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جۆرهكانى ڕصته له زمانى ئاماژهدا
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پىختە
لەم جىێژیىەوەیەدا جۆرەکاوی ڕصخە لەزماوی ئاماژەدا خراوههجە ڕوو ،لەڕێی شرۆڤەی وردی
ڕصخەکاهەوە ڕووهدەبێخەوە ،کە َەمىوجۆرەکاوی ڕصخە بەپێى هاوٍڕۆن و مەبەصخەکان لەصیاكە
جهڕوو هه هابیضخان بۆ پەًىەهدیکردن لەهێىان خۆیاهدا و،
جۆربەجۆرەکاهدا خراوهه 
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ئەمەش ئەوەدەگەیەهێذ کەزماوی ئاماژەی کىردی خاوەوی ڕێسماهێکی جایبەث بە خۆیەحی جیاوازە
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ڕصخه ،زماوى ئاماژٍ ،جۆرٍواوى ڕصخه،
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َەمان واڵث دادٍڕێژرێخەوە ،بێگىمان ئەم بۆچىوهەش بەبێ بىووی زاهیاریی لەصەرزماوی ئاماژە
صەری َەڵداوە .
ئهم جىێژیىەوەًه لەپێشەکی ودووبەش پێکهاجىوە ،بەش ى یەکەمی جىێژیىەوەکە جەرخاهکراوە بۆ
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ڕصخەو،خضدىەڕووی بىەماصەرەکییەکاوی ڕصخە لەزماوی ئاماژەو داهاوی یەکە ئاماژەییەکان
لەزماوی ئاماژەدا .بەش ى دووەمی جىێژیىەوەکە بۆخضدىە ڕووی جۆرەکاوی ڕصخەیە لە ڕووی
هاوەڕۆکەوە بەپشذ بەصتن بە همىوهە لە زماوی گۆهراوو وەرگێڕاهێتى بۆزماوی ئاماژە
بەجێبەجێکردوی یاصای ڕێسماوی جایبەث بۆدروصخکردوی جۆرەکاوی ڕصخە لەزماوی ئاماژەدا.
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پێشەکی:
ناونیشانى تىێژینەوەکە :
هاوهیشاوی جىێژیىەوەکە بریخییە لە (جۆرەکاوی ڕصخە لەزماوی ئاماژەدا)
دەخرێخە صەر جۆرٍکاوی ڕصخە لەڕووی هاوڕۆکەوە

،لەم جىێژیىەوەیەدا جیشک
(مەبەصذ) ،لەزماوی ئاماژەی کىردیدا،دیارە بابەحی ڕصخەوجۆرەکاوی بابەجێکی
گرهگهو گهلێً زاهُاري لەخۆی دەگرێذَ ،ەر بۆیە لەڕووی پێکهاجىەوە لەم

جىێژیىەوەیەدا هەخراوەجە ڕوو،جاوەکىبخىاهرێذ مافی زاوضتى بدرێذ
بەخضدىەڕووی جۆرەکاوی ڕصخە لەڕووی هاوەڕۆکەوەو شرۆڤەی جەواوی
همىوهە َێنراوەکان بکرێذ لە میاهەی بەشکاوی جىێژیىەوەکەدا .
َۆکاری َەڵبژاردن وگرهگی بابەحی جىێژیىەوەکەَ :ۆکاری َەڵبژ اردوی ئەم
بابەجە خضدىە ڕوویەکی زاوضتى و شرۆڤەیەکی وردی بيیاحی ڕێسماهيى زماوی
ئاماژەی کىردییە .
زمان صەرچاوەیەکی صەرەکی وباوەڕپێکراوە کەزۆربەی جىێژەران
لەَەمىوپضپۆڕییە جیاوازەکاهدا ،بۆگەیشتن بە ڕاصخییەکان پشتى
بەبەڵگەی
کەهەگۆڕەو،
ئەوڕاصدیاهەی
پێدەبەصتن،
زیىدووپشتڕاصخدەکرێخەوە ،زماهیش یەکێکە لەوڕاصخییاهە ،زماوی ئاماژەش
زماهێکی زیىدووی ڕاصخەكیىەیە،زماوی یەکەم ودایکە صەبارەث بەکەصاوی
هابیضذ وچینى هابیضخان لە َەمىوجیهاهدا،پێىیضخە جىێژیىەوەی زاوضتى
لەصەرئەهجام بدرێذ ،بەئاماهجی ڕۆچىوهە كىاڵیی زماهەکە و گىاصدىە وەی
زاهیاری وپڕۆگرام وڕێسماوی ئەم زماهە بۆهاوزماوی کىردی گۆهراوو دەرخضخنى
وٍ َیچ لەزماوی گۆهراوی کىردی
گرهگی ئەم زماهە کە لەڕووی گرهگُُه 
کەمتر هییە ،جىێژٍىەوە لەصەر ئەم بابەجە مایەی صىودبەخشين بە هابیضخان
وزماهەواهاوی کىردوكىجابیاوی هابیضخه .
پرصياري تىێژينهوهكه:
َهمان ڕێسماوى زماهه گۆهراوٍ؟ 
ئاماژٍ 

-1ئاًا ڕێسماوى زماهه
-2ئاًا ڕێسماوى زماوى ئاماژٍي وىردي َهمان ًاصاي ڕێسماوى زماوى گۆهراو
ًڕٍو دٍواث ؟ 
په 

َهمان شێىٍو پێىَضتى زماوى
به 
وٍ 
ڕۆهه 
لهڕووي هاوٍ 
-3ئاًا جۆرٍواوى ڕصخه 
ههون ؟ 
رچاودٍ 

گۆهراو به
کێشەی تىێژینەوەکە:
زماوی ئاماژە لەپێکهاجەیدا زماهێکی دەوڵەمەهدوئاڵۆزە وەکى َەمىوزماهە
گۆهراوەکاوی جری جیهان ،صەرباری ئەم دەوڵەمەهدی و ئاڵۆزییەی  ،جههُا
بهر
چەهد فەرَەهگێک کە بە پەهجەکاوی دەصذ دەژمێردرێً له 
جهصخدان،جاڕادٍیەکی زۆریش وشە ئاماژەییەکان لە فەرَەهگەکاوی زماوی

ئاماژەی عەرەبی وەرگيراون ،ئەمەش ئەوڕاصخییەمان دەخاجە بەردەصذ کە
بەراورد
کەلێيێکی زۆر گەورە َەیە لە زماهەواوی زماوی ئاماژەی کىردیدا گەر 
بکرێذ بەزماوی ئاماژەی واڵجاوی عەرەبی و واڵجاوی جیهان ،دەردەکەوێذ کە
زماوی ئاماژەی کىردی پەراوێسخراوە وجائێضخاش لەگەڵ زماوی جەصخە جێکەڵ
دەکرێذ ،زاراوەی زماوی جەصخە لە بری زماوی ئاماژە بۆپەًىەهدیکردن الی
هابیضخان بەکاردێذ ،لەالیەکی جرەوە كىجابیاوی هابیضذ کێشەی گەورەیان
ڕێسمان وخىێىدوی بابەجه ڕێسماهییەکاهە بەبەراورد بەكىجابیاوی بیضخەوی
وبەباجێکی زۆرگران جەماشای دەکەن ،چىهکە هاجىاهً بەراوردی بکەن
بەڕێسماوی زماوی گۆهراو کە لە پڕۆگرامی خىێىدهگەدا دەخىێنرێذَ ،ەروەکى
صەملێنراوەکە ڕێگای بەراوردکردن ڕێگایەکی صەرکەوجىوە بۆ فێربىوی یاصاکاوی

زمان و فێربىوی زماوی دووەم  .گەشەو دەوڵەمەهدبىووی زمان بە داهاوی یاصا
ڕێسماهییەکان وهىصیىەوەیەحی ،ئەم یاصایاهەش لەزماوی ئاماژەدا بىووی َەیە
و هابیضخان و ،وەرگێڕەکان و ،مامۆصخایاوی پەیماهگاکاهیان لە کاحی کردەی
پەوەهدیکردهدا پابەهدن پێیەوە ،بەاڵم جا ئێضخا بەَیچ شێىەیەک کاری
لەصەر هەکراوەو َەوڵىەدراوە بىىصرێخەوە ،ئەمەش َۆکارێکی صەرەکییە
بۆالوازی ئاصتى خىێىدن وهىوصين وپابەهد هەبىووی كىجابیاوی هابیضذ بە
الیەوی رێسماوی زماهەوە وَۆکارێکی صەرەکییە بۆداهاوی زماوی ئاماژە بەزماهێکی
الواز لە ڕووی ئاصتى ڕێسماهەوە بەجایبەحی و زماهەواوی زماوی ئاماژە بهگشتى .
ڕێبازي تىێژينهوهكه:
بهش ى
له 
ًه پشذ به ڕێبازي وٍصفى بهصتراوٍ 
وٍ 
بۆ ئامادٍهردوى ئهم جىێژٍىه 
وٍي
جهبهر بۆ شُىردهه 
بهش ى دووٍمدا ڕێبازي شُياري گيراوٍ 
ههمدا ،له 
ًه 

همىوههوان له زماوى ئاماژٍدا .

بىاروصامپڵی تىێژنەوەکە:
بىاری جىێژیىەوەکە ،جۆرەکاوی ڕصخەیە لەزماوی ئاماژەی کىردیدا جەنها
لەڕووی هاوەڕۆکەوە بەشێىەزاری کرماهجی هاوەڕاصذ جۆرٍواوى ڕصخه
جهڕوو .
خراوٍ 
صامپڵی کاث  -:خۆی لە ڕێ وشىێنى جیۆری ومەیداوی دەبیيێخەوە لە ماوەی
ماهگەکاوی صاڵی ( )٠٢٠٢دا .
صامپڵی شىێً  -:بىاری شىێً بۆ ئامادەکردوی ئەم جىیژیىەوەیە شاری
َەولێرە  .
صامپلی مرۆیی -:بۆ ئەم بىارە مامۆصخایاوی پەماهگای َیىای هابیضخان
و،مامۆصخایاوی ئامادەیی پیشەصازی کچان (بەش ى هابیضخان )،وچەهد
وەرگێڕێکی بە ئەزمىووی زماوی ئاماژە و چەهد كىجابییەکی هابیضتن.
وەکىصەرچاوەی زیىدوو صىودیان لێىەرگيراوە بۆ پشتڕاصخکردهەوەی
همىوهەکاوی زماوی ئاماژەی کىردی ،لەَەردووڕەگەزی هێڕومێى صەرووجەمەن
( )٥١صاڵ .
بەشەکانی تىێژینەوەکە:
ئەم جىێژیىەوەیە جگە لەپێشەکی وئەهجام ،لەدووبەش ى صەرەکی پێکدێذ  -:
بەش ى یەکەمی جىێژیىەوەکە چەهد جەوەرێکە لەواهە ،پێىاصەی ڕێسمان و
ئاصخەکاوی ،پێىاصەی ڕصخە ،خضدىە ڕووی بىەماصەرەکییەکاوی خضدىە
ڕووی ڕصخە لەزماوی ئاماژەدا .
لەبەش ى دووەمدا جۆرەکاوی ڕصخە لە ڕووی هاوەڕۆکەوە خراوهەجەڕوو،
بۆَەرجۆریک همىوهە لە َەردووزماهکەدا َێنراوەجەوە بەمەبەصتى
جیگەیشخنى خىێىەرو هیشاهداوی جیاوازی و گۆڕاهەکان لە کردەی وەرگێڕاهدا
لە زماوی گۆهراوی کىردییەوە بۆ زماوی ئاماژەی کىردی  .
ئامانجى تىێژينهوهكه:
به زماوى ئاماژٍ و ًاصا
 -1ئاشىاهردوى وۆمهڵ و چُنى خىێىدٍواراهه 
ڕێسماهُِهواوى زماوى ئاماژٍ .

