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زمان و بري

د .دارا حةميد
د .حممد زةهاوى
َتى زانستة مرؤظايةتييةكان و وةرزش  /زانكؤى طةرميان
فاكةل
َتى ثةروةردة  /زانكؤى طةرميان
فاكةل
ثيَشةكي

َضااوون و
زمااان سيسااتميَكة لااة هيَمااا دةنطييااةكان ماارؤظ بااةكاري ديَنيَ ا بااؤ طوزارش ا كااردن لااة بريؤكااةكاني هةل
ئارةزووةكاني زؤربةي زمانةوان و فةيلةسووفةكان وا دةبينن كة زمان و بري بةتةواوةتي وابةستةي يةكرتن ضونكة
َريَ لة بري .
َة لة زمان نايةتة دي و زمانيش دانامال
هيض بريؤكةيةك بةشيَوةيةكي رِووتةوال
َي نيَاوان باري و زماان
َينةوةيةدا كة بة ناونيشانى (زمان و بري)ةوةية هاةو َ دةدةيان ثةيوةنادي توناد و تاؤل
لةم ليَكؤل
خبةينة رِوو و شييان بكةينةوة.
َيناةوة زانسااتييةكان لااةبارةى زماناةوة الي هةنااديَ تويَاارةران ئاةوةيان سااةناندووة كااة نااكريَ بااوتريَ بااري
ليَكؤل
ثيَشرتة لة زمان يان يةكيَكيان لةثيَشى ئةوي ديكةيانة بةشيَوةيةطي طشيت هةردووكيان لةذيَر كاريطةري يةكرتدان
َكو كاريطاةري زماان لةساةر باري رِةنطاة باةهيَتتر بيَا لاة كاريطاةري باري
دةطاوييَ وةك ياةك كاار لةياةكرت بكاةن باةل
لةسةر زمان .
بةآلم طروثيَكي كةم واي بؤ دةضن كة هيض وابةستةييةكي جؤري لةنيَوان بري و زماندا نيية و ثيَشيان واية كاة باري
بااوونيَكي سااةربة ؤ و جااوداي هةيااة لااة وشااة و وةرطاارتي زمااان (فيَربااووني) مااةرجيَكي سااةثاو نييااة بااؤ ثرؤسااةي
َكي تر بري ئةكةنةوة بةآلم بةبيَ زمان لة هايض
َة كة وةك ةل
َطةي هةنديَكيشيان بؤ ئةمة كةرِ و الل
بريكردنةوة بةل
َةتيَكيشدا ناكؤكي نيية لةمةرِ بووني ثةيوةندييةكي ئةزةلي لة نيَوان زمان و بريدا .
حال
زمااان يةكيَكااة لااة ِرةطااةزةكاني ضااييةتي ماهييااةتى ماارؤظ بؤيااة فةيلةسااووفةكان لااة كؤناادا كااة ثيَناسااةى مرؤظيااان
َيَكي طؤياية كاتي ؤي وشةي (ناطق) بةماناي ئاوةز يا قسة باووة ثاشارت ساةنيَنرا باري
كردووة وتويانة ئاذةل
َطو هةريةكةيان ئةوي تريانة .
نيية بةبيَ قسة و قسةش نابيَ بةبيَ بري بةل
طرنطي تويَرينةوةكة :

َؤز و هاوتاكان لة نيَوان زمان و بريدا بةتةواوي
َينةوةيةدا هةو َ دةدةين كة ثةيوةنديية ئال
لةم ليَكؤل
رِوون بكةيناااةوة ئاااةم بابةتاااة ثيَشااارت تويَااارةرةكا ان بةشاايَوةيةكى فاااروان و تيَروتةساااة باسااايان
نااةكردووة لةطااة َ ئااةوةي طرنطييةكااةي لااةوةدا دةردةكااةويَ كااة يةكااةم لااة ِريَكخساان و ديساايلين
كردنااي بااريي ماارؤظ بااؤ ئااةوةي رِوون و بةرهااةمَيَن بيَ ا دووةم هااةروةها سااووربوون لةسااةر وردي
زمااان بااؤ ئ اةوةي ض ارِوثرِ بيَ ا طوزارشااتكةري تااةواو بيَ ا لااة بااري  .بااري بااةبيَ زمااان ويَنااا ناااكريَ
َيناةوة
َة و هيض واتايةكي نيية بؤية دة وازيَ ئاةم ليَكؤل
َيَيةكي بةتال
زمانيش بةبيَ بري تةنَا زؤر بل
َكي ثسايؤرِ لاة باواري باري و زماان
َينةوةطاةلَي كاة اةل
باؤ ليَكؤل
دووسةر ئاماياة ساةرةتايةك بيَا
ئةيامي بدةن .
َينةوةكة :
ئامايةكاني ليَكؤل

َينةوةية مةبةستيَيت كة بطات بةم ئامايانة :
ئةم ليَكؤل
1ا رِاظةكردني ثةيدابووني زماني مرؤيي لة ِريَطةي جيَطا بةرثرسةكان لاة ئةركاة زمانةوانيياةكان لاة
رِووي دةن و ئاماذة و نيشانةوة .
َةيي و طشاتاندنةوة
َبوون لة رِووي رِووتةوال
2اا لة رِاستيدا زماني مرؤيي نةطةيشتؤتة ئاسيت كامل
ئةطااةر بااةهؤي ثةيوةندييااة فةساالةجييةكانةوة نااةبيَ كااة هةسااتةكان و ئةندامااةكانيي و ناوةناادة
مؤ ييةكان ثيَكةوة طريَ دةداتةوة لةاليةكةوةو ذينطةي سروشيت و كؤمةآليةتي لةاليةكي ديكةوة .
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َيناااةوة ثةيوةنااادي دةنطساااازي ( ئةنداماااةكاني قساااةكردن و ثيَشاااةكةوتنةكاني ) باااة
3اا ا ئاااةم ليَكؤل
زانساايت فةساالةجةوة دة اتااة رِوو كااة كاريطااةريي دةبيَ ا لااة دروسااتكردني دةنطااةكان لااة ِريَطااةي
ثيَشكةوتي ئةندامةكاني دةنطةوة .
4اا ثةيوةندي نيَوان وشة و واتا لة دوو رِووةوة دةبيَ :
يةكةم  :نيشانة و ئاماذة و هيَماكان كة تايبةتن بة مرؤظةوة .
دووةم  :زمان و بري .

َينةوةية دةضيَتة ئةوكايةي زانسيت زمانةوة كة بة زانسيت زماني بايؤلؤجي ناوزةناد
5ا ئةم ليَكؤل
َدةستيَ بة ثةي ثيَربدني ثةيوةندي نيَوان ئةركاة زمانةوانيياةكان و ئةركاة مؤ يياةكان
دةكريَ هةل
يااان ئاوةزييااةكان ضااونكة ئااةم ثااةي ثيَربدنااة دةروازةي فااراوان دةكاتااةوة بااؤ رِاظااةكردني زؤريَا لااة
َياةوة و دانااني ضارةساةري طويااو باؤي بةتايباةتي لاة
دياردة زمانةوانييةكان لاةالي مارؤظ لاة منال
هةردوو كايةي ثةروةردة و فيَركردندا .
َينةوة بةثيَى ِريَبازى ثةسنى شيكةرةوةيى ئةيام دراوة .
َينةوةكة  :ئةم ليَكؤل
ِريَبازى ليَكؤل
َينةوةيااة لااةم ثيَشااةكيية و دةروازةى ضااوونة ناااو بابااةت و دوو بااةش ثيَ ا هاااتووة بااةم
ئااةم ليَكؤل
شيَوةية :
بةشى يةكةم  :باس لة ضةند تيؤرييةك سةبارةت بة زمان و ثةيدابوونى زمان دةكات .
َينااةوة  .لااة كؤتاييشاادا طاارنطرتين
بةشااى دووةم  :بابةتااةكانى زمااان و بااري دة اتااة بااةرباس و ليَكؤل
ئةيامةكا ان ستؤتة رِوو ئاماذةمشان بة سةرضاوةكان كردووة .
َينةوةكة :
ِريَخؤشكردن يان دةروازةيةك بؤ ليَكؤل
ثةيدابووني زمان :

ثيَش قسةكردن لةسةر ثةيادابووني زماان دةبيَا واتااي زماان باتان هاةروةك زانايااني (زانسايت
َااااة دةنطيَكااااة كااااة هااااةموو طااااةلَي طااااوزاiرشاااايت لااااة
كااااةالم) ثيَناسااااةيان كااااردووة وتويانااااة  :كؤمةل
َااةي بااري يااان ئاويَنةيااةكي
مةبةسااتةكانيان ثايَ دةكااةن) (1زمااان الي يؤناااني و رِؤمانييااةكان بااة كةمؤل
ئاااوةذووي دادةنريَا لااةالي فةيلةسااووفةكان و لؤذيا زانااانيش بريتييااة لااة ِريَطةيااةك بااؤ طةياناادن و
بااااةردةوام بااااوون يااااان طواسااااتنةوةي بريؤكااااة و سااااؤز و ئارةزووةكااااان بااااةهؤي دةناا ا يااااان هيَمااااا
(( ِريَطةيااةكي مرؤيااي ثو تااة و
َيَا :
دةنطييةكانااةوة لااة زانااا نويَيااةكانيش (سااابري)) (2دةل
َضاوون و ئارةزووةكاان باةهؤي هيَماكاناةوة باة ِريَطةياةكي
غةريتي نيية باؤ طةيانادني بريؤكاة و هةل
ؤويستانة ديَتةدةريَ . )).
َيَا ا (( :زماااان سيساااتميَكة لاااة ئامااااذة دةنطيياااة
هاااةروةك د.فوئااااد ماااةر ي لاااة ثيَناساااةكةيدا دةل
َطةدا ثةيدا دةبيَ بةمةبةسيت لَي تيَطةيشتي تاكةكان بةكار
سةربة ؤكان كة ؤبة ؤ لة كؤمةل
دةهيَنااريَ زمااان دةتوانيَاا طوزارشاا لااة سااةرجةم زانيارييااةكاني ماارؤظ و بؤضااوونةكاني لةمااةرِ
جيَانةوة بكات))). (3
دةربارةي ثةيدابووني زمان زانايان بوونةتة ضةند بةشَي ئةم داباةش بووناةي زاناياانيش بؤتاة
هؤي دةركةوتي ضةند تيؤرَي لةوانة :
يةكةم  :تيؤري ئيلَامبة ش :

