
 

 یەكەم بەش ی

 :ەتەوەییه یص ی( ئاصا١-١)

 ڕەگەز دوو  ەل ەڕەتذابى ەل ەتەوەییه یص یئاصا ەیزاراو      

 ەبەصت( م1.)ەتەوەییه ەگەزی و ر  یػئاصا ڕەگەزی  ێىهاتووە،پ

 یپاراصتن ەب ڕاصتەوخۆی  ەیوەهذیپ ە، ه ەوەیەئ  یػئاصا ەل

 ڕەگەزە ەمئ ێىاصەهردویپ ەیە،ه اڵتیاهەوەهاو  یاویو ژ  اڵتو 

 ۆ ب ەیە،ه یرۆراوجۆ ج یواتا ەچوهى ییە،ئاصان ه ێيیوار 

 .یاوازداج ێنیوات و عو  ەو ل یاواز ج ەصاویه

 یػ،ئاصا  ێ بوتر   ەتواهرێ د یگغت ێوەیەویع ەب     

ەپار   ەر ه ەل ەوڵەتو د ەتەوەه ۆمەڵگە،تان، و ەل ێسگارییىرده

 ەمە(، ئ2)ەبێتەوەد ڕوبەڕویان ەه ەالمارێًو پ ەصتذرێژی د

 ەه ەتەوەیی،ه ەل یتیەبر  ەمیدوو ڕەگەزی  یەهەم، ڕەگەزی 

و  ەچەو بى ێىینخو  ەیوەهذیپ ەویخاو  ەڵىێىً،خ ۆمەڵەو

 ۆژەیو پر  ەظهاوب ڕابردوویەوی یەهە، ڕەچەڵەهیان

 ڕاویخوهم ەوەیماه ۆ ب ەعەباهگ ەیە،ه ییىذەئا ۆ ب ەعیانهاوب

 (٣.)ەهەند ۆیانخ

 National) ەتەوەییه یص یئاصا ەميیچ ەب ەبارەتص     

security)  ،"ۆ ب ەگەڕێتەوەد ەهەیبىاػ یەوا ێیهافىذرون" پ 

 -ەوڵەتد یدروصتبووو ەردەمیص ینی،زا ەڤذەهەمیخ ەدەیص

 ەوەیماه یواتا ەب ەمىەچ ەم، ئ(Nation- state)ەتەوەه
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   )ەنموون ەب ییكورد ی)زمان ەتەوەیین یش یئاسا ەسەر ل یگەرییو كار  یزمان ەهری ژ  

  

ەعیدس ەجیدم ەمەدمح  , ەبدولڕەحمانع ەرحەدباخان س    

كؤليَجي ثةروةردة, بةشي زماني كورديزانكؤي طةرميان,   
      

  

 پێشەكی   

ییه یص یئاصا ەصەر ل یگەرییو وار  یزماو ەهری )ژ  ێژیىەوەیەتو  ەمئ  ( ەهمووه ەب ییوورد ی)زماوەتەوە .)

اصا ەر ص ەیياتەد ەه یگەرییەی،وار  ەو و ئ یزماو ەهری ژ  یاردەید ەبارەى، ل ەصىییەپ ێژیىەوەیەویتو   یص یئ

و ەهری ژ  ەه ەخاتەڕوو،د یاردەهەد ەتەری خ ڕواهگەیەوە ەول ێژیىەوەهەتو  ەتەوەیی،ه  ەواتزمان الواز د یزما

اصا ەل ەرەهییەص ڕەهەهذێيی ەه ، ەعێوینێد ۆمەڵو یرازەیع یػزماه یو الوازبووو  ەتەوەیەهذا،ه ەر ه یص یئ

تێىیػه اصا ڕاصتەوخۆ  ەوائ ێتەوە،بب ڵىگارییگرفت و ئا یتووش  ڕەهەهذە ەمئ ەروا  ەهەوێتەد ەتەوەه یص یئ

 و  یرێ بگ ەهرەژ  ەمئ یهاتن ەب ڕێگە  ێ بتواهر  ەگرهگ ۆیەب ەترصییەوە،م

 .ەتەڕووخراو  ێژیىەوەهەداتو  ەل ەمەظئ ەه ەبەصتە،م ەو ئ ۆ ب ەبێته ڕێگەچارە

 :ێژیىەوەهەتو  گرهگیی

اراصتن ەزمان ل ییگرهگ ەه ەوەدایە،ل ێژیىەوەیەتو  ەمئ ییگرهگ      اصا یپ  ەب ڕووهذەواتەوە، ەتەوەداه یص یئ

مووه ەل یگغت ێوەیەویع  ەهەوێت،د ەرچاو ب ەوەیئ ێضتاظتا ئ یبەتی،تا ەب ییذاوورد یزماو ەزماهاهذا و ل ە

 .ەمەه ییذاوورد یزماو ەل ەمبارەیەوەل ێژیىەوەتو 

 :ێژیىەوەهەتو  ی و صىوور  هەرەصتە

ویئاخ ی زار  ەر ص ەب ڕۆژاهە ەه ەن،و وعاه ەصتەواژەد ەو ئ ەمووه ێژیىەوەیە،تو  ەمئ ەرەصتەیه   ێوەرا

 .ەڕاصتذایەهاو  یهرماهج ی _زار ییوورد یزماو ێوەیچوارچ ەل ەهەش یصىوور  ەوەن،وورد
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 ەوەب ماژەئا یانزاها ەوارهێنراوە،ب (National- survival) ەتەوەه

 یدوا ەل ەتایبەتیب یضتەمب ەدەیص ەل ەمىەچ ەمئ ەهەند

 (٤.)ەیذاهردووەپ ەوی بر  یهاویج ەمیدوو ەهگیج

 ەصەرداب ۆڕاویگ ێضتادائ ەل ەتەوەه یص یئاصا ەميیچ      

 ێوهەتەوەییه یضتەمیص ەل ۆڕاهيارییاهەیگ ەو ئ ەهۆی ب ە،هاتوو

 ەهىەلۆجیازاوضت و ت ێغىەوتىەواویپ ەروەهاه ە،ئاراو  ۆتەهات

 ەب ەتەوەییه یص یئاصا ەميیچ یػ،ئاصا ی بوار  ەرفراواهبوویو ب

 ەخۆدەگرت،ل ی از ەربص ڕەهەهذی ەنهات یىیەهەیماها هالص

 ڕواهگەی ەل ەمىەچ ەمئ ێضتادائ ەردەمیص ەل ەاڵمب

 ڕەهەهذی ەهذیًو چ ەهرێ د ۆ ب ێىذهەوەیخو  ۆراوجۆرەوەج

و  ۆییمر  ۆمەاڵیەتی،و ی،ئابور: ەنو  ەخۆدەگرێ ل یىەد

 ەمو ه ۆی هاوخ ڕەهەهذی ەمواتذا ه یەن ەل ەه ەلتوری،ه

 ری وا  یاتر ز  ێژیىەوەیەداتو  ەمل ەوەیئ ەاڵمب ەرەهین،د

 یخوهم ەب ۆمەاڵیەتییەهەیە،و ڕەهەهذە ەنهات ەصەرهراوەل

 ەر ه یاتىاویبي ەل ەرەهییەص یەیەویزمان پا ەوەیئ

 ەب ەوەزماه ەب ەیوەصتەپ ێژیىەوەهەظتو  ی وار  ۆمەڵگەیەهذا،و

 .یگغت ێوەیەویع

 ەتەوەییه یص یئاصا ەرەویص یماها ەوەتر  ڕواهگەیەوی ەل      

خان و  یەهپارچەیو  ەربەخۆی ص یپاراصتن ەل یتیەبر 

 ڕێگرتًو  ەتەوەییەوانه یىەییەو بىچ ەڕەتیبى ەهاب ەرەپێذاویپ

 یاس ی،ص ەربەخۆی ص ەمەبەصتیب ەرەوی،د ەصتێوەرداوید ەل

ترش و  ەل ەوتىەوەو دوره ییەوانولتور ەهاب یپاراصتن ەروەهاه

  ەپێىردهەئاماژ  ێگەی( ج٥.)ۆی چ هاوخ ێتب ەرەویچ د  ڵەڕاووێد

 ەردووه ەل ەتەوەییه یص یئاصا یپرس  ەل ەوڵەتد ڕۆڵی

 ڕواهگەی ەل ەیە،ه یاوازی ج ێذاو هو  یيیهالص ڕواهگەی

 ەل ەاڵمب ە،ەتەوەیه یص یئاصا ەرچاوەیص ەوڵەتد یىذاهالص

 ەل ەتەوەه یص یئاصا ەرچاوەیص ۆدێرهذام ۆصتپ ڕواهگەی

 ییە،ه یػئاصا  ەتیباب ەوڵەتد یتر و چ ەصەهذرێـتەوەد ەوڵەتد

 ێسەری پار  ەوەیئ ەبری ل ەوڵەتد ڕواهگەیەدا ەمل ەچوهى

 ەترس یم ەوەئ ێب ەتەوەیه یص یئاصا ەرچاوەیص یان یػئاصا

 ەهذیًچ ەوڵەتذاد یەن ی هاو  ەژێر ل  ێ(، وات٦)ەرەدروصتى

و   ەدرێ ار دەصەاڵتذد ەتەوەیه ەب یگرهگ ەنها، ت ەتەوەه

و  ەترس یم ەبێتەد ەوڵەتد ەخرێً،د ەراوێس پ یىەد ەتەوەواویه

 .ەتەوەییه یص یئاصا ۆ ب ەڕەعەه

 ە، ل ەتەوەییه یص یئاصا ەمکىو چ ێىاصەپ ەڕووى پاظ خضتى

 ەزماوى ب ەهرى ژ  ۆن چ ەک ڕووهکراوەتەوە، ەوەداخوار  ەىخغت

 ەتەوەییه یص یئاصا ەصەر ل یگەرییکار  ڕاصتەوخۆ و ها ەییخغک

 ڕێضا یاصاو ۆن چ ڕووهکراوەتەوە یایذات ەک ەهێت،داد

 ڕەهەهذى) ڕێگەى ەو دواتر ل ەوەهاو زماه ێىەد ەرگیراوەکانو 

 ەتەوەییه یص یئاصا ەر ص ۆ ب ەڕەعەه ەکو و  ەوە(ـۆمەاڵیەتیک

 :ەردەخاتد ۆى خ

 (١خغتەی )

 ەهرى ژ  ۆن چ ەک ەردەکەوێت،د ەرەوەداص ێڵکارییه ەل     

 ەهگاوەکاوىه ەتەوەیی،ه یص یئاصا ەر ص ەکاتەد یگەرییزماوى کار 

 ڕێگەىدوو  ەل ەک یاریکراوە،د

 یاصاو  ەداتد ڕوو  ەمترک ە(، کیاصافۆهۆلۆژییەکان/ۆهەتیک)ف

 ەهرى ژ  ەکرێتد ەرچەهذە.  هیاترەز  ڕێژەکەى یيتاکضییەکانص

 ەهاو ل یبەتتا ەب ەبێت،ه "ۆرفۆلۆژییغذا"م تیئاص ەزماوى ل

تاک  ەرەصتەک ە)چوهکەکاهذاو هاصاد ێکذراو ل ەرەصتەک

 یيتاکس یو ص ۆرفۆلۆژییم یاصاى ەڵگرى ه ۆرفێمییەکانم

 یاصا ەک یە،وا ێیپ ێژیىەوەیەتو  ەمئ ەوەىئ ەبەر ل ەاڵم(، بیینه

 ڕەهگذاهەوەىو  ەبەزن داد یيتاکضەوەص ەل ۆرفۆلۆژییەکانم

 ەو ل ێسەکاهذافر  ەىدروصت ەل یبەتتا ەب اصتن،ئ ەمانه

و  ەبًد ێکضێمل ەب ەوکاتەى(دا ئەواوکەرت ەرو)ص ەصەلەىم

 ەنهات ۆیەى، بۆرفۆلۆژپاعان م ەرهەهگىف ەرەصتەیەکىک ەبىەد

 .ەکراو  ۆهەتیکییەکانو ف یيتاکییص یاصا ەباش ل

 :ەتەوەییه یص یئاصا ڕەهەهذەواوی(٢-١)