ًه،
له ئارادا َه 
وٍي ئهو ڕاوبۆچىوهاههي هه 
 -2پشتڕاصخىردهه 
وٍوى
بارٍث به زماوى ئاماژٍوَ ،هژمارهههردوى ئهم زماهه 
صه 

كُىهو زٍىدوو.
زماهێيى ڕاصخه 
مههدي
ربهخۆَى ڕێسماوى زماوى ئاماژٍ و ،جاًبه 
دٍرخضخنى صه 
 -3
له زماوى ئاماژٍدا.
ًاصاواوى دروصخىردوى جۆرٍواوى ڕصخه 
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.1ڕێسمانى زمانى ئاماژه
 1-1ڕێسمان چییە؟
جىێژیىەوەیەکى پێىهاجهَى زماهە ،لە زماوى گۆکراودا ،جىێژیىەوەي دەهگە،
کە دەبێخە فۆرمى هىاهدوى وشەو ڕێگاواوى پێکهاجنى وشەیە لەهاو ڕصخەدا ،بەم
پێیە ڕێسمان س ً ئاصتى َەیە کە ئەماهەن :
أ-فۆهۆلۆجیا /زاوضتى گەیاهدوى ئەرکى دەهگەکاهە لەهاو زماهێکى دیاریکراودا .
ب -مۆرفۆلۆجیا /زاوضتى پێکهاجەي وشەو گەرداهکردهیان دەگەیەهێذ .
ج-ڕصخەصازي /زاوضتى پێکهاجەی ڕصخەو جۆرەکاوى دەگەیەهێذ(William .
) .1994,210-211
جىێژیىەوە
لە زماوى ئاماژەدا جىێژیىەوە لەصەر دەهگەکان دەگۆڕدرێذ بۆ 
لەصەر ئەو جىخماهەي کە ئاماژەکە پێکدەَێنن وەکى – شێىەي پیخەکان-
شىێنى ڕاپەڕاهدوى ئاماژەکان-ئەو شىێىاهەي کە َێماکەو جىڵەکاوى لەش ى
بەرَەم دەَێنرێذَ.ەر زماهەو ڕێسماوى جایبەث بەخۆي َەیە و دوو زمان
هابُنرێذ کە َەمىو یاصاکاهیان وەکى یەک بێذ .
ئەوەي لەصەر زماهەکاوى جر جێبەجێ دەکرێذ ،دەکرێ بگىجرێذ لە زماوى
ئاماژەشدا َەمان شخە ،کەواجە َەمىو زماهێکى ئاماژە ڕێسماهێکى جایبەث
ههي َەمان
بەخۆي َەیە و ،جیاوازە لە یاصاکاوى ڕێسماوى زماهە گۆهراوٍ 
هاوچە  ،لەڕووي شێىەي دەصذ و پێىهاجهي ڕصخەشەوە جیاوازي
لەهێىاهیاهدا َەیە، (smith, D. 2007, 201-203).ئەمەش ئەو ڕاصخییە
دەگەیەهێذ کە ڕێسماوى َهر زماهێً لەوە زیاجرە کە لیضدێک بێذ لە
یەکەکاوى ئاخاوجً (وشە) کانَ( .ەمان صەرچاوە ،)٠٢١ ،لەم ڕووەوە
دەکرێذ دوو ڕصخەمان َەبێذ و َەمان یەکەي بەکارَاجىویان َەبێذ،
بەاڵم دوو واجاي جیاوازیان َەبێذ بۆ همىوهە :
 -1أ پیاوەکە مارەکەي کىشذ .
 -1ب مارەکە پیاوەکەي کىشذ .
ئەم دوو ڕصخەیەش ئەوەمان پێدەڵێذ کە زمان جەنها فێربىووى ژمارەیەک
یەکەي ئاخاوجً (وشە) هییە ،بەڵکى دەبێذ چۆهیُەحى بەکارَێىاوى ئەو یەکاهە
لە ڕصخەدا له ڕووي لۆجُىُُهوٍ بگىهجێذ ،لەکاحى بەکارَێىاوى پێکهاجەي
َەر ڕصخەیەکدا واجاي ڕصخەکە یەکەکاوى بەکارَێىان َەڵدەبژێرێذ ،جگە
لەوەش فرماهەکان َێزي َەڵبژاردن لەخۆیاهدا کۆدەکەهەوە .
 2-1بنەما صەرەکییەکانى خضتنەڕووي ڕصتە لە زمانى ئاماژەدا:
بۆ ئەوەي ڕصخەیەک بخرێخە ڕوو لە زماوى ئاماژەدا پێىیضخە ئەم س ً بىەمایە
جێبەجێبکرێذ :
أ-الهەدان لە ڕێسماوى پێکهاجەي ڕصخە بەپێى مەبەصخەکان (هاوەڕۆک) ەکان،
وەکى (َەواڵگەیاهدن ،پرش ،فەرماهدان ،داخىازي ،صەرصىڕمان) .
بَ -ەڵبژاردوى یەکەکان لەهاو یەکەکاوى جردا بەپێى مەبەصتى كضەکەرو
گەیاهدوى پەیام و َەواڵدان بۆ دروصخکردوى کارداهەوە لە الي گىێگر بۆ
همىهە -:
-2أ ئەو مىداڵە جىاهە .
-2ب ئەو مىداڵە زۆر جىاهە .
-2ج ئەو مىداڵە زۆر زۆر جىاهە .
لێرەدا جىاوى یەکەي صەرەکییە ،بۆگەیاهدوى پەیامى صەرەکى هاوٍڕۆن و
مەبەصتى پەیامەکە ،دەبێذ یەکەي جري بۆ َەڵبژێردرێذ لەهاو یەکەواوى
زۆر)ٌ .

زۆر
(جىاهیدا) ،ئەویش (زۆر ،

جَ -ێزي فرماوى ڕصخەکە بۆ َەڵبژاردوى جەواوکەرەکاوى خۆي .
 3-1پێناصەي ڕصتە:
لەگۆڕەپاوی زمان هاصیدا ڕصخە دەربڕیيێکە لە زماوی صروشدیدا ،ڕصخە
یەکەیەکی ڕێسماوی و پەیڤییە کە لەیەک یان چەهد وشەیەک (َەروشەیەک
هىێىەرایەحی چەمکێک دەکاث ،پێک َاجىوە لە ڕصخەیەک دەجىاهێذ بریتى
بێذ ،لە چەهد وشەی دەصخە کراو بۆ دەربڕینى وجەیەک ،پرصیارێک،
صەرصىڕماهێک ،داخىازییەک ،فەرماهێک و ئەرکە صەرەکییەکاوی ڕصخە
بریخين لە (بکەر ،کار) بێ ئەم دواهە ڕصخە پێک هایەث ( .ئەوڕەخماوی خاجی
مارف.)٥٢١ : ٠٢٢٢ ،
صۆصێر دەڵێ :ڕصخە باشتریً همىهەیە کە پێکهاجەو دەوروبەر دەخاجەڕوو
(صالح الفرماوي ،مدمد الشاوش .)٤٢ :٠٢٢١ ،
ڕصخە :یەکەیەکى پێکهاجەییە خاوەوى واجایەکەو ئازادە لە بيرۆکەو
پەیىەهدییەکاوى بەصدىەوەو جیابىوهەوەو ،دەوروبەر بەڕێىەي دەباث  (.صالح
بلعید .)٢٤ :٠٢٢٠ ،
کاجێک صۆصێر ڕصخە بە باشتریً همىوهە دادەهێذ بۆ خضدىە ڕووی
پێکهاجەودەوروبەر ئەمە وادەکاث کە خىدی ڕصخە بەیەک داهە دابنرێذ،
دٍوروبهر بهشێيى
َەروەَا ئاماژە بە گرهگی پڕاگماجیک دەکاث و پێى واًه 
ی
گرهگه بۆ دەصدىیشاهکردوی واجای ڕصخە ،بەاڵم کاجێک صەیر پێىاصەی