شاويَنكةوتواني ئاةم تيااؤرة واي باؤ دةضان كااة بنضاينةي زمااني مرؤيااي دةطةِريَتاةوة باؤ ئيلااَاميَكي
اااوايي) (4كاااة داباااةزيوة باااؤ مااارؤظ فيَاااري قساااة و نااااوي شاااتةكاني كاااردووة ئاااةم تياااؤرة هاااي
فةيلةسووفةكاني يؤنانة وةك هريوقليتس و ئةفالتون لة ضا ة كؤنةكاندا.
دووةم  :تيؤرة نويَيةكان :
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َينةوة لةمةرِ بنضينةي زمان و ثةيدابوونييةوة نةوةستاوة لة سةدةي ناؤزدةي زاينيادا ضاةند
ليَكؤل
تيؤريَكي نويَ هاتنة طؤِريَ لةوانة :
َ ايَن بنضااينةي زمااان بااؤ غةريتةيااةكي تايبااةت
1اااا غااةريتةي قسااةكردن  :اوةناااني ئااةم تيااؤرة دةل
َضوون ياان شاتةكان بكاات باة وشاةيةكي
دةطةِريَتةوة كة وا لة مرؤظ دةكات بتوانيَ طوزارش لة هةل
َطراني بريوباوةرِي ئةم تيؤرة زاناي فةرةنسي فندرس و
تايبةت و بةشيَوةيةكي ؤبة ؤيانة لة هةل
َماني مكي مولر و زاناي فةرةنسي ِرينان .
زاناي ئةل
)(5
َة دةسيت ثيَكردووة كة لة مرؤظةوة دةردةضيَ لاة
َيَن زمان بة هاوار و نال
2اا هةنديَ لة زانايان دةل
َتااةنطي و ؤشااي و سةرسااوورِماندا ئةمانااةش ثش ا بااة تيؤرةكااةي دارون دةبةساان كااة
كاااتي دل
َيَ بوونةوةرة زيندووةكان لاة طةشاةكردندان لاة كاتيَكادا كاة ئةواناةي برِواياان باةم تياؤرة نيياة
دةل
َيَن ئةم دةنطانة بةشيَوةيةكي يَرا و (لة ثرِ) دةردةثةرِن كة دوورة لة قسةكردنةوة.
دةل
3اا هةنديَكي تر ثةيدابووني زمان دةطيَرِنةوة بؤ ثرؤسةيةكي طروثاي كاة تاكاةكان وة ايتَ كااريَكي
طران ئةيام دةدةن هاوكاري يةك دةكةن بؤ جيَبةجيَ كردني ئةوان واي دةبينن كة مرؤظ هةس بة
ي ياان
َدةكيَشا َ
ؤشي و حةوانةوة دةكات كاتيَا كااريَكي قاورس دةكاات و هةناساةكي قاوو َ هةل
َااة دةنطيَكيااان ل ايَ دةربض ايَ كااة ثةيوةناادي بةكارةكةيانااةوة هااةبيَ
ِرةنطااة لااةكاتي كاركردناادا كؤمةل
دواتر ئةو دةنطانة ئاماذة بؤ ئةو كارة بكةن هةركاتَي كارةكة دووبارة بووةوة .
سيَيةم ا تيؤري هاوضةرخ :

َيوةتاةوة و ساةرن و تيَبايي و
اوةناني ئةم تيؤرة بة طشتى لة هةموو تيؤرةكاني ثيَشةوةيان كؤل
ئةزموونااةكاني ؤيانيااان تؤمااار كااردووة  .لااةو ِريَيةشااةوة تيااؤريَكي نويَيااان بااؤ ؤيااان داناااوة و
َيناااةوةي طةشاااةي زماااان لاااةالي منا ادا َ و
كردووياناااة باااة سا ايَ بنةواشاااةوة كاااة باااريت لاااة  :ليَكؤل
َيناااةوةي ميَااارووي ثيَشاااكةوتي زماااان  .طاااةر
َيناااةوةي زماااان لاااةالي طةلاااة بةرايياااةكان و ليَكؤل
ليَكؤل
ََيَننان دةبةسااتيَن لااة
وردبينااةوة تيَباايي دةكااةين س ايَ تيؤرةكااةي يةكااةم ثش ا بااة ِريَطااةي هااةل
كاتيَكاادا كااة ثيَشااةكي زمااان سيسااتميَكة لااة هيَمااا دةنطييااةكان ماارؤظ بااةكاري ديَنيَا بااؤ طوزارشا
َضااوون و ئارةزووةكاااني زؤربااةي زمانااةوان و فةيلةس اووفةكان وادةبياانن كااة
كااردن لااة بريؤكااة و هةل
َاة لاة زماان
زمان و بري بةتةواوةتي وابةستةي يةكرتن ضونكة هيض بريؤكةيةك بةشيَوةيةكي ِرووتةوال
نايةتةدي و زمانيش ِرووت ناكريَتةوة لة بري .
َداني :
ثيَناسةي زمان و سةرهةل

بةشى يةكةم
َداني زمان الي مرؤظ
سةرهةل

زمان بريتيياة لاة وتاة ياان نووسايي مرؤظاي طؤياا و بسوتارين سيساتمي ثةيوةنديكردناة لاة نيَاوان
مرؤظدا ضونكة زمان دةرفةتى طوزارشتكردن بة وتن يان نووس لة بريوبؤضوونةكانيان باؤ هاةموو
َ فةراهةم دةكات .
ةل
دةكريَ وشةي (زمان) بةشيَوةيةكي ديارينةكراو بةكار بََينريَ بؤئةوةي طوزارش بكات لةهةر
َييةكاني هندييةكان
سيستميَكي طةياندن وةك ئاماذةكاني رِووناكي هاتووضؤ يان ئاماذة دووكةل
ئةوةندة نةبيَ كة بنةواشةي وشةكة واتا بنةرِةتييةكةي دةردة ات .
َطةي مرؤيي هةبيَ زمانيش هةية  .زؤربةي شيَوةكاني ضاالكي مرؤيي ثش
لةهةر شويَنَي كؤمةل
دةبةستيَ بة هاوئاهةنطي دووكةس يان زياتر  .زماني هاوبةش توانسيت ئةوة دةبة شيَ كة
ثيَكةوة كاربكةن بة ئامرازي جياواز و بيَ سنوور  .هةر زمان كارئاساني دروستكردني ذياريَكي
تةكنيكي ثيَشةكةوتووي كردووة ئةطةر زمان نةبواية نة زانستةكان و نة بازرطاني و نة حكومةت و
نة ئةدةب و نة فةلسةفةيش نةدةبوون .
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َةكاني ديكة  .مةبةس
َةكاني مرؤظة كة جياي دةكاتةوة لة سةرجةم ئاذةل
زمان لة طرنطرتين شةقل
لة زمان ليَرةدا زماني طؤيا و نووسراوة كة ثيَكديَ لة ثي و وشة بةشيَوةيةكي باو لة رِستة
و فريَتةكاندا كؤدةكريَتةوة بةهؤيةوة مرؤظ بةردةوام دةبيَ لةطة َ هاوشيَوةكاني لة مرؤظ هةروةك
َةي ثيَوةدةكات لة ثيَناو دةستخستي بةرذةوةندييةكاني و فةراهةمكردني ثيَداويستييةكاني
مامةل
دواتر ثيَش دةكةويَ بؤئةوةي تؤماري زانس و هونةر و ئةدةبةكان بكات بةثيَي ئةو ئاستة
ذيارييةي كة دةيطاتيَ .
َداني زمان :
يةكةم  :سةرهةل

َداني
زانايان ناكؤك نةبوون لةهيض باسَي لة باسةكاني زماندا وةك ناكؤكيان لةمةرِ سةرهةل
زمانةوة هيض بابةتيَكيش لة بابةتةكاني زمان لة ميَرووي بريي مرؤظايةتيدا بةئةندازةي بابةتي
َداني زمان و بنةواشةكةي طرنطي و باية ي ثيَنةدراوة و بريي ىلَ نةكراوةتةوة  .لة هةموو
سةرهةل
سةردةمةكاندا و بةدريَرايي ذيارة كؤنةكان لة ميسر و بابل و هند و ض و طري و رِؤمان دواتر لة
ضا ةكاني ناوةرِاستدا سةرةتاي طةشةكردني ذياري ئيسالمي و ثاشان لة ضا ةكاني تاريكيدا لة
ئةوروثا و سةردةمي ِريَنسانس دواي ئةو فةيلةسوفةكان و زاناياني زمان و ثياواني ئاييي
ي ئةو
َدا ؟ مرؤظ لة كو َ
َي طةرِان بوون بةشويَن بنةضةي زماني مرؤيي ضؤن سةريَةل
سةرقال
توانسيت قسةكردنة دةستكةوت ؟
َدان و سروشيت زمان
َيَ (( :لةوةي كة تايبةت بيَ بة سةرهةل
لةو بارةيةوة ماريوباي دةل
سةرضاوةطةليَكمان الية كة ثش دةبةستيَ بة ئةفسانة و طيَرِانةوة ثةرشةكان و مشتومرِة
فةلسةفييةكان بةآلم ئةوةي المان نيية رِاستيية زانستييةكانة لةم بارةيةوة))). (6
بؤية زؤرَي لة زانايان ؤيان بةدوور دةطرن لة ضوونة نيَو ئةم بابةتة لة كاتيَكدا هةنديَكي تريان
باسيان ليَوة كردووة بةو ثيَيةي كة ئا اوتن جؤرَي لة فةلسةفةي زمانةواني تيَداية كة رِةنطة
َ بيَ بؤ ويَندكاري زانسيت زمان كة بيتانيَ .
بةكةل
دووةم  :ضؤن زمان دةسيت ثيَكرد :

كةس نازانيَ ضؤن زمان دةسيت ثيَكردووة ضونكة هةموو ةَل جطة لة كةمئةندامان نةبَي
توانسيت قسة كردنيان هةية رِةنطة زمان لة دةركةوتي ذانري مرؤييةوة ثةيدا بووبيَ .
َي زؤربةي ماوةكاني بووني بكات .
تؤماريَكيش نيية بؤ زمان كة كيَومال
َطةي كرداريي زمان بريتيية لة نووس  .بةآلم تويَرةرةكان بؤضوونيان واية
لة رِاستيدا يةكةم بةل
كة نووس دةرنةكةوت تةنَا دواي دةركةوتي زماني طؤياوة نةبيَ بة هةزاران سا َ  .تؤمارة
نووسراوةكان يان ئةوةي زانراوة تائيَستا بريتيية لة ويَنةي وشةي سؤمةريي كة دانراوة لة
َي
دةوروبةري  3533سا َ ث.ز و نووسيي هريؤغليفي ميسري كة بة نتيكي دةطةرِيَتةوة بؤ سال
 3333ث.ز  .ضيي نووسراويش دةطةِريَتةوة بؤ دةوروبةري  1533سا َ ث.ز و ئةغريقيش بؤ
 1433سا َ ث.ز بة نتيكي و التينيش بؤ دةوروبةري  533سا َ ث.ز). (7
َداني زماني
َيانداوة رِاظةي سةرهةل
ديارترين تيؤر و بؤضوونةكانيش كة زانايان لة ِريَيانةوة هةول
مرؤظايةتي بكةن لة نيَوان دوو ئاراستةي سةرةكيدا دةسووِريَنةوة :
1اا ئاراستةيةك واي دةبييَ كة زمان شتيَكي (طلدانةوةية) واتا بة شينيَكي وايية .
2اا ئاراستةيةكي ديكة واي بؤدةضَي كة زاراوةييةكي دةستكةوتووة لة دةستكردي مرؤظة.
َداني زماني مرؤيي ويَنةطةليَكي
لة نيَوان ئةم دوو ئاراستةيةدا تويَرينةوةكان لةمةرِ سةرهةل
ثةرشيان وةرطرتووة لة بؤضوون و تيؤرةكانةوة ديارترينيان :
1ا تيؤري يةكةم ((طلدانةوة)) يان سروش و ئيلَام :
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َيَن زمان بة شينيَكي وايية كاتَي كة شتةكاني دروس كرد سروشي
اوةناني ئةم تيؤرة دةل
واي طةورة ئةفةرموويَ [ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ]
كرد بؤ ئادةم كة ناوي بؤ دابيَ ئةوةبوو بؤي دانا
)(8
لة
فةيلةسوويف طريكى بةناوبان
(البقرة  /آية  )31 :زياد لةوةش وتةكةي ئةفالتوون
َيَ (( :زمان دياردةيةكي سروشتيية مرؤظ دةسيت نيية لة بوونيدا)) .
سةدةي ثيَنض ث.ز كة دةل
لة يةكَي لة طفتوطؤكاني ئةفالتووندا يةكَي لة تيؤريتةكان اليةنداري دةكات ناوي كرايتليس
َيَ زمان بة ششيَكي وايية كة ئامسان بة شيويَيت بة مرؤظ و ناوي
بوو بؤ ئةو رِايةى كة دةل
َكو بةشيَكي دانةبرِاون لة كرؤكي ئاماذة بؤكراوةكة .
َة ن بةل
شتةكانيش هيَماي رِووتةوال
)(9
َيَ (( :ئةوة سروشة لة ئامسانةوة هاتووة لة
هةروةها فةيلةسويف يؤناني هرياقليتؤس دةل
سةدةي ثيَنضي ثيَش زايندا)) .
2ا تيؤري دووةم  :ئايينتاي (دانان و زاراوةكاري) :

