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 کورته  چكيده
 اصطالحات  بخشی از رسمایه هر زبانی هستند. نویسندگان

 کالم، ابراز مستقیم شیوه از دوری جهت ادبی متون
در  ودخ قلم قدرت و توانایی و نشان دادن بیشرت تاثیرگذاری

 ،طریق این از گیرند وهایشان از اصطالحات بهره مینوشته
مسئله،  این. بخشندمی خود اثر به خاصی شیوه و سبک

 راچ سازد،می روروبه بزرگ گاه چالشی با را ادبی منت مرتجم
 دارای معنی مجازی، معنی اصلی، کنار در اصطالحات که

 مختص موارد از بسیاری در که هستند کارکردی و تصویر

 رمان. ندارد دقیقی معادل مقصد زبان در و بوده مبدأ زبان
ه جمل از حسن، شیرزاد نوشتۀ ،پدرم هایسگ و حصار کوتاه

ردی ک اصطالحات از و غنی  کردی ادبیات و زبان برجسته آثار
 دهش ترجمه فارسی زبان به بار سه کنون تا اثر این. است
 با کردی زبان به رمان اصلی منت پژوهش، این در.  است

ایی و کریم مجاور کیخرسوی، حلبچه های فارسیترجمه

 انبج از شده کارگرفته به راهکارهای و و مقایسه شد مقابله
 رب  مقصد، زبان به اصطالحات انتقال منظور به مرتجامن

. گرفت قرار بررسی و بحث مورد( ٨١٠٢) بیکر نظریۀ اساس

به جز راهکار پنجم، از  نشان داد که مرتجامننتایج پژوهش 
راهکار  اند.بندی بیکر استفاده کردهمتامی راهکارهای دسته

توضیح اصطالح به زبان ساده و غیر مجازی پرکاربردترین 

ها شده بود. راهکار بود که منجر به تغییراتی در ترجمه
ایی و کریم مجاور در همچنین مشخص شد که حلبچه

ود  بیشرت از کیخرسوی از سه راهکار نخست های خترجمه
اند و به این شکل میزان تغییرات این دو ترجمه استفاده کرده

 در مقایسه با منت مبدا کمرت است. 

 

ن و ئەژمار دێئیدیۆمەکان بەشێک لە سامانی هەر زمانێک بە 

نووسەری دەقی ئەدبی بە مەبەستی خۆالدان لە شێوازی 

زاندنەوەی نوورساوە و هەروەها ڕاستەوخۆی خۆدەربڕین، ڕا

ئێدیۆم هێزی قەڵەم، زۆربەری کات لە نواندنی 

وەردەگرێت و شێوازێکی تایبەت بە بەرهەمەکەی کەڵک

دەدات. ئەمەش وەرگێڕ تووشی ملمالنی و بەربەرەکانییەکی 

مانای قورس دەکات؛ لەبەر ئەوەی هەر ئیدیۆمێک جگە لە 

سەرەکی، داگری وێنە و کردارێکی جیاوازە کە زۆربەری کات 

تەنیا تایبەت بە زمانی سەرچاوەیە و لە زمانی مەبەستدا 

حەسار و سەگەکانی ڕۆمانی هاوتایەکی تەواوی بۆ نییە. 
، بەرهەمی شێرزاد حەسەن، یەکێک لەو بەرهەمانەی باوکم

هەمە م بەر لە ئیدیۆم. ئە تەژییەئەدەب و وێژەی کوردییە کە 

کەیخۆرسەوی، هەڵەبجەیی و تاکوو ئێستا سێ جار لە الیەن 

بۆ سەر زمانی فارسی وەرگێڕدراوە. لەم  کەریم موجاوێرەوە

لێکۆڵینەوەدا، دەقی سەرەکی رۆمانەکە لەگەڵ 

 سرتاتێژییەکانیوەرگێڕانەکانی بەراورد دەکرێت و 

 زمانی کوردی بە پێی بیرۆکەیگوێستنەوەی ئیدیۆمەکانی 

. لە ( دەخرێنە بەر ڕەخنە و هەڵسەنگاندن٨١٠٢کر )بەی

ئەنجامی لێکۆڵینەوەکەدا دەرکەوت، کە وەرگێڕەکان جگە لە 

ەندی بەیکر نبیەک سرتاتێژی، لەو پێنج سرتاتێژیەکەی پۆلێ

جاوێر مو وەرگێڕانی هەڵەبجەیی و کەریم. کەڵکیان وەرگرتووە

 دا لە سێلە بەراورد لەگەڵ وەرگێڕانەکەی کەیخورسەوی

سرتاتێژی یەکەم زۆرتر کەڵکیان وەرگرتبوو هەر بەم بۆنەوە 

 ڕێژەی گۆڕانکاری لە ئیدیۆمەکاندا لە ئاستێکی خوارتردابوو. 

 

 معادل، ترجمه، راهکار ، اصطالحات واژگان کلیدی:

 پدرم هایسگ و حصار ،(٨١٠٢) بیکر
رگێڕان، ئێدیۆم، سرتاتێژی وه کان:کییهرهسه شهو 

 حەسار و سەگەکانی باوکم(، ٨١٠٢هاوتا، بەیکر )
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 پێشەکی -1

وەرگێڕان وەکوو ئەزموونێکی کۆن لە مێژووی مرۆڤدا پێناسە دەکرێت و بە مەبەستی پێکهێنانی 

اوە کە زمانێکی یااوازاان هەبووە و یەە لە ئەو خەڵک و نەتەوانەدا بە کارهێن پێوەندی لە نێوان 

تێبەەن. وەرگێڕان هەروەها، ئەرکێکی گرانەی لە ڕێەای وەرگێڕانەوە نەاانتواناوە لێک 

دامەزراندنی پێوەنداەکی پتەو و ڕاستەقانە لە نێوان زمان و ئەدەبی نەتەوەکاندا هەاە. لە درێژەی 

بە مەبەستی یااوازەوە وەردەگێڕدرێت. وەرگێڕانی مێژووی هەر زمانێکدا زۆر دەقی ئەدەبی یااواز 

دەقی ئەدەبی زۆربەی کات بەشێکی گەورە لە ئەزموونی وەرگێڕان بۆخۆی تەرخان دەکات و 

دەتوانێت کاراەەرااەکی ئەوتۆی لەسەر ناساندنی ئەدەب و وێژەی نەتەوەاەک بە یاهانی دەرەوە 

ەگەر ەر دەقێکی وەرگێڕدراو زۆر پێواستە و ئهەبێت. هەر بەم پێاە، هەڵسەنەاندن و توێژانەوە لەس

بە وردی و بە شێوازێکی زانستی بەڕێوە بچێت دەتوانێت ببێتە هۆی ناسانی کەم و کۆڕاەکان و 

هەروەها گەشەی ڕەوتی وەرگێڕان لە زمانێکدا. ئەمە لە کاتێکدااە بە پێچەوانەی خودی وەرگێڕان، 

گێڕ و دەقی وەرگێڕدراو تەمەنێکی کورتی هەاە. توێژانەوە و لێکۆڵانەوە لەسەر وەرگێڕان و وەر 

توێژانەوە لەسەر دەقی وەرگێڕدراو دەتوانێت لەبەر چەند هۆکاری یااواز بە ئەنجام بەات؛ بۆ 

منوونە، بە مەبەستی ناساندنی شێوازی وەرگێڕانی وەرگێڕێکی تاابەت و چۆناەتی هەڵسوکەوتی 

ەی چەند وەرگێڕانی دەقێکی سەرەکی و ، لێکدانەو لەگەڵ دەقی دەسپێک و خوێنەری مەبەست

تێەەاشنت لە یااوازاەکان و هۆکارەکانی سەرکەوتن اان سەرنەکەوتناان، ناساندنی 

تر وەکوو وەرگێڕەکانی سەرکەوتوو و کاراەەر لە مێژووی زمانێک، اان بۆ مەبەستێکی گشتی

ی گۆڕانکاراەکان لە نەراتی وەرگێڕان لە زمانێکدا و هەروەها دەرخستنو کردنەوەی داب ڕوون

مێژووی وەرگێڕانی ئەو زمانەدا. بۆاە هەڵسەنەاندنی دەقی وەرگێڕداو، بەشێکی گرانگ لە 

توێژانەوەی وەرگێڕانناسی بە ئەژمار دێت. مەبەستی کۆتاای توێژانەوە لەسەر وەرگێڕان 

ڕێەااەک  ەبەداهێنانی پێوەندی لەنێوان بارۆکەی زانستی وەرگێڕان و کرداری وەرگێڕانە کە دەبێت

کەوتوو لە ئاکامی توێژانەوەدا، بۆ فێرکاری و ڕاهێنانی وەرگێڕی بۆ بەکارهێنانی زانااری وەدەست

تازەکار لەو زمانەدا. وەرگێڕی نوێ دەتوانێت لە الاەنی الواز و هەروەها بەهێزی وەرگێڕانی پێش 

ئاستی  گشتی وەربەرێت و بەم شێوەاە ئاستی توانستی خۆی لە وەرگێڕاندا و بەخۆی کەڵک

 وەرگێڕان لەو زمانەدا بباتە سەرێ.  

هەر ئەویۆرەی کە دەزانان وەرگێڕان بۆ سەر زمانی کوردی و لە زمانی کورداەوە بۆ سەر 

بەاڵم لێکۆڵانەوە و ڕەخنەی یادی  کردووە؛، لە چەند دەاەی ڕابردوودا گەشەی زمانەکانی داکە

لەسەر وەرگێڕان لە زمان و ئەدەبی کوردادا لە بەراورد لەگەڵ زمانەکانی داکە بەشێکی زۆر 

ڕاستادا نادااری بەشی ڕەخنە و لێکۆڵانەوە، بە ڕەچاوگرتنی ڕێژەی  بچووک و الوازی هەاە. لە
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ەری مان بۆ دەردەخات کە پێشاندزۆری ئەو دەقانەی وەردەگێڕدرێنەوە بۆشاای و کەلێنێکی گەورە

گرانەااەتی هەوڵ و تێکۆشانی پێواست لەم بەستێنەدااە. توێژانەوە لەم بەشەدا دەتوانێت 

هاوکات لەگەڵ بەهێزکردنی الاەنی زانستای وەرگێڕان لە زمانی کوردادا، هۆی بەرزکردنەوەی 

 ئاستی وەرگێڕان و دەقە وەرگێڕدراوەکان ببێت. 

 ناکوو هەنەاوێکی بچووک لە پرۆسەی ئەو تێکۆشانە پێوستانەی ئاماژەاوە اهئەم توێژانەوه

دەدات دەقی ڕۆمانێکی کوردی لەگەڵ سێ دەقی وەرگێڕدراوی بە زمانی فارسی، لە پێکرا، هەوڵ

بواری چۆناەتی وەرگێڕانی زاراوە اان ئاداۆمەکان بخاتە بەر ڕەخنە و هەڵسەنەاندن. لە 

ڕان، ئاداۆم و یۆرەکانی ئاداۆم و هەروەها ئاداۆم لە وەرگێڕاندا بەشەکانی خوارەوە، سەرەتا وەرگێ

بە کورتی پێناسە دەکرێن و پاشان مێتۆدۆلۆژی و شێوازی کۆکردنەوەی دەاتاکان پێناسە 

دەکرێت و زانااراەکان دەخرێنە بەرباس و ڕەخنە. لە کۆتاااشدا دەرئەنجامەکانی ئەم لێکۆلانەوە 

 ڕادەگەێندرێت.

