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طشيٍطٌ بٍضاسَكاٌٌ كُلَّىسٍ لُ ٌاطًين سِؤٌاُ و ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسديذا
ئًرباًِي ئُمحُد وىسادٍ

1

ثىختُ
ئًُ وتاسَ باس لُوَ دَكات كُ بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍ ئُبًَت لُ ُِوىو صاسَكاٌٌ كىسدٍ كُ يُك لُواُ لكٌ
كُهلىسيًُ ،طىود وَسبطريدسيَت .لُبُس ئُوٍَ كُهلىسٍ وَك ُِوىو صاسَكاٌٌتشٍ كىسدٍ و صواٌُكاٌٌ جًّاُ تىاٌايٌ بًَُِض و
بُثًيت ُِيُ بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ .ئًُ وتاسَ سِؤٌاٌٌ ٌُِذٍَ وشٍُ طُسِووطٌ وَك ًَِالٌُ و خُوطُ ئُخاتُ سِوو كُ
ياسوُتٌدَسٍ تىيَزَسَ بؤ باشرت ٌاطني و ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍُِ .سوَِا لًُ وتاسَدا سِؤٌاٌٌ كؤوُلًََك وشٍُ باو لُ
صاسٍ ثًَىَس يا ئظتاٌذاسٍ كىسدٍ ششؤظُئُكشيَت كُ طُسضاوَكُياُ صاسٍ كُهلىسيًُ بؤ منىوٌُ صاٌظت ،تىاٌظت ،خىاطت،
كمكُواٌُ ،باص لُ قىواسباص ،ك ؤتشباص ،طًاٌباص ،طُسباص و  . ...ئُوُ طُملًٍَُسٍ ئُوَيُ كُ صاسٍ كُهلىسٍ لُ كشواجنٌ ٌاوَسِاطت و
صاسٍ ثًىََس يا ئظتاٌذاسدٍ كىسدٍدا ئُسكٌ ضاالكٌ ُِيُ و ئُبًَت بُسدَواً بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ثًىََس يا ئظتاٌذاسدٍ كىسدٍ لُ
كُهلىسٍ طىود وَسبطريدسيَتٌ .ىوطُس ئاوارَ بُوَط ئُكات كُ طُسضاوَيُكٌتشٍ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ثًَىَس يا ئظتاٌذاسٍ كىسدٍ
ئُو ثشوطُ وشُطاصيًُ ِاوبُشاٌٍُ كىسدٍ و فاسطًًُ كُ ٌُِذٍَ كُس الياُ وايُ طُس بُ فاسطًًُ و ٌابًَت طىودٍ لًَىَسبطشيَ.
وشُطُسَكًًُكاُ :كُلَّىسٍ ،وشُطاصٍ ،صواٌٌ كىسدٍ ،صاسٍ ثًَىَس

-1طُسَتا
دوو خالٌَ طُسَكٌ يا باشرت وايُ بًَزيَ دوو تايبُمتٌُذٍ صواُ بىوَتُ ِؤٍ ئُوٍَ كُ وشؤظ بتىاًٌَت بُ ئاطاٌٌ صاسيَك
ياُ صواًٌَك ثُسوَسدَ بكات تاسِادَيُ كُ ئُو صاس ياُ صواٌُ بكشيَت بُ صاس يا صواًٌَكٌ ئظتاٌذاسد .ئُو دوو تايبُمتٌُذيًُ
بشيتني لُ :سِيَكُوتَ ياُ دلَدىاصٍ بىوٌٌ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط (وَكىو ًَِىا) و واتا لُ صواٌذا و طؤسِاٌٌ صواُ .ئُوشِؤ
صواٌُاطاُ بُطصيت بُ ئًُ باوَسَِ طُيصتىوُ كُ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط و واتا لُ صواُدا ثًَىٌَذيُكٌ دلَدىاصٍ يا
سِيَكُوتٍُ .بُ ثًَضُواٌٍُ ئُوٍَ كُ طشوشتطُساياُ الياُ وابىو كُ ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ دٌَط و واتا بُ شًَىَيُكٌ طشوشيت
داسِيَزساوَ .واتُ ِؤكاسطُلٌ طشوشيت بىوَتُ ِؤٍ ئُوٍَ كُ بؤ منىوٌُ لُ كىسدٍدا بُ سِووَكًَكٌ بُسص و طُلَاداس و
ٌُِذيَجاس بُسداس ،ئًَزُ «داس» .بٍُواٍ طؤسِاٌٌ صواُ تايبُمتٌُذٍ يُكًُ واتُ دلَدىاصٍبىوُ و سِيَكُوتَ بىوٌٌ ثًَىٌَذٍ
ًٌَىاُ دٌَط و واتايُ .سِاطتُ صواُ لُ بُس طؤسِاٌكاسٍ كؤوُلَطا و ثًَذاويظتًًُكاٌٌ و ِاتين بري و شت و وُكٌ ٌىٍَ و ...

