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پێىاصەکردهەوەی زمان ،لە گۆعەهیگای ئاصتەماهییەوە
(دەربڕاوی زماوی مىردی بە همىهە)
بێضتىن ئەبىبەلر عەلی
بەش ی کىردی  //زاههۆی صلێماوی //کۆلێژی پەروەردەی بىەڕەت
پىختە
مرۆڤەکان تىاهایان هەیە ،بە زیادتر لە زماهێو زىلیا و ئارەزووەماوی بسەهەڕوو ،وەك (زماوی
ئاماژە(جەصتە) ،زماوی غەریسەیی ،زماوی هسریی ..تاد) ،لە لە ئەم تىێژیىەوەیەدا مەبەصتمان ئەم
جۆرە زماهاهە هییە ،بەڵهىو مەبەصتمان بەرهەمی زماهە ،لە ئازاوتً و دەربڕیىەمان دەگرێتەوە،
لە بە دەم گۆدەلرێً و بە گىێ دەبیضترێً ،یان بە دەصت دەهىوصرێً و بە چاو

Article Info
Received: October , 2021
Accepted : Noember ,2021
Published :Desember ,2021

دەزىێىدرێىەوە .لێرەوە زمان وەک ئامڕازێو بینراوە ،بۆ ئەوەی مرۆڤ بیروبۆچىووی زۆی

Keywords

پێدەرببڕێت .دەهگەمان بە عێىەیەمی فیزیایی لە ڕێگەی مۆئەهدامی هەهاصەداهەوە دروصتدەبً،

پێىاضەی سمان ،گۆشەهیگای ئاضتەماوی

هەر دەربڕاوێهی زماهيی پێىیضتی بە بڕێو لە وزە هەیە ،بۆ ئەوەی دەرببڕدرێت ،لە دەربڕدرا بە

سمان ،دەربڕاوی سماوی لىردی.

زێرایی لە ڕێگەی هەواوە بە گىێگر دەگات و پێىەهدییەماوی هێىان مرۆڤەمان دروصتدەکەن.
مرۆڤەماهیػ زۆربەی مات لە ڕێگەی زماهەلەیاهەوە هاوێو دەهێن ،یان زۆیان و زماهەلەیان بە
هەتەوەیەك ،یان واڵتێو دەهاصێنن و زسمەتی زۆیاوی پێدەلەن.
چێىەی تىێژیىەوەلە همىهەی زۆر هەڵىاگرێت ،همىهەماهیػ لە بىاری (فەلضەفەی زمان،
زاوضتی زمان ،ئازاوتنی ڕۆژاهە ،بەراوردی زماوی مىرديی و بیاهيی ،زمان و ئایین ...تاد) ،وەك
مغتێو همىهەی زەروارێو هێنراوەتەوە .واتە بۆ هەریەك لە ئەم هاوهیغاهە همىهەیەك ،یان
زیادتر هێنراوەتەوە ،بۆ ئەوەی ئەهجامی بابەتەلە بسرێتەڕوو .ئەگەرچی چەهدیً همىهەی تریػ
ئاصاهبىوە بهێنرێتەوە ،بەاڵم دواجار بە جۆرێک لە دووبارەبىوهەوە زاهراوە ،هەر لەبەر ئەم
هۆمارەبىوە ،زۆمان لە هێىاهەوە همىهەی زۆر بىاردووە .ئەم تىێژیىەوەیە لە چەهد ئاصتتێهی
ترەوە دەتىاهرێت لە الیەن تىێژەراوی بە ئەزمىون و زاهایاوی زاوضتی زماهەوە فراواهبنرێت ،لە بە
هیىایً ئەم مارە بنرێت .واتە دەتىاهرێت بیروڕای زاوضتيی لە ئەم بىارەدا زیادتر بسرێتەڕوو.
هاوەڕۆلەلەیص ی زیادتر ورژاهدوی بیری بۆ بابەتەکاوی زاوضتی زمان تێدایە.
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پێشەکى:
ئەم هاوهیغاهە ،ئەگەر چی فراواهییەمی تێدادەبیىدرێت لە ئاصان
صىىردارهالرێت ،بەاڵم بە هۆی ماهدووبىووی تىێژەراوی پێغىوترەوە ،لە
زەرماهێهی گەورەی تىێژیىەوەیان هىوصیىە -ئەمەیػ واینردوە ،بیرۆلەلە
لە هاو بیری ئەو هىوصەراهەوە وەربگیردرێت و لەمێو زیادە ،یان ڕووهنردهەوە
لە ڕێگەی عینرهەوەوە بسرێتەڕوو .بە عێىەیەك لە ئەهجامدا پێىاصەیەمی
پىزتی (مۆهنرێتيی) زمان لراوە ،لە لە هەمىو بىارەماوی تری زاوضتدا بە
مىرتيی و بە ئاصاهيی دووبارەبنرێتەوە .ئەم تىێژیىەوەیػ لە ئاصتی هاوزۆ و
جیهاهیغدا دەتىاهرێت بگىترێت ،بە جۆرێو لە ڕچەعنێنی و هىێگەریی لە
زاوضتی زماهدا داهراوە /دادەهرێت.
بە ئەو پێیەی (تیۆری) ئاصاههاریی بۆ تىێژەر دەمات هەتا تىێژیىەوەلەی
صىىردار و زاوضتيی بێت .لێرەدا "ئاصتەماوی زمان" وەك تیۆرییەك
بەمارهاتىوە ،بۆ ئەوەی هاوهیغاهەلەی پێڕووهبنرێتەوە ،بەپێی ڕێبازێهی
عیهاریی و وەصفيی و هەهدێو جاریػ پەها بۆ بەراوردکردن براوە ،بۆ ئەوەی
بە عێىەیەمی گغتيی زمان پێىاصەبنرێتەوە .هاومات هەوڵدراوە صىد لە
میتۆدێهی تایبەت ببینرێت و هەهدێو لە ئەو صەرچاوە و تىژیىەوەماوی
پێغىوتر صەبارەت بە "ئاصتەماوی زمان" و پێىاصەی ئاصتەمان و
دابەعنردوی ئاصتەمان بە صەریدابچیىەوە و بیروڕای جیاواز لەصەر پۆلنردن
و پێىاصەلردوی ئاصتەماوی زماهیػ بسرێىەڕوو ،بۆ ئەوەی زیادتر زاوضتيی بین،
بەاڵم هەتىاهراوە بەصەر هەمىو مارەماوی پێغىوتردا بچیىەوە ،لەبەر
صىىرداریی تىێژیىەوەلە لە هەهدێو عىێً بە کەمی پەها بۆ دووبارەبىوهەوە
براوە ،بۆ ئەوەی مافی زاوضتيی بە تىێژیىەوەلە بدرێت ،بە هیىایً تىاهیبێتمان
بە چەهد ڕصتە و ئەهجامێهی زاوضتيی بگەیً ،لە ئەمەیػ ئاماهجی صەرەليی
تىێژیىەوەکەیە.
هێىاهەدی ئاماهجی زاوضتيی و ئەهجامەکاوی تىێژیىەوەکە ئەوەی
زىاصتىوە ،بەصەر دووبەعدا دابەعبکرێت:
لە بەش ی یەلەمدا بە عێىەیەمی تیۆریی باس ی تیۆریی ئاصتەماوی زمان
لراوە ،دواتر بیروڕای جیاوازیی تىێژەران لە مۆهەوە بۆ هىێ بە پىزتيی
باصنراوە .بەش ی دووەم :تیۆری ئاصتەماوی زمان بە تیۆر و بىەمای صەرەکيی
تىژیىەوەیەکە داهراوە ،بۆ ئەوەی زیادتر لە زمان و دەرزضتنی ئاڵۆزییەماوی و
باصنردوی زماهیػ لە ڕواهگەی زاوضتی زمان و ئاییيییەوە تىیژیىەوە بکرێت،
بۆ ئەوەی بە ئاماهجی هاوهیغاوی تىێژهەوەلە بگەیً.
 )1ئاضتەماوی سمان ،لە گۆشەهیگای سماهىاضییەوە:
ئاصتەماوی زمان ،یەلێنە لە باوتریً زاراوەماوی زاوضتی زمان ،لە لە ماتی
تىێژیىەوەدا ئاصاههاریی بۆ تىێژەر دەمات .بۆ ئەم مەبەصتەیػ دەتىاهرێت
وەك تیۆرییەك لە ئەم تىێژیىەوەیەدا بەماربهێنرێت ،چىهنە زاوەوی
بىەمایەمی ڕووهە .بۆ ئەوەی لە زمان باعتر بگەیً ،دابەعنردوی ئاصتەماوی
زمان لە مۆهەوە ماری لەصەرلراوە ،بەاڵم بە ئەم عێىەیەی ئێضتا هەبىوە،
لە لە زاوضتی زماهدا ماری پێدەلرێت ،بەڵهىو بە عێىەیەمی تر و بۆ مەبەصتی
تر بىوە .
وێڕای ئەوەی هازاهرێت چ مات و صاتێو یەلەم مرۆڤ لەصەر زەوی
قضەینردووە ،بەاڵم زاهینی مێژووی هىوصیەهەمان (هىوصین پارێسەری
قضەکردهە) ،هەتا ڕادەیەك ڕووهترە .ئاعنرایە دۆزیىەوەی یەلەم عێىەی
هىوصین لە عارصتاهییەتی صۆمەرییەمان و میضرییەماهدا بىوە ،بەاڵم ژمارەی

