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پوختهىتوێژينهوهكه:

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بەناونیشـ نـا� (کــردەى ناولێنــان و ناولێنانــهوە لــە دونیابینـ يـى تــایك کــورددا) ،کــە بــاس لــە ناولێنــان دەکات وەکــو دیــاردەو
ڵ
کۆمە�یەتــى هــەر کۆمەڵگایــەک ،ئــەم پرۆســەیە بەشــێیك ســەرەکییە لــە زمانــداو زمانیــش ئاوێنــەى �تروانینـ ن
ـەکا� کۆمەڵــەو بـ يـرو
پرۆســەیەیك
ي
يڕ
ڵ
ڵ
ـەکا� کۆمــەڵ تێیــدا ڕەنگدەداتــەوە ،ناولێنــان دیاردەیــەیك تــەواو کۆمە�یەتییــەو هەمــوو پرنســیپە کۆمە�یەتییـ ن
بۆچوونـ ن
ـەکا� وەکــو (ئایـ نـى ،ســیاىس،
ـەدە� ،کهلتــورى ،هونــهرى... ،تــد) کاریگەرییــان لەســەر هــەر تاکێــک دەبێــت ،کــە کــردەى ناولێنــان ئەنجامبــدات،
ڕۆشـ ي
ـنبری ،نیشــتیمانپەروەری ،ئـ ج
ڵ
ـەکا� پێکهاتــەى ئــاوەز� مــرۆڤ ،هــهر بۆيــه مرۆڤــهكان بــۆ ناســینهوەی شــته ن
نــاو وەك پرۆســهیهیك كۆمه�یــه ت� یەکێکــە لــە کەتیگۆرییــە گرنگـ ن
كا�
ي
دەوروبــهر و جیاكردنهوەیــان لــه ســهرە ن
ـو� زمانــهوە ،پهنایــان بردوەتــه بــهر وێنەكـ ن
فربـ ن
تاكا� ژيـ نـا� مرۆڤایــه ت� و �
ـرد� شــتهكان ،پاشــان لــه قۆناغێــیك
ي
ن
تــردا ناویــان لــه شــته ن
ـتەکا� دەوروبەرمــان لــە
كا� دەوروبهریــان نــاوە ،هەروەهــا بــاس لــە دونیابییـ نـى تــایك کــورد دەکات لــە ناولێنانــهوەى هەمــو شـ
ن
ڕێگــەى کاریگــەر� بەرکەوتـ نـى هەســتەکانەوە ،چونكــه ناولێنــان و ناولێنانــهوە كاريگهرييــان لەســەر الیـ ن
دەرو� تــاک هەیــە ،واتــە
ـە� ئەرێـ نـى و نەرێـ نـى
ي
ـاىس هەبێــت ،دیــارە کاریگەرییــەیك بـ ژ
ئەگــەر ناوەکــە ناوێــیك شــیاوبێت و واتایــەیك جــوان و بـ ژ
ـاىس دەبێــت و بەپێچەوانــەوە هەندێــک جاریــش واتــای
ناوەکــە ســیفاتێکە یــان وەســفێکە لەگــەڵ ئــەو کەســە يــان شــته ناگونجێــت ،کــە هەڵگــری ئــەو ناوەیــە ،ئهمــهش وادەكات ،كــه ناولێنــان يــان دوبــارە
ناولێنانهوەيــان كاريگــهر� بهســهر دە ن
رو� مرۆڤــهوە ههبێــت ،جــا ئــهو كاريگهرييانــه ئهرێـ نـى بــن ،يــان نهرێـ نـى بــن.
ي
کلیلهوشەکان :ت
ف
ۆپۆنیم،ناولێنان،ناولێنانەوه،دونیابی�.
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Abstract

This study entitled “The process of naming and renaming in the view point of Kurdish individual” that tackles naming as a phenomenon and social process in any society. This process is a major part in language and
language reflects the view point of and ideology of society. Naming is a considered as a fully social process and
all social principles such as; religious, political, educational, nationalist, cultural, artistic... etc. will affect every
individual in the society in the process of naming. Name as a social process, is one of the important categories
of the human’s intonation and pronunciation component. For that reason, in order to recognize things around
them and distinguishing from the beginning of human’s life as well as learning languages, humans depended
on drawing things and then moving to another level which is naming them. In addition to that, this study talks
about the view point of Kurdish individual in renaming most of the things around us through the effect of the
conflict of senses since naming and renaming affect the positive and negative sides of an individual. In the
other words, if the name was an appropriate one and has a good and attractive meaning, it will obviously have
a positive effect. In contrast, sometimes the meaning of the name would be an attitude or praise that is not
matching the person or thing that the name belongs to. This will lead to the idea that naming and renaming
has either a positive or negative psychological effect on the individual person.

پێشهیك:

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بەناونیشـ نـا� (کــردەى ناولێنــان و ناولێنانــهوە لــە دونیابینــى تــایك کورددا)يــه ،کــە دەچێتــه چوارچێــوەى زمانــه ن
وا� كارەیك و
ي
ڵ
ڵ
بهتايبــه ت� زمانهوانـ يـى كۆمه�يــه ت� ،چونكــه ناولێنــان وەکــو دیــاردەو پرۆســەیەیك کۆمە�یەتـ يـى هــەر کۆمەڵێــک دادەنرێــت ،هەروەهــا ئــەم پرۆســەیە
ـەکا� کۆمەڵــەو بروبۆچونـ ن
بەشــێیك ســەرەکییە لــە زمانــدا و زمانیــش ئاوێنــەى �تروانینـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ تێیــدا ڕەنگدەداتــەوە ،بۆيــه ناولێنــان دیاردەیــەیك
ي
يڕ
ڵ
ڵ
ن
ـەدە� ،کهلتــورى ،هونــهرى... ،تــد)
تــەواو کۆمە�یەتییــەو هەمــو پرنســیپە کۆمە�یەتییــەکا� وەکــو (ئایـ نـى ،ســیاىس ،ڕۆشـ ي
ـنبری ،نیشــتیمانپەروەری ،ئـ ج
ن
ئەنجامدا� پرۆسەکە
کاریگەر� زۆری لەسەر
کاریگەرییان لەسەر هەر تاکێک دەبێت ،کە کردەى ناولێنان ئەنجامبدات ،له اليهیك تريشهوە کات
ي
دەبێــت ،چونکــە فــۆرم و نــاوەڕۆیك نــاوەکان بەپـ �ـى گۆڕانکارییــەکان دەگۆڕێــن و ئاسـ تـى هوشــیار� تاکیــش لەگــەڵ گۆڕانکارییـ ن
ـەکا� زەمەنــدا دەگۆڕێــت،
ي
ي
ن
ـتەکا� دەوروبەرمــان لــە
ئــەوەى توێژینەوەکــە ئەیــەوێ ئەنجــایم بــدات ،ســەبارەت بــە دونیابییـ نـى تــایك کــوردە لــە ناولێنــان و ناولێنانــهوەى هەمــو شـ

ن
ن
ر� لهســهر
ـەر� بەرکەوتــى هەســتەکانەوە ،چونكــه ناولێنــان و ناولێنانــهوە كاريگهرييــان لهســهر دەرو� تــاك ههيــه ،بــهوەى كاريگــه ي
ڕێگــەى کاریگـ ي
ههسـ تـى مــرۆڤ دروســتدەكهن ،بهتايبــه ت� ئــهو ناوانــهى كــه واتــاى ئهرێـ نـى يــان نهرێـ نـى دەگهيهنــن ،بێگومــان ههســتيش ســاكارترين كــردەى دەرونييــه،
ـرد� چهنــد شــتێك يــان چهنــد ديــاردە و ڕوداوێــك كاريگــهر� لهســهر دە ن
كــه لــه ئهنجــایم كارتێكـ ن
رو� مــرۆڤ دروســتدەكهن ،واتــە زۆرجــار یەکێــک لــە
ي
ن
ن
ـتەکا� دەکەوێــت و لــەو
ـانەکا� ئــەو شــتەى تــاک دەیەوێــت نــاوی لێبنێتــهوە ،لــە جیهـ نـا� دەوروبەریــدا هەیــەو بــەر یەکیــک لــە هەسـ
ســیفات و نیشـ
ڕێگەیــەوە دەیناســێتەوە ،بــۆ نمونــە نــاوی (ئوتومبێــل ،مۆبایــل ،تاســه ،قومــاش... ،تــد) ،یــان هەندێکجــار لــە ڕێگــەى ڕەنگــەوە یــان شــێوەى شــتەکەوە
یــان دەنگەکــەى نــاوى لێدەنرێتــهوە ،کــە لــە درێــژەى توێژینەوەکــەدا نمونــەکان بــە شــیکارییەوە دەخرێنــەڕو ،ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت ،کــە مــرۆڤ
ـتەکا� دەوروبــەری بنێتــهوە ،تهنانــهت نــاو لــهو كهرەســتانهش بنێتــهوە ،كــه لــه زمانــه ن
ن
كا� تــرەوە بــه چهنديــن
توانــاى ئــەوەى هەیــە ،نــاو لــە هەمــو شـ
هــۆكارى جيــاوازى وەك تهكنهلۆجيــا و هونــهرى و ئــهدە ج� و ئايـ نـى و ...تــد هاتونهتــه نێــو زمـ نـا� كوردييــهوە و بهپێچهوانهيشــهوە زۆرجــار ئــهو ناوانــه
ڵ
ر� ڕاســتهوخۆيان لهســهر پرۆســهى ناونــان لــه زمـ نـا� كورديــدا ههبــووە ،بــە�م ئــەوەى لـ ي�ـرەدا بــاىس لێوەدەکرێــت ،ئــەو تاکــەى پرۆســەکە
كاريگــه ي
ئەنجامــدەدات لەژێــر هەژمـ ن
ـو� کام لــەو پرەنســیپانەدایە ،کــە کاریگــەر� تــەواو لەســەر هــزرو يبرکردنــەوەى تــایك كــورد دادەنـ ي� ن
ـ� ،هــهر كۆمهلێكيــش
ي
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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ـو� كات قۆناغــه ن
بــه تێپهڕبـ ن
كا� ژيـ نـا� گهشــهدەكات و گــۆڕ نا� بهســهردا دێــت ،بێگومــان ئــهم گۆڕانكارييــهش ناولێنــان دەگرێتــهوە ،بۆيــه داتــاکان لــە
ڵ
ئاخاوتـ نـى ئێســتاى تاکـ ن
ـەکا� کۆمــە� كوردييــهوە وەرگـ يـراون و پهســنکراون ،واتــه ميتــۆدى لێكۆڵينهوەكــه بهپـ ي �ـى تيــۆرى پهســنييه.
گ
ڵ
گرنــیك توێژينهوەكــه لهوەدايــه ،لــه اليهكــهوە هــهردو پرۆســهى ناولێنــان و ناولێنانــهوە پێكــهوە گرێــدەدات لــه لێكۆڵينــهوەى زمانهوانـ يـى كۆمه�يــه ت�
ڵ
و هــۆكارە ن
كا� پشــت ئــهم دو پرۆســهيه الى تــایك كــورد ،لــه اليــهیك تريشــهوە داتــاو نمونــهكان لــه ئێســتاى زمـ نـا� كۆمــه� كوردييــهوە وەرگـ يـراون ،كــه
نهخراونهتــه بــهر بــاس و لێكۆڵينــهوە.
توێژينهوەكــه لــه حــهوت پــار پێكهاتــوە ،پــارى يهكــهم بــاس لــه تيــۆرى كــردەى ناولێنــان ،پــارى دووەم بــاس لــه هــۆكارە ن
كا� ناولێنــان و ناولێنانــهوە
ڵ
لەســەر تــایك کــورد ،پــارى ســێيهم بــاس لــه كاريگهرييــه ن
كا� ناولێنــان و ناولێنانــهوە ،پــارى چــوارەم بــاس لــه ناولێنــان و ناولێنانــەوە لــە کۆمــە� کوردیــدا،
پــارى پێنجــهم بــاس لــه ناولێنــان لهنێــوان نــهوەی كــۆن و نوێــدا ،پــارى شهشــهم بــاس لــه ناولێنانــهوەو كورتكردنــهوە (بچوككردنــهوە)ی نــاو ،كۆتاپــار و
پــارى حهوتــهم بــاس لــه ناولێنانــهوە و تابــۆ دەكات.

)1تیۆرىكردهىناولێنان:

ـەکا� پێکهاتــەى ئــاوەز� مــرۆڤ ،هــهر بۆيــه مرۆڤــهكان بــۆ ناســینهوەی شــته ن
نــاو وەك پرۆســهیهیك كۆمه ڵ�یــه ت� یەکێکــە لــە کەتیگۆرییــە گرنگـ ن
كا�
ي
دەوروبــهر و جیاكردنهوەیــان لــه ســهرە ن
ـو� زمانــهوە ،پهنایــان بردوەتــه بــهر وێنەكـ ن
فربـ ن
تاكا� ژيـ نـا� مرۆڤایــه ت� و �
ـرد� شــتهكان ،پاشــان لــه قۆناغێــیك تــردا
ي
ناویــان لــه شــته ن
كا� دەوروبهریــان نــاوە ،بــۆ ئــهوەی بههــۆی ئــهو نــاوەوە شــتهكان بناســنهوەو جیایــان بكهنــهوە ،بــهو پێيــهش (نــاو و ناولێنــان �
ئامرێكــه
ي
ـاند� شــوناىس مرۆڤــهكان و بــه بهشــێك لــه كهلتــوری كۆمهڵــگاكان دادەنرێــت ،ئــهم دیاردەیــه لــه نێــوان ههمــو تاكــه ن
بــۆ ناسـ ن
كا� سهرانســهری جیهــان
و تهنانــهت لــهو كۆمهڵگایانــهی كــه بــه شــێوەیهیك زۆر ســهرەتا� ژیــان بهســهر دەبــهن ،بـ ن
ـو� ههبــووە و ههیه)(يونــس دانــش و عــى اكـ جـر قربـ نـا�،
ي
ـتەکا� ســەر ڕوى زەوى ناویانلێـ نـراوە ،هــەر لــە بابەتـ ن
ن
فریــیك و ي ن
ـەکا� رسوشــت و دیــاردەو شــتە ي ن
نافریکییەکانــەوە
 ،)87 :1396هــەر بۆیــە (هەمــو شـ
ن
ت
تــا دەگاتــە نــاوى تايبهتـ يـى مــرۆڤ ،كــه زاراوەى "ئەنرۆپۆنيــم"ى بــۆ بەکاردەهێرێت)(محمــد فــاروق عمــر .)161 :1990 ،بــهم پێيــه مــرۆڤ هــهر لــه
ن
ن
�
پرەوكــردوە ،بــهم شــێوە ههمــو شــتهكان لــه دەوروبــهرى مــرۆڤ
زووەوە نــاوى لــه شــتهكا� دەوروبــهرى خــۆى نــاوەو ناونــا� وەك پێويســتييهیك ژيــان ي ڕ
كا� هاوشـ نـا� خــۆى ،هــهر لــه بابەتـ ن
ناويــان لێـ نـراوەو پۆلێنكـراون بهمهبهسـ تـى جياكردنهوەيــان لهگــهڵ ڕەگــهزە ن
ـەکا� رسوشــت و دیــاردە و شــتە ي ن
فریــیك
ن
و ين
ناولێراوێــک دەوەســتێت ،بــهم
نافریکییەکانــەوە تــا دەگاتــە نــاوى مــرۆڤ ،هەروەهــا هــەر ناوێــک هێمایــە بــۆ شــتێک ،واتــه هــەر ناوێــک بەرامبــەر بــە
پێيــهش ((شــێوازی ناولێنــان بریتییــە لــەو تایبەتمەندییــەى کــە بەپشتبەسـ ت ن
ـ� بــەو تایبەتمەندییــه ،ئــەو نــاوە لــە جێگایــەک یــان کەســێک یــان شــتێکهوە

