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فهرههنگی زمانی کىردیدا
ڕۆ ڵی زمانی عەرەبی لە دەوڵەمەندکردنی 
خىاستنی وشە بەنمىنە
محەمەد حىسێن ئەحمەد
زاهيۆی گەرمیان  ,وۆلێجی زاوضذ  ,بەش ی زاوضتی هیمیا

پىختە
ئەم جىێژیىەوەیە بە هاوهیغاوی (ڕۆ ڵی زماوی عەرەبی لە صەوڵەمەهضکرصوی فهرهههگی زماوی کىرصیضا زىاصخنی
وعە بەهمىهە) هەوڵێىە بۆ صەرزضخنی ڕۆ ڵی وعەو زاراوە زىازراوە عەرەبییەوان لە پەیىەهضییە واجاییەواوی
هێىان وعەواوى زماوی وىرصیضا.
جىێژیىەوەهە لە صو جەوەری صەرەوی پێىهاجىە:
جەوەری یەهەم :واریگەری و ملمالهێی هێىان زماهەوان بەگغتی و واریگەری زماوی عەرەبی بەصەر زماوی
وىرصییەوە بەجایبەحی زراوەجە بەرباش ,هەروەها زىاصخنی وعەی عەرەبی و واریگەری لەصەر گۆڕاوی واجا
لە زماوی وىرصیضا باش هراوە.
جەوەری صوەم :باس ی پەیىەهضی واجایی هێىان وعەوان هراوەو و ڕۆڵ و گرهگی وعە زىازراوەوان لە پێىج
پەیىەهضی واجایی (هاوواجایی ,صژواجایی ,فرەواجایی ,هاوبیژی,بىاری واجایی) ڕوهىراوەجەوەو لێی وۆڵراوەجەوە.
لە وۆجاییغضا گرهگتریً ئەهجامەوان و لیضتی ص ەرچاوەوان و پىزخەی جىێژیىەوەهە بە هه رصو زماوی عەرەبی
و ئیىگلیزی زراوهەجەڕو.
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پێشەكی
ئەوەی لە ژیاوی مرۆڤەواهضا ڕوصەصاث ,لە هاوڕێیەحی و وارلێً و
چاولێىەری و ملمالوێ و جەهگ و ص ەرهەوجً و بەزیً و مرصن ,ل ە
زماهیغضا ڕەهگ صەصاجەوە ,چىهىە زمان صەرەهیتریً ئامرازی
گىزارعخىرصوی مرۆڤە ,بۆیە لەو چاالهییاهە بەصەر هییە .
زماوی وىرصی چەهضیً صەصەیە ل ە ژێر واریگەری زماهاوی صراوصێضا
جىش ی چەهضیً ملمالوێ و جەهگی زماوی بۆجەوە بەجایبەحی زماو ی
عەرەبی ,ئەگەرچی زماوی عەرەبی هەیخىاهیىە بە جەواوی بەصەر زماو ی
وىرصیضا زا ڵ بێذ  ,بەاڵم وارگەرییەوی زۆری لە صه رجه م ئاصخەواوی
زماوی وىرصیضا جێهێغخىەو چەهضیً زاراوەی (ئاینی و صەربازی و
ئەصەبی و ڕۆعيبیری و )...زضخۆجە هاو زمان و فەرهەهگی وىرصییەوە ,
هەرچەهضە ئەم بىارە زۆری لەصەر هىصراوە ,بەاڵم هێغخا وۆمەڵێً
الیەن هەزراوهەجە بەر جیغيی جىێژیىەوەی زاوضتی .
لەم جىێژیىەوەیەصا هەوڵ ضراوە ڕاصەی واریگەری زماوی عەرەبی
لەصەر زماوی وىرصی بسرێخەڕو لەڕوی زىاصخنی وعەو زاراوەوە,
هاوواث واریگەری ئەو زىاصدىە لەصەر پەیىەهضییە واجاییەوان و
چۆهییەحی ڕەفخارهرصهیان لە زماوی وىرصیضا زراوەجە بەر صەرهج و
لێيۆڵیىەوە ,بۆیە (ڕۆ ڵی زماوی عەرەبی لە صەوڵەمەهضکرصوی فهرهههگ ی
زماوی کىرصیضا زىاصخنی وعە بەهمىهە) هەڵبژێرصراوە وەن هاوهیغاوی
جىێژیىەوەهە.
ئەم جىێژیىەوەیە صەچێخە هاو زاهەی زماهەواوی جیۆرییهوه ,ج ێیضا
ڕێبازی عیىرصهەوەی وەصفی پەیڕەو هراوە.
ر
گرهگی جىێژیىەوەهە لەوەصایە ,هە ڕۆڵ و پ ێگهی وعە زىاز اوە
عەرەبییەوان لە ئاصتی واجاصازی زماوی وىرصیضا هەڵضەصەهگێىێذ و
ڕووی صەواجەوە.
جىێژیىەوەهە صابەعىراوە بەصەر صو جەوەری صەرەهیضا:
جەوەری یەهەم  :باس ی واریگەری زماهەوان ل ەصەر یەهتر هراوە,
پاعان ئاصتی واریگەربىوی زماوی وىرصی بە زماوی عەرەبی زراوەجە
بەرباش ,هەروەها گۆڕاوی واجای وعە زىازراوە عەرەبییەوان لە
زماوی وىرصیضا زراوەجەڕو ,ل ەڕواهگەی هەرصو ج ۆری فراواهبىن و
جەصىبىهەوەی واجا عیىرصهەوەو ڕاڤەی بۆ هراوە.
جەوەری صوەم :ڕۆ ڵی وعە زىازراوەوان لە پەیضابىوی پەیىەهضی
واجایی هێىان وعەوان له زماوى وىرصًضا زراوەجە بەر باش و
لێيۆڵیىەوە ,بۆ صەملاهضوی هەریەن لەو باصاهەظ وۆمەڵێً همىه ە
عیيار هراون.
لەبەر ئەوەی صىىری بابەجەوان صیاریىراو بێذ جەنها پێىج جۆر
پەیىەهضی واجایی باصىراوە ,ئەواهیػ بریخین لە (هاوواجایی,
صژواجایی ,فرەواجایی ,هاوبێژی ,بىاری واجایی).
لە وۆجاییغضا گرهگتریً ئەهجامەوان و لیضتی ص ەرچاوەوان و
پىزخەی جىێژیىەوەهە بە ههرصو زماوی عەرەبی و ئیىگلیزی
زراوهەجەڕو.
 - 1ت ـەوەری یەك ـ ـەم 
- 1- 1واریگەری و ملمالهێی هێىان زماهەوان
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ئەوەی لەهێىان مرۆڤەوان و زیىضەوەرو گیاهضاراهضا ڕوصەصاث لە
ملمالوێ و هێغمەهێػ و جیاوازی و جەهگ لەپێىاو ماهەوەو
ص ەرهەوجً ,لە هێىان زماهەواهیغضا ڕوصەصاث ,ئەهجامی ئەو
ملمالهێیەظ بەپێی باروصۆر صەگۆڕێذ ,هەهضێً جار ملمالهێىە
بەریەهىەوجً و جىهضوجیژییەوی وای لێضەهەوێخەوە ,هە ڕەهگە زماوی
بەزیى لەماوەیەوی وىرجضا جەهاهەث عىێىەواریص ی هەمێىێذ ,بەاڵم له
هەهضێً بارصا زماوی بااڵ بە یەهجاری زماوی بەزیى لەهاو هاباث ,بەڵيى
بەپلە بەهضی و لەصەرزۆ هێزو صەصەاڵحی زماهەهە هەم صەواجەوە ,جا
عيۆی الی ئاز ێىەراوی صەعىێذ و ورصە ورصە لەهاو صەچێذ,
هەروەها صەهرێذ صو زماوی هاوئاصذ بىەوهە ملمالهێىە و وارل ێً و
لێىئااڵهێيی جىهض لەهێىاهیاهضا ڕوبضاث ,لەئەهجامیغضا هیچ
الیەهێىیان ص ەرهەوجً بەصەصذ هەهێنن و هەریەهەیان پارێسگاری لە
1
جایبەهمەهضی و صیماواوی زۆیان بىەن( ).
مەرج هییە هەمى لێً هسیىبىهەوەو وارل ێىێيی ه ێىان زماهەوان بە
ص ەرهەوجً و بەزیً وۆجایی بێذ ,بەڵيى صەهرێذ جەنها واریگەری
ئەرێنی لەصەر یەهتر صابىێن و بەهۆیەوە زماهەهەیان زیاجر پەرە -
پێبضەن و پێص ی بسەن.
زماهەواهان لەصەر ئەوە وۆهً ,هە هیچ زماه ێً هاجىاه ێذ صورەپەرێس
بێذ لە زماهاوی جرو جەنها بەوعەی زۆماڵی گىزارعذ لەهەمى
صیارصەواوی ژیاوی وۆمەڵ بياث.
صیارصەی واریگەربىوی زماهەوان بەیەهتر بەئەهضازەی وۆوی مێژوی
زمان وۆهە ,ئەم واریگەریەظ لەڕێگەی چەهضیً هۆواری وەن
(وۆمەاڵیەحی ,ئاینی ,ڕۆعيبیری ,ئەصەبی ,صیاس ی ,ولخىری ,
جەهىەلۆجی ,ئابىری)...,ەوە پەیضابىوه .
زماهەوان بۆ پ ڕهرصهەوەی هەلێن و پێىیضخییە فەرهەهگی و
وۆمەاڵیەجییەواهیان زۆرجار پەها صەبەهە بەر وعەو زاراوەی زماهەواوی
جر ,چىهىە ڕەوحی ژیان هەمیغە لە پێغڕەوی و پێغىەوجىضایە ,بۆیە
صەجىاهین بڵێین زىاصخنی وعە یەهێىە لەو صیارصاهەی ,هە ڕاصەی
واریگەربىوی زماهەواوى پێضەصدىیغان صەهرێذ.
ڕۆعيبیران و ئەصیب و زاهایاوی هەر هەجەوەیەن هەمیغە چاو لە
گەعەو بەرەوپێشچىهەواوی هەجەوەو واڵجاوی پێغىەوجى صەهەن و
صەهەوهە ژێر واریگەری بەرهەمە زاوضتی و ئەصەبییەواهیاهەوە ,ئەمەظ
زۆی لە وەرگێڕاوی صەق و وعەو زاراوەو صىصبیىین لە عێىازی
بیرهرصهەوەو هىصین و ئەهجامەواهیان صەبیيێخەوە ,هە ڕۆڵێيی
بەرچاویان هەیە لە ه ەصخاهەوەی زماوی هەجەوەیی و هىص ین و
2
بەصیهێىان و فراواهىرصوی صاماوی زاوضتی و ئەصەبی( ).
- 2- 1واریگەری زماوی یهههم لەصەر زماوی صووهم
هسیىبىهەوەو وارلێيی ه ێىان زماهەوان لەچەهض هۆوارێىەوە
صەرچاوە صەگرێذ ,لەواهە:
. 1ڕاصەی صورو هسیيی صىىر ی جىگرافی بەوارهێىەراوی هەرصو زمان و
پاهخایی صىىری صراوصێیەجییان.
. 2ڕێژەی جێىەاڵوبىن و جۆری پەیىەهضی و وارصاهەوەیان بەرامبەر
بەیەهتر.
