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پوخته
توێژينهوهكه له بايهخى بابهته سهرهكييهكهوه سهرچاوه دهگرێت كه ( وهرگێڕان له زمانى ئاماژه
)دايه .دياره ئهم بابهتهش له ئێستادا بۆته تهوهرێكى گرنگ بهو پێيهى پهيوهندى به بوونى ژمارهيهكى
زۆرى نابيستهوه ههيه لهناو كۆمهڵگاكهماندا ،كه بهشێكيان له بازاڕى كار و قوتابخانهكاندا بوونيان ههيه
و بهشهكهيكهشيان پێويستيان به پهيوهندى ڕۆژانهو ڕۆڵى خۆيان ههيه وهكو تاكێك لهناو كۆمهڵگا .بۆ
ئهنجامدان و كاراكردنى ئهم پهيوهندييه كۆمهاڵيهتييه لهنێوان نابيستان و بيستهنيدا كردهى وهرگێڕان و
وهرگێڕهكانى زمانى ئاماژه ڕۆڵى دياريان دهبێت ،لهم سۆنگهيهوه ئهم توێژينهوهيه ئامادهكراوه،
توێژينهوهكه له پێشهكى و دوو بهش پێكدێت-:
بهشى يهكهمى توێژينهوهكه چهند تهوهرێك لهخۆ دهگرێت لهوانه پێناسهو چهمكهكانى پهيوهست
بهناونيشان و ناوهرۆكى توێژينهوهكه و كورتهيهك له مێژووى جيهانى وهرگێڕان له زمانى ئاماژهو
كورتهيهك له مێژووى وهرگێڕان له ههرێمى كوردستان ،ههروهها شێواز و بيردۆزهكانى وهرگێڕانى
زمانى ئاماژهش باسكراوه.
بهشى دووهم تايبهت كراوه به چهند تهوهرێك ،ڕهگهزهكانى كردهى وهرگێڕان و شێوهكانى و
ستراتيژييهت و ئاريشهكانى كردهى وهرگێڕانن و پێويست بووه كه له ههندێ تهوهرى ئهم توێژينهوهيهدا
شيكار بۆ چهند نمونهيهك بكرێت بهتايبهتى له ستراتيژييهتى وهرگێڕانى زمانى ئاماژهدا ،پاشان
ئاريشهكانى تايبهت به وهرگێڕانى زمانى ئاماژهو ههروهها پێوانهكردنى وهرگێڕانى باش له زمانى
ئاماژه دا باسكراوه ،پاش ئهنجام و پێشنيار سهرچاوهكان به زمانى كوردى و عهرهبى و ئينگليزى دێت.

پێشهكى-:
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ناونيشانى توێژينهوهكه-:
ئهم توێژينهوهيه بهناونيشانى (وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا)يه لهڕێگهى ئهم توێژينهوهيهوه تيشك
دهخرێته سهر كردهى وهرگێڕان و وهرگێڕ له زمانى ئاماژهو يهكگرتنهوهى ناونيشان و ناوهرۆك له
بهشهكانى توێژينهوهكهدا.

هۆكارى ههڵبژاردنى توێژينهوهكه-:
هۆكارى ههڵبژاردنى ئهم بابهته دهستنيشانكردنێكى زانيستيانهيه بۆ ڕۆڵ و كاريگهرى كردهى
وهرگێران و كهسى وهرگێر له ژيانى نابيستدا بهگشتى و له بوارى پهروهردهو فێركردندا بهتايبهتى
چونكه كردهى وهرگێران بۆ ئهو كهسانهى كه به زمانى هاوبهش نادوێن له كۆمهڵگهدا كارێكى
كۆمهاڵيهتى و زمانييه بۆ پهيوهنديكردن لهگهڵ كهسانى ئاسايى دا ،ههروهها دابينكردنى وهرگێرى زمانى
ئاماژه باشترين و پێويستترين خزمهتگوزارييه كه پێشكهش بهم چينه بكرێت ،وهرگێريش له كاتى ئێستادا
بهكاريگهرترين كهس دادهنرێت بۆ بهديهێنان و كاراكردن و دروستكردنى پهيوهندى ڕاستهقينه لهنێوان
نابيستان و كهسانى بيستهنيدا ،چونكه وهرگێرهكان ناوهندێكى گرنگن له سهركهوتنى پڕۆسهى
تێكهڵكردنى كۆمهاڵيهتيداو نابيستانيش سورن لهسهر بهديهێنانى مافهكانيان له ههموويان گرنگتر
بهكارهێنانى زمانى ئاماژهيه له ژيانى ڕۆژانهيان و له پڕۆسهى پهروهردهو فێركردندا.

بوارو سامپڵى توێژينهوهكه-:
بوارى كات -:خۆى لهڕێوشوێنى تيۆرى و مهيدانى دهبينێتهوه لهماوهى مانگهكانى ساڵى ()2019دا.
بوارى شوێن -:بوارى شوێن بۆ ئامادهكردنى ئهم توێژينهوهيه شارى ههولێره.
بوارى مرۆيى -:ئهم بوارهو كۆمهڵى توێژينهوهكهش خۆى له مامۆستايانى پهيمانگاى هيواى نابيستان و
پهيمانگاى پيشهسازى كچان (بهشى نابيستان)دا خۆى دهبينێتهوه كه ئهم مامۆستايانه له ههمان كاتدا دوو
پڕۆسهى زانستى گرنگ و گران ئهنجام دهدهن كه وانهگوتنهوهو وهرگێڕانه ،لهگهڵ وهرگرتنى ڕاو
سهرنجى چهند نابيستێك له قوتابى و كهسانى دهرهوهى پڕۆسهى خوێندن لهههردوو ڕهگهز نێر و مێى و
سهروو تهمهن ( )15ساڵ.

كێشهى توێژينهوهكه-:
لهكاتێكدا كۆمهڵگا به گشتى له ههوڵى چاككردن و گهشهپێدانه له بوارى خوێندن و تهندروستى و
نيشتهجێبوون و چارهسهرى كێشهكانيان لهههموو بوارهكانى خزمهتگوزارييهكاندا ،لهههمان كاتدا خاوهن
پێداويستى تايبهت لهناوياندا نابيستان كه له بنهڕهتدا بێبهشن لهم مافانه و ڕووبهڕووى كێشهى گهوره
دهبنهوه له فهراههم نهبوونى ساناترين مافيان كه ئهويش مافى پهيوهنديكردنيانه به دهوروبهريانهوهو مافى
خوێندن و فێربوون و وهرگرتنى زانيارييهكان و ئاشنانهبوونيانه به پێشكهوتنهكانى دونيا بههۆى گرنگى
نهدان و پهراوێزخستنيان لهاليهن دهوڵهت و اليهنى پهيوهنديدار و كۆمهڵهوه ،ئهمه لهاليهك و لهاليهكى
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ترهوه نهزانينى زمانى ئاماژهيه لهاليهن كۆمهڵهوه چونكه كۆمهڵ نه گرنگى بهم چينه دهدهن وه نهگرنگى
به زمانى ئاماژه دهدهن تا ئهو ڕادهيهى تائێستا نازانرێ كه زمانى نابيستان زمانى ئاماژهيه و ههر به
زمانى جهسته ناوى دهبهن بێگومان ئهم دوو زمانه دوو زمانى جياوازن و ئهمهش دهگهڕێتهوه بۆ
گوێنهدان و گرنگى نهدانى كۆمهڵ بهم چينهو لهههمان كاتدا كهمتهرخهمى حكومهت كه هيچ ڕۆڵێكى
نييه بۆ ناساندنى ئهم چينهو زمانى ئهم چينه به كۆمهڵ.دهكرێ ئهمانه چارهسهر بكرێن لهڕێگهى ميدياو
كردنهوهى پهيمانگاى وهرگێڕان و دابينكردنى وهرگێڕ له ههموو دام و دهزگاكانى حكومهت و ههروهها
دانانى پڕۆگرامى پهروهردهيى تايبهت به خوێندنى نابيستان و پابهندبوونى وهزارهتى پهروهردهو
وهزارهتى كاروبارى كۆمهاڵيهتى بهم پڕۆگرامهوه كه ئهويش دابينكردنى خوێندنى گونجاو بۆ ئهم چينهو
له كهشێكى پهروهردهييدا و فهراههمكردنى ژمارهيهك وهرگێرى شارهزاو به ئهزموون له ههموو
پسپۆڕيهكان بۆ زمانى ئاماژه لهناو ئهم خوێندنگانهدا كه تايبهتن بهنابيستان.

ڕێبازى توێژينهوهكه-:
بۆ نوسينى ئهم توێژينهوهيه پشت به ڕێبازى وهسفى شيكارى بهستراوه.

گرنگى توێژينهوهكه-:
كردهى وهرگێڕان كردهيهكى ڕێكخراو و ئامانجداره بۆ ئاسانكردنى كاريگهرى و كاردانهوه له
پڕۆسهى پهيوهنديكردندا لهنێوان ئهندامانى گفتوگۆكهدا جا گفتوگۆيهكى گشتى بێت له كهشێكى گشتيدا يان
كهشێكى پهروهردهيى و فێركردن بێت لهناو خوێندنگادا ،به ئامانجى گهياندنى پهيام له نێرهرهوه بۆ
وهرگر يان به پێچهوانهوه ،بێگومان وهرگێرى زمانى ئاماژه يهكێكه له كۆڵهكه سهرهكييهكانى چاككردن
و گهشهى خوێندن الى نابيستان و گرنگترين ڕهگهزى فێركردنه لهپاڵ مامۆستاو پڕۆگرام و ڕێگاكانى
وانهدا ،ههر بۆيه دابينكردنى وهرگێڕى زمانى ئاماژه له بواره گشتيهكاندا و له بوارى تايبهت به
خوێندندا گرنگترين خزمهتگوزارى دياريكراوه كه پێشكهش بهم چينه بكرێت چونكه وهرگێڕهكان ڕۆڵى
كارا دهبينن له ئاسانكردن و گهياندنى پهيامهكان له نێوانياندا سهركهوتنى ئهم كردهيهش لهكاردانهوهى
ههردووالدا دهردهكهوێت كه گهياندنى پهيام و وهاڵمدانهوهكانه.

ئامانجى توێژينهوهكه-:
ئامانج له نوسينى ئهم توێژينهوهيه له چهند خاڵێكدا كۆكراوهتهوه كه گرنگترينيان ئهمانهن-:
 -1وروژاندن و گرنگيدان به زمانى ئاماژهو دانانى وهكو زمانى سروشتى و دايك تايبهت بهنابيستان.
 -2ئاشنابوون به ڕۆشنبيرى و كهلتورى نابيستان و زمانى ئاماژه.
 -3گرنگى دان به بابهتى وهرگێڕى پهروهردهيى زمانى ئاماژه له ههرێمى كوردستان.
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 -4دياريكردنى ڕۆڵ و كارى وهرگێڕ له قوتابخانهو پهيمانگاكانى فێركردنى نابيستاندا.