ت
دەنێــت ،لەوانەیــە ئــهو تایبەتمەندییــه حەقیــ� یــان نزیــک لــە حەقیقییــەوە بێت))(محەمــەد ڕەزا باتـ نـى ،)117 :2012 ،ئهمــهش دەمانگهيهنێــت بــهو
هركــردن و الوازو لهناوبـ ن
ـ� و به ي� ن
واتايــهى كــه (زمــان وەكــو سیســتهمێیك هێمــا� بــه گواســتنهوەی واتــا بــه دروســتكردن و پاراسـ ت ن
ـرد� پهیوەندییــهكان
ي
لهنێــوان مرۆڤــهكان خهریــك دەبێــت ،تهنانــهت الیـ ن نـر ( )1977پـ ي �ـى وایــه ،ئــهو واتایانــهی كــه لــه ڕێــگای زمانــهوە دەگوازرێنــهوە �
ىس دەســتهن :واتــای
ڵ
پهسـ نـى ،واتــای دەرخــهری ،واتــای كۆمه�یــه ت� .لــهم نێوەنــدەدا ناولێنــان وەكــو دیاردەیــهیك زمـ نـا� خــۆی بــه جۆرێــیك ئــهم واتایانــه دەگوازێتــهوە،
ههرچهنــدە لهوانهیــه لــه هــهر ناوێــك یهكێــك لــهم واتایانــه زیاتــر بهرجهســته بێــت ،یــان لــه هــهر ســهردەمێك یهكێــك لــه واتــاكان لهبهرتــر ن
دابرێــت و
كاڵرببێــت و قســهپێكهر نا� زمانێــك بــهرەو ههڵـ ژـر ن
ـاكا� تــر و الیهنــه ن
واتـ ن
كا� تــری نــاو ت
ارد� ئــهو ناوانــهی دەرخــهری ئــهو واتایهیــه ببات)(محمــد تـ تـ� طيــب
ج
و بتــول عـ يـى نـژاد.)23 :1382 ،
ت
ـاوەز� تاکــدا
ـد� ڕاســتەوخۆی بــە خــودى شــتەکانەوە نییــە ،تەنهــا ئاماژەیــە بــۆ ئــەو فۆرمــەى لــە ئـ
ي
هــەروەک پێشــر ئامــاژەى پێک ـراوە ،نــاو پەیوەنـ ي
هەیــە ،واتــه مــرۆڤ لــهو كۆمهڵــهی تیایــدا دەژی ،بــه ڕێككهوتــن نــاو بــۆ شــته ن
كا� دەوروبــەرى دادەنێــت ،ئــەو نــاوە کاتێــک هەڵگــرى نــرخ و بەهایــە،
ت
لەیەکرگەیشـ ت ن
ـ� لــە نێــوان بەکارهێنــەر نا� ناوەکــەدا ڕوبــدات .لـ ي�ـرەوە ئــەوە دەردەکەوێــت ،کــە مــرۆڤ وەک
کــە واتــا بگەیەنێــت ،بــۆ ئــەوەى کــردەی
ڵ
گرنگریــن چاالکییـ ن
ن
ت
یەکێــک لــە
ـیارەکا� خــۆی بهدەســتدەخات ،لــە دیارتریــن پرســیارەکانیش ناونـ نـا�
ـەکا� بـ يـر لــە دەوروبــەری دەکاتــەوەو وە�م بــۆ پرسـ
ن
ـداریکرد� بەرچــاو لــە پرۆســەى ناولێنانــدا دەبينێــت ،چونكــه ((بــه وشــه نــاو لــه شـ تـى كۆنكرێـ تـى و چهمــیك
کەرەســتەکان بــە وشــە ،واتــه وشــه بەشـ
اكى دەنرێــت ،ههڵچــون و پهســتبون و ئــرادە و ئــارەزوى مــرۆڤ و كهتيگۆرييــه گشـ ن
ئهبسـ تـر ت
ـتێكا� پهيوەندييــه ژيانێــكان دەردەبڕێت))(فــاروق عومــەر
ي
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ســدیق.)13 :2011 ،

ههروەهــا ((پرۆســەی ناونــان لــە زمانـ ن
ـەوا� فەلســەفیدا جێگــەى خــۆی بــۆ دیاريک ـراوەو بەگرنگییــەوە تەماشــاى ک ـراوە ،چونکــە ناونــان یەکێکــە
ن
�
لــە ڕێگــە گرنگــەکا� گواســتنەوەى بـ يـر بــۆ نــاو زمان))(هـ ي ژـرا کەمــال محەمــەد ،)26 :2017 ،هــهر ئهمــهش وايكــردوە ،لــه كۆنــهوە ئــهم پرۆســهيه

بخرێتــه بــهر بــاس و خواسـ تـى لێكۆڵهرانــهوە ،ســهرەتای ئــهم تیۆرییــهش دەگهڕێتــهوە بــۆ ســهردەیم (ئهفاتــۆن) ،كــه پـ ي �ـى وابــو ،هــهر وشــهیهك یــان
هێمایــهك لــه زمانــدا بهرانبــهر بــه شــتێكه لــه جیهـ نـا� دەرەوەدا (دەرەوەی زمــان) ،بۆيــه جیهـ نـا� بهســهر جیهـ نـا� رسوشــت (واقيــع) و جیهـ نـا� ئەودیــو

رسوشــت (خهیـ ڵـا�) دابهشــكردبو ،بــۆ نمونــه ئێمــه لــه جیهـ نـا� رسوشــتدا ئاژەڵێــك یــان تهنێكمــان ههیــه ،هێمايــهیك يــان ناوێــیك بــۆ دادەنێـ ي ن
ـ� ،بــۆ
ئــهوەی بیناســینهوەو لــه شــتێیك تــر جیايبكهینــهوە ،كهواتــه بــهڕای ئهفاتــۆن ههمــو وشــهیهك لــه بهرانبــهر خۆیــدا تهنێــك داگـ يـردەكات ،كــه لــه جیهـ نـا�
ڵ
داگرنهكــردوە ،وەك نــاوی
رسوشــتدایه ،بــه�م لــه زمانــدا چهندیــن ناومــان ههیــه ،كــه لــه رسوشــتدا هیــچ تهنێــیك بهرانبــهر نییــه و هیــچ قهبارەیــهیك ي
ڵ
واتـ يـا� و چهندیــن چهمــك و ئاوەڵنــاو و ....تــد ،وەك (برایــه ت� ،ئــازادی ،بههـ ي� نـر.... ،تــد) ،بــه�م (دى سۆسـ ي�ـر)ش ســهبارەت بــه هێمــای زمـ نـا� دەڵێــت:
گ
ت
ـد�
(هێمــا دو ديــوى ههیــه (فــۆرم و واتــا) ،فــۆرم زانینێــیك دەرونيیــه بــۆ وشــهیهیك دەنــیك ،واتــاش وێنهیــهیك دەنگییــه بــه فــۆرم بهســراوەتهوە ،پهيوەنـ ي
نێوانيــان لهخۆوەيــه و كۆمــهڵ لهســهری ڕێككهوتــون.
ڵ
ســەبارەت بــە پهیوەنــد� نــاو و ناولێـ نـراو بروبۆچـ ن
ـو� زۆر خراوەتــەڕو ،بــەوە گەیشــتون ،كــه پەیوەنــدی لــە نێــوان نــاو و ناولێـ نـراودا نییــە ،بــە�م
ي
ي
ن
ن
ئــەوەى مەبەسـ تـى لێکۆڵینەوەکەیــە نــاوە تایبەتییەکانــە ،کــە بهههمــان شــێوە لــه نــاوەكا� مرۆڤیشــدا بهديدەكرێــت ،نهبــو� پهیوەنــدی لــه نێــوان نــاو
ن
ن
ـاوەکا� (/جــوان/ ،/زیــرەک/ ،/هێمــن/ ،/قارەمــان/ ،/ڕوخــۆش.... ،/تــد)ه ،مــهرج
و ناولێــراو لــه نــاوی مرۆڤیشــدا بهرچاودەكهوێــت ،بــۆ نمونــه :نـ
نییــه ،ئــەو کەســەى ئــەو ناوانەیــان لێـ نـراوە ،هەڵگــری ســیفات و واتــای ناوەکــە بــن ،واتــە مــەرج نییــە/ ،جــوان /بــن/ ،زیــرەک /بــن ،یــان /هێمــن /بــن،
كهواتــه ئــهو ناوانــه هــهروەك لــه ســهرەتاوە باســمانكردن ،تهنهــا (ئاماژەیــه بــۆ ئــهو كهســه یــان ئــهو شــتهو بــۆ جیاكردنهوەیــان لــه كهســهكان یــان شــته ن
كا�
تــر)(.)2007:48,john M.anderson
ڵ
ن
لـ �ـرەدا بــۆ دەوڵەمەندکـ ن
اوەکا� زمــان ،چونکــە
ـر� باســەکە ،توێژینەوەکــە ســەرنجتان ڕادەکێشــێت ســەبارەت بــە ڕۆ� ئیدیۆمــەکان و فرێــزە قايمکـر
ي
ئیدیۆمــەکان وەکــو کەرەســتەیەیك فەرهەنـ گـیك مامەڵەیــان لەگەڵــدا دەکرێــت و دەچنــە فەرهەنگــەوە ،ســەرەڕاى ئــەوەش بەمەبەسـ تـى گەیانـ ن
ـد�
واتایــەیك دیاریکـراو ،دەربڕاوێــک بەرانبــەر بــە کەســێک دەردەبڕێــت ،بەواتــای ئــەوەى توانــاى ناونـ نـا� کــەس یــان حاڵـ ت
ـە� هەیــە ،لــە زمانــدا بەهــۆی ئــەم
دەربـڕاوەوە دەتوانرێــت کەســێیك دیاریکـراو بنارسێتــەوە یــان لــە کۆمەڵــدا جیابکرێتــەوە ،بــۆ نمونــە (/کەلــەڕەق/ ،/قســەزل/ ،/دەمــەوەر/ ،/دڵپیــس/ ،/
چاوقایــم/ ،/ماسـ پ
ـتاو�... ،/تــد) ،هەروەهــا ((فرێــزى قایمکـراو وەک یەکێــک لــەو گەنجینــە پــڕ بەهــاو چــاالک و لەبــن نەهاتــووەى كــه لهنــاو کەرەســە
سینتاکســییە پێشـ تـر ئامادەکراوەکانــدا ،مــرۆڤ بەبــەردەوایم بەرههميــان دەهێنینــەوەو تــا ئەمــڕۆش لــە پرۆســەى ناونانــدا پەنــاى بــۆ دەبــات و ههميشــه

گ
بهســهر زارى خهڵكــهوەن و فهرههنــیك زمــان دەوڵهمهنددەكــهن و گرفـ تـى ناونـ نـا� كهرەســهو کەموکورتـ يـى فەرهەنــگ چارەســهردەكهن ،بــۆ نمونــە
ڵ
ڵ
(ســا� گرانییەکــە ،بینــاى بەریدەکــە ،ســا� ڕوســەکە... ،تد)(هـ ي� ژـرا کەمــال محەمــەد.)105 :2017 ،

ف
كا�ناولێنانوناولێنانهوهلەسەرتاىککورد:
)2هۆكاره

ـتەکا� دەوروبەرمــان دەبێــت ،بەتایبـ ت
ن
�تروانینـ ن
ـە�
ـەکا� کۆمــەڵ و دەوروبــەر بــە شــێوەیەیك گشـ تـى کاریگەرییــان لەســەر ناولێنــان و ناولێنانــهوەى شـ
يڕ
ڵ
لەســەر نــاوى تــاک زۆر بـ ن
ـەڕو� ڕەنگدەداتــەوە ،بۆيــه ناولێنــان دياردەيــهیك كۆمه�يهتييــهو ((بەشــێیك ســەرەکییە لــە زمانــدا ،ههروەهــا زمانیــش

ن
ن
�
تروانینــەکا� کۆمەڵــەو يبروبۆچونــەکا� کۆمــەڵ تيايــدا ڕەنگدەداتەوە))(هێمــن عەبدولحەمیــد شــەمس ،)130 :2006 ،لەبــەر ئەمەشــە
ئاوێنــەى ي ڕ
ن
ن
ـگاوەکا� دواتــری
ـتەکا� دەوروبــەرى دەنێــت ،وەک لــە هەنـ
هــهر نهتهوەيــهك يــان كۆمهڵگايــهك لــه دونيــادا بهپـ ي �ـى دەوروبــهرو ژينگهكــهى نــاو لــه شـ
لێکۆڵینەوەکــەدا بــە نمونــەوە ئامــاژە بــە هەندێــک لــەو هــۆکارە دیارانــەى کۆمەڵــگا کـراوە ،کــە کاریگەرییــەیك ئاشــکراو دیاریــان لەســەر تــایك کــورد هەیــە
ڵ
ژ ن
(بروبــاوەڕی ئايـ نـى ،رسوشـ تـى ،ههسـ تـى نهتهوایــه ت� ،ســیاىس ،كشــتوكا�،
بــۆ هەڵـ جـرارد� نــاوەكان ،ئهمهیــش دەگهڕێتــهوە بــۆ چهنــد هۆكارێــك لهوانــه :ي
ن
ـگاوەکا� دواتــر بــاس لــە هــەر یەکێــک لــەو هۆكارانــه بکرێــت و نمونــەى ناوەکانیــش بــە وێنــەوە بخەینــەڕو ،كــه
کهلتــورى.... ،تــد) .هەوڵــدراوە لــە هەنـ
چــۆن ڕۆڵيــان لــه كــردەى ناولێنــان و بهتايبــه ت� ناولێنانــهوە لــه ژيـ نـا� كۆمهڵــگاى كورديــدا ههيــه ،كــه ئهمانــهن:
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ئايــن يهكێكــه لــهو هــۆكارە گرنگانــهى پرۆســهى ناولێنــان و ناولێنانــهوە لــه زۆربــهى نهتــهوە ن
كا� دونيــادا ،نــهوە لهپــاش نــهوە دەگهڕێنــهوە بــۆ

