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جوێژیىەوەکە لە دوان و عیکردهەوەکاهیدا پەیڕەوەی جەنها لە ڕێبازی عیکاری پەصەهکەراهە
هاکاث ،بەڵکو بە گوێرەی پێویضخیی جوێکاریییەکی ئەو ئەهداماهەی مێغک و جەصخەظ دەکاث
کە بەرپرس ی بەرهەمهێىان و بەکارهێيىای ئاخاوجنن .جوێژیىەوەکە لە دو بەعدا جۆر و پێویضخیی
ئەم پەیوەهدییاهە ڕوهدەکاجەوە ،بەم عێوەیە:
بەش ی یەکەم جەرخاهکراوە بۆ پەیوەهدیی هێوان فەرهەهگی عەقڵی و زاوضتی زماهەواهیی ،لە بەش ی
دوەمیغدا پەیوەهدیی فەرهەهگی عەقڵی لەگەڵ هەریەک لە زاوضخەکاوی جوێکاریی دەماری و
زاوضتی دکپێکردن و زماهەواهیی دەماری خراوهەجە ڕو.
لە کۆجاییدا ئەهجامە بەدەصتهاجوەکان و لیضتی صەرچاوەکان خراوهەجەڕو.
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پێشەکی:
ئەم جوێژیىەوەیە بە هاوهیغاوی "پەیوەهدیی هێوان فەرهەهگی عەقڵی و ئەو
زاوستاهەی شیکردهەوە لە بارەیەوە دەکەن" لە صىوری زاوضتی
(زیىدەزماهەواهیی – )Bio-linguisticsدایە و جیایدا هەوڵدەدرێذ لە ڕواهگە
جیاوازەکاوی زاوضخە پەیوەهدییدارەکان ،بە زاوضتی فەرهەهگی عەقڵییەوە
عیکردهەوە و لێکداهەوە بۆ فەرهەهگی عەقڵی و جایبەجمەهدیییەکاوی بکرێذ.
ئەم الیەهەی لێکۆڵیىەوە زماهییەکان وابەصخەی کۆمەڵێک زاوضتی دیکەی
وەک دەمارزاوی ،دەروهساوی ،کۆمەڵىاس ی ،و  ...جاد دەبێذ ،بۆیە هەر
لێکۆڵیىەوەیەک لە بارەی فەرهەهگی عەقڵییەوە بەبێ دوان و زاهیاری لەصەر
ئەم زاوضخاهە بە جەواوی بە کڕۆکی ئەم زاوضخە هاگەیً .ئەگەرچی بەهۆی
وردی و ئاڵۆزی میکاهیزمەکاوی کارکردوی فەرهەهگی عەقڵی و جێکچڕژاوی
بەعەکاوی مێغک ،هەر الیەهێکی باصکردوی فەرهەهگی عەقڵی جایبەجمەهدیی
زاوضتی خۆی هەیە ،بەاڵم گرهگیی بەرهەمهێىان و بەکارهێىاوی زمان مێغک و
صەرجەمی بەعەکاوی بەخۆیەوە خەریککردوە ،لەبەرئەوە هاچاریً ئەوەهدەی
پەیوەهدیی بە گەهجیىەکردن و گێڕاهەوەی زاهیارییە زماهییەکاهەوە هەیە،
ئەگەر بە ئاماژەیەکی ڕاگوزەریػ بێذ باصیان بکەیً .جوێژیىەوەکە لە دوان و
عیکردهەوەکاهیدا پەیڕەوەی لە ڕێبازی عیکاری پەصىکەراهە دەکاث و لە دو
بەعدا جۆر و پێویضخیی ئەم پەیوەهدییاهە ڕوهدەکاجەوە ،بەم عێوەیە:
بەش ی یەکەم جەرخاهکراوە بۆ پەیوەهدیی هێوان فەرهەهگی عەقڵی و زاوضتی
زماهەواوی ،لە بەش ی دوەمیغدا پەیوەهدیی فەرهەهگی عەقڵی لەگەڵ هەریەک
لە زاوضخەکاوی جوێکاریی دەماری و زاوضتی دکپێکردن و زماهەواهیی دەماری
خراوهەجە ڕو.
بەش ی یەکەم:
 /١فەرهەهگی عەقڵی و زاوستی زمان
زاوضتی زمان وەک زاوضدێکی پەیوەهدیدار و وابەصخە بە مێغک و فەرهەهگی
عەقڵییەوە ،بەعێکی لێکۆڵیىەوەکاوی جەرخان دەکاث بۆ جێگەیغتن لە
چۆهیەجیی کارکردن و دەرخضخنی جواها و کارامەییەکاوی فەرهەهگی عەقڵییەوە
( .)Mental Lexiconلە رواهگەی زاوضتی زماهەوە فەرهەهگی عەقڵی وا
پێىاصەدەکردێذ ،کە کۆگایەکی زیىدو و هەمیغە هوێکراوەیە ،بۆ یەکە
زماهییەکان و زاهیاری پێویضخیی لەگەڵ جاکە جاکەی وعەکان هەڵگرجوە ،لە
مێغکی هەر ئاخێوەرێکی زماهدا ،لە بارەی واجای وعەکان و ئەرک و پۆلی
وعەکان و چۆهیەجیی درکاهدهیان" .ئەو زاهیارییاهەظ کە زاهیاریی (فۆهۆلۆژیی،
مۆرفۆلۆژیی ،صیيخاکضیی ،صیماهدیکیی) دەگرێخەوە ،رۆڵ لە پێکهێىاوی رصخە
و کەجیگۆری صیيخاکضیدا دەبینن ،ئەمەظ پێمان دەڵێذ :جوخمە
فەرهەهگییەکان بڕی زاهیاریی پێویضخیییان بۆ بەرهەمهێىاوی دروصخەی
صیيخاکضیی پەیوەصذ بە دەصخور و یاصای دیاریکراوەوە جێدا هەڵگیراوە.
پرۆصەی هەڵگرجنی زاهیارییە زماهییەکان و چۆهیەجیی پۆلکردهیان و دواجار
چۆهیەجیی هێىاهەوە و بەکارهێىاهیان پرۆصەیەکی ئاڵۆز و خێرا و وردە ،کە
مێغکی مرۆڤ بۆ هەریەک لەم کارە هەصدیاراهە کۆمەڵێک خاهەی دەماری
مێغک و هاوچەی جیاجیای بۆ جەرخاهکردوە .زاوضتی زمان بە ئەرکی خۆی
دەزاهێذ ئەم هاوچاهەی مێغک دیاری بکاث و پرۆصە جۆراوجۆرەکاوی
بەرهەمهێىاوی کردەی قضەکردن جیایاهدا ڕوهبکاجەوە.

فەرهەهگی عەقڵی لە زماهەواهییدا ،بۆ گوزارعخکردن بە هواهدوی وعە یان
لێنضیمەماوی قضەلەر بەماردەهێنرێذ .ئەم فەرهەهگە (فەرهەهگی ئاوەزی)
بەوە لە فەرهەهگی ئاصایی هوصراو جیادەلرێخەوە ،لە جەهیا بریتی هییە لە
مۆلردهەوەیەمی گغتی وعەمان ،بەڵهو لەپاڵ ئەوەدا بریخییە لەوەی چۆن ئەو
وعاهە مارا و چاالك دەلرێً ،و گەهجیىەدەکرێً و دەگێڕدرێىەوە لەالیەن
قضەلەرەوە" .فەرهەهگی عەقڵی دەصتی بە هەمو کردەی پەیوەهدییە
زماهییەکان ڕادەگاث ،کاجێک قضەکەر پێویضخیی بە دۆزیىەوەی وعەیەک
هەیە ،ئەو واجایەی هەڵگرجبێذ ،کە دەربڕیىەکەی ئەو پێویضخیییەحی ،یان
واجای ئەو وعەیە بدۆزیخەوە کە گوێی لێبوە یان خوێىدۆجییەوە" ( Mirêlis,
)2005, 2
جوێژیىەوەی زیاجر لە بارەی فەرهەهگی عەقڵییەوە ئەوەی دەرخضخوە ،کە
گەهجیىەکردوی یەکە زماهییەکاوی زماوی یەکەم و زماوی دوەم و  ...جاد لە بە
هەمان عێوە و بە یەک میکاهیزم کۆهاکرێىەوە و گەهجیىە هاکرێذ ،بەڵکو لە
هەرێمی جیا و خاهەی مێغکی جیا و جایبەجمەهد هەر یەک لەو زماهاهە لە خۆ
دەگرێذ .ئەم بۆچوهە بە ڕەهایی دروصذ هییە ،بەڵکو بەگوێرەی جەمەوی ئەو
کەصەی زماوی دوەم وەردەگرێذ دەگۆڕێذ .لە جوێژیىەوەیەکدا کە لە
صەهخەری ()the Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerی ئەمریکی لە
هیۆرک لەصەر  ٢١خۆبەخص ی فرە زمان ئەهجامداراوە ،دەرکەوجوە ،کە
ئەواهەی لە جەمەوی مىداڵیدا زماوی دوەم فێردەبً ،یەکە زماهییەکاوی زماوی
دوەمیان لە هەمان هەرێم و یادگەی زماوی دایکیاهدا گەهجیىەدەکرێً،
لەکاجێکدا ئەواهەی بە پێگەیغخویی ( )Adultزماوی دوەم فێردەبً ،یەکە
زماهییەکاوی زماوی دوەمیان لە هەرێمی دیکەی مێغکییان گەهجیىەدەکرێذ.
ئەمەظ ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە مێغکی مرۆڤ زماهەکان بەعێوەی جیاکراوە
لە هەرێمەکاهیدا هەڵدەگرێذ و میکاهیزم و ڕێکارەکاوی وەرگرجً و
گەهجیىەکردوی زمان بەگوێرەی جەمەن و هۆکاری دیکە دەگۆڕێذRaquel ( .
 ), 2019, 11Magalhaesهەرچی پەیوەهدیی بە زماوی یەکەمەوە هەیە وعە و
لێکضیمەکان لە هاو فەرهەهگی عەقڵیدا وەک بىەمایەکی چەصپاو دەمێيىەوە،
کە جەنها بەهۆی زەبر گەیاهدن بە مێغک یان هەهدێک خاڵەحی هەخۆش ی
وادەکاث لەهاو بچً و بیر بچىەوە ،بەاڵم بۆ زماوی دوەم و صێیەم و  ...جاد،
کەرەصخە زماهییەکان بە جۆرێک هەڵدەگیرێً وەک ئەوەی لە یادگەی
کورجخایەهدابً ،کە ئەگەر بەردەوام بەکارهەهێنرێذ ،ئەگەری زو
لەبیرچوهەوەی هەیە.
 ١-١زمان لە هاوەوەی مێشک و لە دەرەوەی مێشک
جوێژیىەوە زماهەواهیییەکان دابەش ی صەر دو جۆر دەبً ئەواهیػ جوێژیىەوە
هاوەکییەکان و جوێژیىەوە دەرەکییەکاوی مێغکی مرۆڤً ،واجە ئەو
جوێژیىەواهەی لە بەرهەمهێىان و بەکارهێىاوی زمان دەکۆڵىەوە لە هاوەوەی
مێغک و ئەواهەش ی لە دەرەوەی.
چۆمضکی زاراوەی ()I-languageی پێغيیارکرد ،کە هەهدێک جوخمە لە
مێغکی کەصێکدا ،کە زماهێکی دیاریکراو دەزاهێذ ،و دەجواهێذ وەک ئاخێوەر
و وەرگر بەکاریاهبهێىێذ )I( .ئاماژەیە بۆ )،)Individual( ،)Internal
( ،)Intensionalکە ئەماهە بەهۆی ڕێسماهەوە وەصفدەکرێً و دیوی هاوەوەی
زمان پێکدەهێنن ،واجە پرۆصەی بەرهەمهێىاوی زماهً لە هاو مێغکدا .لە
بەراهبەردا زاراوەی ( )E-languageکە صەرجەمی دیوی دەرەوەی زمان
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دەگرێخەوە ،واجە ئەو کردەیەی کە ئاخاوجً بەرجەصخەی دەکاث .وەصفکردن
و دیاریکردوی پەیوەهدیی هێوان زمان و ڕێسمان لە پێػ چۆمضکی و دوای ئەو
جیاوازی هەیە ،پێػ چۆمضکی لە زماهەوە بۆ ڕێسمان دەچون ،بەاڵم
چۆمضکی ڕێسمان و زمان بەراهبەر یەکدادەهێذ و لەوەظ زیاجر ( )I-languageو
( )E-languageبەراهبەر یەکدی دەکاث .بە گوێرەی پێىاصەی ڕێسمان (I-
 )languageکۆمەڵێک میکاهیزمی فیزیکی هاوەوەی مێغکی مرۆڤە ،و
صیضخەمێکی کۆزاهیاری بەدەصتهێىاوی زماهە و لە هاوەوەی مێغک دەهوێنرێذ.
ئەگەر ) )I-languageبەرهەمهێىەری ) )E-languageکەواجە پەیوەهدیی هێوان
فۆهەجیک (دەهگ) و فۆهۆلۆجی (فۆهێمەکان) بەراهبەر یەکدی دەوەصخێذ،
وەک ئەوەی چۆمضکی صورە لەصەری ،و بەهەمان عێوەی پەیوەهدیی هێوان
زمان و ڕێسمان.

