زمان و تیوری شەپۆلی

زانیار مەحموود علی
(کەالر)

بــە درێژایــی مێــژوو لــە گەشــەی زار و زمانەکانــدا
کۆمەڵێک فیکر و بۆچوون و تیور هاتوونەتەکایەوە،
هەمبــەر لــە دایکبــوون و مردنــی زمانێــک ،یــان
زارێــک ،هــەر تیــور و بۆچوونێــک بەپێــی قۆنــاغ
و ســەردەمەکەی خــۆی لێکدانــەوەی بــۆ کــراوە،
درەختــی زمانــی و پۆلێنکردنــی زمانــەکان ،زیاتــر لــە
ژێــر دەســتی قوتابخانــە بەراوردکارییەکانــدا گەشــەی
ســەندووە ،بەتایبەتــی میلۆلۆژیــای بــەراوردکاری.
تیــوری شــەپۆلی ،هــۆکاری ســەرهەڵدانی ئــەم تیــورە
بــۆ بوونــی کەموکــووڕی لــە کۆمەڵــەی خێزانــە
زمانییەکانــدا ســەری هەڵــداوە ،ئــەم کۆمەڵەیــە بەبــێ
هــۆ نەهاتووەتــە کایــەوە ،بێگومــان لەژێــر کاریگــەری
تیورەکانــی پێــش خۆیــدا بــووە ،مەبەســت لــە زاراوەی
شــەپۆلەکان لــە هەمبــەر زمانەوانــی مێژوویــی و کــۆـ
زمانەوانــی ،بــەو الیەنانــە دەوتــرا کــە زیاتــر پێوەنــدی
بــە گۆڕانــی زمانەکانــەوە هەبــوو ،ئــەم تیــورە ئەوانــە
دەخاتــە ڕوو کــە زیاتــر گرنگــی بــە پێودانگــی
گۆڕانــکاری زمــان و زارەکان دەدەن بــە پێــی کات
و شــوێنەکان و کاریگەرییەکانــی لــە دەوروبــەری
خۆیــدا جــێ دەهێڵێــت .هەمــوو زمانێــک گرنگــی و
قورســایی و پاراســتنی زمانەکــەی لــە ناوچەیەکــی
دیاریکــراودا جــێ دەهێڵێــت.
ئەم گۆڕانە زمانییانە زیاتر لە ئاستی مۆرفۆلۆژیدا
بەدیاردەکــەون و کاریگەرییــە ناوچەییەکانــی خۆیــان
دەنوێنــن ،واتــە لــە بنەچــەی وشــەکەوە کاری لەســەر
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دەکرێــت ،بــۆ نموونــە ئەگــەر ئێمــە زیاتــر لــە وشــەی
«بــاوک» بکۆڵینــەوە ،لــە ئاســتی وشــە و ئاســتی
گۆڕانــی دەنگــی ،واتــە دەنگســازییەوە لێــی وردبینــەوە،
دەبینیــن :
لــە ڕووی مۆرفۆلۆژییــەوە ،وشــەی بــاوک لــە
(بــاو) ( +ک) دروســت بــووە ،بەهەمــان شــێوەی
وشــەی دایــک کــە هەمــان سۆفێکســی دراوەتــە پــاڵ،
لــە ڕووی ڕێزمانییــەوە وەک وشــەیەکی ســەربەخۆ
ئەرک دەبینێت ،ئەگەر لە ڕووی گۆڕانی دەنگییەوە
لێــی بکۆڵینــەوە ،ئــەوکات ،دەکەوێتــە چوارچێــوەی
ونکردنــی دەنــگ ،بــۆ نموونــە ،ناوچەکانــی ســۆران
و ڕەوانــدز پێــی دەڵێــن( ،بــاو) ،واتــە چوونەتــەوە ســەر
بنچینــەی وشــەکە کــە لەناوچــەی هەولێــر پێــی دەڵێــن
(بــاب)،
لــە ناوچــەی کەرکــووک ـ گەرمیانــدا کــە زیاتــر
مەبەســتمان لــە نــاو نووســینەکەی ئــەم دەڤەرەیــە ،پێــی
دەوترێــت (بــاوک) ،یــان ســلێمانی لــە کاتــی بانــگ
کردنــدا پێــی دەڵێــن (باوکــە) ،بــەم پێیــە بێــت وشــەکان
لــە هەمــوو دەڤــەرەکان لــە چوارچێــوەی مۆرفۆلــۆژی
(بــاو) دا ،ســەرچاوەیان گرتــووە ،بــەاڵم گۆڕانکارییــە
دەنگییەکــەی بەســەردا هاتــووە.
٭ هەنــدێ بنەمــا هەیــە دەبنــە هــۆی تێکەڵبــوون و
چاالککردنــی گۆڕانکارییــەکان ،لەوانــە:
ــــ تێکەڵبوونەکــە پێویســتی بــە ماوەیەکــی زۆر
هەیــە بــۆ دەرکەوتنــی کاریگەرییەکانــی.
ــــ ســنوور بەزاندنــی نێــوان زار و زمانــەکان یەکێــک
لــە هــۆکارە بنەڕەتییەکانــی ئــەم گۆڕانکارییانــە
دادەنرێــت تــا بەتەواوەتــی تێکــەڵ ببــن.
ــــ هەمبــەر تێکەڵبوونــەکان دەبــێ کایــە کولتــووری
و ڕۆشــنبیری و جەمســەرە ماددییەکانیــش بگرێتــەوە.
ــــ زار و زمانــەکان ،بەتایبەتــی زمانــەکان پێویســتە
ســەر بــە یــەک کۆمەڵــەی خێزانــە زمــان بــن.