 ڕەگەزە، ەو فر  ڕەهەهذ ەفر  ەتێيیباب ەتەوەییه یص یئاصا  

 ڕەهەهذی ەتاه ەب ەربازی ص ڕەهەهذی ەڕابردوودال ەرچەهذەه

 ەمڕۆدائ یهاویج  ەل ەاڵمب ەژماردەهرا،ه ەتەوەییه یص یئاصا

 ڕوی ەب یهانج ەوەیزاوضت و هراه ێغىەوتىەواویپ ەهۆی ب

بً،  فراواهتر   ەتەوەییه یص یئاصا ڕهەهذەواوی یىردوا یەهتردا،

 یص یئاصا یەواویەرەهیص ڕەهەهذە ەوڵذەدەیًه ێرەدال

 :ەیىەڕووبخ ەتەوەییه

 :ەربازی ص ڕەهەهذی( ١-٢-١)

 ەریذەخاتد ەه ەیە،ه ۆر ز  ەزموهێيیئ ۆڤایەتیمر  ێژووی م ەل   

 ەڕەعەه ەرەهگاربوهەوەیب ۆ ب ێىەئامراز  ەربازی ص ێزی ه یان ێزه

 ەل ەربازی ص ێزی . هیػئاصا یىىردویو داب ەترصیەوانو م

 یەهالهەرەوەی ڕۆڵی( ۆڤیەتص یەهیەتی ڕوخاوی)تا  ڕابردوودا

 ێًئامراز  ێز دا هەردەمەص ەو ل ەتەوەییه یص یئاصا ەل یيیوەب

 ەوڵەتد ە( چوهک٧.)ەرگریىردنو ب ێرعىردنه ۆ ب ەبوو

 ڕوبەڕوبوهەوەی ۆب ەیەه ەربازی ص ێزی ه ەب ێویضتیپ

 ەگروپ ۆییەواویهاوخ ەڕەعەو ه ەرەوید ەڕەعەیه

 (٨.)وەییەتەه یص یئاصا ەر ص ۆ ب ەڕەعەنه ەه ەهذارەوانچ

پرش و  ەل یەهێىە ەربازی ص ەڕەعەیه ێضتاعذائ ەل     

 ێرش یه ەب ەچوهى ەتەوەیی،ه یص یئاصا ەواویگرهگ ەتەباب

 ەب ەیگرهگاه ەصىەوتەد ەو ئ ەمووه  ەتواهرێ د ەربازی ص

 یاجیاواویج ەبوار  ەل ەدەصتهاتووەب ەدەیەنص ەهذچ ێژاییدر 
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وولتور و.......هتذ،  یغەصازی،پ ەر،هوه یاصەت،: صەووو 

 (٩.)ێتاوببر ەهل

 :یئابور ڕەهەهذی(٢-٢-١)

 ەوڵەت،د ەواویگرهگ یەپا ەل یەهێىە ەهێزب یئابور      

 ەرژەوەهذییەویب ی،ئابور ەژەوەهذیو ب یانژ  ێوی بژ  یىىردویداب

 ەر ه ەتەوەییه یص یئاصا یگرهگ ەعێيیو ب ەتەوەییەه

 یاددەوات،ز  یگرهگ ڕۆژبەڕۆژ  یئابور ڕەهەهذی(، ١١)ەوڵەتێىەد

 ەربازی ص ێزی ه یباش  یواهیەویپغت ەب ڕابردوودا ەل ەگەرچیئ

 یەیگرهگ ەو ل ەجگ ەمڕۆدائ ەل ەاڵم(، ب١١)ەژماردەهراه

 ەتەبوو ەوات،د ینداب ۆمەڵگاو ۆ ب ۆعگوزەراویخ

 ەبخات ۆمەڵگاو یاویژ  ەتواوێد یاوی،ژ  ێذاویضتیەویپ

 ێغىەوتنیپ ۆی ه ێتەبب ێچەواهەوەپ ەب یان ەترصیەوە،م

 .ۆمەڵگاو

 :یاصییص ڕەهەهذی( ٣-٢-١)

 یضتەمیص ەب ییگرهگ ەڕەتذابى ەل یاصییص ڕەهەهذى    

 یگەرییوار  یاصییص یضتەمیص ەدات،د ۆداهاوخ ەل یاس یص

 ەهێزی و ب ی الواز  ۆ ب ۆوارەه ، ەبێد ەتەوەییه یص یئاصا ەصەر ل

 ێ،ب ەهێز ب یاصییەوەص ڕوی ەل ەوڵەتەید ەو ( ئ١٢.)ەوڵەتد

 ەه ێوییەنپغ ەر ه ەل ڕێگریىردن ۆب ەیەه یاتری ز  یەویتواها

 ی الواز  ەماهياتیغذاه ە(، ل١٣)ەبێتەوەد ۆمەڵگاو ڕوبەڕوی

 ەموار هاه ۆخێيید ۆ هاوخ یئاصت ەصەر ل یاس یص یضتەمیص

 ەوات،دروصتذ ۆمەڵگاداو ەل یو هائارام ێوی و پغ ێىێتەوایەوەد

 ۆخەبارود ەو صود ل ەرەوید یدوژمىاو ەرەوەظد یئاصت ەصەر ل

 ەواروبار  ەردەدەهەو  ەصتو د ەردەگرن و  ۆ هاوخ ەموارەیهاه

 .اڵتو  ۆییەواویهاوخ

 

 :ەلتوریه ڕەهەهذی( ٤-٢-١)

و  ەمیىەوانه ۆ ب یئازاد یىىردویداب ەل یتیەبر  ڕەهەهذە ەمئ     

هسر و  ەل ڕێسگرتىە ەمایبى ەصەر ل ەلتوریان،و ه یروباوەڕ ب

 ەروەهاه ەریتیان،و دابوه ێژوو م یو پاراصتن ێىاهەوانداه

  ەب یژداویو  ەل ەعێًب ەتەبوو ەه ەهاواهیانب یپاراصتن

 ەرچاوبووە،ب ۆر ز  ەلتوره یگرهگ ەمڕۆ( ئ١٤.)ۆمەڵیانو

و   ێملمالو ەه یە،وا ڕوایانب یانزاها ەل  ەهذێه ەهاهەتت

  یذۆلۆجیو ئا ەلتوره یاوازی ج ەصەر داهاتوو ل ەهگەواویج

و  ەرهەمهێىانب یواتا تواها ەلتوری،ه یص ی. ئاصا ەبێد

 ەترس یم ەهێغتنیه ۆ ب یبەتمەهذییەوانو تا ۆهردهەوەو

 .ۆمەڵگاو ەلتورییاهەیه ەهاب ەو ئ ەدەصتذاویل

 یاوازییەج ەهاوبردویل یواتا ەب ەلتوریه یص یئاصا     

 ەمووه ێویضتەپ یەت،ها ۆمەڵگاو ەواویتاه ێو ه ەلتورییەواویه

 یاوازییەج ەه  ێب ەوەئ ی ئاگادار  یاس یص ەمێيیصضت

 ەلێىاهەه ەمئ ەگۆڕێت،ه ەورەگ ەلێنیه ۆ ب ەلتورییەوانه

 ی دوچار  ۆمەڵگاتا و ێ،بىر  ۆهترۆڵو ەوڵەتەوەد ەالیەنل

 (١٥.) ەبێىترازان هێل

 

 :ۆمەڵگەیی/وۆمەاڵیەتیو ڕەهەهذی( ٥-٢-١)

 یپاراصتن ەل ڵەڕاوهێیەترش و د ەبووویه ڕەهەهذە ەمئ    

 ەژاد،ه یً،: ئاەووو  ۆمەاڵیەتیەوانو ەگروپ یبەتمەهذییەواویتا

 ەڕەعەترش و ه ەبووویه ەب ەنهات یان،ژ  ێوازی زمان و ع

ئازاد بً  اڵتیانهاو  ێویضتەپ ێسرێ،هاپار  ۆمەڵگەییو یص یئاصا

 .ییەوانهاماد و  یماد ەترصیەو م ێغەو ه ەربەصتب ەمووه ەل

 ەالیەنجار ل یەهەمین ۆب ۆمەڵگەییو یص یئاصا ەميیچ      

)ۆزانب ی "بار   "Barry Buzanو  ەوڵەتاند ەڵً،)خ ێبیهت ە( ل

 ڕەهەهذی ێىجپ ێبەیذاهت ەمل ۆزانب ی . بار ەوارهاتووەترش( ب

 ۆمەڵگەییو ڕەهەهذی یاریىردووە،د ەتەوەییه یص یئاصا ۆ ب

 ەمووه ۆزانب ڕواهگەی ەل ەهەهذە،ر  ێىجپ ەو ل یەهێىە

 یص یئاصا ەل ەعێىًو ب ێذراون گر  ێىەوەپ ڕەهەهذەوان

 (١٦.)ەوڵەتد

 ەگەڵل ۆڵیتوهذوت ەیوەهذیپ ۆمەاڵیەتى،و یص یئاصا     

 یەهگرتووی ۆمەاڵیەتی،و ەیهاصىام ۆمەاڵیەتی،و یضتەمیص

 ڕواهگەیەوە ەمل ەیە،ه ۆمەاڵیەتیو ەرمایەیو ص ۆمەاڵیەتیو

 ەیانهاصىام ەه ەیە،ه  یغیانئاصا ۆمەڵگاوانو ێًوات

 ۆر ز  ڕێياویو هاو  ۆزان( ب١٧.)ەترصییەوەم ێر ژ  ەهەوێتەه

و  ەوەماه یەوا ڕوایانب ە،داو  ەهاصىام ەتیباب ەب هگیانگر 

 ەنو  ەهەیەوە،هاصىام ەب ێذراوەگر  ۆمەڵگاو ەردەوامیب

 ییە،ه ەوڵەتیاند ەه ەیەه ۆمەڵگروپ و و ۆر ز  یەئاعىرا

 ەظهاصىام ەگەر ئ ەڕەعەدایە،ه ەژێر ل ەیانهاصىام

 ەل ەدەصتذەدات،ل ۆی خ یبووو ۆمەڵگایەو ەو ئ ەدەصتبذەنل

 ەییهاوارام ەربازی،ص ەوتوی دواه ی،ئابور وازی ال  ێىذاوات

 ۆرەوانج ەل ەجۆرێًب یىگەی،ژ  ەصاتیو وار  یاس یص

 (١٨.)ەرەبوودەهرێتەوەك

 ەتواًهد ەوڵەتاند ێوەیع ەهەمانب ەتەوەواهیػه     

 ڕەگەزەواوی یپاراصتن ەب ەواهیػئ ێسن،بپار  ۆیانخ ەیهاصىام

. ەژادیانو  ه  ێژوو م یً،: زمان، ئاەووو  ۆمەڵگەییو ەیهاصىام

 ێر ژ  ەخاتەد ەتەوەییه ەیهاصىام ۆواراهەیه  ەو ئ

زمان،  ەوارهێىاویب ەدەػەهردوی: كەل ەترصیەوەبریتینم

 .ۆمەڵيوژیو و یيیەوانئا ێىەعو  یداخضتن وبەرگ،جل

 

 :ەتەوەییه ەی( زمان و هاصىام٣-١)

 ۆڤایەتی،مر  ۆمەڵگایو ەواویگرهگ یەپا ەل یەهێىەزمان       

 یاویژ  ەواویبوار  ەمووه ، ەبینێد ۆڤذامر  یاویژ  ەل اڵ با ڕۆڵێيی
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و  یروبۆچون ب ەوەزماه ڕێگەی ەل ۆڤمر  یرهردووە،داگ ۆڤیمر 

