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زاراوە لە فەرهەهگی زماوی کىردیدا
2

بەکر عىمەر عەلی 1صۆزان صەعذوڵاڵ عەبذولغەوی

بەش ی زماوی کىردی  ،كۆلێژی زمان  ،زاهکۆی صلێماوی.
بەش ی زماوی کىردی  ،کۆلێژی پەروەردە و زمان  ،زاهکۆی چەرمىو ،چەمچەماڵ  ،صلێماوی ،کىردصخان عیراق.
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پێشهكى

ئاماهجی ئەم جىێژیىەوەیە ئەوەیە ،کە ڕۆڵی (زاراوە) لە
دەوڵەمەهذکردوی فەرهەهگی زماوی کىردیذا بخاجەروو ،هەروەها
لەم جىێژیىەوەیەدا پغخمان بە ڕێبازی پەصنی ( -وەصفی) بەصخىە و
همىوهەکاهیػ ئەو زاراواهەن  ،کە لە بىارە جایبەجییەکاهذا
بەکاردەهێنرێً .
جىێژیىەوەکە لە دوو بەظ پێکهاجىوە  ،بەش ی یەکەم  :جیۆری و
ڕووهکردهەوە بۆ چەمکی (زاراوە)و پێىیضتی زاراوە و ئەو بابەجاهەی
کە پەیىەهذیذارن بە (زاراوە)  ،بەش ی دووەمیػ لە دوو جەوەرە
پێکهاجىوە  ،لە جەوەرەی یەکەمذا هەهذێ لە الیەهەکاوی
فەرهەهگمان خضخۆجە ڕوو  ،وەکى گرهگی و صىودەکاوی فەرهەهگ و
چۆهێتی گىاصدىەوەی وعە و زاراوە لە هێىان فەرهەهگی گغتی و

فەرهەهگی جایبەجیذا  ،لە جەوەرەی دوومیغذا باس ی دوو الیەهمان
کردووە  ،الیەهێک جایبەجە بە لێکضێمبىووی زاراوە و الیەهەکەی
جریغیان جایبەجە بەو زاراواه و کەرەصخە بێگاهاهەی هاو زماوی کىردی
 ،کە بەکاردەهێنرێً و چىوهەجە هاو فەرهەهگەکەیەوە  ،لە
کۆجاییغذا ئەهجام و لیضتی صەرچاوەکان خراوەجەڕوو .
زاراوە 
زاهایاوى ڕۆ ژئاواو عەرەب ،چەهذیً پێىاصەي حۆراوحۆریان بۆ
زاراوە داهاوە ،کۆهت ریيیان دەڵێذ " :زاراوە وعەیەکە لە بىارێکى
پضپۆڕیذا واجاو داڕعخيێکى دیا ریکراوي هەیە هەرکاجێک لە زماوى
ئاصاییذا بەکارهاث مرۆڤ هەصذ بەوە دەکاث کە ئەم وعەیە
صەر بە بىارێکى دیاریک راوە( ".ممذوح مدمذ خضارە.)١١ :٢٠٠٨ :
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لەوبارەیەعەوە ڕێکخراوي هێىدەوڵەحى بۆ پێىاهە (ئیزۆ  ،)isoپێی
وایە " زا راوە ڕەمسێکە ئاماژە بۆ چەمکێکى دیا ریکراو دەکاث و لە
چەهذ دەهگێک پێکهاجىوە وەک وعەیەک یان دەصخەواژەیەک
خۆي دەهىێىێذ لە بىارێکى پضپۆڕییذا بەکاردەهێنرێذ( ".حىاهە
ئەخمەد خضەیً.)٧ :٢٠١٤:
هەر لەمبارەیەعەوە( ،مەخمىد فەهمی خیجازي) لە کخێبەکەیذا،
ئاماژە بۆ باعتریً پێىاصەي زاراوە دەکاث لە الي زماهەواهە
ئەوروپییەکان ،کە ئەو پێىاصەیەظ ئەوەیە " :زاراوە یاخىد
دەصخەواژەي زاراوەیی ،چەمکێکە یان دەصخەواژەیەکى لێکذراوە،
واجاو بەکارهێىاهێکى چەصپاو و دیاریکراوي هەیەو ،دەرب ڕیيێکى
جایبەجە لە بىارێکى جایبەجذا بەکاردەهێنرێذ و لە زماهەکاوى جردا
هاوواجاي هەیە.)١٠- ٩ :١٩٩٣( ".
ئەوەي حێی صەرهجە لەو پێىاصاهەي ،کە خضخماهەڕوو ،بە هیچ
حۆرێک ئاماژە بۆ واژەي (ڕێکەوجً) هەکراوە ،پێىیضخە لە
پێىاصەي (زاراوە)دا ،ئاماژە بە واژەي (ڕێکەوجً) بکرێ،
لەبەرئەوەي کۆمەڵێک پضپۆڕ لە بىارێکى جایبەجذا لەصەر
زاراوەیەکى دیاریکراو ڕێکذەکەون .بەحۆرێک بگىهجێ لەگەڵ
چەمکەکەو بەعێىەیەک هیچ ئاڵۆزییەک الي کەصەکاهەوە
ڕووهەداث .لە الي عارەزایاوى عەرەبى ئەم بىارە ،حەخذ
کراوەجەوە لەصەر (ڕێکەوجً) و لە زۆربەي پێىاصەکاهیغیاهذا،
ڕەچاوي ئەم واژەیەیان کردووە ،بۆ همىوهە (الغریف الجرحاوى)،
بۆ پێىاصەي زاراوە دەڵێذ " :زاراوە ڕێکەوجيێکە لە هێىان
کۆمەڵێکذا دەربارەي چەمکى عدێک یان ڕووداوێک بە وعەیەک،
کە لە واجایەکەوە بۆ واجایەکى جر گىاصترابێخەوە.)١٦ :١٩٧١( ".
هەرلەمبارەیەوە (أخمذ فارش الغذیاق) بۆ پێىاصەي (زاراوە)
هىصیىیە " :زاراوە ڕێکەوجنی گروپێکى جایبەجمەهذە لە بىارێکى
جایبەجذا.)٤٣٧ :١٩٧٩( ".
دیذوبۆچىووى عارەزایاوى ئەم بىارە لە زماوى کىردیذا ،ئەگەرچى
حیاوازییەکى زۆر بەدیىاکرێذ ،بەاڵم صەرهجیان لەصەر پێىاصەي
(زاراوە) گۆعەهیگایەکى وەرگرجىوە ،کە بگىجرێ عارەزایاوى زماوى
کىردیػ بۆچىووى جایبەحى خۆیان لەصەر پێىاصەي (زاراوە)
هەبێذ و صەرهج و جێڕواهیىەکاوى خۆیان هاوعێىەي ئەوروپى و
عەرەبەکان هەبێذ .بۆ همىوهە:
 عەهاب عێخ جەیب جاهیر " :زاراوە هاوێکى ڕەصەهە لە فەرهەهگىهەجەوایەحی کىردییەوە بەپێی ڕێبازێکى وعەصازی کىردي ،بۆ
مەبەصدێکى دیاریکراو لە کۆڕي پضپۆڕێدیذا صازکراوە: ٢٠١٢( ".
.)٢٢٦
 کامل خەصەن ئەلبەصیر " :زاراوە ووعەیەکى جازەبەکارهێنراوەلەالیەن جاكمێکى جایبەجیەوە بۆ مەبەصدێکى جایبەحى صازدەکرێذ و
بەکاردەهێنرێذ.)٢٤ :١٩٧٩( ".

 حەمال عەبذول " :هاوێکى ڕەصەهە ،لە فەرهەهگى هەجەوایەحىکىردییەوە ،بەپێی ڕێبازێکى وعەصازیی کىردي ،بۆ مەبەصدێکى
دیاریکراو ،لە کۆڕي پضپۆڕیذا صازکراوە.)١٨٥ :٢٠٠٨( ".
 کەمال حەالل غەریب " :مەبەصذ لە زاراوە هەر وعەیەک(کلمە  ،) wordیان دەصخەواژەیەک یان دەربڕیيێک (حعبیر
 ) expressionکە ماهایەکى وردو دەصدىیغاهکراوي هەبێذ ،ئەگیىا
دەبێخە وعەیەکى زماهەواهیی ئاصایی و هەمىو کە صێک جێی
دەگاث ،کۆمەڵێک لە کەصان یان هەجەوەیەک یان حیهان بڕیاري
لەصەر دابێذ و لە هەهذێک مەیذاوى زاوضتی ( ) scientificیان
هىهەري و کارپێکردن (جلنی  ) technicalیان پیغەیی (مهىە-
 ) professionیان بابەحى یاصاییذا (كاهىوى ،عەرعى )legal
بەکاربهێنرێذ.)١١ :٢٠١٢( ".
لە دواي دەرخضخنی پێىاصەکاوى (زاراوە) لە الیەن پضپۆڕاوى
زماهەواهییەوە دەردەکەوێذ ،کە (زاراوە) ئەو وعەیەیە بۆ واجاو
چەمک و مەبەصدێک دادەهرێذ لە بىارێکى پضپۆڕیذاو ئەو
زاراواهە لە فەرهەهگى گغتی زماهەکە وەردەگیرێً و بۆ چەمکێکى
دیاریکراو لە بىارێکى جایبەجذا بەکاردەهێنرێً .واجە ئەو وعاهە
واجایەکى هىێ وەردەگرن ،کە لە زماوى ئاصاییذا بەکارهاجىوە،
لێرەدا دەجىاهین بڵێین پێىاصەي زاراوە پغذ بە س ێ بىەما
دەبەصخێذ :وعەو گىاصدىەوەي واجاو ڕێکەوجً.
پێىیستى زاراوە 
زاراوەکان کلیلى زاوضخەکاهً و کۆڵەکەي زماوى پضپۆڕیً و لە
بىارەکاوى " وەرگێڕان و گىاصدىەوەي زاهیاري و چەمکە هىێیەکان و
جۆمارکردهیان و پاعان لە كۆهاغەکاوى فێرکردهذا بە گغتی و
كۆهاغى خىێىذوى بااڵ بە جایبەحى"( .أخمذ بً مدمذ املعخىق
 .) ٣٥٠ :٢٠٠٠ :بایەخێکى بێ صىىوریان هەیە ،بۆیە بەپێی دەربڕینی
خىارزمى دەگىجرێذ جێگەیغخنی زاراوە هیىەي زاوضخەکەیە ،لە
کاجێکذا ژیان بەرەوپێغەوە دەڕواث و واجاکان بێ صىىور دەبً و
وعەکاوى زمان بەعیان هاکاث ،زاراوە بىوەجە ڕێگەچارەیەک بۆ
کێغەي هاولێىاوى چەمکە هىێیەکان بە مەرحێک ،کە بگىهجێ
لەگەڵ واجاي ئەو چەمکاهە ،واجە زاراوە فۆڕمێکە دەبێخە دەربڕي
چەمکێک.
بۆ هاصینی زاراوە پێىیضخە چەهذ خاڵێک ڕەچاوبکرێذ:
 - ١بىاري زاهیاري زاراوە دیاربێذ.
 - ٢پەیىەهذي زاراوەیەک بە زاراوەکاوى جرەوە دیاربێذ.
 - ٣چەمکى زاراوەکە هیچ حۆرە ئاڵۆزییەکى جێذا بەدي هەکرێذ.
 - ٤بۆ دیاریکردوى زاراوە دەبێذ لە صەرەجادا چەمکەکە
دیاریبکرێذ و دواجر زاراوەکەي بۆ دابىێ رێذ( .حىاد خضنی
صماعىە.)٩٨٠ :٢٠٠٠:
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بۆ هەر گەعەو پێغکەوجً و داهێىاهێکیػ ،پێىیضخمان بە
پەیذابىون و هاجىەکایەي زاراوەي هىێ دەبێذ ،کە پێغتر بىووى
هەبىوە لە فەرهەهگى زاوضذ و زماوى جایبەجذا .بە حۆرێک "
وعەکاوى زمان زیاددەکەن و گۆڕاهیان بەصەردا دێذ ،هەهذێکیان
لەبەکارهێىان دەکەون بەاڵم بسوجىەوەیەکى بێ ووچاهى بە ردەوام
لە زماهذا هەیە وعەي هىێ دروصذ دەبێذ لەصەر بىچیىەي ئەو
ووعاهەي لە زووەوە لە زماهەکەدا هەن ووعەي هىێ دروصذ
دەبێذ( ".مدەمەد وەصمان.)٢٤٦- ٢٤٥ :٢٠١٢ :
کەواجە زاراوە گرهگى خۆي هەیە لە هسیککردهەوەي دیالێکخەکان
و صخاهذاردکردوى زماوى هەجەوەکان و یەکخضخنی دەربڕیً و
دەوڵەمەهذکردهیان ،فەرهەهگى زماهەکەیػ بە وعەو چەمکى هىێ
زەهگین دەکاث .
هەروەها ڕۆڵێکى گرهگ دەگێڕێذ لە بەصدىەوەي پەیىەهذي هێىان
هەجەوەو گەلەکان و گىاصدىەوي زاوضذ و جەکىەلۆحیاو زاهیاریی
هىێ " بۆیە پێىصخمان بە زاراوە هەیە لە گغذ بىارەکاوى ژیاهذاو
ئەو پێىیضخییەظ هیچ کاجێک کۆجایى هایەث و با زهەکەش ی هیچ
کاجێک داهاخرێذ بىارەکاهیص ی دیاري هاکرێً ،چىهکە زاوضدێکى
جازەًەو پەرەصەهذوى بەردەوامە ،لەبەرئەوەي بە پەرەصەهذوى
زاهیاری مرۆڤایەحى و فراواوى بازهەیی و بىارەکاوى بەهذە( ".عەهاب
عێخ جەیب .)١٨٦ :٢٠١٣:هەربۆیە کاجێک ،کە زاهیاري لەصەر
بىارەکان بەردەوام دەبێذ ،واجە پرۆصەي پەیذابىووى زاراوە
وەصخاوى هییەو هەمیغە لە پەرەصەهذهذایەو خاڵێک بۆ
دەصخپێک ،کە دەصخپێذەکاث لە بەراهبەردا هاجىاهین خاڵى کۆجایػ
دابيێین ،بەهۆي جازەگەرییەکان و بەردەوامى گەعەي زاوضذ
بازهەکان فراوان دەبً و زاراوەي هىێ لە ژیاوى مرۆڤەکاهذا
دەدۆزیىەوە.
زماوى کىردیػ بۆ وەرگێڕاوى زاراوەکان دەبێذ پەها بۆ گىهجاهذن
بباث ،بەاڵم ڕەچاوي ئەو خااڵهە بکاث ،کە پێغتر خضخماهەڕوو،
هەر لەو ڕواهگەیەعەوە جىاهراوە ،بە بەردەوامى بایەخ بە زمان
بذرێذ و دەوڵەمەهذ بک رێذ بە زاراوەي هىێ ،کە صەرئەهجام لە
بىارە زاوضخییەکاهذا زمان دەصخەوصان هەبێذ و لەگەڵ گەعەي
دەوروبەردا هەهگاو بىێذ و هەوە لەدواي هەوەظ ئەم ڕێچکەیە
بگىازهەوە لەصەر بىەما زاوضخییەکاوى زماهەواوى لە پێىاوي
بىژاهەوەي زمان و ئاوێخەبىووى هەمىو ئەو زاراوە هىێیاهەي ،کە
زۆرحار زاوضذ و جەکىەلۆحیا دەبێخە داهێىەري ،زماوى
هەجەوەکاهیػ بۆ حێکردهەوەي بە واجا هاوعێىەکەي بەهاي
زاراوەي خۆي یان هاوواجاکەي یان وەک خۆي دەدۆزێخەوە.