دووەم دەکەیً دەبیىين کە ڕصخە بە یەکەیەک َەژمار دەکاث کە خاوەوی
پێکهاجەییە ،لێرەشدا لەگەٌ بۆچىوهەکەی صۆصێردا یەک دەگرێخەوە کە
ڕصخە یەکەیەکەَ ،ەروەَا ئەم یەکە پێکهاجەییە خاوەوی واجایە و ئازادە،
یەکێکیش لە مەرجەکاوی ڕصخە بىووی واجایەکی دیاریکراوە ،صەربەخۆییەکی
واجای خۆیەحی َەربۆیەش خاڵ لە کۆجاَی ڕصخەدا دادەهرێذ ،بيرۆکەو
پەیىەهدییەکاهیش لەڕێگای ڕۆڵی دەوروبەرەوە بەڕێىەدەبرێذ و ڕێکدەخرێذ،
لێرەشدا گریىگی بە پڕاگماجیک دراوە بەڕێگای ئاماژە کردن بە دەوروبەری
ڕصخە ،هه فرە ڕەَەهدو فرە الیەهەو زۆر شذ لە خۆی دەگرێذ کە لێرەدا
جێگای باش هين .ڕصخە یەکەی صەرەکی ئاخاوجىە کە وشەو مۆرفیمە بەهد و
ڕێسماوی و داڕشتن و مۆرفیمە ئازادەکان یەکەی پێکهاجەَى ئەم همىوهاهەن.
گەر صەیری پێىاصەکاوی ڕصخە بکەیً دەبیىين ،لە گۆشە هیگای جیاجیاوە
صەرچاوەیان گرجىوە َەرئەمەش وایکردووە کۆمەڵىاصێک و فيزیک هاصێک و
زماهەواهێک بۆچىوهیان جیا بێذ لەدەصدىیشاهکردوی ڕصخە دا ،بەاڵم جێکڕای
پێىاصەکاهێش هاجىاهً مافی جەواوی ڕصخە بدەن بەو پێیەی َەمىو فرماهێکیش
ڕصخەی جەواوە .
 4-1دانانى یەکە ئاماژەییەکان:
یەکەکاوى ئاخاوجً لە زۆربەي زماهە گۆکراوەکاهدا دادەهرێً ،بەبێ ئەوەي
پەیىەهدییەکى واجایى (َۆیى ،یان شێىەَى ،یان ئەرکى) لەهێىان هاو و
هاولێنراودا َەبێذ ،چىهکە لەصەر بىەماي بیضتن داهراون ،بەو واجایەي کە
یەکەکان لەهاو زماوى گۆکراودا َەبىون و لە هەوەیەکەوە بۆ هەوەیەکى جر
دەگىێسرێخەوەو بەکار دەبرێً و َیچ پەیىەهدیُەکى هاولێنراوي لەهێىان
دەهگەکان و ئەرکەکاهیاهدا هییە ،بۆ همىوهە (ماڵ) َیچ پەصيێکى هاولێنراوي لە
یەکەکەدا بىووى هییە ،ئەمەش وادەکاث کە وشە بۆ مەبەصدێک زیاجر
بەکاربهێنرێذ ،بەاڵم لە زماوى ئاماژەدا لە بىەڕەجدا یەکە ئاماژەییەکان پشذ
بە پەصً و گێڕاهەوە دەبەصتن صەبارەث بەو یەکە ئاماژەییەي دەخرێخەڕوو ،
بۆهمىوهە یەکەي ئاماژەیى (بۆ ماڵ) ئەوا وەصفى کرداري (لێداوى دەرگا)
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بەڕێگاي دەصذ دەخاجەڕوو ،ئەم بەکارَێىاهە ئاماژەییە جەنها بۆ دەربڕینى ئەم
واجایە بەکاردێذ .
 5-1پۆلێن و چىونەپاڵیەک لە زمانى ئاماژەدا:
وشەکاوى زماوی کىردي لەڕووي پۆلێىکردهەوە بۆ (هاو ،ئاوەڵىاو ،فرمان)
پۆلێىکراونَ ،ەریەکە لەواهەش خاوەوى جایبەجمەهدي خۆیاهً لەڕووي
پێکهاجەي زماهییەوە ،لەهاو ڕصخەشدا پەیىەهدییەکى ژیربێژي َەیە بۆ ئەوەي
صەرجەم ڕصخەکە واجایەکی لۆجیکى بگەیەهێذ ئەم پەیىەهدییە لۆجیکیەش
یاصاکاوى ڕێسمان بەڕێىەیان دەباث .جىێژیىەوە زماهییەکان جەخذ لەصەر ئەوە
دەکەهەوە کە بەشێکى گەلێ زۆري زماهە گۆهراوەکان ڕێکخضخنى بىجى
وشەکاهیان بەشێىەي (بکەر+بەرکار+کار) یاخىد(بکەر+کار+بەرکار)ە.
).(Neidle: 2002, 71-98زاهایان و پضپۆڕاوى بىاري زماوى ئاماژەو وەرگێڕەکاوى
زماوى ئاماژە جەخذ لەصەر ئەوە دەکەهەوە کە زۆربەي ڕێسماوى زماهە
ئاماژەکاوى جیهان بەَیچ جۆرێک بەدواي ڕێکخضخنى وشەکاهدا هاگەڕێً،
ئەگەر بشیکەن ئەوا بە دەصخەواژەي زۆر ئاڵۆز ئاماژەي پێدەکرێذ و باس ى
لێىە دەکرێذ ).(Padden: 1990, 118-132لێرەوە دەردەکەوێذ کە زماوى
ئاماژە زماهێکى هەرمە لە ڕێکخضتن و چىوهە پاڵیەکى وشە ئاماژەییەکاهیدا،
ئەمەش دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەي کە دەجىاهرێذ بەڕێگاي جیاواز گىزارشذ لە
پەیىەهدییە ڕێسماهییەکاوى زماوى ئاماژە بکرێذ بەڕێگاي کارە ئاڕاصخەییەکان و
پۆڵێىکراوەکان ئەمەش بەڕێژەیەکى زۆر پشذ بە دەوروبەري ئاخاوجً و
بهصخێذَ ،ەرکەصێک زاهیاري
زاهیاري پێشیىەو هاصینى دهیاي ڕاصخەكیىە دٍ 
لەصەر ئاماژە َەبێذ و زماوى ئاماژە بساهێذ یاخىد مامەڵەي لەگەڵ
هابیضخاهدا َەبێذ َ ،یچ کێشەیەکى هابێذ لە جێگەیشخنى ڕصخەیەکى وەکى :
-3أ (َەمبەرگر  +مىداڵ +خىاردن ( ) .زماوى ئاماژە ) 
 -3ب (مىاڵەکە َەمبەرگرەکەي خىارد( ).زماوى گۆهراو) 
 6-1زمانى ئاماژەو زمانى گۆكراو:
زماوى ئاماژە زماهێکى صروشخییە بەشێىەیەکى ئاصایى و ،بەپێى صەردەم
گەشە دەکاث لەهاو ئەو کۆمەڵگایەي کە بەکاري دەَێنن ،زماوى ئاماژە
ههًدا لە زماهەکاوى
بىەمای وشەکاوى پێکهاجەی ڕێسماوى لە چىارچێىە گشدیه 
جر دەچێذ ،بەاڵم جایبەجمەهدییەکى صەربەخۆي َەیە لەڕووي صیضخەم و
ڕێسماهەوە خاوەوى صەربەخۆیى خۆیەحى و بەمەش لە زماهە گۆهراوەکان
جیادەکرێخەوە .بەپێى جىێژیىەوە و ڕاوبۆچىووى شارەزایاوى زماوى ئاماژٍدا ،ئەم
زماهە َەمان جایبەجمەهدي زماهە گۆهراوەکاوى َەیەو ،وەکى ئەواهیش گەشە
دەکاث ،لەکاجێکدا َیچ یەک هە لە ههصاوى ئاصاَى (گىێگران) و هە لە
هابیضخان زماوى ئاماژەي صروشدیان دروصذ هەکردووە ،بەڵکى صەدە لە
دواي صەدە لەڕێگاي بەکاربراوەکاوى ئەم زماهەوە دروصذ بىوە.زماوى ئاماژە
زماهێکى گشخگير هییە ،بە واجایەکى جر یەک زماوى ئاماژە هییە کە لە الیەن
یەک هابیضخاوى واڵحى جیا جیاوە بەکاربهێنرێذ( .ولیام  )stokeلە
رٍجاواوى صاڵى( )٥٦٤٢باڵویکردۆجەوە ئاماژە بەوە
جىێژیىەوەکاهیدا کە لە صه 
دەکاث کە زماوی ئاماژە زماهێکى ڕاصخەكیىەو وردەکارە خاوەوى یاصا و بىەماي
ڕێکىپێکە وەکى َەر زماهێکى گۆهرا و دەکرێذ جەماشا بکرێذ( .بدر الدوخى)
ئاماژە بەوە دەکاث کە جیاوازي لە هێىان زماوى ئاماژەو زماوى گۆهراودا َەیە،
ئەمەش پەیىەصخە بە َۆکاري بەکارَێىاوى بۆشایى و جێڕواهين (جەماشاکردن)
و شێىازي زماهەکە لەڕووي شىێىکارییەوە بە مەبەصتى خضدىەڕووي
َاوصەهگى کرداري ڕصخەکە وەکى ( جەرخاهکردوى ڕۆڵى کەصەکان و کەٌ و

پەلەکان لەهاو ڕصخەدا) و بەکارَێىاوى بۆ جىوڵە بە مەبەصتى خضدىەڕووي
گەرداهکردن ( ،زاهیاري ڕێسماوى لەصەر گرجىەوەي کاث و دابەشکردوى
ڕووداوەکان) و بەکارَێىاهیان بەشێىەي دەصتى پۆلێىکراو( ئەماهە گىزارشذ
لەڕاهاوەکان دەکەن و پەیىەصتى دەکەن بەکردارەکاوى هاو زماوى ئاماژە،
َەروەَا بەکارَێىاوى بۆ گىزارشخەکاوى ڕوخضار ،کە زاهیاري ڕێسماوى
َەڵدەگرن بەَاوکاث لەگەڵ ئاماژەکردهەکەداَ،ەروەَا جیاوازي هاوچەکاوى
درکاهدن (گۆکردن) دەخەهەڕوو ،بەکارَێىاوى شىێنى لە ڕێسماوى زماوى
ئاماژەدا شدێک هییە کە لە زماوى گۆهراودا َاوجاي بکاث وەکى ئاماژەکردن
بەبێدەهگى کێشاوى َێماي پیتى (ش) لەصەر لێىەکان بۆ مەبەصتى بێدەهگى(.
بدر الدوخي )tony( .) ١٤-١٤ :٠٢٢٤ ،دەڵێ مرۆڤ هاچێخە هاو جیهاوى
َێماکاهەوە ئەگەر بێخىو پێشیىەیەکى لە دەصدىیشاهکردوى ڕۆڵ و شىێنى ئەو
َێمایاهەدا هەبێذ ( .)Tony: 200, 165-172
چىهکە َێما هاوەهدگێڕێکە لەهێىان خىد و شخەکەدا ،بۆیە هاجىاوێ مامەڵە
لەگەڵ َێماکەدا بکاث ئەگەر بێخىو زاهیاري لەصەر َێما کردوى خىدي
شخەکە هەبىوبێذ ،وەکى بىوهێکى هاجەواو ،چىهکە ئەو هاجەواویە ئاماژە بە
بىووى شخەکە دەکاث بەو مەرجەي ئەو َێمایە هیشاهەیەک بێذ کە
پەیىەهدییەکى صروشتى لەهێىان َێماو َێما بۆ کراودا َەبێذ کە لەگەڵ
زمان و کەلخىرو ڕۆشيبيري ئەو کۆمەڵگایەدا بگىهجێذ .
ئەم َێمایاهەش پەیىەهدییەکى ڕۆشيبيري لەخۆیدا کۆدەکاجەوە ،بەپێى
جیاوازي کەلخىرو و ڕۆشيبيري کۆمەڵگە جیاجیاکان ،جگە لەوەش
بەَێماکردن چەهد واجایەک ئەکاجە صەرباري ڕووداو و شخەکان کە دەبىە
َۆي ئەوەي ئەو َێمایاهە زیاجر بێذ لەوەي کە جەنها ئاگاییەکى َەصتى بێذ
(،صميرصمریً-مدمد بً علي .)٢٤ ،٠٢٥٢ ،
 7-1چەمک و پێناصەی زمانی ئاماژە:
دەصخەواژەیەکە بهواردێذ بۆ َێما جایبەجەکاوی دەصذ و گىزارشخەکاوی
ڕوخضارو جىڵەکاوی لەش کە هىێىەرایەحی َەهدێ وشەو چەمک و بير دەکەن
بەجەواوەحی پشذ بە َەصخنى بیضتن و َێزی لێىردبىوهەوە دەبەصتً،
زماهێکی بینراوە ،بەاڵم وێىەیەکی هییە پێى بىىصێخەوە واجە (ئاماژەکان) .
پێناصەی زمانی ئاماژە:
زماوى ئاماژە  /کۆمەڵەیەکە لە چەهد صیضخەمێک پێکدێذ کە ئەو
صیضخەماهە بەپێى یاصاي َەصتى و بینراو و دەصتى بەڕێگاي َێماو چەمکەوە
بەیەکەوە دەبەصترێىەوە و دەبىە َۆي ڕووهکردهەوەي ئەو واجاو زاهیاریاهەي
کە كضەکەر دەیەوێذ بیگەیەهێذ )Roben:2005, 464-468(.
زماوی ئاماژە زماهێکی جایبەجە بە کۆمەڵی هابیضخان ،ئەم زماهە لە واڵجێکەوە بۆ
واڵجێکی جر جیاوازەَ ،ەر واڵجەو زماهە ئاماژەکەی جایبەجمەهدی خۆی َەیە،
کە پەیىەصخە بە گەشەو ڕۆشيبيری و ژیىگەی واڵجەکەوە ،لە الیەکی جرەوە
وشە ئاماژەییەکان و پێکهاجە ڕیسماهییەکاوی زماوی ئاماژەی واڵجیک جیاوازە لە
وشەو پێکهاجەی ڕێسماوی زماوی گۆهراوي َەمان واڵث ،وەکى زماوی ئاماژەی
کىردی ،ئەم جیاوازیُەش دەگەڕێخەوە بۆ جیاوازی له دیدوبۆچىون و
دابىوهەریذ و کەلخىرو ڕۆشيبيری جایبەث بەکۆمەڵی هابیضخان و ئەو
ژیىگەیەی کە جێیدا دەژی .
 8-1تایبەتمەندییەکانی زمانی ئاماژە و جیاوازی لەگەڵ زمانی گۆكراودا:
 1-8-1پەیىەندی لە نێىان ناوو ناولێنراودا:
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ئەوەی جێبیيیکراوە لەزماهە گۆهراوەکاهدا پەیىەهدییەکی صروصتى و هىاهدوی
ڕوون هییە لە هێىان یەکە زماهییەکان و واجاکاهیاهدا ( هاو -هاولێنراو)،
بۆهمىوهە وشەی (چیا) پێکهاجە دەهگی و زماهییەکەی لەو کۆمەڵە بەردو خۆڵە
کەڵەکە بىوە هاچێذ کە خاوەوی بەرزی و لىجکەیە ،لەگەڵ ئەوەشدا ئەم
وشەیە بۆ ئەو واجایە داهراوە کە هازاهرێذ پەیىەهدییەکە (واجاییەکە) چۆن
دروصذ بىوە ،کەواجە ئەو پەیىەهدییە پەیىٍهدییەکی لە خۆوەیە ًههێً له
وًٍه هه زماوى مرۆڤ پێڕٍوێيى َێماَى جارٍيى
گرهگهواوى صۆصێر ئه 