 ەل ەر ه ەیەهتر،ب ەگەیەهًد ەواهیانو خواصت  ۆزو ص ەصته

و  ەهەند ەهێزتر ب ێواهیانه ەیوەهذیپ ۆڤمر  ەوەزماه ڕێگەی

 ەیەهتر ب ۆیانخ ەزایو عار  ەزمون و ئ ەهاصًباعتر د یەهتر 

 .یاهەهەیانژ  ەرەپێذاویپ ۆ ب ەدەند

 ەمەظئ ەهاویەهذاچووە،و ب ڵۆزئا یاردەیەویزمان د    

زمان  ەميیچ ۆ ب ۆراوجۆرج ێىذاهەوەیو ل ێىاصەپ یىردووەوا

 ێىاصەپ یەن ەصەرل ەواهانزماه  ێضتاتا ئ ، ێ بىر 

 ەه ۆهًو ەوەئ ەصەر ل ەمووانه ەاڵمب ڕێىىەهەوتون،

و  ەیوەهذیپ ێژەپێذاویدر  ۆ زمان ب ەلضەفەیف

 (١٩.)یىتێگەیغتىەل

 ەیاهذهەگ ی ئامراز  ەزمان، ه ەیگرهگ ڕۆڵە ەمئ ەرەڕایص      

 ڕۆڵێيی ەواریذەهێنن،ب ەیوەهذیىردنپ ۆ ب ۆمەڵگاو ەواویو تاه

 ەپارێسێ د ەتەوەییه ەیهاصىام ەه ەوەیە،زمان ئ یىەید یگرهگ

 (٢١.)ەرەهیەواهیەتیص ەمابى ەو ل

 ەیئاماژ  ەگرهگ ەه ەوەیزمان ئ یوورت ێيیپاظ هاصاهذه    

 یزماو  ەل ەهاصىام ەیوع ەتەوەییە،ه ەیهاصىام ێبىرێ پ

( یت)هو  یفارس  ە( و لیە)الهو  ەرەبیع ە( لIdentity) یىگلیزی ئ

 ەی. هاصىامێد ڕاصتیو  ەكیلەتخ یواتا ەب ێذەگوترێ،پ

 ێوانه ەش یهاوب  ڵیو خا یروباوەڕ ب ۆمەڵێًو ەل ەتەوەییه

 ەواتەوەد یایانج ەه ، ێىذێپ یاریىراو د ەتەوەیەویه ەهذاماویئ

 ێواهیانه ەعەواویهاوب ەمابى یًگرهگتر  یىە،د ەتەوەواویه ەل

 یخاو ەظ،هاوب یضتیو  و  یرادەئ ەظ،هاوب ی: زماوەل یتیەبر 

 (٢١.)ەظهاوب ێژووی و م ەظهاوب

 ەرجەم ەل  ەیەوێب یۆهالیزم،هاص یذۆلۆجیایئا ەپێیزمان ب    

 ۆمەڵگاو ێرخاویو ژ  ەتەوەه یدروصتبووو ەرەصەرەهیەواویه

 ەدوێ د ێیپ ەصێًه ەیزماه ەو ( ئ٢٢.) ەهرێ داد

 ەیهاصىام ەه ەداتد ەواهیەگ ەمئ ێژووظم ەهەیەتی،هاصىام

 یر ب  و  ییەعاهاز  یەیزمان ما ۆیەب یاهذایە،زماه ەهێو ل ەتەوەوانه

 ەرهەهگیف ێو ه ەیوع ەچوهى ، ەهاصێنێد ەتەوەه ڕۆعيبیری و 

 ەهەداوع ێوەیچوارچ ەل ەهیات ەتەوەیەنه ەر ه یزماو

 ێژووی و م ەهاصىام ۆ ب ڕەمسن  ەوانوع ەڵيو ب ێىێتەوە،هام

 ەميیچ  ێذەپەڕێنێواتا ت یصىور ەه یاریىراو د ێيیزماه

 ەوانوع ەیدواو  ەمەویو ز  ڕۆعيبیری و   یعارصتاو

 (٢٣.)ێنێهەدر د

 ێىهێىەرەواویپ ڕەگەزە ەهێزتریًب ەل یەهێىەزمان     

 ەهاصرێ د ەوەزماه ەهۆی ب ەتەوەه ەچوهى ەتەوەیی،ه ەیهاصىام

 ەرهەهگیو ف ەلتوره ەب ەرەو پ  ەصەملێنێد ۆی خ یو بووو

 (،٢٤)ەداتد ەریتەواویو دابوه ۆی خ ەتەوەیه

وا  ەتەوەیی،ه یاویه ەر ص ەردەوامیب ەڕەعەیه ئاڵىگاریی

 ەر ...هەواربهێننتر ب یزماهاو یاتر و ز  ێتبچ ێًزمان ت ەه ەکاتد

( ەعیذص ەكیل)ع ڕۆژئاوادا ەواویوورد یباس  ەل ڕووەوە ەمل

 ێوەپ ەصتد ەهەیانزماه ەبەصتدوو م ۆ ب ەوان: ووردەڵێتد

 ەڵگرتنی( ه2. )یًدا یزماو ەنو  یپاراصتن ۆ ( ب1) ە،گرتوو

 ۆرێًز  یهاوهاو ەروەها( ه٢٥.)ێً_ەهجگ ەوو و  ەوع ۆمەڵێًو

 ەو ئ ەهاوی ب ەتەوەییه یۆصەپر  ەل ەعێىەب ەه ەتەوەوانه ەل

: ەووو  ێذەهەنپ ەیكض ەتەوەه ەواویتاه ەه ەوەیەزماه

زمان  ەرەبەوان،و ع ەوانتوره ەوان،فارص ەوان،وورد

 ەیوەهذییەویو پ ەتەوەه یەهڕیسییو  یەهپارچەیی ۆب ۆواریغەه

 (٢٦.)ەواتدروصتذ ەتەوەیەنه ەواویتاه ەهێو ل ەو پت

 ەهەیزماه ەب یەخبا ەتەوەیەنه ەمووه ێویضتەپ ەربۆیەه     

 اڵتاهەیو  ەو ل ەتایبەتیب ، یپارێسێ ب ەوتانف ەبذات و ل ۆی خ

 یزماو ەبوار ب ڕەصمییە یزماو ەتاه اڵدەصتبا ەتەوەیه یزماو

 ەتەوەیه یزماو ۆصەپاهذهەیخ ەمئ ، ێ هادر  یىەد ەتەوەواویه

 ەتەوەه یزماو ەوەیتواهذه ۆ ب ۆوارێىەه ەردەصتص

 (٢٧.)ێردەصتەوانژ 

 یاصییص یاهێيی( هی)اتن ەتەوەییه ۆمەڵگەیەویو ەرواتێًه     

 یەنال  ەل ەهرابێته ێذاپ یداو یان ەبێت،ه ۆی خ ەب یبەتتا

 ەهذچ ەتەوەیەه ەو ئ ۆ زمان ب ییگرهگ ەوواتئ ەوە،تر  ەواویئ

 ەم( ئ٢٨عوهاش و بوون.) ی ئامراز  ەبێتەو د ەبێتد ەرابەر ب

 ەب ەچوهک جاوە،دروصت و گوه ەواو کورد ت ەتەوەیه ۆ ب ەیەوت

 ەو ه ەبوو ەربەخۆ ص یاوىک ەوىخاو  ەکورد ه ێژوو م یژاییدر 

 ێکىزماه ەنهات ەڵکو ب ەبووە،ه ێذاهراوى داهپ یاریکراوى خاکى د

 .ەبووەه ۆى خ ەربەخۆى ص

 ەهوس یچار  ەب ڕاصتەوخۆی  ەیوەهذییەویپ یوورد یزماو   

 ەوڵیوورد ه ێيیتاه ەر ه ێویضتەپ ۆیەب ەیە،ه ەوەواهییەوەه

 یزمان پاراصتن یپاراصتن ەبذات، چوهى ەهەیزماه یپاراصتن

 ەرەو ب ۆش یخ ڕێتەوەبض یزماو ەتەوەیه ەو ئ ، ەگەیەوێد ەتەوەه

 . ەچێد ڕیىەوەص

بوون و  ەواڵەی: )ك ەڵێد یاویموهر  ەژار ه ەمبارەیەوەل ەر ه    

بوون و   ەمێنێزمان ه ە،زماه یهانج ەتەوەواویگغت ه ەوەیماه

 یرواری داگ ەرەڕایوورد ص ەتەوەیه( ٢٩(.) ەچێد ێو ه ەل ەبوونه

 یریانداگ اڵتاهەیو  ەو ئ ێو ه ەل ەعىردویجار داب ەهذیًو چ

 ێنراوە،ه ەصەری ب ەهامەتییەیه ەمووه ەو و ئ ەهردوو

 بيات.  ۆی خ ەهەیزماه ەل ێسگاری پار  یویەتیتواه

 

 :ەتەوەییه یص یئاصا ەصەر زمان ل یگەریی( وار ٤-١)

  ێ زمان بىر  ەیری ص یاوازەوەج ڕواهگەیدوو  ەل  ەهرێ د     

 ەهێيیزمان ت ێیذات ەه ەواهییەوە،زماه ڕواهگەەی ەل یەهێىیان
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تریانئ ە،خاو  ەرەصتەیەویو ه ێالیەهەب  ەصتیه ڕواهگەی ەل ەوی