 . 1دوكتىساٍ صواٌُاطٌ و واوؤطتاٍ صواٌٌ ئًٍطمًضٍ لُ ديىاٌذَسَ ،ثاسيَضطاٍ كىسدطتاُ ،ئًَشاُ.
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دَطؤسِدسيَت .بُلَاً ئُطُس سِؤٌاٌٌ صواُ دلَدىاصٍ و سِيَكُوتَ ٌُبىوبايُت و لُ طُس بٍُواٍ طشوشت بىوبايُت بُ ئاطاٌٌ لُ
صواٌذا طؤسِاُ ضٌَ ٌُدَبىو.
ُِس ئُو تايبُمتٌُذيًُ ،صواٌُاطاٌٌ بُ ئُو باوَسَِ طُياٌذووَ كُ ثمُ و بايُخٌ ًِض صواًٌَك ،صياتش و باٌرت لُ
صواًٌَكٌتش ًٌُ و ئُو ثمُ و ثًَطُ كؤوُلَايُتًًُ جًاواصيًاٌٍُ دَخشيَتُ ثاهَ صواٌُكاُِ ،ؤكاسطُلٌ ٌاصواٌٌ وَكىو
دَطُلَاتٌ ُِيُ ٌُ ِؤكاسطُلٌ صواٌٌ.
ئًُ وتاسَ باس لُوَ دَكات كُ بؤ ثُسوَسدَكشدُ و ٌاطًين سِؤٌاٌٌ صواٌٌ كىسدٍ دَبًَت لُ صاسَكاٌٌ صواٌٌ كىسدٍ كُ
يُك لُواٌُ كُهلىسيًُ طىود وَسبطريدسيَتُِ .سوَِا كُ ئًَظتاط لُ صاسٍ كىسدٍ ٌاوَسِاطتدا ٌُِذيَكٌ صؤس وشٍُ كىسدٍ
كُلَّىسٍ بُسضاو دَكُويَت كُ الٌٌ كًُ بؤ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ سِووُ ًٌُ ئايا ئُو وشاٌُ بُ خىاطت و ئاسَصوو ضىوٌُتُ
ٌاو كىسدٍ ٌاوَسِاطتُوَ يا بُ ُِلَكُوت و بُ شًَىٍَ ٌاسِاطتُوخؤ .ئًُ وتاسَ سِؤٌاٌٌ ئُو وشُ كُهلىسيًاٌُ ششؤظُدَكات.
دياسَ ئًُ وتاسَ بُشًَىٍَ داياكشؤٌٌ ًٌُ كُ باس لُ كات و ِؤكاسَكاٌٌ ِاتين ئُو وشاٌُ لُ كُهلىسيًُوَ بؤ ٌاو
طؤساٌٌ بكات ،بُلَكىو بُ شًَىٍَ طًٍكشؤٌٌ سؤٌاٌٌ ئُو وشاٌُ شًكاسٍ دَكات.
-2ثًَطٍُ كُهلىسٍ لُ ٌاو ثؤلنيبٌُذٍ صاسَكاٌٌ كىسدٍدا
سِاطتتتًًُكٍُ ئُوَيتتُ كتتُ ئتتُو ثتتؤلنيبٌُذيًاٌتتٍُ لتتُ صاسَكتتاٌٌ صوتتاٌٌ كتتىسدٍ بُدَطتتتُوَ دساوُ صؤس لتتُ يتتُكرت
جًتتاواصُ .بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس ئتتًُ جًاواصيًاٌتتُ الٌتتٌ كتًُ دوو ِؤكتاسٍ ُِيتتُ :يُكتًُ ئتتُوٍَ كتُ لتتُ بتتُس ئتتالؤصٍ
ديتتاسدٍَ صوتتاُ تتتا ئًَظتتتا بتتُ سِاطتتيت كُوشتتُُ و طتتٍىوسٍ ًٌَتتىاُ صاس و صوتتاُ بتتُ وسدٍ ديتتاسٍ ٌتتُكشاوَ (اليٍتتض،
 .)25-7:1981دووِتتًُ ِؤكتتاس ،بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس ،ئُوَيتتُ كتتُ صاسَكتتاٌٌ صوتتاٌٌ كتتىسدٍ بتتُ وسدٍ لتتُ طتتُس
بٍتتُواٍ ثتتؤلنيٌاطتتٌ 2تىيَزيٍتتُوَياُ لتتُ طتتُس ٌتتُكشاوَ .لتتُ دسيَتتزَدا ضتتٌُذ بؤضتتىوُ لتتُ طتتُس ثتتؤلنيبٌُتتذٍ صوتتاٌٌ
كىسدٍ دَخشيَتُ سِوو تا شىيَين كُهلىسٍ لُ ٌاو صواٌٌ كىسدٍدا دياسٍ بكشيَت.
ت تُوفًتتل وَِ تيب ( ٌ )1929تُ ت تًٌُتتا ط تؤساٌٌ و صاصا ب تُلَك تىو لتتىسٍِ و ب تُختً تاسيض ب تُ ك تىسدٍ ئ تُصاًٌَتتت و صوتتاٌٌ
كىسدٍ بًُ شًَىٍَ خصتتٍُ ( )1دابتُط ئتُكتات .ئتُطتُسضتٌ سِواٌطتُطتُلتٌ جًتاواصتشيض طتُبتاسَت بتُ شتًَىٍَ ثتؤلني
كشدٌتتٌ صوتتاٌٌ ك تىسدٍ ُِي تُ ،ئ تًُ ب تُش تُ ل تُ باط تُكتتُوتتاُ ب تُ سِواٌطتتٍُ صواٌٍاط تًَكٌ ٌتتاكىسد كؤتتتايٌ ديَ تٍني .د.ُ .
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وُكٍضٍ ُِس وَك وَهبتٌ طتؤساٌٌ و صاصا و ِتُوساوتٌ و تتًٌُتا لتُكتٌ طتُس بتُ صوتاٌٌ كتىسدٍ ئتُصاًٌَتت ٌتُ لتىسٍِ .بؤيتُ
صواٌٌ كىسدٍ بُ شًَىٍَ خصتٍُ ( )2دابُط ئُكات (يىطىثؤظا.)2005:14 ،
ب تُ ب تشِواٍ ٌىوطتتُسٍ ئتتًُ وتتتاسَ تتتا ئ تُو كات تٍُ ب تُ وسدٍ ل تُ ِتتُوتتىو صاسَكتتاُ ٌ تُكؤلًٍَ تُوَ و ب تُ ش تًَىٍَ صاٌظتتيت و
ل تُط تُس بٍ تُوتتاٍ ثتتؤلًٌََاطتتٌ كتتاس ل تُط تُس ئ تًُ صاساٌ تُ ٌ تُك تُيتتَ ٌتتاتىاٌني ،ب تُ دلًٍَايً تُوَ ئ تًُ ث تؤلجَكشدٌاٌ تُ
قُبىوهَ بكُيتَ .ئتًُ ِتُوتىو بتريوسِا جًتاواصَ لتُ بتُس ئتُوَيتُ كتُ ثتؤلني بتٌُذيًتُكاًٌتاُ يتا الٌتٌ كتًُ بتُشتًَكًاُ
بٍُواٍ صاٌظيت ًًٌُ.
رووسوو

ًٌَىَ ساطت

خىاسوو

بايُ صيذٍ
ُِكاسٍ
باديٍاٌٌ

دياسبُكش
بؤتاُ
رٌَطاس

وىكشٍ

طؤساُ

ئُسدَالُ
(ُِوساوٌ)

طمًَىاٌٌ

(طؤساُ)
كشواشاُ
لُك

صٌَطٌُُ

صاصا

خصتٍُ ( :)2دابُط كشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ بُ ثًٌَ د .ُ .وُ كٍضٍ ()1929

