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صیاصییەکان عیکردهەوەیان بۆ کراوە .همىهەکان ،لە زماوی

ئیدیەم ،پێىاصەی جۆراوجۆری ،بۆ کراوە و لە ڕواهگەی

ئاخاوتىەوە وەگیراون ،کە بۆ هاو صۆعیال میدیاظ

جیاوزەوە صەیرکراوە ،ئەوەی بۆ ئەم تىیژیىەوەیە گرهگە،

پەڕیىهەتەوە.

صەیرکردهێتی ،لە ڕواهگەی زماهەواهیەوە ،هەر بۆیە ئێمە

لە کۆتاییدا ،ئەهجامە بەدەصتهاتىەکان و کىرتەی

تیغک دەخەیىە صەر ئەو پێىاصاهە و هاوکات لەگەڵ صروعتی

تىێژیىەوەکە ،بە هەردو زماوی ئیىگلیزی و عەرەبی ،لەگەڵ

زماوی ئیدیەمدا دەگىجێن ،وەک:

صەرچاوە بەکارهاتىەکان هىصراون.

_دەربڕیيێکە ،لە دو وعە ،یان زیاتر پێکهاتىە ،کە واتاکەی ،لە
بەعە پێکهێىەرەکاهییەوە پێغبینی هاکرێت ،وادەخىازێ بەهۆی

بەش ی یەکەم

هۆکاری صیماهتیکییەوە بەش ی خۆی ،لە دەروازەی فەرهەهگدا

 :١_١سەرەتا

هەبێت ،زۆر بەیان ،لە پرۆصە صیيتاکضییەکاهدا بەعداری

ئیدیەم ڕۆڵێکی گرهگ ،لە زمان و کردەی گەیاهدن و

دەکەن)Trask:1993:132( .

دەوڵەمەهدکردوی فەرهەهگی زماهدا دەبیيێت ،بەتایبەتی لە

_ ئیدیەم(( ،بریتییە ،لەو تێکەڵی و تێکچڕژاهەی ،کە ئاصایی

کردەی گەیاهدن و زمان ،لە بەکارهێىاهدا زیاتر دەردەکەوێت،

دوو وعە یان زیاتر پێکی دێنن ،ئەو واتایەی ،کە دێتە کایەوە

هەمى کات و بارودۆخێکیػ کاریگەری ،لە صەر زمان و

(لە ئەهجامی ئەو تێکەڵی یەوە) لە واتای کەرتەکاهەوە یان لە

داهەکاوی هەیە ،ئیدیەمیػ ،لەم یاصایە بەدەرهییە ،بۆیە ئەم

پەیىەهدی ڕێسماوی ئەم کەرتاهەوە پێػ بینی هاکرێت)) ( .محمد

بەعەمان ،بۆ پێىاصەی ئیدیەم و جۆرەکاوی و صیماکاوی

معروف فتاح :٭ٯٰ :٨ٯ٭) ئەم پێىاصەیە جەخت لەوە

جیاکردهەوەی و تایبەتییەکاوی و هۆکاری صەرهەلداوی ئیدیەم

دەکاتەوە ،کە ئیدیەم ،لە ڕوی فۆرمەوە فرە کەرتە و

تەرخاهکردوە ،کە دەکرێت وەک یەکە زماهییەکاوی دیکە

واتاکەش ی لە واتای کەرتە پێکهێىەرەکاهییەوە پێغبینی هاکرێت.

لێیبڕواهین.
لە چىارچێىەی تیۆری ڕێسماوی بەرهەمهێىان و گىێساهەوەدا،

کاتێک صەیری هەر دو پێىاصەکە دەکەیً و لێکیان

(صیفەتێکی بىەڕەتی ئیدیەم واتای تەواویەتی ،بە عێىەیەکی

دەدەیىەوە ،ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت ،کە دو مەرج هەیە،

گغتی ،واتای هەر ڕصتەیەکە کە کغاوی ،یان فراواهیی

بۆئەوەی داهەیەکی زماوی ،بە ئیدیەم دابنرێت

لە

ئیدیەمی لە خۆگرتبێت ،ئەمەظ ئەرکی پێکهێىەری واتایی

داهەزماهییەکاوی تر جیابکرێتەوە ،ئەم دو مەرج و بىەمایەظ،

پارچە ڕێسماهییە صەرەتاییەکاوی ئیدیەم هییە)( .عێالن عىمەر

لە لێکۆڵیىەوەکەی محمد معروف فتاح دیاریکراوە و بەبىەما

حضەیً ،٩٠٠ٰ ،ٯ ،)٨ئەم تىێژیىەوەیە ئەم تیۆرە ،لە

وەرگیراون:

لێکداهەوە و عیکردهەوەی ئیدیەمەکاهدا ،بە بىەما دەگریت.

 _٨ئیدیەم ،لە ڕوی ڕۆهاهەوە هاصادەیە ،بە واتای ئەوەی لە

و

ڕوی ڕێسماهەوە ،لە دو کەرت یان زیاتر پێکدێت.
 :٢-١پێناسەی ئیدیەم

 _٩ئیدیەم ،بە پێی ئەم پێىاصاهە ،بێ هاوتایە ،بەواتای ئەوەی

زمان بەوە هاصراوە ،کە تەنها یەک عێىازی بەکارهێىاوی هییە،

واتای ئیدیەم ،لە ڕۆهاوی ڕێسماوی و ڕۆهاوی واتایی کەرتەکاهەوە

بەڵکى لە کۆمەڵێک عێىازی وەک زماوی ئاصایی ،زماوی

هایەت ،بە واتایەکی دی واتای ئیدیەم ،تا ئەهدازەیەکی زۆر

خىازەیی و زماوی جەصتە و زماوی عاراوە و ...تاد پێکهاتىە.

پەیىەصتی واتای کەرتە پێکهێىەرەکاوی هییە و لە واتای داهە

یەکێک لەو ڕێگایاهەی یان ئەو کەرەصتە چڕ و پڕ واتایاهەی ،کە

پێکهێىەرەکاهییەوە ،واتای ئیدیەمەکە هادۆزرێتەوە .فەتاح مامە

پەهای بۆ دەبات و لە ئاخاوتىدا بەکاریاهدەهێىێت ئیدیەمە.

کەرتە پێکهێىەرەکاوی بە زڕداهەی واتاصازی داهاوە( .فەتاح

(زبێر عەلی مارف)٩٨ ،٩٠٨٩ ،

مامە عەلی ،ٯٰٰ ،٨ٯ.)٪

Page 83

Journal of the University of Garmian 8 (1), 2021

ئەم دو بىەما و مەرجە تەواو هەڵقىاڵو وهەڵهێىجراوی

هەهگاوی دوەم بەدەوروبەر و زاهیاری دهیاییەوە دەیبەصتێتەوە،

لێکداهەوەی زماهەواهیی ئیدیەمً ،کە دەتىاهرێت ،ڕۆهان و

ڕاصتەوخۆ  ،لە واتاکەی دەگات و لیڵی واتایی هامىێت.