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 . 3ماوەی ئەو جێىەاڵوی و پەیىەهضییە چەهض زیاجربێذ ,
واریگەرییەهەظ زیاجر صەبێذ.
. 4بەرزی ئاصتی (عارصخاوی ,ولخىری ,ئاینی ,ڕۆعيبیری ,زاوضتی,
صەربازی )... ,ڕۆ ڵی صەرەوی صەگێڕێذ ,هەمیغە هەجەوە
پێغىەوجىوەوان واریگەری گەورە ل ەصەر هەجەوە صواهەوجىەوان
صاصەهێن.
 . 5صوروهسیيی هەرصو زماهەهە لەڕوی هەژاصو زسمایەجییەوە ,جا
زماهەوان هەژاصیان لەیەهترەوە هسیىتربێذ ڕێژەی واریگەرییەهە زیاجر
صەبێذ.
بەوێىە ئەگەر ل ە وارلێً و پەیىەهضی ه ێىان زماوی عەرەبی و وىرص ی
بڕواهین ,صەبیىین ص ەرجەم ه ۆوارەوان جگە ل ە (زا ڵی وۆجایی ) ڕۆڵیان
گێڕاوە لەوەی ,هه زماو ی عەرەبی بخىاهێذ واریگەرییەوی فراوان بياجە
ص ەر زماوی وىرصی ,بۆیە ئاصا ییە زماو ی وىرصی ب ە ڕێژەیەوی زۆر
بىەوێخە ژێر واریگەری زماوی عەرەبییەوەو لە هەمى ئاصخەواوی
زماهەهەعیضا (صەهگضازی ,وعەصازی ,ڕصخەصازی ,واجاصازی )
ڕەهگبضاجەوە.
همىهەی ملمالهێی هێىان زماهەوان لە و ۆن و هىێضا صەماهگەیەهێذ
بەوەی ,هە س ێ زا ڵی بىچیىەیی ڕۆڵ صەگێڕن لە یەهالییىرصهەوەی
ئەهجامی ملمالهێيان و صەرهەوجنی زماهێً بەصەر زماهێيی جرصا:
.1بەرزی ئاصتی ڕۆعيبیری و ژیاری و ئەصەبی.
.2هێز و صەصەاڵحی صیاس ی.
3
.3زۆری ژمارەی ئازێىەران( ).
بەرزی ئاصتی ڕۆعيبیری و ئەصەبی و پێغىەوجنی عارصخاوی بەپلەی
یەهەم صەبىە هۆی ص ەرهەوجنی زماهێً ب ەصەر زماهەواوی جرصا,
ئەگەرچی لەڕوی ص ەصەاڵجەوە الواز بً و ژمارەی ئازێىەراهیغیان هەم
بێذ .ئەگەر ل ەم ڕوەوە یەهضاهبن ئەوا هێز و صەصەاڵث ڕۆڵ صەگێڕێذ
لە ئەهجامی ملمالهێىەصا  ,ه ەرچەهضە ژمارەی ئاز ێىەراوی زماو ی
بااڵصەصذ هەمیػ ب ێذ  .ئەگەر هەرصو زمان لە زا ڵی یەهەم و
صووەمضا یەهضاهبىن ًان لهیهههوه هسٍىبىن ئەوا ژمارەی ئازێىەران
4
ئەهجامی ملمالهێىە یەهالیی صەواجەوە) (
هەمى ئەواهەی باصىران پرصیارێً صەوروژێنن ,هە ئایا چۆن
زماوی عەرەبی هەیخىاهیىە بەصەر زماوی وىرصیضا صەربىەوێذ؟
صهره هیتریً هۆوارهوان صهگهڕێخهوه بۆ فاهخهری زمان و صروعت ی
وارهرصوی ,بهواجایهوی جر زمان ب ۆ ماوهیهوی صرێژ صهجىاه ێذ پارێسگاری
له صیماو یاصا ڕێسماهییه واوی بياث و گۆڕان لهئاصت ی ڕصخه صازیضا
زۆر له صه رزۆیه به به راورص لهگهڵ ئاصخه واوی جری زماهضا ,به وێىه
ئهگهرچی زماو ی فارس ی زیاجر له ه یىهی وعه واوی له زماوی عهرهب ییهوه
زىاصخىه ,به اڵم له ئاصتی ڕصخه صازیضا گ ۆڕاهێيی ئهوجۆی به صهرصا
هههاجىوه و جىاهیىیه حی صیماو جایبهجمههضیی رصخه صازی زۆی
بپارێسێذ و ئێضخاظ به یههێً له زماهه بههێزهوان ههژمار صههرێذ.
صهره ڕای ئهوهظ  ,چههض ه ۆوارێيی جر لهو بىاره صا ڕۆڵیان گ ێڕاوه,
لهواهه:
. 1بەرصەوامی زەباحی صیاس ی بسوجىەوەی ڕزگاریسىازی هەجەوەی
وىرص ,هە بەصرێژایی صروصدبىوی ص ەصەاڵجە عەرەبییەوان ب ە
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عێراكیغەوە بەرصەوام بىەو هەمیغە صاوۆهییان لەمافە هەجەوەیی و
ڕۆعيبیری و زماهییەوان هرصوە.
. 2زۆری ڕێژەی هەزىێىضەواری جاوی وىرص بەگغتی و صایياوی وىر ص
بەجایبەحی ,هە وایىرصبى زماوی وىرصی لە هێى ز ێزاهەواهضا بەرصەوامی
هەبێذ.
. 3هەرصو زماوی وىرصی و عەرەبی صەر بە صو زێزاهە زماوی جیاوازن و
چەهضیً صیماو جاًبهجمههضی جیاهەرەوه لەهێىاهیاهضا هەیە.
. 4بەرزی ه ەصتی هیغدیمان پەروەری جاوی وىرص بەرامبەر ب ە
زماهەهەی و صەمارگیری ب ەرامبەر بە زماو ی عەرەبی ,ئەوەظ بەهۆی
ئەو صخەمە زۆرەی بەرامبەری ئەهجامضرابى لەالیەن صەصەاڵجضاراوی
5
عەرەبهوه( ).
- 3- 1زىاصخنی وعە لە زماوی عەرەبییەوە
واریگەربىوی زماهەوان بەیەهتر زیاجر لە بىاری وەرگرجنی وعەو
زاراوەصایەو هیچ زیاهێً بە الیەوی ڕصخه صازی و م ۆرفۆلۆجی
هاگەیەهێذ ,چىهىە گۆڕان لەو صو ئاصخه صا زۆر صضذ و
لەصەرزۆیە ,بەاڵم پێىیضخە جێبینی ئەوە بىەیً ,هە (ه ەرواث زمان
بە پێی پێىیضتی زۆی وعەو زاراوەی لە زماهاوی جرەوە زىاصذ ئەوا
صیارصەیەوی زۆر ئاصا ییەو بگرە صىصبەزغە و هیچ زیاهێً بە زماهەهە
6
هاگەیەهێذ ) ( ) ,بەاڵم ه ەرواث وعەو زاراوەوان ل ە زماوی زگماهضا
هەبى  ,ئەوا زىاصدىەهە ب ێ ئاوام صەبێذ و زیاهێيی زۆر بە صیماو
جایبەجمەهضییەواوی ئەو زماهە صەگەیەهێذ و صەب ێخە هۆی لەهاوچىوی
زۆر وعەی بىەڕەحی و زۆماڵی.
زماوى وىرصي له ماوهی چههض صه صهی ڕابرصوصا ژمارهیهوی زۆر
وعهی له زماوی عهره بی و زماههواوی جرهوه وه رگرجىوه  ,له واجێىضا هه
زۆریىهی وعهوان پ ێىیضتی و ههلێنی فه رهههگی زماوی وىرصییان
پڕهههرصۆجهوهو گرفتی زماهییان صروصخىرصوه  ,له ئێضخاعضا
ئازێىه راوی وىرص وازیان له زىاصخنی وعهو زاراوه عهرهب ییه وان
هێىاوهو صه صدیان هرصوه به وهرگرجنی زاراوهی بیاوی ,بهجایبهحی له
زماوی ئیىگلیزییهوه ,ئهم وارهظ به عێىه یه وی ههڕه مه وی بهڕێىه
صهچێذ و هیچ په یىههضی به الیه وی زماههواهییهوه هییه ,بهڵيى
بابهجههه جهنها پهیىه صخه به چاول ێىهری و صهرصامبىن به گه الو ی
پێغىهوجىوهوه ,هه روهها وا صهرصهههوێذ هه بهواره ێىاوی وعه ی
ئیىگلیزی پایهی وۆمهاڵیهحی كضهههر بهرز صهواجهوه .
هەر صەبارەث بە وەرگرجنی وعە ,لێيۆڵەران جێبینی ئەوەیان هرصوە,
هە (هاو) لە هەمى پۆلەواوی جر زیاجر صهزىازر ێذ و بەئاصاوی جێگەی
زۆی صەواجەوە ,پڕۆفیضۆر )(Martin Haspelmathصەرپەرعتی
پرۆژەیەوی ه ێىهەجەوەیی ص ەواث ,ه ە چل زماو ی جیهاوی لەزۆ گرجىە ب ۆ
صیاریىرصوی جۆرو ژمارەو ڕێژەی وعەی زىازراو لەهێىان ئەو
زماهاهەصا ,ئاماژە بەوە صەواث ,هە ( )%70ی وع ە زىازراوەوان
7
بریخین لە هاوی صیارصە جازەو مۆصێرهەوان ,صواجرئایً و ئایضۆلۆجیا( ).
عارەزایان ئاماژە بەوە صەهەن هە (زىاصتن واجێً صێخە وایەوە
هە صو زمان لەیەن كضەهەرصا وۆببىەوە ,واجە هەصێً لەصو زماهضا
عارەزایی هەبێ ,یان واج ێً صو زمان یان زیاجر لەیەن عىێىضا
8
بەواربهێنرێً) ( ) .
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هۆوارهواوى وهرگرجً و زىاصخنی وعه زۆرن ,لهواهه( :جىگرافى ,
صُاس ی  ,ئاًنی  ,ولخىري  ,زاوضتی  , )..بهوێىه هەر لەوۆهەوە
زىێىضەوارو عاع یراوی وىرص هەوجىههجه ژێر واریگەری زمان و
ڕۆعيبیری و ئەصەبی عەرەبییەوەو لە خىجرەواهضا بە عەرەبی
زىێىضویاهەو بەجەواوی فێری زماهههه بىن .لەبەر ئەوەي هه یەهێً
لە جایبەجمەهضییەواوی عیعری ه الصی يی ئەوە بىە هە زۆرجریً وعەی
بێگاهە لە صەكەواهضا بەواربهێنرێذ ,بۆیە ڕێژەیەوی زۆری وع ە
عەرەبییەوان لەڕێگەی صەكە عیعرییەواهەوە هاجىهەجە هێى زماو ی
وىرصییەوە ,ئەمەظ بە وارێيی ئاصایی هەژمار صەهرێذ.