دَبتتتري وىقتتتُددًَ (ٌُ )}2013{1392تتتتًٌُا لتتتُكٌ بتتتُلَكىو ِتتتُوساوًض بتتتُ كتتتىسدٍ ٌاصاًٌَتتتت .شتتتاياٌٌ ئاوتتتارَ
كشدٌتتتُ كتتتُ تىيَزيٍتتتٍُ طتتتُسَتايٌ ٌىوطتتتُس ًٌصتتتاُ دَدات و ئُوتتتُ ئُطتتتُملًًٍَت كتتتُ صاسٍ طُسِووطتتتًض ،كتتتُ لتتتُ
ثاسيَضطتتتاٍ طتتتٍُ ئتتتاخًَىَسٍ ُِيتتتُ ،طتتتُس بتتتُ لكتتتٌ كتتتُهلىسٍ صوتتتاٌٌ كىسديًتتتُ .بتتتُلَاً ٌُِتتتذٍَ لتتتُ ٌىوطتتتُساُ و
ثًٍَتتىوسبُدَطتتتاٌٌ ئتتًُ بتتَصاسَ كتتُ ٌىوطتتُس ثًَىٌَتتذٍ سِاطتتتُوخؤٍ لتتُ تتتُكًاٌا ُِيتتُ لُطتتُس ئتتُو بتتاَسَِ ٌتتني.
ضتتىٌكىو بتتُ بؤضتتىوٌٌ ئتتُواُ بتتَصاسٍ طُسِووطتتٌ ٌُِتتذٍَ جًتتاواصٍ لُطتتُهَ كتتُهلىسٍ ُِيتتُ .بتتُ بؤضتتىوٌٌ ٌىوطتتُس
سِاطتتتُ كتتُ ٌُِتتذ ٍَ اليتتٌٌُ طُسِووطتتٌ وَكتتىو طتتؤساٌٌ وايتتُ بتتُلَاً ِاوبُشتتًُكٌ صؤسٍ لُطتتُ َه كتتُهلىسٍ ُِيتتُ.
شتتاياٌٌ ئاوارَيتتُ كتتُ لتتُ ٌاوضتتٍُ ُِوشتتاسٍ طتتُس بتتُ شتتاسَكاٌٌ تًكتتا و طتتايَقتتُلَا لتتُ ثاسيَضطتتاٍ وسوتتٌَ
ئاخًَىَساٌٌ كُهلىسٍ ُِيُ كُ صؤسيٍٍُ صؤسياُ ئًَظتا بُ طؤساٌٌ ُِوشاسٍ ئُثُيعَ.
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 -3ثًَصًٍاًٌَك بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ
بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس صواٌٌ كىسدٍ بُبٌَ طىود وَسطشتَ لُ صاسَكاٌٌ خؤٍ ُِسطًض ٌاتىاًٌَت بُباشٌ ثُسوَسدَ بكشيَت.
ٌُتًٌُا ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ بُلَكىو ٌاطًين ٌُِذٍَ اليٌٌُ لًَمًَصٌ لُ ُِوىو ئاطتُكاٌذا بُتايبُتٌ ئاطيت
وشُطاصٍدا ثًَىيظيت بُ شًكاسٍ و ششؤظٍُ وسدٍ صاسَكاٌٌ صواٌٌ كىسدٍ ُِيُ .كُ وايُ ُِوىو صاسَكاٌٌ كىسدٍ دَبًَت بُ
وسدٍ تىيَزيٍُوَياُ لُطُس بكشيَت.
بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس دووُِوني طُسضاوَ بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صواٌٌ كىسدٍ ئُو ثشؤطُ وشُطاصيًاٌُيُ كُ لُ صواٌٌ
كىسدٍ و فاسطٌدا ِاوبُشَ .ضىٌكىو صواٌٌ فاسطٌ وَكىو ٌضيكرتيَ صواٌٌ ئظتاٌذاسدكشاو بُ كىسدٍ ٌُِذيَكٌ صؤس وشٍُ
لُ طُس ئُو ثشؤطُ وشُطاصيًاٌُ ضٌَكشدووَ كُ لُتُك صواٌٌ كىسدٍدا ِاوبُشَ .بُ واتايُكٌتش صواٌٌ فاسطٌ ٌُِذيَك
ثشؤطٍُ وشُطاصٍ ُِيُ كُ بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس داسايٌ و ومَكٌ ِاوبُشٌ صواٌٌ كىسديصُ .لُ بُس ئُوٍَ كؤوُلًَكٌ صؤس
وشُ لُ صواٌٌ كىسدٍدا دَبًٍشيَت كُ لُ طُس ئُو ثشؤطاٌُ طاصكشاوُ .كُ وايُ صواٌٌ كىسدٍ دَتىاًٌَت دواٍ تىيَزيٍُوٍَ
صاسَكاٌٌ خؤٍ و بُ ئُطُسٍ ٌُبىوٌٌ ئُو ثشؤطُ و وشُ و تايبُمتٌُذيًاٌُ لُ صاسَكاٌٌ صواٌٌ كىسدٍدا ،لُ ثشؤطُ
ِاوبُشُكاٌٌ خؤٍ لُتُك صواٌٌ فاسطٌدا طىود وَسبطشيَت.
لُ دسيَزَدا سِؤٌاٌٌ ضُُ منىوٌُ لُ بَصاسَكاٌٌ كُهلىسٍ دَخشيَتُ سِوو كُ سِؤٌاٌٌ لًَمٌَ ٌُِذٍَ وشٍُ صواٌٌ كىسدٍ
سِووُ دَكاتُوَ .بُ بؤضىوٌٌ وُطعىود حمُممُد ( )2011وشٍُ «ًَِالٌُ» لُبٍُسَِتدا ًَِك الٌُ بىوَ ،بُ واتاٍ شىيَين
ًَِك .بُ بؤضىوٌٌ ئُو ًَِك لُطُهَ  eggخضوُ و ًَِمكُط لُ طُهَ  .yolkبُآلً ٌىوطُس لُ كاتٌ تىيَزيٍُوَ لُ طُس
صاسٍ طُسِووطٌ لُ ٌاوضٍُ بًجاس بُ ئًُ دَطكُوتُ طُيصت كُ «ًَِالٌُ» لُ وشٍُ «خايالٌُ»وَ طرياوَ .بُلَطٍُ
ثًَىيظت بؤ ئًُ بؤضىوٌُ ئُوَيُ كُ لُ صواٌُ ئًَشاًًٌُكاٌذا منىوٌٍُ فشاواُ بُسضاو دَكُويَت كُ لُواٌذا دٌَطُكاٌٌ خ
و ه جًَطؤسِكًًَاُ كشدووَ يا دَ ٌطٌ ه لُ ٌاو ضىوَ .خصتٍُ (ٌُِ )3ذٍَ منىوٌٍُ لُ خؤ طشتىوَ .ئًُ صاًٌاسياٌُ ئاوارَ
بَُوَ دَكات كُ دٌَطٌ ه لُ ًَِالٌُدا خ بىوَ و لُ بٍُسِتذا ئًُ وشُ بُ شًَىَ خايالٌُ يا خاالٌُ طؤكشاوَ و دٌَطٌ «ا» لُ
خادا بىوَ بُ ٍَ كُ ئًُ دٌَططؤسكًًَُط صؤس باوَ.
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بُ سِووٌٌ ئاوارَ بًُ خالَُط بكًُ كُ وُبُطيت ٌىوطُس ئُوَ ًٌُ كُ بؤ منىوٌُ «ُِس»ٍ ُِوساوٌ لُ «خُس»ٍ
فاسطًًُوَ طرياوَ يا «ِىيٍك»ٍ طُسِووطٌ لُ بٍُسَِتذا «خىٌُك»ٍ فاسطٌ بىوَُِ .س وَِا طُباسَت بُ منىوٌُكاٌٌتش،
ٌىوطُس لُ طُس ئُو بؤضىوٌُ ًٌُ كُ صواًٌَك يا صاسيَك لُ صواًٌَك يا صاسيَكٌتشَوَ طُسضاوٍَ طشتىوَ .بُلَكىو تًٌُا بُ
ثًَىٌَذٍ ًٌَىاُ ئُو دٌَططؤسِكًًَُ ئاوارَ دَكات و لُ طُس ئُوٍَ كُ كاوٌ لُ كاوٌ طرياوَ ًِض بؤضىوًٌَكٌ ًٌُ.
دٌَطٌ خ

خشِط

خُوري

خُس

خُصووسَ

خُطىو

خىٌُك

خُس

خشس

خىاص

خًض

خىاسدُ

صاس/صواُ

طُسِووطٌ

فاسطٌ

طؤساٌٌ

طؤساٌٌ

طؤساٌٌ

فاسطٌ

فاسطٌ

فاسطٌ

كُهلىسٍ

فاسطٌ

طؤساٌٌ

دٌَطٌ ه

ُِسِط

ُِويش ُِس

ُِطىوسَ

ُِطىو

ِىيٍك

ُِس

ِشض

واص

ًِض

واسدٍَ

صاس/صواُ

طٍُيٌ

ُِوساوٌ

ُِوساوٌ

طُسِووطٌ

ُِوساوٌ

باديين

طؤساٌٌ

لُكٌ

ُِوسساوٌ

طؤساٌٌ

لُيالخٌ

بُلىوضٌ

خصتٍُ ( :)3جًَطؤسكًٌَ دٌَطُكاٌٌ ه و خ لُ صواٌُ ئًَشاًًٌُكاٌذا

ُِس لُ طُس ئًُ بٍُوايُ وشٍُ «واص» لُ طؤساٌٌدا «خىاصٍ» كُهلىسٍ (سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ خىاطنت) كُ لُودا دٌَطٌ خ لُ
ٌاو ضىوَ.
بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس و لُ طُس بٍُواٍ ئًُ بؤضىوٌُ وشٍُ «ًَِض» و «خًض» ثًَىٌَذيًاُ ُِيُ .لُ لُكٌدا كاتًَكُ
طُسَكًاٌُ بمًَََ ُِطتُ ،دبًَزُ (ًِض بطشَ) و لُ فاسطٌدا دبًَزُ «بشخًض» (بُسخًض» .لُ ئاكاًدا ًِض بُ طؤسِاٌٌ
واتاكٍُ ئُوشِؤ لُ كشواجنٌ ٌاوَسِاطتدا بُواتاٍ وصَ و  ...بُكاسدَبشيَت.
منىوٌُيُكٌتش كُ ئُتىاٌني لُ بَصاسٍ طُسِووطٌ بؤ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ ئظتاٌذاسدٍ كىسدٍ طىودٍ لٌَوَسبطشيَ
وشٍُ «خُوطُ»ٍ طُسِووطًُ .بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس و بُ ثًٌَ ثشؤطٍُ وشُطاصٍ بُ ثاشطشٍ -طُ ،باشرتيَ وشُ بؤ
دَسبشِيين شىيَين خُوتَ وشٍُ «خُوطُ»يُ .سٌَِطُ خًَشا ئُو تًَبًًًٍُ بًَتُ ئاساوَ كُ ئُو وشُ لُ فاسطًًُوَ طرياوَ و
ٌابًَت لُ كىسدٍدا طىودٍ لٌَ وَسبطشيَ .بُلَاً سِاطتًُكٍُ ئُوَيُ كُ ثشؤطٍُ وشُطاصٍ بُ ثاشطشٍ -طُ لُ كىسدٍدا كُ
لُودا -طُ بُ سَِطٌ ٌاسِابشدوو يا ضاوط 3يا ٌاوَوَ دَلكًَت صؤس ضاالكُ (خىاسدٌطُ ،شىشتٍطُ ،ريٍطُ ،خىيٍَذٌطُ،

.شاياٌٌ بُ بريًٍَِاٌُوَيُ كُ «ضاوط» جؤسيَك ٌاوَ.

