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 پێشەكی
 
 
بیرٚ  زِاْ رایەڵەی پەیٛۀذی ٔێٛاْ تاوەوأە، ٌەڕێی زِأەٚە گٛزارغت ٌە ضەرجەَ  

بٛٚٔی ٘ەیە، ٌە ضەرجەَ   ئاٚەزەواْ دەوات، ٌە غٛێٕێه ِرۆڤ ٚ ژیاْ ٘ەبێت، زِأیع ٌەٚێ
ئاضتەوأذا ٚغە یەوەیەوی ضەرەوییە، ٚغەظ رۆژأەٚ ِأگأەٚ ضااڵٔە بەپێی گۆڕأىارییە 

ٚ ئابٛرییەواْ، گۆڕأىاری بەضەردا دێت، ئەَ گۆڕأىارییەظ بەٚاتای  ٚ ضیاضی وۆِەاڵیەتی
وۆِەڵذا ڵ یەتی زِاْ دێت، چٛٔىە دەبێت بەبەردەٚاِی زِاْ تٛأای خۆگٛٔجأذٔی ٌەگەزیٕذٚٚ
ٚ ٚغە دەڕٚات، دەتٛأیٓ بڵێیٓ ٚغەوأیع ٚەن ِۆدێٍێىی  ٚ بەبەردەٚاِی ٚغە دێت ٘ەبێت

زِأی ٚێٕا دەورێٓ، ئاٚێٕۀّای ِێژٚٚ ٚ جٛگرافیای خۆیأٓ، دەبێت ضەرجەَ ئەَ ٚغأە ٌە 
وە  ،رێٓ، چٛٔىە فەر٘ۀگیع دەبێتە بەغێه ٌەٚ گۀجیٕە وۆزأیارییەیفەر٘ۀگذا تۆِار بى

 .بٕاضرێتەٚەٚ وۆِەڵگای پێ ٚ رٚداٚەوأی پێبىرێت ەضەر٘اتدەتٛأرێت غرۆڤەی ب
جۆراٚجۆری زِأیع یەوێىە ٌە خەضڵەتە دیارەوأی ٘ەِٛٚ زِأێه، دیاٌێىت یەوێىە ٌەٚ 

أەوأە، بۆیە زۆرجار زِأەواْ بۆ جۆراٚجۆرییأەی وە بەڵگەی زیٕذٚیەتی ٘ەِٛٚ زِ
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دەٚڵەِۀذوردٔی فەر٘ۀگەوەیاْ پۀا بۆ دیاٌێىتەواْ دەبەْ، بەِەرجێه ئەَ پۀابردٔە ٔەبێتە 
٘ۆواری الضۀگی زِأی ضتأذەر، زِأی وٛردیع ٌەَ پرۆضەیە بێبەظ ٔەبٛٚەٚ بەبەردەٚاِی 

د ٔەٚیطت بٛٚبێت، دیاٌێىتی تٛأراٚە ضٛد ٌە دیاٌێىتەواْ ٚەربگیرێت ئەگەر بە ٚیطت یاخٛ
گۆرأیع بە ضەرجەَ غێٛە دیاٌێىتەوأیەٚە تاڕادەیەن ٘ۆوار بٛٚە بۆ دەٚڵەِۀذوردٔی زِأی 

 .(ٔیّچە ضتأذەر)ضتأذەر 
وە ٌە زِأی ضتأذەردا بْٛٚ ٌەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیەدا ٘ەٚڵذراٚە وٕەٚ پػىٕیٓ بۆ ئەٚ ٔاٚأە بىرێت، 

زیاتر ٔاٚەواْ خۆیاْ ٌە دیاٌێىتی گۆرأەی خسأذۆتە ٔاٚ  بۆ ٔاٌٚێٕراٚی ِرۆڤ، چٛٔىەٚ بە ٔا
زِأەوەٚە، وە ٌەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیەدا چۀذ ٔاٚێىّاْ ٘ەڵبژاردٚٚە ٚەن ّٔٛٚٔەیەن بۆ ضەرجەَ 

 .ٔاٚەوأی تر
 
 
 :چەمك و پێناسەی زمان 1/0

بە رێىخطتٕی ٔێٛاْ دۀگ ٚ ٘ێّایە، وە جۆرێه ٌە جۆرەوأی وۆزأیاری بەر٘ەِذە٘ێٕێت ٚ   
 .بە٘ۆی زِأەٚە بەروەٚتٕیاْ دەبێتڵ دایىی تێگەیػتٓ دادۀرێت، ضەرجەَ تاوەوأی وۆِە

زِاْ بەوار٘ێٕأێىی ضیطتّاتیىی دۀگ ٚ ٘ێّاٚ ٔٛٚضیٕە، ٌە وۆِەڵگای ِرۆڤایەتیذا بۆ 
 ( ,212David Crystalي) .پەیٛۀذیىردْ ٚ دەربڕیٕی بیرٚڕایە

بیردا ٘ەیە، ڵ ٛٚٔی ٔییە، چٛٔىە زِاْ پەیٛۀذی ٌەگە٘ەبٛٚٔی زِاْ چاالوی وۆِەاڵیەتی ب  بەبێ
چٛٔىە بیری ِرۆڤ ٌە چٛارچێٛەی زِأذا دادەڕێژرێت، ئەگەرچی ئەٚ بیروردٔەٚأەظ ٔاٚەوی 
بٓ چٛٔىە تۀٙا ٌەڕێی زِأەٚە دەبٕە راضتی، زِاْ ٘ێّایە بۆ غتەوأی دەٚرٚبەرٚ تٛأای 

ڵۆزە، بەاڵَ چۀذ ئاڵۆز بێت ِرۆڤ ٌە ٚ بەوار٘ێٕأە، ٘ەرچۀذە پرۆضەیەوی ئا ٚەرگرتٓ
 .تٛأایذایە بەواریبٙێٕێت

ٚ بەوار٘ێٕأی ضیطتّە، خٛدی زِاْ پرۆضەیەوی  بەگػتی زِاْ تٛأای دروىردٔە بۆ فێربْٛٚ
ضیطتّاتیىە، بەاڵَ چۀذیٓ تایبەتّۀذی ٘ەیە وە بەر٘ەِذارٚ بەردەٚاِە زۆرجاریع تٛأای 

ڵ ٚ فێروارییەٚە ٘ەیە، زِاْ ٌەگە ىەٚتٕی وۆِەاڵیەتیالدأی ٘ەیە، ئەٚەظ پەیٛۀذی بە رێ
گەغەوردٔی ِێػىی ِرۆڤذا ئاڵۆزییەوەی وەِبۆتەٚە چٛٔىە تٛأای ِرۆڤ ٘ێٕذە ٘ەیە، وە 

)بێٙسادی ٚ چۀذیٓ ٚغە دابٙێٕێت ٚ رێىیاْ بخات.  غیىاری ٚێٕا بیرییەواْ بىات
 (22يخۆغحاٌی،

جیأابٕەٚە، چٛٔىە ِرۆڤ بە٘ۆی زِأەٚە ٚەن دٚٚدیٛی دراٚێىٓ ٚ ٌەیەوتر ڵ زِاْ ٚ وۆِە
دەورێت، زِاْ   جێبەجێ  دەتٛأێت ٌە وۆِەڵذا بەردەٚاَ بێت، ضەرجەَ ئەروە زِأییەوأی پێ

غٛٔاضی ٘ەر تاوێىە، ٘ەر تاوێىیع ئۀذاِێىە ٌە وۆِەڵذا، ٌۀاٚ ضیطتەِە وۆِەاڵیەتییەوەدا 
گۆڕأىاری ٌە زِأیػذا درٚضت  جارێىی تر رێىذەوەٚٔەٚە، ٘ەر گۆڕأىارییەن ٌە وۆِەڵذا

 .(6رێژٔە ِعرٚف، ي)پەیٛۀذییەوی راضتەٚأەیە. ڵ ٚ وۆِە دەوات، چٛٔىە پەیٛۀذی زِاْ
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دیاردەیەوی ئاضاییەٚ بەردەٚاِە، زِأیع ٚەن چاالوییەوی ڵ گۆڕاْ ٚ گەغەی وۆِە
بەڵىٛ ٘ەِیػە  وۆِەاڵیەتی ٌەَ گۆڕأىارییە بێبەظ ٔیە زِأیع ٔاتٛأێت بە ٚەضتاٚی بّێٕێتەٚە،

گۆڕأىارییەوأذایە، گۆڕأىارییەوأیع ضەرجەَ ئاضتەواْ دەگرێتەٚە، ٌە گۆڕأی زِأذا ڵ ٌەگە
 :ٔابێت ئەَ خااڵٔە فەراِۆظ بىرێٓ

ٚ الیۀێه ٔاتٛأێت بەر بەٚ  ٘ەِٛٚ زِأەواْ بە بەردەٚاِی ٌە گۆڕأذاْ، ٘یچ وەش .1
 .گۆڕأىارییأە بگرێت

ٚ  ا بەٚاتای تێىذأی ٔییە، بەڵىٛ زۆرجار ئاضأتری دەوات٘ەِٛٚ واتێه گۆڕاْ ٌە زِأذ .2
 .وەضأی تر دەتٛأٓ لطەی پێبىەْ

 .٘ەر گۆڕأىارییەن ٌە زِأذا رٚبذات، ٌەخۆٚە ٔیە، بەڵىٛ بەپێی پێڕەٚە رێگە پێذراٚەوأە .3
ٚ  ٔەتەٚەٚ ٚاڵت ٘ەِیػە پێٛیطتیاْ بە زِأێىی تەٚاٚ گٛٔجاٚ ٘ەیە، بۆ راپەڕأذٔی وارە فەرِی

ٔافەرِییەواْ، ضەرجەَ ِیٍٍەتاْ واریگەرییاْ ٌەضەر یەوتری ٘ەیە، بەتایبەتی ٌە ئێطتادا بە 
ٚ تەوٕەٌۆجیاٚە دٔیا ٚەن گٛٔذێىی بچٛوی ٌێٙاتٛٚە، گۆڕأىارییەواْ ٘ێٕذە  ٘ۆواری تەوٕیه

خێراْ، وە ٔاتٛأرێت رێگە ٌەٚ گۆڕأىارییأە بگرێت، بەاڵَ دەبێت ضٕٛرێىیػی بۆ دابٕرێت، بۆ 
ّٛٚٔە ٚاڵتێىی ٚەن فەرۀطا ٔاٚبۀاٚ چۀذیٓ یاضا دەردەوەْ بۆ ِەبەضتی پاراضتٕی ٔ

 .ٚ ضەربەخۆیی زِأەوەیاْ، وە رێگە ٔادەْ ٘یچ الیۀێه واریگەریی ٔەرێٕی ٘ەبێت رەضۀایەتی
ئەٚەی پەیٛۀذی بە فەر٘ۀگەٚە ٘ەیە، ئەٚەیە وە فەر٘ۀگی زِأیع زۆر بەخێرایی گۆڕأی 

دێٕە ٔاٚ زِأەٚە،   ٚ پێػىەٚتٕی الیۀی ژیاْ ٚغەی ٔٛێ ٔىە بەپێی گەغەوردْبەضەردادێت، چٛ
ئەٚ گۆڕأىارییأەی وە بەضەر ٚغەوأذا دێٓ زیاتر ٌە ئاضتی ٚاتادایە، چٛٔىە ئاضتەوأی دی 

ٚ یاضاٚ پێڕەٚ واردەوەْ زۆر بە زەحّەت گۆڕأیاْ بەضەردادێت، چٛٔىە  بەپێی ضیطتُ
ی ٔاگۆڕێٓ، ئەٚ گۆڕأىارییأە ضەدە٘ا ضاڵیاْ پێٛیطتە، چٛٔىە ٚ بەئاضأ یاضاواْ جێگیرْ

ئاخێٛەراْ ٔاچارْ پێڕەٚی یاضاواْ بىەْ بەِەبەضتی ریسوردٔی ضەرجەَ وەرەضتەوأی زِاْ 
ٚ لطەپێىەراْ ٌەضەر ئەٚ یاضایأە را٘اتْٛٚ،  ٚ ٚغەٚ دەضتەٚاژەٚ ٚغەواْ ٚ ِۆرفێُ ٌە فۆٔێُ

ٚ وۆِەاڵیەتی  زِٚٚۀذأە ٔییە، بەڵىٛ گۆڕأی ژیاریبەاڵَ گۆڕأىاری ٌە فەر٘ۀگذا ئارە
 (29غیالْ رحیُ، ي)دەٚرٚبەرٚ غارضتأێتیذا بگٛٔجێٓ. ڵ ٔاچارِاْ دەوات ٚغەواْ ٌەگە

گۆڕأىاری ٚاتایی یەوێىە ٌەٚ گۆڕأىارییأەی وە راضتەٚخۆ پەیٛۀذی بە فەر٘ۀگەٚە ٘ەیە، ٌە 
خۆی ٚاتا بە وەرەضتە زِأییەواْ ڵ وۆِەئاضتی ٚاتا گۆڕأىارییەواْ رٚٚدەدەْ، چٛٔىە 

 :دەدات، دٚٚ ٘ۆواری ضەرەوی گۆڕاْ ٌە ٚاتادا درٚضت دەوەْ
بە بەردەٚاِی دێتە ئاراٚە، ٘ەر   پێٛیطتی: گەغەوردٔی ژیاْ زۆر خێرایە، وە بیری ٔٛێ .1

بیرێىیع پێٛیطتی بە ٚغەی گٛٔجاٚ ٘ەیە، زۆرجار ٚغە وۆٔەوأیع بەپێی پێٛیطت 
بەبەردا دەورێت، بەِەبەضتی ئاضاْ دەربڕیٓ ٚ ضەرٔج راوێػاْ. ٚاتە بەرگێىی ٔٛێیاْ 

دەردەبڕێٓ. بۆ ّٔٛٚٔە جاراْ بە وارِۀذیاْ ٚتٛٚە   ٚغە وۆٔەواْ بە غێٛازی ٔٛێ
 .)ِأِٛر( بەاڵَ ئێطتا پێی دەڵێٓ وارِۀذ ٚاتە واربەڕێىەر، وە ٌە ٚاتاوەیەٚە ٔسیىە
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ٚ پێػىەٚتٕی  بێتە ٘ۆی گۆڕأی ٚاتاییپێػىەٚتٕی وۆِەاڵیەتی ٚ رۆغٕبیری: ئەِەظ دە .2
زِأیی وە ٘ۀذێه ٚغە ٌۀاٚدەچٓ ٚ ٘ۀذێىی تر ٌەدایه دەبٓ، بەاڵَ ٘ۀذێىجار 
ٚاتاظ دەگۆڕێت، بۆ ّٔٛٚٔە )غأبەغاْ( ٚاتە پێىەٚەبْٛٚ )غاْ( بەتۀٙا ٚاتایەوی تری 

 :أە٘ەیە، بەاڵَ ئێطتا ٚغەیەوی ٔٛێی ٌێذرٚضتىراٚە. ٘ۆوارەوأی ئەَ چەغٕە گۆڕ
 

وۆِەڵێه وەش ٘ۀذێه ٚغە بەواردە٘ێٕٓ وە تایبەتە بە خۆیاْ دٚاتر وەضأی تریع  .أ
ٌە وٛردضتاْ یەوەِجار وەضأی ضەر بە حسبێىی تایبەت  (پاوێج)بەواریذە٘ێٕٓ، بۆ ّٔٛٚٔە 