َه 
رٍ
بيرٍ 

صهر
له 
ڵه 
ًه(مدمد معروف )120 :2010،جهنها ڕێىهوجنى وۆمه 
خۆوٍ 


له
وٍوى وشهي چُا بهَاي ئهم َێما زماهُِه
ًه 
هاوهان و بهوارَێىاوى ئهو وشه 
هه 
له
زماهُِه 

ڕێىهوجنى ئهو وۆمه 
ڵه
به 
هدٍ 
به 
(چُا) و َێما زماهُِهواوى جر 
وارٍدٍَێنن ،لەصەر َُچ کام لە بىەماکاوی داهاوی َێماو واجا

ژٍاوى ڕۆژاههدا به
داهەهراوە ،بەاڵم لە زماوی ئاماژەدا َەر یەکەیەک کە دادەهرێذ پەیىەهدییەکی
وان،وٍوى هێشاوى

صهوان ،ڕوودا وٍ
وان،هه 

وٍي شخه
رٍ 
(شێىە) وٍوى فۆڕمى دٍ 
َێماًه بۆ شێىٍي خاهىو به گشتى( .ئەرکی)َێماي

ًهن هه
وێىهي چىارگۆشه 

وشهي صڕًٍ
صهر شێىٍواهُان،بۆ همىهه 
به 
رههواهُان زاڵه 
ئه 
ئهو وشاههي هه 

رٍ ،صڕٍنى
هجه 
ههي دٍگۆڕێذ صڕٍنى مێز ،صڕٍنى په 
رههواوى ئاماژٍ 
بهپێى ئه 

وٍ.
هه 
رهه 
ئه 
به 
صخه 
ًىٍ 
ئاماژًٍهوى دٍبێذ په 

رجارٍو صڕٍىه 
هه
َه 
هه 
خخه 
جه 

فخارٍواوى مرۆڤ و گُاهداران وٍوى ڕۆَشتن ،هان
وٍي ڕٍ 
(،هىاهدن)الصاًُىردهه 

خىاردن ،ڕاهردنَ...خد .لە هیىاهیاهدا َەیە،چىهکە ئەم زماهە زماهێکی
پەصىییە وپشذ بەوس ً بىەمایە دەبەصخێذ َەر بۆیە پەوەهدییەکە ڕوون
وئاشکرایە  .
 2-8-1هەمەجۆری لە پێکهاتەی زمانییدا:
پێکهاجەی زماهيى زماوی ئاماژە َەمیشە بە هاو دەصذ پێدەکاث پاشان
یەکەکاوی جری ڕصخەکە دادەهرێذ ،لەڕصخهي زماوی ئاماژەدا زیاجر َەیە لەم
شهواوى
خاڵەجەدا هیهادی صەرەکیەکەو پاشان هاوٍواوى جرو دواجرَش وارو به 
جر دێذ ،بە پێى جۆری پەیىەهدییە ئاوەزییەکەی هاو مێشک ،چىهکە زماوی
ئاماژە پشذ بە پەصىکراوەکان دەبەصخیێذ بۆ جێگەیاهدوی واجاکان و گەیشخنى
پەیامەکان ئەو پەصىکراواهەش وێىەکاهیان لەهاو مێشک َەڵگيراوە.بۆ همىوهە :
کاجێک هابیضدێک كضە لەصەر کەصێک بکاث ،ئەوا صیفاحی ئەو کەصە
(شێىە ،هیشاهەیەکی جایبەث ،ڕەگەز،بااڵَ...خد)وجۆری پەیىەهدییەکە
لەصەرەجادا ئاماژەی پێدەکاث (ئەهدامی خێزان ،خسم َ،اوڕێ َ...خد ).چىهکە
هابیضذ یەکەم شذ کە بيری لێدەکاجەوە بىچیىەی کەصەکەیە وپاشان
پەوەهدییەکاوی ئەوکەصە بە کەس ى جری الوەکی بۆ بەدەصذ کەوجنى واجا و
ئامادەکردوی وێىە و ئاماژەکە .بۆهمىوهە  :
وشە ی (پىر) لەزماوی ئاماژەدا بەم شێىەیە گىزارشتى لێدەکرێذ :
هابیضذ بەئاماژەی (دایک )دەصخپێدەکاث پاشان ئاماژەی (خىشک)،پاشان
جەواوکەردادەهرێذ بەم شێىەیە :
دایک+خىشک +جەواوکەر .
کەواجە ڕصخە لەزماوی ئاماژەدا َەمیشە بەهاودەصذ پێدەکاث،چىهکە
َەمىوکاجێک كضە لەصەر بکەر دەکرێذ،هەک کاریان جەواوکەر،ئەم
کەرەصخاهە لەدوای بکەربەپێى مەبەصتى كضەکەر دێً ودادەهرێً  .

شێىازی
پەیىەندیکردن :
3-8-1

یەکەم شێىازی بىەڕٍجيى وپەیىەهدیکردن لەزماهەگۆهراوەکاوی دهیادا هاردوی
پەیامەکاهە بەدەهگ و(گۆکردن) وەرگرجنى پەیامیش بەگىێ (بیضتن) .دووەم
شێىازی پەیىەهدیکردن لەزماوی گۆهراودا ،بریخییە لە هاردن بە هىوصين و
وەرگرجً بەخىێىدهەوە .بەاڵم زماوی ئاماژە شێىازێکی زۆر جایبەحی َەیە لە
وٍ لە (جىوڵەکاوی لەش
بُيێخه 
پەیىەهدیکردن وهاردوی پەیامەکاهدا کەخۆی دٍ 
بەَەمىو
بەپەهجەکاهەوە،
دەصذ
بەشەکاهییەوە،
چاوولێىبەجىوڵەکاهییاهەوٍ ،صەربەئاڕاصخەکان وجىوڵەکاهییەوە )و وەرگرجنى

پەیامەکاهیش بە چاو .کەواجە زماوی ئاماژە جەنها کۆمەڵێک جىوڵەی
ئەوئەهداماهە هییە کە خرایە ڕوو،بەڵکىپێکهاجىوە لەکۆمەڵێک ڕەگەزی
صەرەکی وکۆبىوهەجەوە بۆپێکهێىاوی زماوی ئاماژە .
 9-1ڕەگەزەکانی پەيىەندیکردن لەزمانی ئاماژەدا :
-٥دەصخەکان (له شێىەي داهاهُاهدا صەبارەث بەلەش،جىوڵەکاوی دٍصذ
،ئاڕاصخەی جىوڵەوان ) .
َ-٠ێزوجىوهدی جىوڵەکان  .
-٤چاو(ئاڕاصخەی ڕواهين) .
-٢لەش (جىوڵەکاوی ،ئاڕاصخەی جىوڵەکاوی) .

.2بهش ى دووهم :جۆرهكانى ڕصته له زمانى ئاماژهدا:
 1-2جۆرهكانى ڕصته لهڕووي ناوهڕۆكهوه له زمانى ئاماژهدا:
بابهث و زاهُاري
ئاماژٍن هه 

واڵگهًاهدن :وۆمهڵێً وشه
ڕصخهي َه 
 -1
خۆدٍگرن ،ڕاصتن ًان هاڕاصتن .
له 

بۆهمىوهه :

خۆشه ( .زماوى گۆهراو) 

-4أ مامۆصخا شُالن هه
-4ب شُالن+مامۆصخا+ههخۆش ( .زماوى ئاماژٍ) 
بۆ همىوهه :
رههچىون 
ههدا دٍ 
وٍ 
جاكُىردهه 

-5أ َهمىو كىجابُِهوان له
رههچىون  /زماوى ئاماژٍ 
وٍ  +دٍ 
-5ب كىجابى َ +همىو +جاكُىردهه 
* تێبينى)1( :
واڵگهًاهدن له زماوى ئاماژٍدا َه 
ًه
ڕصخهي َه 

بهشێىازي ئهرێ و ههرێ 
له

گهڵ َههدێ جُاوازٍدا ،
له 

بۆهمىوهه :

خىاردٍوٍ ( .زماوى گۆهراو) 

ههي هه
ربهجه 
شه 
هه 
-6أ مىداڵه 
+ئهو  +هێشاوى هِشاههي ههرێ
وٍ 
ث+خىاردهه 

مىداڵ +شه 
ربه
-6ب
دٍصذ(( .)Xزماوى ئاماژٍ) 
به 

ئاماژٍدا لهالي هابِضخان مۆرفُمى هاصراو و هههاصراو بهوارهاَێنرێذ

له زماوى

به (ئهو) ًان (ئهم) دٍهرێذ لهبري مۆرفُمى
ئاماژٍ 

لهبري ئهو مۆرفُماهه

ي
هه) و (ێً) .
هاصراو (ٌ 
*تێبينى)2( :
وٍ ،بهاڵم َههدێً جار
وهه وۆجاَى ڕصخه 
هه 
له زماوى ئاماژٍدا ڕاهاوٍوان دٍ 

رٍجاي
صه 
ههدا دێىه 
ڕصخه 

رٍوى بً له
گهر باصلێىراوي صه 
ڕاهاوٍوان ئه 
دًدٍهرێذ( .صامى
ههمى لهالي هابِضخان به 
مهش زۆر به 
ئه 
هه 
وٍ 
ڕصخه 

صعُد.)52 ،2006،
2-2ڕصتهي پرش )Interrogative( :
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له زماوى ئاماژٍداو داوا له گىێگر دٍهرێذ 
به
ًه 
شێىازێيى دٍربڕٍنى جري ڕصخه 
چىارچێىٍي وٍاڵمێىداWilliam,1994, ( .