3
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وُلُواٌطُ ،ثشططُ و  .) ...ئًُ ثشؤطُ لُ ًَِمَكاسٍ ()1دا ئُبًٍشيَت .لُ بريواُ ٌُضًَت كُ ئُتىاٌني«خُو» وَكىو سَِطٌ
وشٍُ داسيَزساوٍ «خُوطُ» ًُِ ،وَكىو ٌاو و ًُِ وَكىو سَِطٌ ٌاسِبشدووٍ خُوتَ لُ بُسضاو بطشيَ.
ًَِمَكاسٍ ( :)1سَِطٌ ٌاسِابشدوو  /ضاوط ٌ /او  +ثاشطشٍ -طُ ← ٌاوٍ شىيََ
لُ اليُكٌتشيصُوَ ثاشطشٍ -طُ لُ صواٌٌ فاسطٌدا تًٌُا لُ دَقٌ ئُدَبٌدا بُس ضاو دَ كُويَت و لُ صواٌٌ
ئظتاٌذاسٍ فاسطٌدا ئًُ ثاشطشَ بُ شًَىٍَ «-طاه»َ .لُ ُِوىوٍ ئُواٌُ طشيٍطرت ئُوَيُ كُ ُِسوا كُ ثًَصرت ئاوارَ كشا
وشٍُ «خُوطُ» لُ صاسٍ طُسِووطٌدا بُكاسدَبشيَت.
ثاشطشٍ ٌ-ذَ لُ صواٌٌ فاسطًذا بُ صؤسٍ و لُ صواٌٌ كىسديصذا بُشًَىٍَ «سَِطٌ ٌاسِابشدووٌ/او  +ثاشطشٍ ٌ-ذَ» لُ
ٌُِذٍَ وشُ وَكىو كىشٍذَ ،دسٌِذَ ،بالٍَذَ ،شُسوٌُذَ بُكاس دَبشيَت .ئًُ وشاٌُ ًٌصاٌذَسٍ ئُوَُ كُ ئًُ ثشؤطٍُ
وشُطاصيًُ تايبُت بُ صواٌٌ فاسطٌ ًٌُ و لُ كىسديضدا دَتىاٌني طىودٍ لٌَ وَسبطشيَ .لُ طُس ئًُ بٍُوايُ و لُ طُس
كاسٍ طادٍَ «سِاٌني»ٍ كُهلىسٍ صواٌٌ كىسدٍ دَتىاًٌَت لُ بشٍ وشٍُ «طايل»« ،سِاٌٍذَ» بُ كاس بًًٍََّت .سٌَِطُ
كُطاًٌَك واٍ بؤ بضَ كُ ئًُ وشُ فاسطًًُ بُلَاً دَبًَت بىتشيَت كُ ئًُ وشُ لُ فاسطًذا لُ «ساٌذَُ»َوَ طرياوَ ٌُ لُ
«سِاٌني»َوَ و ُِس وَِا لُ فاسطًذا «سِاٌٍذَ»ٍ كىسدٍ بُ شًَىٍَ «ساٌٌُذٍَ» طؤدَكشيَت .دياسَ ئًُ خالَُط شاياٌٌ
ئاوارَ ثًَكشدٌُ كُ طُسَكىاُ بًَت يا طُسَكىاُ ٌُبًَت فاسطٌ و كىسدٍ خالٌَ ِاوبُشًاُ فشاواُ و بُسضاوَ.

 -4سؤٌاٌٌ ٌُِذٍَ وشٍُ كُهلىسٍ لُ كشواجنٌٌاوَسِاطت/طؤساٌٌدا
لًُ بُشُ لُ وتاسَكُدا كؤوُلًََك وشٍُ كُهلىسٍِ ئُخشيَتُ سِوو كُ لُ صاسٍ ئظتاٌذاسٍ كىسدٍدا بُسضاوئُكُوُ .بُشًَك
لًُ وشُطُلُ شًكاسٍ ئُكشيََ و بُ ِؤكاسٍ كُهلىسٍ بىوًٌاُ ئاوارَ ئُكشيَت.

 -1-4سَِطٌ سِابشدووٍ كاسَكاٌٌ تىاٌظنت ،صاٌظنت ،خىاطنت
لُ صواٌٌ فاسطٌدا سَِطٌ سِابشدووٍ كاس وَكىو ٌاو بُ كاسديَت و ئًُ دياسدَيُ لُ كىسديضدا بُسضاو دَكُويَت ،بؤ
منىوٌُ تىاٌظت ،صاٌظت ،خىاطت و ُِ . ...وىو ئًُ وشاٌُ كُ لُ كىسدٍ كشواجنٌ ٌاوَسِاطتدا دَبًٍشيََ لُ كُهلىسيًُوَ
طُسضاوَياُ طشتىوَ .ضىٌكىو بُ طُسداٌكشدٌٌ ئًُ كاساٌُ دَسدَكُويَت كُ ئًُ وشاٌُ سَِطٌ سِابشدووُ و تًٌُا لُ
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كُهلىسٍِدا بُكاسدَبشيََ .خصتٍُ ( )5طُسداُكشدٌٌ طٌَ كاسٍ طادٍَ تىاٌني ،صاٌني و خىاطنت لُ كُهلىسٍ ُِوشاسٍ لُ
سِابشدووٍ طادَدا لُ خؤ دَطشيَت.
تاك

كاس

1

2

كؤ
3

1

تىاٌني

تىاٌظتي

تىاٌظتت

تىاٌظت

صاٌني

صاٌظتي

صاٌظتت

صاٌظت

صاٌظتني

خىاطنت

خىاطتي

خىاطتت

خىاطت

خىاطتني

3

سَِطٌ
سِابشدوو

تىاٌظنت

تىاٌظت

صاٌظنت

صاٌظنت

صاٌظت

خىاطنت

خىاطنت

خىاطت

2

تىاٌظتني تىاٌظنت

خصتٍُ ( :)5طُسداٌكشدٌٌ ضُُ كاسٍ طادٍَ كُهلىسٍ ُِوشاسٍ لُ سِابشدووٍ طادَدا

سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ «خىاطنت»ٍ كُهلىسٍ كُ «خىاص»َ بُ صؤسٍ لُ كشواجنٌ ٌاوَسِاطتذا بُسضاو دَكُويَت و وشٍُ صؤسٍ
لٌَ داتاششاوَ ،بؤ منىوٌُ خىاصياس ،خىاصبًَين ،داخىاص كشدُ ،داخىاصٍ و  ...و ُِس وَِا كُ ثًَصرت ئاوارٍَ ثًَكشا وشٍُ
«واص» لُ خىاصَوَ طرياوَ.
 -2-4وشُ
لُ صواٌٌ فاسطٌدا لُ بُساوبُس «كُلًىُ»ٍ عُسَبٌ «وارَ» بُكاسديٍََ .لُ كىسديضدا «وشُ» بُساوبُس بًُ وشُيُ
ضًَكشاوَ .وشٍُ «وارَ» لُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ «وتَ»َوَ دوسوطتكشاوَ و لُ كىسدٍدا «وشُ» لُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ «وتَ»ٍ
صاسٍ كُهلىسيًُوَ طرياوَ .خصتٍُ ( )6طُسداُ كشدٌٌ كاسٍ طادٍَ «وتَ» لُ كُهلىسٍ و طؤساٌٌدا لُ خؤ دَطشيَت.
كاس
وتَ