جێىازی وشە و زاراوە :
زماهەواهەکان بۆ باصکردن لە وعەو زاراوە چەهذیً ڕاوبۆچىوهیان
بۆ حیاکردهەوەیان پێغکەعکردووە لە بىاري زاراوەصازیذا ،ئەم
بایەخذاهەظ ئەڵبەجە بۆئەوەیە ،کە حیاوازییەکاوى وعەو زاراوە
لەیەک حیابکرێىەوەو لە ئاخاوجً و هىصیىیغذا هەصذ بە واجاو
چەمکەکان دەکرێً ،کە صەرئەهجام وەاڵمذاهەوەي پرصیاري (ئایا
حیاوازي لە هێىان وعەو زاراوەدا هەیە؟) ،یان (وعە لە زاراوە
حیادەکرێخەوە؟) بذرێخەوە.
بە بیروبۆچىووى عارەزایاوى ئەم بىارە( ،وعە) جاڕادەیەک
صەربەخۆیە ،بەاڵم (زاراوە) صىىورێکى دیاریکراوي هەیە" .
صىىرێکى (واجایی) بە دەوردا کێغراوەو پەرژیيێکى بە دەوري
زاراوەکەو جەهاهەث هىصەرەکەیغیذا کێغراوەو لە بىاري هىصیىذا
بەکاردەهێنرێذ( ".عىصمان کەریم.)٢١ :٢٠١٤ :
(زاراوە) دەربڕیيێکە ماهایەکى وردو دەصدىیغاهکراوي هەیە
گروپێک لەصەري ڕێکذەکەون و لە بىارێکى جایبەجذا
بەکاریذەهێنن.
(زاراوە) پەیىەهذًیەکى ڕاصخەوخۆي بە وعەوە هەیەو حۆرێکە لە
حۆرەکاوى وعە " بەاڵم ڕێچکەیەکى جایبەحى خۆي هەیەو لە
زاوضخەکاوى وعەصازیذا ،چەهذ باصێکى جایبەحى لە بەعەکاوى
ئاخاوجً حیاي دەکاجەوە( ".کامل خضً بصیر( ،) ١٠ :١٩٧٩:وعە)
مىڵکى هەمىو کۆمەڵە( ،زاراوە) " وعەیەکى فەرهەهگى صەر زماوى
کۆمەاڵوى خەڵک هییە ،بەڵکى وعەیەکى هىێباوە بۆ واجایەکى هىێ
لە کۆڕێکى زاوضتی ،یان ڕۆعيبیري صەردەمذا صازکراوە".
(صەرچاوەي پێغىو.)٢٥:
هەهذێ حار جێبینی ئەوە دەکرێ ،کە زاراوە لە ئاخاوجنی ڕۆژاهەدا
خەڵکى ئاصایی وەک وعەیەکى ئاصایی بەکاریذەهێنێ ،ئەوەظ
لەبەرئەوەي " بە جێپەڕبىووى کاث و زۆر بەکارهێىاوى ئاصان دێخە
بەردەصذ ،خۆ صەرەجا هەر زاراوەیەکى هىێ ،یان وعەیەکى هىێ
بە صەیر دێخەبەرگىێ ،بەاڵم پاعان خەڵکەکە ئاعىایی لەگەڵذا
پەیذادەکەن و ئاصایی دەبێذ( ".عەهاب عێخ جەیب:٢٠١٢:
 ،) ١٧٤بۆ همىوهە (زاراوەي خڕۆکەي صىور ،ڤیخامین ،بىدحە،
كەیران ،لێزەر ،چاهذوى كژ... ،هخذ).
هەهذێ حاریػ ئاعىایی لەگەڵ ئەو زاراواهە پەیذاهاکەن ،بۆ
همىوهە زاراوەي (هەصدیار) ،کە بۆ زاراوەي (عاعیر)ي عەرەبی لە
الیەن هەهذێ هىوصەر بەکارهێنرابىو ،ئەو زاراوەیە هەجىاهرا عىێنی
وعەي (عاعیر) بگرێخەوە ،جەهاهەث ڕۆعيبیرو ئەکادیمییەکاهیػ
هەر وعەي (عاعیر) بەکاردەهێنن.
هەمىو زاراوەیەک وعەیە ،بەاڵم هەمىو وعەیەک زاراوە هییە،
زاراوە " بە یەکێک لە ڕێگاکاوى گۆڕینی واجاي وعە لە زماهذا بىوە
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بە پضپۆڕو صىىري بەکارهێىاوى جەصکبۆجەوە( ".جابان مدەمەد
صەعیذ.)٢٤ :٢٠٠٨:
زاراوە لە گەهجیىەي وعەکان هەڵذەهێىجرێذ و لە فەرهەهگەوە
وەردەگیرێذ ،کاجێک وعە بىو بە زاراوە دەبێذ بارودۆخى بۆ
هەڵبکەوێذ و لە واجایەک زیاجر هەگەیەهێذ ،چىهکە وعەکان
لەگەڵ دەوروبەرەکاهیان واجاکاهیان دەگۆڕێذ و " واجاي فەرهەهگى
خۆیان وون دەکەن و بە پێی دەوروبەر واجاي هىێى خۆیان
وەردەگرن( ".عبذالىاخیذ مىعیر دزەیی ،) ٩٤ :٢٠١٤ :بۆیە وعە،
کە بىو بە زاراوە واجاکەي جایبەث و جەصکتردەبێخەوە.
(زاراوە) گىزارعذ لە چەمکێک دەکاث ،کە لە یەک کێڵگەي
زاوضتی بێ ،وعە گىزارعذ لە واجا دەکاث ،هەروەها دەجىاهین
بڵێین (وعە) صەر بە زماوى گغخییەو (زاراوە) صەر بە زماوى
پضپۆڕییە ،واجە زماوى زاوضتی یاخىد جەکىیکى لە بىارێکى جایبەجذا.
" ئەرصخۆجالیط بۆ دەصخکاریکردوى واجاي وعە ،بە مەبەصتی
زاراوەصازیی چىار بىەماي داهاوە ،کە ئەماهەن:
 - ١گىاصدىەوەي واجاي وعە ،لە ڕەگەزەوە بۆ حۆر.
 - ٢گىاصدىەوەي واجاي وعە ،لە حۆرەوە بۆ ڕەگەز.
 - ٣گىاصدىەوەي واجاي وعە ،لە حۆرەوە بۆ حۆر.
 - ٤گىاصدىەوەي واجاي وعە ،بەپێی ڕادەي پێىەهذي( ".حەمال
عەبذول.)١٨٠- ١٧٩ :٢٠٠٨:
زماهەواهە هاوچەرخەکان بەپێی ئەو ڕێگایاهەي ،کە ئەرصخۆ
دیاریکردووە بۆ گۆڕینی واجاي (وعە) لە واجا بىەڕەجییەکەیەوە بۆ
واجایەکى جر ،چەهذ ڕێگایەکى جر دیاریذەکەن:
 - ١فراواهکردوى واجاي وعەو گىاصدىەوەي لە چەمکێکى دیاریکراو
بۆ مەبەصدێکى فراوان ،بۆ همىوهە زاراوەي (صەرچاوە) لە
فەرهەهگذا بۆ واجاي (صەرچاوەي ئاو)ە ،بەاڵم لە بىارەکاوى
زاوضذ و مەعریفەجذا ،بىوە بە زاراوەیەکى ژیاریی بەرباڵو.
 - ٢جایبەجمەهذکردوى واجاي وعەو صىىوردارکردوى بەکارهێىاوى و
گىاصدىەوەي لە بىارێکى بە رباڵوو فراواهەوە بۆ ئەرکێکى دیاریکراو،
بۆ همىوهە وعەي (پااڵوجە) وعەیەکى فەرهەهگى ئاصاییە بە
جێپەڕبىووى کاث بىوە بە زاراوەیەکى کیمیایی.
 " - ٣گىاصدىەوەي (وعە) لە (واجا)یەکەوە بۆ (واجا)یەکى جر ،لەبەر
حۆرە پەیىەهذي و لێکچىوهێک( ،ڕێىىوش) ،واجا ڕاصخەكیىەکەي
بەهۆي لێکچىوهەوە بىوە بە (زاراوە)یەک بۆ دەربڕینی ڕێ و عىێً
و عێىازي هىوصین( ".حەمال عەبذول.)١٨٢- ١٨١ : ٢٠٠٨:
وشە و زاراوە و پەیىەهدیی بەواتاوە 
 - ١وعە بە پێی ئەو دەوروبەرە زماهییەي ،کە جێیذا دەردەکەوێ
واجاکەي ئاعکرادەبێ و لەگەڵ بەکارهێىاوى لە د ەربڕینی حیاوازدا
واجاکەي دەگۆڕێ ،واجە (وعە) جىاهاي ئەوەي هەیە هەڵگري