ناوهرۆكى توێژينهوهكه-:
ئهم توێژينهوهيه جگه له پێشهكى له دوو بهشى سهرهكى پێكدێت:
له بهشى يهكهمدا كه پێكهاتووه له چهند تهوهرێك تێيدا چهند پێناسهيهك كراوه بۆ ئهو زاراوانهى
كه تايبهته به توێژينهوهكه پێناسهى تيۆرى و كارهكى كراوه بۆ زاراوهكانى نابيست ،زمانى ئاماژه،
وهرگێڕان ،وهرگێڕ ،پهيوهنديكردن ،ههروهها كورتهيهك له مێژووى وهرگێڕان له جيهاندا له زمانى
ئاماژهداو كورتهيهك له مێژووى وهرگێڕان له ههرێمى كوردستاندا كراوه ،شێواز و تيۆرهكانى كردهى
وهرگێڕان خراونهتهڕوو.
له بهشى دووهم دا بهههمان شێوه چهندين تهوهر لهخۆدهگرێت تێيدا ڕهگهزهكانى كردهى
وهرگێڕان و شێوهكانى و ستراتيژيهت و پێوانهكردنى وهرگێڕى باش و ئاريشهكانى تايبهت به
وهرگێڕانى زمانى ئاماژه كراوه ،له كۆتاييدا ئهنجام و ليستى سهرچاوهو پوختهى لێكۆڵينهوهكه بهههردوو
زمانى عهرهبى و ئينگليزى خراوهتهڕوو.
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 .1بهشى يهكهم/
 .1-1سهرهتا-:
يهكێ له گرنگترين پێويستييه تايبهتى و كۆمهاڵيهتيهكانى مرۆڤ تواناى پهيوهنديكردنێتى لهگهڵ
كهسانى دهوروپشتيدا ،زمانيش ڕهگهزێكى سهرهكييه لهم كردهيهدا ڕۆڵێكى كاراو زيندوو دهبينێت چونكه
پێويستيه دهروونى و كۆمهاڵيهتى و زمانييهكان تێردهكات ،ئاشنايهتى و زانيارى و شارهزاييهكانى پێ
پهيدا دهكات ،بابهتى پهيوهنديكردنيش بۆته جێى سهرنج و بايهخى پسپۆڕانى زمانى ئاماژه و
مامۆستايانى پهيمانگاو سهنتهرهكانى نابيستان و خێزانى مندااڵنى نابيست و ههموو ئهو كهسانهى گرنگى
بهم چينه دهدهن ،چونكه ديارترين بهربهستى تێكهڵبوون و يهكگرتنيانه به چينى بيستهنييهوه ،ههربۆيه
نابيستان پهنا بۆ ڕێگهى پهيوهنديكردنى نهدركاو دهبهن لهگهڵ هاوشێوهكانى خۆيان كه نابيستن تاوهكو
زاڵببن بهسهر ئهو تهنياييهى كه له دهستدانى بيستنيان سهپاندوويهتى بهسهرياندا بۆ ئهنجامدانى ئهم
كردهيهش زمانى نابيستان يان زمانى بينراو كه پێكهاتووه له ئاماژهكان كه ههموو توخمهكانى زمانى
دركاو (بيستراو) تيادايهو نابيست له ههموو بوارهكانى ژيانيدا بهكارى دههێنێ ئهويش زمانى ئاماژهيه (
.)sign Language

ههرچهنده پێشتر ئاماژهكان نهدهچوونه ئاستى پهسنى زمانهوه دانى پيادانهدهنرا تا ئهو كاتهى
زمانهوان (ويليام ستوكى ) (  ) William Stokoeلهڕێگاى توێژينهوهكانييهوه له ساڵى (،)1960
سهبارهت به زمانى ئاماژه سهلماندى ،كه ( زمانى ئاماژه زمانێكى ڕاستهقينهى وردهو خاوهنى ڕێزمانى
و بنهماى ڕێك و پێكه وهكو ههموو زمانه دركاوهكان ) ( ،)William, 1960: 216ئهمهش بووبه
پاڵپشتييهك بۆ باڵوبوونهوهو بهكارهێنانى لهاليهن چينى نابيستانهوه لهسهر ئاستى ههموو دنيادا ( .لوران
بتينو.)69 :1996 :
ڕێكهوتنى نێودهوڵهتى بۆ مافى مرۆڤ له ماددهى ( )24كه تايبهته به فێركردن له بڕگهى (-3
ب) دا جهختى لهسهر گرنگى فێربوونى زمانى ئاماژهو هاندانى دهرخستنى ناسنامهى چينى نابيستانى
كردۆتهوه ،ئهمهش گرنگترين بهڵگهيه بۆ نابيستان كه مافى خۆيانه زمانى دايكيان بهكاربهێنن كه زمانى
ئاماژهيه ( .نهتهوه يهكگرتووهكان.)37: 2007 :
لێرهوه ڕۆڵى وهرگێڕى زمانى ئاماژه دهركهوت كه كاردهكات بۆ ئاسانكردن و ئهنجامدانى
كردهى پهيوهندى لهنێوان كهسانى نابيست و كهسانى بيستهنيدا ئهم ڕۆڵهش لهوهدا خۆى دهبينێتهوه كه
وهرگێر پهيامى نهدركاوى كهسى نابيست به زمانى ئاماژه دهگهيهنێته كهسى بيستهنى و پاشان پهيامه
ئاماژهييهكه به زمانى دركاو دهگهيهنێته كهسى بيستهنى.

 .2-1پێناسهكان-:
 .1-2-1نابيست-:

Deafness

1
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ئهم زاراوهيه بهكاردێت بۆ ئهو كهسانهى كهم و كورتى له ئهندامى گوێيان ههيهو ناتوانن گوێيان
له هيچ دهنگێك بێت و ئامرازى بيستنيان ( گوێ )يان ئهركى خۆى بهجێناهێنێت كه له بنهڕهتدا خۆى له
دركپێكردن و چاودێريكردنى ئاخاوتن و فێربوون و وهرگرتنى زماندا دهبينێتهوه.) Smith: 2007: 23( .

 .2-2-1پێناسهى كارهكى نابيست-:
مهبهستيش له نابيست لهم توێژينهوهيهدا ههردوو ڕهگهزى نێر و مێى نابيسته كه ههستى
بيستنيان لهدهستداوهو پهنا بۆ زمانى ئاماژه دهبهن وهكو هۆكارێكى سهرهكى بۆ پهيوهنديكردنيان لهنێوان
خۆيانداو لهگهڵ دهوروبهرياندا  ،تهمهنيان لهسهروو ( )15سااڵنهوهيه.

 .1-3-1زمانى ئاماژه-:
سيستهمێكى زمانييه پشت دهبهستێت به بهكارهێنانى هێماى دهستى بۆ گهياندنى زانيارييهكان و
گوزارشتكردن لهبير و چهمكهكان به كهسانى تر ئهم زمانه دادهنرێت به زمانى وهرگيراو و خوازراو له
كۆمهڵگهى نابيستاندا)Cerney:2004:13( .

.2-3-1پێناسهى كارهكى زمانى ئاماژه-:
مهبهست له زمانى ئاماژه لهم توێژينهوهيهدا كۆمهڵێ هێماو ئاماژهو جوڵهى بێ چپهو گوزارشتى
ڕووخساره و ڕێكخراو و ڕێكو ورده بهشێوهيهكى سهرهكى نابيست و وهرگێڕى زمانى ئاماژه بۆ
پهيوهنديكردن لهنێوان خۆيان و كهسانى تردا له ههرێمى كوردستان بهكارى دههێنن.
 .1-4-1وهرگێڕى زمانى ئاماژهSign Language Interpreter -:
ئهو كهسانهن كه كارى وهرگێڕانى زمانى ئاماژه ئهنجام دهدهن ،واته پهيامى نابيستان و كهسانى
بيستهنى وهردهگێڕن بهبهكارهێنانى زمانى ئاماژه بۆ گهياندنى پهيام به نابيستان و زمانى دركاو بۆ
گهياندنى پهيام به كهسانى بيستهنى(.سمير سمرين)53 :2013:

 .2-4-1پێناسهى كارهكى وهرگێڕى زمانى ئاماژه-:
وهرگێرى زمانى ئاماژه لهم توێژينهوهيهدا كهسانى (نێر و مێ)ى شارهزاو خاوهن ئهزموون
لهزمانى ئاماژهو كردهى وهرگێڕان و ئاسانكردنى پهيوهندى لهنێوان كهسانى بيستهنى و نابيستاندا ،
بێگومان لهم توێژينهوهيهدا وهرگێرهكان مامۆستاكانى پهيمانگاى نابيستانى شارى ههولێرن له ئهنجامى
كارى وانهگوتنهوه به نابيستان و بهكارهێنانى زمانى ئاماژه لهم پڕۆسهيهدا فێره زمانى ئاماژه بوون.

 1-5-1وهرگێڕان-:
شارهزايى و لێزانينه و ههوڵدانه بۆ لێكدانهوهو گواستنهوهى پهيامێك يان نوسراوێك له زمانێكهوه
بۆ زمانێكى تر (پهروين عوسمان.)18 :2009 :
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 .2-5-1پێناسهى كارهكى وهرگێڕان-:
مهبهست له وهرگێڕان لهم توێژينهوهيهدا خۆى له چاالكييه فێركارييهكان ،وهرگێڕانى بابهتهكانى
پڕۆگرامى خوێندن،گهشتى زانستى و كات بهسهربردن ،كۆبوونهوهكان ،چاوپێكهوتنى ڕێنماييكردن،
ڕكابهرييه وهرزشييهكاندا دهبينێتهوه.

 .1-6-1پهيوهنديكردن-:
بريتيه له گواستنهوهى زانيارى و ڕاستيهكان ،بيروبۆچوون و سۆز ،چاالكييهكى زيندووى
مرۆييه و ههميشه پێويستبوونى لهزيادبووندايه (چۆڵى ئهسعهد.)23 :2013 :

 .2-6-1ڕهگهزهكانى پهيوهنديكردنيش بريتين له-:
أ-نێرهر :كه سهرچاوهشى پێ دهگوترێ ئهم مانايهش ههموو چاالكييه جۆراوجۆرهكانى تايبهت
بهناردنى زانيارى دهگرێتهوه جاچ به قسه بێت يان هێما يان شتى تر.
ب-پهيام :ههموو ئهوانهى كه دهگهيهنرێت و ئاڵوگۆڕ دهكرێت لهنێوان نێرهر و داهاتوو ،واته ههموو
ئهو شتانهى كه مرۆڤ دهيڵێت يان دهيكات ،ههڵگرى واتان بۆ كهسانى تر.
ج-داهاتوو :كه وهرگريشى پێ دهگوترێت ئهم مانايهش گشتگيره چڕ دهبێتهوه بۆ ههموو چاالكييه
پهيوهندييه جۆراوجۆرهكان بۆ وهرگرتنى زانيارى و شكاندنى كۆدى هێماكان و تێگهيشتنيان.
د-هۆكار :كهناڵى ههڵگرى پهيامهكهيان واتاكانيانه و دهيانگوێزێتهوه بۆ كهسانى تر ههندێ جاريش به
ناوهندى بهستنهوهى نێرهر و وهرگريش ناودهبرێت (راكان حبيب.)78 :2001 :

 .3-6-1پێناسهى كارهكى پهيوهنديكردن-:
پهيوهنديكردن لهم توێژينهوهيهدا گواستنهوهى پهيامه پهروهردهييهكانه له زمانى دركاوه (هێما
دهنگييهكان) بۆ زمانى ئاماژه (هێما وێنهييهكان-ئاماژهكان) له كهسانى بيستهنييهوه بۆ كهسانى نابيست وه
به پێچهوانهوه.