كؤ

تاك
1

2

3

كُهلىسٍ

ئُيىشي

ئُيىشٌ

ئُيىشٌَ(ت)

طؤساٌٌ

ئًَزً

ئًَزٍ(ت) ئًَزٍَ(ت)

2

1

3

سَِطٌ
سِابشدوو

ئُيىشًي

ئُيىشَ

ئُيىشَ

وط

ئًَزيَ

ئًَزُ

ئًَزُ

يَز

خصتٍُ ( :)6طُسداٌكشدٌٌ كاسٍ طادٍَ «وتَ» لُ كُهلىسٍ ُِوشاسٍ و طؤساٌٌ لُ ٌاسِبشدوودا

يُكًَك لُ ثشؤطُكاٌٌ وشُطاصٍ ئُوَيُ كُ بُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ ٌُِذيَك لُ كاسَ طادَكاٌُوَ ثمصطشٍ –َ دَلكًَت و ٌاو
ضٌَدَكاتٌ .ىوسٍ عُبذولَمَا ( )105:2013ئاوارَ بًُ ثشؤطُ وشُطاصٍ ئُكات و ئاوا ئٌُىوطًَت :ثاشطشٍ –َ دَضًَتُ طُس
سَِطٌ كاس و ٌاوٍ داسِيَزساو دوسوطتدَكات ،وَك:
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ثًَض (ثًَضاُ)  ← َ- +ثًَضُ ،خىاص (خىاطنت)  ← َ- +خىاصَ ،ثشس (ثشطني)  ← َ- +ثشطُ ،تاس (تاطاُ) َ- +
← تاطُ ،بُطت (بُطنت)  ← َ- +بُطتُ ،بًَز (بًَزاُ)  ← َ- +بًَزَ
بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس وشٍُ «وشُ» بُ ثًٌَ ئًُ ثشؤطُ ضٌَكشاوَ كُ لُودا ثاشطشٍ  َ-بُ سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ وتَ لُ
كُهلىسٍ صياد بىوَ و وشٍُ «وشُ»ٍ بُدَطتًٍَِاوَ.
شاياٌٌ ئاوارَ ثًَكشدٌُ كُ بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس وشٍُ «وارَ»ٍ فاسطًض ُِس لُطُس ئًُ بٍُوايُ بُ كُوًَك طؤسِاٌكاسٍ
دوسوطتكشاوَ و لُبُس ئُوٍَ ثًَىٌَذٍ بُ كُهلىسيًُوَ ًٌُ ضًذٍ لُطُسٍ باس ٌاكُيَ (بؤ صاًٌاسٍ لُطُس ئًُ بابُتُ
بشِواٌُ وُطعىود حمُممُد.)288:2011 ،

 -3-4باصٍ/واصٍ و باخنت
جُلًمًاُ (بٌَ بُسواس) ئاوارَ بُ وشٍُ باصٍ بُ واتاٍ طُوُ و باصيكُس (ضؤثٌكًَض) ئُكات .ئُو ُِس وَِا ئاوارَ بُ
وشٍُ باخنت ئُكا و ئٌُىوطًَت ئًُ وشُ بُ واتاٍ «كضًاُ (دؤسِاٌذُ) لُ طُوُيُ» و لُ ثُِمُوٍ واخنت ٌىوطشياس.
وُبُطيت ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئُوَيُ كُ ُِوىو ئُو وشاٌُ كُ لُ كىسدٍ ٌاوَسِاطت يا صاسٍ ئظتاٌذاسدٍ كىسدٍدا
ئُبًٍشيََ طُسضاوَكُياُ كُهلىسيًُ و ئًَظتاط لًُ بٍضاسَدا ضاالكُ .سٌَِطُ كُطاًٌَك الياُ وابًَت كُ «باصٍ و باخنت»
لُ فاسطًًُوَطرياوَ .بُلَاً ئُبًَت لُ بريواُ بًَت كُ كُوشًٌَُكٌ دياسيكشاو لُ ًٌَىاُ وشُ و ثشؤطٍُ وشُطاصٍ فاسطٌ و
كىسدٍدا ًٌُ و ئًُ خالٍَُ كُ ُِس ئًَظتاط ئًُ وشاٌُ لُ كُهلىسيذا بُسضاو ئُكُوُ ًٌصاُئُدات كُ لُ ئًُ وشاٌُ لُ
كؤٌُوَ بُ كُهلىسيض بُ وريات طُيصتىوُ .لُ دسيَزَدا لُ طُس سؤٌاُ و ئُسكٌ باصٍ و باخنت باس ئُكشيَت.
طادقٌ ( )11:1363لُ باسٍَ «باصٍ»َوَ ئٌُىوطًَت«:وشٍُ باصٍ كُ ٌاوَ بُ واتاٍ «جؤسيَك ضاالكٌ جُطتُيٌ و
ِضسٍ بُ وُبُطيت خؤشٌ و طُسطُسوٌ» لُ كاسٍ باخنت (باختُُ ،دؤسِاٌذُ) و باصيذَُ (لُ صواٌٌ ثُِمُوٍدا
واصيذَُ)َوَ طرياوَ .كاسٍ طادٍَ واصيذَُ ضًذٍ لُ صواٌٌ فاسطٌدا ٌابًٍشيَت و بُ جًَطاٍ ئُو ،كاسٍ لًَكذساوٍ «باصٍ
كُسدَُ» (كايُكشدُ) بُكاسدَبشيَت .بُ باوَسٍِ طادقٌ ( )12:1363لُ وشُكاٌٌ كؤتشباصٍ و قىواسباصٍ و  ...دا باصٍ
ئاوارَ بُ جؤسيَك كايُ و طُسطُسوٌ دَكات كُ بُ لٌُاوضىوٌٌ ثاشطشٍ  ،ٍ-ئاوَلٍَاوَكاٌٌ كؤتشباص و قىواسباص و  ...بُ
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دَطتديَت .لُ واتاٍ ئًُ وشاٌُدا بُ سِاشكاوٍ واتاٍ بكُسٍ دَبًٍشيَت .شُسَفكٌُذٍ ( )1984لُ ئًُ واتايُ تًَطُيصتىوَ
بؤيُ بؤ واتاٍ قىواسباص ،ئاوارٍَ بُ قىواسكُس و قىواسضٌ كشدووَ .لُ «ياسيباص»يصذا ئًُ واتايُ بُسضاوَ .جًَطاٍ
طُسٌج و ئاوارَيُ كُ سِؤٌاًٌَك وَكىو «ياسيباص» لُ صواٌٌ فاسطٌدا بُ ثاشطشٍ «باص» دوسوطت ٌُكشاوَ و ئًُ وشُيُ لُ
صواٌٌ كىسدٍدا لُ طُس بٍُواٍ ثاشطشٍ «باص» ضٌَ بىوَ .ئُوُ ًٌصاٌذَسٍ ئُوَيُ كُ صواٌٌ كىسدٍ ئُتىاٌٌ بُ ثًٌَ
ثًَىيظت لُ طُس ئًُ بٍُوايُ وشٍُ ٌىٍَ طاص بكات.
لُ «طًَخشباص»دا «باص» ئاوارَ بُ بكُس بىوٌٌ وشُكُ دَ كات .بُلَاً ئًرت واتاٍ جؤسٍَ كايٍُ تًادا ٌابًٍشٍَ؛ بُلَكىو
ئاوارَ بُ كاسيَك يا ضاالكًُك دَكات .كُ وايُ ئُتىاٌني بًَزيَ «باص» لُ «طًَخشباص»دا بُ جؤسيَك ثُسطٌُذووٍ ُِواُ
«باص»َ لُ كؤتشباص و «قىواسباص»دا .بُلَاً بُ دلًٍَايًُوَ «باص» لُ طُسباص و طًاٌباص دا صؤس جًاواصَ .لُ ئًُ دوو وشُدا
باص سَِطٌ سِاٌُبشدووٍ باختُُ (دؤسِاٌذُ ،لُ دَسداُ)ٍ فاسطًُ كُ وايُ طُسباص بُ واتاٍ كُطًَكُ طُسٍ دَدؤسِيًٍََت و
طًاٌباص كُطًَكُ طًاٌٌ لُ دَس دَدا .لُ صواٌٌ فاسطًصذا بًَجطُ لُ وشٍُ طُسباص ،وشٍُ جاٌباصيض دَبًٍشٍَ كُ بُ
واتاكاٌٌ بشيتني لُ طًاٌبُخض ،طًاٌبُختكُس ،كُطٌَ كُ لُ سِيٌَ ولَاتُكُيذا كًُئٌُذاً بىوَ (فُسٌُِطٌ صاٌكؤ
كىسدطتاُ.)1385 ،
وسدبًين لُ وشُكاٌٌ قىواسباص و كىَتشباص و  ...دَسيذَخات كُ ئًُ ئاوَلٍَاوطُلُ ئاوارَ بُ كُطاًٌَك دَكُُ كُ كاس،
ثًصُ يا طُسطُسوٌ ُِوًصُيٌ يا صؤسيٍٍُ ئُواُ قىواسباصٍ يا كؤتشباصٍ و  .َ ...ئُطُس كُطًَك يُك جاس كؤتشيَك بُ
ُِوادا فشِبذات كؤتش باص ٌايُتُ ئُرواس يا كُطًَكُ تًٌُا يُك يا دوو جاس قىواس بكات بُ قىواسباص ٌايٍاطَ .كُ وايُ
باصٍ لُ وشُطُلٌ وَك قىواسباصٍ و كؤتشباصٍدا ئاوارَ بُ ضاالكًُك لُ ئاطيت طُسطُسوٌ يا صؤسيٍٍُ كات دَكات كُ
سَِطٌ وشُكُيُ« .طًَخشباص»يض كُطًَكُ كُ كاس و ضاالكًًُك ئُجناً دَدات؛ بُلَاً ئًُ ضاالكًًُ كايُ ًٌُ.
بًَجطُ لًُ دوو جؤسَ «باص»َ لُ وشُكاٌٌ «طُسباص» و «طًاٌباص»دا جؤسيَكٌتشٍ «باص» دَبًٍشيَت كُ وٍَ دَضٌَ ًِض
ثًَىٌَذيًُكٌ بُ «باص» لُ وشُكاٌٌ «طًَخشباص» و «ياسيباص»دا ٌُبًَت .لُ طُسباص و طًاٌباصدا باص سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ
كاسٍ طادٍَ «باخنت»َ كُ لُ كُهلىسٍدا ئُبًٍشيَت .كُ وايُ سؤٌاٌٌ طُسباص و طًاٌباص لُ طُس بٍُواٍ ًَِمَكاسٍ رواسَ
(.َ)2
)Conference Paper (June, 2017