كة بةناوبانطرتين فةيلةسوويف
واتا زمان زاراوةكاريي و رِيَكةوتي نيَوان مرؤظةكانة  .ئةرستؤ
يؤنانيية بة طشيت ئةم رِايةي بنياتناوة ئةو كاتةي كة باسي زماني كردووة بةوةي كة
ثيَكبةستيَكي كؤمةآليةتيية  .وتراوة كة فةيلةسوويف يؤناني دميقريتوس) (11ثيَش ئةرستؤ ئةم
قسةيةي كردووة  .ئةم رِاية بةم ئاراستةية بةردةوام بوو لة رِؤذطاري رِؤمانييةكاني كؤندا و سةرةتاي
سةدةكاني ناوةرِاس و سةردةمي ِريَنسانس و هةتا ضا ةكاني نويَ بةناوبانطنرين كةس كة ئةم
رِايةي وتووة لة سةدةي نؤزدةدا فةيلةسوويف ئينطليتي ئادةم سيمسة) (12و فةيلةسويف فةرةنسي
جان جاك رِوسو .
)(13

3ا تيؤري سيَيةم  :ثيَي دةوتريَ تيؤري بوة ا بوة :

َيَن ((دةرثةرِاندن لة دةروونةوة)) .
هةنديَ ثيَي دةل
ئةم تيؤرة دان بةوةدا دةنيَ كة ثشكي ثةيدا بووني زمان دةطةِريَتةوة بؤ غةريتةيةكي تايبةت
كة لة بنضينةوة دراوة بة مرؤظ ئةم غةريتةية وا لة هةر تاكَي دةكات كة طوزارش بكات لة
َضوونةكاني بة بتاوتن و دةنطي تايبةت وةك ثيَكةن يان طريان يان شيت تر لةوانةى كة
هةل
َشادي و ئةوةش وةك
َتةنطي و دل
َضوونةكاني وةك توورِةيي و ترس و دل
طوزارش دةكات لة هةل
يةكة لةالي هةموو تاكةكان لة سروش و ئةرك و ئةوةي ليَيةوة دةردةضيَ و بةهؤي ئةوةوة
واذةكان يةكدةطرن و رِةطةكاني طوزارشتكردن لَي دةضن لةالي طروثة مرؤيية يةكةميينةكان بؤية
تاكةكان توانيان ليَ تيَبطةن .
)(13
بانطةشةي بؤ دةكرد لة تيؤرة
اوةناني ئةم تيؤرة قةرزارباري ئةوةن كة داروين
َداني
بةناوبانطةكةيدا كة تايبةت بوو بة طةشةكردني بوونةوةرة زيندووةكانةوة ضونكة سةرهةل
َضونانةوة لة نركة و هةناسة ساردي و قيرة  .هةروةك
زماني بةستةوة بةو دةنطة غةريتيية هةل
َيدا كة ئةم دةنطانة ثيَكةوة ببةستيَتةوة و طرذبووني ئةندامةكاني طؤكردن و اوبوونةوةيان
هةول
َةتة بةطشيت جؤريَ لة حةز بة فووكردنة و
هةستكردن بة القرتيَ يان توورِةيي بؤ وونة ئةم حال
)(14
كة لة زماني
دةمةوة يان لووتةوة هةية كة دةنطي ( )poohيان أف (ئؤف) دروس دةبيَ
َةمة و توورِةيي بةكار دةهيَنريَ .
ئيَمةدا بؤ طوزارش كردن لة تةنطةوضةل
)(15
يةكةم بوون كة باوةرِيان هيَنا
فةيلةسووفة ئةيبؤريية يؤنانييةكان لة سةدةي ضواري ث.ز
بةم تيؤرةو هةروةها فةيلةسوويف فةرةنسي جان جاك رِؤسو لة سةدةي هةذدةي زايينيدا ثشتطريي
َماني ماكس موللر) (16لة كتيَبةكةيدا (زانسيت زمان) و زاناي
كردووة هةروةها هةريةك لة زاناي ئةل
فةرةنسي ئةرنس رِينان لة سةدةي نؤزدةدا ثشتطرييان ليَكردووة .
سةبارةت بة تةمومراوييةكةي لةبةر ئةوةية
ئةم تيؤرة بة تةمومراويي كةموكورِيي دةردةكةويَ
َضووانة دةطؤِريَن بؤ واذة و
كة ئةو نَيَنييةمان بؤ ئاشكرا ناكات كة ضؤن ئةو دةنطة بةبسوة هةل
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ي
َداني وشةطةليَكي زؤر روون ناكاتةوة كة ناكر َ
دةن  .هةرضي كةموكورِييةتي ئةوةية كة سةرهةل
َضووةكان .
بطةِريَنريَتةوة بؤ دةنطة هةل
 4ا تيؤري ضوارةم  :تيؤري بوو ا واو  .ثيَشي دةوتريَ ((طيَرِانةوة)) :

اوةناني ئةم تيؤرة وادةبينن كة زمان لة الساييكردنةوةي دةنطةكاني سروشتةوة ثةيدابووة
َيَ (( :هةنديَكيان بؤ ئةوة دةضن
ئةمةش ئةو تيؤرةيية كة (ابن جي) ئاماذةي بؤ دةكات بةوةي دةل
كة بنةواشةي هةموو زمانةكان لة دةنطة بيسرتاوةكانةوة هاتووة وةك دةنطدانةوةي رِةشةبا و
دةنطي ضةمخا ة و هاذةي ئاو و زةرِةي كةر و قريِةي قةلةرِةش و حيلةي ئةسث و شيت لةو جؤرة .
دواتر زمان لةوةوة دروس بووة  .ئةمة الي من بؤضوونيَكي ضاك و وةرطرياوة))). (17
ئةم تيؤرة وا دةبينيَ كة مرؤظي يةكةم كة ويستوويةتي بوونةوةرةكان لةيةك جودا بكاتةوة بة
ناوطةلَي بؤئةوةي باسي بكات يان ئاماذةي ثيَبكات لة كاتي ئامادة نةبووني ؤيدا ئةوا
السايكردنةوةي دةنطة سروشتييةكاني وةرطرتووة بؤ وونة وةرِيي سةط بؤتة هيَمايةك بؤ
َة وونةي لةو جؤرةش لوورةي طورط و نةرِةي شيَر و مياواني ثشيلة
ئاماذة كردن بؤ ئةو ئاذةل
َيية جياوازانة بوونة هيَما لة ِريَيةوة مرؤظة سةرةتاييةكان ئاماذةيان دةكرد
دواتر ئةم دةنطة ئاذةل
َةي ئاطر و طرمةي هةورة بروسكة و هاذةي
بؤ ئةو ئاذةآلنة لة وونةي ئةوانةش شةي دار و ن َيل
ئاو و شيت تر.
لةو دةنطانةش كؤمةَليَ وشة دروس بوو كة كؤنرتين وشةن لة زمانةكاني مرؤظدا ثاشرت ئةم
دةنطانة بةرةو ثيَش ضوون يان وشةكان لة واتاي هةستييَكراوي رِاستةو ؤوة بؤ واتاي تر كة
َة بوو لةو دةنطة سةرةتاييانةش بة دريَرايي ضا ةكان زمانةكاني ليَدروس بوو .
زياتر رِووتةوال
)(18
فةيلةسووفة رِةواقيية يؤنانييةكان باوةرِيان بةم تيؤرة هةبوو و ثةسةندييةكي فرةي هةبوو
لة سةدةي نؤزدة و بيستدا و هةنديَ زاناي دياريش ثشتطرييان كرد وةك جسريس و د.ئيرباهيم
ئةنيس و د .ةلي ةبدولواحد وايف و زؤر سةرسة تانة بةرطريان ليَدةكرد و وا ثةسنيان دةكرد كة
(( :نتيكرتين تيؤرة لة رِاستييةوة و ويَشة لة ئاوةزةوة و كؤكرتينيانة لةطة َ سروشيت
كاروبارةكان سةرةرِاي ئةمانة و ئةوانةش رِاظةي ئةو كيَشةية دةكات كة ئيَمة تيَيداين ئةويش
ئةو شيَوازةية كة مرؤظي لةسةر رِؤشتووة لة دةستييَكي كارةكةدا)).
هةنديَ لة رِة نةطران شؤ ييان بةم تيؤرة دةكرد وايان باس دةكرد كة بريي مرؤظايةتي
َدانةكةي كورت
دةوةستيَنيَ لة سنووري ِريَطري ئاذةآلندا زماني مرؤظايةتي بةرز سةرهةل
دةكاتةوة لةسةر ئةو دةنطة سروشتيية غةريتييانة .
شاياني باسة كة كؤي زمانناساني نويَ ئةم تيؤرة رِةت دةكةنةوة و ئةوة دةسةنيَنن كة
ثرؤطرامي زانسيت بؤ زانسيت زمان ناكؤكة لةطة َ ئةم تيؤرةدا و دةيكاتة رِيشطاويَكي سا تة .
زانراويشة ئةوانةي بة زمانة جياوازةكان دةئا اويَن دةنطة سروشتييةكان بة ويَناي جياواز
دةبيسن ثاشان الساي ئةو دةنطانة دةكةنةوة بة ِريَطةي جياواز لةمةشةوة وشةطةلَي دروس
دةبيَ كة ئاماذة بؤ تاقة دةنطَي دةكةن بةآلم لة زمانيَكةوة بؤ زمانيَكي ديكة جياوازن  .وةرِيي
سةط ئةوةي قسةدةكات بة زماني ئينطليتي بة (ئو واو) يان (ووف ووف) ئاماذةي بؤ دةكات لة
َييةك بؤ هةمان دةن بة وشةي (بو بو) ئاماذةي بؤ دةكات و فةرةنسيةكيش بة
كاتيَكدا كة ئيتال
َةشيَر بة وشةطةلي دةنطي ئاماذةي بؤ
(واء واء) ئاماذةي بؤ دةكات هةروةك كة قوقةي كةل
دةكريَ كة بةثيَي زمانةكان دةطؤِريَن  .زياد لةوةش مرؤظ كاتيَ السايي دةكاتةوة ئةوا تةنَا
السايي ئةوانة دةكاتةوة كة دةنطيان هةية ئةي ضؤن ناوي ئةوانة دةبات كة ضةقبةستوون و
َةيان نيية وةك بةرد و ما َ و سيَطؤشة و شتةك و ئةوانةي تر  .كةواتة داننان بةم
تواناي جوول
تيؤرةدا واتا هيَنانة وارةوةي بريكردنةوة بؤ ئاسيت ويَنةي فؤتؤطرايف .
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َداني زمان قةتيس دةكات
طرنطرتين ش كة لةسةر ئةم تيؤرة دةطرييَ ئةوةية كة بنةماي سةرهةل
بةوةي رِوودةدات لة ذينطةدا ئةوةش لة بري دةكات كة
لة تيَبيي بونيادنراو لةسةر هةس
ثيَويسيت سروشيت مرؤظة بؤ ليَكدوان و ليَتيَطةيشن و طوزارش كردن لةوةي لة دةروونداية
َداني زماني مرؤيي دادةنريَ  .زياد لةمةش
َنةرةكاني سةرهةل
ئةو ثيَويستيية كة لة طرنطرتين ثال
ئةم تيؤريية ئةوةمان بؤ رِوون ناكاتةوة كة ضؤن وشةي زؤر ثةيدابووة كة دةيانبين لة زمانة
جياوازةكاندا و ئةوةشي تيا نابين كة الساييكردنةوةي دةنطي ناونراوةكان بيَ ئةوةش رِوون
دةبيَتةوة بة تايبةت لة ناوة واتاييةكاندا وةك دادثةروةريي و ثياوةتي و بة شندةيي و ئازايةتي
و شيت تر .
5ا تيؤري ثيَنضةم  :تيؤري دن دون :