 .4-6-1ڕهگهزهكانى پهيوهنديكردن-:
ڕهگهزهكانى پهيوهنديكردنيش لهم توێژينهوهيهدا مامۆستايان و قوتابيانى نابيستى
پهيمانگا ئامادهيى نابيستانن لهبهر ئهم هۆيهش ناونراوه ڕهگهزه فێركارييهكان كه ئهمانهى
خوارهوهن-:
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-1نێرهرى فێركارى /ئهو كهسهى كه پهيامێكى فێركارى دهنێرێت ناوهرۆكێكى زانستى لهخۆگرتووه و
دهيهوێت بيگهيهنێت به كهسانى تر.
-2داهاتووى فێركارى /ئهو كهسهى كه پهيامه فێركارييهكه وهردهگرێت به ههموو ناوهرۆكه
زانستييهكهيهوه كه ئهوانيش قوتابيانى نابيستن.
-3پهيامه فێركارييهكه /ناوهرۆكه زانستييهكهيه كه نێرهر دهخوازێ بينێرێت بۆ وهرگر به ئامانجى
گهياندنى سودێكى زانستى.
ج /ناوهنده فێركارييهكه /ئهو هۆكاره يان ئامرازهيه كه له ڕێگهيهوه پهيامه فێركارييهكه دهگهيهنرێت
بهو شێوهيهى كه وهرگر دهيخوازێ و بهو ڕێگايهى كهلهگهڵ تواناى وهرگردا گونجاوه ،بێگومان ئهويش
وهرگێڕى زمانى ئاماژهيه و مامۆستا يان هاوكارى مامۆستايه كه ههندێ جار پێيان دهگوترێت (ڕهديف)
له پهيمانگاكانى نابيستاندا و لهكاتى پێويستدا مامۆستايان لهگهڵ خۆيان دهيان بهنه پۆلهوه ئهوانيش
نابيستن و دهرچووى ئهو پهيمانگايانهن و شارهزاييان لهوانه و ئاماژه دهگمهنهكان و زانستييهكاندا ههيه،
بهاڵم ناتوانن ڕۆڵى وهرگێڕ بگێڕن چونكه نابيستن.

 .5-6-1هێڵكارى كردهى پهيوهنديكردن له زمانى ئاماژهدا
پهيوهنديكردن
4

وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا

 .1-7-1كورتهيهك له مێژووى وهرگێڕان جيهانى له زمانى ئاماژهدا-:
سهرهتاكانى دهركهوتنى وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا دهگهڕێتهوه بۆ واڵته يهكگرتووهكانى
ئهمريكا له يهكێك له قوتابخانهكانى چاودێرى كردنى قوتابيانى نابيست له قوتابخانهى (هارتفورد) له
وياليهتى كونيكێت يهكهم قوتابخانهبوو كه دامهزرا بۆ فێركردنى نابيست له ساڵى ( ) 1817
وهرگێڕهكانى ئهم قوتابخانهيهش بريتى بوون له مامۆستايان و هاوكارانى مامۆستايان (ڕهديف) ئامانج له
دروستكردنى ئهم قوتابخانهيه بۆ دروستكردنى پهيوهندى بوو له نێوان مامۆستايان و قوتابيانى نابيست و
ههموو قوتابييه بيستهنييهكانى تر كه لهو قوتابخانهيه دهيان خوێند.)Andrews:1989: 184) .
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سهربارى ئهوهى كه ئهم مامۆستايانه ئهركيان فێركردن و وانهگوتنهوه بوو بهاڵم ئهركى
بهرپرسيارێتيان بهرامبهر قوتابيانى نابيست دهنواند ئهمهش نابيستانى توشى ههستيارى پشت بهخۆبهستن
و بڕيار نهدان كردبوو ،لهاليهكى ترهوه ئهم مامۆستايانه تهنها لهناو قوتابخانهدا دهبينران و پشتيان پێ
دهبهسترا لهدهرهوهى كهشى خوێندندا بههيچ شێوهيهك بهردهست نهبوون ئهم هۆكارانه بۆ نابيستان
گرنگ بوو كه بير له خۆيان و داهاتووى خۆيان بكهنهوه ڕێكخراوى تايبهت به نابيستانيان كردهوه بۆ
بڕيار دان لهسهر خۆيان و داهاتووى زمانهكهيان ههر لهڕێگهى ئهم ڕێكخراوانهوه دهوروبهريان
ئاشناكرد به كهيسى خۆيان و كێشهو تێروانينيان ئهمه سهربارى ئهوهى كه توانيان بۆ يهكهم جار وهرگێر
الى خۆيان دابمهزرێنن كه تهنها كارى وهرگێر بێت نهك بڕياردان و ڕێبهرى كردنيان ههتا كۆتايى
سهدهى نۆزدهو سهرهتاى سهدهى ( )20ئهم مامۆستايانه به فهرمى وهكو وهرگێڕ ناسرابوون كاريان
دهكرد له قوتابخانهى نابيستاندا كه له بنهڕهتدا ئهندامى خێزانى نابيستان بوون يان مامۆستاى نابيستان
بوون ياخود خۆبهخش لهم قوتابخانانهدا كاريان دهكرد.)Seal:2004: 18-22( .
لهساڵى ( )1964تا ساڵى (  )1984چهندين وۆركشۆپ و كۆنگره بۆ ئهم مهبهسته ئهنجامدرا
له بهناوبانگترينيان كۆنگرهى ساڵى ( )1984له وياليهتى كهنساس له زانكۆى مادۆنا لهم كۆبوونهوهيهدا
دوو نمونهى گرنگ خرانهڕوو بهناوى نمونهى ( كوكيلى) و نمونهى (كولنموس )ى تهواو ،ههردوو
نمونهكه تيشكى زانستييان خسته سهر پيشهى وهرگێڕان و كاريگهرى زۆرى ههبوو لهسهر چۆنيهتى
ديدگاى وهرگێران بۆ كارهكهيان و چۆنيهتى بهكارهێنانى زانيارييه پێشكهشكراوهكان (Taylor:1993: 1-
.)5

ههرلهدواى ئهو كۆنگرهيه بڕياردرا كه پێشنيارهكانى كۆنگره جێبهجێ بكرێت كه ئهوانيش-:
 -1كردنهوهى پهيمانگاو سهنتهر بۆ فێربوونى زمانى ئاماژه.
-2كردنهوهى پهيمانگا.
-3پێدانى بڕوانامه به دهرچووهكان.
-4دامهزراندنى وهرگێڕهكان له قوتابخانهكاندا لهبڕى مامۆستايان كارى وهرگێڕى بكهن.
-5دامهزراندنيان له دامودهزگاكانى دهوڵهتدا به فهرمانبهرى دهوڵهت.

 .2-7-1كورتهيهك له مێژووى وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا له ههرێمى كوردستان-:
ئێستاى ههرێمى كوردستان له وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا له سهرهتاكانى واڵته
يهكگرتووهكانى ئهمريكادايه ،واتا ئێستا ههرێمى كوردستان لهڕووى وهرگێڕانهوه له ساڵى ()1817
داين هاوشێوهى ئهو سهردهمهى واڵته يهكگرتووهكانى ئهمريكا وهرگێڕهكانمان تهنها له قوتابخانهكانى
نابيستاندا له سهنتهرى شارهكانى ههرێمى كوردستان كه ئهوانيش به واتاى وهرگێڕى فهرمى و پسپۆڕى
وهرگێڕان وهرگێڕ نين ،بهڵكو بهههمان شێوهى ئهو مێژووهى ئهمريكا مامۆستان له پهيمانگا يان
ئهندامانى خێزانى نابيستن يان دهرچووى پهيمانگاكانى نابيستانن وهكو هاوكارى مامۆستاكان كارى
وهرگێڕان دهكهن له ههندێ باردا كه مامۆستا نهتوانێت ئاماژهيهك بۆ دهستهواژهيهك بدۆزێتهوه ئهمان
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هاوكاريان دهكهن واتا ههتا ئامادهكردنى ئهم توێژينهوهيه بهفهرمى وهرگێڕمان نييه چونكه هيچ
پهيمانگايهك بۆ فێربوونى زمانى ئاماژهو پێگهياندنى كادرى وهرگێڕى زمانى ئاماژه بوونيان نييه تاوهكو
پسپۆڕى وهرگێڕان و كادر پێبگهيهنرێت لهم بوارهداو پاشانيش به فهرمى وهكو وهرگێڕى زمانى ئاماژه
له دام و دهزگاكانى دهوڵهت و قوتابخانهكاندا دابمهزرێن و كارى وهرگێڕان و پهيوهنديكردن ئهنجام
بدهن.

 .1-8-1شێوازهكانى وهرگێڕان-:
زاراوهى وهرگێڕان بهكاردێت بۆ ههموو ئهو كردهو شێوازانهى كه بهكاردێت له گواستنهوهى
واتا له زمانى سهرچاوهو  Source Languageبۆ زمانى مهبهست (. Target Languageعبدالعليم
محمد)53 :2011 :
لێرهوه چهمكى وهرگێڕان دهبێته كردارى شرۆڤهكردنى واتاكانى دهقێكى نوسراو يان بيستراو
يان بينراو (زمانى ئاماژه) له زمانى سهرچاوهوه بۆ زمانى مهبهست وهرگێڕان ههميشه بۆ واتاكانه بۆ
ئهنجامدانى ئهم كردهيهش پشت به دوو بنهماى گرنگ و بنهڕهتيى دهبهسترێت:
 -1ئهو كردهى وهرگێڕانهى كه ئهنجامى دهدهين Process of Translating

كردهى وهرگێڕانيش به چهند شێوازێك يان چهند جۆرێك ئهنجام دهدرێت-:
يهكهم /وهرگێرانى وشه به وشهLiteral Translation :