واتای ئیدیەمیان پێ بىاصرێتەوە و پێیان لێکبدرێتەوە.
بڕواهە ،ئەم دەربڕیىاهەی خىارەوە و بەراوردکردهیان ،بەو دو

 :3-1ڕۆنانی ئیدیەم

بىەمایە ،لە دوەمیاهدا ،بە ئیدیەم داهاهرێً ،چىهکە مەرجی

هەر چەهدە ،ئیدیەم داهەیەکی واتاییە و مرۆڤ ،لە کردەی

دوەمیان تێدا هییە:

ئاخاوتً و گەیاهدهدا ،زیاتر واتاکەی بەالوە گرهگە و هەر بەو

_٨

جۆرەظ بەکاردێىێت ،بەاڵم وەک هەر داهەیەکی تری زمان

ا :مرۆڤی دو ڕوم خۆظ هاوێت ( .بەپێی بارودۆخ قضەدەکات )

خاوەوی ڕۆهان و پێکهاتنی خۆیەتی ،بەاڵم ئەم ڕۆهاهە

ب :کەصێکی بەدەصتە ( .دەصەاڵتدارە ،دەصت ڕۆیىە )

جیاوازاهەی ئیدیۆم ،بۆ زماهەوان و تێڕواهینی زماهەواوی گرهگە،
بەپێچەواهەوە ئیدیەم هەمیغە وەک داهەیەکی یەکگرتى و

:٩

یەک قاڵب بەکاردێت ،زماهەواهەکان ،بە مەبەصتی خضتىەڕوی

ا :ئاوێىەیەکی دو ڕوە.

ڕۆهان و پێکهاتنی ئیدیەم ،لە ڕواهگەی ئیدیەم خۆیەوە ،چەهد

ب :بەدەصت کاڵوەکەی چنی.

چەعيێکیان خضتۆتە ڕو ،کە ئەماهەن:

( بە مەکەیىە ها )

بەم پێیە ،هەر دەربڕیيێکی زماوی ئەم دو مەرجەی تێدابێت ،بە

یەکەم :ئیدیۆم ،لە عێىەی وعەی لێکدراودا

ئیدیەم دادەهرێت ،هەر دەربرێيێکی زماهیػ یەکێک ،لەم دو

ئەم ئیدیەماهە هەمان پێکهاتنی وعەی لێکدراویان هەیە و

مەرجەی تێدا هەبێت ،ئیدیەم هییە و داهەیەکی تری زماهە.

یاصاکاوی دروصتبىوی وعەی لێکدراو ،لە زماوی کىردیدا،

هەر چەهدە ،زماهەواهان پێىاهەیەکی تریان ،بۆ هاصیىەوە

بەصەریاهدا پەیڕەودەکرێت و بەهەمان یاصا دروصتبىن ،وەک:

وجیاککردهەوەی ئیدیەم داهاوە ،ئەو یػ (تىاهای

دو زمان

چەواعەکردهە) واتە تێگەیغتن لێیان ئاصان هییە ،صەرباری

بەیاصای :ژمارە  +هاو

ئەوەی خىیىەر یان گىێگر ،بە واتای کەرتە پێکهێىەرەکاهیغیان

وەک ،وعەی لێکدراوی  :هەزار مێرد

ئاعىایە ( .عیالن عىمەر حضەیەن) ٩٩ :٩٠٠ٰ :
بەبۆچىوی ئێمە ،ئەم مەرجەظ  ،وەک لێڵی واتایی ،هەر لە

دڵپاک

چیىەی مەرجی دوەمدایە ،بەو پێیەی پەیىەهدی ،بەالیەوی

بەیاصای:

واتاییەوە

هەیە،

بەوەی

واتای

ئیدیەم،

لەواتای

هاو  +ئاوەڵىاو

وەک وعەی لێکدراوی :بااڵ  +بەرز

کەرتەپێکهێىەرەکاهیەوە هایەت ،بەم هۆیەظ هاڕووی واتایی و دو

...... ........

واتایی و صەرلێغێىاهدن الی وەرگر دروصت دەکات ،بەاڵم

وعە و ئیدیەم ،بەتایبەتی وعەی صادەی یەک مۆرفێمی،

کاتێک ئیدیەمەکە ،بەدەوروبەر و زاهیارییە دهیاییەکاهەوە

لەوەعدا لە یەکتری دەچً ،کە هەردوکیان پەیىەهدی هێىان

دەبەصتێتەوە ،ئەوصا لە واتای ئیدیەمەکە تێدەگات و

فۆرم و واتاکاهییان پەیىەهدییەکی ،لە خۆوەیە و دەصتىر

بەیاصاوی ،لە ڕۆهاوی تری زماوی جیادەکاتەوە.

بەدەرە ،پەیىەهدی لە خۆوە وە ،واتە پەیىەهدی لۆجیکی و

وەک:

یاصایی ،لە هیىان فۆرم و واتا یان هاو و هاولێنراودا هییە و

_ دەصتی لێ بغۆ ( .هایبیىتەوە ،بەکەڵک هایەت ،کارەکەهاکات

رێککەوتنی کۆمەاڵیەتی ،لە صەرە.

)

هەمان ئەم پەیىەهدی و تایبەتییە ،کە خاڵی هاوکۆیی هێىان

وەرگر ،کاتێک صەرەتا ئەم ئیدیەمە وەردەگرێت یان

ئیدیەم و وعەی یەک مۆرفیمی یان مۆرفێمە صەربەخۆکاوی

دەیخىێىێتەوە،وەک واتایەکی ئاصایی وەردەگیرێت ،بەاڵم

زماهە ،ئەوەی لێهەڵدەهێىجرێت ،کە هەر دوکایً ،لەوە زیاتر،
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بۆ داهەی وردتر ،بەهەمان فۆرم و واتاوە بچىکىاکرێىەوە،

ئاصایی ،لە ڕوی تێۆرییەوە ،هەر هاوێک واتای کات بگەیەهێت،

وەک:

دەتىاهرێت ،لە بری دابنرێت(،ب گىێرەی پهیىههدی

_ دار ،عار ...

صیيتاگماتیكی) یان داهەی زماوی تر بخسێنرێتە هێىان کەرتە

پەیىەهدی هێىان فۆرم و واتا پەیىەهدییەکی و لە خۆوەیە ،و

پێکهێىەرەکاهییەوە ،بەمجۆرە:

هاچێتە ژێرباری دەصتىرێکی دیاریکراوەوە .بەهەمان عێىەظ،

_ لە پێرێىە ،لە پارەوە ....

واتای ئیدیەمی (لە گىێی گادا هىصتىە) کە دەکاتە ( بێ ئاگا )

_ لە دوێنی بەیاهییەوە ...

هیچ پەیىەهدی ،بە واتای تاک تاکی کەرتە پێکهێىەرەکاهییەوە

_ لە دوێنێ بەیاوی زوەوە ..

هییە و واتایەکی هەیە ،کە ڕێککەوتنی کۆمەاڵیەتی لەصەرە و

بەاڵم فرێسی ئیدیەمی یان ڕێگە ،بەداهەی تر هادات ،خۆیان

دەصتىر بەدەرە.

بخسێيىە هێىان کەرەتەکاوی ئیدیەمەکەوە ،یان زۆر صىىردارە و

خاڵێکی تری هاوبەش ی هێىان ئیدیەم و وعەی یەک مۆرفێمی ،

ڕەها هییە ،وەک:

ئەوەیە هەردوکیان خاوەوی ڕۆهاهێکی چەصپاون و بىاری

_ چىگ لەصەر عان

هەڵىەعان و لێکترازان هادەن ،بەمەرجێک هەمان واتا

رێگەی هیچ داهەیەکی تری زماوی هادات ،هە بخسێتە هێىان

پارێسراوبێت ،لە ئەگەری هەر ترازان و هەڵىەعاهدهەوەیەکدا،

کەرتەکاهییەوە ،هە ئاڵىگۆڕیص ی پێبکرێت ،لە هەر بارێکدا،

واتای وعەکە یان ئیدیەمەکە تێکدەچێت.