 .بەواریٙێٕا، بەاڵَ ئێطتا خەڵىی تریع بەواریذە٘ێٕێت
، بۆ ّٔٛٚٔە  ٚغەیەن ٌە وۆٔذا ٚاتایەوی ٘ەبٛٚە، بەاڵَ ئێطتا ٚاتایەوی باروراٚی دراٚەتێ .ب
ٚ رژێُ دەٚترا، بەاڵَ ئێطتا بەجۆرێه ٌە تٛأج  پێػتر بە وەضأی ئاضایی دەضەاڵت (دەضەاڵت)

 .بۆ وەضأی دەضەاڵت بەواردە٘ێٕرێت
ڕأی ِێػىی ِرۆڤ، بۆ ّٔٛٚٔە گۆڕأی ٚاتا ٘ەضتیەواْ بۆ ٚاتای تەجریذی ٌە ئۀجاِی گۆ .ت
 .ٌە بٕەڕەتذا بە دیٛاری ٔێٛاْ دٚٚغت ٚتراٚەـ بەاڵَ ئێطتا واتی ٔێٛاْ ِردْ ٚ ژیأە (بەرزەخ)
 
 

ٚ دەرٚٚٔی/ زِأی ِرۆڤ وۆِەڵێه تایبەتّۀذی ٌە ٚغەوأیذا تێذایە،  ٘ەضتی ضۆزداری .3
ٛازراٚأە بەراِبەر ئەٚ ٚغە ٔەخ  وەش ٚغەی ٔٛێ  وە ٔەخٛازراْٚ، بەاڵَ ٘ۀذێ

ٚ گۆی دەوات پێی ٔاخۆغە، بۆیە   بەواردێٕٓ، بۆ ّٔٛٚٔە )غێرپۀجە( ٘ەروەش دەیبیطتێ
زۆرجار دەٚترێت )ٔەخۆغییەوەیەتی( بەِەبەضتی بیرٔە٘ێٕأەٚەی گٛێگر بە 

 .راضتەٚخۆیی بۆ ئەٚ ٔەخۆغییە
الدأی زِأی/ ٚاتە لطەوەر ٚغەیەن بە ٚاتاوەی خۆی بەوارٔا٘ێٕێت، بۆ ّٔٛٚٔە  .4

 .ۀەٚغە( وە ٔاٚی وارەوتەرێه بٛٚ ئێطتا بەٚاتای جۆرێه ٌە ئۆتۆِبێً بەواردێت)ٚ
گٛاضتٕەٚەی خٛازەیی/ ٚاتە بەوار٘ێٕأی ٚغەیەن بەٚاتای ٔسیه ٌە ٚاتا وۆٔەوەی وە  .5

بە ٚغە وۆٔەوە ٌەق دەوات، بۆ ّٔٛٚٔە جاراْ دەٚترا )فاڵْ ژٔی فاڵٔە(   ٘ۀذێىجار جێ
 .ٚضەری فاڵٔە(بەاڵَ ئێطتا دەٚترێت )فاڵْ ٘ا

 :دا٘ێٕاْ/ ئەَ وەضأە دا٘ێٕاْ دەوەْ .6
 

 .وەضأی دا٘ێٕەر ٌە لطەوردٔذا ٚەن غاعیراْ ٚ ئەدیباْ ( أ
ٚ داِەزراٚە زأطتیەواْ، وە زاراٚەیەن درٚضت دەوەْ بۆ چەِىێىی  وەضأی زِأەٚاْ ( ب

 .بەواردێت، ٌەبری غٛێٓ، جێىەٚتە بەواردێت (درٚضتە)تایبەت بۆ ّٔٛٚٔە ئێطتا ٌەبری پێىٙاتە 
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 :جۆری گۆڕانەكان 1/1
 
زِأەٚأەواْ ٚ زأایأی رەٚأبێژی ٌە ضەردەِی ئەرضتۆٚە گۆڕأی ٚاتا ٚەن یاضاٚ  

دەضتٛری ٌێٙات، وە ٘ەٚڵێىی زۆریاْ ٌەپێٕاٚ جٛأىاری ٚغەوأذا داٚە، ئەَ ٘ەٚڵە 
ٚ  بْٛٚ (پالٔی ٌۆجیىی ٚ پالٔی دەرٚٚٔی)٘ەبٛٚ، وە زِأەٚأەوأیػی گرتەٚە، وە دٚٚ پالٔیاْ 

 :وردٔیاْ ئەِأەیاْ دەضتىەٚتڵ بە تێىە
 

فراٚأىردٔی ٚاتا/ گٛاضتٕەٚەی ٚاتای تایبەت بۆ ٚاتای گػتی، فراٚأىردٔی ٚاتا بەٚ  .1
 :ِەبەضتەیە وە ٚغەیەن ٌە جاراْ بەوار٘ێٕأی زیاتر بێت، بۆ ّٔٛٚٔە

 .دەڵێٓ تۆپ ٘ەر غتێه خڕ بێت پێیڵ ِٕذا ( أ
وٍێٕص، ِاروەیەن بٛٚە ٌە دەضڕ بەاڵَ ئێطتا بە ٘ەِٛٚ دەضڕێىی واغەز ٌە وٛردیذا  ( ب

 .دەٚترێت وٍێٕص
ی ئیٕگٍیسی بە ٌەٚحەیەوی ٚێٕەوراٚ ٚتراٚە، بەاڵَ ئێطتا بە ضەرجەَ (picture) ٚغەی ( ج

 .(picture) ٚێٕەواْ دەٚترێت
جێٙێػتٕی وار بەواریذێٕیٓ، بەاڵَ ٌە ٔاٚی خاٚۀی وە ئێطتا ئێّە بۆ  (baycoot) ٚغەی ( د

 ..(charle c. baycoot) زەٚی ئیرٌۀذییەوەٚە ٘اتٛٚە
 

تەضىىردٔەٚەی ٚغە/ بەپێچەٚأەی خاڵی یەوەِەٚەیە وە ٚاتای گػتی بۆ ٚاتای تایبەتی  .2
 :بەواردێت، وە ئەِە بە تازەوردٔەٚەی ٚاتای ٚغە وەِىردٔەٚەیأە. بۆ ّٔٛٚٔە

ه دەڵێٓ ئاگرت پێیە، وە ٚغەیەوی گػتیە، بەاڵَ تۆ بە ِەبەضتی چەرخ یاْ غمارتە بە وەضێ ( أ
 .بەواریذە٘ێٕیت

 (دز)ٌە عەرەبیذا ٚاتە حراَ بۆ ٘ەِٛٚ غتێىی حەراِە، بەاڵَ ئێطتا بەٚاتای  (حراِی)ٚغەی  ( ب
 .بەواردێت

 
ەتیع، ٚ بەتایب گٛاضتٕەٚەی ٚاتا/ واتێه دەبێت وە دٚٚ ٚغەوە جیاٚاز ٔەبٓ بەگػتی .3

ٌەڕێی خٛاضتٓ، ٔاٚٔأی بەغێه ٌەضەر گػت، جیاٚازی ٌەگەڵ دٚٚ جۆرەوەی پێػٛٚ 
ئەٚەیە وە ئەٚاْ ٚغە ٔٛێىە ٌە ٚاتا بٕەڕەتیەوە دٚٚردەوەٚێتەٚە، بەاڵَ ئەَ چەغٕە 
ٚأییە. بۆ ّٔٛٚٔە )ضفرە( ٌە وۆٔذا بەٚاتای ئەٚ خٛاردٔە ٘اتٛٚە وە بۆ گەغتیار 

ای ئەٚ پارچە ٔایٍۆٔەیە وە خٛاردٔی ٌەضەر دادۀرێت. درٚضتىراٚە، بەاڵَ ئێطتا ٚات
دەضتذرێژ ٌە عەرەبی وۆٔذا بەٚاتای وەضێىی ضەخی ٘اتٛٚە، بەاڵَ ئێطتا بە وەضێه 

 .دەٚترێت وە دەضتذرێژی ٚ دزی بىاتە ضەر ِاڵی خەڵه
زیادەڕۆیی )اٌّباٌغە(/ چەغٕێىی ترە ٌە گۆڕأی ٚاتایی، وە زیاتر ٌە بٛاری بأگەغەٚ  .4

 .أذٔذا بەواردێت، بۆّٔٛٚٔە دەٚترێت بەجۆرێىی ترضٕان دڵی خۆغەراگەی
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ئەَ زاراٚەیەیاْ بۆ جیاوردٔەٚەی زِأی ٔٛضیٓ ٌە   (Dialectos) بۆ یەوەِجار گریىەواْ  
یاْ بۆ چیٕی  (Dialectos) بەوار٘ێٕاٚە، ٚاتە گریىەواْڵ زِأی چیٕەوأی خٛارەٚەی وۆِە

 (11عەبذٌّٚۀاف رەِەزاْ ئەحّەد، ي )یع بۆ چیٕی خٛارەٚە. (Patios) ضەرەٚە بەوار٘ێٕاٚە
بۆ بەغە دیاٌێىت بەوار٘اتٛٚە، ٚەن ئاِاژەوردٔێه بۆ زِأی گٛٔذێه  (Patios) بەاڵَ دٚاتر

 .یاْ ٔاٚچەیەوی بچٛن
دە٘ێٕرێت، چٛٔىە بەوار٘اتٛٚە، وٛردیع زار بەاڵَ زۆرجار دیاٌێىت بەوار (اٌٍٙجە)ٌە عەرەبیذا 

 .زاراٚەیەوی تاڕادەیەن جیٙأییە
ٚ  ٚ ئابٛٚری ٚ ضیاضی ٚ دەرٚٚٔی ٌە پێٕاضەوردٔی دیاٌێىتذا دەبێت رەچاٚی الیۀی وۆِەاڵیەتی

 .جٛگرافی بىرێت
ٌە ڕٚٚی وۆِەاڵیەتیەٚە، بەٚ زِأە ٚتراٚە وە ئاضتێىی ٔسِی ٘ەیە، تاڕادەیەن ٚەن زِأێىی 

، ٌەَ رٚأگەیەٚە (Sociolect) ە، پێی ٚتراٚە دیاٌێىتی وۆِەاڵیەتیوراٚڵ الٚاز ِاِەڵەی ٌەگە
ئەگەر پێٕاضەی دیاٌێىت بىرێت، دەٚترێت، ئەٚجۆرە زِأەیە وە وۆِەڵە وەضێىی دیاریىراٚ ٌە 

عبذٚي ِۀاف رەِەزاْ، )ٚ ٘اٚزِأەوأیػیاْ ٌێی تێذەگەْ  غٛێٕێىی دیاریىراٚدا بەواریذە٘ێٕٓ
  .(12ي

جٛگرافییەٚە، ئەٚ زِأەیە وە تایبەتّۀذی زِأیی خۆی ٘ەیە، ضەر بە ژیٕگەیەوی ٌە رٚٚی 
 .تایبەتە، ٘ەِٛٚ دأیػتٛأیػی ٌەٚ ژیٕگەیەداْ

ٌە رٚٚی زِأییەٚە، جۆرە زِأێىی ضەربەخۆیە ٌۀاٚ زِأێىی گػتیذا، غێٛەی جیاٚازی 
غێٛەوأی دیىەی ٘ەِاْ ڵ ەبەوار٘ێٕأی زِأییە ٌەالیەْ بەوار٘ێٕەرأی یەن زِأذا، وە ٌەگ

 (13عبذٚي ِۀاف رەِەزاْ:ي )زِأذا تایبەتّۀذی جیاٚازٚ ٘اٚبەغی ٘ەیە 
 .ٚ ئاضٛدەْ ٌە بەوار٘ێٕأیذا ٌە رٚٚی دەرٚٚٔییەٚە، ئەٚ زِأەیە وە تاوەواْ ٌێی را٘اتْٛٚ

 :ٌە وۆی ئەَ پێٕاضأەدا دەتٛأیٓ بڵێیٓ
ٔێىە، وە ٌە وۆِەڵگەیەن ٚ غٛێٕێىی بەگػتی دیاٌێىت: غێٛەی جیاٚازی لطەوردٔی زِا

 (145عبذٚي ِۀاف رەِەزاْ:ي )جٛگرافی جیاٚازدا بەواردە٘ێٕرێت. 
 
 :جۆرەكانی دیالێكت 1/2/1

دیاٌێىتی تایبەتی: ئەٚ دیاٌێىتەیە، وە تایبەتە بە پیػەیەن یاخٛد تەِۀێه یاْ رەگەزێه  -1
، ٘ەرزەوار، ِٕااڵ،  ٔێرِٚێیاخٛد غٛێٕێىی دیاریىراٚەٚە، ٚەن )ورێىار، جٛتیار، 

 .ٚ غارٔػیٓ( گٛٔذٔػیٓ
ٚ زۆربەی  دیاٌێىتی گػتی: ئەٚ دیاٌێىتأەْ وە ٌۀاٚ زِأێىذا دەضتٕیػأىراْٚ -2

دیاٌێىتەوأی زِأەوەظ بەواریذە٘ێٕٓ، ٘ۀذێىیاْ بە دیاٌێىتی ضتأذەر یاخٛد دیاٌێىتی 
 .وۆِەاڵیەتی ٔاضراْٚ
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ٚ  ٚ ِێژٚٚیی ٚ ضیاضی ٚ جٛگرافی ٘ۆواری گۆڕأىارییەوأی زِاْ ٌە بٛاری وۆِەاڵیەتی 

ٚ رۆغٕبیری، ٘ۆواری درٚضتبٛٚٔی دیاٌێىتی جیاٚازْ، زۆرجار گۆڕأىارییەواْ  ضرٚغتی
دەبٕە ٘ۆواری ٌۀاٚچٛٚٔی زِأێه یاْ دیاٌێىتێه، چەِىی خٛدی گۆڕاْ دەبێتە ٘ۆی جیاٚازی 

ٚ ئاضاییە دٚٚر ٌە دەضەاڵتی ِرۆڤ رٚٚدەدات.  َ گۆڕأىارییەظ ضرٚغتیٔێٛاْ زِأەواْ، ئە
 (27عبذٚي ِۀاف رەِەزاْ ، ي)

٘یچ یەوێه ٌە ٔەتەٚەواْ بەتۀٙا زِأێه لطە ٔاوەْ، بەڵىٛ جیاٚازی ٌە لطەوردٔیأذا ٘ەیە، 
تۀأەت یەن دەڤەریع تۀٙا رضتەیەن بەیەن جۆر دەرٔابڕێت، بەپێی ٘ۆوارەواْ غێٛازی 

ٚ غێٛە دیاٌێىتی جیاٚاز  ەربڕیٕی ٚغەٚ رضتەوأیع جیاٚاز دەبٓ. وەٚاتە بٛٚٔی دیاٌێىتد
دیاردەیەوی ئاضاییەٚ بەڵگەی زیٕذٚیەتی ٘ەر زِأێه دەگەیۀێت، بەاڵَ چۀذیٓ ٘ۆواری 