وهرگێڕانى وشه به وشه :ئهم وهرگێڕانهش دابهش دهبێته سهر دوو جۆرى تر:
أ-وهرگێڕانى وشه به وشه بۆ توخمهكان ( زمانى يان ئاماژهيى).
ب-وهرگێڕانى وشه به وشه بۆ ئهو واتايانهى كه گوزارشت له يهكه زمانييهكان و ئاماژهييهكان دهكهن.
أ-وهرگێرانى وشه به وشه بۆ توخمهكان (زمانى دركاو يان زمانى ئاماژه):
ههرچهنده زۆربهى زانايانى زمان ئهم جۆرهى وهرگێڕان به كۆنترين و خراپترين جۆرى
وهرگێڕان دادهنێن (پهروين عوسمان .)61 :2009:لهم جۆرهدا واتاى دهستهواژهو ڕستهكان له زمانى
سهرچاوهوه بۆ زمانى مهبهست دهگوازرێتهوه.
زۆربهى زانايانى زمان له تيۆرهكانياندا جهخت له بهكارنههێنانى ئهم ڕێبازه دهكهن لهوانه
(نايدا) كه دهڵێت ( له وهرگێڕانى وشه به وشهدا وهرگێڕ ناتوانێت پارێزگارى له گشت دهستهواژهكانى
زمانى سهرچاوهدا بكات)( .نايدا ،)41 :1976:بهاڵم لهكاتى وهرگێڕانى زمانى ئاماژهدا وهرگێڕ پشت
بهم جۆرهى وهرگێڕان دهبهستێت له ههندێ باردا زۆر پێويستى پێى دهبێت چونكه سروشتى زمانى
ئاماژه بهو شێوهيهيه كه هيچ كات پريپۆزيشن و پارتيكهڵهكان و زيادهكانى وشهكان بهكارناهێنن تهنها
پێويستيان به توخمه سهرهكيهكانى ڕسته ههيه ( وشهكان و ئاماژهكان ) زمانى و نازمانى .چونكه
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زۆرى ژمارهى زيادهكان و پريپۆزيشتن و پارتيكهڵهكان سهريان لێدهشێوێنێ و لێڵى واتاييان الدروست
دهكات وشهكان ناناسنهوه.
ههر لهم بارهيهو سۆسێر دهڵێ (وهرگێڕانى وشه به وشه پهيوهندييه ئاڵۆزهكانى نێوان وشهكان
ڕهچاو ناكات و سنوورى نێوانيان ديارى ناكات)( .پهروين عوسمان ،)61 :2013:ئهم بۆچوونهى
سۆسێر بۆ زمانى دركاو تهواو گونجاوه  ،بهاڵم له وهرگێڕانى زمانى ئاماژهدا ناگونجێت وهرگێرهكان
پابهند بن پێيهوه چونكه نه نابيست و نه وهرگێڕ پابهند نين بهو پهيوهندييه ئاڵۆزانهى نێوان وشهكان
بهتايبهتى ،زيادهكانى وشهكان ،مێتافۆر ،ئيديهم ،پهندى پێشينان ،جووتهوشهى لێكدراو...هتد واتاى ئاڵۆز
و باركراو له زمانى ئاماژهدا بوونى نييه .چونكه ئهوان وشه به سادهيى دهناسن و واتا فهرههنگييهكهى
وهردهگرن ،وهكو ئاگر الى نابيستان واتاكهى واتايهكى فهرههنگيهو نهگۆڕهو وێنهكهى له هزرى ئهودا
جێگيره كه وێنه سادهكهى ئاگره بهاڵم كه گۆڕانى بهسهرداهاتوو بوو به ( ئاگرهكان ،ئاگرهكه ،ئاگرى
بنكا) نايناسێتهوه .ئهم شێوانه له فهرههنگى هزرى نابيستاندا نييه و جێگاى نابێتهوه گهر وشهى ئاگرى
بهو شێوازه بينى ئهوا تووشى شڵهژان و سهرلێشێواندن دهبێت و وشهكه ناناسێتهوه.
ب-وهرگێرانى وشه به وشه بۆ ئهو واتايانهى كه گوزارشت له يهكهزمانييهكان و يهكه ئاماژهييهكان
دهكهن.)Forestal: 2001: 194(.
گواستنهوهى دركاندنى وشه دركاوهكهيه به ههمان پيتى زمانى ئامانج وهكو وهرگێڕانى
دهنگهكانى وشهى (  ) Mobileبۆ پيتهكانى وشهى (  ) Mobileئهم وهرگێڕانهش لهكاتێكدا ئهنجام دهدرێ
كه نابيستهكان ئاشنايهتيان لهگهڵ وشهى مهبهستدا ههبێت و چهند جارێك بينيبيتيان و ئهزموونيان
لهگهڵيدا ههبێت تاوهكو وێنهكانى وشهكان له هزرياندا ئامادهبن لهكاتى وهرگێڕاندا.

دووهم /وهرگێڕانى ئازاد Free Translation :ئهم شێوازهش دابهش دهبێت بۆ -:
أ-وهرگێڕانى ئازاد پهيوهست به دهقهوه.
ئهم وهرگێڕانه لهو كاتهنهدا ئهنجام دهدرێ كه يهكهكان و دهستهواژهكان له ههردوو زمانهكهدا ههمان
واتا بدهن بهدهستهوه وهكو:
جهنگى سارد= الحرب الباردة = Cold War
چهكى قورس = االسلحة الثقيلة= Heavy Weapon
جيهانگيرى = العولمة = Globalization

ب-وهرگێرانى ئازادى ناپهيوهست بهدهقهوه-:
ههندێ جار بهم جۆرهى وهرگێران دهگوترێت چاككردن لهم بارهدا ڕستهيهك بهكاردههێنرێ كه
له واتادا له مهبهستهكهوه نزيكه بهبێ مهرجى وابهستهبوون به ژمارهى دهستهواژهو ڕێزبوونى ڕێزمانى
دهقى سهرچاوهوه.
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(شهيتان پهلهى كرد ملى شكا) زمانى دركاو.
(پهلهكردن خراپه) زمانى ئاماژه (وهرگێڕدراو).
له ههردوو شێوهكهى وهرگێڕانى ئازاددا دهبێت وهرگێڕ خۆى بهدوور بگرێت له وهرگێڕانى
وشه به وشهو ڕسته به ڕسته بهڵكو تهنها گرنگى به چهمكهكان بدات وشهو دهستهواژهى زياد البدات و
كورتبڕى تێدا بكات ياخود گهر پێويست بوو فراوانى بكات به مهرجێك ڕهچاوى پاراستنى واتاى دهقى
سهرچاوه بكات ئامانج لهم جۆره وهرگێڕانه هاوتاكردنى توخم و پێكهاتهكان نييه لهنێوان ههردوو
زمانهكهدا بهڵكو ئامانج ڵێى گهيشتنى واتاو چهمكى دهقه سهرهكيهكه له شێوهى پهيامێكى ئامانجداردا.

 -2ئهو تيۆر و ڕێگايانهى كه دهگيرێتهبهر بۆ ئهنجامدانى وهرگێڕانهكه

Method of

Translating

ئاشكرايه كه ڕێباز و تيۆرهكانى وهرگێڕان له زماندا گهڵێ زۆرن دياره مهبهستمان زمانى
دركاوه چونكه سهبارهت به زمانى ئاماژه كه تهواو جياوازه له زمانى دركاو ئاشكرايه زمانى ئاماژه
پشت به يهكه ئاماژهييهكان دهبهستێت (هێماى نازمانى) كه دهبنه ئاماژهو لهبڕى وشهكان بهكاردێت،
بۆيه ناكرێت پشت بهههموو ڕێبازهكانى وهرگێڕان ببهسترێت ،بهڵكو دهكرێت گونجاوترين تيۆر
وهربگرين كه ئاماژهى به گۆڕينى هێماى زمانى دابێت بۆ هێماى نازمانى كه ئهويش تيۆرهكهى (ڕۆمان
جاكوبسن)ه.
 .9-1تيۆرى ڕۆمان جاكوبسن له وهرگێڕانداRoman Jakobson :
بهڕاى جاكوبسن تاوهكو وهرگێڕانێكى دروست لهواتادا ئهنجام بدرێت دهبێت پهنا ببرێته بهر
تيۆرى (نيشانهكانى زمان و گهياندنى واتا ) دهڵێ ( :له بنهڕهتدا شێوهى تێگهيشتنمان بۆ شت ئهگهڕێتهوه
بۆ گۆڕينهوهى نيشانهكانى زمان به نيشانهكانى تر) (غازى فاتيح .)17 :1983 :
ئهم گۆڕێنهوهيه الى جاكوبسن وهرگێرانهكه دهگڕێتهوه له زمانى ئاماژهدا كه مهبهستى
وهرگێڕانى نيشانه زمانييهكانه ( وشه دركاوهكان) بۆ نيشانه نازمانييهكان (ئاماژهكان) .لهم ڕووهوه سێ
جۆر وهرگێڕان دياريدهكات:
-1وهرگێڕان لهناو يهك زمانداIntralingua Translation :

جاكوبسن مهبهستى لهم وهرگێڕانه داڕشتنهوهى وشهو دهستهواژهكان لهناو دهقى مهبهستدا له
چوارچێوهى ههمان زماندا بهو واتايهى كه وهرگێڕ شرۆڤه بدات به واتاى وشه يان ڕستهكان وهكو
شرۆڤهكردنى واتاى وشهكانى قورئانى پيرۆز به زمانى عهرهبى يان شرۆڤهكردنى واتاى دێره
شيعرهكانى نالى و سالم له زمانى كورديدا يان وشهى (الوازى ) بۆ (كهموكورتى).
-2وهرگێران له زمانێكهوه بۆ زمانێكى تر يان بۆ چهندين زمانInterlingua Translation :

ئهم جۆرهى وهرگێران زۆر بهرباڵوهو بهكاردههێنرێ له بزووتنهوهى وهرگێڕانى جيهاندا.
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-3وهرگێڕان له نيشانهيهكهوه بۆ نيشانهيهكى تر Intersemiotic Translation

واته گۆڕينى وشه دركاوهكان بۆ وشه جوڵهييهكان (وشه ئاماژه) ييهكان ئهم جۆرهش لهالى نابيستان
بهديدهكرێت كه زمانى دركاويان بۆ وهردهگێڕێته سهر زمانى ئاماژه.
واته گۆڕينى هێماو نيشانه زمانييهكان بۆ هێماو نيشانهى نازمانى (وشهى دركاو ) بۆ ( وشهى
ئاماژهيى) له زمانى نابيستاندا بهكاردێت و دهبينرێت.
لهميانهى خستنهڕووى تيۆرى ڕۆمان جاكوبسنهوه دهردهكهوێت كه ئهم تيۆره جياواز له ههموو
تيۆرهكانى ترى وهرگێڕان ئاماژه به گۆڕينهوهى هێما زمانييهكان دهكات به هێما نازمانييهكان (نيشانهى
زمانى ) ( نيشانهى نازمانى) كه بێگومان نابيستان پشت بههێما نازمانى دهبهستن له سيستهمه
زمانيهكهياندا له كردهى پهيوهنديكردندا لهنێوان خۆيان و لهگهڵ دهوروبهر بهكارى دههێنن ههر بۆيه بۆ
ئهم توێژينهوهيه پشت به تيۆرى ڕۆمان جاكوبسن بهستراوه بۆ وهرگێران له زمانى ئاماژه دا كه پێى
دهگوترێ وهرگێڕانى ئاماژهيى .وهرگێڕانى ئاماژهييش بريتيه له كردهى گواستنهوهى زانيارييهكان له
زمانى ئاماژهوه (بينراو) بۆ زمانى دركاو(بيستراو).