ڕوبدات ،واتا و مەبەصتی ئیدیەمەکە تێکدەچێت و لە

لەالیەکی تریغەوە ،وەک چۆن هەهدێ فرێس ڕێگە هادەن هیچ

ئیدیەمی دەکەوێت ،وەک:

کەرتێکی تر بخسێتە هێىان داهە پێکهێىەرەکاهییەوە ،وەک :

_ چىگ لەصەر ڕان

_ خۆعتر هاتىاهین بڵێین :خۆظ هە تر

_ چىگ زۆر لەصەر عان

بەهەمان عێىە ئیدیەمیػ ،بەگغتی بىاری ئەوە هادەن،

بەاڵم ئیدیەمێکی وەک ( عىڵی لێ هەڵکێغاوە ) دەتىاهرێت،

کەرتی تر بخسێتە هێىان داهە پێکهێىەرەکاوی ئیدیۆمەکەوە،

جێىاوی لكاوی ( _ ی ) کەس ی صێیەمی تاک ،بە هەمى

وەک:

جێىاوەلکاوەکاوی تری کۆمەڵەی ( م _ مان ) بگۆڕدرێت ،بەبێ

_ کىهە با هاتىاهیین بڵێین :کىهە زۆر با یان کىهە ڕەعەبا .

ئەوەی ڕۆهان و واتای ئیدیەمەکە تێکبچێت ،بەمجۆرە:

دوەم :ئیدیەم ،لە عێىەی فرێسدا

_ عىڵم لێ هەڵکێغاوە _ عىڵمان لی هەڵکێغاوە

هەر چەهدە ،ئیدیەم فۆرمێکی چەصپاوی هەیە ،بەاڵم وەک

_ عىڵت لێ هەڵکێغاوە _ عىڵتان لێ هەلكێغاوە

داهەیەکی زمان دەتىاهرێت ،عێىەی دروصتبىوی ،بەراورد ،بە

_ عىڵی لێ هەڵکێغاوە_ عىڵیان لێ هەڵکێغاوە

داهەکاوی تری زمان دیاریبکرێت ،جۆری دومی ئیدیەم

 _٩فرێسی ئاصایی زاهایری کۆن و هىێ یان باش و خىاش

ئەواهەن ،کە لە عێىەی فرێسدان ،بەاڵم لە چەهد خاڵێکدا ،لە

ئاصۆیی دابەظ دەبً و هەر داهەیەکی پێکهێىەری فرێسەکە

ڕۆهاوی فرێسی ئاصایی جیاوازن،بەمجۆرە:

واتای صەربەخۆی خۆی هەیە و دەیپارێسن و داهە ،لە دوای

 _٨فرێسی ئاصایی رێگە ،بە داهەی زماوی تر دەدات ،بچێتە

داهە زاهیاری هىێ و صەربار  ،بۆ

هێىان کەرتە پێکهێىەرەکاهییەوە ،یان ئاڵىگۆڕ ،بە کەرتەکاوی

زاهیارییە کۆهەکان صەربار دەکەن و وەرگر صات دوای صات

بکرێت ،بەبێ ئەوەی واتا و دارعتنی فرێسەکە تێکبچیت،

چاوەڕێی زاهیاری زیاتر دەکات ،تا بە کۆتایی دەگات ،وەک:

بەپێچەواهەوە فرێسی ئیدیەمی ،ئەگەر بىاری ئەوەظ بدات،

_ ئەم عارە جىان و قەعەهگ و خاوێً و  ،......کەچی پڕ

داهەی دی بچێتە هێىان کەرتە پێکهێىەرەکاهییەوە ،ئەوا زۆر

ئاعىبە .له واقیعدا ڕصتهی لهو جۆره بهو ژماره زۆرهی

صىىردارەو ڕەها هییە ،وەک:

وهصفكردههوه هالۆژیكییه ،بەاڵم لە بەرهەمی ئەدەبی و

_ لە دوێيێىە

بەتایبەتی لە ڕۆمان و چیرۆکدا بەرچاودەکەون.
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بەاڵم فرێسی ئیدیەمی بەو جۆرە هییە و داهە پیکهێىەرەکاوی

جۆرێکی تری ئیدیەم ،بەپێی فۆرم و قاڵبی داڕعتەیی ( ڕصتەی

دەصتبەرداری واتای بىجی و زاهیارری هەڵگیراوی خۆیان بىن و

ئیدیەم ) یە ،وەک ڕصتەیەکی ئاصایی زماوی کىردی ڕۆهان و

کۆی کەرتەکاوی ئیدیۆمەکە پێکەوە بىهەتە خاوەوی واتایەکی

صەری رێسماوی خۆی هەیە ،کە ئاصایی ،لە ڕصتەی کىردیدا

هىێ ،کە بەصەر هەمىیاهدا،وەک یەک دابەظ بىە ،وەرگر

کردار ،ئەو ئەرکە دەبیيێت.

ئەو ئیدیەماهەش ی ،لە فۆرمی

چاوەڕێی زاهیاری هىێ هاکات ،بەڵکى چاوەڕێ دەکات ،تا دوا

ڕصتەدا دەردەکەون ،بە هەمان عیىەی کردار صەری ڕێسماوی

کەرتی ئیدیەمەکە ،تا واتای ئیدیەمەکە دازاهێت.

ڕصتە ئیدیەمییەکە پێکدێىیت ،لە هەهدێ باردا و لەصىىرێکی

 _٪تایبەتییەکی تری فرێسی ئیدیەمی ئەوەیە ،کە کەرتەکاوی

داخراودا ،زماوی کىردی بىاری ئەوە دەدات (پاظ وپێغکردوی

تێکچڕژاون و زۆر پێکەوە هاتىن و بەکارهاتىن ،بۆیە هەمى

کەرەصتە و زیادکردن و کرتاهدن  )...بەصەریدا ،جێبەجێبکرێً

کىردی زماهێک کاتێک گىێی ،لە کەرتی یەکەمی فرێسێکی

و لە زۆر ئیدیەمەکاهیغدا ،ئەو بىارە هادەن و قاڵبێکی چەصپاو

ئیدیەمی دەبێت ،دەتىاهێت ،کەرتەکاوی تری بڵێت و تەوای

و جێگیر هەیە .بۆهمىهە:

بکات .وەک ( چاوبەصتی لێ کرد ،چىە دیجیتاڵەوە ) ...

_ لەصەگ صىاڵ دەکات.

بەپێچەواهەوە فرێسی ئاصایی ،چىهکە صىىری کراوەیە و زۆر

ئەم ئیدیەمە جێگیرە و بىاری یاصاکاوی صیيتاکس ی کىردی

داهەی زماوی دەتىاهً ،بخسێىە هاو کەرتەکاوی فرێسەکەوە ،بۆیە

هادات ،بەصەریدا جێبەجێبکرێً ،هاتىاهینن ،ئاڵىگۆڕ ،لە داهە

گىێگر پێغبینی هاکات و هاتىاهێت،کەرتەکاوی فرێسەکە

پێکهێىەرەکاهیدا بکەیً ،بۆ همىهە هیچ یەکێک ،لەم

تەواوبکات ،وەک:

ئاڵىگۆڕاهە ،لە زماوی کىردیدا هاگىهجێن:

_ بۆ  ...دەتىاهرێت ،صەدان وعە لێرەدا ،دەربکەون ،بۆ

_ لە گىرگ صىاڵ دەکات.

ماڵەوە ،دەرەوە ،هاوەوە .....

_ لە کەمتیار صىاڵ دەکات.

 _٫یەکێتی واتایی ،لە هێىان کەرتەکاوی ئیدیەمدا هەیە و

_ لە عێر صىاڵ دەکات .

بەهەمىیان واتای ئیدیەمەکە تەواودەکەن ،وەک

_ .......................

_ کىن ،لە جەرگیا هییە.

بەالم هەهدێک ئیدیەمی تر ،تاڕادەیەک جێگیرهین

لەم تایبەتییەدا ،ئیدیەم ،لە عیعری کالصیکی دەچێت ،کە

ولەصىىرێکی تەصکدا بىاری هەهدێ یاصای صیيتاکس ی کىردی

یەکێتی بابەت و واتا ،لە هێىان دێڕەکاوی عیعرەکەدا هەیە و

دەدەن ،تێایاهدا پەیڕەوبکرێت ،وەک:

هەمى عیعرەکە پێکەوە تا دوا دێڕ واتاکە تەواودەکەن.