 :، ٚەن ٔازِأی دەبٕە ٘ۆواری درٚضتبٛٚٔی دیاٌێىتی ٔٛێ
 
٘ەردٚٚویاْ دەبٕە ٘ۆواری درٚضتبٛٚٔی ٘ۆواری ضیاضی: دەضەاڵتی الٚازٚ بە٘ێس  (1

دیاٌێىتی جیاٚاز، چٛٔىە دەضەاڵتە الٚازەوەٚ ٔەبٛٚٔی ٔاٚۀذێه بۆ بڕیارداْ ٌە زِأێه، 
ٚادەوات تاوەواْ ٌە یەوتری دٚٚربىەٚٔەٚەٚ زِأی تایبەت بەخۆیاْ ٘ەبێت، ٌە٘ەِاْ واتذا 

دەضەاڵتی ٔاٚۀذٚ ٔاٚچەواْ  ٘ەبٛٚٔی دەضەاڵتێىی ٔاٚۀذی فراٚأیع دەبێتە ٘ۆی الٚازبٛٚٔی
دەبٕە خاٚەْ زِأی خۆیاْ، ٘ۆواری ضیاضی بۆ زِأی وٛردی واریگەری زۆر بٛٚە ٌەضەر 

 .دیاٌێىتەوأی زِأی وٛردی
٘ۆواری جٛگرافی: واتێه دیاٌێىتێه ٌە دٚٚ ٔاٚچەدا بەوار٘ات، ئەٚا ٘ەریەوەیاْ  (2

بْٛٚ تایبەتّۀذی   ی زۆر ٔیػتەجێتایبەتّۀذی خۆیاْ دەبێت، بەتایبەتی ئەگەر بۆِاٚەیەو
ٚ چیاواْ دەوەٚێتە  ٚ بیاباْ ٚ دۆاڵ خۆیاْ ٚەردەگرْ، واتێه لطەوەرأی زِأێه دەغت

 .ٚ ئیذی بەرەبەرە ئەٚأیع دەبٕە خاٚۀی دیاٌێىتێىی ضەربەخۆ ٔێٛأیاْ
ەدا تایبەتّۀذی خۆی ٌەَ بٛارڵ ٚ تٛێژێىی وۆِە ٚ ئابٛٚری: ٘ەر چیٓ ٘ۆواری وۆِەاڵیەتی (3

ٚ پیاٚ، خٛێٕەٚارٚ ٔەخٛێٕەٚارٚ خاٚەْ پیػە جیاٚازەواْ  ٚ پیرٚ ژْ ٘ەیە بۆیە، گۀج
 .ٚ پیػەضازی درٚضت دەبٓ ٚ بازرگأی تایبەتّۀذی خۆیاْ دەبێت زۆرجار دیاٌێىتی وػتٛواڵی

گۆڕأی ضرٚغتی ژیاْ: زِاْ ٘ەِیػە ٌە گۆڕأذایە، ٘ەرچۀذ گۆڕأىارییەواْ زۆر خێرا  (4
ٌەضەرخۆ رٚٚدەدەْ، ٌە ئۀجاِی ئەَ گۆڕأىارییأەظ زۆرجار دیاٌێىت ٚ زِأی  ٔیٓ، بەڵىٛ

 .جیاٚازی ٌێذەوەٚێتەٚە
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 :پەیوەندی دیالێكت و زمان 1/2/3
 
ٚ  واتێه باضی دیاٌێىت دەوەیٓ، ٘ەر دیاٌێىتێه بۆ خۆی زِأێىە، ٌە ضیطتەِی دۀگی 

ەواْ تایبەتّۀذی زِأییاْ ٘ەیە، ٚ ضیٕتاوطذا، ٘ەرٚە٘ا درٚضتەٚ دەربڕیٕی ٚغ ِۆرفۆٌۆژی
ٚ دیاٌێىتیىیػذا  ٚ ٚغەٚ پێىٙاتەوأذا دیاردەیەوی ئاضاییە ٌە زِاْ گۆڕأىاری زِأیی ٌە دۀگ

 .رٚٚدەدات، پەیٛۀذی دیاٌێىت بە زِأەٚە پەیٛۀذی تایبەتە بە گػتەٚە
تیع بەغەوأیەتی، دیاٌێىت خۆی ٌەخۆیذا جۆراٚجۆرییە ٌە زِأذا، وە زِاْ بٕەڕەتەوەیەٚ دیاٌێى

ٚ دیاٌێىت ٌە فۆرَ ٚ تایبەتّۀذیذا جیاٚازْ، دیارتریٓ ضیّایاْ ٌە  وە ٌە زۆربەی بارەوأذا زِاْ
 .گۆوردٔیذا دەردەوەٚێت

دەتٛأیٓ بڵێیٓ زِاْ دایىەٚ دیاٌێىت ِٕاڵەوأیەتی، دٚاتر جارێىی تر دیاٌێىتەوأیع دەبٕەٚە بە 
ئۀجاِی وێػّە وێػّەوأذا جۆراٚجۆری ٌە زِأذا دێتە  ٚ دیاٌێىتی تریاْ ٌێذەبێتەٚە. ٌە دایه

ٚ زۆرجار ضیفەتە گػتیەوأی زِأی دایه  ئاراٚە، وەٌەژێر چەتری زِأی دایىذا دەژیٓ
ٚەردەگرْ، بەاڵَ ٌە ٚردەواری ٚ درێژەدا جیاٚازْ، ئەِەظ ٔاٚٔراٚە دیاٌێىت، ِرۆڤ ٌە 

 .ٔەضتی ٌە ژیأی رۆژأەبذا بەواربٙێٕێت  ضرٚغتی خۆیذا ٌە تٛأایذایە چۀذ دیاٌێىتێه بەبێ
ٚ ئاغىرا، وە  زِاْ تٛأاٚ ٘ێسی لطەوەرە بۆ دەربڕیٓ ٌە خٛد بەئاضأتریٓ غێٛەی رْٚٚ

 .٘ۆوارێىە بۆ بەضتٕەٚەی ٔەتەٚەواْ
 
 :جیاوازی زمان و دیالێكت 1/2/4
 
ِێژٚٚ ٚ زِاْ یەوێىە ٌە بٕەِا ضەرەوییەوأی ِیٍٍەتاْ، وە ٌە ڕێیەٚە ٘ەِٛٚ ٔەتەٚەیەن  

ٚ  ٚ ئاضتی پێػىەٚتٕی پیػأذەدرێت. زِاْ ٚەن ِرۆڤ پێذاْ ڕەگەزەوەی دەضتٕیػاْ دەوەْ
ٚ ژیأە، ٘ەِیػە ٌە پێػىەٚتٕذایەٚ دەژی ٚ دەِرێت، بە بەردەٚاِی ٌە  ٚەرگرتٕەٚ ٌەدایىبْٛٚ

 .وێػّە وێػّذایە ئەِەظ ئاضتی ٘ێسٚ ِأەٚەی دەضتٕیػأذەوات
تری ٌێ پەیذا دەبێت ٚ پێچەٚأەوەی درٚضتە، وە دیاٌێىتەواْ زۆرجار زِاْ دایىەٚ دیاٌێىتی 

ٚ دەبٓ بە زِأی فەرِی، زۆرجار  ٚ ٘ەٌِٛەرجیاْ بۆ دەڕەخطێت غٛێٕپێی خۆیاْ جێگیر دەوەْ
 .ٚ ئاییٕی فاوتەری ضەرەویٓ ٌە درٚضتبٛٚٔی دیاٌێىتذا ٘ۆواری رۆغٕبیری ٚ دەضەاڵتی ضیاضی
ٚ دیاٌێىتذا ٔییە، چٛٔىە جیاٚازییە زِأییەواْ  زِاْ٘ەرچۀذە ٘ێڵێىی جیاوەرەٚە ٌۀێٛاْ 

 .ئەٚەغذا چۀذ جیاٚازییەن دەضتٕیػأىراٚەڵ رێژەییٓ، بەاڵَ ٌەگە
زۆرجار بە دیاٌێىتێه دەٚترێت زِاْ، چٛٔىە ضەرجەَ خەضڵەتەوأی زِأیاْ پێٛە دیارە ٚەن 

أی دەٚڵەت یاْ ٚ ٌە تٛأایذایە ٚەن زِ ٚ دەضەاڵت ٚ زِأی وارگێڕی زِأێىی ئەدەبی
ٚ وۆِەاڵیەتی زیاتری بۆ  ٔەتەٚەیەن خۆی بٕاضێٕێت، ئەَ دیاٌێىتە ئەگەر زەِیٕەی ضیاضی

بڕەخطێت ئەٚا دەبێتە زِأی فەرِی ٚاڵت، ٘ەرٚەن ئەٚ دۆخەی وە ئێطتا ٌە وٛردضتأذا ٘ەیە 
وە ورِأجی ی ٔاٚەڕاضت ٚەن دیاٌێىتێىی زِأی وٛردی تاڕادەیەن تٛأیٛیەتی ٚەن 
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وەیەوی زِأیی ِاِەڵە بىات، تۀٙا پێٛیطتی بە بڕیارێىی ضیاضی ٚ یاضایی ٘ەیە وە ببێت وۆڵە
 .بە زِأی فەرِی یاْ ضتأذارد ٌە وٛردضتأذا

ٌێرەٚە جیاٚازی دیاٌێىت ٚ زِاْ تاڕادەیەن دەردەوەٚێت، وە زِاْ بٕیاتی ٔەتەٚە پێىذە٘ێٕێت، 
  (17ِحّذ حطیٓ،ي )ٚ ٔەتەٚە. ٚ ٔەتەٚە ٔەن ٘ەِٛ بەاڵَ دیاٌێىت بەغێىە ٌە زِاْ

 :دەتٛأیٓ چۀذ خاڵێه بىەیٕە جیاوەرەٚەی ٔێٛاْ دیاٌێىت ٚ زِاْ ٚەن
 

ٚ  زاراٚەی تایبەت: زاراٚەوأی تایبەت بە زأطتەواْ ٚ بٛاری پەرٚەردەٚ ضیاضەت .1
 .ئابٛری ٌە زِأذا بٛٔیاْ ٘ەیە، بەاڵَ زاراٚەوأی دیاٌێىت رۆژأەٚ واتیٓ

ٚ بٛارەوأی پەرٚەردەٚ زأطت ِۆروی وۆِەڵی  ٔٛضیٕی زأطتزِأی ٔٛضیٓ: زِأی  .2
ٚ فۆٌىٍۆر  زِأی وٛردییاْ پێٛە دیارە، بەاڵَ زِأی ٔٛضیٕی ئەفطأەٚ پۀذی پێػیٕاْ

 .ٚ دیاٌێىت ٔٛضراٚٔەتەٚە ٚ ٚەن زِأی ٔاٚچەیی زِأی دیاٌێىتیٓ
گرافی ضٕٛری جٛگرافی: ضٕٛری جٛگرافی زِاْ زۆر فراٚأترە، بەاڵَ ضٕٛری جٛ .3

 .دیاٌێىت تەضىترەٚ چٛارچێٛەوەی ضٕٛردارە
 

بەغێه ٌە ٔٛضەراْ بٕەِای تێگەیػتٕیاْ وردۆتە بٕەِا بۆ جیاوردٔەٚەی دیاٌێىت ٌە زِاْ، ٚاتە 
ئەگەر تێگەیػتٓ ٌۀێٛأیأذا ٘ەبٛٚ ئەٚا دٚٚ دیاٌێىتی ضەر بە زِأێىٓ خۆ ئەگەر ٌەیەوتر 

َ ئەَ پێٛەرە ضەروەٚتٛٚ ٔەبٛٚ، چٛٔىە زِأەوأی تێٕەگەیػتٓ، ئەٚا دٚٚ زِأی جیاٚازْ، بەاڵ
زِأی جیاٚاز   تاڕادەیەوی دباظ ٌەیەوتر دەگەْ، بەاڵَ بە ضێ (ضٛیذی، دأیّاروی ٚ ٔەرٚیجی)

ٚ ضیّأتیىیەٚە  ٚ ضیٕتاوطی ٚ ِۆرفۆٌۆژی دەژِێررێٓ، چٛٔىە ٌە ڕٚٚی دۀگطازی
ذاریػەٚە ٌەیەوتری جیاٚازْ، ٚ دەٚڵەت جیاٚازْ،ٌەٚەظ گرٔگتر ئەٚەیە، وەٌەڕٚٚی ضیاضی

ٚ ٌە  ٚ ِەغریبی بەراِبەر بەِە زۆرجار لطەپێىەرأی دیاٌێىتەواْ ٌەیەوتری ٔاگەْ ٚەن عێرالی
ٚ دیاٌێىتەوأی تر ٌەیەوتر ٔاگەْ، بەاڵَ ئەَ دیاٌێىتأە پێڕەٚە  زِأی وٛردیػذا گۆراْ

ٚ ٘اٚبەغی ٌۀێٛأیأذا  ۆییزِأییەوأیاْ ٌە ئاضتە زِأییەوأذا زۆر ٌەیەن دەچٓ، ٚاتە ٔاٚو
زیاترە ٔەن جیاٚازی، وەٚاتە ٔاورێت بٕەِای تێگەیػتٓ ببێتە بٕەِا بۆ جیاوردٔەٚەی زِاْ ٚ 

 .دیاٌێىت، بەڵىٛ دەبێت جیاٚازی ئاضتەوأی زِاْ بىرێتە بٕەِا بۆ ئەٚ جیاٚازییە
 
 : هۆكارەكانی پەیدابوونی دیالێكت 1/2/4
 
دەبیٕێتەٚە، ٚەن ئاغىرایە  (ٚ ِێژٚٚیی ٚ ضیاضی ٚ جٛگرافی وۆِەاڵیەتی)٘ۆوارەواْ خۆی ٌە   

زِأەٚأەواْ بۆ گەیػتٓ ٌە ٘ۆوارٚ ضەر٘ەڵذأی زِاْ ٔەگەیػتٕە ئۀجاِێىی رە٘ا، بۆیە 
بڕیاریأذا دۆضییەی گەڕاْ بەدٚای یەوەَ زِأذا داخەْ ٚ چیتر خۆیاْ ضەرلاڵی ئەٚ بابەتە 

 .دیاٌێىتیع وارێىی ئاضاْ ٔییۀەوەْ، بە٘ەِاْ غێٛە ٘ۆواری پەیذابٛٚٔی 



 دیاٌێىت ٚ زۀگیٕی فەر٘ۀگ
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ٚ زِأەواْ جیاٚازْ، بەاڵَ خٛدی زِاْ  ٚ دیاٌێىت ٚ ضەر٘ەڵذأی زِاْ ٘ۆواری پەیذابْٛٚ
ٚ ٌە چەق  ٘ۆوارێىی ضەرەوییە بۆ پەیذابٛٚٔی دیاٌێىت، چٛٔىە واتێه زِأێه فراٚاْ دەبێت

پەیذا دەبێت. وەٚاتە دٚٚردەوەٚێتەٚە ئیذی بە ٘ۆواری ضیاضی یاْ جٛگرافی دیاٌێىتی جیاٚاز 
 .(31عەبذٌّٚۀاف رەِەزاْ ، ي)زِاْ خۆی ٘ۆواری پەیذابٛٚٔی دیاٌێىتە، 

ئەگەر چاٚێه بە ِێژٚٚی وٛرددا بخػێٕیٓ، دەبیٕیٓ واتێه دەٚڵەتی ِیذیا دەضەاڵتی ٘ەبٛٚ، 
زِأی فەرِی زِأی ِیذیا بٛٚ، زِأی دایه تۀیا ٌۀاٚ ئاخاٚتٕی خێڵذا ٘ەبٛٚ، ٘ەِٛٚاْ ٔاچار 
بْٛٚ ٌە وۆدٚ وۆِەڵی فەرِیذا زِأی ِیذیا بەواربٙێٕٓ، دٚای رٚخأذٔی ئەَ دەٚڵەتە ٌەالیەْ 

