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 وێىە و واجا لەگەڵ هێما و زمان هێوان پەیوەهذی
 

 صالح مغیر جارا

  هۆێە زاهىۆی ,  ئێواران بىەڕەحی پەروەردەی فاهەڵتی 

 

  پوختەی

 هێماكان.بخوێنرێت زاوستێك هیچ وە, بكرێت هیچ هاتواهرێت زمان بی مرۆڤدا ژیاوی لە هەیە بااڵی دەورێكی زمان زاهراوە كۆهەوە لە

 لێكۆڵیىەوەیەك زاوی پێویستم بە بۆیە,  دواهدن و تێگەیشتن لێك بۆ هەیە بااڵی دەورێكی ڕۆژاهەماهدا ژیاوی لە وێىەكان خود یان

 . شیكارییە وەصفی رێبازی  كە,  بكەم بوارە لەم

 لە چە كاردێت بە پێدەكرێت كاری  زۆر ماهدا ڕۆژاهە ژیاوی لە جستە زماوی یاخۆد هێما زماوی كە,  لەوەدایە توێژیىەوەیە ئەم گرهگی

 هەروەها كاردەهێنرێت, بە زۆر جستە یان هێماكرن  زماوی ووتىەوەدا واهە كاتی لە زاهكۆ مامۆستایاوی الیەن لە واهەبێژیدا بواری 

 زماوی ڕێگەی لە الڵن قسەبكەن هاتواهن یان كەڕن  هابیستن ئەواهەی وەك هەخۆشن مرۆڤاهەی ئەو الیەن لە هێماكردن زماوی

 . بگەن هێماكان یان وێىەكان واتای لە دەتواهن جۆر جۆراو وێىەی یان ئاماژەوە

 ژێر لە یەكەم بەش ی دێت, پێك بەش دوو لە  سەرچاوەكان و رِاسثاردةكان  و ئەهجام و پێشەكی لە جگە توێژیىەوەكە هاوەڕۆكی

 پێىاسەكاوی,  چیە؟ زمان: دەگرێتەخۆ ئەماهە یەكەم تەوەری ,دێت پێك تەوەرە دوو لە كە,ە(زمان دروستبوووی و زمان) هاوهیشاوی

 . هێما جۆرەكاوی, هێما چەمكی,  واتا و زمان: خۆ دەگرێتە ئەماهە دووەم تەوەری .زمان وەرگرتنی, زمان گریماهەكاوی, زمان

 واتای جۆرەكاوی, وێىە واتای:, دەگرێتەخۆ ئەماهە, ە(وێىە واتای لەگەڵ هێما زماوی هێوان پەیوەهدی) هاوهیشاوی ژێر لە دووەم بەش ی

 .وێىە واتای لەگەڵ هێما زماوی هێوان لە هاوبەش پەیوەهدی,  وێىە

 

 

 پێغەوی

 یان,  بخوێنرێذ زاوضدێً هیچ وە, بىرێذ هیچ هاجواهرێذ زمان بی مرۆڤذا ژیاوی لە هەیە بااڵی دەورێيی زمان زاهراوە هۆهەوە لە

 و جێگەیغتن لێً بۆ هەیە بااڵی دەورێيی ڕۆژاهەماهذا ژیاوی لە وێىەوان خود یان هێماوان.ئەهجامذەیً ڕۆژاهەمان واری 

 زماوی دەوجرێذ بەرامبەر هاصاهذوی یان ئاخاوجً هرداری  لە وێىەوە یان هێماوە رێگەی لە زماهەی جۆرە بەم هە, دواهذن

 هییە ئاصان وارێيی زمان وەهو دیاردەیەوی پێىاصەی هەروەها. بىەم بوارە لەم لێىۆڵیىەوەیەن زاوی پێویضخم بە بۆیە.جضخە

 بابەجەهەی چوارچێوەی لە عارەزایەن هەر و دەهرێ  صەیر بەجۆرەوە جۆر ڕواهگەی زۆر لە دیاردەهە ئەوەی لەبەر بەجایبەحی

 .زماهە یەهذا گوی  بە چرپ چرپە,  زماهە ئاماژەوان, زماهە هێماوان, زماهە بڵین وێىە بە دەهری , دەهۆڵێخەوە لێی خۆیەوە

 دوو لە جوێژیىەوەهە هاوەڕۆوی,  دایە(وێىە و واجا لەگەڵ هێما و زمان هێوان پەیوەهذی) هاوهیغاوی ژێر لە لێىۆلیىەوەیە ئەم

 یەهەم جەوەری ,دێذ پێً جەوەرە دوو لە هە,ە(زمان دروصدبوووی و زمان) هاوهیغاوی ژێر لە یەهەم بەش ی دێذ, پێً بەظ

 دووەم جەوەری .وەرگرجً كۆهاغەواوی, زمان وەرگرجنی, زمان گریماهەواوی, زمان پێىاصەواوی,  چیە؟ زمان: دەگرێخەخۆ ئەماهە

 . هازماوی هێمای,  زماوی هێمای, هێما جۆرەواوی, هێما چەميی,  واجا و زمان: خۆ دەگرێخە ئەماهە

 ئەماهە جەوەری  یەن لە,دێذ پێً, ە(وێىە واجای لەگەڵ هێما زماوی هێوان پەیوەهذی) هاوهیغاوی ژێر لە دووەم بەش ی

 هێوان لە هاوبەظ پەیوەهذی,  هۆعەوی وێىەی واجای, ڕاصخەكیىە وێىەی واجای, وێىە واجای جۆرەواوی, وێىە واجای:, دەگرێخەخۆ

 .وێىە واجای لەگەڵ هێما زماوی
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 :جوێژیىەوەهە گرهگی

,  دەگەن وێىەوان یان هێمان یان ئاماژە زماوی واجای لە هەخوێىذەوار و خوێىذەوار, هە لەوەدایە جوێژیىەوەیە ئەم گرهگی 

 .پێذەهرێذ واری  زۆر ماهذا ڕۆژاهە ژیاوی لە جضخە زماوی یاخۆد هێما زماوی هەروەها

 :جوێژیىەوەهە ڕێبازی 

 روون  و هاوەڕۆن وەصفىردوی عیىردهەوەو و بەخضدىەڕوو. وەصفییە ڕێبازی  , پەیرەوهراوە جوێژیىەوەیەدا لەم هە ڕێبازەی ئەو

 .وێىە و واجا لەگەڵ هێما و زمان هێوان پەیوەهذی هرهەوەی

 

 یەهەم بەش ی

 :یەهەم جەوەری 

 زمان پەیذابوووی و زمان

  چیە؟ زمان: 1-1

 بۆیە دایە دەصذ لەبەر زمان دەبیىین بڕۆیً الیەن هەر بۆ, دەبینێ مرۆڤذا ژیاوی لە بااڵ یەهجار دەورێيی زمان هە ئاعىرایە