چەهذ واجایەک بێ بە پێی دەرکەوجنی لە دەوروبەري حیاوازدا،
بەاڵم زاراوە واجاکەي هاگۆڕێ و یەک واجاي هەیە ،لەو بىارە
پضپۆڕییەي ،کە جێیذا دەرکەوجىوە ،چىهکە گىزارعذ لە
چەمکێکى دیاریکراو دەکا ،لە بىارێکى جایبەجذا ،بەاڵم ئەگەر
بىارەکە گۆڕا ئەوا واجاي (دەاللەث)ي زاراوەکەظ دەگۆڕێ.
(كەیط کاکل و داها جەخضین.)١٠٧ :٢٠١٣:
 - ٢وعە لە هێماو هێمابۆکراوێک پێکذێ (أعضاء عبکت حعریب
العلىم الصحیت .) ٣٠ :٢٠٠٥:وعە هیغاهەیەکە (هێما) بۆ
هیغاهذەرێک (هێمابۆکراو) ،ئەم وێى ە گۆکراوەي خىارەوە ،کە
پێکذێذ لەم دەهگاهە (م ،ر ،ۆ ،ڤ) وێىەي هسریی لە ئاوەزدا
دروصخکردووە ،ئاماژەکردهە بۆ گیاهذارێکى هاصراو (مرۆڤ).
زاراوەصازەکان بۆ داهاوى هاوێک بەراهبەر بە چەمکێکى دیاریک راو
دوو بىەمایان دیاریکردووە:
ا  -دەبێ هاوهاوى چەمک ،لەالیەن چەهذ کەصێکى عارەزاو
پضپۆڕەوە لە بىارێکى جایبەجذا دابنرێذ ،واجە ئەو کەصاهە دەبێ
عارەزاییەکى باعیان لە بىارەکەو چەمکەکەدا هەبێذ.
ب  -هەبىووى پێىەهذییەک یان لێکچىوهێک لە هێىان هاو و
چەمکەکەدا ،بۆ همىوهە لکاهذوى هاوێک بە عێىەي چەمکەکە،
یان كەوارە ،یان ڕەهگ ،حىڵە ،عىێً ،ژمارە ،یاخىد هاوي
داهێىەر ،بۆ همىوهە:
کرمی گەدە پەیىەهذي هەیە بە عىێىەکەیەوە ".وعە گىجەو
واجایە .واجە وعە لە رێگاي عیکردهەوەي زماوى و داجایی
عیذەکرێخەوە ،کەچى زاراوە هاولێىان و چەمکە .واجە زاراوە لە
ڕێگاي عیکردهەوەي زماوی و چەمکى و وێىەي هۆعەکى
عیذەکرێخەوە( ".كەیط کاکل و داها جەخضین.)١٠٧ :٢٠١٣:
 - ٣وعەکان دەچىە هاو کێڵگەي لێکضیکى " ،وعەکاوى زمان
دەچىە هاو کێڵگەیەکى لێکضیکى کە لەگەڵ وعەکاوى جري هاو
کێڵگەکەوە لە صیما بىەڕەجیەکاهذا هاوبەعً( ".أعضاء عبکت
حعریب العلىم الصحیە.)٣٠ :٢٠٠٥:
ئەگەر کێڵگەي خسمایەحى وەربگریً ،باوک و دایک و خىعک و
برا...،هخذ ،وەک همىوهەیەک ،یەک کێڵگەي واجایی پێکذەهێنن،
لەبەرئەوەي یەک صیماي واجاییان هەیە .ئەویػ پێىەهذي
خسمایەجییە.
(زاراوە) دەچێخە هاو کێڵگەي چەمکیەوە( ،زاراوە) صەر بە کێڵگەي
چەمکیە جەنها لەهاو ئەو کێڵگەیەوە چەمکەکەي دیاریذەکرێذ ،لە
هێىان زاراوەیەک و زاراوەکاوى جرو چەمکەکاهیان ،پەیىەهذییەکى
صىىوردار هەیە ،یەکێک لە جایبەجمەهذییە بىەڕەجییەکاوى (زاراوە)
ڕێکخضخنی لەهاو ڕیسبەهذی ئەو زاراواهەي ،کە پەیىەهذي پێىەي
هەیە ،بۆیە هاکرێذ بەدەر لە بىارە زاوضخییەکەي باش لە (زاراوە)
بکرێذ( .صەرچاوەي پێغىو.)٣٥:
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 - ٤لە زاراوەصازیذا " پێىاهە هەیە ،کە زاراوەکەي جێذا
دیاریذەکرێذ ،واجە زاوضدێکە هرخى پێکهاجە زاراوەییەکاوى جێذا
دیاریذەکرێذ ،کەواجە پێىاهەیەک هەیەو بەپێی ئەواهە زا راوە
صازهاکرێذ .وعەصازی کىردی بە پێی یاصاکاوى زماوى کىردي و
ئەهالۆژیاکەي ،وعەي هىێ دروصذ دەبێذ ،بۆ همىوهە :براژن،
ئامۆژن/مامۆژن ،کچەزا ،کىڕەزا...،هخذ" (عىصمان کەریم: ٢٠١٤:
 ،) ٣٦هەروەها هەهذێ حاریػ پەهادەبرێخەبەر وەرگێڕان ،بۆ
همىوهە:
مذیىت ألالعاب  :عاري یاري
اللمر الصىاعى  :ماهگى دەصخکرد
 - ٥لە ڕووي ژمارەي بڕگەوە ئەو وعاهەي ،کە لەیەک بڕگە
پێکهاجىون زیاجر دەچەصپێن و دەمێنن و بەپێی هاجىەهاوەوەي
چەمک و واجاي هىێ و بەهۆي گۆڕاهکارییەکاهەوە ،وعە دەمرێ و
وهذەبێذ ،وەک " بىوهەوەرێکى زیىذوو ،بە پێی کاث گەعەدەکاث
و دەمرێذ( ".خاجم صالح الضامً ،) ١٤٨ :١٩٨٩:یان حێگەي
وعەکاوى جري هەمان کێڵگە لەكذەکەن و عىێيیان دەگرهەوە،
بۆیە لە حیهاوى وعەدا ملمالهێیەکى بەردەوام هەیە ،بەاڵم لە
زاراوەدا کەمترە لەبەرئەوەي زاراوە زیاجر لە هىوصیىذا
بەکاردەهێنرێ ،بۆ همىوهە زاراوەي( :ئاوەڵکردار ،ئاوەڵکار،
ئاوەڵفرمان... ،هخذ).
 - ٦لە (وعە)دا لە هەهذێ خاڵەجذا فۆڕمى وعە پێػ وعە
دەکەوێ ،بۆ همىوهە وعەي (ئەهفال) ،کە لە زماوى عەرەبییەوە
وەرگیراوەو لە كىرئاوى پیرۆزدا ئاماژەي پێذراوە وەک فۆڕمێکى
وەرگیراو بىوەجە دەربڕي واجاو چەمکێک بۆ وهبىون و بێ
صەروعىێىكردن ،بەاڵم لە (زاراوە)دا چەمک لە پێغترە،
چەمکەکە دیاریذەکرێ و دواجر لە الیەن کەصاوى پضپۆڕەوە
زاراوەیەکى بۆدادەهرێ.

تایبەتمەهدییەکاوى زاراوە 
ي
 - ١دەبێ زاراوە لە جەمىمژ و ئاڵۆزي بەدوور بێ و چەمکێکى
دیاریکراوي هەبێ ،یەک فۆڕم ببێ بە دەربڕي یەک چەمک،
لەبەرئەوەي زاراوە چەمکێکە پێغتر صىىوري بۆدیاریکراوە.
 - ٢هەر زاوضدێک کۆمەڵێ زاراوەي جایبەحى خۆي هەیەو زاراوە لەهاو
چىارچێىەي زاوضتی زاراوە () terminologyدا لێکذەدرێخەوە.
(مدمىد فهمی خیجازي.)١٢ :١٩٩٣:
 " - ٣ئەهالۆژیا لە زاراوەدا ڕۆڵێکى گەورە دەبینێ ،بۆ همىوهە:
ژاهە صک
ژاهە صەر بە ئەهالۆژیا دروصدبىون ...هخذ" (عىصمان
کەریم.)٦٣ :٢٠١٤:

 - ٤زاراوە لەالیەن زاهایاوى بىا رێکەوە دادەهرێ و لەصەري
ڕێکذەکەون ،هەروەها دەش ێ لەالیەن کەصێکى عارەزاوە دابنرێ،
بەاڵم مەرج ئەوەیە كبىڵ وەرگرێ و بەکاربهێنرێ ،لە چىارچێىەي
ئەو زاوضذ و بىارەدا ،کە زاراوەکەي بۆ داهراوە( .فرخاث
بلىلى.)٢٢٢ :٢٠١٠:
 - ٥زاراوە چەمکێک ە پێغتر خاصییەث و صىىوري بۆدیاریکراوە،
واجە بەهۆي دەوروبەریەوە دیاریىەکراوە( .صەرچاوەي پێغىو).
 - ٦لە بىاري پەروەردەو فێرکردهذا( ،زاراوە) بایەخێکى زۆري هەیە،
چىهکە هەر بابەجێک یاخىد زاوضدێک کۆمەڵێک زاراوەي جایبەث
بە خۆي هەیە.
 - ٧زاراوەي صادە بە پەصەهذجر دەزاهرێذ ،جا زاراوەي لێکذراو.
(أدریط الحضً العلمی.)١٩ :٢٠٠٢:
- ٨دەبێ زاراوە جا ڕادەیەک هەرم و ئامادەبێ بۆ داڕعخنی وعەو
زاراوەي جرو گىهجاو بێ بۆ بەکارهێىان.
 - ٩زاراوە دوورە لە بازهەي ئیذیۆمذاو هێزو جىاهاي کەمە بۆ
بەئیذیۆم بىووى  ،حگە لە هەهذێ خاڵەث ،ئەوەظ بەهۆي بىووى
بە وعەي صەر زاري زۆربەي ئاخێىەراهەوە ،بۆ همىوهە :بە
کەصێکى زیرەک دەوجرێذ (دەڵێی کۆمپیىجەرە!) ،یان کەصێک کە
بەخێرایی دەڕواث دەوجرێذ (دەڵێی صارووخە!).
 - ١٠ملمالوێ لە زاراوەدا کەمترە ،وەک لەوەي لە وعەي ئاصاییذا
هەیە.
 - ١١مان و هەماوى زاراوە پەیىەصخە بە چاالکبىووى ئەو زاراوەیە،
کە لە چىارچێىەي زاوضدێکذا هەیەو جەمەوى زاراوەیەک بەهذە بە
ئاصتی پێغکەوجنی کۆمەڵ و جەمەوى ئەو زاوضخەي ،کە زاراوەکەي
جێذایە( .عىصمان کەریم.)٦٣ :٢٠١٤:
ڕۆڵى زاراوە لە دەوڵەمەهدکردوى فەرهەهگدا :
فەرهەهگ 
فەرهەهگ جۆمارگەیەکە بۆ کۆکردهەوەي وعەکاوى زمان و
ڕێکخضخيیان بەپێی پێڕەوێکى جایبەحى و پاراصخيیان لە فەوجان و
لەهاوچىون ،حگە لەڕیسکردوى وعەو عیکردهەوەو لێکذاهەوەي
واجا ،هەهذێجاریػ زاهیاري جریص ی دەخرێخەپاڵ ،صەبارەث بە
فۆهۆلۆژی و مۆرفۆلۆژي و صیيخاکط و ئیخمۆلۆژییەوە.
فەرهەهگ کخێبێکى صەرچاوەیی و مەرحەعە ،وعەو زاراوەي
زماهێکى دیا ریکراوي جێذایە ،کە بەعێىەیەکى جایبەحى ڕێکخراون
لەگەڵ پێىاصەي هەر وعەیەک و دەرخضخنی هاوواجاکەي لە
هەمان زماهذا ،یاخىد لە زماهێکى دیکە ،لەگەڵ ڕووهکردهەوەي
ئەو وعاهەي کە لێىەي وەردەگیرێذ و بەکارهێىاوى ماها
حیاحیاکاوى و هەروەها دەرخضخنی الیەوى مێژوویی وعەکان و
چۆهێتی گۆکردهیان( .مدمذ على الخىلى .) ٧٤ : ١٩٩١:فەرهەهگى
هەر میللەجێک وەک ئاماژەیەک وایە بۆ زاهینی ئاصتی ڕۆعيبیري و
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زاوضتی و ئابىوري  ...ئەو میللەجە ،لەبەرئەوەي هەر میللەجێک لە
بىارێکذا پێغکەوجىوبێ ،فەرهەهگى زماهەکەیان لەو بىارەدا
دەوڵەمەهذ دەبێ.
فەرهەهگ " زمان لە عێىاهذن ،الوازیی ،پىکاهەوە ،داجەپین و
مردن دەپارێسێ .هەوەي هىێ ،بە ووعەي کىردیی کۆن و هىێ
پێذەگەیەوێ و زماهیان دەوڵەمەهذ دەکا .هەر بەهۆي فەرهەهگەوە
دەجىاهین ،لە ووعەو زاراوەي دیالێکخە حیاوازەکاوى زماوى کىردیی،
زماهەکاوى بیاهیی و هەجەوەکاوى حیهان بگەیً( ".خىصێن مدەمەد
عەزیس.)٤٨٧ :٢٠٠٥:
ێ
ي
واجە فەرهەهگى هەر زماهێک صىودێکى زۆر لێىەردەگیر و
بەهۆي گۆڕاوى الیەهەکاوى ژیان و عارصخاهییەجەوە زمان
گەعەدەکاث و دەگۆڕێذ و بەم پێیە فەرهەهگى وعەو
زاراوەکاهیص ی فراوان دەبێ و ئەو الیەهاهە زۆرو حۆراوحۆرن ،کە
دەبىەهۆي فراواهبىووى وعەي فەرهەهگەکان وەک :الیەوى
کۆمەاڵیەحی و عارصخاهێتی هەجەوە ،الیەوى ئابىوري ،ڕامیاری،
کاریگەري ئەدەبیاث و پێغکەوجنی ڕۆعيبیري ،کاریگەری زماهێک
بەصەر زماهێکى جرەوە ،هەمىو ئەم هۆیاهەو چەهذ هۆیەکى ج ریػ
دەبىە هۆي گەعەکردن و پێغکەوجنی زمان " ،بێگىمان
پێىیضخییەکاوى ژیاوى مرۆڤ و کۆمەڵ ،لەگەڵ پێغکەوجً و
گۆڕاوى کۆمەڵذا ،دەگۆڕێذ و زیاددەکاث و پێىیضتی جازەي ژیاوى
کۆمەڵ لە گەعەو گۆڕاهیذا دێخەکایەوە ،ئەو پێىیضخییاهە،
پێىیضخییان بە زماوى دەربڕیً هەیە ،واجە زماهێک دەبێذ لەگەڵ
ئەو گۆڕان و پێغکەوجىەدا بگىهجێذ .واجە زماوى زیىذوو و
ڕەصەن ،دەبێذ زماوى صەردەم بێذ و بخىاهێذ ،پێىیضخییەکاوى
صەردەم ،لە داهاث و داهێىاوى جازەي جەکىەلۆژیاو زاوضتی
حۆربەحۆر دەرببڕێذ و زماوى زاوضذ و کۆمەڵ بێذ( ".ڕەفیم
عىاوى ،) ٤٨ : ٢٠٠١:بۆیە مرۆڤ لەگەڵ گۆڕاوى ژیاهیذا ،پێىیضتی
بە عتی کۆن کەمتر دەبێ و وعەو هاوەکاهیغیان وردە وردە ون
دەبً ،بەاڵم لەالیەکى جریغەوە وعەو زاراوەي هىێ دێخە هاو
زماهەکەوەو لەبەر پێىیضتی ژیاوى کۆمەڵ بەکارهێىاهیان زیاددەبێ
لەهەمان کاجذا دەبێخە هۆي فراواهبىون و زیادبىووى وعەو
زاراوەي زمان،کە صەرئەهجام دەبێخە هۆي فراواهبىووى فەرهەهگى
زمان.
گرهگى و صىودەکاوى فەرهەهگ لە چەهذ خاڵێکذا کۆدەبێخەوە:
" - ١پارێسگاریکردن لە ماهەوەي وعەکاوى زمان.
 - ٢جىاها بە زمان دەبەخص ێ جاوەکى لەگەڵ ڕەوڕەوەي زاوضذ و
هىهەر بەرەوپێػ بچێ.
 - ٣ئاعکراکردوى واجاي وعە هادیارو لێڵەکان.
 - ٤زاهینی هەژادو داڕعخنی وعەکان.