 151٘ەخاِۀػیەوأەٚە، پەیٛۀذی وۆِەاڵیەتی ِیذییەواْ گۆڕأىاری بەضەردا٘ات، بەاڵَ پاظ 
ضاڵی دەضەاڵتذاری ٘ەخاِۀػیەوأیع ٘ێػتا چۀذ ِیرٔػیٕێه دەضەاڵتیاْ ٘ەبٛٚ بۆیاْ 

ٔی خۆیاْ بەواربٙێٕٓ، ٌەٚأە ِیذییەواْ بْٛٚ وە درێژەیاْ بە زِأی خۆیاْ داٚ ٘ەبٛٚ زِا
 .پاراضتیاْ

بە٘ۆی ٌەدەضتذأی دەضەاڵتی وٛردییەٚە ٌە ِێژٚٚدا، زۆرجار زِأی وٛردی تٛأای خۆی 
ٌەدەضتذاٚە بەتایبەتی ٌە غارەوأذا، بە ٘ۆواری زاڵبٛٚٔی ئەٚ دەضەاڵتأە ٌە غارەوأذا، بەاڵَ 

دەیەن ٔاٚچە گٛٔذٔػیٕەواْ تٛأیٛیأە پارێسگاری ٌە دیاٌێىتەوەی خۆیاْ بىەْ، ٘ۆواری تاڕا
 .ئایٕی ٚ جٛگرافی ٚ وۆِەاڵیەتیع ڕۆڵی خۆی ٌەَ بٛارەدا ٘ەیە

 
 : دابەشكردنی دیالێكتەكان  1/2/5
 
ٚ  ئەٚ ٌێىۆڵیٕەٚأەی وە دەربارەی دابەغىردٔی دیاٌێىتەوأی زِأی وٛردی وراْٚ، گرٔگی 

بە٘ای خۆیاْ بۆ ٔاضأذٔی دیاٌێىتەوأی زِأی وٛردی ٘ەیە، چٛٔىە ٘ەریەن ٌەٚوارأە 
ئۀجاِی وٕەٚ پػىٕیٕی زۆری ئەٚ ٌێىۆڵەرأەیە، غایۀی باضە بە دٚٚ جۆری جیاٚاز پۆٌێٕی 

 :ئەٚ دیاٌێىتأە وراٚە ئەٚأیع
 .پۆٌێٕىردْ بەپێی ٘ۆواری جٛگرافی -1
 .دیاٌێىتەواْپۆٌێٕىردْ بەپێی جیاٚازی  -2

 :ئەٚ دابەغىردٔأە چۀذیٓ تێبیٕیاْ ٌەضەرە، چٛٔىە
 

ٚ بەغە دیاٌێىتەواْ، ٚەن )باوٛٚر،  بەوار٘ێٕأی زاراٚە ٔاٚی جیاٚاز بۆ ٔاٚی دیاٌێىت .1
 .ضەرٚٚ، باغٛٚر، خٛارٚٚ، گۆراْ، ٘ەرِأی، ٘ەٚراِأی...٘تذ(

وأیاْ ٌە وەضأی زۆرجار رۆژ٘ەاڵتٕاضەواْ وەٚتٛٚٔەتە ٘ەڵەٚە، چٛٔىە زأیارییە .2
ٔەغارەزاٚ ٔاپطپۆڕ ٚەرگرتٛٚە، یاخٛد زۆرجار ئەٚوەضأە وٛردییاْ بەٚاْ ٔاضأذٚٚە 
وە دٚژِٕی وٛردْ، بەجۆرێىی غۆڤێٕی بیریاْ وردۆتەٚە، چٛٔىە خۆیاْ غارەزاییاْ ٌە 

 .زِأی وٛردیذا ٔەبٛٚە
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پێىەرأی دابەغبىرێت، بەاڵَ گٛٔجاٚتریٓ دابەغىردْ ئەٚ دابەغىردٔەیە، وە دەبێت بەپێی لطە
ٔەن بەپێی غٛێٕی جٛگرافی، چٛٔىە لطەپێىەرأی ضەرجەَ دیاٌێىتەواْ ٌە ئێطتادا ٌە 

ٚ دابەغبٛٚٔی وٛردضتاْ بەضەر  ٔیٓ بە ٘ۆواری راگٛاضتٓ  ٔاٚچەیەوی دیاریىراٚدا ٔیػتەجێ
ا چۀذ ٚاڵتێىی جیاٚازدا، ٚاتە ٘ەریەوێه ٌە دیاٌێىتەواْ ٌە ٔاٚچەی جٛگرافی جیاٚازد

لطەپێىەرأیاْ ٘ەیە، بەاڵَ بەپێی زأطتی زِاْ ٘ەتا لطەپێىەرێه ٌە٘ەر ٔاٚچەیەن بە 
دیاٌێىتێه یاْ زِأێه لطە بىات، ئەٚا ئەٚ دیاٌێىتە یاْ زِأە ٚەن زیٕذٚٚ ِاِەڵەی ٌەگەڵذا 

 .دەورێت
ئەگەر ضەیری ٔەخػەی جٛگرافیای وٛردضتاْ بىەیٓ دەبیٕیٓ، وە وٛرد خاٚۀی چۀذیٓ 

ٚ خێڵەوی جیاٚازە، ٘ەر ٔاٚچەیەن بەگٛێرەی باری جٛگرافی ٚ دٚٚرٚ  ی ٔاٚچەییدیاٌێىت
ٚ دابڕأیاْ ٌەیەوتری، بە درێژایی چۀذ ضاڵێه جۆرە ئاخاٚتٕێىیاْ ٘ەیە، ٘ەریەوێىیاْ  ٔسیىی

 .بٕچیٕەیەوی وۆٔیاْ ٘ەیەٚ دەچٕەٚە ضەر زِأی وٛردی
ورِأج، ٌٛڕ، )غىردٚٚە ئەٚأیع غەرەفخأی بەتٍیطی زِأی وٛردی بۆ چٛار دیاٌێىت دابە

  (7٘اغُ عاصی واوەیی، ي ) (وەٌٙٛڕ، گۆراْ
ٚ باری وۆِەاڵیەتیەٚە، چٛار دیاٌێىتٓ، بێگِٛاْ  غەرەفخاْ دەڵێ وٛردەواْ ٌەرٚٚی زِاْ

غەرەفخأی )ٔسیىی ئەَ دیاٌێىتأە ٌەیەوتری ٚەن دیاٌێىتەوأی زِأی وٛردی دابەغىراْٚ 
  (127بەدٌیطی، ي
جاٚتریٓ دابەغىردْ ئەٚ دابەغىردٔەیە، وە ضەرجەَ دیاٌێىتەواْ ٌەخۆدەگرێت ٚ بەاڵَ گٛٔ

 :ئێطتای زِأی وٛردیذا دەگٛٔجێتڵ ٌەگە
 

ورِأجی ی خٛارٚٚ: غێٛە دیاٌێىتەوأی }ٌٛڕی رەضەْ، بەختیاری، ِاِەضأی، وۆ٘گٍۆ،  (1
 .ٌەن، وەٌٙٛڕ{ دەگرێتەٚە

ی }ضٕە، ضۆراْ، ٘ەٌٚێر، ضٍێّأی، ورِأجی ی ٔاٚەڕاضت: بریتیٓ ٌە غێٛە دیاٌێىتەوأ (2
 .ئەردەاڵٔی، وەروٛن، گەرِیاْ، ِٛوری، غارباژێڕی، پػذەری{

ورِأجی ی ژٚٚرٚٚ: یەوێىە ٌە دیاٌێىتە فرە لطەپێىەرەوأی زِأی وٛردی، وە ٌە چۀذ  (3
غێٛە دیاٌێىتێه پێىٙاتٛٚە }بایەزیذی، ٘ەواری، بۆتأی، غەِذیٕأی، بادیٕأی، غێٛە 

 .ئاٚا{دیاٌێىتی رۆژ
گۆراْ ٚ زازا: بریتیٓ ٌە غێٛە دیاٌێىتەوأی }٘ەٚراِأی تەخت، ٘ەٚراِأی ٌٙۆْ،  (4

ِٙاباد واًِ غەبەوی، واوەیی، وۀٌٛەیی، زۀگۀەیی ٚ باجەاڵٔی، زازایی{ دەگرێتەٚە. )
 ( 1ي،عبذاٌٍٗ
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ٚ ٌە  ئەٚ تۆِارەیە وە ضەرجەَ ٚغەوأی تێذا تۆِاردەورێت، بەِەبەضتی پاراضتٕی ٌە فەٚتاْ  

ٌۀاٚچْٛٚ، ئەٚ ٚغأەی وە ٌە فەر٘ۀگذا تۆِاردەورێٓ، ٔٛضراٚ ٚ ٔۀٛضراٚ ٚ گٛتراٚ ٚ 
ٔەگٛتراٚ دەگرێتەٚە، ٘ۆوارێىە بۆ وۆوردٔەٚەی ٚغەوأی زِاْ، وە دەیإٔاضێٕێت ٚ ٘ۀذێىجار 

 .غی بۆ بەواردە٘ێٕرێت(لاِٛش، فەر٘ۀگ یاخٛد ٚغۀاِە)بۆدەوات،  غرۆڤەیاْ
ٚ  زِأەٚأەواْ پێٕاضەی جۆراٚجۆریاْ بۆ فەر٘ۀگ وردٚٚە، زۆرجار فەر٘ۀگی ئاٚەزی

ِحّذ )فەر٘ۀگی ئاضایی تێىەڵىراٚە، چٛٔىە زۆرجار تۀٙا ٌێىذأەٚەی ٚغەواْ ئاِأج بٛٚ. 
 (9ِجیذ ضەعیذ،ي 

ەخٛێٕیٕەٚە، چۀذ ٚغەیەن دێٕە بەرچاٚ وە ٔەِأبیطتْٛٚ ٚ ٌێیاْ زۆرجار وە تێىطتێه د
ٔاگەیٓ، تۀأەت ئەگەر بە زِأی دایىیع ٔٛضرابٓ، بۆ ئەِەظ ٔەتەٚەواْ ٌە دێرزەِأەٚە 
٘ەٚڵیاْ داٚە ٚغەی زِأەوەیاْ تۆِاربىەْ. فەر٘ۀگی زِاْ دەریایەوی بێىۆتایە، بەاڵَ ئەٚ 

ٚ ِەزٔی خۆی ٘ەیە ٚەن دەریایەوی گەٚرە دێتە  ورێتوتێبەی بۆ ئەَ ِەبەضتە تەرخاْ دە
 .بەرچاٚ

ٚ ٚاتاوەی  بەگػتی دٚٚ جۆر فەر٘ۀگ دێتە بەرچاٚ، یەوەِیاْ ئەٚ جۆرەیە وە ٚغە دادۀرێت
بە٘ەِاْ زِاْ غرۆڤە دەورێت، جۆری دٚٚەِیاْ ئەٚەیە وە ٚاتای ٚغە بە زِأێىی تر 

 .ٌێىذأەٚەی بۆ دەورێت
ٙا ٚەرەلە ٔییە، بەڵىٛ فەر٘ۀگی ئەٌىترۆٔیع رۆڵی ئێجگار گەٚرە ٌە ئێطتادا فەر٘ۀگ تۀ

دەبیٕێت. فەر٘ۀگ ٘ەِیػە ٌە فراٚأبٛٚٔذایە، ئاِرازێىە بۆ وۆوردٔەٚەی ٚغەوأی زِأێه، وە 
زِأێىی تردا بەراٚردیاْ دەوات، ڵ دۀاضرێٓ ٚ غرۆڤەیاْ دەوات، وە ٘ۀذێىجار ٌەگە

جەَ ٚغەوأیاْ تێذا ٘ەڵگیراٚە، جۆرێىی تر ٌە فەر٘ۀگە گػتیەواْ گۀجیٕەیەوٓ ضەر
 .فەر٘ۀگەواْ تایبەتٓ بە زأطتێىی تایبەت

ٚ  ٚ وۆِەڵٓ ٘ەر زِأێه ٌە زِأە زیٕذٚٚەواْ، ٘ەزارە٘ا ٚغەی تێذایە، وە رۀگذأەٚەی ژیاْ
رادەی پێػىەٚتٕی ٘ەر وۆِەڵگایەن پیػأذەدات، ٘ەرچۀذ فەر٘ۀگێه دەٚڵەِۀذ بێت، بەاڵَ 

بۆغایی تێذا دەبیٕرێت، چٛٔىە ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغەٚ گۆڕأىارییەواْ ٘ێٕذە خێراْ، دیطاْ 
رۀگە فەر٘ۀگ فریای ٌەخۆگرتٕە زٚٚەٚ زۆرەی ٚغەی رۆژ ٔەوەٚێت، ٌەبەر ئەَ ٘ۆوارە 

ئەٚەغذا فەر٘ۀگ ئاٚێٕەی وۆِەڵەٚ ڕادەی پێػىەٚتٕی ڵ بۆغایی ٌە فەر٘ۀگذا دەبیٕرێت، ٌەگە
 .تەِاغاوردٔی فەر٘ۀگەٚە فەرا٘ەَ دەورێت٘ەر ٔەتەٚەیەن ٌەڕێی 

زِاْ ٚ ٚغەٚ فەر٘ۀگ پەیٛۀذییەوی زۆر بەتیٓ ٌۀێٛأیأذا ٘ەیەٚ بەیەوەٚە پەیٛەضتٓ، 
تۀأەت ٚغە ئەبطتراوتەوأیع ٌە فەر٘ۀگذا ٚەن ٚغە وۆٔىرێتەواْ ِاِەڵەیاْ ٌەگەڵذا 

ە ئەٚا دەچێتە ٔاٚ دایەٚ (، چی؟ وەی، بۆوێ)دەورێت، ٘ەر ٚغەیەن ٚەاڵِی پرضیاری 
 (19رێژٔە ِعرٚف،ي )فەر٘ۀگەٚە. 
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 ٚەرگرتٓ   زاراٚە درٚضتىردْ   فەر٘ۀگی بٕەڕەتی
 

 جیٙأی  دراٚضێ         
 
 
 
 :جۆرەكانی فەرهەنگ 2/1
 

 :جۆرەوأی فەر٘ۀگیع دابەظ دەبێت بۆ
 .فەر٘ۀگی بٕەڕەتی .1
 .گػتیفەر٘ۀگی  .2

ٌەضەری رێىىەٚتْٛٚ، الی لطەپێىەرأی ڵ فەر٘ۀگی بٕەڕەتی: ئەٚ ٚغأەْ وە وۆِە .1
زِأەوە ٔاضراْٚ، پەیٛۀذی بە ژیأی بٕەڕەتی ِرۆڤەٚە ٘ەیە، ئەِأە بە بٕەڕەتی زِاْ 

ٚ درٚضتىردٔی ٚغەی ٔٛێع پۀا بۆ ئەَ ٚغأە دەبرێت، فەر٘ۀگی  دادۀرێٓ، بۆ ضازداْ
 :ٚ بە رەضەْ دادۀرێت ئەٚأیع ئەَ وێڵگأە دەگرێتەٚە زۆرتر دەژی بٕەڕەتی چەضپاٚەٚ