 ەو ب ەتەوەه ێىاصەیپ  ەبێتەزمان د ێیذات ەه  ەتەوەییە،ه

 ەرەویص ەتی(، باب٣١)ەهرێ داد ەتەوەیەه یص یئاصا ەل ەعێًب

 ێوانه ەیوەهذیپ یپرس  ەمە،دووو  ڕواهگەی دایىەهوص ەمل

 ەرەپێذاویپاراصتن و پ یەیواتا ەو ب ەتەوەیی،ه یص یزمان و ئاصا

 یگرهگ ەعێيیب ەتەوەیەنه ڕۆڵەواوی ێوانه ەش یهاوب یزماو

 یص یئاصا ەرەویص یئاماهج ەچوهى ەتەوەیە،ه یص یئاصا

 ەمەظئ ەتەوەیە،ه یەهڕیسی و  یەهپارچەی یپاراصتن ەتەوەییه

 ، ەبێد ەعیانهاوب ەیهاصىام ەل  ێسگاریىردنپار  ڕێگەی ەل

 ەل یتیەبر  ەیەهاصىام ەمئ ڕەگەزەواوی یًگرهگتر  ەل  یەهێً

 ەل ەعەهاوب ەزماه  ەمئ ەرەپێذاویپاراصتن و پ ۆیەزمان، ب

 ەرەویص ەرەه یپرس  ەمڕۆدائ ەنو  ڵۆزیو ئا ێراخ یهاویج

 ەتەواهەیه ەو ئ ەتایبەتیب ەتەوەیەهە،ه ەر ه ەتەوەییه یص یئاصا

 ێ،زمان ب ەهەیانهاصىام یپاراصتن ۆ ب ەرەویص ەوەری ت ەه

 ەصتیاری گرهگ و ه ەعێيیب ەهەیانزماه ەرەپێذاویپاراصتن و پ

 ەتەوەه ەو ئ ەواویتاه  ەتواوێو د  ێىذێنێپ ەتەوەییه یص یئاصا

 .ێبذاتگر  ێىەوەپ

 یص یئاصا ەل ەعێىەب ەنه یوورد یوورد زماو ێمەیئ یال      

 ەچوهى ەوەماهە،ماه یگرهگ ەرەه ۆواری ه ەڵيو ب ەتەوەیمان،ه

 یمپراتۆریەتیئ ڕوخاوی ەدوایل ێژوو م ەدرێژاییوورد ب ەتەوەیه

 ەاڵمب ە،بوو یرهەراهذاداگ ەصەاڵتید ەژێر ل ەهەیماد خاه

 ەردەوامیانب و  ەوەماه ۆواری ه ەمەظئ ەپاراصتوو ەهەیزماه

 ەهایەویب یاتر وورد ز  ێيیتاه ەر ه یال  یوورد ی. زماوەبوو

 ەڕەعەیەویه ێژەم ەوورد ل ەوەیئ یخوهم ەب ەیەه یاس یص

 ەصەر وار ل ەر ووردصتان ه یرواراویداگ ەصەرە،ل ەورەیگ

 ەوەیتواهذه ەصەر وار ل ەڵيو ب ەن،هاه یوورد یزماو ەهاوبردویل

 (٣١.)ەهەنوورد د ەتەوەیه

 ەعىراوەداب ەصەرداب یانووردصتاه ەه اڵتاهەیو  ەو ئ     

 ۆصەیپر  یدوا ێراقع ەل ەهیا( تیاو صور یاتوره ێران،ئ ێراق،)ع

 ەل ێراقع ۆماری و ەصتورید ەصەر ل ڕاپرس یو  ێراقع یئازاد

 ەداهنرا ب یەهەمجار  ۆب ەمیذاچوار  ەیمادد ەل 2005 ڵیصا

 یدوو زماو ە( بیو وورد ەرەبی)ع یزماو ی هاو  ی،وورد یزماو

زمان  یاصای ەبووویه ەبەر ل  ەاڵم(، ب٣٢)ەهاتوو ەفرم

زمان  ەواربهێنرێ،ب یەهضاوی  ەب ەهەزماه ەردووه ەخمەتەز 

زمان  یاصای ەو ب  ەهرێ ه ۆ ب یپالهذاهاو ەر گ یاهلەبەرێىەگ

 ەڕێژرێداه ۆ ب ێیهو  ەیو وع ەهرێ بژاره اڵهەو  صا ڕێىىەخرێ 

دواتر  ، ەبێد ی و الواز  یصضت یتوش  ەهەزماه ەوەبوژاه ەجیاتیل

 (٣٣.) ەچێد ەوەو پوواه ەڵذێر ه ەرەو ب

 ەتەوەیه یزماو ێوانه ەل  ێو ملمالو ۆویهاو ۆرجار ز       

 ۆهییەظهاو ەمئ  ، ەبێدروصتذ ەصتبىذ ەتەوەیو ه اڵدەصتبا

 ۆربەیز  ێوانه ەل ەچوهى ەهرێ،داد ۆڕصًخ ێيیوار  ەب

 ەگەڵل ەصتپێذەوات،د اڵدەصتبا ەتەوەیه ەواویزماه

 اڵدەصتبا ەتەوەیه یزماو ڕامیاری  ەصەاڵتید یفراواهبووو

 ێگومان(، ب٣٤)ەچەوصێيێتەوەد ەصتبىذ ەتەوەیه یر زماویاتز 

 ێىاو پ ەل  ەالیەنل ، ەصتێهاو  ەصەوصاند ەصتبىذ ەتەوەیه

 ۆی خ ەتەوەیه یزماو ەوەیبوژاهذه ەوڵیه ەهەیزماه ەوەیماه

 ۆ ب ەه ەواتد ەوڵێًه ەر ه یەتیدژا یىەوەد ەالیەویل ەدات،د

 ێتەبەر ر ەگید ەتەوەییانه یزماو ەرووتىردویصىوردارهردن و ص

 ( ٣٥.)اڵدەصتبا ەتەوەیه ەالیەنل

 یموهراتیەواهذاهاد اڵتەو  ەل یاتر ز  ەرووتىردهەظص ەمئ      

 ەو ئ ەهێزبووویب ەل ڕێگە ڕێگەیەوە ەول ەوڵذەدەنه ڕودەدات،

 یەهگرتووها ەتەوەییه ەیەویهاصىام ەوو بگرن، تاو  ەتەوەیەه

و  ەتەوەییه یەهڕیسی  ەرص ەواتەوارد ەمەظئ ێ،دروصتبب

وورد  ەتەوەی. ه ەخوللێنێد ەتەوەه یص یئاصا ەر ص ۆ ب ەترس یم

دوژمىان  یپالو ەب یووردصتان عىضت ەیچوار پارچ ەر ه ەل

 ۆ ب ەگەڕێتەوەد ەمەظئ ەهەی،زماه ەهاوبردویل ۆ ب ێىاوەه

 ەوورد ب ێيیتاه ەمووه ەصتەبووویو واب ەیوەهذیپ ۆهمەییت

 (٣٦.)ەهەیەوەزماه

 ێًوات  ۆڤً،مر  ەكڵیع ێنراوی داه ڵۆزتریًئا ەوانزماه      

 ەه ییەه ۆی خ ەهەزماه ەر ه  ەوەئ ، ەهێودەچێل ێًزماه یخود

 ێذراوەگر  ەصپیو چ ەعێوەیەویب ەزماه ەر ه ەڵيو ب ێىێتەوە،هام

 ەماهەدائ ەمووه ەل ۆیەب ەوە،داوضل ێژەیەویو و   ەلتورێًه ەب

 ەبەرئەوەل ێ،د یەتیاۆڤمر  ێىاویداه ڵیصا ەزارانه ەب ۆتایو

 یذیایەویتراژ  ەبێتەد یهانج ەواویزماه ەڕەگذەرهێغاویل

 ێژەیو و  ەر هوه ۆربەیز  ێراهىردویو  ەبێتەهۆی د ڕاصتەكیىە،

 ەل ێسگاری پار  ەتەوەیەنه ەر ه ێویضتەپ ۆیە(، ب٣٧)یهانج

 ۆ ب ەوڵ ه ەردەوامب ەعێوەیەویبيات، ب ۆی خ ەهەیزماه

و چ  ەهەچ زماه ۆئەوەیبذات، ب ەرەصەهذویو پ ێشخضتنپ

 ەهگوچەڵەمەیو الوازبوون و ت ەوەپوواه ەرەو ب ەتەوەهەه

 (٣٨.)ەدەصتىەدال ڕامیاری  ەوارەیو ك  ەڕۆنه ەتەوەیه

 ەوەواویپت ەصتوهەئ ەوورد ل ێيیتاه ەر ه یزمان ال       

 ەوورد ل ێىەراویهو  ەر ه ەنه ەگرهگ ۆیەب ەتەوەییە،ه ەیهاصىام

 ەزمان ب ەتیوورد باب ێيیتاه ەڵيوهەمووب ەصەاڵت،د ەڕەمیه

 یو پاراصتن ەوەبوژاهذه ەوڵیبساهً و ه ۆیانخ یژی صترات یئاماهج

 ەیوەهذیپ ەورد ەزمان ورد ەهاوچووویل ەب ەچوهى ەن،بذ

و  یەهڕیسی  ، ەچێد ی الواز  ەرەو ب ەتەوەه ڕۆڵەواوی ێوانه

و  یەهڕیسی  ەچێ،د ی الواز  ەرەو ب ەتەوەه یەهگرتووی

 ەتەوەییەه یص یئاصا ەرەویص یئاماهج ەه ەتەوە،ه یەهگرتووی

 . ەهێودەچێل

 



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 114 

 
  

 ەنوورد و  ێغتىەوەیپاراصتن و ه ەل یوورد یزماو ڕۆڵی( ٥-١)

 :یانه ێب ەتەوەیەویه

 ەتەوەواویه ەورەتریًگ ەل یەهێىەوورد  ەتەوەیه    

 ەل یاتر ز  یغتوواهەهەیداه ەیژمار  ەه ەڕاصت،هاو  ڕۆژهەاڵتی

و  یاتوره ێران،ئ ێراق،ع اڵتاویو  ێوانه ەل ەصە،ه یۆن چل مل

 یغتماویه یرهەر داگ ێزی ه  ەرواتێه یارە. دەعىراوەداب یاصور

 ێىەوەعت ەمووه ەپێػل ەوات،د یر داگ یىەد ەتەوەیەویه

 ەبيات، زماه ەدەػەك ەتەوەییەهەیه ەزماه ەوڵذەداته

وورد  ەتەوەیه ەاڵ ب ەپێنێ،بض ەصەرداب ۆی خ ەتەوەییەهەیه

 ەهەیزماه ەوەیپاراصتن و بوژاهذه ەوڵیه ێژوو م ەدرێژاییب

 ەتەوەیه یزماو ەبەرامبەر ل یپارێسێتب  ەووتاو  ە،داو  ۆی خ

 .ەرماهڕواف

و  ەواهانزماه ۆربەیز  ەیە،ه ۆویو ێژوویەویم یوورد یزماو     

 ۆ ب ەگەڕێيىەوەد یوورد یزماو ەچەیو بى ێغیىەپ ێژووهوصانم

 ۆهەوانو ێراهییەئ ەتەوەه ەل یەهێىً ەوان(،ماد٣٩)یماد یزماو

 ەهێز ب یمپراتۆریەتیئ ەویخاو  یینزا ێػپ ەعتەمیه ەدەیص ەل

 ەالیەنل یمپراتۆریەتەهەیانئ ڕوخاهذوی ی(، دوا٤١بوون)

