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پىختە
ئەم دوێژینەوەیە کە ةەناونیؼانی (ڕیکالمی کوزدی ةەپیی دیۆزی پسۆدۆدایپ)ە ،لە دو ةەػی طەزەکی پیکدیر.
لە ةەػی یەکەمدا ڕیک المٌلن لە ڕووی شازاوەو چەمک ودایتەدێذیەوە نادطاندووە و حۆزەکانی ڕیکالم و ئامانخەکانی ڕیکالمٌلن صظتذۆدە ڕوو ،ەەزوەەتا ةنەمتاو
چۆنیەدی ػیکسدنەوەی ڕیکالمٌلن ةەپێی طیٌلنذیکی دزکپێکسدن ةاطکسدووە.
لەةەػی دووەمدا ةەػێک لە ڕیکالمەکانی یەکەی نیؼذەحێتوون و ةسنخٌلن ،ةەپێی دیۆزی پڕۆدۆدایث ،وەک دیۆزیکی پتۆلکسدنی پلەةەنتدی نیؼتانەی
وادایی و یەکە شمانییەکان ،ػیکسۆدەوە .ةۆ ئەم مەةەطذەغ طەزەدا دیۆزی کالطکی پۆلکسدن و کەموکوزدییەکتانیٌلن صظتذۆدەڕوو ،دوادتس ةنەمتاو صاطتیذی دیتۆزی
پڕۆدۆدتتایپپٌلن ةاطتتکسدووەو دەیە ڕیکالمییەکاپتتان پتتن ػتتیکسدونەدەوەو ئەنخامەکاپتتان صظتتذونەدەڕوو ،لە کۆداییؼتتدا لیظتتذی ئەو طتتەزچاوانەی طتتودیان لتتن
وەزگیساوە لەگەڵ پوصذەی دوێژینەوەکە ةە شمانی عەزەةی و شمانی ئینگلیصی نورساوە .

پێشهكی
ڕیکالم لە طایەی فسەةوازى ەۆکازەکاىن ڕاگەیاندندا ،ةۆدە شازاوەیەکی ةاوى ئەم طەزدەمە ،کە دێیدا شمان ڕۆڵی طەزەکی دەةینێتر،
ةەو حیاواشیەی لەم ةوازەدا ةەدیدەکسێر ،لە پەناةسدن ةۆ دەزةڕینێکی وزوژێنەزو کازیگەز لەطەز وەزگس – ةینەز ،ةیظەز ،صوێنەز.
لەم دوێژینەوەیەدا ڕێتاشی پەطنى /وەطفی ػتیکازیی پساکذیکیتانە لە لێکتدانەوەی داداکتاىن دەزةتڕزاوە ڕیکالمییەکتان ةەپێتی دیتۆزی
پسۆدۆدایتتپ لە صظتتذنەڕووی ئاطتتذى نیؼتتانە واداییەکتتان و چەمتتکە طتتیٌلنذیکییە پسۆدۆدایپەکتتان پێڕەوکتتساوە .ئەمەغ ةە ئامتتانخی
چازەطتتەزکسدىن ئەو کێؼتتە شانظتتذییەى ،لە دونیتتاى ةاشزگانیتتتدا ةە دتتایتەخ لە ةتتوازى زیکالمکسدنتتدا دەةینێتتر ،کە وەالنتتتان و
فەزامۆػکسدىن پظپۆزیى شمانە ،چونکە زیکالمکاز وەک طەلیقە نەک وەک ػازەشاو پظتپۆزى شمتان ،کەزەطتذە شمانییەکتاىن زیکتالم
دادەڕێژێر ،ەەز ئەمەغ ەۆکازى طەزەکی و ەەڵتژازدن و ئامانخی ئەم دوێژینەوەو طەملاندىن ةەەاى شمانە لە گەیاندىن ناوەڕۆکى
زیکالمدا.
ئەم دوێژینەوەیە دوو ةەىش طەزەکی لەصۆدەگسێر ناطاندنی ڕیکتالم و صظتذنەڕووی دیتۆزی پسۆدۆدایتپ وەک دیتۆزێکی
شانظذى و ةەزحەطذەکسدنی لێکدانەوەی دیۆزەکە لەڕێی ػیکازی پوونەگەلێک لە شمتاىن کوزدیتدا ،دتوێژینەوەکە ةەػتێکە لە دێصێکتی
دکذۆزاى فذوگۆکساو ةەناوى (شمان لە ڕیکالمى کوزدیدا) یە.
 / 0ناساندنی ڕیکالم
ئەگەزچی ةۆچووىن حیاواش لەطەز ڕیؼەو وادتاى شازاوەى ڕیکتالم ەەیە ،ةەڵم شازاوەى ڕیکتالم لە ةنچیتنەدا لە شازاوەى
الدینى ()reclamoەوە ەادووە ،کە ةەواداى (دەنگدانەوە  ،resoundناڕەشایی دەزةڕین  )protestدێتر و لەدوو ةەغ پێکتدێر)reo( ،
ةەوادتتاى دووةازەیتان پتتاغ ( )back ،againو ( )clamoپەیوەنتدی و ەتتاواز (( .)shout ،callعەةتتدو طتەالم نەحمەدیتن عەةتتدوڵ،
( ،)2102102ةەەادین ئەرمەد مزەمەد)04 12100 1
لە شماىن ئینگلیصیؼدا شازاوەى ( )advertisement ،advertisimةەکازدێر ،یەکەمیتان ةەوادتاى پێؼکەػتکسدىن دەیێکیتان
مژازێکلە ةەزنامەیەکی ڕادیۆیی و دەلەفصیۆنیدا ...داد دێر ،دووەمیان ةەواداى لقێکی شانظذىیان چاالکیی ڕیکالم دێر (عەةدولظەالم
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نەحمەدین عەةدوڵاڵ،)02 12102 1کە لە کسدازی ()advertەوە وەزگیساوەو ةەواداى طەزنخڕاکێؼاىن ةەزامتەزیان کەطتێک ةتۆ ػتذێکی
دیازیکساو دێر ،ەەزوەەا لەطاڵی  0322لە ڕۆژنامەو گۆڤازەکاىن ئینگلیصدا ،ڕیکالم لەژێس ناوى ( )advicsesدا ةەوادتاى ئامۆژگتازی،
ةاڵوکسایەوەو دایتەخ ةوو ةە ڕیکالمکسدن ةۆ کذێث و دەزمان و یاوەو ...داد ،لەطاڵی  0322لە ڕۆژنامە ةەزیذانییەکانتدا ()advertising
وەک شازاوەیەک ةۆ ڕیکالمکسدن ةەزامتەز ةە کەلوپەلی ەەمەحۆز ةەکازەادووە( .ةەەادین ئەرمەد مزەمەد)04 12100 1
لە شماىن عەزەةیؼدا شازاوەى (اعالن) لە ەەندێک ػوێندا وػەى (اػهاز)ی ةۆ ةەکازدێنن ،لە شماىن کوزدیؼدا ،ەەزچەندە
کۆمەڵێک وػەى وەک (ئاگادازی ،ةانگەواش ،ئاگانامە ،حاڕدان ،حاڕنامە ،پڕوپاگەندە ،داصۆیان) ەەیە ،ةەػێوەیەکی گؼتذى ،شازاوەى
ڕیکالم الی ەەموو چینودوێژەکان ةەکازدێر و ڕۆیؼذووە( .ةەەادین ئەرمەد مزەمەد.)2 12100 1
ەەزةۆیە ئێمەغ لەم دوێژینەوەیەدا ەەمان شازاوەى (ڕیکالم) ةەکازدێنین.
لێکۆڵەزان و پظپۆڕاىن ةوازى ڕاگەیاندن ،چەندین پێناطەیان ةۆ ڕیکالم کسدووە ،کە کۆى پێناطەکان لە چتۆنێذیى نسصتدان
ةە کاڵکان ،دزوطتذکسدىن کتازیگەزى لەطتەز کڕیتاز /ةەکتازەێنەزان ،ەتونەزى ةاشزگتانیکسدن و ةتاشاڕکسدن ،دەطتذەمۆکسدىن وەزگتس،
طاػکسدنەوەى ةەزەەم و ەونەزى ناطاندىن کاڵو ػر و کەض ،کسدەى پەیوەندیکسدن و وزوژاندىن ةیسۆکەیەک لەپێناو مەةەطذێکى
دیازیکساودا ،ئاگادازکسدنەوە ...کتۆدەةێذەوە .ەەزوەک کتۆمەڵەى ةتاشاڕگەزی ئەمسیکتی  American Marketing Associationپێیتوایە
ڕیکتتالم "ەۆکتتازێکى ناداکەکەط تییە ةتۆ پێؼکەػتتکسدىن ةیسێ تک ،یتاصود ػتتذومەکێک ،ی تان صصمەدگتتوشازییەک ،لەڕێتگەى الیەنێکتتى
دیتازیکساوەوە ةەزامتتەز کسێیەکتی دیتازیکساو" (ارمتد عتاد ڕاػتد ،)52 10650 1یتان ەەنتدێک دەڵتێن ڕیکتالم ئەو چتتاالکییەیە ،کە
ةەػ تێوەى نتتورساوو ةیظتتواوو ةی تناو ةە ئامتتانخى ەانتتدان ة تۆ کڕینتتى کەلوپەلێ تک ،ی تان صصمەدگتتوشازییەک ،ی تاصود ةە ئامتتانخى
دەطذەمۆکسدن و ڕاشیتوون ةە ةیسێک ،کەطێک ،دامەشزاوەیەک ،کە ڕیکالمەکەى ةۆ دەکتسێ ،ئاڕاطتذەى حەمتاوەز دەکسێتر( .ارمتد
عاد ڕاػد.)52 106501
ەاوػێوەى ئەم پێناطەیە ،طتذانذۆنیؽ  Stantonپێیتوایە ڕیکتالم ئەو چتاالکییەیە ،کە ةەػتێوەى نادتاکەکەىس لە ڕێتگەى
دەشگاکاىن ڕاگەیاندنەوە ةە پەیامێکى ئاػکساى ڕیکالمکەز ةۆ کەلوپە  ،صصمەدگوشازى و ةیسێکى دیازیکساو ئاڕاطتذە دەکسێتر( .مزمتد
فسید الێزن ،)01 106551ەەندێک لە پظپۆڕان ةە ەونەزى ناطاندن لە یەڵەمتى دەدەن ،ەەزوەک فلیتپ کتۆدلەز دەڵێتر" 1ڕیکتالم
ەونەزی ناطاندنە ،کە دێیتدا ةەزەەمهێنەزەکتان لەڕێتگەى کسێکتاز (کازمەنتد)ەکانیتانەوە ەاوکتازیی یەکتو دەکەن ةتۆ ناطتاندىن ئەو
کەلتتوپە و صصمەدگوشازییتتانەى ،کە پێؼکەػ تیدەکەن ،ەەزوەەتتا ةەکازةەزەکتتانیؽ ةە ناطتتاندىن پێداویظتتذییەکانیان و چتتۆنیەدیی
ةیسکسدنەوەیان ەاوکازییان دەکەن( ".ةؼیس عتاض العالق ،علی مزمد ڕةاةعە.)052 121121
ةەمپێیە ڕیکالم پڕۆطەیەکى پەیوەندیی ةاشزگانییە ،کە دێیدا نێسەز پەیامێک لەڕێگەى کەناڵە حیاواشەکانەوە ئاڕاطذەى وەزگس
دەکاخ ،ةەمەةەطذى وزوژاندن و کازکسدنە طەز ةیسو دەزوون و ڕەفذاز ،یتان ةەزامتتەز کەلوپەلێتک ،یتان صصمەدگتوشازییەک ،یتاصود
ةیسۆکەیەک ،کە لەةەزامتەزدا ةڕێک پازە پێؼکەػدەکسێر .ةەمەغ ڕیکالم ەەڵگسى کۆمەڵێتک دایتەمتەنتدێذى دەةێتر ،کە لە چەنتد
صاڵێکدا ئاماژەیان پێدەکەین1
 0/0تایتەتێتى ڕیکالم
ةەپێتتى ئەو پێناطتتانەى ةتتۆ چەمکتتى زێکتتالم لەالیەن پظتتپۆزان و ػتتازەشایانەوە صتتساوەدەڕوو ،چەنتتد دتتایتەدێذییەک
ەەڵدەەێنخسێر ،کە لە دودوێى چەند صاڵێکدا ئاماژەى ةۆ دەکەین1
ڕیکالم چاالکییەکی داکەکەطی نییە ،ةەوادا کەطێک نادوانێر ةەدەنها پڕۆطەکە ةەئەنخامتگەیەنێر ،وەک کسدەى
.0
فسۆػتتن ی تان ک تڕین نیتتیە ،ڕاطتتذەوصۆ فسۆػ تیاز ی تان کڕی تاز ةەدەنهتتا ئەنخامیتتتداخ ،ةەڵکتتو لەالیەن دەطتتذەو گتتسو و کۆمپانی تاوە
ئەنخامدەدزێر.
پڕۆطەکە ةەػێوەیەکی ئاػکسا ئەنخامدەدزێر.
.2
ڕیکالم پڕۆطەیەکی پەیوەندیکسدىن حەماوەزییە و لەڕێگەى کەناڵە حیاواشەکانەوە ئەنخامدەدزێر.
.5
لەةەزامتەز ةڕێک پازەدا ةاڵودەکسێذەوە.
.1
ەەمیؼە الیەنە ةاػەکاىن کەلوپە و صصمەدگتوشازی و ةیسۆکەکتان پیؼتاندەدزێر ،شۆزحتازیؽ شیتادەڕەویی لە
.2
ةاػییەکانیؼیاندا دەکسێر.
پەیامی ڕیکالم پەیامێکی دیازیکساوە.
.3
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ڕیکالم شانظر و ەونەزە ،ةە وادا ػازەشایی و ئەشمون لە دیازیکسدن و ئامادەکسدىن پەیتام و وەزگسەکتان ةەپێتی
.4
ئامانخەکان و حۆزی ئەو کەناڵە ڕاگەیاندنەى ڕیکالمەکەی دێدا ةاڵودەکسێذەوە ،ڕۆڵی کازاى لە طەزکەودنى ڕیکالمەکەدا دەةێر.
طەزچاوەو نێسەزەکەى ئاػکسایە.
.5
ئامانخەکەى ةەػێوەیەکی ئاػکسا دەصسێذەڕوو.
.6
ةۆ پێناطەکان ةڕوانە ( 1ارمد عاد زاػد ( ،)52 10650مزمد فسید الێزن ( ،)01 10655علی مزمتد ،ةاةعت ،،ةؼتیس عتتاض
العالق ( ،)052 12112نتیل الزظین النخاز (ب.خ ،)50 1مێگفى عتدالقادز ،04 12115 ،ەەڤاڵ ئەةوةەکس (.))002 12113
 6/0ڕەگەزەکاىن ڕیکالم
لەةەزئەوەى ڕیکالم پڕۆطەیەکی پەیوەندیکسدىن حەماوەزییە ،کەوادە ەەمان ڕەگەشەکاىن پڕۆطەى پەیوەنتدیکسدىن ەەیە،
کە ةسیذین لە1
 .0نێسەز 1ئەو کۆمپانیا ،دەطذەو گسو  ،یتاصود الیەنەیە ،کە صتاوەىن کەلتوپە و صصمەدگتوشازی یتان چەمتک و ةیتسۆکەو
پەیامەکەیە.
 .2پەیام 1ئەو ناوەڕۆکە ئامانخدازەیە ،کە نێسەز ةەیازمەدیی کەطانی پظپۆڕو ػتازەشا ،ةەپێتی صواطتر و ڕەفذتازی وەزگتسو
رسوػذى ئەو کەناڵەى ڕیکالمەکەى دێدا ةاڵودەکسێذەوە ،ئامادەى دەکاخ ،ةەمەةەطذى پێکاىن ئامانخەکان ةۆیە دەةێر ئەم مەزحتانە
لە پەیامدا ەەةن( 1موىس علی الؼهاب)021 121001
ڕ .ةیسۆکەیەکی نوێی حوان (ةسیقەداز ،دزەوػاوە) ةێر.
ب .ناڕاطذەوصۆ ئامانخەکە ةپێکێر.
 .دوةازەکسدنەوە ،یاصود حەصذکسدنەوەى دێدا ةێر.
خ .پەیامەکە ەێصى ڕاشیکسدىن ەەةێر.
ج .طوادیژی ەەةێر و ئامانخی نصیک و ناوەندو دوزی ەەةێر.
 .5کۆد 1ئەو ڕەمصانەن ،کە پەیامەکە ەەڵدەگسن ،کە ةتسیذییە لەو شمتانەى پەیتامەکەى پێئاڕاطتذەدەکسێر لەگەڵ ئەو وێتنەو
حوڵنەى ،کە لە ڕیکالمەکەدا ەەن.
 .1ناوەند 1ئەو کەناڵە ةیظواو و ةیناو و نورساوانەیە ،کە پەیامەکەى دێدا ةاڵودەکسێذەوە.
 .2وەزگس 1ەەمتوو ئەو گتسو و کتۆمەڵە حیتاواشانەن ،کە پەیامەکەیتان ئاڕاطتذەدەکسێر و ڕەگەشی گسنگتی ڕیکالمکتسدن و
ئامانخی گەوزە وزوژاندن و گۆڕینى ڕەفذازیانە.
 0/0جۆرەکاىن ڕیکالم
لێکۆڵەزانی ةوازی ڕاگەیاندن و پظپۆڕییەکاىن پەیوەطر ةە ڕاگەیاندن و ڕیکالمەوە ،چەندین پۆلێنى حیاواشیان ةۆ ڕیکالم
کسدووە (ةؼیس العالق ،23-2101105 ،مظطفی عتدوالقادز ،52-2115122 ،نتیل رظنی النخاز ،31-25 10663 ،مزمد فسیق الزظن،
 ،)011-65 10655کە لەم دوێژینەوەیەدا ئاماژە ةە حۆزە گؼذییەکاىن ڕیکالم دەکسێر1
یەکەم /حۆزەکاىن ڕیکالم پەیوەطر ةە پەیامی ڕیکالمەکەوە ،ەەزیەک لە ڕیکالمتى (ةاشزگتاىن ،ەۆػتیازی و ڕۆػتنتیسی،
کۆمەڵیەدی ،شانظذى و  ...داد) دەگسێذەوە.
دووەم /پەیوەطر ةە ئامتانخی ڕیکتالمەوە ،کە داةەػتدەةێر ةتۆ ەەزیەک لە (ئاگتادازکسدنەوە ،ڕێنٌلییکتسدن ،فێسکتسدن،
ڕاشیکسدن ،کێتڕکێکسدن ،ڕۆػنتیسکسدن و یاشانخکسدن /یان طودوەزگسدن).
طێیەم /ڕیکالم پەیوەطر ةە ػێوەو ئەو کەناڵەى لێیتاڵودەکسێذەوە ،داةەػدەةێر ةۆ1
نورساو 1ڕۆژنامە ،گۆڤاز ،پۆطذەز ،کذێث...،داد.
.0
ةیظواو 1ڕادیۆ ،دەلەفۆن (ئەو ڕیکالمانەى میدیادیلیکۆم دەیانکاخ)...،داد.
.2
ةیناو 1شۆزةەى کاخ کۆکساوەى دوو حۆزەکەى دسیؼە ،وەک دەلەفصیۆن ،طینەماو ػانۆ ،دەەۆڵکوخ...،داد.
.5
چوازەم /ةەپێی ئەو طنووزەى ،کە ڕیکالمەکەى دێدا ةاڵودەکسێذەوە ،ئەم حۆزانەى لێخیادەةێذەوە1
ڕیکالمى ناوصۆیی /لۆکاڵى (مزلی) 1ئەو ڕیکالمەیە ،کە لە طنووزی ناوچەیەکی دیازیکساودا ئەنخامدەدزێر.
.0
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ڕیکالمى نەدەوەیی (نیؼذٌلىن) 1طنووزی ناوچەیەک دێدەپەڕێنێر و لە ەەموو طنووزی نەدەوە ،یتاصود وڵدتدا