 - ٥زاهینی مێژووي وعەکان و گەعەصەهذهیان ،حیاوازي لە
بەکارهێىاهیاهذا.
 - ٦هەڵىەصخەکردن لەصەرئەو وعاهەي لە بەکارهێىان کەوجىون.
 - ٧هاصینی خاوەن وجەي بەڵگەیەک لە بەڵگەکان.
 - ٨هاصینی پێکهاجەي وعە ئاخاوجً – هىوصین.
 - ٩ڕێکخضخنی ڕاصذ و دروصتی وعە بە پێی ئەصڵ و
گەرداهکردن( ".بەهاز ڕەفیم جۆفیم.)١٩- ١٨ :٢٠٠٨:
فەرهەهگ صىودێکى گەورەي هەیە بۆ کۆمەڵگا بە جایبەث ئەو
کۆمەڵگایاهەي ،کە زمان و کلخىوري خۆیان دەپارێسن ،فەرهەهگى
صەرکەوجىو ئەو فەرهەهگەیە ،کە صەرحەم وعەکاوى زمان
لەخۆدەگرێ ،بە وعەي کۆن و هىێ و دەبێخە گەهجیىەیەک بۆ
زمان ،کۆمەڵێک وعە لەهاو زماهذا هەن پەیىەصتن بە عخە
مێژووییەکاهەوە پێیان دەوج رێذ (وعەي وهبىو) ،ئەو وعاهە
لەهاوهەچىون ،بەڵکى ون بىون و چىوهەجە هاو گروپى وعە
مێژووییەکاهەوە ،ئەگەر هەوڵێک بۆ پارێسگاریکردهیان لە وهبىون و
لەهاوچىوهیان هەد رێذ ئەگەرێکى دوور هییە هەوە لەدواي هەوە
کەم جا زۆر بەعێکیان بە یەکجاري ماڵئاوایی لە زماهەکە بکەن و
دواجریػ و صەرلەهىێ ئەرکى کۆکردهەوەیان هێىذە كىرصتر دەبێ،
کەواجە فەرهەهگ جەنها ئەرکى ڕووهکردهەوەو لێکذاهەوەي وعەکان
هییە ،بەڵکى پەیىەهذیی ەکى بەهێزي هەیە بە مێژوو و هاصىامەي
زماهەوە.
هەروەها ئەو وعە کۆهاهە دەجىاهرێ صىودیان لێىەربگیرێ بۆ
واجاي هىێ " ،بۆ همىوهە ( ) carvanلە زماوى ڕووصیذا بە واجاي
کاروان هاجىوە ،بەاڵم ئێضخا بە واجاي ژوورێکى دەصخکرد دێذ ،بە
هەمان عێىە ئەم وعەیە لە کىردیذا بەکاردێذ و هەمان
گۆڕاهکاري بەصەردا هاجىوە( ".جابان مدەمەد صەعیذ: ٢٠٠٨:
.)٢٢
زیادبىون و گۆڕاوى وعە دیاردەیەکى صروعتی زماهەکاهەو زمان
جىاهاي داهێىاوى وعەي هىێى هەیە بۆئەوەي بخىاوێ عان بەعاوى
پێىیضخییەکاوى ژیان بڕوا ،ئەم ڕاصخییەظ لە صەرحەم زماهە
زیىذووەکاهذا صەرهج دەدرێذ ،بۆ همىوهە " ژمارەي وعەکاوى ئەو
فەرهەهگەي کە کۆڕي زماهەواوى فەرەوس ی ،لە صەدەي
خەڤذەهەمذا ،باڵویکردەوە ،جەنها بیضذ هەزار وعە بىو ،کەچى
لە صەدەي بیضخەمذا وعەکاوى ئەو فەرهەهگە ژمارەیان بىوە س ی
و پێىج هەزار وعە( ".وحیە خمذ عبذالرخمً .) ٦٧ :١٩٨٢:ئەوەي
پێىیضخە بىجرێ ،کە فەرهەهگیػ لەگەڵ پێغکەوجنی کۆمەڵ و
زیادبىووى کەلىپەل و پێىیضدیەکاوى مرۆڤ و گەعەکردوى بیري
مرۆڤ ،وعەو زاراوەکاوى زیاددەکاو لە صىىورێکذا هاوەصتێ.
هەهذێ لە فەرهەهگەکاهیػ لە پاڵ لێکذاهەوەي واجاي وعەکاوى
بە هەمان زمان یان بە زماهێکى جر ،گرهگى بە ڕووهکردهەوەي بىج
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و ڕەچەڵەک و عێىەي بىەڕەحی وعەکان دەداو ڕەصەهیان
پیغاهذەداو صەرچاوەي پەیذابىون و وەرگرجنی وعەکاوى زماهیػ
ئاعکرادەکا.
هەروەها " مەرجى صەرکەوجنی فەرهەهگێک ،دیا ریکردوى
زۆربەي زاهیاریەکاهە چىهکە بەراوردکردهیان بە دەروازەي
زاهیاریەکاوى وعەکاوى مێغک هێغخا کەمە( ".جابان مدەمەد
صەعیذ.)٨ :٢٠٠٨:
جۆرەکاوى فەرهەهگ 
فەرهەهگ گەلێک حۆري هەیە ،هەر فەرهەهگێک ئاماهج و
صىودي جایبەحى خۆي هەیەو لەصەر بىەماي حیاواز فەرهەهگەکان
دەهىوصرێً ،بۆ همىوهە لەصەر بىەماي مەبەصذ و عێىەي
لێکذاهەوەي کەرەصەي زمان ،وەک( :فەرهەهگى زماوى هەجەوەیی،
فەرهەهگى زماوى هەجەوەیی – بیاوى ،فەرهەهگى زماوى بیاوى –
هەجەوەیی ) (خىصێن مدەمەد عەزیس .) ٤٨٧ : ٢٠٠٥:یان لەصەر
بىەماي واجایی یاخىد بە پێی پلەي چەصپاوي و هەچەصپاوي
وعەکان ،وەک (فەرهەهگى بىەڕەحى ،فەرهەهگى گغتی) (جابان
مدەمەد صەعیذ.)١٣ :٢٠٠٨:
بە جێکڕاي وعەکاوى زمان دەوجرێذ فەرهەهگى گغتی زمان.
فەرهەهگى هەمىو زماهێکیػ بریخییە لە( :ڕۆژان هىري
عەبذوڵاڵ.)١٠ :٢٠١٣:
فەرهەنگى گشتى

 - 1فەر هەنگى بنەڕەتى

 -٢زاراوە دروستکردن

دراوسێ

 -٣وەرگرتن

جیهانى

کەواجە (فەرهەهگى گغتی) صەرحەم وعەکاوى زماهێکى دیاریک راو
لەخۆدەگرێذ و فەرهەهگى بىەڕەحى بەعێکە لە فەرهەهگى گغتی،
کە بە کاکڵ و مەغساي زمان دادەهرێذ و وعە ڕەصەهەکاوى زمان
دەگرێخەوە ،کە هاصراون لە الیەن کۆمەڵێکى دیاریکراو ،بەدەر لەو
دیالێکخەي كضەیپێذەکەن و بەد ەر لەو چیىە کۆمەاڵیەجییەي ،کە
بەعێکً لێی و مەرج هییە جایبەث بً بە هاوچەیەکى دیاریکراو یان
پیغەیەکى دیاریکراو گرهگ ئەوەیە کە مۆرکێکى هیغخماهییان
هەیە( .عىصمان کەریم .) ٩ :٢٠١٤:وعەکاوى فەرهەهگى بىەڕەحى