 

 سیارەکانی لێکۆڵینەوەپێشینە و پرـ ٢

توێژانەوە و ڕەخنە لەسەر وەرگێڕان لقێکی گرانگ و کاراەەری وەرگێڕانناسااە کە پێوەنداەکی 

داکە، وەکوو کردەوەی وەرگێڕان و فێرکاری و ڕاهێنان و هەر وەها ڕاستەوخۆی لەگەڵ بەشەکانی 

ڕدراو وەرگێر و دەقی وەرگێتاقاکاری وەرگێڕ هەاە و ئەنجامەکانی دەتوانێت یەە لەوەی ئاستی 

دەربخات، لە بەشەکانی داکەش قازانجی ببێت و بەکاربهێندرێت. پێشانەی لێکۆڵانەوە لەسەر 

وەرگێڕان لە زمانی کوردادا زۆر الوازە و  دەتوانان بە گشتی بڵێان کە تاکوو ئێستا ئاشێکی بەرچاو 

یەە لە چەند کتێبێک لەسەر ، لەم بوارەدا نەکراوە. لە ڕاستادا، کتێبخانەی زمانی کوردی

بابەتەکانی تااۆری وەرگێڕان کە بەس داگری باس و پێناسەی سەرەکی وەرگێڕان و یۆرەکانی 

وەرگێڕانن، هاچ لێکۆڵانەوە و ڕەخنەاەکی یادی تێدا نااە کە بە شێوازێکی زانستی تاشکی 

ە زمانی ان للەسەر دەقێکی وەرگێڕدراو خستبێت. ئەو باسانەش کە بە دەگمەن لەسەر وەرگێڕ 

دەکرێن، زۆربەاان شێوازێکی ناپسپۆڕانە و نازانستاان هەاە و نەاانتواناوە کاراەەراەکی  کوردی

ئەم  هەبێت. مەبەستی ئەوتۆاان لەسەر بەرەو پێش بردنی ڕەخنەی وەرگێڕان لە زمانی کوردادا

سااە. لەوێوە مانی فار وتارە، لێکۆڵانەوە لە سەر چۆناەتی وەرگێڕانی ئاداۆم لە کورداەوە بۆ سەر ز 

کە زۆربەی کات ئاداۆمەکان لە زمانی مەبەستدا هاوتااەکی تەواواان بۆ نااە، پێواستە وەرگێر لە 

نێوان ئەو ڕێکار و سرتاتێژاانەی لەبەر دەستدا هەن باشرتاناان هەڵبژێرێت و بەم شێوە کێشەی 

ڕانی هەڵسەنەاندنی سێ وەرگێوەرگێڕان چارەسەر بکات. ئەم توێژانەوە دەاهەوێت پاش بەروارد و 
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لە بواری شێوازی وەرگێڕانی ئاداۆمەکانەوە واڵمی ئەم حەسار و سەگەکانی باوکم ڕۆمانی کوردی 

 پرساارانەی خوارەوە بداتەوە:

 کردنی هاوتای ئاداۆمە کورداەکانگەڵاک بۆ دابانسرتاتێژیچ لە  کانێڕەرگەو  -١

 ؟ەرگرتوو ەو  اناکەڵک

ە و هۆکارەکەی چااە و بە گشتی چ راو دنێکارهەب اتراز سرتاتاژااەکچ  -٢

 ؟کاراەەرااەکی لەسەر وەرگێڕانەکەدا هەاە

دانانی هاوتا بۆ ئاداۆمەکان لە ئەم سێ وەرگێڕانە لە بواری  یسەرەکا ییااوازا -٣

 ااە؟چاد

 

 شێوازی لێکۆڵینەوە -3

بەکارهێندراوە و منوونەکان و دەاتاکان بە  ١، شێوازی گوتارشاکاری چەندیلەم توێژانەوە

لێکدراونەوە. ئەم  ٣کۆکراونەوە و پاشان بە شێوازی ئاماری 2سیستامتیکو  شێوازی کتێبخانەای

( سەرەتا، دەقی کوردی ڕۆمانەکە ١لێکۆڵانەوەاە بە گشتی لە شەش قۆناغدا بە ئەنجام گەاشت: 

 یمانز  ەل ماۆ دائبە وردی خوێندراوە و ئاداۆمەکان بە پێی چەند فەرهەنگ و سێ سەرچاوەی، 

ی قاز  یدەحمەئ یکورد یزمان ەیزاراو (،  ٢٠٠١ی )لەع حموودەالل مەینوورساوی  دااکورد

، نوورساوی عەبدولوەهاب کانەبی شەراف ادافەرهەنەی ئاداۆم لە زمانی کورد( و ١٣٣١)

( پاشان، منوونەکان لە ٢دەستناشان کران؛  ( لە هەر سێ الپەڕە لە اەک الپەڕە٢٠٠١)

خشتەاێکدا داڕێژران و ئەوانەی دووپات کرابوونەوە اان چەندان یار لە دەقی ڕۆمانەکەدا 

( لە هەنەاوی سێهەمدا، هەر سێ دەقی وەرگێڕدراو خوێندرااەوە ٣تەکە البران؛ هاتبوون لە خش

-و ئاداۆمە فارساەکانی بەرانبەر بە منوونە کورداەکان دوزرانەوە و لە سێ بەشی داکەی خشتە

(، یۆری سرتاتێژی وەرگێڕانی ٢٠١٢بەاکر ) یبە پێی پۆلێنبەندا ( پاشان،٤کەدا داندران؛ 

( بە شێوازێکی ئاماری فرەپاتی هەر سرتاتێژاەک ١کرا؛ شدا دابانئاداۆمەکان لە شەش بە

( لە کۆتااادا، دەاتا ٦کرا؛ سەرەتا لەهەر اەک لە وەرگێڕانەکان و پاشان بە گشتی حاساب

ئاماراەکان بە مەبەستی واڵمدانەوە بە پرساارەکانی سەرەوە، رشۆڤە کران و خرانە بەر باس و 

 لێکدانەوە. 

                                                 
1 Quantitative Discourse Analysis. 
2 Systematic Sampling. 
3 Statistical Analysis. 
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  وەرگێڕان -4

دا، وەکوو بەستنی پردێک لەنێوان زمانەکان و کولتوورەکان وەرگێڕان لە خوازەیەکی ئاشنا

دەکرێت و بە هۆی ڕۆڵی گرینگی وەرگێڕان لەم پێوەندییەدا، لە مێژە شوێن و پێگەیێکی پێناسە

اسییەوە، نکردنەوەی نەتەوەکان هەبووە و هەیە. لە ڕوانگەی وەرگێڕانتایبەتی لە ناسین و نزیک

کردنی دەقێکی سەرەکی، واتا دەقی سەرچاوە، لەگەڵ بەجێڕەوتی جێ«ەرگێڕان وەکوو و 

: 2١٠٢پێناسە دەکرێت )هاوس،  »دەقێکی جێگرەوە، واتا دەقی مەبەست، لە زمانێکی جیاوازدا

گومان (. لەم ڕەوتەدا، مانایەک لە نێوان دوو دەق لە دوو زمانی جیاواز دەگوازرێتەوە و بێ٩

هێندێک گۆڕانکاری دێتە ئاراوە بەاڵم ئەوەی چاوەڕوان دەکرێت نەگۆڕ مبێنێت، هەمان مانا و 

دوو قۆناغی سەرەکی پرۆسەی وەرگێڕان تێپەڕ بکات. لە قۆناغی واتایە. لە ڕاستیدا، واتا دەبێت 

 بۆ سەراەکەمدا، وەرگێڕ لە واتای دەقی سەرچاوە تێدەگات و لە قۆناغی دووهەمدا، هەمان واتا 

زمانی مەبەست دەگوێزێتەوە. کەوابوو وەرگێڕان، دەربڕێنی دووبارەی واتای زمانی سەرچاوە لە 

 .(١٠، )هەمان سەرچاوەزمانی مەبەست، بۆ بەردەنگ و خوێنەرێکی نوێ لەو زمانەدااە 

وە هاتووە و چەند مانای جیاواز «وەرگەڕان»وشەی وەرگێڕان لە زمانی کوردیدا لە چاوگی 

( 2٢٢٢:٠٧٩٢خۆی، کە بە پێی فەرهەنگی کوردی بە کوردی زانستگای کوردستان )دەگرێتە 

وەرگێڕان؛ ئاوەژووکردن یان  یبریتییە لە: پاچڤە کردن، کە دەگەڕێتەوە بۆ مانای سەرەکی

وەرگەڕان، و وەرچەرخاندن یان هەڵگەڕاندنەوە. جگە لەم سێ مانایە، وەرگێڕان هەروەها لە 

کێاڵنەوەی زەوی دێت بۆ یاری دووهەم بە مەبەستی تووکردن و « هێندێک شوێندا بە مانای

گومان لە هەموو وەرگێڕانێکدا، مەبەستی (. بێ١٤: ٢٠١٢)بەرزنجی،  »ڕواندن بۆ بەرهەمی تازە

سەرەکی گوێستنەوەی مانا لە دەقی سەرچاوە و بۆ دەقی مەبەستە، بەاڵم ئەگەر بە پێ ماناکانی 

سەاری وەرگێڕان بکەان، چەندان ڕوانەەی یااوازمان بۆ داکەی ئەم وشە لە زمانی کوردادا 

وەردەگێڕدرێتەوە، وەکوو ئەوەاە کە لە داکە  دەردەکەوێت. کاتێک دەقێک بۆ سەر زمانێکی

ئاڕاستە و ئاقارێکی داکەدا سەاری هەمان دەق بکەان، واتا دەق هەر هەمان دەقی سەرەکااە 

اوە و مەبەست گۆڕانەاری بەسەردا دێت. لە بەاڵم بە پێی یااوازاەکانی نێوان زمانی سەرچ

ترەوە دەتوانان بڵێان لە نوورساوەی سەرەکادا، ڕووی نوسەر و دەق لە خوێنەری ڕوانەەاەکی

زمانی سەرچاوەاە، کەچی لە کاتی وەرگێڕاندا هەردووکاان ڕوواان بەرەوالی خوێنەرێکی نوێ لە 

واست، گۆڕانکاری لەم پرۆسەاەدا زمانی مەبەستدا دەگێڕنەوە و لەم ڕەوتەشدا بە پێی پێ

پێی دوااان مانای وشەی وەرگێڕان، نووسان وەکوو پرۆسەی کێاڵن  دەبانێت. هەروەها، گەر بە

هێنانی دەقێک لە زمانی سەرەکادا پێناسەبکەان، دەتوانان وەرگێڕان وەکوو بە مەبەستی بەرهەم
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هێنانەوەی واتاکەی لە دەقێکی نوێ ا، بە مەبەستی بەرهەم کێاڵنەوەی زمانەوانی لە هەمان دەقد

 (.١١-١٤لە زمانی مەبەستدا پێناسە بکەان )هەمان سەرچاوە، 

ئەرکی وەرگێڕ بەڕێوەبردنی پێوەندی نێوان دوو زمان و دوو دەق و هەروەها گوێستنەوەی مانا 

زمانی  یبردنی ئەم ئەرکە وەرگێڕ دەبێت هەم بە تەواوی شارەزاگۆڕانکاری و الدانە. بۆ بەڕێوەبە بێ

سەرچاوە بێت و هەم زمانی مەبەست؛ هەم نووسەری دەقی سەرچاوە ڕەچاو بەرێت و هەم 

خوێنەری دەقی مەبەست؛ هەم خوێنەرێکی پسپۆڕی زمانی سەرچاوە بێت و هەم نووسەر و 

دا دابنێان کە داهێنەرێکی پسپۆڕی زمانی مەبەست. کەچی دەبێ ددان بەم ڕاستااە

ە قۆناغی بێپەڕان لە قۆناغی اەکەمی پرۆسەی وەرگێڕان و گەاشنت بەڕێوەبردنی ئەم ئەرکە و ت

ێکی سادە و ساکار نااە و بەپێی یااوازااەکانی نێوان ئەو دوو زمانەی دووهەم زۆربەی کات، کار 

داگری ملمالنێ و بەربەرەکانێیەکی قورس لە کاتی هاوتا وەرگێڕ ئاشی تێدا دەکات، دەتوانێت 

کردنی هاوتا، هێندێک جار هەوڵ و تێکۆشانێکی زیاتری ندا دابیندۆزینەوەدا بێت. لە وەرگێڕا

دەوێت؛ وەرگێڕانی ئیدیۆمەکان یەکێک لەو بابەتانەیە کە وەرگێر بۆ ڕاپەڕین لەو لەمپەرانە 

بەرەوڕووی دەبێت پێویستی بە شارەزایی لە هەر دوو زمان و توانستێکی باشی وەرگێڕان هەیە. 

دۆم چییە و بۆچی ئیدیۆم لە کاتی وەرگێڕاندا کێشە دروست سەرەتا با بزانین مەبەست لە ئی

 دەکات؟

 

 ئیدیۆم و جۆرەکانیـ ١ـ4

اەکەاەکی زمانااە کە لە دوو وشە اان زااتر پێکدێت و واتااەکی تاابەت لەخۆدەگرێت.  ١داۆمائ

ناو  واتای ئاداۆمەکە لەنێو کەرەستە پێکهاتووەکانی کهی یااوازی ئاداۆم لەوەدااە اتاابەمتەند

: ٢٠٠٣عوسامن مستەفا عەلالف، دێنێت، یااوازە )ئەو وشانەی پێکی تهئێداۆمەکەدااە، وا

مانااەکی مەیازی و ناڕاستەقانەی هەاە کە لەگەڵ مانای ڕاستەوخۆی ئەو  ئێداۆم(. ١١٣

لە زۆربەی  ئەوانەوە ڕوون نابێتەوە.ناگرێتەوە و لەڕووی واتای دێنن، اەکوشانەی پێکی

بەکارهێندراوە و ئەو شتانەی ڕەنەە پێوەنداەکی ئەوتۆی ، خواسنت و لێکچوواندن ەکاندائاداۆم

ەحمود مڕاستەقانەاان پێکەوە نەبێت، بەاەکەوە شوبهێندراون و وێنەی تاابەتاان پێکهێناوە )

ەاە کە زۆربەی کات تاابەت بە ئاداۆم هەر وەها الاەنێکی کەلتووری ه(. ٣-٢: ٢٠٠١، عەلی

اەک کەلتوور و زمانە و بەو پێاەش، تێەەاشنت لە ئاداۆمەکان لە هەر زمانێکدا، پێواستی بە 

ان واتای پێشرت هەر کاما کهفێربوون هەاە. ئاداۆم واتااەکی نوێ دەبەخشێتە ئەو کۆمەڵە وشە 

                                                 
1 Idiom. 
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اۆم دا هاتوون. هەروەها ئادپێی ااسای ڕێزمان لە تەنشتی اەکرت  تاابەت بە خۆاان هەبووە و بە

ەسەن، مەال ئیسامیل حسامانی هەر زمانێک بەئەژماردێت و نووسان بە بێ ئاداۆم وەبەر نااێت )

(. ئاداۆمەکان بە پێی مانای تاابەت و زۆربەی کات وێنەی تاابەت، ڕەنەامەای و ٢: 2١١٩

ڕازاوەی دەکەن و خەااڵ بە دەقی ئەدەبی دەبەخشن، ئاستی هۆنەری دەقە دەبەنە سەرەوە و 

خوێندەنەوی ئەو دەقە بە چێژتر دەکەن و بە هۆی ئەو تاابەمتەنداانەوە، وەرگێڕانی دەقی ئەدەبی 

بەهێزتر  ورتو ڵزمان و کو  ایاگرۆڕ خ ەاەو ەئ ئاداۆمەکان یندەمتەباتاگرانەرتان دژوار دەکەن. 