 .هابێخەوە جیا هەرگیز مرۆڤذا ژیاوی لە گرهگە بەعێيی

 صەیر بەجۆرەوە جۆر ڕواهگەی زۆر لە دیاردەهە ئەوەی لەبەر بەجایبەحی هییە ئاصان وارێيی زمان وەهو دیاردەیەوی پێىاصەی

 زاهایاوی و دەروون  زاهایاوی پێىاصەی گومان بێ, دەهۆڵێخەوە لێی خۆیەوە بابەجەهەی چوارچێوەی لە عارەزایەن هەر و دەهرێ 

 جیاوازی  پێىاصەی دەیان زمان لەبەرئەوە, بً یەن وەن هاش ێ فەیلەصوفەوان و دەهگ ئەهذازیاری  و زماهەوان و زماهەواوی هۆر

 .(4: 1987 -محمذ معروف فخاح-)ڕوو دەخەیىە زماهەواهییەوە ڕواهگەی لە زمان پێىاصەی چەهذیً خوارەوە لە و هراوە

 واجاو خاوەن هەریەهەیان هە( مۆرفیم) ووردەوە داهەیەوی چەهذ بە دەهرێذ,  گەیغتن لەیەهتر بۆ هۆیەهە زمان -1

 (.مارجىێذ)فۆرمً

 .   بەواربێذ گەیغتن لەیەهتر بۆ دەجواهرێذ هە لەخۆوەیە, دەهگی ڕەمسێيی هۆمەڵە زمان:  دەڵێن( جراگەر و بلۆن)-2

 صۆزو و هەصذ دەربڕینی بۆ, مرۆڤ بە جایبەجە, هاغەریسەییە هۆیەوی زمان: ئەڵێ( صاپیر)ئەمەریيی بوهیاجگەری  زماهەواوی -3

 .( Edward Sapiy, 1945:25)مرۆڤە دەصەاڵحی لەژێر, دەواث ووار ڕۆیغخووە یاصا لەصەر هێمای بەهۆی , بەواردێذ ئارەزوو

 . ( Edward Sapiy, 91945:2)دەواث دەریان ڕێسمان ڕصخەیەهە هۆمەڵە زمان: دەڵێذ چومضيی-4

 دایً لە مىذاڵذا هە واجێىذا لە ئەوا بووهەوە دایً لە دوای لە وەردەگیرێذ بەهرەیە زمان بێذ پێىاصەیە ئەم بەپێی هەواجە

 مرۆڤی بە گەوەرە خوای هە بەخغیغاهەی لەو یەهێىە هەروەها, بێذ هەموهورث بێ دەهگی دەربڕینی ئامڕازەواوی دەبێذ

 دیاردە ئەو)) هەروەها, یەهتریذا لەگەڵ هردن پەیوەهذی بۆ مرۆڤ لەالی بەوارهێىاهە صەرەوی ئامڕازی  زمان. بەخغیوە

 دەصذ عێوەیەن هیچ بە هاجواهێذ, دەهێنێ بەواری  گەیغتن لەیەهتر و هردن پەیوەهذی بۆ ژیاوی درێژایی بە مرۆڤ هە ئاڵۆزەیە

 ئەو هەموو دڵی, دەبەصخێخەوە خۆی  خوای بە هە هۆوارە یەهەمین: هاهێڵێذ جێی بە هاخۆش ی و خۆش ی لە, بێذ بەرداری 

 لەو. صەرهەڵذەدەن و هەڵذاوە صەریان لێیەوە و زەوی  گۆی  صەر جری  زاوضخەواوی صەرجەم لە هە پێغىەوجىاهەیە و زاوضذ

 بارەعەوە لەم, جێپەڕیوە جیاجیادا كۆهاغی چەهذیً بە زمان هە, هییە جێذا گوماوی, دەواث ئەمڕۆ بە جا پەیذابووە زمان واجەی

 گریماهە هۆمەڵێً هۆیەوە بەم, خەریىىردووە زمان پەیذابوووی صەرەجاواوی و گرفذ گیرو بە خۆیان عارەزایان و زماهىاصان

 بۆ ئاماژە دێرێً صەرە بە. بياث هێػ خۆی  گریماهەهەی بۆ زمان پەیابوووی صەرەجای هەوڵذەداث هەریەهە و هاجووهەجەوایەوە

 .دەهەیً گریماهەوان لە گریماهەیەن هەر

 :زمان پەیذابوووی گریماهەواوی: 1-2

 :           صروعخییەوان دەهگە گریماهەی -1

 لەصەدەی.بەرچاو خراوەجە ەوە( ئەفالجوون) و( دیمرهریخەش) لەالیەن ز.پ( 5-4) لەصەدەی جار یەهەم بۆ گریماهەیە ئەم 

 زمان گریماهەیە ئەم بەپێی.       هردوە پەصىذیان( وجنی) و(  دارویً) عذا( 19) لەصەدەی.لێىردووە پغگیری ( البینز( )17-18)
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 گیاهلەبەری  هە دەهگاهەن ئەو الصایی دەهگییەوان داهە هە وایە باوەڕی  گریماهەهە.بووە پەیذا صروعخییەواهەوە دەهگە لەالصایی

 فۆرماهە ئەم ئەوەی لەبەر بەاڵم. هخذ..., بروصىە , ڕووبار , ئاژەڵ) دەهگی الصایی ,واجە دەهێنێ دەریان صروعذ یان جر

 .  خرا پغخگوێ  بۆچووهە ئەم بۆیە هین یەن وەن زماهێىذا لەهەموو

 :                     دەربڕ هەصذ كیژەی و باهگ گریماهەی -2

 ئەم بەپێی ڕوو, خراوەجە بیران ڕووهان لە دەصخەیەن و( عخایيخاڵ) ئەڵماوی زاهای لەالیەن( 19) لەصەدەی گریماهەیە ئەم

 ئاخ,) وەن بڕیووە دەری  ئازار و هاخۆش ی و خۆش ی دەربڕینی بۆ مرۆڤ هە بووە پەیذا غەریساهەوە دەهگە لەو زمان گریماهەیە

 .                         بووە صەرصورمان لەعێوەی گووجً یەهەم و( هخذ... ئۆف,

 :                                  بساوجً گریماهەی -3

 گوجً لەگەڵ ئێضخاظ هەجاهو بووە بساوجً زماوی صەرەجا زماوی( ڤۆهذ,مار,پیاجیە) وەن زماهەواوی لە هەهذێ بەباوەڕی 

 ( .             هخذ... و چاوجروواهذن و لێوكوچاهذن و اهذنصەرلەك) وەن بەواردێذ

 بووە خەریً بەوارەوە دەصخیش ی ئەوەی لەبەر جا بووە, وورد بەبساوجنی پێویضتی چووە بەرەوپێغەوە جەهىیيی مرۆڤ واجێً 

 .                                                      كورگەوە و دەم لێو و زمان ماصولىەواوی بساوجنی بە بگۆڕێخەوە بساوجىاهە ئەو ئاگاداربێذ ئەوەی بێ بووە هاچار