_ زۆری تێگىش ی.

بەاڵم فرێسی ئاصایی بەو جۆرە هییە و یەکێتی واتایی ،لە هیىان

_ زۆرم تێگىش ی .

کەرتە پێکهێىەرەکاهیدا هییە ،بۆیە دهتىاهین بەئاصاوی و بەپێی

بۆزاهیاری زیاتر ،بڕواهە ( محمد معروف فتاح :٭ٯٰ٠ :٨ٯ،

بارودۆخ و دەروبەری قضەکردن و زاهیاری زیاتر کەرتەکاوی

عیالن عىمەر حضەیً)ٰ٨ :٩٠٠ٰ :

ئاڵىگۆڕ بکەیً و دەصتکارییان بکەیً ،وەک:
(بە خاوی هاتە هاو هۆڵەکەوە)

 :4-1تایبەتیەکانی ئیدیەم

_ بە خێرایی هاتە هاو هۆڵەکەوە

ئیدیەم ،وەک داهەیەکی زماوی ،کە بەعێىەیەکی ئامادە

_ بە تەقڵە هاتە هاو هۆڵەکەوە

وقاڵبجێگیر هەیە و خۆی دەهىێىێت و لە کردەی گەیاهدن و

_ بە ڕاکردن هاتە هاو هۆڵەکەوە

زیاتریػ زماوی ئاخاوتنی ڕۆژاهەدا بەکاردێت ،بەمەبەصتی

_ بە پاصکیل هاتە هاو هۆڵەکەوە

زۆرتریً واتا و مەبەصت ،بەکەمتریً کەرەصتەی زماوی و بۆ

_ .............................

گەیاهدوی واتای پراگماتیکی ،ئەم داهە زماهییە ،خاوەوی چەهد

صێیەم :ئیدیەم ،لە عێىەی ڕصتەدا

تایبەتییەکە ،بەمجۆرە:
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 _٨واتای ئیدیەم ،لە واتای کۆی کەرەتە پێکهێىەرەکاوی

بەکارهێىەراوی زماهەکەوە ،زماهەواهان پێیاهىایە ئیدیەم لە

گەورەترە ،ئەو واتایەی ئیدیۆمەکە دەیدات ،زۆر زیاتر ،لەو

فەرهەهگی ئاوەزیدا تۆماردەبێت ،بەو پێیەی لە هەمى

واتایەی ،کە هەر کەرتێکی پێکهێىەری ئیدیەم دەیدات،

زماهەکاهدا ئیدیەم هەیە و وەک داهەیەکی ئامادەکراو لە

جیاوازە ،لەو واتایەی ،کە کەرتە پێکهێىەرەکاوی ،بە جیا و بە

مێغکدا هەڵدەگیرێت و هەوە دوای هەوە بەکاریدەهێنن ،بڕواهە

دابڕاوی دوور ،لە قاڵبی جێگیری ئیدیەمەکە هەیەتی ،ئەم

(زبێر عەلی مارف ،)٪٩ ،٩٠٨٩ ،وەک:

دورکەوتىەوە واتاییەی هێىان واتای فەرهەهگی کەرتە

_ دهیا پێچی مێزەرێکە.

پێکهێىەرەکان و واتای ئیدیەمەکەدا ،پلەی ئیدیەمی دەداتێ و

_ وریابە ئاگات لەو پێچەبێت.

جیاوازە لەوە کە لە میتافۆڕدا هەیە و تا ڕادەیەک واتاکاهییان

یەکەمیان ئیدیەمە و واتای خىازراوی کەرتەکاوی زاڵبىە و

لێکەوە هسیکە .وەک:

چىتە هاو بەکارهێىەراوی زماهەکەوە ،دوەمیان ڕصتەیەکی

_ کەوڵە کۆن ( کەصێکی پیری پەککەوتە )

ئاصاییە و بەواتای پیتی و فەرهەهگی بەکارهاتىە.

بە وردبىهەوە ،لە واتای بىجی هەر داهەیەکی پێکهێىەری ئەو
ئیدیەمە (کەوڵ :پێضت) (کۆن :دژی هىێ) بەاڵم هەر دو کەرتە

 :5-1چۆنییەتی پەیدابونی ئیدیەم

پێکهێىەرەکە وازیان ،لەواتا بىجییەکەی خۆیان هێىاوە و واتای

بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و صیاس ی و  ،....ڕۆڵیان هەیە ،لە

هىێیان بۆ پەیدابىە ،ئاصایی مرۆڤ ،لە ژیاوی ڕۆژاهەدا ،کەوڵ

هەڵبژاردوی عێىاز و کەرەصتەکاوی وتً و هىصین ،هەر ئەم

بۆ مرۆڤ بەکارهایەهێت ،زیاتر بۆ ئاژەڵ بەکاردێت ،بەاڵم لەم

بارودۆخەظ زەمیىەی صەرهەڵدان و لەدایکبىوی پێکهاتەی

ئیدیەمەدا  ،پلەیەک ،لە واتای فەرهەهگی دورکەوتىوەتەوە و

زماوی هىێ ،وەک ئیدیەم (ئیدیەم ،ئاوێىەی ڕووی کۆمەڵە ،بە

بىەتە خاوەوی واتای (مرۆڤ) کۆی ئیدیەمەکەظ واتای

باری چاک و خراپییەوە ،لە ڕوی کغتىکاڵ و پیغەصازیی و

مرۆڤێکی پیری پەککەوتە.

ڕامیاری و زاوضت و بیروباوەڕ و ئایً و ئەفضاهە و مێژوو گەلێک

ئەم تایبەتیەی ئیدیەم  ،وەک پێغتریص ی باصمان کرد ،لەگەڵ

ڕووی دیکەوە ،لەگەڵ پەهدی پێغیىان و خىازە و لێکچىاهدهە

وعەی یەک مۆرفیمیدا خاڵی هاوکۆییان ،بۆ دروصت دەکات و

فۆلکلۆرییەکاهدا و پێزەوتەدا خغڵی ڕازاهدهەوەی زماوی کىردیً

هەر دوکیان دەکاتە دو داهەی ئامادەکراوی زماوی ،کە لە

) (جەالل مەحمىد : ٩٠٨٩ :ٯ )٨کەواتە بارودۆخی صیاس ی

فەرهەهگدا تۆمار بکرێً ودەروازەی فەهەهگیان بدرێتێ  ،هەر

کاریگەری ،لە صەر دروصتبىوی قضەی واتا عاراوە هەیە ،کە

دوکیغیان واتاکاهیان لێڵ و دەصتىر بەدەرن.