acadj@garmian.edu.krd

403

طؤظاسٍ صاٌكؤٍ طُسوًاُ

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

ًَِمَكاسٍ رواسَ (ٌ :)2او+سَِطٌ ٌاسِابشدووٍ باخنت ← ئاوَلٍَاوٌ/او
بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس طًاُبُختكشدووط بُ كُوًَك طؤسِاٌكاسيًُوَ لُ طُس بٍُواٍ سَِطٌ باخنت ضٌَبىوَ .بُ
واتايُكٌتش ،دٌَطٌ «ا» لُ «باخت»دا كُ سَِطٌ سِابشدووٍ «باخنت»َ بىوَ بُ «َ» .ئُطُس طُسَكىاُ بًَت سِووُتش باطٌ
سِؤٌاٌٌ ئًُ وشُ بكُيَ دَبٌَ ئاوارَ بًُ خالَُ بكُيَ كُ لُ سِاطيتدا وشٍُ طًاُبُختكشدوو لُ طُس بٍُواٍ كاسٍ
لًَكذساوٍ بُختكشدُ ضٌَكشاوَ .واتُ كشدُ لُ بُختكشدُدا بُ شًَىَ بُسكاس دَسِاتىوَ .شُسَفكٌُذٍ ( )1984بؤ واتاٍ
بُختكشدُ ،خُسجكشدٌٌ داٌاوَ كُ لُ سِاطيتد ا طًاُ بُختكشدوو ئاوارَ بُ كُطًَك دَكات كُ طًاٌٌ لُ سِيطاٍ
ئاواجنًَكذا خُسجكشدبًَت.
ثىختٍُ ئُو باطٍُ طُسَوَ ئُوَيُ كُ دَياُ وشُ لُ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍ و كشواجنٌ ٌاوَسِاطتدا بُسضاو دَكُويَت
كُ لُ طُس بٍُواٍ باصٍ و باخنت دوسوطتكشاوُ كُ لُ بٍضاسَكاٌٌ كُهلىسٍدا بُ سِووٌٌ بُ كاسدَبشيَت.
 -4-4كمكُواٌُ
طىواُ لُوَدا ًٌُ كُ وشٍُ «كمك» بُ واتاٍ قاوك و ئٌُطىطت لُ بٍضاسَكاٌٌ كُهلىسيذا باوَ .كُسميٌ دووطتاُ
( )92:1380ويَشِاٍ ئاوارَ بُوٍَ كُ ئًُ وشُ لُ كىسدٍ ئًالوٌدا ُِيُ ،وشٍُ «كمكاٌُ»ط دَطًٍصاُ ئُكا كُ بُ
بؤضىوٌٌ ئُو لُ «كمك+اٌُ» بُ واتاٍ ئٌُطىوطتًمُ دسوطتبىوَ .كُ وايُ لُ كىسدٍ ئًالوٌدا كُ بٍضاسيَكٌ
كُهلىسيًُ،ثاشطشٍ «-اٌُ» ئُسكٌ دسوطتكشدٌٌ ٌاوٍ ئاوًَشٍ (كمكاٌُ)ٍ لُ ٌاوٍ ئٌُذاوًَكٌ لُشٌ بُئُطتؤوَيُ.
عُبذوه ( )79:2008ئاوارَ بُثاشطشٍ -واٌُ ئُكات و ئًُ منىوٌاٌٍُ بؤ ئُخاتُ سِوو بٌَ ئُوٍَ باس لُ ئُسكٌ واتايٌ
ئًُ ثاشطشَ بكات :دَطتُواٌُ و ثىوصَواٌٌُ .ىوسٍ عُبذوولَمَاط (ُِ )73:2013س بًُ شًَىَ ئاوارَ بًُ ثاشطشَ ئُكات و
منىوٌُكاٌٌ «ثُسواٌُ ،دَوُواٌُ ،ضُثُواٌُ و كؤلَىاٌُ» ديًٍََتُوَ و ًِض ئاوارَيُك بُ ئُسكٌ واتايٌ ئًُ ثاشطشَ
ٌاكات .بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئُطُسضٌ دؤصيٍُوٍَ ئُسكٌ واتايٌ ُِس ثاشطشيَك ثًَىيظيت بُ تىيَزيٍُوٍَ
قىوهَ و وسد ُِيُ بُ ئاطاٌٌ ئُتىاٌني بًَزيَ كُ ئُسكٌ ئًُ ثاشطشَ ئُوَيُ كُ بُ لكاُ بُ ٌاويَكُوَ ٌاوٍ ئاوًَشيَك ضٌَ-
ئُكات كُ ثًَىٌَذٍ بُ سَِطٌ وشُكُوَ ُِيُ .بؤ منىوٌُ «دَوُواٌُ ،كؤلَىاٌُ ،كمكُواٌُ و ثىوصَواٌُ» ٌاوٍ ضُُ ئاوًَشُ
كُ ثًَىٌَذيًاُ ُِيُ بُ سَِطٌ وشُكاٌُوَ واتُ« :دًَ ،كؤهَ ،كمك و ثىوص» .بُلَاً ئايا لُ «ثُسواٌُ و ضُثُواٌُ»ط دا
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ُِس وايُ؟ بٌَطىواُ واًٌُ .باطكشدُ لُ طُس ئًُ ثاشطشَ ثًَىيظيت بُ وتاسيَكٌتش ُِيُ و ضٌدٍ لًَشَ لُطُسٍ ٌادويَني.
جُلًمًاًٌض (بٌَبُسواس) بؤ كمىاٌك ئاوارٍَ بُ كىلىاٌك و كمكاٌُ كشدووَ.