دەچىە ڕیسي وعە ئەکخیڤەکان ،کە هەمیغە بەصەر دەمەوەن و
بەکاردێً.
فەرهەهگى گغتی زاراوەو وعە وەرگیراوەکاهیػ – خىاصتراوەکان –
دەگرێخەوە ،کە بەهۆي کارجێکردوى زماهەکان بەصەر یەک دێىە هاو
زماهەکاهەوە ،بۆ همىوهە زماوى (عەرەبى ،فارس ی ،جىرکى)
کاریگەریان لەصەر زماوى کىردي هەبىوە لەبەر گەلێک هۆکار،
بۆیە گەلێک وعەو زاراوە لەو زماهاهەوە وەرگیراون و ڕۆ ژاهە
بەکاردێً ،هەروەها لەم صەردەمەدا زماوى ئیىگلیزي وەک زماهێکى
حیهاوى کاریگەرییەکى ڕاصخەوخۆي لەصەر زماوى کىردي هەیە.
فە رهەهگى تایبەتى (فەرهەهگى زاراوە) 
لە صااڵوى دواییذا چەهذیً مامۆصخاو عارەزایاوى زماوى کىردي
خسمەجێکى گەورەیان بە زماهەکە کردووە ،ئەویػ بە ئامادەکردن
و باڵوکردهەوەي ئەو حۆرە وعەو زاراواهەي ،کە پەیىەهذییان بە
عارەزاییەحى جایبەحى خۆیاهەوە هەیە ،کۆکردهەوەي ئەو وعەو
زاراواهە لە کخێبێکذا هەر فەرهەهگە ،بەاڵم ئەو فەرهەهگاهە
جایبەث دەبً بە بىارێک یان زاوضدێکەوە ،بۆیە پێی دەوجرێذ
(فەرهەهگى جایبەث) یان (فەرهەهگى زاراوە) ،ئەم حۆرە
فەرهەهگاهە زیاجر بۆ کۆمەڵێکى دیاریکراو لە بىا رێکى جایبەجذا
بەکاردەهێنرێً ،چىهکە الي هەمىان ئاعکرا هین و بەکارهاهێنرێً.
هەر زاوضذ و پیغەیەک کۆمەڵێک زا راوەي جایبەث بە خۆي
هەیەو ئەو زاراواهە لەگەڵ پێغکەوج نی زاوضخذا ڕوو لە زیادبىون
دەکەن ،بەو پێیە زاراوەکان ڕۆڵێکى گەورە دەبینن لە فراواهکردن
و دەوڵەمەهذکردوى فەرهەهگى زمان ،ئەم گەعەو زیادبىوهە "
هەروا بە ڕەمەکى پەیذاهابً ،بەڵکى بە پێی یاصاو دەصخىرو پێىاهە
و ڕێگەو ڕێبازي جایبەجییەوە بەرهەم دێً( ".عادمان صاالر
هەریمان .) ٣٢ : ٢٠٠٨:واجە دەبێ پێىەرەکاوى وعەصازیی کىردي و
یاصاکاوى زماوى کىردي ڕەچاوبک رێً و هاوجاصازی بۆ زاراوە
بیاهییەکان بکرێ یان لە ڕێگەي كەرزکردوى زاراوە لە زماوى جرەوە
بکرێ .عارەزایان بۆ صازکردوى زاراوەیەکى هىێ  ،بۆئەوەي ببێخە
دەربڕي چەمکێکى هىێ ،چەهذ ڕێبازێکیان پەیڕەوکردووە:
 - ١داڕعتن
 - ٢لێکذان
 - ٣فرێسي چەصپاو (خاجەم ولیا مدەمەد.)٢٩ :٢٠٠٠:
 - ٤وەرگێڕان (کاڵکە)( .ئیبراهیم ئەمین باڵذار.)٢٢٠ :١٩٨٦:
 - ٥گەورەکردوى کەرەصخەي خۆماڵى لە ڕێى فراواهکردوى
واجاکاهیاهەوە (عىصمان کەریم.)٨٤ :٢٠١٤:
 - ٦وەرگرجً (خىاصتن).
 - ٧داجاعین (کامیل خەصەن بەصیر.)٣٨ :٢٠١٣:
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گىاستىەوەي وشەو زاراوە لە هێىان فەرهەهگى گشتى و
فەرهەهگى تایبەتیدا :
أ  -گىاصدىەوەي وعە لە فەرهەهگى گغخییەوە بۆ فەرهەهگى
جایبەحى.
ئەم حۆرە گىاصدىەوەیە زۆر بە ڕوون و ئاعکرایی لە زماهذا
بەرچاودەکەوێ ،گەلێک وعە لە فەرهەهگى گغخییەوە
گىاصتراوەجەوە بۆ هاو فەرهەهگى جایبەحى ،گىاصدىەوەي
وعەیەک بە واجایەکى گغتی ئاصایى بۆ زاراوەیەکى جایبەث
بە زاوضدێک و چەمکێکى جایبەحى ،مەرج هییە ئەو وعاهە
کاجێک دەچىەهاو فەرهەهگى جایبەجییەوە واز لە واجا
گغخییەکەي بێنێ ،بەڵکى لە هەردوو حۆرە فەرهەهگەکەدا
(واجاي گغتی ،چەمکى جایبەحى) بەکاردەهێنرێ .بۆ همىوهە
وعەي (زمان) ،دوو واجاي هەیە:
زمان( :فەرهەهگى گغتی) زمان پارچە گۆعدێکە لە حەصخەي
مرۆڤذا هەیە.
زمان( :فەرهەهگى جایبەحى) لە زاوضتی زماهەواهیذا بەکاردەهێنرێ،
چەمکێکى جایبەحى هەیە.
جىێژ :کۆبىوه ەوەي چەوري پێکهاجەیەک (فەرهەهگى گغتی) ،جىێژ:
چیىەکاوى کۆمەڵگا (فەرهەهگى جایبەحى).
لەم همىوهاهەدا بۆمان دەردەکەوێ زاراوەي (زمان)  ،کە لە
فەرهەهگى گغخییەوە گىاصتراوەجەوە بۆ فەرهەهگى جایبەحى ،واجا
گغخییەکەي لەدەصذ هەداوەو بۆ هەردوو واجاکان بەکارهاجىوە،
بە هەمان عێىە بۆ وعەي (جىێژ)یػ.

فەرهەنگى
گشتى

زمان

ڕاصخەوخۆیان بە کۆمەڵگاوە هەیە( .أعضاء عبکت العلىم
الصحیت .) ٣٧ : ٢٠٠٥:بۆ همىوهە ئەو زاراواهەي پەیىەهذییان
بە باري جەهذروصتی و صیاس ی و ئابىوري خەڵکەوە هەیە،
خێرا باڵودەبىەوە ،بەاڵم ئەو زاراواهەي کە پەیىەهذییان بە
زاوضتی کیمیاو فیزیایەوە هەیە کەمترن ،بۆ همىوهە:
دەصخکرد ،داهێىان ،دراوي صاخخە ،بىدحە ،پەراصیخۆڵ،
ئیيخیهاب (التهاب) ،صۆهەر ،دەرماڵە... ،هخذ.

فەرهەنگى
گشتى
(وشەکان)

ئەوەي پێىیضخە بىجرێ ،کارلێکى هێىان فەرهەهگى گغتی و
فەرهەهگى جایبەحی زاراوە
بەردەوامە و ڕوو لە زیادبىون دەکا.

فەرهەنگى
گشتى
(وشەکان)

فەرهەنگى
تایبەتى

ب  -گىاصدىەوەي زاراوە لە فەرهەهگى جایبەجییەوە بۆ فەرهەهگى
گغتی.
زاراوە لە ئامێزي پضپۆڕێدێکاهذا صەرچاوەي وەرگرجىوە ،زۆرحاریػ
بەخێرایی باڵودەبێخەوەو دەکەوێخە صەر زاري زۆربەي
كضەپێکەراوى زماهێکەوەو لە فەرهەهگى گغدیذا
جۆماردەکرێ لەپاڵ ماهەوەي لە فەرهەهگى جایبەجیذا ،ئەم
دیاردەیە زیاجر لەو چەمکاهەدا ڕوودەدا کە پەیىەهذییەکى

زمان

فەرهەنگى
تایبەتى
(زاراوەکان
)

زمان

فەرهەنگى
تایبەتى
(زاراوەکان
)

بىون بە لێکسێمى زاراوە و وشەي بیاوى :
ڕووهکردهەوەیەک بۆ – بە لێکسێم :
بە لێکضێم پرۆصەیەکە وەک حۆرێک بەکارهێىاوى صەلیلە
بە عێىازێکى پەیڕەوبەهذاهە لە الیەن ئاخێىەري زماهێکەوە
ئەهجامذەدرێذ و " پرۆصەیەکە بۆ جێکردەي جىخمێک لە فۆرمى
وعە ،یان فرێسدا بۆهاو فەرهەهگى زماهێک( ".مدەمەد مەحیذ
صەعیذ ،) ٤٥ :٢٠١٥:هەروەها ئەم پرۆصەیە جەنها لە

Page 243

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

چىارچێىەي زماهێکى جایبەث ئەهجام هادرێذ ،بەڵکى دەجىاهرێذ لە
ڕێى كەرزکردوى زا راوە و وعەي بێگاهەظ ()Borrowing Word
ڕووبذاث.
لە ڕێگەي ئەم پرۆصەیەوە " یەکە هىێیەکان کە وەک یەکەي
فەرهەهگى ڕەچاودەکرێً ،بەدي دێًBrinton and ( ".
 .) Traugott:2005:32هەروەها پرۆصەکە بە گۆڕینی فۆڕمێکى
ئازادي صیيخاکس ی بۆ فۆڕمێکى چەصپاوي مۆرفۆلۆجى/فەرهەهگى
دەبێذ ،واجا :هەر فۆڕمێکى زماوى پەیىەصذ بە هىاهذوى واجاییەوە،
کەوجە دەرەوەي یاصا ڕێسماهییەکاوى زماهەوە ئەو کاجە بە لێکضیم
دەبێذ( .ئاڤێضخا کەمال مەخمىد .) ١٣٥ :٢٠١٢:واجە
بەلێکضیمبىون بە واجاي داهێىاوى وعەي هىێ دێذ و دەکرێذ بە
دوو عێىە ڕووبذاث (أ) لە ڕێگەي دروصخە صیيخاکضییەکاهەوە،
(ب) لە ڕێگەي خىاصخنی وعەي بێگاهەوە ،ئەوەي لێرەدا گرهگە
بىجرێ ئەم پرۆصەیە جەنها لەصەر وعە حێبەحێىاکرێ ،بەڵکى
لەصەر زاراوەظ دەکرێذ ،چىهکە زاراوە حۆرێکە لە وعە بۆیە ئەو
پرۆصاهەي کە وعەي پێی دروصخذەبێذ زاراوەظ دەگرێخەوە.
وەرگرتنى کەرەستەي بێگاهە :
لە هەمىو زماهێکذا بۆ پڕکردهەوەي کەلێىەکان بە وعەو زاراوەي
پێىیضذ پەهادەبرێخەبەر ڕێگاي وەرگرجنی کەرەصخەي بێگاهە هەر
زماهێکیػ بە ڕادەي حیاواز ئەو کەرەصخاهە وەردەگرێذ ،بىووى
ئەو کەرەصخاهەظ لە زماهذا کاریگە ریەکى هەرێنی هاکاث لەصەر
زمان و بێگىمان هیچ زیاهێک بە زماهەکە هاگەیەهێذ ،بگرە
دەوڵەمەهذیص ی دەکاث ،ئەگەر بەپێی پێىیضذ و مەرجى جایبەث
پرۆصەي وەرگرجىەکە ئەهجام بذرێذ.
پرۆصەي وەرگرجً جەنها (وعە)و (زاراوە) هاگرێخەوە بەڵکى
هەمىو ی ەکەو داهەکاوى جري زماهیػ دەگرێخەوەو لە زماهێکەوە
دەچىەهاو زماهێکى جرەوە ،لە بچىوکتریً کەرەصخەي زماوى کە
دەهگە جا گەورەجریً کەرەصخە ،کە ڕصخەیە .ئەم کەرەصخە
بێگاهاهەي هاو زماوى کىردي هەهذێکیان بە ڕادەیەکى زۆر
بەکاردەهێنرێً لە الیەن كضەپێکەراهەوە وەکى کەرەصخەکاوى
(دەهگ ،فۆهیم ،وعە) بە جایبەث وعە ،کە هیچ زیاهێک بە
زماهەکە هاگەیەهێذ ،بەاڵم هەهذێکى جریان کەمتر بەکاردەهێنرێً
وەکى (فرێسو ڕصخە) بێگاهەکان ،مەبەصخمان ڕیسبىووى
کەرەصخەکاهیاهە بە پێی یاصابەهذیی زماهاوى جر ،هۆکارەکەظ
دەگەڕێخەوە بۆئەوەي ،کە هەهذێک کەش لە زماهێک زیاجر دەزاوێ
و بەبێ ئاگایی پەیڕەوي ڕیسبەهذی ڕێکبىووى کەرەصخە بىجییەکاوى
هێى ڕصخەي زماهێکى جر بەکاردەهێىێذ بۆ ڕیسکردوى کەرەصخەي
ڕصخەي زماهەکەي خۆي و لێرەدا كضەکەر جەنها وعەکاوى جایبەجً
بە زماهەکەي خۆي و ڕیسکردهەکەي ڕیسکردوى زماهێکى جرە ،بەاڵم
ئەم حۆرە وەرگرجىە (وەرگرجنی یاصاو ڕێضاي بیاوى) زمان جىوش ی