ئیدیۆم بەتەواوی ،لە و دەربڕیىە زماهیاهەیە ،کە واتاکەی ،لە

 _٩ئیدیەم صەرکەعە و کەمتر خۆی دەدات ،بەدەصت

واتای کەرتە پێکهێىەرەکاهییەوە هایەت و واتای تری ،بۆ

گۆڕان و یاصاکاوی صیيتاکس ی زماوی کىردییەوە ،هەر ئەم

دروصت دەبێت .بارودۆخی صیاس ی و مامەڵەی دەصەاڵت،

صرکی و صەرکەعییەی بىەتە هۆی ئەوەی ،کە لێکۆڵیىەوە و

لەگەڵ خەڵک و ڕەخىە ڕۆڵی صەرەکییان هەیە ،لەوەی مرۆڤ

تىێژیىەوە ،لە کۆهدا لەبارەیەوە ئاصان هەبێت .یاصا

کردەی ڕاصتەوخۆ یان هاڕاصتەوخۆ ،لەکاتی ئاخاوتً و

صیيتاکضیەکاوی زماوی کىردی ،وەک (کرتاهدن و بەصتن،

هىصیىدا بەکاربێيێت،ئەمە دەبێتە هۆی صەرهەڵداوی ئیدیەم،

ئاخىیین ،پاظ و پێشخضتن) بۆ زاهیاری زیاتر بڕواهە ( محمد

واتە زۆر جار ،بەهاچاری بەکارهێىاوی ئیدیەم هەڵدەبژێریت و

معروف فتاح :٭ٯٰ٠ :٨ٯ)

هەهدێک جاریػ خۆت هاتەوێت ،بەمجۆرە ئیدیەم

 _٪ئیدیەم  ،وەک قاڵبێکی ئامادە و خاوەوی واتای ،لەخۆوە و

(کۆمەکتدەکات ،کە ڕای خۆت بەرامبەر عتێک ،هاحەزێک

دەصتىربەدەر ،بە تێپەڕبىوی کات بەهۆی بەکارهێىاوی واتای

دەرببڕێت ،لە کاتێکدا ،کە تۆ هەتەوێت ڕەپ و ڕاصت بیڵێییت

هافەرهەهگی کەرتە پێکهێىەرەکاوی واتای فەرهەهگی دەکەوێتە

صا لەبەر هەر هۆیەک بێت) (جەالل مەحمىد : ٩٠٨٩ :ٮ)٨

ژێرە و واتا خىازراوەکەی برەو پەیدا دەکات و دەچێتە هاو

ئەو ئیدیەماهەی ،لەم تىێژیىەوەیەدا بەکارهاتىن و لەڕواهگەی
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زماهەواهییەوە عیکراوهەتەوە ،صەرجەمیان ئەو ئیدیەماهەن،

وەک ،چۆن ئیدیەم و پەهدی پیغیىان خاڵی لێکچىهیان هەیە،

کە بەهۆی بارودۆخی صیاصییەوە پەیدابىن.

بەو جۆرەظ جیاوزییغیان هەیە ،کە دەتىاهیین ،لە خىارەوە
بیىاهىصین:

٭_ :٨ئیدیەم وپەهدی پێغیىان

 _٨خاڵێکی دیار و جیاوازی هێىان ئیدیەم و پەهدی پێغیىان

ئیدیەم و پەهدی پێغیىان ،وەک دو کەرەصتەی ئامادەی

ئەوەیە ،کە ئیدیۆم زیاتر بابەتێکی زماهییە و لە ڕواهگەی

هاوزمان ،لە کردەی بەکارهێىان و ژیاوی ڕۆژاهەی خەڵکدا ،ڕۆڵی

زماهەوە صەیری دەکرێت و لێکۆڵیىەوەی ،لە بارەوە کراوە ،هەر

بەرچاو و گرهگ دەبینن ،بەجۆرێک هەهدێک جار ئاصتی داهایی

چی پەهدی پێغیىاهە بەعێکی ئەدەبی فۆلکلۆرە .بەاڵم

و زماهپاراوی و قضەزاوی ئاخێىەری پێ دەپێىرێت ،زۆر جاریػ،

(پەهدەکان ڕصتەی تەواون و زۆرجار لە ئیدییەمەکان

بۆ خۆجیاکردهەوە و لەوی دی بەکاردێت ،بەجۆرێک

چەقبەصتىترن( ).بێضتىن حەصەن ئەحمەد ،٩٠٨٩ ،ٯٮ)

قضەکەر ،لە بری ڕیسکردوی چەهد ڕصتە و داهەیەکی زماوی ،بۆ

 _٩پەهدی پێغیىان دەتىاهرێت ،لە فۆرم و قاڵبی عیعردا

گەیاهدوی مەبەصت و بیری مێغکی ،بە کىرتی وپىختی لەڕێی

دابرێژرێت و کێػ و صەروای بۆ دابنرێت ،وەک ئەوەی

پەهد و ئیدیەمەوە مەبەصتەکەی دەگەیەهێت.

پیرەمێردی عاعیر کردویەتی و بۆ فیرکردن و ئامۆژگاری

ئەم دو کەرەصتە ئامادەکراوەی زمان خاڵی لێکچىن و جیاوازی

بەکاردێت ،وەک:

و پەیىەهدیان پێکەوە هەیە و دەچڕژێىە هاو یەکەوە ،بەمجۆرە:

لە دوری صیاصەت خۆت مەخەرە بەهد
ڕێىی قەواڵەی پێ بىو ،پێضتیان کەهد (پیرەمێرد ،ٮ ،٩٠٠ٮ)

 :٦-١خاڵی لێکچون و جیاوازی نێوان ئیدیەم و پەندی

ئەم پەهدە ،ئامۆژگارییە بۆ ئەوەی مرۆڤ بۆ هەر ڕوداو و

پێشینان

پێغهاتێک خاوەوی صیاصەت و دهیابینی خۆی بێت ،و دەصت

ئەلف (آ) /خاڵی لێکچونییان

بەتاڵ هەبێت ،وەک ڕێىی کە بەڵگەش ی پێبى ،کەچی صسایاهدا.

دەکرێت ،خاڵی لێکچىوی هێىان ئیدیەم و پەهدی پێغیىان،
بەمغێىەیە بخەیىەڕو:

 _٪لە ڕوی فۆرم و پێکهاتىەوە ،پەهدی پێغیىان صەرجەمیان،

 _٨هەر دوکیان ،بە ئامادەکراوی و لەقاڵبدراوی ،لە زماهدا

لە ڕصتەیەک یان زیاتر پێکهاتىن ،بەاڵم ئیدیەم ،لە قاڵبی (

هەن و بەکاردێً.

وعەی لێکدراو ،فرێس ،ڕصتە ) دا دەبینرێً و لە زماهدا هەن.

 _٩ئیدیەم و پەهدی پێغیىان هەردوکیان ،بەکەرەصتەی کەمی

وەک ،خضتماهە ڕو ،ئیدیەم و پەهدی پێغیىان ،لەالیەکەوە

زماوی واتا و مەبەصتێکی زیاتر ،لەواتای داهە پیکهێىەرەکاهیان

جیاوازن و لەیەکتری دوردەکەوەهەوە ،لە الیەکی تریغەوە

دەگەیەهً.

دەچىەهاو یەک و خاڵی هاوکۆییان هەیە .ئەم تىێژیىەوەیە ،بۆ

 _٪هەر دو داهە زماهییەکە ،دەتىاهرێت ،وەک ئابىری و

عیکردهەوەی ئیدیەمی صیاس ی تەرخاهکراوە.

دەصتگرتىەوە ،لە زمان و گێڕاهەوەی وزە ،بۆ مرۆڤ ،لە کاتی
کردەی گەیاهدهدا ،دابنرێً.

بەش ی دوەم :شیکردنەوەی ئیدیەم لە ڕوانگەی سیمانتیک و

 _٫ئیدیەم و پەهدی پێغیىان دید و تێڕوان و فەلضەفەی

پراگماتیکەوە.

قضەپێکەراوی دیاری دەکات و وەک کاڵوڕۆژهەیەکی ڕواهین ،بۆ

 :١_٢سەرەتا:

ژیان صەیردەکرێت.

ئەم بەعەی لیکۆڵیىەوەکەمان،

بۆ الیەوی کارەکی

تەرخاهکردوە ،تیایدا ،لە رواهگەی صیماهتیکی و پراگماتیکی و
ڕۆهاهەوە ،چەهد ئیدیەمێکی هىێ و ئێضتای زماوی کىردیمان

بێ (ب) /خاڵی جیاوازییان:
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عیکردۆتەوە .ئیدیەمەکان بارودۆخی صیاس ی و کارگێری

کرداری ئیدیۆمە ڕصتەییەکە تێىەپەڕە و لەروی صیيتاکضییەوە

بەرهەمیهێىاون ،بۆیە بە ئیدیەمی صیاس ی هاومان بردون.

