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 74........................................................گەیبٔلْـ 5

81......................................................فەرُەًگسازی
 83............................ٔگظبسی. ر٘ٗ ی ـٗ ِه ٚ پێٕبطٗ چٗ

 84...............................................ٔگ ر٘ٗ ی ـٗٗ پێٕبط
 85...........................................طٛٚكەوبٔی ـەر٘ۀگ
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 98............................................ـ ـەر٘ۀگی ٚێٕەیی5
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كیپێشَ


ٚأی  سِبٔٗ  وی ٌٗ رٖ وٛ ٌمێىی طٗ وی ٖٚ ٚأی وبرٖ سِبٔٗ
َ  ِی ئٗ وٗ رگی یٗ د پێىلێذ، ثٗ ٔلیٓ ثبثٗ چٗ  گؼزی، ٌٗ

  ِبْ ػێٖٛ ٘ٗ  ع ثٗ رگٗ َ ثٗ ، ئٗ ٖٚ پێؼزز ثاڵٚوزایٗ  وزێجٗ
 ر پێىلێذ. ٖٚ ٔلیٓ رٗ چٗ  ٚ ٌٗ  ِٗ وٗ رگی یٗ ری ثٗ ٚاٚوٗ رٗ

ری گزٔگ  وی طێ ثبثٗ ٚأی وبرٖ ِی سِبٔٗ رگی كٖٚٚ ثٗ
  ، ثٗ رگێڕأٗ ِیبْ ٖٚ وٗ ری یٗٗ ثبث ذ،گزێ كٖ  فۆٖٚ ٌٗ

ر  ٖٚ ٔلیٓ رٗ چٗ  وی، وٗ ٚأی وبرٖ ٔبٚٔیؼبٔی سِبٔٗ
ی  ثبرٖ ، ٌٗ ٔٛٚطیٕٗ  ِیبْ وٗ ری كٖٚٚ گزێذ. ثبثٗ كٖ فۆ ٌٗ
  ر ٖٚ ٔلیٓ ٌك ٚ رٗ ِیغ چٗ ، ئٗ یٗ ٖٚ ٔگظبسییٗ ر٘ٗ ـٗ
وی  یٗ ٖٚ ٌێىۆڵیٕٗ  ِیبْ وٗ ری طێیٗ گزێذ. ثبثٗ فۆكٖ ٌٗ
ی سِبٔی  ٔلێ ٚػٗ وبر٘ێٕبٔی ٘ٗ ثٗ  ڵٗ ر ٘ٗ طٗ ٌٗ  وبكیّییٗ ئٗ

 گزێذ. فۆ كٖ ر ٌٗ ٖٚ ٔلیٓ رٗ ِیغ چٗ وٛركی، ئٗ
وبٔی رز ثزٛأێذ  ن وزێجٗ ع ٖٚ َ وزێجٗ ٘یٛاكاریٓ ئٗ

ٚ   ٖٚ ی وٛركی پڕثىبرٗ وبٔی وزێجقبٔٗ ثۆػبییٗ  ن ٌٗ ثۆػبییٗ
 ٔێذ. یٗ ػّبْ ثگٗ وٗ سِبٔٗ  رێه ثٗ فشِٗ


ریواىخۆشٌاوپ.ی.د.ًَ

10/1/1026ولێرهههههههَُ
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(2)زهاًەواًیكارەكی



                                                 

: ِؾّـــــل ؽظــــــٓ  رگیــــــزاٖٚ ٖٚ  َ وزێجـــــٗ ٌــــــٗ  َ ٔٛٚطـــــیٕٗ ئــــــٗ ــــــ1
كار اٌعٍـَٛ ـ عبِعـخ  خ، و١ٍـخ(، ِلفً اٌی عٍُ اٌٍؽـ1991عجلاٌعشیش)ك()

 اٌمب٘زح.
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وبرێــه وە ثبطــی كاڕػــزٕی پێٕبطــەیەن ثــۆ )سِــبٔەٚأی( 
ـــٓ ـــب ،كەوەی ـــبٔەٚأی( ئەٚەِ ـــزەٚە، وە )سِ ـــۆ ڕْٚٚ كەثێ ْ ث

ــبٔی ریۆرێىــ ٝسأظــزێىە ئبِــبٔغ ــۆ سِــبْ، ریۆرێــه وە  ٗ كأ ث
چــۆٔێزی وــبروزكٔی سِبّٔــبْ ثــۆ ػــزۆجە كەوــبد، عــب ٌەثەر 

ە، ١ئەٚەی وە ئەَ سأظــــزە فـــــبٚەْ طزٚػـــــزێىی ٚەطـــــفی
٘ۀلێه ٌە سأبیبْ ثە )سِبٔەٚأی ریۆری( ٔبٚسەكی كەوەْ، 

(ع ٝ)سِــبٔەٚأی وــبرەوٗ ثــ ٘ەِــبْ ػــێٛەع ٘ەرٚە٘ــب ثە
(Applied Linguisticsــب ــذٚ( ٔ ــبٚەو ،سەك كەوزێ ــ ٛر ٌ ٗ 