. تێبچ اونەل ەکەاێو ەتەن رەه یندووبوونابوون و ز ەیشانان ەان کمز  ەیناسنام ێڵنو ناه دەکەن

ن. اەکێک لە زمان یشوناسهەروەها، و  ترنۆڕ گەو ن اگرترۆڕ خ ،کانەوش لە بەراورد لەگەڵ

 یکانەر ەنێکهێپ ەوش یوو ەڕ ل ماۆ دێئاە لە درێژاای مێژوودا، ئەوەاە اگرۆڕ خ مەئهۆکارەکانی 

 هێندە داماۆ دێئو  ندەپ یشتنڕ دا ەل کانەو ەتەن یچوونۆ بهەروەها، . تێردر ارناگەو و  تێنانارس 

 مووەه ۆب رەرانبەهاوتا و بناتوانێت  ت،ێب شازێهەب ندەچ رەه ،کێزمان و کولتوور  چاه ە کەاواز ای

 (. ١٤-١١: ١٣٣١بدۆزێتەوە )قازی،  ەکاد ێکیزمان ئاداۆمێکیو  ەڵتەو م ندەپ

هەموو ئاداۆمێک داگری چەن الاەنی یااواز و لە هەمان کاتاشدا پێکەوە بەسرتاوە؛ واتای 

مەیازی و ناڕاستەقانە، شێوازی دەستووری و پێکهاتەی تاابەت، وێنەاەک کە لە ئاکامی 

لێکچواندن و خواستەنەوە دێتە ئاراوە، الاەنی کەلتووری و مێژووای و هەروەها مەبەستێک کە 

بەرێت. دەکرێت ئاداۆمەکان بەپێی شێوازی پێکهاتن و کارکرداانەوە بەم یۆرە دەاەوێت لەخۆی

 ەکانەوەندەپ ەبلەو بوارەدا و  بسنتەد کێووداو ڕ  ەپشت ب ەیوانەئدابەش کەان: اەکەم، 

 ەورد ەڵگەل وتنەککڕێ انا شەرێپ اناپاشەر  یرتنگ ەب وا ەیوانەئە. دووهەم، و ەبنەدکانز

ەم، . سێهننێقۆڵخەد ەتاز  یمکەو مانا و چ ەو ەونەکەدوور د ماۆ دائ یفرمان یمانا ەل کەاێوش

ە و ەتێو ەدوور ناک رەنێکهێپ یتەڕ بن یرمانەف یمانا ەل رۆ ز  وانداەل کانەماۆ دائ یوا مانا ەیوانەئ

 (.١١هەمان سەرچاوە، )

ئاداۆمەکان هەروەها، بە پێی ڕادەی پێوەندی نێوان مانای وشە پێکهێنەرەکان و واتا لە چوار 

بەشدا دابەش دەکرێن: اەکەم، هاچ یۆرە پێوەنداێک لە نێوان مانای وشە پێکهێنەرەکان و واتای 

مەیازی ئاداۆمدا نااە؛ دووهەم، پێوەنداێکی بە هێز لە نێوان مانای وشە پێکهێنەرەکان و واتای 

شکرا امەیازادا هەاە، بەاڵم کارکردی ئاداۆمەکە ڕوون و ئاشکرا نااە؛ سێهەم، پێوەنداێکی زۆر ئ

لە نێوان مانای وشە پێکهێنەرەکان و واتای مەیازادا هەاە. چوارەم، ئاداۆمە ساخوازەکان واتا 

ەاە، ه ئەوانەی، تێەەاشنت لە واتای ئاداۆمەکە پێواستی بە زانااری لەسەر کولتوری ئەو زمانە

(. ٣٣-٣٣: ٢٠٠١چونکە داگری ئاماژەاێکی وێژەای اان کولتووری اان مێژوواان )گاڵکسبێرگ، 

 ئاداۆمەکان لە هەر یورێک بن، زۆربەی کات وەرگێڕانێکی وشە بە وشە و دەقاودەق هەڵناگرن.
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 ئیدیۆم لە وەرگێڕاندا  -٢-4
لە پرۆسەی وەرگێڕاندا، وەرگێڕ نە ڕێزمان و وشە وەردەگێڕێتەوە، نە دەنگ و شێواز، بەڵكوو ئەوی 

وەردەگێڕێت اەکەاەکە لە واتا. واتا بەرهەمی پێکهاتە یۆراویۆرکانی زمانە کە لە دەق و 

(. وەرگێڕ ٤٤-٤٢، ٢٠١٠دەورووبەری دەقدا دێن و یۆرێک لە پێوەندی لە نێوانااندااە )مەحوی: 

ۆ گوێستنەوەی واتا لە زمانی سەرچاوەوە بۆ زمانی مەبەست لە سرتاتێژی یۆراویۆری وەرگێڕان ب

وەردەگرێت. مەبەست لە سرتاتێژی، هەوڵ و تێکۆشان و گەڕان بۆ گەاشنت بە مەبەستێکی کەڵک

تاابەتە و لە وەرگێڕاندا، بەو  ڕێکار و شێوازە دەگوترێت کە وەرگێڕ بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی 

(. ١٣١-١٣٤، ١٣٣٤لێوەردەگرێت و بڕااری لەسەر دەدات )فەرەحزاد: ەرگێڕان کەڵکیو 

ئیدیۆمەکانیش وەکوو بەشێكی کیشەسازی زمان لە وەرگێڕاندا، پیویستیان بە شێواز و سرتاتێژی 

تایبەتی وەرگێڕان هەیە. تایبەمتەندیەکی بەرچاوی ئیدیۆمەکان ئەوەیە دوو جۆر واتا لەخۆدەگرن، 

ی کە واتای سەرەکی ئەو وشانەیە پێکیاندەهێنن و واتای خوازراو کە واتای مەجازی واتای بنج

ەبەستی لێوەردەگیردرێت و ئیدیۆمەکان کاتێک مئیدیۆمەکانە و بۆ مەبەستێکی تایبەت کەڵکیان

خۆیان دەپێکن کە واتای بنجی لە سنووری خۆی بڕواتە دەرێ و بگاتە سنووری واتای خوازراو.  

شە وەرگێڕدرێنەوە، بەڵکوو دەبێ هەموو واتاکەیان پێکەوە وەربگێڕدرێت و لە زمانی نابێ وشە بە و 

مەبەستدا هاوتای بۆ بدۆزرێتەوە. ئەگەر وەرگێڕ شارەزای کولتوور و ڕۆشنبیری هەردوو زمانی 

عوسامن )سەرچاوە و مەبەست نەبێت، ورگێڕانی ئیدیۆم دەبێتە ئارێشەو و ڕووبەڕووی دەبێتەوە 

 (. ١١٣، ٢٠٠٣ف: مستەفا عەلال 

ئەوەی گرێنەە، وەرگێڕ دەبێ لە مانی شاراوەی وشەکان تێبەات و ئەو مانااە وەربەێڕێتەوە، 

داکە، وەرگێڕ دەبێ خۆی لە مانای سەرەکی ئاداۆم  نەک مانای ڕووکەشاان. بە واتااەکی

دۆزێتەوە و ببپارێزێت و بە ڕەچاوگرتنی ئەو بەستێنە و ڕەوتەەی تێادا هاتووە، مانا نێودەقاەکەی 

رگێڕ بەرێتەوە. ئەگەر وەئەو هاوتااە بەکاربهێنێت کە لەگەڵ مانای خوازراوی ئاداۆمەکە اەک

شارەزاای باشی لە ئاداۆمەکانی زمانی سەرچاوە و مەبەستدا نەبێت، ڕەنەە وشە بە وشە 

کە  وەرگێڕ دەبێت لەو فەرهەنەانەی زمانوەراانبەێڕێت و مانای دەقەکە بە ئاشکرا بشێوێنێت. 

-٢٣: ٢٠١٢ ،وەربەرێت و هاوواتا و بەرانبەراان بۆ بدۆزێتەوە )بەرزنجیتاابەت بە ئاداۆمن کەڵک

(. وەرگێڕانی ئاداۆم لەم چوار حاڵەتەدا ئەستەمە و وەرگێڕ تووشی کێشە دەکات: اەکەم، ٣٢

کاتێک هاچ هاوتا و هاوسەنەێکی لە زمانی مەبەستدا نەبێت؛ دووهەم، کاتێک هاوتااەکی 

ێوەی لە زمانی مەبەستدا هەبێت بەاڵم شێوازی بەکارهێناناان یااواز بێت؛ سێهەم، کاتێک هاوش

لە دەقی سەرچاوەدا هاوکات هەم بە مانای سەرەکی و هەم بە مانای مەیازی بەکارهێندرابێت، 

رەم، بەرێتەوە؛ چوابەاڵم ئاداۆمی هاوتای لە زمانی مەبەستدا تەنها لەگەڵ مانای مەیازی اەک
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اان لە  ،تەی ااسای بەکارهێنانی ئاداۆم لە دەقی نوورساو، اان  لە بەستێنی بەکارهێنانئەو کا

: ٢٠١٢یااوازی هەبێت )بەاکر،  بواری فرەپاتی بەکارهێنانەوە لە زمانەکانی سەرچاوە و مەبەست

٣٦-٣٣.) 

وەرگێڕ بۆ چارەسەرکردنی کێشەی ئاداۆم و گوێستنەوەی مانای مەیازی و مەبەست بە پێی 

وەربەرێت. گەلی یۆراۆیۆر کەڵکەو دەقە و بەستێنەوی تێادا هاتوون، دەتوانێت لە سرتاتاژاکئ

( اەکێک لەو پۆلێنبەنداانەاە کە بە وردی تاشکی خستۆتە سەر ئەو ٢٠١٢پۆلێنبەندی بەاکر )

سرتاتێژاانەی وەرگێڕ دەتوانێت بۆ دانانی هاوتا بۆ ئاداۆمەکان کەڵکاان لێوەربەرێت. بەاکر بە 

ێێ یۆری بەرانبەرێک کە لە الاەن وەرگێڕەوە لە زمانی مەبەستدا دابان دەکرێت، ئەم پ

( ٢بەکارهێنانی ئاداۆمێک بە واتا و شێوازی هاوشێوەوە؛ ( ١سرتاتاژاانە دەکاتە شەش بەشەوە: 

قەرز وەرگرتنی ئاداۆم لە ( ٣بەکارهێنانی ئاداۆمێک بە هەمان واتا بەاڵم شێوازی یااوازەوە؛ 

سڕانەوەی الاەنی گەمەی زمانای ( ١ کردنەوە؛( وەرگێڕان لە ڕێەای شی٤ەرچاوەوە؛ زمانی س

(. کەوابوو وەرگێڕ بۆ وەرگێڕانی هەر ٢٣-٣٣: ٢٠١٢( سڕانەوی ئاداۆم بە تەواوی )٦ئاداۆم؛ و 

ڕای ودااە و دەتوانێت ئەوەی بە بارئاداۆمێک، چەندان ڕێکار و سرتاتێژی یااوازی لەبەردەست

ەق و بەستێنەدا گونجاوترە هەڵبژێرێت و لەسەر باشرتاناان بڕااری کۆتاای بدات. ئەو لەو د

یااوازی نێوان بڕااری وەرگێڕەکان لەسەر سرتاتێژی وەرگێڕان، دەبێتە هۆی یااوازی نێوان ئەو 

دەقانەی وەراان دەگێڕنەوە. کاتێک چەن وەرگێڕامنان لەاەک دەق هەبێت، یااوازی و 

ی وەرگێڕان لەسەر چۆناەتی دەقی وەرگێڕدراو باشرت بۆمان کاراەەری سرتاتێژاەکان

حەسار و کرا، ڕۆمانی کوردی دەردەکەوێت. لەم توێژانەوەدا، هەروا کە پێشرت ئاماژەی پێ

لەگەڵ سێ وەرگێڕانی ئەم ڕۆمانە لە زمانی فارسی دەخرێتە بەر باس و  سەگەکانی باوکم

 لێکدانەوە. 