هەمان و لەهاوچىون دەکاث ،بۆیە پێی دەوج رێذ( :ژەهري زماوى)،
دەصخەواژەي ژەهري زماوى (  " ) language poisonلە زاوضتی زماوى
هىێذا ،بەو یاصاو ڕێضا خىازراو ،یان وەرگیراواهە دەوجرێذ ،کە
دەچىەهاو زماهێکى جرەوەو بەپێی جێپەڕبىووى کاث جێکەڵ بە زماهە
وەرگیراوەکە دەبً و کار لە یاصاو ڕێضاکاوى دەکەن و دواحار بەرەو
مردن و لەهاوچىووى دەبەن( ".مدەمەد مەحیذ صەعیذ: ٢٠١٥:
 .) ١١٢ئەوەي پێىیضخە بىجرێ ژەهراویبىووى زمان زیاجر لە ڕێگەي
(وەرگێڕان)ەوە ڕوودەداث بە جایبەحى وەرگێڕاوى وعە بەوعە ،کە
دەبێخە هۆي ئەوەي زاهیارییەکان لە كاڵبێکى زماوى بێگاهەوە
بێخەهاو كاڵبی زماهێکى جر( .ور یا عىمەر ئەمین .) ٨٨ :٢٠١١ :زماوى
کىردي لەڕووي ڕصخەصازییەوە بە هۆي هۆکارێک یان زیاجر
کەوجۆجە ژێر کاریگەري زماوى عەرەبیەوە ئەمەظ وایکردووە ،کە
هەهذێ كاڵبی زماوى عەرەبى ب ێخە هاو زماهەکەماهەوەو لە بىارەکاوى
ڕاگەیاهذن و چاپەمەهیذا ئەم كاڵبە هامۆیاهە دەکەوهە بەرچاو،
بۆیە كضەکەري زماوى کىردي واي لێهاجىوە بەبێ ئاگایی خۆي ئەم
حۆرە ڕصخاهە لە بىارەکاوى ڕاگەیاهذن وەردەگرێذ و لە ئاخاوجنی
ڕۆژاهەیذا بەکاردەهێىێذ .بۆهمىوهە:
دەصخم کرد ب ە هىوصینی ئەم کخێبە.
پێىیضخە بىجرێذ :دەصخم بە هىوصینی ئەم کخێبە کرد.
هەروەها وەک زاراوەي (علم الىفط) ،هەهذێجار پێی دەوجرێذ
(زاوضتی دەروون) ،کە كاڵبێکى عەرەبییەو وعەکان کىردیً و
ڕاصتر وایە بىجرێذ (دەروهساوى)( .ئەکرەم كەرەداغى.)٢٧ :١٩٨٠:
ژەهري زماوى جەنها الیەوى ڕێسماوى هاگرێخەوە ،بەڵکى الیەوى
فۆهۆلۆژیػ دەگرێخەوە ،ئەو دەهگاهە کە لە زماهێک وەردەگیرێذ و
جێکەڵى صیضخەمى فۆهۆلۆژي زماهێکى جر دەبً و دەچىەهاو
پێکهاجەي چەهذیً وعەوە( .کامەران ڕەخیمی .) ١٦ :٢٠٠٧:بۆ ئەم
باصە لە (بەش ی صێیەم) جەوەرەي (وەرگرجً بە پێی ئاصخەکان)
زیاجر خراوەجەڕوو.
بە لێکسێمبىووى زاراوە و وشەي بیاوى :
کاجێک كضەپێکەراوى زماهێک زاراوەو وعەیەکى گىهجاویان هەبێذ
بۆ هەهذێ چەمک و واجا هاچاردەبً پەهابەرهەبەر زاراوەو وعەي
زماوى جرو بەکاریبهێنن ،جاکى بخىاهً لە ڕێگەي ئەو وعەو زاراوە
خىازراوەي بەکاریذەهێنن کەلێنی زماهەکەیاوى پێ پڕبکەهەوە.
زماوى کىردیػ وەک زماهەکاوى جر کۆمەڵێک وعەو زاراوەي
بێگاهەي جێذایەو لە چىارچێىەي زماهەکەدا بەکاردێذ و ڕۆ ژاهە
لەصەر زاري خەڵک و لە بەرهەمى هىصەران و ڕۆعيبیراهذا
بەرچاودەکەوێذ ،وەرگرجنی وعەو زاراوەي بیاوى بۆ الوازي زماهەکە
هاگەڕێخەوە ،بەڵکى بۆ چەهذ هۆکا رێک دەگەڕێخەوەو دێخەهاو
زماهەوە لەواهەظ( :داهێىان و دۆزیىەوەکان ،عارصخاهییەث و
ڕۆعيبیري ،دراوصێتی و کۆچکردن ،ئایین ،صیاصەث ،زاهینی زیاجر
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لە زماهێک... ،هخذ) ئاماهجى صەرەکى لە بەرکارهێىاوى زمان
گەیاهذوى واجایە و دروصخکردوى پردي پەیىەهذییە لە هێىان
مرۆڤەکاهذا " ،زمان بریخییە لە ڕێکخراوێکى هێمایی دەهگى
صەربەخۆ ،بە عێىەیەکى خۆرصکى و لەخۆوە لە کۆمەڵذا
بەرهەمذێذ ،بە مەبەصتی جێگەیغخنی هێىان جاکەکان بەکاردێذ".
(فؤاد مرعی .) ٧٠ :٢٠٠٢:و لە کاجێکذا چەمک و واجایەک
دێخەپێغەوە و لە زماهەکەدا وعەیەک بەراهبەري هەبێ بە جەواوي
مەبەصخەکە بپێکێذ و واجا بگەیەهێذ ،بە هاچاري پەهادەبرێخەبەر
وعەو زاراوەي بیاوى بە ڕەچاوکردوى جایبەجێتی زماوى وەرگر،
بۆئەوەي ئەو بۆعاییەي پێ پ ڕبکرێخەوە ،کە لە زماهەکەدا هەیە.
زماوى کىردي بۆ واجاي هەریەک لەم چەمکاهە وعەکاوى:
(خکىمەث ،وەزارەث ،صیاصەث ،دەوڵەث ،لیژهە ،کۆلێژ،
پەرلەمان ،پەصاپۆرث ،ڤیضدیڤاڵ ،کەرهەڤاڵ ،کۆهفراوط،
زەکاث... ،هخذ) بەکارهێىاوە ،هەروەها لە ئاخاوجنی ڕۆژاهەي
خەڵکذا دەیەها وعەو زاراوەي بێگاهە دەبیضترێ لەواهەعە
هاوواجاکاهیان لە زماوى کىردیذا هەبً ،بەاڵم لە هەمىو کاث و
عىێيێکذا واجاي جەواو هەبەخص ێ و مەبەصخەکان هەپێکێ ،بۆیە
وعەو زاراوە بیاهییەکە بەکاردەهێنرێ ،جاکى جاکەکان بەبێ ئاڵۆزي
لە یەکتر جێبگەن.
جێبینی ئەوەظ دەکرێ هەهذێ وعەي بیاوى هەیە ،هێىذە لە
مێژەوە لە زماوى کىردیذا بەکارهاجىون و بە عێىەیەکى وا بە
کىردي کراون ،کە بە هیچ حۆرێک صیماي بیاهییان پێىەهەماوەو
جێکەڵى زماهەکە بىون و بە البردن و دوورخضخيیان کەلێيێک و
بۆعاییەک دروصخذەبێذ ،لەم بارەیەوە (حەمال هەبەز) دەڵێذ" :
بۆ وێىە ئەو وعاهە :بە هیچ کلۆحێک (کل وحه) هەق (خم) ماڵ
(مال) هەگبەحى (هکبت) مروەث (مرؤە) ئامغۆکردن
(امذوعذکردن) ...هخذ ،جازە جێکەڵ بە خىێً و گۆعتی
زماهەکەمان بىون ،لەب ەرئەوە بە الي مىەوە البردهیان دەبێخەهۆي
پەیذاکردوى کەلێيێک کە بە هیچ کلۆحێک بۆمان پڕهابێخەوە".
(حەمال هەبەز.)١٧ :٢٠٠٨:
وەرگرجنی وعەو زاراوە بریخییە لە گىاصدىەوەي فۆڕمى بیاوى بۆ
زماوى خۆماڵى واجە لە زماهێکى جرەوە وەردەگیرێذ و خىاصتراویص ی
پێذەوجرێذ( .مدمذ على الخىلى .) ٣٤ :١٩٨٢ :فۆرم وەرگرجً هابێ
بە عێىەیەکى ڕەمەکیی کاري پێبکرێ بەبێ ئەوەي زمان پێىیضتی
پێبێ ،ئەگیىا ئەو کاجە لەبري دەوڵەمەهذکردهیی ،زیان بە زمان
دەگەیەوێ و " دەبێخە هۆي پەکخضخنی صەلیلەو بیرکردهەوەي جاک
و کۆمەڵ ،چىهکە بەکاربردوى وعەي بێگاهە ،وەک کەرەصخەیەکى
ئامادە ،دەبێخەهۆي صضخکردوى بیرکردهەوەو دهیابینی کىردي".
(مدەمەد مەحیذ صەعیذ ، ) ١١٩ :٢٠١٥:لەبەرئەوە وەرگرجنی
وعەو زاراوە مەرج و جایبەحى خۆي هەیە بۆئەوەي زیان بە زماهەکە