پێىیضتی ،بەیەک کەرەصتەی صەرەکی هەیە ،بۆ زیاتر
ڕوهکردهەوە  ،بەڕصتەیەکی ئاصایی ها ئیدیەمی بەراوردی

 :٢_٢شیکردنەوەی ،چەند ئیدیەمێک:

دەکەیً:

ئەم تىێژیىەوەیە ،زیاتر ،لەصەر ئەو ئیدیۆماهە وەصتاوە ،کە

ئەو چىە ماڵەوە.

هىێً و مێژوی صەرهەڵداهیان تازەیە و بەهۆکاری صیاس ی ،

دەبیىین ،بەهەمان یاصای ( :بکەر  +کردار  +فرێسی

کۆمەالیەتی  ،...پەیدابىن و لە ئێضتای زماوی کىردی و میدیا

ئاوەڵکرداری عىیً) دروصتبىە ،بە جۆرێک (بکەر و کردار)

و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاهدا زۆر بەکاردێت ،لەم بەعەدا

دوباربىهەتەوە و تەهیا فرێسی ئاوەڵکرداری عىێً گۆڕاوە ،لە

دەیاهخەیىەڕو ،لەالیەکەوە ،بەمەبەصتی تۆمارکردن و

(ماڵەوە بۆ دیجیتاڵەوە) هەر ئەم گۆڕاهکارییەظ واتا

هىصیىەوەیان ،لەالیەکی تریغەوە ،وەک داهەیەکی زماوی ،لە

ئیدیۆمییەکەی دروصتکردوە و ڕصتەکەی ،لە رصتەیەکی

رواهگەی زماهەواهییەوە لێیان دەکۆڵییىەوە:

ئاصاییە و بۆ ڕصتەیەکی ئیدیەمی گۆڕیىە.
_ لە ڕواهگەی پراگماتیکییەوە ،صەیری ئەم ئیدیۆمە بکەیً،

 _٨چىە دیجیتاڵەوە.

ئەوە دەردەکەوێت ،کە بىەمای پەیىەهدی ،وەک یەکێک ،لە

چەهد صاڵیک پیػ ئێضتا ،ئامێرە ئەلکترۆهییەکان و جۆرەکاوی

(بىهماكاوی هاریكاری الی گرایط) ،بۆ کردەی پەیىەهدی

صەتەالیت بەمجۆرەی ئێضتا پێغکەوتى هەبىن ،تەهیا جۆری (

بەزێنراوە ،چىهکە ئەم ئیدیۆمە ،کە دەیبەصتیىەوە ،بە

ئەهەلۆگ ) هەبى ،چەهد کەهاڵێکی وەردەگرت ،پاعان جۆرێک

دەوروبەرو دەوروبەری زماوی بۆ دروصت دەکەیً ،لە وەاڵمی

ئامێری پێغکەوتى ،بەهاوی ( دیجیتاڵ ) پەیدابى ،کە بەش ی

ڕصتەیەکی پرصدا هاتىە:

زۆری کەهاڵەکان ،لە ئامێری ( ئەهەلۆگ ) هەمان و چىهە

_ پرصا(قضهكهر) :ئەوە فاڵن کەش لەکىێیە ؟

(دیجیتاڵ) واتە هەمى کەش و ماڵێک هەیدەتىاوی بیاهبیىێت.

_ وەاڵمدەرەوە(گىێگر) :چىە دیجیتاڵەوە.

دروصت ،لە و کاتەدا ،هەر کەصیكی حکىمی یان حیزبی ،بە

بە وردبىهەوە ،لە و پرصیار و وەاڵمە دەبیىین ،وەاڵم پەیىەهدی،

هەر هۆکارێک صسابدرایە و لە پۆصتەکەی دوربخرایەتەوە و

بە پرصەکەوە هییە ،بە،مجۆرە و بەبضتىەوەی ،بە بىەماکاوی

لەبەر چاوی خەڵک ون بىایە ،لەهاو خەڵکدا دەیاهىت (چىە

گرایضەوە ،ئەوە دەردەکەوێت ،کە بىەمای پەیىەهدی و عێىاز

دیجیتاڵەوە) ئێضتاظ ئەم ئیدیەمە هەیە و لەکردەی

بەزێنراون.

گەیاهدهدا بەکاردێت.
_ لەڕوی واتاوە ،وەک دیارە واتای گغتی ئیدیەمەکە پەیىەهدی

 _٩گەڕایەوە ماڵەگەورەکە.

بە واتای داهە پێکهێىەرەکاوی ئیدیەمەکەوە هییە ،واتە واتای

دیارەدەیەکی باوی

گغتی ئیدیەمەکە ،لە واتای تاکە داهە زماهییەکاهەوە هەهاتىە

جیابىهەوەی حیزبی یان وازهێىاوی بەعیک ،لە ئەهدامی

و لەدەوروبەرێکی صیاس ی و کۆمەاڵیەتییەوە پەیدابىە.

حیزبێکی دیاریکرا و پاعان دروصتکردوی پارتی هىێیە ،لە دوای

_ لەڕوی رێسماوی و چۆهیەتی دروصتبىوی ئیدیەمەکەوە ،لە

دروصتبىوی پارتی هىێ و وازهێىاوی ئەهدامیکی حیزبی پێغى و

عیىەی ڕصتەدایە ،واتە ئیدیەمەکە یاصای دروصتبىوی ڕصتە،

گەڕاهەوەی ،بۆ هاو ڕیسەکاوی پارتەکۆهەکە ،دەڵێن  ( :گەڕایەوە

لە زماوی کىردیدا ،بەصەریدا جێبەجێ دەبێت ،بەمجۆرە:

ماڵە گەورەکە بەواتای ئەوەی حیزبی یەکەم بىەڕەتە و ماڵی

ئەو چىە دیجیتاڵەوە.

خۆتە و لە

بکەر  +کردار  +فرێسی ئاوڵکرداری عىێً

جیابۆتەوە.
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ئەگەرچی وەک زۆربەی ئیدیەمە صیاصییە تازەکان ،لە

پێرەوە قرتاهدن یان دەرهەبڕینی صەرپغکی هەهدێک تىخم

فەرهەهگی هىصراودا تۆمارهەکراون ،بەاڵم لە فەرهەهگی ئاوەزی

ئەگەر بە ئابىریکردن لە ئاخاوتىدا دابنرێت ،یاصابەهدە و

زۆریىەی ئاخێىەراوی زماوی کىردی ،زاری کرماهجی هاوەڕاصتدا

وابەصتەی پێڕەوی زماهەکەیە) (محەمەد مەحىیی،٩٠٨٨ ،

چەصپیىن.

.)ٰ٬

با ،لە ڕوی زماهەواهییەوە ،ئەم ئیدیەمەظ عیبکەیىەوە و

 _٨لە ڕوی واتاوە ،واتای ئیدیەمەکە هیچ پەیىەهدی ،بەواتای

بساهیین ،چۆهە:

داهە پێکهێىەرەکاهییەوە هییە و لەدەوروبەر و ئەرک و عێىازی

_ لە ڕوی واتاوە ئاصایی واتای ئیدیەمەکە ،لە واتای داهە

کارکردوی دەزگاکاوی راگەیاهدهەوە هاتىە ،بۆهمىهە ،لە

پێکهێىەرەکاهییەوە هەهاتىە ،بەڵکى واتایەکی خىازراوە و لە

چاوپیکەوتً و دیماهەی رادێۆدا ،وێىەی کەس ی قضەکەر

دەوروبەرەوە پەیدابىە.

