكانیان بەسەر مایكرۆفۆنە

 بڵندكۆكانەوەى خەم و پەژارەى خۆیان دەرببڕن.( 

 

 ئەنجام :

ە ئەنجامى ئەم توێژینەوەیەدا توانیمان بگەین بە ئەم ئەنجامانەى الى ل

 خوارەوە :

سەرجەم ئەو چیرۆکانەى، کە وەکو نمونە وەرگیراون بە زمانێکى سادە و  /١

ویستدا نین ، بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنى ئەو ساکار نووسراون و لە ئاستى پێ

 سەردەمە کەم تا زۆر خزمەتیان بە ئەدەبیاتى کوردی کردووە.

لەو چیرۆکانەى ، کە وەکو نمونە وەرگیراون زۆر بە کەمى وشە و  /٢

 دەستەواژەى نوێ بەکار هاتووە.

هەموو ئەو چیرۆکانەى ، کە باسمان لێوە کردوون بەدەر نین لە بەکار  /٣

 ى وشەى بییانیى.هێنان

نووسەرى هەندێ لە چیرۆکەکان بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەقى چیرۆکەکانیان  /٤

 پەنایان بردووە بۆ بەکار هێنانى پەندى پێشینان.

نووسەرى هەندێ لە چیرۆکەکان بۆ ڕازاندنەوەى زمانى دەقى  /٥ 

 چیرۆکەکانیان پەنایان بردووە بۆ بەکار هێنانى ئیدیۆم.

 گێڕانەوەکان کالسیکانەن. شێواز و زمانى /٦

 لە ئاستى مۆرفۆلۆژیدا لە هەموو چیرۆکەکاندا تێکشکانى وشە دەبینرێت. /٧

 

 لیستى سەرچاوەكان :

 ێبەکان :ـــ كت

ئەوڕەحمانی حاجی مارف : نووسینى کوردی بە ئەلفوبێى عەرەبی، لە  /١

چاپکراوەکانى ئەمیندارێتى گشتى ڕۆشنبیرى و الوانى ناوچەى کوردستان، 

 . ١٩٨٦چاپخانەى عالء، بغداد،

هۆراس: هونەری شیعر، وەرگێڕانى : )حمید عزیز( ، چاپخانەى )الزمان(  /٢

 ، ١٩٧٩بغداد،

 ـــ  گۆڤارەکان:

( ى تەشرینى 1: قەندیل ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان،  ژمارە )گۆرانئەژى  /١

 ( .1982یەكەمى ساڵى )
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( ى 27ى كاروان ، ژمارە )جلیل کاکە وەیس : كوێرە ڕێ ــ چیرۆك،گۆڤار  /2

 ( .1984كانونى یەكەمى ساڵى )

( ى 71جلیل محمد شريف : بناغە ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان، ژمارە )  /3

 (.1989كانونى دووەمى ساڵى )

حمە سعيد حمە كريم: دوو تووەكەى حاجى مەال ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان  /4

 ( .1987(ى ئابى ساڵى )58، ژمارە )

( 84گوڵ بەرزنجی : پاش مردن ــ چیرۆك ، گۆڤارى كاروان ژمارە ) ڕەزا سید /5

 ( .1990ى ئازارى ساڵى )

( ى تشرینى 49سالم مەنمى : زۆراب ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان ، ژمارە ) /6

 ( .1986یەكەمى ساڵى )

( ى 34سلیم رشید صالح : كارەكەر ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان  ژمارە ) /7

 ( .1985)تەموزى  ساڵى 

( ى شوباتى ساڵى 5سۆران محوی : گوربە ــ چیرۆك، گۆڤارى كاروان، ژمارە ) /8

(1983. ) 

( 63كابان امین بكر چاوشین  : گڵ و گۆڵ ــ چیرۆك ،گۆڤارى كاروان ، ژمارە )  /9

 ( .1988ى ئازار و نیسانى ساڵى )

 ـــ نامەى ئەکادیمى : 

وانینى شاعیرانى کوردا ، کرمانجى دیلمان قادر احمد : چەمکى داهێنان لە تێڕ

( ، نامەى ماستەر ، زانکۆى سلێمانى ، کۆلێجى زمان ، ١٩٧٠ــ  ١٩٢٠خواروو )

 .٢٠١٧بەش ى زمانى کوردی، 

 امللخص :

تعد اللغة أحدى العناصر الرئيسة املكونة للنص الشعري التي ال يمكن 

األديب بأسلوب لألديب اإلستغناء عنها عند كتابة أي نص أدبي، لذا يهتم 

تعبیره اللغوي بأستمرار ، بهدف املحافظة على لغته األدبية و بث روح الخلود 

فيها. وفي تلك املحاولة فإن األديب أحیانا )سواء بوعي أو بغیر وعي( یلعب 

بمکونات الکلمة أو املفردة، وقد يستعمل املفردات القديمة أو الحدیثة أو 

في لغات غیر لغته، و لغرض تزیین لغته  یلجأ ألستعمال املفردات املوجودة

األدبیة أحیانا یقوم یتضمین األمثال والحكم، أو یقوم بأستعمال التعابیر 

(. لذا في هذا البحث نحاول تسليط الضوء على مكونات idiomالخاصة )

اللغوية لنصوص القصصية التي تم نشرها في مجلة )كاروان( لفترة من سنة 

 نة قمنا بدراسة قصة واحدة كالعينة.( و لكل س1990ــ  1982)

 

Abstract 

Language is considered one of the essential factors of the 

poetic text which that the poet can not disregard while 

writing a literary text. Thus, the poet always cares about 

the style of his language to preserve his literary language 

and its glory. In his attempt, he sometimes (consciously or 

unconsciously) deals with the components of the words or 

the vocabulary and he might use the classical or the 

modern terms or he uses the words of the other languages 

rather than his. The poet might sometimes include idioms 

or proverbs to beautify his literary language. The 

researchers try to shed light on the linguistic components 

of the stories published in (karwan) magazine from (1982-

1990) and for each year a story has been studied as a 

sample.                                                     

 

  