هەگەێنێ ،یەکێک لەو مەرحاهە دەبێ فۆرم خىاصتن هەڵلىاڵوي
پێىیضخییەکان بێ (هەژار ،) ٢٨٥ :١٩٧٤:ئەویػ لەوکاجەیا ،کە
کەرەصخە ماددییەکاوى دەرەوەي زمان زیادەبێ وەک کەرەصخەکاوى
جەکىەلۆژیاو هاوي هەهذێ ئاژەڵ و ڕووەکى هىێ و دەرکەوجنی
چەمکى هىێ و هامۆ کە پێغتر لە زماهەکەماهذا بەکارهەهاجىوە.
( .) Andrew and Other:2009:225مەرحێکى جر بۆ فۆرم خىاصتن
(وەرگرجً) گۆڕینی دروصخەي فۆهۆلۆژیی و حێبەحێکردوى
فۆهۆجاکخیکى زماوى کىردي لەصەر وعەو زاراوە وەرگیراوەکاهە ،بە
گۆڕینی هەهذێ دەهگ و بڕگەو گىهجاهذوى لەگەڵ صروعذ و
یاصاکاوى زماوى کىردیذا .زۆر گرهگە ئەو دوو مەرحەي صەرەوە بە
هەهذ وەربگیرێً بۆئەوەي وعەو زاراوە وەرگیراوەکان ببن بە
لێکضێم و وەک فۆرمێکى کىردیی مامەڵەي لەگەڵذا بکرێذ.
" زماوى کىردیی هێىذە وعەي زۆري لە زماهاهێکى زۆرەوە
وەرگرجىوە ،کە گراهە كضەکەرێک بخىاهێذ بەبێ بەکارهێىاوى
وعەي وەرگیراو  ،هییچ چغدێک بڵێذ( ".مدەمەدي
مەخىي .) ١٢٨- ١٢٧ : ٢٠١٠:وەرگرجنی وعەي بیاوى پەیىەصذ بە
لێکضیمبىوهەوە بۆئەوەي بچێخەهاو فەرهەهگى زماوى کىردی و
دەوڵەمەهذی بکاث ،بەاڵم پاظ حێبەحێکردوى بىەماکاوى بە
لێکضیمبىون و گىهجاهیان لەگەڵ پێڕەوي فۆهۆلۆژیی و
فۆهۆجاکخیکى زماوى کىردی ،بەمەظ " بەعذارییذەکەیً لە
پاراصخنی جایبەجمەهذییەکاوى زماهەکەماهذاو لە گەعەداوى
پێڕەومەهذاهەدا  systematicبە زماهەکەمان لە ڕووي زۆرکردوى
گەهجى وعەکاهییەوە( ".مدەمەدي مەخىیی.)١٤١ :٢٠١٠:
بۆئەوەي بخىاهین وعەو زاراوەي بیاوى بەکاربهێىین دەبێ بخرێخەژێر
صیضخەمى فۆهۆلۆژیی و مۆرفۆلۆژیی زماهە خۆماڵییەکەوە جا
عێىەي دروصذ وەردەگرێذAndrew Radford and ( .
.)Ogher:2009:225
زماوى کىردی دەهگ و فۆهێمی جایبەحى خۆي هەیە حیایە لە دەهگ
و فۆهیمی زماهەکاوى جر بە جایبەث ئەو زماهاهەي کە صەر بە هەمان
خێزاوى زماوى هین وەک زماوى عەرەبی ،لەبەرئەوە ئەو دەهگە
هامۆیاهە ،کە لە وعەو زاراوە بیاهییەکاهذا هەیە کاجێک وەردەگیرێً
پێىیضخە بەپێی فۆهۆلۆژی زماوى کىردي گۆبکرێً و بىىوصرێً یان
چۆن ئاصان بىو لەصەر زمان و دەربڕیً بەو عێىەیە گۆبکرێً ،لە
زماوى کىردیذا همىوهەي زۆرمان هەیە ،وەک:
داوا
دعىە
مامەڵە
معاملە
دەوڵەث
دولە
كەرز
كرض
mechanism
میکاهیزم
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 technicalئەگەر جەماعاي ئەو همىوهاهە بکەیً،
جەکىیکى
دەبیىین هەهذێکیان جەنها دەهگە بێگاهەکە گۆڕاوە بۆ دەهگى
کىردي وەک (كرض – كەرز) هەهذێکى ج ریان دەهگێک لە
دەهگەکان جیاچىوە ،وەک (معاملە – مامەڵە) یان لە یەک دەهگ
زیاجر جیاچىوە وەک (جەکىیکى –  ) technicalهەهذێکى جر دەهگە
خۆماڵییەکە گۆڕاوە بۆ دەهگێکى جري خۆماڵى ،وەک (خذمە –
خسمەث) یان دەهگێکى بۆ زیادبىوە وەک (دولە – دەوڵەث) ،بەم
عێىەیە هەمىو وعەکان بە کىردي کراون لە ڕووي دەربڕیً و
هىوصیىەوە ،لە پاعاهذا بەکارهاجىون ،پابەهذبىووى وعە
بیاهییەکان بە یاصاي ڕێىىوش و فۆهۆلۆژیی زماوى کىردییەوە
وادەکاث کە بۆوى بیاهییان لێ هەیەث و بە جێپەڕبىووى کاث ببن بە
وعەي خۆماڵى ،ژمارەیەکى زۆري وعەو زاراوەي بیاوى هەیە لە هێى
زماوى کىردیذا ئەمڕۆ هێىذە بە هێز ڕەگى داکىجاوە ،كاڵبی دەهگى و
عێىەي هىو صینی کىردي وەها گرجىوە ،هەک هەر خاوەن زماهە
ڕەصەهەکە هایىاصێخەوە ،بەڵکى زۆربەي کىردیػ ها زاهێذ کە
کىردي هین ،مەگەر ئەو کەصاهەي پضپۆري بابەجەکە بً و
عارەزاي زمان بً.
وەرگرجنی فۆرم حۆرێکە لە حۆرەکاوى وەرگرجً و لە هەمىو
کەرەصەکاوى جري زمان باڵوجرەو لە هەمىوعیان زیاجر هەصتی
پێذەکرێ و صەرهج ڕادەکێص ێ( .مدەمەد مەعروف فەجاح: ٢٠١١:
 ،) ١٣٥وەرگرجً لە ئاصتی وعەصازیذا خۆي لە وەرگرجنی فۆرمذا
دەهىێىێذ و لە ئاصتی ڕصخەصازیذا زیاجر لەصەر عێىەي فرێسو
وعەي لێکذراو و چەصپاو دەبینرێذ وەک( :معلىماث ،ئیغاراث،
مەصەلەي صیاصەث... ،هخذ) " ،هەروەها خىاصخنی وعەي صادە
باڵوجرە وەک لە وعەي لێکذراو و فرێس بۆ همىوهە :عیلم ،عاعیر،
مطعم ،باڵوجرە لە صەالم و علیکم ،جەعکىور... ،هخذ" (صاکار
ئەهىەر خەمیذ.)٨٦ :٢٠٠٩:
لە زماوى کىردیذا هەهذێ وعەي بیاوى بەکارهاجىوە ،صەرەڕاي
بێگاهەیی وعەکە ،واجاکەي حیاوازە لە واجا ڕەصەن و
بىەڕەجییەکەي خۆي بۆ همىوهە:
 (بەخیل) لە زماوى عەرەبيذا بە واجاي (ڕەزیل) دێذ ،بەاڵم لەزماوى کىردیذا بۆ واجاي (خەصىود) بەکارهاجىوە.
 (هیالک) لە زماوى عەرەبیذا (هالک)ە بە واجاي (هەمان ولەهاوچىون) دێذ ،بەاڵم لە زماوى کىردیذا بۆ واجاي (ماهذوو)
بەکارهاجىوە.
هەهذێ وعەي بێگاهەي وەرگیراو کاجێک هاجۆجە هاو زماهەکەماهەوە
واجایەکى بەرزي پێذراوەو هەهذێکی جریص ی واجاکەي هسم و
جەصکبۆجەوە ،بۆ همىوهە (خەزرەث) لە (خضرث)ي زماوى
عەرەبییەوە وەرگیراوە ،لە زماوى کىردیذا بە کەصێک دەوجرێذ،
کە لە ئاصتی پێغەمب ەران و پیاوچاکاهذا بێذ ،بەاڵم لە زماوى

عەرەبیذا بۆ کەصێک بەکاردەهێنرێذ ،کە ڕێسي لێبگیرێذ بە واجاي
(بەڕێس و حەهابی) زماوى کىردییەو مەرج هییە لە ئاصتی
پێغەمبەراهذا بێذ .بۆ همىوهە (خضرث الرئیط) بە واجاي (حەهابى
صەرۆک) ،وعەي (خضرث) کراوە بە کىردي و واجاو ئاصخەکەش ی
بەرزبۆجەوە و مەرحیغە لە کاحى بەکارهێىاوى بۆ ئەو کەصاهە بێ،
کە لە ئاصتی پێغەمبەراهذان .هەروەها وعەی (دەاڵڵ)یػ ،کە لە
(دالل)ەوە وەرگیراوە واجاکەي هسم و جەصکبۆجەوە لە واجاي
(ڕێىیغاهذەر)ي عەرەبى بۆ کەصێک کە کارێک ئەهجامذەداث لە
یاصاو کۆمەڵذا پەصەهذ هییە و كێزەوهە ،بەرامبەر بڕێک پارە لە
کۆمەڵگاي کىردیذا.
بەو عێىەیە هەهذێ وعەي وەرگیراو و بیاوى واجاکەي بەرزو
فراواهبىوە وەکى (خەزرەث) و هەهذێکى جریغیان بە پێچەواهەوە
جەصک و هسم بۆجەوە وەک (دەاڵڵ).
هەروەها هەهذێ وعەي جریػ هەیە ،کە کێڵگە واجاییەکەش ی
گۆڕاوە لە کاحى بەکارهێىاوى لە زماهەکەماهذا ،بۆ همىوهە وعەي
(باجى) " لە زماوى جىرکیذا بە واجاي خىعکی گەورە دێذ و لە
کێڵگەي خێزاهذایە .لە زماوى کىردیذا هەرچەهذە بە هەمان واجا
یان بە واجاي باوەژهەوە ئەهذامى کێڵگەي خێزان بىوە ،دەچىە
چێىەي ئەو وعاهەي کە کێڵگەکاهیان دەگۆڕێذ و لەهاو
زماهەکەماهذا لە کێڵگەي حیادا دادەڕێژرێىەوە( ".بەکر عىمەر
عەلى و عەبذولجەبار مضخەفا مەعروف .) ٩٥ : ٢٠١١:و دەچێخە
کێڵگەي فەرهەهگەوە بە واجاي (کارمەهذي پاککەرەوەي ئافرەث) و
گۆڕاوى ڕیغەیی بەصەرواجاو کێڵگەکەیذا هاجىوە.
حۆرێکى جر لەو وعاهە مارکەي بەرهەمێکى پیغەصازیین ،بەاڵم لە
ئێضخادا بۆ هاوەڕۆکى کەرەصخەکان و هاوعێىەي ئەو کەرەصخاهە
بەکاردێً و لە کێڵگەي مارکەدا هەماوهەجەوە ،وەک (جایذ ،فاش،
کلیىکط... ،هخذ) .ئەوەي حێی ئاماژەیە هەهذێ لە هىوصەران و
زماهەواهان حەخذ دەکەهەوە لەصەر ئەوەي هەر فۆرمێکى بیاوى
کاجێک وەردەگیرێ لە زماوى صەرچاوەو بۆئەوەي ببێ بە لێکضیم و
وەک فۆرمێکى کىردیی مامەڵەي لەگەڵذا بکرێذ دەبێ هەمىو
مەرحەکاوى بە لێکضیمبىووى جێپەڕاهذبێ ،یەکێک لەو مەرحاهە
گۆڕینی فۆڕم  -بخرێخەژێر کاریگەري فۆهۆجاکخیکى کىردییەوە – و
واجاي وعە وەرگیراوەکاهە ،کە پێغبینی گۆڕینی کێڵگەي
واجاییغیان دەکرێ ،ئاعکرایە فۆرم گۆڕیً هیچ کێغەیەک
دروصذ هاکاث ،بەڵکى بە پێچەواهەوە صەلیلەو دهیابینی
کىرداهەي پێی دەبەخغرێذ و زۆربەعیان لە فۆڕمە
ڕەصەهەکاهیان دوورهاکەوهەوە ،بۆ همىوهە( :جام = طعم ،جازە =
طازج) (عەزیس ئاکرەیی .) ١١٤ :١٩٧٨:بەاڵم گۆڕینی واجاي وعە
بیاهییەکان جا ڕادەیەک هەگىهجاوەو دەبێخە هۆي عێىاهذوى زمان و
بە هەڵە لە یەکتر جێگەیغتن دێخە ئاراوە ،بۆ همىوهە وعەي
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(بەلىعە) لە (بلىعە)ي عەرەبی وەرگیراوە ،لە زماوى صەرچاوە بۆ
واجاي زێراب یان پاعەڕۆ بەکاردەهێنرێذ و لە زماوى خۆماهذا بۆ
واجاي صەرچاوەي ئاوي خىاردهەوە بەکارهاجىوە ،ئەمەظ ئەوە
دەگەیەوێ کە " پێغبینی ئەوە دەکرێذ ،کە ئەو وعەیە بە هەڵەو
جێگەیغخنی هەڵەوە هاجبێخە زماهەکەماهەوە ،چىهکە هەمان وعە
لە زماوى یەکەمذا بۆ خىاردهەوە هەگەجیڤە ،کەچى الي ئێمە بۆ
ئەو بىارە پۆزەجیڤە( ".بەکر عىمەر عەلى و عبذالجبار مضخەفا
مەعروف .) ٤٢-٢٩ :٢٠١١ :بە جایبەث ئەو حۆرە وعاهە لە ڕێگەي
خەڵکى ئاصاییەوە وەردەگیرێً و بە عێىەیەکى بێ ئاگایاهە ئەو
وعاهە هاوردە دەکرێً ،بۆیە پێىیضخە کاجێک وعەیەک لە
زماهێکى بیاوى وەردەگیرێ بە هەمان واجا وەربگیرێ و بە پێی پالن و
بەرهامەیەکى داڕێژراو بەکاربهێنرێ جا ئەو کاجەي فۆڕمێکى گىهجاو
بۆ ئەو واجایاهە دروصدبکرێ.
ئاعکرایە ،کە زاراوە حۆرێکە لە وعە بەاڵم هەهذێ جایبەجمەهذي
بۆ زیادکراوە ،یەکێک لەو جایبەجمەهذیاهە :زاراوە زیاجر کۆمەڵێک لە
کەصاوى عارەزا لە پیغەیەک یان هىهەرێک یان زاوضدێک یان
بابەجێکى جایبەجیذا بەکاریذەهێنن( .کەمال حەالل غەریب: ٢٠١٢:
 .) ١٢واجە زاراوە وعەیەکى صەر زماوى خەڵکى ئاصایی هییە،
لەبەرئەوە ئەواهەي جایبەجمەهذن لە بىارە حیاوازەکاهذا ،ئەگەر
هەیاهخىاوى زاراوەي ڕەصەوى کىردي بذۆزهەوە بۆ واجاو
مەبەصخەکاهیان دەکرێ صىود لە وەرگرجنی زاراوە لە زماهێکى جر
ببینن ،بەاڵم زۆر گرهگە پێغتر باظ لە واجاو چەمکى زاراوە
وەرگیراوەکە جێگەیغخبن دواجر بەکاریبهێنن و بیخەهە هاو فەرهەهگى
زاراوەکاوى بىارەکەیاهەوە ،ئەم کارەظ بە جاکە کەصێکەوە هاکرێ،
بەڵکى بە ڕاوێژکردن و هاریکاري عارەزایاوى بىارە حیاوازەکان
ئەهجامذەدرێذ.
زۆر پێىیضخە لە کاحى وەرگرجنی هەر زاراوەیەکى بیاوى بۆ هەمان واجا
بىەڕەجییەکەي خۆي بەکاربهێنرێذ و چەمک و واجایەکى جري
هەدرێخەپاڵ " لەبەرئەوەي زاراوەي بیاوى ،لە زماهە ڕەصەهەکەي
خۆیذا بۆ واجایەکى جایبەث ،یان دیاریکراو ،بەکارهێنراوە ،دەبێ کە
دەیخىازیً ل ە زماوى کىردیغذا ،بە وردي و بێ دەصخکاري
واجاکەي بۆ هەمان مەبەصذ بەکاریبهێىین( ".حەمال
عەبذول.)٦٣ :٢٠٠١:
ئەهجام  :
 - 1زاراوە ڕۆڵێکی گەورە دەگێڕێذ لە دەوڵەمەهذکردوی
فەرهەهگی زماهذا  ،چىهکە بە هۆی جازەگەرییەکان و
بەردەوامی پیغکەوجنی زاوضذ  ،زاراوەی جازە پەیذادەبێذ و
هاجىاهرێذ خاڵی کۆجایی بۆ دابنرێذ .

