
ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ پەیوەندیی نێوان زمان و بیر کردنەوە پەسەند 
بکەین، دەبینین کە ناتوانین بە کەیفی خۆمان جێگۆڕکێ بە زمانەکان بکەین. زمانی 
فارسی یا هەر زمانێکی دیکە. ناتوانێ جێگای زمانێکی کە فێر بوونی لە ماڵەوە دەستی 

پێ کردبێ و گەشەی سەندبێ، بگرێتەوە. مناڵ بە هۆی ڕووبەروو بوونەوە دەگەڵ زمانێکی 
کە بۆی بێگانەیە، نایناسێ و نایزانێ، تووشی ئاڵۆزیی زمان دەبێ و مانا و دەقەکان 

دەشێوێنێت. ئەوە دەبێتە هۆی الوازیی هێزی تێگەیشتن و توانای لێکدانەوەی مناڵ و لە 
ئاکامدا هەستی مناڵ خەوشەدار دەکات. 

گرینگیی زمانی دایک  

جەواددانشپەژوو



زمانی دایک باسێکی گرینگ و هەمەالیەنەیە 
و هەر بە پێی ئەو بایەخ پێدانەیە کە تا ئێستا 
وتار و کتێب و س��یمیناری زۆری بۆ تەرخان 
ک��راوە. زۆربەی ئەو بۆچوونان��ە لە ڕوانگەی 
ئیتنیکی و سیاس��ییەوە لێکدانەوەی بۆ کراوە 
کە بێ ش��ک زۆر بەبای��ەخ و گرینگن. ئەم 
وتارە تێدەکۆش��ێ گرینگیی زمانی دایک لە 

گۆشەنیگای پێداگۆژییەوە هەڵسەنگێنێ. 
مەس��ەلەی زمانی دای��ک، ئانترۆپۆلۆژی 
و  کولت��وری  )Anthropologie(ی 
کۆمەاڵیەتیی زۆر بە خۆیەوە سەرقاڵ کردووە. 
ئێتنۆلۆگ��ەکان )Ethnologe( لەس��ەر ئەو 
باوەڕەن کە کولتور، بیرکردنەوە و زمان دیاری 
دەکات. واتا زمان ئامرازێکە بۆ تێگەیش��تنی 
دونیا. یانی زمان لە ڕاستیدا هەڵگری کولتورە. 
زمان لە هەمو شوێنێک گرینگیی تایبەتی 
خ��ۆی پ��ێ دەدرێ و ئەو گرینگ��ی پێدانە 
تەنیا بەهۆی ئەوە نیی��ە کە زمان ئامرازێکی 
پەیوەندی و تێکەاڵو ب��وون دەگەڵ کۆمەڵە. 
زمان بەردی بناخەی پێگەیشتنی مناڵە. مناڵ 
لە ماڵەوە دەست بە فێر بوونی زمان دەکات. 
بەاڵم ئەرکی گەش��ەپێدان و تێگەیشتنێکی 
زانستیانەی زمان، بە سیس��تەمی پەروەردە 

دەسپێردرێ. 
زمان هەڵگری کەس��ایەتی و شوناس��ی 
مناڵ��ە. من��اڵ بە ه��ۆی زمان��ی دایکییەوە 
دەتوانێ دونیای دەوروبەری خۆی بناس��ێت 
و تێ��ی بگات و تێگەیش��تنی خۆش��ی هەر 
ل��ە ڕێگای زمانی دایکیی��ەوە باس و تاوتوێ 
ب��کات. لەڕاس��تیدا زمانی دای��ک هەڵگری 
زانس��تە کۆمەاڵیەتییەکانە و تەنیا لە ڕێگای 
زمانی دایکییەوە، مناڵ دەتوانێ لەو زانستانە 
بەشدار بێت و کەڵکیان لێ وەرگرێ و ڕەفتار 
و ش��یوەی قس��ەکردنی جێگای پەسەندی 

کۆمەڵ، فێر بێت. 
بەو هۆیانەوە لە سیس��تەمی پەروەردە و 
بارهێنان��دا، گرینگییەک��ی تایبەتی بە زمان 
دەدرێت. گرینگیی فێربوونی زمانی دایکی و 