وعە زىازراوە عەرەبییەوان لە زماوی وىرصیضا بە چەهض عێىازێً
وەرگیراون و هههضێىیان بەپێی یاصا صەهگضازییەواوی زماوی وىرص ی
ڕەفخاریان لەگەڵ هراوە ,لەم ڕواهگەیەوە صەهرێذ چەهض زاڵێً
بسەیىەڕو:
.1ئەو وعاهەی لە هەرصو زماهضا بەیەن عێىە گۆصەهرێً ًازىص
گۆهرصهیان بهجهواوی لهیهههوه هسیىه ,وەن ( :مىعىیلە ,ئ یعخیاصی,
معیضە ,عەالٌ ,ئُمخیدان ,صەرش ,صەفخەر ,وەزیر ,وەزارەث ,
عەصىەر ,خەرام ,خەاڵڵ ,زەواث ,ئیلهام ,عیعر ,ئەزالق ,
ئەصەب ,خیزب ,كەڵەم ,جاص )...ئەمە صەرەڕای هاوە جایبەجییە
هەصیەوان ,هە زۆربەیان وەن زۆیان و بە ب ێ گۆڕاوی صههگی (یازىص
به گ ۆڕاهێيی صههگی هه مهوه) وەرگیراون ,بەوێىە (ئەخمەص ,مدەمەص,
عەلی ,عىمەر ,كاصر ,ئەهرەم ,ئیدضان ,خەصەن ,عیماص,)... ,
بەاڵم گۆهرصوی هەهضێً لە هاوەوان لەگەڵ صازگەی ئازێىەراوی
وىرصصا هاگىهج ێن ,بۆیه گ ۆڕاوی صەهگضازٍُان بەصەرصا هاجىه ,ئەم
الیەهە لەزاڵی صووەمضا باش صەهەیً.
. 2ئەو وعاهەی گ ۆڕاوی صەهگییان ب ەصەرصا هاجىوە و ف ۆرمەواهیان
گ ۆڕاوە بە عێىەیەوی وا ,هە هەهضێىیان بە ئاصاوی هاهاصرێىەوە ,
لەواهە:
جازە
طازج
زهڵيی(زهڵً)
زلم
خازر
هخێب
هخاب
خاضر
ّ
كىجابی
هخابي
جەیارە
طائرة
غەزەب
غضب
مىبەق
مطبم

ا  -ئەو وعەو زاراواهەی لە زماوی وىرصیضا بەرامبەریان هییە (ًازىص
بهرامبهریان ههیه بهاڵم له الیهن وۆمهڵهوه به وار هاهێنرێً) ,ئەوا
صەبً بە صاهەیەوی فەرهەهگی زماهەهەو ڕاصخەوزۆ جێی زۆیان
صەهەهەوە وەوى (وەزارەث ,وهزیر ,لُىا ,باهً ,صەوڵەث ,لیژهە ,زەیذ ,
فەلضەفە ,ئه وكاف ,كهزا ,هاخیه ,صهوام ,خسبایهحی ,خیزب.)... ,
ب  -ئەو وعاهەی ,هە بەرامبەریان هەیەو هەمان مەبەصذ
صەگەیەهً ,لە ئەهجامی بەوارهێىاهیان لەگەڵ یەهترصا ,صەبىە هۆی
صروصدبىوی هاوواجایی لە زماوى یههه مضا ,ئهم خاڵهجه له ئازاوجنی
ڕۆژاهه صا عدێيی ئاصاییه ,بهاڵم له هىص یىضا هابێذ بهواربهێنرێً,
چىهىه لهواههیه به جێپهڕبىوی واث ج ێگهی زۆیان له فهرهههگضا
بىهههوهو ببىه هۆی له صه صخضاوی چههضیً وعهی ڕهصه وی زماوی
9
یهههم( ):
بازرگان
جاجر
هەژار
فەكیر
صیل
ئەصیر
ههریذ  ...جاص
عاصەث
ئەگەرچی ئەم وعاهە لەصەرەجاوە وەن (هاوواجای جەواو)لە زماوی
وىرصیضا صەرهەوجىن ,بەاڵم ((لە ڕاصدیضا زۆرگراهە صو وع ە بەیەن
واجا بمێيىەوەو بژیً لە زماهێىضا ,چىهىە ئەمە لە جىاهای زمان هەم
10
صەواجەوە))( ) ,بەڵيى لەم بارەصا صو ئەگەر صەرهەڵضەصاث:
یەهێً لە وعە هاوواجاوان صەرصەهەوێذ و ئەویتریان بەجێپەڕبىوی
واث بەوارهێىاوی هەم صەبێخەوەو لەهاوصەچێذ ,یازىص واجاواهیان
گ ۆڕاوی بەصەرصا صێذ و واجای هىێ وەرصەگرن و صیارصەواوی
جەصىبىهەوەو فراواهبىوی واجایان جێضا ڕوصەصاث ,لە همىهەواوی
صەرەوەصا ئەگەر صەرهجی وعەی (فەكیر  -ههژار) بضەیً صەبیىین ل ە
هەمى صەوروبەرێىضا هابً بە هاوواجای یەهتر ,بە وێىە لە ڕصخەی:
 مىضاڵەهە فەكیرە.وعەی (فەكیر) واجاهەی فراوان بىەو جگە لەواجای (هەژار) واجای
(هێمً و ژیر) یػ صەگەیەهێذ .ه ەر صەبارەث ب ەم باصە بڕواهە
َْ
ْ
(زلم)
هەرصو همىهەی َ(مىر) و
(مىر) :لە زماوی عەرەبیضا بە واجای (فێل) صێذ ,بەاڵم لە زماو یوىرصیضا جەنها واجای (هاز) صەگەیەهێذ و زیاجر بۆ ڕەگەزی مێ
بەوارصێذ ,وەن :
 ئەو هچە مەهر صەواث (مەهربازه) .(زلم) :ئەگەرچی صەرەجا بەواجای (هەمى صروصخىراوەواوی زىا -زلم) بەوارهاجىە ,بەاڵم ئێضخا جەنها واجای (زەڵيی  -الىاش)
صەگەیەهێذ و واجای یەهەم بەوارهاهێنرێذ ,هەروەها وعەی
(خەیىان) یػ بەهەمان ع ێىە لە وع ەی (حي  -زیىضو)ەوە وەرگیراوەو
بە واجای (زیىضەوەر ) صێذ ,چ مرۆڤ بێذ یان گیاهلەبەر و ئاژەاڵن (
11
) ,بەاڵم لەفەرهەهگی زماوی وىرصی ئێضخاصا جەنها بەواجای (ئاژەڵ)
بەوارصێذ.

وعە زىازراوەوان ل ەڕوی پ ێىیضتی زمان و وۆمەڵەوە صەبً ب ە چەهض
جۆرێىەوە:

- 4- 1گۆڕاوی واجا
وۆمەڵی مرۆڤایەحی هەمیغە ل ە گ ەعەو گۆڕاوی بەرصەوامضایەو
زماهیػ صیارجریً ئامرازی گىزارعخىرصهە لەو گ ۆڕاهە ,بۆیە ه ەر

هەروەها ئەو هاوە جایبەجییە هەصیُاهەظ ,ئەگەرچی لەبەر پێىیضتی
یاصایی زۆرجار بەهەمان عێىەی ڕێىىس ی عەرەبی و هاصىامەی باری
هەس ی صەهىصرێخەوە ,بهاڵم زۆرجار لە صەربڕیىضا صەزرێىە ژێر یاصا
صەهگییەواوی زماوی وىرصییەوە ,وەن:
ؽابر صابیر عبضالرخمً ئەوڕەخمان
طه جەها
طاهر جاهیر
فازیل
فاضل
زضر زضر
ظاهر زاهیر
طالب جالیب
رضا ڕەزا
ؽضیم صیضیم
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گەعەو پێغىەوجيێً لە وۆمەڵضا ڕوبضاث لە زماهیغضا ڕەهگ
صەصاجەوە.
لە زۆربارصا گ ەعەو گۆڕاوی واجا پلەبەپلەو ل ەصەرزۆ ڕوصەصاث,
بەاڵم لەئەهجامضا گ ۆڕاهێيی گەورەی واجایی بەصوای زۆیضا
12
صەهێىێذ( ).
گرهگتریً گ ۆڕاهەواوی زمان لەئاصتی واجاصا صهبێذ ,ل ەم بارەیەوە
(ئۆڵمان) صەڵێذ :واجا بریخییە لەو پەیىەهضییە ئاڵىگۆڕەی ,ه ە
لەهێىان وعەو واجاواهیاهضا هەیە ,بەم پێیە ه ەر گۆڕاهێً لەو
13
پەیىەهضییەصا ڕوبضاث ,ئەوا بە گۆڕاوی واجایی لەكەڵەم صەصرێذ( ).
- 5- 1جۆرەواوی گۆڕاوی واجا
عارەزایاوی بىاری زمان
صەصدىیغان صەهەن:
 -1- 5- 1فراواهبىوی واجا .
-2- 5- 1جەصىبىهەوەی واجا.

صو ج ۆری صەرەوی ل ە گۆڕاوی واجا

 - 1- 5- 1فراواهبىوی واجا:
فراواهبىو ی واجا یەهێىە ل ە صیارصە صروعخ ییەواوی وعەی ه ەر
زماهێً ,هە بەپێی ڕێژەی پێىیضتی و گەعەو پێغىەوجنی ژیاوی
وۆمەڵ ,واجاواه یػ فراوان صەبً ,ئەم صیارصەیەظ واجێً ڕوصەصاث,
هە واجا لە گەیاهضوی مەبەصدێيی جایبەجەوە بگىازرێخەوە بۆ واجایەوی
گغتی ,بەم پێیە فراواهبىوی واجا بریتی صەبێذ لە گەیاهضوی واجای
فراواهتر لەو واجایەی ,هە (وعهًه ن ًان ًهههًه وى زماهيی) پێغتر
14
گەیاهضویەحی یازىص فراواهتربىوی بىاری بەوارهێىاوی( ).
زاهایان باش لەوە صەهەن ,ه ە یەهێً لە هۆوارە صەرەهییەواوی
فراواهبىوی واجا بریخییە لە زىاصخنی وعەی بێگاهە ,هە زۆرجار ب ۆ
15
مەبەصتی جیا لە مەبەصتی بىەڕەحی وعەهەظ بەوارصێذ ( ) .لە
فراواهبىوی واجاصا وعە بە جێپەڕبىوی واث واجایەوی فراواهتر پەیضا
16
صەواث و صیارصەیەوی فراواهتر صهگهیههێذ( ) .پ ێىیضخه ئاماژه بهوه
بىرێذ ,هه ڕاصخه واجاي وعه لهبه وارهێىاهضا فراوان صهبێذ بهاڵم
ئهو جۆره فراواهبىهه هابً به ل ێىضُم ,واجه هابً به صاههي
فهرهههگى بهڵيى جهنها بهپێی صهروازه وان و لهبهوارهُىاهضا
لێىضه صرێىهوهو له فهرهههگِغضا بهپێی بهوارهێىان جۆمارصههرێً.
لە زماوی وىرصیضا ئەگەر صەرهجی وعە زىازراوە عەرەبییەوان
بضەیً ,بە ئاعىرا هەصذ بە صیارصەی فراواهبىوی واجا صەهەیً,
بەوێىە:
( 1وركت) :لە زماوی عەرەبیضا بەواجای (گ ەاڵی صار)صێذ ,ه ەچیلەزماوی وىرصیضا چەهض واجایەوی جری لێ بارهراوە ,وەن:
وەرەكەیەن لەجێىىصەهە
وەرەكە :پەڕەی جێىىش.بىەرەوە.
ئەمڕو وەرەكەیەن بەچەهضە.
وەرەكە)100( :صۆالر.وەرەكەًەن ڕابىێغە .