دەرهاکەوێت و هاهاصرێتەوە ،بەاڵم لە تەلەفسێۆن دەردەکەوێت

_ ئەم ئیدیەمەظ فۆرمی ڕصتەی وەرگرتىە ،واتە ئیدیەمێکی

و بەئاصاوی دەهاصرێیتەوە .بەگغتی واتای ئیدیەمەکە ،لە

رصتەییەو یاصاکاوی صیيتاکس ی زماوی کىردی ،لە ڕۆهاهیدا

واتای وعە و مۆرفێمە پێکهێىەرەکاهیەوە هەهاتىە.

پەیڕەوکراوە ،لە بىەڕەتدا بەمجۆرە دروصتبىە:

 _٩صەبارەت ،بە پێکهاتە و رۆهاوی ئەم ئیدیەمە ،لە فۆرمی

بکەر  +کردار  +فرێسی ئاوەڵکرداری عىیً

ڕصتەی ئاوێتەدایە:

ئەو  +گەڕایەوە  +بۆ ماڵەگەورەکە

_ مً وامدەزاوی ،کە ڕادێۆیە.

بەاڵم ،بەهۆی پەیڕەوکردوی یاصای کرتاهدن و فڕێداوی

بەهەمان یاصاکاوی ڕۆهاوی ڕصتەی ئاوێتە ی زماوی کىردی

کەرەصتەی زماوی ( بکەر و پێغىاوی _ بۆ ) کرتێنراون ئەم

دروصتبىە ،کە یە ،لە :

دیاردەیەظ ،بۆ ئاصاهییە و بە دەصتگرتىەوە و ئابىری کردن،

عاڕصتە

+

پاڕصتە

لە زماهدا دادەهرێت.

مً وامدەزاوی

+

کە ڕادێۆیە

_ ئەگەر ،لە ڕواهگەی پراگماتیکیغەوە لێی بڕواهین ،دەبیىین،

لەروی ئەرکی صیيتاکس ی بەعەکاوی ڕصتە ئیدیەمییەکەوە،

هەر س ێ بىەمای پەیىەهدی و چەهدێتی و عیىازی گرایط

پاڕصتەکە ئەرکی ( بەرکار ) ی بیىىە.

بەزێنراون ،لە الیەکەوە وەاڵمەکە پەیىەهدی ،بە پرصیارەکەوە

 _٪لە روی پراگماتیکەوە ،وەک هەر ئیدیەمێکی تر ،بىەماکاوی

هییە ،لە الیەکی تریغەوە کەرەصتەی کەمتر وتراوە.

هاریکاری گرایس ی تێدا بەزێنراوە ،بەگغتی بىەماکاوی پەیىەهدی

 _٪وامساوی ،ڕادێۆیە.

و عێىاز بەزێنراون ،بەوەی بۆهمىهە ئەگەر دەوروبەرێکی زماوی،
بۆ دروصت بکەیً و بیىەیىەوە هاو چىارچێىەی ئاخاوتىەکەوە،

ئەم ئیدیەمە ڕصتەییە ،کە خۆی ،لە بىەڕەتدا ،ڕصتەیەکی

ئەوا وەاڵمی ڕصتەیەکی پرصە ،بەمجۆرە:

ئاڵۆزە و هەهدێک کەرەصتەی کرتینراو یان فڕێدراوە،

پرصا(قضهكهر) :بۆ بەو جۆرە قضەت کرد؟

بەمجۆرە:

_ وەاڵمدەرەوە(گىێگر) :وامساوی ،ڕادێۆیە.

_ مً وامدەزاوی ،کە ڕادێۆیە .............. .وامساوی ،رادێۆیە.

کەس ی پرصا پێىیضتە زاهیاری ،لە بارەی ڕادێۆوە هەبێت ،هەتا

_دە بەردەوامی

بتىاهێت ،بگاتە وەاڵمی دروصت و بساهێت ،کە کەس ی

کەرەصتەکاوی مۆرفێمی بەهدی ڕێسماوی

کرداری راهەبىرد ،جێىاوی صەربەخۆی مً بکەری رصتەکە،

وەاڵمدەرەوە ،بەڕاصتی دەیەوێت ،هاریکاری بکات و وەاڵمی

پاعان ئامرازی گەیەهەری (کە) کرتێنراون و ڕصتەکە ئەو

بداتەوە ،لەالیەکی تریغەوە بىەمای عێىاز بەزێنراوە ،چىهکە

فۆرمەی وەرگرتىە.

واتای حەرفی بەکارهەهاتىە و لێڵی تێدایە.

لەم ڕصتە ئاڵۆزەدا( ،بکەر –مً) و ئامرازی گەیەهەری (کە)

هەر ،لەم ئیدیەمە ڕصتەییەوە ،ئیدیەمێکی وعەی لێکدراوی

کرتێنراون ،ئەم حاڵەتە لە زماوی کىریدا ڕێگە پێدراوە( ،زمان

ڕۆهراوە ،دەڵێت :ڕادێۆتان باظ .
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_ حەپە صەوزەکەی خىاردوە یا ن حەپە صەورزەکەی

 _٪لە روی پراگماتیکیغەوە ،هەر دو بىەمای پەیىەهدی و

قىتداوە.

عیىاز بەزێنراون و وەاڵم پەیىەهدی ،بەپرصیارەکەوە هییە و لێڵی

ئەم ئیدیەمە ڕصتەییە ،لە کاتی دەصەاڵتی ڕژێمی بەعضدا ،بۆ

واتایی و دورکەوتىەوەی واتایػ هەیە ،ئەمەظ وەرگر،

ئەو کەصاهە بەکاردەهات ،کە لەگەڵ ڕژێمی بەعط دەصتیان

بەئاصاوی هاتىاهێت ،بگاتە واتای تەواوی ئیدیەمەکە ،هەتا

تێکەڵ دەکرد و پەیىەهدییان بەو ڕژێمەوە دەکرد ،لەهاو

بەدەروروبەر و زاهیارییە دهیاییەکاهییەوە هەبەصتێتەوە.

خەڵکدا ،دەوترا  :ئەویػ حەپەصەوزەکەی خىارد.

 _4بىدیىار

 _٨لەڕوی واتاییەوە ،ئەم ئیدیەمە بەتەواوی ،لە واتای داهە

ئەم ئیدیەمە ،کە لە فۆرمی وعەی لێکدراودایە ،بۆ ئەو

پێکهێىەرەکاوی دورکەوتۆتەوە و هیچ پەیىەهدی ،بە واتای تاکە

کەصاهە بەکاردێت ،کە دەوام هاکەن و مىچە وەردەگرن.

وعەکاهەوە هەماوە ،واتاکەی واتایەکی تەواو جیاوازە و لە

 _٨لە ڕوی واتاییەوە ،واتای ئیدیەمەکە ،هیچ پەیىەهدی،

دەوروبەر و بارودۆخی ئەو کاتەوە دروصتبىە.

بەواتای داهە پێکهێىەرەکاهیەوە هەماوە و بەتەواوەتی

 _٩عێىەی دروصتبىوی ئەم ئیدیۆمە ،لە ڕوی ڕۆهاهەوە،

دورکەوتۆتەوە ،بەجۆرێک هیچ ڕایەڵەیەکی پەیىەهدی و

هەمان یاصای صیيتاکس ی ڕصتەی کىردی بەصەردا جیبەجێ

صیمایەکی واتایی ،لە هێىاهیاهدا هەماوە ،بەڵکى بارودۆخی

دەبێت ،بەعێىەی:

صیاس ی و کارگێڕی و میدیایی واتایەکی هىێ پێ بەخغیىە.