 :                                            مۆصیلا گریماهەی -4

 صەرەجا , جێپەڕیوە كۆهاغێً بەچەهذ زمان گریماهەیە ئەم بەپێی ڕوو, خراوەجە ەوە( یضپرصً) الیەن لە گریماهەیە ئەم

 جێگەیغخنی و جێگەیاهذن بۆ هەن بەوارهاجووە دەربڕًی هەصذ بەمەبەصتی بووە ئاواز هەر واجە. بووە وعە بێ گۆراهییەوی

 مرۆڤی زماهەواوی لە بووە بەئاوازەجر زمان كۆهاغەیذا لەم , كورش لەدەهگی پڕ درێژی  وعەی لە بووە بریتی دواجر جر, خەڵيی

 .    ئەمڕۆ

 :                                     پەیوەهذی گریماهەی -5

 هەیە مرۆڤذا لە هە بووە دروصذ غەریسەیە ئەو ئەهجامی لە زمان , ڕوو خراوەجە ەوە( رێفیز) لەالیەن هە گریماهەیە ئەم بەپێی

 .                                        هردن پەیوەهذی بۆ

( كیژە) دا یەهەمی لەكۆهاغی جێپەڕیووە, كۆهاغێىذا بەچەهذ , ئێضخای گەعەیەی ئەم بگاجە ئەوەی پێػ زمان( رێفیز) بەباوەڕی 

 و ئاواث هێىاهەدی بەهیوای هراوە دەورووبەر ئاراصخەی بووە( باهگ) دووەمذا لەكۆهاغی.  هراوە دەورووبەر ئاراصخەی و بووە

 بووە وا باوەڕی ( رێفیز) هەروەها.  بەواردێً هێما وەن دەهگەوان , بووە( وعە) صێیەمذا لەكۆهاغی. بووە كضەهەران ویضتی

محمذ )وایەوە هاجوهەجە هردن پرصیار و هەواڵذان وەهو جر عێوەواوی دواجر بووە فرمان یان داوا لەعێوەی گووجً یەهەم

  (.13 -9,  1987 مروف  فخاح :

 :                                        ئاینی گریماهەی -6

 هەروەن , پەیذابوویىە بەیەهەوە مرۆڤ و زمان ئایىییەوان بۆچووهە بەپێی. هردووە مرۆڤ زماوی بە ئاماژەیان ئایىەوان زۆربەی

 هاوێيی هەموو خوا) واجە, 31 ئایەحی, بەكەڕە صوڕەحی( ولها و الاصما ادم وعلم) دەفەرمووێذ پێرۆزدا كورئاوی لە گەورە خوای

 هە باوەڕەدان لەو ئایىییەوان بیرە هەموو...( والواهىم الضيخىم واخخالف) دەفەرمووێ جر لەعوێيێيی و(. هردووە ئادەم فێری 

 گەورە خوای:  ئەڵێن و لێىذەدەهەوە جر جۆرێيی بە ئایەجە ئەم عارەزایان هەهذێً دا لێرە. بەخغیوە بەئادەمیزاد زماوی خوا

 زماهەوان فێری  ئادەمی

 .هردووە 

 ئاژەڵەواوی گغذ واجێً گەورە خوای, هردووە گریماهەیە ئەم بەڕاصتی ئاماژەی( الخصائص) هخێبی لە جینی ئیبن هەروەها

 و ئاژەڵ هەموو بۆ هاوی  ئادەم بۆیە هەر.ئادەم بەردەم خضخییە دواییذا لە, هرد دروصذ كۆڕ لە ئاصماوی باڵىذەواوی هێڵگەو

 . (هتراركورئاوى ثیرؤز, وةرطَیرراوى مامؤصخا )داهاوە ئادەمیزادەوان و باڵىذە

 : زمان وەرگرجنی: 1-3
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 و دەبێذ زیاجر وعەواوی ڕۆژ دوا لە ڕۆژ و وەردەگیرێذ دایً زماوی مىذاڵ جێىەاڵبوون و هۆمەڵگا هاو لە ژیان ئەهجامی لە

 مىذاڵ لەگەڵ گفخوگۆهرن  هە, دەصەملێىێذ راصخییە ئەو هەیە زیىذووظ بەڵگەی زۆر و پەیذادەواث زمان دەربارەی عارەزایی

 . (133,1982موفم الحمذاوى: )هەواث بەعذاری  و بێذ گوێبیضتی هەر جەنها لەوەی دەواث زماوی فێری  خێراجر

 جۆرێً بە دەروووی كوجابخاهەیەوی و زاها هەر مىذاڵ زماوی فێربوووی چۆهییەحی لەصەر زاهاواهذا هێوان لە هەیە زۆر لێذواهێيی

 زاهینی جیۆری و الصایىردهەوە جیۆری و( صىیىەر) فێربوووی جیۆری و( چۆمضيی) بایەلۆژی جیۆری لەواهەظ داوەجەوە لێيی

 . (.55:  1997هتريم عتريف كترةضتجاوى:  )(پیاجە)

 : دووەم جەوەری 

 هێما و واجا

 :واجا و زمان: 1-2-1

 و لێىذاهەوە بەر دەخرێخە هە, ئەوەیە وڕصخەظ وعە واجای, واجا لە بریخییە هراوە بيیاد لەصەر واجاصازی  هە بىەمایەی ئەو

 و وعەوان ماهییەحی یان, صەربەخۆ بووهێيی دوای بە هییە ئەوە واجادا بەدوای گەڕان ئەوە لەبەر, وردەوە عیىردهەوەی

, ئاعىرایە و دیار عدێيی زماهذا لە واجاظ گریىگی.  دەبً دار واجا یان وەردەگرن  واجا چۆن  ڕصخەوان و وعەوان واجە, ڕصخەوان

 بە واجا چەميی جر بەواجایەوی(, دەهگەوە هاو خراوەجە و واجا لە بریخییە) هە دەهەن عێوەیە بەم زمان پێىاصەی هەهذێ جەهاهەث

 هە ئەوەیە واجاظ, هابێذ واجا بەبێ زمان هەواجە, واجا بوووی بەبێ هییە بوووی زماهێىیػ هیچ و دادەهرێذ زمان بىجی چەمىێيی

 بىجی و صەرەوی ئەروی دوو بە گەیاهذن و دەربڕیً ئەوەی لەبەر, دەگەیەهرێذ جریػ هەصاوی بە و دەدرێذ ئەهجام جێذا دەربڕینی

 عیىرهەوەی ئاصخەواوی هەموو لە دەبینێ گریىگ و گەورە ڕۆڵێيی واجا هە, دەگەیەهێذ ڕاصدیە ئەو ئەمەظ, دادەهرێً زمان

 لە دەهرێ  واجاوە جێگەیغخنی ڕێگەی لە جەهیا بۆیە, دەق عیىردهەوەی دەگاجە جا فۆهیمەوە عیىردهەوەی ئاصتی لە هەر, زماهذا