.2
ةاڵودەکسێتذەوە.
ڕیکالمتتى ەەزێمتتى 1ئەو ڕیکالمتتانە دەگتتسێذەوە ،کە لە طتتنووزی چەنتتد دەوڵەدێک تی دزاوط تن و نصی تک لەیەک
.5
ةاڵودەکسێنەوە.
ڕیکالمى حیهانی 1ئەو ڕیکالمانەن ،کە لە طەزداطەزی حیهاندا ةاڵودەکسێنەوە.
.1
حگە لەم داةەػکسدنانە ،دەکسێر پەیوەطر ةە وەزگسو نێسەزیؼەوە ڕیکالم داةەػتکەین ،ةەحۆزێک لە الیەىن وەزگسەوە
ةۆ (داک ،کۆ) ،یتاصود (ڕیکالمتى منتداڵن ،صوێنتدکازان ،ژنتان...،دتاد) حیتادەةێذەوە ،ەەزوەەتا پەیوەطتر ةە نێتسەزەوە ةتۆ دتاک ةە
(پصیؼک ،کەطایەدی) ،کتۆغ ةە (دامەشزاوە ،کۆمپانیتا) پۆلێنتدەکسێر ،ەەزوەەتا پەیوەطتر ةە چتۆنیەدیی پێؼکەػتکسدىن پەیتام و
ئامانخەکە ،داةەػدەةێر ةۆ ڕیکالمى ڕاطذەوصۆو ناڕاطذەوصۆ.
 4/0ئامانجەکاىن ڕیکالم
ةەػێوەیەکی گؼذى ،لە ةوازى ڕاگەیاندندا ئاماژە ةە ئامانخەکاىن ڕیکالم کساوە ،ەەزوەک1
ەاوکازیکسدىن دەشگاو کۆمپانیا وەةەزەێنەزەکان (نێسەز) ةۆ ناطاندىن ةەزەەمەکانیان.
.0
ئاػناکسدىن حەماوەز (وەزگس) ةە کاڵو ةەزەەمە نوێکان و دایتەمتەندییەکانیان.
.2
کازکسدنە طەز ەەطر و دەزووىن حەماوەز.
.5
ةەدەنگەوەەادن و ڕاشیکسدىن حەماوەز ةەکاڵو ةەزەەمەکان و صصمەدگوشازییەکانیان.
.1
شیادکسدىن صواطر و ةەزشکسدنەوەى نسش ،دەطذکەودنى یاشاند و پازە ةۆ وەةەزەێن و کەناڵەکاىن ڕاگەیاندن.
.2
ملمالنێکسدن و ڕکاةەزیی لەنێوان کۆمپانیا وەةەزەێنەکاندا.
.3
ناطاندىن کۆمپانیتاو وەةەزەێنەکتان و وػتیازکسدنەوەو فێسکتسدىن حەمتاوەز ةەزامتتەز ةە دیتازدە کتۆمەڵیەدی و
.4
ةیسۆکەکان).
ةەزحەطذەکسدىن ئاماند ةەپێى ػیکسدنەوەى شماىن ،حیاواش لە ةوازى ڕاگەیاندن دەطذنیؼاندەکسێر ،ةەحۆزێک ئامانخەکە
لە چ تۆنێذیى وێنتتاکسدن و لێکتتدانەوەى دەیتتى ڕیکتتالمەکەدا دەزدەکەوێ تر ،ةەمەغ پێویظتتذەو ةەناچتتازى ئامتتانخەکە لە چتتۆنێذیى
ةەکۆدکسدىن شانیازییەکانەوە دەطذەةەزةکسێر.
ەەز لەم ڕوانگەیەوە ،ةەپێویظر دەشانسێر ،کە وێناکسدن و لێکدانەوەی دەیی ڕیکالم پەیوەطذە ةە دزکپێکسدنی وەزگس لە
ەەڵهێنخاندىن طیٌلى وادایی یەکە فەزەەنگییەکان و کۆی چەمکی دەزةڕین ،چونکە طیٌلنذیکی دزکپێکسدن ڕۆڵی صۆی لە دێگەیؼذنى
ڕیکالمدا ەەیە.
 5/0ڕیکالم ةەپێى سیامنتیکى درکپێکردن
پێکهتتادەى طتتەزەکیى ڕیکتتالم ،ةتتسیذییە لەو شمتتانەى ،کتتازیگەزیى لەطتتەز دەزووىن وەزگتتس دزوطتتذدەکاخ ،ةەحۆزێتتک
ةیسکسدنەوەى وەزگس ةە ئاڕاطذەى مەةەطذى ڕیکالمکاز دەگۆڕێر ،ئەم گۆڕانەغ ،ةەپێى طیٌلنذیکى دزکپێکتسدن لە ئەنختامى گتۆڕینى
چەمکى وػەکە ،یان دەزةڕاوەکەوە لە مێؼکى وەزگسدا ةەدیدێر ،چونکە ةنەماى طیٌلنذیکى دزکپێکسدن ،رسوػذى پەیوەندیى نێتوان
دزوطذەى چەمکى و ئەشمونەکاىن حیهاىن دەزەوەیە ،ةەحۆزێک مسۆڤ لەڕێتى وػتیازى و ئاگتالێتوونییەوە ،کازلێتک لەگەڵ حیهتاىن
دەزەوە دەکاخ و ئەم کازلێککسدنەغ ،لە ڕێکضساوێذیى چەمکەکاندا ةەزحەطذەدەةێر.
گتتسیٌلنەى دزککتتسدىن ةتتوون ةە ةەغ  ،Embodied cognitionپڕوادتتایى چەمتتکەکە ةەەتتۆى ئەشمتتونێکى ةەزحەطتتذەوە
ڕێکدەصاخ ،ةەو وادایەى ،ةەەۆى پڕۆطەى ةوون ةە ةەػەوە ،ئەشمونە ةەزحەطذەکە ،کە ەۆکازى پڕوادایى دزوطذە چەمکییەکەیە ،ةە
دزوطذە چەمکییەکەوە دەةەطوێذەوە.
پێکهادەى پەیربدىن مسۆڤ پەیوەطذە ةە نیؼانەیەکى شانساوى دیازیکساوەوە ،ئەم شانیتازییە لەگەڵ ئەشمتونە ةەزحەطتذەکە،
کازیگەزى لەطەز پڕوادایى دزوطذە چەمکییەکە دەةێر .ةۆ پتوونە ،گەز ةتڕوانینە دەیێکتى ڕیکتالم ،کە ةتۆ کتاڵیەک دەکسێتر ،ئەوا
ةەپێى نیؼانەى شانساوو ئەشموىن ةەزحەطذە ،پڕۆطەى پەیوەندى لەنێوان دەیەکەو وەزگس ةەمخۆزە دەةێر1
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ەێڵکازی ()0
ةەپێى ەێڵکازى ەەڵهێنخساوى ژمازە ( ،)0کادێک پەیام دەگادە وەزگس ،ئەوا وەزگس دەطر ةە پڕۆطەى لێکتدانەوە دەکتاخ،
ةۆ ئەم پڕۆطەیەغ ،شانیازیى شانساو دەةێذە صاڵى چتۆنێذیى دێگەیؼتن لە پەیتامەکەو ،مێؼتکیؽ ةەەتۆى ئەشمتونە ةەزحەطتذەکەوە،
چەمکەکە لە چوازچێوەى شانیازییە شانساوەکەدا ڕێکدەصاخ.
 .0لە ةەرزترین شىێنى سلێامىن ،شىقەي  622مەتري یان  062مەترییان  022مەتري.
لە دەیى ڕیکالمى ()0دا ،شانیازیى شانساو (ةەزشدسین ػوێن ،ڕووپێوى ڕووةەزەکان) ،کە ةسدییەلە صودى پەیامەکە ،ةۆ وەزگتس
دەگوێصزێذەوە ،ئەم شانیازییە لەگەڵ چۆنێذیى کازلێککسدىن ةە ئەشمونەکاىن وەزگس ،پڕوادایى ةە چەمکە شمتانییەکە دەةەصؼتێر ،ئەم
پڕواداییەغ ،ةە ەەڵگس  Containmentناودەةسێر ،ةەمپێیە ەەڵگس ئاماژە ةەو پڕواداییە دەداخ ،کە لە ئەنخامى حۆزێکى دیازیکساو لە
پەیوەندیی فیصیکى مسۆڤ ةە کازلێکسدىن لەگەڵ حیهاىن دەزەوەیدا ةەزەەمدێر ،ةەچەػنێک ،مسۆڤ دواناى ئەشمونکسدىن ػتذەکاىن
حیهاىن دەزەوەى ەەةێر.
پەیوەطذتووىن چەمک ةە ەەڵگسەوە ،لە شانظذى شماىن دزکپێکسدندا ةە طتکێٌلى وێنەیتى  image schemaناودەةسێتر ،لە
مۆدێىل دزکپێکسدندا ،طتکێٌلى وێنەیتى چەمتک ةەەتۆى ئەشمتونە ةەزحەطتذەکانەوە لە چەمتکە پڕواداکانتدا دەنوێنێتر ،لەکادێکتدا
چەمکى یاڵث  ،Containerڕاطذەوصۆ ةسیذییە لە پێؼینەى کازلێککسدىن شانیازیى ةەزحەطذە ةە شانیازیى شانساوى دیازیکساوو طتکێٌلى
وێنەیى دزوطذەى چەمکى.
میذافۆزەکان لە شماندا ةەەۆى طکێٌلى وێنەییەوە ةەدیدێن ،ەەنتدێک لە دەیتى ڕیکالمەکتانیؽ ةە پسۆژەیەکتى میذتافۆزى
ةەزەەمدەەێنێن ،کە ەەڵگسى طکێٌلى وێنەین ةۆ مەوداى ئەةظواکذى چەمکەکان.
ئەو ةیتسۆکەیەى لە پؼتر پتڕۆژەى میذتتافۆزییەوەیە ،ةتسیذییەلە پڕوادتایى دزوطتتذە ،کە ئەشمتونە ةەزحەطتذەکە وەک یتتاڵتى
طکێٌلى وێنەیى ،دەکاخ ةە چەمکێکى کۆنکسێذى.
طتیٌلنذیکى دزکپێکتتسدن ،ةانگەػتەى ئەوە دەکتتاخ ،کە واداکتتان پەیوەطتتن ةە وػتەکانەوە ،ەەزوەک ئەو فتۆڕمەى چەنتتد
چەمکێکى لەصۆگسدووە ،ئەمەغ ةەزحەطذەى ئەوە دەکاخ ،کە چەمکە فەزەەنگییەکان لە مێؼکى یظتەکەزدا دەنهتا ةەػتەکۆمەڵێکى
ناوەکین لە کۆمەڵە چەمکێکدا ،لەکادێکتدا دزوطتذەى طتیٌلنذیکیؽ ،دەنهتا ةە وػتەکانەوە پەیوەطتر نیتیە ،ةەڵکتو ةە ەەمتوو یەکە
شمانییەکان ،یان دەزشێکى گەوزەدسى ةاوەوە وەک ةکەزدیازو نادیازەکان لە شماندا پەیوەطذە.
ةەکازەێناىن ەەز یەکەیەک لە ةەزەەمهێناىن دەیى ڕیکالمدا ،پێوانەیەکى چەمکى لە مێؼکى وەزگتسدا دزوطتذدەکاخ ،ئەو
پێوانەیەغ ،ةسیذییەلە صودى کازیگەزییەکە ،ةۆ پوونە ةەزەەمهێنتاىن دەیێکتى ڕیکتالم لەطتەز ئاطتذى پاطتیڤ ،حیتاواشە لە ئاطتذى
ئاکذیڤ.
ةەمپێیە ،شمانەوان لە ةوازى طیٌلنذیکى دزکپێکسدندا ةانگەػەى ئەوە ناکاخ ،کە شمتان پەیوەطتذە ةە چەمتکە ناوەکییەکتاىن
مێؼتتکٌلنەوە ،ةەڵکتتو ڕێ تگە ةە ف تۆڕمێکى داکالیەنتتانەى صودێذییەکتتان  subjectivismدەداخ ،ةەحۆزێ تک چەمکەکتتان لەو حیهتتانە
حیادەکەنەوە ،کە پێوەى پەیوەطن ،ئەمە لەکادێکدا مسۆڤ صاوەىن ئەو چەمکانەیە ةتۆ دێگەیؼتن لە حیهتاىن دەزەکىیتان ڕێگەیەکتى
ناچازییە ةۆ دێگەیؼن لە حیهان و نەصؼەى دزکپێکسدن و طایکۆلۆژی.
یەکێک لە ڕێظاکاىن طیٌلنذیکى دزکپێکسدن ئەوەیە ،کە دزوطذەى طیٌلنذیکى ،ةسیذییەلە رسوػذى ئینظکلۆپیدیایى ،ئەمەغ
ةەو مانایە دێر ،کە وػەکاىن شمان ةە ػێوەیەکى ڕێکوپێک دەطذەیەکى پێچساوەى وادایى نانوێنن ،ةەڵکو صاڵى دەطذپێداگەیؼذنەوەى
شۆزدسین کۆشانیازیى صەشنکساوە پەیوەطر ةە چەمکێکى دیازیکساویان ةتوازى چەمکیتیەوە .لێتسەدا ئەو پسطتیازە دزوطتذدەةێر ،ئتاصۆ
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داچەنتتتد ڕیکالمکازەکتتتان ةتتتایەش ةە چتتتۆنێذیى ئینظتتتکلۆپیدیایى دەق و وەزگتتتس دەدەن ،ةتتتۆ پتتتوونە لە دەیەکتتتاىن وەک ()5-2دا،
ئینظکلۆپیدیاکە دەةێذە صاڵى دەطذکەودنەوەى شانیازییەکان ،ةەو حۆزەى ئامانخى ڕیکالمکاز ةپێکێر.
 .6کەناڵى ڕووداو تاکە کەناڵى ةێ ڕکاةەرە.
 .0ئاسیاسێڵ کۆماندەکاتەوە.
ةۆیە ةەپێویظر دەشانسێر ئاماژە ةە طیٌلنذیکی ئینظکلۆپیدیایی ةکسێر.
لە نوطینى ئەم وەچە پازەداو ةتۆ ػتیکسدنەوەى دەیەکتاىن ڕیکتالم لەطتەز ئاطتذى طتیٌلنذیکى دزکپێکتسدن ةەػتێوەیەکى
ةنەڕەىت ،پؼذٌلن ةە طەزچاوەى ( 1Evans & Green)041-024 12113ةەطذووە.
 5/0سیامنتیکى ئینسکلۆپیدیایى
ةەػ تێوەیەکى ط تەزەکى ،رسوػتتذى ئینظتتکلۆپیدیایى لە وادتتادا ط تەزنخپێدان و گسنگی تدانە ةە دزوطتتذەى ط تیٌلنذیکى ،کە
پەیوەطر ةە دزوطذەى کۆشانیازیی چەمکییەوە ڕێکدەصسێر .ةەپێى طیٌلنذیکى ئینظکلۆپیدیایى ،واداى وػە لەطەز ةنەماى ةیتسۆکەى
مەودا  frameةنەمادەکسێر و لێکدەدزێذەوە ،ئەمەغ لەالیەن شمانەوان (چازلیع فیلمۆز ) Fillmoreەوە گەػەى پێدزا.
مەودا ،ڕوونکتتسدنەوەى دزوطتتذەى کۆشانی تازییە ی تان دەزصظتتذنى طتتکێٌلیە لە ەەز ئەشمونێکتتدا ،ةەپێ تى ئەم گتتسیٌلنەیە
کۆشانیتازیى وادتتاى وػتە لەةەػتێکیدا ،ةتتسیذییەلە کۆشانیتازیى دایتەمتەنتدێذیى مەوداى ئەو وػتەیەى پەیوەطتتذە پێتوەى ،ةتۆ پتتوونە
کسدازێکتتى وەک (دشیکتتسدن) ،مەوداکەى ةتتسیذییەلە  .0دش .2 ،ئامتتاند (دشیکتتسدن لە کەطتتێک ،یتتان ػتتوێنێک) .5 ،پێداویظتتذى ةتتۆ
دشیکسدنەکە .لەگەڵئەوەػدا لەنێوان ئەو وػانەى مەودایان وەکیەکە ،ةەڵم دەػێر ەەزیەک لە ئامانخەکەى حیاواش ةێر ،ةۆ پوونە
گەز ةڕوانینە ەەزدوو کسدازى (نوطین) و (دۆمازکسدن) ،ئەگەزچى ەەزدوو پڕۆطەى کسدەکە ،مەودایان وەکیەکە لە ةووىن نوطەزێک،
ػذێک ةۆ نوطین ،ةەڵم ەەز یەکەیان ةە دوو ئامتانخى حیتاواشە .ئەمەغ لە پتسۆژەى ةەزەەمهێنتاىن ڕیکالمتدا ،پێویظتذە ڕیکالمکتاز
ةەئاگا ةێر لە ەەڵتژازدىن ئەو کسدازانەى ،مەوداى ئامانخیان حیاواشە.
 -6ةنەماکاىن تیۆري پڕۆتۆتایپ و ڕیکالم
یەکێتک لەو دیۆزییتانەى لە طتتنووزى طتیٌلنذیکى دزکپێکسدنتتدا ةتتایەصى پێ تدزا ،دیتتۆزى پڕۆدۆدای تپ ةتتوو ،کە لە ئەنختتامى
کەموکوڕییەکاىن دیۆزى کالطیکى چەمک و پۆلکسدندا ،پێؼنیاشکسا .ئەم دیۆزە کاز لەطەز لێکدانەوە و حیاکسدنەوەى چەمکەکاىن شمان
ةەپێى صەطڵەىت پڕۆدۆدایپییان دەکاخ ،ةەحۆزێتک ئەو ئەنتدامەى ةەپێتى دایتەمتەنتدێذییەکاىن پتۆلکسدن ڕەدتدەکسێذەوە ،مەزج نیتیە
نەةێتذە ئەنتدامى پتۆىل پڕۆدۆدتایپى کەدیگتۆزییەکە ،ئەمەغ پەیوەطتتذە ةە دێگەیؼتذنى متسۆڤ لە دونیتاى شمتان و ةیتسو حیهتتان ،لەم
ڕەەەندەػەوە ەەوڵدەدەین ،دەیى ڕیکالمى کوزدى ةەپێى دایتەمتەندییەکاىن ئەم دیتۆزە ػتیتکەینەوە ،ةەڵم طتەزەدا دەةێتر ئەوە
لەیاد نەکسێر ،کە لە دیۆزى کالطیکى چەمکدا ،کاز لەطەز ئەوە دەکسێر ،کە ەەموو چەمکەکان ةە دایتەخ چەمکە فەزەەنگییەکان،
صاوەىن دزوطذەیەکى دیازیکساون ،ئەمەغ ةەو مانایە دێر ،کە ەەموو چەمکەکان ةۆ کازپێکسدنەکانیان ةە مەزحى ناچازىnecessary
و ةەػکسدوو  sufficientةەکۆددەکسێن ،ةۆ پوونە کۆدکسدىن وػەیەکى وەک (شگوزدى  )bachelorلە شمتاىن ئینگلیصیتدا ةەپێتى ئەم
دیتتۆزە ،دەةێ تر ةە گتتوێسەى مەزحتتى ناچتتازى و دەواوى ( +نێ تس - ،ەاوط تەز+ ،ەەزاغ) ةێ تر ،ئەمەغ لە چوازچێ توەى ط تیٌلنذیکى
لێکدانەوەدا ةسیذییەلە ڕێظاکاىن طیٌلنذیکى پێکهێنان (.)Lobner:2002: 132-174
ەاوکاخ لە دیۆزی کالطیکی چەمک و پۆلکسدندا ،مۆدێلی ةاوی پۆلکسدن دەةێذە ناونیؼانێک.
 0/6مۆدێلی ةاوي پۆلکردن
مۆدێىل ةاوى پۆلکسدنپؼر ةە دیۆزى کالطیکى چەمک دەةەطذێر ،کە ةۆ ئەزطذۆ دەگەڕێذەوە ،ةەەۆى کۆمەڵێک مەزحتى
ناچازى و دەواوەوە پیؼاندەدزێر ،کە پێکەوە کەدیگۆزییەک دیازیدەکەن .ةۆ پوونە ،گەز ئێمە مبانەوێر گسیٌلنەى ئەوە ةکەین ،کە
کەدیگۆزیى (ژن) ةەەتۆى طتن مەزحتى (متن ،متسۆڤ ،ػتوکسدو) دیازیتدەکسێر ،ئەوا ەەزیەک لەو طتن مەزحە ،مەزحتى ناچتازى و
دەواون ،ةەمپێیە ئەگەز یەکێک (من)( ،مسۆڤ) یتان (ػتوکسدو) نەةێتر ،ئەوا (ژن)یتؽ نیتیە ،ةەڵکتو ەەزطتن مەزحەکە پێویظتن ةتۆ
ئەندامێذیى کەدیگۆزیی (ژن).
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ئەم مۆدێلە کە ةە مۆدیىل ئەزطذۆو (لیظذى داییکساوە )check listنارساوە ،کذومتر لەگەڵ متۆدێىل نیؼتانەى دوو پەلکتى
 Binary featureپەیکاڵدەةێر ،کە ڕاطذەوصۆ لەگەڵ مەزحە ناچازى و دەواووەکاندا ڕێکدەکەوێر ،ئەمتیؽ چەنتد دایتەمتەنتدییەک
لەصۆدەگسێر (1)Lobner: 2002: 175
 .0کادیگۆزیکسدن پؼر ةە کۆمەڵێک مەزحى ناچازى و دەواو دەةەطذێر.
 .2ەەز مەزحێک دەواو ناچازییە.
 .5مەزحەکان ،مەزحى دوپەلکى (ةەڵى و نەصێس)ن.