 

 حەسار و سەگەکانی باوکمـ 5

چوار  ینەخاو ێڕی کوردە کە رگەو و  رەنوس، نەسەح رزادێش ، بەرهەمیو سەگەکانی باوکم حەسار

زمانی  ەبوەرگێڕان  یمەرهەب چەندان هاەرو ەهڕۆمان و  ەکورت ێس ،مانڕۆ  ێس ،کۆ ر اچ ەڵەمۆ ک

 ەلزااانی  ی١٣٣٣ڵیسا ەیار، ل مەکاە باوکم یکانەگەو س سارەح یمانڕۆ  ەکورت .ااەکورد

اب د تاشکی خستووەتە سەر  داەمانڕۆ  ەکورت مەل نەسەح رزادێ. شەو ەتەوکراو اڵ چاپ و ب رێولەه

 یکۆ ر ێچو نەریتی عەشیرەیی، بنەماڵەیی و سۆزداری خەڵکی کوردستان و لەم بەستێنەدا، 

ە. ئەم کورتە ڕۆمانە، وەکوو بەرهەمێکی گرانگ و کوشتوو  ۆیخ یباوک ەک ەو ەتێڕێگەد کۆڕێک

سەرکەوتووی ئەدەب و وێژەی کوردی نارساوە؛ بەاڵم ئەوەێ بۆتە هۆی هەڵبژادنی ئەم بەرهەمە 
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لەم لێکۆڵانەوەدا، یااوازااەکە وا لە الاەنی زمانااەکەادا دەباندرێت. ڕادەی بەرچاوی 

ۆ و خکورتە ڕۆمانەدا، الاەنی ناڕاستەو کوردااەکان لە گێڕانەوەی ئەمئاداۆمە بەکارهێنانی 

اەی نووسەر دەاەوێت زۆ ئالمەیازی زمانی هێناوەتە اارمەتی وەگێڕ و هێزی بەخشاوەتە ئەو 

ەم لە هەموو بەشەکانی ئئاداۆمەکان تێکەڵی گێڕانەوەی ئەم چارۆکەی بکات. ڕەنەدانەوەی 

هۆی دەوڵەمەندتر و ڕازاوەتر بوونی گێڕانەوەدا، هاوکات لەگەڵ ئەوەی لە بواری زمانااەوە بۆتە 

ئەم  ڕۆمانە، چێژێکی تاابەت بە خوێنەری کورد دەدات. هەروا کە ئاماژەی پێ کرا، ئەم  ڕۆمانە تا 

، بە کورتی دەڕوانانە سەر ئەم سێ لێرەدا ئێستا سێ یار وەرگێڕدراوەتە سەر زمانی فارسی.

 وەرگێڕانە.

 

 زمانی فارسی بۆ کمحەسار و سەگەکانی باو سێ وەرگێڕانی  -١-5

هەشت ساڵ پاش  ه، وات١٣٢٤بۆ سەر زمانی فارسی لە ساڵی یەکەم وەرگێڕانی ئەم ڕۆمانە 

عەبدۆاڵ کەیخۆرسەوی، نووسەر و  باڵوبوونەوەی ئەم بەرهەمە بە زمانی کوردی، لە الاەن

یک  تربیع خون. چهار اثر ووەرگێڕێکی کورد کراوە بە فارسی. ئەم ڕۆمانە لە کتێبێک بە ناوی 

باڵوبووەتەوە کە داگری پێشەکی وەرگێڕ، کورتە چیرۆکێک، وتووێژێک و  گفتگو از شیرزاد حسن

وتارێکی دیکەی شێرزاد حەسەنە. لە بەشی پێشەکەیدا، وەرگێڕ تیشکی خستۆتە سەر جیاوازی 

نێوان چیرۆکی کوردی کوردستانی ئێران و عێراق و هەروەها ئاماژە بە هێز و وزەی بەرچاوی ئەم 

انە لە بواری فورم و شێوازی داڕشتنی چیرۆکدا دەکات. لە کۆتاییدا، وەرگێڕ شیرزاد حەسەن ڕوم

وەکوو نوێنەری فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی دەزانێت و ناساندنی فەرهەنگ و ویژەی کوردی وەکوو 

وان دووهەم لە الیەن مەرییاری مەبەستی سەرەکی لە وەرگێڕانی ئەم بەرهەمانە پێناسە دەکات. 

بۆ سەر زمانی فارسی وەرگێڕداوە و  لە کتێبێکدا بە ناوی  ی هەتاوی٠٧٢١ بجەیی لە ساڵیهەڵە

ێکی مەرهەب ستاێتاکوو ئ و ەکورد وەرگێڕێکی جەییبباڵوبووەتەوە. هەڵ، های پدرمحصار و سگ

ە سێ ەتەوە. ئەم کتێبە لاو ێڕ رگەو  ەو ەشەوانەچێپ ەو ب یکورد ەب ەو ییەفارسزمان و وێژەی  ەل زۆری

بەش پێکهاتووە، پێشەکی وەرگێڕ، وتارێکی شێرزاد حەسەن و دەقی ڕۆمانەکە. لە پێشەکیدا 

،  دەکات و هەروەها وەرگێڕ ئاماژە بە ئاست و کاریگەری بەرچاوی نووسەر لە زمان و وێژەی کوردی

 ئەم بەرهەمە بە خاڵێکی وەرچەرخان لە وێژە و ئەدەبی کوردی دادەنێت و پاشان لە چەند الپەڕەدا

ی هەتاوی ئەم ڕۆمانە بۆ جاری ٠٧٩١باسی ژیان و بەرهەمەکانی نووسەر دەکات. لە ساڵی 

سێهەم لە الیەن ڕەزا کەریم مۆجاوێرەوە کراوەتە فارسی. کەریم مۆجاویر تاکوو ئێستا خاوەنی 

های گحصار و س چەندین بەرهەمی وەرگێڕدراو لە زمانی کوردی بۆ سەر زمانی فارسییە. کتێبی

ی پاشەکااەکی زۆر کورت و پاشان دەقی رۆمانەکەاە. وەرگێڕ لە سەرەتای کتێبەکە داگر  پدرم
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ەسەن مانی شێرزاد حرشۆڤەاەکی لەسەر ڕۆمانەکە دەکات و ئەم بەرهەمە وەکوو بەناوبانەرتان رۆ 

 ێنێت.ئەژمار د نەرتان بەرهەمەکانی مێژووی ئەدەبی داستانی کوردستان بەو اەکێک لە گر 

 

 لێکدانەوەباس و  -6

وەرگێڕانی دەقێکی ئەدەبی، خۆی دەقێکی ئەدەبی بەئەژمار دێت. چاژی خوێندنەوەی دەقی 

بوونی فۆرم و ناوەڕۆکەوە بەدی دێت. بۆاە وەرگێڕانی دەقی ئەدەبی لە ئەدەبی لە ئاکامی تێکەڵ

ەم هالاەکەوە دەبێت زۆر لە دەقی سەرەکی نزاک بێت و وەرگێڕ هەم ئاگای لە واتای دەق بێت و 

وشە و ئاداۆم و پێکهاتەی ڕستەکان ڕەچاو بەرێت، و لە الاەکی داکەشەوە شێوازی نووسانی 

(. لەم بەشەدا دەچانە سەر ١١-١٤: ١٣٣٣فەر، زمانی مەبەست لەبار نەکات )خەزاعی

 لێکدانەوەی وەرگێڕانەکان.

 

 سرتاتێژییەکانی وەرگێڕانی ئیدیۆم و منوونەکانیان -١-٦
ئاداۆم لە دەقی  ١٣٢، باوکم یکانەگەو س سارەحلە ڕۆمانی  الپەڕە ٢٢پاش لێکدانەوەی وردی 

دەستنیشان کران. هاوتایان لە هەر سێ دەقەکەدا دابین کرا و جۆری سرتاتێژی سەرچاوە 

( لە شەش لقی خوارەوەدا دابەش کرا. گەرچێ 2١٠٢وەرگێڕانەکەیان بە پێی پۆلێنبەندی بەیکر )

ا کرا. پاش دبکرێت کە بە پێی پێویست، گۆڕانکاریەک لە چوارچێوەی تییۆری کارەکە دەبێ ئاماژە

لێکدانەوەی دەقی سەرەکی بۆمان دەرکەوت کە لە هیچ یەک لەو سەد و سی و هەشت ئیدیۆمەی 

لە دەقی ڕۆمانەکەدا هەبوون، گەمەی زمانیامن بەو شێوە کە هاوکات هەم مانای سەرەکی و هەم 

ێۆمێک پێکەوە هاتبێنت نەمانبینی. کەوابوو هەر بەم پێیە، هیچ منوونەیەکامن مانای مەجازی ئید

بو سرتاتێژی پێنجەمی بەیکر کە سڕینەوەی الیەنی سەرەکی یان مەجازی ئیدیۆمەکان بوو، لە 

وەرگێڕانەکاندا نەبینی و هەر بەم بۆنەوە ئەو سرتاتێژیە لە پۆلێنبەندیەکەدا دەرهێندرا. لەجیاتی 

دیکە لە پۆلێنبەندی بەیکر داندرا کە لە درێژەی شیکاری  یە، سرتاتێژییەکیئەو سرتاتێژی

وەرگێڕانەکاندا بۆمان دەرکەوت. هێندێک جار وەرگێڕەکان بۆ وەرگێڕانی ئیدیۆمە کوردیەکان 

شێوازێکی جیاوازیان بەکارهێنابوو کە بەیکر ئاماژەی پێ نەکردبوو. بەم جۆرە کە وەرگێڕەکان لە 

ەرانبەر بە ئیدیۆمێکی کوردی، ئیدیۆمێکی فارسی تەواو جیاوازیان هێندێک شوێندا ب

 تەوە. واتا،بەکارهێنابوو، کە نە لە بواری واتا و نە کردار و  نە مەبەستەوە یەکیان نەدەگر 

جیاوازیان بۆ ئیدیۆمەکان دانابوو. کەوابوو، هەر بەم بۆنەوە، پێنجەمین  بەرانبەرێکی ناهاوتا و

ی بەیکر بە سرتاتێژی بەکارهینانی ئیدیۆمی ناهاوتا و جیاواز گۆڕدرا. لەم سرتاتێژی لە پۆلێنبەند
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بەشەدا سەرەتا هەر یەک لە سرتاتێژیەکان بە وردی پێناسە دەکرێن و پاشان چەند منوونە لە هەر 

 سێ وەرگێڕانەکە بۆ هەرکامەیان دەخرێنە بەرچاو.   

اە شێوازی هاوشێوە. ئەم سرتاتێژای اەکەم: بەکارهێنانی ئاداۆمێک بە واتا و اسرتاتێژ

داگری بەکارهێنانی ئاداۆمێک لە زمانی مەبەستە کە واتاکەی نزاک بە ئەوەی زمانی سەرچاوە 

دا زاراوەکەاان گەل بێت کە لە زمانی سەچاوەبێت و سەرەڕای ئەوەش داگری هەمان وشە

ماکی ن بەرانبەر بۆ ئاداۆ (. بەم شێوەاە، وەرگێڕ دەتوانێت نزاکرتا٣٣: ٢٠١٢، کرەابپێکهانەوە )

دەقی سەرچاوە دابان بکات و سەرەڕای ئەوەش وێنەاەکی هاوشێوە بخولقێنێت. ئەم سرتاتێژاە، 

یار بەکارهێندراوە. لە خوارەوە منوونەاەک لە هەر سێ  ٣٣لە سەریەم هەموو وەرگێڕانەکاندا، 

 وەرگاڕانەکە هاتووە:

راانە خنکاوەی دااکان و خوشکەکانم بووە، ... شەوەهای شەو گوێم لەو گوەخت و ناوەختدالە 

 (١: ١٣٣٤)حەسەن، 

کەرام )…های تاریکهای اتاقهای بسیاری که از درز درها و پنجره... چه شبوقتوقت و بی

 (١٣: ١٣٣٦مویاوێر، 

ئاماژە بە ئەنجامدانی کارێک لەسەر اەک و لە کاتی « لە وەخت و ناوەختدا»ئاداۆمی کوردی 

نالەباردا دەکات. لەم منوونەدا ئەم ئاداۆمە بە ئاداۆمێکی هاوتا و هاوشێوەی خۆی لە زمانی 

فارسادا وەرگێڕدراوە و هەر ئەو یۆرەی وا دەابانن، یەە لە مانای مەیازی، وشە 

 اش لە هەر دوو ئاداۆمەکدا وەکوو اەک وان.   بەکارهێندراوەکان

 (٢٣: ١٣٣٤، شێوەی دەاەها پااوی تووڕە و تۆسنی دەنواند... )حەسەن، لە چاوترووکانێکدا

هەڵەبجەای، (ها مرد خشمگین و عصبانی شده بود... ، شبیه دهدر یک چشم به هم زدن

١٠٢: ١٣٢٤) 

ئەنجامدانی کارێک لە ماوەاەکی زۆر کورت و بە واتای « لە چاوتروکانێکدا »ئاداۆمی کوردی 

بە هەمان واتاوە هاتووە  دالە دەقە فارساەکە« در یک چشم به هم زدن»بەخێراای دێت. هاوتای 

 هەر دوو ئاداۆمەکەدا دووپات بۆتەوە.  لە «ترووکاندن»و کرداری « چاو»و تەنانەت نێوی 

 (١١: ١٣٣٤.)حەسەن، ..نە بە نزا و منائەو خوێنە نەدەوەستا و نەدەمەای...