 . (.5احمذ مخخار , )جێبگەن زمان صروعتی و ڕاصتی

 :دیذەهرێذ بە جێذا الیەوی دوو زمان دیاردەی دەبیىین جۆرە بەم

 هووصراوی  بە یان, لێذەبێذ گوێمان درواهذهەوە هۆی  بە ئەمەظ, دەگرێخەوە وعەوان دەوربەری  هە هەصخپێىراو الیەوی-أ

 .دەیخوێىیىەوە

 هە زماهییەیە ژیىگە ئەو دەوروبەریػ لە مەبەصخیػ. جێذەگەیً لێی دەوروبەرەدا لەو هە, واجا لە بریخییە دووەمیػ الیەوی -ب

 :ئەڵێین هە همووهە بۆ, ڕوو دەخرێخە جێذا وجەهەی و هەیە وجەیەهذا دەوروبەری  لە

 .صەوزە چاهەجە ئەم -

 

 
 

 هەرەصخەوان ڕیسبوووی یاصاواوی پێی بە جایبەث بەعێوەیەوی وعەواهیػ, هاجووە پێً وعە س ێ لە وجەهە دەوروبەری  لێرەدا

 ئەو(, چاهەجە) هە, هەیە هراو دیاری  عدێيی هە ئەوەیە واجایەظ ئەو, جێذەگەیً لێ جایبەجیان واجایەوی هە, ڕێىخراون 

, جێەگەیً واجاهە لە وعەواهەوە دەوربەری  لە جۆرە بەم(, صەوزە) ئەویػ, هراوە ڕەهگ دیاریىراو ڕەهگێيی بە چاهەجەظ

 ئەم صەرهجی پێویضخە مەبەصخەظ ئەم بۆ, ڕوو دەخرێخە جێذا واجاهەی هە, چوارچێوەیەیە ئەو وعەواهیػ دەوروبەری 

 :بذەیً جێبیيیاهە

 یەهتریػ و بەصتراوهەجەوە بەیەهەوە هەردووهیان واجە, هەیە وعەواهذا دەوربەری  و واجا هێوان لە ئاڵگۆڕ پەیوەهذییەوی: یەهەم

 .واجایە ئەوەظ و دەوروبەرە ئەمە بڵێین و بىرێً جەماعا جیاوازی  بە هاهرێ  ئەوە لەبەر, دەهەن جەواو
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 لە و دەهێنن پێً یەهەوە بەصەر وجە هۆمەڵێ هە ڕووواراهەی ئەو هەن, دەهەیً واجادا وجەی لە باش هە واحێ: دووەم

 . (.14, 13عسمى اصالم: )خراوهەجەوە دوور خۆیان زماوی دەوروبەری 

 :هێما و ئاماژە زماوی: 1-2-2

 مرۆڤ, هێماواهە و ئاماژە زماوی بابەحی,  هردووە باس ی  بیضخەم صەدەی لە دەروووی زماهەواوی بابەجاهەی لەو جر یەوی

 جیرەی هەهذێً الی جەپڵ لێذاوی,  گوێىەدان لەصەر بەڵگەیە, عان جوواڵهذوی همووهە بۆ, داهێىاوە ڕەمسی  لە زۆری  ژمارەیەوی

 لە ڕووهاوی ئیغارەحی و كضەهردن واحی لە دەصتی ئیغارەحی هەروەها, خێرا ئاگادارهردهەوەی لەصەر بەڵگەیە ئەفەریلی

 ..ئوجۆمبێلەوان

 عدێً هەر پاڵ بیاهذاجە و دابنێ خۆی  دەوروبەری  عخەواوی هەموو بۆ هێما یان بەها هەیە ئەوەی جواهای واث هەموو مرۆڤ

  هەهذێ لە هەچی, دادەهرێذ بەرامبەری  عخەی ئەو و هێماهە عێوەی هێوان لە هییە پەیوەهذی واجیػ هەمان لە,  بیەوێ 

 خۆمان صەرۆهەواوی و دابڕێژیً یاصاگەڵێً دەجواهین ئێمە. ڕەهگەوەدەگەیەهرێ  رەهگاو پەری  بەهۆی  واجا هەمان هۆمەڵذا

 لە واجە, بسوواهذن و جووڵە یارمەحی بە بىەیً بازرگاوی مامەڵەی و بىەیً هوهەرییەواهذا پرصە لە داهێىياری  و هەڵبژێریً

 ڕازەواوی هەموو حەصودی بەبێ ئامێز پەیام ئاصا پەیام ئاعتی زماوی چوهىە, بىردیا واراهەمان ئەو هەموو وعە و كضە جیاحی

 بەهۆی  عێوە بەهەمان الڵەواهیػ, هییە لەصەر پاصەواهیان  چوهىە دەگوازێخەوە ئافرەجاهەوە ڕێی لە ڕۆژهەاڵث خۆعەویضتی

 بە. بیرەواهمان هیزرو گەیاهذوی هوهەری  داهێىاوی هە دەردەهەوێذ بۆمان جێبیيیاهەوە لەم. دەهەن یەن لە هیغاهەواهەوە و هێما

 . بێذ پەیوەصذ مرۆڤەوە لەش ی ئەهذامەواوی بە هە لەوەی زیاجر, پەیوەصخە مرۆڤەوە جایبەجییەواوی جواها

 جۆرێً چەهذ بە هردووە ئاماژەیان زماوی, زاهیوە خۆیان بابەحی بە هردووە بابەجاهە ئەو لەصەر جاكیىردهەوەیان ڕۆژئاوا زاهایاوی

 صەرەرای, گۆهەهراون  زماهێيی جۆراهەظ ئەو هەموو. هاجوچۆ زماوی و جەهذروصخەوان زماوی و هابیضخان زماوی:  لە بریخین هە

 باس ی ئێمە ئەوەی بەاڵم, زماهً هێماوان و زماهً  جەهەوان و عخەوان, زماهە مۆصیلا,  زماهە وێىە وایە پێیان  هەهذێ ئەماهەظ

 . (44, ٌ, 28(  ,  ر. 1985محمذ  معروف  فخاح , ))جەهذروصخاهە و هابیضخان هێماواوی جەنها  دەهەیً

 بە یان,  زمان بە ئەرن هە,  هەبێذ ئاماژە و هێما بە جەنها كضەبىەیذ هەجواوی جۆ هە ئەوەیە ئاماژە و هێما زماوی هەواجە

 .ڕەمس دەڵێن پێی هەر هرن  چرپە وەن,  كضەدەواث بەهسمیػ ئەوەی, بياث كضە و بذاث چاو بە یان برۆوان

  دروصذ جێگەیغتن هە, عدێىە هەر یان چرپەیە بە  دەهگێيی یان زەوی  لەصەر هووصیىە یان لێوەواهە جووالهذوی لێرەا هێما

 .جێگەیغدىە و هێما بە جەنها كضەهردن لە دابڕیيێً ئەمەظ, دەواث

 :صەر یان بڕۆ و چاو و دەصذ و عان بە هرن  هێما همووهەظ

 :هێما چەميی: 1-2-3

, هێما خاهەی دەچێخە وعە پێیە بەم, ها یان ئامادەبێذ واجەدا لەو عخەهە ئەوەی بێ رووداوە و عذ و هەش هوێىەری  هێما