دەقە هىوصراوەماهیان زۆر هەبىون .پاعان زمان الی یۆهاهییەمان و
ڕۆماهییەمان قضەی لە بارەوە لراوە ،لە دابەعنردوی پۆلەماوی ئازاوتً و
ئاصتەماوی دەهگ و وعە و واتادا ڕووهنرلردهەوەیان داوە و بەرچاو ڕووهییان
لەصەر ئاڵۆزی تىێژیىەوە لە زماهدا زضتىوەتەڕوو ،بەاڵم زیادتر بۆ مەبەصتی
فەلضەفيی و ڕۆعيبیریی گغتيی ئەم مارەیان لردووە .ماتێو تەماعای مێژوو
دەلەیً ،بۆ همىهە ،دەقی یۆهاهییەمان بەهاوباهگە (بههامێیه) ،بە تایبەتيی ئەو
دەقاهەی پێػ لەداینبىووی عیضا (د.ر) هىصراون ،لە هاو ئەو دەقاهەیغدا
ئەوەی بە زماهەوە پەیىەصتە ،گفتىگۆماوی ئەفالتۆهە .گفتىگۆی (لراتلیۆش)
بە تایبەتی لە لە صەر هاو و هاوهاهە .لێرەدا هاولێىەرێهی ئەفضاهەیی هەیە و هاو
لە عتەمان دەهێت ،دواتر لە ئەم گفتىگۆیەدا لەصەر دروصتيی هاو و
هاولێنراوەمان(عتەمان /لەرەصتەمان) ،دەدوێت .وێڕای ئەوەیػ لە ئەو
صەردەمەدا وعەی)(onomaی یۆهاوی دوو واتای گغتيی هەبىوە .یەلەمیان:
بە عێىەیەمی گغتيی واتای "وعە" گەیاهدووە .واتای دووەمی) :(onomaبە
عێىەیەمی تایبەتيی واتای (هاو)ی گەیاهدووە( .لراتلیۆش) ،بڕوای وایە:
هەرهاوێو تەنها ئەو مارە دەمات ،لە صروعت بۆی دیارینردووە(ئەفالتۆن،
 .)٠١ - 1 :2006لێرەدا مەبەصتی ئەوەیە هاو پێىەهدی لە تەك هاوهراو و
عتەماهدا هەیە و پێىەهدی هاو و هاولێنراو ڕاصتەوزۆیە .ئەمەیػ لە ڕێگەی
زاهایاوی زاوضتی زماهەوە تىێژیىەوەی لەبارەوە لراوە و تاڕادەیەمی باظ ئەو
بیروڕایە ڕەزىەی لێگیراوە و پێىەهدی هاو لێنراویان بە پێىەهدییەمی
مۆمەاڵیەتییان داهاوە.
وەك لە پێغىوتر ئاماژەی بۆ لراوە ،بابەتی زمان لە دیدی جیاوازەوە
وردبىوهەوەی تێدالراوە ،بەاڵم ئەوەی الی مێژووهىوصاوی وەك (بلۆمفێڵد و
ڕۆبيظ) ،ڕووهبىوەتەوە و بە باعتریان زاهیىوە .صەرەتای صەرهەڵداوی
تىێژهەوە لە زمان بۆ الی (هیىدییەمان) بگەڕێيىەوە ،چىهنە بە عێىەیەمی
وردتر لە (یۆهاهییەمان) ،تىێژیىەوەیان لە زماهدا لردووە ،بەاڵم لە
گۆعەهیگای ئاییيییەوە و بۆ مەبەصتی ئاییىيی تىێژیىەوەیان لە زماهدا لردووە.
تىێژیىەوەماهیغیان زیادتر لە ئاصتی (پێنهاتەی) دەهگضازیی و وعەصازیی و
ڕصتەصازیی و واتاصازیی ،لە زماوی )صاوضنریتی(دا ،لردووە (تالیب خىصێن
علی.)17-10 :2014 ،
هاومات (پێػ صەردەمی بىژاهدهەوەی بیری ئەوروپيی (ڕێىیضاوط) و دوای
ئەو صەردەمەیػ ،ڕێبازێهی گرهگی فەلضەفيی هەبىوە ،لە لە ڕواهگەی
زماهەوە تەماعای مەودای بیرلردههوهی (بیر و ئاوەز) ،مرۆڤیان لردووە ،لە
بە ڕێبازی هاوەمان (فەلضەفەی هاوی) هاوهرابىو .بە پێی ئەم ڕێبازە ،واتای
هاوەمان بە صىىوری بیرلردهەوەی (ئاوەزی) مرۆڤ داهراون ،بەاڵم لە ئەم
ڕێبازەدا بە دوای تێگەیغتن لە ڕاصتيی و صىىوری تێگەیغتنی مرۆڤدا
گەڕاون ،بۆ ئەوەی بساهً هەتا چەهد دەتىاهً لە دەوربەری تێبگەن .ئەم
ڕێبازە درێژەی هەبىوە ،هەتا لە صەدەی چىاردەیەمدا (ئۆمام) کە بە
دامەزرێىەری ڕێبازی هاوەمان دادەهرێت) (ئیلیاش بیلها،)34- 31 :2016 ،
لێرەوە دەبینرێت لە ڕێگەی هاوەماهەوە هەوڵدراوە بە دوای پێىاصە و
تێگەیغتنی مرۆڤدا بگەڕێً .واتە بە عێىەی ورد بۆ پێىاصە و تێگەیغتن لە
زمان هەگەڕاون ،بەڵهىو وەك تێڕواهیيێو و بیروڕایەك لە ڕێگەی هاوەماهەوە
باس ی تێگەیغتيیان لە ڕاصتيی لردووە .ئەمەیػ هاچێتە چێىەی زاوضتی
زماهەوە ،بەاڵم لێرەدا گرهگيی هاو وەك دەربڕاوێهی بیرلردهەوەی مرۆیی
دووپاتدەلەهەوە ،بۆ ئەوەی لە صىىوری تێگەیغتنی مرۆڤەمان تێبگەیً.
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ئاعنرایە ،یۆهاهییەمان زماهیان بۆ پۆلەماوی ئازاوتً (هاو ،ئاوەڵىاو،
لردار ...تاد) دابەعنردووە .بۆ مەبەصتی فەلضەفيی بەماریانهێىاوە.
هیىدییەماهیػ لە ڕووی ئاییيییەوە لە زماهیان ڕواهیىوە .بە پێی چەهد
ئاصتێهی زماوی تىێژیىەوەیان لە لتێبە ئاییيییەمان لردووە .لەصەردەمی پێػ
و دوای ڕێىیضاوضیػ ،بۆ تێگەیغتن لە مرۆڤ لە ڕواهگەی زماهەوە،
تىێژیىەوەیان لردووە ،بەاڵم ئەماهە هاچىە چێىەی زاوضتی زماهەوە ،چىهنە
زاوضتی زمان تەهیا لەبەر زاتری تێگەیغتن لە زمان ،تىێژیىەوەی لە زمان
کردووە.
ئەوەی الی پضپۆڕاوی زمان ڕووهە ،له الی پضپۆراوی زمان درههگتر
تىێژیىهوه دهصتیپێنردووه .بە عێىەیەمی گغتيی تىێژیىەوە لە زمان بۆ
مارەماوی فەردیىاهد دیضۆصێر ( )1913- 1857دەیگەڕێيىەوە ،لە
دامەزرێىەری زاوضتی زماوی هىێیە .ئەم زاهایە ڕێگەی بۆ تىێژەراوی صەدەی
بیضتىیەلەمیػ زۆعنردووە (فەردیىاهد دیضۆصێر( .)11 :2014 :فەردیىاهد
دیطۆضێر) ،بڕوای وایە ((زمان صیضتهمی هیغاهەماهە ،دەهگە زماهییەمان
واژە و واتای زماهيی دەدۆزهەوە ،لە بۆ دەربڕینی هسر و بیرۆلەمان بە
ماردەهێنرێً))( .هەمان صەرچاوەی پێغىو .)29 ،وەك دەبیىین ،جەزتی
زیادتری ئەم زاهایە ،لە ڕواهگەی دەهگضازییەوە بىوە و بڕوای وابىوە ،لە
زماهێهی تایبەتدا (جیاوازی دەهگەمان ،دەبێتە هۆی گۆڕاوی واتامان)( .هەمان
صەرچاوەی پێغىو .)132 :لە زماوی مىردییدا بۆ همىهە :وعەماوی (بار،
عار) ،بە هۆی گۆڕاوی فۆهیێمی (دەهگی) [ /ب /بۆ /ظ] /ەوە ،عێىەی
وعەلە و واتای وعەلەیػ گۆڕاوە .وێڕای ئەوەی (فەردیىاهد دیطۆضێر)،
الیەوی ئێضتا و مێژووی زماوی باصنردووە ،گرهگی بە ئازاوتنی ڕۆژاهە لە مات
و عىێً و چیيێهی دیارینراو داوە .لە ئاصتی وعەصازییغدا لە پێىەهدی هاو و
هاولێنراوی (داى و مەدلىى) ...تاد ،عیکردووەتەوە ،بەاڵم لە ئاصتی
ڕصتەصازییدا باس ی ئاصتی صتىوهيی و ئاصۆیی کردووە .وەك دەبیىین الی ئەم
پضپۆڕە جیهاهییەظ هەهدێو تایبەتمەهدیی زمان و لرداری زمان بە هاڕۆعىيی
ماوەتەوە و هەیتىاهیىە هەمىو الیەهەماوی زمان عیبهاتەوە ،بەاڵم هاتىاهرێت
مارەماوی و میتۆدە زاوضتییەلەی لە بىاری زاوضتدا پغتگىێبسرێً(لەصەر
تىێژیىەوە لە زمان لە مۆهەوە بۆ هىێ برواهە :وریا عىمەر ئەمین- :9:2011 ،
.)24
ئەوەی الی زاهایاوی زمان زاهراوە ،پىزتەی تیۆریی ئاصتەماوی زمان ئەوەیە،
زمان بە صەر چەهد ئاصتێندا دابەعیاهکردووە و هاویاهلێىاوە ،بە ئەم
عێىەیە تێگەیغتنی لەصەر زمان ئاصاهتر کردووە و پلەیەمی باش ی زاوضتییػ
بە زمان دراوە .بە عێىەیەك زۆربەی مات ئەهجامی عینردهەوەماوی زۆر
لەیەلتری هسینکردووتەوە .ماتێو چەهد لەس ی جیاواز ئەو عینردهەوەیە
بنەن وەك یەك دەبینرێت ،بۆ همىهە لە ئاصتی دەهگضازییدا (فۆهۆلۆجی)،
هەر تىێژەرێو(لەصێو) ،مۆرفێمی صەربەزۆی (گىڵ) ،عیبهاتەوە ،پێیىایە
لە فۆهێمەماوی [/گ ،و ،ڵ ]/پێکهاتىوە .لێرەوە ئێمەیػ ئەم تیۆرییە بۆ
تىێژیىەوەلە وەك بىەمایەمی صەرەليی بەماردەهێىین.
 )1/1دابەشنزدوی ئاضتەماوی سمان لە گۆشەهیگای سماههواهاههوه:
بە عێىەیەمی جیهاهيی و گغتيی ئاصتەماوی زمان لە صەردەمی هىێتردا ،لە
الی (فەردیىاهد دیضۆصێر  ،)1857:1913زیادتر گرهگی بە ئاصتی (فۆهەتیو و
فۆهۆلۆجی) ،داوە .گرهگيی بە ئازاوتنی مۆمەاڵیەتيی داوە و زۆر بە الی
هىوصیىدا هەچىوە ،مەگەر لە مارەماوی پێغىیدا هەبێت ،بە بەمەصتی بەراورد