 -5-4صيَشاو
ئُطُسضٌ لُ ًِضكاً لُ فُسٌُِطُكاٌٌ باشىوس و ُِوباٌُ بؤسيٍُدا وشٍُ «صيَش» ٌُِاتىوَ ،جُلًمًاُ (بٌَبُسواس)
ئاوارَ بُ وشٍُ صيَشضًُ ئُكات و ئٌُىوطًَت :ثىوشالًََط ك ٌٌٍُُ ريَش ضىو تا صووتش ئاطش بطشيَذ .لُ طؤساٌٌ ُِوشاسٍ-
دا كُ صاسٍ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَيُ بُ ٌالَبُكٌ ئًَزُ :صيَشٍ .وُبُطت لُ ئًُ باطُ ئُوَيُ كُ صيَش كُ لُ فاسطٌدا بُ
شًَىٍَ صيش طؤئُكشيَت بُ شًَىٍَ سِاطتُوخؤ يا ٌاسِاطتُو خؤ لُ كىسدٍدا بُتايبُت لُ كُهلىسيذا بُسضاودَكُويَت و وشٍُ
صيَشاو كُ وشُيُكٌ لًَكذساوَ لُ طُس بٍُواٍ صيَش و ئاو ضٌَ بىوَ و ئاوارَ بُ ئاويَك ئُكات كُ بُ ريَشدا ئُسِوا و وُبُطيت
وسدٍ ئًُ وشُ ُِسوا كُ لُ صاسٍ ثًَىَسٍ كىسدٍدا بُسضاو ئُكُويَت ئاوٍ ٌاثاك و طىود وَلًَطرياوَ كُ ضٌدٍ بؤ
بُكاسًٍَِاُ ٌابًَت و بُ ريَش صَوٍدا سِواٌٍُ شىيًٍََكٌ دَسَوٍَ شاس ئُكشيَت .وُبُطيت ئًُ بُشُ ئُوَيُ كُ وشٍُ صيَشاو
لُ طُس بٍُواٍ بٍضاسَكاٌٌ كُهلىسٍ دوسوطتكشاوَ.

 -6-4وُتشطٌ
طؤِشابٌ و طشيضئابادٍ ( )[2013]1390ئاوارَ بُوَئُكات كُ وُتشطٌ وشُيُكٌ طُسِووطًًُ ُِس وَك لُ سِطتٍُ (خىاصً
دووكاُ بٍىُو وُتشطٌ كًُ)دا دَبًٍشيَت .جُلًمًاًٌض (بٌَبُسواس) كُ ُِس وَكىو فُسٌُِطٌ طُسِووس ،فُسٌُِطًَكٌ
تايبُت بُ لكٌ كُهلىسيٌ ،وُتشطٌ بُ واتاٍ صاتذاسٍ لُ كاسَكٍُ خؤيذا ًٍَِاوَ .بُلَاً سِاطتًًُكٍُ ئُوَيُ كُ سِؤٌاٌٌ
ئًُ وشُيُ بُسِاطيت لًَمٌَُ .ىوسٍ عُبذولَمَا ( )80:2013طُسَتا ئًَزيَت كُ وُ -ثًَصطشَ وَكىو وُبُطت و وُطرياٌٌ و
ئاوارَ بُ بؤضىوٌٌ وُطعىود حمُممُد ئُكات كُ الٍ وايُ «وُطرياٌٌ» لُ «وايُطشاٌٌ» و «وُبُطت» لُ «وايُبُطت»
و «وُتشطٌ» لُ «وايُتشس»َوَ ِاتىوَ .بُلَاً لُ ئاكاًدا ئٌُىوطًَت كُ تا وَكىو ئًَظتا بُ تُواوٍ سِووُ ٌُبؤتُوَ
وؤسفًىٌ وُ -كُ لُ ثًَض ٌُِذٍَ وشُوَ ِاتىوَ ،بٍضًٍُيًُ يا خىد ثًَصطشَ (ثًَىيظيت بُ لًَكؤلًٍَُوٍَ وًَزوويٌ
ُِيُ).
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ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ بُ ثصت بُطنت بُ طؤِشابٌ و طشيضئابادٍ ( )[2013]1390و جُلًمًاُ (بٌَبُسواس) ئًُ وشُ بُ
كُهلىسٍ ئٌُاطًَت و لُطُس بؤضىوٌُكٍُ ٌىوسٍ عُبذولَمَا ( )80:2013طىوسَ كُ طشوشيت ئًُ بشِطُيُ واتُ وُ -لًَنَ و
ٌادياسَ بُلَاً سِووٌُ كُ وُتشطٌ لُ سَِطٌ «تشس»َوَ طرياوَ.
 -8-4دووجا ،طٌَجا
ئُطُسضٌ ًِض فُسٌُِطًَكٌ وشُ ئاوارٍَ بُ وشُكاٌٌ دووجا و طٌَجا ٌُكشدووَ ،بُبؤضىوٌٌ ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ،لُ
طُس سِؤٌاٌٌ ئًُ وشاٌُ دوو بزاسدَ لُ بُسدَطتدايُ .يُكًُ ئُوَيُ كُ ئُبٌَ قُبىوه بكُيَ كُ ئًُ وشاٌُ لُ طُس «جا»
واتُ شىيََ و وُكاٌٌ فاسطٌ دوسوطتكشاوُ ،دووًُِ ،يا لُ طُس وشٍُ «جا» كُ لُ كُهلىسٍدا بُسضاو ئُكُويَت .بُ
بؤضىوٌٌ ٌىوطُس ،ئًُ وشاٌُ لُطُس «جا» لُ كُهلىسيًُوَ ضٌَكشاوُ و لُ سِواٌطٍُ واتايًُوَ تا سِادَيُكٌ صؤس سِووٌَ.

 -9-4ضشِيَ
طؤِشابٌ و طشيضئابادٍ ( )[2013]1390وشٍُ ضشِيَ طُسبُ بٍضاسٍ طُسِووطٌ ئُصاٌَ و ئًُ واتاياٌٍُ بؤ دَسًٌصاُ
ئُكُُ :باٌط كشدُ ،طىتين طؤساٌٌ .جُلًمًاًٌض (بٌَبُسواس) لُ واتاٍ ضشِيَ بًُ شًَىَ ئُدويَت )1 :دٌَطكشدُ ،لُ
ئُوطتا ضُسيتُو وَ واٌاٍ دٌَطكشدٌُ  )2خىٌَني «طىوساٌٌ ضشِيَ»  )3وًَض كشدُ .بُ ثصتبُطنت بًُ بؤضىوٌاٌُ
ٌىوطُسٍ ئًُ وتاسَ ئًُ وشُط طُس بُ لكٌ كُهلىسٍ ئُصاًٌَت ،بُلَاً لُ طُس سِؤٌاٌٌ وشُكُ و باشرتَ بًَزيَ لُ طُس
سَِطٌ ئًُ كاسَ طادَ بؤضىوًٌَكٌ ًٌُ.