گەشەپێدانی لە دەستەاڵتدارانی تاران شاراوە 
نییە و ڕاس��ت ه��ەر بەو هۆیەش��ەوە، پێش 
بە فێر بوونی زمان��ی دایکیی منااڵنی غەیرە 
فارس دەگرن. ل��ە قوتابخانەکانی ئێران، ئەو 
گرینگی پێ دانە تەنیا بۆ منااڵنی فارس زمانە 
و منااڵن��ی غەیرە فارس، لە فێر بوونی زمانی 

خۆیان بێبەری دەکەن. 
ئەگەر بیرو بۆچوونی ئێتنۆلۆگەکان لەمەڕ 
پەیوەندیی نێوان زمان و بیر کردنەوە پەسەند 
بکەی��ن، دەبینی��ن کە ناتوانی��ن بە کەیفی 
خۆم��ان جێگۆڕک��ێ بە زمان��ەکان بکەین. 
زمانی فارسی یا هەر زمانێکی دیکە. ناتوانێ 
جێ��گای زمانێکی کە فێ��ر بوونی لە ماڵەوە 
دەس��تی پێ کردبێ و گەش��ەی سەندبێ، 
بگرێتەوە. مناڵ بە ه��ۆی ڕووبەروو بوونەوە 
دەگەڵ زمانێکی کە بۆی بێگانەیە، نایناسێ 
و نایزانێ، تووش��ی ئاڵۆزیی زم��ان دەبێ و 
مان��ا و دەقەکان دەش��ێوێنێت. ئەوە دەبێتە 
ه��ۆی الوازیی هێزی تێگەیش��تن و توانای 
لێکدانەوەی مناڵ و لە ئاکامدا هەستی مناڵ 

خەوشەدار دەکات. 
دەروونناس��یی  ڕوانگ��ەی  ل��ە  ئەگ��ەر 
فێربوون��ەوە بڕوانینە بابەتەک��ە، دەزانین کە 
پرۆس��ەی فێربوون��ی زمان ل��ە قوتابخانە بە 
زحمەتت��ر دەبێ��ت، چونک��ە خوێندنەوە و 
نووس��ین بۆ مناڵ تەکنیکێک��ی تازەیە. خۆ 
خەری��ک کردن ب��ە زمان و فێ��ر بوونی بە 
ش��یوەیەکی زانستی، پێویس��تی بە هەوڵ و 
تێکۆش��ان و خۆماندووکردنێکی زۆرتر هەیە. 
بۆ ئەو منااڵنەی کە هەر لە سەرەتاوە مەجبور 
دەکرێن بە زمانێک��ی بێگانە و تازە بخوێنن، 
گیروگرفتی دیکەش��ی دێتەس��ەر. ئەوە بەو 
مانایەیە کە ئەو منااڵن��ە دەگەڵ دوو گرفت 
بەرەوڕوو دەبنەوە. لەی��ەک کاتدا دەبێ هەم 
زمانێکی تازە و هەم تەکنیکی تازەی نووسین 
و خوێندنەوە  و هەروەها تەواوی دەرسەکانی 
دیک��ەش بە زمانێک��ی بێگانە فێ��ر بن. ئەو 
منااڵنە کە هێشتا زۆر پێنەگەیشتوون توشی 
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گیروگرفت و ئالۆزیی زۆر دەبن. 
لە ب��اری پەیوەندی��ی نێ��وان قوتابی و 
مامۆس��تا گیر و گرفتەکە لەوەش گەورەترە. 
دەزانین کە  متمانە و پەیوەندیی نێوان قوتابی 
و مامۆستا بابەتێکی زۆر گرینگە و ئەو متمانە 
و پەیوەندییەش لە ڕێگای زمانەوە پێک دێت. 
مامۆس��تا بە هۆی زمانەوە دەتوانێ زانس��تی 
خۆیبۆ من��اڵ بگوازێتەوە و ژی��ان و دونیای 
وی بناس��ێت. مندالەکەش ه��ەر لە ڕێگای 
زمان��ەوە دەتوانێ پەیوەندی بە مامۆس��تاوە 
بگرێت، باسی خۆی دەگەڵ بکات و بە گشتی 
پەیوەندیی پێوە بگرێت. زمان لە دامەزراندنی 
پەیوەندی��ی نێوان مامۆس��تا و قوتابیدا ڕۆلی 
سەرەکی دەگێڕێ. بەاڵم منااڵنی غەیرەفارس 
تاکە ئام��رازی دامەزراندنی پەیوەندیی نێوان 