بهصتى وٍرگرجنى زاهُاري له
مه 

گهورٍجرًٍ پاهخاَى گفخىگۆي هابِضخان
 ،)314ئهم شێىازٍي ڕصخه 
وٍرگرجنى زاهُاري و
ربهصتى بِضخيُان بێبهش ى هردوون له 
به 
وٍ ،هه 
گرێخه 
دٍ 

مِشه 
له
وروبهرٍان دروصخىردووٍو َه 
ئاخاوجىهواوى دٍ 

مهش گىماوى له
ئه 

جاًبهحى له
هاوٍڕۆوى گفخىگۆواوى دٍوروپشدُان به 
بارٍث به 
پرصُارهردهدان صه 
ههصاوى بِضخهوى له واحى
گىزارشخهواوى ڕوخضار و ئهو جىواڵههي هه 

ئاخاوجىدا بهوارٍان دٍَێنن و َهڵگري چههدًً واجاو گىزارشذ و چهمىً
وٍ .
چهميى ههصاوى هابِضخه 
لهالي هابِضخان ،هه زۆر دوورن له 

له زماوى گۆهراودا مۆرفُمهواوى پرصُارهردن دٍصدىِشاوى ڕصخهي پرش

گهر چى
ههن و له وۆجاَى ڕصخهي پرصُاردا هِشاههي پرصُار دادٍهرێذ ،ئه 
دٍ 

له زماوى گۆهراودا به
ههر 
ًه 
واڵگه 
َههدێً جار لهواحى ئاخاوجىدا ڕصخهي َه 

ڕصخهي پرش،له زماوى ئاماژٍدا هِشاههي پرصُار به دوو جۆر

ئاواز دٍ 
هرێخه
رٍجاي ڕصخهي پرصُاردا دٍبُنرێذَ ،ههدێً جارَش هِشاههي
صه 
دٍبُنرێذ له 

جاًبهحى لهو واجاههدا هه پرصُار له شدێيى
پرصُار له وۆجاَى ڕصخهدا دێذ ،به 
هادًار بىرێذ(،صمير صمرًٍ،مدمد بىعلى .)72 ،2009،بهاڵم ئهم ًاصاًه
وٍي
بهر ئه 
له 
وٍ 
رگێڕٍوان له واحى وٍرگێڕاهدا زۆربهي جار پابههدهين پێُه 
وٍ 

ي
لهالي
ًهن ئاوازٍ 
ژێروارٍگهر ًاصاي زماوى گۆهراودان .بهَُچ شێىٍ 


له
هابِضخان بهوارهاَێنرێذ بۆ گۆڕٍنى ڕصخهي َهواڵى بۆ ڕصخهي پرش ،بهڵيى
گىزارشخهواوى ڕوخضار و جىوڵهواوى

ههدا به
ئهو گۆڕٍىه له شێىازي ڕصخه 

ًهوى پرش و شىێنى
ڕصخه 

دٍ 
هرێخه
وٍ 
ههرٌ 
ًه 
واڵگه 
َه 
له 
هه 
صهر و مل ڕصخه 

له زماوى درواودا .
گرێخهوٍ 
دٍ 
ئاوازٍ 

3-2شێىازهكانى ڕصتهي پرصياركردن له زمانى ئاماژهدا:
بهراورد به زماوى درواو
له زماوى ئاماژٍدا شێىازٍواوى پرصُارهردن به 

َههدێً لهو شێىازاهه له زماوى درواودا
هه 
ًه 
جُاوازٍُهوى بهرچاوي َه 

خرێىهڕوو :

بهدًىاهرێذ و بهوارَش هاًهث ،لێرٍدا به وردي ئهو شێىازاهه 
دٍ

ماههن :
ئه 
مۆرفُمهواوى پرش هه 

پرصُارهردن به
أ -
َهمان شێىٍي
ههش دێذ له زماوى ئاماژٍدا ،به 
-1وێ :بۆ پرصُارهردن له 
زماوى گۆهراو :
بۆ همىوهه :
ي
فڕۆههخاهه پێشىاز لێ هردًذ؟ (زماوى گۆهراو) 

-7أ وێ له
ئاماژٍ) 

-7ب ؟  +فڕۆههخاهه  +چاوٍڕواوى  +وێ (زماوى
له شذ له زماوى ئاماژٍدا ،بۆ پرصُارهردن له
-2چى :مۆرفُمى پرصُارهردهه 
دٍبێذ :
شذ بهم شێىٍ 
وٍ و
جىڵێيىه 

هابِضخان له واحى بهوارَێىاوى ئهم مۆرفُمهدا صهرٍان دٍ
وٍ و
هه 
هه 
بهن و چاوٍواهُان بچىن دٍ 
دٍ 
لێىٍواهُان به جىهدي بۆ هاوٍوٍ 

ي
ههن جاوٍوى گىێگر حێ
لهگهڵ ئاماژٍهردن بهو شخهي هه پرصُار لێ دٍ 

ًه بۆ جێگهٌشتن .
َه 
شڕۆڤه 

هاڕووههو پێىَضتى به

جههه
بابه 
ًههً هه 
بگه 

مه چى ًه؟ زماوى گۆهراو 
-8أ ئه 
هه)  +ئاماژٍي صهر و لێى و چاو  +جىوڵهي
شخه 
-8ب ( ئاماژٍهردن به 
هِشاههي پرصُار 

صهر +

وامه-وامُان :مۆرفُمى پرصُارهردهه بۆ َهڵبژاردن لههێىان شخهوان و
 -3
ێ
الدٍبر له صُاقى
صهوان و شىێىهواهدا ،له زماوى ئاماژٍدا ئهم مۆرفُمه 
هه 


بهم
هه 
ربڕٍىه 
هه و دٍ 
ڕٍحى ڕصخه 
گهن له واجاي بىه 
جێدٍ 
ههوٍ 
گشتى ڕصخه 
دٍبێذ :
ًه 
شێىٍ 

-9أ بهوام ًارٍسان صهرصامُذ؟ /زماوى گۆهراو 
-9ب ؟ ً +ارٍسان  +خۆشهوَضتى  ( +ئهم ًان ئهو)  +جۆ (زماوى ئاماژٍ) 
هه؟ (زماوى گۆهراو) 
كىجابُِهًان زٍرٍ 

-10أ وام
-10ب ؟  +كىجابى  +زٍرٍن  ( +ئهم ًان ئهو) (زماوى ئاماژٍ) 
دًارٍ 
هه

هه 
وٍ
الدٍبرێ ،بهاڵم له صُاقى ڕصخه 
مۆرفُمى پرس ى (وامه) 
صخه .
به 
مه 
هێىه لهو دوو كىجابُِهي هه 
هه بۆ َهڵبژاردوى ًه 
پرصُارهردهه 

له واث (ڕۆژ و واجژمێر) بۆ پرصُارهردن له
ههي :مۆرفُمى پرصُارهردهه 
 -4
ههن -:
واث هابِضخان به دوو شێىاز پرصُار دٍ 
چهوى
صهر مه 
هه 
خه 
هجهي دۆشاومژًٍان دٍ 
كضههردهدا په 

رٍجاي
صه 
له 
أ -
ي
چهپُان له شىێنى داهاوى واجژمێر دٍصذ و پاشان هێشاوى هِشاههي پرصُار

بهصذ و بۆ همىوهه :
َهواداو پاشان خضدىهڕووي بابهحى مه 
له 

*تێبينى)3( :
پهخش دٍهرێذ؟ (زماوى گۆهراو) 
هه 
واڵه 
-11أ ههي َه 
وٍ  +؟ (
-11ب ئاماژٍهردن به واجژمێري دٍصذ َ +هواڵ +باڵوهردهه 
زماوى ئاماژٍ) 
گهڵ
وًٍان له 
صىڕاهدهه 

هجهواوى دٍصتى ڕاصذ و هُىٍ
وٍي په 
هردهه 
ب -
هه .
جىاڵهدوى صهر و پاشان خضدىهڕووي پرصُارٍ 
هجهوان و هُىٍ صىڕاهدهُان +جىاڵهدهێيى ههمى
وٍي په 
بۆهمىوهه :هردهه 

وٍ .
صهرَ +هواڵ  +باڵوهردهه 

ههوێذ
مۆرفُمهواوى دٍصدىِشاهىردوى واث له زماوى ئاماژٍدا جُاوازي جێدٍ 

ماهگهواوى صاڵ) ،ئاماژٍواهُان جُاوازن به

فخه -
بۆ همىوهه ( ڕۆژٍواوى َه 
گهڵ ئاماژٍواوى پرصُارهردن له واث (واجژمێرٍوان) ،بۆ همىوهه واحێ
له 
پێىاهه 

هجهي دۆشاو مژٍي
ههر په 
پرصُار له ڕۆژي له داًىبىون دٍهرێذ ئهوا كضه 
ًهوى پێ دروصذ
بازهه 
ئاڕاصخهي ههس ى بهرامبهر  /گىێگر دٍواث و شێىٍ 
ًه 
هه
فخه 
ًههدا (بازهههه) َه 
بازهه 

دٍواث وٍوى ئاماژٍهردن به خاڵێً له

فخه ًان ماهگێيى صاڵ(.باصم العطىاوى،
ڕۆژٍواوى َه 
ێىه له 
)ههش رۆ ژ 
(خاڵه 

مترجم )2020 ،
داًىبىوهخه؟ (زماوى گۆهراو) 

-12أ ههي ڕۆژي له
ًهن)  +مىداڵبىون (
-12ب ؟  +ئاماژٍي دٍصذ (دروصخىردوى بازهه 
زماوى ئاماژٍ) 
*تێبينى)4( :
لهوىێ :
-5وىێ -
ًه -:
وٍ 
له شىێً له زماوى ئاماژٍدا بهم شێىازٍي خىارٍ 
مۆرفُمى پرصُارهردهه 
هجهوان به ئاڕاصخهي زٍوي(.جۆن وجرش )47 ،2000 ،
وٍي په 
هردهه 


هُمچه
ي
وٍي به
ڵگهڕاهه 
ًهن زٍو له شىێيێىدا +پاشان َه 
پارچه 

ئاماژٍهردن به

واوههر .
وٍ  +جه 
َهمان شێىٍ هراهه 

دٍگێڕن 
هه 
گه 
-13أ لهوىێ ئاَهه 
(زماوى ئاماژٍ) 
-13ب لهوىێ  +ئاَههگ  +هردن  +ئێىٍ
له بڕو چههدێتى .
چههد /مۆرفُمى پرصُارهردهه 
 -6
رٍجادا
صه 
چههدێتى (بڕ) دٍهرێذ له 
له زماوى ئاماژٍدا واحێ پرصُار له 

هجهوان له
َهوادا دٍهێشرێذ پاشان جىاڵهدوى په 
هِشاههي پرصُار له 
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وٍدا
شێىٍي هردهه 

شێىٍي ژماردن به ئاڕاصخهي بهرامبهر  +جىاڵهدوى لێى له

بۆ همىوهه :
-14أ چههد كىوجابى ههَاجىون؟ 
هجهوان (چههد)  +كىجابى  +ههَاجً ( زماوى ئاماژٍ) 
-14ب ؟  +جىاڵهدوى په 
شێىٍي ژماردن به واجاي (چههد)ي مۆرفُمى پرش .

هجهوان له
جىاڵهدوى په 
ي
ب-پرصُاري ڕٍواهبێژ  :
صهي
ههر چاوٍڕێى وٍاڵم له گىێگر هاواث ،ئهو هه 
كضه 

ئهو پرصُاراههن هه

صخىهوێذ(اخالم خرَضاث،
دٍواث خۆي هاًهوێذ زاهُاري هىێى دٍ 
هه 
پرصُارٍ 

مها خضين )106 :2005 ،
وٍوى ئامرازێيى شێىازي َهژمار دٍهرێذ
رٍوى ئهم پرصُاراهه 
ًهوى صه 
شێىٍ 
به 

له زماوى گۆهراوَشدا
باڵوهُِه و جهنها بۆ صهرهج ڕاهێشاهه ،

له زماهدا ،چىهىه

ي
وٍ زۆر بهواردێذ
ئهم شێىاز پرصُارهردهه الي گىجاربێژان و باهگخىازاهه 

بهصتى صهرهج ڕاهێشان و دٍربڕٍنى ڕاي
(مدمد صعُد، )96-94 ،2009،بۆ مه 
جُاواز و دژ و هاڕٍزاَى بهواردێذ .
بۆ همىوهه :
ًىهي وارێيى باشه؟ 
 -15وادٍزاوى ئهم وارٍي جۆ دٍ 
ههوێ هه
ردٍ 
دٍ 
هه 
وٍو دژي وارٍ 
ًهدا هاڕٍزاَى و جُاوازي بيرهردهه 
لهم همىهه 

ئهم شێىازي
ي
رچههدٍ 
ًهَ ،ه 
وٍ باشتر َه 
هه هراوٍ ،هه وار له 
پهصنى هردارٍ 

ههي به
اڵمه 
ًهو وٍ 
وٍاڵم َه 
ههي پرصُارٍ و پێىَضتى به 
فۆرمه 


گفخىگۆٍه
ههي گىێگر بێزاردٍبێ و هاًهوێ
اڵمه 
وٍ 
ههر به 
خێر)ٌ .بهالم كضه 

(بهڵێ – 
هه

بهڵێ بێذ (اخالم خرَضاث ،مها
گهر به 
جاًبهحى ئه 
به 
وٍ 
گىێگر وٍاڵم بداجه 
خضين .)106 :2005 ،ئهم شێىازٍي جري پرصُارهردن له زماوى ئاماژٍدا زۆر
باڵوٍو بهواردێذ ،بهاڵم بۆ چههد ئهرهێيى جُاواز :

ي
ێ
دٍجىاهر لهبڕ ڕصخهي مهرج بهواربێذ .بۆ همىوهه :
 -1
 ( زماوى گۆهراو) 
رههوجىوبِذ بخىێىه.
جهوێ صه 
-16أ ئهگهر دٍ 
 (زماوى ئاماژٍ) 
-16ب خىێىدن  +هاجح بىون  +جۆ
(زماوى گۆهراو) 
ههًذ دابىِشه.
-17أ گهر ئارٍزووي چا دٍ 
 (زماوى ئاماژٍ) 
-17ب چا  +خۆشهوَضتى  +داهِشتن +جۆ
واژٍي( چا خۆشهوَضتى) َهردوو برۆ بهرز
صخه 
دٍ 
بۆ ئاماژٍهردن به 
هرێخهوٍ بۆ
الًههدا خىار دٍ 
به 
وٍ 
هرێخه 
گهڵُدا صهر هسم دٍ 
وٍ ،له 
هرێىه 
دٍ 

ئاماژٍهردن به داهِشتن .