 .2بهشى دووهم/
 .1-2ڕهگهزهكانى كردهى وهرگێڕانى ئاماژهيى-:
كردهى وهرگێڕان له زمانى دركاوهوه بۆ زمانى ئاماژه يان به پێچهوانهوه سيستهمێكه پێكدێت له
كۆمهڵێك ڕهگهز كه ئهمانهن-:
 -1يهكهى ئاماژهيى /پێكهێنهرى زمانى ئاماژهيهو بهڕهگهزى سهرهكى دادهنرێت لهم كردهيهدا ئهم
يهكانهش بريتين له ( -:محمد البنعلي)94 :2006 :
أ-ناوى ئاماژهيى (ناو):
ئهگهر ناوى تايبهت بوو به دووڕێگا ئاماژهى بۆ دهكرێت يان بههێماكردنى كهسهكه (خاوهنى
ناوهكه ) بههێمايهكى جياكهرهوه له كهسهكانى تر ،پاش وردبوونهوه و سهرنجدانێكى ورد لهشێوهى
ڕوخسار و جهستهى ،يان ڕهفتارى،جوڵهيهكى دياريكراوى يان پيشهكهى وهكو ناوى دكتۆر سۆران -لهم
كاتهدا پيشهكهى بههێما دهكرێت وهكو دهست خستنه سهر مهچهكى ڕاست پهنجهى دۆشاو مژهو ئهسپێ
كوژه وهكو قوالپ مهچهكى پێ دهگرن و ئاماژه بۆ پشكنينى لێدانى دڵ كه ئاماژهيه بۆ دكتۆر ههندێ
جار بههێما كردنهكه ئهو سنورانهش تێ دهپهڕێنێ و ئاماژه بهناوى هۆز و عهشيرهت و شوێنى
نيشتهجێبوون و شوێنى جوگرافى دهكرێت وهكو ئاماژه بهناوى كهسێك گهر ( خۆشناو بێت ) ئهوا
ئاماژهى خۆش دهدهنه پاڵ كهسهكه تاوهكو ببێته هێمايهك بۆ ئهو كهسهو پاشانيش ناوێكى ئاماژهيى بۆ
نمونه:
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شێوهى دانانى قژ-مۆدێل-ڕهنگى پێست-ڕهنگى چاو-بااڵ-شێوهى جهسته (قهڵهو – الواز) شێوهى
ڕوخسار (چاو –لوت-دهم) گهر كهسێك ناوى شوان بێت و بااڵى كورت بێت لهكاتى ناوهێنانى دا ئاماژه
به بااڵى دهكرێت وهك لهناوهكهى بهم شێوهيه  ،بهرزكردنهوهى دهستى ڕاست لهشێوهى ستوونى بۆ
سهره تا دهگاته ئاستى كهمهر .كه ئاماژهيه بۆ بااڵ كورتى له زمانى ئاماژهدا ئهم هێما كردنه لهناوخۆياندا
(نابيستان) دا دهكرێت له سنورى كۆمهڵگهى نابيستاندا له (قوتابخانه  -پهيمانگا يان شوێنى كاركردنيان )
گهر لهو سنووره تێپهڕى كرد بۆ نمونه لهكاتى خۆناساندنيان له كۆبوونهوهيهكدا يان له كۆنگره و
وۆركشۆپهكانى تايبهت به خۆيان بهم شێوهيه نييه  ،بهڵكو ناوى كهسهكه به شێوهى پهنجه حينجه له
ههوادا دهنوسرێت ئهويش بۆ ههر دهنگێكى زمانيى ناوهكهى له زمانى ئاماژهدا پيتێك ئهم پيتانهش به
پهنجهكان دهنوێنرێن و وێنه دهكرێن لهگهڵ هێمايهكى نيشتيمانى وهكو (عێراقى -كورد – ميسرى) كه
ههريهكهيان هێماو ئاماژهى نيشتيمانى تايبهت بهخۆيان ههيه له زمانى ئاماژهدا.
ب-ڕاناوهكان:
تهنها ڕاناوه سهربهخۆكان بهكاردههێنرێ ( من  ،تۆ  ،ئهو ،ئێمه  ،ئێوه ،ئهوان)
(ڕاناوى لكاو و ڕاناوى خۆيى و ههيى) ڕاناوه سهربهخۆكان له بهكارهێناندا شوێنيان دهگرنهوه بۆ نمونه
:
له زمانى دركاودا كتێبهكهى خۆم
كتێبهكه هى منه

زمانى ئاماژه ( كتێب من).

زمانى ئاماژه (كتێب من).

لهههردوو نمونهكهدا له كاتى ئاماژهكردندا ئاماژه به كتێب دهكرێت كه هێماكهى يان ئاماژهكهى
لهشێوهى كردنهوهى كتێبێكدايه و پاشان ئاماژهكردن بهمن دهست خستنه سهر سنگ به پهنجهكان
ئاماژهيه بۆمن.
سهبارهت به جێناو و ئاوهڵناوى نيشانه (ئهم  ،ئهو ) (ئهم...ه) ( ئهو....ه) له زمانى ئاماژهدا بهشێوهيهكى
بهرچاو بهكاردێ.
ئهو كوڕه >-----ئهو كچه
سهبارهت بهناوى خواردن و ميوهو ئاژهڵ ناوه گشتييهكان ،ئهوا ههميشه بۆ ههر ناوێك لهو ناوانه
ئاماژهيهك ههيه كه جووته لهگهڵ پهسنى ناوهكاندا لهڕووى (شێوه ،ئهرك ،چهمك ،تام ،بۆن) .جێناوه
پرسهكانيش له زمانى ئاماژهدا ههموويان بهكاردێن جگه له جێناوى (ئايا) كه بهكارنايهت.
-2سهرچاوهى زمانى ئاماژه (كهسى بهكارهێنهر) كه كهسانى نابيستن.
-3سهرچاوهى زمانى دركاو (كهسى بهكارهێنهر) كهسانى بيستهنين.
-4يهكهى زمانى :وشهو ڕستهو دهستهواژهكان له زمانى دركاودا.
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-5دهقى ئامانج كه بۆ وهرگێڕ ئاماده دهكرێ جا دهقى ئاماژهيى بێت يان دهقى دركاو بێت.
 -6وهرگێڕى زمانى ئاماژه ناوهندێكه ههڵدهستێ به وهرگێڕان له زمانى ئاماژهوه بۆ زمانى دركاو يان به
پێچهوانهوه.
 .2-2شێوهكانى وهرگێڕان)Akbare: 2013: 41( -:

 -1دايهلۆگى /ئهم شێوهى وهرگێرانه لهو كاتانهدا وهرگێڕ پهناى بۆ دهبات كه كهسى نابيست لهناو
كۆمهڵێك قسهكهردابێت بۆ نمونه (كۆبوونهوه) وهرگێڕ ئاخاوتنى يهك بهيهكى ناو كۆبوونهوهكه
وهردهگێڕێته سهر زمانى ئاماژه لهگهڵ ئاماژهكردن بهدهستى بۆ كهسى قسهكهر و بههێماكردنى ناوى
قسهكهرهكهو بهردهوامبوون له وهرگێڕانهكهى ،لهههمان كاتدا وهرگێڕ ڕاوبۆچوونى نابيستهكهش
وهردهگرێت و وهرى دهگێڕێته سهر زمانى دركاو بۆ ئامادهبووان ئهم شێوهى وهرگێڕانهش بهزۆرى له
كۆبوونهوهكان ،هۆڵى دادگا ،كۆنگره ،وۆرك شۆپ دا ،بهدى دهكرێت.
 -2بهدواى يهكداهاتوو /وهرگێڕ چاوهڕێ دهكات تاوهكو نابيستهكه كۆتايى بهڕسته ئاماژهييهكانى
دههێنێ ،پاشاندهست به كردهى وهرگێڕان دهكات لهگهڵ داڕشتنهوهى ڕستهكان و ڕيزكردنيان بهپێى
ياساو ڕێزمانى زمانه دركاوهكه.
ئهم جۆرهش زۆر خوازراوه و بهكاردێت له بنكهى پۆليس و دانيشتنه تايبهتهكانى اليهنهكان،
چاوپێكهوتنى پزيشكى ،چونكه وهرگێڕ كاتى گونجاوى ههيه بۆ زانينى واتاى هێما ئاماژهييهكان.
 -3ڕاستهوخۆ /وهرگێڕانى ڕاستهوخۆى ساتى ئاخاوتنه ئهم شێوهيه ڕاستهوخۆ لهگهڵ ئاخاوتندا ئهنجام
دهدرێ ههر ئاخاوتنێك كه دهبيسترێ ڕاستهوخۆ وهردهگێڕدرێته سهر زمانى ئاماژه يان به پێچهوانهوه.
 -4وهرگێڕانى نوسهكى /دادهنرێت به بهشێكى تهواوكراوى وهرگێڕانى بينراو ،كه گواستنهوهى
بيرۆكهكانى نابيسته به زمانى نوسراو وهكو نوسينى نامه-سى ڤى كاركردن -هۆنراوه ،بهپێى گونجاندنى
لهگهڵ ياساى ئهو زمانه دركاوهى كه وهردهگێرێته سهرى.
وهرگێرانى خوێندنهوه /خوێندنهوهو وهرگێڕانى ههموو نوسراوێك به زمانى دركاو بۆ زمانى ئاماژه
وهكو خوێندنهوهى چيرۆك – نامه  -يان ههر بابهتێكى نوسراو.

 .3-2ستراتيژيهتى وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا-:
كردهى پهيوهنديكردنه به ئاماژه  contact Signingئهو ڕێگا فهراههمهيه كه دهبێته هۆى
پهيوهندى و كاردانهوه لهنێوان تاكى نابيست و تاكى بيستهنيدا و ههروهها لهنێوان نابيستان خۆياندا له
كۆمهڵگهى نابيستان چ له ژينگهى خوێندندا بێت يان له ژينگهى گشتيدا ،ئهم كردهيهش پێويستى به
وهرگێڕانێكى كاراو ئاكامێكى واتادار ههيه تاوهكو ههموو بهشداربووهكانى ناو ئهم كردهيه سوودمهندبن.
بۆئهنجامدانى ئهم كردهيهش چهند ستراتيژيهتێكى سهرهكى بهكاردههێنرێت لهاليهن وهرگێرهوه كه
ئهمانهن-:
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 -1ستراتيژييهتى ڕێزمانى- :
أ -ههلبژاردنى ئاماژهSign Choice :

ههڵبژاردنى ئاماژهيهك كه گوزارشتكهرى واتاى سهرهكى وشه دركاوهكه بێت لهناو ئاخاوتنهكه يان
دهقهكه تاوهكو وهرگێڕانێكى دروست و گونجاو بێتهدى.
ب -گۆڕين له ڕيزبهندى وشه دركاوهكان و هێما ئاماژهييهكان به پێشخستن يان پاشخستن ،مهرج نييه
وهرگێڕ له كردهى وهرگێڕانهكهيدا وابهستهبێت بهڕيزبهندى وشهكانهوه وهكو چۆن له دهقه بيستراوو
بينراوو نوسراوهكهدا ههيه ،ئهمه كارێكى ئهستهمه كه بتوانرێت لهنێوان دوو زمانى جياواز لهڕووى
بنياد و پێكهاتهوه جووتبوونى تهواوهتى ڕووبدات (سمير سمرين.)41 :2013 :
ج -گۆڕان له بنياد و پێكهاتهى ئهو دهستهواژهو ڕستانهى كه وهردهگێردرێت بهپێى گونجاندنى لهگهڵ
ئهو زمانهى كه وهردهگێڕدرێته سهرى ،)Forstal:2001: 218 ( .كه الى پسپۆڕان و زمانهوانهكان و
شارهزايانى زمانى ئاماژه و مامۆستاكانى نابيستان ئاشكراو ڕوونه كه زمانى ئاخاوتنى كوردى و زمانى
ئاماژهى كوردى له ڕۆنانى ڕستهيى دا جياوازن .ڕۆنانى ڕسته له زمانى كوردى دركاو دا جياوازه له
ڕۆنانى ڕستهى ئاماژهيى كوردى ههريهكهيان ياسايهكى تايبهتى ڕێكخراويان ههيه كه دهكرێت بهپێى
پێكهاتهى ڕۆنانى زمانى مهبهست گۆڕانكارى له بنيادى پێكهاتهى ههردوو زمانهكهدا بكرێت لهكاتى
وهرگيرانهكهدا زمانى دركاو يان زمانى ئاماژه بهپێى زمانى ئهو دهقهى كه ئامادهيه بۆ وهرگێڕان.
و -خستنه سهر و كرتاندنى ئهو ئامرازانهى كه ئهركيان خستنه سهرو لێكدان و پهيوهندين ،جێناوه
لكاوهكان،خۆيى،ههيى،ناديار،ناسيار،نهناسيارين ،كه كار له واتا ناكهن خستنهسهر بۆ ڕونكردنهوهى
زاراوه و دهستهواژه و بهستنى وشهو ڕستهكان  ،وهرگێڕان بۆ زمانى دركاو.
كرتاندنيش بۆ ئهو ڕهگهزانهيه كه له وهرگێڕان بۆ زمانى ئاماژهدا هێماو ئاماژهيان نييهو بهكارنايهن و
كار له واتاش ناكهن بۆ نمونه:
 -1زمانى دركاو
زمانى ئاماژه

خوێندن چراى ژيانه
خوێندن باشه

ههموومان به خوێندن پێش دهكهوين
خوێندن باشه
 -2زمانى دركاو

من قوتابييهكانى خۆمم خۆشدهوێت.