يبروبــاوەڕى ئايـ نـى و شــوێنكهوتن و ههڵگرتـ نـى نــاوە ئاينييــهكان بهمهبهسـ تـى زيندوێـ تـى و پاراسـ ن
ـتى شــوناىس ئايـ نـى و پـ يـرۆزى ئاينهكهيــه ،هــهر لهبــهر
ن
ـەر� ڕاســتەوخۆیان
ئهوەشــه ((ئایــن وەک پێکهاتەیــەیك کهلتــوری لەنــاو هــەرکۆمەڵێــیك دیاریکـراودا پێگەیــەیك بەرچــاوى هەیــە ،بەهــاو ڕێســاکا� کاریگـ ي
ن
ن
ۆز�
ـەر� پـ يـر ي
لەســەر دەربـڕاوە زمانييــهكا� تاکــەکا� ئــەو کۆمەڵەيــه هەیە))(پێشــکەوت مەجیــد محەمــەد ،)48 :2013 ،هــەر نەتەوەیەکيــش کاریگـ ي
ن
جیاجیاکا� ژیان بەدەر نییە ،ناونانیش وەک هەر یەکێک لەو الیەنانە
کاریگەر� ئاین لەســەر گشــت الیەنە
ئاینێیك لەســەرەو هیچ نەتەوەیەک لە
ي
ڵ
ڵ
ـەر� لەســەر کــورد هەیــە ،ئایـ نـى ئیســامە ،بــە�م پێــش ب�وبونــەوەى ئایـ نـى ئیســام وەک
ـەر� ئایــن بــەدەر نییــە ،ئــەو ئاینــەى زۆرتریــن کاریگـ ي
لــە کاریگـ ي
ڤ
هــەر نهتهوەيــهیك تــر نــاوی تایبەتیمــان هەبــووە و دەتوانرێــت بوترێــت پێویسـ يـتى ژیـ نـا� ســاکارترین مــرۆ� کۆنیــش بــووە ،چونکــە ئەنــدام لــە هەمــو کات
و کۆمەڵگایەکــدا دەبێــت نــاوى تایبەتـ يـى خــۆی هەبێــت ،تاوەکــو لــە ئەندامـ نـا� تــر جودابکرێتــەوە.
ئێمــەى کــورد ســەرچاوەى نورساومــان بــە زمـ نـا� کــوردی بــۆ نەماوەتــەوە ،کــە مـ ي� ژـروی ڵب�وبونەوەکــەى پێــش ئایـ نـى ئیســام بێــت ،بۆیــە ناتوانـ ي ن
ـ�
دەســت بخەینــە ســەر جــۆرو چەشـ نـى نــاوى مــرۆڤ لــە زمـ نـا� کــوردی لــەو ســەردەمەدا ،لهگــهڵ ئهوەشــدا نــاوە ئاينييــه ن
كا� پێشــوتر لــه ئێســتاى
زمانهكهمانــدا بهكاردە ن
هێرێنــهوە وەك (مـ نـا� ،زەردەشــت ،ئاڤێســتا ،يهلســنا ،فريشــته ،مهناســه ،يوســف ،زوليخــا ،نــوح ،يهعقــوب.... ،تــد)،
ڵ
ڵ
ي� ن
بەهرمــان لهگــهڵ
بــه�م لەگــهڵ ب�وبونــەوەى ئایـ نـى ئیســامدا ،زۆرينــهى خەڵــیك بڕوایــان بــەم ئاینــە هێنــاوە ،واتــه ئێمــهى كــورد پهيوەندييــهیك
كا� ئــهدەب و ياســادانان و بــوارە ن
ئايـ نـى ئيســامدا ههيــه ،تەنانــەت لــه بۆنــهو بــوارە كۆمه ڵ�يهتييــهكان و وێــردە ئاينييــهكان و بــوارە ن
كا� تــرى ژيانــدا
ڕەنگيداوەتــهوە ،يهكێــك لــهو اليهنــه گرنگانــهش بهئاشــکرا ئــەم کاریگەرییــەى پێــوە دیاربێــت ،كــردەى بەکارهێنانــەوەى نــاوە ئاينييــه ن
كا� ئايـ نـى ئيســامه،

گ
ڤ
ئهگــهر ((تهماشــای فهرههنــیك نــاوی تایبهتـ يـى مــرۆ� كۆمهڵــگای كــوردی بكهیــن ،هــهر لــه كۆنــهوە تائێســتاش بهردەوامــه ،كــه ژمارەيــهیك بێپايــان لــه
نــاوە ئاینییــهكان و بهتایبــه ت� نــاوە ن
كا� خــودای گــهورەو پێغهمبــهران و ئهســحابهكان و شــوێنكهوتووەكانیان لــه پرۆســهی ناولێنانــدا بهكارهێناوەتــەوە،
جرایــل ،عبدالرحمــن،
ئهمــهش بــۆ بهرزڕاگرتـ نـى پـ يـرۆزی ئــهو ناوانــه دەگهڕێتــهوە ،وەك (محمــد ،احمــد ،ابراهیــم ،یوســف ،میكایــل ،اســماعیل ،ج
عبــدهللا ،عبدالخالــق ،صــادق ،عبدالســتار ،فاطمــه ،عائيشــه ،اســماء ،خديجــه ،مريــم... ،تد))(ئومێــد بــرزان بــرزو.)108 :2013 ،
گ
ههڵبــهت باوەڕهێنــان بــە يبروبــاوەڕى ئايـ نـى ئیســام کۆمەڵێــک نــاوی زۆری هێناوەتــه نێــو فهرههنــیك کــوردەوە ،هەندێکیــان ئــەو ناوانــەن کــە
ڵ
ســەحابە لەگــەڵ فەتــ� ئیســامدا هێناویانــن ،بــە�م ئەوانــەى لەنــاو عەرەبــدا نــاوی پێــش ئیســام بــون ،الى کــورد کەمــن ،تەنهــا ئــەو ناوانــە هاتــون،
ڵ
ـە�م باشـ تـرین نــاو ئــەو ناوانــەن کــە واتــاى بەنــدە� خــودا دەبەخشــن و بــاىس ســوپاس و سـ ژ
کــە لــە فەرمــودەى پێغەمبــەرەوە وەرگـ يـراون ،بـ
ـتای�
ي
خودایــان تێدایــە ،هــهروەك پێغهمبــهر (د.خ) دەفهرمێــت ((خـ يـر االســماء مــا عبــد وحمــد)) واتــه (باشـ تـرين نــاوەكان ئــهو ناوانــهن ،كــه واتــاى بهنــدەى
خــودا و ســهناو سـ ژ
ـتاي� خودايــان تيادايــه) .ههروەهــا ناونـ نـا� منــاڵ لــه يبركردنــهوە و تێگهیشـ ن
ـتى دایــك و بــاوك و دەوروبــهرەوە ســهرچاوەدەگرێت،
نــاو ناســنامهی كهســیهتییه بــۆ خاوەنهكــهی ،لــهو كاتــهوە ئــهو نــاوەی لێدەنرێــت ،بــهو نــاوە بانگدەكرێــت و دەنارسێتــهوە ،لهبــهر ئــهوە پێویســته دایــك
ڵرێــرن بــۆ مناڵهكانیــان واتایــهیك جـ ن
و بــاوك ناوێــك هه ج ژ
ـوا� ههبێــت ،چونكــه دایــك و بــاوك بهرپرســیاری یهكهمــه لهســهر ناونـ نـا� مناڵهكــهی ،هــهروەك
ن
پێغهمبــهر محمــد (د.خ) دەفهرمێــت( :مــن الحــق الولــدي الوالــد أن يحســن اســمه) ،واتــه( :منــداڵ مــا� بهســهر دایــك و باوكــهوە ههیــه ،كــه ناوێــیك
بـ ژ
ـاىس لێبنێــت ،واتــه ههڵگــری واتایــهیك جــوان و گونجاوبێــت).

ژ ن
ت
ـەر� نەتــەوەى
ـەر� ئایندایــە ســەبارەت بــە هەڵـ جـرارد� نــاوەکان ،کەمــر کاریگـ ي
ســەرەڕای ئــەوەى باســکرا ،نەتــەوەى کــورد هێنــدەى لەژێــر کاریگـ ي
ڵ
عــەرە� لەســەرە ،واتــە کاتێــک ئــەو ناوانــەى لــە نمونـ ن
ـەکا� ســەرەوەدا هاتــون ،هەرچەنــدە عەرەبـ ي ن
ـ� ،بــە�م يپرۆزییەکەیــان بــۆ ئاینەکــە دەگەڕێتــەوە،
ج
ڵ
ـ� ،بــە�م ئــەو ناوانــەى عەرەبـ ي ن
واتــە وەک کــورد دەڵێــت نــاوى ئاينيـ ي ن
ـ� و هیــچ يپرۆزییەکیــان نییــە و پەیوەندییــان بــە ئایـ نـى ئیســامەوە نییــە ،بــۆ نمونــە

ن
ـاوەکا� (غيــاث ،ثامــر ،جــاد ،وائــل ،يــارس... ،تــد) ،زۆر دەگمەنــە لەنــاو کــورددا ئــەو ناوانــە بەکاربـ ن
ـهێرێتــەوە ،ئــهم دیاردەیــهش هــهر نهتــهوەی كــوردی
نـ
نهگرتوەتــهوە ،زۆربــهی نهتــهوە موســوڵمانه ن
كا� تریــش كــهم تــا زۆر نــاوی ئاينيــان لــه مناڵهكانیــان نــاوە ،ههندێــك دایــك و بــاوك نــاوی عــهرە ج�
ههڵدەبژێــرن بــۆ منداڵهكانیــان ،كــه خۆشــیان لــه واتــای ناوەكــه تێناگــهن ،تهنهــا لهبــهر ئــهوەی نــاوی خهلیفهیــهك یــان ئهســحابهیهك یــان كهســێیك
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نــاودار بــووە لــه ئیســامدا ،وەك شــتێیك پـ يـرۆز ســهیردەكرێت ،وەك (عهىل/واتــای بــهرزی ئهگهیهنێــت ،عومــهر ،عوســمان ،ابوبكــر ،زیــد ،حــارس/
واتــای جوتیــاری و كۆشــش و ههوڵــدان ئهگهیهنێــت... ،تــد) ،یــان ههندێــیك تــر لــه (قورئــان)هوە نــاو بــۆ منداڵهكانیــان ئهدۆزنــهوە ،وەك نــاوە ن
كا�
(هــدی ،نــورا ،حوســنا ،احســان ،ڕەيــان... ،تــد) ،هەروەهــا مــهرج نييــه ،نــاوەڕۆیك ناوەکــە لەگــەڵ ڕەفتــارى کەســەکەدا بگونجێــت ،واتــه ڕەفتــاری
ڵ
كهســهكه تــهواو پێچهوانــهی ناوەكهیــه ت� ،كــه لێیـ نـراوە ،بــۆ نمونــه خەڵــک ههیــه ،نــاوی (احســان)ه ،بــه�م کەســێیك چاکــەکار نییــە ،واتــه ههڵگــری
ـد� نێــوان نــاوو ناولێـ نـراو ک ـراوەو نمونــەى
واتــای ئــهو نــاوە نییــه ،کــە ئەمــە بــۆ نــاوى کوردیــش هــەر ڕاســتە ،هــەروەک لــە ســەرەوە بــاس لــە پەیوەنـ ي
پێویســت خراوەتــەڕو .دیــارە جگــه لــه نــاوی ئاينــى عــهرە� چهندەهــا نــاوی تريــش ،كــه لــه زمانــه ن
كا� ئینگلـ ي نـری و فــارىس و تــوریك و ...تــد ،وەرگـ يـراون و
ي
ج
ڵ
ـدا� كــورد ن ـراون ،وەك (دانیــاڵ ،میه ـران ،شــادمهر ،ئیبــۆ ،لـ ي نـرا ،ڕۆزا ،كارینــا... ،تــد).
لــه منـ

)2-2هه ت
س�نهتهوایه ت�:

ت
ههسـ تـى نهتهوايــه ت� وەك يهكێــك لــهو هۆكارانــه كاريگهرييــهیك زۆرى لهســهر كــردەى ناولێنــان ههيــهو بــهزە� لــه ناولێنانــهوەدا ڕەنگيداوەتــهوە،
ت
ن
ـەوە�
بهتايبــه� لــهو نهتــهوەو كۆمهڵگايانــهى كــه لهبــهردەم ههڕەشــهى دەرەكيــدان ،نەتــەوەى کورديــش وەک بەشــێک لــە پاراســتى ناســنامەى نەتـ ي
جژ
هەڵرێرێــت ،مــۆریك کوردانــەى پێــوە دیاربێــت ،وەک دەربڕیـ نـى هەسـ تـى نەتەوایەتـ يـى خــۆی،
خــۆی هەوڵیــداوە ،وەک هــەر نەتەوەیــەیك تــر ناوێــک

ت
ن
ت
داگرکــەر نا� کــورد
کــورد هــهر لــه كۆنــهوە ههسـ تـى نهتهوایــه� لــهال ههبــووە ،ئهمــهش لــه ناونــا� منداڵهكانیانــدا ڕەنگیداوەتــهوە ،چونکــە سیاســە� ي
ڵ
ڵ
ـەو� لەناوبـ ن
ـە�م لەبەرئــەوەى هەسـ تـى نەتەوایـ ت
ـە� و ڕو� خۆڕاگــری و بەرگــری لــە پاراسـ ن
ـرد� کــوردو زمـ نـا� کوردیــدا بــون ،بـ
هەمیشــە لــە هـ
ـتى
ـ� ،بەڵگــەى ســەرەکى ئــەم قارەمـ نـا� و ئازایـ ت
ي� ن
بەهربــووە ،نەیانتوانیــوە ،ئــەوەى مەبەســتیان بــووە بەدەسـ تـى بهێـ ن ن
ـە� و
کهلتــورو زمـ نـا� کوردیــدا هێنــدە
ي
ملنەدانــەى نەتــەوەى کــورد بــۆ دوژمنـ نـا� خــاک و گــەل و نیشــتمانە يپرۆزەکەمــان ،ئــەو نــاوە تایبەتییانەیــە کــە لــە دژوارتریــن بــاری ژیانــدا کۆرپەکانیــان
بەنــاوى چیــاو رسوشـ تـى جـ ن
ـوا� کوردســتانەوە ناونــاوە ،بــۆ نمونــە (هندرێــن ،سـ ي ن
ـەف� ،شـ نـروێ ،ڕوبــار ،چیــا ،فێنــك ،ههورامــان ،تاڤگــه ،ســنهوبهر،
ڵ
ن
كا� ،ماردیــن ،كوردســتان ،بۆتــان ،بابــان ،ئامــهد ،كۆبـ ن �
ـا�... ،تــد) ،هەروەهــا (ئــەو بارودۆخــە کۆمە�یەتییــەى بەســەر نەتــەوەى کــورددا هاتــوە ،کــە
ڕاســتییەیك تــاڵ و پــڕ لــە کارەســات و مەینـ ت
ـە� و نائومێــدی بــووەو زامێــیك ســاڕێژنەبووەو هەرگـ ي نـر لەبـ يـری نەتــەوەى کــورد ناچێتــەوە ،بۆیــە زۆربــەى

ڵ
منــدا� ن� کــورد بەنــاوى ئــەو دیاردانــەوە ناونـراون ،بــۆ نمونــە (ئــاوارە ،کۆچــەر ،نامــۆ ،بێــوار ،فرمێســك ،بێانــه... ،تــد) ،لــە هەمــان کاتــدا هیوانەبـڕاوی
ن
ـاوەکا� (ئــازاد ،ئومێــد ،ژیــان ،هیــوا ،ژيــن،
نەتــەوەى کــوردو بەرگەگرتـ نـى ئــەو ئــازارو مەینەتيیانــەو ئومێدبــون بەئــازادی و ســەربەخۆی وایکــردوە ،نـ
جژ
هەڵرێرن)(ڕێژنــه اســماعیل عهزیــز.)68 :2008 ،
...تــد) بــۆ نــاوى منداڵەکانیــان

)3-2هۆكارىسـیاسـی:

ن
ر� لهســهر يبركردنــهوەو دونيابيـ نـى و ههسـ تـى مرۆڤــهكان نوانــدوە ،بێگومــان لــهم
سياســهتيش بهشــێكه لــه ژيــا� ڕۆژانــهى خهڵــك و كاريگــه ي
ڵ ت
ن
ـەر� زۆرى لەســەر يبرکردنــەوەو دونیابینـ يـى
پرۆسهيهشــدا بــهڕو� ڕەنگيداوەتــهوە ،بۆيــه سیاســەت وەک هــەر هۆكارێــیك تــری کۆمە�یــە� کاریگـ ي
ن
ت
ن
�
ين
ـەربەخۆ� لەنــاو گــەىل
ـیۆنالریم و سـ
ـگری و بـ يـری ناسـ
ي
تاکــەکا� کۆمەڵــگاى كــوردى هەبــووە ،بهتايبــه� ((لەگــەڵ ســەرهەڵدا� بزوتنــەوەى شۆڕشـ ي ڕ
کــورددا ،ههنــدێ نــاوى تــر ســهريانههڵداوە ،وەك :ئــازاد ،ئاســۆ ،ئــاوات ،بهختيــار... ،تد))(هێمــن عەبدولحەمیــد شــەمس ،)132 :2006 ،كهواتــه
ن
ـەر� لەســەر بـ يـرو دڵ و هەســت و ژیـ نـا� کــورد دانــاوە ،ئەمــەش وایکــردوە ،کۆمەڵێــک
ههژمــو� ســیاىس یەکێکــە لــەو کایــە گرنگانــەى زۆرتریــن کاریگـ ي
ڤ
ـو� سیاســیدا بێتــە ئــاراوەو لەگــەڵ پەیدابـ ن
نــاوى نــوێ لەژێــر هەژمـ ن
ـو� پــارت و الیەنــە سیاســییەکاندا کاریگەرییــان بەســەر نوخبەیــەک لــە مــرۆ�
ن
ـەوەکا� داهاتــو دەنرێنــەوە ،بــۆ نمونــە (جــەالل ،مهســعود،
کــوردەوە هەبێــت ،زۆربــەى نــاوى ئــەو کەســایەتییانەى کــە دەرکەوتــون ،دوبــارە لــە نـ
ر� لهســهر شــتومهك و
نهوشـ يـروان ،كــۆرسەت ،بــارزان ،هـ ي�ـرۆ،
ي
نێچرڤــان ،مــ�ور ،قوبــاد ،پاڤێــڵ.... ،تــد) ،تهنانــهت ئــهم جــۆرە ناولێنانهوەيــه كاريگــه ي
ڵ
كا� ن
كا� وەك (قومــاش ،مۆبايــل... ،تــد) ههيــه و هــهر بهنــاوى ئــهو ســهركردانهوە ناويــان ن
لێراوەتــهوە ،بڕوانــه وێنــهى (:)1
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ههروەهــا ناولێنانــهوەی منــداڵ بەنــاوى ســهركردە سياســيیه كــوردەكان دەگهڕێتــهوە بــۆ الیــه ن� ســیاىس ،واتــه دایــك یــان بــاوك یــان كهســێیك نزیــیك
ئــهو مناڵــه الیهنگــری حزبێــیك ســیاىس بێــت ،نــاوی ســهركردەو كهســه دیــارە ن
كا� ئــهو حزبــه لــه مناڵهكــهى دەنێــت ،ئهمــهش دياردەيــهیك بهرفراوانــه

لهنێــو كۆمــه ڵ� كورديــدا ،يــان ناونـ نـا� منداڵهكــهى بهنــاوى حزبێــیك سياســييهوە ،وەك (يهكێـ تـى ،پـ ت
ـار� ،گــۆڕان ،گهريــا ،زەحمهتكێشــان ،كۆمــهڵ،
...تــد) ،ئهمــهش زۆرجــار دەگهڕێتــهوە بــۆ كاریگەربــون و خۆشهویســتیيهیك لــه ڕادەبــهدەری کەســەکە بــۆ ئــهو ســهركردە و ئــهو حزبــه ،بڕوانــە وێنــەى

()2ووێن ـهى(:)3
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وێنەى ()3

)4-2هۆكارىئەده�وهونهرى:
ب

دیــارە ،ئەدەبیاتیــش یەکێکــە لــەو کایــە گرنگانــەى بــەزۆر شــێوەو لــە زۆر ئاســتدا کاری کردوەتــە ســەر ناولێنــان لەنێــو نەتــەوەى کــورددا ،چ لــە ئاسـ تـى

ـاعران و ئەدیبــەکان خۆیانــەوە بێــت ،بــۆ نمونــە (هــەژار ،هێمــن ،زێــوەر،
نــاوى کتێــب و چـ يـرۆک و ڕۆمــان و شــیعرەوە بێــت ،یــان نــاوى نوســەران و شـ ي
گــۆران ،نــاىل ،ســالم ،شـ �ـركۆ ،مهولــهوى ،مهحــوى... ،تــد) ،هەروەهــا ئــەم ناوانــە تەنهــا بــۆ نــاوى تایبـ ت
ن
بەکارناهێرێنــەوە ،بەڵکــو نــاوى زۆربــەى
ـە�
ي
ڵ
خوێندنگە و شوێنە گشتییەکان و جادە و گەڕەک و کۆ� ن
نەکا� کوردستان بەناوى ئەوانەوە ناویان ن
لێراوەتهوە ،بۆ نمونە (دواناوەندی ئەحمەدی
خـ نـا� ،قوتابخانــەى نــاىل ،قوتابخانــەى مەولــەوى ،جــادەى گــۆران ،شــهقایم ســالم... ،تــد) ،يــان ((دوای ڵب�وبونــهوەى ڕۆمـ نـا� (“دواهەمـ ي ن
ـ� هەنــارى

ـەر� داســتانە کوردییــەکان بەهەمــان شــێوە ،زۆر کــەس
دونیــا”ى بەختیــار عــەىل) هەندێــک منــداڵ ناون ـران (ســەریاس))و ...تــد ،هەروەهــا کاریگـ ي
نــاوى منداڵەکانیــان بەنــاوى ئــەو کەســایەتییانەوە ناونراونهتــهوە ،بــۆ نمونــە (مــەم ،زیــن ،خــەج ،ســیامەند ،شـ يـرین ،فەرهــاد... ،تد))(ڕێژنــە ئیســماعیل
ن
ـاعرە گــەورەى
ـیعرەکا� (ئەحمــەد هــەردی)دا و خۆشەویسـ تـى و گـ
ـەر� شـ
ـەورە� پێگــەی ئــەو شـ ي
ي
عەزیــز ،)74 :2008 ،یــان بــۆ نمونــە لەژێــر کاریگـ ي
ن
ـتەکا� ڕێبــازى ڕۆمانسـ ي نـرم لــە ئەدەبیـ تـا� کوردیــدا ،چهنديــن نــاوى کــوڕو بــاوك بهنــاوى (ئەحمــەد)و بهنــاوى (هــەردی)
کــورد ،کــە یەكێکــە لەســەر دەسـ
ـاعرو هونهرمهنــدەوە ناونراونهتــهوە ،بڕوانــە وێنــەى (:)4
يــهوە يــان شـ ي

وێنەى()4

ڵ
ن
ن
دونیابیى و يبرکردنەوەیان
کاریگەر� لەسەر
تاکەکا� كۆمهڵهوە ههيه ت�،
ههروەها بههۆى ئەو پێگەو بەها کۆمە�یەتییانەى کۆمەڵ كه بەسهر
ي
ن
ـتەکا� دەوروبــەردا ههيــه ،بــۆ نمونــه (ماتــۆڕى �
ىس تايــه) بــه (كهريــم كابــان) يــان ئوتومبێــى (تۆیۆتــا الندكــرۆزەر) بــه
لــە پرۆســهى ناولێنانــهوەى شـ
(وەنهوشــه) يــان ...تــد ناويــان لێناوەتــهوە ،لهگــهڵ ئهوەشــدا لــه جيهـ نـا� ئهدەبياتيشــدا ڕەنگيداوەتــهوە ،بڕوانــە وێنــەى ژمــارە (:)5
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)5-2هۆكارىکهلتورى:

ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� خـ ن
هــەر کۆمەڵگایــەیك مرۆڤایـ ت
ـە� و کهلتورییــە ،کــە بەرهــەیم کەڵەکەبــوى نــەوە لــەدواى
ـاوە� کۆمەڵێــک خــوو نەریــت و بەهــای
نــەوەى کۆمەڵگایــەو لــە ڕێگــەى ئــەم بەهایانــەوە تاکـ ن
ـەکا� کۆمــەڵ بــە شــێوەیەیك شــیاو بــۆ بەکارهێنـ نـا� زمــان ئاراســتەدەکرێن ،بۆیــە ناولێنانیــش

ڵ
ـتەکا� دەوروبــەر لەالیــەن تاکـ ن
ن
ن
بەکاردەهێرێــت،
ـەکا� ئــەو کۆمەڵــەوە
یەکێکــە لــەو بابەتــە کۆمە�یەتییانــە ،كــه لــە زمانــدا بــۆ ناولێنــان و ناســینەوەى شـ
ڵ
�
نن
ـەر� کهلتــوری کۆمەڵگاکەیــە لەســەر
کــە ڕێککەوتــون ،ناوەکــە بەرانبــەر بــە چ کەرەســتەیەک بەکاردەهێــ� ،بــە�م ئــەوەى لـ يـرەدا مهبهســته ،کاریگـ ي
ن
ن
ن
جژ
نەتەوەکا� تری جیهان لە ڕوى کهلتورییەوە
ناولێراوەكه ،بۆ نمونه (نەتەوەى کوردیش وەکو زۆربەى
بەکارهێنا� ناوەکە بەرانبەر بە
هەڵراردن و

ن
ـاوەکا� پۆلێنکــردوە بەســەر ڕەگــەزی نـ ي�ـرو مێــدا ،واتــە کۆمەڵــە ناوێــک هــەن ،تایبەتــن بــە ڕەگــەزی نـ ي�ـروکۆمەڵــە ناوێــیك تریــش تایبەتــن بــە ڕەگــەزی �
نـ
یم،
ڵ
هەروەهــا هەندێــک ناویــش هــەن ،دوالیەنــە و ئاســیاییە بــۆ هــەرکام لــەو ڕەگەزانــە بەکاربـ ي� ن
ـ� ،بــە شــێوەیەیك گشـ تـى ئــەو ناوانــەى ئامــاژەن بــۆ دەســە�ت
و توندوتـ ي ژـری و ڕەمزێکــن بــۆ هـ ي� نـرو وزەیــەیك عەقڵـ يـى گــەورە ،وەک (قارەمــان ،شـ ي�ـرکۆ ،چــاالک ،زیــرەک ،بەهـ ي� نـر ،پاڵــەوان ،توانــا... ،تــد) ،لەبەرئــەوەى

ن
بەکارناهێرێــن ،بەپـ ي �ـى کهلتــوری ئێمــە کــە کوردیــن و میللەتێکـ ي ن
هێمــاى هـ ي� نـری جەســتەییان تێدایــە بــۆ ناولێنـ نـا� ڕەگــەزی �
ـ� ،هەمیشــە ڕەگــەزی نـ ي�ـر
یم
ڵ
ـەورە�
پلــەى با�یــان گرتــوە لــە کۆمەڵــگادا ،ئەمــەش ڕەنگدانــەوەى لەســەر هەسـ تـى تــایك کــورد هەبــووەو لــە واتــای نــاوە بەهـ ي� نـرو توندەکانــدا هەســت بەگـ
ي
ڵ
ـە�ت دەکــەن ،لــە بەرانبەریشــدا نــاوی ڕەگــەزی مێینــە نــاوى نەرمونیــان و شتەناســک و جوانـ ن
و هـ ي� نـر و دەسـ
ـەکا� رسوشــتیان بــۆ هەڵدەبژێردرێــت،
ڵ
وەک (گــە� ،تریفــە ،جــوان ،وەنەوشــە ،پــەری ،ي�نرگــس ،شــەونم ،شــنە... ،تد)(ڕێژنــە ئیســماعیل عەزیــز.)77 :2008 ،
ـەر� کهلتــور لەســەر ناولێنانــەوەى شــتەکان ،ئاشــکرایە پرۆســهى ناولێنــان وەک هــەر بابەتێــیك تــر
هــەر ســەبارەت بــە هــۆكارى کهلتــورى و کاریگـ ي
بــهدەر نییــە لــە کاریگــەر� کهلتــوری نهتــهوە ن
كا� در �
اوىس ،بــۆ نمونــە لــە کهلتــوری نەتــەوەى عەرەبیــدا بــۆ نــاوی کــەس هەندێــک نــاو هەیــە ،ناویــان
ي
ن
لێراوەتــەوە ،بــۆ نمونــە (/محهمــەد /ئەبوجاســم/ ،ئەحمــەد /ئەبوشــەهاب/ ،حسـ ي� ن
ـ� /ئەبوعــەىل/ ،حهســهن /ئەبوفــەالح... ،تــد) ،ئــەم حاڵەتــە لــە
ڵ
کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا نییــە ،بــە�م هــەر کەســێک هەڵگــری ئــەو ناوانــە بێــت ،دەکرێــت بــەو شــێوازەى ســەرەوە ،کــە ئامــاژەى پێــدرا ،ناویــان
ن
لێبرێتــەوە ،واتــە لەبــەر ئــەوەى نــاوەکان لــە بنەڕەتــدا کــوردی نـ ي ن
ـ� ،بۆیــە کهلتورەکەشــیان لەگــەڵ خۆیــان هێناوەتــە نــاو نهتــهوەى کــوردەوە ،کــە لــە
کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا لــە جێگــەى ئــەو حاڵەتــە بچوککردنــەوەى ناومــان هەیــە ،بــۆ نمونــە دەبــن بــە (حەمــە ،ئەحــە ،حوســه ،حهســه... ،تــد)،
ڵ
ڵ
ههرچهنــدە (لــه ئيســامدا كونيــه بــه نــاوى منــدا� گــهورەوە ههيــه ،ئهويــش بــه دانـ نـا� (ئهبــو واتــه بــاوك) يــان (ام واتــه دايــك) لــه پێــش نــاوى منــدا�
گهورەكهيانــهوە ،وەك (ابــو احمــد واتــه بــاویك ئهحمــهد) يــان (ام احمــد واتــه دايــیك احمــد) ،تهنانــهت پێغهمبــهر (د.خ) كونيــهى خــۆى بهنــاوى كــوڕى
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گــهورەى (ابــو قاســم) نابو)(فهرمــان عزيــز خهرابــه� ،)17 :2013 ،بــه ههمــان شــێوەش ئــهم كهلتــورە لــه كۆمهڵــگاى كورديــدا ههيــه و بهكاردە ن
هێرێــت
ي
وەكــو (بــاویك ئهلهنــد ،دايــیك ئهلهنــد... ،تــد) .هەروەهــا لــە کهلتــوری کوردیــدا چەندیــن دەربـڕاو هــەن ،کــە بەکارهێنانیــان ڕێگەپێــدراو نییــەو ئازادانــە لــە
ن
کۆمەڵــگادا بەکاربـ ن
ـەرهەڵدا� تابــۆ دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕێگرتـ نـى
ـهێرێــن ،ئەوانیــش بــە وشــە تابــۆکان نــارساون ،لــەم ڕوانگەیــەوە دەتوانرێــت بوترێــت ،کــە سـ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� لەبــەردەم هەڵســوکەوت و ڕەفتاریــان ،بەپـ ي �ـى ئــەوەى لــە کهلتــوری نەتەوەکەمانــدا هەبــووە ،بۆیــە ڕێگەنادرێــت ،كــه کۆمەڵــگا ڕوبــەڕوى
ڵ
ـە� و زیــان و ئــازار بێتــەوە ،چونکــە لــە هەمــو کۆمەڵگایەکــدا تــایك یاخیبــو هــەن ،بەپـ �ـى ڕێنماییـ ن
ناڕەحـ ت
ـەکا� ئــەو پرنســیپ و دابونەریتــە کۆمە�یەتییانــە
ي
�
ـەرەکى لێکۆڵینەوەکــە ڕەفتــاری تاکــەکان نییــە ،بەڵکــو گوفتاریانــە ،واتــە
پرەودەکرێــت ،لــە ڕاســتیدا مەبەسـ تـى سـ
ي
ڕەفتارناکــەن ،کــە لەناویانــدا شــیاوە و ي ڕ
ـتکرد� پەیوەنــدی و ئەنجامـ ن
ن
ـدا� کــردەى لهيه ت
ـ� بەکاریدەهێـ ن ن
کرگەیشـ ت ن
ـ� ،بۆیــە کۆمەڵــگا ناچــاری ئــەوە
ئــەو دەرب ـڕاوە زمانییانــەى ڕۆژانــە بــۆ دروسـ
ڵ
الدا� کۆمە�یـ ت
ن
دەکات ،کــە نــاو لــەو دەربڕاوانــە بنێتــەوەو فۆڕمێــیك نوێیــان بــۆ دابڕێژێــت ،بــۆ ئــەوەى تـ ژ
ـە� نەبنــەوەو ببنــە ئەڵتەرناتیـ ڤـ�
ـوىس نەشــیاوى
ڵ
ئــەو وشــە نەشــیاوانەى کــە کهلتــوری کۆمە�یەتـ يـى کۆمەڵگاکــە ڕێگــە بــە بەکارهێنایــان نــادات.