وەرەكە :وارحی یاری پێىرصن.لە زماوی وىرصی ئێضخاصا وەرگێڕان ب ۆ وعەی (وەرەكە ) هراوە و
(گەاڵ) ب ەهەمان واجای ()100صۆالر ب ەوارصێذ ,ئەمەظ فرەواجایی ل ێ
هەوجۆجەوە.
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( 2ركُب) :لە زماوی عەرەبی و كىرئاوی پیرۆزصا زیاجر بەواجای(پارێسەر) و (چاوصێر ) بەصەر هرصەوەواوی ئاصەمیزاصەوە هاجىە  ,بەاڵم
لە زماوی وىرصیضاو بە جایبەحی الی عاع یراوی ه الصی يی ب ە واجایەوی
فراواهترو بۆ مەبەصدێيی جیاوازجر بەوارهاجىە (عاعیرە هالص یىییەوان
وۆهً لەصەر ئەوەی ,هە ڕەكیب بەواجای صوژمىياری و جێىضاوی
هێىان صڵضار و صولبەرو ئیرەیی برصن و چاوصێریىرصوی بەرصەوام
17
بەمەبەصتی فریىصان و صروصخىرصوی هێغەو گرفذ صێذ)( ) .بەاڵم
لە ئێضخاصا ئەو وعەیە لەبەوارهێىاهضا الوازبىەو پێضەچێذ ب ە
جێپەڕبىوی واث لەهاو بچ ێذ ,چىهىە زیىضوێتی وعە بەهضە ب ە
بەوارهێىاهەوە.
( 3للمت) :لەزماوی عەرەبیضا بەواجای (پارو) صێذ ,ئێضخا واجاهەیفراواهبىەو بە مهبهصتی (ژەمی هان زىارصن) بهوارصێذ ,به وێىه:
لىكمهیهن بۆ ئێىاره ئاماصه بىه.( 4كطرة) :واجە (صڵۆپ) بە چەهض واجایەوی جریػ بەوارصێذ لەواهە: كەجرە :ئەو چارەصەرە پسیغىییەی ,هە بە ص ڵۆپ صەهرێخە لىث وگىێ و چاوی هەزۆعەوە.
 كەجرە  :صلۆپی ئاو ,باران (یهن كهجره باراهم بهر ههههوث).( 5هفر) :ل ە زماوی عەرەبیضا بە وۆمەڵێً هه ش صەوجرێذ ,ه ە18
ژمارەیان لە ( )10- 3ب ێذ( )  ,بەاڵم لە زماوی وىرصیضا واجایەوی زۆر
فراواهتری لەزۆگرجىە ,وەن ل ەم ڕصخاهەی الی زىارەوەصا
صەرصەهەوێذ:
یەن
هەفەر :بۆ پێىاهەهرصوی هەهضێً جۆری زىارصن.هەفەر هەبابم صەوێذ.
ئەم
هەفەر :بۆ پێىاهەهرصوی صەروغینی ه ێى پاش و جەهس ی...پاصە چەهض هەفەر هەڵضەگرێذ.
یەن
هەفەر :وەن هاوواجای هەش بەوارصێذ.هەفەر هاهاصێذ.
( 6صفتر) :له زماوی عهرهبیضا به واجای (جێىىش) صێذ .له زماو یوىرصیغضا به هه مان واجا بهوارێذ ,وهن( :ڕاهێىاهەهەم لە
صەفخەرەهەصا هىص یىە ).هه روهها واجای (  100گەاڵ)ٌػ صه گهیههێذ ,
 پارچە زەوییەهە بە پێىج صەفخەرە .وهن:
( 7خاج) :له زماوی عهرهبیضا بەو هەصە صهوجرێذ ,هه خەجیئەهجام صابێذ  ,ههروهها بۆ پیاوی بەجەمەوی هاصراو یان
هەهاصراوَػ بهوار صههێنرێذ ,وهن( :چۆوی وان خاجی).
صەرەڕای ئەواهەظ هاوە جایبەجییەواوی وەن(صەباح ,كاصر ,كاوع,
عاهر ,هەریم ,عاس ی ,ئەمین ,ئیدضان )... ,ل ە زماوی عەرەبیضا هەر
یەهەیان جگە لە (هاوی جاًبهحی هەش) واجای جریػ صەگەیەهً ,هە
بریخین لە واجا فەرهەهگییەواهیان ,بەوێىە(ؽباح=بەیاوی ,كاصر=جىاها,
إخضان=چاهە  ,)... ,ئازێىەراوی عەرەب هەرصو واجاهە بەوارصەهێن ,
وەن( :ؽباح الخیر یا ؽباح) ,بەاڵم ئاز ێىەراوی وىرص ج ەنها
بەمەبەصتی هاولێىان وەن هاوی جایبەحی بەواریان صەهێنن ,جگە لەو
هاواهەی ,هە واجاواهیان الی جاوی وىرص ڕوهە ,وەن ل ە ڕصخەواوی
زىارەوەصا ڕوهىراوەجەوە:
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وان ئەمین (هاوي ههش) هەصێ يی ئەمیىه( .هاوهڵىاو  -واجه :صهصذپان)
 مامۆصخا عاصیل (هاوي ههش) بەڕاصتی ه ەصێ يی عاصیلە( .هاوهڵىاو -واجه :صاصپهروهر)
وەصخا عەریف (هاوي هه ش) له زاههواصهیه وی عەریفە( .هاوهڵىاو -واجه :بهڕێسو پایه صار)
 مامۆصخا مەعروف (هاوي هه ش) ل ەم عارەصا مەعروفە( .هاوهڵىاو -واجه :هاصراو)
لهو ڕصخاههی صهرهوه صا صهرصهههوێذ ,هه ئاز ێىهری وىرص واجای
فهرهههگی هاوه واوی (ئه مین  ,عاصیل ,عهریف ,مه عروف) صه زاهێذ ,
بۆیه صهجىاهێذ وه ن هاوه ڵىاو له ڕصخه صا بهواریان به ێىێذ ,بهاڵم ب ۆ
همىهه هاوهواوی (أخمض ,طاهر ,مؾطفی ,كاصر ,ؽباح ,أصماء,
أهرم )... ,بهگغتی الی ئاز ێىه ری وىرص واجاههی زاهراو هییه ,یازىص
له زماوی وىرصیضا بهرامبهرهواهیان بهوار صههێنرێً.
- 2- 5- 1جەصىبىهەوەی واجا
یەهێً لە صیارصە باوەواوی واجا بریخییە لە صىىرصاربىوی بىاری
بەوارهێىاوی واجای وعە ,واجە (وعەیەن واز ل ە واجا گغخ ییەهەی
زۆی صەهێىێذ و پضپ ۆری لە واجایەوی جەصىترصا پەیضا صەواث,
لەواهەعە وع ەهە لە هەمان واجضا هەرصو واجاهە بپارێسێذ ,
بەواجایەوی جر هەهضێً جار واجایەوی گغت ی هەبێذ و هەهضێً جار
19
بەواجایەوی ج ەصىتر بەواربێذ)( ) بەوێىە وعەی (صەفخەر) زىازراوەو
لە ععری ه الصی يی وىرصیضا بە واجای (هىصِىگە ) و (صەفخەری
واغەز -جێىىش) ب ەوارهاجىە ,بەاڵم لە زماوی ئێضخای وىرصیضا(وىرصاوى
20
باعىر) واجای (هىصیىگە) هاگهیههێذ ( ) ,لهزىارەوە همىهه ی زیاجر
صهزهیىه ڕوو:
 1.عهیض :لەزماوی عەرەبیضا بەو هەصاهە صەوجرێذ هە صەبً ب ە
گهواهیضهر ,ه ەروەها بە هەصێىیػ صەوجرێذ ,هە لە جێيۆعان و
جیهاصصا لە پێىاو ئایً و هەجەوەو واڵجیضا گیاوی فیضابياث ,بەاڵم لە
زماوی وىرصیضا صىىری بەوارهێىاوی ج ەصىبۆجەوەو جەنها واجای
صوەمیان صهگهیههێذ.
 2.وعەی (عاهض) لە زماو ی عەرەبیضا وەن هاوواجای (ع ەهیض )
صەرصەهەوێذ و لەزۆربارصا صەجىاهً جێگەی یەهتر بگرهەوە ,جەهاهەث
َ
هەرصو وعەهە لە بىەڕەجضا لە (ع ِه َض -گهواهیضا)وە وەرگیراون ,هەچی
لە زماوی وىرصیضا ئەو صو وعەیە هاجىاهً جێگەی یەهتر بگرهەوە ,
بەڵيى هەریەهەیان واجایەوی جایبەحی هەڵگرجىە ,بۆهمىهە لە ڕصخەواوی
(عەهیض هامرێذ)و (وارەهەجان صو عایەحی صەوێذ)صا ,هاجىاهین
جێگۆڕوی بە ه ەر صو وعەی (عەهیض ,عایەث) بىەیً ,چىهىە واجای
ڕصخەوان جێىضەچێذ ,وەن:
(واجا هاصروصذ).
عایەث هامرێذ.(واجا هاصروصذ).
وارەهەجان صو عەهیضی صەوێذ. 3.واصطت :لە زماوی عەرەبیضا ئەو ئامرازو هۆواراهە صەگرێخەوە ,هە
21
صەماهگەیەهێذ بە هەصێً یان عدێً( ) .بەاڵم لە زماو ی وىرص ی
ئێضخاصا جەنها بە واجا هەرێىییەهەی بەوارصێذ ,واجە جەنها بۆ
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گىزارعخىرصن لەو ه ەصاهە ب ەوارصێذ هە صەصەاڵجضارو واربەصەصخان
صەهاصً و بەهۆیەوە وارەواهیان ڕایی صەهرێذ ,ئەگەرچی بە
ع ێىەیەوی هایاصایی بێذ و عایضخەظ هەبً ,وەن له همىهه واو ی
(واصیخەث هەبێ وارث هاوەصتێ )و (پیاوی فەكیر واصیخە لە وىێ
بێيێذ)صا صیارە.
 4.حضبیذ :لە زماوی عەرەبیضا واجە وجنی ویرصی (صبدان ەللا):
22
پاهڕاگرجنی زىای مەزن ل ە هەمى هەمىوىڕی و زەوعێً ( ) ,بەاڵم
لە زماوی وىرصیضا بە جێپەڕبىوی واث واجاهەی گۆڕاوە بۆ ئەو
مىرواهەی ,هە بە پەجێً ب ەصتراوەجەوەو ویرصەواوی پێ ئەهجام
صەصرێذ.
 5.صیض :ل ە زماوی عەرەبیضا بەواجای زاوەهيار و مىڵىضار صێذ ,
هەروەها بەرامبەر بە وەچەو هەوەواوی پەًامبەر ( صروصی زىای
لەصەر بێذ) صێذ ,لەئێضخاعضا لە هەهضێً واڵحی عەرەبیضا واجاهەی
فراواهبىەو بە واجای (بهڕێس)یػ بهوارصێذ به رامبه ر به ه ەر هەصێيی
23
هههاصراو ( )  ,بەاڵم لە زماوی وىرصیضا جەنها بەرامبەر ئەو
هەصایەجییە ئایىییاهە بەوارصێذ ,هە زۆیان بەهەوەی (ئ یمامی عەلی
وىڕی ئەبىجالب) صەزاهً.