زمانى ئاماژه

من قوتابى خۆشهويستى.
من خۆشهويستى قوتابى
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وهكو تێبينى دهكرێت له خستنهڕووى ئهو دوو ڕستهيهى سهرهوهدا ڕستهى ژماره ( )1و ڕستهى ژماره
( )2زمانى دركاوه پاشان وهرگێڕدراوهته سهر زمانى ئاماژه و جێناوى ناسراو كۆو بهستن و جێناوى
خۆيى و كرتاون تهنها وشه سهرهكييهكان بهبێ زياده ماونهتهوه .بهههمان شێوه گهر جارێكى تر
وهربگێڕدرێتهوه سهر زمانى دركاو ئهوا ههموو ئامرازه كرتاوهكان دهخرێنهوه سهر ڕستهكان.
ئهمه ستراكچهرى زمانى ئاماژهيهو گهر كهسێك زمانى ئاماژه بزانێت تێگهيشتنى ئهو جۆره ڕستهو
وهرگێڕانه ئاسانه و دهزانرێ كه مهبهستهكه چييه ،چونكه نابيستهكان زمانى جهستهو گوزارشتهكانى
ڕوخسار و جهستهيان بهكاردههێنن لهبرى ههندێ له ئامرازهكان.
گهر قسهكهر نابيست بێت و ئهم ڕستهيه بڵێت ئهوا لهكاتى وهرگێڕانهكهدا وهرگێڕ ههموو ئامرازهكان و
جێناوهكان دهخاتهوه سهر ڕستهكه چونكه وهرگێڕان دهبێت بهپێى زمانى مهبهست بێت.
هـ -كهوتن :كهوتنى ههندێ وشهو دهستهواژهى دركاو يان ئاماژهيى كه كار لهواتاى گشتى دهقه
سهرهكييهكه ناكات بهههمان شێوه كهوتن و گهڕانهوه و كهوتن .ئهم كرداره بهردهوام دهبێت لهكاتى
وهرگێڕاندا له زمانى ئاماژهدا ،چونكه زمانى ئاماژه زمانێكى وێنهييه گوزارشت له چهندين وشه دهكات
و مهرج نييه ههموو وشهو دهستهواژهيهكى بيستراو هێمايهكى ئاماژهيى له زمانى بينراودا له
بهرامبهريدا ههبێت ،به پێچهوانهشهوه ههر دروسته.
 -2ستراتيژيهتى واتايى-:
 -1بهكارهێنانى ئهو يهكه دركاو ئاماژهييانهى كه هاوواتايان زۆره باشتر وايه ئهو واتايانه بهكاربێت كه
زۆر گشتين بهو واتايهى گشتگيرى زياتر بهخۆيوه بدات لهواتادا وهك لهو يهكانهى كه هاوواتاكانيان
وردهو شرۆڤهو لێكدانهوهو چهمك و لێكچواندنى پێويسته( .طارق ،)64 :2007 :چونكه ههميشه يهكه
گشتيهكان چهمكهكانيش زۆرتر بيستراوه يان وهرگيراوه ئهمه سهربارى ئهوهى كه له فهرههنگى زمانى
ئاماژهدا زياتر جهخت لهو ئاماژانه دهكرێتهوه كه ههر وشهيهكى دركاو دهبێت لهبهرامبهريدا وێنهيهك
ههبێت تاوهكو وشه ئاماژهييهكهى پێ بنوێنرێت.
وشهى :هاوڕێ ،برادهر ،ڕهفيق ،دۆست ،هاوهڵ
لهناو ئهو وشه هاوواتايانهدا كام وشهيان زياتر گشتگيرهو لهههردوو زمانهكهدا بهكاردێت ئهويان
وهربگيرێت لهكاتى كردهى وهرگێڕاندا كه ئهويش وشهى ڕهفيق يان هاوڕێيه.
 -2گۆڕان له ئاستى ڕووتكردنهوهى دهقهكهدا-:
أ-له ئاستى وشهسازيدا :داماڵينى وشه له زيادهكان (مۆرفيمه بهندهكان – جێناوه لكاوهكان).
زمانى دركاو :كوڕهكه هات

وهرگێران بۆ زمانى ئاماژه

ب-لهڕستهسازيدا :داماڵينى وشهكان له كاريگهرييه دركاوهكان.
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ج -له ڕهوانبێژيدا :ههموو پهسنه زيادهكان و سيفهته خوازراوهكان و دركهو لێكچوون...هتد له دهقهكه
دادهماڵرێ.
بۆ نمونه:
زمانى دركاو:
ئاماژه)

پێشمهرگهكان پڵنگى واڵتن (ڕهوانبێژى)

پێشمهرگه ئازايه( .زمانى

وهرگێڕان بۆ زمانى ئاماژه :پێشمهرگه ئازايه.
لێرهدا مۆرفيمى كۆ و وشهى خوازراوى پڵنگ له دهقهكه الدهبرێ چونكه نابيستهكان پێشتر وێنهى
پڵنگيان الدروست بووهو بينيويانه و چهمكهكهشى دهزانن كه گياندارهو دڕندهيهو گۆشت خۆره لهم بارهدا
نابيست تووشى سهرلێشێواندن دهبن .ههر بۆيه له دهقهكهدا الدهبرێت و تهنها چهمكه سهرهكييه گشتييهكه
دهگهيهنرێته نابيستان كه پێشمهرگه ئازايه.
ج-دابهشكردنهوهى زانيارييهكان بهسهر ڕهگهزه واتاييهكان بهشێوهيهكى كهم يان زۆرتر له
زانيارييهكانى ناو دهقه سهرهكيهكه بهبێ ئهوهى كار له تێكدانى واتاى گشتى دهقهكه بكات .لهكاتى
كردهى وهرگێڕاندا ههندێ جار وهرگێڕ توشى كۆسپى نهبوونى هێماى ئاماژهيى دهبێت له بهرامبهر هێما
دركاوهكهوهدا ،ههر بۆيه پهنا بۆ شيكردنهوهى واتاو ڕونكردنهوه وشهكان (دركاو – ئاماژه) دهبات به
تايبهتى بۆ ئهو وشه دركاوانهى كه له زمانى ئاماژهدا هێماو ئاماژهيان نييه ،به ئامانجى ڕونكردنهوهو
گهياندنى چهمك،ئهمهش دانانرێت به دهرچوون لهناوهرۆكى دهقى سهرهكى و كاريگهرى لهسهر تێكدانى
واتا نييه بۆ نمونه ههندێ جار نابيست تهنها ئاماژهيهك دهخاتهڕوو لهبهرامبهردا ههڵگرى دوو يان سێ
وشهى دركاوه يان ڕستهيهك يان دوو ڕستهى دركاوه يان به پێچهوانهوه .بۆنمونه وشهى (برايهتى) له
زمانى ئاماژهدا ئاماژهيهكى لێكدراوه تهنها دوو جوڵهيه بهم شێوهيه ،پهنجهى دۆشاو مژهو ئهسپێ كوژهى
چهند جارێك دهستى ڕاست جووت دهكرێ و لهيهك دوور دهخرێتهوه ئاماژهيه بۆ برا پاشان پهنجهى
دۆشاو مژهى دهستى ڕاست دهخرێته سهر شادهمارى مهچهكى دهستى چهپ و ئاماژهى بڕين دهكرێت
بهاڵم ههڵگرى پهرهگرافێكه شرۆڤهكهى:
ئێمه براى خوێنين يهك چارهنوس و يهك بارودۆخ كۆمان دهكاتهوه كه ئهويش بهربهستى بيستنمانه و
ميراته زمانييه لهيهكچووهكهمانه.
د-شرۆڤهكردنى اليهنهكانى سهرسوڕمان و تێڕامان و واتا نامۆكان-:
ئهم اليهنه بهگوزارشتى ڕوخسارو ئاماژه بێ چپهكان و جوڵهكانى چاو و برۆو جواڵندنى لهشى
دهنوێنرێت ،به شێوازه زمانييهكان دادهنرێن له زمانى جهستهدا و بهرامبهر ئاوازه دهوهستێت له زمانى
دركاودا و شرۆڤهى زياتر بهو هێمايانه دهدهن كه تهنها به ئاماژهكان ناتوانن واتاى تهواو بدهن
بهدهستهوه و جوانييهكى تايبهت بهڕسته ئاماژهييهكان دهدهن سهرنجى نابيستان ڕادهكێشێ و لهههمان
كاتدا هاوكارێكى كاريگهره بۆ تێگهيشتن و ڕهواندنهوهى لێڵى لهو واتايانهدا.
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بۆ نمونه :ئاسودهيى
ئهم ئاماژهيه گهر گوزارشتى ڕوخسارى لهگهڵ نهبێت واتاى مهبهست نادات بهدهستهوه ،نابيست
ههردوو دهستى به ستوونى لهبهرامبهر دهميدا ڕادهگرێت و ورده ورده لهيهكى دوور دهخاتهوه.
بهاڵم لهگهڵ دوورخستنهوهى دهستهكانى لهيهكتر و له ئاستى دهمى ورده ورده جوڵه به لێوهكانى دهكات
و لهشێوهى زهردهخهنهيهكى ئارامدا تا دهگاته پێكهنينێكى كهم گهر ئهم جوڵهى لێوهى لهگهڵدا نهبوايه ئهوا
ئاماژهكه دهبووه واتايهكى تر.
 .3-2پێوانهكردنى وهرگێڕانى باش ( -:يوسف القريوتي)53 :2009 :
 -1وهرگێڕانى باش تێگهيشتنى ئاسانه.
 -2وهرگێڕانى باش ڕهوان و گونجاوه.
 -3وهرگێڕانى باش بهپێى توانا ههڵگرى گيانى ڕاستهقينه و بيرۆكهى ناوهرۆكى دهقه سهرهكييهكهيه.
 -4وهرگێڕانى باش دهتوانێ جياكارى بكات لهنێوان كهلتورو ڕۆشنبيرييهكاندا( .سمير سمرين2013 :
.)43:
 -5وهرگێڕانى باش شرۆڤه دهدات بهو وشانهى كه ناوى واتايين چهمكى زانستى و ئهبستراكتن.
 -6وهرگێڕانى باش دهبێ له توانايدا بێت ئهو زاراوانهى كه ههڵگرى چهمكى ڕهوانبێژين وهريان
بگێڕێت بۆ زاراوهكه ئاماژهيى كه گوزارشت لهو چهمكانه بكات.