ڵ ت
یە�:
)6-2پێگەوبەهاىکۆمە�

ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ئەگـ پ
ـە� بــە
ـد�
ـەر� زمــان وەک دەزگایــەیك ســەربەخۆ کاردەکات ،بــە�م دەکرێــت کۆمــەڵ لــە ڕێگــەى داتــا ســەرەکییەکانەوە تایبەتمەنـ ي
ڵ
ن
ـەر� لەســەر دونیابیـ نـى و يبرکردنەوەیــان
مرۆڤــەکان ببەخشــێت ،واتــه ئــەو پێگــەو بەهــا کۆمە�یەتییانــەى کۆمــەڵ بــە تاکــەکا� دەبەخشــێت ،کاریگـ ي
ڵ
ن
ژ ن
ت
�
ـەر� پێگــەو بەهــاى کۆمە�یەتییــە
هەیــە لــەکا� هەڵـ جـرارد� نــاوو ناولێنــان لــە شــتەکا� دەوروبــەر ،ئــەوەی لـ يـرەدا لێکۆڵینەوەکــە دەیخاتــەڕو ،کاریگـ ي
ن
ت
نن
ـەر� لەســەر
لەســەر ناونــان الى تــایك کــورد ،تهنانــهت تاکــەکا� کۆمــەڵ بەگشــى هەوڵــدەدەن ،پێگەیــەیك بــەرزو بــاش بەدەســتبهێ� ،ئەمــەش کاریگـ ي
ڵ
ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و ســیاىس وەکــو (بــەگ ،قــازى ،کوێخــا ،ئاغــا ،پاشــا ،ســوڵتان،
زمانیــان دەبێــت ،بــۆ نمونــە ((ئــەو نازناوانــەى كــە پلــەو پایــەى دەســە� ت�
ن
...تــد)و نازنــاوە ئاینییـ ن
ـۆ� ،فـ ت �
ـە� ،مــەال... ،تــد) نیشــاندەدەن ،دەدرێنــە پــاڵ نــاوى پیــاوان ،بەکارهێنانیشــیان زیاتــر
ـەکا� وەك (شــێخ ،دەروێــش ،سـ
ڵ
بــۆ نیشـ ن
ـ� بڵێـ ي ن
کۆمە�یەتییە))(پێشــکەوت مەجیــد محەمــەد .)51 :2013 ،دەتوانـ ي ن
ـاندا� ڕێزگرتــن و پلەوپايــهى
ـ� (نــاوەكان بــه شــێوەیهیك بهرچــاو
گ
ڵ
خــاوەن گرنــیك خۆیانــن ،لــه هــهر ناوێكــدا كۆمهڵێــك نیشــانهو واتــا ههیــه ،كــه ئێمــه ههڵیاننابژێریــن ،بــه�م ئــهم نیشــانانه كۆمهڵێــك زانیــاری لهبــارەی
ڵ ت
ـنبری و خوێنــدن ،ئایــن و...تــد)ى ئێمــهی لهگهڵدایــه ،ناوێــك دەتوانێــت كاریگهرییــهیك ههســت پێنهكـراوی
(چیـ نـى كۆمه�یــه� ،ســياىس ،ئاسـ تـى ڕۆشـ ي
ن
لهســهر هه ج ژ
مرمكــری.)2 :1396 ،
ڵراردنــهكا� خــودی كهســهكه لــه ژیانــدا ههبێت)(بهمــن زنــدی و منـ ي ژـرە ي

ن
دونیابینى تاک هەیە،
کاریگەر� لەســەر
حاڵەتەکا� بەکارهێنانەوەى ناو لە کۆمەڵگای ئێمەدا خۆشەویســتییە ،ئەمەش هۆکارێکە
یەکێیك تر لە
ي
ي
واتــه دوبــارە بهكارهێنانــهوەی نــاوى (ئەکتەرێــک /نــور ،موههنــد ،مينــا ،ي�برێڤــان ،)... ،هونەرمەندێــک /مهرزييــه ،موحســن ،ابراهيــم ،مهزهــهر،
كازم... ،تــد) ،یاریزانێــک /ميــ� ،نيمــار... ،تــد) بــۆ نهوەیــهیك تــازە ،ئهمــهش دەگهڕێتــهوە بــۆ ((هــۆكاری خۆشهویسـ تـى كهســێیك نــاو ي� ن
خرانەکــە،

خۆشهویسـ تـى كهســێیك تــر لــه دەرەوەی ي� ن
خرانەکــەى ،ســۆزی خۆشهویسـ تـى كــوڕ بهرانبــهر كــچ ،كاتێــك كوڕێــك كچێــیك خــۆش ئهوێــت بــه قیســمه ت�
نابێــت ،یــان لـ ي �ـى جیادەبێتــهوە ،كوڕەكــه كاتێــك لهگــهڵ یهكێــیك تــر ئــهژی ،نــاوی كـ پـ� خــۆی بهنــاوی ئــهو كچــه دەكات ،كــه پێشـ تـر خۆشیویســتوە))
(ڕێژنــه اســماعیل عهزیــز ،)80 :2008 ،یاخــود سهرســامبون بــه ههڵســوكهوت و ڕەفتــاری كهســێك و ئــهو نــاوە لــه مناڵهكانیــان دەنێنــهوە ،کــە
حاڵەتێــیك ئاسـ يـا� و شــیاوە لەنــاو هەمــو کۆمەڵگایەکــدا.

ف
)3كاريگهرييهكا�ناولێنانوناولێنانهوه:

ـەر� ســەرەیك ئەوەیــە ،ناوەکــە هەڵگــری واتایــەک بێــت ،بــۆ ئــەوەى پرۆســەى ت
لێکرگەیشـ ت ن
وەک ئامــاژەى پێــدراوە ،لــە پرۆســەى ناولێنانــدا مـ ج
ـ�
ن
ن
ر�
ر� لهســهر ناولێراوەكــه دەبێــت ،جــا كاریگــه ي
لەنێــوان تاکــەکا� کۆمەڵــگادا بەردەوامبێــت ،هــەر بۆیــە ئــەو واتایــەى ناوەکــە هەڵیگرتــوە ،كاریگــه ي
ـو� كاریگــهر� لهســهر الیــه ن� دە ن
ئهرێـ نـى و بــاش بێــت یــان كاریگــهر� نهرێـ نـى و خ ـراپ ،بهتایبــه ت� (لــه ناونـ نـا� منداڵــدا پــاش گهورەبـ ن
رو� ئــهو منداڵــە
ي
ي
دەبێــت ،کاتێــک وەکــو تاکێــیك پێگەیشــتو دەچێتــە کۆمەڵــگاوە ،چونکــە هەمــو مرۆڤێــک هەســتێیك تایبەتـ يـى بەرانبــەر بەنــاوى خــۆی هەیــە ،هەندێــک
جــار لــە بازنــەى ڕەنگدانــەوەدا ڕێچکــەى قبوڵکــردن دەگرێــت ،بەواتــای ئــەوەى ئــەو کەســە بەرانبــەر بــە ناوەکــەى خــۆی هەســتێیك بـ ژ
ـاىس هەیــە،
ئــەم هەســتە بەرانبــەر بــە ئــهو ناوانــه دروســتدەبن ،کــە نــاوى ســەردەیم و ناســکن و پڕواتــا و پەســەندن و ههڵگــری واتایــهیك خــۆش و باشــن ،بۆیــە
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ن
ژ
كاردانــهوەی بــاىس دەبێــت چ لهنێــو كۆمــهڵ یــان لهســهر دەرو� ئــهو تاكــه) (بڕوانــه :ڕێژنــه اســماعیل عهزیــز ،)85 :2008 ،تهنانــهت زۆرجــار وا
ههســتدەكهن ،كــه واتــای ناوەكهیــان لــه خۆیانــدا ههیــه یــان ڕەنگیداوەتــهوە ،وەك (بههـ ي� نـر ،دلۆڤــان ،كامــهران ،ئاشــنا ،لـ ي� نـران ،كابــان ،دڵخــۆش ،ڕێبـ ي ن
ـ�،
جــوان ،شـ يـرین ،ناســک.... ،تــد).
هەندێــک جاریــش ڕێــک بهپێچهوانــهی ئــەوەى باســکرا(( ،هەندێــک نــاو کاریگەرییــەیك خراپیــان لەســەر هەسـ تـى تــاک هەیــە ،واتــە ئــهم الیهنهیــان
ن
دەرو� كهســهكان ،بــۆ نمونــە ئــەو ناوانــەى مــرۆڤ تاقیکردنەوەیــەیك خـر پا� لەگەڵیــان هەیــە ،وەکــو (ســەدام ،شــێخ
ر� نهرێـ نـى دەكاتــه ســهر
كاریگــه ي
ن
رهاتى
کاریگەر� نههامه ت� و بهســه
زانا ،عهىل کیمیاوی ،عودەى ،ئوســامه... ،تد))(ڕێژنه اســماعیل عهزیز ،)87 :2008 ،هەروەها زۆر جار لهژێر
ي
ڵ ت
ت
�ن
ـەر� لهســهر ئــەو
كارەســا� ناخــۆش و دورەو�� ،نــاو لــه مناڵهكانیــان دەنـ يـ� ،وەك (ئــاوارە ،نامــۆ ،بێنــاز ،كۆچــهر... ،تــد ،ئــهم ناوانــه كــهم تــا زۆر كاریگـ ي
کەســەى هەڵگــری ناوەکەیــەو تەنانــەت لەســەر کۆمەڵــگاش دەبێــت.
ـنا� ئــەوەى لەســەرەوە باســکرا ،ئــەوە ڕوندەبێتــەوە ،کــە ناولێنــان پەیوەســتە بــە هەسـ تـى کــەىس ناولێنــەرەوە ،واتــە ئــەو کەســەى ناوەکــە
لەبــەر ڕۆشـ ي
ـەر� کام لــەو هەســتانەى باســکران ،تێیــدا ڕەنگیداوەتــەوە ،جــا ئەگــەر منداڵەکــە لــە کاتێــیك بــاش و شــیاو و
هەڵدەبژێرێــت لــە چ حاڵەتێکدایــە و کاریگـ ي
خۆشــدا بەنســبەت ي� ن
خرانەکەیــەوە هاتبێتــە دونیــاوە ،ئــەوا ناوێــیك بــاش و شــادى لێدەنرێــت ،خــۆ ئەگــەر وانەبێــت ،ئــەوا ڕەنگــە ناوەکــە لەژێــر فشــارێیك

ن
دەرونـ يـى نائارامــدا ج ژ
دەرو� منداڵەکــە هەبێــت ،کــە گــەورەش بێــت ،هەرگـ ي نـر
ـەر� خـر پا� لەســەر
هەڵرێردرێــت و هەڵگــری واتایــەیك خـراپ بێــت وکاریگـ ي
ئــەو ناخۆشــییەى بەســەر ي� ن
خرانەکەیــدا هاتــوە ،بـ يـری نەچێتــەوە ،تەنانــەت ڕەنگــە تاوانباریــش بکرێــت وەک دەوترێــت (پـ ي �ـى شــەڕ بــووە) ،هــهر ئــهو

ـ� بــه گۆڕیـ نـى ناوەكانیــان و ســهر لهنــوێ نــاوى تــازە بــۆ خۆيــان هه ج ژ
كاریگهريیــهش وادەكات ،كــه زۆرجــار تاكــهكان ههڵدەسـ ت ن
ڵرێــرن ،كاتێــك درك بــهم

ههســتهیان دەكــهن ،ئهمــه كارێــیك زۆر ئاســاییه ،بــه بهڵگــهى ئــهوەى هــهر لــه ســهردەیم پێغهمبــهرى ئیســامهوە ههبــووە(( ،پێویســته ئــهو ناوانــهی كــه
نهشــیاون ،بگۆڕدرێــن ،بــه بهڵگــهی ئــهم فهرمودەيــه ((ان النبـ ي يـى (ص) غـ يـر اســم عاصيــة وقــال :انــت جميلــة)) ،واتــه :پێغهمبــهری خــوا نــاوی (عاصيــة)
واتــه یـ ن
ـا� گــۆڕی و پـ ي �ـى فهرمــو :لهمــهودوا تــۆ نــاوت جمیلهیــه ،واتــه جوان))(فهرمــان عزيــز خهرابــه ي� .)18 :2013 ،بۆيــه لــه زمـ نـا� كورديشــدا
چهنديــن نــاوى مــرۆڤ هــهن ،كــه واتــاى ڕەشـ ن
ـبيى و ههســتێیك خـراپ بــه كهســهكه دەبهخشــێت ،وەك (غهمگـ ي ن
ـ� ،فرمێســك ،غهمنــاك ،بێنــاز ،تهنيــا،
زامــدار... ،تــد) ،يــان لهبــهر هۆكارێــیك تــر بێــت ،دەتوانێــت ناوەكــهى خــۆى بگۆڕێــت و ناوێــیك خــۆش و شــياو لــه خــۆى بنێتــهوە.