مندال و مامۆستایان لێ زەوت دەکرێ. 
زمانێک��ی ک��ە منداڵ تا ئێس��تا بە پێی 
تەمەنی لە باری وشە و پێناسەکردنی دەقەکان 
لە ماڵەوە فێری بووە و لە ڕێگای ئەو زمانەوە 
دونیای دەوروبەری خۆی ناسیوە و لە ڕاستیدا 
شوناسی خۆی لەو زمانەدا دەبینێتەوە، یەکەم 

ڕۆژ، لەبەر دەرگای قوتابخانەدا دەیقرتێنن. 
ئێم��ە دەزانین کە پرۆس��ەی فێر بوونی 
زمان لە کات��ی چوونی قوتابخانەدا هێش��تا 
ت��ەواو نەبووە. من��اڵ لە قوتابخان��ە ڕێزمان، 
وش��ە، خوێندن و نووسین فێر دەبێ. کەوابوو 
فێربوونی زمان دەبێ ل��ە قوتابخانە درێژەی 
پێ بدرێ و نابێ بە هیچ جۆرێک  ئەو ڕەوتە 
بپچ��ڕێ. چونکە ئ��ەو کات نەتەنیا زمانەکە، 
بەڵک��و پێگەیش��تنی کەس��ایەتی و توانای 
تێگەیشتن و لێکدانەوەی مناڵ لە ناو دەچێ. 
ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە مناڵ لە پرۆسەی 
ب��ە کۆمەڵبوونیدا وەدوا بکەوێت و تووش��ی 
 )Semilingualismus( زم��ان  لەتبوونی 
بێت. ئەوە بە مانای وەس��تانی زمانە، چونکە 
ڕێگای گەشەکردنی لێ گیراوە و بەو هۆیەوە، 
مناڵ توانای��ی زمانەوانیی زۆر الواز دەبێت و 
توانای��ی بەکار هێن��ان و کەڵک وەرگرتن لە 

وشە و دەقی ئابستراکتی )انتزاعی( نامێنێت. 
ل��ە   )Walbiner 1985( والبینێ��ر  
لێکۆڵینەوەیەکدا دەری خست کە لەت بوونی 
 )Semilingualismus( زمان یا نیوەزمان
دەبێتە هۆی س��ەرنەکەوتن ل��ە قوتابخانە و 
پرۆسەی بە کۆمەڵبوون تێک دەدات و مناڵ 

توشی گرفتی ڕۆحی دەکات. 
یەکیەتیی مامۆستایانی فەرانسە لە بابەت 
گرینگی و پێویستیی پەروردە و بارهێنان بە 
زمانی دایک ئاماژە بە چەند خالی زۆر گرینگ 
دەک��ەن کە بە پێویس��تی دەزانم بە کورتی 
ئاماژەیان پێ بکەم. ئەوان لەو باوەڕەدان کە:

 ئینس��انەکان بە زمانی دایکیان باش��تر و 
زووتر بیر دەکەنەوە.

 کەسێک کە بە س��ەر زمانی دایکیدا زاڵە، 
ئاسانتر فێری زمانی دووهەم دەبێ.

 کەس��ێک کە زمانی دایکی ب��اش بزانێ، 
باشتر لە ناوەرۆکی دەرسەکان تێدەگات.

 مندالێ��ک کە زمانی دایکی باش دەزانێت، 
هەس��ت بە تەناهی دەکات و کەس��ایەتیی 
پت��ەوی هەی��ە و هەس��تی پەیوەن��دی بە 

کۆمەڵگاوە بە هێزتردەکات.
 ب��ە هۆی ئەوەی کە لە نێوان زمانی دایکی و 
بیرکردنەوەدا پەیوەندی هەیە، گەشە کردنی بیر 
تەنیا بە گەشە کردنی زمانی دایک دێتە دی. 