بڕواهە ()Araki, 2017, 20
فەرهەهگی عەقڵی بەعە هەرە صەرەکییەکەی هاوەوەی زمان پێکدەهێىێخذ،
چوهکە ئەم فەرهەهگە ،هەر جەنها کۆگایەک هییە بۆ هەڵگرجنی زاهیارییەکان،
بەڵکو جیایدا میکاهیزمی جۆراوجۆریػ لە خۆ دەگرێذ ،بۆ بە کۆدکردن و
هەڵوەعاهەوەی ئەو کۆدە زماهییاهەی ،کە لە خۆیاهدا هەڵگری پەیام و واجای
زماهیین.
 ٢-١فەرهەهگی عەقڵی
ئایخچضً ( )Aitchisonفەرهەهگی عەقڵی بە گەهجیىە (کۆگا)ی وعەی مرۆڤ
پێىاصە دەکاث ،کە هەمو ئاخێوەراوی زماوی دایک وعەی جێدا گەهجیىە
دەکەن )Aitchison, 1987, 9( .لە فەرهەهگی عەقڵیدا هەمو پێویضخیییەکاوی
وەک زاهیاری فۆهۆلۆجی ،صیيخاکس ی و صیماهدیکی لەگەڵ وعەکاهدا
هەڵدەگیرێً .فەرهەهگی عەقڵی وەک پێکهاجەیەکی ڕێسماوی دەردەکەوێذ ،کە
قضەکەر هەمو زاهیارییەکی فۆهۆلۆجی ،مۆرفۆلۆجی ،صیماهدیک و صیيخاکس ی،
هەیە لە بارەی جاکە وعەکان و مۆرفێمەکان و دەجواهین بەم عێوەیەظ
هەهدێک الیەوی لەگەڵ فەرهەهگی هوصراودا بەراودر بکەیً.
هەردو فەرهەهگی عەقڵی و هوصراو وعەکاوی زماهییان لەخۆ گرجوە و
هەریەکەعیان بە گوێرەی کۆمەڵێک بىەما و ڕێضا وعەکاهییان رێکخضخوە.
چۆمضکی لە ئاماژەدان بە جواوضذ و جواهای مرۆڤ بۆ قضەکردن ئەوەی
یەکالییکردۆجەوە ،کە هەمو قضەپێکەراوی زماهێکی دیاریکراو هەمان جواوضذ
( )Competenceلە مێغکیاهدا هەیە ،بەالم ئەوەی جیاوازی دەکاث لە هێوان
جواهای دەربڕیً و بەکارهێىاوی ئەوەی لە مێغکدا هەیە ،کۆمەلێک هۆکاری

دیکەی وەک ڕۆعيبیری ،ئەزمون ،ماهدوبون ،هەهدێک هەخۆش ی گوجً ،و
...جاد ،بە واجایەکی دیکە هەمو قضەپێکەراوی زماهێکی دیاریکراو لە جواوضذ
()Competenceدا یەکضاهً ،بەڕەچاوکردوی ژیىگە و ئاصتی ڕۆعيبیری و باری
جەهدروصتی قضەپێکەرەکە و ...جاد ،بەاڵم لە جواها ()Performanceی دەربڕێً
و گوزارعخکردن لەو جواوضخەدا جیاوازن و جیاوازییەکەظ ئەم هۆکاراهەی
لەصەرەوە باصکران دروصخییان دەکەن .هەر لەم بارەیەوە و لەصەر ئاصتی
جاکە قضەپێکەرێک زمان دابەش ی صەر دو جۆر دەبێذ ،ئەواهیػ زماوی
هاوەوەی مێغک ( )Internal Languageو زماوی دەرەوە ( External
)Smith, 1999, 31( .)Language
هەمو مرۆڤێک خەیاڵ و بیرکردهەوەکاوی فراواهترە لەو وێىاکردن و
دەربڕیىاهەی ،کە بەهۆی زماهەکەیەوە گوزارعتی لێدەکاث .زمان چەهدە
هۆکاری ئاعکراکردن و گواصدىەوەی بیر و ئایدیاکاهە ،هێىدە و زیاجریػ
دەصخەوەصخاهە لە گەیاهدوی صەرجەمی زاهیارییەکاوی مێغکی مرۆڤ.
هۆکارەکاوی وەک هەخۆش ێ ماهدویەحی و ئاصتی ڕۆعيبیری و ...جاد کە هۆکارن
لە بەردەم گەیاهدوی هسری مرۆڤ بە جیهاوی دەرەوە ،صەرەڕای ئەماهە
کلخوریػ هۆکارێکی دیکەیە ،کە زماوی مرۆڤ صىورداردەکاث .لە گێراهەوە و
پەصنی (وصف)ی جیهان و صروعخدا ،ئەوە جیهان هییە ،کە بڕیار لەصەر
دەربڕینی زماهیمان دەداث ،بەڵکو ئەوە جواهای بەکارهێىاوی زماوی مرۆڤە وێىای
ئەو جیهاهە دەکاث( .گۆران)ی عاعیر درکی بەو بێ دەصەاڵجییەی زمان لە
ئاصذ هسردا کردوە ،واجە بێ هێزی زماوی دەرەوە و بەهێزی زماوی هاوەوەی بۆ
دەرکەوجوە و لە هۆهراوەی (هەڵبەصتی دەرون)دا دەڵێذ:
مەستم،
پێی
خەیاڵەی
ئەو
ئەکەم،
هەرچەن
هەڵبەستم!
چوارچێوەی
هاو
هاخرێتە
بۆم
ن
زماهم:
قسەی
دەروو ،
لێکداهەوەی
بۆچی وەها دوورن لەیەک؟ هازاهم!
(مدمدی مەال کەریم)٢١٢ ،١٠٠٢ ،
ئەم زماهەی ،کە بە زماوی هاوەوە دادەهرێذ ،فەرهەهگی عەقڵی بەعە زۆر و
گرهگەکەی پێکدەهێىێذ و لەگەڵ گەعەکردوی بایۆلۆجی و بە ڕەخضاهدوی
ژیىگەیەکی باش ی فێربون ،فەرهەهگەکە ،لە فراوان بون و گەعەکردهدایە .بۆ
ئەوەی صىوری هێوان فەرهەهگی عەقڵی و وعەکان لە فەرهەهگی هوصراودا
لەصەر بىەمای ڕیسکردوی ئەلفبا()Alphabeticallyیی و هوصینی واجا و
ڕوهکردهەوەی واجایی لەبەرامبەرییان ڕیسکراون ،بەجۆرێک پیتی یەکەم و دوەم
و  ...جاد پێوەرە بۆ دۆزیىەوە و گەیغتن بە وعەکان ،لەگەڵ ئاماژەدان
بەهەهدێک زاهیاری وعەکە وەک دیاریکردوی بەعە ئاخاوجىەکەی (هاو،
جێىاو ،ئاوەڵىاو ،ئاوەڵکار ،کار  ...جاد).
 :٣-١بەراوردی هێوان فەرهەهگی عەقڵی و فەرهەهگی هوسراو
صیضخەمی زمان و بەکارهێىاوی لەالیەن ئاخێوەراهەوە ئەوە پیغاهدەدەن ،کە
کاری زمان لە هێو صیضخەمێکی ڕێکخراودا بەهدە بە جێبەجێکردوی کۆمەڵێک
ڕێضاوە .ئاڵۆزی زمان و گەهجیىەکردوی ژمارەیەکی بێکۆجای یەکە زماهییەکان،
یان جواهای گەهجیىەکردهییان ،هەرگیز بۆ ئەوە هاگوهجێذ لەگەڵ فەرهەهگی
هوصراودا پێواهە بکرێذ .هەر بۆ ڕوهکردهەوە ،ئەم بەراوردە صەرپێییە
دەخەیىەڕو:
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 فەرهەهگی هوصراو جێگیر ( )staticو هەگۆڕە ،بەاڵم فەرهەهگی
عەقڵی میکاهیزمێکی جایبەث و گۆڕاو ()Dynamicە و هەمیغە
وعە و واجای هوێی بۆ زیاد دەبێذ.
 هەمو ئاخێوەرێکی زماوی دایک هەمیغە وعەی هوێ و زاوضتی
هوێ لەبارەی زماهەکەیەوە فێردەبێذ .هیچ کەصێک هاگاجە
زماهێکی جەواو ،بەڵکو ئەم پرۆصەی وەرگرجً و زیادبووی وعە و
واجای جازە پرۆصەیەکی بەردەوام و جەواوهەبوە.
لەصەر بىەمای ئەم ڕاصخییە جواهای گەهجیىەکردوی وعە و چەمک و واجا لە
فەرهەهگی عەقڵیدا بێ صىورە ،بە بەراورد بە فەرهەهگی هوصراو .لەوەظ
زیاجر لە فەرهەهگی هوصراودا بەعێواز و ڕیگای چون یەک و یەکضان دەگەیً
بە هەمو وعەکاوی هاو فەرهەهگەکە ،بەاڵم ئەم گەیغدىە لە فەرهەهگی
عەقڵیدا بەهەمان عێوە هییە .گەیغتن بە وعە زۆر بەکارهاجوەکان لە
فەرهەهگی عەقڵیدا زوجرە وەک گەیغتن بەو وعاهەی بەکارهێىاهییان کەمترە
یان دەگمەهە .واجە بۆ بیرهێىاهەوە و گەیغتن بە وعەیەک بىەمای زۆر
بەکارهێىان ڕۆڵ دەبیيێذ ،هەک وەکو فەرهەهگی هوصراو ،کە گەیغتن بە
هەر وعەیەک هەمان کار و ڕێ و عوێنی دەوێذ .ژیىگەی قضەکەریػ ڕۆڵی
خۆی دەبێذ ،بۆ هموهە لەواهەیە قضەکەرێکی عار ،لە ژیاوی خۆی وعەی
(هاهدێً) بەکارهەهێىێذ ،لەبەراهبەریغدا دێهاجییەکیػ وعەی (کۆلێژ)
بەکارهەهێىێذ.
 یەکێکی دیکە لە جیاوازییە گرهگەکان ئەوەیە ،کە چەمک و
جێگەیغدىەکان لە فەرهەهگی عەقڵیدا هاوجای جوخمە زماهییەکان
هەڵدەگیرێً .ئەم چەمک و جێگەیغدىاهە وابەصخەی دەوروبەر
( )Contextو بارودۆخ ( )Situationدەبً ،کە لە کەصێکەوە بۆ
کەصێکی دیکە دەگۆڕێً)Sihem, 2012, 2( .
صەبارەث بە هەڵگرجنی ژمارەی بێ صىوری یەکە زماهییەکان ،لە فەرهەهگی
عەقڵیدا و بەراوردی بە فەرهەهگی هوصراو ،جیاوازییەکی زۆر لە خێرایی
گەیغتن بە وعە و یەکە زماهییەکان هەیە .هەر ئاخێوەرێکی پێگەیغخو
دەجواهێذ بە خێراجریً و ئاصاهتریً ڕێگا بگاث بە فەرهەهگی عەقڵی و وعە
گەهجیىەکراوەکاوی .فەرهەهگی عەقڵی کەصێکی پێگەیغخو لە صەروی
 ٠٠٠٠٠پەهجا هەزار وعەی جێدا هەڵگیراوە ،لە هەر چرکەیەکیغدا
دەجواهێذ  ٣وعە بەرهەمبهێىێذ .بەم پێوەرە هەر قضەکەرێک دەجواهیذ
وعەیەک لە هێوان  ٠٠٠٠٠وعەدا جەنها لە ماوەی یەک لەصەر صێی
چرکەیەکدا هەڵبژێرێذ و بەکاریبهێىێذ .ئەم پرۆصەیە لە هەر دو باری
بەرهەمهێىان و وەرگرجنی وعەدا جێبەجێدەبێذ( .هەمان صەرچاوە)١ ،
بۆ هموهە کاجێک قضەکەر دەیەوێذ بۆچووی خۆی لە بارەی صروعخەوە
دەرببڕێذ وەک لەم ڕصخەیەدا دیارە:
شاخێکی بەرز و دڵگیرە.
عاخ = بابەث (موضوع)
بەرز و دڵگیر = بارکراو (مدمول)
هەریەک لە وعەکاوی (عاخ ،بەرز ،دڵگیر) لە فەرهەهگی عەقڵی
قضەکەرەکەدا هەڵگیراون ،بەاڵم هەریەکەیان لەگەڵ کۆمەڵێک وعەی
دیکەدا جەون و کێڵگەی واجاییان پێنهێىاوە ،کە بۆ هەر وعەیەک دەگوهجێذ
لەم قاڵبی ڕصخەیەدا وعەی دیکە بەکاربهێنرێذ ،بەاڵم مەبەصتی قضەکەر و

واجای خوازراو بەم س ێ وعەیە جەواو دەبێذ .جگە لە وعەکان زماوی مرۆڤ
صیضخەمێکی ڕێسماوی وەهای هەیە کە چەهد کەرەصخەی دیکە ڕۆڵ لە
دروصخکردوی ڕصخەدا دەبینن .لە زماوی کوردیدا مۆرفیمی ڕێسماوی
دەرکەوجون ،لە هەهدێک زماوی دیکەی وەک چینی هێز و ئاوازەن ،ئەم
کەرەصخاهەی دیکەظ کە ڕێککەوجً لە هێوان وعەکان دروصخدەکەن هەر
پێویضخە بیربهێنرێىەوە.
هەمو ئەم کاراهە کاری فەرهەهگی عەقڵین و بەخێراییەکی لە ڕادەبەدەر
ئەهجامییان دەداث.