ثيَي دةوتريَ تيؤري ئامادةطي سروشيت  .ئةمة ئةو تيؤرةية كة زاناي زمانةواني (ماكس موللةر)
بسويكردةوة و ثيَي دةوت تيؤري (دن دون ) ثو تةكةي  :مرؤظ بة سروشيت ؤي تواناي
دارِشتي واذةي بةتةواوي ثيَدراوة هةروةك ئةوةشي تيَدا ضيَنراوة كة حةزي بةوة بيَ كة
طوزارش بكات لة ثيَويستييةكاني بةهةر ِريَطةيةك بيَ لة ِريَطةكان بةآلم ئةم تواناي وتي
يان لة كاتي طوياودا  .كاتيَكيش
وشةية تةنَا لة كاتي ثيَويستيدا جيَكةوتي دةردةكةويَ
ي بة ميلي
(موللةر) ئةم تيؤرةي ناونا تيؤري (دن دون ) ويسيت كة ئةو هيَتة ؤرِسكة بضووَي َ
َي
كاترميَر كة لة ناوا نيدا دةسووِريَتةوة هةروةها رِووداوةكاني زةمةن بضوويَنيَ بة ثةندؤل
َةيةشي ئةو هيَتي شاراوةية لة كاترميَرةكةوة ديَتة دةريَ كة
َيَ و بةو جوول
كاترميَر كة دةجوول
ميلةكةي دةكةويَتة ذيَر زةمان و ثيَويستييةكاني هةلومةرجةكان ئةوان ئةو توانستة وةطةرِدة ةن
لة ضوارضيَوةي هيَتةوة بؤ ضوارضيَوةي كردار .وةك ئةوةي دةرووني مرؤظ طةيينةيةكي ثرِبيَ لة
وشة هيَدي هيَدي دةكريَتةوة بة كيلي زةمةن و ثيَويستييةكاني ذياني واقعي.
ئةم تيؤرة ضارةسةري كيَشةكة ناكات ضونكة ئةوة رِوون ناكاتةوة كة ضؤن و كةي مرؤظ ئةو
طةيينة زمانةوانييةي ثيَدرا ؟ ضؤن ضووة ذيَر باري ئةو وشة تةواوانةوة ؟ ؤ ئةطةر بة سروشيت
ؤي ئةم وشانةي ثيَدرابيَ ئةوا بؤضي زمان و شيَوة زارةكان جودان ؟ ضونكة جيَكةوتي هيَتة
سروشتييةكان تا ئاستيَكي زؤر ضوون يةكن  .ثاشان ضؤن هة دروس بوو بؤ مرؤظ كة ئةو وشانة
ربيَ بةسةر ناوليَنراوة جياوازةكاندا ؟ كةواتة ئةم تيؤرة تويَرةر
لة نا ي ؤي بيَنيَتة دةريَ و دايب ِ
َرتة .
َؤزتر و تيَكةل
لة كيَشةيةكةوة دةطويَتيَتةوة بؤ كيَشةطةليَكي ديكة كة زؤر ئال
6ا تيؤري شةشةم  :تيؤري يؤ ا هي ا هؤ :

َيَ  :زمان لة
َماني (جينر)ة ئةم تيؤرة دةل
اوةنةكةي زاناي ئةل
واتا تيؤري تيَبينيكردن
َكيَكةوة دةرضووة لةكاتي ئةيامدانى كاريَكي
َة ةل
َداوة كة لة كؤمةل
َةوة سةريَةل
دةنطي كؤمةل
قورسدا كة ثيَويستيان بة هاوئاهةنطي بووة بؤ جيَبةجيَ كردني ئةمةش وةك ئةوة واية كة زؤر
لة هةنديَ كريَكارةوة كاتَي كاريَكي قورس ئةيام دةدةن ضةند دةنطيَ
جار دةيبست
َيَنةوة وةك (هيال اا هوث) يان دةربرِينطةلَي كة رِةنطة واتايةكي ئةوتؤي نةبيَ  .ئةوان بةم
دةل
دةنطانة و هاوشيَوةكانيان جؤرة هاوئاهةنطييةك بؤ ؤيان هةس ثيَدةكةن لة ِريَكخستي
َيَنةوة بةبيَ وةرِسبوون و
َسانيان بةكارة قورسةكةيان و ئةو دةستةواذانة دةل
بتاوتةكة لةكاتي هةل
بيَتاري  .ثاشان زؤر نابات ئةم دةنطانة هةمةضةشن دةبن بة جؤراوجؤري كارةكان هةتا دةبنة
َيَن  .بة
هيَماي كاريَكي دياريكراو ئةو كاتانةي بيانةويَ ئةو كارة بكةن ئةو دةنطانة دةل
دووبارةبوونةوةي ئةزمووني لةو جؤرة دةنطةكان طةشةدةكةن و دةبنة وشةكان .
هةموو ئةو وشانةي كة
َكو هةر نابيَ
َةية ضونكة ئةستةمة بةل
ئةم تيؤرةش هةمديسان هةل
زمانةكانيان ثيَكَيَناوة بطةِريَنةوة بؤ ئةم ئةزموونة ضونكة ئةمة تةنَا ِريَطةيةكة بؤ زيادكردني
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رِووتووش بؤ كارةكة و ئاسانكردني و ئةركي بنةرِةتي زماني تيَدا دةستةبةر نيية كة بريتيية لة
واتا و وابةستةيي ئيرت ضؤن بيكةين بة بنضينة بؤ زمان  .هةروةك ئةم تيؤرة ئةطةري بووني مرؤظي
َضوونة تايبةتييةكانييةوة ضؤتة
بيَ زمان دادةنيَ  .مرؤظَي كة بووني هةبووة دواتر لة ِريَطةي هةل
َةية ضوون ناكريَ مرؤظ هةبيَ بةبيَ زمانَي كة
قؤناغي داناني زمانةكةيةوة ئةمةش تيؤريَكي هةل
ثيَي بدويَ .
7ا تيؤري حةوتةم  :تيؤري ثيَشكةوتي زمان :

دانةراني ئةم تيؤرة كاريطةربوون بة تيؤري طةشةكردني طشيت كة (دارون) بسويكردةوة و
َطة بَيَنيَتةوة لةسةر جيَكةوتةكةي لة هةموو اليةنةكانةوة بة طشيت و بةتايبةتيش لة
َيدا كة بةل
هةول
ذياني تاك و جؤري مرؤيي  .مرؤظ كاتَي بة قاضةكاني دةرِوات و باآلي ِرَي و تووند دةكات
ِريَكخستي انةكاني ميَشكي دةطؤِريَن تا ثلةيةك تواناي ئةوةي دةداتيَ كة انةكاني مؤ ي
بةكاربََييَ بةشيَوةيةكي ضاالكانة كة فةرماندارن بةسةر ئةندامةكاني ئا اوتندا  .توانيويَيت ئةوة
بكات ضونكة مرؤظ هةر لةسةرتاوة هةموو ئةو وزة و بةهرانةى كة هةيةتي تةر اني كردووة بؤ
رِووبةرِووبوونةوةي سروش بؤ دةستةبةركردني مانةوة و ضاكسازيي تيايدا  .كاتيَكيش كة مرؤظ
جيابؤوة لة هةموو دروستكراوةكاني ديكة ئةوا هةموو هيَتة ئاوةزيةكاني ؤي تةر ان كرد بؤ
دةستةبةركردني ثيَشكةوتي ؤي لة بةكارهيَناني هيَتة ماسولكةييةكاني بؤية بةبةكارهيَناني
َي دةسيت ثيَكرد ثاشان دار و بةرد دواتر ضووة سةر دةستةمؤكردني ئاذةآلن و
هةردوو بال
َؤزن  .هةموو
َؤزةكان ثاشان ئةوانةي زؤر ئال
ئامادةكردني ثاشان بؤ بتويَنةرة سانا و دواتر ئال
ئةمانةش دةياخنواس كة ليَكتيَطةيشن هةبيَ لةطة َ ئةوانيرت تائةوةي فةرزي ثةيداكردني
َطرت و
دةزطايةكي تايبةت بؤية ماسولكةكاني قورِط ئةركي زيادي زؤر نةرموونيانيان هةل
كؤئةندامي دةم دةزطاي هاتنةدةرةوةي دةن لةدواي دةن بوو بؤ ئاماييَكي ثةسةند .دواتريش
َينةوةي دةركةوتي زمان بةشيَوةيةكي جودا لة دةركةوتي مرؤظ بكريَ .
ناكريَ ليَكؤل
ويَندنةوةيةكي زمانةواني بؤ بري و ئاوةز  :زمان لة نيَوان مريات و ثةيييَربدندا :

وا مرؤظي دروستكردووة و تواناي تيَطةيشن لة زمان و قسةثيَكردني ثىَ بة شيوة  .ئةمةية
ماناي (سروش اا فطرة) واتا ئةو ئامادةطييةي كة دةس بةدةركةوتن دةكات ثلة ثلة لةطة َ
تيَيةرِبووني تةمةن و كات  .منا َ دةس دةكات بة طريان و هاواركردن بؤئةوةي داواي شتَي بكات
يان رِةتي بكاتةوة هةروةها بة بتاوتي دةستةكاني و قاضةكاني و ضرضكردني دةموضاوي ثاشان
َيَن ئةوةي بؤ
تيَدةطات لةدواي ئةوة كة هةنديَ لةو وشانةي كة باواني يان براو وشكةكاني دةيل
دةثيَكي كة ئةم دةيةويَ كة ئةمة كةمرت هةو َ و ماندووبوني دةويَ و كورترتيشة بؤية كار لةسةر
َيَ ئارةزووةكاني دةستةبةر دةبن و
الساييكردنةوةيان دةكات هةركاتَي زياتر وشة بل
هةركاتيَكيش ثراكتيكي ئةو سيستمة زمانةوانيية باوة بكات كةلة يَتانةكةيدا هةية ئةوا
يَتانةكةي ثيَي ؤشة و ثاداشيت دةكةن  .بةم شيَوةية قؤناغي يةكةم بةرِيَوة دةضيَ لة فيَربووني
َي
زمان و ثابةندبوون بة زاراوةكاني لةناو يَتاندا وةك بةراييةك بؤ بةكارهيَناني دواتر لةطة َ هاوةل
َي و هاوِريَياني قوتاخبانة و ذينطةي كاردا .
منال
َي هةية بة دابينكردني بةرذةوةندي تاكةكانةوة  .ئةطةر
فيَربووني زمان ثةيوةستييةكي تووندوتؤل
َيدا بة برسيَيت و تينويَيت و ياريكردنةوة
هاتوو ئةم بةرذةوةنديية ثةيوةس بوو لة قؤناغي منال
ئةوا لة قؤناغي قوتاخبانةدا دةبيَ بضيَ بةرةو دةستةبةركردني حةزةكاني ويَندكار اا يةكةجمار
و ثيَش هةموو شتَي اا لة ؤشةويستي زانيارى و دابيَن كردنى ثيَداويستييةكانى لة ناسينى
ش و شويَن و كةسةكان لةجياتي فرِين بةناو ضةمكة تيؤرييةكان و واتا تيَركردني
ثيَداويستييةكاني لة ناسيي شتةكان و شويَنةكان و كةسةكاندا  .ليَرةوة ثيَويستة لة قؤناغي
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يةكةمدا بؤ فيَربووني زمان جة بكريَتةوة لةسةر هةموو ئةو شتانةي كة منا َ طرنطي ثيَدةدات و
ثيَويسيت ثيَيةتي بةشيَوةيةكي ثراكتيكي لة ذياني تايبةتي ؤيدا.
َيَكدا لةداي
َبراردنة  :ماناي ئةمة ئةوةية كة هةموو مرؤظيَ لةناو كؤمةل
 1ا زمان ثيَويستيي و هةل
َة بةكار بََييَ بؤئةوةي بةرذةوةندييةكاني بةديبَيَنيَ و
كة ناضارة زماني ئةو كؤمةل
دةبيَ
َسوكةوتيان لةطة َ بكات لة
َسوكةوت بكات لةطة َ ويَش و هاوةآلني و ئةوانةي ثيَويستة هةل
هةل
َطةدا  .ليَرةدا ئةو ناضارة واتاي واذةكانيان و دةمي كارةكانيان و ضؤنيَيت بةكارهيَناني
كؤمةل
ئامرازةكان بتانىَ ضونكة زمان طةشة دةكات و ثيَش دةكةويَ بةشيَوةيةكي ثلةثلةيي مرؤظ
بتاوتي يةكةميي منا َ واية كة
هةس ناكات كة فيَري بووة .مةسةلةكةش ليَرةدا وةك
َة
َؤز و تيَكةل
دةس دةكات بة وةستان و رؤشن لةسةر ثيَيةكاني هةنطاوةكان لةسةرةتاوة ئال
ي بكات لة
َكو يَرا دةبيَ تا دةطاتة ئةوةي ثيَشربِك َ
ئةوةندة نابات ِرَي و رِاس دةبيَتةوة بةل
َكي تر  .بةآلم بوارةكاني زمان زؤر و جؤراوجؤرن  .ئةوةي تيَبيي دةكريَ
رِؤيشتندا لةطة َ ةل
ئةوةية كة كرداري مرؤظ و هةروةها ئةو بارة كؤمةآليةتيةي كة تيَيداية يان بؤي دةضيَ
َبراردني زماني بؤ دةرِة سيَنن كة بطوييَ لةطة َ كارةكةي يان بارة
ئةندازةيةك لة هةل
ي
َبراردني زماني بةضاكي كرد ئةوا دةتوان َ
كؤمةآليةتييةكةي  .هةركاتيَكيش مرؤظ ثرؤسةي هةل
ثةيوةندي كؤمةآليةتي دروس بكات و طةشةي ثيَبدات كة هاوكارى بكةن بؤ سةركةوتي لة
ذياندا.
َدةطريَ .
2ا ثةيوةندي زمان بة بريةوة  :ثةيوةندي نيَوان زمان و بري لة زانسيت نويَدا رِاظةي جياواز هةل