گرینگییزمانیدایک)یازمانییەکەم(
بۆفێربوونیزمانیدووهەم

دیاردەی دووزمانی لە دونیای ئەمڕۆدا شتێکی 
ب��اوە و بووەت��ە واقعییەتێک��ی کۆمەاڵیەتی 
و کەمت��ر واڵت هەیە ک��ە یەکزمانە بن. لە 
ڕاس��تیدا یەکێک لە ئامانجەکانی پەروەردە، 
بارهێنان��ی دوو یا چەن��د زمانەی مندااڵنە و 
ئ��ەو بابەتە نە تەنی��ا وەک خاڵی الواز چاوی 
لێ ناک��رێ، بەڵک��وو دەرکەوت��ووە کە دوو 
ی��ا چەند زمان��ی، کاریگەری��ی زۆر باش لە 
س��ەر پێگەیشتن و گەش��ە کردنی فێربوون 
و فێربوون��ی زمانی دیک��ە دادەنێت. ئەگەر 
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من��ااڵن هەر لە دەورانی س��ەرەتایییەوە دوو 
زمانە بار بێن، تێگەیش��تنێکی قووڵتریان لە 
س��ەر زمان دەبێت. بەو جۆرە دەتوانن ڕادەی 
تێگەیش��تنیان لە س��ەر زمان بەرنە سەر و 
زمان��ەکان بە یەکەوە هەڵس��ەنگێنن. گوێتە 
)Göthe( شاعیر و لیکۆڵەری ئاڵمانی دەڵێ: 
»کەس��ێکی کە تەنیا زمانێک دەزانێ، ئەو لە 

ڕاستیدا ئەو زمانەش باش نازانێت«. 
ئێس��تا ئیدی لە هەمو ش��وێنێک بۆ فێر 
بوونی زمانی دیکە سەرمایە دادەنێن. کەوابوو 
بوونی زمان��ی جۆراوجۆر لە ه��ەر واڵتێکدا، 
س��ەرمایەیەکی باش��ە و دەبێ وەک سامانی 
میلل��ی چاوی لێ بک��رێ و بپارێزرێ. کۆلیە 
)Collier George 1976(  لە س��ۆنگەی 
لێکۆڵینەوەکانی چەند س��اڵەی، لە سەر فێر 
بوونی زمان دەری خس��ت ک��ە هەموو ئەو 
فاکتۆران��ەی کە ب��ۆ فێر بوون��ی دوو زمان 
پێویس��تن، بەس��تراونەتەوە بەوەی کە تا چ 
ڕادەیەک لە زمانی دایک کەڵک وەردەگیرێ 
و نیش��انی دا کە کەسانی دووزمانە لە ڕێگای 
زمانی دایکییەوە دەگەن��ە بناغەی عیلمی و 

ناسینی زانستی زمان. 
ئاکامی لیکۆڵینەوەکانی زمانناسانی وەک 
ڕێبای��ن )Rehbein 1987( و س��کوتناب 
نیشانیان   )Skutnabb-Kangos 1992(
دا کە دەس��تەواژە و توانایی��ی زمانەوانی کە 
لە ڕێگای زمانی دایکییەوە وەدەست هاتوون 
و س��ەقامگیر ب��وون، دەتوان��ن کەڵکیان لێ 
وەرگیرێ بۆ زمان��ی دیکە و یارمەتی دەدات 
بۆ زانیاری لەسەر زمان و تواناییی لێکدانەوە 
دەباتە س��ەر. ڕێباین )Rehbein( لە س��ەر 
ئەو باوەڕەیە کە تێگەیشتن لە چیرۆکێک بە 
زمانی دایک، ئیمکانی گێڕانەوەی چیرۆکەکە 

بە زمانی دووهەم ئاسانتر دەکات. 
ب��ە لەبەرچ��او گرتنی ئ��ەو فاکتۆرانەی 
ک��ە ئاماژەیان پ��ێ کرا، پێویس��تە لە هەمو 
ش��وێنێک شانسی بەرامبەر بۆ هەموو منااڵن 
بە ب��ێ لەبەرچاو گرتنی ڕەگ��ەز پێک بێت. 