بەش ی دوەم
 /٢پەیوەهدیی هێوان فەرهەهگی عەقڵی و زاوستە پەیوەهدییدارەکاوی دیکە
 ١-٢فەرهەهگی عەقڵی لە پەیوەهدیی لەگەڵ توێکاریی دەمارەکان
جوێژیىەوەکاوی  Pinkerو  Bloomدەروازەیەک بون بۆ جوێژیىەوەکان ،لە
بارەی پەرەصەهدوی زماوی ( ،)evolve of languageکاجێک ئەوەیان بەیاهکرد،
کە جواها صیيخاکضییەکاوی مرۆڤ پەرەدەصدێنن ،بەپێچەواهەی هەرێىییەکاوی
چۆمضکییەوە ،کە لەبارەی جواهای زگماکی زماهییەوە هەیبو .لەگەڵ
ئەماهەعدا  Pinkerو  Bloomپارێسگارییان لە بۆچوهەکەی چۆمضکی لەبارەی
صیيخاکضەوە دەکرد .وا گریماهە دەکرێذ ،کە صیيخاکط خاوەوی
جایبەجمەهدیی لەخۆوەیە ( ،)arbitraryکە هاجواهرێذ بەهۆی هەڵبژاردوی
صروعخەوە لێکبدرێخەوە.
صروعخە هەڵبژاردەکەی دارویً ( )Darwinian natural selectionلەصەر
صیما هەگوهجاوەکان هاهوێنرێذ و یەکێک لە ئارگیومێيخاهەی لە دژی
هەڵبژاردوی صروعتی صەبارەث بە جواهای زماوی مرۆڤ دروصدبو بریتی بو ،لە
بووی گریماهەی (الیەهە هائەرکییەکاوی صیيخاکطnonfunctional aspects of -
 .)syntaxکۆمێىتی ئەوان ئەوەبو ،کە "پێویضخە داڕعخنی جایبەجمەهدیییە
هەگوهجاوەکان ،لەگەڵ کۆهتڕۆڵی جوڵەیی و صیيخاکط یەکبخرێً ،ئەوە
ئەگەر هەر پەیوەهدییەک لە هێوان ئەم جواهایاهەدا هەبێذ" ( Pinker and
)Bloom, 1992, 453
ی
چۆمضکی بۆ چەهد دەیەیەک پێغيیار (ڕێسماوی صەراپایی Universal -
)Grammarی کرد و ژمارەیەکی زۆری بىەما و پێوەری زگماکی و جیىاحی بۆ
دیاریکرد ،کە هەرکاجێک چاالک بً ،ئەوکاجە مرۆڤ زماهێکی دیاریکراو
وەردەگرێذ .یان بە پێگەیغتن و چاالکبووی جین و خاهە دەمارییەکاوی مێغک
ڕێسماوی زماهێکی دیاریکراو وەردەگرێذ ،لەگەڵ ئەوەی کە جیىاحی صەرجەم
زیىدەوەران لەیەکدی جیاوازە ،لە هاویغیاهدا مرۆڤ .بە صەرهجدان لەوەی
کە هیچ زیىدەوەرێکی دیکە هاجواهێذ ژمارەیەکی بێ صىور لە وعە و ڕصخە لە
دوبارەکردهەوەی چەهد دەهگێکی صىوردار لە پرۆصەی ئاخاوجً و ڕێسماهدا
بەرهەمبهێىێذ ،یان لەو ڕصخە صادە و ئاڵۆزاهە بگاث و بخواهێذ هەزاران وعە
و دەصخەواژە وەربگرێذ و گەهجیىە بکاث .هاوکاث هاجواهرێذ جۆرێکی دیکەی
زیىدەوەر جگە لە مرۆڤ بدۆزرێخەوە کە خاوەوی جواهای درکپێکردوی
داهێىەراهەی هەبێذ .ئەوەظ ڕوهە کە صیضخەمی دەهگی هیچ زیىدەوەرێکی
دیکە هەیخواهیوە جیاوازبێذ لە باواوی و جواهای داهێىان و گۆڕاهکارییان جیایدا
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هەبوە ،کەواجە بەجەنها جواهای زگماکی و ڕێسماوی صەراپایی بەش هین ،بۆ
ئەوەی مرۆڤ زمان بەدەصخبێىێذ.
جا لەبەر ئەمە ڕێسماوی صەراپایی پغدیواوی هەکرا بەهۆی جیاوازییە
جییيییەکاوی زیىدەوەراهەوە و ئەو فرەییی و گۆڕاهکارییە جیاجیایاهەی لە زماهە
جۆراوجۆرەکاهەوە دێىە ئاراوە" .لە هەهدێک مىداڵدا بىەما و پێوەرەکاوی
وەرگرجنی زماوی دایک وهً ،صەرەڕای هەبووی جواهای وەرگرجنی زماوی دیکە".
(.)Lieberman, 2006, 213
 :١-١-٢سیستەمی بیستەوی مرۆڤ
پێکهاجەی کۆمەاڵیەحی مرۆڤ پغذ بە پەیوەهدیی قضەکردهەوە دەبەصخێذ،
کە ئەمەظ پێویضخیی بە وزەیەکی خێرا و هەصدیاری پرۆصەی بیضدىەوە
هەیە ،کە لەالیەن گوێی هاوەوە دابیىدەکرێذ .گوێ لە پخەوجریً ئێضکی
لەعدا هەڵگیراوە و لە هاویدا بچوکتریً ئێضک و ماصولکە و رێکتریً و
کاریگەرجریً ئۆرگاهەکاوی جێدایە ،کە پێی دەگوجرێ قۆزاخە یان کۆکلە
( .)Cochleaکاری هەمو ئۆرگاهەکاوی بیضتن بریخییە لە عیکردهەوەی دەهگە
ژیىگەییەکان و گواصدىەوەی ئەهجامەکان بۆ مێغک بە مەبەصتی
لێکداهەوەیان.
هەمو ئۆرگاهە هەصدیارەکان خاهەی هەصدیاری جایبەجمەهدیییان هەیە ،کە
کارییان ئەوەیە ئاماژە ژیىگەییەکان بگۆڕن بۆ وزەی کارەبایی .ئەم گۆڕاهە بۆ
وزەی کارەبایی گۆڕاهێکە بۆ جۆرێک لە کۆدی دیجیخاڵی ،کە دواجر
دەگوازرێخەوە بۆ مێغک .صیضخەمی بیضخەوی مرۆڤ هەڵدەصتێ بە
عیکردهەوەی ئەو دەهگاهەی دەچىە هاو گوێوە پێػ ئەوەی بگۆڕێً بۆ کۆدی
دەماری .صەرەجا گوێی هاوەوە بڕی ئەو وزەیە دیاریدەکاث ،کە لە لەرەلەرە
جیاوازەکاوی دەهگێکدا هەیە .واجە بە گوێرەی پێویضخیی دەهگەکان بۆ ئەوەی
بگەن بە خاهە دەمارییەکان بۆ لێکداهەوە و عیکردهەوە و جێگەیغخيیان.
قۆزاخە  Cochleaوا دیسایىکراوە ،کە زۆرجریً هەصدیاری هەبێذ ،بۆ
لەرەلەرە جایبەجەکاوی دەهگێک لە هەمان عوێً و لە عوێنی جیاوازدا (دوبارە
بوهەوەی دەهگێک لە ژیىگەی وعەیی جیاوازدا) .ئەو عوێىە جیاوازاهە دواجر
زاهیاری بۆ مێغک دەگوازهەوە  .ئەم لەرەلەر و دوبارە بوهەوەی زاهیارییەکان
یەکێک لەو چەهدان کارە گرهگاهەیە ،کە گوێ ،لە کۆدکردوی زاهیارییە
هاجوەکاهدا ئەهجامیاهدەداث .عیکردهەوەی دەهگە ژیىگەییەکان لە گوێی
دەرەوە ()external earەوە دەصخپیدەکاث )Piero, 1999, 237( .ئەو بەعەی
صیضخەمی بیضخەوی ،کۆکەرەوە و دەصخپێکی وەرگرجنی دەهگەکاهە.
 :١-١-١-٢گوێی دەرەوە و هاوەڕاست و سەرەتای شیکردهەوەی دەهگەکان
کاجێک دەهگ لە هاوەهدێکەوە بۆ هاوەهدێکی دیکە جێپەڕدەبێذ (بۆ هموهە لە
هاوهدێکی هەواییەوە بۆ هاوەهدێکی ئاوی) هەهدێک لە وزەی دەهگەکە ،بەهۆی
جیغکداهەوە (عکاهەوە)ی دەهگەکە ،لەصەر روی ئاوەکە ،بەفیڕۆدەچێذ و
هاگاجە هاوەهدە هوێیەکە .یان بەرگری و بەرهەڵضتی هاوەهدەکە ،بەگوێرەی
جۆری هاوەهدەکە دەگۆڕێذ و کاردەکاجە صەر بڕ و جۆری دەهگەکە .گوێی
گیاهەوەرە وعکاهییەکان بەجۆرێک گەعەی کردوە ،کە بەش ی پێغەوەی واجە
گوێی دەرەوە جایبەث بێذ بە کۆکردهەوەی دەهگەکان و گوێی هاوەوەظ بۆ
رێکخضتن و ئامادەکردوی وزەی پێویضذ بۆ گەورەکردوی دەهگە هاجوەکان،
کە بەهۆی علەی هاو گوێوە بەعێک لە وزەی خۆی لەدەصذ داوە .بەش ی
دەرەوەی گوێی دەرەوە دەهگەکان بە ئاراصخەی کەهاڵی گوێ ()Ear Chanelوە

دەعکێىێخەوە .کەهاڵی گوێ فغاری عەپۆلەکان رێکدەخاث ،بۆ ئەوەی لە
گۆعەی دروصخەوە بەر پەردەی گوێ بکەون و زیاوی پێىەگەیەهً .عکاهەوە و
لەرەلەری دەهگەکان هاوجای یەک هین ،دواجر فراواوی هەهدێک لەرەلەرەکان
گەورەجرە لە هەهدێکی دیکە ،ئەهجامی ئەمەظ جیاوازی رێژەی فراواوی
لەرەلەرەکاوی لێدەکەوێخەوە ،لەصەر پەردەی گوێ ،هەرچەهدە لەواهەیە
دەهگەکان بەهەمان چڕی و لەرەلەرەوە دەصدیاهپێکردبێذ .گۆڕینی دەهگە
ڕەصەهەکان ،لەالیەن گویی دەرەوە مێغک رادەهێىێذ لە لێکداهەوەییان.
لەرەلەری دەهگە ئاعىا و هسیکەکان هاوکاری صیضخەمی بیضخەوی مرۆڤ
دەکاث ،لە هاصیىەوە و زاهینی ئەو عوێىەی دەهگەکەی لێوە هاجوە .ئەم
جایبەجمەهدیییە دەبێخە هۆی ئەوەی گوێگر بە ئاصاوی دەهگی ئەو کەصاهە
بىاصێخەوە ،کە پێغتر ئاعىایان بوە.
ئێضکی گوێی هاوەڕاصذ دەهگ لە پەردەی گوێوە ،بە علەی گویی هاوەوە
دەگەیەهێذ ،لە ڕێگای هاوچەیەکی بچوکەوە ،کە پێیدەگوجرێذ پەهجەرەی
هێلکەیی ()Sorensen, 2015, 36( .)Oval Window
پەردەی گوێ لە پەهجەرەی هێلکەیی گەورەجرە ،کەم بوهەوەی هێواوی ئەم دو
پەردەیە دەبێخە هۆی زیادبووی فغار بۆ زیادبووی وزەی دەهگەکە .ئێضکی گوێی

 لەرەلەری ئەو دەنگانەی گوێی مرۆڤ دەتوانێت بیانبیستێت ،لە نێوان (-٠٢
 )٠٢٢٢٢هێرتس دایەLotto and Holt, 2011, 480)( .
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هاوەڕاصذ وەکو بەرزکەرەوەیەکی میکاهیکی فغاری ئەو دەهگە زیاددەکاث ،کە دەچێخە هاو  .Cochleaهەمو ئەماهە پێویضتن بۆ بەرزکردهەوەی وزەی ئەو دەهگەی دەگاجە
علەی گوێ ،لە گوێی هاوەوە.
هاوصەهگی پەصخان و هێزی ژیىگەیی ،بەهۆی لولەکێکەوە ،کە پێیدەگوجرێذ کەهاڵی ئۆصخاکی ( )Eustachian tubeگوێی هاوەڕاصذ و لوث بەیەکەوە دەبەصخێخەوە ،بۆ
ئەوەی ڕیگە بە لەریىەوەی ئازاداهەی پەردەی گوێ بداث.