زماهەماوی هیىدۆئەورپيی ماری لەصەر هىوصین لردووە و دواتر بیروڕای لەصەر
ئەم بابەتە گۆڕاوە .واتە (بابەتە صەرەلییەماوی زاوضتی زمان ،هەمىو ڕواڵەت
و بابەتەماوی ئازاوتنی مرۆڤ دەگرێتەوە)( .بۆ زاهیاری زیاتر بڕواهە :فەردیىاهد
دیضۆصێر  .)36 :2018واتە زماوی ئازاوتنی ڕاصتەوزۆ وەك همىهە
وەرگرتىوە(.زماوی ئۆهالیً :زەڵهی ئێضتا قضەی پێدەلەن) .دیارە((زاهایاوی
زمان بۆ ئەوەی بەرگێهی زاوضتيی بنەهەبەر ،زاوضتی زماهیان دابەعنردووەتە
صەر چەهد لیڤڵێک ،دەصتىیغاهنردن و دۆزیىەوەی لیڤڵەماوی زمان زۆی
دەصتنەوتێهی گرهگی زاوضتی زماهە))( .وریا عىمەر ئەمین.)23 :2004 ،
هەوام چۆمضهی ( ،):1928لە صەرچاوە هىوصراوەماهیدا زیادتر گرهگيی بە
ئاصتی ڕصتەصازیی (صیيتالط) و وعەصازیی داوە .ئەم زاهایە ،زماوی تا
ڕادەیەك لە ئازاوتنی مۆمەاڵیەتيی دابڕاوبىوە و زماهێهی پێىاهەیی (صتاهدارد)
بەمارهێىاوە* .واتە زماوی ئامادەلراو (ئۆفالیً :زماوی هىصراو و ڕێکسراوی)
بەکارهێىاوە.
وەك ئەوەی زرایەڕوو ،زاهایاوی زمان ماتێو تەماعای زۆری دەربڕاوەماوی
زماهیان لردووە ،زاهیىیاهە لە بە ئاصاوی هاتىاهرێت تىێژیىەوەیان لە بارەوە
بنرێت ،بۆ ئەم مەبەصتەیػ زماهیان بۆ چەهد ئاصتێو دابەعنردووە.
ئاصتەماوی زماهیػ وەك مارگەیەمی عینەرەوەیە .دەربڕاوە زماهییەماهیان
وردورد لردووەتەوە .بە پێی ئاصتەماهیػ پضپۆڕییە زاوضتییە زماهەواهییەمان
جیالراوەتەوە و زاوضتی زماهیػ بە ئەم عێىەیەی ئێضتا پەرەیىەصەهدووە.
(رەیمەهد هەمی ،)Ramand hickey :لە لتێبی ئاصتەماوی زماهدا ،پێىج ئاصتی
زماوی دیاریکردووە و هەربەعێهی بە وردیی و بە مىرتيی هاصاهدووە .بە ئەم
عێىەیە((:پراگماتیو :بەمارهێىاوی زمان بە پێی دەوربەر ماردەمات .دواتر
(واتاصازیی) ،باس ی واتا بەردەوامەماوی وعەی کردووە .دوای ئەم دواهەیػ
گەورەتریً و صەرەلییتریً بەش ی ئاصتەماوی زماوی بە ڕصتەصازیی
(صیيتالط) ،هاو بردووە ،لە تىێژیىەوە لە ڕصتەماوی زمان دەمات .باس ی
ئاصتی وعەصازیی لردووە ،لە لێهۆڵیىەوە لە عێىەی (فۆڕمی) وعەمان
دەمات .ئاصتی دەهگضازیی (فۆهۆلۆژی) باصنردووە ،لە کار لە پۆلنردوی
دەهگەمان لە زماهدا دەمات .لە مۆتاییغدا باس ی دەهگضازیی گغتيی
(فۆهەتیو) لردووە ،لە بە بچىلتریً ئاصتی داهاوە ،لە لێهۆڵیىەوە لە هەمىو
دەکات(https://www.uni-
مرۆڤ
زماوی
دەهگەماوی
.)due.de/SHE/REV_Levels_Chart.htm
وێڕای ئەوەیػ لە صەرچاوە زاوضتییە عەرەبیەکاهدا هاتىوە ،کە((لە
زاوضتی زماوی هىێدا ،زماهیان بۆ چىار ئاصت :دەهگضازیی ،وعەصازیی،
ڕصتەصازیی ،واتاصازیی دابەعنردووە))(خاتم صاڵح .)13 :1991 ،ئەمەیػ
وەك تیۆرییەمی زماوی ماری پێنراوە ،بەاڵم وەك تیۆر هاوهەبراوە ،بەاڵم لە
ئەم تىێژیىەوەدا وەك تیۆرییەك صىدی تەواو لە ئاصتەماوی زمان بینراوە و
مامەڵەی تیۆرێکی لەگەڵدا کراوە و وەک بىەمای صەرەکيی تىێژیىەوەکە
داهراوە.
لە صەرەتاوە و لە الیەن زەمسۆران و پضپۆراوی زماوی کىردییەوە ،ئەم
زاراوەیە بە عێىەیەمی هاڕاصتەوزۆ باصکراوە .باس ی زىدی زاراوەی
"ئاضتەماوی سمان" هەلراوە ،بەاڵم باس ی پێنهاتەی زمان /لقێکی ئاصتەماوی
زمان لراوە .لێرەدا بە عێىەیەمی مىرت و تىێژیىەوەیی باصیاهدەلەیىەوە،
بەاڵم هاچیىە هاو وردەمارییەکاهەوە ،چىهنە فراواهە.
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لە صااڵوی بیضتەماهدا لە الیەن مامۆصتا (ضەعید ضدقی) ،لە لتێبی
(مىزتەصەر صەرف و هەخىی مىردی) ،باصکراوە .وەک دەبیىین بۆ بەرگی
لتێبەلەی هاوی (وعەصازیی و ڕصتەصازیی) داهاوە .لە دەصتپێنیغدا باس ی
فۆهێمەماوی زماوی مىردیی لردووە ،بەاڵم بە ڕێىىوس ی عەرەبيی
چاپنراوە(.مەبەصت لە ئەلفێی ئاراميی هییە ،بەڵکىو ڕێک ئەلفبێی
عارەبەکاهە) .هاومات پێىاصەی وعەی بە ئەم عێىەیە لردووە ،وعە((تەنها
لەفسێنە مەعىای هەبێت))(صەعید صدق ،)6 :1928 ،لێرەیغدا باس ی وعەی
لردووە ،لە واتای هەبێت ،بەاڵم باس ی واتاصازیی هەلردووە .دواتر پۆلەماوی
ئازاوتنی دیارینردووە و دابەعینردوون بۆ (هاو ،ئاوەڵىاو ،جێىاو،
لردار)(صەعید صدق .)6 :1928 ،دوای ئەم باصەیػ ڕێسماوی زماوی مىردیی
لەصەر پێىاهەی زماوی عەرەبيی باصنردووە .ئەمەیػ دەتىاهرێت ئەوەی
لێبسىێنرێتەوە ،بۆ ئەوەی لە زماهدا تىێژیىەوە بنەیً .پێىیضتە زمان بۆ چەهد
ئاصتێک(پێنهاتەیەکی) بچىلتر دابەعبکەیً ،بەاڵم تىێژەر ڕاصتەوزۆ هاوی
ئاصتەماوی زماوی هەهێىاوە ،بۆ صەردەمی زۆی و ئێضتایػ صەرچاوەیەمی
بەهرر و بەصىدە.
دوای ئەمیػ ڕێسماهىىوس ی مىرد (تۆفیق وەهبی) ،لە صاڵی ()1929ی
لتێبی (دەصتىری زماوی مىردی) ،لەصەر پێىاهەی زماهەماوی ڕۆژئاوا
(فەڕەوس ی ...تاد ).هىوصیىە(.تۆفیق وەهبی .)3:1956 ،ئەم صەرچاوەیػ
لەصەر پێىاهەی زماوی بیاهيی و بە ڕێىىوس ی عەرەبيی لەصەر ڕێسماوی مىردیی
هىوصراوە .لە دەصتپێو و بەش ی یەلەمدا ،لە بری زاراوەی ئاصتەماوی زمان،
مۆمەڵێو پێىاصەی زاراوەکاوی زاوضتی زماوی بە ئەم عێىەیە لردووە(:زمان :لە
ڕێگەی زماهەوە بیرلردهەوە و بۆچىوهەمان دەزىێنرێىەوە ،دواتر دەهىصرێتەوە.
لەصەر (وعە)یػ ،دەڵێت :وعە لە چەهد دەهگێو پێندێت و دەردەبڕێت و
دەهىصرێتەوە .هاومات لە پێىاصەی (ئازاوتىدا) ،هىصیىیەتی :دەربڕینی دەهگە،
لە ڕێگەی دەمەوە .باس ی (هىوصین) ،دەمات و دەڵێت ڕێىىوش :بە وێىەگرتنی
دەهگ لە ڕێگەی هىوصیىەوە هاصراوە...تاد)(تۆفیق وەهبی .)5 :1956 ،وەك
دەبیىین ئەم ڕێسماهىىوصەی مىردیػ ،بە ئەم عێىەیە باس ی چۆهێتيی
تىێژیىەوەی زماوی لە ڕێگەی(وعە ،دەهگ ،هىوصین) ،لردووە .بە عێىەیەمی
هاڕاصتەوزۆ ئاماژەی بە ئاصتەماوی (پێکهاتەکاوی) زمان لردووە ،بەاڵم
هىوصین ئاصتی زمان هییە .واتە تاڕادەیەک تێنەڵیەمی پێىەدیارە ،بەاڵم کارێکی
بەهرزە.
(ئەوڕەحماوی حاجی مارف)یػ ،لە یەلێو لە صەرچاوەماهیدا (زماوی
مىردی لە بەر ڕۆعىایی فۆهەتیندا) ،باس ی ئاصتەماوی زماوی لردووە .صەرەتا
باس ی (فۆهەتیو) و دواتر (فۆهۆلۆجی) لردووە و لە مۆتاییغدا باس ی (هێز و
ئاوازە)ی لردووە(.بۆ زاهیاری زیادتر بڕواهە :ئەوڕەخماوی خاجی مارف-67: ،
 .)74واتە لە ڕێگەی ئاصتەماهەوە عینردهەوەی بۆ زمان زضتىوەتەڕوو ...تاد.
بۆ همىهە:
 .1تەزتە
.1ا :تەزتی زەوی
.1ب .تەزتەی دار
وعەیەمی وەك (تەزتە) ،بە هۆی گۆڕینی هێزەوە ،جارێو واتای (.1ا:
تەزتی زەوی) و جارێنیػ بە واتای (.1ب :تەزتە و دار) هاتىوە ،لە باس ی
ئاوازی ڕصتەیغدا بۆ همىهە :ڕصتەی ژمارە (:2ا .ب) تەماعابنەیً:
 .2مامم هات