 ئەو, هییە واجا و فۆڕم و هێوان لە لێىچوون دەواجەوە روون  وا ئەمەظ, هییە خۆی  دەواث عدێً هوێىەرایەحی چوهىە

 جیهان زماهەواوی هەموو لە ئەوا, هەبوایە رێىەوجنی ئەگەر, هۆمەاڵیەجییە رێىەوجيێيی هەیە  واجادا و فۆڕم هێوان لە پەیوەهذیەی

 دار: وەن جەهێيی همووهە بۆ داهراوە فۆڕمێً هەرزماهێً لە دەبینن هەروەن بەاڵم, دەبوو واجا یەن بەرامبەر فۆڕم یەن

+ ظ) فۆهیمەواوی لە هاجووە پێً هە داهراوە( شجرە) عەرەبی زماوی لە و داهراوە( دار)دا هوردی زماوی لە( داوێ دار ویىەی)

 و فۆڕم هێوان پەیوەهذی پێیە بەم( T+r+ee) فۆهیمەواوی لە هاجووە پێً هە داهراوە( Tree) ئیىگلیزی  زماوی لە(  ە+ر+ ە+ ج+ ە

 .خۆوەیە لە پەیوەهذییەوی واجا

 هەریەهەیان لە باش جۆرێً بە دەبەصخێخەوە بەیەهەوەیان هێز بە پەیوەهذییەوی و پێىذێنن هێما هەردووهیان بە واجا و فۆڕم

 .لێبياث گوزارعتی هەبێذ واجای ئەگەر هییە هرخی بەجەنها فۆڕم,  رادەهێغێذ جریان ئەوەی بىەیً

 هەر, جیابىرێىەوە لەیەن هاجواهً دراون  ڕووی  دوو وەهو هەیە واجا و فۆڕم هێوان لە پەیوەهذیەی  ئەو وایە پێی( صۆصێر)

 .دەواث وون هرخەهەی هێماهە بووهەوەیان جیا بە و هابىەوە جیا یەن لە یە زاراوە دوو ئەم بۆیەظ
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 وعەیەوی جێگۆڕینی همووهە بۆ واجا عێواهذوی هۆی  دەبێخە عێوە هەمان بە  فۆڕمذا لە فۆهیمەوان هردوی دەصخياری  هەروەها

 بەصتراوە( دار) وعەی واجای چوهىە,  هەگاث( دار) وعەی واجای لە مرۆڤ ئەوەی هۆی  دەبێخە( ا+ د+  ر) بۆ( ر+  ا+ د) وەن

 یػ(دار) فۆڕمی ئەوا هەگەیغذ( دار) واجای لە مرۆڤ واجێً جا. پێىهاجووە( ر+  ا+ د) فۆهیمەواوی لە هە فۆرمەی بەو

 بە ئەویتر بێی وامێىیان هیچ و پێىذێنن هێما هەردووهیان واجا و فۆڕم بڵێین دەجواهین پێیە بەم, بێيێذ دەصذ بە هاجواهێذ

 :  ( 23, 2115د. عبذالواحيذ  مغیر دزةيي : )هراوەجەوە روون  خوارەوە وێىەیەی لەم وەن هەر, هییە های

 

 

 

 

 

 

 

 و لۆجیىییە و صایىۆلۆجی زاوضتی واوڵەی هە, دەبرێذ هاو بۆچوون و رامان بە هەهێىجار و مژاوییە  جەمو چەمىێيی جاو 

 .دادەهرێذ( عذ) هاوواجای بە جر هەهذێىجاری 

 لە واجایان و فۆڕم هێوان پەیوەهذی و(  Richardsریچاردز)  و( Ogden ئۆگذن) الیەن لە درا جر هەوڵێيی( صۆصێر) دوای

ی لە. بۆهراوە ئاماژە( جەن, بیر, هێما) صێگۆعەی
َ
 The meaning of واجا واجای) بەهاوی   پەرجوهێىذا لە( 1923) صاڵ

meaning )خضخەڕوو          : 

 (دار وێىەی)  بیر                                            

      

  هێما                             جەن(    دار وێىەی)                 

 

 

 

 

 

 .دەواث دروصذ هێما دەهگێىە زهجیرە:  فۆڕم

 .فۆڕمە جێگەیغخنی و وێىە و چوون بۆ:  بیر

 .دەگرێخەوە واكیع جیهاوی و دەوربەر بەرجەصخەواوی عخە: جەن

 رێىەوجً پەیوەهذی بەڵىو, هییە جەهذا و فۆڕم هێوان لە راصخەوخۆ پەیوەهذییەوی:  ئەوەیە صێگۆعەیە لەم گرهگ خاڵی

 . (25 -24 ,2115د. عبذالواحيذ  مغیر دزةيي : )دەبەصخێخەوە بەیەهەوەیان

 : هەیە مان هێما جۆر دوو بەگغتی

 :زماوی هێمای -1

گری  فۆرماهەی لەو بریخین هە, دەگرێخەوە درواوەوان و هووصراو هێما
َ
, وعە,  مۆرفیم: )وەن هەیە بەوارهێىاهیان و واجان هەڵ

 بەڵىو, هییە لێىچوون پەیوەهذی واجا و فۆڕم هێوان پەیوەهذی هێمایاهەدا جۆرە لەم(, ئاخاوجً,  دەق, گوجً,  ڕصخە, گرێ 

 لە( دەرگا) فۆڕمی: وەن بەواردەهێنرێذ بۆ جایبەحی فۆڕمی جیاجیاواهذا زماهە لەهاو  و هۆمەاڵیەجییە رێىەوجنی پەیوەهذیەوی

 هێمایاهە ئەم عرۆڤەهردوی, ە(Door) بەرامبەرەهەی ئیىگلیزیذا زماوی لە وە ە(باب) بەرامبەرەهەی عەرەبیذا زماوی لە, هوردی

 .فێربووهە و عارەزایی بە پێوصتی

  فۆڕم

 واتا

ر+  ا+ د  
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 : لە بریخین زماوی هێمای جایبەجمەهذییەواوی

 .هەڵگرجووە مەبەصدێيی و پەیام هە گوێگرە و كضەهەر بە پێویضتی -1

 .هییە هێواهیاهذا لە لێىچوون و( Arbitraries) خۆوەیە لە پەیوەهذییەوی هێمایەدا جۆرە لەم هێما و فۆڕم هێوان پەیوەهذی-2

 .خۆی  ئاماهجی و مەرام گەیاهذوی بۆ بەواریذەهێىێذ ئاخێوەر و مەبەصدێىە هەڵگری  زماوی هێمای-3

ذ عخە ئەو-4
َ
ىذاهەوە بە پێویضتی بۆیەظ هەر, هییە خۆی  عدێىە چوهىە, دەواث هوێىەرایەحی هە هاهوێىێ

َ
 .هەیە لێ

 بۆ دەردەبڕدرێً هێڵذا یەن لە و ئاصۆیی و زهجیرەیی بە فۆهیمە زماوی هێمای مادی هەرەصخەی(: Laniaries) یە هێلی-5