 :٢-١-١-٢گوێی هاوەوە
گوێی هاوەوە لە صیضخەمێکی هاوصەهگی (الخوازن) و بیضخەوی (صمعی) پێکدێذ ،و دەکەوێخە هاوەڕاصتی کەەلل صەرەوە ،کە بە پخەوجریً ئێضکی لەظ دەورەدراوە،
ئەمەظ وایکردوە پارێسراوجریً صیضخەمی هەصخەوەری بێذ.
کاری ئەم بەعەی صیضخەمی بیضخەوی ئەوەیە ،کە بە مێغک بڵێذ :چەهد وزە لە دەهگە ژیىگەییەکاهەوە هەیە و بە چ لەرەلەرێک دەچىە مێغکەوە .گوێی هاوەوە
دابەش ی صەر دو ژوری پڕ لە علە دەبێذ ،کە یەکێکیان لەهاو ئەوەی دیکەیاهدایە .جیاکردهەوەی ئەو دو علەیە بەهۆی خاهەی جایبەجییەوەیە ،کە وزەی کیمیایی دابین
دەکەن (وەکو پاجری) بۆ چاالکییەکاوی هەصخەوەرە خاهەکان .دیواری هێوان ژورەکان بە ژمارەیەکی زۆر خاهەی بەجوهدی بەیەکەوە بەصتراو روپۆعکراوە ،کە وەک
پەردەیەک رێگری لە جێکەڵبووی علەکان دەکاث .ئەم ڕوپۆعە بەدەوری ئەو خاهاهەوەن کە هەصخەوەری وەرگرن ( ،)receptorبەو خاهە هەصخەوەراهە دەگوجرێذ خاهە
موییەکان ( ،)Hair cellsچوهکە لەژێر مایکرۆصکۆبدا وەکو جاڵی "مو" دەردەکەون.
خاهە موییەکان خاهەی وەرگری بیضخنن ،گۆڕەڕی میکاهیکین و وروژێىەرە میکاهیکییەکان (دەهگە وەرگیراوەکان لەالیەن گوێوە) دەگۆڕن بۆ زاهیاری دەماری و
دەیاهگوێسهەوە بۆ مێغک.

ئەم خاهاهە (( )synapsesپێکهاجەی کار و چاالکی صەرەجایین ،کە لە هێوان خاهە دەمارییەکاهدا کاری گەیاهدوی زاهیارییە کیمیایی و کارەباییەکان ئەهجامدەدەن)
(.)Poersch, 2005, 171
ڕوپۆش ی هەصدیاری گوێی هاوەوە بچوکتریً کۆئەهدامی لەش ی مرۆڤە و کەمتر لە  ١٠٠٠٠هەصخەوەرە خاهە لەخۆدەگرێذ.
ئەو دەمارەی خاهە موییەکان بە مێغک دەگەیەوێ پێیدەگوجرێذ دەماری هەعخەم ،چوهکە یەکێکە لەو  ٢١دەمارەی لە مێغکەوە دەردەچً)Piero, 1999, 239( .
دوابەدوای گەیاهدوی دەهگە بیضتراوەکان بە مێغک ،خاهە جایبەجمەهدەکاوی لێکداهەوەی کۆدەکان ،دەصذ دەکەن بە دوبارەکردهەوەی ئەو دەهگاهە ،جا بیاهىاصىەوە
لەگەل ئەو دەهگ و ئاماژاهەی پێغتر گەهجیىەیان کردون ،یان ئەگەر بۆ یەکەم جاربێذ ئەم دەهگە چوبێێخە هاوەوەی مێغک ،بەهەمان عێوە پرۆصەی چەهدجارە
بوهەوەی دەهگەکە بۆ هاصیىەوە و دوبارە گێڕاهەوەی ئەهجامدەدرێذ.
لە صەرەجای وەرگرجنی زمان لەالی مىداڵ بەپێی ژیىگە کۆمەاڵیەجییەکەی ،فەرهەهگی عەقلی بەو وعە و زاراواهە پڕدەکاجەوە ،کە لە باوان و دەوروبەرییەوە
دەیاهبیضخێذ .وعەکان لەو کۆمەڵگایەدا کە مىداڵەکەی جێدا گەورە دەبێ ،بەهای واجاییان پێدراوە ،بەپێی ڕێککەوجنی کۆمەاڵیەحی ،واجە بۆ هەر وعەیەک (کە زهجیرە
دەهگێکە) ،الیەکی بەهدە بە واجایەکەوە ،و الکەی دیکەی بەهدە بەو پێکهاجە کۆمەاڵیەجییەی کە وعەکە جیێدا هرخی واجایی هەیە .مارکط لەم بارەیەوە دەڵێذ" :بوهە
 تەنۆلکەی بچوکن دەکەونە کۆتایی لق و پۆپی دەمارە خانەکانەوە و زانیاری و ئاماژەی دەماری لە خانەیەکەوە بۆ خانەیەکی دیکە دەگوازنەوە.
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کۆمەاڵیەجییەکان بڕیار لەصەر ئاگایی کۆمەاڵیەحی دەدەن"( .جورج و کافیا .)٢١٦ ،٢٦٩٠ ،بە هەڵکغاوی جەمەوی مىداڵەکە و دۆزیىەوەی ئەو رێچکەیەی کە دەبێخە
بەرهامەی ژیاوی ،فەرهەهگە عەقڵییەکەش ی ئەو وعاهە کارا و چاالک دەکاث ،کە پێویضخیی کار و ژیىگە کۆمەاڵیەجییەکەی دەیخوازێذ .لەبەر ئەوەی هیچ زهجیرە دەهگێک
بەبێ واجا جۆمارهاکرێذ ،بۆیە هەمیغە پەیوەهدییەکی راصخەوخۆ لە هێوان دەهگ و واجادا هەیە .جۆگەلە دەمارییەکاوی مێغک وەک رەفەیەک وان بۆ گەهجیىەکردوی ئەو
وعە و چەمکاهەی مرۆڤ لە ژیاهیدا وەریاهدەگرێذ ،بۆ ئەم مەبەصخەظ بەعێکی هەرێمەکاوی مێغک جایبەجً بە پرۆصەی قضەکردن و جوڵەی ئەهداماوی ئاخاوجً.
 :٢-٢مێشکی مرۆڤ و هەرێمەکاوی تایبەت ،بە ئاخاوتً
ئەگەرچی لێکۆڵیىەو و دۆزیىەوەکان لەصەر هەرێمەکاوی مێغکی مرۆڤ و کارەکاوی مێژوییەکی زوجرییان هەیە ،بەاڵم لە دەیەی پەهجا و عەصخەکاوی صەدەی بیضخەمدا
لە ئەهجامی کارە هەعخەرگەرییەکان هەهدێک زاهیاری و صتراجیجی جازە لەصەر مێغکی مرۆڤ دەرکەوجً Wilder Penfield( .و  )Lamar Robertsلێکۆڵیىەوەیەکییان
لەصەر هەخۆعێک دەصخپێکرد ،و هەعخەرگەرییەکییان مێغکییان بەهۆی وروژێىەری کارەباییەوە بۆ هەخۆعەکە ئەهجامدا و چاودێری پەرچەکردارە ڕەفخارییەکاهییان
کرد.
لەبەر ئەوەی هەعخەرگەرییەکە ،بەهۆی (صڕکردوی عوێنی -بىج موضعی)ییەوە ئەهجامدەدرا ،هەخۆعەکە لە بارێکی ئاگاییدا بو و دەیخواوی وەاڵمی بۆ وروژێىەرەکان
هەبێذ.
هاوکارەکاوی گرهگتریً هاوچەکاوی مێغکییان وەک هاوچەی هەصتی و جوێکڵی جوڵەییان پیغاهدا ،هەروەها ئەو هاوچاهەعیان دیاریکرد ،کە وروژێىەرن بۆ بەرهەمهێىان
و دەرهێىاوی دەهگ ( ،)vocalizationsبە جایبەحی هەرێمی جوڵەیی هاوەهدی هەردو هیوەگۆی مێغک (هەرێمی  ٩و  ٢و  .)ventralلەوەظ زیاجر ئەوەیان بۆ دەرکەوث ،کە
بەش ی خوارەوەی هاوچەواهە پل و هاوچەی برۆکا و هەرێمی جوڵەیی و هەهدێک هاوچەی دیکە ،کە هەمویان لە هیوەگۆی چەپی مێغکدان دەجواهً دەصذ بەصەر
جەواوی کردەی ئاخاوجىدا بگرن)Aboitiz, 2017, 60.( .
 :١-٢-٢هەرێمی برۆکا
ئەم هەرێمە بە هاوی زاهای فەڕەوضایی (پاول برۆکا  ) Paul Broca -هاوهراوە ،کە وەک پسیغکێک لە صاڵی  ٢٦٩٢دۆزییەوە .ئەم هەرێمە دەکەویخە پغذ گوێی چەپەوە
(کەریم عەریف قەرەچەجاوی )٣٢ ،١٠٢٠ ،و جواهای قضەکردن دەداث بە مرۆڤ ،هەروەها بەرپرصیارە لە ڕۆهاوی وعە و ڕصخە و بەکارهێىاوی هیغاهەکاوی کۆکردهەوە و
هەڵبژاردوی وعە ئەرکییەکاوی وەک ئامرازەکاوی پەیوەهدیی .هەرێمی برۆکا لەو هاوچەیەوە هسیکە ،کە بەرپرصیارە لە کۆهتڕۆڵکردوی جوڵەی جەصخە و ماصولکەکاوی دەم و
چاو و عەویالگ و قوڕگ .بە لەکارکەوجنی ئەو هەرێمە مرۆڤ جواهای قضەکردن لە دەصذ دەداث.
 :٢-٢-٢هەرێمی وێرهیک (وێرهیکا)
دوای دە صاڵ لە دۆزیىەوەکەی (پاول برۆکا) ،زاهای ئەڵماوی (کارل وێرهیک  )Carl Wernicke -ئەوەی دۆزییەوە کە بەعیکی دیکە لە مێغکی مرۆڤ ،کە دەکەوێخە
بەش ی چەپی مێغک ،و هسیک هاوچەی بیضخنی صەرەکییەوە ،وەرگری دەهگە و بەرپرصیارە لە جێگەیغتن و لێکداهەوەی قضە و ئامادەکردوی واجا و هەڵبژاردوی وعە بە
ئاماهجی دروصخکردوی ڕصخە .ئەم عوێىە صەرپەرعتی کردەی هەڵبژاردن ( )Selectionو کردەی ژمێرکاری ( )Computationدەکاث.
وێرهیکا ئەگەر لەکاربکەوێذ ،مرۆڤ جواهای جێگەیغتن و قضەکردوی لەدەصذ دەداث ،بەاڵم جواهای هوصینی وەک خۆی دەمێىێخەوە( .کەریم عەریف قەرەچەجاوی،