پێویس��تە سیس��تەمی تەربیەت��ی دووزمانە 
دابم��ەزرێ و ببێت��ە ئامانجێکی سیاس��ی - 
کۆمەاڵیەتی و دەب��ێ نەهادینە بکرێت. ئەوە 
بە مانای دەست هەڵگرتنە لە بیر و بۆچوونی 
سیاس��ی ئیدئۆلۆژی »واڵت��ی میللی و زمانی 
میللی«. بەو پێیە دەبێ پس��پۆڕانی پەروەردە 
و بارهێنان، سیستەمی چەندزمانی لە تەواوی 

دامودەزگاکاندا دابمەزرێنن. 
لە ١٩3 واڵتی س��ەربەخۆدا، ژمارەی ئەو 
زمانانەی قس��ەیان پێ دەک��رێ دەگاتە 5 بۆ 
٦ هەزار. ئ��ەوە لە حاڵێکدایە کە زۆربەی ئەو 
واڵتانە خۆیان بە واڵتێکی یەکزمانە دەناسن. 
ئ��ەو ڕاس��تییە وامان ل��ێ دەکات کە بیر لە 
مەسەلەی زمانی کەمە نەتەوەکان بکەینەوە. 
ئەگەر گرینگی��ی زمانی دای��ک ئەوجۆرەی 
کە باس��ی لێ کرا، بسەلمێنین، دەبینین کە 
چەند کەس و نەتەوە لەب��اری زمانەوانییەوە 
دەچەوس��ێنەوە و پێش بە پەرەئەس��تاندنی 

زمانیان دەگیرێ. 
لە ئێران، بێجگە لە فارسەکان نەتەوەکانی 
دیکە وەک کورد، ئازەری، عەرەب، تورکەمەن، 
ئەرمەن��ی و بەلووچ دەژین و لە دەس��توری 
کۆماری ئیس��امیی ئێراندا هات��ووە: »هەمو 
هاوواڵتییەکی ئێرانی بە بێ لەبەرچاو گرتنی 
ڕەگ��ەز و قەوم، مافی وەک��وو یەکیان هەیە. 
هی��چ کەس ناب��ێ بە هۆی ڕەنگی پێس��ت، 
زمان و نیش��انەی لەم بابەت��ە ئیمتیازی پێ 
بدرێ��ت«. واقعییەت بەاڵم ش��تێکی دیکەیە. 
حکوومەتی ئێران، نەتەوە غەیرە فارس��ەکان 
بە فەرمی ناناس��ێت و دەرس��ەکان بە زمانی 
فارسی دەگوترێنەوە و کەمەنەتەوەکانی دیکە 
ماف��ی خوێندنیان ب��ە زمانی خۆی��ان نییە. 
لێکۆڵینەوەکان نیش��انی دەدەن کە مندااڵنی 
غەی��رە فارس لە کات��ی خوێندنەوەی کتێبە 
فارس��ییەکاندا، بە جۆرێک تووشی دڵساردی 
و ناهۆمێ��دی دەبن کە کاریگەری لە س��ەر 
فێربوونی��ان دادەنێ��ت. بەم جۆرە کۆس��پی 
خوێن��دن دەچێتە س��ەر و من��ااڵن زۆر بێ 
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حەز و بێ مەیل دەچنە قوتابخانە و خۆشیی 
دەرس خوێندنیان نامێنێ و شانس��ی ئەوەی 
کە لە تاقیکارییەکان س��ەر نەکەون دەچێتە 

سەر. 
زۆر ڕوونە کە هەلس��وکەوت، فەرهەنگ 
و دابونەریت��ی من��اڵ دەخرێتە ژێر پرس��یار 
کاتێ��ک ئیزن��ی خوێندن و قس��ەکردن بە 
زمانی دایکی ل��ێ وەردەگیرێ. کاتێک لەبەر 
دەرگای قوتابخانە شوناس، کەسایەتی و تاکە 
ئامرازی تێگەیش��تن و پەیوەندی گرتنی لێ 
وەردەگیرێت��ەوە، وا هەس��ت دەکات کە ئەو 
زمانەی کە تا ئێس��تا ل��ە ماڵ لە گەڵ دایک 
و بابی قس��ەی پێ کردووە و ئەوەی لە ماڵ 
فێریان کردووە هەڵەیە و دەبێ دووبارە ڕاست 