 .4-2ئاريشهكانى وهرگێڕان-:
وهرگێڕان كردهى پهيوهنديكردنهو ههموو كاتێك ئهم كردهيه سهركهوتوو نابێت لهبهر ههبوونى چهند
ئاريشهيهك كه گرنگترينيان ئهمانهن:

 .1-4-2ئاريشه زمانييهكان:
ئهم ئاريشهيهش خۆى لهم ئاريشانهدا دهبينێتهوه :
 -1خۆى له نهبوونى زاراوهى ئاماژهيى دا دهبينێتهوه يان به پێچهوانهوه(.سمير سمرين.)47 :2014:
بههێماكردنى وشهو دهستهواژه زمانييه دركاوهكان گهورهترين كێشهى زمانين كه تووشى وهرگێرى
زمانى ئاماژه دهبێت ،زمانى ئاماژه ههميشه پشت به ئاماژه پهسنييهكان دهبهستێت ،واته دهبێت بۆ ههموو
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وشه و دهستهواژهيهكى دركاو لهبهرامبهريدا له زمانى ئاماژهدا وێنهيهك يان چهمكێكى پهسنى ههبێت و
بهسترابێت به ههستهكانهوه جگه له ههستى (بيستن).
ئهم كردارى بهوێنهكردنهش ههموو كات فهراههم نييه لهبهر كهمى ئاماژهكان بهتايبهتى ئهو وشانهى كه
( ئهبستراكتن ،ناوى واتايين ،زاراوهى زانستين) ئهم ئاريشهيهش ئێستا له پهيمانگاو پرۆگرامهكانى
خوێندندا مامۆستايان و وهرگێڕهكانى سهرقاڵ كردووه بۆ نموونه ( زاراوهيهكى زانستى وهكو (
هۆرمۆن ،مادده ،ئهنزيم) ئهم سێ زاراوهيه سێ شتى جياوازن و ئهركهكانيان ڕۆڵيان جياوازه كهچى له
زمانى ئاماژهدا تهنها يهك ئاماژه نوێنهرايهتى ههر سێ زاراوهكه دهكات ئهويش بهيهك گهياندنى پهنجهى
ئهسپێ كوژه و دۆشاو مژهو لهيهك خشاندنيانه كه له بنهڕهتدا ئهو ئاماژهيه بۆ گوزارشتكردنه له شتێ
زۆر بچوك و لێرهدا بهناچارى ئهو زاراوانه بهشتى زۆر بچوك نوێنراوهو يهك ئاماژه نوێنهرايهتى واتا
جياوازهكانيان دهكات.
 -2ئاماژه ئايينيهكان بهتايبهتى ئهو ئاماژانهى پهيوهسته بهناوى خوداو پهسنى ناوهكانى خوداو
چهمكهكانى ئهو ناوانه و بههێما كردنيان ،دياره ئهمهش لهڕووى ئايينيهوه ڕێگهپێدراو نييه و
قهدهغهكراوه.
-3پهسنى ئهو ئاماژانهى كه پهيوهسته به بهشهكانى جهستهو ئهركهكانيان بهتايبهتى ئهو بهشانهى كهناو و
ئهركيان تابۆن و تايبهتن به جووت بوون و نهوه نانهوهوه (.)Sex
-4ههبوونى جياوازى له بنيادو پێكهاتهى ڕێزمانى ههردوو زمانهكهدا(.بدر.)87 :2002 :
 -5لێڵى واتايى له زاراوه ئاماژهييهكاندا بهتايبهتى ئهو ئاماژانهى كه به دوو ئاماژه يان زياتر دهنوێنرێن.
-6كهم و كورتى له چۆنييهتى داڕشتنهوهى ڕسته ئاماژهييهكاندا ئهم كهم و كورتيهش بۆ ئهم خااڵنه
دهگهڕێتهوه.
أ -ههبوونى جياوازى له ئاستى ڕۆشنبيرى كۆمهڵگهى نابيستان و وهرگێڕهكاندا.
ب -ههبوونى كهموكورتى له پهسنه ئاماژهييهكاندا بهرامبهر به چهمكهكانيان.
ج -پشت بهستنى نابيستان بهڕستهى كورت بۆ چهمكى زۆر.
د -نهگونجانى چهمكى ئهو ئاماژانهى كه وهرگێڕ ههڵى دهبژێرێت بهرامبهر ئهو چهمكانهى كه له هزرى
نابيستاندا ههن.
هـ -نهبوونى ڕێكهوتنێكى تهواو گونجاو دهربارهى زاراوهيهكى دياريكراو له نێوان وهرگێڕ و
نابيستهكهدا بهپێى ئاستى ڕۆشنبيريان و پهسنى ورد بۆ ئهو چهمكهى كه ئاماژهكه دهينوێنێ.
بۆنمونه منداڵ پێش ئهوهى بێته قوتابخانهى نابيستان كۆمهڵێك ئاماژه فێر دهبێت بۆ پهيوهنديكردن لهگهڵ
خێزانهكهيدا پاشان كه دێته خوێندنگا ئهو ئاماژانه دهبێت بگۆڕدرێت به ئاماژهى يهكگرتووى فهرههنگى
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دابينكراو بۆ نابيستان پاشان كه دهچێته دهرهوهى خوێندنگا بۆ نمونه بازاڕ و تێكهڵ به هاوڕێى و
هاوچينى خۆى دهبێت جارێكى تر پێويست دهكات كه ئاماژهكان بگۆڕێتهوه به ئاماژهى گشتى نابيستان
(بازاڕى) لێرهدا نابيست سێ ئاماژهى بهرامبهر يهك زاراوه و چهمك وهرگرت بهپێى ئاستى ڕۆشنبيرى
و جۆرى زاراوهكان ئهمهش وهرگێڕ تووشى كێشهى تێنهگهيشتن دهكات چونكه وهرگێڕ ههميشه پشت به
فهرههنگ و ئاماژه يهكگرتووهكان دهبهستێ بۆ نمونه زاراوهى (بهيانى باش) لهبهرامبهريدا سێ ئاماژه
ههيه بهپێى ئاستى ڕۆشنبيرى نابيستهكان دهگۆڕدرێت بۆ ههر ژينگهيهك ئاماژهيهك بهرامبهر ئهو
چهمكه بهكار دههێنن .بۆ نمونه ئاماژهكانى زاراوهى (بهيانى باش) سێ ئاماژهى جياوازى ههيه كه به
پێى ئاستى ڕۆشنبيرى كۆمهڵى نابيست جياوازن:
ژينگهى گشتى و بازاڕ

-1بهيانى باش

شێوهى ئاماژهكه = ساڵوكردنى ئاسايى له شێوهى جوڵهى دهست
-2بهيانى باش

ژينگهى خوێندنگا

شێوهى ئاماژه كه = پهنجهى دۆشاو مژهو ئهسپێ كوژه له شێوهى بازنهيهكدا بهيهك دهگهيهنرێ و پهنجهكانى
بهباڵوكراوهيى دهمێننهوهو ئهم دهسته لهئاستى سنگهوه بهرز دهكرێتهوه تا سهرو ڕوخسار كه ئهوهش ئاماژهيه بۆ
خۆرههاڵتن.
-3بهيانى باش

ژينگهى كۆنگره و وۆركشۆپ و وهرگێڕه كان

شێوهى ئاماژهكه= پهنجهكانى دهست به داخراوى له ئاستى سنگهوه بهرز دهكرێتهوه تا ئاستى سهر و ڕوخسار
پاشان ههموو پهنجهكان پێكهوه دهكرێنهوه لهشێوهى پشكوتنى خونچهيهكدا كرانهوهى پهنجهكان ئاماژهن بۆ
تيشكهكان و بهرزكردنهوهى دهستهكهش ئاماژهيه بۆ خۆرههاڵتن.
وهرگێڕهكان ههميشه ئاماژه يهكگرتووهكان بهكاردههێنن چونكه پشت به فهرههنگه جيهانييهكان دهبهستن ههر
بۆيه ئاماژهى سێيهم تاڕادهيهكى زۆر يهكگرتووه.

 .2-4-2ئاريشه مهيدانييهكان-:
 -1خێرايى جوڵهى دهستهكان و جوڵهكانى ترى ئهندامانهكانى لهش.
 -2تێنهگهيشتنى ههندێ له شێوهزارهكان و زمانه ئاماژهييه ناوخۆييهكانى تايبهت به چينى نابيستان.
-3ديارنهبوونى قسهكهر سهبارهت به وهرگێڕ.
 -4خێرايى قسهكهر (زمانى دركاو).
 -5پچڕاندنى دهنگ.
-6نزمى شوێنى وهرگێڕ بهرامبهر به بينهران.
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 -7بوونى جوڵهو نائارامى لهناو هۆڵ و شوێنى وهرگێڕان.
-8پشتنهبهستن بهههموو ڕێگاكانى پهيوهنديكردن لهكاتى وهرگێراندا بۆ زمانى ئاماژه  -جوڵهى دهست-
جوڵهى لێوهكان -جواڵنهوهى سهر و زمان – گوزارشت كردن به برۆ و چاوهكان.
-9تێكهڵبوونى دهنگهكان (زمانى دركاو).
-10كورتكردنهوهى ڕسته دوورودرێژهكان به ڕستهى كورتى ئاماژهيى.
 -11شهرم كردن و ترسان له بينهران و كامێراكان.
 -12ههستكردنى وهرگێڕ بهوهى كه وهرگێرانهكهى پاراو نييه و ڕێژهى تێگهيشتن كهمه.

ئهنجام و پێشنياز-:
ئهنجامهكان:
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ئهو توێژينهوهيه ئهم ئهنجامانهى خوارهوهى لێ دهكهوێتهوه:
-1
-2

-3
-4

دهق له زمانى ئاماژهدا بوونى نييه چونكه كهرهستهكانى دهقبهستى له زمانى ئاماژهدا دهكهون و
پهك دهخرێن.
له زمانى دركاودا وهرگێڕان له زمانى يهكهم بۆ زمانى دووهم مامهڵه كردنه لهگهڵ توانست (
) Competenceى زمانى يهكهم و (  ) Performanceچاالكى له زمانى دووهمدا ،بهاڵم
له زمانى ئاماژهدا مامهڵهكردن لهههردوو باردا لهگهڵ توانسته ،وهرگێڕ له هونهرى ياريكردن
به وشهو داڕشتنى جوان دادهبڕێ.
بهشه ئاخاوتنهكانى وهكو ئاوهڵكارهكان ( لهسهر  ،لهژێر ،شهو ،ڕۆژ ...هتد) كارا دهكرێن،
بهاڵم ئامرازهكانى بهستنهوه پهك دهخرێن.
تهمومژى له زمانى ئاماژهيا ئهوكاته دروست دهبێت كاتێك ئاماژهكانى نێوان نێرهر و وهرگر
ههمان هێما نهبێت.