 (.ن+ا+ م+ی+ ث+ظ+ ی+ ن) فۆهیمەواوی لە پێياهاجووە(, هیغدیمان) وعەی همووهە

 :هازماوی هێمای -2

 ئێضخاظ جا و بووە كضەهردن زماوی  صەرەجای هازماوی هێمای( پیاجە, مار, ڤۆهذ) وەن زماهەواهاوی لە هەهذێً  باوەڕی  بە

. هەیە بەوارهێىاهیان ئاخاوجىذا زماوی لە ئێضخا جا هە. هخذ...چاوهوكاهذن و لێوگەصتن و صەرلەكاهذن: وەن بساوجىاهەی  ئەم

 هەس ی هەموو الی هێمایە جۆرە ئەم لێىذاهەوەی و عرۆڤەهرن  و هاگۆڕێذ جر هەصێيی بۆ هەصێىەوە لە هێمایە جۆرە ئەم

 هیغاهەی صووربوهەوە رێىً ئەوە لەصەر هەموو واجە, فێربوون هەن صروعخییە زاهیاری  بە پێویضتی و یەهە وەن هۆمەڵگا یەن

 .هخذ...  و هەخۆعییە هیغاهەی زەردهەڵگەران و عەرمە

,  واجا و فۆڕم هێوان لە هەیە لێىچووهەن و هۆییە پەیوەهذییەوی هێمایاهەدا جۆرە لەم  واجا و فۆڕم هێوان لە ی پەیوەهذ

 :وەن جۆرێىە چەهذ هازماوی هێمای

 : هیغاهە -أ

 صپیی(, )باران) و( هەور ) هێوان پەیوەهذی وەن واجا و فۆڕم هێوان لە هەیە لێىچوون  پەیوەهذی هازماهییە هێما جۆرەی لەم

 .هەیە هەمی و زۆری  بڕیارە  ئەم, هەیە هۆمەڵگاوە بڕیاری  بە پەیوەهذیان هیغاهە و واجا(, پیر) و( پرچ بوووی

 :وێىە -ب

 بە وێىەی, واریياجێر,  هەخغە,  جابلۆ: وەن و هەیە لێىچووهەیەن جۆرە واجا و فۆڕم هێوان لە پەیوەهذی دا هێمایە جۆرە لەم

 دەواث عدێً هوێىەرایەحی وێىە چوهە دەهرێذ صەیر هیغاهە وەن وێىە جار زۆر. هخذ.....  فۆجۆگرافی وێىەی,  هێغراو دەصذ

 هیغاهەی خاهەی دەچىە هیغاهاهە ئەو( باران) و( هەور : )وەن صروعتی  هیغاهەی خاهەی هاچىە هیغاهەیە ئەم,  هییە خۆی  هە

 وەن هوهەری   وێىەیەوی  صەیرهردوی و لێىچووهە پەیوەهذی هیغاهەدا جۆرە لەم واجا و فۆڕم هێوان پەیوەهذی, وێىەیی

 .وایە صروعتی وێىەیەوی صەیرهردوی

 :ئاماژە -ج

,  چاو: وەن,  دەهێىێذ بەواری  مەبەصذ واجاو دەربڕیً بۆ جەصخەوە ئەهذامەواوی رێگای لە مرۆڤ هە  دەگرێخەوە بساوجىاهە ئەو

 گریىگیا رۆڵێيی ئاماژاهە ئەم( , Para Language) پەرەزماوی خاهەی دەچىە بساوجىاهە ئەم. هخذ..... عان, لێو,  صەر, دەصذ

 :همووهە بۆ پراگماجیيی واجای هردوی دیاری  لە هەیە

 .بەوەفایە هاورێیەوی عیالن

د. عبذالواحيذ  مغیر دزةيي : )دەداث پێچەواهە واجای ئەوا, بگوجرێذ هوكاهذن چاو یان لێوگەصتن بە ئەگەر دەربڕیىە ئەم

2115, 25- 26) . 

 

 دووەم بەش ی

 وێىە واجای لەگەڵ هێما زماوی هێوان پەیوەهذی

 :وێىە و واجا: 2-1
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 بواری  لە هەیە خۆی  گرهگی وێىە لەصەر لیىۆلیىەوە, هووصین لە بووە جۆرێً صەردەمێىذا لە و هێما لە  جۆرێىە  وێىە

 خوێىذەوار هە و خوێىذەوار و دەگوازرێخەوە گوێگر بۆ ئاصاوی بە بەصتراوەجەوە  واجایەن بە هێمایە جۆرە  ئەم, صیماهدیىذا

ىردن:  وەن جیاجیای بواری  زۆر لە بۆیەظ هەر جێذەگاث لێی
َ
 .بەواردێذ راگەیاهذن و فێ

 بەیەهەوە( جەن) و( هێما) هۆعەهییەیە وێىە ئەو واجا, واجایذا صێگۆعەی لە( ریچاردز و ئۆگذن) بۆچوووی بەپێی

 هێماو  هێوان پەیوەهذی ئەوە پێچەواهەی بە و راصخەوخۆهییە(  جەن) و( هێما)  هێوان پەیوەهذی بۆیەظ هەر, دەبەصخێخەوە

 .راصخەوخۆیە هۆعەوی وێىەی

 گوێگری  بۆ كضەهەر وعەوە رێگای لە هۆعەهییەیە وێىە هۆمەڵە ئەو واجا باوەڕەدان لەو وێىە هۆعەوی چوووی بۆ الیەهگراوی

 وڕصخە و وعە رێگای لە وێىەیە ئەو هەمان هەر هەیە دا كضەهەر  مێغيی لە وێىاهەی ئەو جر واجایەوی بە, دەگوازێخەوە

 :وێىەیە ئەو هەبێذ وێىەیەن دەربڕیيێً هەر بۆ دەواث پێویضذ هەواجە, گوێگر مێغيی  دەچێخە و لێذەهرێذ گوزارعتی

 .ئامادەهرابێذ ئاخێوەر مێغيی  لە  وەخذ پێػ= 1

 بەو هەصذ وگوێریػ گوێر بۆ بیگوازێخەوە جەواوی  بە مێغىیذایە لە وێىەیەی  ئەو كضەهردهذا واحی لە دەیەوێذ  ئاخێوەر-2

 .بياث وێىەیە

 لە( دار) وێىەی( دار) وعەی  لەگەڵ دەبیىین هەروەن, بياث دروصذ  گوێگر مێغيی لە وێىە هەمان دەیەوێذ دەربڕیىەهە-3

 مێغيی لە هەیە  گواصدىەوەی جواهای دەبێذ خۆی  رۆڵی پەیوەهذیىردهذا لە وێىە عێوەیە  بەم, دەبێذ ئامادە ئاخێوەر  مێغيی