 .1پۆلکسدنەکان طنووزێکى حیاکەزەوەى ڕوون وئاػکسایان ەەیە.
 .2ەەموو ئەندامەکاىن پۆلێک ،پێگەیەکى یەکظانیان ەەیە.
پۆلکسدن  categorizationةنەماى ةیسۆکەى شانظذی دزکپێکسدنە ،کە لەچێوەى طیٌلنذیکى دزکپێکسدندا ناطتێناوە ،یەکێتک
لە دیازدەکاىن دزکپێکسدن ،دوانتاى متسۆڤە ةتۆ ناطتینى یەکەکتان وەک ئەنتدامێک لە گسوپێتک.لەڕوانتگەى ئەم پێؼتینەیەوە ،دیتۆزی
پسۆدۆدایپ دەصسێذە ڕوو.
 6/6پڕۆتۆتایپ
ئەم دیۆزە لەالیەن دەزوونناىس ئەمسیکى ،ئیلیتنەز ڕۆچ  Eleanor Roschلە ناوەڕاطتذى  0641لە ڕێتگەى لێکتۆڵینەوەیەک
دەزةازەى دزوطذەى ناوەوەى کەدیگۆزى ،ةانگەػەى ةتۆکسا .ةەپێتى ةنەماکتاىن شانظتذى شمتاىن دەزووىن ،دیتۆزى پڕۆدۆدایتپ ،ةە دوو
ئاڕاطذەى طەزەکی دەةصوێنێر ،لەالیەکەوە ةنەماو پێؼنیاشەکاىن ڕۆچ ةەەۆى طتایکۆفەزەەنگی ػتێواشةەندییەوە Formal psycho-
 – lexicalگؼتتذگیسدسن و ةە پڕۆط تەکسدىن شانی تازیى طتتایکۆلۆژى -کوزدتتدەکسێنەوە ،کە ەەوڵ ة تۆ دانتتاىن مۆدێلەکتتاىن ػ تێواشةەندى
دەزةازەى یادگەى چەمکیى مسۆڤ و کسدەکاىن و طنووزى شیسەکیى دەطذکسد دەداخ .لەالیەکى دسەوە ،دیۆزى پڕۆدۆدایپ ةەػێوەیەکى
حێگیسو ەاوطەنگ لەطەزەداى طاڵىن ()0651وەو لە شانظذى شماندا گەػەیکسد ،ەاوکتاخ ژمتازەیەک لەو لێکتۆڵینەوە پڕاکذیکییتانەى
دەزةازەى دیۆزى پڕۆدۆدایپ ئەنخامدزاو مەوداى دزکپێکسدنەکەى پێؼکەػکسا ،ڕۆڵێکى گەوزەیان لە گەػەطەندىن ئەم دیۆزەدا ةینتى
(دیسیک حیسازدع.)210512401
ةەپێتتى گەػتتەکسدىن پێؼتتینەى طتتیٌلنذیکیى شمتتان ،دەػتتێر دیتتۆزى پڕۆدۆدایتتپ ةەپتتێچەوانەى متتۆدێىل پێکهتتادنەوە
 componential modelلەنێو ڕێصماىن گواطذنەوەدا ،ناطینێکى طەزەدایى ةێر ةتۆ ػتیکسدنەوەى طتیٌلنذیک ،ئەمەغ ةەػتێوەیەکى
پوونەیى پەیوەطتذە ةە ػتیکسدنەوەى کتادصو فتودەز 0635ةتۆ وػتەى (شگتوزدى  ،)Bachelorکە ةەزگسییەکتى شوودتس ةتوو لە دیتۆزى
پڕۆدۆدایپ ،دوادسیؽ فیلمۆز  0642ئەمەى ةە دیۆزى لیظذى داییکساوە checklist theoryلە وادادا ناوةسد.
دیۆزى پڕۆدۆدایپ وەک کازدانەوەیەکى نەیاز ةە ڕێتاشى نیؼانەى وادایی دەزکەوخ ،یەکێک لە صەطڵەدە الوەکییەکاىن ئەم
کازدانەوەیە ئەوە ةوو ،کە دیۆزى پڕۆدۆدایپ ڕەصنەى لەػیکسدنەوەکاىن طیٌلنذیکى پێکهادەیى گسخ .لێتسەدا دوو صتاڵى گسنتگ دێتینتی
دەکسێر1
یەکەم /ناطتتاندىن نیؼتتانە واداییەکتتان ةەػتتێوەیەکى کالطتتیکى وەک پێودانتتگ پێؼتتنیاشدەکسێر ،ەەزوەک لیظتتذێک لە
وەطفکسدن ةۆ ناطینى چەمکەکتان ،ةەحۆزێتک کە ئەم وەطتفانە ةتۆ ەەز ةاةەدێتک ناچتازین ،ەەزوەەتا پتێکەوە ةەىش ئەو طتنووز
ةۆدانانە دەکەن ،کە چەمکن ةۆ ەەموو ئەواىن دس .ةەپتێچەوانەوە ،دیتۆزى پڕۆدۆدایتپ ةانگەػتەى ئەوە دەکتاخ ،کە ةتۆ ڕێککەودتن و
ناطاندىن چەمکەکان لەةسى لیظذێک لە نیؼانەى دیازیکساوى وادایىپێویظذٌلن ةە چەپکێک نیؼانەى ەەمەحۆز ەەیە.
دووەم /دیتتۆزى پڕۆدۆدای تپ پؼتتذگیسیى ئەو ةی تسە ناکتتاخ ،کە دزوطتتذەى ط تیٌلنذیکى لە شمتتانە رسوػتتذییەکاندا دزوطتتذەى
طەزةەصۆو لە دەوزوةەز داةڕاوةن ،ئەمەغ ةەو مانایە دێر ،کە شمان ةەپێتى دیتۆزى پڕۆدۆدایتپ ناواةەطتذە نیتیە و پؼتر ةە دونیتاى
دەزەوەى ص تۆى دەةەطتتذێر ،پێویظتتذە شمتتان لە صتتودى شمتتانەکە صۆی تدا لێیتک تۆڵسێذەوە ،ةەداةڕاوی تى دوانتتا دزکپێکساوەکتتاىن دتتسى
شمانەکان(.)Geeraerts D. :2002: 144
ةۆ پوونە ئەگەز ةەپێى دیۆزى کالطیکی چەمک ،وػەیەکى وەک (ژن) ەەڵگسى صەطڵەىت ناچازى و دەواوى (+مسۆڤ+ ،
من+ ،ەەزاغ ) ةێر ،ئەوا ةەپێى دیۆزى پڕۆدۆدایپ واةەطذە ةە دونیاى کۆمەڵیەىت و کەلذووزى کۆمەڵگاى کوزدییەوەیە.
ةەػێوەیەکى دایتەخ دیازدەى وادایى لە شمانە رسوػذییەکاندا ناکسێر ةەةن کۆشانیازیى ئینظکلۆپیدیایى لێیتکۆڵسێذەوە .ةۆیە
دیۆزى پڕۆدۆدایپ ،وادا لە شۆزةەى وػەکاندا ،وەک کۆمەڵێکى دەواو لە نیؼانەى وادایى پەطندەکسێر ،نەک دەنها وەک نیؼتانەیەکى
ناچازى و دەواو ،ڤیذگنؼذاین دەزةازەى صێصانە لەیەکچووەکان پێؼنیاشى ئەوەى کسدووە ،کە ەەمتوو ئەنتدامەکان لە کەدیگۆزییەکتدا
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پێکەوەچناون ،ةەڵم ەەمویان ةەػدازى لە ەەموو صەطتڵەدەکاىن ناطتاندىن کەدیگتۆزییەکەدا نتاکەن ،ةە وادتا مەزج نیتیە ەەمتوو
ئەندامێکى کەدیگۆزییەکە ،صاوەىن ەەموو صەطڵەدەکاىن کەدیگتۆزییەکە ةتن ( )،Verkuyl ،Zhang F. :2011 :47 Stephen L.:1996
.))H.: 1998
ةەپێى دیۆزى پڕۆدۆدایپ ،کەدیگۆزییەکان صاوەىن طنووزێکى دەواو حیاکەزەوە نین ،ةتۆ پتوونە دەػتێر ئەنتدامێکى نتوێ
شیادةکتتاخ ،یتتان ەەنتتدێک لە ئەنتتدامەکان ةاػتتو لەواىن دتتس کەدیگتتۆزییەک ةنوێننیتتان ئەمتتانە دەچتتنەوە طتتەز ةەىش طتتەزەکیى
کەدیگۆزییەکە و ەەندێکى دس لە ئەندامەکان کۆپییەکى ةاىش کەدیگۆزییەکە نین ،یان ئەمانە طەز ةە ڕووةەزێکى پەزاوێصین ،ةۆ پوونە
(صۆػضوێن ) Robinةە ةەزاوزد ةە (ةەدسیق) ةاػوین پڕۆدۆدایپی کەدیگۆزیى ةاڵندەیە.
ةەپێى لێکۆڵینەوەکاىن ڕۆچ  ،0645ةەکازەێنەزى ەەز شمانێک ،ةۆ ەەموو چەمکەکتاىن ،ەەڵگتسى یتادگەى پڕۆدۆدتایپییەکى
ئاوەشییە ،ەەموو ئەم پڕۆدۆدایپانە پؼر ةە ئەشمونەکاىن مسۆڤ و ئەو کلذوزەى دێیدا دەژى دەةەطذێر ،کادێک متسۆڤ ػتذێکى نتوێ
دەةینێتتر ،ئەوا ةەەتتۆى پڕۆدۆدتتایپى ئتتاوەشییەوە ڕووةەڕووى دەةێتتذەوە ،ةەوەى ئایتتا ػتتذە نتتوێیەکە ةەػتتدازیى دایتەمتەنتتدێذیى
پڕۆدۆدایپییەکە دەکاخ ،ەەزوەەا دەةێذە ئەندامێکى کەدیگۆزییەکەیان نا؟ لەم ڕوانگەیەوە وػتەی مەةەطتذداز لە دەیێکتى ڕیکالمتدا
حیاواش لە کڕۆکەواداکەى ةەکازدەەێنێر ،وەزگس چۆن دەدوانێر لە کەدیگۆزییەکى صواشزاودا ەەڵیتهێنخێر.
ةەیسا مامى هاوڵتییان.
.0
لە دەیى ڕیکالمتى ()0دا ،کەڵتک لە چەمکتى (متام) وەک دڵظتوشێک وەزگیتساوەو ،ئەم صەطتڵەدەغ دەةێتذە پڕۆدۆدتایپى
وػەکە ،نەک کڕۆکەواداکەى ،کە (ةساى ةاوک)ە ،ةە مەةەطذى طەزنخڕاکێؼاىن صەڵک ةەکازەێناوە ،ةەوادا پڕۆدۆدتایپى دڵظتۆشى ،کە
طەز ةە کەدیگۆزییەکى دسە ،دەةێذە صاڵى پەیوەندیى نێوان صاوەن ڕیکالم و وەزگس.
(طتتتێدالکۆڤا  )Sedláková 2004ةتتتۆ لێکتتتدانەوەى دەزةتتتڕزاوە ەاوواداکتتتان ،ةنەمتتتاى چەمکتتتى ةەکازەێنتتتاوە ،ةنەمتتتا
چەمکییەکانیؽ ةەەتۆى شۆزیتنەى صەطتڵەدە پڕۆدۆدایپییەکتاىن چەمکتى کەدیگتۆزییەک دایتەمتەنتد دەةتن .ةتۆ ئەمەغ شۆزةەى حتاز
پڕۆدۆدایپى طیٌلنذیکى ةەکازەێناوە.
طەزەدا ڕۆچ لێکۆڵینەوەیەکى دەزةازەى ڕەنگەکان ئەنخامدا ،ئەوەى دێتینیکسا ،ئەوە ةوو ،کە ةە کەدیگتۆزیکسدىن ڕەنگەکتان
لەگەڵ مۆدێىل مەزحى ناچازى و دەواو پڕاوپڕناةێر ،ةۆ پتوونە ڕووىن و دەڵضتى و کتاڵى و دتۆصیى ڕەنگەکتان ةەپێتى نیؼتانەى دوو
پەلکى پۆلناکسێر ،چونکە ەاوطێیەدیى نێوان ڕەنگەکان و ئەو لێکچوونە ڕێژەییەى لەنێوان ڕەنگەکاندا ەەیە وەەادەکاخ ،پتۆلکسدىن
ةەپێى مۆدێىل مەزحى ناچازى و دەواو ،دوچازى ڕەصنە ةتێذەوە ،ةۆیە لەةسى ئەوە ةۆ چازەطەزکسدىن کێؼەکە ،ةیس لە مۆدێلێکى وەک
پڕۆدۆدایپ کسایەوە.
متتۆدێىل پڕۆدۆدایتتپ ،ةەەتتۆى ەەزدوو شانظتتذى شمتتان و طتتایکۆلۆژى ،طتتنووزى لێکۆڵینەوەکتتان لە ڕووةەزى دیتتازدە
لێکچووەکاندا دیازیدەکاخ ،ةەحۆزێک ەەزدوو ةوازەکە دەةنە ةنەما ةۆ شۆزةەى کەدیگۆزییە حیاواشەکان ،ةۆ پوونە دەکسێر ةاػوین
پڕۆدۆدایپ ةەػێوەیەکى ئەشموىن حێگیسةکسێر ،ئەو شانیازییەى دەزةازەى پڕۆدۆدایپەکە یەکەمخاز ةە مێؼکدا دێر ،دەةێتذە ةاػتوین
پوونەى ئەندامى کەدیگۆزییەکە ،کە ةسیذییە لە پڕۆدۆدایپی کەدیگۆزییەکە.
ةەمپێیە پڕۆدۆدایپەکان ةەەۆى ڕێژەى لێکچوون و طنووزێکى ناڕوون لەنێو ئەندامەکاندا داییتدەکسێنەوە ،ةەمەغ ناکسێتر
پؼتتر ةە نیؼتتانەى وادتتایى ەەمیؼ تەیى ةتەطتتوێر ،چتتونکە شۆزةەى کەدیگۆزییەکتتان (دزوطتتذەى پتتلەداز)ی تان ەەیە ،کە لە ک تۆپییە
پڕۆدۆدایپییەکان پێکهادون و لە ةاػوین کەدیگۆزیدا دەنوێنێن ،کۆپییەکاىن دیکە ،مەودایەکى ةچووکویتان دەةێتر ،لەگەڵئەوەػتدا
ەێؼذا کۆپییەکى ةاػن ،ئەوانەغ کە مەوداکەیتان لەوان ةچتووکون ،ەەز ئەنتدامى کەدیگتۆزییەکەن ،ةەڵم پێگەیەکتى پەڕاوێصییتان
دەةێر .ةۆپوونە لە لێکۆڵینەوەکەى ڕۆچدا دەزةازەى ةاڵندە ،کە ةەەێڵى صولگەیى پیؼتاندزاوە ،لە ةاػتوین پتوونەوە ،کە چەیتى
صولگەکە داگیسدەکاخ و ةسیذییە لە ةاڵندەى (صۆػضوێن  )Robinدەطذپێدەکاخ ،پاػان پلەةەپتلە ةەپێتى گسنگییتان ەەز ئەنتدامەو لە
ەێڵى صولگەکەدا دادەنێر ،ةەحۆزێک دواى ئەو کتۆدس ،پاػتان کەنتازى ،کونەپەپتو ،دتوىت ،دتا دۆکتان و متساوى ،ەەدتا لە ناوەنتدى
صولگەکەوە دوزةکەوێذەوە ،ةاػییەکەى کەمدەةێذەوە ،ةەحۆزێک (کونەپەپو ،دوىت) لە کەمتاػەکانن ،لەکادێکدا (ةەدسیق و وػومل)
کە دەکەونە کۆدتتایى صتتولگەکەوە ،لە پلەدازیتدا نتتصموینن ،کە ةە پەڕاوێصەکتتان نتتاودەةسێن ،دۆشی تنەوەى ئەم پلەةەنتتدییە ،پؼتتر ةە
وەڵمدانەوەى پسطیازى (ئایا  xلە حۆزى ) yە؟ دەةەطذێر ،ةەحۆزێک ئەوەى طەزەدا ةیسی لێدەکەینەوە پتوونە پڕۆدۆدتایپییەکەیەو،
ئەوەغ کە دێیدا وێناى نتاکەین ،یەدەػەى ەتادنى ئەواىن دیتکەغ دەکتاخ ،ةەمەغ پڕۆدۆدایتپ ڕۆڵێکتى گسنتگ دەةینێتر لەوەى ةە
(ئەنخامى گسیٌلنەیى  )Default reasoningناودەةسێتر .ةتۆ پتوونە کادێتک یەکێتک ةە ەتاوڕێکەى دەڵێتر" 1طتەیسکە چەنتد حتوان
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ئەفڕێر!!" ئایا ەاوڕێکەى ةەز لەوەى طەیسى ةکاخ چى ةە ةیسیدا دێر ،کۆدس ،چۆلەکە ،ڕیؼۆڵە؟ یان کە ةە یەکێتک دەڵێتى (طتەیازە
لێدەصوڕم) ،پێذوایە ئەو طەیازەیە چییە؟ ،لۆزى ،گەڵةە ،دساکذۆز ،دەکىس...داد ،ئا لێسەدا ڕێگە ةە ةەکازەێناىن گؼذیى شازاوەکتان ةتۆ
راڵەدە پڕۆدۆدایپییەکان نادزێر ،ةەڵکو ئەوەى گسنگە دەةێذە ئەندامى پڕۆدۆدایپى کەدیگۆزییەکە.
ةەمپێتیە ەەزدوو دیتتۆزى کالطتیکى چەمتک و پڕۆدۆدایتپ لەوەدا لەیەکتتدەچن ،کە لە ەەزدووکیانتدا وەزگسدنتتى چەمکێتک
ةەەۆى کۆکسدنەوەى فیچەزەکانەوە دەةێر .ەەزوەەا لە ەەزدووکیاندا شۆزحاز گسیٌلنەى فیچەزێک دەکسێتر ،کە لەگەڵ صەطتڵەدە
ەەطذپێکساوەکەدا دەگونخێر.
حیتاواشیى طتەزەکى ئەوەیە ،کە دیتتۆزى پڕۆدۆدایتپ ةە چەپکێتک نیؼتتانەى وادتتایى چەمکێ تک صەطتڵەدێکى لێکتتدەزەوەیى
ئەژمتتازکساوى دەزکەودە دەزدەةڕێتر ،وادە ئەو صەط تڵەدە پتتوونەیى دەةێ تر .ەەزوەەتتا دیتتۆزى پڕۆدۆدۆدای تپ میکتتانیصمى وەزگسدنتتى
کسدەیەکى لێکدەزەوەیى ئەژمازکساو ةەزحەطذەدەکاخ .ةۆ پوونە ئەگەز صەطڵەدێکى وەک (+من) لە (ژن)دا ةەپێى دیتۆزى کالطتیکى،
صەطڵەدێکى مەزحى و یەکالکەزەوەیى واداى وػەى (ژن) ةێر ،ئەوا ئەو صەطڵەدە ةەپێى دیۆزى پڕۆدۆدایتپ صەطتڵەدێکى پڕۆدۆدتایپى
لێکدەزەوەیى دەةێر ،))Taylor: 2009Taylor: 2008 :41-42 ،یان ئەگەز ةەپتن دیتۆزى کالطتیکى ،ڕەنگتى طووزطتەز ةە کەدیگتۆزیى
ڕەنتتگ ةێتتر ،ئەوا ةەپێتتى دیتتۆزى پڕۆدۆدایتتپ ئەم ڕەنتتگە وەک ئەنتتدامێکى پڕۆدۆدتتایپى ،دەةێتتذە میکتتانیصمێکى لێکتتدەزەوەیى ةتتۆ
ةەزحەطذەکسدىن ڕەنگە کتاڵ و دۆصەکتاىن طتەز ةە ةەػتەکەدیگۆزیى ڕەنگتى طتووز ،کە لەنتاو کەدیگتۆزیى ڕەنگتدا وەک ئەنتدامێکى
طەزەکیى پڕۆدۆدایپى ئەژمازدەکسێر.
دیۆزى پڕۆدۆدایپ حیاواشیى وادا لەطەز ئاطتذى حیهتان دەزدەصتاخ ،کە ئەم حیتاواشییەغ ةەػتێکى ةتۆ صتودى حیهتان و
ةەػێکى دسیشت ةتۆ پێداویظتذییە کۆمەڵیەدییەکتاىن یظتەکەز دەگەزێتذەوە ،ئەم دیتۆزە ئەوە دەطتەملێنێر ،کە نیؼتانە واداییەکتان
ةەػێوەیەکى لەصۆوەیى ناصسێنە دەکیەک ،ةەڵکو وزدو ئاڵۆش نیؼانەکان کۆدەکتادەوە ،ةۆپتوونە ػتذێک کە پەڕى ەەةێتر ،لەوانەیە
دوو یاچیش ەەةێر ،دوو ةاڵى ەەةێر ةۆ فڕین ،ەێلکە داةنێتر ،دەنوکیشت ەەةێتر .ئەم ةیتسۆکەى پڕۆدۆدتایپە لە حیتاکسدنەوەى
چەمکەکاندا ،یازمەدیى مسۆڤ دەداخ لە ناطینەوەى رەییقەىت حیهاندا .ةەوادایەکی دس نیؼانە ئاماژە پێکساوەکان گسیٌلنەیی صساونەدە
ڕوو ،کە ئەمەغ حۆزێک لە ناڕوونی طنووز دەصادەڕوو .ةڕوانە)Hudson (1996: 85-89 1
 )0 -6/6ناڕوونیى سنىور
یەکێک لە صەطڵەدەکاىن پڕۆدۆدایپ ،کە ةە داییکسدنەوە طەملێناوە ،ةووىن طنووزێکى نادیازە لەنێتوان کەدیگۆزییەکانتدا،
ەەزوەک ولییەم الةۆڤ  William Laboveوێنەى چەند ػذێکى لێکچتووى دانتاو داواى لە صوێنتدکازەکاىن کتسد ،کە نتاوى ەەزیەک
لەوانەى لە وێنەى ()0دا دیازە ،دیازیتکاخ1