بهوارَێىاوى شێىازي دووٍمى پرصُاري ڕٍواهبێژي ،وٍوى وٍرگێڕاهێً واًه بۆ
 -2
وٍوى
بهرامبهرٍاهدا له زماوى ئاماژٍدا ئاماژًٍان هُِه ،
له 
ئهو وشاههي هه 

گهڵ بهوارَێىاوى
بهم ڕێگاًه) له 
بهَاوواري -
بهوارَێىان -
ًارمهحى -
وشهواوى (به 

ههدا .
مۆرفُمى پرس ى (چۆن) له وۆجاَى ئاخاوجىه 
بۆ همىوهه :
ههوچً هان دٍخۆم( .زماوى گۆهراو) 
به 
مِشه 
-18أ مً َه 
مِشه+هان+خىاردن+چۆن  +مً؟ وٍاڵم=
ههر -18 /ب َه 
پرصُار =كضه 
ههر /مً ههوچً 
كضه 

وٍ .
داجه 
ههر خۆي پرصُار دٍواث و خۆش ى وٍاڵمى خۆي دٍ 
كضه 

بۆهمىوهه :

-19أ جۆ بهشێىازێيى پێىههِىاوي َههگاو دٍهێِذ .
ههر /
وٍاڵم = كضه 
ههر -19/ب ڕۆَشتن+چۆن  +جۆ ؟
پرصُار= كضه 
هه .
وٍي ڕۆَشدىه 
الصاًُىردهه 


الًهن
له 
هه 
هردههوي پرصُارٍ 
دووبارٍ 

ٍدُه 
له
بهوارَێىاوى صێُهم ،بر 
 -3
بهالم لهخۆي دٍپرس ً .
وٍ 
گىێگرٍ 

ههر زماوى گۆهراو) 
ههًذ؟ (كضه 
-2أ جۆ ئارٍزووي چى دٍ 
دٍصذ)  +خۆشهوَضتى  +؟ (زماوى ئاماژٍ) 
-20ب ئاماژٍي (چى به 
ههر زماوى گۆهراو) 
(كضه 


ههم؟
-21أ مً خهز له چى دٍ 

دٍصذ)  +خۆشهوَضتى +مً +؟
-21ب ئاماژٍي (چى به 
 (زماوى ئاماژٍ) 
الًههدا و گێڕاوى چاوٍوان بهم
صهر به 
وٍ 
وٍي برۆوان خىارهردهه 
رزهردهه 


به
هه خۆي له خۆي
پرصُارٍهه 

وٍ 
له
بيرهردهه 

الو ئهوالدا بۆ ئاماژٍهردن به
وٍ .
هردۆجه 

بهب) :
ج-پرصُارهردن له َۆ (صه 
ي
لهالي هابِضخان له بر مۆرفُمى پرس ى (بۆ –
پرصُارهردهه 

ئهم شێىازٍ

ههدا دادٍهێن و مۆرفُمى
بهب) له وۆجاَى ڕصخه 
بۆچى)بهواردێذ ئاماژٍي( صه 

وارهاًهث :بۆ همىوهه :

الدٍبرێ و به
هه 
پرصه 

 (زماوى گۆهراو) 
-22أ جۆ بۆ دڵخههگى؟
( زماوى ئاماژٍ) 
بهب)
-22ب دڵخههگ  +جۆ ( +صه 
ئاماژٍي پێ دٍهرێذ :

بهب (َۆ)بهم شێىٍ 
ًه
مۆرفُمى صه 
صهر
خرێىه 

هجهوان دٍ
دٍصتى چهپ به ئاڕاصخهي بهرامبهر ڕادٍگيرێذ و په 

هجهواوى جر
صهر په 
به صخىووى له 
هجهي ئهصپً وىژٍ 
ًهن وٍوى دًىار په 

خرێخه هێىان

َێنرێخه 
دٍ

َهمان شێىاز دٍ
ڕادٍگيرێذ ،پاشان دٍصتى ڕاصذ به 
گهڵ
ههي جر هه جىوجً له 
هجه 
هجهي ئهصپً وىژٍي ڕاوٍصخاو و چىارپه 
په 

بهب)(.جىن وجرش  .)48 ،2000 ،
ًههدا بۆ ئاماژٍهردن به َۆوار ( صه 

د-شێىازي وٍاڵمى وىرث بۆ پرصُارهردن( :اخالم خرَضاث ،مها صعُد،
 .)101
ههخێر – ها)
وٍي (بهڵێ – ئا – 
اڵمداهه 

ئهو ڕصخهي پرصاههن هه مۆرفُمى وٍ

دٍبً .
اڵمهوان بهم شێىازاهه 
وٍاڵم بۆٍان ،وٍ 
بێخه 
دٍ 

(بهڵێ) :
وٍاڵم به 


ڵێُه .
وٍ واجاي به 
رٍ 
وٍي صهر بۆ خىا 
وٍاڵم به ( بهڵێ) :هسمىردهه 
 -23
وٍ .
َهواداو لهالي شاهه 
 -24هێشاوى هِشاههي ( √) له 
(ههخێر):
وٍاڵم به 


ًهن جىوڵه.
ههوٍو به 
ًه 
وٍي برۆوان به 
رزهردهه 

 -25
به
بهًهن جىوڵه .
هاگه 
وٍي صهر و چه 
رزهردهه 

 -26
به
وٍ .
لهالي شاهه 
َهوادا 
ڵه) له 
 -27هێشاوى هِشاههي (َ( )Xه 
واههي ئاڕاصخهي ًههتر گهر صهر بۆ الي
پێچه 
 -28جىاڵهدوى دٍصذ و صهر به 
گهڵ
ڕاصذ بجىڵێذ ئهوا دٍصتى به ئاڕاصخهي الي چهپ دٍباث له 
هجهي
له ئاصتى ڕوخضارٍدا و جىاڵهدوى په 
هجهي دۆشاومژٍ 
وٍي په 
رزهردهه 


به
وشهي (َهرگيز) .
چهپدا بۆ ئاماژٍهردن به 
دۆشاومژٍي بهالي ڕاصذ و 

4-2ڕصتهي فهرماندان)Imperative sentence( :
شێىازێىه بۆ جێبهجێىردوى وارێً ًان داواي

فهرماهدان واهاصراوٍ 
هه

روٍوى،
جێبهجێىردوى وارێً له گىێگر دٍهرێذ بهئامراز ًان بهبێ ئامراز َه 

ابً ٌعِش دٍڵێذ ( :داواهردوى هردوى وارێً بهشێىازێيى جاًبهث هه
ئهگهر َاوجهرٍب بىون
وٍ بێذ ،ئهوا فرماهه 
صهر و گىێگرٍ 
گهر له 
ههر ئه 
كضه 

ًه)  ،ههواجه
وٍ 
وٍ بێذ ئهوا پاڕاهه 
رٍ 
وٍ بۆ صه 
خىارٍ 

ئهوا داخىازٍُه  ،له
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وپاًه ،ئهم
مهن و پله 
بهپێى جه 
رماههو جێبهجێىردن وارێىه 
فه 
هه 
شێىازٍ 

وٍو داخىازي بۆچىون و ئامۆژگاري چههد
رهه خۆي له جرش و پاڕاهه 
ئه 

وٍ(.خضام اخمد )42 ،2007 ،
بُيێخه 
واجاًهوى جري شێىازي فهرماهدا دٍ 

پێىاصهو دابهشُان هردووٍ :

وىردٍوان بهم شێىٍ 
ًه

زماهه 
واهه

ًه  ،ئهروى
رٍوى ڕصخه 
د .عبدهللا خضين دٍڵێذ :فهرماهدان ئهروى صه 
ههر داوا له گىێگر دٍواث وارێيى بۆ
هه كضه 
ًه 
وٍ 
فهرماهدان و داخىازي ئه 

وٍ ( :عبدهللا خضين،2014 ،
شه 
رههش دٍواث بهس ً به 
ئههجام بداث ئهم ئه 

 )51-50
خۆزگهَى .

فهرماوى بهڕێس -
فهرماوى بهَێز -
ًياجه 
دٍ 
فهرماهدان – 
 -1
-2داخىازي .
خۆزگهَى .

-3
پێىاصهو دابهش ى هردووٍ :ڕصخهي فهرماهدان

د.ههرٍمان خۆشىاو بهم شێىٍ 
ًه

ههم واجا كضهههر داوا له ههس ى دووٍم
ههس ى ًه 
دٍگىجرێذ هه 
بهو ڕصخاهه 

واجا گىێگر دٍواث وارێً ئههجام بداث ً ،ان ئههجام ههداث .بهم شێىٍ 
ًه
هردووٍ( :ههرٍمان خۆشىاو )2016،37،

دابهش ى

فهرماهداوى بهَێز .
 -1
فهرماهداوى بێ َێز (بهڕێس) .
 -2
ي
ڕصخهي فهرماهدان ئهو ڕصخاههن هه داواوار بهجێهێىاوى وارێىُان

هه 
واجه

شێىٍي ئامۆژگارٍهوى

ًه 
له
واهه 
لهواحى ئێضخاو داَاجىودا له 
جێداًه 

رٍوىً،ان فهرماهداوى بێهێز و فهرماهدان بهَێز
صه 
خۆشهوَضتىً-ان زاهُاري 

دابێذ  )Stevenpinker,2003,121-123(.
بۆ همىوهه :
وٍ( .ئامۆژگاري) 
ژوورٍ 

ًه 
جه
دابخه با مێروو هه 

دٍرگاهه
جياًه 
 -29
ي
ههًا بضىڕێىٍ( .زاهُار ) 
بهالي ڕاصتى پردٍ 
 -30
له بێزارهردهم ( .فهرماوى بێ َێز) 
وازبێىه 

-31
 -32پێم گىحى بێدٍهگ به( .فهرماوى بهَێز) 
ئهوَش
هه 
ًه 
له زماوى ئاماژٍدا جهنها ًهن شێىازي ڕصخهي فهرماهدان َه 

،لهڕێسماوى زماوى ئاماژٍدا ئهم جۆرٍي ڕصخه زۆر بهواردێذ
َێزٍ 
فهرماهداوى به 

مهن هاههن،
وپاًهو جه 
 ،چىهىه هابِضخان وٍوى ههصاوى بِضخهوى ڕٍچاوي پله 
ههن .لەگەڵ بەکارَێىاوى
ردٍ 
دٍ 
هه 
بهڵيى ڕاصخهوخۆ فهرماوى هردوى وارٍ 

ي
مۆرفیمەکاوى (دەبێذ-پێىیضخە) گىزارشتى ڕوخضار جىڕەدا برۆکان جىوث
دەکرێً و لێىەکاهیش بە جىهدي دەخرێىە صەر یەک بۆ همىوهە :
 ( زماوى گۆهراو) 
 -33أ گڵۆپەکە بکىژێىەوە.