َيَ بريي مرؤظ ناكريَ تةواو بيَ تةنَا لةسةر بنةماي زمان
بسوترين رِاظةش بريتيية لةو تيؤرةي كة دةل
نةبيَ  .ئةوةش ضونكة ودي بري جياوازة لة سةرجةم جؤرةكاني ضاالكي طياني مرؤظ بة ضةمكة
َةكانةوة  .بةآلم تيَبينييةكاني ثتيشكان و سايكؤلؤجيستةكان و فيتاييةكان و لؤذيكستةكان و
رِووتةوال
َكو دةضيَتة رِووطةي زانياري
زمانناسان ئةوة دةردة ةن كة بري تةنَا لة بواري لؤذيكي رِووتدا نارِوات بةل
هةستييَكراويشةوة كة بريكردنةوة دةهيَنيَتة بوون لة سنووري ؤيدا بةهؤي ماددةي ويَنة
َةوة .بريكردنةوةي مؤسيقار و ياريتانان و ياريتاناني شةترةن بؤ وونة
هةستييَكراوةكان و ياد و ةيال
ناتوانريَ هةميشة بة قسة طوزارشيت ليَبكريَ  .هةروةك زانسيت نويَ داني بة يةكتايي زمان و

برييشدا ناوة لة رِووطةي بنةما طشتييةكاني ثةيدابووناينةوة زمان و بري لةسةر بنةماي ثيَويسيت
ضاالكي كرداري ةَل طةشةيان كرد و ثيَشكةوتن هةردووكيان وابةستةي يةكن و بووني
هةريةكةيان مةرجي بووني ئةوى ترة  .زمان واقيعي بووني بريكردنةوةية هةرئةويش ئةو
رِةطةزةية بريكردنةوةي تيَدا دةردةكةويَ  .ئةوةندة نةبيَ كة زمان و بريكردنةوة لةطة َ ئةوةشدا
َةي ئةيامي دةدات كةواتة بريكردنةوة
يةك ش ن  .هةريةكةيان جياوازة لة رِووي ئةو رِؤل
َ .
ِريَطةيةكة بؤ زانيي بريورِا لةكاتيَكدا كة زمان ِريَطةيةكة بؤ ليَ تيَطةيشتي نيَوان ةل
بةشى دووةم

يةكةم  :ثيَناسةي دوو وشةكة :

زمان و بري

أ اا زمان  :زمانةوانى نوىَ زمان بةوة دةناسيَنيَ كة سيستميَكي دةنطيية لة بنةمادا لة
َوطؤرِكردني بريؤكة و هةستةكان
ََي بؤ ئال
هيَماطةليَكي زاراوةيي ثيَ ديَ كة تاكةكاني كؤمةل
َويستةمان هةية لةسةر ئةم ثيَناسةية يةكةميان لةطة َ
بةكاري دةهيَنن) . (19ئيَمة سيَ هةل
طوزارشيت (دةنطية لة بنةمادا) كة ئاماذة دةكات بؤ ئةوةي كة زمان يان طؤياية ئةوةش ئةوةية
كة ثيَناسةكة ئاماذةي بؤ دةكات يان نووسراوة بة هيَماطةلَي كة ئاماذة بؤ دةنطةكان دةكات .
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بةآلم واذةي (زاراوةيية) ماناي واية كة هؤكارَي يان ثةيوةندييةكي هؤكاريي نيية بؤ بةستنةوةي
شيَوازي وشةيةك يان رِستةيةك بة واتاكةيةوة .
رِةنطة طوياوبيَ ليَرةدا كة ئاماذة بؤ ئةوةي بكةين كة ناسراوة بةناوي (زماني بريكردنةوة)
ي
ئةوةش ئةو زمانةية كة كةسَي بريي ثيَدةكاتةوة كاتَي كة بة تةنَا دةبيَ لةطة َ ؤيدا و بةب َ
ئةوةي كةس بدويَنيَ  .طرن نيية كة زماني بريكردنةوة لةالي كةسةكة هاوتابيَ لةطة َ زماني
بةآلم بة ةرةبي بري بكاتةوة بةهؤي
يةكةمي  .رِةنطة زماني يةكةمي كةسيَ كوردي بيَ
َكي ئةو زمانةدا ذياوة يان
هةذمووني ئةم زمانة لةالي يان لةبةر ئةوةي ماوةيةكي زؤر لة ناو ةل
هةمان شتة بؤ ئةو كةسةى كة ثسيؤرِي لة زانستيَكي
زؤربةي ويَندني بةو زمانة بووة
دياريكراودا دةبيَ و بة زمانيَكي بياني دةخيويَنيَ بةو زمانةش بري لة مةسةلةكاني ئةم زانستة
دةكاتةوة  .هةروةك وادةزامن كة ثيَضةوانةي ئةمة رِوودةدات بؤ ويَندكارةكا ان ئةوانةي كة رِةنطة
بة كوردي بريبكةنةوة كاتَي رِادةسييَردريَن كة وتارَي بة ةرةبي بنووسن بؤ وونة ثاشان
ئةوةي بة زماني ؤيان بريي ليَدةكةنةوة لة زةيي ؤياندا وةريدةطيَرِن  .بطرة هةنديَ ويَندكار
رِةنطة وتارةكة بة ةرةبي بنووسن ثاشان وةريدةطيَرِن .
َيَ
ب اا بري  :فةرهةنطي (انعنم الوسي ) كة لة (كؤرِي زماني ةرةبي لة قاهرية) دةرضووة دةل
(بري) بريتيية لة (( ستنةطةرِي ئاوةزة لة شتة زانراوةكاندا بؤ طةيشن بة زانيي شتة
نةزانراوةكان))  .لةكاتيَكدا كة ثيَناسةي (بريكردنةوة) دةكات بةوةي (( ستنةطةرِي ئاوةزة لة
كيَشةيةكدا بؤ طةيشن بة ضارةسةرةكةي ))  .هةروةك ثيَناسةي (بري كراوة بةوةى كة بريتيية لة
ي
ََي ويَنة و ةيا َ و يادطاري و سةرن كة دةكريَ بة هؤي زمانةوة طوزارشيت ليَبكر َ
كؤمةل
َيَ  :بريكردنةوة هيض بوونيَكي نيية لة نةبووني زماندا
هكلسكي نووسةري بةريتاني ناسراو دةل
ئةويش اا واتا زمان اا بةشدارة لة دارِشتنةوةي بريدا هةروةك ضؤن ودي بري بةشدارة لة
دارِشتنةوةي زماندا)). (23
دووةم  :كاميان لةثيَشرتة  :زمان يان بري ؟

سايكؤلؤجيستةكان ناكؤكن لة وةآلمدانةوةي ئةم ثرسيارةدا .هةنديَكيان وادةبينن اا وةك جلربت
رِايل اا كة لة ثيَش بريكردنةوةدا دةبيَ مرؤظ فيَري قسةكردن ببيَ بة دةنطي بةرز  .بؤ رِاستى
َطةى ئةوة دةهيَنيَتةوة كة مندا َ لة ثيَشدا فيَري زمان دةبيَ ثيَش ئةوةي لة قؤناغيَكي
رِايةكةي بةل
)(21
دواتردا فيَري بريكردنةوة ببيَ لةطة َ ؤيدا .
لة كاتيَكدا هةنديَكي تر واى دةبينن كة طةشةي زةيي مندا َ بة سةربة ؤيي ثيَش دةكةويَ
ضونكة ئةستةمة لةسةر مندا َ كة لة
بةسيفةتيَكي طشيت طةشةي زمان شويَي دةكةويَ
طوزارشيت واذةيي تيَبطات ثيَش ئةوةي بتوانن ئةو ضةمكة بنةرِةتيةي كة ئةم طوزارشتةي لةسةر
دةوةستيَ تيَبطات واتا ئةوان دةستةواذةي يان وشةطةلي (هةفتةي داهاتوو) و (ما َ) و (مردن)
تيَناطةن). (22
بةآلم سايكؤلؤجيس (فينوتسكي)) (23وايدةبينيَ كة بريكردنةوة و زمان وةك دوو ضاالكي جودا
لةيةك دةستييَدةكةن و بريكردنةوةي منا َ (كةم تةمةن) ئةضوويَنريَ بةبريكردنةوةي ئاذة َ ضونكة
ي
َةي كة هيَشتا فيَري قسة نةبووةو كةضي هةند َ
بةبيَ زمان رِوو دةدات  .وونةي ئةوةش ئةو مندال
ي
واردن و دةرطاكردنةوة (واتا بريكردنةوة بةب َ
كيَشةي سانا ضارةسةر دةكات وةك ش
ي
قسةكردن) .لةاليةكي ديكةشةوة دةنطةكاني ذيركردن (بةئبةئة) لةالي مندا َ ئةوانة قسةن بةب َ
بريكردنةوة ئاراستةكراون بؤ تيَركردني مةبةستة كؤمةآليةتييةكان وةك سةريرِاكيَشان بؤالي
ؤيان.
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َي تةنطةبةر لة ثةيوةندي بريكردنةوة بة زمانةوة ئةو كاتة رِوودةدات كة مندا َ دةطاتة
بةآلم ال
َي تةمةني  .ضونكة لةم تةمةنةدا دةبين كة ئاراستةي بريكردنةوة كة ثيَش زمان دةكةويَ و
دووسال
ئاراستةي زمان كة ثيَش بريكردنةوة دةكةويَ بةيةك دةطةن و وابةستةي يةك دةبن بؤئةوةي
جؤريَكي نويَ لة رِةفتار دةس ثيَبكات كة تيايدا بريكردنةوة دةبيَتة واذةيي و قسةكردنيش دةبيَتة
ئاوةزطةريي .
مايةي سوودليَوةرطرتنة كة بتان كة هةتا تةمةنى حةوت سا َ مندا َ تواناي جياكردنةوةي ئةو
دوو ئةركة ناوةكيية (بريكردنةوة) و دةرةكيية (ثةيوةندي كردنة)ي زماني نيية بؤية دياردةي
((قسةكردني بنكة كردوو بة دةوري ود))دا ديَتة ئاراوة.
سيَيةم  :ئايا دةكريَ بري بكةينةوة بةبيَ زمان ؟