پڕۆدۆدایپى حیاکسدنەوەى کەزەطذەکان
وێنەى ()0
ئەوەى دێتینیدەکسێر لە ػێوەى ػذەکاندا ،کە دەػتێر کتو  ،دەفتس ،یتان دۆلتکە ةێتر ،ةەوەى کە ەەنتدێکیان ةەزشن و
دەطکیان ەەیە ،ەەندێکیان نصمن و دەطکیان ەەیە ،ەەندێکیان ةەزشن و ةێدەطکن ،ەەندێکیان نصمن و ةێدەطکن.
ئەوانەى نصم و ةێدەطکن ،وەک دەفس ،ئەوانەى ةەزشو ةێدەطکن وەک گوڵدان و ئەوانەغ نصم و دەطکدازن وەک کتو
و ئەوانەغ ةەزشو دەطکدازن وەک دۆلکە دیازیکسان .ئەوەى لە داییکسدنەوەکەدا دیازیکسا ئەوە ةوو ،کە کوپە پڕۆدۆدایپییەکان نصمن،
وادە ةەزشییەکانیان لە پانیدا وەکیەکن ،دەطکیان ەەیەو ةۆ صوازدنەوەى ػلەمەنییە گەزمەکاىن وەک یاوەو نیظکافە ةەکازدەەێنێن،
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لە کادێکدا دۆلکەکان ةەزشییان شیادسەو دەطکدازن ،ەەزچى لولەکى ةێدەطکیؼە ،وەک گوڵدان ةەکازدەەێنێر .ئەم حیتاکسدنەوەیە
ئەو پسطیازەى ةە دواى صۆیدا ەێنا ،کە ئایا ئەگەز مەزحى کو دەطکدازى ةێر و مەزحەکە فەزامۆغ ةکەیتن ،ئیتدى ناکسێتر وەک
کو ةەکازةهێنێر ،یان ئەگەز لە ةەزشیى دۆلکە کەمکسایەوە ،ئیدى دۆلکە نییە ،یاصود ئەگەز لولەک دەطکى ةۆ کتسا ،ئیتدى نتاةێذە
گوڵدان؟ وادە ئەگەز ئاڵوگۆڕ ةە نیؼانە واداییەکاىن ػتذەکان کتسا ،ئیتدى ئەنتدامێذیى کەدیگتۆزییەکە دەگۆڕێتر؟ لەکادێکتدا دەػتێر
دەفسێکى صوازدن یوڵییەکەى شۆز ةێذیان کوپێک ةێدەطک ةێذیان گوڵدانێک دەطکى ەەةێر .ئالێسەدا طنووزى حیاکەزەوەو پۆلکسدىن
ػذەکان کەمتایەصدەةێر و طنووزێکى ناڕوون fuzzy Boundariesلەنێوان ئەندامەکاىن کەدیگۆزییەکەدا دزوطذدەةێر.
ەەڵتتتتەخ لەطتتتەز ئەم دتتتاییکسدنەوەیەى الةتتتۆڤ ،شانتتتاى ئەنسۆپۆلۆحیظتتتر والیتتتر کتتتامپذۆن ،Willett Kempton
لێکۆڵینەوەیەکى دەزةازەى کەدیگۆزى دەفسى طیسامیکى لە الدآ حیاواشەکاىن مەکظتیکى ئیظتپانیا ئەنخامتدا ،کە ةە ەەمتان ئەنختامى
الةۆڤ لە ناڕوونیى طنووزەکاىن ئەو دەفسانە لە حیتاکسدنەوەى پڕۆدۆدایپەکەیتدا گەیؼتر ،ةەمەغ یەکێتک لە صەطتڵەدەکاىن دیتۆزى
پڕۆدۆدایپ ،ةسیذییە لە ةووىن طنووزێکى ناڕوون لەنێوان کەدیگۆزییەکاندا (.)Lobner:2002: 177
دیظان ئەو پسطیازەغ طەزەەڵدەداخ ،ئاصۆ ئەو وػانەى لە پۆلکسدىن کەدیگۆزییەکانیاندا ەەڵگسى طتنووزێکى نتاڕوونن،
دەةنەەتۆى لێڵیتى وادتتایى ،یتاصود مەوداى شمتتان لە دەوڵەمەنتتدکسدىن چەمکتتدا فتتساوانو دەکەن؟ ئای تا ڕیکالمکتتاز لە پؼذتەطتتن ةە
ةەکازەێناىن ئەو وػانەى لە حیاکسدنەوەى کەدیگۆزییەکانیاندا ەەڵگسى طنووزى ناڕوونن ،گسفذى پەیوەندی لەنێوان دەیەکەو وەزگسدا
دزوطذناکەن؟ ەەوڵدەدەین وەڵمدانەوەى ەەزدوو پسطتیازەکە لە ڕێتگەى ػتیکسدنەوەى پڕۆدۆدتایپى وػتە ةەکازەێناوەکتاىن دەیتى
ڕیکالمەوە ةێر.
 .١ةرنجى مەحمىد دەرەجە یەکە ،تێرتێر ةخۆو ڕێجیم مەکە.
وػتەى طتەزنخڕاکێؽ لەنێتو دەیتتى ڕیکتالمەکەدا ةتتسیذییەلە (ڕێختیم) ،کە لەم دتتوێژینەوەیەدا ةە لتودکە ناویتدەنێین ،کە
کازیگەزیى دەزووىن لەطەز وەزگس دزوطذدەکاخ ،چونکە ئەم وػەیە کۆمەڵێک چەمک لەصۆدەگسێتر ،کە ەەز چەمکێتک طتەز ةە
کەدیگۆزییەکى دیازیکساو دەةێر .چەمکەکاىن ةسیذین لە (حوانیى لەػوالز ،دەندزوطتذى ،وەزشىش ،طتەزدەمى) ،ةتۆ پتوونە (ڕێکیتى
لەػوالز) ةەػەپۆلێکە لە (حوانیى لەػوالز) و ئەمیؽ طەز ةەکەدیگۆزیى (ػێوە)یە ،ەەزوەک (ڕێک ،صڕ ،ةەزش ،چوازػانە ،ناڕێک،
پ تڕ ،یەڵەو ،الواش)،ی تان (دەندزوطتتذى)یە ،ئەم تیؽ ةۆص تۆى ةتتسیذییە لە کەدیگ تۆزییەک ،کە ئەنتتدامەکاىن وەک (نەص تۆىش ،الواشى،
پیظتوون ،گەندەڵى ،لەػظاػى ،ژیسێذى ،دەزووىن..داد) دەگسێذەوە .ةەمپێیە وػتەى (ڕێختیم) ةەەتۆى فسەچەمکتى و طتایکۆلۆژى و
دێگەیؼذنى داکەوە ەەڵگسى طتنووزێکى نتاڕوون دەةێتر ،ئەم طتنووزە نتاڕوونە دەةێتذە ەتۆى دەطتذەمۆکسدىن وەزگتس ،ئەمەغ ئەو
حادوەیە ،کە وػە لە مسۆڤى دەکاخ.
ةەگؼذى ئەو وػانەى ڕاطذەوصۆ ةێگسفر دەةتنە ئەنتدامى پڕۆدۆدتایپى کەدیگتۆزییەک ،ةەةەزاوزد ةەو وػتانەى طتنووزێکى
ناڕوونیان ەەیە لە حیاکسدنەوەى کەدیگۆزییەکانیاندا ،کەمو ەێصى ڕاکێؼاىن وەزگسیان دەةێر ،ئەمەغ گسیٌلنەى ئەوەمان دەدادتن،
ةەزەەمهێناىن دەیى ڕیکالم ةەو وػانەى ەەڵگسى طتنووزى نتاڕوونن ،ئەگەزى شیتادسى طتودو یتاشانخی کەزەطتذە ڕیکالمکتساوەکەى
لێدەکەوێذەوە ،ەەزوەک ةەکازەێناىن (چاوى طلێٌلىن لەةەزامتەز ئامێسى کوزطیى کوزطتییەکەى چتاڤى النتد)یتان (متامى ەاوڵدیتان
لەةەزامتەز صەمضۆزیى صەڵک)یان (گوندى ئەڵٌلىن لەةەزامتتەز پڕۆژەیەکتى نیؼتذەحێتوون لە ػتازى طتلێٌلىن)یتان (پیتاوى دیتازى
ةەزامتەز ةە صصمەدگوشازییەکاىن کۆڕەک دلیکۆم).
 .6من سێ خانىم کڕیىە ةۆ مناڵەکانم ،چىنکە ژیان لەوێ دەستپێدەکات .پڕۆژەي گەنجان ستى
لە دەیى ()2دا وػەى (دەطذپێکسدن) لتودکەى دەیەکەیە ،کە ەەڵگتسى چەمکتى (طتەزەدایە) و وەک نتاوێکیؽ ئەنتدامێکە
لەنێو کەدیگۆزیى (کاخ)داو کسدازیؽ طتەز ةە کەدیگتۆزیى (گتۆڕان)ە .کتاخ ةەػتەپۆلێکە لە ػتا-کەدیگتۆزیى (گتۆڕان) ،چتونکە کتاخ
ەەڵگسى صەطڵەىت گۆڕانە ،ةەمەغ وەک ناوو کسداز طەز ةە دوو کەدیگۆزییەو یەکێکیؼیان دەةێذە ةەػەپۆىل کەدیگۆزییەکیان .ةەوادا
چەمکەکان لە فۆڕمى (دەطذپێکسدن)دا دەواوکەزى یەکون.
(دەطذپێکسدن) لە دەیى ()2دا ڕاطذەوصۆ واداى (طەزەدا) دەگەیەنێر ،ةەمەغ دەنها کازیگەزییەکى عەیاڵىن ةەطەزەدایەکى
ڕۆدینى ژیان لە ػوێنێکى ػیاودا لەطتەز وەزگتس دزوطتذدەکاخ ،ئەم حتۆزە کتازیگەزییە ڕاطتذەوصۆیەغ لەالیەن وەزگتسەوە لەةتسى
کازیگەزییەکى دەزوونیى ئەزێنى ،ئەگەزى گوماىن لێدەکەوێذەوە.
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 .0ئـێمە دەةـێ هەمىمــان ،ئامــادەیکەین سـ رەو خـىان ،سـ رەو خــىاىن ڕازاوە ،دەي ةاڵوةتــنەوە ةەو نــاوە ،دەي
ڕایکێشە ةیهێنە ،ةەسە ئیرت خاوێنە ،دە ئیـرت تـۆش وازةێـنە ،دەي هەسـتە خـۆت مەنـىێنە ،دەي کـىڕینە ڕایکێشـن ،دەةـێ
زەحمەت ةکێشن ،ئەم ةرنجەي ئەیهێنن ،وریا ةـن و مەیڕێـژن .دڵنیـام ةەدڵـى ئەةـێ ،تەنهـا ةرنجـى مەحمـىد شـایەىن ئەم
خىانەیە.
دەیى ڕیکالمى ( )5ةەپێى طینازیۆیەکى ڤیدیۆیى داڕێتژزاوە ،ئامتانخى ڕیکتالمەکەغ لە دێتڕى کۆدایتدایە ،لتودکەى دەیتى
ڕیکالمەکە لە دێڕى ئامانخى ڕیکالمەکەدا ةسیذییەلە (صوان) ،ةەکازەێناىن وػەى (صوان) لەو ڕطتذەیەدا ،ەەڵگتسى طتفسەیەو صتۆىش
طەز ةەکەدیگتۆزیى (صتوازدن)ە ،وادە (صتوان) ەەڵگتسى چەمکتى فەزەەنگیتیەو صتاوەىن طتنووزێکى ڕوونە ،ةەحۆزێتک نتاةێذەەۆى
ةەزحەطذەکسدىن ئایدیایەکى طەزنخڕاکیؽ و صەیاڵئامێص الى وەزگس ،لەکادێکدا ڕیکالمى دەیى ( ،)0کە ەەز ةتۆ (ةسنختى مەرمتود)ە،
ةەەۆى ةەکازەێناىن ئەندامێکى ناڕووىن صاوەن فسەچەمک ،کازیگەزییەکى ئەزێنى لەطەز گوێگس دزوطذدەکاخ.
کەوادە دیۆزى پڕۆدۆدایپ حەصتر لە ەەڵهێنختانێکى ناڕوونتدەکادەوەو لەگەڵ دیتۆزى دەطتذە-نتاڕوون Fuzzy-set theory
یەکدەگسنەوەو ەاوةەػدەةن( ،)Kamp& Partee:1995: 145-148ئەمەغ لە ڕاطذیدا کەڵکێکى دسى ەەیە ،کە لە ئەزکى چەمکەکانتدا
دیازیتدەکسێر ،ةەوەى (چەمکتتى نتتاڕوون) ڕێتگە ةە صەڵتک دەداخ ةەػتێوەیەکى ةەزفتتساوان ةی تس لە شانیازییەکتتاىن پتتوونەو کتۆپی/
لەةەزگیساوەکاىن طەزو کەدیگۆزییەکان ةکەنەوە ،ەەزوەک لە ػیکسدنەوەى دەیى ()5 ،2 ،0دا وەک ةەزاوزدکازیى کازیگەزیى لەطەز
الیەىن دەزووىن و دونیاةینیى وەزگس صسایەڕوو.
لەگەڵ ئەوەى ةەکۆدکسدىن شانیازییەکان ةەةآ لەةسیدانساوەکانیان ناکسێر ،کادێک مسۆڤ شانیازییەکتان پڕۆطێظتدەکاخ ،لەو
پڕۆطێظتتکسدنەدا ەەنتتدێک ەاووادتتاو ەەنتتدێک فسەوادتتاو میذتتافۆزو ةەکازەێنتتانە پڕاگٌلدیکییەکانی تان دەکەونە ژێ تس ک تۆنوۆڵى ئەو
پسۆطێظتتتکسدنەوە ،ةەمەغ متتتسۆڤ لەکتتتاىت ةیسکتتتسدنەوە لە شانیتتتازییەک ةەدەز لە کەدیگتتتۆزییە طتتتەزەکییەکە ،پە ةتتتۆ طتتتنووزى
کەدیگۆزییەکاىن دیکە دەەاوێر .ەەزوەک ةەپێى ڕۆچ ئەزکى طیظذمى کەدیگۆزى ،صظذنەڕوى شۆزدسین شانیازییە ةە کەمتوین دوانتاو
کۆػش دزکپێکساو .ئەمەغ ئەوە دەگەیەنێر ،کە طیظذمى نواندن پێویظذە ناەاوطەنگ ةێر ،لەالیەکەوە چەمتکەکە ،ةەکتۆدکسدىن
شۆزدسین شانیازى ةێر دەزةازەى پوونەو لەةەزگیساوەکانیان راڵەدەکان ،ةەڵم لەالیەکى دسەوە پێویظر ناکاخ ئەوەندە ةگسێذەوە ،کە
چەمکەکە کۆنوۆڵ نەکاخ .ئەو چازەطەزەى لەالیەن دیتۆزى پڕۆدۆدتایپەوە پێؼکەػتکساوە ئەوەیە ،کە پێویظتذە چەمکێتک صەطتڵەدە
دەزکەودووە داةەػتووەکان لەناو کەدیگۆزییەکەدا ةەػێوەیەکى لێکدەزەوەیى ئەژمازکساو ةەکۆدةکاخLaurence & Margolis:2003: (.
 ))218-221ةەەۆى نواندىن صەطڵەىت لێکدەزەوەیى ئەژمازکساوەوە ،چەمکەکان ةە دزوطذەیەکى پڕۆدایپى ةەزەەمدەەێنێن ،ئەمەغ
شیادس ەەڵهێنخساون ،وەک لەوەى نواندنێکى کالطیکى ةن ،ةۆ پوونە لودکە لە ڕیکالمدا ةەەۆى طیفەدە پڕۆدۆدایپییەکەیەوە شۆزدسین
کتتازیگەزى لەطتتەز وەزگتتس دزوطتتذدەکاخ ،ةتتۆیە ڕیکالمکتتاز لە ەەڵتتتژازدىن لتتودکەى ڕیکالمتتدا دەةێتتر ةەئاگتتا ةێتتر لە طتتیفەدە
پڕۆدۆدایپییەکەى ،ەەزوەک لە وػەى (ڕێخیم)دا ةاطکسا.
ةەگشتى ناڕوونیى سنىورەکان لەچەند ةنەمایەکەوە سەرچاوەدەگرێت کە ةریتین لە:
کەلذووز ،کەلذووز ەۆکازێکى گسنگى چۆنێذیى ةەکازەێناىن فەزەەنگە ،ةەپێى ةۆچووىن طاپیسو وزف ،ةەەۆیەوە
.0
طنووزى ةەکازەێناىن شمانێتک لە شمتانێکى دیتکە حیتادەکسێذەوە ،ةەحۆزێتک دەواو ةتایەصى کلذتوز لە چتۆنێذیى ةەکازەێنتاىن شمانتدا
ةەزحەطذەدەةێر ،ئەمەغ لە دیۆزى ڕێژەییدا ػیکساوەدەوە.
ئەو چەمتتکەى لە ةی تسى یظ تەپێکەزاىن شمتتانێکى دی تازیکساودا لە فتتۆڕمێکى فۆنەدیکی تدا ةەکۆددەکسێتتر ،ةەپێ تى پێکهتتادە
کەلذووزییەکەی تان ةە وػ تەیەکى دی تکە ةەپێ تى کتتازلێکى لەگەڵ کلذتتوزى شمتتانەکەدا دەگۆڕێ تر ،دەکسێ تر ئەم چەمتتکە ،کە ةەە تۆى
کەلذووزەکەوە ةەزەەمهادووە ،ةەػدازى لە پڕۆدۆدایپى دەزکسدەکەدا ةکاخ .ةەمەغ طنووزى مەوداى شمتاىن و طتنووزى کەلذتووزی،
پێکتتداةچن و لەالیەکەوە ةتێذەە تۆى نتتاڕوونیى طتتنووزى کەدیگۆزییەکتتان ،لەالیەکتتى دی تکەوە ەۆکتتازى وزدکتتسدنەوەى ئەنتتدامەکاىن
کەدیگۆزییەکن .ةۆ پوونە وػەى (مام) لە ڕیکالمى (ةەیصا مامى ەاوڵدیان)ە ،وەک پێکداچووىن طتنووزى دوو کەدیگتۆزیى (صتصم و
صێؽ) ،کە ةساى ةاوکە لەگەڵ کەدیگۆزیى (دڵظۆشى) ،کە ةەدەنگەوەەادنە ،وەزگیساوەو ةەمؼتێوەیەغ ةەەتۆیەوە طتەزنخى شۆزدتسین
صەڵک ڕادەکێؼن.
گەز وػەى (مام) ةەةەزاوزد ةە شماىن ئینگلیصى uncleوەزةگسین ،ئەوا لە شماىن کوزدیدا ئاماژەةۆکساوى وػەى مام (ةتساى
ةاوک)ە ،کە ةە (ڕ) ەێٌلى ةۆ دەکەین ،یەکێک لە ئاماژەةۆکساوەکاىن دیکەى (صەشوز)ە ،کە ةە (ب) ەێٌلى ةۆ دەکەین ،ةەپێى کلذوزى
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کوزدیؽ( ،مام) پؼر و پەناى ةساشایە ،لەمەػەوە وادتاى کۆمەڵیەدییتانەى (دڵظتۆشى) ،کە ةە (ج) ەتێٌلى ةتۆ دەکەیتن ،ةەػتێکە لە
ةەکازەێناىن وػەى مام و دەنانەخ ةەکازەێناىن ئاماژەةۆکساوى (ب) لە (ج) طەزیهەڵداوە.