ڵ
)4ناولێنانوناولێنانەوهلەکۆمە�کوردیدا:

ن
ـتەکا� دەوروبــەر ،گــەر وردببینــەوە ،ئــەوا دونیابینـ يـى منــداڵ و گــەورە وەکویــەک نییــە و لــە
ســەبارەت بــە دونیابینـ يـى تــاک بەرانبــەر بــە ناونـ نـا� شـ
ن
ن
ـد� خۆیانیــان هەیــە ،هــەر بۆیــە منــداڵ هاوشــێوەى دونیابینییــە ڕێزمانییەکــەى
ناولێنــا� شــتەکا� دەوروبــەردا جیــاوازن ،هەریەکەیــان تایبەتمەنـ ي
ن
پژ
زمانرانــدا داتــا زمانییــەکان لــە ڕوی یاســاوە
ـگاوەکا�
پەیوەســت بــە پڕکرنــەوەى فەرهەنگەکەشــیەوە ســەرلەنوێ دەوروبــەری پۆلێندەکاتــەوە ،لــە هەنـ
ڵ
ـەو� کاراکـ ن
ـرد� دەزگاکەيدایــە،
بەســەر ڕێزمانــە گشــتییەکەدا دەســەپێنێت ،لەبەرئــەوەى ((منــداڵ هــەر لــە لەدایکبونیيــەوە دەزگاى زمـ نـا� هەیــە و لــە هـ
دونیابینى خۆی تێدایەو تاکگەر يا� منداڵەکەیە بەسەر
ئەویش لە ڕێگاى فەرهەنگێیك تایبەت بە خۆیەوە ،کە سەرلەنوێ داڕشتنەوەى دەوروبەرەو
ي
دەوروبەرەکەیدا))(بژوێــن یەحیــا محەمــەد ،)22 :2016 ،بــۆ نمونــە (/حــەم /بــۆ هەمــو خواردنێــک)/( ،دیــدە /بــۆ هەمــو ســەیارەک) بەکاردەهێنێــت،
ن
گرتى ن
ن
هەر بۆیە (پێش وەر ن
شتەکا� دەوروبەرییەوە،
دونيابيى و تاکگەر يا� خۆی بەکاردەبات لە سەرلەنوێ داڕشتنەوەى
زما� یەکەم الى منداڵ،
ن
ـتەکا� دەبەســتێت لــە ناولێنـ نـا�
بۆیــە پرۆســەى ناولێنانیــش بەشــێک دەبێــت لــەو پرۆســەیەو منداڵیــش بەهەمــان شــێوەى گــەورەکان پشــت بــە هەسـ
شــتەکاندا ،واتــە لــە ڕێگــەى ئــەوەى خــۆی دەیبســتێت ،دەیبینێــت یــان بۆنیــدەکات ،نــاو لــە شــتەکان دەنێــت ،نــەک بــەو شــێوەیەى لــە زمـ نـا� دایکیــدا
گ
ڵ
زمانرانەکەیــدا ســیماى نەتەوایـ ت
پژ
ـە� نییــە ،بــۆ نمونــە ڕەنــیك ڕەش لــە /تەختــەڕەش/دا بــۆ زمـ نـا� منــداڵ دەگوازرێتــەوە ،بــە�م منــداڵ بــە
هــەن ،واتــە لــە

ڵ
ڵ
دونیابینـ يـى خــۆی بــە /تەختەسـ پـى /ناویدەنێتــەوە ،هەروەهــا /برنـ جـ� ســور /الی ئــەو مندا�نــەى نمونەیــان لێوەرگـ يـراوە (برنـ جـ� پرتەقــا�)ە ،چونکــە
ڵ
ڕەنگەکــەى بــە پرتەقــا� دەبینێــت نــەک ســور)(بژوێن یەحیــا محەمــەد.)24 :2016 ،
ن
ئــەوەى لێکۆڵینەوەکــە مەبەسـ ت
ـتەکا� دەوروبەرمــان ،واتــە مرۆڤــە گەورەکانیــش بەهەمــان
ـتێى دونیابینـ يـى گەورەکانــە ســەبارەت بــە ناولێنـ نـا� شـ
ن
ـانەکا� ئــەو شــتە ،کــە لــە
شــێوەى دونیابینـ يـى منــداڵ لــە ڕێگــەى هەســتەکانەوە نــاو لــە شــتەکان دەنێتــەوە ،زۆرجــار یەکێــک لــە ســیفات یــان نیشـ
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ن
ـتەکا� دەکەوێــت ،ئیـ تـر شــتەکە بــەو نــاوەوە دەناســێتەوەو نــاوى لێدەنێــت ،چونکــە کاتێــک مــرۆڤ
جیهـ نـا� دەوروبەریــدا هەیــە ،بــەر یەکێــک لــە هەسـ
نــاو لــە شــتێک دەنێــت ،چــۆن دەیبینێــت ،وەهــاش نــاوى لێدەنێــت ،هــەر بۆیــە هەمــو ناوێــک بــە هــۆکاری هەســتێکەوە دەنرێــت ،لەبەرئــەوە هەســت
ڵ
ڵ
ـەر� لەســەر تــاک هەیــە ،بــە�م کۆمەڵێــک هــۆكار هــەن ،لــە ســەرەتای توێژینەوەکــە
لــە پرۆســەى ناولێنــان و ناولێنانــهوەدا ڕۆڵێــیك بــا�ى هەیــە و کاریگـ ي
باســیان لێوەکـراوە ،کــە چــۆن هەسـ تـى تــاک ئاراســتەى خۆیــان دەکــەن.
�
ـەر� بەرکەوتـ نـى هەســتەکاندا ن ـراون ،بــۆ نمونــە
ئــەوەى جێــگاى باســە لـ يـرەدا ئەوەیــە ،کــە دەبێــت نمونــەى ئــەو ناوانــە بخەینــەڕو لەژێــر کاریگـ ي
ـەر� ڕەنگەکەیــەوە ناون ـراوە ،وەکــو (ڕەشــکە ،ســورەماىس ،قەلــەڕەش ،زەردەواڵــە ،مەلەڕەنگاڵــە... ،تــد)،
(هەندێــک ناومــان هەیــە بەهــۆی کاریگـ ي
ـ� و زاڵبـ ن
ئــەوەى ڕون و ئاشــکرایە لەئەنجــایم بەرکەوتـ نـى هەسـ تـى بینـ ي ن
ـو� ڕەنگەکانیانــەوە ناویــان لێـ نـراوەو دەنارسێنــەوە ،هەروەهــا هەندێــیك تــر لــە
ڕێگــەى شــێوەکانیانەوە ،وەکــو (ماســییە پانکــە ،پوشــکەبەقن ،چاوەپشــیلە... ،تــد) ،کــە بــە هەمــان شــێوەى نمونـ ن
ـەکا� ســەرەوە بــەر هەسـ تـى بینـ ي ن
ـ�
کەوتــون ،یــان بــۆ نمونــە لــە ڕێگــەى هەسـ تـى تامکردنــەوە ،وەکــو (ترشــکە ،مزرۆکــە ،شەکرەســێو... ،تــد) ،هەروەهــا لەڕێگــەى هەسـ تـى بیستنیشــەوە
ن
تــاک توانیویـ ت
ـتەکا� دەوروبــەری بنێتــەوە ،بــۆ نمونــە (تاقتاقکــەرە ،کوکوخـ تـى... ،تد)(فــاروق عومــەر ســدیق.)46 :2011 ،
ـە� نــاو لــە شـ
هەروەهــا ناولێنانــەوەى ئۆتۆمبێــل لــه كوردســتاندا بووەتــه دیاردەیــهیك بـ ڵـ�و بهتایبــه ت� دوای ڕاپهڕیـ نـى ( )1991بههــۆی هاوردەكـ ن
ـرد� چهندیــن
جــۆری ئۆتۆمبێلــهوە ،بازرگانــهكان و ئــهو كهســانهی مامهڵــه بــه ئۆتۆمبێلــهوە دەكــهن و بهپـ �ـى جــۆری ئــهو ئۆتۆمبێلــهی دە ن
هێرێتــه كوردســتانهوە،
ي
ن
ـتکرد� فرێزەکانیــدا ئــەم دیــاردەى دروســتکردنە
خۆیــان ناوێــیك لێدەنێنــهوە ،كــه هیــچ پهیوەنديیــهیك بــهو ئۆتۆمبێلــهوە نييــه ،لــە زمـ نـا� کورديــدا لــە دروسـ
هەبــووەو لــە مـ � ژـروى نوێشــدا نــاوى کــەس بــۆ ئــەم مەبەســتە هەیــە و دەبیسـ تـرێت ،زیاتریــش نــاوی هونهرمهنــدو ســهركردەو كهســه نــاودارە ن
كا� بــۆ
ي
مریـ ژـ� دەوێــت بــۆ �
ـ� ،ئــهم ناولێنانــەوەش دەگهڕێتــهوە بــۆ ئــهوەی كــه بههــۆی ئــهو ناوانــهوە زوتــر دەنارسێنــهوەو كاتێــیك كه ت
دادەنـ ي� ن
فربــون و ئاسانیشــه
ي
رن� كڕیــاران ڕابكێشــن بــهالی خۆیانــداو
بــۆ دەربڕیــن ،هەروەهــا توێژینەوەکــە گەیشــتوە بــە هۆکارێــیك تــر ،کــە ڕەنگــە بازرگانــهكان بــۆ ئــهوەی ســه ج
ڵ
زۆرتریــن كڕیاریــان ههبێــت ،واتــه تهنهــا بــۆ ڕیكامكردنــه بــۆ ئــهو ئۆتۆمبێلــه تازەيــهى دێتــه نــاو و�تــهوە ،كــه لهپــاڵ نــاوە بازرگانیيهكــهدا ،كــه كۆمپانیــای
ـ� ،بڕوانــە نمونــه ن
دروســتكارەكه بــۆی دانــاوە ،ئهمــان دێــن ناوێــیك تــری بــۆ دادەنـ ي� ن
كا� ژمــارە (:)1
تۆیۆتا الندكرۆزەر (مۆدێى  1980تا  : )1996الندكرۆزەر
تۆیۆتا الندكرۆزەر (مۆدێى  1996تا  : )2001لهیا عهلهوی
تۆیۆتا الندكرۆزەر (مۆدێى  2001تا  : )2008مۆنیكا
تۆیۆتا الندكرۆزەر (مۆدێى  2008تا  : )2017وەنهوشه
تۆیۆتا الندكرۆزەر (مۆدێى  2017تا  : )2019ترامپ
ژ
مسيبۆىس گاند ( : )2001-1998النسهر
ژ
مسيبۆىس گاند ( : )2006-2001النسهر قرش
ژ
مسيبۆىس گاند ( : )2011-2007النسهر بهڵقيس
تۆیۆتای هایلوكس دەبڵ قهمهرە  :مهرزیه
تۆیۆتا فۆرچنهر  :مهرزیهی محهجهبه
كریسلهر قهمهرە  :ئۆباما
نیسان سه ن� تهك�  :سهباو

ڵ
ئۆپڵ (مۆدێى  : )2002-1996ئۆپ� گوێ بهرخ
سراتۆ  :ئه ي ن
ڤ� ئاسۆ
كیا ي
ئۆپڵ ئۆمیگا ( : )1995كهروێشك
مازدا ( : )636كهرەتۆپیو
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات
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هۆنداى توكسۆن/كياى سپۆرتاج  :حهفازە
ين
دۆج :
دۆلف�
كرۆال  :بيكاشۆ
ماتۆڕى �
ىس تايه  :كهريم كابان
سراتۆن  :ميك ميك
ي
نيسان سه ن� ( : )2001-1990برێمهر
نيسان سه ن� ( : )2011-2001سهباو
نيسان سه ن� ( : )2019-2011الكشتيباى

تهنانــهت بهشــێك لــهم ناولێنانهوانــهش لــه ســهر زارى كۆمــهڵ لــه بــوارى ئهدەبيــات و تابلــۆى شــوێنهكان و بــوارە ن
كا� تــرى ژيــان ڕەنگيداوەتــهوە ،بڕوانــه

وێنهى(:)6

ئــهوەی تێبیـ نـى دەكرێــت ،دانـ نـا� ئــهو ناوانــهى لــە نمونـ ن
ـەكا� ()1دا هاتــون ،تهنهــا مهســهلهیهیك نهزانـ ي ن
ـ� و دواكهوتوییــه و زمانێــیك بازاڕییــه و هیـ پـ�
ڵ
ـەر� هەســتەکان
تــر ،ئهگــهر نــا هیــچ داهێنانێــك و ڕۆشـ ي
ـنبريیهیك تێــدا بهديناكرێــت .بــە�م ئــەوەى توێژینەوەکــە خســتویەتییەڕو ســەبارەت بــە کاریگـ ي
ـتەکا� دەوروبەرمــان ئەوەیــە ،کــە تــاک دو جــۆر هەســت کاریگــەر� لەســەر دەبێــت لـ ت
ن
ـەکا� ناولێنانــدا،
لەســەر تــاک بــۆ ناولێنــان یــان ناولێنانــەوەى شـ
ي
ن
ـەرەکا� کۆمەڵــگاو هەسـ تـى فیســیۆلۆجییە ،کــە هــەردو حاڵەتەکــە لــە ســەرەوە بــە نمونــەوە باســکراون و خراونەتــەڕو.
ئەوانیــش هەسـ تـى ژانـ

ڵ
ڵ
ند� به دەســه� ت� سياســييهوە ههيه( ،لهگهڵ هاتنهســهر دەســه� ت� ههر ڕژێمێیك ســیاىس،
ههروەها اليهنێیك ترى ناولێنان و ناولێنانهوە ،پهيوە ي
ن
ـرد� نیشــانه ن
ـدا� ههمهالیــهن بــۆ لهناوبـ ن
ههوڵـ ن
ـتكرد� نیشــانهو بهرهــهیم ڕژێــیم سیاسـ يـى نــوێ ئهنجامدەدرێــت،
كا� ڕژێــیم سیاسـ يـى پێشــو و دروسـ
باشـ تـرين نمونــهش لــه ههنــگاوی یهكــهم شــوێنه گشــتییهكان وەكــو شــهقامهكان و پاركــهكان و ســینهماكان دەكهونهبــهر ئــهم گۆڕانكارییــه ،بــهوەی

ڵ
گــۆڕ نا� ناوەكانیــان و ناولێنانهوەیــان ،كــه لهگــهڵ سیاســه ت� ڕژێــیم تــازەدا بگونجێــت ،بۆیــه بــه گــۆڕ نا� ڕژێــیم ســیاىس یــان ئایدۆلۆژیــای و�تێــك جگــه
ڵ
ن
ـكار� ناولێنانهوە)(مرجــان
لــه گــۆڕا� دەســه�تداران و یاســاكان ،نیشــانه و هێمــاكان و نــاوی شــارەكان و شــوێنه گشــتییهكانیش دەكهونــه بــهر گۆڕانـ ي
ڵ
بدیــیع 101 :1388 ،و  .)73بهگشـ تـى ئــهم گۆڕانــكار� ناولێنانهوەيــه بــهزە ت� و بهرف ـر ن
اوا� الى ههمــو حكومــهت و دەســه�تدارەكان لــه قۆناغــه
ي
ڵ
� ت
ن
ت
جياجياكانــدا دە ن
بيرێــت و دەردەكهوێــت ،بــۆ نمونــه پــاش نهمــا� رژێــیم بهعــ� عـ يـرا� و گواســتنهوەى دەســه�� حوكمــدارى بــۆ خــودى نهتــهوەى
كــورد لــه باشــورى كوردســتاندا ،ئــهم پرۆســهيه ههمــو بــوارە ن
كا� ژيـ نـا� كۆمهڵــگاى كــوردەوارى گرتــهوە ،هــهر لــه گۆڕيــن و ناولێنانــهوەى تاكــهكان و
تابلــۆى شــوێنه گشــتييهكان و شــوێنه تايبهتــهكان و خوێندنگــهكان و ...تــد.
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)5ناولێنانلهنێواننهوهیكۆنونوێدا:

ـو� كات گۆڕانــكاری بهســهر زمــان و شــته ن
ئاشــكرایه ،بهپـ �ـى تێپهڕبـ ن
كا� دەوروبــهردا دێــت ،ناولێنانیــش لــهو گۆڕانــە بــهدەر نییــه ،كــه بهشــێوەیهیك
ي
بهرچــاو ههســت بــهو گۆڕانــكاری و جیاوازيیانــه دەكرێــت ،كــه بهســهر ناولێنانــدا لــه نــهوەی كــۆن و نــوێ بهتایبــهت لــه ناولێنـ نـا� منداڵــدا هاتــوە،
دەبینـ ي ن
ـ� ئــهو ناوانــهی لــه چــل پهنجــا ســاڵێك لهمهوبــهر لــه مــرۆڤ نـراوە ،ئێســته زۆر كــهم بۆتــهوە ،بهشــێوەیهك ئهبێتــه جێگــهی گاڵتهپێكــردن ،ئهگــهر
بێتــو لــهم ســهردەمهدا نــاوی منداڵێــك نبرێــت (رەعنــا ،رابيعــه ،حربيــه ،تهمينــه ،ههديــه.... ،تــد) ،یــان هــهر ناوێــیك تــری لــهو جــۆرە ،كــه ســهردەمانێیك
زۆری بهســهردا تێپهڕبــووە ،تهنانــهت ئهگــهر بێتــو دایــك و باوكهكــهش ئــهو نــاوە كۆنانــه لــه منداڵهكانیــان بنـ ي� ن
ـ� ،پــاش ئــهوەی منداڵهكــه كهمێــك گــهورە
بــو ،دریك بــه ناوەكــهی خــۆی كــرد ،پهنادەباتــه بــهر گۆڕیـ نـى ناوەكــهی ،لهبــهر ئــهوەی مــۆدی نهمــاوە ،بــۆ ئــهوەی نهبێتــه جـ ي �ـى توانــج لهنێــو كۆمهڵــدا،
ئهمــهش هۆكارێــیك گــهورەی ناوگۆڕینــه لــه زمـ نـا� كوردیــدا.
ئهگــهر تێبیـ نـى بكهیــن ،دەبینـ ي ن
ـ� لــه نــهوەی كۆنــدا زیاتــر بــۆ ناولێنــان ڕەچــاوی (ئایــن و كهلتــور و خهبـ تـا� ســیاىس و ....تــد) ك ـراوە ،بــۆ نمونــه
(لــه ســهردەمه جیــاوازەكان و لــه نێــوان نهتــهوەی جیــاوازدا ،كۆمهڵێــك دابونهریــت لــه ت
كا� ناولێنـ نـا� منداڵــدا ههبــووە ،هــهروەك لــه ســهردەیم
ڵ
ساســانییهكان و لــه نێــوان زەردەشــتییهكان باوبــووە ،كاتێــك دایكێــك منــدا� دەبــو ،پێــش ئــهوەی شـ يـری پێبــدات ،كهســێیك تایبهتیــان بانگدەكــرد و
ئــهو كهســهش دوعایــهیك تایبــه ت� بــە گـ �
ـو� منداڵهكــه دەخوێنــد و ئــهو نــاوەی كــه بۆیــان هه ج ژ
ڵراردبــو ،ناويــان لێدەنــا و دواتــر منداڵهكهيــان بــه ئــاوی
ي
ڵ
(هــوم) يپرۆزدەكــردو ئــهو ئاوەيــان بهســهردا دەكــرد ،بــه�م پــاش هاتـ نـى ئیســام ڕێوڕەســمهكان جیــاواز بــون ،بــۆ نمونــه لــه خوراســان شــهوی شهشــهم

بــه خوێنـ ن
ـد� دوعــا جــهژن دەکــەن ،دەموچــاو و جهســتهی منداڵهكــه بــه بــاروت ڕەشــدەكهن ،تاكــو جنــهكان لـ ي �ـى دوربــن و دوای چهنــد ڕێوڕەســمێیك
ـو� ڕاسـ تـى منداڵهكــه بانــگ و لــە گـ �
تــر ،یهكێــك لــه ڕیشســپیهكان لــه گـ �
ـو� چــه پ� ئیقامــهی دەخوێنــد و بــه مهیــى خــۆی ناوێــیك ئایـ نـى بــۆ ههڵدەبـژارد،
ي
ي
ن
يــان لــه نێــوان توركمانــهكان نــاوی كهســا� زینــدو بــۆ منداڵــهكان ههڵنابژێــرن ،چونكــه لــه كهلتوریــان واتایــهیك بــاش ناگهیهنێــت ،ئــهوان لــه نێــوان
( )3بــۆ ( )10ڕۆژ ،ڕۆژێــك بــۆ ناونــان ههڵدەبژێــرن و پێیــان وایــه ،كــه خــودا دوای ناولێنـ نـا� منداڵهكــه چارەنــوىس دەگۆڕێت)(بهمــن زنــدی و منـ ي ژـرە
ڵ
ـتیرین چاالكییــه ن
ـدا�ن یهكێكــه لــه گشـ ت
كا� مــرۆڤ ،كــه گرنگییــهیك زۆری ههیــه ،جــۆری
مرمكــری .)5-4 :1396 ،لــهم پێوەدانگــهوە( ،ناولێنـ نـا� منـ
ي

نــاوەكان و چۆنیــه ت� دیــاردەی ناولێنــان ســهر بــه پاشــكۆی كۆمهڵێــك گۆڕانــكار� ســیاىس و كۆمه ڵ�یــه ت� و كهلتــور� كۆمهڵگاكانــه ،بــه ي�تروانـ ي ن
ـ� لــه
ي
ي
ڕ
ڵ
ت
�
ژ
و� ئاشــكرا دەبێــت)
نــاوەكان و لێكۆڵینــهوە و وردبونــهوە لــه واتاكانیــان ،الیهنێــیك تــر لــه ڕاســتییهكان وەكــو پهیوەنــدی و ژینگــهی كۆمه�یــه� و مـ يـر ي
ڵ
ن
(یونــس دانــش و عــى اكـ جـر قربــا� ،)89 :1396 ،بــه�م لــه ناولێنـ نـا� نــهوەی نوێــدا زیاتــر پهنادەبرێتــه بــهر نــاوی بێگانــهو مۆدێــرن ،زۆرجاریــش لــه
ڵ
ئهنجــایم الســایكردنهوەی نــاوی هونهرمهنــد و ئهكتهرەكانــهوە نــاو لــه منداڵهكانیــان دەنـ ي� ن
ـ� ،بــه�م لهگــهڵ ئهوەشــدا ڕێژەیــهك هــهر ماوەتــهوە ،كــه
ڵ
نــاوی منداڵهكانیــان لــه ئایــن و كۆمــه ڵ� كــوردەواری و ههسـ تـى نهتهوایهتیــهوە منداڵهكانیــان ناودەنـ ي� ن
ـ� ،بــه�م بــه بــهراورد لهگــهڵ نــهوەی كۆنــدا زۆر
جیــاوازی ههیــه .ئــهوەی جـ ي �ـى ئاماژەیــه لهگــهڵ ههمــو ئهمانــهدا كۆمهڵێــك نــاو ههیــه ،كــه ههرگـ ي نـر كــۆن نابــن و بهســهر ناچــن ،زۆرتریــن ڕێــژەی ناونـ نـا�
گرتوەتــهوە لــه زۆربــهی نهتهوەكانــدا ئهوانیــش نــاوە ن
كا� (محمــد ،احمــد ،عــهىل ،حسـ ي ن
ـ� ،حســن ،عبــاس.... ،تــد) ،باشـ تـرين نمونــهش هــهر لــه ئايـ نـى
ئيســامدا نــاوى (محهمــهد) لــه زۆربــهى ي� ن
خرانــه ســونه مهزههبهكانــدا ههيــهو تهنانــهت بــه ســونه ت� دادەنـ ي� ن
ـ� ،كــه لــه هــهر ماڵێكــدا (محهمــهد) ناوێــك
ڵ
ههبێــت ،بــه�م الى شــيعه مهزههبــهكان پێويســته لــه هــهر ماڵێكــدا (عــهىل) ناوێــك ههبێــت.
پێویســتە لــه ت
كا� ناونـ نـا� منداڵــدا بـ يـر لــهوە بكرێتــهوە ،کــە ئــهو نــاوە تــهواوی ژیــان لهگــهڵ ئــهو كهســه دەبێــت ناوێــیك وای بــۆ بڕیــار نهدرێــت،
ت
دواڕۆژ پێیــهوە ناڕەحــهت بێــت و ڕ� لــهو كهســه بێتــەوە ،كــه ئــهم نــاوەی بــۆ ههڵـ ج ژـراردوە ،بۆیــە دەبێــت لــه ههمــو ڕویهكــهوە بـ يـری لێبكرێتــهوەو بــاش
ن
ن
�
ن
گرێــت،
ههڵبســهنگێرێت و واتاكــهی بزانرێــت و بــۆ ههمــو قۆناغــهكا� ژیــا� گونجاوبێــت ،چونكــه (بههــۆی ئــهو ڕۆڵــهی كــه ناولێنــان لــه كۆمهڵــدا دە ي ڕ
ڵ
دەبێتــه هــۆی كاریگــهری و كارتێكردنێــیك قــوڵ لــه گۆڕەپـ نـا� كۆمه�یهتـ يـى تاكــهكان ،بهشــێوەیهك ئــهو كهســانهی ههڵگــرى نــاوی بــاش (گونجــاو)
و جــوان و واتــای بــهرزو هاوشــێوەی كهســایهتییه گــهورە زانسـ تـى و ئاینییهكانــن ،بهبــهردەایم ههســت بــه ســهربهرزی و ئــارایم و بڕوابهخۆبــون لــه
كۆمهڵــدا دەكــهن ،بــه پێچهوانهيشــهوە ئهوانــهی خــاوەن نــاوی نهگونجــاون ،دوچــاری زەلیــى دەبــن و ههمیشــه ئــازاری پێدەكێشــن) (یونــس دانــش
و عــى اكـ جـر قربـ نـا�.)90 :1396 ،
گۆڤارێكیزانستیئهكادیمیهزانكۆیههڵهبجهدهریدهكات

Huj p- ISSN: 2412- 9607, e- ISSN: 2617- 3360

https://www.huj.uoh.edu.iq

30 HUJ-Volume 5, Issue 2, June 2020

)6ناولێنانهوهوكورتكردنهوه(بچوككردنهوه)یناو:

كورتكردنــهوەی نــاو یهكێكــه لــه دیــاردە زۆر بــاوە ن
ـ� و توێــژە جیاوازەکانــەوە بهكاردە ن
كا� كۆمــهڵ ،كــه لهالیــهن زۆرینــهی خهڵــك و ههمــو چـ ي ن
هێرێــت،
ن
بەکاردەهێرێــت و بووەتــە بەشــێک لــە کهلتــورى نەتــەوەى کــورد ،کــە وەک
ئەمــەش یەکێکــە لــەو دیــاردە باوانــەى لــە کۆمەڵــگاى ئێمــەدا بەئاسـ يـا�
ن
ـەر� لەســەر ئــەو حاڵەتــە ئاماژەمــان پێکــردوە .دیــارە بچوککردنــەوەى ناویــش بووەتــە بەشــێک لــەو کهلتــورە،
یەکێــک لــە هــۆکارەکا� ناولێنــان و کاریگـ ي
ن
ـۆکارەکا� بچوککردنــەوەى نــاو خۆشەویســتییە ،واتــە تاكــهكان لهالیــهن خـ ي� نـران و
هەروەهــا ئەمــهش هــۆکارو پاڵنــەرى خــۆی هەیــە ،یەکێــک لــە هـ
هاوڕێكانیانــهوە ناوەكانیــان كورتدەكرێنــهوە و بــه نــاوە كورتكراوەكــهوە بانگدەكرێــن ،زۆرجاریــش لهگــهڵ كورتكردنــهوەی ناوەكــهدا ،وشــهی (گیــان)
ى بــۆ زیاددەکــەن ،بــهوەش خۆشهویســتیان بەرانبــەر دەردەخــات ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)2

محمد

حهمه گیان

كوردە

كوكو گیان

كارزان

كارە گیان

هەندێــک جاریــش ســیفەتێیك زەق و دیــار لــەو کەســەدا هەیــە ،وادەكات ،کەســەکە بــهو ســیفهتهوە بانگبكرێــت و لەالیــەن نزیکەکانییــەوە نــاوی
ن
لێبرێتــەوە ،ئهویــش دوبــارە لــه ئهنجــایم خۆشهویســتيیهوە دەبێــت ،چونکــە ئــەو کەسـ ژ
وەرناگرێــت ،ڕەنگــە
ـەىس نــاوى لێدەنرێتــەوە لــە هەمــو کەســێیك
ي
بــە ناووناتــۆرە وەریبگرێــت ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)3
هەندێــک جاریــش ســیفەتێیك زەق و دیــار لــەو کەســەدا هەیــە ،وادەكات ،کەســەکە بــهو ســیفهتهوە بانگبكرێــت و لەالیــەن نزیکەکانییــەوە نــاوی
ن
لێبرێتــەوە ،ئهویــش دوبــارە لــه ئهنجــایم خۆشهویســتيیهوە دەبێــت ،چونکــە ئــەو کەسـ ژ
وەرناگرێــت ،ڕەنگــە
ـەىس نــاوى لێدەنرێتــەوە لــە هەمــو کەســێیك
ي
بــە ناووناتــۆرە وەریبگرێــت ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)3
خهپه (كهسێك قهڵهو بێت)
جوجه (كهسێك ناسك و بچوك بێت)
سى و جوان بێت)
بهرخه (كهسێك پ
شوشه (كهسێك جوان و ناسك بێت)
هۆکارێــیك تــرى بچوککردنــەوەى نــاو ڕەنگــە ههندێــك جــار بهمهبهسـ تـى نــاو و ناتــۆرە بێــت ،كــه ئــهم جۆرەیــان كاریگــهر� دە ن
رو� خ ـر پا� بــۆ ســهر
ي

كهســهكه ههیــه ،كــه ناوەكــهی بــهو شــێوەیه بچوكدەكرێتــهوە ،زۆرجــار لهگــهڵ بچوككردنــهوەی ناوەكهشــدا نازناوێــیك ژ
نارسیـ نـى بــۆ دادەنرێــت ،هــهر

بۆيــه (نــاو و ناتــۆرە پەیوەســتە بــە ڕادەی هۆشــیاری ئــهو تاكــه بــۆ چ مهبهســتێك و ئامانجێــك بهكاریدەهێنێــت)( ،)regaykurdistan.comئهگــهر
ن
ن
�
ژ ن
ر� نهرێـ نـى دەكاتــه
نــاوە بچوككراوەكــه نازناوێــیك نارسیــى لهگهڵــدا بــو ،ئــهوە بێگومــان مهبهســت لـ يـى پێــكا� دەرو� ئــهو كهســهیه ،ئهمــهش كاریگــه ي
ڵ
ســهر ئــهو مرۆڤــه ،وەك( :مالــه شــوان ،ســهعه كوێــر ،عولــه چڵمــه ،عهلــه ژنـ نـا� ،بلــه گــۆج ،فاتــه شــهل ،حهمــه يابـ نـا� ،حهمــه چهتــه... ،تــد) ،بــه�م
نارسینكـ ن
ههندێكجــار بــۆ گاڵتهجــاری و ژ
ـرد� نازنــاوو ناســینهوەی كهســهكه بهكاردێــت ،واتــه:
ا -لهخۆوەیه ،شتێكه يفربون و لهسهری ڕاهاتون.
ب -بۆ گاڵتهجاڕييه.
پ -بۆ ناسینهوەی كهسهكه (شه ن
ری� نانهوا ،عهزە كوێر ،خوله چل پینه.).... ،
ـانى دەربڕیــن ،ئهمــهش لــه ههمــو زمانهكانــدا بهديدەكرێــت ،ئهویــش بــه
ههنــدێ جاريــش كورتكردنــهوەی نــاو دەگهڕێتــهوە بــۆ ئابوریکــردن و ئاسـ ي
ڵ
البـ ن
ـرد� فۆنێمێــك یــان چهنــد فۆنێمێــك ئهنجامدەدرێــت ،بــه�م ((ناتوانرێــت لــه ههمــو كاتێكــدا نــاوی مــرۆڤ كورتبكرێتــهوە ،بهڵكــو بچوككردنــهوەی
نــاو ڕێــگاو جێــگای تایبــه ت� خــۆی ههیــه ،كــه تيایــدا پێویســته پارێ ـزگاری لــە كهلتــوری بــاوی كۆمهڵگاكــه بكرێــت))(دەروون عهبدولڕەحمــان ســاڵح،
ڵ
 ،)72 :2010بــه�م ههندێكجــار ئــهو ســنورەش تێپهڕدەكــهن ،بهجۆرێــك نــاوەكان بچوكدەكرێنــهوە ،كــه هــهر نازانرێــت ئــهو نــاوە كورتك ـراوە نــاوە
بنهڕەتيیهكــهی چیيــە؟ ههروەهــا بهئاسـ نـا� لهالیــهن خهڵكــهوە كورتدەكرێتــهوە ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)4
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ج
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)7ناولێنانهوهوتابۆ:

ڵ
کۆمە�یـ ت
ـە� و کهلتورییــەوە بــە شــێوەیەیك ڕاســتەوخۆ شـ ي ن
ـیاون�،
مهبهســت لــه ((تابــۆ ســەرجەم ئــەو دەربـڕاوە زمانييانــەن ،كــه دەربڕینیــان لــە ڕوى
ئهمــهش لەالیەکــەوە بەهــۆی وابەســتەبونیان بــە ئۆرگانـ ن
ـەکا� ئادەمـ ي نـرادەوە ،یــان کــردە سێکســییەکانهوە ،یــان نەخـ ژ
ـۆىس و شــتە شــومەكهکانهوە،
لەالیــەیك تریشــەوە وابەســتەى دەربڕینەکانــە بــە بابــەت و شــتە يپرۆزەکانەوە))(بڕوانــە :شــاخەوان جــەالل فــەرەج)59 :2011 ،و ئــهو ســهرچاوانهى
لهوێــدا هاتــون) ،واتــه ئــهو دەربڕاوانــه بــه شــێوەيهیك ڕاســتهوخۆ نادر ن
كێرێــن و ناگوترێــن ،چونكــه بهكارهێنانيــان لــه ڕوى ئايـ نـى و كهلتــورى و

كۆمه ڵ�يهتييــهوە نهشــياون و جۆرێــك لــه ي�برێــزى تێدايــه ،لهگــهڵ ئهوەشــدا كۆمــهڵ تهنهــا بــه ناولێنانــهوە ناوەسـ ت �
ـى ،بهڵكــو دەتوانێــت ســهرلهنوێ نــاو
لــه كهســهكان يــان بابهتــهكان يــان شــتهكان بنێتــهوە ،بــه ڵ�م ئــهم جارەيــان ئــهو دەب ـڕاوە زمانيانــه لــه ڕوى كۆمه ڵ�يــه ت� و كهلتورييــهوە قهدەغهشـ ن ن
ـكێ�
ـرد� وشـ ن
ـە� نەشــیاو� و قەدەغەکـ ن
و بهكارهێنانيــان تابــووەو شــياو نييــه ،وەک لــە ()5-2یشــدا ،ســەبارەت بــەم حاڵـ ت
ـەکا� زمــان بەپـ ي �ـى کهلتــور بــاىس
ي
لێوەک ـراوە ،بڕوانــە نمونـ ن
ـەكا� (:)5
هۆنداى توكسۆن ،كياى سپۆرتاج  :حهفازە
تاسهى نهرم  :تاسهى مام جهالىل
تاسهى ڕەق  :تاسهى مهسعودى
هۆتێى شارى جوان  :هۆتێى سهرە �
كرەكه
ي
گردە بڕاوەكه  :گردە مژە
مازدا ( : )636كهرە تۆپیو
كا� زمانــه ن
ـاكا� زمانهكــهى يــان وەرگرتـ نـى ناولێـ نـراوە ن
بــهم پێيــه كۆمــهڵ چ لــه كــردەى ناولێنـ نـا� هێمـ ن
كا� تــر دەتوانێــت بهشــدارى لــه ســهرلهنوێ و
�
ن
�
تروانينانــهى كــه بــۆ دەوروبهرەكــهى ههيــه ت� ،جــا چ ئــهم دەبڕاوانــه شــياوو گونجــاو بــن ،يــان
دوبــارە ناولێنانهوەيــان بــكات ،بهپـ يـى ئــهو دونيابيــى و ي ڕ
قهدەغهشـ ي� ن
ـك� (تابــۆ)و نهشــياو بــن.
ئهنجامهكان

�
ی ف
گەیشتون،بریت�لە:
ئەوئەنجامانەىتوێژینەوهکەپ�
ی

ڵ
ڵ
ن
ن
ـەدە�،
.1ناولێنــان دیاردەیــەیك تــەواو کۆمە�یەتییــە ،ههروەهــا هــۆكارە کۆمە�یەتییــەکا� وەکــو (ئایــى ،ســیاىس ،هونــهرى ،نیشــتمانپەروەری ،ئـ ج

کهلتــورى... ،تــد) کاریگەرییــان لەســەر هــەر تاکێــک دەبێــت ،کــە کــردەى ناولێنــان و ناولێنانــهوە ئەنجامبــدات ،ئــەو تاکــەى پرۆســەکە ئەنجامــدەدات
ن
ـەر� تــەواو لەســەر هــزرو يبرکردنــەوەى دادەنێــت.
لەژێــر هەژمــو� کام لــەو هۆكارانهدايــه ،کــە کاریگـ ي
ن
ـا� ناولێنـ نـا� هەیــە ،کــە پێــش ئیســام و پــاش ئیســامە ،هـ پ
ـەر� پێــش ئیســامە بەڵگــەى تــەواو نــورساو لەبــەر دەســتدا
.2نەتــەوەى کــورد دو قۆنـ
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ڵ
نییــە ،بــە�م وەک هــەر نهتهوەيــهیك تــر نــاوى تایبــەت بــە خۆمــان هەبــووەو هـ پ
ـەر� ئــەو ناوانــەى دواى ئیســامن ،بەئاشــکرا ئــەو نــاوە ئاینیانــەن ،کــە
ن
ن
ـەر� ئایـ نـى بــە ســەرەوە نەبێــت ،لەنــاو
نــاوى ســەحابەو کەسـ ي
ـایەتى ئایــى و هەندێــک لــە نــاوەکا� خــودان ،ئەگــەر نــا نــاوى نەتــەوەى عــەرەب کــە کاریگـ ي
کــورددا زۆر دەگمەنــه.
ن
ـەوەکا� تــر هاتوەتــە نێــو نهتــهوەى کــوردەوە ســەبارەت بــه ناولێنانــەوە ،کــە ناولێنانــەوەى کۆمەڵێــک لــە ناوەکانــە ،وەکــو (محەمــەد:
.3کهلتــوری نەتـ
ڵ
ـە�م بەهــۆی ئــەوەى نــاوەکان ئاینـ ي ن
ـ� ،هاتونەتــە نێــو زمـ نـا�
ئەبوجاســم ،ئەحمــەد :ئەبوشــەهاب ،)... ،کــە ئــەم حاڵەتــە کهلتــوری نەتــەوەى عەرەبــە ،بـ
ڵ
کوردیشــەوە ،بــە�م نەبووەتــە کهلتــور الى ئێمــە ،چونکــە لــە کهلتــوری نەتــەوەى کــورددا دیــاردەى بچوککردنــەوەى ناويــش هەیــە ،وەکــو (محەمــەد
ـ حەمــە ،ئەحمــەد ـ ئەحــە ،)... ،ئەمــەش کۆمەڵێــک هــۆکاری تایبــەت بــە خــۆی هەیــە ،کــە ڕەنگــە خۆشەویسـ تـى بێــت ،يــان نــاوو ناتــۆرە بێــت ،يــان
ئابورییکــردن بێــت.
ن
ن
دونیابینى منداڵ و گەورەكان لە ناولێنان و ناولێنانهوەى شتەکاندا جیاوازن ،چونکە هەردوکیان ي �
.4
شتەکا�
کەوتى هەستەکانیان ناو لە
بەپى بەر
ي
ن
ـەر� هەســتە فیســیۆلۆژییەکانیدا
ـەر� پرەنســیپەکا� کۆمەڵــگاو جارێکیــش لەژێــر کاریگـ ي
دەوروبەریــان دەنێنــەوە ،کەواتــە مــرۆڤ جارێــک لەژێــر کاریگـ ي
نــاو لــە شــتەکان دەنێتــەوە.
ن
دەرو� تــاک دروســتدەکات ،واتــە ئەگــەر ناوەکــە ناوێــیك شــیاوبێت و واتایــەیك جــوان و
ـەر� ئەرێـ نـى و نەرێـ نـى لەســەر
.5ناولێنــان و ناولێنانــهوە کاریگـ ي
ـاىس هەبێــت ،دیــارە کاریگەرییــەیك بـ ژ
بـ ژ
ـاىس دەبێــت و بەپێچەوانــەوە هەندێــک جاریــش واتــای ناوەکــە ســیفاتێکە یــان وەســفێکە لەگــەڵ ئــەوکەســە يــان
شــته ناگونجێــت ،کــە هەڵگــری ئــەو ناوەیــە ،ئهمــهش وادەكات ،كــه ناولێنــان يــان دوبــارە ناولێنانهوەيــان كاريگــهر� بهســهر دە ن
رو� مرۆڤــهوە ههبێــت،
ي
جــا ئــهو كاريگهرييانــه بــاش بــن ،يــان خـراپ بــن.
.6ئیدیۆمــەکان وەک یەکێــک لــە کەرەســتە فەرهەنگییـ ن
ـەکا� زمــان و بەکارهێنـ نـا� لەســەر زارى قســەپێکەران بەشــێوەیەیك بەرچــاو بووەتــە هــۆی
ڵ
ئەوەى ڕۆ� لە پرۆســەى ناولێنانەوە هەبێت ،هەر بۆیە دەتوانرێت بۆ ناولێنانەوەو ناســینەوەى کەســێک یان حاڵەتێک لە پرۆســەى ناولێنانەوەدا
کاری پێبکرێــت و بەکاربـ ن
ـهێرێتــەوە.

سـهرچاوهكان

ف
ي هك هم/بەزما�کوردی:
ئایى ئیسام لهسهر ن
.1برزو ،ئومێد برزان ( ،)2013كاریگهر� ن
زما� كوردی ،گۆڤاری ئهكادیمیای كوردی ،ژمارە (.)25
ي
نواند� فەرهەنگى لە ن
ن
ن
�
سلێما�.
زما� کوردییدا ،نامهى
.2محەمەد ،بژوێن یەحیا (،)2016
ماجستر ،زانکۆی
ي
ي
ڵ
ڵ
.3محەمــەد ،پێشــکەوت مەجیــد ( ,)2013ڕەگــەز لــە ڕوانگــەى زانسـ تـى زمـ نـا� کۆمە�یەتییــەوە ،نامــەی ماســتهر ،ســكو� زمان/فاكهڵـ تـى زانســته
مرۆڤايهتييــهكان ،زانکــۆی سـ ن
ـلێما�.
ن
كا� ن
.4ساڵح ،دەروون عبدولڕەحمان ( ،)2010ئیكۆنۆیم له ئاسته ن
سلێما�.
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى
زما� كوردیدا ،نامهى ماستهر،
ج
ن
.5فەرەج ،شاخەوان جەالل ( ،)2011تابۆ وەك نموونهيهیك پهيوەند� نێوان زمان و كلتور ،ي� ن
سلێما�.
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى
ترى دكتۆرا،
ج
ي
.6عهزیز ،ڕێژنه اسماعیل ( ،)2008ناونان و ههست له ن
كۆلێ� زمان ـ زانكۆى سهالحهددين.
زما� كوردیدا ،نامهى ماستهر،
ج
.7محەمــەد ،هـ ي� ژـرا کەمــال ( ،)2017ســەنگ و بەهــای يبرلەیەکگرتـ نـى ناولێنــان و ناولێـ نـراو بــە ناولێنــەرەوە لــە زمـ نـا� کوردییــدا ،نامــهى ماجسـ ي�ـتر،
زانکــۆی سـ ن
ـلێما�.
ڵ
كۆلێ� پهروەردە ـ زانکۆی کۆیە.
.8شەمس ،هێمن عەبولحەمید ( ،)2006شێوازو دەربڕین لە بۆنە کۆمە�یەتییەکاندا ،نامەى ماستهر،
ج
.9خهرابه� ،فهرمان عزیز ( ،)2013فهرهه گنیك ناوی مناڵ ،چا� يهكهم ،هه �
ولر.
ي
پ
ي
.10سدیق ،محمد فاروق عمر ( ،)1990ناوى تايبه ت� مرۆڤ له ن
ڕۆشنبرى نوێ ،ژمارە (.)125
زما� كوردى و چهند زمانێیك تردا ،گۆڤارى
ي
ن
ن
سلێما�.
چا� يهكهم،
.11سديق ،فاروق عومەر ( ،)2011لهدايكبوو� وشه ،چاپخانهى شڤان ،پ
ن
ن
زمانەوا� نوێ ،و� /
 .12ن
سلێما�.
باتى ،محەمەد ڕەزا ( ،)2012چەند بابەتێیك
چا� يهكهم،
ي
هرش كهريم ،پ
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ف
دووهم/بەزما�فاریس:
مرمكــرى ،منيــذة ( ،)1396رونــد نــام طــذارى فرزنــدان در شــهر مهابــاد از ديدطــاة زبــان شــناىس اجتمــا� ،فصلنامــة مطالعــات
.13زنــدى ،بهمــن و ي
زبــان هــا وطويــش هــاى غــرب ايـران ،دانشــكدة ادبيــان و علــوم انسـ نـا� دانشــطاة رازى كرمانشــاة ،ســال ثنجــم ،شــمارة (.)19
.14بديیع ،مرجان ( ،)1388طفتمان نامگذارى خيابانهاى تهران پس از انقاب اســایم ،فصلنامه ژئوپليتيك ،ســال پنجم ،شــمارە اول ،دانشــگاە
تهران.
.15طيــب ،محمــد تـ تـ� و عليـ ن ژـراد ،بتــول ( ،)1382بــررىس گرايشــهاى جديــد نامگــذارى در اصفهــان از ديــدگاە زبــان شــناىس ،مجلــه علــیم ـ پژوهـ ژـ�
دانشــكدە ادبيــات و علــوم انسـ نـا� دانشــگاە اصفهــان ،دورە دوم ،شــمارە ىس و دوم و ىس وســوم.
گ
.16دانــش ،يونــس و قربـ نـا� ،عــى اكـ جـر ( ،)1396بــررىس عوامــل اجتمــا� فرهنــیك بــر نــام گزيـ نـى كــودكان توســط خانوادەهــاى ايـر نا� (مطالعــه مــوردى
استان هرمزگان) ،دو فصلنامه مشاركت و توسعة اجتما� ،دورە ( ،)3شمارە (.)5
ف
یف
ئینگل�ی:
سێي هم/بەزما�
17.John M.Anderson )2007(, The Grammar of Names, oxford.
18.https://www.google.com/search?q=9.+%5Bhttp%3A%2F%2Fregaykurdistan.com%5D&oq=9.+%5Bhttp%3A
%2F%2Fregaykurdistan.com%5D&aqs=chrome..69i57.3552j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
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