بکرێتەوە. 
سیاس��ەتی  سیس��تەمی  بنیاتنەران��ی 
پەروەردە و بارهێنان لە ئێران، تا ئێس��تاش 
کەم��ە نەتەوەکان��ی دیکەیان لە ب��ەر چاو 
نەگرت��ووە. مەرجی ئەس��ڵی بۆ ئ��ەوەی کە 
ئێ��ران بتوانێ دەگەڵ سیاس��ەتی پەروەردە 
و بارهێنان��ی ئەم��ڕۆی دونی��ا بچێتە پێش، 
تایبەتییەکانی  پێداویس��تییە  ک��ە  ئەوەی��ە 
کولت��وری نێوخ��ۆی واڵت لەبەر چاو بگرێت 
و دان ب��ە فرەنەتەوەیی بوون��ی واڵتدا بنێت 
و لەو بارەیەوە هەنگاوی پێویس��ت بنێت. بۆ 
مۆدێرنیزە کردنی سیس��تەمی پ��ەروەردە و 
بارهێنان، پێویس��تە باری کولتوری، نەتەویی 
و هەلومەرجی ئێکۆل��ۆژی لە بەر چاو بگرێ 
و ئەوەش پێویس��تی بە دێسانتراڵیزە کردنی 
سیس��تەمی ئیداریی پ��ەروەردە و بارهێنان 

هەیە. 

ئێمەدەبێچیبکەین؟
ئێم��ەش دەبێ ه��ەر ئ��ەو کارە بکەین کە 
نەتەوەکان��ی دیک��ە بۆ وێن��ە کاتاالنییەکان 
ب��ۆ پاراس��تنی زمان��ی خۆی��ان کردوویانە. 
دیاگلۆسیا)diaglossia( دەستەواژەیەکە کە 
ل��ە بواری دووزمانی لە واڵتێکدا بە کار دێت. 

دیاگلۆس��یا هەلومەرجێک لە واڵتێکدا ش��ی 
دەکاتەوە ک��ە تێیدا دوو زمان بوونی هەیە و 
پەیوەندیی ئەو دوو زمانە پەیوەندییەکی، زاڵم 
و مەزلوومانەیە، س��ەر و خوارێیە، س��احەبی 
دەسەاڵت و بێ دەسەاڵتە، لە ڕاستیدا یەکیان 
زمان��ی دەس��ەاڵتدار و ئەوی دیک��ە زمانی 
بێ دەس��ەاڵتە. ئێمە دەبێ ئ��ەو پەیوەندییە 
تێک بش��کێنین و هاوس��ەنگی لە نێوان ئەو 
دووزمانەدا دروس��ت بکەی��ن. کاتاالنییەکان 
وشەی ئاس��ایی کردنەوە بەکار دێنن. ئەوان 
لەو باوەڕەدان کە پێکهێنانی هاوس��ەنگی لە 
نێوان ئەو دوو زمانەدا مومکین نییە و هەرگیز 
نایەتە دی و زمانی دەسەاڵت هەر دەیباتەوە 
و زمانەکان��ی دیکە وەال دەن��ێ و لە مەیدان 

دەریان دەکات. 
کەواب��وو وەه��ا هەلومەرجێک ئاس��ایی 
نیی��ە. کاتێ��ک دەتوان��ێ ئاس��ایی بێت کە 
زمانی هەموو الیەن��ەکان بگرێتەوە، لە هەمو 
کەلێ��ن و قوژبنی ژیان ب��ەکار بێت، کاتێک 
کە قسەکردن، نووس��ین، تەلویزیۆن، ڕادیۆ، 
خویندن و تەنانەت نووس��ینی تێزی دوکتۆرا 
بەو زمانە بێ��ت. کەوابوو هەلومەرجەکە تەنیا 
کاتێک ئاس��ایییە کە زمان��ی زکماکیمان لە 

ئاست زمانی دەسەاڵتداردا بێت. 
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