 ٔاٚی خسِایەتی }دایه، باٚن، خٛغه...٘تذ{
 ٔاٚی ئۀذاِی جەضتە }ِێػه، دەضت، دەَ، چاٚ...٘تذ{

 }ِریػه، ِأگا، وەرٚێػه...٘تذ{ڵ ٔاٚی ئاژە
 ژِارە }یەن، حەٚت، ٔۆ...٘تذ{
 بچٛن...٘تذ{ئاٚەڵٕاٚ }رەظ، ضپی، گەٚرە، 

 چاٚگ }بردْ، ٚەضتاْ، وردْ...٘تذ{
 ، ٘ۀار، گٛێس، تەِاتە...٘تذ{ بەرٚبِٛٚی وػتٛواڵی }٘ەرِێ

ئەَ ٚغأە بە ٔاٚوی زِاْ دادۀرێٓ ٚ بەردەٚاَ ٌە لطەوردٔذا بەواردێٓ ریفۆرِأطتێىی ئەٚ 
ٔگی بٕەڕەتی ٚغأەی ئەَ ٔیػأەٚ ِەرجأەیاْ تێذابێت وە ٌەَ ٘ێڵىارییەدا ٘اتٛٚە ٚەن فەر٘ە

  :(39فارٚق عّر صذیك، ي)دەورێت ڵ ِاِەڵەیاْ ٌەگە
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 ٔیػأەٚ ِەرج (1

 
 ٔاضراٚی ٚ ئاغىرایی      تٛأای ضازوردٔی ٚغەی ٔٛێ            چەضپاٚی

 
 پرضیار (2

 
 چۆْ؟      ؟ بۆوێ        وەی؟  

 
 ٚەاڵَ (3

 
 بارٚدۆخەوأذاٌە ضەرجەَ          بۆ ٘ەِٛٚاْ   ٘ەِیػە 

 
ٚ تایبەت ٔیٓ بە زأطتێه یاْ زأایەن، بەڵىٛ  وەٚاتە ٚغەوأی ئەَ فەر٘ۀگە پطپۆڕی ٔیٓ

ِٛڵىی ضەرجەَ لطەپێىەرأٓ، ئەَ فەر٘ۀگە بەغێىە ٌە فەر٘ۀگی گػتی، ئەگەرچی ژِارەیاْ 
اْ زۆر ٔییە، بەاڵَ چاالوٓ، چٛٔىە ضەرجەَ لطەپێىەراْ بەواری دە٘ێٕٓ ٚ ِۆروی ٔەتەٚەیی

 .پێٛەدیارە
 
فەر٘ۀگی گػتی: ئەٚ فەر٘ۀگەیە، وە ضەرجەَ ٚغەوأی زِاْ ٌەخۆدەگرێت، ئەٚ ٚغأەظ  .2

دەگرێتەخۆ وە ٌە فەر٘ۀگی بٕەڕەتیػذاْ، چٛٔىە ئەَ فەر٘ۀگە گػتیەٚ ژِارەیەوی ٔاوۆتا ٌە 
ٚغە ٌەخۆدەگرێت ٚ بە یەوێه ٌە ٘ۆوارەوأی دەٚڵەِۀذبٛٚٔی فەر٘ۀگ دادۀرێت، 

ٚ بەرەٚپێػچٛٚٔی ژیأی ِرۆڤەٚە ٌە  ەِۀذبٛٚٔی فەر٘ۀگیع بەضتراٚە بە گەغەوردْدەٚڵ
 .(11عٛضّاْ وریُ، ي)ضەرجەَ بٛارەوأذا 

 
جۆرەوأی ٚغەی فەر٘ۀگیع بەپێی بەوار٘ێٕأیاْ دٚٚ جۆرْ، بەغێىیاْ گۀجیٕەی ٚغە 

وە بەضەر زاری چاالوەواْ ٚ بەغەوەی تریاْ ٚغە ٔاچاالوەوأٓ، ٚغە چاالوەواْ ئەٚأەْ 
ضەرجەَ لطەپێىەرأەٚەْ، بەاڵَ ٔاچاالوەواْ ئەٚ ٚغأەْ، وە ٌەالیەْ ضەرجەَ چیٕەوأەٚە 

ٚ ئاضتی رۆغٕبیری بە  ٚ پیػەٚ غٛێٓ بەوارٔا٘ێٕرێٓ، بەڵىٛ وەضأی پطپۆڕ بەپێی تەِەْ
پیٛتەر تۀٙا ئەٚوەضأە بەواریذە٘ێٕٓ، وە ٌە وۆِ (الپ تۆپ)جیاٚازی بەواریذە٘ێٕٓ، بۆ ّٔٛٚٔە 

تۀٙا ٌە ٔاٚچەیەن ٌە ٔاٚچەوأی وٛردضتاْ  (گٕذۆرە)ٚ بەواریذە٘ێٕٓ، ٘ەرٚە٘ا ٚغەی  دەزأٓ
 .بەواردێت، ٔەن ٘ەِٛٚ وٛردضتاْ
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ضەرجەَ زِأەواْ بەبەردەٚاِی فەر٘ۀگەوەیاْ دەٚڵەِۀذ دەبێت، ٘ۀذێىجار ئەَ   

ئەٚەی ٘یچ ٘ەٚڵێىی تاوەوەضی   ٘ۆوارەوأی ضرٚغتیە ٚاتە خۆٚیطتە، بەبێدەٚڵەِۀذبٛٚٔە 
یاْ وۆِەوی ٘ەبێت ٚغە دێٕە زِأەوەٚە، دەبێتە ٘ۆی دەٚڵەِۀذی زِأەوە، بە٘ۆی چۀذ 

 :فاوتەرێىەٚە فەر٘ۀگ دەٚڵەِۀذ دەبێت، ٚەن
وە  ٚ غارضتأییەتی ٔەتەٚەوأە ٚ وۆِەاڵیەتی ٘ۆواری ٔازِأی :٘ۆواری ڕاِیاری (1

٘ەریەوێه ٌەَ ٘ۆوارأە ٌەگەڵ خۆیأذا چۀذ ٚغە دە٘ێٕٕە ٔاٚ زِأەٚە، ئەگەر راپەڕیٕی 
ٚ وۆِەاڵیەتی یاخٛد ٚەن بەالٚۀأی  ٚ چەوذاری یاخٛد خەباتێىی ِەدۀی ضیاضی

ٚ ئازادیخٛاز.  ٚ ٘ێٕأە ئارای بیرٚڕای ِۆدێرْ دیاردەیەوی ٔەغیاٚی وۆٔەپەرضتی
  اریگەرییەوی زۆری ٘ەیە، بۆ ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغەی ٔٛێ٘ەرٚە٘ا ٘ۆواری ئابٛٚریع و

ٚ ئەٚوەضأەی وە پێٛیطتیاْ بە ِاِەڵەیە بۀاچاری ئەٚ  ٌەَ بٛارەدا، چٛٔىە بازرگأەواْ
ٚغأەی وە تایبەتٓ بە ِاِەڵەوأیاْ بەواریذە٘ێٕٓ، دٚاتر دێٕە ٔاٚ فەر٘ۀگی زِأەوەٚە، 

ئەٚا ٚەردەگێڕرێٕە ضەر زِأە  ئەگەر ٚەن زِأی بەراِبەریع بەوارٔە٘ێٕرێٓ،
 .بەوار٘اتٛٚەوە: ٚەن )باج، دەرِاڵە، جیاٚن، بازاڕی رەظ ...٘تذ(

ٚ زِأەوأٓ، بٛٚٔی  ٚ ئابٛٚری، ٘ۆواری ضەرەوی ٔسیىىردٔەٚەی دیاٌێىتەواْ ٘ۆواری راِیاری
بەضەر ٘ەرێّەوأذا ٘ۆواری ضەرەوی ٔسیىبٛٚٔەٚەی ڵ ٚ بە٘ێسٚ زا دەضەاڵتێىی ٔاٚۀذی

  .ٚ زِأە ىتدیاٌێ
 

ٚ رۆغٕبیرییەٚە رۆڵی خۆی ٌە  ٘ۆواری زِأیی: واریگەری زِأیی ٌەڕێی ئەدەب (2
دەٚڵەِۀذوردٔی فەر٘ۀگذا ٘ەیە، زۆرجار بەر٘ەِە ئەدەبیەواْ واریگەری زۆریاْ ٘ەیە، 
چٛٔىە ئەٚ بەر٘ەِأە دەوەٚٔە بەردەضتی خەڵىی رۆغٕبیرٚ خٛێٕەرٚ راضتەٚخۆ 

ٚ عەرەبی ٘ۆوارێىی ضەرەوی  ٚ تٛروی ٚٔە ئەدەبیاتی فارضیواردەوۀە ضەریاْ، بۆ ّٔٛ
بٛٚە ٌەَ بٛارەدا، ٘ەرٚە٘ا لٛرئأیع واریگەری خۆی ٘ەبٛٚە. یاخٛد ٚغەوأی 
)تراژیذیا، وۆِیذیا، ئایذیاٌیسَ )ّٔٛٚٔەیی(، فۆٔێُ، ِۆرفێُ، ئیذیەَ( ٚاتە بۆ ضەرجەَ 

 .ەٚەدێٕە ٔاٚ فەر٘ۀگ  بٛارە زأطتییەواْ ٚغەٚ زاراٚەی ٔٛێ
 

ٚ دیاٌێىتأەظ واریگەرییاْ  ٚ دیاٌێىتەواْ بەبەردەٚاِی ٌە ٍِّالٔێذاْ، ٘ەر یەوێه ٌەٚ زِاْ زِاْ
ٌەضەر یەوتری ٘ەیە، ئەَ ٍِّالٔێیأەظ دەبێتە ٘ۆی ژە٘راٚی بٛٚٔی زِاْ، وە دیاردەیەوی 

وە  ترضٕاوە، وە دەضتەٚاژەیەوی زأطتیی زِأییە، بەٚ یاضاٚ رێطا ٚەرگیراٚأە دەٚترێت،
لۆٔاغ   دەچٕە ٔاٚ زِأێىی ترەٚە، دٚاجار زِأە ژێردەضتە بەرەٚ ِردْ دەبات، بە ضێ

ٚ دەوەٚێتە ژێر دەضەاڵتی زِأە  ٚ زِاْ الٚاز دەبێت گۆڕأىاری ٌە زِأذا درٚضت دەبێت
 :زاڵبٛٚەوەٚ ئەٚأیع



 دیاٌێىت ٚ زۀگیٕی فەر٘ۀگ
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ٔاتٛأرێت ٌە لۆٔاغی یەوەِذا تۀٙا ٚغە دێتە ٔاٚ زِأەوەٚە، ئەِە دیاردەیەوی ئاضاییە،  -1
 .رێگا ٌە ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغە بگیرێت، بەپێی ضەردەَ ٚ لۆٔاغەواْ ئەِە رٚٚدەدات

ٚ زِأە الٚازەوە  ٌە لۆٔاغی دٚٚەِذا یاضاٚ رێطاواْ گۆڕأىارییاْ بەضەردا دێت -2
 .دەوەٚێتە ژێر یاضاٚ دەضتٛری زِأە زاڵبٛەوەٚە

ی یاضاٚ گۆوردٔە ٌە لۆٔاغی ضێیەِذا زِأە الٚازەوە دەوەٚێتە ژێر واریگەر -3
فۆٔۆٌۆژییەوأی زِأە زاڵەوەٚە، وە ئەَ لۆٔاغە لۆٔاغێىی ترضٕاوەٚ ٌەگەڵ ٚغەٚ یاضاٚ 

ٚ دەچٕە ژێر واریگەری  رێطاوأذا گۆوردٔەوأیع ٌە لاڵبی زِأی خۆِاڵی دەردەچٓ
 .زِأە زاڵەوەٚە

ەٚ زۆرجار ٚ خٛاضتٕی ٚغەی بیأی ٌە زِأێىەٚە بۆ زِأێىی تر، وارێىی ضرٚغتی ٚەرگرتٓ
زِأێه ٔییە وە ٚغەی بێگأەی تێذا ٔەبێت، بەاڵَ ترضٕاوی ئەَ دیاردەیە واتێه دەردەوەٚێت وە 

، ٌەٚواتەدا  ئاخێٛەری زِاْ ٔەتٛأێت بە زِأی خۆی بیربىاتەٚە ٌە دا٘ێٕأی ٚغەی ٔٛێ
الضایی دٔیابیٕی تاوەواْ بۆ درٚضتىردٔی ٚغە تۀٙا الضایی وردٔەٚە دەبێت. ٌە ٘ەر بٛارێىذا 

 .ٚ ٘ەِٛٚاْ دەبٓ بە بەواربەر وردٔەٚە بٛٚ بە وٍتٛر ئیذی دا٘ێٕاْ ٔاِێٕێت
ٚ خٛاضتٕی ٚغەی دەرەوی وارێىی ئاضاییە، بەِەرجێه بۆ پێذاٚیطتی بێت ٌە زِأەوە  ٚەرگرتٓ

ٚ رۀگذأەٚەی  خۆیذا ٔەبێت، ٘ەرٚە٘ا ٌەژێر یاضای فۆٔۆتاوتیىی زِأەوە خۆیذا واربىات
، چٛٔىە ئەٚەی زِاْ ٌە فەٚتاْ (115ِحّذ ِجیذ ضعیذ،ي )ِأەوە خۆی بێت دٔیابیٕی تاوی ز

ٚ  دەپارێسێت یاضاٚ رێطاوأٓ ٔەن ٚغەٚ دەضتەٚاژەواْ، ٌۀاٚ یاضاٚ رێطای گۆوردْ
دەربڕیٕی ٚغەواْ بە٘ەِاْ گۆوردٔی زِأە بٕەڕەتیەوە ترضٕاوتریٓ دیاردەیە، وە ئیذی بٛار بۆ 

ٚ ٌێٛ بەغذار دەبٓ ٌە دەربڕیٕیذا، بۆیە  ٚ دەَ اضٌٛىەوأی لٛڕگزِأە خۆِاڵیەوە ٔا٘ێڵێتەٚەٚ ِ
دەٚترێت خٛاضتٕی ضەداْ ٚغە ٘ێٕذەی ٘اتٕە ٔاٚەٚەی فۆٔیّێىی بێگأە ترضٕان ٔییە، 
٘ۀذێىجار بە ٘ەڵّژیٕیع ٔاٚدەبرێت، چٛٔىە ئەٚ فۆٔێّە ٌە چۀذیٓ ٚغەی تردا بەغذار 

  .بگیرێت  ٚ ئەضتەِە بتٛأرێت بەری پێ دەبێت
ٚ دەِرێت، بۆیە زِاْ بەبەردەٚاِی ٌە  ٚ گەغە دەوات زِأیع ٚەن ِرۆڤ ٌەدایه دەبێت

گۆڕأىارییەوأذا بگٛٔجێٕێت، ئەٚا ڵ ٔٛێبٛٚٔەٚەدایە، واتێه زِأێه ٌە تٛأایذا بٛٚ خۆی ٌەگە
دەورێت، چٛٔىە زِاْ بەبەردەٚاِی پێٛیطتی بە ڵ ٚەن زِأێىی زیٕذٚٚ ِاِەڵەی ٌەگە