.2ا :مامم هات(؟).
.2ب :مامم هات(.).
ئەگەر جەزت و ئاوازەکە لە صەر وعەی (مام) بێت وەک لە ڕصتەی
(:2ا) دا هاتىوە ،ڕصتەلە پرصیارییە ،بەاڵم ماتێو جەزت و ئاوازەکە لەصەر
(هات) بێت  -وەک لە ڕصتەی (:2ب)دا هاتىوە ،ڕصتەلە وەك ڕصتەی
هەواڵيی دەردەلەوێت .وەك دەبیىین لە بىاری زاوضتی زماهدا بۆ ئەم دوو
دیاریدەیە ،دوو زاراوەی (هێز ،ئاوازی ڕصتە) ،بۆ داهراوە .واتە لە ڕێگەی
هاوهاهەوەیە دیاردەماوی زمان عیدەلرێىەوە و جیادەلرێىەوە ،هاو و هاوهان
هێىدە گرهگە .واتە( :هێز ،ئاوازی ڕصتە) ،دوو هاو و زاراوەن بۆ دوو دیاردەی
زمان داهراون.
لە ئەم صەردەمەی ئێضتا و لە الیەن پضپۆڕاوی زماوی مىردییەوە بە
وردیی لە الیەن چەهدیً تىێژەرەوە باس ی(ئاصتەماوی زمان) ،بە عێىەیەکی
زاوضتییاهە لراوە .لێرەدا بە مىرتيی لە بەر چێىەی تىێژیىەوەلە ،باش لە
هەهدێو لە ئەو بیروڕایان دەلەیً .ئاعنرایە (زمان زۆی لە زۆیدا
ئاماژەپێداهە ،لە چەهد ئاصتێهی تێنچرژاو پێنهاتىوە ،هەهدێنیان صەرەلیین
و ئەواهیتر الوەلیین .ئاصتە صەرەلییەمان ئەماهەن:
 . 1ئاصتی ڕصتەصازیی
 .2ئاصتی وعەصازیی
 .3ئاصتی دەهگضازیی تایبەت (فۆهۆلۆژی)
بە ئەم س ێ ئاصتە دەگىترێت صەرەليی ،چىهنە ڕاصتەوزۆ پەیىەهدییان
لەگەڵ مەبەصتدا هەیە ،هەك لە چىارچێىەی قضەلردن .ئاصتە
الوەلییەماهیػ ئەماهەن:
 . 1ئاصتی دەهگضازیی گغتيی (فۆهەتیو)
 .2ئاصتی واتاصازیی(صیروان صمین ئەخمەد.)22- 19 :2015 ،
هەر وەك زاهایەکی مىرد دەڵێت((:هەهدێو پضپۆری زمان پێىاصەلردوی
زمان ئەوهدە تەصندەلەهەوە ،لە تەنها ئەو س ێ ئاصتە صەرەلییە بگرێتەوە.
بە ئەم جۆرە فۆهەتیو و واتا بۆ زاوضتەماوی تر جێدەهێلً .ئاعنرایە ئاصتە
الوەلییەمان لە صەرەلییەمان لەمتر هین و عایەوی لێهۆلیىەوەن))(مدمد
معروف.)55 : 2011 ،
هەهدێو لە پضپۆڕاوی تر ،بڕوایان بە تێنەڵيی ئەم ئاصتاهە هەیە و
گىتىیاهە(( :یاصاماوی زضتىەتەلیەمی هێما زماهییەمان ،یان وعەمان بۆ
دروصتنردوی یەلەی گەورەترن و هاوهراون (صیيتالط) ،صیيتالضیػ بە
عێهی ڕێسماوی زماهێنە ،لە لە ئەم پێنهاتاهە پێنهاتىوە( :فۆهۆلۆژی،
مۆرفۆلۆژی ،صیيتالط ،صیماهتیو)) (مدەمەدی مەخىیی-36 :2011 :
 .)37وەك دەبینرێت ،لە ڕواهگەی دەربڕاوی ڕێسماهيی زماوی مىردییەوە ،زماوی
بۆ ئەم ئاصتاهە دابەعنردووە .هەریەك لە ئەم ئاصتاهەیػ بۆ عینردهەوەی
بەعێهی زمان تەرزاهنراون .بۆ همىهە فۆهۆلۆژی (دەهگضازیی) ،بۆ گەهجی
دەهگەماوی زماهێهی دیارینراو تەرزاهنراوە .بە پێی ئەو یاصایاهە دەهگەماوی
زمان دەزرێىەپاڵ یەکتری و یەلەی گەورەتری لێدروصتدەلرێت .هاومات
ئاصتەماوی زمان زۆر بە یەلترییەوە پەیىەصتن .وعەصازییػ زۆی بە
پێنهاتەی وعە و دروصتنردوی وعەوە زەریندەمات .ڕصتەصازییػ،
دەهگەمان و وعەمان هەبً پێنىایەن و ئاصتی واتاصازییػ زۆی بە واتای
یەلەیەلەی وعەمان و ڕصتەماهەوە زەریندەمات .لە هاو هەمىو ئاصتەماهدا
واتا بىووی هەیە(مدەمەدیی مەخىیی.)38 - 37:2011 :
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ئاصتەماوی زمان (دەهگ :فۆهۆلۆجی و فۆهەتیو تێدا دیاریدەمات.
بچىلتریً یەلەی دەهگيی لە دەهگضازییدا بە "فۆهێم" هاوبردووە .ئاصتی
ڕێسماهیص ی بۆ (وعەصازیی و ڕصتەصازیی) ،دابەعنردووە .لە واتاصازییغدا
ئاصتی (صیماهتیو و پراگماتێو) ،جیالردووەتەوە .بە پێی ئەم ئاصتاهە
دەتىاهرێت ئاڵۆزییەماوی زمان زیادتر تىێژیىەوەیان تێدابنرێت(بۆ زاهیاری زیاتر
بڕواهە :هۆگر مەخمىد فەرەج.)119 :2005 ،
وەک لە پێغەوە ئاصتەماوی زمان(دەهگضازیی ،ڕێسمان ،واتاصازیی ...تاد)،
باصنران .لە هاو ئاصتەماهیغدا هەر ئاصتە و بچىلتریً یەلەی زماوی
دیارینردوە .پىزتەی بۆچىوهە زاوضتییەماوی صەرەوە بریتیین لە:
.1دەهگضازیی تایبەت (فۆهۆلۆژی) :لە دیارینردوی دەهگەمان و پۆلکردوی
(فۆهێمەماوی) زماهێکی تایبەت تىێژیىەوە دەمات و هەمىو زماهێو چەهد
فۆهێمێهی تایبەت بەزۆی هەیە .بچىلتریً داهەی ئەم ئاصتە (فۆهێم)ە.
 .2دەهگضازیی گغتيی (فۆهەتیو) :لە الیەن پضپۆراهەوە ،هەهدێو مات بە
بچىلتریً ئاصت داهراوە ،یان بە ئاصتێهی الوەمی داهراوە ،بەاڵم گرهگە و لە
دەهگی مرۆڤەمان بە عێىەیەمی گغتيی کاردەکات .چەهد جۆری تایبەت بە
زۆی هەیە ،هاتىاهرێت پغتگىێبسرێت.
 .3وعەصازیی (مۆرفێم) :لە هەمىو زماهێندا مۆرفێمی (صەربەزۆ و بەهد)
هەیە.
 .4ڕصتەصازیی (فرێس) ،لە ڕصتەی هەمىو زماهێندا ،ڕصتەمان لە فرێس
پێندێً.
 .5واتاصازیی(صیماهتیک) ،واتای وعە پەیىەصت بە دەوربەرەوە دەگرێتەوە،
هاومات واتای وعەیػ بە باردۆزە جیاوازەماوی ئازاوتىەوە پەیىەصتە .ماتێو
تىێژیىەوەی تێدادەلرێت بە پڕاگماتیو (مەبەصتىاصيی) ،هاصراوە.
(بەمارهێىاوی زماهە لە دۆخی جیاوازدا ،ئاواز ،هێز) ،بەمارهێىاوی زمان لە
چێىەی جیاوازدا واتای دەگۆڕێت و هاومات بە پێی ئاواز و دەهگیػ ،واتای
هىێ پەیدادەبێت و دەیغیگۆڕێت .ئەم بابەتاهەیػ پێىەهدیی زمان بە
دەوربەری ئازاوتىەوە ،دەچێتە چێىەی پراگماتینەوە.
لێرەوە دهتىاهرێت بگىترێت ،لە زماهدا بچىلتریً یەلە لە هەرئاصتێندا
هاوێهی بۆ داهراوە و بێىاو هییە .وەك زرایەڕوو ،چەهد بیروڕایەیەمی زاهایان
لەصەر دابەعنردن و جیالردهەوەی ئاصتەماوی زمان هەیە (زۆر پضپۆڕ و
زاهای زاوضتی زماوی تری مىرد (ئاصتەماوی زمان)یان باصنردووە ،بەاڵم لەبەر
صىىورداریی تىێژیىەوە هاویان هەبراوە) .هەهدێنیان زمان بۆ چەهد ئاصتێو
دابەعدەلەن و لە یەلتری جیایدەلەهەوە و زیادتر وردیدەلەهەوە .هەهدێهی
تریػ بڕوایان وایە ،ئەم ئاصتاهە هاتىاهرێت بە تەواوی لە یەلتری
جیابکرێتەوە ،بەڵهىو تێنەڵی یەلترن .بۆ همىهە لە زماوی مىردییدا
صەرچاوەی زاوضتيی بە هاوی ((مۆرفۆلۆژی و بەیەلداچىووی پێنهاتەمان))
هىوصراوە ،لە تێدا باس ی تێنەڵيی هەردوو ئاصتی وعەصازیی و ڕصتەصازیی لە
زماوی مىردییدا دەمات( .مدەمەدی مەخىیی .)3 :2010 ،لێرەدا دەتىاهرێت
ئەوە بگىترێت ،ئایا مرۆڤ بە پێی ئاصت قضەدەمات ،یان تەنها ئاصتەماوی
زمان بۆ تىێژیىەوەیە لە زمان بەماردێت.
 )1/2چەمهی سمان ،لە گۆشههیگای جیاواسەوە:
ماتێو وعەی زمان دەبیضتین ،چەهد واتایەلمان بە بیردا دێتەوە .وەك
ئەوەی بگىترێت :پارچەیەك گۆعتە و لە ماصىلنە پێنهاتىوە .لێرەدا ئەم
جۆرە واتایەمان مەبەصت هییە ،لە زاوضتی زماهدا واتای زمان بریتییە :لە