ەێڵکازیى ()2
ةەمپێیە چەمکى پڕۆدۆدایپیى وػەى (مام) ةەپێى کلذوزى کوزد ،ةسیذییەلە (دڵظۆشى) ،کە لە ةەکازەێناىن ەەمان دزوطذەى
فۆنەدیکیدا ڕەنگدەدادەوە .حگەلە ةەکازەێنانەکتاىن (ڕ،ب،ج) لە دەزەوەى کەدیگتۆزیى (صتصم و صتێؽ) ،ةەمەةەطتذى دزوطتذکسدىن
پەیوەندى و حێضۆػکسدن ،ةۆ کەىس نەناطیاو ةەکازدەەێنێر .لەکادێکدا شماىن ئینگلیصى لە ةەکازەێنتاىن فتۆزمى ()uncleدا ةەدەزە
لەم چەمکە پڕۆدۆدایپییە .لە شماىن ئینگلیصیدا وػەى ( )uncleحگەلە مام ،ةە واداى ةساى دایک و مێسدى پوزیؽ دێر ،ەەنتدێکخاز
ةە دتتایتەخ منتتداڵ لە ةانگکسدنتتدا ة تۆ کەىس نصیکتتى دای تک و ةتتاوک ةەکازی تدەەێنێر ،ەەنتتدێک حتتازی دی تکەغ کەىس ةەدەمەىن
پێتانگدەکسێر ،لەگەڵ فساوانیى ةەکازەێنانیدا ،ةەڵم ەەمان پڕۆدۆدایپى (مام)ى شماىن کوزدى نییە.
ڕەەەندى کۆمەڵیەىت ،مەةەطر لەم ڕەەەندە ەەموو ئەو پێکهادە کۆمەڵیەدییانە دەگسێذەوە ،کە ةەػدازى لە
.٢
ةە کۆمەڵیەدیتووىن مسۆڤدا دەکەن ،ەەزوەک طیاطەخ ،ئاین ،ةاشاڕ ،کۆمپانیتا ،صوێنتدنگە ،دامودەشگاکتان ،مەزاطتیمە ئاینییەکتان،
نەزیذە کۆمەڵیەدییەکان ،گسو و چینە کۆمەڵیەدییەکان ،ڕەگەش...داد .پێکداچووىن ئەم پێکهادانە ،کاز لە چۆنێذیى ةەکازەێناىن شمان
دەکەن ،ئەم چۆنێذیى ةەکازەێنانەغ کازیگەزییان لەطەز چەمکى پڕۆدۆدایپى وػتەکان دەةێتر ،ةەحۆزێتک ەەم کتاز لەپلەةەنتدیى
وػەکەو ەەم کاز لە طنووزى ناڕوونیى کەدیگۆزییەکان دەکاخ .ةتۆ پتوونە پەیوەطتر ةە ػتێواشى کۆمەڵیەدییتانەوە ةە دتایتەخ لە
ػازى طلێٌلىن ،ةڕوانە کەدیگتۆزیى (پسطتە) و (ئاەەنتگ) لە لێکچوونیتان طتەةازەخ ةە صۆگتۆڕین و ػتیسینى ةەصؼتینەوەو ەتۆڵ و
صێمەو...داد.
ڕەەەندى مێژوویى ،ڕەەەندى مێژوویى کاز لە پێکهتادەى وادتای وػتە دەکتاخ و ەەنتدێک وػتە دەواو لە وادتا
.٣
ةنەڕەدییەکە دوزدەکەوێذەوەو کڕۆکەواداکەى لەکازدەصاخ ،ەەندێکى دیکەغ لە وػەکان ،حگەلە وادا ةنەڕەدیتیەکە ،دەةتنە ەەڵگتسى
واداى کۆمەڵیەدیؽ ،ئەم وادا نوێیە چەمکێکى پڕۆدۆدایپى لە ةیسى ةەکتازەێنەزاىن شمتانەکەدا دەةێتر .ةتۆ پتوونە ةەگؼتذى چەمکتى
پڕۆدۆدایپى لە وػەیەکى وەک (ئەنفا )دا الى یظەپێکەزاىن کوزد ،ةسدییەلە شوڵتم و طتذەم ،لەنێتو یظتەپێکەزاىن کوزدیؼتدا ةەپێتى
پێؼینەى شانیازییان حیاواشى ەەیە ،ةۆ پوونە الى ئیظتالمییەک ئەو چەمتکە پڕۆدۆدتایپییە نیتیە ،لەکادێکتدا الى کەطتێکى نەدەوەیتى
دەمازگیس ةە شەیى ئەو چەمکە پڕۆدۆدایپییە لە ةەکازەێنانیدا ڕەنگدەدادەوە .ەەزوەەا ەەز پەیوەطر ةە ڕەەەندى مێژووییەوە ةڕوانە
چەمکى پڕۆدۆدایپیى وػەکاىن (ةەعع ،عەزەب ،ڕەفیق رصىب ،مەطئو ) .ةەگؼتذى ئەم ڕەەەنتدە کتازیگەزیى لەطتەز وزدکتسدنەوەو
پلەةەندیى ئەندامەکان و طنووزى کەدیگۆزییەکتان ەەیە ،ەەزوەک طتنووزى وػتەى ئەنفتا وەک ئەنتدام لە ەەزدوو کەدیگتۆزیى
(طذەم) و (دەطذکەوخ)دا.
ەۆکازى حوگساىف ،مەوداى حوگساىف وەک کەػوەەواو ژینگە لە ػوێنێکەوە ةۆ ػوێنێکى دی حیتاواشی ەەیە،
.٤
ئەم حی تاواشییەغ کتتاز لە شمتتان دەکتتاخ و لە ةەکازەێنانی تدا ةەزحەطتتذەدەةێر ،ەەزوەک ئەو چەمکتتانەى ة تۆ ةەفتتس لە مەکظ تیکۆ
ةەکازدەەێنێن ،حیاواشن لەو چەمکانەى ةۆ ةەفس الى یظتەپێکەزاىن شمتاىن کتوزدى ەەن ،ەەزوەەتا ەەز ئەم چەمتکە لە طتنووزى
ەەزێمى کوزدطذاندا ةۆ گەزمیاىن و کوێظذاىن لەالیەن یظەپێکەزاىن شماىن کتوزدییەوە حیتاواشە ،وادە چەمتکە پڕۆدۆدتایپییەکەىش چ
وەک وزدکسدنەوەو چ وەک پلەةەندیى ئەندامەکاىن ،حیاواش دەةتن.ةتۆ پتوونە فۆزمەکتاىن (ػتاش ،کێتو ،کەژ ،چیتا ،گتسد ،گتسدۆڵکە،
دەپۆڵکە ،لودکە).
پێؼینەى شانیازى یان ئاطذى ڕۆػنتیسى ،پێؼینەى شانیازى ،کتازیگەزى لەطتەز چتۆنێذیى ةەکۆگتاکسدىن وػتەکان
.2
ەەیە ،ەەزوەک وػتەکاىن (دصذتۆز ،دکذتۆز)( ،مامۆطتذا ،مامۆێتا)( ،ةنیتادەم ،انظتان ،متسۆڤ ،عینظتان)( ،ةەیتاىن ،طۆشى،طتەةاى
ێاڵزان)( ،ونتوون ،گمتوون) ەەزیەکەو ةەپێى ةەکۆگاکسدىن فۆڕمە فۆنەدیکییەکەى ،چەػنە پڕۆدۆدایپیەکەى حیاواش دەةێر .ةۆپوونە
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ةەپێى پێؼینەى شانیازى ،چەمکى پڕۆدۆدتایپى ةتۆ وػتەیەکى وەک (ڕەگ) ،ةتۆ کەطتێکى نەصوێنتدەوازیان حودیتاز ،دەیتەطتذێذەوە ةە
کەدیگتۆزیى (ڕەگتى کؼتذوکاڵ)ەوە ،لەکادێکتتدا ةتۆ کەطتێکى صتاوەن پێؼتینەى شانظتذى ،حتگەلە لەو کەدیگتۆزییە ،دەیتەطتتذێذەوە ةە
ەەزیەک لە کەدیگۆزییەکاىن (مامتادیک ،نەصۆىش ،شمان /ڕەگى کسداز)ەوە.
کتتاخ ،ةەپێ تى کتتاخ چەمکتتى پڕۆدۆدتتایپى وػ تەکان گۆڕانکتتازى ةەطتتەزدا دێتتر ،ةەحۆزێتتک طتتنووزى نێتتوان
.3
کەدیگۆزییەکان ناڕووندەکاخ ،ةۆ پوونە چەمکى وػەى (ڕفیق رصىب) لە طەزدەمى ةەعظدا چەمکە پڕۆدۆدایپییەکەیتان دەطتەڵخ و
دەطذڕۆیؼذوو دڵظۆشى ةۆ رصب ةووە ،ةەڵم لە ئێظذادا لە مێؼتکى یظتەپێکەزاىن کتوزددا صتاوەىن چەمکتى پڕۆدۆدتایپیى فایلتدازو
صیانەىت نیؼذیٌلنییە .ەاوکاخ چەمکى پڕۆدۆدایپیى (پێؼمەزگە) ةەپێچەوانەوە ،ةەػێوە فەڕمییەکەى لەطەزدەمى ةەعظدا ةە چەمکتى
پڕۆدۆدایپیی دێکدەزو گێسەػێوین (موصەڕیتین) و لە ئێظذادا ةە چەمکى دڵظۆشى و ةەزگسیکتسدن و صتۆةەصذکسدن لە گە و نیؼتذٌلن
ةەکازەێناوە.
ئایدۆلۆژیا ،ئایتدۆلۆژیا کتازیگەزى لەطتەز حیتاواشیى پڕۆدۆدتایپى و چتۆنێذیى نتاڕوونیى طتنووزى کەدیگتۆزى و
.4
پلەةەندیى ئەندامەکان ەەیە ،ةۆ پوونە چەمکتى پڕۆدۆدتایپیى (ڕیتؽ) ،لە الى ئیظتالمییەک لە ەەز ػتوێنێکى دونیتا ةێتر ،چەمتکە
پڕۆدۆدایپییەکەى ةسیذییە لە ةەحێهێناىن طوننەخ ،لەکادێکدا الى کەطێکى ةاو ،پڕۆدۆدایپی ػێواشەو الى دژە ئیظتالمییەک پڕۆدۆدتایپى
دیسۆزە.
ةایلۆژى ،ەۆکازى ةایلۆژى ،کازیگەزى لەطەز ناڕوونیى کەدیگۆزییەکان ەەیە ،ەەزوەک لێکچووىن ەەندێک لە
.5
صەطڵەىت کەدیگۆزیى ةاڵندەو کەدیگۆزیى مێسووەکان ،ةۆ پتوونە ةتووىن ةتاڵ /فتڕین لە مێڕویەکتى وەک (متێؽ ،یتالۆنچە ،کتوللە،
شەزدەواڵە...دتتاد) و ةاڵنتتدەیەکى وەک (چ تۆلەکە ،ڕیؼ تۆڵە ،ک تۆدس ،ةولتتتو ...دتتاد) و نەةتتووىن لە ەەمتتان کەدیگ تۆزیى ةاڵنتتدەدا وەک
(ةەدسیق)یان لێکچووىن ةایلۆژییانەى (گوزگ و ةود ) لەکادێکدا طەز ةە یەک کەدیگۆزى نین .ئەمەغ ڕێگەصۆػدەکاخ ةۆ ئاماژەکسدن
ةە صێصانە لێکچووەکان.
 ) 6-6/6خێسانە لێکچىوەکان resemblance
ةەپێى دیازدەى پڕۆدۆدایپ ،کۆمەڵێک نیؼانەى وادتایى پێناطتەى کەدیگتۆزییەک دەکەن ،ةەحۆزێتک ئەگەز کەدیگتۆزییەک
ةەػێوەیەکى طەزەدایى ةەەتۆى نیؼتانە وادتاییەکەیەوە پێناطتە ةکسێتر ،ئەوا ةتۆ ناطتینى دەواوى پڕۆدۆدتایپەکە ،پێویظتر ةە مەزحە
ناچازییەکتتان ناکتتاخ ،چتتونکە ئەگەز وەەاةێتر ،دەةێتر ئەنتتدامێکى کەدیگتۆزییەکە پڕۆدۆدتتایپێکى یەکظتتاىن ەەةێتر .ةتۆ پتتوونە لە
حیاکسدنەوەى ئەندامەکاىن پڕۆدۆدایپى کوپدا ،دەػێر ةێدەطک ،یان دەطکداز ةن ،ەەزوەەا پڕۆدۆدایپى کەدیگۆزیى ةاڵندە ةچووکەو
دواناى فڕینى ەەیە ،لەکادێکدا ئەندامەکاىن دسى لەوانەیە دواناى فڕینى نەةێر و شۆز گەوزەغ ةن.
ةەپێ تى ةۆچتتووىن ڤیذگنؼتتذاین  ،0625شۆزحتتاز ەەمتتوو ئەو ػتتذانەى دەچتتنە ژێ تس چەمک تێکەوە ،ةە صێ تصانە لێکچووەکتتان
پیؼتتاندەدزێن ،ئەمتتانەغ دتۆڕێکى ئتتاڵۆش لە لێکچتتووىن گؼتتذگیسو نصیتک دزوطتتذدەکەن ،ةەحۆزێتک ەەنتتدێکخاز ئەم لێکچوونتتانە
گؼذگیسن و ەەندێکخازى دسیؽ وزدوو ڕوونوئاػکسان )Taylor: 1995: 38-40( .ەەزوەەا ةڕوانە( ) 2011:153 ،Fox M.
لێسەدا ئەوەى گسنگە ،حیاکسدنەوەى صێصانە لەیەکچووەکانە لەنێو کەدیگۆزییەکدا ،ەەمتوو ئەو صەطتڵەدانەى ةەػتدازن لە
کەدیگۆزییەکدا ،ةە صێصاىن لەیەکچو ناودەةسێن ،ڤیذگنؼذاین ةیسۆکەى ەاوطەنگى لە ةەطتذنەوەى پتوونە گسنگەکتان لە کەدیگتۆزیی
دیازیکسدندا ةەزەەمهێنا ،ەەزوەک لە دیازیکسدىن کەدیگۆزیى (کەلوپەىل ناو ماڵ)دا مەزج نیتیە ەەمتوو صەطتڵەدەکان ةەػتدازیى لە
طتتەزحەم کەدیگتتۆزییەکەدا ةتتکەن ،ةەڵکتتو دەواوى ةتتوازى کەلوپەلەکتتان ةەەتتۆى لێکچتتوونەوە پەیوەنتتدییەکى نتتاوەکى لەنێتتوان
ئەندامەکانیدا دەةێر ،ةۆ پوونە لەڕوى ػێوەو ةەکازەێنانەوە ەەز یەک لە (ةەفسگس) و (دەةاش) لەیەکو حیاواشن ،ةەڵم ەەزدووکیان
طەز ةە یەک کەدیگۆزین ،کە کەدیگۆزیى (کەزەطذەکاىن ناوماڵ)ە ،چونکە ەەزیەکەیتان کەزەطتذەیەکى پێداویظتن ةتۆ متاڵ ،ةتووىن
طیفەدێکى ەاوةەغ ،کە (پێداویظذییە) ،ەەزدووکیان لەژێس ئەو چەمکەدا کۆدەکادەوەو وەک صێصاىن لێکچوو دیازیدەکسێن ،یاصود لە
حیاکسدنەوەى کەدیگتۆزیى (پیؼتە)دا ،کۆمەڵێتک ئەنتدام لەصۆدەگسێتر ،کە دەػتێر ەەنتدێکیان لەڕووى نیؼتانەى وادتاییەوە شۆز
لەیەکەوە دووزةتتن ،ەەزوەک (مەال ،حودی تاز ،پصیؼتتک ،ئاطتتنگەز ،مامۆطتتذا) ،کە ەەزیەک لەمتتانە دەنهتتا وەک پیؼ تە دەچتتنە ژێ تس
چەدسێکى ەاوةەػەوەو ةەمەغ صێصانێکى لێکچوویان پێکهێناوە.
یەکێک لەو پسطیازانەى لە چوازچێوەى دیۆزى پڕۆدۆدایپدا ئاڕاطذەکسا ،پسطیازکسدن ةوو دەزةازەى چۆنێذیى ڕوونکتسدنەوەى
ئەزکى ئەندامێذى لە چێوەى چەمکێکى ئاڵۆشدا ،لەمەػدا لێکۆڵەزان پێیتانواةووە ،کە ئەزکتى ئەنتدامێذى ،ةەەتۆى پێکهتادەى چەمتکە