 6.مغروب :لەزماوی عەرەبیضا بەرامبەر هەمى ئەو علەمەهییاهە
بەوارصێذ هە بۆ زىارصهەوە صەعێذ ,بەاڵم لە زماوی وىرصیضا
واجاهەی بەجەواوی جەصىبىەجەوەو جەنها واجای (زىارصهەوە
هدىلییەوان) صەگەیەهێذ.
 7.طهر :لە زماوی عەرەبیضا بە واجای (یاص)و (وێرص)یػ صێذ ,لە
زماوی وىرصیغضا ماوەیەن هەرصو واجاهە بەوارهاجىن بە جایبەحی ل ە
عیعری عاعیراهماهضا ,بەاڵم لەم صواییاهەصا بە واجای (یاص) هەمتر
بەوارصێذ و بەرەو لەهاوچىن صهچێذ ,چىهىە وع ەواوی (یاص ,بیر)
جێگەیان گرجۆجەوە ,بڕواهە همىهەواوی:
مً لە زیىرو فیىری جۆ غافڵ هەبىم.
زیىر (یاص)زیىری زىا صڵ ئارام صەواجەوە.
زیىر (وێرص)24
 8.خیز  :لە (خاز -إهداز)ەوە هاجىە ,واجە (الیضاوە)( ) ,لە زماوی
وىرصی زاری هاوەڕاصخضا واجایەوی جایبەحی وەرگرجىەو زیاجر بۆ بىاری
جى ێىصان و واری صێىس ی ب ەوارصێذ ,به رامبه ر هەرصو ڕەگەزی ه ێر و
مێ ,ههروهها صیما واجاییەواوی (+وىڕ +پیاو +هچ +ژن) لەزۆ
صەگرێذ ,هەچی لە زاری ژوروصا ئەم وعەیە جەنها بۆ ڕەگەزی مێ
بەوارصەهێنرێذ ,هه روهها به صیما واجاییهواوی ( -وىڕ -پیاو +هچ
25
+ژن) بەرامبەر بەواری عیغلبازی بەوارصێذ( ).
ی دووەم 
- 2ت ـەوەر 
- 1- 2پەیىەهضی واجایی هێىان وعەوان
وعەواوی زمان بهپێی پەیىەهضی و گۆڕان و ب اڵوبىهەوە و صەرهەوجً
و گىهجاهیان لەگەڵ یەهترصا وەن مرۆڤەوان ڕەفخار صەهەن ,بۆیە
زۆرجار هەریەن لە وع ەواوی زمان بە پێی صەوروبەر و بەوارهێىاهیان
لە ژیىگەی جیاوازصا واجاو مەبەصتی جۆراوجۆر صەگەیەهً.
لەهەر ڕصخەیەوی زماهضا صو جۆر پەیىەهضی جیاواز لەهێىان
وعەواهضا صروصذ صەبێذ ,هە بریخین لە پەیىەهضی صخىوی و
ئاصۆیی ,جۆری یەهەمیان پەیىەهضی صیيخاهس ی ه ێىان وعەوان و
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صەرهەوجً و گىهجاهیان لەگەڵ یەهترصا ڕوهضەواجەوە ,بەاڵم لە
صوەمیاهضا بە پێچەواهەوە ,پەیىەهضی فەرهەهگی وعەوان و گۆڕینی
26
وعەیەن ب ە وعەیەوی جر لە هەمان ژیىگەي زماهُضا ڕوهضەواجەوە (
).
بەجىاهایە
پەیىەهضی صخىوی
زیـرەهــە
ئازاص ..پیاوێيی  ..ئـازایـە
پەیىەهضی ئاصۆیی
لە ئەهجامی ئەو پەیىەهضییاهەی باصىران ,چەهضیً صیارصەی واجایی
پەیضا صەبً ,لەواهە( :هاوواجایی ,هاوبێژی ,صژواجایی ,جاص. )...
واریگەری زماوی عەرەبی ل ەصەر زماوی وىرصی ب ەڕووی ل ە ئاصت ی
واجاصازیضا ڕەهگی صاوەجەوەو زۆرێً لە وعە عەرەبییەوان بە جەواوی
لە فەرهەهگی زماوی وىرصیضا جێی زۆیان هرصۆجەوەو جێگیربىن ,بۆیه
لەم جىێژیىەوەیەصا پەیىەهضی هێىان وعە عەرەبیە زىازراوەوان
لەگەڵ وعە وىرصییە بىەڕەجیەواهضا زراوەجە بەر صەرهج و
لێيۆڵیىەوە  ,بۆ ئەو مەبەصخەظ ,پێىج صیارصەي واجایی باصىراوه ,هه
بریخین لە( :هاوواجایی ,صژواجایی ,فرەواجایی ,هاوبێژی ,بىاری واجایی) .
- 1- 1- 2هاوواجایی
پضپ ۆراوی زماهەواوی وەن (leech , Lyons , pa lmer , crystal ,
ئەخمەص مىزخار ,ئیبراهیم ئەهیط  ,خاهم مالًُ لعێبی  ,مدەمەص
مه عروف فەجاح ,بێساڵ عەبضواڵ  ,عبضواڵ عسیس  ...جا ص )لەصەر واجای
بىەڕەحی هاوواجا وۆهً ,واجە بە بۆچىوی ئەوان هاوواجا بەعێىەیەوی
گغتی بریخییە لە (صوو وع ە یان زیاجر لەواجاصا وەن یەهً) ,ه ەروەها
مەرجیػ ه ییە صو وعەی هاوواجا هەمان صەهگ و رێىىصیان هەبێذ ,
چىهىە واجا بىەرەجییەهەی پەیىەصخە بە هاوواجاییهوه  ,هەن
27
هاوصەهگ یا هاورێىىس ی ( ).
صد یڤً ئىڵمان صەلێذ( :هاوواجایی هردی جایبەحی زۆی هەیە ل ە
زماهضا ,چىهىە صەهرێذ لەڕێی جێگۆڕوێ و گ ۆڕیىەوەی وع ە
28
هاوواجاواهەوە زمان صەوڵەمەهضو ڕازاوە بىرێذ)( ).
پرس ی بىن یان ههبىوی هاوواجایی له زماهضا هێغهو مغخىمڕێيی
زۆری له هێىان زاهایاوی ئه م بىاره صا ه ێىاوهجه ئاراوه (بهجا یبهحی
هاوواجایی جهواو) ,بۆیه زاهایان بىن به صو وۆمهڵهوه ,وۆمهڵێىیان به
جهواوی بىوی هاوواجایی له هاو یهن زماهضا ڕهث صهههههوهو پێیان
وایه ,هه وعهوان له ڕوی ڕۆهاوی صههگییهوه جیاوازن ,ههواجه
صهبێذ له ڕوی واجایغهوه جیاواز بً ,لهو زاهایاههظ (بلىمفیلض,
هاریط ,گىص مان )... ,بهاڵم وۆمه ڵی صووهم به پێچهواههوه ,بڕوایان
وایه ,هه هاوواجایی صیارصهیه وی صروعتی زماههو صههرێذ وعهیه ن
واجای وعهیه وی جر بگهیههێذ له واث و عىێيێيی صیاریىراوصا,
چىهىه هاوواجایی صهرئههجامی پێغىهوجنی زماههو صههرێذ ئهو
وعاههی له كۆهاغێ يی صیاریىراوی زماه ێىضا واجاواهیان جیاواز بىوه ,
له كۆهاغێيی جری هه مان زماهضا ببن به هاوواجا لهو زاهایاههظ
29
(صدیفً ئۆڵمان ,عهلی جارم ,خاهم مالیً( ). )... ,
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به بڕوای جىێژهر بۆچىوی صووهم صروصختره ,چىهىه زۆرجار ه ۆواره
زماوی و هازماهییهواوی وهن( :صیاس ی ,ئابىری ,جىگرافی ,فرهزاری ,
ڕێسمان ,زىاصتن )... ,صهبىه مایهی صروصدبىوی هاوواجایی.
عارەزایان بەگغتی چەهض جۆرێً لە هاوواجاییان جیا هرصۆجەوە (
30
)  ,لەم جىێژیىەوەیەصا جهنها صوجۆری هاوواجایی باش صەهەیً ,هە
پەیىەهضی ڕاصخەوزۆیان بە بابەجەهەی ئێمەوە هەیە:
- 1- 1- 1- 2هاوواجای جەواو
ئەو وعاهە صەگرێخەوە ,هە بەجەواوی یەن واجا صەگەیەهً,
ئازێىەراهیػ بەهیچ جۆرێً ه ەصذ بە جیاوازی هێىاهیان هاه ەن و
31
صەجىاهً لەهەمى صەوروبەرێىضا جێگۆڕهێیان پێ بى ەن( ) ,
ئەگەرچی زماهەوان صەبارەث بەبىن و هەبىوی ئەم جۆرەی هاوواجایی
مغخىمڕێيی زۆریان هرصوەو زۆربەی زماهەواهەوان صان بە بىوی ئەم
جۆرەصا هاهێن  ,بەاڵم لە زماوی وىرصیضا بەئاعىرا هەصذ بە بىو ی
ئهو صیارصهیه صەهرێذ.
صدیڤً ئۆڵمان صەڵێذ( :هاوواجایی جەواو ه ەرچەهضە مەخاڵ هییە
لە زماهضا بەاڵم زۆرهەمە ,چىهىە صیارصەیەهە بەئاصاوی لە زماهضا
بەوار هایەث ,ئەگەر ه ەعبێذ بۆ ماوەیەوی هەم صەبێذ و بەزویی
32
جیاوازی لە هێىان واجای وعەواهضا پەیضا صەبێذ)( ) .یەهێً
33
لەهۆوارە صەرەهییەواوی صروصدبىهیص ی( ) صەگەڕێخەوە ب ۆ زىاصخن ی
وعەی بێگاهە .ئهوهی پهیىه صذ بێذ به جىێژیىهوهههی ئێمهوه ,
زىاصخنی وعه عهرهبییه واهه ,وهن( :جەهەث = بەهەعذ ,هىصهىص
= پەپىلەصىلەیماهە ,جەهەهم = صۆزەر ,لەعىەث = هەفرەث ,كەبر
34
= گ ۆڕ ,یەجیم = هەجیى ,جىمعە = هەینی( )  ,صیً = ئایً,
35
مەالئیىە = فریغخە( ) ,ەللا = زىصا ,مەحعەم = چێغخساهە ,
مەعاظ = مىچە ,ججارەث = بازرگاوی ,ئیجابی = ئەرێنی ,صلبی =
هەرێنی ,خەیا = عەرم ,ئیدترام = ڕێس ,ئیمان = باوەڕ ,ئیيضان -
بەعەر = مرۆڤ  ...جاص)
عایەوی باصە هەهضێً جار هەرصو وعە هاوواجاهە پ ێىەوە وەن
فرێسێً لە ئازاوجنی ڕۆژاهەصا بەوارصێً بۆ زیاجر جەزخىرصهەو ,وەن:
(صرۆزوی ه ەزاب ,ڕێسو ئیدخیرام ,جياو ڕجا ,هێزو كىهث ,عەرم و
خەیا ,زوڵم و صخەم ,صۆزو عاجیفە ,ڕەخم و بەزەیی)... ,
گەلێً لەوعە صاصە زىازراوەوان بەعضاری ڕۆهاوی وعەی
صاڕێژراو یان لێىضراویان هرصوەو وعەی هىێیان پێىهێىاوە ,
هەهضێىیغیان صیضان بىن بە هاوواجا لەگەڵ ئەو وعە هاصاصاهەی,
هە ص ەرجەم مۆر فیمەواوی زۆماڵیین ,وەن( :بە/بێ ئەزالق=بە/ب ێ
ڕەوعذ ,بە/بێ خەیا=بە/بێ عەرم ,كەبرصخ ان=گۆڕصخان ,بە/ب ێ
ئیمان=بڕواصار بێ بڕوا)... ,
- 2- 1- 1- 2هاوواجایی هاجەواو
بریخییە لەو وعاهەی ,هە لە هەهضێ صەوروبەرصا بۆ ماوەیەوی
صیاریىراو صەجىاهً جێی یەهتر بگرهەوەو جیاهرصهەوەیان وارێيی ئاصان
هابێذ ,مەگەر جەنها پضپۆرو زماهەواهان بخىاهً واجاواهیان لێً
جیابىەهەوە ,بۆیە صەبیىین زۆریىەی زەڵً وەن هاوواجا
36
بەواریضەهێنن ( ).