 )٣٢ ،١٠٢٠هەرێمی برۆکا و وێرهیکا بە گورزەیەک لە ڕیغاڵی کەواهەیی بەیەکەوە بەصتراون.
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 :٣-٢-٢لۆچی گۆشەیی Angular Gyrus
ئەم هەرێمەی مێغک دەکەوێخە هێوان خوارەوەی پەردە پل ،دوای هاوچەی وێرهیکا ،ئەم هاوچەیە بەرپرصیارە لە گۆڕینی ئەو وروژێىەراهەی لە ڕێگای بیيیىەوە دەگەن
بە مێغک ،بۆ ئاماژەی بیضتن ،وەک گۆڕینی هوصراو بۆ دەهگ ،جاکو وێرهیکا لێیان جێبگاث .واجە هەمو هێما بینراوەکاوی عێوە پیذ لە هوصیىدا دەگۆڕێذ بۆ ئاماژەی
دەهگی و دەیگەیەهێذ ،بە هەرێمی وێرهیکا.
پەیوەهدیی صیاوی هێوان (مۆرفۆلۆجی و ئۆرصۆگرافی و واجایی) بەهۆی ئەم هەرێمەوە ڕێکدەخریً )Estivalet, 2016, 67( .ئەم هەرێمە زۆر کۆمەکی مرۆڤ دەکاث لە
کاری خوێىدهەوەدا و صەرچاوەکاوی زاهیاری و گەیاهدوی بە مێغک زیادجر دەکاث .بووی ئەم هەرێمە ئەوە دەردەخاث ،کە ئاماژە واجاییەکاوی دیکە ،کە لە ڕێگای
هەصخەکاوی دیکەی جگە لە هەصتی بیضتن ،بە مێغک دەگەن دەبێذ بگۆڕێً بۆ کۆدی دەهگی.
ئەگەرچی بۆچووی جایبەجمەهدبووی هەردو هەرێمی (برۆکا و وێرهیکا) بە زمان جا ئێضخاظ لەالی هەهدێک لە زماهەواهان هەر هەیە ،بەاڵم جوێژیىەوە جازەکان ئاماژە بەوە
دەدەن ،کە زمان زیاجر لەو دو هەرێمەی پێویضخە جا پێویضخیییەکاوی خۆی لە مێغکدا جێبەجێبکاث ،بەجۆرێک وەک چۆن بۆعایی ئاصمان لە فراواهبوهدایە ،مێغکی
مرۆڤیػ لە فراواهبوهدایە ،بەجۆرێک بۆ هەر پێویضخیی و کار و فەرماهێکی دیکەی ئەهداماوی دیکەی لەظ خۆی فراوان دەکاث و پێویضخیییەکان پڕ دەکاجەوە ،کەواجە
جگە لە هەرێمی برۆکا و وێرهیکا و لۆچی گۆعەیی ،چەهد هەرێمێکی دیکەظ بەعدارن لە بوهیادهاوی زمان و چۆهیەجیی گەهجیىەکردن و گێڕاهەوەی یەکە زماهییەکان.
هەهدێک لە گۆڕاهکارییەکاوی مێغک بەهۆی بۆماوەوەیە ،و دورە لە کاریگەری ئەزومون عارەزایی ،بەاڵم هەهدێکی دیکەیان بەهۆی ئەزمون و عارەزاییەوەیە ،یان
لەصەر بىەمای ئەو زاهیاری و کۆزاهیارییاهەیە ،کە جاک لە ماوەی ژیاوی وەریدەگرێذ ،بەهۆی ئەو جۆگە دەمارییاهەی پەیوەصتن بە ژیىگەی دەرەوەی مێغکەوەZhang ( .
)and Wang, 2007,147
ی
ی
بە صەرهجدان لەم ڕاصخییە ،مێغک وا دەبینرێذ ،کە جەوهێکی دەمار ئاڵۆزە لەهاویدا صەدان ملیار جەووی بەیەکداچو وروژێىەر هەیە .ئەم پێکهاجە ئاڵۆزە
بەرهەمهێىەری داهێىاهێکی ئاڵۆز و چاوەڕواهىەکراوە لە مرۆڤدا .کۆی ئەو گۆڕاهکارییاهەی بەهۆی ئەزموهەوە لە مێغکدا ڕودەدەن ،بەهۆی علگەیی مێغکەوەیە.

 :٤-٢-٢هاوچەی جوڵەیی Motor Cortex
ئەم هەرێمە دەکەوێخە هاوچەواهە پلەوە و هسیکە لە هەرێمی برۆکاوە لە پێػ لۆچی ڕۆالهد .ئەم هاوچەیە کۆهترۆڵی جوڵە خۆهەویضخەکاوی لەظ دەکاث وەک جوڵەی
لێوەکان و زمان و جوڵەی ماصولکەکاوی دیکەی دەم و چاو ،هاوکاث ڕێڕەوی هەهاصە و قضەکردهیػ ڕێکدەخاث)Aboitiz, 2017, 72( .
 :٥-٢-٢هەرێمی بیيینی سەرەکی
ئەم بەعەی مێغک کۆهتڕۆڵی هەمو بیىین دەکاث .ئەم هەرێمە دەکەوێخە هێوان هەردو هیوەگۆی مێغکەوە لەالی مێغکۆڵەوە ،واجە دواوەی مێغک .ئەوەی پەیوهدی بە
زماهەوە هەیە ،ئەوەیە ،کە ئەرکی خوێىدهەوەی وعە و ڕصخە دەبیيێذ و لە یادگەیەکدا گەهجیىەیاهدەکاث بۆ لێکداهەوە و عیکردهەوەی ئەو کۆداهەی بە هەصتی بیىین
دەصخخراون" .یادگەی وێىەیی پەیوەصخە بە پرۆصەکردوی ئەو زاهیارییاهەی ،کە لە ڕێگای بیيیىەوە دەصخدەکەون و ئەمەظ لە باری زماهدا پەیوەصخە بەو زاهیارییاهەی
لە ڕێگەی هوصین و خوێىدهەوە دەصخدەکەوەن" (ئاڤێضخا کەمال .)٩٠ ،١٠٢١ ،هەصتی بیىین بەعێوەی جیغک و لە ڕێگای چاو و دەمارە هەصخییەکاوی بیيیىەوە
زاهیارییەکان دەگەیەهً بەم هەرێمە .ئەرکێکی دیکەی هەرێمی بیيینی صەرەکی هاصیىەوە و دواجر هاوهاوی عخەکاهە .جێکچووی ئەم هەرێمە دەبێخە هۆی جوعبون بە
هەخۆش ی گران خوێىدهەوە (دیضلێکضیا )Dyslexia-یان وعەکوێری ( )Word Blindnessکەس ی جوعبو جواهای خوێىدهەوەی دەمێنێ و لە خوێىدهەوەی خۆی جێدەگاث،
بەاڵم لە کاحی خوێىدهەوەی بۆ کەصێکی دیکە ،گوێگر لێی جێىاگاث ،چوهکە لەواهەیە پیدێک بە پیدێکی دیکە بگۆڕێذ ،یان عوێنی پیخەکان لە وعەکاهدا بگۆڕێذ.
لە هاو هەرێمی بیيینی صەرەکیدا خاهە دەماری جایبەث ،بە وەاڵمداهەوەی وروژێىەرە بیىاییەکان هەیە ،کە هەصدیارن بەراهبەر (ڕەهگ ،عێوە و جوڵە)ی جەهەکان .کاری
ئەم هەرێمە و خاهەکاوی هاوی وەرگرجنی ئەو زاهیارییاهەیە ،کە لە ڕێگای هەصتی بیيیىەوە بە مێغک دەگەن .دوای گەیغخنی زاهیارییەکان بەهۆی پەیوەهدییە دەمارییە
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ئاڵۆز و وردەکاهەوە هەرێمی بیيینی صەرەکی زاهیارییەکان دەگەیەهێذ بە و خاهە و هەرێماهەی بەرپرس ی کۆدکردن و گەهجیىەکردوی زاهیارییەکاهًGlezerman & ( .
)Balkoski, 2002, 33
 :٣-٢فەرهەهگی عەقڵی و سایکۆلۆجیای درکپێکردن
بۆ لێکداهەوەی پەیوەهدیی هێوان زمان و بیر و لێکداهەوەی خەصڵەجەکاوی زمان ،هاجواهین جەنها پغذ بە فۆڕمی هێما زماهییەکان ببەصخین ،بەڵکو پێویضخمان بە
درککردن و ( )perceptionو پەیپێبردن ( )Cognitionهەیە ،لەبەر ئەوەی ئەو فۆڕمە ئاخاوجىاهەی قضەپێکەرێکی زماهێک لە پرۆصەی پەیوەهدییکردهدا بەکاریاهدەهێێذ
و لێیاهدێدەگاث ،لە ئەهجامی چارەصەرکردن و ڕێکخضدىەوەی ئەو زاهیارییاهەوە پەیدادەبً ،کە صیضخەمی درککردن و پەیپێبردوی قضەکەرەکە ڕێگەی پێداوەن.
(ئاڤێضخا کەمال مەخمود)٢٦ ،١٠٢١ ،
هەڵضوکەوث و ڕەفخاری مرۆڤ بەهدە بە چۆهیەجیی درکپێکردن و ئاگایی بەراهبەر هەمو ئەو ڕوداو و عذ و کەش و پەیوەهدییە کۆمەاڵیەحی و ئەو پەیوەهدییاهەی بە
جیهاوی دەروەی هەیە .یان (پرۆصەی گۆڕاوی درکپێکراوە هەصخییەکاهە بۆ هواهدهە عەقڵییەکاوی مرۆڤ دوای لێکداهەوە و پێداوی واجا پێیان ،بە واجایەکی دیکە جواهای
مرۆڤە لە ڕێکخضخنی وروژێىەرەکان ،کە لە رێگای هەصخەکاهەوە وەریاهدەگرێذ و دەیاهگەیەهێذ بە مێغک یان پرۆصەی هەماهەهگیکردوی هێوان کردەی هەصخەکاوی
مرۆڤ و دروصخکردوی واجایە بۆیان( ).عدهان یوصف العخوم .)٣٦ ،١٠٠٢ ،هەر عذ و کەش و ڕوداو  ...جاد کە لە دەوروبەری مرۆڤدا هەیە ،بون و هەبوهییان هەرچی
بێذ ،هەمان عذ هیین ،کە ئاگایی و درکپێکردوی مرۆڤ بەهایان بۆ دادەهێذ .بە واجایەکی دیکە هەڵضوکەوحی مرۆڤ لەگەڵ وروژێىەرەکان لەصەر بىچیىەی
درکپێکردهییەحی ،هەک ئەوەی لە واقعدا هەیە .هەربۆیە درکپێکرن و رواهگەی جیاوازی هەر مرۆڤێک ،هرخ و بەها دەداث بە وروژیىەرەکان .بۆ هموهە مەیل و ئارەزوی
مرۆڤ بۆ "وەرزظ" ،لە کەصێکەوە بۆ کەصێکی دیکە دەگۆڕێذ .کەصێک بە پێویضخیی دەزاهێذ وەرزظ ببێذ بە بەعێک لە ژیاوی مرۆڤ بەهۆی هرخ پێداوی ئەو
کەصە بە جەهدروصخییەکی باظ و دورکەوجىەوە لە بەکارهێىاوی دەرمان بۆ چارەصەر .ئەم هرخ پێداهە بە وەرزظ لەواهەیە لەالی کەصێکی دیکە جیاوازبێذ..
فەرهەهگی عەقڵی وابەصخەی هەصخەکاوی مرۆڤە و صەرجەمی زاهیارییە گەهجیىەکراوەکاوی لە رێگای ئەو هەصخاهەوە دەصخەبەرکردوە ،بەاڵم لە ڕواهگەی زاوضتی
درکپێکردهەوە دەبێ ئەوە لەبەرچاوبگریً ،کە هرخ پێدان و چۆهیەجیی گەهجیىەکردهییان لەصەر بىچیىەی ئاصتی درکپێکردوی هەر مرۆڤێکە .لەواهەیە پرصیاریک بێخە
پێػ ئەی ئەگەر وایە ،بۆچی لە کۆمەڵێکی قضەپێکەران لە هێوان هەمو مرۆڤەکاهدا هەمان چەمک و وعە بۆ هەمان ڕوداو ،عذ ،کەش و  ...جاد بەکاردەهێنرێذ؟
وەاڵمەکەی ئەوەیە ،چوهکە پێکهاجەی کۆمەالیەحی و عێوازی ژیاوی هەر کۆمەڵێکی مرۆڤایەحی ،کۆمەڵێک بەها و جێگەیغخنی هاوبەظ لە فەرهەهگی عەقڵی ئەهداماوی
کۆمەڵگا مرۆییەکەدا دروصذ دەکاث ،کە دواجر ڕواهگە و ئاگاییان بۆ جیهاوی دەوروبەر و ڕوداوەکاوی هاوی هاوعێوە یان هسیک لە یەکدییەوە دەبً .ئەمە وادەکاث
هەهدێک چەمک و وعە لە هێواوی کۆمەڵێکی قضەپێکەراهدا بمێيىەوە و هەهدێکی دیکە صىوری زیاجر ببڕن و ببن بە وعەی جیهاوی ،بۆ هموهە :وعەکاوی وەک (دیکخاجۆر،
دیموکراس ی ،ئاژاوط... ،جاد) وعەی جیهاهین و جا ئەهدازەیەکی زۆر لە هەمو زۆربەی زماهەکاوی جیهان بەکاردەهێنرێً.
لە بواری زاوضتی مەعریفی ()Cognitive Scienceدا باوەڕوایە عوێيێک لە مێغکدا هەیە بۆ هەڵگرجنی ئەو چەمک و زاهیارییاهەی کە جاک لە ژیاوی رۆژاهەیدا پێویضخیی
پێیاهە .بەپێی بۆچووی (پرۆجاگۆرش  ) Protagoras-و هاوبیرەکاوی پێیاهوایە مەعریفە لە (مەخضوصاث)ەوە دەصخپێدەکاث .وە دەلێین مەعریفە بەعێکە لە مەخضوصاث
(هەصخپێکراوەکان) بەاڵم بە قۆهاغ .واجە ئەو عخاهەی دەبینرێً و هەصتی پێدەکرێذ ئەواهە بە پێوەر (قیاش) ،هەصخپێکراوەکاهً یان عتی راگوزارە و صەرپێین ئەمان
لەگەڵ هەصخپێکراوەکاهدا باوەڕیان بە هێزی عەقل هەیە ،کە لە پغذ هەصخپێکراوەکاهدا وەکو (ثوابذ) عتی دیکە دەبینرێذ ،بە رێگای بیرکرهەوە (جفکیر).
جیاوازی هێوان خوێىدەوار و هەخوێىدەوار لەوەدایە کە هەخوێىدەوارەکە جەنها ئەوە دەبینێ کە هەصخپێکراوە و وەک جێگیر (ثوابذ) الی دەمێىێخەوە ،بەاڵم
خوێىدەوارەکە ئەوەی کە خاوەن زاوضدێکە بە رێگای بیرکردهەوەوە دەجواوێ پێغتر هەصخپێکراوەکان ببینێ و لێکداهەوەیان بۆ بکاث.
لە مێغکدا هاوچەیەک هەیە ،کە بە هاوچەی پەیوەهدییدار بە جێگەیغدىە گوجراوەکان ( )the verbal conceptual association areaهاصراوە دەکەوێخە هاوچەی
بەیەکگەیغخنی هەرس ێ پلی هاوەڕاصذ و خوارەوە (الجاهگە پل) و دواوە .لەم هەرێمەدا بىەمای گەعە و هەظ و همای ئاگایی مرۆیی هەیە .ژمارەیەکی زۆری پرۆصەکاوی
درکپێکردن پێویضخیییان بە جێگەیغتن لە زمان و چۆهیەجیی بەکارهێىاهییەوە هەیە .بە واجایەکی دیکە درککردن بە زمان ،بىەمای درککردهە بە زۆر الیەوی دیکەی
مرۆڤ ،جێگەیغتن لە مەبەصخە زماهییەکاوی هەر کەصێک کۆمەک بە جێگەیغتن لە هەڵضوکەوث و بیرکردهەوەش ی دەکاث.
گرهگتریً بەرپرصیارێتی ئەم هەرێمە لە مێغکدا ئەماهەیە:
 .٢هاوهاوی عخەکان و هەڵگرجً و ئەرعیفکردهییان.
 .١ئامادەکردوی چەمکە درکپێکراوەکان (ئیدراکییەکان) و بەراوردکردهییان.
 .٣ئامادەکردوی واجای پێچەواهە ،بۆ چەمکەکان.
 .٢کارە لۆجیکییە بەرزەکان ،بەجایبەحی بیرکردهەوەی هۆیی.
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 .٠بەرهەمهێىاوی چەمکە هابەرجەصخە (املجردة)کان و بەصدىەوەیان بە جیهاوی بەرجەصخەوە( .عبدالرخمً مدمد طعمت)٣٢ ،١٠٢٢ ،