هةروةك ضؤن زانايان لة وةآلمدانةوةي ئةوةي كاميان لة ثيَشرتة  :زمان يان بريدا دابةش بوون
َطة
ديسان دةبين لة وةآلمدانةوةي ئةم ثرسيارةشدا دابةشبوون بؤ دوو طروثةوة هةر يةكةيان بةل
و سةنيَنةري ؤي هةية  .طروثي يةكةم ئةفالتوون نويَنةرايةتي دةكات لة كؤنةكان و زاناي
ئةمةريكي جون واتسون لة نويَيةكان  .ئةم طروثة واي دةبينن كة بريكردنةوة لة زمانيَكي بيَدةنطدا
دةكريَ لة رِووي واذة و رِستةكانييةوة هةروةك ئةوةي ئةطةر مرؤظ قسة لةطة َ كةسيَكي ديكةدا
بكات) . (24ئةمةش ئةوة دةطةيةنيَ كة وةرطرتي زمان لةاليةن مرؤظةوة مةرجيَكة بؤ توانسيت
بةسةر بريكردنةوةدا .
هةرضي طروثي دووةميشة كة زانا هوتسينو فندلت نويَنةرايةتي دةكات وادةبييَ كة وةرطرتي
َطةشي بؤ ئةمة ئةوةية كة مرؤظي كةرِ
زمان مةرجيَكي سةثاو نيية بؤ رِووداني بريكردنةوة) . (25بةل
توانسيت بريكردنةوةي هةية ضونكة هةس بة ضواردةوري ؤي دةكات و برِيار دةردةكات و رِاي
َدةسيتَ سةرةرِاي ئةوةي كة يةك وشة
ؤشي دةطؤِريَ  .ئةو كةسة كةرِة بةهةموو ئةو كارانة هةل
نازانيَ لة زمان و يةك وشةشي طويَ ليَنةبووة لةوةتةي لةداي بووة ويَرِاي وتنةكةشي  .غندلر
وونةيةك ديَنيَتةوة بة ئةمرييكي هيل كيلر كة ذنيَكي كةرِ و ال َ و كويَر بوو كةضي تواني بة
هاوكاري ثةروةردةكةرةكةي كة فيَري ويَندنةوة و نووس ببيَ و برِواننامةي بةكالؤريوس
بةدةس بََييَ و ببيَتة طوتار بيَر و تويَرةر و نووسةر .
كةواتة ثةيوةندي ضيية لة نيَوان بري يان بريؤكة لةاليةكةوة و قسةكردن يان ئةو وشانةي
بةكاريان دةهيَن بؤ طوزارشتكردن لةو برية يان ئةو بريؤكةية لةاليةكي ترةوة ؟ فيينوتسكي
َيَ  :لة رِاستيدا بري بةثيَضةوانةي قسةكردنةوة لة يةكةي
وةآلمي ئةم ثرسيارة دةداتةوة دةل
ي
َيَكم بيي كة ث َ
جودا ثَي نايةت  .ضونكة كاتَي دةمةويَ بريؤكةيةك بطةيةمن  :من ئةمرِؤ منال
اوس بوو و كراسيَكي شيي لةبةردا بوو بة شةقامةكةدا دةرِؤيي من هةموو بةشةكاني
َكو هةمووي لة تاكة بريؤكةيةكدا دةبينم  .كةواتة بريؤكةكة
بةشيَوةيةكي سةربة ؤ نابينم بةل
هةمووي هةية لة زةينيدا لةو كاتةدا بةآلم لة كاتي طوزارش كردن ليَيدا بة قسة دةبيَ ثيَشخسن
و ثيَشكةش بكريَ بةشيَوةي بةدوايةكدا هاتن.
)(26
َيَ (( :ناتوان زمان
لة بواري ستنةرِووي ثةيوةندي لة نيَوان زمان و بريدا حنازي دةل
بناس بةناسينيَكي رِاستةقينة تةنَا كاتَي نةبيَ كة هةستيار ب و بريبكةينةوة  .ئةو سؤزةي كة
هةسيت ثيَدةكةين يان ئةو بريؤكةيةي كة طيَنطلَ دةدات لة هترماندا بةشويَن وشةطةليَكدا دةطةِريَ
كة تيايدا دةربكةويَ و بةرجةستة بيبَ  .ئيَمةش لة سةرةتادا هةو َ دةدةين كة طوزارش لة هةس
و بريؤكةكا ان بكةين بة زمانيَكي ساناي سنووردار بةآلم ئةو كات دةزان كة ئةوةي وتومانة
ي
بؤية دووبارة بريدةكةينةوة و سةرلةنو َ
ثرِاوثرِ طوزارش ناكات لةوةي مةبةستمانة
دة ويَنينةوة و طفتوطؤ دةكةين بةمةش ساماني زمانةوانيمان طةشة دةكات و دةربرِينةكا ان
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َي و تايبةمتةنديَيت
جيادةكريَنةوة بة سيفةتي وردي هةركاتَي بريؤكةكا ان جياكرايةوة بة قوول
َكو هةو َ دةدةين بؤئةوةي
هةتا دةطةينة ئةو ئاستةي كة تةنَا ناوةست بة وردييةوة بةل
زمانةكةمشان جيابكريَتةوة بة رِةونةقداري و جوانيي))  .كةواتة قسة و بريكردنةوة هةردووكيان
ضاالكن لة ِريَي كردارةوة تاك كاريَطةر دةبيَ لةسةر ذينطة بةو شيَوةية تاك لة ذينطة دةطات و
ذينطةش كاري تيَدةكات.
ضوارةم  :هةنديَ تويَرينةوة و ئةزمووني تايبةت بة ثةيوةندي نيَوان زمان و بري :

ََي بؤ دوو بةش بةشي
َة منال
1اا هةردوو زانا كريتت و هوفالند هةستان بةدابةشكردني كؤمةل
ََي ناوي شتطةليَكةوة كة
بةدةوري كؤمةل
يةكةميان بازنةيةكيان كيَشا لةسةر فؤرِمَي
ثيَشكةشيان كرابوو لة كاتيَكدا بةشي دووةميان هةستان بة كيَشاني بازنةيةك بة دةوري ويَنةي
َي يةكةم
َة منال
ئةو شتانةي ثيَشكةشيان كرابوو  .لةدواي تيَيةرِبووني هةفتةيةك بينيان كة كؤمةل
َي دووةم لة بريكةوتنةوة و ناسينةوةي ئةو شتانةي كة ثيَشكةشيان كرابوو .
باشرتن لة كؤمةل
لةمةوة طةيشتنة ئةو ئاكامةي كة زمان يان وشة ضةند جؤريَكي دياريكراو لة بريكردنةوة ئاسان
دةكاتةوة.
َي 1963ز كؤفر تاقيكردنةوةيةكي كرد لةسةر زانايةكي ؤبة ش ناوي سيمس بوو
2اا لة سال
َةكة
دةرمانيَكي دراية كة بووة هؤي ئيفليني ماسولكةي تةواوةتي و كاتي بةسروشيت حال
بةجؤرَي كارةكة دةخيواس كة ئؤكسن و هةناسةي دةستكردي بؤ بكريَ  .لةدواي ماوةيةك
َسيَ بةهيض وةآلمدانةوةيةكي بتاوتي يان دةنطي .بةآلم دواي ئةوةي هؤشي
سيمس نةيتواني هةل
هاتةوة داني بةوة دانا كة تةواو ئاطادارة هؤشي بةو شتانةوة هةية كة لة دةوروبةري رِوو
دةدةن  .هةروةها بريكةوتنةوةي بؤ ئةو شتانةي كة ثيَي وترابوو يان بؤي كرابوو لة ماوةي
ي كيَشةي
ئيفلينيية تةواوةتييةكةيدا تازيار بوو  .دةيتواني وةك دةردةكةوت ضارةسةري هةند َ
َيدا هةبوواية لة ِريَطةي ئاماذةكردن بة ثةيةي
ئاسان بكات ئةطةر ِريَطةي ثةيوةندي كردن لةطةل
دؤشاومرة بؤ وونة ئةوةش ثاش ئةوةي قسةي بؤ نةدةكرا  .هةروةك ويَنةي مؤخ يان
شةثؤلةكاني تايبةتي ميَشكى ئاسايي بوو لة كاتي ئةزموونةكةدا.
ئةم ئةزموونة مةسةلةي نةبووني هؤطريي لة نيَوان قسةكردن و بريكردنةوةدا يةكاليي دةكاتةوة
بةآلم بةتةنَا لة نيَوان زمان و بريكردنةوةدا نا  .ضونكة قسةكردن ثرؤسةيةكي فيتيكيي
هةسييَكراوة كة دةبيَتة هؤي بةرهةمَيَناني دةرضووني دةنطي قسةكردن بةآلم زمان بريتيية لة
واتا و ثيَكَاتةي زمانةواني .دةكريَ لةم ئةزموون و
سيستميَكي هةستييَنةكراو لة
تويَرينةوانةوة بطةينة ئةوةي ناكريَ بووتريَ هاوشيَوةيي و يةكانطريي (هؤطريي) هةية لةنيَوان بريو
َةتةكاندا يان الني كةم ناكريَ بووتريَ هاوشيَوةيي هةية لة نيَوان بريو زماندا .
زماندا لة هةموو حال
َيَكي طرنطي ئةوان لة بريكردنةوة و
َدةستيَ بة رِؤل
بةآلم نابيَ ئةوةمان لةياد بضيَ كة زمان هةل
هةنديَ ثرؤسةي زةيي و طةشةي زةينيدا.
ثيَنضةم  :ئايا سنوور هةية بؤ بريكردنةوة ؟

َماندا ويَنةي شتيَكي بازنةيي و ضوار
هيَتة هةستةوةرةكاني مرؤظ سنووريان هةية  .ئةطةر هةول
ئةم شتةش جياوازة لة طواستنةوةي
طؤشة لةيةك كاتدا بكيَش لة ميَشكماندا ئةوا ناتوان
َيَكي بازنةيي و يةكيَكي ضوار طؤشةدا هةروةك جياوازيشة لة
َكردني شكل
يَراوة لة نيَوان ةيال
َيَكي ضوار طؤشة لة سةروو شكليَكي بازنةييةوة .
َكردنةوة لة شكل
ةيال
اا ئايا دةتوان واى دابنيَن كة دوا ش كة مرؤظ دؤزييةوة لة كةشكةشان دةكةويَتة دووري سيَ
َي رِووناكي) (27؟.
مليار سال
313