ئەرمی زمان ،لە وەك ئامڕازێهی گرهگ بۆ پێىەهدینردن و ئەرلە
مۆمەاڵیەتییەمان و دابیىنردوی پێىیضتییەمان بهماردههێنرێت ،ئەم
ئاماهجاهەی زمان لە هێى زاوضتی زماوی (تیۆری و مارەلییدا) ،تىێژیىەوەی
تێداکراوە .لێرەعدا لە بارەی واتای دووەم تىێژهەوە کراوە.
دەربڕاوی زمان لە هاو مۆمەڵدا بهمارهاتىوه و لەڵەلەبىوە .ئەمەیػ
واینردووە لە هەمىو وعەماوی زماهێو لە مات و صاتێهی دیارینراودا بە
ئاصاوی مۆهەلرێتەوە و ژمێرە هەلرێت .ئەم لەڵەلەبىوهەی زماهیػ جۆرە
ئاڵۆزییەمی زماهيی و هسریی دروصتنردووە ،لە ئاصان زمان هههاصێنرێت و
پێىاصە هەلرێت ،چىهنە هەریەك پەیىەصت بە بىارەلەی زۆیەوە قضەی لە
بارەوە لردووە .ئەم فرەپێىاصەلردن و فرەبۆچىوهییە لە بارەی زماهەوە،
مارەلەی زیادتر گراهترلردووە و هەتىاهراوە بە تەواوی زمان بىاصێنرێت .چەهد
پێىاصەیەمی جیاواز بۆ زمان وەردەگریً ،بۆ ئەوەی گۆعەهیگامان دەربنەون،
بیروڕای هەهدێو زاها و پضپۆڕی جیاواز لە بارەی پێىاصەلردوی زمان
دەزرێىەڕوو:
 .1زمان :بریتییە لە ئەو واتایاهەی لە زراوەتە هاو دەهگەوە(تالیب خىصێن
علی )77:2014(،ئەویػ لە اخمد مستار عمر 5:1982،وەریگرتىوە) .لێرەدا
باس ی واتای هاو مێغهی مرۆڤەمان دەمات  -هەتا هەزرێتە هاو دەهگەوە،
هابێت بە زمان و هاوهاهرێت).
 .2بلۆك و تراگەر :زمان بریتییە لە چەهد ڕەمسێهی لە زۆوە ،بە هۆیەوە
مۆمەڵ دەتىاهێت هەرەوەزی پێبهات ،لە ئەم ڕواهگەیەوە(مۆزماههواههمان)،
دەڵێن :زمان مۆمهڵێک عێىازی جیاجیایە ،لە هەریەلێنیان بۆ بارێهی
تایبەت دەصتدەدەن .هاومات مارتىێتیػ دەڵێت :زمان هۆیەلە بۆ
لەیەلترگەیغتن .دەلرێت بە چەهد داهەیەمی وردەوە (مۆرفێم) ،لە
هەریەلەیان زاوەوی واتا و فۆڕمً .هەوام چۆمضهی دەڵێت :زمان مۆمەڵە
ڕصتەیەلە ،لە ڕێسمان دەریاهدەمات .هەمىو ئەم پێىاصاهە لە ئەوەدا
ڕێندەلەون لە زمان چەهد تایبەتمەهدییەمی هەیە وەک( :زمان ،ڕەمسە .زمان
پێڕەوە .زمان دەهگە و تایبەتە بە مرۆڤ)( .مدمەد معروف فەتاح.)5 :1984:
 .3فەیلەصىفی ئەڵماهيی (فێستە) دەڵێت(( :هەتەوە زماهە ،چىهنە زمان گیان
و بىەمای هەتەوەییە)) (ئازاد عەزیس صلێمان .)5 :2014 ،لێردا زمان بە گیان
چىێنراوە ،لە هەیە و بە تەواوی واتالەی دیار هییە.
 .4بە بڕوای ئەفالتۆهیػ((مرۆڤەمان لە صەرەتادا یەلێنبىون لە
گیاهلەبەراوی تر و هیچ زىدایەلیان هەبىوە .هەر لەگەڵ لەصىمار و
هاوعێىەماوی زۆیاهدا ژیاون ،دواتر پەرصتگەیان بۆ زىداوەهدەکان
دروصتکردووە و وێىەیان بۆ کێغاوە ،پاعان زماوی ئازاوتً و هاوەماهیص ی
داهێىاوە .هەروەها ماڵ و زاهىوی دروصتنرد)) (ئەفالتۆن.)31- 30 :2015،
 .5لە یەلێو لەصەرچاوەماوی تریغدا هاتىوە ،لە ((ئێمە هەمىو لە هێى
زماهدا دەژیً ،بە چاوی زماهیػ دەبیىین هەر وەك هایدگەر دەڵێت :زمان
مرۆڤ دەڵێت))( .فىئاد عەبدولڕەخمان .)151:2009،واتە لە فەلضەفەی
هایدگەردا زمان بە هاوی مرۆڤەلە هاوتالراوە ،بەاڵم ئاعنرایە ماتێو مرۆڤ
هەبێت زمان هییە .ئەمەیػ ئاڵۆزیی تێگەیغتن لە زمان دەردەزضتىوە ،لە
فەیلەصىفێهی صەردەمی هىێػ بە تەواوەتی واتای زمان و پێىاصەی زماوی بۆ
ڕووهىەبىوەتەوە.
 .6فەردیىاد دیضۆصێر ((زمان صیضتەمێنە لە ئەو هێمایاهە پێندێت ،لە
گىزارعت لە بیروبۆچىوهەمان دەلەن)) (فەردیىاهد دیضۆصێر)56 :2018 ،
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لێرەدا باس ی ئەوە دەمات زمان لە مۆمەڵێو هێما (هاو) ،پێندێت و بە ئەم
هاواهەیە لە هەر مرۆڤێو بیروبۆچىووی زۆی ڕووهدەماتەوە ،بەاڵم هێمایػ
وەك ڕەمسێهی مۆمەاڵیەتيی باصینردووە ،لە لە مۆمەڵێهی دیارینراودا
لەصەری ڕێنەوتىون .ئەم زاهایە بڕوای وایە ،لەوا زاوضتی زمان (تەنها زمان
بساتە بەرباش و تىێژیىەوە)(.فەردیىاهد دیضۆصێر.)56 :2018 ،
وەك لە پێىاصەمان و بیروڕاماوی صەرەوەدا زرایەڕوو ،لە ئەم
بۆچىوهاهەی صەرەوە ،هەریەلەیان لە ڕوویەکەوە لە زماهیان ڕواهیىوە.
ڕاصتی واتایی و وردی لە دەربڕیً و ئاصتی زاوضتیدا ،لە هاو هەریەلەیاهدا
هەیە و تێگەیغتىیػ لە زمان ئاصاهتر دەلەن ،بەاڵم هاتىاهرێت بەتەواتی
بگىترێت :تىاهیىیاهە پێىاصەی زمان بە تەواوی بنەن .واتە ئاصتەماوی زمان و
پێىاصەماهیػ هەریەلەیان تىاهیىیاهە الیەهێهی زمان ڕۆعيبنەهەوە و
پێىاصەیان بنەن ،بەاڵم ههیاهتىاهیىوه بە گغتيی لە هەمىو ڕوویەلەوە،
پێىاصەی زمان بسەهەڕوو.
 )2ئاخاوتً ،لە گۆشەهیگای ئاضتەماوی ساوطتی سماهەوە:
مرۆڤ قضەدەمات و ئازاوتىەماوی عینردهەوەی تێدادەلرێت،
ئازاوتىەماهیػ وەك لە پێغىتردا زرایەڕوو ،بە زمان هاوبراوە ،زماهەلەیػ
پێىاصەلراوە و بۆ پۆلی ئازاوتً دابەعنراوە و بە پێی ئاصتیػ دابەعنراوە.
هەهدێنیان بۆ تىێژیىەوە ئاصتەماهیان جیالردووەتەوە و هەهدێهی تریغیان،
بڕوایان وایە ئاصتەمان تێنەڵی یەلتردەبىەوە .لێرەدا بە مىرتيی لەصەر ئەم
دوو بۆچىوهە تىێژیىەوە کراون و ئەو پرصیارە زراوەتەڕوو :ئایا زمان ،بە پێی
ئاصت ماردەمات ،یان تەنها ئاصتەمان بۆ لێهۆڵىەوەی زمان پێىیضتن ،ئەگیىا
مرۆڤ بە پێی ئاصت قضەهامات ،بەڵهىو ئاصتەمان تەنها بۆ تىێژیىەوەی
زاوضتییە ،بۆ ئەوەی لە ئاڵۆزیی و فراواهيی زمان دەربازبین ،بۆ همىهە:
گفتىگۆی یەلەم :لردەی باهگنردن
. 1ا .ئازاد...
ب .بەڵی...
ماتێو تەماعای وعەی (ئازاد) بنەیً ،لە ڕواهگەی ئاصتەماوی زماهەوە ،بە
ئەم عێىەیە دەتىاهرێت بسرێتەڕوو ،لە لەزغتەی ژمارە دوودا هاتىوە.
دەهگطاسیی
[ /ئ ،ا ،ز ،ا ،د/
]

وشەضاسیی
(ئازاد)
پۆلەڕەگەزی هاوە

ڕضتەضاسیی
بنەرە

واتاضاسیی
هاوی لەصە،
تىزمی هێر

((خشتەی ژمارە ( ،)1شینزدهەوەی وشەیەمان لە ڕواهگەی ئاضتەماهەوە))
وەك لە زغتەی ژمارە ( )1زرایەڕوو ،لەڕواهگەی دەهگضازییەوە لە
فۆهێمی [ /ئـ ،ا ،ز ،ا،د ]/پێنهاتىوە .لە ڕواهگەی وعەصازییەوە( ،ئازاد)،
مۆرفێمی صەربەزۆیە و لە پۆلەڕەگەزی هاوە( .ئازاد) ،لە گۆعەهیگای
ڕصتەصازییەوە ئەرمی هەیە و (بنەر /بەرمارە) .بە پێی ئاصتی واتاصازیی هاوی
لەصێنە و تىزمی هێرە و باهگنراوە .هاومات واتایەمی هادیاریػ [ئەبضترالت]
دەگەیەهێت .واتە هەمىو ئاصتەماوی زمان لە یەك دەربڕاوی زماهیدا هەیە و
مرۆڤ هاتىاهێت بە پێی ئاصت قضەبهات ،بەڵهىو ئاصتەمان لە هاو زماوی
زەڵو بە عێىەیەمی گغتيی لە صەری ڕێنەوتً و تامی مۆمەڵەلەیػ وەك
مۆمەڵەلەیان دووبارەی دەلەهەوە .ئەم عینردهەوەیػ بۆ هەمىو دەربڕاوە
زماهییەماوی تریػ ڕاصتە .لێرەدا ئەوە دەتىاهرێت بگىترێت ،مرۆڤ بە پێی
ئاصت قضەهامات ،بەڵهىو ئاصتەماوی زمان وەك تیۆرییەك وایە ،بۆ ئەوەی