 :٤-٢فەرهەهگی عەقڵی و زاوستی کۆزاهیاری (مەعریفی) Cognitive Science
زاوضتی مەعریفی ،بە هسیکەیی جێکەڵەی چەهد پضپۆڕییەکە ،کە لێکۆڵیىەوە لەبارەی عەقڵەوە دەکاث .هیغاهەی گرهگ و جیاکەرەوەی زاوضتی مەعریفی بریخییە لە فرە
پضپۆڕی ڕێبازەکاوی لێکۆڵیىەوەی عەقڵی ،کە لە ئەهجامی هەوڵی زۆری جوێژەراوی بوارە جیاجیاکاوی وەک "فەلضەفە ،دەروهساوی ،زماهەواهیی ،زیرەکی دەصخکرد،
دەمارزاوی و  ...جاد ،هاجۆجە کایەوە .هەر یەک لەم بواراهەظ خاوەوی کەرەصخە و ڕواهگەی جایبەحی خۆیەحی بۆ لێکۆڵیىەوە .ئەم زاوضخە هەول هاداث ئەم بوارە
جیاوازاهەی زاوضذ ،لە زاوضدێکی جایبەجدا یەکبخاث ،بەڵکو دەیەوێذ هەوڵی جوێژەرەکان فراوان بکاث لە بوارە جیاجیاکاهدا بۆ جێگەیغخنی زیاجر لە عەقڵی مرۆڤ .ئەو
هۆکارەی زاوضخەکاوی مەعریفە بەیەکەوە دەلکێىێذ بابەحی عەقڵ و ئەو ڕێبازە زاوضخییاهەیە ،کە بۆ جوێژیىەوە لە بارەیاهەوە بەکاردەهێنرێًFriedenberg and ( .
)Silverman, 2006, 3
بۆ ئەوەی بەجەواوی بساهین ،کە زاوضتی مەعریفی لە بارەی چییەوە دەدوێذ ،پێویضخمان بە زاهینی ڕواهگە جیۆرییەکاهە لەبارەی عەقڵەوە .ئەم ڕواهگەیەظ جەخذ لە
بیرۆکەی ژمێرکاری دەکاجەوە ،و پێیدەگوجرێذ پرۆصەی زاهیاری ( ،)information processingکە پرۆصەی ژمێرکاری وەرگرجً و جێئاخىین ()Inputی زاهیارییە لە مێغکدا
دواجر هەڵگرجً و گەهجیىەکردهییەحی لە هاو یادگەدا ،و دوا قۆهاػیػ گێراهەوەیەحی ( ،)Retrievalهەمو ئەم پرۆصەیە لەصەر بىەمای پەیوەهدییکردن و لێکخێگەیغدىە.