 ەژێر وورد ل ەتەوەیه ێضتا،تا ئ ەخامەوغیيیەواهەوەه

 یانووردصتاه اڵتاهەیو  ەو ئ یرهەراهذایە،داگ ەصەاڵتید

 ۆهمەیت یژی صترات ێيیپاله ەب ێژوو م ەدرێژاییب ێوەلىێنراوە،پ

 ۆهاغك ەب ۆهاغك ەوڵیاهذاوەه  ێژخایەن،در  ۆداڕێژراوی ب

 ڕێگەی ەل ێيىەوە،بتو  اڵدەصتبا ەتەوەیه ەهێو وورد ل ەتەوەیه

 (٤١.)ەهەیانزماه ڕیىەوەیص

 ەزار ه ەظع یىەیهس  ەیەه یاده ەل ەزماهاه ەو ئ ەیژمار     

 ەپێىەراهیانكض ەیژمار  ە،زماهاه ەو ل ۆرێًز  ەرچەهذەه ە،زماه

 ەزماه ەالیەنو ل ێوبچًه ەل ەوەدانئ ەترس یم ەبەر ل ەمەه

 ەڵًخ ۆری ز  یەویژمار  ەه ڕبىرێتەوە،پ ێگەیانج ەورەواهەوەگ

تا  هەزار  یضتب ەلەه ەیزماهاه ەو (، ئ٤٢)ێذەهەنپ ەیكض

 ەهاوچوویل ەترس یم یاتر ز  ێیذەدوێً،پ ەشه ەزار ه ەدص

 یهاخ ەب ڕیغەیو  ڕەگو  ۆڕاگرەخ یوورد ی. زماوەصەرەل

 ەزمان ل ەمینچل ەزماهاهذا ب ەهێو ل ، ۆتەخوارێ ووردصتاهذا چ

 ەه ەیزماهاه ەو ئ ۆرن (، ز ٤٣) ەهرێ داد یاده ەرتاصەری ص

 ەوڵەتذاد ێوەیچوارچ ەل ەرهەهگًو ولتور و ف ێگەپ ەویخاو 

 ەصەر ل  ەترس یو م ێسراوەپار  ەهەیانزماه ەاڵمب ڕێىىەخراون،

 (٤٤.)ییەه

 ەب ێسێ بپار  ۆی خ ەتەوایەتیه ەدەبیزمان و ئ ەتەوەیەنه ەر ه   

 ەوو و  ەتەوەیەویه ۆ زمان ب ، ەژمێردرێ د یىذووز  ەتەوەیەویه

و  ەوەتواه ەل ەرگریىردنب ۆ ب ەهێز ب ەهگەرێيیص ۆتەوورد ب

 ەگوهجاوە،ه ۆی تر ب ەتەوەیەویه ەنو  ە(، چوهى٤٥)ەهاوچووویل

  ەتەوەیەنه ەنو  ۆی تا خ ، ەصتێتر بب ەماواویبى ەپغت ب ەه

 ەنو  ێژوودام ەل یىەد ەتەوەیەویه ەر ه ەگەر ئ ێگیربيات،ج

و  یەببوا ەهامەتیەه ەمووه ەو ئ ی وورد دوچار  ەتەوەیه

 ەیتواهیایەه ڕەهگە ەدەصتبذایە،ل ۆی خ یاس یص ەصەاڵتید

 ەترش ل ەبووویه ەاڵمب ێسێ،بپار  ەهەیو زماه ڕابگرێ  ۆی خ

  ەموووورد، تا ه ەتەوەیه ۆ ب ڵىەرەپا ەهاوچوونو ل ەوەتواه

زمان  ەچوهى ەگەڕ،بخات ەهەیزماه یپاراصتن ۆ ب ۆی خ یتواها

 .ەتەوەه ڕاگرتنی یىذووز  ۆ ب ەرگریىردهەب ەهگەری دوا ص

 ەتەوە،تواوه یىەداد ەتەوەیه ێو ه ەل ەبوونه ەتەوەه ۆر ز      

 ەه یرهراوە،داگ ەهەیانزماه ەهگەری ص یئاصاو ەب ەچوهى

 ەیانهرخ ەو تر ئ ەتەوایەتیەواویه ەهاب یرهرا،داگ یػزماه

تا  ەػریب،م ەوو و  ەوڵتێيید ەظهموهاه ەو ل  یەوێ(، ٤٦)ێنێهام

 ەرەبیع اڵتێيیو  ینیزا ەعتەمیو ه ەوتەمخ ەدەیص

 ەل ەیەنپارچ ەب ەمڕۆتا ئ ێژووەم ەو ئ ەدوایل  ەبوو،بەاڵمه

 ەرەبع یغتماویه ەبەرئەوەیل ەهرێ،داد ەرەبع یغتماویه

 (٤٧.)ەرەبێنراع ەرەبەواهەوەع ەالیەنل ەهەیانزماه

 ەیە،ه یگەری ار گرهگ و و ەورێيید ەتەوەداه یاویژ  ەزمان ل    

زمان و  ەب یذانگرهگ ۆیەب ەهذەپێوەی،ب ەوەیماه ەچوهى

 ڕ زمان گرهگ و پ ێغىەوتنیپ ۆ ب ڕێگاخۆعىردنو  ەرزڕاگرتنیب

(، ٤٨)ێ بىر  ۆ ب ی وار  ێویضتەپ ەتەوەییە،ه ەرهێيیو ئ یەخەبا

،  یاس یص ەصەاڵتیو د یانه ەبووویه ەهۆی وورد ب ەتەوەیه

 یپاراصتن ەوڵیبذات و ه ەهەیزماه  ەب یاتر ز  یگرهگ ێویضتەپ

 ەب ەوی پت ەیوەهذییەویپ یوورد یزماو یپاراصتن ەبذات، چوهى

 یزماو یپاراصتن ۆ ب ەیە،ه ەوەواهییەوەه یو داهاتوو ەهوشچار 

 :ەرب یىەبگر  ەهگاواهەه ەمئ ێویضتەپ ەرزڕاگرتنی،و ب یوورد

و  ەرگرًتو  ەب ڵییەوەمىا ەل ەر وورد ه یتاو ۆعىردویگ-١

 یىەیەویبىچ ێتەبب ۆئەوەیب ی،وورد یزماو ێرهردویو فێربووهف

 (٤٩.)ەوارهێىەراویو ب ەهەزماه یىذوێتیز  ۆ ب ەو و پت ەهێز ب

  یاجیاواویج ۆهاػەو ك ەوانبوار  ەمووه ەل ێىذنخو  ێویضتەپ-٢

 ەل ەتایبەتی(، ب٥١)ێتب یوورد یزماو ەب ێرهردنو ف ەروەردەپ

و  ێبذرێتپ ەواوی ت یەخێيیووردصتاهذا با ۆواویزاهي یئاصت

 زاوضت. یزماو ێتەبىر 

 ەهذەواویهاو  ەل ڕێىووش یەنزمان و  ێوەع یەن ەوارهێىاویب-٣

 ڕاویداب ۆی ه ەبێتەد ەه یاتر،ز  ەنه ڕاگەیاهذنو  ێىذنخو 

 .یەهتر ەل ەتەوەه یەن ەواویتاه

 ڕۆڵیو  یگرهگ ەل ۆمەڵو ەواویتاه ۆعیارهردهەوەیه-٤

 ەروەهاه ەتەوەدا،ه یاویبوون و ه یپاراصتن ەل ەهەیانزماه

 ەهەیانزماه ەه یللەتاهەیم ەو ئ ەیهموه ی چاو  ێػپ ەخضتى

 (٥١.)ۆیانخ یهاوچووو ەل ۆی ه ەتەبوو ەوەظو ئ ەدەصتذاوەل
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 یوبووو یاجیاواهذابوار ج ەل یوورد یزماو ۆ ب ەرگێڕانو -٥

 ەریتو دابوه ی بوار  ەل ێبهت اڵوهردهەوەیو ب ەوانوع ەرهەهگیف

 .یذاوورد ەلتوریه

 (٥٢.)ێبذرێتپ ەرەیو پ یادبىرێتز  ڵپەڕەوانما ەی)موكع( و ژمار  ێًعو  ەیژمار  ەتایبەتیب یاری زاه ەهىەلۆجیایو ت یهاهییەوانج ۆڕەت ەصەر ل یوورد یزماو ێگەیپ ێویضتەپ-٦

 ەیە،ه ەرتاصەری ص یەویزمان گرهگ یو پاراصتن بایەخذان

 یگگره ۆوارێيیه ەتەوە،ه یپاراصتن ەوات یزمان و پاراصتن یگرهگ

 یوورد یزماو ەگەر ئ ییە،وورد یوورد زماو ەتەوەیه ەوەیماه

 .یرهەرەواویداگ ەتەوەه ەهاو ل ەتوایەوەوورد د ەمێژەل ەبوایەه

 ەمدوو بەش ی

 ":یزماو ەهری "ژ  ێىاصەیو پ ەمً( چ١-٢)

 ەرەصتەه ەو ئ ۆ ب ەه ەیەهەزاراو  ی،زماو ەهری ژ  ەیزاراو      

و  یيتاهس ی)ص ەرەصتەیه ێوەیع ەل ەه ەواردێت،ب یاهییاهەب

 (٥٣.)ەوەتر  ێيیزماه ەچىەد ێىەوەزماه ە(دا لۆهەتیيیف

 ێوەیع ەل ەگەر ئ ی،زماو ەرەصتەیەویه ەر : هەوات   

 ەو ل ێت"دا بۆهەتیيی"ف یان" یيتاهس ی"ص ەرەصتەیه

 ەهری "ژ  ەميیچ ەر ب ەوەئ ەوە،تر  ێيیزماه ێتەبچ ێىەوەزماه

 ۆ ب ەزماه ۆ ب ەهرێًژ  ەنو   ەهرێ و د ەهەوێت" دیزماو

 یارێًپرص ڕەهگە ێرەدال ێت،بىر  ەیر ص ەرگیراوەهەو 

 ەرەصتەه ەرگرتنیو  ەه ەوەی،ل یتییەبر  ەویػ! ئەرهەڵبذاتص

 ەرگیراوو  ەی)وع ێوەیع ەل یاتر تر ز  ێيیزماه ۆ ب ێىەوەزماه ەل

 ەهەو خواصتى ەرگرتًتر و  یەویواتا ەب یە،خواصتراو(دا یان

 یئاصت ەل ەوەیل ەنو  یە(داۆرفۆلۆجی)م یئاصت ەل یاتر ز 

 ەوەئ  ەهرێ د ێرەدال ۆچی؟ب ێت،(دا بۆهەتیًو ف یيتاهط)ص

 یهاهذاج یزماهاو ەمووه ێوانه ە" لە"وع ەرگرتنیو  ەه ، ێ بوتر 

 ێویضتیغە،پ ەو بگر  ییەو ئاصا یصروعت ەواو ت یاردەیەوید

 ەل ێویضتیانپ ەیزماهان وع ەمووه  ەزاهرێ د ەنو  ەچوهى

 یاردەواویعت و د ەربڕینیهاوهان و د ۆ ب ییە،ه ەردەصتذاب

 یو خواصتن ەرگرتًو  ۆ ب ەهاپ ەر گ ییەئاصا ۆیەب ەوروبەر،د

 ێيىەوە،به ەواری ب ۆیاهذاخ ەهەیزماه ەو ل ەنبب ێگاهەب ەیوع

 ۆصەیپر  ەل ەعێىەب یاردەیەد ەمئ ەچوهى

 ۆصەیپر  ەیبار  ەل یاتر ز  یارییزاه ۆ .بەلێىضێمبووهیػب

 یو صروعت ڕێگەپێذراو  ەوەیئ ەاڵم( ب٥٤.)ەلێىضێمبووهەوەب

و  یيتاهط)ص ەواویئاصت ەل ەرەصتەیەه ەرگرتنیو  ییە،ه

 ەل ەورەگ ەصاری خ ەوەیئ ە(دا(، چوهىۆهۆلۆژیی)فۆهەتیًف

 ە)لەدادوو ئاصت ەو ل ەرەصتەیەه ەرگرتنیو  ەدات،زمان د

 یئاصت ەن(، هیًدواو  ەتەباب ەمدواتردا وردتر ل ەوەرەواویت

 ەب یزماو ەهری ژ  ە: هڵێینب  ەهرێ د ێرەدال ۆیەب ۆرفۆلۆژی،م

 یئاصت ەرەصتەیه ەرگرتنیو  ێوەیچوارچ ەل یگغت ێوەیەویع

  ەهرێ د ەرچەهذە.هەخولێتەوەد ۆهەتیىذاهط و فیيتاص

 (٥٥.)ێبياتپ ەصتد ەیەهەوەوع ەتاه ڕێی ەل ەهرەهەژ 

 یاصابەهذیی ێىچووویت ەه ەوەی،ئ یواتا ەب ەمەئ      

 ەصەر ب ەرگا، د ێگاهەداب ەیوع ەژمووویه ێر ژ  ەل ەیەنوع

 ەرگرتنیو  ییەه ەرج: مڵێینب ڕوهتر .ەواتەوەد ەهرەهەداژ  یهاتن

 ڕێگە  ەهرێ د ەاڵمب ێت،بىر  ەیر ص ەهر ژ  ەوو و  ۆخۆی ب ەوع

 ەوع یبەتیػتا ەب ەهرەهە،ژ  یهاتن ۆ ب ۆعىەربێتخ

 ێىضێمبوویل ەب ۆڕمێيیف ەڵگری ه ەه دەوان،هاصا

 .یيتاهضیینص

 ەهری ژ  ۆرییز  ەب ەه ەوەیە،، ئ ێتبىر  ۆ ب ەیئاماژ  ەگرهگ ئەوەی

 ەر ه ەچوهى ەدات،د ڕوو  ەوە"ـەرگێڕان"و  ڕێگەی ەل یزماو

 ێيیزماه ڵبیكا ێتەو بخر  ێتب ێىذازماه ڵبیكا ەل یارییەنزاه

 (٥٦.)ەهەوێتد ەرگێڕانو  ەميیچ ەر ب ەوەتر 

  ەوترێ د ێیپ ەه ەدات،د ڕوو  ەرگێڕاهذاو  ۆرەیج ەو ل یاتریػز     

 ەرگێڕاهذاو  ۆرەیج ەمل ەچوهى" ، ەوع ەب ە"وع ەرگێڕاویو 

 ڕیسبوووی ۆهێتیو چ ڕێسمان ەصتووری د ڕەچاوی  ەمتره

زماهاهذا،  ەل ڕێسمان یاوازییج ێىذاوات ە.لەهرێتد ەرەصتەوانه

 ەمئ ۆیەظ( ، ب٥٧.)ێىەزماه ەر ه ەربەخۆییو ص یاوازییج یواتا

 ەرێنیه یەویو ال   ەبەصترێ د  ێپ یپغت ەمتر ه ەرگێڕانو  ۆرەیج

 .ۆرەز 

 ەچوهى ەهرێت،داد ەهر ژ  ەب ەرەصتەوانه ەرگرتنیو  ۆیەظب    

 ەنو  ەچوهى ەوات،د ییەوانزماه ەرەصتەه یاصابەهذیی ەوار ل

 یاصایە،و  ەزمه ەنخاو  یان یاصابەهذەزمان  ەه ەزاهرێت،د

  ەوترێ د ەوواتئ ێىچوو،ت یاصابەهذییە ەمئ ەرواتێىیػه

 .ەبوو ەهراوی ژ  ەهەزماه

 

 :یزماو ەهری ژ  ەب ڕێگەدانزمان و  یاصابەهذیی(٢-٢)