ســەرکەوتنی شــەپۆلی زارێــک ،یــان زمانێــک
بەســەر ئــەوی تــردا ،زمانــی بــراوە دەبێتــه سەرمەشــق
بەســەر ئــەوی تریانــدا و زمانــی خــاوەن مێــژوو و
شارســتانییەت لێــرەدا کاریگــەری خــۆی پیشــان دەدات
و لــە مەیدانەکــەدا ڕۆڵێکــی چاالکتــری دەبێــت،
کاتێــک نەتەوەیــەک خــاوەن بەرزترین شارســتانییەتن،
بــە چاوپۆشــی لــەوەی ژمــارەی دانیشــتوانی هەرچەند
کەمیــش بێــت بــەراورد بــە ڕکابەرەکــەی ،بــەاڵم
دواجــار خــۆی دەســەپێنێت ،بۆنموونــە :
ســەرکەوتنی ڕۆمانییەکانمــان الیــە کــە (التینــی)،
بەســەر زمانەکانــی ئیســپانی و ئیتاڵــی و ...تــاد،
زاڵ بــوو ،ڕۆمانــەکان بــە بــەراورد بــە ئــەو زمانانــە،
کەمینــەش بــوون ،بــەاڵم خــاوەن پێگــەی شارســتانی
بەهێزبــوون کــە دواتــر بوونــی خۆیــان ســەپاند.
دەکرێــت دوو زمــان ،یــان دوو زار ،یــان شــێوەزار،
تێکەڵــی یەکتــر ببــن و هیچیــان خواســتی ڕکابــەری
بەســەر ئــەوی تریانــدا نەبێــت ،بــۆ زاڵبوونــی هەیمەنەی
خــۆی .زمانەکانیــش لــە هەمــوو ئاســتەکانی
زمانیشــدا بەبــێ درک کــردن دەکەونــە ژێــر
کاریگــەری یەکتــرەوە ، ،ئەمــەش زیاتــر لەالیەنــی
گەشــە و گۆڕانــی زمانــدا خــۆی وێنــا دەکات،
باشــترین ڕێگــە بــۆ ئاشــنابوون بــە گۆڕانکارییــەکان
لــە هەمــوو زمانێکــدا ،پێویســتە لــە الیەنــی مێژوویــی
ئــەو زمانــە ،یــان ئــەو شــێوەزارە بــۆ شــیکاری بنەمــای
گۆڕانکارییــەکان بکۆڵرێتــەوە.
هێنــدێ لــە گۆڕانەکانــی زمــان دەرەکیــن ،لەژێــر
کاریگەریــی زمانێکــی تــر ،یــان شــێوەزارێکی تــردا
زیاتــر هەســت پێکراوتــرە لەچــاو ئــەو گۆڕانکارییانــەی
تــردا کــە لــە ڕۆنانــی نــاوەوەدا بەرجەســتە دەبــن .ئــەم
جــۆرە وشــانەش زیاتــر بــە وشــەی وەرگیــراو هەژمــار
دەکرێــن.
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