( )Višnja, 2008, 36
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مەعریفە پرۆصەیەکی عەقڵییە ،بۆ بەدەصتهێىاوی زاهیاری و عارەزایی ،یان جێگەیغخنی مرۆڤە لە ڕێگای بیرکردهەوەوە ،عارەزایی و هەصخەکاهییەوە .بە هسیکەیی
صەرجەمی مەعریفەی مرۆڤ لە ڕێگای هەصخەکاهییەوەیەحی و بەعێکی کەمیػ لە ڕێگای بۆماوە و ڕێگای دیکەوەیە .هابێ ئەوەعمان بیربچێذ ،کە کارایی و هەصدیاری
هەصتی مرۆڤ بەعێکی زۆری پەیوەصخە بە بۆماوەیی و جیىاجەکاهەوە.
ئەگەر صەهجی مەعریفەی زماوی بدەیً دەبیىین هەر مرۆڤێک لە لە دایکبوهییەوە جا کۆجایی جەمەوی لەم گەعەیەدا بەردەوامە ،بەجۆرێک قۆهاػەکاوی گەعەی زماوی
زهجیرەیی جەواوکاریً ،واجە یەک بەدوای یەکدان ،بەم عێوەیەی خوارەوە:
قۆهاغی پێش قسەکردن:
مىداڵ هەر لەگەڵ لەدایکبوهییەوە کۆئەهدامی پەیبردن و صیضخەمێکی دەهگی هەیە ،بەاڵم بەهۆی پێىەگەیغخنی جەواوەوە جواهای قضەکردوی هییە .ئەم کۆئەهدامە
کاجێک بەرهامەرێژی و جایبەجمەهدیی بۆ کارکردن وەردەگرێذ ،کە کۆئەهدامی صەرەکی دەمار پێگەیغذ و ژیىگەیەکی لەباریػ فەراهەم بو ،واجە لە کۆمەڵگایەکی زماهیدا،
زماهێکی جایبەث هەبێذ بۆ وەرگرجً .لەم قۆهاػەدا مىداڵ هەهدێک دەهگی قیژە ئاصا دەردەبڕێذ.
ئەم بۆچوهە وای لە چۆمضکی کرد کە بیرۆکەی ڕێسماوی صەراپایی ( )Universal Grammarدابهێىێذ .دوای ئەوەی چومضکی و زاهاکاوی دیکەی زماهەواهیی و دەرووی
باوەڕییان بەوە هێىا ،کە لە مێغکی مرۆڤدا ئامرازی بەدەصتهێىاوی زمان ( )Language Acquisition Device-LADهەیە ،بیرۆکەی ڕێسماوی صەراپایػ هاجە ئاراوە،
چوهکە چۆمضکی پێیوایە ،کە جیاوازی لە هێوان ڕێسماوی صەراپایی و ()LADدا هییە ،بەڵکو هەردوکییان دو ڕێگای جیاوازن بۆ یەک ئاماهج .ئەویػ بەدەصتهێىاوی ئەو
زماهەیە ،کە مرۆڤ پێیدەئاخڤێ( .وعوم حغومضکي)٦٠ ،١٠٢٢ ،
قۆهاغی پەیبردن و دەرکردوی دەهگەکان:
مىداڵ لە ماهگی یەکەمی جەمەهیدا دەهگەکان لە یەکدی جیادەکاجەوە ،بەجۆرێک دەهگی مرۆڤ لە دەهگی دیکە جیادەکاجەوە .لە ماهگی دوەمی جەمەهدا مىداڵ وەاڵمی
جیاوازی دەبێذ بۆ دەهگی دایکی و دەهگی کەصاوی دیکەی هەهاصراو لەالی ئەو .لە هاوەڕاصتی ماهگی دوەمدا هەهدێک دەهگ دەردەکاث ،بەاڵم ئەم دەهگاهە هیچ
واجایەکییان هییە ،جا جەمەوی یەک صاڵیػ بەردەوام دەبێذ .دەکرێ ئەم قۆهاػە بە ڕیسبەهدی بەم عێوەیە جیابکرێخەوە :قیژە و هاوار ،گڕوگاڵ ،قؼەقؽ ،قضەی
عکڵدار.
بەر لە قۆهاغی یەک وعەیی قۆهاػێکی دیکە هەیە ،کە دەکرێذ بە قۆهاغی جێکەڵبووی صازگەی دەهگەکاوی هاوبيێین .لەم قۆهاػەدا بەهۆی ئەوەی ئەهداماوی ئاخاوجنی
مىداڵ هێغخا ڕاهەهاجوە هەمو دەهگەکان لە صازگەی خۆیاهدا دروصذ بکاث ،بۆیە جێکەڵییان دەکاث ،بۆ هموهە:
ڵ
ڕ
خ
ح
...جاد
قۆهاغی یەک وشەیی
لە هێوان ماهگی دەیەم و صێزدەیەمدا مىداڵ یەکەم وعە دەردەبڕێذ ،کە پێیدەگوجرێذ ڕصخەی یەک وعەیی ،ئەم دەربڕیىاهەظ پەیوەصخە بە پێویضخیییە
صەرەکییەکاوی خۆیەوە .لەم قۆهاػەدا مىداڵ مەیلی گغخاهدوی زۆرە ،دەیەوێ وعەیەک بۆ چەهد هاو و ڕوداو و دیاردەیەک بەکاربهێىێذ ،بۆ هموهە وعەی (بەعە) بۆ
هاوی هەمو ئاژەڵێک بەکاردەهێىێذ.
قۆهاغی دو وشەیی:
لە هاوەڕاصتی صاڵی دووەمەوە جا کۆجایی ئەو جەمەهە ،مىداڵ ڕصخەی دو وعەیی دروصخدەکاث .لەم قۆهاػەدا مىداڵ زمان بۆ دەربڕینی خاوەهدارێتی جایبەث بەخۆی یان
ئەواوی دیکە بەکاردەهێىێذ ،بە لەبەرچاوگرجنی خواصذ و پێویضخیییە جایبەجییەکاوی خۆی ،زماوی مىداڵ لەم قۆهاػەدا زماوی جەلەگرافی پێدەگوجرێذ ،چوهکە کورث و
پوخخە و واجای گەورەش ی هەڵگرجوە .بۆ هموهە کاجێک مىداڵ دەڵێ (دایە هەم) واجە برصیمە ،یان مەبەصتی خواردن پێداهییەحی.
قۆهاغی هیمچە ڕستە و ڕستەی تەواو:
لە صاڵی صێیەمی جەمەوی مىداڵەوە دەصخپێدەکاث .دروصخکردوی هیمچە ڕصخە و ڕصخەی جەواو ،بە لەبەر چاوگرجنی بىەما ڕێسماهییەکان و واجا زماهییەکان ،زادەی ئەم
قۆهاػەن و مىداڵ لە قضەکردن و بەصخنی پەیوەهدیی لەگەڵ کەصاوی دەوروبەر و گوزارعخکردن لە پێویضخیی و عخەکاوی دیکەدا دەجواوێ ڕصخەی س ێ وعەیی و
زیاجریػ دروصذ بکاث .هاوکاث مىداڵ وایلێدێذ بخواهێذ بە گوێرەی ڕەگەز و ژمارە و کاث قضە بکاث .هەروەها جواهای مىداڵ لە ڕێکخضخنی وعەکان و داهێىاوی
زماهەواهیی زیاجر دەبێذ ،بەعێوەیەک دەجواوێ ڕصخەی هاباو دروصدبکاث و ڕصخەکاوی لە ڕوی چەهدێتی و چۆهێدییەوە زیاجر و هەمەجۆرجر دەبً( .عیماد عەبدولڕەخیم
ئەلسػول)١٣٠ ،١٠٢٠ ،
 :٥-٢فەرهەهگی عەقڵی و زاوستی زماوی دەماری Neurolinguistics
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ئەم لقە زاوضخەی زمان لە پەیوەهدیی هێوان زمان و ئەو دەمارە جایبەجمەهداهە دەکۆڵێخەوە ،کە جۆگەی گوێسەرەوەی زاهیارییە زماهییەکاهً لە عێوەی جرپەی کارەبایی و
گەیاهدهییان لە ڕێگای ئەو پێکهاجە کیمیایی و کارەباییاهەی ،کە خاهە دەمارییەکاهییان پێدەهاصرێخەوە .کەواجە زماهەواهیی دەماری بواریکی فرە پضپۆڕییە و گرهگیی بە
لێکۆڵیىەوە لە بارەی زمان و هواهدوی لە هاوەوەی مێغک دەداث.
زاوضتی زماهەواهیی دەماری وابەصخەییەکی هسیکی لەگەڵ زاوضخەکاوی زماهەواهیی دەرووی ،زماهەواهیی کۆزاهیاری (مەعریفی) ،و لقە الوەکییەکاوی دەروهساوی دەماری هەیە
و لێکۆڵیىەوە لە جێکچوهە زماهییەکاوی وەک ئۆجیزم ،و ئەفازیا ،و زماهگیران ،و ...جاد بە مەیداوی کاری خۆی دەزاهێذ .هەروەها جێگەیغتن و بەرهەمهێىاوی زمان لە
پەیوەهدیی لەگەڵ صیضخەمی دەماری هاوەهدی مرۆڤەوە ،لە بابەجە گرهگەکاوی لێکۆڵیىەوەی زماهەواهیی دەماریً( .بڕواهە )Bussmann, 2006, 796 :بەگغتی
زماهەواهیی دەماری ئەرک و جایبەجمەهدیی مێغک لە وەرگرجً و فێربووی زمان و چۆهیەجیی بەکارهێىاوی دەکۆڵێخەوە .هەروەها عڵەژاوی مێغک و دەمارەکان و ئەو
هەخۆعییاهەی دەبىە هۆی لەکارکەوجنی جواهای قضەکردن وەک هەخۆعییەکاوی ئەفازیا ( )Aphasiaو زمان گرجً و  ...جاد دەبىە بابەث و جەوەری لێکۆڵیىەوەی زاوضتی
زماوی دەماری( .یوصف عەریف )٢٢ ،١٠٠٦ ،کارێکی دیکەی زماهەواهیی دەماری دیاریکردوی چۆهیەجیی گەهجیىەکردوی زاهیاری زماهییە لە مێغکدا ،هاوکاث
جیاکردهەوەی ئەو هەرێم و بەعاهەی مێغک کە زاهیارییەکاهییان جێدا هەڵدەگیرێذ و کۆهتڕۆڵی کردەی قضەکردن دەکەن.
ئەم بوارەی لێکۆڵیىەوە زماهییەکان پەیوەصتی جەواوی فەرهەهگی عەقڵییە و بىەما و کارکردوی زماهەواهیی دەماری لەصەر ئەو بەظ و دیاردە و کارلێکاهەی مێغکە ،کە
پەیوەهدییدارن بە فەرهەهگی عەقڵییەوە .خاهە و ڕیغاڵە دەمارییەکان ئەو یەکە بىچیىەییاهەن ،کە زاوضتی دەماری لەگەڵیاهدا خەریک دەبێذ ،جا لە کار و
چاالکییەکاوی فەرهەهگی عەقڵی بگاث و چوارچێوە و صىوری ئەم فەرهەهگە لە ڕوی کۆهتڕۆلکردوی قضەکردن و چۆهیەجیی وەرگرجنی زاهیاری زماوی و دواجر
گەهجیىەکردوی لە یادگەکاوی مێغکدا دیاریبکاث .کارەکاوی زاوضتی زماوی دەماری پێویضخیی بە زاوضدێکی دیکەی وەک جوێکاریی دەمارییەوە هەیە ،بۆ ئەوەی لە ڕێگای
جاقیگە جوێکاریییەکاهەوە بە جوڵە و گۆڕاهکارییەکاوی ئەو هەرێماهەی مێغک ئاعىا بین ،کە لەگەڵ وەرگرجً و درکاهدوی دەهگەکاهدا بەصەریاهدادێذ .لە ڕابردودا ئەگەر
ئەم زاوضخە جەنها لە ڕوی جیۆریی و بۆچوهەوە زاهیاری لەصەر فەرهەهگی عەقڵی دابێذ (بەصود وەرگرجً لە زاوضتی دەروهىاس ی و ڕەفخارزاوی مرۆڤەوە ،کە ڕاصخەوخۆ بۆ
هەڵضوکەوث و وەاڵمداهەوەی وروژێىەرەکاهییان بۆچووی خۆیان لەبارەی کار و چاالکی مێغک دەخضخەڕو) ،لە ئێضخادا و بەهۆی داهێىاوی ئامێرەکاوی وێىەی
زرهگاهەوەی موگىاجیس ی ( )Magnetic Resonance Imaginaryو وێىەی جیغکی بڕگەیی ( )CT Scanدەجواهرێذ جوێکاریی بۆ هاوەوەی مێغک بکرێذ ،لەو کاجەی کە
چاالکییەکاوی وەک قضەکردن و وەرگرجنی زاهیاری ئەهجامدەداث .هەر بۆ هموهە دۆزیىەوەی کاری پێکهاجە ڕیغاڵییەکاوی وەک ( )Corpus Callosumبەبێ بووی ئەم
ئامێرە جوێکاریییاهە هەرگیز بە زیىدوێتی هەدەجواهرا ئەرک و چاالکییەکاهییان دیاریبکرێذ.
 :١-٥-٢خاهە پاسەواهەکان Guard Cells
ئەو خاهە دەمارییاهەن ،کە جگە لە ئەرکە دەمارییەکەی خۆیان بۆ هەهدێک ئەرکی دیکە جایبەث دەکرێً ،کە بریخییە ،لە چاودیریکردن و بەهاهاوەچووی ئەو خاهاهەی
بەهۆی بریىداربوهەوە زیاهییان پێکەوجوە یان لەکارکەوجون .ئەم خاهە دەمارییاهە ،بە جایبەجیػ خاهەکاوی مێغک پێویضخە بەردەوام بپارێسرێً و لەکاردابً ،چوهکە هەر
کۆمەڵە خاهەیەکی مێغک بەرپرصیارە لە چاالکییە جۆربەجۆرەکاوی لەش ی مرۆڤ ،بە لەکارکەوجنی ئەم خاهاهە جوڵەیەک یان کردەیەکی مرۆڤ کەم دەبێخەوە.
( )Narasimhan, 2005, 707ئەمە جگە لەوەی کە هەهدێک خاهەی دیکە ڕۆڵی پاصەواوی دەبینن لەکاحی خەوجىدا .بەجایبەجیػ ئەم خاهاهە دەکەوهە هیوەگۆی چەپی
مێغکەوە.
دەرکەوجوە هیوەگۆی ڕاصذ و چەپ هەمان پلەی خەوی قوڵییان هییە .بیرۆکەی خەوی پچڕپچڕ ،بۆ هەهدێک کەش کە عوێنی هوصخيییان دەگۆڕێذ ،جازە هییە و ئەم
بیرۆکەیە بوە هۆی ئەوەی جوێژیىەوە لەبارەی خاهە پاصەواهەکان و بەئاگایی الی چەپی مێغک زیاجربێذ .دەرکەوجوە ،کە چاالکبووی الی چەپی مێغک لە عەوی
یەکەمدا زیاجرە لە عەوەکاوی دیکەدا ،هەروەها ئەم چاالکبوهە بەڕێژەی کەمتر لە عەواوی دواجریػ هەیە ،جا مێغک و جەصخەی مرۆڤەکە لەگەڵ عوێنی خەوجىە
هوێکەی دەگوهجێىێذ) Sanders, 2016( .
 :٢-٥-٢ڕێڕەوە دەمارییەکان Neural Pathways
ئەو ڕێڕەواهەن کە لە ڕێگەیاهەوە ئاماژە دەمارییەکان لە مێغکەوە دەگەن بە هەمو ئەهدامەکاوی دیکەی لەظ .پێکهاجەی خاهە دەمارییەکان بریخییە لە لەش ی خاهە
( )Body Cellو جەوەرەی خاهە ( ،)Axonلەش ی خاهە ،ئاماژە و فرماهەکان لە ڕێگای جەوەرەی خاهەکەیەوە دەگەیەهێذ ،بە خاهەیەکی دیکە ،ئەم پرۆصەیەظ بەهۆی
کاری ()Synapseەکاهەوە ئەهجامدەدرێذ .بەبێ ڕێڕەوە دەمارییەکان ،گرهگیی و پێویضخیی خاهە دەمارییەکان هەرچەهد بً ،کارەکاهییان بە ئەهجام هاگاث ،چوهکە ئەوە
ڕێڕەوە دەمارییەکاهً کە فرماهەکاوی خاهە دەمارەکاوی مێغک دەگەیەهً بە خاهە و ئەهدامەکاوی دیکەی لەظ)Marcus and Fisher, 2003, 257( .
هەمو ئاماژە و هیما مێغکییەکان بەم ڕێڕەوە دەمارییاهەدا دەگەن بەو ئەهدامەی لەظ ،کە ئەرک و فەرماهێکیان ئاراصخەکراوە ،لە هاویاهدا ئەهداماوی ئاخاوجً لەگەڵ
ئاماژە دەمارییە ڕوجەکاهدا ،هرخ و واجای ئەو دەهگاهەظ دەگوازهەوە ،کە ئەهداماوی ئاخاوجً دەیاهدرکێنن و لە چوارچێوەی وعە و ڕصخەدا دەریاهدەبڕهً.
زاهایان پێیاهوایە ،گەعە و پێغکەوجنی بایۆلۆجی مێغکی مرۆڤ لە قۆهاغی هەرزەکاریدا دەوەصخێذ .ئەم بۆچوهە هەهدێک باوەڕپیىەکراو دەردەکەوێذ ،چوهکە ئەوە
ڕوهە ،کە مێغکی مرۆڤ لە ڕوی بیرکردهەوە و جێڕامان و وەاڵمداهەوەی وروژێىەرەکاوی دەوروبەرییەوە ،بەردەوام لە بەرەوپێشچون دایە .ئەم دیاردەی وەصخاوی گەعەی
 ژمارەیەکی زۆری ڕیشاڵە دەمارەکانن ،کە لە نێوان دو نیوەگۆی مێشک ()Hemispheresدا و پەیوەندی نێوانییان ڕێکدەخەن .ژمارەیان لە دەوروبەری ٠٦٢
ملیۆن ڕێشاڵی دەمارییە لە نێوان هەردو بەشی میشکدا)Aboitiz, 2017, 180( .
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بایۆلۆجی مێغک و بەردەوامی گەعەی وەاڵمدەرەوەی وروژێىەرەکان بە دیاردەی پالصدیکییەحی دەمارە خاهەکان هاودەبرێذ ( .)Neuroplasticityدەکرێذ وا
لێکبدرێخەوە ،کە گەعە بایۆلۆجییەکە دەوەصخێذ ،بەاڵم صروعتی بایۆلۆجی ئەم پێکهێىەرە خاهاهەی مێغکی مرۆڤیان پێکهێىاوە صروعدێکی علگەییان هەیە و ئەم
علگەییەظ وادەکاث دەمارەخاهەکان بەردەوام ئامادەگی ئەوەیان هەبێذ ،کە بۆ هەر وروژێىەرێکی هوێ وەاڵمێکی گوهجاویان هەبێذ .بۆ هموهە ئەگەر مێغکی مرۆڤێک
لە جەمەوی  ١٠صاڵیدا  ٠٠٠٠٠وعەی گەهجیىەکردبێذ ،ئەمە واجای ئەوە هییە ،کە هاجواهێذ لەم ژمارەیە زیاجر گەهجیىە بکاث ،بەڵکو زۆر بەکارهێىاوی مێغک چاالکی و
بواری کارکردوی فراواهدەکاث .بەواجایەکی دیکە مەرج هییە لەگەڵ زیادبووی وعەکان لە یادگەکاوی مێغکی مرۆڤدا خاهە دەمارییەکاهیػ زیادببن ،بەڵکو لەگەڵ
پێویضخیی بۆ عوێنی هەڵگرجنی وعەی زیاجر علگەیی دەمار و ڕێڕەوە دەمارییەکان ئەو پێویضخیییاهە پڕدەکەهەوە و ئەو جواهایەی مێغک زیاد دەکەن.
 :٣-٥-٢دەمارەخاهە ئاوێىەییەکان لە زماهدا
لە هەوەدەکاوی صەدەی ڕابردو گروپێک لە زاهایاوی دەمارزاوی فضیۆلۆجی ،جەمضەری کارەباییان لەصەر جوێکڵی هاوەوەی هەرێمی جوڵەی مێغکی مەیمووی مەکاک داها،
بۆ جوێژیىەوە ،لە بارەی ئەو دەمارە خاهە (هیرۆن)اهەی بەرپرصً لە کۆهتڕۆڵکردوی چاالکییەکاوی دەم و دەصخەکان .ئەو هێما کارەباییاهەیان لە کۆمەڵێک هیرۆوی مێغکی
مەیموهەکە دیاریکرد و جۆمارکرد ،کاجێک پارچەیەک خواردن درا بە مەیموهەکە .جوێژەران جواهییان ئەهجامی ئەو وەاڵماهە جۆمار بکەن کە مەیموهەکە هەیەحی بۆ
وروژێىەرەکەی (خواردن) .بەردەوامی جوێژیىەوەکان دو ۆزیىەوەی صەرصوڕهێىەرییان لێکەوجەوە ،بەجۆرێک هەمان وەاڵمییان جۆمارکرد ،کاجێک مەیموهەکان بۆ
وروژیىەری دیکە هەیان بوە ،وەک ئەوەی خواردهەکە مەیموهێکی دیکە یان مرۆڤێک بیخواث و ئەوان جێبینی ئەهجامداوی کاری خواردهەکەیان دەکرد .بە واجایەکی
دیکە جۆمارکردوی چاالکییە کارەباییەکاوی خاهە دەمارییەکاوی مێغکی مەیموهەکە ،لەو کاجەی کە وروژێىەرەکە ئاراصخەی بەرەو خۆیەحی و لەو کاجەظ کە ئاراصخەی
یەکێکی دیکەیە ،و ئەم جێبینی دەکاث ،هەمان چاالکبووی خاهەکاوی لێدەکەوێخەوە.
لە چەهد هەوڵ و جاقیکردهەوەی دیکەدا زاهایان ،ڕۆڵی صیضخەمی دەمارە ئاوێىەییەکان ()Mirror Neurosیان پیغاهدا لە هاصیىەوەی چاالکییەکاهدا ،و پێغيیازی
ئەوەیاهکرد ،کە هەرێمی برۆکای مێغکی مرۆڤ هاوعێوەی جوێکڵی هەرێمی جوڵەیی مێغکی مەیموهە .دوای ئەوە ( )Pier Francesco Ferrariو هاوڕێکاوی وەصفی
هەبووی خاهە دەمارییە ئاوێىەییەکاهیان کرد ،کە بەرپرس ی چاالکییەکاوی دەم و جوڵەی ڕوی مرۆڤً .دۆزیىەوە هوێیەکاوی کریضدیان کەیضەرش ( )Christian Keysersو
هاوڕێکاهیص ی ئەوەیان بەیاهکرد ،کە لە هەردو صیضخەمی خاهە ئاوێىەییاکاوی مرۆڤ و مەیموهدا هەمان بەرپرصیارێتی بۆ چاالکییە دەهگییەکان هەیە.
لە ڕوی جوێکاریییەوە دەمارەخاهە ئاوێىەییەکان صوڕێکی بچوکی هەهدێک دمارەخاهەکاهً ،کە دەکەوهە پلی پێغەوە و الجاهگە پلەوە .لەوەظ گرهگتر هەرێمی پلی
پێغەوەی چەپی مێغک و دەمارەخاهە ئاوێىەییەکاوی هەرێمی برۆکا ،هەرێمی صەرەکی زماهً لە مێغکی مرۆڤدا .لەگەڵ هەمو ئەواهەعدا بیردۆزی پەرەصەهدن
پغدیواوی ئەوە دەکاث ،کە دەمارەخاهە ئاوێىەییەکان ڕەگەزێکی دەماری بىچیىەیین لە پەرەصەهدوی زماهدا .)Lacoboni, 2009, 157 ( .خاهە دەمارییە ئاوێىەییەکان وا
دەهاصێنرێً ،کە پۆلێک خاهەی دەماری جیاوازبً ،کە بەرپرس ی ئەهجامداوی کارێکی جوڵەیین لە کەصێکدا ،یان جێبینی هەمان کار دەکەن ،کە کەصێکی دیکە ئەهجامی
دەداث )Acharya and Shukla, 2012, 118( .بە واجای ئەوەی ئەو جوڵە خۆهەویضخاهەی دەم و دەصخەکان ،کە لەالیەن کەصێکەوە ئەهجام دەدرێذ ،یان جوڵە و
چاالکی یەکێکی دیکەیە و کەس ی یەکەم جێبینی دەکاث ،خاهە دەمارییە ئاوێىەییەکان لێی بەرپرصً.
زاهای دەمارزاوی مارکۆ الکۆبۆوی ( ،)Marco Lacoboniلە زاهکۆی کالیفۆڕهیا ،کە بەهاوباهگە بە کارەکاوی لەصەر دەمارەخاهە ئاوێىەییەکان ،پێوایە کاری ئەم خاهاهە زۆر
گرهگ و جێگای صەرهجً ،بەجۆرێک لە هەردو باری ئەهجامداوی کارێک لەالیەن کەصێکەوە (وەک پێکەهین یان وەرگرجنی کوپێک قاوە) و جێبیيیکردوی ئەهجامداوی
هەمان کار لەالیەن کەصێکی دیکەوە چاالکً .بە واجایەکی دیکە ئەم خاهاهە جیاواییان هەهێغخۆجەوە لە هێوان ئەهجامداوی کارێک و جێبیيیکردوی هەمان کار لەالیەن
کەصێکی دیکەوە ،یان جیاوازییان هەهێغخۆجەوە لە هێوان (کردن و بیىین))Lacoboni, and Lehrer, 2008, 1( .
مىداڵ لە جواهایدا هەیە کە صەرەجای وەرگرجنی زاهیاری بەوە دەصذ پێبکاث الصایی هەهدێک جولەی ڕو (دەم و چاو)ی باواوی جوڵە و بەکارهێىاهەکاوی دەصخییان
بکاجەوە .دەمارە خاهە ئاوێىەییەکان پغدیواوی ئەم فێربوهەی مىداڵ لە ڕیگای الصاییکردهەوەوە دەکەن.)Lacoboni, 2009, 157 ( .
ئەم فێربون و ئەزموهەی مىداڵ بە بىەمای بوهیادهاوی پەیوەهدیی کۆمەاڵیەحی دادەهریذ .پەیوەصذ بەم باصەوە دەبێ لە ڕۆڵی باوان وردبیىەوە ،کە ئاخۆ چۆن پێویضخە
مىداڵەکاهییان الصاییان بکەهەوە .هەمو دایک و باوکێک باعترینی دەوێذ بۆ مىداڵەکاوی ،و هەمیغە بە قضە ئەوە بیری مىدااڵهییان دەهێيىەوە ،کە بۆ ژیاوی خۆیان و
دەوروبەرییان پێویضخیییاهە ،بەاڵم بەعێک لە باوان لەواهەیە درک بەوە هەکەن ،کە قضەکردن و فەرمان ئاراصخەکردهەکاهییان ئەوەهدە کاریگەری هابێذ ،وەک ئەوەی
خۆیان ئەو کارە باعاهە بکەن ،کە پێویضخە مىداڵەکاهییان چاویان لێبکەن و الصاییان بکەهەوە .هابێ ئەوەعمان بیربچێذ ،کە هەمو مىداڵێک لەو کاجەوەی لە ڕێگای
هەصخەکاهییەوە پرۆصەی فێربون جیایدا چاالک دەبێذ ،هەهدێک کەش و هۆکار دەبً بە هموهەی بااڵ بۆی و هەمیغە خەز دەکاث الصایی ئەو هموهە بااڵیە بکاجەوە.
لەواهەیە هۆکاری ڕاگەیاهدن یان هەر هۆکارێکی دیکە جیگای باوان بگرێخەوە لەوەی ببن بە هموهەی بااڵ بۆ مىداڵەکاهییان.