Vol.23, No.5, 2019

72

گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤایەتییەکان

بەرگى ، 32 .ژمارە ،5.ساڵى 3102

ئاڵۆشەکەوە دیازیدەکسێر ،نەک ةەەۆى پڕۆدۆدایپى چەمکە ئاڵۆشەکەوە ،ەۆکازى ئەمەغ دەگەزیذەوە ةۆKamp & Partee:1995: ( 1
)168-169
پەیوەندییەکى پێڕەوةەندانە لەنێوان ئەندام و پڕۆدۆدایپییەکەدا نییە ،لەةەزئەوە ةۆ صظذنەڕوى ئەوەى کە چتۆن
.0
پڕۆدۆدایپ دیازیدەکسێر ،گسیٌلنەى ئەوە دەکسێر ،پێویظر ةە لێکۆڵینەوە لە ئەندامێذى نەکاخ.
 .2وا دەزدەکەوێ تر ئەو ەۆکتتازانەى ،کە پڕۆدۆدای تپ دیازی تدەکەن ،پلەةەنتتدیى پێڕەوةەنتتدێذى لە ەەڵتتتژازدىن گتتسیٌلنەى
پڕۆدۆدایپى پێکهادەکەدا نەةێر.
ةۆ دزوطذیى ئەم ةۆچوونە ،ەەزدوو چەمکى (نێس)( ،پەزطذاز) ةە پتوونە دادەنێتین ،نتصیکە لەوەى ةتتنە چەمکێکتى دەواو
ڕوونوئاػکسا لە (پەزطذازى نێس)دا.
مەوداى (پەزطذازى نێس) ةە ئاطانوین ڕێگە دیازیدەکسێر ،کە ةەەۆى گونخان و پێکەوە ةەطتذنێکى طتذاندازدى لتۆحیکیى
ەەزدوو پێکهتتادەى (نێ تس)و (پەزطتتذاز)ەوە دەةێ تر ،پەیوەطتتر ةە کۆمەڵگتتاى کتتوزدییەوە ،ەاوػ تێوەى ئەم پتتوونەیە ،ەەزیەک لە
(طایەق ،دوکانداز ،پۆلیع ،پێؼمەزگە) ،ەەڵگسى نیؼتانەى ةنەڕەدیتى ڕەگەشى نێتسن ،ةتۆئەوەى ڕەگەشەکەى وەک چەمتکە مێتیەکەى
دیازی ةکسێر ،پێویظر ةە دیازیکسدىن صظذنەپاڵى دیازیضەزى (ژن) دەکتاخ ،ەەزوەک (دوکانتدازى ژن ،پۆلیىست ژن ،پێؼتمەزگەى
ژن) ،لێتسەدا لەةەز ةتتووىن ئاماژەةەنتتدییەکاىن لە کۆمەڵتدا ،پڕۆدۆدتتایپى ئاماژەةەنتتدییەکەى ةە ةەەتتاى ( )0دادەنسێتر ،لەکادێکتتدا ةتۆ
پێکهتادنى چەمکتى پڕۆدۆدتایپیى (طتایەیى ژن) ةتۆ دەکىستت ،لەةەز نەةتووىن لە واییعتى کۆمەڵگتاى کوزدیتدا ،ةەەتاکەى ( )1دەةێتر.
ةەپتتێچەوانەوە لە کۆمەڵگتتاى کوزیتتدا (ئازایؼتتذگا) دتتایتەدە ةە ژن ،لەةەزئەوە ئەگەز ڕەگەشەکەى ةگۆڕێتتر ،ئەوا پێویظتتذە صتتاوەن
ئازایؼذگاکە ،کە پیاوەکەیە ،ةضسێذەپاڵ ناوى ئازایؼذگاکە ،ەەزوەک (ئازایؼذگاى عامس).
ةووىن پەیوەندیی لۆحیکیى نێوان پڕۆدۆدایپ و ئەنتدامەکە ةە دیتازیکساوى ،دەنهتا ةتۆ چەمتکە طتادەکان نیتیە ،ةەڵکتو ةتۆ
ەەندێک لە چەمکە ئاڵۆشەکانیؼە ،ةۆ پوونە لە چەمکێکى ئتاڵۆشى وەک (پەزطتذازى نێتس)دا ،شیتادس وا دەزدەکەوێتر لەمەوداکەیتدا
ەەڕەػتتە لە ةەزحەطتتذەکسدىن پێکهتتادەکەى ةکسێتتر ،ةەڵم ئەگەز ئتتێمە لەو چەمتتکە ئتتاڵۆشانە گەیؼتتذین ،کە مەوداکەى ةەەتتۆى
پڕۆدۆدتتتایپییەکەوە دیازیتتتدەکسێر ،ئەوا ةەپؼذتەطتتتن ةە پێکهتتتادە چەمکییەکتتتان ،ةەەتتتۆى پەیڕەوةەنتتتدێذییەکەیەوە ،پێؼتتتتینیى
پڕۆدۆدایپیەکەى دەکسێر .ئالێسەدا ئەو پسطیازە طەزەەڵدەداخ ،کە ئاصۆ یظەپێکەزاىن شماىن کوزدى لە ەەڵهێنختان و ةەزەەمهێنتاىن
پڕۆدۆدایپى چەمکە ئاڵۆشەکاندا ،پؼر ةە پەیڕەوةەندێذىیان ناپەیڕەوةەندێذى دەةەطذێر ،لەالیەکى دسەوە ،ئایا ئەو چەمتکە ئتاڵۆشانەى
ةەػێوەى پەیڕەوةەندانە دزک ةە پڕۆدۆدتایپى چەمتکەکەى دەکسێتر ،کتازیگەزدسن لەوانەى ةە ناپەیڕەوةەنتدێذى دزکیتان پێتدەکسێذیان
ةەپێچەوانەوە ،ةۆ فەزاەەمکسدىن وەڵمێکى شانظذى ،پێویظذە چەمکى پڕۆدۆدایپیى چەمکە ئاڵۆشەکان لە شماىن کوزدیدا لە فەزەەنتگ
و چوازچێوەى ڕطذەو دەیدا داییتکسێنەوە ،دا پلەةەندی ئەندامێذى ئەو چەمکانە لەنێو دەیى ڕیکالمدا ةضسێذەڕوو.
 ) 0-6/6پلەةەندي ئەندامێتى Degree of Member
لەنێو صەطڵەدە لێکچووەکاندا ةەەۆى داییکسدنەوەو ئەشمونکسدنەوە ،پلەةەندیى نێو ئەنتدامەکان دیازیتدەکسێر و لەطتەز
ةنەمتاى صەطتڵەدە پڕۆدۆدایپییەکتان ئەژمازدەکسێتر .ئەم پلەةەنتدییە دەةێذەەتۆى کەمکتسدنەوەى کێشت صەطتڵەدەکان ،ةتۆ پتتوونە
پێدەچێر صەطڵەدێکى دیازیکساو لە ئەندامێکدا لەةیسةکسێر ،ەەزوەکئەوەى دەػێر کەطێک صەطتڵەىت دەطتکدازى ةتەصؼتێر ةە
کو  ،لەکادێکدا کەطێکى دیکە ئەو صەطڵەدەى پێنەةەصؼێر.
ةوون ةە ئەندام و پلەةەندیى ئەندامەکان ةەپێى کۆشانیازیى دونیتایى دەگۆڕێتر ،ةتۆ پتوونە حیتاکسدنەوەى ڕەنگەکتان کە
ةەپێى چەندین شمان دیازیکساوە ،پلەةەندیى حیاواش وەزدەگسێر ،ئەمە حگەلەوەى ،کە ەەندێ ڕەنتگ ەەن ،دەنهتا لە شمانێتک و ةتۆ
دەنها یەک ػذیؽ ةەکازدەەێنێن ،ةۆ پتوونە ڕەنگتى (اػتقس) لە شمتاىن عەزەةیتدا ةەشۆزى ةتۆ ڕەنگتى یتژ ةەکازدەەێنێتر ،یتاصود
دزکپێکسدن ةە ڕەنگەکان ةەەۆى ةووىن وػەگەلێکى شۆزى ڕەنگەکانەوە لە دزکپێکسدىن شمانێکى دیکە ةەەێصدس دەةێر ،کە وػەگەلێکى
کەمتتوى ةتۆ گوشازػتتذکسدن ةتۆ ڕەنگەکتتان ەەةێتتر ،ئەمەغ لە ڕاطتتذیدا ئەو ئەنختتامە ةتتوو ،کە ڕۆچ لە میتانەى لێکتۆڵینەوەیەکەوە
دەزةازەى ڕەنگەکان پێیگەیؼر.
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ەێڵکازیى (( )5دیسیک حیسازدع)242 121051
لەطتەز ةنەمتاى لێکتۆڵینەوەکەى ڕۆچ دەزةتازەى ڕەنتگ ،ەەزیەک لە پتۆ کتاى  Paul Kayو ةسینتر ةتسلین Brent Berlin
لێکۆڵینەوەیەکى ئەشمونگەزاییان لەطەز ڕەنگەکان ةەپێی چەندین شماىن نارساو لە حیهاندا ئەنخامدا ،کە دێیدا پلەةەندیى ڕەنگەکان ةە
پێند یۆناغ دیازیکسا ،ةڕوانە ەێڵکازیى ( ،)٣ةە چەند ئەنخامێک گەیؼن1
.0ڕەنگى طەزەکیى ەەموو شمانەکان لە کۆمەڵێک ڕەنتگ ەەڵتدەةژێسێر ،کە ةەگؼتذى ةتسیذییەلە  00ڕەنتگ 1ڕەغ ،طتپى،
طوز ،شەزد ،طەوش ،ػین ،یاوەیى ،ةنەوػەیى ،گوڵى ،پسدەیاڵى و ڕەطاىس.
 .2پلەةەندیى ڕەنگەکان ةەپێى شمانەکان ةە پێد یۆنتاغ دیتازیکساوە ،ةتۆ پتوونە ڕەنگتى طتەزەکى لە ەەنتدێک شمانتدا دوو
ڕەنگەو لە ەەندێکى دیکەدا طن ڕەنگە.
 .5داییکسدنەوەکە ةە ةەکازەێناىن ةسیظکەى ڕەنگەکان لە پلەةەندیى ڕەنگەکاندا دەزدەکەوێر ،ئەمەغ ئاماژە ةەوە دەداخ،
کە ةاػوین پلەةەندى الى یظەپێکەزاىن شمانێک ،پلەةەندییەکان صۆیانن ،ةێئەوەى پەیوەطذى ةکەنەوە ةەو شمانەى ،کە دایتەدە پێیان،
یان یظەى پێدەکەن ،ةیسلین و کاى پێیانوایە یظەکسدن لەطەز ڕەنگەکان شیادس لە طنووز ،یان ڕووةەزى گؼذیى ڕەنگەکان ،یظەکسدنە
لەطەز ڕەنگە دۆصەکان ،ئەم ڕەنگە دۆصەغ پەیوەطتذدەکسێذەوە ةە پەیپێتربدنە گؼتذییەکاىن کەدیگتۆزییەو دەکەونە ژێتس دەطتەڵىت
نیسۆطایکۆلۆژییەوە ،ئالێسەدا پسطیازەکەى حیسادیع دەزةازەى ئەوەى لەکوێوە پڕۆدۆدایپەکان طەزچاوەدەگسن؟ ةەزحەطذەدەةێر ،کە
دیازیکسدىن ئەندامى پڕۆدۆدایپەکان لە ئەنخامى پێکەوەچناوى صەطڵەدەکاىن پەیپێربدىن مسۆڤەوە دیازیدەکسێر.
لەم ڕوانگەیەوە دەکسێذتەکوزىت دایتەمتەندێذیى مۆدێىل نوێى کەدیگۆزیکسدن ،ةە چەند صاڵێتک ةضەیتنەڕووAberra D. ( 1
)2008:3
یەکەم /دزوطذەى وزدکسدنەوە Graded Structure
ةەپێى ئەم دایتەمتەندییە ،ئەندامەکاىن کەدیگۆزییەکە پێگەى یەکظانیان نییە ،ةەڵکو لە ةاػوینەوە ةۆ الواشدسینن.
دووەم /پڕۆدۆدایپییەکان ةاػوین پوونەن ،وادە ەەز ئەندامێکى پڕۆدۆدایپى ،ةاػوین پوونەى کەدیگۆزییەکەن.
طێیەم /ئەندامە پڕۆدۆدایپییەکان ةەەۆى کۆمەڵێک مەزحى ناچازى و دەواوەوە دیازینتاکسێن ،ةەڵکتو دەکسێتر پڕۆدۆدتایپى
کەدیگۆزییەکە ،ةەەۆى صەطڵەىت نائامادەوە ةە پوونەیەکى کەمخۆزى /کەمپڕۆدۆدایپى پێناطەةکسێر.
چوازەم /ئەندامەکاىن کەدیگۆزییەکە ةەەۆى صێصانە لێکچووەکانەوە پێکەوە دەةەطوێنەوە.
پێنخەم /پڕۆدۆدایپییەکان صاڵە ئاماژەةەندییەکانن.
ػەػەم /ئەندامى کەدیگۆزییەکان ةاةەىت پلەةەندین.
رەودەم /طنووزێکى ناڕوون لەنێوان ئەندامەکانیدا ەەیە.
لەپالڕ صظذنەڕووى دایتەمتەندێذى مۆدێىل نتوێی کەدیگتۆزیکسدن ئامتاژە ةتۆئەوە دەکسێتر ،کە ةەپێتى دیتۆزى پڕۆدۆدایتپ،
ئەندامە پڕۆدۆدایپییەکان ەەڵگسى دوو صەطڵەىت گسنگن1
یەکەم /ئەندامەکاىن ناو کەدیگۆزییەکە ،ةەػتێوەى دزوطتذەى وزدکتساوەن ،ةەحۆزێتک لە ئەنتدامە پڕۆدۆدایپەکتانەوە ،کە
ةاػوین پوونەن ةۆ کەدیگۆزییەکانیان ،ةۆ الواشدسین ئەندام دەطذپێدەکاخ.
دووەم /دیتتۆزى پڕۆدۆدای تپ ةانگەػتە ة تۆ ئەوە دەکتتاخ ،کە چەمتتکە پڕۆدۆدایپییەکتتان ،وەک صتتاڵى ئاماژەةەنتتدییەکان ة تۆ
کەدیگۆزییکانیان ةەکتازدەەێنێن ،لێسەػتدا ئەو ڕەصتنە گتسنگەى ڕووةەزوى ئەم ةانگەػتەیە طتەةازەخ ةە ئەنتدامى کەدیگۆزییەکتان
دەةێتذەوە ،صێتصانە لێکچووەکتتانن .وێتتڕاى ئەوەغ ،دوو صەطتڵەخ وەک واةەطتتذەیەکى ەتتاوةەغ دەزدەکەوێتر ،کە ةتتسیذییە لەوەى
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پڕۆدایپەکان ةاػوین پتوونەن ،ەۆکتازى ئەمەغ دەگەزێتذەوە ةتۆ ئەوەى ،کە ةاػتوین پڕۆدۆدایپەکتان وەک صتاڵى ئاماژەةەنتدەکان
دەزدەکەون .لەالیەکى دیکەوە ،صودى لێکچوون ةاةەىت پلەةەندییە ،لێسەدا دووەم صەطڵەىت پڕۆدۆدایپییەکە ةە ئەندامێذیى وزدکساوە
ةەگەڕدەصسێر ،ةەحۆزێک کە ئەندامى پڕۆدۆدایپییەکە ةتاةەىت (ةەڵتن و نەصێتس) نیتیە ،ةەڵکتو ةتاةەىت پلەةەنتدییە ،ةەمەغ ئەنتدامى
