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ETÎMOLOJIYA PEYVA “HERAM” 

Ali Husein Kerim 

Wek tê zanîn du peyvên têgîner hene ku ew cudahiyên di navbera îslamê û olên din destnîşan 

dikin. Ji wan re dibêjin “helal” û “heram”. Hefteya buhurî gotara “etomolojiya peyva “helal” 

hatibû weşandin. Vê carê jî mijara gotarê derbareyê etîmolojiya pevva “heram” e.   

 

Peyva “heram” di hemû zimanên miletên misilman de cih girtiye. Lê belê di zimanê kurdî de 

bingehekî wê pir saxlem heye. Di kurdî de ne bi tenê ji bo tiştên qedaxe kiriyê olî, hema li 

sertaserê beşên jiyanê têgîna “heram” tê bihîstin. 

 

Mînakî:  

Wî av herimand; li te heram be; heramxwir, heramoyî, heramî; Behr bi devê kûçika heram nabe 

û hwd bi sedan pêgotî, biwêj û gotinên pêşiyan hene.  

 

Bi taybet ji mînakên jor pêgotiya “Wî av/nan/jiyan ... herimand” ji bilî kurdan kesên din wisa 

nabêjin. Diyare peyva “heram” ne ji dema ola îslamê pê ve ketiye li nav zimanê kurdî. Wisa 

xuya dike ku bingehekî wê dûr û dirêj heye. H3evî dikin ku emê di riste û paragrafên jêrîn de vê 

bûyerê biselimînin. 

Her wiha: 

 

Heram çi ye? 

 

Tişt, xwarin û kiryarên ku li dijraberî destûrên olî ne; tişt, xwarin û kiryarên ku ji bo bikarînana 

wan destûra olî tunebe, jê re dibêjin “heram”. 

Li anegorî lêkolîner; zimanas û yên ku xwe wisa dizanin, wateya têgîna “Heram”: 

Erebî  ar m حرام [#  m (rader)] qedaxe, tabû, nabe ku dest têdin/lêdin. 

Erebî  a ām حرام [# rm (radera lêker)] qedaxe, bi taybet qedaxeya olî/dînî ≈ Erebî 

 aruma/ arima ََم ِِ  .qedaxe, tabû, nabe ku desttêdin/lêdin, pîroz َحُر

 

Tabel I. Şêveyên bi lêvki in û beşên ku peyva “he am” bi kar tînin: 

ziman Şêweyê bilêvki inê Wek têgîn, cihên tê bikarînan 

erebî heram piranî li derbareyê qedexeyên olî  

farisî heram piranî li derbareyê qedexeyên olî 

kurdî heram li derbareyê hemî beşên jiyanê 

tirkî haram piranî li derbareyê qedexeyên olî 
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Wek di tabela I-emîn de jî tê dîtin, têgîna “heram” di zimanên erebî, farisî û kurdî de wek hev tê 

bilêvkirin. Bi tenê zimanê tirkî de tîpa dengdêr a destpêkê “e” wek “a” hatiye bilêvkirin. Lê wek 

têgîn beşên jiyanê yên ku pir tê de tê cih digre ne wek hev in. Ji bilî kurdan, gelên din vê peyvê 

piranî li derbareyê qedexeyên olî bi kar tînin. Lê kurd di hemû beşê jiyanê de vê peyvê derbîran 

dikin.  

Tabel II. Di zimanên samîaxêfan kevnar de peyva “he am”: 

Rivêk  HR I tabû 

akadî ħa amu 

ħa adu 

cuda 

hejîn 

Hibriya li Tewratê xarad: 

hexrim  

xermon 

hejîn, bizdiyayî 

dujminê Xwadê 

çiyayê pîroz 

ugarîtî xt š 

xarmanu 

xarimu 

efsûndarî 

ciyê pîroz 

lewitandin 

aramî axarim 

xa aš 

ciyê peresgehê, heramoyî 

efsundar 

siryakî axrem 

xrm: 

xa  aša 

Qedaxe 

heramoyî; 

efsûndar 

erebî Ħa uma 

ħa umat: 

qedaxe kirin, pîroz, ji derî zagonan 

jin, xatûn, hevser 

sebayî ħ m: Pîroz, tabû, perestgeh 

 

Di tabela duyemîn (tabel II) de rivêka (masdara) peyva heram wek HR I destnîşan bûye, ji ber 

ku HR II û yên din jî hene û wateyên wan jî gelekî cuda ne. Zimanê destpêkê niviskî yê 

samîaxêfan akadî ye. Ji ber vê egerê zimanê akadiyan wek jêderka destpêkê a samîaxêfan hatiye 

pejirandin. Di wî zimanî de haramû tê wateya „cuda, cudabûn‟ ê. Eger mirov têkiliya peyvên 

haramû û heram bikemperîne wateyên herduyan yekser ne mîna hev in. Haramû, tişteka/î ku 

cudahiya wî/wê li yên berdest hene derbîran dike. Her wiha, bi neyekseriyeke mezin dor li 

wateya peyva heram dikişîne. lewra, peyva heram yekser tiştên qedaxe û tabûyan salix dide. 

Peyvên di zimanên din de (bnr. tabel II: xarad, hexrim, xtrš, axarim, ħrm, axrem, ħaruma), her 

çendî bilevkirina wan ne wek hev bin jî, wateya wan û ya peyva heram kêm û zêde nêzikî hev in. 

Niha jî em bala xwe bidin zimanên kevnar ên nesamîaxêfan! 

Tabel III. Di ziamanên nesamîaxêfên kevna  de peyva “he am”: 

hîtîtî ḫarama- taybetiyên xarinan 

lûwiya mixî  ḫarama-/ha+ra/i-ma,  

āhramman- 

tışta ku zu xirab dibe 

derd, xem  

Proto-Hînd-Iranî  jґharH hêrsbûyî, tengizî 
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Sanskrit hari  hêrsbûyî, cinî, tengizî 

Avesta kevnarî zaranaЊmѓ,  

Angra Mainu (ehrîman) 

hêrsbûyî, cinî, tengizî 

bêexlaq, yê neçê 

pehlevî hrmyn ruhê neçê 

 

Di tabela sisemîn de peyvên nesamîaxêfên kevn hatine rêzkirin û pir balkêşe ku di wan zimana 

de jî peyvên yekser û neyekser bi nêzikî peyva “heram” hene. Jixwe têgîna gişkan bi “peyva 

heram re hene. Di tabela sisyan de peyva herî balkêş navê Ehrîman e. Ehrîman di ola Zerdûştiyê 

de Xwedayê neqenciyê ye. Navê Ehrîman mîna ku bi saya zimanê hîtîtî û lûvîkî yekcar hatiye 

çespandin. Diyare di navbera “Ehrîman” û têgîna “heram” têkiliyeke yekser heye. Ev hizir bi 

serê xwe şayesteyê lêkolînekê ye. 

Li derbareyê peyva heram mirov nikare yekser bêje ku ev peyva ji filan jêderkê hatiye. Lê em 

dikarin bihêsanî bêjin ku peyva “heram” ji Mezopotamya Jorîn derhatiye û paşê daketiye 

Mezopotamya Jêrîn. Ji ber vê hindê mirov dikare bêje ku “heram” peyveka Proto-Firatî ye.  
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