ئەهجام:
ئەم جوێژیىەوەیە بەم ئەهجاماهەی خوارەوەی گەیاهدیً:


لە پێغتردا باوەڕ وابو ،کە هەریەکە لە هەرێمەکاوی (برۆکا و وێرهیکا)ی میغک بەرپرش و بەرهەمهێىەری ئاخاوجنن ،لە هەردو باری بیضتن و ئاخاوجىدا،
بەاڵم جوێژیىەوە هوێکان ئەوەیان صەملاهد ،کە هەرێمی دیکە و خاهە و ڕێرەوە دەمارییەکاوی دیکەظ بەعدارن لە کردەی بەرهەمهێىان و بەکارهێىاوی
ئاخاوجىدا.
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دەمارەخاهە ئاوێىەییەکان ،ڕۆڵێکی گەورە دەبینن لە وەرگرجنی زماهدا ،بەجۆرێک ئەگەر مىداڵ لە قۆهاغی وەرگرجنی زماهیدا دەهگ و ئاراصخەی
ئاخاوجىەکەظ ئاراصخەی ئەو هەکرێذ ،ئەوا خۆی هەر جێبینی دەکاث و جواهای مێغکی و میکاهیزمی وەرگرجنی زماهەکەی وادەکاث فێری زمان ببێذ.
مىداڵ هەر لەگەڵ لەدایکبوهییەوە کۆئەهدامی پەیبردن و صیضخەمێکی دەهگی هەیە ،بەاڵم بەهۆی پێىەگەیغخنی جەواوەوە جواهای قضەکردوی هییە .ئەم
کۆئەهدامە کاجێک بەرهامەرێژی و جایبەجمەهدیی بۆ کارکردن وەردەگرێذ ،کە کۆئەهدامی صەرەکی دەمار پێگەیغذ و ژیىگەیەکی لەباریػ فەراهەم بو( ،واجە
لە کۆمەڵگایەکی زماهیدابو و زماهێکی جایبەث هەبێذ بۆ وەرگرجً) .دەصخدەکاث بە وەرگرجنی زماوی باواوی ،یان دایکی.
هەمو ئەو زاهیارییاهەی مرۆڤ لە ڕێگای پێىج هەصخەکەیەوە وەریدەگریذ ،ئەگەر بیەوێذ بیاهکاث بە زاهیاری زماوی( ،واجە بیەوێذ بە زمان گوزارعخییان
لێبکاث) ،پێویضخە بگۆڕدرێً بۆ کۆدی دەهگی و لە یادگەکاوی مێغکی مرۆڤدا هەڵبگیرێً.
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