 .جر هەصێيی مێغيی بۆ هەصێىەوە

 بە وێىە  واجا چوهىە, هالصیىییە زۆر بیرێيی ئەوا وێىە رێگای لە دەربڕیىە ئاخاوجً هرۆوی  بڵێین ئەگەر ئەچً بۆ وای زماهەواهان

 لە گغدیترە چوهىە, وێىە لە بەعێىە واجا و ئاخێوەر مێغيی لە هەیە  فراواهتری   بوارەوی وێىە, هاوەصتن  یەن بەرامبەر جەواوی 

 رێگای لە وردی بە واجا بڵێین  دەجواهین  بۆیە, هەصییە ئەزموووی و صۆز و هەصذ و بۆچوون جێىەڵی هەس ی جاهە وێىە, واجا

د. )بىەن ئاخێوەر فراواوی بیری  وێىەی لە گوزارعذ وردی بە هاجواهً ڕصخەوان و وعە چوهىە, هایەث بەدەصخدذ وێىە

 . (14عبذالواحيذ  مغیر دزةيي :

 :وێىە واجای جۆرەواوی: 2-2

 :ڕاصخەكیىە وێىەی واجای-1

 عدێً بوووی هابەرجەصخە وێىەی, عدێً بوووی بۆ ئاماژەیە ها یان بەرجەصخەبً هەن دەوروبەرماهذا لە هە وێىاهەی ئەو

 لە دەواث عدێً بوووی بۆ ئاماژە پێچەواهەوە بە بەرجەصخە وێىەی(, ئاعتی: ) وەن هییە دەوروبەردا لە ئاعىرادەواث

 هابەرجەصخە وێىەی و هەیە واكیع جیهاوی لە بەرجەصخە  وێىەی بڵێین دەجواهین جر واجایەوی بە(, هورس ی: ) وەن دەوروبەرماهذا

 هییە مرۆڤذا جواهای لە و هییە ئاعىرا و روون  وەصفی وێىەی  ئاماژەهردوی: دەڵێذ( الینز جۆن , )دایە هۆعمان و لەبیر  جەنها

, هاگەیەهً خۆیان واجای وەصفییاهە وێىە  ئەو بەڵی, دابيێین( عین,  صەوز )  هێوان لە جیاهەرەوە جەواوی  صىوورەوی

 ,بىرێدذ راصخەكیىەهەی وێىە بۆ ئاماژە ورد بەعێوەیەوی هاجواهرێذ چوهىە, پۆلێىىردن بەر هاهەوهە, هییە ورد  ئاماژیەهیان

 :جۆرێىە چەهذ راصخەكیىەظ وێىەی واجای 

  گواصدىەوەی بۆ بەواردێذ بەڵگەیەن وەهو  دەگوازێخەوە ڕاصتی بەرجضخەیە وێىەیە جۆرە ئەم: فۆجۆگرافی وێىەی واجای-1

 خوێىذەواریػ هە چینی و خوێىذەوار چینی زیاجر چوهىە, پێذەبەصترێذ پغتی  راگەیاهذهذا لەبواری   ئەمەظ لەبەر هەر  ڕاصتی

 :  (  177 -174د. عبذالواحيذ  مغیر دزةيي : )وەن, گاثدە جێی

 هەڵویضتی هاو -3 هەڵویضتی فرە -2 خۆپیغاهذان -1........  خۆپیغاهذان وێىەی
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 :هەخغە وێىەی واجای -2

  و دەهێنرێذ بەوار, هخذ..ماجماجیىذا و جوگرافیا و ئەهذازە بواری  لە  زیاجر بەواردێذ هێما عێوەی لە یە وێىە جۆرە ئەم

 :وەن دەگوازێخەوە راصخەكیىە و ورد واجایەوی

 . بیرواری  هێماواوی وێىەی, واڵث هەخغەی وێىەی,  خاهوو هەخغەی وێىەی

 
  

 .ژوورێً هەر رووبەری , خاهوو پێىهاجەی,  زەوی  پارچە ویىەی عیىرهەوەی

 : هێمایی  وێىەی واجای -3

 وەن هە دەگرێخەوە وێىاهە ئەم زیاجر, بەواردەهێنرێذ  خوێىذەوار و خوێىذەوار هە چینی بۆ واجایەهە هەڵگری  وێىەیە جۆرە ئەم

 .هخذ...چەن هەڵگرجنی و جگەرە كەدەغەهردوی و هاجووچۆ هیغاهەواوی

 ...وێىەی
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 :هۆعەوی وێىەی واجای -ب

: وێىەواوی لە بریخین وێىاهە جۆرە ئەم بۆیە دەگۆڕێذ هەش عارەزایی و چەمً و چوون بۆ بەپێی وێىەیە جۆرە ئەم واجای

 وعەیەوی همووهە بۆ هییە روون  چەمىەواهیان و هییە واكعیان بوووی هە(, هخذ.....مردوو هەس ی یان,  جىۆهە, دێو, فریغە)

 :وەن بىەیً دیاری  صیمایاهە  ئەم هۆعەهییەهەیذا لەوێىە دەجواهین جەنها( دێو) وەن

 :هوهەری  جابلۆی  وێىەی واجای -1

 ئەهجامی لە  و هەڵذەكوڵێذ هوهەرمەهذ هاخی لە و هەصە صۆزی و هەصذ جێىەڵی دەداث واجایەن وێىە جۆرەی  ئەم

 لە عارەزابووهە و بیرهردهەوە بە پێویضتی خوێىەر وێىەیە جۆرە ئەم جێگەیغخنی و خوێىذهەوە بۆ و دەبێذ دروصذ داهێىاهێىذا

 :وەن بخوێىەوە وێىاهە جۆرە ئەم هاجواهً ئاصایی عێوەواوی هوهەری  رێبازەواوی
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 :واریياجێر وێىەی واجای -2

 هەیە زۆری  واریگەری  و دەخرێىەڕوو هۆمیذی عێوەیەوی بە و جواهجذا عێوەی لە و پێغيیارن  و رەخىە وێىەی وێىاهە جۆرە ئەو

 :وەن دەخاجەڕوو هۆمەڵگا عاراوەواوی الیەهە و مرۆڤ دەروووی لەصەر

 

 
 

 

 :وەصفی وێىەی واجای -3

 زیاجر وێىەهە جاهو دەهاصێيێذ  گوێگری  بە  وەصفذا عێوەی لە و دەواث بەرجەصخە جەهێيی لە باش وێىەیە جۆرە ئەم واجای

  بیگوازێخەوە دەیەوەێذ كضەهەر و دەهرێذ  دیاریىراو هچێيی وێىەی لە باش واجێً همووهە بۆ, گوێگر الی ئاعىرابێذ و روون 

: دەڵێذ بێذ روون  عێوە بەهەمان هە وێىە  ئەو لەالی جا دەواث هچەهە وەصفی جۆرە بەم كضەهەر دەبیىین  گوێگر هسری بۆ

 لە, دەبێذ دروصذ گوێگر الی هچە ئەم  وێىەی ڕادەیەن جا(, درێژە كەژ و باریً و بەرز  بااڵ ڕەش ی چاو ئەصمەری  هچەوی)