وزدکساوەى کەدیگۆزى ،طنووزێکى نتاڕووىن دەةێتر و ئەم طتنووزە نتاڕوونەغ وەک ئەنختامى دزوطتذەى وزدکتساوە ڕاڤەدەکسێتر،
ةەحۆزێک ئەندامە ڕوونەکاىن کەدیگۆزییەک لە ەەموو ئەو فۆزمتانەى کە طتنووزێکى ناڕوونیتان ەەیە لە نتاوچەى کەدیگتۆزیەکەدا،
ةاػون.
دزوطتتذەى وزدکتتساوەو ئەنتتدامى وزدکتتساوە ةە ەتتاودەزیتى دەگتتۆڕێن ،ةەو وادتتایەى ئەگەز ػتتذێک الواشدتتسین ئەنتتدامى
کەدیگتۆزییەک ةێتر ،ئەوا کەمتتو لە پڕۆدۆدتتایپەکەدا لەیەکتتدەچن و طتەز ةە نتتصموین پلەةەنتتدى کەدیگتۆزییەک دەةێتر ،ەەزوەەتتا
ةەپێچەوانەػەوە دزوطذە.
ةەگؼذى شمانەوانەکان ئەو رەوخ دایتەمتەندییەى دیۆزى پڕۆدۆدایپیان لە چواز دایتەمتەندیدا کۆکسدووەدەوە ،ةەمؼێوەیە1
) )Geeraerts D. , 2006 :146-148
 .0کەدیگۆزییە پڕۆدۆدایپییەکان ،ناکسێر ةەەۆى کۆمەڵێک پێتوەزى ناچتازى و دەواوەوە پێناطتەةکسێن .ئەمەغ ةەو مانتایە
دێر ،کە وػەکان ةەەۆى لیظذێک لە مەزحى ناچازییەوە ناةنە ئەندامى کەدیگۆزییەک ،ةەڵکو شیادس ةەەۆى ةاةەىت طایکۆلۆژى ،یتان
پڕۆطەى طایکۆلۆژییەوە ،کە پێیدەودسێر پڕۆدۆدایپ دەةنە ئەندامى کەدیگۆزییەکە.
 .2کەدیگتتۆزییە پڕۆدۆدایپییەکتتان صێتتصاىن دزوطتتذە لێکچووەکتتان دەصەنەڕوو ،یتتان ةەػتتێوەیەکى شۆز گؼتتذگیس دزوطتتذە
ط تیٌلنذیکییەکانیان ف تۆڕمێکە ،کە ەەڵگتتسى ەێؼتتویەک لە نیؼتتانەى واداییەی تان لە وادتتا گؼتتذییەکانەوە وەزدەگیسێ تر .ئەم صێ تصانە
لێکچووە ،روکمى ػێوەى دزوطذەى پڕۆدۆدایپى لە کەدیگۆزییە طیٌلنذیکییەکاندا دەکەن.
 .5کەدیگۆزییە پڕۆدۆدایپییەکان ،پلەةەندیى ئەندامێذیى کەدیگۆزییەکە دەصەنەڕوو ،ەەموو ئەندامێک نواندنێکى یەکظتاىن
لە کەدیگۆزییەکەدا ناةێر.
 .1ناڕووىن لە طنووزى کەدیگۆزییەکاىن پڕۆدۆدایپدا.
دوادس لەالیەن  Dirk Geeraertsەەندێک دێتینتى لەةتازەى ئەم دایتەمتەنتدییانەوە دۆمتازکساوە،)D.:2006 :146-148 ،Geeraerts(،
دەڵێر ئەم چواز دایتەمتەندێذییە دەنها پێوەز نین ةۆ دیازیکسدن و پێناطەکسدىن پۆلکسدىن چەمکى پڕۆدۆدایپى ،ةۆیە ناوةساو ئاماژە ةە
دوو پۆلە فیچەزى شیادکساو دەداخ1
یەکەم /دایتەمتەندییەکان لە کەدیگۆزییە پڕۆدۆدایپییەکاندا ةە دزوطذەى کەدیگۆزییەکتانەوە پەیوەطتر نتین ،ةەڵکتو شیتادس
نیؼانەى مەعسیفینfeature epistemologicalکە ةە کەدیگۆزییەکاىن نا-ئەزطذۆیی ناونساوەدەوە .ةۆ پوونە ڕوانگەى ئەو کەدیگتۆزییە
پڕۆدۆدایپییانە ةاةەدگەزایى  objectivistنتین ،ةەڵکتو ئەشمتونگەزین ،الکتۆف  0654وێنتاى ئەوەى کتسدووە ،کە پەیوەنتدیى مەعسیفتى
لەنێوان چەمک و حیهاندا لە دایتەمتەندێذیى دزوطذەیى لە ەەموو چەمکەکاندا شیادسە ،ةە دایتەىت دژیتازى ئەو ةۆچتوونە کالطتیکییە
نەطلمێناوەیە ،کە پێیوایە (کەدیگۆزى لە مێؼکدایە ...ةە ػێوەیەکى طادە کەدیگۆزییەکان کازدانەوەى ةاةەدییانەى گسیٌلنەکتساون ،کە
لە حیهاندا پؼر ةە ةوون دەةەطن) ،لەگەڵ ئەم ةۆچوونەدا ەەز الکۆف  0652دەڵێر ەەزیەک لەو کەدیگۆزییانەى لە مێؼکدان،
لەگەڵ عەیڵى مسۆڤ پؼر ةە ڕووکازە ئەشموونگەزییەکاىن طایکۆلۆژیى مسۆڤ دەةەطن.
دووەم /ئەمانە کازاکذەزەکاىن دزوطتذەى چەمتکە پڕۆدۆدایپییەکتانن ،کە دەکسێتر ةتۆ چتواز ةنەمتاى فتیچەزى دزوطتذەیى
کەمتکسێنەوە ،ەەزوەک لە طەزەوە ةاطکسا .ةۆ پوونە دازیک لە لێکۆڵینەوەى کەدیگۆزیى پڕۆدۆدایپدا ،حەصذى لە نەزمێذى و لەةازیى
چەمکى پڕۆدۆدایپى و رەییقەىت حیاواشیى نێوان پێکهادەى طیٌلنذیکى و ئینظکلۆپێدیایى لە چەمتکە فەزەەنگییەکانتدا کتسدووەدەوە،
ةەحۆزێتک ئەم حی تاواشییە ةەە تۆى رتتاڵەىت چەمتتکە پڕۆدۆدایپییەکتتانەوە ةەدەطتتذناەێنێر ،ةەڵکتتو دوانتتاى نەزمکتتسدن و کؼتتان لە
کەدیگۆزییە پڕۆدۆدایپییەکانتدا ةە ػتێواشێکى ڕوون و ئاطتان ةە چتواز کتازاکذەزەکەوە دەةەطتوێنەوە ،ةەمەغ ڕێتگە ةە طتنووزەکاىن
کڕۆکەوادا لە کەدیگۆزییەکەدا دەدزێتر ،کە کەدیگۆزییەکتان ةەەتۆى حێگیسةتووىن دەواوەوە ةەکازنتاەێنێن .ةەەەمانؼتێوە ەێڵێکتى
حیاکەزەوەى ڕوون لەنێوان شانیازیى ئینظکلۆپیدیایى و طیٌلنذیکى پەدیدا نیتیە ،ەەزدوو کتازاکذەزى یەک و دوو ،ػتوێنکەودەى ئەم
دەواو نەزمێذییەن لە چەمکە پڕۆدۆدایپییەکاندا.
دەکسێر ةوونە ئەندامێذى لەنێو کەدیگۆزییەکدا ،پەیوەندى ةە دیازیکسدىن وزدى ئەندامەکەوە نەةێر ،ةەڵکو پەیوەندى ةە
نیؼانە واداییە ئیظنکلۆپیدیاییەکانەوە ەەةێر ،کە نادیازیکساون و ةەەۆى نەزمیى ةوون ةەئەندامى پەڕاوێصى کەدیگۆزییەک ،ڕێتگە ةە
دەطذتەزکسدن و ەادنەناوەوەى کۆمەڵێک ئەندامى کەدیگۆزى دەداخ.
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لە کۆداییدا دەڵێین ،یەکە پڕۆدۆدایپییەکان دەػێر پؼذتەطتن ةێتر ةە ەاوػتێوەیى و لێکچتووىن فیصیکیتى ػتذەکان ،یتان
ەاوةەػێذى ةێر لە صەطڵەىت ةایلۆژى ،رسوػذى ،پێکهادەیىیان صەطڵەدە ناوەکییەکان.
ئەوەی صسایەڕوو دواى ناطاندنی ڕیکتالم ،لێکتدانەوە ةتوو ةتۆ پسۆدۆدایتپ و دیتۆزی کالطتیکی چەمتک و پتۆلکسدن ،وەک
ەەنگاوێ تک لە ڕێچتتکەی صظتتذنەڕووی دیتتۆزی پسۆدۆدای تپ و ڕیکتتالم ،ەاوکتتاخ لەڕێ تگەی ػ تیکازى کازەکی تانەی پتتوونەگەلێکەوە
ةەمەةەطذى ەەڵهێنخاىن نیؼانە پسۆدۆدایپییەکان چەند دەیێکی ڕیکالمى کوزدی دەصسێذەڕوو.
ڕیکالمى پڕۆژەى گازدن طذى1
 – ١أ  /پێشرت سەملاندي کە شارێکە شایستەي ژیانە ،جێى ڕەزامەندي هاوڵتییانە ،ئەمڕۆش گاردن ستى ةە کىالیتییەکى
نایاب ،چەندین شىقەي تر ةنیاتدەنێت ،تا ئاوەدانرت ةێت،گەر ئەتەوێت لە شارێکدا ةژیت جىانرتو پڕ ژیانرت ةێت ،گاردن
ستى ئەو شارەیە ،تا لەجىانیدا ةژیت ،لێرەوە دەستپێتکەرەوە ،لێرە ةىنیاتنانێکى پڕ متامنە دەةینیت ،ئەزمىىن ژیانێکى
شایستە لەچەند شىقەیەکى پڕ نىێکاریدا ئەکەیت.
گاردن ستى  ..نسیکرت لە رسوشت ..نسیکرت لەژیان.
لە دەیى ڕیکالمى ( 0ت أ)دا ،کە ةۆ پڕۆژەیەکى نیؼذەحێتوون کساوە ،دێیدا صەطڵەدە ةاػتەکاىن یەکەى نیؼتذەحێتوونەکە ةە
چەند نیؼانەیەک دیازیکساوە ،کە ةەەۆیانەوە ژیانێکى نوێى ػایظذە فەزاەەمدەةێر و ڕەشامەندیى ەاوڵدیان و کڕیازاىن ةەئاماژەدان
ةە ئەشموىن کتازى پێؼتویان دەطتذەةەزدەکاخ ،کە ةونیادنتاىن ةەىش یەکەمتى پتڕۆژەکەیە .دسۆپکتى ڕیکتالمەکەغ ،کە لەڕیکالمەکتاىن
دوادسیؼتتدا دوةتتازەدەةێذەوە ،ئامتتاژەدانە ةەژیتنگەى صتتاوێنى پتڕۆژەکە ،ئەویتؽ ةەةتتووىن طتەوشایى شۆزو نصیکیتتی ػتتوێنى پتڕۆژەکە
لەرسوػذەوە لەةەىش طتەزەوەى ػتازو نصیتک لەچیاکتان ةونیتادناوە ،ةەمەغ متسۆڤ ژیتانێکى ػایظتذە دەگوشەزێنێتر ،چتونکە دتا
لەرسوػذەوە نصیک ةین ،لە ژینکەى پیظتووى ػازەوە دوزدسین و ئەگەزى مسدن کەمو دەةێذەوە.
نیؼانەکان ةسیذین لە1
 +ئەشمون
 +کوالێذى ةەزش
 +حواىن
 +ژیاىن صۆغ
 +مذٌلنە
 +نوێگەزى
 +ژینگەى پاک
کەدیگۆزیى ڕیکالمى (-0أ) ،ةسیذییەلە (ػازەشایى ،دڵنیایى ،نوێگەزى ،ژینگە) ،نەصؼەى ةیسى لەم کەدیگتۆزییەدا ەەز یەک
لە الیەىن متتاددى و الیەىن دەزووىن دەگتتسێذەوە ،ةەحۆزێ تک کڕی تاز لە ەەزدوو ةتتازى کتتوالێذیى کەزەطتتذەکان و ةەصؼ تینى ئتتازامى
دڵنیادەکادەوە.
– ١ب  /گاردن ستى شاري داهاتىوە ،ةەڵم ئەمڕۆ ةنیاىت دەنێین ،لەسەر ئەزمىنە نایاةەکەي قۆناغى یەکەم ،قۆناغى
دووەمامن دەستپێکردو فرۆشتنیش ةەردەوامە ،ئێستا گاردن ستى مارکەیەکى نارساوەو زۆري تریشامن ماوە پێتاىن
ةتەخشین ،ةۆ ةنیاتناىن شار هاتىین ،ئێىەش ئاوەداىن ةکەنەوە ،پێکەوە ةۆ شارێکى پڕ لەجىاىن .
گاردن ستى ...نسیکرت لە رسوشت  ..نسیکرت لەژیان .
لە ( 0ت ب)دا دەیى ڕیکالمەکە ئەوەمان پێدەڵێر ،کە پڕۆژەکە ،پڕۆژەیەکە لەطەز ةنەماى ئەشمون ةنیادساوە ،ةەحۆزێتک کە
نەک ةۆ ئێظذا ،ةەڵکو ةۆ ئایندەغ ػازێکى ػیاوە ،ڕاطذە ئێظذا ةونیادتدەنسێر ،ةەڵم ةەحتۆزێکە ،کە ةۆئاینتدەغ ػتوێنێکى نایتاةە،
ئەمەغ ةەو دایتەمتەندییانەى پڕۆژەکە ەەیەىت و کوالێذیى ةەزشى پڕۆژەکە ةووەدە مازکەیەکى دیاز ،ەەزوەەتا ئامتاژەدەداخ ةەوەى،
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کە کۆمپانیاکە دەیەوێر ،ػازێک ةە ەەموو چەمکە فساوانەکەیەوە ةونیادتنێر ،ەاوڵدیان و کڕیتازانیؽ ئتاوەداىن ةتکەنەوە ،دتاوەکو
ةەیەکەوە لە ػازێکى پڕ لەحوانیدا ةژین ،ەاوکاخ لەڕێگەى دوةازەکسدنەوەى دسۆپکى ڕیکالمەکەوە ،ئاماژە ةەژیتنگەى پتاکى پتڕۆژەکە
دەداخ .کەوادە ئەو نیؼانانەى لەم ڕیکالمەدا ەەن ةسیذین لە1
 +ئەشمون
 +کوالێذى
 +حواىن
 +ژینگەى پاک

 – ١پ  /گاردن ستى شارە سەوزو ئاوەدانەکە ةەردەوامە لە ةىنیاتناىن شىقەي زیاتر ،سەدان ماڵامن ةىنیاتنا ،چەندین
خێسان تیایاندا ئاسىدەن ،شارەکەمان هەر لەئێىەي کەمە ،ئێمە فراواىن ئەکەین ،ئێىەش ئاوەداىن ةکەنەوە ،لە ئێمە
ةىنیاتنانء لە ئێىەش هەڵتژاردن ،ئێمە دڵنیاین لە جىانیى کار ،ئێىەش دڵنیاةن لە ئاوەداىن.
گاردن ستى ،نسیکرت لە رسوشت ...نسیکرت لە ژیان.