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 6341هـ

َي ئةوة بكةين كة زياتر لة سةد هةزار مليؤن كةشكةشاني ئةستيَرةيي هةن
ةيال
اا ئايا دةتوان
)(28
كة لة هةر يةكةياندا سةد هةزار مليؤن ؤر هةية بة ثاشكؤكانييةوة ؟ .
َي ئةوة بكةين كة ذمارةي ئةو طةرديالنةي طازي هايدرؤج كة لة
اا ئايا دةتوان بة ئاساني ةيال
يةك تاقة ئةستيَرةداية بريتيية لة  633هةزار مليار مليار طةرديلة ؟
َي تازة لةداي بوو يان كؤرثةلة لة سكي دايكيدا بريدةكاتةوة ؟
شةشةم  :ئايا منال

َي تازة لةداي بوو دةتوانيَ بريبكاتةوة  .بةآلم
ثيَش نيو سةدة كةس بؤ ئةوة نةدةضوو كة منال
َينةوةي هةموو ئةوانةي كة
ثيَش ضل سا َ زانستيَكي نويَ هاتة طؤِريَ كة تايبةت بوو بة ليَكؤل
َي تازة لةداي
َي شرية ؤرةوة  .ثسيؤرِان لةو زانستةدا ئةوةيان رِاطةياند كة منال
ثةيوةسن بة منال
)(29
بوو بري دةكاتةوة .
َيَ كة
ثرؤفيسؤر رِوجية لوكية تويَرةر لة بواري سايكؤلؤذياي منا َ لة باريس  :ثيَش ئةوةي بل
منا َ لةكاتي لةدايكبوونيدا بري دةكاتةوة ثيَويستة بطةينة ئةو شتانةى كة برييان ليَدةكاتةوة.
ئةوةي زانراوة كة منا َ دواي لة دايكبووني رِاستةو ؤ دةتوانيَ دةنطي دايكي بناسيَتةوة ضونكة
َي لةداي بوو
طرتوويةتي و طويَ بيسيت بووة لة مانطي ثيَنضةمي دووطيانييةوة  .كةواتة منال
دةبيستيَ و شريي دايكي بة ضيَرةوة دة وات دةس لة شتةكاني دةوروبةري دةدات بة
طرنطييةكي زؤرةوة و هةو َ دةدات كة ئةو شتةي سةريي رِادةكيَشيَ بؤ ماوةيةكي زؤر لة
َيَتةوة). (33
دةستةكانيدا بيََيل
َيَ (( :مندا َ لة تةمةني ثيَنض مانطييةوة ثرةنسيية
رِينية بابارجون تويَرةر لة كيبي لة كةنةدا دةل
فيتياييةكاني زانسيت فيتياي الية هيض شتَي نيية ؤشنوودي بكات بؤ وونة كة بة
َنيايي نةكات
َبطرييَ كة هةس بة دل
َريَتةوة يان بة ِريَطةيةك هةل
َواسراوي لة هةوادا بَيَل
هةل
)(31
َيطرتووة))  .زانا ثسيؤرِةكاني ئةم زانستة نويَية يان ئةم لقة
يةكسةر ثةنا دةبات بةوةي كة هةل
َيَن (( :دةنطة بةراييةكان كة منا َ دةيبيستيَ لة كاتي لةداي بوونيدا بة
نويَية لة سايكؤلؤذيا دةل
تؤماركراوي دةميَنيَتةوة لة ميَشكيدا و بةهيض شيَوةية ناسرِريَتةوة هةروةك ئةوةي تؤماركرابيَ
لةسةر شريتيَكي موطناتيسي وةك ئةوةي ئيَمة دةن و زانياري لةسةر تؤمار دةكةين لة
كؤمبيوتةردا))). (32
َكو ئةوةيان
َينةوةي بريكردنةوةي منا َ بةتةنَا بةل
زانايان قةتيس نةبوون لةسةر ليَكؤل
تيَيةرِاندووة بةرةو تويَرينةوةي تر بؤ ثيَوانةكردني (ذيري)ي كؤرثة و ثيَشبينيكردني توانستة
َينةوةي رِةفتاري كؤرثة لة
َي تازة  .هةنديَ لة زانايان لة ناوةندي ليَكؤل
زةينيي و فيَربووني منال
َة تازة
َيَ لة منال
زانكؤي كوينت لة بلفاس اا ئريلندا بةدووي ئةوةدا ضوون كة تيَبيي كؤمةل
بووةكانيان بكةن لةدواي ئةوةي زيريةيةك تاقيكردنةوةيان ئةيامدا لةسةريان كاتَي كة كؤرثةلة
بوون لة سكي دايكياندا  .ئةم تاقيكردنةوانة برييت بوو لةوةي هةنديَ ئاطاداركةرةوةيان ثيَشكةش
دةكردن لة دةن و مؤسيقا و شيت تر  .زانايان تيَبيي ئةوةيان كرد كة كؤرثةلةكة وةآلمدانةوةي
َيان ئةوة زانايان بة جؤري يةكةمي
هةية بؤ ئةم ئاطاداركةرةوانة بة طؤرِانيَكي كةم لة ليَداني دل
فيَربوونيان ئةذمار كرد). (33
ثرؤفيسؤر بيرت هيرب كة رِابةري طروثي تويَرةرةوةكانة لةم بوارةدا جة لةسةر ئةوة دةكاتةوة
كة ميَيةكان سةركةوتووترن لة نيَر لةم توانستةدا واتا كؤرثةلةي ميَ هةر زانيارييةكي بدرَييتَ
دةيياريَتيَ لة ثيَش كؤرثةلةي نيَردا هةروةك دةركةوت لة تاقيكردنةوةيةكدا كة بيس و ضوار
هةفتةي اياند  .ضةمكي (لةبةركردن) ليَرةدا بريتيية لة وةآلمدنةوةي كؤرثةلةكة لةطة َ
ئاطاداركةرةوةكاندا كة دةوةسيتَ دواي ضةند ساتَي كاتَي كة ئةو ئاطاداركةرةوةية يان ئةو دةنطة
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دووبارة دةبيَتةوة ئةمةش واتاي ئةوةية كة كؤرثةلةكة زانيارييةكةي وةرطرتووة (لةبةري كردووة)
و ئامادةية بؤ وةرطرتي شيت تريش). (34
َةرةوان كؤكن لةسةر ئةم بؤضوونة زانستيية نويَيانة
سةرةرِاي ئةوةي كة زؤربةي زانايان و ليَكؤل
بةآلم هةنديَ لة ثسيؤرِان رِةتي دةكةنةوة لةناويشياندا بؤ وونة باسكا برونكس كة بريؤكةي
بريكردنةوةي منا َ لة ساتي لةداي بوونييةوة رِةت دةكاتةوة  .وةك بةهانةيةكيش بؤ رِايةكةي
َيَ منا َ تةنَا هةس دةكات و كاريطةر دةبيَ بةآلم بريناكاتةوة ضونكة مرؤظ بووني يان
ؤي دةل
)(35
ي وشة
مرؤظايةتيي بوون لةالي بة زمان دةس ثيَدةكات و هةروةها بريؤكةي رِاستةقينة نيية بةب َ
.
َوةستةكردن لة بةرانبةريدا بةدريَري بؤ
باسكا َ شتيَكي تر زياد دةكات كة بانطةشة دةكات بؤ هةل
َيَ  (( :لة بة يت ضاكي مرؤظة كة هةرضةند بطاتة ئاسؤكاني زانس ئةم قؤناغة لة
تيَرِاماني .دةل
)(36
َيَ دةميَنيَتةوة كة هةموو زانايان سةرسام دةكات)) .
تةمةن وةك نيمضة مةتةل
ئةيامى ليَكؤلينةوة

َينةوةكةماندا طةيشتينة ضةند ئةيامَي طرنطرتينيان :
لة كؤتايى ليَكؤل
1اا زمان و بري بابةتيَكة لة بابةتةكانى زمانناسى دةروونى  psycholinguisticكة طرنطى بة
سيستةمى زمان دةدات لة ناو ميَشكدا و ديراسةكردنى كارى زمان و بةرهةمَيَنان و تيَطةيشن لة
زمان ديارترين بابةتةكانى ئةو زانستة ثيَ دةهيَنن .
َؤز و تيَكضرِذاو كؤيان دةكاتةوة بةشيَوةيةك كة
2اا زمان و بري تؤِريَكى ثةيوةندى ئال
َؤزى ئةو ثةيوةندييةش لةنيَوان زمان و
ئةوا ئةستةمة هةر ئال
جياكردنةوةيان طةر مةحا َ بيَ
بريدا بووة هؤى ئةوةى كة زمانةوانان زانايان فةيلةسووفةكان زؤر لة ميَرة لةوبارةوة ةريكى
َينةوةبن .
ليَكؤل
3اا زمانناسان و زانايانى بوارى )بايؤلؤذى  biologyو ئةنتؤرثؤلؤذى .. anthropologyتد)
سةبارةت بة ثةيوةندى نيَوان زمان و بري تةبا ن لةم رِووةوة بريورِاى جياواز راوةتة رِوو بةالى
َطةى فيَربوونى زمانة
ئةمةش بة بةل
ئيَ مةوة ثةسةندترينيان ئةوةية كة زمان ثيَش بري دةكةويَ
الى مندا َ ضونكة ئةو دؤ ة بة سىَ قؤناغدا تيَدةثةرِيَ قؤناغى دةستيَي كة تيَيدا مندا َ تةنَا
و قؤناغى دووةم كة تيَيدا
هةندىَ هيَماى دةنطى و جةستةيى بةبىَ بريكردنةوة بةكاردةهيَنيَ
مندا َ تةنَا السايى دةوروبةرى دةكاتةوة لة قؤناغى سيَيةمى تةمةنيدا مندا َ بةبريكردنةوة
طوزارش لة ثيَويستييةكانى دةكات .
َم وةك دوو
 4اا بةشَي لة زمانةوانان برِوايان واية كة زمان و بري بةيةكةوة دةس ثيَدةكةن بةال
ى
ضاالكى جياواز دواتر ثةيوةنديطةلَي وابةستةيان دةكات بةشيَوةيةك كة هيضيان بةب َ
ئةويرتيان طةشة ناكات و تواناى بةجيََيَنانى ئةركةكانيان نابيَ .
َ
ثةراويزةكان
( )1ابن جني  :الخصائص .
( )2يحيى عبابنة  ،علم اللغة المعاصر .
( )3د.فؤاد مرعي  :في اللغة والتفكير  ،دار المدى للثقافة والنشر  ،بغداد  ،2002 ،ص . 7
( )4علي عبدالواحد  :علم اللغة .
( )5ابراهيم انيس  ،في االصوات اللغوية .
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) (6اسس علم اللغة  ،ماريوباى  ،ترجمة وتعليق  ،د  .أحمد مختار عمر  ،ط  ، 8عالم الكتب  ،عمان ،
االردن .
) (7ارنست دوبلهوفر  ،رموز ومعجزات  ،ترجمة د .عماد حاتم  ،الدار العربية للكتاب  ،ليبيا  ، 1883 ،ص
. 67
( )8ئةفالتوون ( 347ــ 428ث.ز)  :فةيلةسوفيَكي يؤنانيية  ،لةطةلَ سوكرات و ئةرستؤ  ،بةيةكةوة
َ
َ
دةذميَرين بة دامةزرينةراني ثرةنسيثة فةلسةفييةكاني كةلتووري رِؤذئاوا .زؤربةي دانراوةكاني طفتوطؤن
( ، )dialoguesكة تيايدا باسي لة بابةتي جياواز كردووة ،وةك بيركاري و رِامياري و ثةروةردة و
َ
خؤشةويستي و هاورِييةتي و ضاكة ،بةناوبانطترين طفتوطؤكاني ئةفالتوون بريتيية لة كتيَبي كؤمار The
َ
 . republicكة تيايدا وينةي شاري ضاكةخوازي كيَشاوة  ،وةك ئةوةي بةخةيالَيدا هاتووة  ،ئةوةشي
رِاطةياندووة كة ذانري مرؤيي ضاك نابيَت تةنها كاتيَك نةبيَت كة فةيلةسووفةكان فةرمانرِةوا بن  ،يان
فةرمانرِةواكان ببنة فةيلةسوف.
َ
( )8هيراقليتؤس ( 540ــ480ث.ز)  :فةيلةفسوفيَكي يؤنانيية  .بةشيَوازيكي ئالَؤز شتي نووسيوة ،
سروشتي نيطةراني زالَة بةسةر نووسينةكانيدا  ،بؤية بة فةيلةسووفي طرياو ناسراوة  .هةريةك لة سوكرات
و ئةفالتوون و ئةرستؤ بة بيرؤكةكاني كاريطةربوون  .وتوويةتي كة ئاطر جةوهةري يةكةمة و لةوةوة
بوونةوةر ثةيدا بووة  .يةك كتيَبي داناوة  ،كة نةطةيشتؤتة دةستمان تةنها ضةند بزيسكةيةكي نةبيَت .
ميَذوونووسانيش كةميَك لة ذياني شارةزان .
َ
( )10ئةرستؤ (ئةرستؤتاليس 384ــ322ث.ز)  :فةيلةسووفيَكي يؤنانيية  .خويندكاري ئةفالتوون بووة و
مامؤستاي ئةسكةندةري مةقدؤنيية .فةلسةفةكةي ئاراستةيةكي جياوازي طرتؤتة بةر لة يؤتؤبياكةي
(ئايدياليسمييةكةي) ئةفالتوون  ،طرنطييةكةي هيَدي هيَدي زياديكرد  ،بة زانست و دياردةكاني سروشت ،
َ
ئةرستؤ بةيةكيَك لة مةزنترين فةيلةسووفةكاني دنيا دادةنريت  ،جيَكةوتةكةي ثاشةكشةي كرد لة هةموو
ئةوانةي لة دواي ئةوةوة هاتن  ،هةتا سةردةمي نويَ .
َ
( )11ديمقريتوس ( 460ــ370ث.ز)  :فةيلةسووفيَكي يؤنانية ،خويندكاري لوسيبوس بووة ،تيؤرة
َ
طةرديلةييةكةي بونيادنا و طةشةي ثيَدا .وتي جةستةكان ثيَكدين لة طةرديلةي طونجاو لةطةلَ يةك لة
َ
سروشتياندا  ،بةآلم جياواز لة شكلَ و رِيكخستن و قةبارةدا  ،هةروةها لة كيَشةوة  .لة نووسينةكانيدا  ،كة
دةطاتة حةفتا و سيَ و تةنها ضةند بزيسكةيةكي ليَماوةتةوة  ،باسي لة لقةكاني مةعريفةي مرؤيي دةكات بة
جياوازييانةوة .بة فةيلسووفي ثيَكةني و بانط دةكرا بةهؤي خووي شادييةوة .
( )12ئادةم سمس (1723ــ : )1780فةيلةسووفيَكي كؤمةآليةتيية و زانايةكي ئابووريناسي
َ
َ
ئسكؤتلنديية .بة دامةزرينةري زانستي ئابووري كالسيكي دادةنريت .بانطةشةي دةكرد بؤ دةستثيَشخةري
َ
تاكرِةوي و كيَشمةكيَش و ئازادي بازرطاني  ،بةوثيَيةي كة رِيطةيةكي ضاكة بؤ بةدةستهيَناني طةورةترين
ئةندازة لة سامان و خؤشي  .طرنطترين بةرهةمةكاني كتيَبيَكة بة ناوي ((ليَكولَينةوةيةك لة سروشتي
ساماني طةالن و فاكتةرةكاني)) (سالَي  )1776ناوبانطي بة ناوة كورتكراوةكةي دةركردووة كة (ساماني
طةالن)ة.
( )13داروين  ،تشارلز رِوبرت ( 1808ــ َ : )1882زانايةكي سروشتناسي بةريتانيية  ،بة بةناوبانطترين
زاناياني سروشت ناسي سةدةي نؤزدة دادةنريت  ،دوورترينيانة لة كاريطةريدا لة بيركردنةوةي زانستي و
ئاييندا .طةشتيَكي دةريايي ئةنجامدا (1831ــ )1838كة تيايدا سةرداني كةنداوةكاني سةري سةوزي