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بەگغتی ئەو وعە زىازراواهەی هەلە زماوی وىرصیضا ڕۆ ڵی
صروصدبىوی هاوواجای هاجەواویان بیيیىە ژمارەیەوی ب ەرچاو
پێىضەهێنن ,ئەگەرچی جىێژیىەوەو ئامارێيی ئەوجۆظ لەو بارەیەوە
لەبەرصەصخضا هییە ,بەاڵم ئەوە ڕوهە ,هە بە جێپەڕبىوی واث وعەوان
واجای جر صەگەیەهً و هەر یەهەیان بەپێی صەوروبەرو ژیىگەی
جیاوازی زۆی واجاههی صەهغێذ ,بەوێىە هەرصو وعەی (جەاڵق)و
(جیابىهەوە ) بەهاوواجا صاصەهرێً ,وەن (جیابىهەوە/ج ەاڵق ڕو ل ە
زیاصبىهە) ,بەاڵم بڕواهە ئەم ڕصخاهەی زىارەوە :
 ئازاص لە هاوڕێىەی جیابىیەوە . ئازاص هاوڕێىەي جەاڵكضا*.هەروەها بڕواهە ئەم همىهاهەی زىارەوە:
. (1عىهر ,صىپاش )
 صىپاس ی/عىهری زىا صەهەم . عىهرث صەهەم*. صىپاصذ صەهەم.. (2ڕەصم ,وێىە ):
 وێىەیەوی /ڕەصمێيی گرث . وێىەی ععری ڕەصمی ععری*. وێىەیەن لە هاصىامەهەث بێىە  - .ڕەصمێً لە هاصىامەهەثبێىە*.
. (3واجب/فەرز ,پێىیضذ ):
 هىێژ لەصەر مضىڵمان فەرزە /واجبە /پێىیضخە . واجبە/فەرزە بچم بۆ بازاڕ *. پێىیضخە بچم بۆ بازاڕ.. (4خەرام ,كەصەغە ):
 ئازاص صەیراوی لەصەرزۆی خەرامىرصوە /كەصەغە هرصوە. صو زماوی كەصەغەیە*. صو زماوی خەرامە.صەجىاهین ب ڵێین واجای ئەم صو زاراوەیە لە چەهض ڕویەهەوە جیاوازن ,
لەبەر ئەوەی (خ ەرام) زاراوەیەوی ئاییيیەو بهپێی ئایً ئەو واراه ە
یاصاغً و زاوەهەهەی جىش ی صسای ئاینی صەهەن ,بەاڵم (كەصەغە)
جاڕاصەیەن زاراوەیەوی یاصاییەو زاوەهەهەی ڕوبهڕوی لێپێچیىهوه ی
یاصایی صەبێخەوە.
هەروەها وعەواوی (جەبیعی و صروعتی)( ,كەصض/هیەث /م ەرام و
مەبەصذ)( ,غەیب و هاصیار)( ,جیهاصو جێيۆعان)( ,صوعاو پاڕاهەوە)...
جاص ,بە هاوواجای هاجەواو هەژمار صەهرێً.
هههضێ له زماههواهان جۆرێيى جری هاوواجا جیا صهههههوه  ,هه پێی
صهوجرێذ (هاوواجا ئاصا) .بهاڵم جیاوازییه وی ئهوجۆی لهگه ڵ جۆری
صووه مضا هییه ,بۆیه ئاماژه مان پێىههرصووه.
 - 2- 1- 2صژواجایی
صژواجایی یەهێيی جرە لە پەیىەهضییە واجاییەواوی ه ێىان وعەوان ,
بەو وعاهە صەوجرێذ ,هە واجاواهیان صژ بەیەهً ,واجە لە صژواجاصا
پەیىەهضی صژیەوی و پێچەواهەیی هێىان صوعذ یان صوهەش یان
37
صوصیفەث پیغان صەصرێذ ( ) .لە بىاری زماهىاصیضا چەهضیً
جۆری صژواجایی جیاهراوەجەوە ,بەاڵم لەم جىێژیىەوەصا وا صەزىازێذ ,
هە لەڕوی پێىهاث و ڕۆهاوی وع ە زىازراوەواهەوە ,ج ۆرەواوی
صژواجایی صەصدىیغان بىەیً ,لهبهر ئهوهی ج ۆره واوی جر زۆرن زیاجر
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صهچىه زاههی واجای ڕصخهوه ,بهم پێیه به مهبهصتی صىىرصارهرصن
و زیاجر كىڵ ببیىهوه به هرۆوی بابهجههه صا ,جهنها له ههرصو جۆری
(صژواجایی ئهرێنی) و (صژواجایی ههرێنی) صهوۆڵیىهوه.
 2-1-2-1صژواجایی ئەرێنیلەم ج ۆرەصا وع ەوان جەنها ل ەڕوی واجاوە صژی یەهترن ,واجە لەڕوی
ڕۆهاهەوە ه ەصذ بەهیچ ب ەرامبەربىهێيی واجایی هاهرێذ و ئامرازەواوی
هەرێىرصوی وەن(هە ,ها ,مە ).. ,بەوارهەهێنراوە ,جگە لەوەظ هیچ
(مۆرفیمێيی بەهض)ي وەن (پاعگر و پێغگرو هاوبەهض  )...بەعضاری
لە ڕۆهاهیاهضا هاهەن ,وهن:
مارەهرصن جەاڵكضان
جاهیل
عالیم
عەڕ
زێر
ئازر عەڕ ئازرزێر
وىفر
ئیمان
جەهەهەم جەهەث
خەاڵڵ
خەرام
مىصڵمان (مىصلیم+ان)
وافر
مىخەجەبە صفىر
 2-1-2-2صژواجایی هەرێنیئەو وعاهە صەگرێخەوە ,هە بەهۆی م ۆرفیمەواوی هەرێىرصوی ,وهن:
(هە ,ها ,مە ,بێ )... ,صاصەڕێژرێً و وجاواهیان صەبً بە صژی یەهترو
پێچەواهەو بەرامبەر صەبىەوە .ڕێژەیەوی بەرچاوی ئەو وع ە
زىازراواهەی ,هە هاجىهەجە هاو زماوی وىرصییەوە ,ب ەم ڕێگەیە
صژەواهیان صاڕێژراون ,یازىص جەنها وعەهە زىازراوەو جگە لە
گ ۆڕاوی صەهگضازی ,پاعگرو پێغگرەواوی (بىهایەحی ,زاوەهێتی ) وەن (
بە... ,...صار)ی زراوەجەصەر ,پاعان هەرێ هراوە ,بێ گىمان ئەمەظ
لە زماهضا گىهجاوجره ,چىهىە م ۆروی زماهەهە وەرصەگرن و
بەئاصاهیػ لە فەرهەهگضا جێگەی زۆیان صەهەهەوە ,بڕواهە
همىهەواوی زىارهوه:
بێ وەفا
وەفاصار
بێ ماها
ماهاصار
ها ڕازی
ڕازی
بێ عەكڵ
عاكڵ
بەعەرەف بێ عەرەف
ها خەق
خەق
بەئیدترام بێ ئیدترام
بێ صیً
صیىضار
عەیبضار بێ عەیب
بێ ئەصەب
بەئەصەب
بەئەزالق بێ ئەزالق
بەغیرەث بێ غیرەث
بە ڕەخم بێ ڕەخم
ئیماهضار بێ ئیمان
بەویژصان بێ ویژصان
بێ خەیا
بە خەیا
بێ جام
بەجام
بێ صەبر
بەصەبر
ڕێژەی ئەمجۆرەي صژواجایی لەچاو جۆری یەهەم زیاجرە ,چىهى ە
بەعێيی م ۆرفیمەواوی وىرصییەو لەصەر زار ئاصاهە ,بەوارهێىەراهیػ
بەبێ صڵەمیىەوە ب ەواری ص ەهێنن و هەصذ بە ها مۆیی وعەوان
هاهەن .ئهم صیارصهیهظ له زماوی ئازاوجىضا عدێيی ئاصا ییه ,بهاڵم له
هىصیىضا پێىیضخه وعهو زاراوه بىهڕهجییه وىرصییهوان بهوار بهێنرێً.
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 - 3- 1- 2فرەواجایی
بریخییە لەو وعاهەی ,ه ە زیاجر ل ە یەن واجا صەبەزغً ,بەمەرجێً
پەیىەهضییەوی واجایی لە ه ێىاهیاهضا هەبێذ و هاوص ەرچاوەو
38
هاوڕەگەزبً) (.
لە وعە زىازراوەواوی زماوی وىرصیضا چەهضیً وعەی فرەواجا
بەرچاو صەهەون ,هە پێضەچێذ لەصەرەجای زىاصخيیاهەوە جەنها ب ۆ
گەیاهضوی یەن واجا بەوارهێنرابً ,صواجر واجای جریان لەزۆگرجبێ,
ئەمەظ یاصای صروعخيی وعەیە لە زماهضا ,چىهىه چەهضیً
صەصەیە وىرصەوان وعەو زاراوەی عەرەبییان وەرگرجىەو بەرصەوام
بەواریان هێىاوە ,ئەمەظ بىەجە یەهێً لە هۆوارەواوی صروصدبىو ی
(فرهواجایی) لە زماوی وىرصیضا ,بڕواهە همىهەواوی زىارەوە:
 عەڕ  : 1جەهگعەڕ  : 2زراپ ,وهن :زىا لە عەری عەیخان بماهپارێسێ.
 غەزەب  : 1جىرەیی  ,صسا ,وه ن :صەڵێی غەزەبيی ل ێگیراوە ,زىاغەزەبی لێ گرجىە .
غەزەب  : 2هەگبەث  ,ئازاو صەرهێػ ,وه ن :ئەو غەزەبە چ ۆن ئەو
وارەی هرص!!
عێش  : 1صوعا زىێً  ,كىرئاهسىێً (كارء) .یان ب ۆ پایەیەوی ب ەرز یئاینی بەوارصێذ ,وهن:
عێش ئەخمەص صوعایەوی بۆ زىێىضیً.
عێش  : 2وهن هاوی بىه ماڵهو هۆزێيی وىرصی بهوارصێذ ,هه چههض
صیمایه وی وۆمه اڵیهحی جایبهث بهزۆیان ههیه و له چههض بهعێً
پێىهاجىن" وەن :عێسە صىرەوان ,عێذی بەرزهجە ,عێذی صۆڵه.