٘ەیە، پێٛیطتە ئەٚ وەٌێٕأە پڕ بىرێتەٚەٚ ٘ەِیػە وەرەضتەی پێٛیطت بۆ ئەٚ تازەبٛٚٔەٚە 
 .ِەبەضتە ٘ەبێت

 ت:ٚغەوأیع بۆئەٚەی بتٛأٓ ٌۀاٚ فەر٘ۀگذا جێیاْ بێتەٚە، دەبێت ئەَ تایبەتّۀذییأەی تێذابێ
ٚغەواْ تا ژِارەی فۆٔێّەوأیاْ وەِتربٓ ٚ ٌەگەڵ فۆٔۆتاوتیىی زِأەوە بگٛٔجێٓ زٚٚتر  .1

 .دەچەضپێٓ
ئەگەر ٚغەیەن تۀٙا بیرٚ چەِه بێت بە وۆٔىرێتی ٌە زِأەوەدا ٔەبێت ئەٚا زۆر درۀگ  .2

 .ٌە زِأەوەدا جێی دەبێتەٚەٚ واتی زۆری دەٚێت تا ٌەالی خەڵه بچەضپێت



 پ.ی.د.ِٙاباد واًِ عبذاٌٍٗ
 

 

 (58٥)                                                     (81٥9) كانونى يةكةمى (، ٥6، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

زۆرجار زاڵبٛٚٔی دەضەاڵتێه، فاوتەرێىی ضەرەوییە بۆ ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغەواْ، چٛٔىە  .3
 .پێٓ وە دەضەاڵت بەواریذە٘ێٕێتبۀاچاری ئەٚ ٚغأە دەچەض

ٚ بەجیٙأیبْٛٚ ٘ۆوارێىی ترە بۆ ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغە بۆ ٔاٚ زِأەواْ،  تازەگەری .4
ٚ رۆغٕبیراْ ئەِەظ فەر٘ۀگی زِاْ دەٚڵەِۀذ دەوات، ٘ەرٚە٘ا  بەتایبەتی الی غاعیراْ

ٔذا ٘ەْ ئایٕیع ٌەَ بٛارەدا رۆڵی باغی ٘ەبٛٚە ٌە ٘اتٕە ٔاٚەٚەی ٚغەوأی وە ٌە لٛرئا
بۆ ٔاٚ ئەٚ زِأأەی وە ِٛضڵّأٓ، تۀأەت ِیٍٍەتە ٔاِٛضڵّأەوأیع زۆرجار 

 (52بەواریذە٘ێٕٓ. )فارٚق عّر،ي 
 
 :رێگاكانی دەوڵەمەندكردنی فەرهەنگ 2/3
 
فۆٔۆٌۆژی، ِۆرفۆٌۆژی، ضیٕتاوص، )زِاْ خاٚەْ پێڕەٚێىی تایبەتە، ٌە ضەرجەَ ئاضتەوأی   

یبەت پەیڕەٚ دەورێت، وە ٘ەر زِأێه ٌە چۀذیٓ ٚغەی ٔاوۆتا ضیطتەِێىی تا (ٚاتاضازیذا
پێىٙاتْٛٚ، زۆربەی ٚغەواْ فۆرَ ٚ  (فۆرَ ٚ ٚاتا)پێىٙاتْٛٚ، ٘ەریەن ٌەٚ ٚغأەظ ٌە 

ٚاتایاْ ٌە زِأەوەدا جێگیر بٛٚە، ٘ەریەوێىیاْ ٚێٕایەوی ٌە ِێػىی ٘ەِٛٚأذا ٘ەیە، واتێه 
ٚ ٘ەِٛٚاْ  ربەی ٚغەوأی الی تاوەوأی ٔاضراٚبٓفەر٘ۀگی زِأێه دەٚڵەِۀذ دەبێت وە زۆ

، تاوٛ ٚغەواْ ٌە رٚٚی فۆرِەٚە (13ِحّذ ِعرٚف،ي )بتٛأٓ بیإٔاضٕەٚە ٌە فۆرَ ٚ ٚاتاغذا 
 .زۆربٓ ئەٚا ضیٕۆٔیُ زۆرتر دەبێت ٚ بەڵگەی دەٚڵەِۀذ فەر٘ۀگی زِأەوە دەگەیۀێت

ٚ  ْ ٘ەْ، وە بەغێىیاْ رێگای ٔازِأیٓچۀذ رێگایەوی گرٔگ بۆ دەٚڵەِۀذوردٔی فەر٘ۀگی زِا
 .بەغێىی تریػیاْ زِأیٓ

رێگا ٔازِأییەواْ بریتیٓ ٌە: ئەدەب، رۆغٕبیری، وٍتٛر، ٔیۆگٌٛیسَ، ئاییٓ ٚ... ٚەن ٌە پێػتر 
 .باضىراٚە

بەاڵَ رێگا زِأییەوأی وە فەر٘ۀگ دەٚڵەِۀذ دەوەْ بریتیٓ ٌە: ئەٚ رێگایأەْ وە ٚغەی 
دەٚڵەِۀذ   ٚ فەر٘ۀگی زِأی پێ دەورێت، پاغاْ ٌە فەر٘ۀگذا جێگیر دەبٓ درٚضت  ٔٛێیاْ پێ

 .دەبێت
 :رێگاوأی درٚضتىردٔی ٚغەظ بریتیٓ ٌە

 
٘ەڵگٛاضتٓ: ئەٚ پرۆضەیەیە وە ٚغەیەوی ٘ەڵگٛێسراٚ بەر٘ەِذە٘ێٕێت بەیارِەتی  (1

ِۆرفێّێىی تر ٚغەیەوی یاخٛد ڵ وە ٌەگە (پێػگر، پاغگر، ٔاٚگر)ِۆرفێّەوأی ٘ەڵگٛاضتٓ 
 :درٚضت دەوات. ٚەن  ٚغەیەوی ٔٛێ

 بىٛژ ←ب + وٛژ  
 ێٕبەرخٛ ←خٛێٓ + بەر   
 ە٘ێسب ←بە + ٘ێس  

 :پێػگرٚ پاغگرەواْ چاالوترْ ٌەچاٚ ٔاٚگرەوأذا. ٚەن
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 بەردۀٛێژ 
 گێٍەپیاٚ 

ٌێىذاْ: ئەَ رێگایە دٚٚ رەگ یاخٛد دٚٚ ٚغە بەغذاری داڕغتٕی دەوەْ، ٘ۀذێىجار ئەٚ  (2
 :پارچەیە بەجۆرێه یەوذەگرْ وە جیاوردٔەٚەیاْ وارێىی ئاضاْ ٔییە، بە ّٔٛٚٔە دٚٚ

 ِاضتاٚ ←ِاضت + اٚ  
 ەتاگرأ ←گراْ + ە + تا  

تێىەڵىردْ: زاراٚەیەوی زِأەٚأییە، وە ٌە تێىەڵىردٔی دٚٚ پارچەی بچٛٚوی ٚغە درٚضت  (3
ی دٚٚەَ درٚضت دەبێت. دەبێت، وە ٌە بەغی یەوەِی ٚغەی ضەرەتای ٚ بەغی وۆتایی ٚغە

ی (ڤار)ٌە بەغی یەوەِی رۆژٔاِەٚ  (رۆ)وە ٌە رۆژٔاِەٚ گۆڤارەٚە ٚەرگیراٚە.  (رۆڤار)ٚەن: 
 .ٚغەی گۆڤار ٚەرگیراٚە

پارچە ٌێٛەرگرتٓ/ ٚردوردٔەٚە: وە پارچەیەن ٌە ٚغەیەن ٚەردەگیرێت وە ضەرەتاوەی بێت  (4
 :بەر٘ەَ ٔییە، بەاڵَ ّٔٛٚٔەغّاْ ٘ەیە، ٚەنیاْ وۆتاییەوەی، ٘ەرچۀذە ئەَ پرۆضەیە زۆر بە 

 یەوێتی ←یەوێتی ٔیػتّأی  
 ۆڕاْگ ←بسٚتٕەٚەی گۆڕاْ  

ٚ پاغاْ ٌەیەوذأیاْ وە ٚغەیەوی ٔٛێی  ئەورۆٔیُ: ٚەرگرتٕی پیتی یەوەِی ٚغەوأی فرێسێه (5
ٚ  دەورێت، ٚەن پسیػىی  ٌێ درٚضت دەبێت، ئەَ پرۆضەیە ٌە ضەرجەَ بٛارەوأذا جێبەجێ

 :ٚ زأطتی. ٚەن راِیاری
 ۆفیطۆری یاریذەدەرپر ←پ.ی.د.  
 ێع زاییٓپ ←پ.ز  
 ەتا دٚایی٘ ←٘تذ  

ٌەضەر غێٛازی ٚغە درٚضتىردٔی زِأەوە پەیڕەٚ   ئۀاٌۆژی: ٌەَ پرۆضەیەدا ٚغەی ٔٛێ (6
 (داعػطتاْ )ِاْ ٘ەیە ٌەضەر ئەٚ غێٛەی داڕغتٕی ئەٚ ٚغەیە (دارضتاْ )دەورێت، بۆ ّٔٛٚٔە

ٚضتىردٚٚە وە ٚغەیەوی ئێجگار ٔٛێیە. یاخٛد ضێرچىردْ وە ٌە ئێطتادا ِاْ در
 .بەواردە٘ێٕرێت

٘ەڵگەڕاٚە: گۆڕأی ٚغەیەوە ٌەڕٚٚی ئەروەٚە پۆٌەوەی بگۆڕێت. ٔاٚ ببێت بە وردار، بۆ  (7
 :ّٔٛٚٔە
 ئاٚەڵىردار ← بەجٛأی ٘ات 
 ٔاٚە ← جٛاْ ٘ات 
 ئاٚەڵٕاٚ ← ئەٚ جٛأە 

ە رێگای زِأیی درٚضت دەبٓ، گرٔگی خۆیاْ ٌە لطەوردٔذا ٘ەیەٚ ضەرجەَ ئەٚ ٚغأەی وە ب
 .دەبٕە بەغێه ٌە فەر٘ۀگ

دەٚڵەِۀذ   ضەرەڕای ئەَ رێگا زِأییأە چۀذیٓ رێگای ٔازِأیع ٘ەیە، وە فەر٘ۀگیاْ پێ
 :دەبێت، ٚەن
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ٚەرگرتٓ: پرۆضەیەوە وە ٌە زِأێىی ترەٚە ٚغە ٚەردەگرێت، جۆرێىیاْ ئەٚ ٚغأەی وە ٌە  .1
زِأی بێگأەٚە ٚەردەگیرێٓ ٚ دەخرێٕە ژێر یاضای فۆٔۆتاوتیىی زِأە خۆِاڵییەوەٚە جۆرێىی 
تریاْ ئەٚأەْ وە ٚەن خۆیاْ دێٕە ٔاٚ زِأەوەٚە، ٚەن زاراٚە جیٙأیەواْ، ئۆوطجیٓ، ورۆَ، 

 (115بژٚێٓ یەحیا ِحەِەد،ي ) ئەضپریٓ
٘ەر ئەٚ زِأأەی وە بە زیٕذٚٚ دادۀرێٓ، زۆر زەحّەتە بتٛأٓ خۆیاْ بەدٚٚر بگرْ ٌە ٘اتٕە 

  .زِأەوەداڵ ، بەاڵَ پاظ گٛٔجأذٔیاْ ٌەگە ٔاٚەٚەی ٚغەی ٔٛێ
دەٚڵەِۀذ دەورێت، ٘یچ   ٚەرگرتٕی ٚغەی بیأی دیاردەیەوی ئاضاییە، وە گۀجی ٚغەیاْ پێ

ٚ  ٚ دراٚضێیەتی ضیطتُ ٚ پەیڕەٚ ٚغە ٚەرٔاگرێت، ٌە ئۀجاِی پێىەٚەبْٛٚ  ِأێه بەبێز
  .پەیٛۀذییەواْ چۀذیٓ ٚغە ٘اتۆتە ٔاٚ زِأەوەٚە
ٚ ضازوردٔی ٚغە ٌە زِأی وٛردیذا. زۆرجار  رێگای ٚەرگرتٓ یەوێىە ٌە رێگاوأی ٌەدایىبْٛٚ

عەرەبی، تەپە،  –ارضی، ضابْٛٚ، لەڵەَ ف –بە ٔاڕاضتەٚخۆ ٚغەی ٚەرگرتٛٚە }ٚەزیر، پاغا 
فەرۀطی{، بەاڵَ زۆرتریٓ ئەٚ  –ٕ٘ذی، باٌىۆْ، ضڤیً  –تٛروی، دارچیٓ، زافەراْ  –لەرە 

ٚغأەی وە ٘اتٛٔەتە زِأەوەٚە، عەرەبیٓ، زۆرجار ٚغە تابۆواْ زِأی ٔاچار وردٚٚە، وە 
 .، ضێىص، ضتیاْ ...٘تذw.c  ٚغەی بێگأە بەواربٙێٕرێت، ٚەن

ٚ چۀذ بەغە  دیاٌێىت: ٚەن پێػتر باضّاْ ورد زِأی وٛردی ٌە چٛار دیاٌێىتی ضەرەوی .2
دیاٌێىتێه پێىذێت، وە دەبٕە ٘ۆی ٘اتٕۀاٚەٚەی چۀذیٓ ٚغەٚ زاراٚەی جیاٚاز بۆ ٔاٚ 

ٚ بەغە دیاٌێىتەوأەٚە زۆرجار  فەر٘ۀگی زِأی ضتأذەر، ٘ەرچۀذ ٘ێٕأی ٚغە ٌە دیاٌێىت
تأذەرەوە تێىذەدات، چٛٔىە زۆرجار واردەواتە ضەر ضیطتەِی فۆٔەتیىی ٘اٚضۀگی زِأە ض

 .زِأە ضتأذەرەوە
بەاڵَ ِەرجی ضەرەوی بۆ ٚەرگرتٕی ٚغە ٌە زارێىی ترەٚە دەبێت، پڕوردٔەٚەی وەٌێٓ بێت، 

ٌە ٘ەٚراِیەٚە بەراِبەر  (دٚاردی)ٚاتە ٚغە ٔەبێت بەراِبەری بۆ ّٔٛٚٔە ٘ێٕأی ٚغەی 
وە بەٚاتای  (تاتە)چٛٔىە ِەلەضت ٌە عەرەبییەٚە ٚەرگیراٚە، بەاڵَ ٔاتٛأیٓ  ِەلەضت ئاضاییە،

 .ٚغەیەوی وٛردییەٚ چەضپاٚە ٌە وٛردیذا (باٚن)دێت بٙێٕیٓ، چٛٔىە  (باٚن)
٘ێٕأی ٚغەٚ زاراٚەی ٔاٚچەواْ بۆ دەٚڵەِۀذوردٔی زِاْ، پرۆضەیەوی ئاضاییە، وەٚاتە 

ٌێىذأەٚە ئەٚ ٚغأە   ٚ بەبێ ەربگیرێت، بەاڵَ ئەگەر بێتدەتٛأرێت ضٛد ٌە دیاٌێىتەوأی زِاْ ٚ
بٙێٕرێٕە ٔاٚ زِأەٚە ئەٚا دەبێتە ٘ۆواری درٚضتبٛٚٔی دٚٚ ٘ێسی، چٛٔىە ٌەٚبارەدا زِأەوە 