314

العدد  122المجلد األول 1122

مجلة األستاذ

م 6341هـ

كةنارةكاني ئةمريكاي باشوور كردووة  .زانياري زؤري كؤكردةوة لةمةرِ رِووةك و ئاذةلَ و سروشتة
جيؤلؤجييةكةي  .ئةم طةشتةي بوو بة رِووطةيةك بؤ ليَكؤلَينةوة فراوانةكاني  ،كة دواتر دةرئةنجامةكاني
دارِشتةوة  ،لة تيؤريية داروينييةكةيدا .بةناوبانطترين بةرهةمةكاني (أصل االنواع /نةذادى جؤرةكان) سالَي
.1885
( )14أف (ئؤف)  :ناوي كرداري داخوازيية  ،واتا ماناي كرداري رِانةبردوو دةطةيةنيَت و واتا  :بيَزارم .
( )15ئةبيقؤري  ،ئايينزاي ئةبيقؤري  :ئايينزايةكة كة فةيلةسوفي يؤناني ئةبيقؤر دايمةزراندووة  ،ئةو
دةلَيَت كة ضيَذ وةرطرتن بلَندترينة  ،مةبةست لة ضيَذ لةم ئايينزايةدا ــ بةثيَضةوانةي ئةوةي بآلوة ــ
ةوة كة ئةم ضيَذة  ،تةواو نابيَت لة
َبريتيية لة رِزطاربوون لة ئازار و هةجيي سؤزداري  .ئةبيقؤر جةختي كرد َ
رِيطةي نقوم بوون لة ضيَذة هةستثيَكراوةكاندا  ،بةلَكو بة ثيادةكردني ضاكة ديتة دي .
زمانةوانيية  .لة ئةلَمانيا لة
( )16ماكس موللر (1823ــ : )1800رِؤذهةآلتناسيَكي بةريتانيي و زانايةكي َ
دايك بووة  .ئةفسانةكاني ثؤليَن كردووة بةثيَي ئةو مةبةستةى كة ئامانجي بوو و تويذينةوةي بةراوردكاري
لةسةر ئايين كردووة  .بةناوبانطترين بةرهةمةكاني (دةستطوتارطةليَك لة زانستي زماندا)
(1861ــ )1863و (دةروازةيةك بؤ زانستي زمان) (. )1873
) (17ابن جنى  ،الخصائص (في فقة اللغة)  ،تحقيق محمد علي النجار . 1855 ،
( )18رِةواقي  :ئايينزايةكي فةلسةفيية  ،كة فةيلةسوفي يؤناني زينون سيشومي دايمةزراندوة لة
دةوروبةري ساآلني  300ث.ز .دةلَيَت  :جيهان سةرجةميَكي ئؤرطانيكيية  ،كة هيَزي كاريطةي خواي
جةخت كردنةوة لةوةي كة مرؤظ ناتوانيَت
تيَداية و سةري حيكمةتيش ناسيني ئةم سةرجةمةية  ،لةطةلَ َ
هةست بةم ناسينة بكات  ،تةنها كاتيَك نةبيَت كة سةركوتي ثةلهاويذي سؤزةكاني نةبيَت و لة هةلَضوون
رِزطاري نةبيَت  ،رِةواقييةكان بانطةشة دةكةن بؤ هاوطونجان لةطةلَ سروشتدا و ئارامطرتن لةسةر
دةردةسةرييةكان و وةرطرتني لقةكاني ضاكة  ،ضونكة ضاكة بريتيية لة ويستي خوا  .لة بةناوبانطترين
رِةواقييةكانيش  ،لة سةردةمي رِؤمانييةكاندا  ،سنيكا و ماركؤس ئوريليؤس .
( )18برِوانة  ،بؤ نموونة  :محمد علي الخولية  ،معجم علم اللغة النظري  ،مكتبة لبنان 1882 ،م.
( )20د.خليل ابراهيم  :مدخل الى علم اللغة  ،ط ، 1مطبعة المسيرة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن ،
 ، 2010ص . 41
( )21احمد شوقي رضوان  ،عثمان بن صالح الفريح  ،الرياض  :جامعة سعود  ،ط  1881 ، 3م  ،ص . 7
( )22جوديث جريت  :التفكير واللغة  ،ترجمة  :عبدالرحمن عبدالعزيز العبدان  ،الرياض  :دار عالم
الكتب 1410 ،هـ (1880م)  ،ص . 111
( )23هةمان سةرضاوة  ،ل . 118
( )24هةمان سةرضاوةى ثيشوو  :احمد شوقي رضوان  ،عثمان بن صالح الفريح  ، ،ل .6
( )25هةمان سةرضاوة  ،ل  7ــ . 8
( )26احمد عبدالمعطي حجازي (( ،علموا اوالدكم الشعر))  ،صحيفة االهرام  ،القاهيرة ،1885/6/14 ،
ص . 16
( )27عبدالسالم المسدي  (( ،اللغة االداة ))  ،السعودية  ،جريدة الرياض  ،ملحق ثقافة اليوم  ،العدد
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الملخص باللغة العربية

د :محمد فاكالتي العلوم االنسانية والرياضة  /جامعة كرميان
فاكالتي التربية  /جامعة كرميان

اختلف العلماء عبر العصور في تحديد نشأة اللغة وأصل الكالم ،مما أدى إلى ظهور عدة نظريات ،وما من
نظرّية إال ولها معترضون يحاججون الطرف اآلخر بالحجة والبرهان  ،ولع ّل هذا االختالف ناتج عن تأخر أول
الموضوعية ،
األول  ،وما هذه النظرّيات إال اجتهادات تفتقر إلى األدلّة
نظرّية ّ
ّ
تتحدث عن نشأة اللغة عند اإلنسان ّ
منطقية بين الشيء واسمه ،
أي عالقة
ولذلك نقول للّذين يقولون بتواضع اللغة واصطالحياً في تسمية األشياء دون ِّ
ّ

فبأي لغة كانوا يتواضعون !؟
البد من وجود لغة عندهم يستخدمونها ّ ،
يتعرف مدلوالتها !؟ وحتى
أما اللذين يقولون بالتوقيف واإللهام فنقول لهم  :كيف يتعلّم اإلنسان ألفاظاً وال ّ
بد من تداخل كل النظرّيات التي تبحث
نظرّية األصوات المسموعة لم تنطبق على ك ّل األلفاظ والمفردات  .لذلك ال ّ
في اللغة ونشأتها لنخرج بنظرّية واحدة  ،ألن اللغة نتاج تفاعل اإلنسان صاحب التفكير والفطنة والذكاء  ،صاحب
الغرائز والحاجات  ،فلم ينفصل اإلنسان عن الطبيعة  ،فقد عرفها وتعامل معها في مأكله ومشربه وملبسه  ،عاش

ألنه كان
الجوية و
فصول السنة وراقب الظواهر والتقلّبات
الطبيعية  ،سمع األصوات فحاكاها وهذه هي البداية  ،و ّ
ّ
ّ
اجتماعية ال يمكن أن تتفاعل إال بالتواصل من خالل الصوت
فالبد أن يكون هناك عالقات
يعيش ضمن الجماعة
ّ
ّ
نمو لغته
أو الصراخ أو اإلشارة للتعبير عن الحاالت
ّ
النفسية كالفرح والحزن والدهشة أن هذه العالقة ساهمت في ّ
صوتية  ،ومع اشتداد الحاجة بدأ
عبر العصور وتناقلتها األجيال بينها وأضافت ما يمكن إضافته من مدلوالت
ّ
اإلنسان صاحب ال ّذكاء ِّ
يفكر باستخدام اللغة والعمل على توسُّعها .
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