ئەڵلە  : 1لە (خللە)ی عەرەبییەوە وەرگیراوە ,ئەڵلەی صەصذ ,وهن :ئەڵلەی زیىی هڕٍىە؟
ئەڵلە  : 2ئەڵلەی صراما ... . ,
خەق  : 1ماف ,وهن :خەقی زۆیەحی.خەق  : 2ڕاصتی ,وهن :كضەواوی هەمىی خەكً.
 فەكیر  : 1هێمً و ژیر و لەصەرزۆ ,وهن :مىضاڵێيی فەكیرە.فەكیر  : 2هەژار ,وهن :هەصێيی فەكیرو هەصارە.
جاهیل  : 1جایەڵ/جەهێڵ  /جاخێل /جەخێڵ  /گەهج.جاهُل  : 2هەزان ,وهن :صەرماوی جاهیل زىێىضەوارییە.
خضاب  : 1ژمارصن ,وهن :خضابی بىە... . ,خضاب  : 2لێپرصیىەوە ,وهن :صواڕۆژ خضابذ لەگەڵ صەهرێ ,
خضابی الی زىایە ... ,جاص.
- 4- 1- 2هاوبێژی
ئەو وعاهە صەگرێخەوە هە صو واجا یان زیاجریان لەزۆگرجىەو هەریەن
لەو واجایاهەظ الی هاوزماهان ڕون و ئاعىرایەو لە ئازاوجىضا بەواری
39
صەهێنن ( )  ,زا ڵی جیاهەرەوەی ه ێىان هاوبێژی و فرەواجایی ئەوەیە ,
هە لە هاوبێژیضا هیچ پەیىەهضیەوی مێژویی لە هێىان واجای وعەواهضا
هییەو لە ڕوی ڕەگەزو ص ەرچاوەی صروصدبىهەوە جیاوازن ,جگه له م
ڕێگهیه ,چههض ع ێىاز وڕێگهًه وی جر ههًه بۆ جُاهرصههوهي هاوبێژی و
40
فرهواجایی ,لهواههظ ( ):
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 .1جاكیىرصههوهی جه مىمژی :صههرێخه پ ێىه ر بۆ جیاهرصههوهی ئهو صو
صیارصهیه ,بۆ همىهه له ڕصخهی (ئارام وهن ئازاص صهزىێىێذ) هیچ
جه مىمژییهن به صی هاهرێذ ,به اڵم له ڕصخهی (ئارام وهن ئازاص
هازىێىێذ)صا مۆرفیمی (ها) جه مىمژی صروصذ صهواث ,وهن:
ئارام و ئازاص ههرصوهیان هازىێنن.ئارام وهن ئازاص (باظ) هازىێىێذ.ئارام وهن ئازاص (زراپ) هازىێىێذ.بۆیه صهڵێین گیرهوی (ها) فرهواجایه.
 .2زىازه :بهواره ێىاوی وعهیهن بۆ گهیاهضوی واجایهن ,جگه له واجا
بىهڕهجییهههی زۆی ,به وێىه وعه ی (فلیر) زىازراوهو واجای (هێم ً
و لهصهرزۆو ژیر)یػ صهگهیههێذ.
 .3گه ڕان به صوای واجای بىجی یان هرۆوی واجای وعه  ,به پغذ
بهصتن به فرهواجایی لهبری هاوبێژی .ئهم رێگهیه زیاجر پهها صهباجه به ر
یهههم واجا ,هه بۆ صاهه زماهییههه صاهراوه  ,صواجر ئهو واجایاههی
به صهصتی هێىاوه.
له ڕواهگهی ئهوهی باصىرا ,صههرێذ عیىرصههوه بۆ هههضێ وعه ی
زىازراوی زماوی عهرهب ی بىهیً ,بهوێىه وعەی (وىفر) لەیەن واجضا
هاوبێژی و فرەواجاییص ی لە زماوی وىرصیضا صروصخىرصوە ,وهن ل ە
زىارەوە ڕون هراوەجەوە:
. 1وىفر  :بەرامبەر بە (بێ بڕوا) بەوارصێذ ,وەن( :وىفر لە وافر
صەوەعێخەوە).
. 2وىفر :بەواجای ڕازی هەبىن بەوەی پێی بەزغراوە ,وەن ( :وىفری
هیعمەحی هرصوە) .
.3وىفر :بە واجای (ڕەهگی ڕەظ).
. 4وىفر :جۆرە صرەزخێىە زیاجر ل ە هەهاری چەم و ڕوبارەوان
41
صەڕوێذ( ) .
(وىفر) لە زا ڵی( )1,2فرەواجان ,چىهىە پەیىەهضییەوی واجایی ل ە
هێىاهیاهضا هەیە ,بەاڵم لە زا ڵی ()3,4صا هاوبێژن چىهىە هیچ جۆرە
پەیىەهضییەن چ لەڕوی مێژویی و چ لەڕوی هسیيی واجاییەوە لە
هێىاهیاهضا هییە.
چەهضیً وعەی جری هاوبێژ بەهەمان هۆوارەواوی پێغى لە زماو ی
وىرصیضا پەیضابىن  ,لەواهە:
بیر  : 1هە لە (بئر)ی عەرەبییەوە وەرگیراوە.بیر  : 2بەواجای هۆظ و یاص صێذ  ,وەن :بیرم هەوجەوە .
ڕصم  : 1لە (رزق) ی عەرەبییەوە وەرگیراوە ,واجە (ڕۆزی) ,وەن :زىا رزقی صاوە.
ڕصم ( : 2جرج) .
زاڵ  : 1برای صایً .42
زاڵ  : 2زا ڵی صەر لەظ) (
زاڵ  : 3زا ڵی وۆجایى ڕصخەی هەواڵی ( ... ,لهگه ڵ زا ڵى  2صا
فرهواجاًه )
واجاي (زاڵ) له( )1و ( )2و ( )1و ( )3صا هاوبێژن ,به اڵم (  )2و () 3
فرهواجان
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 عەصر  : 1لە (عؾر) ی عەرەبییەوە وەرگیراوە  ,بەواجای واح یعەصر صێذ ,وەن :صوای عەصر صێمەوە.
عەصر  : 2فرمێضً ,ئەعً ,وەن :عەصر بەچاویضا هاجە زىارەوە.
 عارەق  : 1زىارصهەوەی هدىلی ,وەن :هەصێيی عارەق زۆرە.عارەق  : 2عارەقی هێىچاوان ,وەن :عارەق بە هاو چاواهییەوەیە.
 مەهە  : 1عاری مەهەی پیرۆز.مەهە  : 2بە واجای (الجفعل)ی عەرەبی صێذ ,وەن :وارەهە مەهە.
هەمسە  : 1پیتی هەمسە (ئـ)هەمسە  : 2هاوی جایبەحی هەس ی(خەمسە) ,وەن :وان هەمسە وارەهەی
هرص.
 مىعجیزە  : 1پاهىەرەوە43
مىعجیزە  : 2بەڵگەو هیغاهە(پەرجىوە)) (
ئازار  : 1ئێػ و ژان.44
ئازار  : 2ماهگی ئازار ) (
هیضان  : 1ئۆجۆمبێلی هیضانهیضان  : 2ماهگی هیضان
بەیان  : 1ئاعىراهرصن ,وەن :نهێىییەهەی بەیاهىرص.بەیان  : 2واحى ههڵهاجنی زۆر ,وەن :جا بەیان هەزەوجم.
- 5- 1- 2بىاری واجایی (هێڵگەی واجایی)
ئەو وعاهە صەگرێخەوە ,هە بۆ صەربڕینی صیارصەیەن بەوارصەهێنرێً و
45
هەریەهەیان الیەن و بەعێيی ئەو صیارصەیە باش صەهەن( ) ,بە
واجایەوی جر وۆمەڵە وعەیەهً هە پەیىەهضییەوی واجایی پ ێىەوەیان
46
صەبەصخێخەوە ,هەمىعیان لەژێر هاوێيی گغدیضا وۆصەبىەوە ( ),
ئاماهجی صەرەوی بىاری واجایی بریخییە لە و ۆهرصهەوەی ص ەرجەم ئەو
وعاهەی ,هە ص ەر بە بىارێيی واجایی جایبەجً ,لەگەڵ ص ەرزضخنی
47
پەیىەهضی هێىاهیان( ).
) (Finchصەڵێذ :بىاری واجایی ب ۆ صیراصەهرصوی ب ەراورصواری ه ێىان
48
زماهەوان ب ەصىصە( ) .لەو صۆهگەیەوەو صەبارەث بە چۆهییەحی
وارهرصوی وعەی بێگاهەو بەئەهضامبىوی لە بىاری واجاییضا ,پ ێىیضخە
چەهض زاڵێً بسەیىەڕو:
. 1ئەو وعە بێگاهاهەی هەلێنی زماهەهە پڕصەهەهەوە ,واجە ب ەرامبەریان
لە زماهەهەصا هییە ,لە هەرصو زماهەهەعضا یەن واجا صەگەیەهً ,ئەوە
صەبً بە ئەهضام لە بىارێيی واجایی هە جۆری بىارە واجاییەهەی
جیاواز هەبێذ لەزماهە بێگاهەهە ,بەوێىە :وعەواوی(برجلاٌ ,زىر)
بەهەمان واجا لە زماوی عەرەبییەوە وەرگیراون ,هاوعێىەی زماو ی
عەرەبی لە زماوی وىرصیغضا صەچىە هێى بىاری واجایی (م یىە) ,
هەرچەهضە بەپێی یاصا صەهگضازییەواوی زماوی وىرصی گىهج ێنراون
(پرجەكاڵ ,كۆر).
.2ئەو وعاهەی لە زماهەهەصا ب ەرامبەریان هەیە ب ەهەمان واجا ,ئەم
وعاهە هەلەبەری زماهەهە پڕهاهەهەوە ,بۆیە هابى ە ئەهضام لە بىاری
واجاییضا ,چىهىە بىاری واجایی بەهیچ ج ۆرێً (هاوواجا) لەزۆ
هاگرێذ ,بەوێىە وعەواوی (زوڵم ,ص ەروەث ,مەعاظ ,مەحعەم ,
ئیدترام ,ئیجابی ,صلبی ,ئیيضان ,بەعەر( )... ,بڕواهە بابەحی
هاوواجایی) لە زماوی وىرصیضا هاچىە هیچ بىارێيی واجاییەوە.
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. 3ئەو وعاهەی هە لە زماوی بێگاهەوە وەرگیراون ,بەاڵم بۆ واجاو
مەبەصدێيی جر بەوارصەهێنرێً ئەوا بەپێی واجا هىێىە صەبً بەئەهضامی
49
بىارێيی واجایی( ).