بکەر

 +بەرکار

+

کردار
+

ئەو /فاڵن  +حەپەصەوزەکەی

 _٩ئیدیەمی ( بىدیىار ) لە ڕوی پێکهاتىەوە ،فۆرمی وعەی
لێکدراوی هەیە ،کە بەیەکێک ،لە یاصا وعە صازییەکاوی

خىارد /قىتدا

وەک ،زۆر ڕصتەی تری زماوی کىردی ئاصایی ،لەبەرئەوەی بکەر

زماوی کىردی ڕۆهراوە ،یاصای :

و کردار ،لە کەش و ژمارەدا ڕێکدەکەون ،واتە هەمیغە ،لە

ئاوەڵکار  +هاو
 +دیىار (بً ئاوهڵكاری عىێىه)

ڕصتەی زماوی کىردیدا ،جێىاویکی لکاو هەیە و بۆ بکەر

بً

دەگەڕێتەوە،وەک جێىاوی لکاوی کەس ی صێیەمی تاک (_ ی)

 _٪ئەگەر ،لەڕوی پراگماتیکیەوە ،صەیری بکەیً ،ئەوا

لەم ڕصتەیەدا ،هەر بۆیە بەئاصاوی دەتىاهرێت ،بکەر

بىەماکاوی پەیىەهدی و عێىاز بەزێنراون و بەمەظ واتای

بکرتێنرێت و لە ڕۆهاوی صەرەوەدا و لە فۆرمێکی صەربەخۆدا

پراگماتیکی دروصتبىوە ،بەوەی گىێگر هەتا هەیبەصتێتەوە ،بە

دەرهەبڕدرێت

و

هەهىصرێت.

دەوروبەر و زاهیاری دهیایی ،لە واتای ئیدٶمەکە هاگات.

بەگغتیػ ،لە کاتی ئاخاوتً و بۆ دەصتگرتىەوە و ئابىریکردن،

بەمجۆرە ،دەبیىین ،بارودۆخی صیاس ی و کارگێڕی و عێىازی

لەزمان و خێرایی گەیاهدن و دەربڕیً قضەکەری کىرد هەهدێک

مامەڵەی دەصەاڵت ،زەمیىەی صەرهەڵدان و دروصتبىوی وعە

کەرەصتەی ڕصتە دەکرتێيێت.

و ئیدیەمی هىێ دەڕەخضێنن ،زۆر جاریػ گۆڕاوی واتایی و

بە گىێرەی بىەمای ڕێککەوتً فۆرمی دیکەی هاصەربەخۆ،

واتای هىێ ،بۆ وعە دروصت دەکەن.

ئاماژە بە فۆرمە کرتێنراوەکە دەکەن ،لە ڕێسماوی دێرینی

ئەنجام

چۆمضکیدا باوەڕوابى ،کە فرەیسێکی هاوی دەجىڵێت و عىێىپێ

تىێژیىەوەکە ،بەم ئەهجاماهەی گەیاهدیً:

()Traceێک جێدەهێڵێت ،بەاڵم لە پرۆگرامی بچىککراوەدا

 _٨بارودۆخی صیاس ی و کارگێڕی و عێىازی مامەڵەی

( )Minimalist Programئەم میکاهیزمە بە کۆپیکردن

دەصەاڵت ،دەبىە هۆکاری ڕۆهان و داتاعینی ئیدیۆم و وعەی

( )Copyingهاودەبرێ ،واتە بکەر دوای الچىوی بە صیمایەکی

هىێ ،ئەمەظ ڕێگایەکی دەوڵەمەهدکردوی زمان و فەرهەهگی

دیکەی خۆی بەعداریدەکات( .بڕوا ڕەصىل ئەحمەد،٩٠٨٨ ،

زماهە.

)٩٫

 _٩ئیدیەم و دەڕبڕاوە چەصپاوەکاوی دیکەی زمان خاڵی
هاوبەظ و جیاوازییان هەیە ،لە ڕوی بەکارهێىان و
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دابەعکارییەوە ،بەاڵم ئیدیەم بابەتێکی زماهەواوی و ئاخاوتنی

 _٨٨محەمەد مەحىیی ،بىەماکاوی صیيتاکس ی کىردیی ،بەرگی

ڕۆژاهەیە و زیاتر ،لە زماوی ئاخاوتً و کردەی گەیاهدوی پەیامی

یەکەم ،چاپخاهەی پەیىەهد ،صلێماوی.٩٠٨٨ ،

کاریگەردا ،بەکاردێت.
 _٪بەگغتی بىەمای پەیىەهدی و عیىاز دەبەزێنرێت و واتای

دوەم :بەزماوی فارس ی

پراگماتیکی دروصت دەبێت.

 _٨٩صیروظ عمیضا ،بیان ،چاپ پىجم ،تهران ،٭ٮ٨٪

 _٫ئیدیەم ،لە فۆرمی وعەی لێکدراو ،فرێس ،رصتەدایە،
بەاڵم بەگغتی ئەو ئیدیەماهەی بارودۆخی صیاس ی و کارگێڕی و

صێیەم :بەزماوی ئیىگلیزی

جۆری دەصەاڵت دروصتی کردون ،بەپلەی یەکەم ئیدیەمی

13- Trask,R.L,A Dictionary of Grammatical Terms in

ڕصتەیین و بەپلەی دوەمیػ ئیدیەمی وعەیین.

Linguistics, Routledge, London,first published,1993
14- Yule, G 1996 Pragmatics, Oxford University

سەرچاوەکان:
یەکەم :بەزماوی کىردی
 _٨ئەوڕەحماوی حاجی مارف ،وعە رۆهان ،لە زماوی کىردیدا،
چاپخاهەی کۆڕی زاهیاری کىر ،بەغدا ،ٮٮٰ٨
 _٩بەکر عىمەر عەلی ،میتافۆر ،لە ڕواهگەی زماهەواهییەوە،
هامەی دکتۆرا ،کۆلێژی زمان ،زاهکۆی صلێماوی٩٠٠٠ ،
 _٪بڕوا ڕەصىل ئەحمەد ،دۆخ لە زماوی کىردیدا ،هامەی
ماصتەر ،زاهکۆی کۆیە.٩٠٨٨ ،
 _٫بێضتىن حەصەن ئەحمەد ،کۆمەڵە وعە و پێکەوەهاتً لە
زماوی کىردیدا ،چاپخاهەی لەریا ،صلێماوی.٩٠٨٩ ،
 _٬پیرەمێرد ،صەرجەم پەهدەکاوی پیرەمێرد ،کۆکردهەوە و
صاغکردهەوەی :فایەق وعیار ،مضتەفا صاڵح ،مەحمىد
ئەحمەد ،محەمەد هىری ،ئەحمەد زرهگ ،چاپخاهەی عڤان،
صلێماوی ،ٮ.٩٠٠
٭_ جەالل مەحمىد عەلی ،ئیدیەم ،لە زماوی کىردیدا،
بەڕێىەبەرایەتی چاپ وباڵوکردهەوەی صلێماوی٩٠٨٩ ،
ٮ_ زبێر عەلی مارف ،ئیدیەم لە عێىەزاری هەورامیدا ،هامەی
ماصتەر ،زاهکۆی صلێماوی.٩٠٨٩ ،
ٯ_ عیالن عىمەر حضەیً ،ئیدیەم ،چەعً و پێکهاتنی لە
زماوی کىردیدا ،کىردۆلۆجی.٩٠٠ٰ ،
ٰ_ فەتاح مامە عەلی ،ئیدیەم لە زماوی کىردیدا ،هامەی
دکتۆرا ،کۆلێجی ئاداب ،زاهکۆی صەاڵحەدیً ،هەولێر ،ٯٰٰ.٨
 _٨٠محمد معروف فتاح ،دیضان ئیدیەم ،لە ڕواهگەی
زماهەواهییەوە ،گۆڤاری کۆڕی زاهیاری کىر ،بەغدا ،٭ٯٰ٨
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