 ەیوت ێرەیگو  ەزماهذا ب ەل یاصابەهذیی ەل ەبەصتم    

 ەواویئاصت ەمووه ەه ەمىەیچ ەو : ئە" واتیضتاڵهر  ەیڤذ"د

 ەیوەصتپ ییەوانزماه ۆڕمەف ەرواتێىیػه ەگرێتەوە،د یزماو

  ەوترێ د ێیانپ ەوواتئ ەوە،زماه ییەواویگغت یاصا ەبوون ب

 ۆمەڵێًو ەزمان ل ەه یەیە،واتا ەو ب ەمە( ، ئ٥٨.)یاصابەهذ

 ەظزماهذا داب ەواویئاصت ەمووه ەصەر ب ەه ێىذێت،پ یاصا

 ەب ەصترانب ەگەر ئ ییەواهیػزماه ۆڕمەف ەرجەمیص ە،بوو

 ەردووه یاصابەهذیی. یاصابەهذن ەوواتئ ییەهەوە،گغت یاصا

 ڕووی  ەل ەگرێتەوە،د ەرەصتەوانه یو واتا ۆڕمف یوی د

 ەرەصتەوانه ەه ەوەیە،ئ ۆڕمذاف ەل یاصابەهذیی

 ڕێسماهییەوە ێىهاتەیپ ڕووی  ەل ەذروصت بً، واتۆڕمف

ً...ل  یدوا ەرەصتەیەنه ەوات ییغەوەواتا ڕووی  ەدروصت ب

 یاصابەهذییە ڕەچاوی  ێویضتەپ ە،دروصت ۆڕمەهەیف ەوەیئ

 ێوەهذییپ یاتر ز  ەمەیانئ ەه ێت،بىر  ییەهەش ی/واتایماهتیيیص

 (٥٩.)ەگرێتەوەد ەرەصتەوانه ێوانه
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 یان ێڕەوەزمان پ  ەوترێ د یذازماهىاص ەل ەمبارەیەوەل ەر ه     

 ێوەهذییزماهذا پ یاصاواوی ێوانه ە: لە( ، وات٦١.)ێرەوبەهذەپ

زمان  ەب ێڕەوێًپ یان یزامه ەواتوا د ەمەظئ ەه ەیە،ه ەو پت

 یضتەمێيیص ەصەر زمان ل ەه ێذەهەن،ل یو وا ەخغًبب

 ەل یئاصاو ەب ۆڤمر  ەوەیئ ۆی ه ەبێتەد ە، ه ڕواتب یبەتیتا

 ەبوایەوا ه ەگەر ئ ەچوهى ەوە،بذات ێًزمان بگات و زمان ل

 ەه ۆبيات،گ ڕصتە ۆمەڵێًو یئاصاو ەب ەیذەتواویه ۆڤمر 

 ێرەدا( ، ل٦١.)یيیویەتیب ەو ه یضتوویەتیب ەه ێغتر پ

 ەویخاو  یزماو ەرەصتەیەویه ەموو: هڵێینب ەبەصتماهەم

 ەرەصتەیه  هرێ ها ۆیەب ێت،ب ێىذائاصت ەر ه ەجا ل یاصایە،

 ەهەدازماه ەو ل  ەربگیرێ ( و ڕێضایەو  یاصا ەبەصتتر)م ێيیزماه

 ەل ەورەگ یاویز  ەودادادوور م ەل ەمەئ ەچوهى ەواربهێنرێتەوە،ب

 ەزماه ەو ئ ێوەری ئاخ یداهاتوو ەوەواویو ه ەداتد ەهەزماه

 ەمەظ. ئۆیانخ ەهەیزماه ەل ەعێًب ەنو  ێنند ەواری ب

 .ەزماه ەو ئ ۆ ب ێتد ەهر ژ  ەڵمژینیه ەواتایب

فراوان و  ێوەیەویع ەب ەگەر ئ ەهرەژ  ەڵمژینیه ەمئ ۆیەب     

 ەهەیزماه ەوەیئ یدوا ، ەگیرێ ه  ێپ ڕێگەیو  ێتب ەردەوامب

 ەل ەئاراو  ێىێتەد ێىتێىەگەیغتنل ەوواتهرد، ئ ی الواز  یتووش 

 یرازەیع ەواتوا د ەمەظئ ، ێ و هو  ۆن و ەوەیدوو ه ێوانه

 وێژیىەوەهەعذات یەهەمی ەش یب ەل ەنو و   ێبچ ێًت ۆمەڵگەو

 ەتەوەیەن،ه ەر ه یص یئاصا ۆمەاڵیەتیو ڕەهەهذی ەباصىرا، ه

 ێوەهذییەو پ یینو عادات و ئا ڕێوڕەصم ەل ییەه یتیبر  ەنهات

 ەمووه ەدیهێىەری ب ەه یػزماه ەڵيو ب ۆمەاڵیەتییەوان،و

 ەر ه ڕاگرتنی ەرەهییص یەیەویو پا ۆمەاڵیەتییەواهەو ێوەهذییەپ

و  ڕاگرتً ەل ەیەه یگرهگ ڕۆڵی ەتەوەیەهە،و ه ەۆمەڵگو

 ەهارهەوتنیالوازبوون و ه ەب ەوات ۆمەڵگەیەهذا،و ەر ه ەوەیماه

 .ەچێتد ەهاوچوونو ل ەهارهەوتًه ەرەو ب ۆمەڵگەظزمان، و

 ەاڵمب ۆمەڵگەدا،و ەزمان بوو ل ڕۆڵیباصىرا  ێرەتا ئ ەوەیئ     

 یخود ڕاگرتنی یەواویپا یائا ەه ەوەیە،ئ ێتبوتر  ەگرهگ ەوەیئ

 ێیپ ەصەر و ل ێىێتەوەبم ەهەزماه ەهەنوا د ەه ەن؟زمان واماه

 ۆخۆی ب یػزماه ە، ه  ێ بوتر  ەوەئ ێویضتە! پەصتێتبو  ۆی خ

 یایج ەه ەیە،ه ۆی خ ەب یبەتتا ڕێضایەویو  یاصا ەهذچ

 ەه ڕێضایاهەعە،و  یاصا ەمئ ەر تر، ه یزماهاو ەل ەواتەوەد

 ەچوهى ۆچی؟ب ەپارێسێت،د ەوتانو ف ەهاوچوونل ەزمان ل

پاظ  ەبیىین،د ەرگریً،و  ەهمووه ە( بەمهەری )ئ یزماو ەگەر ئ

 یخود ییەواوی،زماه یاصا ۆڕاویتر و گ ێيیزماه ەب ێىەڵبووویت

 (٦٢.)ەماوەو ه ەچوو ەهاو ل ەهەیػزماه

 یگەرییوار  ەب ەمهەری ئ یزماو ەه ڵێین،ب ەتواهین: دەوات     

 ەبوو، چوهى ەو مرده ەهاوچوونل ەو ئ یتووش  یزماو ەهری ژ 

 ێىەڵبووویتر و ت ێيیزماه ڕێضاواویو  یاصا ەرگرتنیوتمان و  ەوو و 

(، یً)داەمدوو یزماو ەهاوچووویل ەوات یىذا،دا یزماو ەگەڵل

 ەه ێرەوەیە،ل ۆیەذا، بڕووی ەمهەریذائ یزماو ەل ەوەیئ ەنو 

 ەعێىەییو ب ەصەرخۆ و ل ەهێتداد ۆی خ یگەرییوار  ەهرەهەژ 

 ەوەه ێذێتل یتا وا ەگرێتەوە،د ەهەزماه ەواویجومگ ەرجەمص

 یاصای ەهازاهً، وام یذیچ ەزماه ەو ئ ەپێىەری كض ێیەواویهو 

 ەگەر ! ، مەهەیەزماه ەرگیراوی و  یاصای ەو وام ڕەصەهە

 ێژووی زمان و م ەصەر د وار لیاخو زماهىاش بً  ەه ەصاهێًه

 ێيیزماه ەر ه ەوو و  ییػوورد یزماو ۆ ب ەمەئ ەن،زمان بى

 یهاهگیرییج ەردەمیص ەل ەچوهى ە،دروصت یهانج ی تر  یىذوویز 

 یگرفت ڕوبەڕووی  ێغووپ ەل یاتر ز  ەوانزماه ەهىەلۆژیادا،و ت

 ەریەهىەوتنیو ب ێىەاڵوی و ت ەبىەوەد ەهاوهان و زاراو 

 یاوازەوانج ەزماه ڕاصتەوخۆی  ێوەهذییو پ ییەتەوانعارصتاه

" یزماو ەهری "ژ  یهاتن ڕێگەی ۆمەاڵیەتییەواهەوە،و ۆڕەت ڕێی ەل

 ێوەهذییەوانو پ ەریەهىەوتً: تا بەوات ەوات،و ئاصاهتر د یاتر ز 

 ەهرێت،د ید ەب ێضتادائ ەل ەوەیئ ەنبً، و  ێراتر و خ ۆرتر ز 

 یزگاەو د یینه یبەتتا ەری فلت ەویخاو  ەه ەی،زماهاه ەو ئ ەوەئ

 ۆر ز  ێذەدرێت،پ ییگرهگ ەمتر ه ەهەیانو زماه ییەه ەرهەهگیانف

 .ەبىەوەد یزماو ەهری ژ  ێغاوی ل ەب یهاتن ڕوبەڕووی  ییزوو  ەب

 یزماو ەهری ژ  ەهرا، ه ۆ ب ەیئاماژ  ێغتریػپ ەوو و      

 یگەرییەواویوار  یمیاییو ه یزیيیف ەهرێيیژ  ەر ه ێوەیهاوع

وات  ێپەڕبووویت ەب ەڵيو ب ەرهاهەون،د ییزوو  ەو ب ەصەرخۆن ل

 یصروعت ەزمان ب ەچوهى ەجێذێڵً،ب یگەرییو وار  ەردەهەون د

 ڵیصا ەهذیًو چ ەصەرخۆن صضت و ل ۆڕاهيارییەواویگ ۆی خ

 ەل ۆیەب ێت،بىر  ییەوانزماه ۆڕاهەگ ەتا درن ب ێویضتەپ

 ەو ب ییەو ئاعىرا ه یار د ۆر ز  یزماو ەهرێيیژ  یهاتن ەرەتاوەص

 ۆی خ ێگەیج یتواو ەرواته ەاڵمب ێتەوە،هاب ێیج ییػئاصاه

 ەل ەعێًب ەب  ەبێئ ەوواتئ یتر ئ ، ێداووت ڕەگو  ەوەبيات

 ی و وار  ێنرێتەوەهەواردەب ەوەه یدوا ەوەه ەهەو زماه ەیهاصىام

 یيتاهضییەواویص ەرەصتەه ەرگرتنی: و ەهمووه ۆ ب ێذەهرێت،پ

 :ەنو 

 یضتەمیص یگەرییوار  ەب ێرەدا. لەمامێًه یهاعتن ەب ەصتاه .1

 ی بر  ە" لەصتا"ه ەیوع ەرگیراوە،و  ەرەبیع یزماو یيتاهس یص

 ڕەژاوی  ەه ەوارهێنراوەتەوە،ب ەرەبیع ی)كام( ەیوع

 ەرەتایص ەهردار ل ەه ە،هردوو ەرەبییع یزماو یاصابەهذیی

 ۆر ز  ییذاوورد یزماو ەل ێضتادائ ەل ۆدێلەم ەمئ ێت،د ڕصتەوە

 یزماو ەرەصتەیەویه ەوو و  ەریىەو خ ەواردێتب ەرباڵوی ب ەب

 . ەهاصێنێد ۆی خ ییوورد

وار  ێمًه ، اڵشپا ێماوی)صل ەوو و  ی تر  ەیەویهمووه ەهذچ یان .2

 یاصای ەردووهیان( ه2و  1) ەیهمووه ە(، ه ێواف ە، هاز 

 ە، ه ەهردووەه ێڕەو پ ییانوورد یزماو ێسی فر  یيتاهس یص
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 یزماو ەرصەرەتایص یاصای( 1) ەل ەڵيو ، ب ۆتاییە_وەرص