 (121بژٚێٓ یەحیا ِحەِەد، ي)بارلٛرضی دەوەیٓ 
ی زِأەوەدا زۆرجار ئەٚ ٚغأەی وە ٌە دیاٌێىتەوأذا بەواردە٘ێٕرێٓ، ضەرجەِیاْ ٌۀاٚ ضیطتّ

زِأە ڵ ٔیٓ، بەڵىٛ تایبەتٓ بە دیاٌێىتێه، ٌە ژیأی رۆژأەیأذا بەواریذە٘ێٕٓ، بەاڵَ ٌەگە
ضتأذەرەوەغذا ٘اٚبەغییەویاْ ٘ەیە، بەاڵَ ٔابێت ٚغە ٔاٚچەییەواْ بەواربٙێٕرێٓ، چٛٔىە 

ٔذەرەوەٚە، دەبێتە٘ۆی الٚاز زِأە ضتأذەرەوە، ٌۀاٚ دیاٌێىتەوأیػذا پەیٛەضت بە زِأە ضتا
 :چۀذیٓ جۆر ٌە ٚغە جیادەورێتەٚە، ٚەن
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ٚغەی تایبەت بە دیاٌێىتێه، ئەٚ ٚغأەْ، وە تایبەتٓ بە دیاٌێىتێه یاخٛد ٔاٚچەییٓ ٚ ٌە  -1
 :زِأە ضتأذەرەوەدا بەوارٔایەْ، ٚەن

 واڵەن ←  گٕذۆرە
 وٌٛەوە ←  وٛدی

 دایه ←  ئەدا
 :ٛد چۀذ فۆٔیّێىیاْ جیاٚازە، ٚەنفۆٔەتیىی، ئەٚ ٚغأەْ وە یەوێه یاخ –ٚغەی  -2
 با ←      ٚا

 باراْ ← ٚاراْ
ِۆرفۆٌۆژی، ئەٚ ٚغأەْ وە رەگەوأیاْ ٘اٚبەغٓ، بەاڵَ درٚضتەی  –ٚغەی  -3

 :ِۆرفۆٌۆژییاْ جیاٚازە، ٚەن
 وٛڕێٛ ←وٛرەێه  

 بریا ←    بــــــــــــرا
ٚاتایاْ دیارە، بەاڵَ ٌە ضیّأتیىی، ئەٚ ٚغأەْ وە ٌە زِأەوەدا ٘ەْ ٚ  –ٚغەی  -4

 :دیاٌێىتەوەدا بە جیاٚازی بەواردێٓ، ٚەن
ی بۆ بەواردێت، وە خۆی ئاٚەڵٕاٚێىە، بەاڵَ (تازە)ٌە ورِأجی ی ضەرٚٚدا ٚغەی  (جٛاْ)

 .ٚاتاوأیاْ جیاٚازە
پرۆضەی دەٚڵەِۀذوردٔی فەر٘ۀگی زِاْ ٌەضەر بٕاغەی دیاٌێىتەواْ بٕیاتٕراٚە، چٛٔىە 

وارێىی ضەرەوی دەٚڵەِۀذوردٔی زِأٓ، ٘ەرٚە٘ا دیاٌێىتەواْ بە بٕەِاٚ دیاٌێىتەواْ ٘ۆ
بٕاغەی زِاْ دادۀرێٓ، ئەٚ دیاٌێىتأە زۆربەیاْ تۀٙا ٌە ژیٕگەیەوی دیاریىراٚدا 

ٚ ٔەٚیطت دێٕە ٔاٚ  واریأپێذەورێت، ئەٚ ٚغأەی وە ٌۀاٚ دیاٌێىتەوأذاْ زۆرجار بە ٚیطت
ِۀذبٛٚٔی زِأەوە، ئەٚ ٚغأەظ بە دٚٚ جۆر دێٕە ٔاٚ زِأەوەٚەٚ دەبٕە ٘ۆواری دەٚڵە

 :زِأەوەٚە، ٚەن
ئەٚ ٚغأەی تایبەت بٓ بە ٔاٚچەیەوی دیاریىراٚ، بەاڵَ بەغێىٓ ٌە وٍتٛرٚ ٔەریتی  (1

 .ٔاٚچەوە
ٚ  ئەٚ ٚغأەی وە گٛٔجاٚٚ ٌەبارْ بۆ دەربڕیٓ، ٌەگەڵ زِأە ضتأذەرەوەدا ٘اٚٚاتاْ (2

 (111وریُ، ٌەبری یەوتر بەواردێٓ )عٛضّاْ 
٘اٚٚاتابْٛٚ یەوێىە ٌە ضەرچاٚەوأی دەٚڵەِۀذبٛٚٔی فەر٘ۀگ، ئەَ پرۆضەیە ٔەن تۀٙا ٌە 
لطەوردٔذا بەڵىٛ زۆرجار ٌە ٔٛٚضیٕیػذا ئەَ ٚغأە ٌەبری یەوتر بەواردێٓ، دەبٕە بەغێه ٌە 

 :زِأەوە، بۆ ّٔٛٚٔە
 ٔاٚچەٚاْ ←  تەٚێڵ 
 گەٌێه ←  فـــــــرە 

، (43ِحەِەدی ِەحٛی،ي )دیاٌێىتە ضەرەویەواْ ٌەلاڵبذراٚی ٘ەِاْ زِأٓ وە زِأی وٛردییە 
چٛٔىە زِأی فەرِی ٘ەر ٔەتەٚەیەن، یەوێىە ٌە دیاٌێىتەوأی ئەٚ زِأە، وە ٌەالیەْ تاوەوأیەٚە 
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ا بەواردێت. بٛٚٔی جۆراٚجۆری زِاْ ٚ دیاٌێىت دیاردەیەوی ئاضاییەٚ ٌۀاٚ ٘ەِٛٚ ٔەتەٚەیەوذ
ٚ دەبێتە ٘ەٚێٕی فەر٘ۀگێىی دەٚڵەِۀذی زِأەواْ، ٚاتە دەبٕە ٘ۆواری  بەرچاٚ دەوەٚێت

ٚ دەضتٛری  زۀگیٕی زِأی فەرِی ئەٚ ٚاڵتە، ٘ەرچۀذە ٌە ئێطتادا بە بڕیارێىی پەرٌەِأی
خاٚۀی زِأێىی ضتأذەر ٔیٓ، بەاڵَ ضەرجەَ بٕەِاوأی زِأی ضتأذەر بٛٚٔی ٘ەیە، وە ٌە 

ٚدەزگا فەرِییەوأذا بەواردێت، ئەَ زِأە چۀذیٓ ٚغەی  ٚ داَ ٚ پەرٌەِاْ حىِٛەت
جۆراٚجۆری ٌە دیاٌێىتەوأەٚە ٚەرگرتٛٚە، چٛٔىە بٛٚٔی فەر٘ۀگێىی گػتی ٚاتای بٛٚٔی 

ٚ ٔیّچە دیاٌێىتە ٌە زِأێىذا، وە بەڵگەی زیٕذٚٚیەتی ٘ەر زِأێىە دیاٌێىتەواْ بە  دیاٌێىت
وٛردییاْ دەٚڵەِۀذ وردٚٚە، ضەرجەَ دیاٌێىتە وٛردییەواْ ٘ۆواری جۆراٚجۆر زِأی 

فەر٘ۀگێىی تاڕادەیەن گػتیاْ ٘ەیە، چٛٔىە فەر٘ۀگیع ٚەن ضەرجەَ یاْ بەغێه ٚەن 
زٔجیرەیەن پێىەٚە بەضتراْٚ، ٚاتە چۆْ ٘ەر زِأێه خاٚەْ یەن وٍتٛرٚ غارضتأیەتٓ 

ە، چٛٔىە فەر٘ۀگ رۀگذأەٚەی بە٘ەِاْ غێٛە فەر٘ۀگیع بەغێىە ٌەٚ وٍتٛرٚ غارضتأیەت
  .ٚ وٍتٛری ٘ەر ِیٍٍەتێىە ژیاْ

وٍتٛرٚ غارضتأیەتی وٛردیع بە ضەرجەَ دیاٌێىتەوأەٚە ٘ەِاْ غتە بۆیە زۆربەی 
ئەٚەغذا بە ٘ۆواری جیاٚازی ٔاٚچەواْ ڵ ٚغەوأیع ٘ەِاْ فۆرَ ٚ ٚاتایاْ ٘ەیە، بەاڵَ ٌەگە

جیاٚازەوأذا ٚغەی جیاٚاز ٌەبەرچاٚ دەروەٚێت، ٌەیەوتری، بٛٚٔی دیاٌێىتی جیاٚاز ٌە ژیٕگە 
دیاٌێىتەوأی ٘ەِاْ زِأذا، ٘ەرچۀذە ڵ وە زۆرجار ئەَ ٚغأە بْٛٚ بە ٘اٚٚاتای یەوتر ٌەگە

٘ۀذێه جار دەٚترێت وە دیاٌێىت دەبێتە ٘ۆی الضۀگی ٌە زِأی ضتأذەردا، بەاڵَ ئەگەر ٌە 
  .د ٌە ٚغەوأی ٔاٚ دیاٌێىتەواْ ٚەربگیرێتزِأە ضتأذەرەوەدا وەٌێٓ ٘ەبٛٚ دەتٛأرێت ضٛ

ِێژٚٚی ٔەتەٚەی وٛرد پڕیەتی ٌە رٚٚداٚٚ وارەضاتی جۆراٚجۆر، وە بەبەردەٚاِی گۆڕأىاری 
تێذایە، تائێطتاظ ٔاجێگیرەٚ ٌە گۆڕأىاریذا بەردەٚاِە، ئەَ گۆڕأىارییأەظ ٌە زِأذا 

وەظ گۆڕأىاری بەضەردا دێت، ئەٚ ٚ بەپێی گۆڕأىارییەواْ فەر٘ۀگی زِأە بەرجەضتە دەبٓ
دۀٛضرێت،   ٚ ئابٛٚرییاْ پێ ٚ بازرگأی ٚ ئاییٓ، راگەیأذْ ٚ دەضەاڵت ٚغأەظ ئەدەب

ٚ رۆغٕبیراْ رۆڵێىی  فەر٘ۀگی ٘ەریەوێه ٌەَ بٛارأەظ تایبەتّۀذی خۆی ٘ەیە، غاعیراْ
 .ٚ زِأی وٛردیٚ ِۆضیمی بۆ ٔا ئێجگار گەٚرەیاْ بیٕیٛە ٌە ٘ێٕأە ٔاٚەٚەی ٚغەی جٛاْ

بٛٚبێت، زِأی ئەٚ ٔاٚۀذە بٛٚە   دەضەاڵتی ٘ەریەن ٌە ئەِارەتەواْ، وە دەضەاڵتی ٔاٚۀذ وٛێ
ٚ ٔاٚچەوأی تریع ٔاچاربْٛٚ بەٚدیاٌێىتە بەر٘ەِەوأیاْ  ٚ ئەدەبیات بە ٘ەٚێٕی زِاْ

ٚە بەردەٚاِی باڵٚبىۀەٚە. ورِأجیی ٔاٚەڕاضت یەوێىە ٌەٚ دیاٌێىتأەی وە ٌە ئەِارەتی بابأە
٘ەیەٚ تائێطتاظ پچڕأی بەخۆیەٚە ٔەدیٛە، پەیٛۀذی باغی بە دیاٌێىتەوأی ترەٚە ٘ەیە، ئەَ 
دیاٌێىتە ٘ۆوارێىی ضەرەوی دەٚڵەِۀذبٛٚٔی زِأی ضتأذەر. ئابٛٚری ٚ بازرگأیع، رۆڵی 

ر ٘ەیە، ٚ ٚێ خۆی ٌە دا٘ێٕأی ٚغەٚ ٚغەداڕغتٕذا ٘ەیە، چٛٔىە ٘ەِٛٚ تاوێه پێٛیطتی بە ئااڵ
  .بۆ ئەِەظ پێٛیطتی بە زِأێىی باظ ٘ەیە

بیأییەواْ بەبەردەٚاِی تاوی ڵ زۆرجار وٛردضتاْ بازاڕێىی باظ بٛٚە بۆ ضاغىردٔەٚەی وا
وٛرد پەیٛۀذی بە وەضی بیأیەٚە وردٚٚە، بۆئەِەظ ٔاچاربٛٚە زِأی بازرگأە بیأیەواْ 
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بۆ   ردیەٚە. یاخٛد ٔاچار بٛٚە ٚغەی ٔٛێبسأێت بەِەظ ٚغەی ٔٛێیاْ ٘ێٕاٚەتە ٔاٚ زِأی وٛ
ئەٚ ٚغأە درٚضت بىات وە خۆی ٔیەتی، بەِەظ فەر٘ۀگ دەٚڵەِۀذ بٛٚ ٚەن }وۆِپأیا، 

 .٘اٚردە، وارگۆ{
ٚ واریگەری بۆ ضەر فەر٘ۀگ ٚ زِأی ضتأذەر بە دٚٚ  وەٚاتە دەتٛأیٓ بڵێیٓ بٛٚٔی دیاٌێىت

یاٌێىتێه ٌە تٛأایذابٛٚ جڵەٚی زِأە ضتأذەرەوە ئاراضتە واردەوات، ئاراضتەیەویاْ ئەگەر د
ٚ زِأە ضتأذەرەوە بىەٚێتە ژێر واریگەری دیاٌێىتی ٔاٚچەییەٚە، ئەٚا ٔا٘اٚضۀگی دێتە  بگرێت

ئاراٚە، بەاڵَ ٌە زۆربەی حاڵەتەوأذا دیاٌێىت دەبێتە ٘ۆواری دەٚڵەِۀذی زِاْ ٚەن ٌە زِأی 
تۆتە ٔاٚ زِأەوەٚەٚ ٚغەی ٘اٚٚاتا ٌە زۆربەی رضتەٚ وٛردیذا چۀذیٓ ٚغەی دیاٌێىتەواْ ٘ا

  .(ِژار، ئاریػە، ٚأەر، ئاڵٕگار، ضڤیً...٘تذ)دەربڕیٕەوأذا بەواردێٓ، ٚەن 
ئەٚەی تێبیٕی دەورێت، ٔاٚ بە رێژەیەوی زۆر بەرفراٚاْ خۆی دەخسێٕێتە ٔاٚ زِأە 

ىەیٓ بە بٕەِایەن بۆ فەر٘ۀگی ٚ ٔاٌٚێٕراٚ ب ضتأذەرەوەٚە بۆیە ٌێرەدا بەباغّاْ زأی ٔاٚٔاْ
 .زِاْ
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ٔاٚ ضەرەتایەوی زۆر وۆٔی ٘ەیە، ٘ۀذێه پێیاْ ٚایە ضەرەتای پەیذابٛٚٔی زِأیع ٘ەر ٔاٚ    
، ٚاتە ضەرەتا (ٚ وٍٙا ٚعٍُ ااڵدَ ااڵضّا)بٛٚە، بەڵگەظ بۆئەٚە ئەٚ ئایەتەیە وە دەفەرِٛێت 

گەر وەِێه ٚردتر ضەیری ئەَ پرۆضەیە بىەیٓ، دەردەوەٚێت ِرۆڤ فێری ٔاٚەواْ بٛٚە، وە ئە
ٚ وۆٔىرێتیەواْ ٔاٚیاْ  وە زِاْ ٘ەِٛٚی ٌە ٔاٚ پێىٙاتٛٚە، چٛٔىە ضەرجەَ غتە ئەبطتراوت