 (١١: ١٣٢٤کەاخۆرسەوی، . )نه با دعا و نه با نذر و نیازآمد. خون بند منی

واتای سکااڵ و پاڕانەوەی هەاە و بە هۆی دوو وشەی  « بە نزا و منا»لەم وێنەاەشدا، ئادۆمی کوردی 

بە مانای نوێژ، الاەنی ئاااناشی پێوە داارە. لەم وەرگێڕانەدا ئاداۆمی « منا»بە مانای دۆعا و « نزا»
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و وشانەی تێدا هاتوون لە بەرانبەری هاتووە کە هەمان واتای هەاە و بە هۆی ئە« نه با نذر و نیاز»

 الاەنی ئااانی ئاداۆمەکەش پارێزراوە.

 .کارهێنانی ئاداۆمێک بە هەمان واتا، بەاڵم لە شێوازێکی یااوازدادووەم: بە یسرتاتێژا

یااوازی نێوان ئەم سرتاتێژااە و سرتاتێژی اەکەم لەوەدااە کە لەم سرتاتێژااەدا وەرگێڕ 

کە ئەگەچی هەمان واتا اان واتااەکی زۆر نزاک بە ئاداۆمێک لە زمانی مەبەست بەکاردێنێت 

ێنن دئاداۆمی زمانی سەرچاوەی هەاە، بەاڵم ئەو وشانەی ئەو دوو ئاداۆمە لە دوو زمانەکەدا پێک

(. کەوابوو لە بەرانبەری ئاداۆمێکی کوردی، ئادۆمێکی ٣٣: ٢٠١٢لەاەک یااوازن )بەاکر، 

بەاڵم وشەکاناان وەکوو اەک نان و ئەو وێنەی  فارسی دەبانان کە هەمان واتا و مەبەستی هەاە

یار لە سێ  ٢١پێکی دێنن لە دوو زمانەکەدا تۆزێک اان زۆرێک لەاەک یااوازە. ئەم سرتاتێژاە 

 وەرگێڕانەکەدا بەکارهێندراوە. لە خوارەوە منوونەااک لە هەر سێ وەرگاڕانەکە دەبانن:

 .من  بنفەرمااشەکانی  گوێڕااەڵیکوڕ و کچێ من ئەوسا لەبەر دڵی من شاران دەبن 

 (٢٦: ١٣٣٤)حەسەن، 

: ١٣٢٤. )کەاخۆرسەوەی، شنو باشنحرفشن که پاش چشم من عزاز میهای من وقتی بچه

٢٦) 

لە زمانی کوردادا بە واتای بەرفرمان بوون و بەیێهێنانی قسەی کەسانی « گوێڕااەڵ بوون»

لە زمانی فارسادا ڕێک بە هەمان مانا و « شنو بودنحرف»گەورەتر بەکاردەهێندرێت. ئاداۆمی 

« شنوحرف»لە ئاداۆمە کورداەکە و وشەی « گوێ»مەبەستەوە بەکاردەهێندرێت و کەچی وشەی 

 لە فارساەکەدا لێک نزاکن بەاڵم دوو وێنەی یااواز دەخولقێنن.

 (٣٢: ١٣٣٤... )حەسەن، نەکەوتملێدانی خۆم فاکە لەسەر

 (٦٢: ١٣٢٤هەڵەبجەای، ) ...داشتمدست بر منیسوت زدن  زا

بە مانای درێژەپێدان بە کارێک بە بێ ئاوڕدانەوە لە بارودۆخەکەاە و « لە ...نەکەوتن»ئاداۆمی 

لە زمانی فارسادا بە هەمان   «از کاری دست برنداشنت»واتای الوەکی و نەرێنی هەاە. ئاداۆمی 

واتای سەرەکی و الوەکااەوە بەکاردەهێندرێت، کەچی ئاداۆمەکان وشە و شێوازی یااوازاان لە 

 دوو زمانەکەدا هەاە. 

 (١٦: ١٣٣٤)حەسەن، . ..زاری هەڵنەهێناکەس نقەی نەکرد و 

 (٦١: ١٣٣٦... )کەرام مویاوێر، لب از لب باز نکردکس هاچ
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ز لب از لب با»بە واتای قسە نەکردن و هاچ نەگوتنە. زاراوەی « زار هەڵنەهێنان»زاراوەی کوردی 

 وێنەی «لب»و « زار»زمانی فارسادا هەمان مانا و کرداری هەاە، کەچی دوو ناوی یااوازی « نکردن

 یااوازاان لە دوو زمانەکەدا هێناوەتە ئاراوە.

تێکدا ئەم سرتاتێژاە لە کا .سەرچاوەقەرز وەرگرتنی ئاداۆم لە زمانی ی سێاەم: اسرتاتێژ

بەکاردەهێندرێت کە بۆ ئاداۆمێکی زمانی سەرچاوە، هاچ بەرانبەرێکی هاوتا و هاوشێوە اان بە 

شێوازێکی یااوازەوە لە زمانی مەبەستدا نەبێت، واتا سرتاتێژێ اەکەم و دووهەم 

دەگرێت وەر رگرتن کەڵکوە . لەو حاڵەتەدا، وەرگێڕ لە سرتاتێژی قەرزدرێتلێوەرنەگار کەڵکاان

کە بە مانای وەرگێڕانی دەقاودەق و وشە بە وشەی ئاداۆمێک لە زمانی سەرچاوە و گوێستنەوەی 

(. ئەم سرتاتێژااە مەترسی ئەوەی ٢٠: ٢٠١٢هەر بەو شێوازە بۆ سەر زمانی مەبەستە )بەاکر، 

نەری ستی بۆ خوێهەاە کە وەرگێڕانی دەقاودەق نەتوانێت واتا و مەبەستی ئاداۆمەکان بە درو 

یار بەکارهێندراوە. لێرەدا  ٣٢مەبەست بەوێزێتەوە. ئەم سرتاتێژاە لە سێ وەرگێڕانەکەدا 

 وێنەاەک لە هەر سێ وەرگاڕانەکەمان هێناوە:

 (٣٢: ١٣٣٤) حەسەن،  بێت. ڕەنەاندەستفەرشچنی 

  (٣٤: ١٣٢٤باشد. )کەاخۆرسەوەی،  رنەان دستقالابافی ماهر و 

ان نەخشلە زمانی کوردادا بۆ ئاماژە بە کەسێکی هونەرمەند و دەست« ڕەنەاندەست»ئاداۆمی 

ی و ئاوەڵناو « دەست»کردنی شوێنی ناوی بەکاردێت. وەرگێڕ لەم منوونەدا یەە لە یێبەیێ

ێو داکەی نەگۆڕاوە و ئەو ئاداۆمەی وشە بە وشە بۆ ن بە پێی ڕێزمانی فارسی، شتێکی« ڕەنەان»

هێناوە. بەاڵم وەرگێڕانی دەقاودەق دەستەواژەاەکی نامۆی پاکهێناوە کە  دەقی فارسی ڕۆمانەکە

 ناتوانێت واتا و مەبەستی ئادۆمەکە بە تەواوی بەەانێت و هەر بەو بۆنەوە وەرگێڕ ئاوەڵناوێکی

داکەی لەو ڕستەاە زاادکردووە کە ئەو بۆشاااە پڕ بکاتەوە. ئەمەش لە حاڵێکدااە کە وەرگێڕ 

 وەربەڕێت. کەڵک« چیره دست»ێنە، لە ئاداۆمی هاوتای فارسی دەاتوانی، وەکوو و 

 (١٠: ١٣٣٤)حەسەن، سوور بووی باوکی  دەست بە خوێنیمنی 

 (٣٢: ١٣٢٤هەڵەبجەای، ). رسخ شده بودپدر دستم به خون 

رگێڕ وە .کە بە مانای کوشتنی کەسێک دێت« دەست بە خوێنی کەس سوور بوون»ئاداۆمی 

ئاداۆمەکەی دەقاودەق قەرز وەرگرتووە. گەرچی وەرگێڕانە فارساەکە دەتوانێت مانا و مەبەستی 

دست به خون »ئاداۆمە کورداەکە بەەێنێت، بەاڵم وەرگێڕ دەاتوانی لە ئاداۆمی هاوتای فارسی

وەربەڕێت و شێوازی ئاداۆمەتاکی دەقەکەش کەڵک« کسی آلوده شدن اا آغشته شدن

  بپارێزێت.
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 (٤٤: ١٣٣٤... )حەسەن، زمانم لە گۆ کەوتالڵ بووم و 

 (١١: ١٣٣٦... )کەرام مویاوێر، زبانم از ینبش افتادالملانی گرفتم و 

لە زمانی کوردادا بە واتای الڵ بوون و هەروەها سڕ بوون لە سەرما « زمانم لە گۆ کەوت »ئاداۆمی 

راودا، وەرگێڕ ئەم ئاداۆمەی وشە مانای یووڵەشی هەاە. لە دەقی وەرگێڕد« گۆ»دێت. وشەی 

بەوشە هێناوەتە نێو زمانی فارسی. گەرچی وەرگێڕانی ئەم ئاداۆمە بەم شێوە نەاتواناوە لە دەقە 

 فارسااەکەدا شێوازێکی ئاساای و رسووشتی لەخۆبەرێت.

ێت لە کاتێک وەرگێڕ نەتوان .کردنەوەوەرگێڕانی ئاداۆم لە ڕێەای شی ی چوارەم:اسرتاتێژ

زمانی مەبەستدا هاوتااەک بۆ زاراوەاەک ببانێتەوە اان شێوازی بەکارهێنانی زاراوەکە لە دوو 

زمانەکەدا یااواز بێت و ورگێڕانی وشە بە وشەش چارەسەری کێشەی وەرگێڕان نەکات، دەکرێت 

ە راوەکە لە زمانی مەبەستدا بزاراوەکە سەرلەنوێ لە زمانی مەبەستدا دابڕێژێتەوە، واتا مانای زا

(. خاڵی ٢١: ٢٠١٢)بەاکر،  بکاتەوە و لە شێوازی ئاداۆم دەرابێنێتشێوازێکی ڕاستەوخۆ شی

الواز و نەرێنی ئەم سرتاتێژاە لەوەدااە کە لە الاەنی مەیازی و یوانکاراەک کە بە بۆنەی 

ت و دەسڕدرێتەوە. ئەم ئاداۆمەکەوە لە زمانی سەرچاوەدا هەاە لە زمانی مەبەستدا لەناودەچێ

یار بەکارهێندراوە. لە خوارەوە وێنەاەک لە هەر سێ  ١٠٢سرتاتێژاە لە سێ وەرگێڕانەکەدا 

 وەرگاڕانەکە هاتووە:

  (٢٣: ١٣٣٤)حەسەن،  دەن.خۆراکی بۆ فڕێ مەمرە و مەژی

 (٢٣: ١٣٣٤یلوش خوراکی بەذارام. )کەاخۆرسەوی،  تنها به قدری که ازگرسنەی منارد

کە بە مانای ژاانێکی ناحەز و ناخۆشە، لە « مەمرە و مەژی »منوونەدا وەرگێڕ، بۆ ئاداۆمی لەم 

ازی واتای مەی« بخور و منیر»کە دەبێتە  یااتی هاوتا و بەرانبەری هاوشێوەی لە زمانی فارسی

کردۆتەوە. کەوابوو، بەس واتای سەرەکی ئاداۆمەکەی بە زمانێکی سەرەکی و ڕاستەخۆ شی

 نێو دەقی مەبەست و هاچ ئاداۆمێک لەوێ نەماوەتەوە.   هێناوەتە 

  (٤٣: ١٣٣٤. )حەسەن، هەناسە ساردتان نەکاتدە سندووقێکی پڕ لە خۆڵ 

 (٣١: ١٣٢٤. )هەڵەبجەای، شام را نا اماد کندده صندوق داەر پر از خاک هم نبااد 

 کردن دێت، کە لە بە واتای دڵسارد کردنەوە و ناهۆمێد« هەناسە سارد کردن»ئاداۆمی کوردی 

ی بە هەمان واتا و مەبەستەوە بۆ هەاە. کەچی لەم « دلرسد کردن»زمانی فارسادا هاوتای 

وەرگێڕانەدا بەس واتای مەیازاەکەی پارێزراوە و  وانە و وشەکان وا هێندراونەتە نێو دەقی فارسی 

 و شێوازی ئادۆمی پێوە نەماوە.
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 (١٣: ١٣٣٤)حەسەن،  .ەسەر داخسنتدەرگام لسەگەکانم بردە چەند کۆاڵنەاەک و 

 (٦١: ١٣٣٦. )کەرام مویاوێر، زندانی کردمها را توی چند آلونک سگ

بە واتای زاندانی کردنی کەسێک، لە زمانی فارسادا « دەرگا لەسەر داخسنت»ئاداۆمی کوردی 

هەاە کە هەمان مانا و هەمان وێنە لەخۆدەگرێت. « در را روی کسی بسنت»ئادۆمی هاوتای 

وەرگرتووە و  کردنەوە کەڵکیکەچی وەرگێر لەیااتی بەکارهێنانی ئەو ئاداۆمە، لە سرتاتێژی شی

بەم چەشنە، تەناا مانای مەیازااکەی ڕەچاو گرتووە و بۆ نێو دەقی وەرگێڕانەکەی هێناوە و وشە 

 ماوە. ەواوی لە دەقی سەرچاوەدا بەیێپێکهێنەرەکان و شێوازی ئاداۆمەکە بە ت

اماژەی هەر ئەو یۆرەی کە ئ .بە کارهێنانی ئاداۆمێکی یااواز و ناهاوتا ی پێنجەم:اسرتاتێژ