 .وەهرا ێڕەو پ یىگلیزی ئ یزماو یاصای(دا 2)ەو ل ەرەبیع

 ەیهمووه ەیاند ەبیىیند ەیً،بذ ەهمووهاه ەو ل ەرهجص ئەگەر 

 ڕۆعتوون، اڵوبووهەوەودروصت بوون و ب ەواهەئ ێوەیهاوع

 یزماو ە" لیزماو ەهری "ژ  ەتەری خ ۆیذاخ ەل ۆی خ ەمەئ ەه

 ییوورد یزماو ەه ەصەملێىێت،د ەوەو ئ ەردەخاتد ییذاوورد

 .ۆتەوەهرد ەهرەهەداژ  ەصەر ب ەرگاید

ئاصتی  ەل ەرەصتەک ەرگرتنیو  ەىبار  ەل    

 یاردەیەکىد ییذازماوى کورد ە"(دا، لۆهۆلۆژیی"فۆهەتیک)ف

 ەیەه ەوەىئ ێنرێتەوە،به ەهمووه ەکتا و  ەوێتهاک ەرچاو ب ەوتۆ ئ

و  ەکرێ )ح، ع، غ( د ەکو و  ەهگىد ەهذێباس ی ه ەوێ ل ێرەو ل

م ەاڵ ب یین،ه ییکورد یهاتوون و ه ەرەبییەوەزماوى ع ەل ەوترێ د

 ۆیەب ەن،ه ەتیذاپ ییکورد ەىوع ەل ەهگاهەد ەمئ ێضتادائ ەل

 ێکۆڵیىەوەىل ەب ێویضتیپ ڕاصتکردهەوەىپغت ۆ ب

 . ەبێت( دیتمۆلۆژییاهە)ئ

 یچه ییذازماوى کورد ەل ۆهۆلۆژییەکاهیػ،ف یاصا ەکوو    

 ەکاوىهاو  ەرچەهذە: هەهمووه ۆ ب ییە،بوووى ه ەرگیراو و  یاصایەکى

 ۆهۆلۆژییف یاصایەکىو  ەرەبیینع ە( ، کیووطو  یوصف) ەکو 

 ەردووهاتنی ه ەل یتییەبر  ەک ێڕەوکردووە،پ ەرەبییانزماوى ع

 ەک ەوە،وع ەتاىر ەص ەل یەکذا ەدوای/ و /و/ بیـ/ ۆهێمیف

 ەل ەهاواه ەو ئ ەاڵمب ییە،بوووى ه ییذازماوى کورد ەل ەمەئ

 ەک ینرێت،هاب یترى کورد ەىوع ەچىک ەکاردێً،ب ییذاکورد

 ەل ەبەصتم ەکاربهێنرێتەوە،و ب ێب ەهاواه ەو ئ ێوەىهاوع

 ەنهازماوى، ت ەهرێکىژ  ەکو و  ۆهەتیکف یەوىال  ڕووى  ەخضتى

 ەظئاصت ەو و خواصتنی ئ ەرگرتًو  ەک ەڕوویەکە،خضتى ەکو و 

 .ەهرێتداد ەهر ژ  ەب

 ە،بوو ەبەصتمانم ێژیىەوەیەداتو  ەمل ەوەىکورتى: ئ ەب     

 یص یئاصا ەصەر ل ییەزماه ەهرى ژ  یگەرییکار  ەڕووى خضتى

 ڕاصتیذا ەل ەکچوه ەکان،همووه ێىاهەوەىه ەکه ەتەوەیی،ه

 ێتدابنر  ەهر ژ  ەب ەر ه ەکرێ د ێت،ب ەظداه یەک ەگەرئ ەهمووه

 .ێتبکر  ەیر ص ەواوىزماه یاردەیەکىد ەکو و  یػو دواتر 

 یزماو ەل یزماو ەهری ژ  اڵوبووهەوەیب ۆوارەواوی(ه٣-٢)

 :ییذاوورد

 ەمیغەه ۆی خ ێژووی م ێژاییدر  ەب ییوورد یزماو     

 ەو ئ ەالیەنل ۆتەوە،ب ەترصیذار و م ەورەگ ڵىگارییئا ڕووبەڕووی 

و  ەووردصتان بووه یرواری داگ ەه ەردەصتاهەی،ص یللەتەم

 یبەتیػتا ەبوون، ب ۆیانخ ەردەمیص ڕاویو خوهم ەصەاڵتذار د

ووردبوون و پاظ  ێیدراوص ەه ەرەب،فارش و تورن و ع

 ەوە(ـڵذێران)چا ەڕی ع یدوا ەل یػووردصتاه ەبەعياریید

  ەگەڵذابێل ێضتاش یو تائ ەهذص ەرەیپ ەواو ت یاردەیەد ەمئ

( ی)ووردیًدا یزماو ەوڵذراوەه ەه ەیە،ه ەردەوامیب

 .ەپێنرێتبض ەردەصتەص یللەتیم یو زماو ەهاربخرێته

 ڕووبەڕووی  یوورد یزماو ەه ەوەبوو،وترا ئ ێرەتا ئ ەوەیئ     

 یىەوە،بچ ێژوودام ەب ەگەر ئ ەاڵمب ۆتەوە،ب ەرەوید ەتەرێيیخ

و  ەربەصتو ب ڵىگارییئا ەمووه ەو ل یوورد یزماو ەه ەبیىین،د

و   ێسێ بپار  ۆی خ یویەتیتواه ڕێی ەتەهاتووه ەتەراهەیخ

 ەردەمه وردییزماهانو ەه ەوەبووە،ئ ۆوارەهەش یه ێىێتەوە،بم

 یزماو ەوڵیاهذاوەه ەمتر و ه ەهردوو ەیانكض ییوورد یزماو ەب

 ییانزماه یابینیده ە،هردوو یوا ەمەظئ ەواربهێنن،ب ێگاهەب

 ەنهات ەرەصتەواهذاه یدروصتىردن و هاوهاو ەو ل ێتفراوان ب

 ڕەوەهذە ەمئ یػدواتر  ەصتن،بب ییوورد یزماو ەپغت ب

 ەصتەواژەیو د ەوع ەوەه ایدو  ەوەو ه ەبووەه ێژەیدر 

 ەهردوو یوا ەمەظئ یادهردووە،ز  ەهەزماه ۆ ب ەیانوورداه

 ەبێت،ه ۆپاراصتنیو خ ەوەماه یو تواها ەهێزبێتب یاتر ز  ەهەزماه

 .ەرەهییذاد ەتەرێيیخ ەر ه ەمبەر ه ەل

 ەب ییوورد یزماو ۆزدەداه ەدەیص ەل ەوەیپاظ ئ ەاڵمب      

و  ڕۆعيبیران ەوەیئ ۆی ه ەو ب ەرەبیع یزماو یگەرییوار 

 ۆیەب ێىذوویاهە،خو  ەرەبیع ەب ەردەمەص ەو ئ ەراویهووص

 ییوورد یزماو ۆزدەوە،ه ەدەیص ەهجاواویپ ەل ەبیىیند

 ەراویو هووص ەرەبییەوەع یزماو یگەرییوار  ێر ژ  ەهەوێتەد

( ێىذوارو خو  ۆ : )زاهيەنو  ەیوع ۆمەڵێًو ئەوواتیػ

 ۆرفۆلۆژییم یاصایەوی یچه ەمایبى ەصەر ل ەه ەتاعً،داد

 یهاتن ەرەتایص ەنو   ەهرێ د ەه ەهراوە،صاز ه ییوورد یزماو

: ەنو  ەصتەواژەواوید یػدواتر  ێت،بىر  ەیر " صیزماو ەهری "ژ 

 یهاعتن ەب ەصتا.( و )هێغاهگایەنپ ەوەیهرده ەب ەصتا)ه

( ، ه ێًمامەه  ەیوع ە( لەصتا)ه ەصتەواژەید ەو ...تاد

 ێضتاش یتا ئ ەوەداخ ەب ەرگیراوە،و  ەرەبییەوەع ەی)كام(ـ

 ڕۆژاهە یئاخاوتن ەل ەیەه ەوارهێىاویب ێغتاظه ێت،ب ەگەڵذال

 ەهری "ژ  یواتا ڕاصتەوخۆ  ەمەئ ەه یذیاواهیغذا،م ەو چ ل

 ڕێضایو  یاصا یو خواصتن ەرگرتًو  ەچوهى ەگەیەهێت،" دیزماو

 .یاهییەب ێيیزماه

 یزماو یگەرییوار  ڵبووهەوەیو وا ڵصا ەهذیًپاظ چ     

 یزماو ەیمەهەیو ه یگەرییوار  ەب ێضتادائ ەل ەرەبی،ع

 یاصەتێيیص ەو ب یيتەرهێتەوەو ئ ەهىەلۆژیات ڕێی ەل یىگلیزی،ئ

(، یادوه ی تر  یزماهاو ەمووه ەر ص ۆ )بڕێژراودا ۆ پالن ب یزماو

 ۆڤیمر  ەوەتاو ئ یگەرییەوەوار  ەمئ ێر ژ  ەوتۆتەه ییوورد یزماو

 ێماوی)صل ەڵێت( دێماویصل اڵس ی: )پاڵێتب ەوەیئ ی بر  ەوورد ل

 ەڵێت( دڕاصتی ێغاهگای: )پڵێتب ەوەیئ ی بر  ە( و لاڵشپا

وار و  ێمً: )هەنو  ەواویهمووه ەل ەریەن( و هۆوع ڕاصتی)

 ەمئ ەقیز  ەیو ...تاد( همووه ۆڕێىالمو ئار   ێو هازواف ەردارگروپص
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 ەل ەواوی ت ەب ەریىەخ ێضتائ ە، هەنهادروصت ەوارهێىاهەب

 ەواو ت یاردەیەوید ەبێتەو د  ەووتێداد ڕەگ ییذاوورد یزماو

 ، ەهرێ داد یزماو ەهری ژ  ەب  ەهرێ د ەمەئ ڕاصتیذا ەل ەه ۆ،هام

 یىگلیزیانئ یزماو ێسی فر  یيتاهس یص ڕێضای ێڕەوی پ ەچوهى

،  ییەوەوورد یزماو ێچەواهەیپ ەب ەرصەرەتایە،ص ەه ە،هردوو

 (٦٣.)ەروۆتایەص ەه

 :یزماو ەهری ژ  یهاتن ەل ڕێگەگرتً(٥-٢)