وعە زىازراوە عەرەبییەوان لە زماوی وىرصیضا بەهۆی ئەوەی
زۆریىەیان لە صەرصەمێيی وۆهەوە وەرگیراون و هەمیغە
بەوارهێنراون ,بۆیە ئاصاییە ,گۆڕاهياری ب ەصەر واجاواهیاهضا هاجب ێ و
واجاو مەبەصتی جریان لەزۆ بارهرصبێ ,صیارصەواوی (جەصىبىهەوەی
واجا ,فراواهبىوی واجا ,فرەواجایی) هە پێغتر لەم جىێژیىەوەیەصا
باصىران بەڵگەو همىهەی ڕوهً بۆ صەملاهضوی ئەم الیەهە ,بەوێىە
وعەی (ئەڵلە) لە زماوی وىرصیضا بەپێی واجاواو ی ڕەفخاری ل ەگەڵ
صەهرێذ لە بىاری واجاییضا ,بەم عێىەیەی زىارەوە:
ئەڵلەی چەهضەمی صراماهەث هەبیيیىە( .صەچێخە هێى بىاری واجاییصراماوە)
(صەچێخە هێى بىاری واجایی
ئەڵلەث هەهڕیىە.بابەحی زێڕەهگەرییەوە)
صەبارەث ب ە زاراوە ئایىییە زىازراوەوان ه ە لەژێر واریگەری ئاینی
ئیضالم و زماوی عەرەبیضا هاجىهەجە هێى زماوی وىرصییەوە ,بىارێيی
واجاییان صروصخىرصوە ,چىهىە ص ەرجەم وعەو زاراوەوان
پەیىەهضییەوی واجایی لەهێىاهیاهضا هەیەو هەریەهەیان الیەهێيی
عەرعی ئاینی ئیضالم ڕون صەهەهەوە ,بەاڵم پ ێىیضخە ئاماژە بەوەظ
بىەیً ,هە وۆمەڵێً لەو وعاه ە لە زماوی وىرصیضا بەرامبەریان ب ۆ
صاهراوەو ئازێىەراهیػ ب ەواریضەهێنن و وهریاهگرجىوه ,لەم بارەصا جەنها
وعە وىرصییەوان صەچىە هێى بىاره واجاییەهەوەو جێی وعە عەرەبییه
هاوواجاواهیان صەگرهەوە ,بەوێىە زاراوەواوی (ئیمان ,وىفر ,ئیماهضار,
زیىر ,ڕەخم ,ع ەزاب ,مەالئیىە ,جەكىا... ,جاص) الصەبرێً ,چىهى ە
وعەواوی (باوەڕ ,بێ باوەڕ ,بڕواصار ,وێرص ,بەزەیی ,صسا ,فریغخە ,
لەزىاجرصان )... ,لەبەرامبەرصا بەوارهاجىن و جێگەیان گرجىهەجەوە ,
هەروەها وۆمەڵێ يی جر لەو زاراوا ن زىازراواهه ج ێگرەوەیان هییە ,
بۆیە وەن زۆیان صەمێيىەوەو صەجىاهً بەهاوبەش ی لەگەڵ وع ە
وىرصییە ئایىییەواهضا بىارێيی واجایی پ ێىبهێنن ,وهن( :خ ەرام ,
خەاڵڵ ,كىرئان ,ئایەث ,صىرەث ,خەج ,عىمرە ,صىه ەث ,فەرز ,
جیهاص ,ڕەمەزان ,لەیلەجىللەصر ,ص اڵو ,عەیخان ,ع ەرع ,جەصبیذ ,
)...

ئەنجام 
 .1زىاصخنی وعه پ ێىیضذ و گرهگهو صهبێخه مایهی صهوڵه مههضهرصوی
فهرهههگی زمان و پ ێشخضتن و گه عههرصوی ,به مهرجێً ئهو
زىاصدىه ههلێنی فهرههه گی زمان پڕ بياجهوهو ههبێخه هۆی
صروصدبىوی هاوواجایی و وىعخنی وعه بىهڕهحی و زۆماڵییهوان.
 .2له گرهگتریً ه ۆواره واوی صهرههههوجنی زماوی عهرهبيی بهصه ر
زماوی وىرصیضا (جگه له پابههضبىووى وىرص به زماههههًاههوه ) بریدیه
له ه ۆواری (زماوی ) ئه مهظ لهبه ر ئهوه ی گۆڕان له ئاصت ی
ڕصخه صازیضا زۆر له صه رزۆیهو صهجىاه ێذ ماوهیهوی صرێژ پارێسگاری له
یاصاو جایبهجمههضیه ڕێسماهییهواوی بياث.
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 .3ژمارەیەوی ب ەرچاو لە وعە زىازراوەواوی زماوی عەرەبی لە زماو ی
وىرصیضا واجاواهیان فراواهبىە یان ج ەصىبۆجەوە ه ەروەها ڕۆڵیان
گێڕاوە ل ە صروصدبىو ی چەهضیً صیارصەی واجایی ه ێىان وعەوان ,
ئەمەظ بۆ صو هۆواری صەرەوی صەگەڕێخەوە:
لە مێژویەوی وۆهەوە ئەو زاراواهە زىازراون.زۆر بەوارهێىاوی ئەو وعەو زاراواهە لە صەوروبەرو ژیىگەی جیاوازصا.. 4وعەو زاراوە ئایىیُەوان زیاجر زىازراون ,لەهەمان واجضا هەمتر
گۆڕاوی واجاییان بەصەرصا هاجىوە.
 .5بەپێی ئەهجامی ئەم جىێژیىەوەیە لەهاو پێىج جۆری پەیىەهضی
واجایی (هاوواجایی ,فرەواجایی ,صژواجایی ,هاوبێژی ,بىاری واجایی)صا
وعە زىازراوە عەرەبییەوان زیاجر بىههجه هۆی صروصدبىو ی
(هاوواجایی) به بهراورص لهگهڵ جۆرەواوی جرصا.
. 6وعە زىازراوە عەرەبییەوان لە بىاری واجایی زماو ی وىرصیضا بەم
عێىەیەی زىارەوە ڕەفخاری لەگەڵضا صەهرێذ:
ئەو وعاهەی ب ەرامبەریان هەیە لە زماوی وىرصیضا هابىە ئەهضام ل ەبىاری واجایی ,چىهىە ب ە هاوواجاواهیان لە وعەی زۆماڵی پ ڕ
صەهرێىەوە.
ئەو وعاهەی لە زماوی وىرصیضا بەرامبەریان هییە ,ئەوا بە هەمانواجاو لەهەمان بىاری واجاییضا صەبً بە ئەهضام.
ئەو وعاهەی ل ە زماوی وىرصیضا بەرامبەریان هەیە ,بەاڵم ب ەواجایەوی هىێ بەوارصەهێنرێً ئەوا لە زماو ی وىرصیضا بەپێی واجا هىێىە
صەبً بە ئەهضام لە بىارێيی واجایی.
 صەهرێذ وعەو زاراوە ئایىییەوان(چ وىرصی بً یان عەرەبی) بـىارێيیواجاییان بەهاوی (بىاري ئاینی)ەوە بۆ جەرزان بىرێذ.

چاوهكان 
سه 

به زمان ی كىردی
 -1
- 1ئازاص عەزیس صلێمان ,ملمالهێی زمان زماوی وىرصی لە هاوچە
وىرصصخاهییەواوی صەرەوەی ئیضارەی هەرێم بەهمىهە ,زاهيۆی
صەالخەصیً ,وۆلێژی پەروەرصە.2014 ,
- 2ئىمێض بەرز ان برزۆ ,واریگەری ئاینی ئیضالم لە ص ەر زماوی وىرصی,
گۆڤاری ئەواصیمیای وىرصی ,زاهيۆی گەرمیان ژمارە ()25ی .2013
- 3بەهر عىمەر عەلی ,چەهض الیەهێيی زماهەواوی ,چاپی یەهەم,
چاپساهەی هێڤی ,هەولێر.2010 ,
- 4جاڵیب خىصێن عەلی ,واجاصازی چەهض بابەجێيی ل ێىضاهەوەی واجای
وعە ,چاپی یەهەم ,چ( .ڕۆژهەاڵث) ,هەولێر.2011 ,
- 5خضین مەخمىص عەلی ,ڕەهەهضەواوی ڕەكیب لە عیعری هالصیيی
وىرصیضا بە همىهەي(هالى ,مەخىی ,خەمضی) ,گۆڤاری زاهيۆی
گەرمیان ,ژمارە ()1ی .2013
ی
 - 6صارا خه میض مده مه ص ,واجاصاز  ,چاپی یهههم ,چاپساهەی ژیر,
صلێماوی.2010 ,
ن
 - 7صارا خەمیض مدەمەص و بێضخى خ ەصەن ئەخمەص ,هغاوی واجا ل ە
زماوی وىرصیضا ,گۆڤاری زاهيۆی گەرمیان ,ژمارە ()1ی .2013
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- 8ڕۆژان هىری عەبضواڵ ,فەرهەهگی زمان و زاراوەصازی وىرصی ,
چاپی صووەم  ,چاپساهەی چىارچرا ,صلێماوی.2013 ,
- 9صەالم هاوزۆظ ,زماهىاس ی و هەهضێً بابەحی زماهىاس ی وىرصی,
چاپی صوەم ,چاپساهەی مىارە ,هەولێر.2010 ,
-10عاصىار هەرعەمی ,هەهضێً زاهیاریی گغت ی لەبارەی زماهەوە,
مەڵبەهضی وىرصۆلۆجی ,چ( .ڕەهج) ,صلێماوی.2009 ,
 -11عەبضواڵ خىصێن ڕەصىٌ ,چەهض باصێيی ورصی زماهەواوی -
وىرصی ,چاپی یەهەم ,چاپساهەی هێڤی ,هەولێر.2015 ,
 -12عەبضولىاخیض مىعیر صزەیی ,واجاصازی وعەو ڕصخە ,چاپ ی
صێیەم ,هاوەهضی ئاوێر بۆ چاپ و ب اڵوهرصهەوە ,هەولێر.2014 ,
 -13مده مه ص خىص ێن ئهخمه ص ,ملمالهێی زارەوان (زاری هاوەڕاصذ و
ژورو) وەن همىهە ,زاهيۆی گەرمیان ,وۆلێژی پەروەرصە ,ماصخەر ,
.2016
 -14مدەمەص مەعروف فەجاح ,زماهەواوی ,چاپی صێیەم ,چاپساهەی
خاجی هاعم ,هەولێر.2011 ,
 -15مده مه ص مه عروف و صهباح ڕهعیض ,چههض الیههێيی
مۆرفۆلۆجيی وىرصی ,صلێماوی(2006). ,
-16هەریمان عەبضواڵ ز ۆعىاو و عىهر مدەمەص صاڵح ,گ ۆڕان ل ە
زماهضا ,گۆڤاری زاهيۆی گەرمیان ,ژمارە ()4ی .2014
-17هۆگر مدەمەص فەرەج ,چەرصەیەن صەهگ ,مۆرفیم ,وعەی
جىصاییضاز لە هێىان هرماهجی باوىر ,هاوەڕاصخضا ,وۆهفڕاوس ی زاوضت ی
زماوی وىرصی  -هەولێر.2012 ,
رهب ی 
عه 
به زمان ی 
 -2
-18إبراهیم مؾطف ی -أخمض خضً السیاث -خامض عبض اللاصر -مدمض
علی الىجار ,املعجم الىصیط ,صار الضعىە  ,جسء  , 1جرهیت -
اصخيبىٌ.1989 ,
 -19اخمض مىزخار عمر ,علم الضاللت ,الطبعت الاولی,اليىیذ.1985 ,
-20ف.ر.باملر ,علم الضاللت إطار جضیض ,ث :ؽبری ابراهیم الضیض,
صار املعرفت الجامعیت ,إصىىضریت.1995 ,
-21ؽبخي الؾالح ,صراصاث في فلە اللغت ,الطبعت الضاصصت
عغرة ,صار العلم للمالیً ,بیروث -لبىان.2004 ,
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