 :وەن صیماواوی رێگای

 هاردرابوو بۆی  هە ئێضترەی ئەو وەصفی لە رەزا عێخ: همووهە بۆ  بەواردًێ زۆر ئەدەب بواری  لە زیارث وێىەیە جۆرە ئەم

 :  (137عَيخ رةزاى جالتباوى , )دەڵێذ

  كووث و رووث ئێضترێيی) هاردی مىەث صەد بە میر

 (.عەهىەبووث وەن ئەهذامی و صەكەث و پاصضذ و دەصذ                                     

 صەكەث بێهێز رواب و رێغمە و بێزیً.....  ئێضترەهە

 :وێىە واجای لەگەڵ هێما زماوی لەهێوان هاوبەظ پەیوەهذی: 2-3

 بواری  لە هەیە خۆی  گرهگی وێىە لەصەر لیىۆلیىەوە, هووصین لە بووە جۆرێً صەردەمێىذا لە و هێما لە  جۆرێىە  وێىە -1

 خوێىذەوار هە و خوێىذەوار و دەگوازرێخەوە گوێگر بۆ ئاصاوی بە بەصتراوەجەوە  واجایەن بە هێمایە جۆرە  ئەم, صیماهدیىذا

ىردن:  وەن جیاجیای بواری  زۆر لە بۆیەظ هەر جێذەگاث لێی
َ
 .بەواردێذ راگەیاهذن و فێ

 .بەواردەهێنرێذ  خوێىذەوار و خوێىذەوار هە چینی بۆ واجایەهە هەڵگری  وێىەیە جۆرە ئەم -2

, هێما خاهەی دەچێخە وعە پێیە بەم, ها یان ئامادەبێذ واجەدا لەو عخەهە ئەوەی بێ رووداوە و عذ و هەش هوێىەری  هێما -3

 ئەو, هییە واجا و فۆڕم و هێوان لە لێىچوون دەواجەوە روون  وا ئەمەظ, هییە خۆی  دەواث عدێً هوێىەرایەحی چوهىە

 .هۆمەاڵیەجییە رێىەوجيێيی هەیە  واجادا و فۆڕم هێوان لە پەیوەهذیەی
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 و لۆجیىییە و صایىۆلۆجی زاوضتی واوڵەی هە, دەبرێذ هاو بۆچوون و رامان بە هەهێىجار و مژاوییە  جەمو چەمىێيی واجا -4

 .دادەهرێذ( عذ) هاوواجای بە جر هەهذێىجاری 

 یاصا لەصەر هێمای بەهۆی , بەواردێذ ئارەزوو صۆزو و هەصذ دەربڕینی بۆ, مرۆڤ بە جایبەجە, هاغەریسەییە هۆیەوی زمان -5

 .مرۆڤە دەصەاڵحی لەژێر, دەواث ووار ڕۆیغخووە

 

 ئەهجام

گری  فۆرماهەی لەو بریخین هە, دەگرێخەوە درواوەوان و هووصراو هێما زماوی هێمای-1
َ
: وەن هەیە بەوارهێىاهیان و واجان هەڵ

 لێىچوون پەیوەهذی واجا و فۆڕم هێوان پەیوەهذی هێمایاهەدا جۆرە لەم(, ئاخاوجً,  دەق, گوجً,  ڕصخە, گرێ , وعە,  مۆرفیم)

 .بەواردەهێنرێذ بۆ جایبەحی فۆڕمی جیاجیاواهذا زماهە لەهاو  و هۆمەاڵیەجییە رێىەوجنی پەیوەهذیەوی بەڵىو, هییە

 هیچ و دادەهرێذ زمان بىجی چەمىێيی بە واجا چەميی جر بەواجایەوی(, دەهگەوە هاو خراوەجە و واجا لە بریخییە) زمان-2

 بە و دەدرێذ ئەهجام جێذا دەربڕینی هە ئەوەیە واجاظ, هابێذ واجا بەبێ زمان هەواجە, واجا بوووی بەبێ هییە بوووی زماهێىیػ

 .دادەهرێً زمان بىجی و صەرەوی ئەروی دوو بە گەیاهذن و دەربڕیً ئەوەی لەبەر, دەگەیەهرێذ جریػ هەصاوی

 , پەیذابوویىە بەیەهەوە مرۆڤ و زمان ئایىییەوان بۆچووهە بەپێی. هردووە مرۆڤ زماوی بە ئاماژەیان ئایىەوان زۆربەی -3

 خوا) واجە, 31 ئایەحی, بەكەڕە صوڕەحی( ولها و الاصما ادم وعلم) دەفەرمووێذ پێرۆزدا كورئاوی لە گەورە خوای هەروەن

 لەو ئایىییەوان بیرە هەموو...( والواهىم الضيخىم واخخالف) دەفەرمووێ جر لەعوێيێيی و(. هردووە ئادەم فێری  هاوێيی هەموو

 . بەخغیوە بەئادەمیزاد زماوی خوا هە باوەڕەدان

 و لێوگەصتن و صەرلەكاهذن: وەن بساوجىاهەی  ئەم ئێضخاظ جا و بووە كضەهردن زماوی  صەرەجای هازماوی هێمای -4

 .هەیە بەوارهێىاهیان ئاخاوجىذا زماوی لە ئێضخا جا هە. هخذ...چاوهوكاهذن

 .پراگماجیيی واجای هردوی دیاری  لە هەیە گریىگیا رۆڵێيی ئاماژەیەوان واجا -5

 دوو ئەم بۆیەظ هەر, جیابىرێىەوە لەیەن هاجواهً دراون  ڕووی  دوو وەهو هەیە واجا و فۆڕم هێوان لە پەیوەهذیەی  ئەو -6

 .دەواث وون هرخەهەی هێماهە بووهەوەیان جیا بە و هابىەوە جیا یەن لە یە زاراوە

 

 ڕاصپاردەوان

 پەیماهگای و, كوجابخاهەی خوێىذهگاو بە بەداث گریىگی,  هوردصخان هەرێمی بااڵی خوێىذوی وەزارەحی و پەروەردە وەزارەحی-1

 وارو و خوێىذن بە دڕێژە بخواهً ئاماژە جضخەو زماوی ڕێگەی لە هە, جضخە زماوی پضپۆر ماۆصخای هاردوی بە,  ئەهذامان هەم

 .بەدەن چاالهیەواهیان

 صیضخەمی بە جایبەث پرۆگرامێيی,  بىرێذ هوردصخان هەرێمی زاهىۆواوی گغذ پرۆگرامضازی  بەش ی ئەهذازیاراوی لە داوا -2

 ژیاوی لە, ئاخاوجً زماوی وەن ئاماژەوان بەوارهێىاوی ئاصاوی و جێگەیغً لێً دابنرێذ, هابیضخان و ئەهذام هەم بۆ ئەلىترۆوی

 .دەوروبەری  لەگەڵ ئەهذامان هەم بۆ بێذ ئاصاهتر جێگەیغتن لێً پڕۆصەی.ڕۆژاهەدا
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