وٍ  +جۆ
-33ب گڵۆپ +وىژاهدهه 
(زماوى ئاماژٍ)
گەر گىێگر لە کەصێک زیاجر بىو ئاماژە بە کەس ى مەبەصذ دەکرێذ
(گىێگر)کە (جۆ)یە .
ڕصخهي داخىازي :كضەکەر لەڕووي پلەو پایەو جەمەهەوە یان بچىکترە یان

-٠
َاوجەمەوى گىێگرە  ،یاخىد كضەکەر دەیەوێذ ڕێس هیشان بداث َەرچەهدە
َاوجەمەن یان بچىکتریش بێذ ،لەگەڵ بەکارَێىاوى چەهد دەصخەواژەیەکى
جایبەث بۆ پێشاهداوى ڕێس (جکایە-بەئەرک هەبێذ-گەر دەجىاوىَ...خد) ،لە زماوى
له شێىازي پاڕاهەوەو خۆشهویضدُدا خۆي
ئاماژەدا ئەم جۆرەي ڕصخه 
ي
دەهىێىێذ  ،بۆ همىهە بەکارَێىاوى ئاماژەي (صاڵوکردن بەشێىاز َىدي) بۆ

دەربڕینى مۆرفیمى جکایە لە زماوى ئاماژٍ کە هابیضذ َەردوو دەصتى بە
جىوجکراوي لەصەر صىگى دادەهێذ وەکى :
 (زماوى گۆهراو) 
-34أ جکایە ئەم شىێىە بەجێ بهێڵە

-34ب ئاماژەي جکایە (صاڵوي َىدي) +ئێرٍ +ڕۆیشتن +جۆ
( زماوى ئاماژٍ) 
لە شێىازي پاڕاهەوەدا پەهجەکان کۆدەکاجەوەو دەیخاجە هاو دەمى لەگەڵ
ئاماژەکاوى جري ڕصخەکەدا .

 -35أ دەرگاکە دابخە
( زماوى گۆهراو) 

-35ب ئاماژەي پەهجەي کۆکراوە بۆ هاو دەم+دەرگا+داخضتن  +جۆ
( زماوى ئاماژە) 
یاخىد بەکارَێىاوى ئاماژەي (لەبەر مً ) ( ،لەبەر خاجري مً) بەدەصذ
خضدىە صەر ڕیش و َێىاهە خىارەوەي بە ئاڕاصخەي چەهاگە لەگەڵ
گىزارشتى ڕوخضار لە شێىەي خۆَەژارکردن و بێ چارەیُدا( صه 
ميرٍ
لهشىري ،وٍرگێر .)2020،بۆ همىوهە :

 -36ئاماژەي دەصذ خضدىە صەر ڕیش +دەرگا+داخضتن +گىزارشتى
ڕوخضار .
ي
َەرچەهدە مۆرفیمە ئاماژەییەکاوى ڕصخەي داخىاز لە زماوى ئاماژەدا َەیە و
هاوٍڕۆن و مەبەصتى ڕصخەکان دەردەخاث ،بەاڵم هابێذ ڕۆڵى گىزارشخەکاوى

ڕوخضار لەبير بکرێذ ،جیاوازي لەم گىزارشخاهەي ڕوخضار دا َەهدێ جار
دەبێخە جیاکەرەوەي صەرەکى جۆرەکاوى ڕصخەو ماهاي وشەکان و واجاي
ڕێسماوى جیاواز دەبەخشێذَ ،ەروەکى گىزارشتى ڕوخضار لە کردەي
داخىازٍدا گەر مۆرفیمە ئاماژەییەکاهیش بەکار هەیەث ئەوا گىزارشخەکان
واجاکان دەردەخەن .

 5-2نەرێکردنى داواکاري و فەرماندان لە زمانى ئاماژەدا:
کێشاوى ئاماژەي َەڵە لە َەوادا ( )Xبۆ هەکردوى کارێک-فەرماهداوى بەَێز 

-37أ دەرگاکە دامەخە.

(زماوى گۆهراو) 
( زماوى ئاماژە) 
-37ب دەرگا+داخضتن  +هههردن () X
ڵه  )X ،لهالي هابِضخان بهواجاي ههرێىردن و
(َه 
ًه 
هێشاوى ئهم ئاماژٍ 
هدٍ له زماوى درواودائهو شێىازٍ بۆ ههرێىردهێيى
رچه 
دێذَ،ه 

چهميى َه 
ڵه

ًهوى
ڕصخه 

ئهوا دٍ 
بێخه
صهر زماوى ئاماژٍ 
ربگێڕدرێخه 

َێزٍ ،بهاڵم گهر وٍ
به 

ڵداههبێذ وٍوى
گه 
داخىازي شێىازي ههرێ گهر گىزارشخهواوى ڕوخضاري له 
دٍصذ بۆ شىێنى هههردوى
جىجىردهێيى جىهدي برۆوان و ئاماژٍهردن به 
ًهوى جىهد و خێرا .
شێىٍ 

هه 
به
وارٍ 

 -38جىاڵهدوى پەهجەي دۆشاومژە بە ئاراصخەي ڕاصذ و چەپ دا.
فەرماهداوى بەَێز .
 -39بەرزکردهەوەي بە کراوەیى و بەرامبەر كضەکەر و جىاڵهدوى بەم الو
ئە والدا وەکى ( ئاماژەي خىداخافيز) لە زماوى گۆهراودا بۆ بەرگرٍکردن لە
وٍي ئهو وارٍي پێى دٍصپێرێذ .
جىردهه 

خۆی و ڕٍ
 -40بەرزکردهەوەي َەردوو برۆ دەهگ دەرکردن بە زماوى وەکى دەربڕینى
دەهگى ( چ ) (.اخالم خرَضاث،مها خضين  .)٥٢٦ ،٠٢٢١،
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َ -41ەڵخەکاهدوى شاهەکان کە لە زماوى گۆهراویشدا بەَەمان شێىە
ئاماژەیە بۆ هەرێ کردن و ڕەجکردهەوە .
 -42باداوى صەر بەجەنها لەگەڵ جىوجکردوى برۆکان َێىاهە پێشەوەي
لێىەکان جىوجکردهیان جىاڵهدوى پەهجەي دۆشاومژەش لەگەڵیدا(.عاطف
عبدهللا،صمير ممدوح .)٥٤١ ،٠٢٥٠،
6-2ڕصتەي صەرصىڕمان:
ئەو ڕصخاهەن کە ئاماژە بە صەرصىڕمان و جێڕامان دەکەن لەالیەن
كضەکەرەوەو لە کاحى َەڵچىوهیدا کە شدێک یان بارێکى هاوازە دەبینً یان
گىێى لێدەبێذ(.خضام أخمد .)47 ،2007،ڕصخەي صەرصىڕمان کردارێکى
زماهییە كضەکەر لە شێىەي ڕصخەدا دەري دەبڕێذ بەگىزارشخکردن لە
صەرصىڕماوى لە شخەکان و ڕو وداو و کەصەکاوى دەوروبەري بەشێىەي باش
(جىان)خراپ (هاشریً) بۆ همىهە :
-43بەَار چەهد جىاهە! 
 -44زۆر بڵێيى چەهد هاشریىە! 
ئەم جۆرەي ڕصخە لە زماوى ئاماژەدا ،بەَەمان ئاصذ و پێىیضتى زماوى
گۆهراو بەرچاو دەکەوێذ و ،هابیضخان بێگىمان َەصتى خۆیان بەرامبەر
دەوروبەر و با رودۆخەکان دەردەبڕن بەاڵم بە ئاماژەو گىزارشتى ڕوخضاري
گىزارشخهواوى ڕوخضار جىوهدجر و ئاشىراجر

جیاواز لە زماوى گۆهراو هه
ههن،
صهرصىڕمان و جێڕامان زٍاجر ماهادارجر دٍ 
ئاماژٍوان به 

ههون هه
ردٍ 
دٍ 

ڕصخەي صەرصىڕمان لە زماوى ئاماژەدا بەچىار شێىە دەبینرێذ :
-٥صەرهج ڕاکێشان :
بەکارَێىاوى هیشاهەي صەرصىڕمان لە صەرەجاي ڕصخەدا بۆ صەرهج ڕاکێشاوى
زیاجري بەرامبەر (گىێگر) بۆ الي ئاخاوجىەکەي .
-45أ جلهواهذ چههد جىاهً! 
 -45ب ! جل  +جىان +جۆ .
-٠دەربڕینى بەَێز-صەرصىڕماوى بەَێز :
کێشاوى َەردوودەصذ بەصەري خۆیدا (هابیضذ)و جىاڵهدوى لێىي لە
شێىەي دەربڕینى پیتى (پ) درکاهدهێکى وەکى (پەکى) بۆ همىوهە :
( زماوى گۆهراو) 
-46أ ئەو ئاگرە چەهد جەشەهەي صەهدووە!
-46ب پ  +ئاماژەي دەصخکێشان بەصەریدا+ئاگر +زۆر +بەرزبىوهەوە (
زماوى ئاماژٍ) 
ئەم صەرصىڕماهەش لە زماوى ئاماژەدا َەصذ دەربڕیيێکى بەَێزەو
صەرصىڕماهەکە زۆر بەَێز دەبێذ( .صەميرە لەشکري،وٍرگێر )٠٢٠٢،
-٤صەرصىڕماوى مام هاوەهد :
بۆ دەربڕینى َەم َەصخە هابیضذ دەصدێک دەکێشێذ بەصەر صىگى خۆیدا
یان یەک دٍصذ بە صەریدا دٍداث ،بۆ همىوهە :
( زماوى گۆهراو) 
-47أ شیالن همرەي کەمى َێىاوە.
-47ب َەردوو ئاماژە ( دەصذ لەصەر (صەر یان صىگ)  +شیالن  +همرٍ +
ههم ( زماوى ئاماژٍ) 

ًهن ئاصاَى ،بۆ
-٢صەرصىڕماهێکى ئاصایىَ /ەصذ دەربڕیيێکى کەم جاڕادٍ 
دەربڕینى ئەم َەصخە هیشاهەي صەرصىڕمان لە کۆجایى ئاخاوجىەکە
بەدەصدیان (هابیضخان)لە َەوادا دەکێشً (شادیە ئەصىەد،وەرگێر )٠٢٠٢،
ئهنجام:

-1ڕیسکردن وداهەپاڵیُەک وڕێکخضخنى وشە ئاماژەییەکان جۆرێً
دًدٍهرێذ .
ربهصخُِان جُادا به 
صه 
له 