 - 2وعە گىزارعذ لە واجا دەکاث  ،بەاڵم زاراوە گىزارعذ لە
چەمکێک دەکاث  ،بۆیە (زاراوە) صىىورێکی دیاری کراوی بۆ
پەیذادەبیذ حیایذەکاجەوە لە واجا گغخییەکەی و
فەرهەهگی گغتی و جایبەحی زاوضخەکان دەوڵەمەهذەکاث بەو
حۆرە زاراواهەی کە واجایەکی جازەی پێی پەخغراوە .
 - 3بەهۆی کاریگەری زماهەکاوی جر لەصەر زماوی کىردی  ،وەکى
زماهەکاوی (عەرەبی ،فارس ی  ،جىرکی  ،ئیىگلیزی ) گەلێک
وعە و زاراوە لەو زماهاهەوە وەرگیراون و لە پاظ گۆڕینی
درووصخەی فۆهۆلۆژی و حێبەحێکردوی فۆهۆجاکخیکی زماوی
کىردی  ،وەک فۆرمێکی کىردیی مامەڵەی لەگەڵذا
دەکرێذ  ،بەو پێیەظ فەرهەهگی زماهەکە بەو حۆرە وعە و
زاراواهەظ دەوڵەمەهذ دەبێذ .
 - 4هەهذێ حار پەها دەبرێخەبەر پرۆصە صیيخاکضییەکان بۆ
داهێىاوی زاراوەی هىێ بە گۆڕینی فۆرمێکی ئازادی
صیيخاکس ی بۆ فۆرمێکی چەصپاوی مۆرفۆلۆژی /فەرهەهگی
 ،بەو عێىەیەظ وعە و زاراوەکاوی هاو فەرهەهگی زماوی
کىردی زیاجردەبێذ.
 - 5سەرچاوەکان 
 - 6بە زماوی کىردی :
 - 7ئەكرەم كەرەداغی ( ، ) 1980ڕەخىە  ،گۆڤاری كاروان ،
ژ. 45
 - 8ئاڤێضخا

كەمال مەخمىود

( ، ) 2012پروصە

صایكىلۆژییەكان  ،چاپی یەكەم  ،صلیماوی .
 - 9ئیبراهیم ئەمین باڵذار ( ، ) ١٩٨٦زاراوە زمان لە کارواوی
زاهیاری ئەرۆدا  ،گۆڤاری ڕۆعيبیری هىێ  ،ژ ،١١٢بەغذا .
 - 10بەکر عىمەر عەلی و عەبذولجەبار مضخەفا مەعروف (
 ، ) ٢٠١١گۆڤاری زاهکۆی صلێماوی  ،ژ ٣١
 - 11بەهاز ڕەفیم جۆفیم  ، ) ٢٠٠٨( ،ڕێگە بىەڕەجییەکاوی
دەوڵەمەهذکردوی فەرهەهگی کىردی لە دیالێک تی خىاروودا
 ،هامەی ماصخەر  ،کۆلێجی پەروەردەی – ئیبن ڕوعذ –
زاهکۆی بەغذا .
 - 12جابان مدەمەد صەعیذ ( ، ) ٢٠٠٨گەعەصەهذن و
پىکاهەوەی گەهجیىەی وعە لە زماوی کىردیذا ،هامەی
ماصخەر  ،صکىلی زمان – زاهکۆی صلێماوی .
 - 13حەمال هەبەز ، ) ٢٠٠٨( ،وەرگێڕان هىهەرە ...،
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 - 14حەمال عەبذول ( ، ) ٢٠٠١بەرکىڵێکی زاوضخە زاراوەصازی
 ،چ كەعىگ .

 - 27عىصمان کەریم عەبذولڕخیم ( ، ) ٢٠١٤وعەی زماوی
کىردی و ڕێگاکاوی دەوڵەمەهذکردوی  ،هامەی ماصخەر ،

 - 15حەمال عەبذول ( ، ) ٢٠٠٨زاراوە و زاوضخاهذوی زماوی
کىردی  ،گۆڤاری ئەکادیمیای کىردصخان  ،ژ  ،٧هەولێر .

صکىلی زمان – زاهکۆی صلێماوی .
 - 28كەیط کاکل و داها جەخضین (  ، ) ٢٠١٣فەرهەهگی زاراوەی
ئەدەبی لە ڕواهگەی جیۆری فۆصخەرەوە  ،گۆڤاری

 - 16حىاهە ئەخمەد خىصێن ( ، ) ٢٠١٤زاراوە و واجای زاراوە لە
وجاردا ( ڕۆژهامەی کىردی کرماهجی خىاروو ) ٢٠١٠-٢٠٠٠
 ،هامەی دوکخۆرا  ،صکىلی زمان – زاهکۆی صلێماوی .
 - 17خاجم ولیا مدەمەد ( ، ) ٢٠٠٠فرێسی هاوی و ف رێسی کاری لە
کرماهجی ژووروودا  ،هامەی ماصخەر  ،کۆلێجی زمان-
زاهکۆی صلێماوی .
 - 18خىصێن مدەمەد عەزیس ( ، ) ٢٠٠٥صەلیلەی زماهەواوی و
گرفخەکاوی زماوی کىردی  ،چ کارۆ  ،صلێماوی .
 - 19ڕەفیم عىاوی (  ، ) ٢٠٠١چەهذ بابەجێکی زمان و ڕێسماوی
کىردی  ،چ وەزارەحی ڕۆعيبیری کىردی  ،هەولێر .
 - 20ڕۆژان هىری عەبذوڵاڵ (  ، ) ٢٠١٣فەرهەهگی زمان و
زاراوەصازی کىردی  ،چ چىارچرا  ،صلێماوی .
 - 21صاکار ئەهىەر خەمیذ ( ، ) ٢٠٠٩وعە خىاصتن لە زماوی
کىردیذا  ،هامەی ماصخەر  ،کۆلێجی زمان – زاهکۆی

ئەکادیمیای کىردصخان  ،ژ  ،٢٧هەولێر .
 - 29کامل خەصەن بەصیر ( ، ) ١٩٧٩زاراوەی کىردی لێکۆڵیىەوە
و هەڵضەهگاهذن  ، ،بەڕێىەبەڕێتی چاپخاهەی زاهکۆی
صلێماوی .
 - 30کامل خەصەن بەصیر ( ، ) ٢٠١٣بەراور دێک لە هێىان زماوی
کىردی و زماوی عەربیذا  ،چاپی دووەم  ،چ هێڤی  ،هەولێر
.
 - 31کامەران ڕەخیمی ( ، ) ٢٠٠٧خەصار هاس ی وعەصازی لە
زماوی کىردیذا  ،گۆڤاری زماهەواوی  ،صاڵی یەکەم  ،ژ. ٣
 - 32کەمال حەالل غەریب ( ، ) ٢٠١٢پرۆژەی زاوضخیی کىردی ،
چاپی دووەم  ،ج ئاراش  ،هەولێر .
 - 33مدەمەد مەعروف فەجاح ( ، ) ٢٠١٠لێکۆڵیىەوە
زماهەواهییەکان  ،چاپی یەکەم  ،چ ڕۆژهەاڵث  ،هەولێر .
 - 34مدەمەدی مەخىی

صەالخەددیً .
 - 22عادمان صاالر هەریمان ( ، ) ٢٠٠٨وعەی هىێباو لە زماوی

( ، ) ٢٠١٠مۆرفۆلۆجی

و

بەیەکذاچىووی پێکهاجەکان  ،بەرگی یەکەم  ،صلێماوی

کىردیذا  ،هامەی دوکخۆرا  ،کۆلێجی پەروەردە – ئیبن
ڕوعذ – زاهکۆی بەغذا .

 - 35مدەمەد وەصمان (  ، ) ٢٠١٢ڕۆڵی ڕەگی کار لە زا راوە
داهاهذا  ،کۆهفراوس ی زاوضخیی زماوی کىردی  ،هەولێر .

 - 23عەهاب عێخ جەیب جاهیر( ، ) ٢٠١٢بىەما و پێکهاجەکاوی

 - 36مدەمەد مەحیذ صەعیذ ( ، ) ٢٠١٥فەرهەهگ و پرۆصەی
بە لێکضێمبىون  ،هامەی ماصخەر  ،صکىلی زمان – زاهکۆی

زاراوە لە زماوی کىردیذا  ،بەڕێىەبەڕێتی چاپ و
باڵوکردهەوەی صلێماوی .
 - 24عەهاب عێخ جەیب جاهیر( ، ) ٢٠١٣کێغە و گرهگی زاراوەی
زاوضتی لە زماوی کىردیذا  ،گۆڤاری ( الاصخار)  ،ژ، ٢٠٧
زاهکۆی بەغذا .
 - 25عەبذولىاخیذ مىعیر دزەیی ( ، ) ٢٠١٤لیکضیکۆلێجی  ،چ
هاوەهذی ئاوێر  ،هەولێر .
 - 26عەزیس ئاکرەیی (  ، ) ١٩٧٨کارلێکرها زماهێذ بیاهیا ل زماوێ
کىردیی  ،گۆڤاری کۆری زاهیاری کىرد  ،بەرگی عەعەم ،

صلێماوی .
 - 37وریا عىمەر ئەمین (  ، ) ٢٠١١پیخۆکەکاوی زماهەواوی  ،چ
ئاراش  ،هەولێر .
 - 38هەژار ( ، ) ١٩٧٤کىرد و صەربەخۆیی زمان  ،گۆڤاری کۆری
زاهیاری کىرد  ،بەرگی یەکەم  ،بەش ی یەکەم  ،بەغذا .
 - 39ادريط بً الحضً العلمي ( ، ) 2002في الاصطالح ،
الطبعت الاولى  ،مطبعت دار الىجاح الجذًذة – الذار
البيضاء .
 - 40اعضاء عبكت حعريب العلىم الصحيت ( ، )2005علم

بەغذا .

املصطلح لطلبت العلىم الصحيت والطبيت  ،املكخب
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الاكليمي للغرق املخىصط و معهذ الذراصاث املصطلحيت ،
فاش اململكت املغربيت .

 - 43فؤاد مرعي ( ، ) 2002في اللغت والخفكیر  ،دار املذي للثلافت
واليغر .

 - 41خاجم صالح الضامً (  ، ) 1989فله اللغت  ،وزارة الخعليم
العالي والبدث العلمي  ،حامعت بغذاد.
 - 42فرخاث بلىلي ( ، ) 2010املصطلح اللضاوي الخذاولي كراءة

 - 44مدمذ علي الخىلي (  ، ) 1982معجم اللغت الىظري
(اهكلیزي – عربي )  ،مكخبت لبىان  ،بیروث.
 - 45وحيه خمذ عبذالرخمً (  ، ) 1982مجلت اللضان العربي
 ،املجلذ الخاصع عغر  ،الجسء الاول .

في مىهجياث الترحمت  ،املمارصاث اللغىيت  ،العذد ،1
حامعت مىلىد معمري – جیزي وزو  ،مخبر املمارصاث
اللغىيت في الجسائر .
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