و  یگەرییوار  ەه ەرهەوت،د ێغووتراپ ەوەرەواویت ەل ەوو و      

 ەر ه ە،گرهگ ەهذچ ەتەوەه یص یو ئاصا ەتەوەه ۆ زمان ب ییگرهگ

و  ەتەوەیەنه ەمووه ۆ ب یگغت ەزمان ب ییەیگرهگ ەمئ ەبەر ل

 ەصەر و چار  ڕێگەچارە ێویضتەوورد، پ ەتەوەیه ۆ ب یبەتتا ەب

 ێویضتەپ ۆیەب ماوی،ز  ەهری ژ  یهاتن ەهردن ل ڕێگری  ۆب ەبێت،ه

 :ەرب ێتەبگر  ڕێگایاهە ەمئ ەبەصتەم ەمئ ۆ ب ییوورد یزماو

 یان ەرهەهگییف ەزگاید ەزراهذویدروصتىردن و دام .1

وار  ەهجوومەهەئ ەو ئ ەهذامەواویئ ەزمان، ک ەهجومەویئ

 ەزمان كض ڕەوش ی ەصەرل ەهەن،زمان د ەصەر ل

 یاداده اڵتاویو  ۆربەیز  ەل ەوەیئ ەوو ( ، و ٦٤.)ەهەند

و   ێ هو  ەیوع ینیدروصتىردن و داتاع ی وار  ەه ەیە،ه

و  ۆن و ەصتەواژەیو د وعە  ەهذێه ەوارهێىاهەوەیب

 ەهری و ژ  ێگاهەب ەیوع یهاتن ەرامبەر ب ەل ەهارهەوتوو،ه

 .یذازماه

 ەو و وارهردن ل یوورد یزماو یصتاهذاردهردو ەب  .2

 یتر ئ ەبوو،ه یصتاهذارد ێًزماه ەر ه ەچوهى ێىاوەدا،پ

و  ییذازماه ەهری ژ  یهاتن ڕووی  ەب  ێهاب ەهراو  ێىذەه

 ڵزا  ێهاتواو ەرگیراو،و  یاصایو  ەصتەواژەو د ەوع یذیچ

 .ڕۆعتووەواهذاو باو  ڕەصەن ەوع ەصەر ب ێتب

داهاوى  یػپاعاه ی،زماو یاصەتیو ص یزماو یپالو یداهاو .3

 (٦٥.)ییزماوى کورد ەتکردوىخسم ۆ زمان، ب یاصاى

 ەل ەرگێڕانو  یبەتییػتا ەو ب ەرگێڕانو  ەب ییذاگرهگ .4

 (٦٦تر.) یزماهاو ۆ ب ییەوەوورد

 یتڵیو تا ۆ تابل ەب یبەتتا یاصایو  ڕێىمایی ەرهردوید .5

 ەیوەهذیذارەواویپ یەهەال  یەنال  ەل ێىەوان،و عو  ێگەج

 .ەتەوەخيوم

 ەل ەوادیمی،و هائ یهازاوضت ێبیهت یچاپىردو ەل ڕێگەگرتً .6

 یەنال  ەل ەرگێراهەوە،و و  ڵبەهذییو خا ڕێىووش ڕووی 

 .ەزاوەعار  ەمه ەصاویه

 

 

 

 

 ئەهجام

 ەوەخوار  یال  ەهجاماهەیئ ەمب ێژیىەوەیەتو  ەمئ ۆتاییذا،و لە

 :ەعتووەگ

و  ەیەزمان ه ەصەر ل ڕاصتەوخۆی  یگەرییوار  یزماو ەهری .ژ 1

 .ەتەوەیەنه ەر ه یص یئاصا ەر ص ۆ ب ەڕەعەیەه ڕاصتەوخۆظها

و  یيتاهس یص ەرەصتەیه ێوەیع ەل ەرەصتەیەنه ەر .ه2

" یزماو ەهری "ژ  ەب ەوەتر  ێيیزماه ێتەب ێىەوەزماه ەل ۆهەتیىیذاف

 .ەهرێتداد

 یگەرییەواویداهاتوودا وار  ەو ل ەودادادوور م ەل یزماو ەهری .ژ 3

زماهذا صضت و  ەل ۆڕاهەوانگ یخود ەچوهى ەردەهەون،د

 .ەصەرخۆن ل
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 صەرچاوەوان

 :یوورد یزماو بە

 ەر،ماصت ەىزمان، هام ێی(، ملماله٢١١٤) یس.ئازاد عس 1 .1

 .ەولێره ەالخەدیً،ص ۆى زاهک

(، 2019جهابخػ مدمذ ) ەژاڵبرزو و ه ەرزانب ێذئوم .2

 یداهاتوو ەصەر ل یگەرییەواویو وار  یزماو یهاهگیرییج

 ۆڤاری گ ی،وورد یزماو ێرهردویو ف ەتەوەییه یعوهاس 

 ەژمار  ەرمیان،گ ۆی زاهي

 ەمەد(، زمان، و: وامل مد2007) ەمرێ ه ێرهارد.ب3 .3

  ەرەداغی،ك

و  یوورد یزواو یلۆلۆجیای(، ف2008) ۆشحاڵیخ ێهسادیب .4

 ەیچاپخاه ەفوور،ػ ەفاووردصتان، و: مضت ێژووی م

 .ۆنده ی،خاو

 ێوانه ەل یًاد ی(، زماو2013) ەمەدخ یر صاب ەخغانپ .5

 اڵوهراوەیب ێوهەتەوەییذا،ه یەخیو با ەدەبو ئ یًئا

 (.200) ەژمار  ی،وورد ەوادیمیاییئ

زمان،  یاصەتیو ص ەتەوەه ی(، بووو2014جامباز ) یمتار  .6

 .ەولێرهاعم، ه یخاج ەیچاپخاه

و  ەتەوەییه یص ی(،  ئاصا2009) ڕەوعەهذڵ ەلیلج .7

 ەیچاپخاه ێخە،ع ەفاو:  مضت ێودەوڵەتی،ه یضتەمیص

 .ەولێره ەر،هاوص

و  ەواویزماه ەلیلەی(، ص2005) ەزیسع ەمەدمد ێنخوص .8

 ۆ،وار  ەیچاپخاه ەم،دوو یچاپ ی،وورد یزماو ەواویگرفت

 .ێماویصل

 یص یئاصا یژی و صترات یًدا ی(، زماو2013) یذدارا خم .9

 (.200) ەژمار  ی،وورد ەوادیمیاییئ اڵوهراوەیب ەتەوەیی،ه

زمان زماوى  یىۆصایذى(، ج٢١١٧)ەمەدمد ەمیذدارا خ .10

 ەب یبەتژ.تا ەرمیان،گ ۆى زاهک ۆڤارى گ ە،همووه ەب یکورد

 .ۆهفراوطک

 ۆراوجۆریج ێيۆڵیىەوەی(، ل2016) یعواو ڕەفیم .11

 .ەولێره ڕۆعيبیری، ەیچاپخاه ی،زماهىاس 

هاو  ەل ێنی(، زماوى کوردى و عو 2008)یعواو ڕەفیم .12

 .ەولێره یەکەم،چاپى  یهاهذا،ج ەکاوىزماه

 یزماو ەڵگری ه یًدا ی(، زماو2010) ۆظهاوخ ەالمص .13

 (.9) ەژمار  ی،زماهىاس  ۆڤاری گ ەتەوەییە،ه
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کوردى و زماوى  یۆهالیزمى(، هاص٢١١٦) ۆظهاوخ ەالمص .14

 .ەولێره یەکەم،(، چاپى ەواوىزماه ۆبەرهەمى) کییکورد

) ێس صالح خو  .15  ەل یکردنئابوور  ەوضیپی(، پر 2013رصٌو

 ەصتىەوەو ب ەصەاڵتد رىیۆ ت ڕواهگەى ەل ییذازماوى کورد

 .ۆیەک ۆى زاهک ۆرا،دکت ەىهام ۆگرامذا،پر  یًو بچووکتر 

 یص یو ئاصا ەتەوەییه یص ی(، ئاصا2009عمر اخمذ كذور ) .16

 .ەولێره ەر،هاوص ەیچاپخاه ڕاوی،و: ئازاد گ ەوڵەت،د

 یو پالو ەتەوەییه یص ی(، ئاصا2007) ۆفیمواول ت ەیطك .17

 .ەولێرئاراش، ه ەزگایزمان، د

 ۆصەىو پر  ەرهەهگ(، ف2015)ەعیذص ەجیذم ەمەدمد .18

 .ێماوىصل ۆى زاهک ەر،ماصت ەىهام ەلێکضێمبوون،ب

واتاو واتا  ێما،ه ێما(، زاوضتی ه2009)ەخوییم ەمەدمد .19

 .ەمدوو ەرگىب ێکذاهەوە،ل

 ۆى زاهک ەواوى،(، زماه1990)ەتاحف ەعروفم ەمەدمد .20

 .ەولێره ەدیً،صالخ

 ەوڵەتیو د ەتەوایەتی(، ه2003) یبرهاموهتضرات گ .21

 .ێماویصل ەریف،ع ڕەعیذ ەماٌو: ه ەتەوەیی،ه

 ەل  ێ هو  ڕگەزێيی ەنو  یموهراس ی(، د2014) ەلیع ەجاته .22

 .ەولێره یاوی،موهر  ەتەوەییذا،ه یص یئاصا

 یوورد یزماو ێگەیو پ ەرمیف ی(، زماو2017) ەمینهاعم ئ .23

 ەعەپێذاویگ ۆی زاهي ۆڤایگ یهاهیەواهذا،ج ەزماه ێو ه ەل

 (.2) ەژمار  ۆیی،مر 

 ەواوىزماه یتۆکەکاوى(، پ2011)ەمینئ ەر عوم یاور  .24

 .ەولێره یەکەم،(، چاپى ۆمەڵەوتار)ک

 

 :یفارس  یزماو بە

(، هلػ زبان 1389) ەو مدمذ خضً زاد ی مدمذ رضا كمر  .25

 یزبان پژوه یپژوهص  -یعلم ەفصلىام ی،مل یتدر هو 

 (.3) ەالسهرا، صاٌ دوم، عمار  ەداوغگا

 ەب ەتوج یزانم ی(، بررس 1395) ەعبذاملطلب عبذال .26

 یهرد و ازر  یانداوشجو  ینب یو مل یكوم یتهو  ەهایمولف

 یراهبرد یپژوهػ ها ەتهران، فصلىام ەهایدر داوغگا

 (.16) ەصاٌ چهارم، عمار  یاصت،ص

 یتامى ین(، هلػ زبان در تام1385) ی مدمذ رضا كمر  .27

 (.31)ەعمار  ی،داوػ اهتظام ەمجل ی،مل

: ە(، مردم، دولت ها و هراش، ترجم1378بوزان ) ی بار  .28

 تهران. ی،اهتفاع یر ػ یمطالعات راهبرد ەپژوهغىذ

 یو پراهىذگ ی(، زبان هرد1391) یذفواد مدمذ خورع .29

جعفر  -ی خچر  یذ: صعەان، ترجم ەهایلهج یاییجؼراف

 صيىذج. یژ،چاپ دوم، پاه ی،خضر 

 یراوی،ا ییزبانها یخ(، تار 1388) یذیباغ ب ییخضً رضا .30

 تهران، ی،املعارف، بسرگ اصالم ەچاپ دوم، مرهس دائر 

 ەمطالع یجامع برا یافتی(، ره1387) ینمات یهور ج یل .31

 ەفصلىام ی،هصر  یر : كذەترجم یاهە،در خاور م یمل یتامى

ٌ صوم، عمار  ی،مطالعات راهبرد  (.9) ەصا

 یژە: مىەترجم ی،اجتماع یتامى ی(، معما1382) یپل رو .32

 ەصاٌ عغم، عمار  ی،مطالعات راهبرد ەمفصلىا یذهیا،هو 

 صوم.

 ی ها و دعوار  یافتەدر  ی هظر  ی(، تأمل1390) ی هصر  یر كذ .33

مطالعات  ەفصلىام یت،امى یبوزان" در بررس  ی "بار  یها

 چهارم.     ەصاٌ چهاردهم، عمار  ی،راهبرد

خصون،  ەمجل ی،مل یت(، امىت و امى1388مظلوم ) یعل .34

 (.19) ەعمار 

 ی،مل یت(، تدوالت مفهوم امى1380) یری بص یمدمذ عل .35

 (.164-163) ەعمار  ی،اكتصاد -یاس یاطالعات ص ەمجل

 :یىگلیزییزماوى ئ بە

36.  David Crystal(2003), A Dictionary of Linguistics & 

Phonetics, Fifth edition, Blackwell Publishing. 

 .ەرەبىزماوى ع بە  

 ە(، الاهراد واللؼ2013مدفوظ) یذصع یل.عل .37

(، یەالهو  یاصاتو الض یەاللؼو  یالبن یف ە)دراصیاصەوالض

 .یالاول ە، لبىان، طبع یروتب
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 (1نەخشەی )

 
 

ڕەهەندى 

 کۆمەاڵیەتى

 ڕەهەندى

 سەربازی

ڕەهەندی 

 کلتوورى

ڕەهەندى 

 سیاسى

ڕەهەندەکانى ئاسایشى 

 نەتەوەیی

 ئاسایشى نەتەوەیی

 ڕەهەندى

 ئابوورى

)دایک/بۆ زمان

 وەرگیراو(

یاسا 
)وەرگیراو(سینتاکسییەکان  

یاسا 
)وەرگیراو(فۆنۆلۆژییەکان  

ژەهرى 

 زمانى