بۆ همىوهە :
(زماوى گۆهراو)
ههي دڕاهد.
هخێبه 

مىداڵه 
هه


هخێب  +مىداڵ  +دڕاهدن  +ئهو.
(زماوى ئاماژٍ) 
 -:٠لە دروصخکردوی ڕصخەدا لەزماوی ئاماژەدا َەهدێ جار
وشەئاماژەییەکاهیش دەگۆڕدرێىەوە بە َاوواجاکاهیان بەپێى گىهجاهدهیان
لەهاوصیاقی ئاخاوجىەکەدا ،ئەم کردەیەش لەوباراهەدا دەبێذ کە وشە ی
هاوصیاكەکە له الي هابِضذ هەهاصراو بێذ بەو واجایەی لە بەرامبەریدا
لەزماوی ئاماژەدا،ئاماژەی بۆداهەهرابێذ ،بۆهمىوهە -:
مەزن  ...............گەورە 
جاوان.................گىهاح 
پاکيزە................پاک 
پێشىازی............بەخێرَاجً –چاوەڕواوی (ڕصخهي  –7ب) 
صەرصامبىون ...........خۆشه ویضتى 
پەخشکردن..............باڵوکردهەوە  .
مەرج هییە َەمان ڕێسماوی زماهە گۆهراوەکەی
-٤ڕێسماوی زماوی ئاماژە 
هاوچەکە ،یان واڵجەکە جێبەجێ بکاث وڕێسماوی زماهە ئاماژەکەی
لەصەردابڕێژرێخەوە ،بەڵکى زۆربەی کاث َیج پەیىەهدییەکی بەزماوی
گۆهراوەوە هییە َ،ەروەکى ڕێسماوی زماوی ئاماژەی کىردی و ڕێسماوی زماوی
ئاماژەی عەرەبی  .
 -٢جۆرەکاوی ڕصخە لەزماوی ئاماژەی کىردیدا لەرووی هاوەڕۆکەوە َەمىویان
بەدیدەکرێً وبەکاردێً لەکردەی پەًىەهدیکردهدا،بەاڵم رصخەی پرصیارکردن
وشێىازەکاوی ئەم جۆرەی رصخە پاهخاییەکی فراواوی وەرگرجىوە ،بەبەراورد بە
جۆرەکاوی جری ڕصخەو بەزماوی گۆهراوَ،ۆکارەکەش ى پەیىەصخە بە وئارەزو وە
بێ صىىرەی هابیضخان لە وەرگرجنى زاهیارییە بێشىمارەکاوی دەوروبەریان
،کەبەشێىەیەکی بەرچاولێى بێبەشبىون ،بەَۆی لەدەصخداوی َەصتى
بیضخيیان ،ئەمە لەالیەک ،لەالیەکی جرەوە وردی جێڕواهين ولێىردبىوهەوەیان
لە دیاردەو،ڕوداووڕەفخاروگىزارشتى ڕوخضاری کەصاوی ژیىگەی
دەور وپشدیان ،کە ئەماهە َەمىوی دەبێخە صەرچاوەی پرصیارکردن بەشێىازە
جیاکان ودروصخکردوی ڕصخەی پرصیار .
-١لەزماوی گۆهراوی کىردیدا ،جگە لەمۆرفیمەکاوی پرصیارکردن کەواجای
پرصیارکردن ڕادەگەیەهً ،ئاوازەش َەمان ڕۆڵ دەبیيێذ ،لەزماوی ئاماژەشدا
بەَەمان شێىەمۆرفیمەکاوی پرصیارکردن واجای پرش ڕادەگەیەهً َ،ەروەَا
گىزارشخەکاوی ڕوخضاروئاماژەبێچپەکان َەمان ڕۆڵ دەبینن  .
-٤مۆرفیمەکاوی وەاڵمی پرصیارکردن (بەڵێ ،هەخێر ) بەکىرجتریً ڕصخە
دادەهرێً  .
وٍ .
درێىه 
 -١شێىازی پرصیاری (بەڵێ وهەخێر) بە س ً ڕێگا وەاڵم دٍ 
ڕصخەی
کۆجایی
بخرێخە

گەر
ڕاصخە
هیشاهەی
-٨
َەواڵگەیاهدهەوەولەگەڵیدابرۆکان بەرزبکرێخەوە ،ئەوا واجای ڕصخەکە
لەَەواڵگەیاهدهەوە دەکاجە ڕصخەی پرصیارکردن بەواجای (واهییە ؟)  .
( زماوی گۆهراو) 
خاهىوەکەجان دووكاجە واهییە ؟
خاهىو  + 2 +كاث  +ئێىٍ  +هِشاههي ڕاصذ (√) 
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 -٦ڕصخەی صەرصىڕمان لەزماوی ئاماژەدا س ً پلەی َەیە  .
َ_٥٢ەهدیک جار لە جۆری ڕصخەی داخىازی وفەرماهداهدان ،گەرفەرماهەکە
زۆربەَيزبێذ ،ئەوا ڕصخەکە لەفەرماهداهەوە دەبێخە ڕصخەیەکی صەرصىرمان
بۆدەربڕینى َەصذ وصۆز .
رٍوٍ زۆر َهصتى
هه 
الًهن كضه 
له زماوى ئاماژٍدا له 
ڵه 
وٍي َه 
-11ڕاصخىردهه 
الًهن گىێگر ًان
له 
هه 
ًه 
وٍي له زماوى گۆهراودا َه 
پێىاهرێ وٍوى ئه 
َهصتى پێدٍهرێ .
وٍ 
رٍ 
بِضه 

ههم و دووٍم له زماوى ئاماژٍدا زۆر َهصتى
-12هاوبڕي هێىان زماوى ًه 
لههێىان زماهيى و
ههوا ئهو هاوبڕٍ 
وٍ 
ڕێخه 
گه 
دٍ 
وٍ 
مهش بۆ ئه 
پێىاهرێذ ،ئه 
جىاوضخدا َهصتى پێىاهرێذ .
تێبينييهكان:
ًه 
له
هداهه 
زوومه 

ئاماژٍوان ئارٍ

( )1له زماوى ئاماژٍدا جێگۆڕهێى وشه
ًهوى زۆر ههمى هابِضخان
َهردوو زماوى كضههردن و زماوى هىصِىِشدا ،ژمارٍ 

وٍَ ،هر بۆٍه وام له 
وشه
له هىصِىدا پابههدن به ًاصاواوى زماوى گۆهراوٍ 

َهردوو ال ئهو
بارٍث به 
ههي جێدابێذ صه 
ئاماژٍوان َهواڵى گرهگى هاو صُاكه 

ههش له بهش ى
ًه 
ئاماژٍ 

به زۆري ئهو وشه
دٍهرێخه صهرٍ 
ًه 
ئاماژٍ 


وشه
ًهن وار له واجاي
ئهم جێگۆڕهێُهش بهَُچ شێىٍ 
داًه 
هه 
هیهادي ڕصخه 
زۆربهي واث ئهم

واههي زماوى گۆهراو هه
پێچه 

هه هاواث به
خه 
رٍوى ڕص 
صه 

دٍشێىێنً .
هه 
جێگۆڕهێُه واجاي ڕصخه 

ربهخۆي (ئهو) بۆ ههس ى صێُهمى جان بهواردێذ بۆ
( )2جێىاوي صه 
بهرامبهرٍان لههاو چههد مىداڵێيى جردا
له 
هه 
هه 
(مىداڵ)ٌ 

ئاماژٍهردن به

ههر خۆي
كضه 

بێذ لهبڕي (ٌهه) ي هاصُاري زماوى گۆهراو و َه 
مِشه
ًاهدهه .

رچاوٍي زاهُاري گه
صه 

گهڵ َههدێ له
هجهوان) له 
هجهواوى دٍصذ و (هاوهاوى په 
( )3زاراوٍواوى په 
رَههگى ههڕ و اڵاڵن ( )2000وٍرگيراوٍ .
فه 
جىڵهواوى لهش له 

ئاماژٍي مىداڵبىوههو َهجا ئێضخا َهر ئهو
وشهي له داًىبىون َهمان 
( )4

واجا(.شادًه
بێخه 
فرٍ
دٍ 
هه 
لێرٍدا وشه 
ًه بۆ َهردووهُان بهواردێ هه 
ئاماژٍ 

مهجُد ،وٍرگێر .)2020 ،


لیضتى صەرچاوەکان:
به زمانى كىردي:
رَههگى زاراوٍي
ورٍخماوى خاجى مارف ،2004 ،فه 
ئه 
 -1
زماهىاس ى،صلێماوى.
ًهوى وردي ڕصخهصازي وىردي ،چ، 3
د.عبدهللا خضين  ،2014پىخخه 

-2
َهولێر.
بهراًهحى گشتى هخێبخاههوان -
ڕێىٍ 
به 

لهشىري ،پهًماهگاي َُىاي هابِضخان ،مامۆصخا و وٍرگێڕ،
ميرٍ 
صه 

-3
 .2020
مهجُد ،دواهاوٍهدي پِشهصازي هچان ،بهش ى هابِضخان،
شادًه 

-4
مامۆصخا و وٍرگێڕ.2020 ،
شيۆفه صادق ،دواهاوٍهدي پِشهصازي هچان ،بهش ى هابِضخان،

-5
مامۆصخا و وٍرگێڕ.2020 ،
(ههرٍمان خۆشىاو ،2016،ڕصخهصازي، ،چاپى دووٍم ،خاههي ئاوێر بۆ

-6
وٍَ ،هولێر.
چاپ و باڵوهردهه 
رَههگى ههڕواڵاڵن  ،2000 ،جۆن وجرش ،وٍرگێڕاوى عبدهللا رخمان.
فه 

-7

رٍبى ،چ،1
رَههگى ئاماژٍ بۆ هابِضخان ،2013،بهش ى وىردي،عه 
فه 

-8
َهولێر.

اڵًهحى ،چَ ،1هولێر.
رَههگى ئاماژٍ بۆ هابِضخان ،2013،بهش ى وۆمه 
فه 

-9
رَههگى ئاماژٍ بۆ هابِضخان ،2013،بهش ى ئاًً ،چَ ،1هولێر.
فه 
 -10
به زمانى عهرهبى:
( -11اخالم خرَضاث،مها خضين:2005( ،مدخل الى كىاعد لغت ألاشارة
ألاردهُت).
 -12باصم شمران العطىاوي ،خبير ومدرب لغت إلاشارة كىاة العراكُت
الاخبارٍت ،مدًر مرهس الامام الحضين الخخصص ي للصم ،هربالء
امللدصت،العراق .
 -13بدر عبدالطیف الدوخى:هظم وكىاعد لغە الاشارە الکىیدیت ،شرکت
املخددة للخىزیع ،کىیذ ،٠٢٢٠ ،
 -14خضام اخمد كاصم( ،)2007جدىٍالث الطلب ومددداث الداللت
اللاَرة دار الاوكاف العربُت.
 -15صامى صعُد ،مدمد جمُل ،2006 ،الغت إلاشارة جىاصل مع الحُاة،
جمعُت أصداء لرعاًت املعاكين صمعُا ،الاصىىدرٍت  ،مصر،ط .1
 -16صمير صمریً -مدمد بىعلى ( ،)٠٢٥٢كىاعد لغت الاشارة اللطرٍت
ق-الدوخت ،كطر .
العربُت املىخدة ،دار الشر 
 -17صالح الفرماوي و مدمد الشاوش ( ،)٥٦٨١درش فی الالضىبیت العامت
الدار العربیت للکخاب ،ط ،٠لیبیا.
 -18صالح بلعید ( ،)٠٢٢٠الىمى الىظیفی  ،دیىان للمطبىعاث-الجسائر.
 -19مدمد صمير الشاوي ،2009،الخطابت والخطُب ،ط ،1دار العصماء،
صىرٍا ،دًمشم.
 -20الىمى اللغىی لدي املعىكين صمعیا ،٠٢٥٠،د.عاطف عبدهللا
بدراوي،صهير ممدوح الخل،ط ،٥زمسم هاشرون ومىزوعىن
عمان/الاردن.
 -21هاجي زوارهت ،2020 ،مدرب وخبير ومترجم لغت الاشارة في كىاث الجسٍرة
الفضائُت ،كطر.
ٌ -22عِش بً على ابً ٌعش )2001(،شرح املفصل للسمخشري-
بيروث،لبىان دار الىخب العلمُت.
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