( ٢١: ٢٠١٢کرا، ئەم سرتاتێژااە لەم لێکۆڵانەوەدا بوو بە یێەری سرتاتێژی پێنجەمی بەاکر )پێ

 ێژااە ئەوەاە کە لە نێوان ئاداۆمەکە هاچ منوونەاەکی بۆ نەباندراوە. مەبەست لەم سرتات

کی بۆی دانراوە، هاچ خاڵێ کورداەکان و بەرانبەرێک کە لە الاەن وەرگێڕەوە لە دەقە فارساەکە

 داکە، هاوبەش نە لە ڕووی واتا و نە لە ڕووی وێنە و مەبەست و کردارەوە نااە. بە واتااەکی

ئەم  ە نااە.و هەکی بە دەقی سەرچاو اوە کە هاچ پێوەندائاداۆمێکی تەواو یااواز بەکارهێن 

یار بەکارهێندراوە. لە خوارەوە منوونەاەک لە هەر سێ  ٢٣سرتاتێژااە لە سێ وەرگێڕانەکەدا 

 کراوە:وەرگاڕانەکە ئاماژەی پێ

 (٣٢: ١٣٣٤و ...)حەسەن،  پەرێزی لێ گرتمکە ڕۆژێکاان 

 (٢٢: ١٣٢٤... )کەاخۆرسەوی، یلوم سبز شدآبی یک روز کنار چرخ 

ە زمانی بە واتای ڕێەا لە کەسێک گرتنە، ل«  پەرێز گرتن لە کەسێک»لە بەرانبەر ئاداۆمی کوردی 

هەاە کە دەتوانێت بە تەواوی « رس راه کسی را گرفنت»فارسادا  ئاداۆمی هاوتا و هاوشێوەی 

ی کئەرکی ئاداۆمی سەرچاوە بەڕێوە ببات. لە حاڵێکدا کە وەرگێڕ لە ئاداۆمێکی یااواز بە واتااە

وەرگرتووە کە ڕەنەە توانابێتی لەو بەسێتنەدا خۆی بەونجێنێت و مانادار بێت، یااوازەوە کەڵکی

 بەاڵم واتاکەی لەگەڵ ئەوەی دەقی سەرچاوە یااوازە و اەک ناگرێتەوە. 

 (٢٦: ١٣٣٤شاری دااکم لە هەردوو کونەلوومتەوە پژا.. )حەسەن،  گۆڕەوشار درامئەوەندە 

: ١٣٢٤زند. )هەڵەبجەای، که شار مادر از نوک دماغم بارون می شده امگور به گور آن قدر 

١١١ ) 

کە یەە لە واتای سەرەکی کە ئاماژە بە ئەشکەنجە و ئازاری « گۆڕەوشار دران»زاراوەی کوردی 

به گور گور »مردوو لە ناو گۆڕدا دەکات، واتااەکی ئاااناشی پێوە داارە، لە وەرگێڕانەکەدا کراوەتە 

کردنی مردوو لە گۆڕێک بۆ گۆڕێکی داکەاە و بۆ ئاماژە کردن بە ە مانای یێبەیێکە ب« شدن
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ئاواتی ئازار و ئەشکەنجەی کەسێک پاش لە مردن بەکاردێت. ئەم وەرگێڕانە نە تەناا واتااەکی 

دەدات. لەم منوونەدا وەرگێڕ دەکرا ئەم یااوازی هەاە، بەڵکوو ڕەوتی چارۆکی ڕؤمانەکەش تێک

گەڵ کە هەم واتاکە بەەانێت و هەم لە« فشار قرب » ارمەتی سرتاتێژی چوارەم بکاتە ئاداۆمە بە ا

 ڕەوتی ڕۆمانەکەشدا اەک بەرێتەوە. 

  (٢٠: ١٣٣٤ئەوەندە دەپێاەکانی بۆ بشوات و  )حەسەن،  پەنجەکانی توانەوەئەماان 

 ... )کەرام مویاوێر، انەشتانش آب رفته بودهای پدر را شسته بود از بس شلوارها و تنبان

٢٣: ١٣٣٦) 

لێرە بە مانااەکی مەیازاەوە بەکارهێندراوە و ئاماژە بە سوانی « پەنجەکانی توانەوە»ئاداۆمی 

پەنجە پاش ئاشی زۆر دەکات. بەاڵم لە دەقی وەرگێڕانەکەدا بەرانبەرێکی بۆ دانراوە کە یەە 

 وشانە بەم شێوەاە لە تەنشتی اەکرتدالەوەی ئەو مانااە لەخۆناگرێت، لە زمانی فارسادا ئەو 

« ودانەشتانش ساااده شده ب»دەکرا وەرگێر لە بەرانبەری ئەو ئاداۆمە وەکوو وێنە، لە . نااەن

 وەربەرێت.کەڵک

ا کاتێک ئاداۆمێک لە زمانی مەبەستد.سڕانەوی ئاداۆم بە تەواوی ی شەشەم:اسرتاتێژ

ن کردنەوەی بە ئاسانی ئەنجام نەدرێت ااشی هاوتااەکی نزاکی نەبێت اان هەروەها داڕشتنەوە و

بە شێوازێکی یااواز لە دوو زمانەکەدا بەکاربهێندرێت، ڕەنەە وەرگێڕ ئەو ئاداۆمە بە تەواوی لە 

یار  ٦٣(. ئەم سرتاتێژااە لە سێ وەرگێڕانەکەدا ٢٦: ٢٠١٢دەقی مەبەستدا باسڕێتەوە )بەاکر، 

 ە:بەکارهێندراوە. لە خوارەوە منوونەاەک هاتوو 

 (١٦: ١٣٣٤...)حەسەن، سەرهەڵبەرانحەسار بە یێ بێڵێن و بڕۆان... 

  (٦٤: ١٣٣٦همه مون حصارو ترک بکنام؟ )کەرام مویاوێر، 

 (٤٦: ١٣٢٤حصار رو بزارام و برام. )کەاخۆرسەوی، 

بە واتای ڕۆاشنت ولە شوێنێک بۆ هەماشە و ئاوارە « سەرهەڵەرتن»لەم منوونەدا، ئاداۆمی کوردی 

کەوتن بە کارهێندراوە. لە دەقە فارساەکەدا وەرگێڕ ئەم ئاداۆمەی بە بەرە و ناداار وەڕێ بوون و 

تەواوی سڕاوەتەوە. ئەم ئاداۆمە لە هەردوو وەرگێڕانەکەی داکەشدا بە هەمان شێوە بۆسەر زمانی 

ه رس به کو »فارسی وەرنەگێڕدراوەتەوە. کەچی وەرگێڕەکان دەاانتوانی لە ئاداۆمی هاوتای فارسی 

 وەربەرن.بە هەمان ماناوە کەڵک« و باابان گذاشنت
 

 واڵمی پرسیارەکانی توێژینەوە -٢-٦

ی وەرگێڕانی ئاداۆم و باس لەسەر یااوازااەکاناان و اپاش لێکدانەوی هەر شەش سرتاتێژ

وانان دا، دەتکردنەوەی منوونەکان لە هەر سێ وەرگێڕانی یەستەی ئەم لێکۆڵانەوەهەروەها شی
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کردنەوەی وەرگێڕانەکان و بە پێێ ئەو دەاتا و ئامارەی بە دەستامن بڕۆانە سەر باس و شیئێستا 

 هێنا واڵمی پرساارەکانی ئەم توێژانەوە بدەانەوە.

 

  پرسیاری یەکەم -١-٢-٦

کردنی ابانگەڵاک بۆ دپرسااری اەکەمی ئەم توێژانەوە ئەوە بوو کە وەرگێڕەکان لە چ سرتاتێژی

وەرگرتووە؟ بە پێی چوارچێوەی تااۆری ئەم توێژانەوە کە کورداەکان کەڵکاانهاوتای ئاداۆمە 

( داندرابوو، هەر سێ وەرگێر بۆ گوێستنەوەی ئاداۆمە ٢٠١٢لەسەر پۆلێنبەندی بەاکر )

کورداەکان بۆ سەر زمانی فارسی لە پێنج سرتاتێژی لەو شەش سرتاتێژاەی بەاکر ئاماژەاان پێ 

ەە لەاەک سرتاتێژی. کەوابوو وەرگێڕەکان لە ئاداۆمی هاوتا و وەرگرتووە یدەکات کەڵکاان

کردنەوەو هەروەها سڕانەوەی هاوشێوە، ئاداۆمی هاوتا بە شێوازی یااوازەوە، قەرز وەرگرتن و شی

وەرگرتووە. ئەگەچی لە دەقی کوردی ئاداۆمەکان لە ڕەوتی وەرگێڕانی ڕۆمانەکەدا کەڵکاان

وو کە بەشێوەاەک بەکارهێندرابێت هەم مانای سەرکی و هەم ڕۆمانەکەدا هاچ ئاداۆمێکامن نەب

مانای مەیازی وشەکان لەخۆبەرێت، سرتاتێژی پێنجەمی پۆلێنبەندی بەاکر کە بۆ وەرگێڕانی 

و بۆمان  دەرێئەم چەشنە ئاداۆمە بەکاردەهێندرا، لە چوارچێوەی تااۆری ئەم توێژانەوەاە هاتە

 نەکاندا بەکارهێندراوە کە لەو پۆلێنبەنداەدا نەهاتووە،دەرکەوت سرتاتێژااەکی نوێ لە وەرگێڕا

وەکوو سرتاتێژی پێنجەم بۆ وەرگێڕانی ئاداۆمەکان ڕەچاو گاردرا و داگری بەکارهێنانی 

ئاداۆماکی یااواز بە واتاااکی یااواز و ناهاوتا بوو. ڕادەی بەکارهێنانی هەر اەک لەم 

 شتی لە هێڵکاری اەکەمدا پاشان دراوە کەسرتاتێژاانە لە یەستەی ئەم لێکۆڵانەوەدا بە گ

 هاوکات بۆ واڵمدانەوەی پرسااری اەکەم و دووهەمی ئەم لێکۆڵانەوە گرانەە.

 

 پرسیاری دووهەم -٢-٢-٦

لە پرسااری دووهەمدا سەرەتا دەمانەواست بزانان کام سرتاتاژی زااتر لەوانی داکە 

ە ل وەرگێڕانەکە بە گشتی چی بووە؟ لێوەرگاراوە و  پاشان هۆکار و کاراەەری لە سەرکەڵکی

هێڵکاری اەکەمدا، شەش سرتاتێژی وەرگێڕانی ئاداۆم بە پێی لێکدانەوی ئامارای دەاتاکان، لە 

 هەرسێ وەرگێڕانە فارساەکەدا، بە پێ ڕێژەی فرەپاتی یااکراونەتەوە و پێشان دراون. 
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 کردنەوەاداۆم لە ڕێەای شیوەرگێڕانی ئچوارەم واتا  ی، سرتاتێژیسەرەوە ییبە پێ هێڵکار

لە سەدا هاتووە و فرەپاترتین سرتاتێژی بووە. بە بڕوای بەیکر  2٢واتایی لە زمانی مەبەستدا، 

( کاتێک هاوتایەکی هاوشێوە یان جیاواز لە زمانی مەبەستدا بۆ ئیدیۆمێک نەبێت و قەرز 2١٠٢)

ن زمانەکان چارەسەری وەرگرتنی ئیدیۆمەکەش لە زمانی سەرچاوە بە بۆنەی جیاوازی نێوا

کێشەی وەرگێڕان نەبێت، وەرگێڕ بەس واتای ئیدیۆمەکە بۆ سەر زمانی مەبەست وەردەگێڕێتەوە. 