لە زمان بە وردیی تێبگەیً بەماردێت .لێرەعەوە لە ڕێگەی ئاصتەماهەوە،
دەماهەوێت بساهین زمان چییە ،بۆ ئەوەی تىێژیىەوەی تێدابنەیً.
هاومات لە دەربڕاوی گفتىگۆی یەلەمدا کە (باهگنردن)ە ،عیبنەیىەوە،
لێرەوە هاوی لردارێهی زماهمان پێدەڵێت ،لە ڕواهگەی ئاصتەماوی زاوضتی
زماهەوە هەوڵدەدەرێت بە وردیی دەربسرێت:
 .1لە ئاصتی دەهگضازییدا ،لە فۆهێمەماوی [  /بـ ،ا ،ن ،گ ،ك،ر ،د ،ن]/
پێنهاتىوە ،هەر دەهگێهی هاوێهی هەیە بە ئەم عێىە دەزىێنرێتەوە (بێ ،ئێ،
وێ ،گێ ،مێ ،رێ ،داى ،هىن) .واتە لە ئاصتی دەهگضازییدا هەر دەهگێو لە
زماوی مىردییدا هاوێننراوە.
 .2لە ئاصتی وعەصازییدا( ،باهگنردن) ،هاوی لردارەکەیە( .کە له دوو
مۆرفێم پێنهاتىوه).
 .3لە ئاصتی ڕصتەصازییدا ،ماتێو یهلێکی تر بۆ الی زۆی
باهگهێغتدەمات ،بە لرداری (باهگینرد) ،یان هاوی لرداریی (باهگنردن)
هاوهراوە.
 .4لە ئاصتی واتاصازییدا ،قضەلەر ماتێو هاوی لرداریی (باهگنردن) دەربڕاوە،
واتایەلە لە بەراهبەر ڕووداوێو دەربڕاوە ،مەبەصتی ئەوەیە لەگەڵ لەس ی
بەراهبەردا قضەبهات ،بۆ ئەوەی لێنترهسینببىەوە .لەس ی گىێگریػ ماتێو
باهگنرا ،بۆ ئەم لردەیە ،وەاڵمدەداتەوە .بە جىڵەی دەصت و قاچ ،یان
ئازاوتً وەاڵمی قضەلەر (ئازێىەر) دەداتەوە .جىڵە و وعە و لردارەماوی
هەریەلە هاوێهی لە ڕێگەی زماهەوە بۆ داهراوە .واتە ماری زمان ئەوەیە هاو بۆ
واتامان ،یان جىوڵەکان دابىێت ،بۆ ئەوەی بە مۆمەڵ و بەتالیػ لە واتاماوی
هاو ژیان بە عێىەیەك لە عێىەیەمان تێبگەن ،همىهەی تر دەهێىیىەوە ،لە لە
گفتىگۆیەلدا لە زىارەوە زراوەتەڕوو:
گفتىگۆی دووەم:
. 2ا .الوە لتێب زۆر جىان دەزىێىێتەوە؟
ب .بەڵی ،ئەو زۆر وردە.
ماتێو تەماعای ڕصتەی (.2ا) بنەیً ،لە ڕواهگەی ئاصتی ڕصتەصازییەوە
لە(بنەر  +بەرمار  +ڕادە ،ئاوەڵهار  +لردار) پێنهاتىوە( .الوە) هاوێنە ،بەاڵم لە
ڕێسماهدا هاوێهی ترمان بۆ داهاوە لە (بنەرە)( .لتێب) هاوە ،بەاڵم بە پێی
ئاصتەماوی زمان و لە ڕواهگەی ئاصتی ڕصتەصازییەوە ،هاوێهی ترمان بۆ
داهاوە ،لە (بەرمار)ە ،یان (زىێىدهەوە)وەیە ،لە مرۆڤ لتێبێو هەڵدەگرێت
و بە وردیی تەماعایدەمات .ئەم هەڵضىلەوت و بەوردتەماعالردهەی
مرۆڤمان هاو هاوە (پێىاژووی زىێىدهەوە) .واتە هەرچی هەڵضىلەوتی مرۆڤە
لە ئاصتی ڕێسماهییدا هاوێهی تری بۆ داهراوە کە( لردار)ە .لەواتە لرداریػ
هاوە .واتە ماری ئێمە لە ئاصتی زمان و لە ژیاوی ڕۆژاهە و لە هەمىو بىارەماهدا
هاوهان و دووبارە هاوهاهەیەوە ،بەاڵم بە ڕادەیەك زاوضت صەرقاڵینردوویً.
هاوە زاوضتییەمان بە پێی زاوضت دیارینراوەمان لێیتێدهگهیً ،هەك وەك
ئەوەی هەیە .واتە ئەوەی لە زمان دێتەدەرەوە بەراهبەر عتێهی (دیار /هادیار)،
لە دهیای هاوەوە و دەرەوەی مرۆڤدا هاوە.
هاوعاوی ئەواهەی صەرەوە ،لەرەصتەماوی تریػ وەك ڕصتەی ( .2ا ،ب)
لە بریتییە لە دەربڕاوی (زۆر ،جىان ،بەڵی ،ئەو ،ورد ،ە) ،یان ژمارەماوی
وەك ( ،)1،2یان (ا ،ب،ج..تاد) ،هەریەك لە ئەماهە هاوێنً بەراهبەر عتێو
لە دەرەوەی زۆماهدا داهراون ،یان عتێو لە ئێمە واهەصتیپێدەلەیً ،بەاڵم
بە پێی زاوضتەمان بەهایان پێدەدەیً و هاوی تریان بۆ دادەهێن .بە واتایەمی تر
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هەرچی لە صروعت هەیە و مرۆڤ قضەی لەصەر دەمات ،هاوێهی دەهێت.
هەر ئەم عتە لە عىێيێهی تر هاوێهی تری دەهێن .ئەرمی زمان لە بىاری زاوضتی
زماهدا هاوهان و دووبارە هاوهاهەوەی عتەماوی زۆی و دەرەوەی زۆیەتی .واتە
عتێهی بێىاو هییە ،ئەگەر عتێهی بێىاویػ هەبىو ،ئەوا دەربڕاوی (بێىاو ،ئەوە
هیچ هاوێهی هییە ،ئەو عتە..تاد) بۆ ئەو عتە (هەزاهراوە) ،بە هاو دەبً ،هەتا
دووبارە هاودەهرێتەوە.
 )2/1پەیىەضتبىووی سماوی مزۆڤ بە هاوەوە ،لە ڕواهگەی تێگەیشتنی
ساوطتییەوە:
ئەم گەردووهە (ئەم دهیایە) ،هەیە و لە الیەن مرۆڤەوە بە هاوی (دهیا و
گەردوون) ،هاوهێنراوە .هەرچی لە هاوەدایە و مرۆڤ بەرلەوتەی راصتەوزۆ،
یان هاراصتەوزۆی لە تەلیدا هەیە ،هاوی هاوە و بە عێىەی جیاواز مرۆڤ
مامەڵە و پێىەهدیی لەگەڵیدا دەمات .وێڕای جیاوازیی لەرەصتە دیار و
هادیارەمان ،هاوی زۆرێو لە عتەمان هراوە .ئێضتا وابهێىیىە پێشچاومان ،لە
مرۆڤایەتيی هاو لە هیچ عتێو هاهێت و قضەهامات ،ئایا ئێضتا ئەم هەمىوە
پێغنەوتىە هەبىو؟ ئایا زماهەمان هێىدە لەرەصتە و عتیان دەبىو؟ ئایا زمان
وەك ئێضتا ئاڵۆز بىوە؟ بە دڵىیاییەوە هەزێر ،چىهنە هاوی لەرەصتەماهە بیر
و هسری ئێمە دەوڵەمەهددەمات و دەتىاهین بە عێىەیەك لە عێىەمان لە
ڕێگەی هاوەماهەوە لە زاوضت و دهیا تێبگەیً ،چىهنە بیرلردهەوەی ئێمە بە
عێىەی زاوضتيی دەتىاهین لە دهیا و دەوربەر تێبگەیً ،هەك ئەوەی دهیا
لەصەر زاوضت بڕوات ،بەڵهىو زۆر لە زاوضتیػ گەورەترە ،تەماعابنەیً،
زاوضتێو بۆ زاوضتێهی تر لە ڕێگەی هاوی مار و بەرهەمەماهییەوە
جیاکراوەتەوە .لە ڕێگەی هاوەوە هەبێت ،چۆن بتىاهین لەگەڵ مرۆڤایەتيی و
دەوربەرماهەوە مامەڵەبنەیً! چۆن بتىاهین مىداڵی زۆمان و مۆمەڵەلەمان
لە قەرەباڵەغییەماهدا باهگبنەیً  ...تاد.
وەك ڕووهنرایەوە ،زاوضتەماهیػ بە مرۆیی و صروعتییەماهەوە ،لە
بچىلتریً عتەوە بۆ گەورەتریً عت ،هاوی تایبەت بە زۆیان هەیە .لە
هێىاهیغیاهدا هاوی هاوبەظ هەیە .واتە هیچ زاوضتێو لە دهیا بە بێىاوهان
هابێت و پێغىالەوێت ،بەاڵم واتا ،یان فۆڕمی"عێىەی" واتاییان جیاوازە .بە
پێی زاصت و زماهە جیاوازەمان ،ئەمەیػ ئاصاییە ،چىهنە زماهیػ زۆرمات لە
تێنردەی واتاوە بۆ هاو فۆڕمێنەوە (وعەیەلەوە) دروصتدەبێت ،واتایػ
ڕۆعتە هاو هەر عێىەیەلەوە (فۆڕمێنەوە) ،دەبێت بە هاوێو و بە زماهێو
دەردەبڕێت .ئەمەیػ ئەوە دەگەیەهێت ،زمان تەنها هاو دەردەبڕێت ،بەاڵم
ڕێنەوتنی زەڵهی لەصەرچۆهیەتيی هىوصین و دەڕبڕینی هاو لە زاوضتی یەك
زمان و زماهە جیاوازەماهیغدا جیاوازن.
زاوضتی پسیغنيی
زاوضتی لغتىماڵ
زاوضتی زمان
زاوضتی بیرماری(بۆ زاهیاری زیاتر بڕواهە :ڕۆژان

 .3ا .ڕەگی دان
ب .ڕەگی دار
پ .ڕەگی لردار
ت .ڕەگی دووجا
هىری.)201- 193 :2007( :
همىهەماوی ( .3ا  -ت) ،ئەوە پغتڕاصتدەلەهەوە ،زاوضتەماهیػ بە
مۆبىوهەوەی چەهد هاوێو ،بە زاوضتێهی تایبەت هاوهراون و هەر لە ڕێگەی
هاوەماهیغەوە دەتىاهرێت زاوضتەمان لە یەلتری جیابنرێىەوە.
 )2/2پێگەی هاو ،لە بیروڕاکاوی فەردیىاهد دیطۆضەردا:

ماتێو باس ی زاوضتی زمان دەلرێت ،هالرێت باس ی دامەزرێىەری زاوضتی
زماهەواهيی هىێ هەلرێت ،لە فەردیىاهد دیضۆصێرە .ئەو زۆر بە گرهگییەوە
باس ی هاو دەمات و دەڵێت(( :چەهد ئاصاهە وابیربنەیىەوە لە زمان مۆمەڵێو
هاوە ،لەصەر ئەم بىەمایەظ بىهیادی صەرەليی زمان بۆ ،هەمان داصتاوی
پیرۆز لە لە مەڕ خەزرەتی ئادەم و هاو و هاوهاوی ئاژەڵ دەگەڕێتەوە)).
فەردیىاهد دیضۆصێر )32 :2014 ،ئەم بیر و ڕایە ئەم زاهایە و
ڕووهنردهەوەلەیص ی لەصەر زماهە جیاوازەمان داوە ،بەاڵم دودڵییەمی زۆری
پێىەدیارە ،چىهنە عینردهەوەی لەصەر یەك زمان هەلردووە ،بەڵهىو
بیرلردهەوەی یەلضەر بۆ هاوی مرۆڤ و گیاهدار ..تاد ،بە زماهە جیاوازەمان
چىوە .بۆ همىهە ئەگەر تەماعای ئەم زغتەیە بنەیً:
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((خشتەی ژمارە ( )2واتا لە هاو فۆرمی هاودا ،لە سماهە جیهاهییە
جیاواسەماهدا))
لە زغتەی ژمارە ( )2دا ،دەبیىین هاوی یەك گیاهدار ،یان هاوی
زىاردهێو ،لە چەهد زماهێهی زسم و دراوصێی جیاوازدا ،فۆڕم و
زىێىدهەوەماهیغیان جیاوازە .مامەڵەلردوی هەریەك لە ئەو میللەتاهە
بەراهبەر (هان ،صەگ) ،جیاوازە و هەریەلەیان بە عێىەیهی تایبەت مامەڵەی
لەگەڵدا دەلەن ،بەاڵم لە ڕواهگەی زاوضتی زماهەوە هەمىویان دەربڕاوی
زماهین و هاویغً .واتە هاوەمان جیالەرەوەی زماهەماهیغً و زىدی
زماهەماهیػ پێندەهێنن ،بەاڵم لە پێغىوتردا بە ئەم عێىەیە
تەماعاهەلراوە ،چىهنە تەنها هاوی مرۆڤ و گیاهدار و هەهدێک عتی تریان بە
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هاو داهاوە .ئەوی تر لە هاوی جیاوازیان داهاوە ،بە هۆی هاوی جیاوازەوە لە
پۆلی جیاوازیغدا دایاهىاوە ،لە الیەن زاهایاوی زماهەوە لە ماریان تىێژیىەوەیە
لە زمان بە ئەم عێىەیە ماریان لردووە .بۆ همىهە مۆمەڵی مىردی جمىجىڵ
و هاتً و ڕۆعتنی مرۆڤیان هاوی (هاتً و چىون) لێىاوە ،ڕێسماهىوصاوی
مىردیػ "هاتً ،چىون" لە پۆلی لرداردا داهاوە ،دواتر لە بىاری ڕێسماهییدا
لرداریان وەك هاو تەماعاهەلردووە و بە تەواوی جیاهنردووەتەوە .ئەمەیػ
واینردووە تەهاهەت تێگەیغتنی لە زماهیػ بۆ پضپۆڕاوی زماهیػ لەمێو
قىرصترلردووە ،لە ماتێندا هەمىو لردارێهی مرۆڤ هاوێهی بۆ داهراوە .بە
واتایەمی تر هەمىو (دەهگ ،پیت ،وعە ،ڕصتە ،ئامڕاز ،ژمارە ،ئاوەڵىاو،
ئاوەڵهار ،بسرۆلە ،دۆر ،پێغگر ،پاعگر .. ،تاد) ،ئەماهە هاوێنً بەراهبەر
عتێهی دورصتنراو و بینراو ،یان هەصتپێنراو لە بە زمان دەربڕاوە .بە
دیىێهی تردا هیچ عتێو لە زاوضتی زمان هییە هاوێو هەبێت و هاوهەهرابێتەوە.
لێرەوە دەتىاهرێت بگىترێت :لە زاوضتی زماهدا ،ئەرك و واتای زمان ،بریتییە لە
هاوهان و دووبارە هاوهاهەوە ،بۆ تێگەیغتن و تىیژیىەوە .لێرەوە دەچیىە صەر
بیرۆلەی صەرەليی هاوهان لە لە ئاییىەماهەوە هاتىوەتەئاراوە و فەلضەفە و
زاوضتی زماهیػ باصیاهنردووە.
 )2/3پەیىەضتبىووی تێگەیشتنی مزۆڤ بەهاوە ،لە گۆشەهیگای ئاییيییەوە:
ئایىهمان ئەواهەیان زاوەوی لتێبن ،باس ی زمان و فێربىووی زماوی مرۆڤیان
لردووە و ئەم صەرهاتە ئایىییاهەیػ لە فەلضەفە و زاوضتدا ڕەهگیداوەتەوە،
بەاڵم تىێژیىەوەی لەمی تێدا لراوە .لە قىرئاهدا لە مۆتا لتێبی ئایىییە لەبەر
گرهگيی زمان چییە و بۆ چییە و چۆن فێریدەبین و زمان چۆن دروصتبىوە؟
ئایا زماهەمان لە ڕووی ئایىییەوە بەهایان جیاوازە؟ لە قىرئاهدا باصنراوە،
بساهین هاو لە ڕووی ئایىییەوە پەیىەصت بە مرۆڤەوە گرهگيی چییە.
ماتێو تەماعای قىرئان دەلەیً ،صەد و چىاردە صىرەتە ،لە صەر صەد
و صێزدەیاهدا دەربڕاوی (بە هاوی زىدای گەورە و میهرەباهەوە :بضم هللا
ْ ْ
الرخمً الرخیم) هەیە ،هاومات لە ئایەتی (بسىێىە بە هاوی زىداوە (-اق َزأ
َْ َ
ْ َ َ َّ
ََ َ
َ
(ص ِّبذ ْ
اص َم َرِِّب َو ْلا ْعلى) تەماعا
ِباض ِم رِبو ال ِذي خلق) ،)،یان ئایەتی ِ ِ
بنەیً ،پێػ زىدا "گەورە و میهرەبان" ،هاو (اصم) هاتىوە .لێرەعدا ئەوە
دەگەیەهێت تێگەیغتنی مرۆڤ ،لە زىدا و لە دەوروبەریػ لە ڕێگەی
هاوەوەیە ،هاومات زىدایػ هەوەد و هۆ هاو ،يان زيادتری هەیە .مەبەصت لە
ئەم هاواهەیػ (هاوەماوی زىدای گەورە) ئەوەیە ،مرۆڤ هاتىاهێت زىدا
بىاصێت مەگەر لە ڕێگەی هاوەکاهییەوە هەبێت .تێگەیغتنی مرۆڤیػ ،ماتێو
بە باعيی دروصتدەبێت هاوی عتەلە و واتای هاوەلەیػ باظ بساهێت،
ئەومات لێیتێدهگات .تەماعابنەیً لە ئایىدا :زىدا هەیە ،بۆ ئەوەی بە زىدا
بگەیً هاوی دروصتنراوی تری داهاوە وەك (فریغتە ،پێغەمبەران ،هاوی
زىدا ...تاد) لە ڕێگەی ئەم هاوهاهەوە هەبێت ،هاتىاهرێت زىدا بە باعيی
بىاصیت ،بە ئەو عێىهیهی زىدا دەیەوێـت .واتە پێىیضتە هاوی زىدا بساهیت
و بڕوا بە بىووی بنەیً لە ڕێگەی هاوەماهییەوە بڕوا بهبىووی بنهیً ،ئیىجا
دەبیتە مىصڵمان و دەچێتە هاو ئاییىەوە .ڕێگەی چىوهە هاو ئایىیػ لە ڕێگەی
ڕصتەیەلەوەیە ،لە بڕوات بە زىدا هەبێت لە تەنهایە و هاوەڵی هییە ،بە
دەم و دڵ ئەمە بڵێت(بڵێیت) ئیىجا بە مىصڵمان دادههرێیت ،بەمەرجێک
لەصێهی (لەڕ و الڵ هەبیت) ئاصایی بێت.
ماتێنیػ زىدا باس ی فێربىون زماهیػ دەمات دەڵێت((:ئادەم فێری
هەمىو هاوەمان لرا)) ،هەر ئەم تىاهایەظ "ئادەمی" لە ئەواوی تر جیالردەوە و

لە تاقینردهەوەلەدا صەرلەوتىبىو .واتە ئادەم و هەوەی ئادەمیػ تىاهای
پێدراوە .هاوی هەمىو عتێو بىێن و هاوی هەمىو عتێنیػ لە گۆلرا (زماوی
ئاماژەیػ هاوە) ئیىجا لێیتێبگات .ئەمەیػ ئەوە دەگەیەهێت تێگەیغتنی
مرۆڤ و ئازاوتنی مرۆڤ ،بەرەو پێشچىووی مرۆڤیػ ،هەمىو ئەماهە و
زیاتریػ ،لە ڕێگەی فێربىووی هاو و هاوهاوی عتەمان و دووبارە هاوهاهەیەوەیەتی.
هاوەماهیػ پێػ ئەوەی ببن بە هاو ،واتایەلً  -لە مێغو و دڵی
مرۆڤەماهدان ،بەاڵم بۆ ئەوەی زەڵهی لە بیرۆلەماوی مرۆڤ تێبگەن،
بیرۆلەمان دەلرێتە هێى دەربڕاوێهی زماهییەوە ،دەربڕاوەماهیػ لە دهیای
هاوهوهی یادەوەریی مرۆڤدا هاوێنپێندەهێىێت و زماهیػ هاوەمان دەهۆهێتەوە
و ئازاوتنی پێدەمات .لێرەوە بە ئەو ئەهجامە گەیغتین ،هاوەمان ماتێو
مۆدەبىەوە و لە هاو مۆمەڵێندا ڕێندەلەون لەصەری دەبىە زماهێو و
زماهەماهیػ هاوەمان لە هاو زۆیاهدا ڕێندەزەن ،ئەومات زمان هاوەماهە و
هاوەماهیػ زىدی زماهەمان ،بەاڵم دەلرێت ،عێىە و واتای هاوەمان لە
زماهێنەوە بۆ زماهێهی تر بگۆرێت ،بەاڵم هەمىو زماهەمان هاون و ئەرلیان
هاوهان و دووبارە هاوهەوەیە .بە دەربڕیيێهی تر زماهەمان پێنهاتىوی هاوەماهً،
بەاڵم دهیابیىيی هاوەمان بە پێی میللەتەمان ،ئاییىەمان ،هەریتەماهیان
دەگۆڕدرێت.
 )2/4هىێنزدهەوەی پێىاضەلزدوی سمان ،لە ڕواهگەی ئاضتەماوی سماهەوە:
لە بەش ی یەلەم بە وردیی باس ی (تیۆری ئاصتەماوی زمان) لراوە .لە
ورتریً دابەعنردوی ئاصتەمان و جیالردهەوەی پۆلە ئازاوتىەمان و
پێىاصەماوی پضپۆڕاوی جیاواز و زماهەواهەماهدا ،لە هەریەلەیان الیەهێهی
زمان ،یان لە گۆعەهیگایەلەوە لە زماهیان ڕواهیىە و تىێژیىەوەیان
تێدالردووە ،بەاڵم ئێضتا لە صەر بىەمای عینرهەوەماهەوە دەتىاهرێت
بگىترێت :زمان بە عێىەیەمی گغتيی هاوە ،یان لە هاو پێنهاتىوە و هەرچیػ
لە زماهەوە گۆبنرێت بە عێىەی دەهگ ،یان بە زماوی ئاماژە دەرببڕێت ،هاوێنە
(ئاعنرایە ،یان دیارهییە) بۆ عتێو ،لە لە دهیای هاوهوهی مرۆڤ ،یان
دەرەوەی مرۆڤدایە( .تیۆری ئاصتەماوی زمان) لە دەربڕاوی زماوی مرۆڤی
بەصەر چەهد ئاصتێندا دابەعنراوە .لە بچىلتریً ئاصتەوە ،هەتا گەورەتریً
ئاصت هاوێهی بۆ دەربڕاوی زمان داهاوە و بەچەهدیً هاوی زاوضتییػ
گىزارعت لە عینردهەوەی هاوەماهیػ دەلرێت .لە مۆتاییدا دەتىاهرێت
بگىترێت :زمان هاوە ،یان زمان لە هاوەمان پێنهاتىوە.
ئەهجامەمان
لە ئەم تىێژیىەوەیەدا ،بە ئەم ئەهجاماهەی الی زىارەوە گەیغتىویً:
 .1زمان (دەربڕاو و هىوصراو) ،بریتییە لە هاو ،هاوەماهیػ جیالەرەوەی
زماهەمان و زىدی زماهەماهیػ پێندەهێنن .لێرەوە دەتىاهرێت ئەوە بگىترێت:
ئەرمی صەرەليی زمان بۆ مرۆڤ ،بریتییە لە هاوهان و دووبارە هاوهاهەوە ،لە
ڕێگەی هاوهاهەوەیە ژیان بەرە و گۆڕان و پێغنەوتىەمان دەبرێً و هاوەماهیػ
گۆڕان و پێغنەوتىەمان لە یەلتری جیادەکەهەوە.
 .2لە عیکردهەوەکاهەوە ،بە ئەو ئەهجامە گەیغتىیً ،ماتێو مرۆڤ بیەوێت
بە دهیای دەرەوەی زۆی وەك (مرۆڤەمان ،گیاهدارەمان ،بێگیاهەمان،
لەرەصتەمان"مادیی و هامادیی" ،داهێىاهەمان..،تاد) ەوە  -پێىەهدیی بهات،
بیرلردهەوەی (ئاوەزیی) بەراهبەر ئەو عتاهەی دەرەوە واتایەك دادەهً ،بۆ
ئەوەی ئەم واتایە لە دهیای دەرەوەدا زەڵهی لێیتێبگەن ،دەلرێىە عێىەی
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"فۆڕمی" وعەماهەوە ،هەمىو وعەماهیػ لە لە زماهدا(دەربڕاو و هىوصراو)،
هەیە  -هاوە ،بەراهبەر دهیای دەرەوەی مرۆڤەمان ،لە مرۆڤ پێىەهدیی
لەگەڵیاهدا هەیە.
 .3هاوەمان بۆ عتەمان لە دهیای زماهە جیاوازەماهدا _ جیاوازن ،بەاڵم
عتەمان هەر هەمان عتن لە دهیادا لە هاوهراون .واتە جیاوازی لە عێىە
(فۆڕم)  -دا هەیە ،بەاڵم لە هاوەڕۆلدا یەلێنً.
 .4هاومات لە ئەم تىێژیىەوەدا ئەوەیػ صەملێنراوە ،لە لە ڕێگەی ئاصتەماوی
زماهەوە ،بچىلتریً یەلەی ئاصتی زمان هاوێو هراوە ،بۆ ئەوەی ئێمە لە ئەو
ئاصتە تێبگەیً.
 .5لە ڕێگەی هاوهان و دووبارە هاوهاهەوە ،دیاردەمان لە زماهدا زراوهەتەڕوو،
بۆ همىهە زاراوەی (هێز و ئاوازی ڕصتە) داهراوە ،ئەومات دیاردەی واتاگۆڕیً و
فرەواتایی لە پێنهاتەی وعە و ڕصتەدا بە تەواوی ڕووهنراوەتەوە ،ئەمەیػ
گرهگيی هاو و دووبارە هاوهاهەوە ،لە زاوضتی زماهدا دەرزات.
 .6وەك زرایەڕوو لە تىێژیىەوەلەدا ،لە زمان هاوە ،ئەمەیػ بۆ ئەوەیە
یەلبىوهێو لە هێىان مرۆڤەمان لەصەر عت و لەرەصتە جیاوازەمان
دروصتبهات /ببێت ،ئەم یەلبىون و ڕێنەوتىە لە هەرمیللەتێندا لە ڕیگەی
زماهەوە دەبێت و زماهیػ بۆ مرۆڤ ئامڕازێنە بۆ ئەوەی هاوی پێبىێت و
دهوروبهر تێبگەیەهێت و زۆش ی بەرە و پێغەوە بچێت.