 -10-4تُوا
جُلًمًاُ (بٌَبُسواس) لُ طُس ئًُ وشُيُ ٌىوطًىيُتٌ  )1 :حشس  )2ئُصسَمتُُ ،بٍضًٍٍُ ُِس دطًاُ ئُسَويًُ )3
ضُوَسٍَِ بىوُ (لىسٍ) .طؤِشابٌ و طشيضئاباديض ( )[2013]1390تُواياُ بُ واتاٍ ئاسَصوو ،وُين و ُِوَس ٌاطاٌذووَ
وَك ئًُ منىوٌاٌُ :وَتُواٍ دويُتٌ ئاوىوصايُ /وَ تُواٍ واشًٍُطٍُ وٍُ .شُسَفكٌُذٍ ( )1363بؤ تُوا ئًُ
واتاياٌٍُ ثًَصكُطكشدووَِ :ىوًَذًٌ ،اص و لٌَبشِاُ ،تُواح ،بُتُواح.
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سِاطتًًُكٍُ ئُوَيُ كُ وشٍُ تُوا لُ تُوُعٌ عُسَبًًُوَ طرياوَ .خالًََكٌ طُسٌجسِاكًَصٌتش ئُوَيُ كُ تُوا
بُواتاٍ ضاوَسِواٌٌ و ئاسَصوو بُسِادَيُك واتاكٍُ طؤسِاوَ كُ لُ تُك تُوُع و تُواحدا صؤس جًاواصَ .وُبُطيت ٌىوطُس
لًُ باطُ ئُوَيُ كُ تُوا بُ سِيَطاٍ صاسٍ كُهلىسيًُوَ ِاتىوَتُ ٌاو صاسٍ كشواجنٌ ٌاوَسِاطت و صاسٍ ثًَىَس يا
ئظتاٌذاسٍ كىسدٍ .بُلَطٍُ ٌىوطُس بؤ ئًُ بؤضىوٌُ ئُوَيُ كُ ئُطُس كشواجنٌ ٌاوَسِاطت ئًُ وشُ عُسَبًًٍُ
وَسطشتبايُت بُ شًَىٍَ تُواع يا تُواح طؤٍ ئُكشد و لُبُس ئُوٍَ لُ كُهلىسٍدا ح و ع كُ سٌَِطُ لُ عُسَبًًُوَ
ِاتبًَتُ ٌاو كشواجنٌ ٌاوَسِاطت ،بُسضاوٌاكُويَت شًَىٍَ طؤكشدٌُكٍُ جًاواصَ و «ح» و «ع»ٍ تًَذا ًٌُ و لُ سِووٍ واتا
و طؤكشدٌُوَ صؤس لُ تُواح و تُواع جًاواصَ .ئُوُط ئُكشيَت وَكىو كاسيطُسيًُكٌ كُهلىسٍ لُ طُس كشواجنٌ ٌاوَسِاطت
بًَتُ ئُرواس .بُ بؤضىوٌٌ ٌىوطُس «ئًتىاس»يض كُ لُ ئًَعتباسٍ عُسَبًًُوَ وَسطرياوَ ضريؤكًَكٌ ِاوشًَىٍَ ُِيُ.

 -5دَسَجناً و ثًَصًٍاُ
ًِض صواُ يا صاسيَك لُ ضاو صواُ يا صاسيَكٌتش دواكُوتىو و كًُ تىاٌظت ًٌُ .بُ واتاياكٌتش ُِوىو صاس و صواٌُكاُ،
تىاٌظيت دَسبشِيين ُِوىو واتاكاٌٌ ُِيُ .بُو وُسجٍُ ئاخًَىَساُ بتىاٌَ صواٌُكٍُ خؤياُ ثُسوَسدَ بكُُ .صاسٍ
كُهلىسيض لًُ ياطايُ بُدَس ًٌُ و تىاٌظيت دَسبشِيين ُِوىو واتايُكٌ ُِيُ و دَتىاًٌَت لُ ثُسوَسدَكشدٌٌ صاسٍ
ثًَىَسٍ كىسدٍدا ياسوُتٌدَس بًَتِ .ؤكاسٍ ئًُ بؤضىوٌُط ئُوَيُ كُ ُِس لُ سِابشدووطدا كؤوُلًََكٌ صؤس وشٍُ كُلَّىسٍ
لُ صاسٍ كشواجنٌ ٌاوَسِاطتدا دَبًٍشيَت كُ لًُ سِيَطاوَ ضىوَتُ ٌاو صاسٍ ثًَىَسٍ كىسديًُوَ .بؤ منىوٌُ وشُكاٌٌ
تىاٌظت ،خىاطت ،صاٌظت ،سَِطٌ خىاص ،كمكُواٌُ ،طُسباص و  . ...لُ اليُكٌ تشيصُوَ بؤ تًَطُيصنت لُ سِؤٌاٌٌ ٌُِذيَك
وشُ وَك ًَِض و ًَِالٌُ و  ...كُ لُ كُهلىسِيًُوَ وَسطرياوُ ٌاطني و شًكاسٍ صاسٍ كُهلىسٍ ثًَىيظتُ.
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طُسضاوَكاُ
 كىسدٍجُلًمًاُ ،عُبباس (ئاكؤ) (بٌَبُسواس) .فُسٌُِطٌ باشىوس :تايبُت بُ ٌاوضُكاٌٌ كشواشاُ و ئًالً و لىسِطتاُ .ضاثٌ ضىاسًَ .طٍُ:
ئٌُظتًتؤٍ كُلُثىوسٍ كىسدٍ.
طؤِشابٌ ،سَصا و طشيضئابادٍ ،جُعفُس ( .)[2013]1390فُسٌُِط طُسِووس ،كىسدٍ طُسِووطٌ ،كىسدٍ طؤساٌٌ-فاسطٌ .طٍُ :صاٌكؤ
كىسدطتاُ.
شُسَفكٌُذٍ ،عُبذوسِسَِمحاُ (ُِراس) (ٌُِ .)1363باٌُ بؤسيٍُ (فُسٌُِط كىسدی -فاسطٌ) ،تاساُ :طىسووط.
عُبذوه ،جُواه ( .)2008بُسكىلًََكٌ صاساوَطاصٍ كىسدٍ :تُالشًَكٌتشٍ صاٌظتاٌذٌٌ صواٌٌ كىسدٍ .ضاثٌ دووًَُِ .ولًَش :ئاكادميًاٍ
كىسدٍ.
حمُممُد ،وُطعىود ( .)2011صاساوَطاصٍ ثًَىاٌُ .ضاثٌ دووًَُِ .ولًَش :ئاساس.
ٌىوسٍ عُبذوولَمَا ،سِؤراُ ( .)2013فُسٌُِطٌ صواُ و صاساوَطاصٍ كىسدٍ .طمًَىاٌٌ :ضىاسضشا.
وَ ِيب ،تُ وفًل ( ،)1929دَطتىوسٍ صواٌٌ كىسدٍ ،بُغذا.
يؤطؤثؤظا ،صَسٍ ( )2005شًَىٍَ طمًَىاٌٌ صواٌٌ كىسدٍ ،وَسطًَش :كىسدطتاُ وىكىسياٌٌُِ ،ولًَش :ضاثداٌٍُ وَصاسَتٌ ثُسوَسدَ.
فاسطٌدبريوكذً ،حمىذ ( .)1392سدَشٍاطٌ صباُِاٍ ايشاٌٌ ،تّشاُ :مست.
ظادقٌ ،عمٌ اششف (« .)1370شًىَِا و اوكاٌات واژَطاصی دس صباُ فاسطٌ وعاظش( ،»)2دس ٌصش داٌض(مشاسهِای اص خشداد و تري  1370تا
اطفٍذ .)1372
كشميٌ دوطتاُ ،غالحمظني ( .)1380كشدی ايالوٌ ،بشسطٌ طىيض بذسَ .طٍٍذج  :اٌتصاسات داٌصطاه كشدطتاُ.
وشدوخ سوحاٌٌ واجذ ( .)1385فشٍِط فاسطٌ-كشدی داٌصطاَ كشدطتاُ .طٍٍذج :اٌتصاسات داٌصطاَ كشدطتاُ.
ئًٍطمًظٌLyons, John (1981). language and linguistics: n introduction. Cambridge: Cambridge
University Press.
Mackenzie, D. N. (1961). Kurdish Dialect Studies. London: Oxford University Press.
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