بەم شێوەیە وەرگێڕ دەتوانێت خۆی لە سڕینەوەی ئیدۆمەکە البدات کەچی لەم سرتاتێژییەدا 

نکاری ەوەی جوابەس واتا و مەبەست دەگوێزرێتەوە و ئەم شێوازە لە وەرگێڕان دەبێتە هۆی سڕێن

و شێوازی مەجازی دەقی سەرەکی و دەقی مەبەست، لە ڕووێ شێوازی نووسینەوە، الوازتر لە 

دەقی سەرەکی دەبێت و چێژی دەقی سەرەکی نابێت. بە گشتی کاتێک ڕێژەی بە کارهێنانی 

ئەم سرتاتێژیە لە سەرەوە بێت، پیشاندەری گۆڕانکاری لە چوارچێوە و شێوازی نووسینی دەقی 

رچاوەیە، کە ئەمەش لە وەرگێڕانی دەقی ئەدەبیدا، کە شێوازی نووسین خۆی کەرەستەیەک سە

سەرنجێکی ورد لەو شوێنانەی کە ئەم  مەبەستی نووسەرە، پەسند ناکرێت. بۆ دەربڕێنی

سرتاتێژییە بەکارهاتووە بۆمان دەردەخات لە زۆربەی کات هەر سێ وەرگێڕ لە حاڵێکدا لە ئەم 

اوتای زمانی کردنەوە لە ئیدیۆمێکی هوەرگرتووە کە دەیانتوانی لەجیاتی شیسرتاتێژییە کەڵکیان

لە « ەندەرمانخواردی بک »بە ئیدیۆمی وەربگرن. وەکوو وێنە کەیخۆرسەوی بەرانبەر فارسی کەڵک

ی داناوە، کەچی دەیتوانی وەکوو دوو «زهر توی غدایش ریخته بودند»دا دەقە فارسییەکە

ە اان لبۆی دانێت.  « چیز خور کردن»یان « دواخور کردن» تر ئیدئۆمی فارسی وەرگێڕەکەی

رانبەری بە« وەندەم پێ کراهەر ئە»مویاوێر بۆ ئاداۆمی دا، هەڵەبجەای و کەرامداکەشوێنێکی

یان داناوە، کە بەس واتاکەی دەگەینێت، کەچێ دەکرا وەکوو کەیخۆرسەوی « فقط توانستم»

دیکەدا،  بەکاربێنن. لە جێگایەکی« تنها کاری که از من ساخته بود»هاوتای فارسی 

دا دایناوە ەلە دەقە فارسیەک« ئیدی لەوە دەرچووبوو  »کەیخۆرسەوی بەرانبەر بە ئیدیۆمی کوردی 

دیگر » مۆجاوێر لە ئیدیۆمی فارسی، لە حاڵێکدا کە دەیتوانی وەکوو کەریم«طوری شده بود که»

 وەربگرێت. کەڵک« کار از این گذشته بود

لە سەدیان هەیە.  2٠لە سەد و   2١ی یەکەم و دووهەم ڕێژەی یپاش ئەم سرتاتێژییە، سرتاتێژ

ن تا ئەو ڕادەیەی وا دەکرێت لە زمانی مەبەستدا دا تێکۆشاو واتا وەرگێڕەکان لەم شوێنانە

ئیدیۆمێک بە هەمان واتا، وێنە و کارکردەوە دابین بکەن و بە پێی نزیکی نێوان زاراوەکانی زمانی 

کوردی و فارسی، لە زۆر شوێندا ئەم سرتاتێژییە سەرکەوتوو بووە. لەو شوێنانەش وا نەیانتوانیوە 

ن دابنێن، لە ئیدیۆمی جیاواز بەاڵم بە هەمان واتا هاوتای هاوشێوەی ئیدیۆمە کوردیەکا

وەرگرتووە. دەتوانین بڵێین، وەرگێڕەکان توانیویانە لە بەرانبەر ژمارەیەکی زۆر لە ئیدیۆمە کەڵکیان
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کوردییەکان ئیدیۆمی فارسی دابنێن و واتا و وێنە و مەبەستی مەجازی ئیدیۆمەکان لە دەقی 

ی ک شوێندا وەرگێڕ لەجیاتی سرتاتێژی یەکەم لە سرتاتێژ مەبەستدا بپارێن، ئەگەچێ لە هێندێ

ی «خۆمان...مردین ئەوەندە»هەڵەبجەای ئاداۆمی وەرگرتووە. بۆ منوونە دووهەم کەڵکی

ۆی مان ب« ما که مردیم بس»تری فارسیلە حاڵێکدا هاوتای نزیک« از پا درآمدیم»وەرگێڕاوە بە 

کەس  »دیکەدا کەیخورسەوی لە بەرانبەر  ە شوێنکیهێناوە. یان لهەیە کە کەریم موجاوێر بەکاری

ی داناوە، بەاڵم دەیتوانی وەکوو هەڵەبجەیی «صدا از هیچکدام در نیامد »هاوتای « نقەی نەکرد 

 ی بۆ دابنێت.  «کسی جیک نزد »ئیدیۆمی نزیکرتی فارسی

 لە سەد، بە تەوای ٠٢جار، واتا ڕێژەی  ٢٢ئیدیۆمەکان لە هەرسێ وەرگێڕانەکەدا، 

بە هۆی  ێت کە وەرگێڕیە کاتێک بەکاردەهێن یدا ئەم سرتاتێژسڕاونەتەوە. لە حاڵەتی ئاسایی

اوازی زۆری نێوان دوو زمانەکە و نەبوونی هاوتا لە زمانی مەبەستدا، هیچ ڕێگایەکی جگە لە یجی

سڕینەوەی ئیدیۆمێک نەبێت. کەچی، پاش لێکدانەوەی دەقە وەرگێڕدراوەکان بۆمان دەرکەوت 

 هۆکاری سڕێنەوەی« دااڵ گیانەلە کاتی »، «کردن ڕۆڵەڕۆ»گە لە یەک یا دوو شوێن، وەکوو کە ج

ئیدیۆمەکان، سانسۆری ئەو ڕستە یان ئەو بەشەی لە دەقە سەرەکییەکە بووە کە ئیدیۆمەکە تێیدا 

هاتووە. کەوابوو هۆکاری سڕێنەوەی ئیدیۆمەکان پێوەندی لەگەڵ بوون یان نەبوونی هاوتا، و هەر 

ا بڕێاری وەرگێڕ لە سەر سرتاتێژی گونجاوی وەرگێڕانی ئیدیۆمەکە لەو شوێنانەدا نییە و وەه

 وەرگێڕ ناچار بووە بە بۆنەی هۆکاری سانسۆرەوە ئەو بەشە بسڕێتەوە. 

جار، واتا  ٧2پاشان سرتاتێژی قەرز وەرگرتنی ئیدیۆم لە ڕێگای وەرگێڕانی وشە بە وشەوە 

وە. کەچی سرتاتێژی قەرز وەرگرتن، تەنها لە کاتی نەبوونی لە سەد، بە کارهێندرا ٢نزیک بە 

ئیدیۆمی هاوتای یەکسان یان جیاواز بە کار دەهێندرێت، بەاڵم کێشەی سەرەکی ئەم سرتاتێژیە 

لەوەدایە، زۆربەی کات بە پێ جیاوازی نێوان دوو زمانەکە لە بواری پێکهاتەی ئیدیۆمەکان، واتای 

گۆشەنیاگای زمانەکان بۆ ڕووداوەکان، وەرگێڕانی دەقاودەوق  مەجازی وشەکان و جیاوازی نێوان

ناتوانێت واتا و مەبەستی مەجازی زارەوەکان پێکەوە بگوازرێتەوە و ئەمەش ڕەنگە هۆی داهێنانی 

ار دا دەبینین هێندێک جدەقێکی نائاسایی ببێت. لە وەرگێڕانی ئیدیۆمەکانی ئەم ڕۆمانە

ەکانیان قەرز وەرگرتووە کە لە فارسیدا هاوتایەکی یدیوەرگێڕەکان لە حاڵێکدا ئیدیۆمە کور 

ناوەتە وشە بە وشە هێ« وەک بەرخی قوربانی»نزیکیان بۆ هەبووە. بۆ وێنە، هەڵەبجەیی ئیدیۆمی 

اتووە، تردا ه، کەچی هەروا کە لە دوو وەرگێڕانەکەی«ی قربانیمانند بره»نێو دەقی وەرگێڕانەکە 

یکەدا د ەم ئیدیۆمە لە زمانی فارسیدایە. یان لە شوێنێکیهاوتای ئ« مانند گوسفند قربانی»

 ،«رفتندگدامانم را می»  وشە بە وشە کردووە بە فارسی« دامێنیان دەگرتم»هەڵەبجەیی ئیدیۆمی 



 779 |لە وەرگێڕاندائیدیۆم 

 

، کە ئەو دوو «شدنددست به دامنم می » کەچی ئیدیۆمی بەرانبەری لە فارسیدا دەبێتە

 وەرگرتووە. لێوەرگێڕەکەی دیکە کەڵکیان

ردا یێەری سرتاتێژی پێنجەم لە پۆلێنبەندی بەاک وەکوو، کە وەرگێڕانی ناهاوتای اسرتاتێژ

 ددەتوانێت لەبەر چەنکە لە سەد، بەکارهێندراوە.  ٦یار، واتا نزاکەی  ٢٣داندرا، سەریەم 

ە هەڵە تێگەیشتنی نادروست و بهۆکاری یااواز بێت؛ نەداتنەوەی هاوتای نزاک بۆ ئاداۆمەکان، 

تای مەجازی ئیدۆمەکان، هەروەها سانسۆری ئیدیۆمەکان کە بۆتە هۆی ئەوە وەرگێڕ لە وا

لەجیاتی سڕێنەوەی ئیدیۆمەکان، هەوڵ بدات ئیدیۆمێک بە واتایەکی زۆر جیاواز لە نێو 

ەستدا لە دەقی مەب« کە هێشتا هەراش نەبووبووم»موجاوێر بۆ دەقەکەدا دابنێت. بۆ منوونە، کەریم

ە لە ، ک«از هامن بچگی»دا دەبێتە داناوە، کەچێ هاوتای دروستی لە فارسی ی« پیش از تولدم»

بە ڕوومدا »مویاوێر بەرانبەر بە داکەدا، کەرام لە شوێنێکیدوو وەرگێڕانەکەی دیکەدا دەیبینین. 

ی داناوە کە لەگەڵ ئاداۆمە « به روام لبخند می زدند»لە دەقی مەبەستدا « دەگرژێنەوە

بڕکێوە ناسەداوان و ههبه هەڵه»ناگرنەوە. هەروەها، کەاخورسەوی بۆ ئاداۆمی کەادا اەک کورداە

 ی«مثل ایل معلق یلوم سبز شد»لە دەقی وەرگێڕانەکەدا ئاداۆمی ناهاوتا و یااوازی « هات

زنان شتابزدە و نفس»مویاوێر لە ئاداۆمی هاوتای بەکارهێناوە، کەچێ دەاتوانی وەکوو کەرام

داکەدا هەڵبجەای و کەرام مویاوێر لە یااتی  ەرێت. اان لە منوونەاەکیوەربکەڵک« آادمی

ە ، کەچی هاوتای دروستی لە فارسادا دەبێت«انەشت شستم»نووساواانە « پەنجەی شااەمتانم»

 «انەشت اشاره.»

 

  پرسیاری سێهەم -٣-٢-٦

انانی بواری دلە  نێوان سێ وەرگێڕانی ڕۆمانەکە یی سەرەکااپرسااری سێهەم لەسەر یااواز

 یهاوتا بۆ ئاداۆمەکاندا بوو. بۆ واڵمدانەوە ئەم پرساارە، ئەو شەش سرتاتێژااەی پۆلێنبەندا

سەرەوە، بە پێی ئەوەی کە بەکارهێناناان دەبێتە هۆی گۆڕانکاری لە دەقی مەبەستدا، لە بەراورد 

ی اتێژم داگری سرتادا، اان نا، لەنێو دوو دەستەدا داااندەنێن. بەشی اەکەلەگەڵ دەقی سەرچاو

ی سێهەم و چوارەم و پێنجەم. ااەکەم، دووهەم و سێهەم دەبێت و بەشی دووهەم داگری سرتاتێژ

لەبەر ئەوەی کە لە سرتاتێژااەکانی بەشی اەکەمدا، وەرگێڕ لە بەرانبەر هەر ئاداۆمێکی زمانی 

ەم دەگرێت؛ بدا ئاداۆمێکی زمانی مەبەست دادەنێت اان خودی ئاداۆمەکە قەرز وەر سەرچاوە

شێوەاە لە دەقی وەرگێڕدراودا داسان ئاداۆمێک یێەری ئاداۆمی دەقی سەرەکی دەبێت و 

کەمرتان گۆڕانکاری لە بواری ئاداۆمەکانەوە ڕوو دەدات و دەقی مەبەست لە بەراورد لەگەڵ 

دنەوە کر دەقی سەرەکادا زۆر گۆڕانکاری بەسەردا نااێت. بەاڵم لە بەشی دووهەمدا بە هۆی شی
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سڕانەوە و هەروەها دانانی هاوتااەکی یااواز بەرانبەر بە ئاداۆمەکانی دەقی سەرچاوە، لە  و

دەقی وەرگێڕدراودا گۆڕانکاری زااتر ڕوو دەدات و هەر بەم بۆنەوە یااوازی نێوان دوو دەقەکە 

 زااتر دەبێت. 

نی ەرگێڕاەکانی و ا( لە پۆلێنبەندی سرتاتێژا٢٠١٢دەبێ هەروەها ئاماژە بکەان کە بەاکر )

بەاەک ئەم سرتاتێژاانە تاقی ئاداۆمدا، دەڵێت کە وەرگێڕ لە کاتی هاوتا داتنەوەدا اەک

دەکات و ئەگەر هاوتااەکی نەداتەوە، پێی اەکەم دەستادەکاتەوە، واتا سەرەتا لە سرتاتێژ

ەم ی سێهەم و هەر بادووهەم و ئەگەر ئەواش چارەساز نەبوو سرتاتێژ یدەچێتە سەر سرتاتێژا

دا دەکاتەوە و ئەگەر هاچاان اارمەتادەر نەبوون لە کۆتااا ی چوارەم و پێنجەم تاقیاێوە سرتاتێژش

وەردەگرێت و ئاداۆمەکە دەسڕێتەوە. کەوابوو دەتوانان بڵێان ئەو ی شەشەم کەڵکالە سرتاتێژ

 وەرگێڕەی لەم بەستێنەدا سەرکەوتووترە کە بەم شێوە لەسەر ئاداۆمەکان کاری کردبێت. 