٘ەیە، تۀأەت وەرەضتە زۆر ٚردە ئەروییەوأی ٔاٚ زِأیع خۆیاْ ٘ەر ٔاٚیاْ ٘ەیە، 
ِرۆڤ بۆ ٔاضیٕەٚەی ضەرجەَ غتەوأی وردارەوأیع ٚەن ٔاٚی رٚداٚ ِاِەڵەیاْ دەورێت، 

ٔەبٛٔیاْ ٚ ڵ ٚ تێىە دەٚرٚپػتی ٔاچاربٛە ٔاٚبٕێت بۆ جیاوردٔەٚەی وەرەضتەواْ ٌەیەوتری
گۆڕأىارییەوأذا ٔاٚٔأیع گۆڕأىاری ڵ ٔاٚە، ٌەگەڵ ٔاضیٕەٚەیاْ، وە ضەرەتا ٔاٚیاْ ٌە ِٕا

ٚ ئابٛریەواْ  ٚ وۆِەاڵیەتی اضیبەضەردا ٘اتٛٚە، بەپێی لۆٔاغە ِێژٚییەواْ ٚ گۆڕأىارییە ضی
ٚ ٌە ٔاٚٔأذا  ٔاٚ درٚضت دەبێت، وە ٘ەر ِیٍٍەتێه وۆِەڵێه دۀگ ٘ەڵذەبژێرێت

  .بەواریأذە٘ێٕێت
رٚداٚ، تەْ، )ٚغەوأی زِأیع تایبەتّۀذی خۆیاْ ٘ەیە، وە ٚغەی ٘ەر زِأێه ئاِاژەیە بۆ 

ِاْ ئەٚ رێگایأە ٔاٚیع ێه، ئەٚ رێگایأەی وە ٚغەی ٌێذرٚضت دەورێت بە٘ە(غت، وەش
درٚضت دەورێت ٚەن بەغە دیاٌێىتی ٘ەٚراِی وە بەغە دیاٌێىتی گۆرأییە ٌە ٔاٚچەوأی 
}٘ەٚراِأی ٌٙۆْ ٚ ٘ەٚراِأی تەخت ٚ غەبەوی ٚ واوەیی ٚ وۀٛٚڵەی ٚ باجەاڵٔی ٚ زۀگۀە 

ێىتە ٚ زازایی{ لطەی پێذەورێت، تۀأەت زۆرجار ضەرجەَ دیاٌێىتەوەظ بەَ غێٛە دیاٌ
ٚ تاڕادەیەن بەبەر٘ەِەٚ زۆربەی بەر٘ەِە  دۀاضرێت، چٛٔىە غێٛە دیاٌێىتی چاالن

ڵ ئەدەبییەواْ بەَ بەغە دیاٌێىتە ٔٛضراْٚ ٚەن ضتأذەری دیاٌێىتی گۆراْ ِاِەڵەی ٌەگە
ٚ دڵفڕێٕی ٘ەیە، ٘ەرٚەن زۆربەی  دەورێت، چٛٔىە ٔاٚچەی ٘ەٚراِاْ ضرٚغتێىی جٛاْ
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ێىتە ٌە ضەردەِی ئەردەاڵٔذا بەر٘ەِیاْ باڵٚوردۆتەٚەٚ ٘ەرٚە٘ا غاعیرٚ ٔٛضەراْ بەَ دیاٌ
ٚ ِەز٘ەبی ئایٕی بٛٚە، لٛتابخأەٚ غٛێٕی ٚأە خٛێٕذْ ٌە  ِەڵبۀذی چۀذیٓ تەریمەت

ٚ زأیاری ٌە  دێرزەِأەٚە ٌە ٘ەٚراِاْ بٛٚٔی ٘ەبٛٚە، گۀجیٕەیەوی پڕ ِەعریفەٚ زأطت
چەی ٘ەٚراِاْ تائێطتاظ تٛأیٛیەتی پارێسگاری ٘ەٚراِاْ بٛٚٔی ٘ەیە، ضەرەڕای ئەٚەظ ٔاٚ

ٌە دیاٌێىتەوەی بىات، ضەرەڕای ٔەبٛٚٔی خٛێٕذْ بەٚ دیاٌێىتەٚ بٛٚٔی فػارێىی زۆری 
ٚ تەوٕەٌۆجیا تٛأیٛیأە دیاٌێىتەوەیاْ بپارێسْ ٚ  تەوٕیهڵ بٛٚٔیاْ ٌەگەڵ ٚ تێىە وۆِەاڵیەتی

 .ٚەن دیاٌێىتێىی زیٕذٚٚ ِاِەڵەی ٌەگەڵذا بىرێت
ٔاٚ بەغێىی گەٚرەی ٌە زِأذا داگیروردٚٚە، ٘ەربۆیە یەوێه ٌە ٘ۆوارەوأی دەٚڵەِۀذوردٔی 

ٚ  ە، وە زۆر بەئاضأی خۆی خسأذٚٚەتە ٔاٚ زِأی ضتأذەرٚ زۆرجار دایه(ٔاٚ)فەر٘ۀگ 
باٚوەواْ دەگەڕێٓ بەدٚای ٔاٚێىذا وە وٛردی بێت ٚاتایەوی ٘ەبێت، بۆئەِەظ دیاٌێىتەواْ 

دیاٌێىتی ٘ەٚراِی پػىی باغی بۆ ئەَ  تاڕادەیەن ئەَ وەٌێٕە پڕبىۀەٚە،غێٛەتٛأیٛیأە 
ِەبەضتە بەروەٚتٛٚە. ٌێرەدا چۀذ ّٔٛٚٔەیەن ٚەردەگریٓ، وە ٌە ئێطتادا ٔاٚٔراْٚ بۆ وەش، 
٘ەرچۀذە ٘ەریەن ٌەٚ ٔاٚٔأە ٌە غێٛەزاری ٘ەٚراِیذا بەغەئاخاٚتٕی جیاٚازْ، بەاڵَ ٌە 

٘ەضار، ٘ەضارە، بێطە، زٔار،  )بْٛٚ بە ٔاٚ بۆ وەضەواْ، بۆ ّٔٛٚٔە: زِأی ضتأذەردا ئێطتا
 ياْ ٌٗ بٗ غٗ ئاخاٚتٕٝ ٔاْٚ.ۆ( ئٗ ِأٗ خ.٘أە، ٚاراْ

 
   ئەضتێٍه، وە خۆی ٌەبٕەڕەتذا ٔاٚەٚ ٚەن ٔاٚیع ٘اتۆتە ٔاٚ زِأی ضتأذەرەٚە ٘ەضار

 .وچ بەوار٘اتٛٚۀاٜٚ  ۆب
 

    ئەضتێرە، وە خۆی ٌە بٕەڕەتذا ٔاٚەٚ ٚەن ٔاٚیع ٘اتۆتە ٔاٚ زِأی  ٘ەضارە
 .وچ بەوار٘اتٛٚۀاٜٚ  ۆب ضتأذەرەٚە                

 چٍٛرەی ضەر گٛێطەبأەوأە، وە خۆی ٔاٚەٚ ٚەن ٔاٚی وچ   بێطە
 .بەوار٘اتٛٚە                

 .ٚەٌٛتىەی غاخە، وە خۆی ٔاٚەٚ ٚەن ٔاٚی وچ بەوار٘اتٛ  زٔار
 .وأی ٘اٚٚاتای وأییە، ٚەن ٔاٚی وچ بەواردێت  ٘أە

 .٘اٚٚاتای گٛڵە، ٚەن ٔاٚێه بۆ وچ بەوار٘اتٛٚە ڤٍی، ٌٚی
 .بەٚاتای گٍێٕەی چاٚ دێت، ٔاٚە بۆ وچ  ەگالر

 
 ّٔٛٚٔٗ   بۆت : ێٔاٚ بٗ وارد بۆه ێئاٖٚ ٌٕاٚيع ٖٚ ن بٗ غٗ ئاخاٚتٕ                  
 (..، ڤٕارا، ئاڤەزٚەغت)                  

بارأی بەخٛڕ، وە ٔاٚێىە بۆ وٛڕ بەواردێت، وە ٌە بەغە ئاخاٚتٕی ئاٚەڵٕاٚە،  ٚەغت
 .ٔاٚی گۆڤارێىیػە
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ٚاتە رازاٚە، بە٘ەِاْ غێٛە ئاٚەڵٕاٚە، بەاڵَ ٚەن ٔاٚێىی وچأە ٘اتۆتە ٔاٚ  ڤٕارا
 .زِأی ضتأذەرەٚە

، بەاڵَ ٚەن ٔاٚێه ٌە عەلڵٛە ئاٚەڵٕاٚە، ٚاتە بە٘ۆظ ٚ ئەِیع بە٘ەِاْ غێ ئاڤەز
 .ئێطتادا بەواردێت

 
ٔاٜٚ وراٚيع ٖٚ ن ٔاٚ ٌٗ زِأٝ ضتأذٖ ردا بٗ وار٘اتٖٛٚ وٗ ئٗ ِٗ تا رادٖ ييٗ                 

 ( تەژٔۀّٛٚٔٗ : ) بۆن جياٚازٖ 
 وۀاری وراٚە، ٚاتە تیٕٛٚ، ئێطتا ٚەن ٔاٚی وچ ٌە زِأی ضتأذەردا   تەژٔە

 .اردێتبەو                
 ظ ٖٚ ن ٔاٚ ٌيٕراٚ ٘اتٖٛٚ تٗ ٔاٚ زِأٝ ضتأذٖ رٖ ٖٚ  ٔاٚی پیػە               
 (غۀیەر ٚ ئۆضا)                

 ٚەضتا، بەاڵَ ٚەن ٔاٚی وەش بۆ وٛڕ ڵ ٔاٚی پیػەیە، ٘اٚٚاتایە ٌەگە  ئۆضا
 .بەواردێت                

ی وە گٛێس ئەتەوێٕێت، بٛٚە بۀاٚ بە٘ەِاْ غێٛە ٔاٚی پیػەیە، ٚاتە ئەٚوەضە غۀیەر
 .بۆ وٛڕ

 ( ئیٍیاْٚ  ئارۆضٗ يٗ دا ٘ٗ يٗ )ۆرپٖ وأيع بٗ غيىٝ باغيياْ ٌٗ َ ئاٚەڵىردار                
وە ئاٚەڵىرداری واتییە، ٚاتە ئەِڕۆ، وە ٌە زِأی ضتأذەردا بە٘یچ جۆرێه  ئارۆ

ٌە ئێطتای زِأی ضتأذەردا ٔاٚێىی  (ئارۆ)ئەِڕۆ ٚەن ٔاٚ بەوارٔایەت، بەاڵَ 
 .وٛڕأەیەٚ تۀأەت گۆڤارێىی زأطتیع بەَ ٔاٚەٚە ٔاٚٔراٚە ٌە زأىۆی وۆیە

 (٘ێالٔە)ئاٚەڵىرداری غٛێٕە، ٚاتە غٛێٕی حەٚأەٚەی باڵٕذەواْ وە بەراِبەر  ئیٍیاْ
دێت، ئێطتا ٚەن ٔاٚی وچ ٌە زِأی ضتأذەردا بەواردێت، بە٘ەِاْ غێٛە ٔاٚی 

 .ارێىە ٌە گەرِیاْگۆڤ
ه ٌٗ وردارٖ ٌيىذراٖٚ واْ وٗ ێّٗ ْ ٚ تايبٗ ت بٗ غگٖٚ ن دياردٖ يٗ وٝ دٖ                

 (. یاٚاٚ   غارۆ ٚ٘ایّاٚ  ٘ەرِاْرتبْٛٚ ٚ ٖٚ ن ٔاٚ بٗ وار٘اتْٛٚ ٖٚ ن )
ٚ  وە بەراِبەر ئیع یاْ وار دێت، ٌە بٕەڕەتذا بەغێىە ٌە ورداری ئیػىردْ ٘ەرِاْ

ئەَ بەغەی ٚەن ٔاٚ ٌە  (٘ەرِاْ)، بەاڵَ تۀٙا (٘ەرِاْ وەردەی)ٚاتە واروردْ، 
 .زِأی ضتأذەردا بۆ ٔاٚی وٛڕ بەواردێت

ٚ جێٕاٚی ٌىاٚە، وە  ٌە ٘ەٚراِیذا ٌە دٚٚ ِۆرفێُ پێىٙاتٛٚە، رەگ ٘ایّا
یّا. ٚاتای ٚغەوە بەضەریەوەٚە ٚاتە بەخەبەرَ یاخٛد بەئاگاَ، ئەَ ٘ا←٘ای+ِا

ْ بەئاگاَ ٌە زِأی ضتأذەردا ٚەن فۆرِی ٔاٚ ٘یچ واتێه بەغە بەخەبەرَ یا
دەرٔاوەْٚ، بەاڵَ ٘ەرچۀذە ئەَ ٚغەیە ٌە بەغەوأی تری وردارە، ٌە زِأی 

 .ضتأذەردا بٛٚ بە ٔاٚ بۆ وٛڕ
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وەی (غارۆ)ئەَ ٔاٚەظ بەغێىە ٌە ورداری غارۆوەردەی، بەاڵَ تۀٙا  غارۆ
، غارۆوەردەی وردارە ٚاتە ٚەرگیراٚە، ٚەن ٔاٚی وچ ٚ وٛڕیع بەواردێت

 .گەڕاْ بەدٚای گٛێسی بٓ دارٚدەٚۀذا
ٚاتە ئەٚ گەیػت، وە خۆی وردارێىە ٌە رەگ ٚ جێٕاٚی ٌىاٚی وەضی ضێیەَ  یاٚا

ٚ ٘یٛا  یاٚا. بەاڵَ ٌە ئێطتادا گەیػتٓ بە ئاٚات ← Ø+یاٚا پێىٙاتٛٚە، رەگ+جێٕاٚ
 .ٌە ورِأجی ٔاٚەڕاضتذا بەواردێت

 
زِأی ضتأذەرەٚە،  ّٔٛٚٔەوأذا دەردەوەٚێت، تۀٙا ٔاٚ ٔییە، وە بەراِبەر ٔاٚ بێتە ٔاٚٚەن ٌە 

بەڵىٛ بەغە ئاخاٚتٕەوأی تریع ٘اتٛٚٔەتە ٔاٚ زِأەوەٚەٚ بْٛٚ بە ٔاٚی وچ ٚ وٛڕ، ٘ەرچۀذ 
ئاگایی ئەَ ٚغأە گٛێسراٚٔەتەٚە، بەاڵَ دیطاْ بْٛٚ بە بەغێه ٌە  ێبپێذەچێت زۆرجار بە

ۆڤەواْ ٌە ئێطتادا، چٛٔىە ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚأە ٌێىۆڵیٕەٚەی ضایىرۆٔیٓ ٔەن دایىرۆٔی، ٔاٚی ِر
 .چٛٔىە ٌێىۆڵیٕەٚە دایىرۆٔییەواْ وارێىی ترەٚ پێٛیطتە واری جیاٚازی بۆبىرێت
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 (81٥9) كانونى يةكةمى (، ٥6ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (541)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 
 سەرچاوەكان

، فیٍۆٌۆجیای زِأی وٛردی ٚ 2118بێٙسادی خٛغحاٌی، ٚەرگێڕ: ِطتەفا غفٛر،  (1
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