لە دەیى ڕیکالمى ( 0ت )دا ،ئەو نیؼانانەى ئاماژەیان پێدزاوە ةسیذین لە1
 +طەوشایى
 +فساوانتوون
 +ئاطودەیى
 +حوانیى کاز/کوالێذى
کەدیگ تۆزیی ڕیکتتالمەکە لە () -0دا ةتتسیذییەلە (رسوػتتر ،مەودا ،کتتوالێذى ،ئتتازامى) ،لەم کەدیگ تۆزییەدا شی تادس حەصتتر لە الیەىن
دەزووىن کساوەدەوە ،لەم ڕوانگەیەوە کازیگەزى لەطەز کڕیازەکان دزوطذدەکەن .ةەمپێیە صێصاىن لێکچوو لە کەدیگۆزیى ڕیکالمى (-0
)دا ،لە چەمکى (ئازامی)دا کۆدەةێذەوە.
 -١ت  /تىتییەک" :تەواوةى ،گاردن ستى تەواو ةىو ،ئێستا ماڵى لێیە ،تەواوةىو ،هەمىوان گاردن ستییان
خۆشدەوێ ،چىنکە شىێنى ژیانە".
گاردن ستى  ....نسیکرت لە رسوشت  ...نسیکرت لەژیان.

لە ڕیکالمى ( 0ت خ)دا ئەوەى کە ئاماژەى پێدزاوە دەواوةووىن پڕۆژەکەیە ،ةە وادا پێویظر ةەچاوەڕێکسدن ناکاخ و پڕۆژەکە
دەواوةووە ،ەاوکاخ ئاماژە ةەصۆػەویظذى پڕۆژەکە دەکاخ الى ەەمووان ،ئەمەغ لە ئاطودەیى ەەمووان ةەژیان لەنتاو پتڕۆژەکەدا
طەزچاوەى گسدووە ،ەاوکتاخ ژیتنگەى پتاکى پتڕۆژەکە ،کە طتەزچاوەى ژیتانە حەصذتى لەطتەز کتساوەدەوە .وادە نیؼتانەکاىن ػتوێنى
نیؼذەحێتووىن ةاغ لەم ڕیکالمەدا ئەمانەن1
 چاوەڕواىن +ئاطودەیى
 +ژینگەى پاک
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ةەپێى ئەم نیؼانانە ،کە لە ەەمانکاخ کەدیگۆزى پڕۆدۆدایپى ڕیکالمەکەیە ،نەصؼەى ةیسییەکەى ةسیذى دەةێر لە (دڵنیایى)،
لە ڕێگەى گەیاندىن ئەم چەمکەوە کازیگەزى لەطەز وەزگس وە صواشیازو کڕیاز دزوطذدەکەن.
یەکێک لە صەطڵەدەکاىن ئەم ڕیکالمە ،کوزدتڕییەىت لە ەەمان کاخ کتۆى شۆزیتنەى ئەو پێداویظتذییە ڕۆرتى و مادیتانەى دێتدایە کە
مسۆڤ دەیضواشێر ،ةەمەغ چەمکى لەةەزگیساوەى کەدیگۆزییەکە ةسیذى دەةێتر لە (گونختاوێذى لە ڕووى دەزووىن و دەندزوطتذى و
کەزەطذەییەوە).
 .٢ڕیکالمى ةرنجى ئەحمەد
لە کەشێکى ئارام و خەیاڵێکى قىوڵدا ،هەست ةە ئاسىدەییەکى ةێىێنە دەکەیت ،دڵنیاةە هەمیشە ئارامى الي ئێمە
ئەدۆزیتەوە ،چىونکە ةرنجى ئەحمەد سەرچاوەي ئارامییە ،ةرنجى ئەحمەد لەسەر خىانێکى پر لە ئاسىدەیى کۆماندەکاتەوە.
لە ڕیکالمى ()2دا ئاماژە ةەوە دزاوە ،کە ةەەۆى ةسنخى ئەرمەدەوە کەػێکى ئازامى نێو صێصانەکان و ئاطودەیى دزوطذدەةێر ،ةەپێى
ڕیکالمەکەغ ،ئەو دایتەمتەندییانەى ةسنخەکە ،کە وەک نیؼانەى ةاىش ةسنخەکە صساونەدەڕو ،ةسیذین لە1
 +کەىش ئازام
 +ئاطودەیى

 .٣ڕیکالمى ةرنجى تەماشاي میعاد
واو  ...ئەم ةرنجە هێندە ةەلەزەتە،هەمىو شتێکت لەةیردەةات ،گەر دەعىەىت ئازیسێکیشت ةیت ،تەماشاکەو تەماشاي
میعاد ةتینەو خسمەىت ئازیسانتى پێتکە ،دەنکدرێژ ،هندییە ،چەند هێندەي خۆي زیاددەکات ،ةرنجى تەماشاي میعاد،
ةرنجەک.ە ەەموو
ئەمەحۆزێ
ةاشیىەکە ة
ژى ةسنخ
دڵنیاةە ةەلەوەى ،داموچێ
ئەوەێدەداخ
لەةەرئاماژەپ
ةسنخەکە
سىیرسيەکاىن
susمتيەندییە ةاػ
نێىدەوڵەىتدایتە
تاقیگەيڕیکالمى (،)5
پشکنینىةەپلەێى دەیى
تەندروستىء
ةۆکراوە،
ةەکارةهێنەی.ان دەعتوەىت ئتاشیصانذى پێتکەیتر ،ةەوادتا لەةتازە ةتۆ پێؼکەػتکسدن ةتۆ
میعادصێکر ةیر،
تەماشايىت ئاشی
لەمەودواخ دەعوە
تەماشاکەووە ،ةەدایتە
کر لەةیسدەةادە
ػذێتەنها
کەطاىن صۆػەویظر و دایتەخ ،ەەزوەەا ػێوەى ةسنخەکە ،کە دەنکدزێژەو حۆزى ةسنخەکە ،کە ەنتدییە ئامتاژەى پێتدزاوە لەگەلتڕ
دەمکێؼان و شیادةووىن چەنتد ەێنتدەى صتۆى لەکتاىت لێنانتدا ،ئەمە حتگەلەوەى  ،ئامتاژە ةە دەزچتووىن لە دتاییگەى نێتودەوڵەىت
دەکاخ ،ئەمەغ وەک دڵنیاییەک ةۆ دەندزوطذتووىن ةسنخەکەو ةێضەمتوون ةەزامتەز ةە دەزکەودەى صسا لە ئایندەدا ،لەکۆدایؼتدا
حەصر لەطەز ئەوە دەکادەوە ،کە ەەز ةەدەماػاکسدىن ػێوەو دەمکێؼاىن ةسنخەکە ،وادلێدەکاخ ئیو ئەو ةسنخە ةەکازةێنیر ،کەوادە
ةەپێى ئەم ڕیکالمە ،دایتەمتەندى و نیؼانەکاىن ةسنخى ةاغ ةسیذین لە1
 +داموچێژ
 +گونخان ةۆ پێؼکەػکسدن
 +دەنکدزێژ
 +دەمکێؼان
 +دەزچوون لە پؼکنین

 ٤ڕیکالمى ةرنجى چەوتان
وەک ئەوەي دەنکەکاىن لە ئاسامنەوە ةاریتێتء هەڵتڕێژێتە سەر خىانەکامنان ،دەفرەکامنان پڕدەکات لە ةەرەکەت،
ماڵەکامنان دەکاتە کانگاي ةۆىن خۆشء ڕەزامەندي ،هەمىو تایتەمتەندییەکاىن ةرنجێکى منىنەیى هەیە ،ةرنجەکاىن
دیکە تەنها گەدە تێردەکەن ،ةرنجى چەوتان تێرکەري گیانء جەستەیە.
چەوتان ةرنجى نەوە جیاوازەکان.
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لە دەیى ڕیکالمى ()1دا ،دایتەمتەندیى ةسنخەکەو ػتێوەو شیتادکسدنەکەى ةەحتۆزێکى دتایتەخ نیؼتاندەداخ ،ةەوەى کە لە
ئاطٌلنەوە ةازیوەدە طەز طفسەو صوانەکان و ةە دەمکێؼانیش ،دەفسەکان پڕ لە ةەزەکەخ دەکاخ ،ەەزوەەا ةۆنتوةەزامەکەىش وەک
دایتەمتەندییەکى ناواشە نیؼانداوە ،کە ەەموو ماڵەکە پڕدەکاخ و دەیکادە کانگتاى ةتۆىن صتۆغ ،ةەحۆزێتک ەەمتووان ڕاشیتدەکاخ،
ەەزوەەا ةەػێوەیەکى گؼذى و ةن وزدکتسدنەوەو ناوەێنتان ،ئامتاژە ةە ةتووىن ەەمتوو دایتەمتەنتدییەکى ةسنختى پتوونەیى دەداخ،
لەگەلڕ ئەوەى کە ئەم ةسنخە نەک دەنها ەەز گەدە ،ةەڵکتو ڕورتیؽ دێسدەکتاخ و ئاطتودەیى دەةەصؼتێر ،ةەمەغ دەةێتر ةسنختى
ەەموو نەوەکان ،وادە دایتەمتەندییەکاىن ةسند لەم ڕیکالمەدا ةسیذین لە1
 +دایتەخ
 +دەمکێؼان
 +ةۆىن صۆغ
 +ئاطودەیى
 +ةۆ ەەموو دەمەنەکان
 .٥ڕیکالمى ةرنجى گىڵتەهار
ةەڕاستى شایەىن ئەوەیە خۆىت ةۆ ماندوةکەیت ،ةرنجێک پڕ لەجىاىن ،تامى نەةڕاوە ،ڕەنگ و شێىەیەکى تایتەت،
شایەن ةۆ پێشکەشکردن ةۆ خۆشەویستانت ،ئەم ةرنجە یانسە ةیستىیەکى هندیى دەنکدرێژە  ،ةرنجى گىڵتەهار،
هەمىمان ةەیەکەوەین ةۆ خىانێکى ةێهاوتا ،ةرنجى گىڵتەهار.
ئەو دایتەمتەندییانەى ةسند ،کە لەدەیى ڕیکالمى ()2دا ئاماژەى پێدزاوە ،حتواىن و دتام و ڕەنتگ و ػتێوەى ةتسنخەکە ،کە
وایلێ تدەکاخ ػتتایەىن پێؼکەػتتکسدن ةێ تر ة تۆ صۆػەویظتتذان ،ەەزوەەتتا ح تۆزى ةتتسنخەکە لەگەڵ ػ تێوەکەى کە دەنکتتدزێژە ،ئەم
دایتەمتەندییانەغ ەەموو الیەک ةۆ صوانێکى ةێهاودا کۆدەکادەوە ،کەوادە دایتەمتەندییەکاىن ةسند ةەپێى ئەم ڕیکالمە ئەمانەن1
 +حواىن
 +داموچێژ
 +گونخاوى ةۆ پێؼکەػکسدن
 +دەنکدزێژ
 +حۆزى ةسند 0020
 – 6أ) ڕیکالمى ةرنجى هىدهىد
ةرنجى هىدهىد ،ةرنجى هىدهىد ةەهۆي ةاشیى جۆرەکەیەوە چێشتلێنەرەکاىن سەرسامکردووە ،ةەوەي کە هەمیشە
دەنکدرێژ.طەزطامکسدووە،
ؼذلێنەزەکاىن
ةۆنىةەرامىە ،چێ
نکدزێژیى ةسنخەک
ةێت ،دە
هەمىوانۆىش و
حواىن و ةۆنض
جێىصاخ ،کە
پێشکەشتکەن،ەزدە
ةرنجێک( - 3أ)دا ئەوە د
دەتىانن ڕیکالمى
لە
خۆش،
جىان،
ڕەزامەندیى
هەڵتژاردەي من تەنها هىدهىدە ،خانەوادەکەشم دڵخۆشن ،چاوەڕوانن ،هەمیشە خىامنان
ةەةآ هىدهىد نییە ،ةرنجى هىدهىد
ئەم ةاػیى حۆزە وایکتسدووە ،ەەمیؼتە ةذتوانن ةتسنخە لێناوەکەیتان حتێگەى ڕەشامەنتدیى ەەمتووان ةێتر ،لەةەزئەوەى
ەەمیؼە ئەو ةسنخە ةەکازدەەێنن ،صانەوادەکەیان دڵضۆػن ،کەوادە ئەو دایتەمتەندییانەى ةسند کە لەم ڕیکالمەدا ئاماژەى پێتدزاوە،
ةسیذیین لە1
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 +حواىن
 +داموچێژ
 +ةۆىن صۆغ
 +دەنکدزێژى
 +لێصانینى ناوێر
 +ئاطودەیى
 - 6ب ) من لە ویستگەي چاوەڕواىن چاوەڕوانم .
منیش تامەزرۆم هەمیشەکۆةتینەوە.
تامء لەزەىت کۆماندەکاتەوە ،ةرنجى هىدهىد ،ةرنجى هىدهىد
ئەوەى لەڕیکالمى ( - 3ب)دا ئامتاژەى پێتدزاوە ،ةتسیذییە لە دتاموچێژى ةتسنخەکە ،کەوایکتسدووە ەەمیؼتە چتاوەڕوانتین و
ةەەۆیەوە کۆةتینەوە ،کەادە ئەو دایتەمتەندییانەى لە ڕیکالمەکەدا ئاماژەى پێدزاوە ،ةسیذین لە 1
{  +داموچێژ + ،ئاطودەیى}
ةەپێى ژمازەى دایتەمتەندییەکان ،ڕیکالمى (أ) پلە یەک و (ب) پلە دوو دەةێر ،کۆى نیؼانەکانیؽ یەکظانن ةە نیؼانەکاىن (أ).
لە کۆداییدا دەدوانین ةڵێین ،ڕیکتالم پڕوپاگەنتدەیەکى وزوژێتنەزە ةتۆ ناونیؼتانێک ،کە دێیتدا وەزگتس دەکتسێذە ئامتاند دتاوەکو ةتێتذە
ةەکازةەزى ڕیکالمتۆکساو.
ئەنجام
ػتیکسدنەوەى ڕیکتتالم ةەپێ تى دیتتۆزى پسۆدۆدایتپ ،لە ڕوانتتگەى ڕیکالمکتتازو صواشی تاز ی تان کڕی تازانەوە چەنتتد ئەنخامێ تک
دەطذەةەزدەکاخ ،کە لێسەدا ةە چواز صاڵ دەیضەینەڕوو1
ةەپێ تى دیتتۆزى پسۆدۆدایتتپ ،کەزەطتتذە شمانییەکتتاىن ڕیکتتالم وەک دادتتاى دتتوێژینەوەکە ،لە کەدیگتتۆزییە ةەزحەطتتذەیى و
.0
ناةەزحەطذەییەکان پێکدێر ،کە دێیدا کاز لەطەز ةاػوین پوونەى کەدیگۆزییەکان دەکسێر.
ڕیکالمکتتاز ةەە تۆى شەیکتتسدنەوەى الیەنە ةاػ تەکان و نیؼتتانداىن کاڵکتتان ةە ةاػتتوین پتتوونە ،ةەزەەمەکتتان ةە وەزگتتس
.2
دەگەیەنێر ،ةۆیە ئەم دیۆزە ةە گونخاودسین دیۆز دەشانسێر ،کە ڕیکالمکاز لە داڕػذنى ڕیکالمدا پؼذى پێتتەطذێر.
ةەپێى دیۆزى پسۆدۆدایپ ،ەەڵتژازدىن یەکە پسۆدۆدایپییەکان لە ڕیکالمەکاندا پؼر ةە ەۆکازى پێؼینەى شانیازیىکۆمەڵیەىت
.5
و کەلذووزى داکەکان دەةەطذێر ،لەڕێی صظذنەڕووى چەمکە ئەةظواکذەکان و کۆنکسێذەکانەوە.
ةەپێى فۆزمى ڕاپسطییەک لە دیدى صواشیازان یان کڕیازانەوە ،صانوو لە پڕۆدۆدایپی یەکەى نیؼتذەحێتووندا ةەپێتی ەەزدوو
.1
چەمکی ةاػوین و گونخاودسین یەکەیە ،لە ڕیکالمى ةسنخیؼدا ،ةسنخى کوزدیی پلەى یەکەم دەگسێر.
سەرچاوەکان
.0
.2
.5
.1
.2
.3
.4
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ملخص
اةى ةكر عمر قادر
یظم اللؼح اللوزدًح/ للٌح اللؼاخ/الخامح الظلٌٌلنٌٌح

فرهاد تىفیق حسن
یظم الوحمح/ للٌح اللؼاخ/الخامح الظلٌٌلنٌٌح

1 ًذناو ەرا التزث املعنون ب(اعالن اللوزدي وفقاً لنظسًح النموذج) فصلٍن زِئٌظٍن
 ومتن، واالەتداف املذواصتاج منت، من صال دظلٌط الظو و عىل مفهوم مصطلس االعالن وعسض عنارصه وانواعت، ًعسف الفصل االو متدأ اعالن اللوزدي1ًاوال
. االطاض يف اطذنتاغ معاين الللٌلخ والذفاعل معها، للون،ثم الذطسق اىل االعالن الداليل
 ًتؤ،،اما الفصل ال اين الري ًزمل عنوان (اطع نظسًح النموذج واالعالن) فٌذظمن مقدمح عن النظسًح اللالطٌلٌح ملفهتوم الذصتنٌو والطتساش الذقلٌتدي لت
 وذلك من صال العسض النظسي ودطتٌقادها العملٌح عرب دزلٌل ةعع االعالناخ الضاصح مبؼتازًع، صصائصها وطٌلدها، نؼؤدها1ةعدەا دعسًو ةنظسًح النموذج
 والذٌلثتل، علٌلً ان االصل يف الورتداخ النموذحٌتح ەتو االعتذٌلد عتىل الذؼتاة، الةساش الظٌلخ الداللٌح للل من دلك النٌلذج،التنا و واالطلان واالزض و ػًنەا
 أو الطتٌعٌح يف الضصائص الداصلٌح أو الذلوًن يف رتٍن ان الزتدود فتٌٌل ةتٍن الذؼتاةهاخ-  التاًولوحٌح، أو املؼازلح يف الصفاخ الزٌادٌح،الطتٌعٍ لألػٌا و
.يف ەره النظسًح دذظم ةالؼموض وانعدام الوطوذ
ويف الضذام دم عسض النذائد و املصادز العلمٌح
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Abstract
This research, entitled The Kurdish Declaration according to the theory of the model, deals with two main
topics:
First: introducing the principle of advertising by shedding light on the concept and term of the Declaration and
the presentation of its elements, types, and objectives, and then address the Declaration in the semantic
perception, as it is the basis in the development of the meanings of words and interaction with them.
The second topic: entitled The foundations of model theory and advertising. Contains an introduction to the
classical theory of the concept and the traditional model of classification, and then the definition of the method
of the model, its origin, characteristics, andtheir attributes, through technical presentation and practical
applications Through the analysis of some ads on construction projects, housing, rice, and others. The origin of
the models is to rely on the similarity and natural symmetry of the objects or to participate in the biological – or
physical – characteristics of the internal components or composition, while the boundary between the models in
this theory it is similar characteristics by a lack of clarity.
In conclusion, the results and scientific sources presented.
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