ڕێژەی بەکارهێنانی دەستەی یەکەم و دووهەمی وەرگێڕانی ئیدیۆم ی دووهەمدا، اهێڵکارلە 

کوردییەکان لە هەر سێ دەقی وەرگێڕدراودا پیشان دراون.  هەروا کە دەبینن ئاستی بەکارهێنانی 

بە  ،یەکانی وەرگێڕانی ئیدیوم لە هەر سێ وەرگێڕانەکەدا بە گشتی زۆر لەیەک نزیکەیسرتاتێژ

ەکان، بۆمان ییی سرتاتێژیبە پێی فرەپات موجاوێردا.نی هەڵەبجەیی و کەریمە وەرگێڕاتایبەت ل

موجاوێردا ئاستی گۆڕانکاری ئیدیۆمەکان دەردەکەوێت کە لە وەرگێڕانی هەڵەبجەیی و کەریم

کەمرت لە وەرگێڕانەکەی کەیخورسەوی بووە. بە واتایەکی دیکە ژمارەی ئەو ئیدیۆمانەی لە دەقی 

 موجاوێردا زۆرتر لەرۆمانەکەدا پارێزراون لە دەقی وەرگێڕانەکەی هەڵەبجەیی و کەریمفارسی 

دا ئیدیۆمەکان زیاتر تووشێ گۆڕانکاری هاتوون کەیخورسەوی بووە و لە دەقەکەی کەیخورسەوی

دەبینین، زیاترین سڕینەوەی ئیدیۆمەکان لە وەرگێڕانی  داو هەروا کە لە هێڵکاری ژمارە سێ

 دا ڕووی داوە.کەیخورسەوی
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ئەگەر مبانەوێ وردتر سەاری ڕێژەی بەکارهێنانی سرتاتێژااەکان لە هەر سێ وەرگێڕانەکە 

لە خوارەوە چاولێبکەان.  ٣ی ژمارە ابکەان و یااوازی نێواناان ببانان، دەتوانان هێڵکار

ا ئەم دوو اتمویاوێردا زااتر بەکارهاتووە، و ی اەکەم، لە وەرگێڕای هەڵەبجەای و کەراماسرتاتێژ

وەرگێڕە تواناواانە بۆ زااتران ژمارە لە ئاداۆمە کورداەکان، ئاداۆمی هاوتای فارسی دابان بکەن. 

ی اوە، واتا زۆرتران ئاداۆمدا زۆرتر بە کارهێن ی کەاخورسەویی دووهەم لە وەرگێڕاناسرتاتێژ

 ئاداۆمە کورداەکانهاوتای بە شێوازی یااوازی بەکارهێناوە. هەڵەبجەای لە هەموو زااتر لە 

کردنەوەش لە قەرزی وەرگرتووە و هێناواەتە ناو دەقی وەرگێڕانەکە و هەروەها زۆرتران شی

مویاوێر زۆرتران ئاداۆمی ناهاوتای بەکارهێناوە و دا ڕووی داوە. کەراموەرگێڕانی هەڵەبجەای

 بووە.   زااتر دای شەشەم، واتا سڕێنەوەی ئاداۆمەکان لە وەرگێڕانی کەاخورسەویاسرتاتێژ

 

لە زۆر شوێن لە وەرگێڕانەکاندا، دەباندرێت وەرگێڕ بە لە کۆتاییدا، شایانی ئاماژەیە کە 

پێچەوانە، بەرانبەر بە وشەاەک، کۆوشەاەک اان ڕستەاەک لە دەقی مەبەست کە خۆی داگری 

ا هاچ دهاچ ئاداۆمێک نااە، ئاداۆمێکی فارسی بەکارهێناوە؛ واتا لەو بەشە لە دەقی سەرچاوە

ئاداۆمێکی کوردی نااە، لە حاڵاکدا لە دەقە فارساەکەدا، ئەو بەشە بە شێوازی ئاداۆمەتاک 

ارسی ی کردووە بە ئاداۆمی ف« خوشکە تەنااکانم»نوورساوە. وەکوو وێنە، کەبخورسەوی کۆوشەی 

گراانی »مویاوێر، لە یااتی داکەدا کەرام اان لە وێنەاەکی؛ «کس و کارمخواهرهای بی»

؛ هەروەها، هەڵەبجەای بۆ ەی داناو «اشکهای دم مشک»وەرگێڕانەکەدا،  لە« هەماشە ئامادە

 «آخران نەاهش را به من دوخت»لە دەقی فارساەکەدا ئاداۆمی « دوا ئاوڕی لێ دامەوە»ڕستەی 

بەکارهێناوە و نووساواەتی. ڕەنەە ئەم شێوە وەرگێڕانە بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی ئاداۆمە 
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سرتاتێژاێکە بە مەبەستی قەرەبووکردنەوەی  ١ەکان و سڕێندراوەکان بێت. قەربووکردنەوەگوڕدراو 

چووەکانی دەقی سەرچاوە لە وەرگێڕاندا بەکاردەهێندرێت. بەم مەبەستە، تاابەمتەنداە لەدەست

ە وەردەگرێت تا کاراەەرااەکی هاوشێو وەرگێڕ لە شێوازێکی یااواز لەوەی دەقی سەرچاوە کەڵک

دا وەرگێڕەکان بۆ قەرەبووی ئەو لێرە (.٣٣: ١٣٣٤مەبەستدا بخولقێنێت )فەرەحزاد، لە دەقی 

ئاداۆمانە وا هاوتااان بۆ نەدارتاوەتەوە اان بە پێی هۆکاری داکە لە دەقەکەدا سڕدراونەتەوە، لە 

بەشەکانی داکەدا اارمەتاان وەرگرتووە و ئاداۆمێکاان داناوە کە لە خۆدی دەقی سەرەکادا بوونی 

 نااە.

 

 ئەنجام -٧

مانی ی ڕۆ یلە ئەنجامی ئەم لێکۆڵینەوەیەدا بۆمان دەرکەوت کە لە هەر سێ وەرگێڕانی فارس

ەیازی ی سڕانەوەی الاەنی ماوەرگێڕەکان یەە لە سرتاتێژ، حەسار و سەگەکانی باوکم یکوردی

 (،٢٠١٢ی بەاکر )ااەکەی داکەی پۆلێنبەندااان سەرەکی ئاداۆم، لە هەر پێنج سرتاتێژ

ەکی داکەش کە لە دەرەنجامی توێژانەوەکەدا بۆمان اکەڵکاان وەرگرتووە. هەروەها، سرتاتێژا

گۆڕانی  یااەکە زاادکرا، ئەوەش سرتاتێژادەرکەت و وەکوو دەستەی پێنجەم بە پۆلێنبەند

ئاداۆمە کورداەکان و بەکارهێنانی ئاداۆمی ناهاوتا و یااواز لە دەقی وەرگێڕانەکەدا بوو. 

ۆمان دەرکەوت کە زۆرتران ژمارەی ئاداۆمەکان لە سێ وەرگێڕانەکەدا بە گشتی هەروەها ب

کردنەوەی واتای ئاداۆمەکان لە دەقی ی چوارەم لە داگری شیاکرابوونەوە، واتا سرتاتێژشی

فرەپاترتین سرتاتێژی نارسا. ئەمەش لە حاڵێکدا بوو کە لە زۆربەی مەبەستدا بوو وەکوو 

دەیانتوانی لە ئیدیۆمێکی هاوواتا و نزیکی فارسی لەجیاتی شوێنەکاندا، وەرگێڕەکان 

وەربگرن. دەتوانین بڵێین بە هۆی هەڵبژاردنی ئەم کردنەوەی واتای ئیدیۆمەکان کەڵکشی

یە، شێواز و ستایلی ئەدەبی وەرگێڕانەکان بە گشتی لە ئاستی دەقی سەرچاوەدا نەمابوو یسرتاتێژ

 و گۆڕانکاری بەسەردا هاتبوو.  

ئاکامی بەرواردکردنەکەدا، هەروەها بۆمان دەرکەوت کە وەرگێڕانی هەڵەبجەای و  لە 

انەکەی کەاخورسەوی لە سێ سرتاتێژی اەکەم زۆرتر ڕ مویاوێر لە بەراورد لەگەڵ وەرگێکەرام

وەرگرتووە و هەر بەم بۆنەوە ڕێژەی گۆڕانکاری لە ئاداۆمەکاندا لە ئاستێکی خوارتردااە. کەڵکاان

ەکانی ا، وەرگێڕانی کەاخورسەوی بە گشتی داگری بەشێکی زۆرترە لە سرتاتێژابە پێچەوانە

کردنەوە، گۆڕانکاری و سڕانەوە بوو کە ئەمەش لەسەر گۆڕانەاری و دەستەی دووهەم، واتا شی

                                                 
1 Compensation. 
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دوور بوونەوە لە دەقی سەرەکی کاراەەری هەبوو. لە کۆتااادا ئەگەر مبانهەوێت بە پێی 

ا، دلەسەر شێوازی وەرگێڕانی ئاداۆمەکان لەم سێ وەرگێڕانە اهدەرئەنجامی ئەم لێکۆڵێنەوە

ەای و ن وەرگێڕانی هەڵەبجالەسەر شێوازی گشتی وەرگێڕانەکان بڕاار بدەان، دەتوانان بڵێ

، لە ئەژمار دێن مویاوێر لە دەقی سەرەکی نزاکرتن و زااتر وەرگێڕانێکی دەقاودەق بەکەرام

وەرگێڕانێکی دوورتر لە دەقی سەرچاوەی و وەرگێڕانێکی حاڵێکدا کە وەرگێڕانی کەاخورسەوی، 

ە، یەە لە وەرگێڕانی کۆتاای هاچ ناا»ڕاستییەدا بنێین کە  ەولە کوتاییدا،  دەبێ دان بئازادترە. 

(.  ٢٠١٣:٣٢)ئۆستانۆف: « کێوێک لە سەهۆڵ،کە تەناا بەشێکی هەرە بچووکی لە دەرەوەاە

 شە و ڕستەکان، پێکهاتەیدەهێنن و وشەکان، کۆو ئاداۆمەکان تەناا بەشێک لە دەق پێک

اان داکە لە دەقێکی ئەدەبادا بوون تاابەمتەندایشێوازی نووسان و یوانکاری و زۆر  ڕێزمانی،

هەاە کە لەسەر وەرگێڕانی ئەو دەقە کاراەەراان هەاە و دەبێ ڕەچاو بەاردرێن و دەتوانن ببنە 

 ێڕدراوەکان. بابەتی لێکۆڵانەوەی زانستی لە سەر دەقە وەرگ
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 سەرچاوەکان

 یکورد ئەلف.

 . فەرشادوەرگێڕان: تاۆراەکانی وەرگێڕان، پرۆسەی وەرگێڕان(. ٢٠١٣ئۆستانۆف، ماشل )

 .مەردەس یخشەچاپ و پ یزگاە: دیامنێسلشەرافی. 

 .  مەردە: سیامنێسل. داۆ گفتوگ ەل انێڕ رگەو (. ٢٠١٢ئازاد ) ،یرزنجەب

 . کەرەج: مانگ.حەسار و سەگەکانی باوکم(. ١٣٣٤حەسەن، شێرزاد )

. واتا و وەرگێڕان: لێکۆڵانەوەاەکی واتاسازااە(. ٢٠٠٣عوسامن مستەفا عەلالف، پەروان )

 هەولێر: موکراانی. 

 .: گوتارقزەس .یکورد یزمان ەیزاراو  (.١٣٣١) دەحمەئ ،یقاز 

 . سلێامنی: ڕوون. دائاداۆم لە زمانی کوردی فەرهەنەی(. ٢٠٠١کانەبی شەراف، عەبدولوەهاب )

 یزگاە: دیامنێسل .مەدوو  یرگەب .دااکورد یزمان ەل ماۆ ئاد .(٢٠٠١) اللەی ،یلەع حموودەم

  .مەردەس یخشەچاپ و پ

 . سلێامنی: گەنج. وەرگێڕان و ماتۆد(. ٢٠١٠مەحوی، محەمەد )

: ەسن .. بەرگی چوارەمفەرهەنەی زانستەای کوردستان(. ١٣٣٣ماید ) ،یحانڕۆ  خۆ ردەم

  .کوردستان، یزانستەا

پەندی پێشینیان و هەندێ زاراوەی کوردی ـ (. 2١١٩مەال ئیسامیل حەسەن، شەوکەت )

 .مەردەس یخشەچاپ و پ یزگاە: دیامنێسل. ئینگلیزی

 

 یفارس ێ.ب

 . تهران: سمت، چاپ یازدهم. ترجمه متون ادبی(. ١٣٣٣فر، علی )خزاعی

 . رضا کریم مجاور. تهران: افراز، چاپ دوم.های پدرمسگحصار و (. ٠٧٩٢) ---

 ایی. تهران: چشمه. . مریوان حلبچههای پدرمحصار و سگ(. ٠٧٢٧) ---

 عبدالله کیخرسوی. تهران: فرهنگ بوستان. های پدرم.حصار و سگ(. ٠٧٩٢) ---

 . تهران: نرش علمی. فرهنگ جامع مطالعات ترجمه(. ١٣٣٤فرحزاد، فرزانه )
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