پێشنيازهكان-:
 -1نهبوونى وهرگێڕى زمانى ئاماژهى كوردى له ههرێمى كوردستان كه دهرچووى
پهيمانگاى وهرگێڕانى زمانى ئاماژه بن و ههڵگرى بڕوانامهبن لهم بوارهدا ،ياخود
بهاليهنى كهم بڕوانامهى سهنتهرێكى فێربوونى زمانى ئاماژهيان پێ درابێت و
بهفهرمى لهاليهن دهوڵهتهوه ناونيشانى وهرگێڕيان پێ بدرێت و بتوانن له دام و
دهزگاكانى دهوڵهتدا بۆ جێبهجێكردنى كارى نابيستان و ئهنجامدانى كردهى
پهيوهنديكردن كارى وهرگێڕان بكهن .ئهو وهرگێڕانهى كه ههن له پهيمانگاكانى
هيواى نابيستاندا لهبنهڕهتدا مامۆستان و دهرچووى كۆلێژ و پهيمانگاى مامۆستايانن
له ئهنجامى كاركردن و ئهزمونيان لهگهڵ قوتابيانى نابيستدا فێره زمانى ئاماژه
بوون بهاڵم شارهزاييهكانيان سنوردارهو تايبهته به پسپۆڕى وانهكانهوه واته ناتوانن
كردهى وهرگێڕانى گشتى ئهنجام بدهن و جگه له پهيمانگاش له هيچ شوێنێكى تر
بهدى ناكرێن.
 -2دياريكردنى پهسنى ئهركى ههريهك له مامۆستايانى پهيمانگاى نابيستان و
وهرگێڕكان كه له كاتى ئێستادا مامۆستاكان ههردوو ڕۆڵهكه دهبينن كه له بنهڕهتدا
ئهرك و ستراتيژييهت و ئامانجى ههردوو كاراكتهرهكه جياوازهو لێرهدا
ئهركهكانيان دهخهينهڕوو.
أ-ئهركى مامۆستا-:
 -1خستنهڕووى بابهت و شرۆڤهكردنى گشتى بابهت.
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 -2شرۆڤهكردنى چهمكهكان بهتايبهتى چهمكه ناديارهكان و ئهبستراكت و
زانستييهكان.
 -3بهكارهێنانى هۆكارهكانى گهياندنى بابهتى وانهكه.
 -4بهكارهێنانى ڕێگاكانى وانهگوتنهوهىتايبهت به پهروهردهى تايبهتهوه بهپێى
جۆرى وانهكان (زانستى – مرۆڤايهتى).
 -5دياريكردنى ئامانجى گشتى و ئامانجى تايبهتى له وانهكان.
ب-ئهركى وهرگێڕ-:
 -1تێگهيشتنى وانهكهو بابهتهكه.
 -2تێگهيشتنى تايبهتى ههبێت بۆ ناوهرۆكى وانهكهو زاراوهكانى.
 -3ئاگادارى ئهو سهرچاوانهبێت كه مامۆستاى وانهكه بهكارى دههێنێت تاوهكو
چهمكه زانستييهكان بهڕوونى وهربگێڕێت.
 -4زانيارى تهواوى ههبێت لهسهر ئهو يهكه ئاماژهييانهى كه نوێنهرايهتى چهمكه
سهرهكييهكانى ناو وانهكان دهكهن.
 -5شرۆڤهكردنى چهمكهكان و يهكه زمانييهكان كه پهيوهنديان به دهقه
فێركاريهكانهوه ههيهو مامۆستا لهكاتى وانهگوتنهوهدا بهكاريان دههێنێت
بهتايبهتى يهكه زانستييهكان و يهكه ئهبستراكت و واتاييهكان.
 -6بهكارهێنانى سهرچاوهى زانيارييهكان وهكو فهرههنگهكانى زمانى ئاماژهو
ئهنتهرنێت و كتێبخانه ،قوتابيانى نابيست و مامۆستايانى ناو پهيمانگاى نابيستان.
 -3ستراتيژيهتێكى جێگير بۆ وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا نييه كه گونجاوبێت بهههموو
وهرگێڕهكان و بۆ ههموو بابهتهكان دهست بدات بۆيه وهرگێڕهكان پهنا بۆ چهند
ستراتيژيهتێك دهبهستن بهتايبهتى لهكاتى وهرگێڕانى واتاييدا بهاڵم له وهرگێڕانى
وشه بهوشه دا تهنها پشت بهيهك ستراتيژيهت دهبهسترێت.
 -4وهرگێڕان له زمانى ئاماژهدا تهواو جياوازه له وهرگێڕان لهنێوان زمانه دركاوه
جياوازهكاندا چونكه زمانى ئاماژه لهڕووى بنياد و ڕێزمان و گوزارشتكردنهوه له
زمانى دركاو جياوازه.
 -5ميتۆدهكانى تايبهت به وهرگێڕان گهلێك زۆرن بهاڵم ئهوهى جێى سهرنجه بهتهنها
يهك ميتۆد ئاماژهى به وهرگێڕان كردووه له زمانى ئاماژهدا ئهويش ميتۆدى ڕۆمان
جاكوبسنه له خاڵى سێيهمدا ئاماژهى به گۆڕينهوهى هێماى زمانى كردووه بۆ هێماى
نازمانى.
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ملخص البحث
يتّخذ هذا البحث من أهميّة الموضوع الرئيس مصدرا ً له ،والذي هو موضوع (الترجمة في لغة
اإلشارة) ،ومعروف ّ
يخص شريحة من
أن هذا الموضوع أصبح اآلن محورا ً رئيسا ً على اعتبار أنّه
ّ
المجتمع وعددا ً كبيرا ً من الص ّم ،إذ انخرط جزء منهم في سوق العمل والمدارس ،أ ّما الجزء اآلخر منهم
فهم بحاجة إلى التواصل اليومي ليأخذوا دورهم كأفراد في المجتمع.
والنجاز هذه العالقة االجتماعية بين شريحة الصم وغيرهم وتفعيلها يكون لعملية الترجمة
ٌ
بارز ،وقد انطلق البحث من هذا المنظور ليتناول موضوعه .وقد اشتمل
دور
ولمترجمي لغة اإلشارة
ٌ
األول عدة محاور منها تعريف بالعنوان وتقديم المفاهيم
البحث على مقدمة ومبحثين ،تناول المبحث ّ
الخاصة به ومن ث ّم عرض محتوى الدراسة ونبذة عن تاريخ الترجمة بلغة اإلشارة وكذلك نبذة عن تاريخ
الترجمة في إقليم كوردستان ،فضالً عن الحديث عن أهم نظريات الترجمة بلغة اإلشارة.
أ ّما ا لمبحث الثاني فقد خصص لمحاور تناولت عناصر عملية الترجمة وأشكالها واستراتيجياتها
وكذلك مشاكل عملية الترجمة ،وقد كان ضروريّا ً تحليل بعض النماذج وتناولها وباألخص في
استراتيجيات ترجمة لغة اإلشارة ،وبعد ذلك تناول الباحث في هذا المبحث تقييم الترجمة الجيدة من لغة
اإلشارة .وبعد عرض النتائج واالقتراحات تأتي المصادر الكوردية والعربية واالنكليزية.
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Abstract
The importance of the paper starts from the main title "Translation from
the Sign Language". The topic has now become the main focus of researchers as
it is related to a large number of the deaf in our community, some of whom work
in business , school, and some others need daily contact and have their roles in
the community. In order to activate the social relationship between hearing class
and deaf class, translation and translators of sign language have great roles. For
the above mentioned reasons, the paper is prepared; the paper is divided into an
introduction and two parts.
The first part of the paper is devoted to definitions, concepts related to the
title and the content of the paper as well as the history of translation from the
sign language and the history of translation in Kurdistan Region, and the
methods and theories of translation from the sign language.
The second part of the paper has some sections which consider the
elements of translation, types of translation, strategies of translation, and the
problems of translation. In some sections of this part, some examples were
analyzed particularly from the strategies of translation from the sign language.
Later in this part of the paper, problems of translating sign language and
assessing good quality translation from the sign language were mentioned. The
paper ends with conclusion and list of references in Kurdish, Arabic, and
English.
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ليستى سهرچاوهكان-:
به زمانى كوردى:
 -1پهروين عثمان ،)2009(:واتاو وهرگێڕان( ،چ )1چاپخانهى ڕۆژههاڵت،ههولێر.
 -2چۆڵى ئهسعهد ،)2013(:زمان له ڕاگهياندنى بينراودا ،چاپخانهى كهمال،سلێمانى.
 -3غازى فاتح وهيس ،)1983(:وهرگێڕانى ئهدهبى ،المكتبة الوطنية للطباعة،بغداد.

به زمانى عهرهبى:
 -4االمم المتحدة )2007(:اتفاقية حقوق األفراد ذوي االعاقة ،ط،2مكتبة االنجلو المصرية-مصر.
 -5بدر الدوخي ،)2002(:نظم وقواعد لغة االشارة الكويتية ،الشركة المتحدة للتوزيع،الكويت
 -6راكان حبيب وآخرون ،)2001(:مقدمة في وسائل االتصال ،ط ،1مكتبة زهران للنشر
والتوزيع،جدة.
 -7سمير محمد سمرين ،) 2014(:الصور الدماغية ودورها في تشكيل الثقافة اللغوية
عندالصم،عمان،االردن.
 -8سمير محمد سمرين ،)2013(:الدليل المهني للترجمة والمترجم بلغة االشارة ،ط،1
عرجان،االردن.
 -9لور آن بتينو .) 1996(:لغة االشارة هي لغة حقيقية  ،ترجمة لطيفة سكانز،قطر،الدوحة.
 -10طارق الريس .)2007(:لغة االشارة واالعالم المرئي (رؤية واقعئية) ،ط،1بحرين.
 -11عبدالعليم محمد عبدالعليم .) 2011(:مترجم لغة االشارة في الفصول الدراسية العامة ( الواقع
المأمول) ،ط،1عالم الكتب،القاهرة.
 -12محمد البنعلي .)2006(:الترجمة االشارية (آفاق و تطلعات)ط ،1الدوحة-قطر
 -13يوسف التركي ،)2005( :تربيه وتعليم التالميذ الصم وضعاف السمع،ط ،1الرياض ،مكتبة
الملك فهد الوطنية.
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prereading ?American analyses of the deaf.
16- Corney,E.(2004). Relayed interpretation from English to American Sign
Language Via a hearing and deaf interpreter.
17- Forestal,L.(2001). A Study of deaf leaders attitudes towards sign language
interpreters and interpreting. United States -New York University of New
York.
18- Seal,B.(2004). Best Practice in educational interpreting. Boston: Allyn &
Bacon.
19- Smith,D.(2007). Introduction to Special Education: making a Difference
,Boston: Allyn & Bacon.
20- Stokoe,W.C.(1960),Sign Language, Silver Spring, MD:Linstok Press.
21- Taylor,M. (1993) Interpretation skills: English to American Sign
Language, Edomonton.
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