پەراوێشەمان
 https://translate.google.com/#auto/de/dog.1لە ئەم لیىنەوە ،بە
عێىەی دەهگيی و هىوصین ،عێىەی هاوی گیاهدارێهی وەك صەگمان بە زماهە
جیاوەزالەهاوە ،وەك زۆی وەرگێڕاوە.
 /https://philosophyar.net/category/media/maarefat-sound.2لە ئەم
لیىنەوە ،بیضەر و بیىەری چەهد بەرهەمی ڤیدیۆیی غالم مدضین ابراهیم
دیىاوی ،فەیلەصىفی صەردەمی ئێراهيی بىویً و صىدمان لێىەرگرتىوە.
 * .3بۆ زاهیاریی زیادتر لە تیۆرییەماوی هەوام چۆمضکی بڕواهە :تارا مىخضً
قادر .)2011 ،بە وردیی باس ی تیۆرەماوی لە صاڵی ()1958ەوە بۆ صاڵی
( )1992بە وردیی لردوە ،لە باس ی بەرەوپێغىوچىووی تیۆرییەماوی زماوی
لردووە .ئالۆگۆری بیرۆلە زماهییەماوی بە همىهەی مىردییەوە تىێژیىەوەی
تێدالردووە.
 .4ئاعنرایە چەهد هىوصەری تر (م .هىری عەلی ئەمین ،پ.د .فەرەيدوون
عەبدوى بەرزهجی ،پ.د .بەلر عىمەر عەلی ،پ.ی.د.ئىمێد بەرزان برزۆ،
مۆڕی زاهیاری مىرد ،پضپۆراوی بەعەماوی زماوی مىردی لە زاههۆماوی
هەرێم..تاد ،باس ی ئاصتەکاوی زماهیان لردووە و بیروڕای زاوضتيی وردیان
لەصەر زضتىتەڕوو ،بەاڵم لە بەر صىىوری تىێژیىەوەلە ،لە میتۆدەماوی ئەم
وێژیىەوەدا هەتىاهراوە؛ بە عێىەی زاوضتيی قضە لەصەر ئەم ماراهە بنرێت،
بەاڵم هەتا ڕادەیەمی باظ ئاگاداری مارەماهین.

ا .بە سماوی لىردی
 .1ئەورەخماوی خاجی مارف ( ،)1976سماوی لىردی لە بەر
ڕۆشىایی فۆهەتیندا ،چاپساهەی مۆڕی زاهیاری مىرد ،بەغداد.
 .2ئیلیاش بیلها( )2016ئەقڵ و غەیب ،و :مۆصار بەرزهجی ،چاپی
یەلەم ،چاپساهەی عڤان ،صلێماوی.
 .3ئازاد عەزیس صلێمان( ،)2014ملمالهێی سمان ،هامەی ماصتەر،
زاههۆی صەالخەیدن ،هەولێر.
 .4ئەفالتۆن ( ،)2006لزاتلیۆص ،و :ئاوات ئەخمەد ،چاپی یەلەم،
چاپساهەی یاد ،صلێماوی.
 .5ئەفالتۆن ( ،)2015پزۆتۆگۆراص  ،و :ئاوات ئەخمەد صىڵتان،
چاپی دووەم ،چاپساهە تاران ،ژمارەی صپاردن لە بەڕێىبەرایەتی
گغتی لتێبساهە گغتییەمان ژمارە ()64ی ،صاڵی  2004پێدراوە،
صلێماوی.
 .6تالیب خىصێن عەلی ،)2014(،ساوطتی سمان و سماوی لىردری،
چاپی یەلەم ،چاپساهەی هەولێر.
 .7تارا مىخضین قادر ( )2011سماوی لىردی و مىیماڵ پڕۆگزام،
هامەی دلتۆرا ،مۆلێجی زمان ،بەش ی مىردی ،زاههۆی صلێماوی،
صلێماوی.
 .8صەعید صدقی مابان ( ،)1928مىختطەر هەحىی لىردی ،چاپی
یەلەم ،چاپساهەی هەجاح ،بەغداد.
 .9صیروان صمین ئەخمەد ( ،)2015دروضتەی ضیيتالس ی لە
شێىە ئاخاوتنی هاوچەی لەرلىلدا ،هامەی ماصتەر ،مۆلێجی
زمان ،زاههۆی صلێماوی ،صلێماوی.
 .10جاهاتان مالر( ،)2014فەردیىاهد دو ضۆضۆر ،و :مضتەفا
غەفىر ،چاپی یەلەم ،چاپساهەی مىلریاوی ،هەولێر.
 .11مدمد معروف فەتاح (( )1984د) ،سماهەواوی ،له زاههۆی
صەالخەدیً چاپنراوە ،هەولێر.
 .12مدمد ععروف فتاح  ،زماهەواوی ،چاپی صێیەم  ،چاپساهەی
خاجی هاعم  ، 2011 ،هەولێر.
 .13مدەمەد مدەمەد یىوط ( )2010ضەرەتایەك بۆ ساوطتەماوی
واتاضاسی و پزاگماتیو ،و :هەریمان عەبداڵ زۆعىاو ،چاپی
یەلەم ،چاپساهەی رۆژهەالت ،هەولێر.
 .14مدەمەدی مهخىیی (د) )2011( ،بىەماماوی صیيتالس ی مىردیی،
بەرگی یەلهەم ،لەصەر ئەرمی زاههۆی صلێماوی چاپنراوە،
صلێماوی.
 .15مدەمەدی مهخىیی (د) )2010( ،مۆرفۆلۆژی و بەیەلداچىووی
پێنهاتەمان ،بەرگی یەلهەم ،لەصەر ئەرمی زاههۆی صلێماوی
چاپنراوە ،صلێماوی.
 .16ڕۆژان هىری عبدهلل ( ،)2007فەرهەهگی سمان و ساراوەضاسی
لىردی ،چاپی یەلەم ،زاهەی چاپ و باڵولردهەوەی چىارچرا،
صلێماوی.
 .17غازی عەلی زىرعید ( ،)2016فۆهەتیو و فۆهۆلۆجی ،چاپی
یەلەم ،دەصتگای چاپ و پەزص ی صەردەم ،صلێماوی.

ضەرچاوەمان
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 .18فىئاد عەبدولڕەخمان ( ،)2009بیر – ئاوەس – سمان ،چاپی
یەلەم ،دەزگا و چاپی خەمدی ،لە باڵولراوەماوی دەزگای بیر و
هۆعیاری (ی.ن.ك) ،صلێماوی.
 .19فەردیىاد دیضۆصێر ( )2018کۆرس ێ لە سماهىاوی گشتی ،و:
هەریمان زۆعىاو ،چاپی یەلەم ،چاپساهەی خاجی هاعم،
هەولێر.
 .20وریا عىمەر ئەمین (پ.د) ( ،)2004ئاضۆیەمی تزی سماهەواوی،
چاپی یەلەم ،دەزگا و چاپ و باڵولردهەوەی ئاراش ،هەولێر.
 .21وریا عىمەر ئەمین (پ.د) ( ،)2011پیتۆلەماوی زماهەواوی ،چاپی
یەلەم ،چاپساهەی ئاراش ،هەولێر.
ب .بە زماوی عەرەبی
 قىران النزیم (القزآن النزيم). .1تۆفیق وەهبی ( )1956قىاعید الغە النزدیە ،باب الاوى ،بغداد
 .2خاتم صالح الضامً (د) ،)1990( ،فقهە اللغە ،دار معلم عالی فی البدپ
العلمی ،جامعە بغداد ،بغدارد.
پ .گۆڤاری ساوطتی
 .1هۆگر مەخمىد فەرەج ، )19:2005 (:لزدەی گەیاهدن لە هێىان
ضیماهتیو و پزال ــماتیگدا ،گۆڤاری زاههۆی صلێماوی ،ژمارە
()15بەش ی بی ،صلێماوی.
ت .پێگە ئەلینترۆهییەمان:
 \https://translate.google.com/#auto/de/dog.1لە ئەم لیىنەوە ،بە
عێىەی دەهگی و هىصین ،هاوی گیاهدارێهی وەك صەگ و هاهمان بە زماهە
جیاوەزەماهەوە وەرگرتىوە و وەک زۆی وەرماهگێڕاوە.
 /https://philosophyar.net/category/media/maarefat-sound.2لە ئەم
لیىنەوە ،بیضەر و بیىەری چەهد بەرهەمی ڤیدیۆی (غالم مدضین ابراهیم
دیىاوی) ،فەیلەصىفی صەردەمی ئێضتای ئێراوی بىویً و صىدمان
لێىەرگرتىوە.2018 ،
)https://www.uni-due.de/SHE/REV_Levels_Chart.htm( .3
ج .چاوپێنەوتنی تایبەت:
 .1عبدهلل عبدالعسیس لریم ( ،)2019لەضەر تێگەیشتنی هىێ لە ئایین،
بیرمەهد و مامۆصتای ئاییيیە ،گفتىگۆمان لەتەلدا لردووە2019/1/22-21،
صلێماوی.
.2عادى ڕەعید قادر (پ.ی.د ،).پطپۆری فۆهەتیو و فۆهۆلۆجی ،لەصەر ئەم
دووبىارە گفتىگۆمان لەتەلدا لردووە ،2019/2/20 .زاههۆی صلێماوی.
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