الیۀە سأظـــزییەوبٔی ئەَ  ئبِـــبژە ثـــۆ ٘ۀـــلێه ٌە لائۀغبِـــ
٘ەر  ە وە سأبیـــبْ ٌە١سأظـــزە ثىـــبد، ِەطـــەٌەیەوی ئبطـــبی

ٙــــب ِەطــــەٌە ٌٔمێــــه ٌە ٌمەوــــبٔی سأظــــزلا ِەرط ٔیــــیە رە
ەٚأەیە رێجیٕیىزكٔــی وزكەییەوــبْ ثە ئبِــبٔظ ثگــزْ، چــٛٔىە ٌ

ٔی پەیٛۀــــلییەوبٔی ٔێٛأیــــبْ ٚ وزككیبركەوــــبْ ٚ ػــــزۆجە
ــبد ـ ــٛەی كەث ـــگەیؼــزٓ ثەٚ طیظــزەِەی وە ثەڕێ ٌەٚأەیە  ـ

وە  ،ئەَ ٘ەِــٛٚ فــبتٔە رــبوە ِەراَ ٚ ِەثەطــزیبْ ثٛٚثێــذ
ــی كەوە١ْثەكڵظــۆسی ــلا ڕای ــبْ ٌە پێٕبٚی ـــ ەٚە وبرٚثبرەوبٔی  ـ

ثۆ ئەَ وبرٚثبرأە ٌە  ٌەٚأەػە سۆرعبراْ ئبِبٔغی وزكەیی
رـبوٛ پەی  ،لەوۆػـٓێروە سأبیبْ ٌە پێٕبٚیـلا  ،ئبراكا ٘ەثێذ

ــجەرْ ــلەثیٕٓ ،پێ ــىەع طــٛٚكی ػــیبٚی ٌێ ــبٔی كی  ،وە سأبی
ــــبٔە ــــبْ ئەٚ سأبی ــــب  ع،ثێگِٛ ــــٖٗ وبرسأ ، عــــب ئەَ وبٔٓ ویی
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ثە  ،بٔەی وە گزٔگی ثەَ ثەوبر٘ێٕبٔە وزكەییبٔە كەكەْزسأظ
)ٌەٚأە ثــــۆ ّٔــــٛٚٔە  :وــــزێٓٔــــبٚسەك كەوی ٖ وــــبرسأظــــزی 

ـــلاسیبری ٚ ٔەػـــ ـــل(.......ڵییوؼـــزٛوبەرگەری ٚ زئۀ  ،. ٘ز
ــبْ )سِــبٔەٚأی وــبرەوی(ع  ٌەٚ سأظــزە وێه  یــٗ ٗ ثــثێگِٛ

سأظـــزە  ِبْ وبریؼـــلا ٘ـــٗ  ٌـــٗ ،وزكەییــبٔە ٘ەژِـــبر كەوـــزێٓ
پؼذ ثە سأظزە ریۆرییەوبْ كەثەطـزێذ ٚ ئەٚ وبْ  وییٗ وبرٖ

 ١بْكەرۀغــــــبَ كەطــــــزوە ٚەن  ،ػــــــزبٔە ثەوبركە٘ێٕێــــــذ
 ٝثەرەٚپێؼ ١لاثەوبر٘ێٕبٔەوبٔ ٗ ٌوە  ی ێٛأٗػٌەٚ  ،پێلەگبد
 كەثبد.

سِــبٔەٚأی وــبرەوی ثەٚە پێٕبطــە كەوــبد وە:  )كریسههتا (
سِــبٔەٚأی ٚ ػــێٛاسە  ۆكی١ِزــۀغبِەوــبٔی ئوزكٔــی ٖ ١ــبكپ

ٚ ئۀغبِلأی رٛێژیٕەٚە ٌە  ػیىزكٔەٚە ری ٌەٗ ١ەوب١ٔ٘ٛٔەری
بٔلا، ئەَ سأـبیە كیظـبٔەٚە كەگەڕێـزەٚە ثٛارە ٔبسِبٔەٚأییەو

 ثەَ ػێٛەیە ثبطی ٌێـٛە كەوـبدٚ طەر فٛكی پێٕبطەوەٚە 
اسێىە ثۆ گەیؼـزٓ ڕسِبٔەٚأی ثەَ ِبٔبیە رۀٙب ئبِڵێذ: ٖ ٚ ك

ٌە فـٛكی فۆیـلا  ٗ وـ ی ٖٚ سیبرز ٌٗ ،ثە ئبِبٔغێىی كیبریىزاٚ
  (1)گزێذ.ثئبِبٔظ 

                                                 

ــ1 ــُ اٌٍؽــخ، 1974وز٠ظــزبي) ـ ــً،  زعّــخ:ر(، اٌزعز٠ــؿ ثعٍ ك.ؽٍّــٟ ف١ٍ
 .174ؽ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ، 
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ــــــلێه  ــــــ٘ۀ ــــــ ٗ ٌ ــــــ بْسِبٔەٚأ ــــــۆ ئەَ ساراٚەیە رۀٙ ب ث
ــی ـێز ئبِــبژەوزكْ ثە ــبٔی ثــٛٚـێز) ثــْٛٚالیۀ ٔی سِــبٔی ثی

ــبْ  ــبٔٝ ی ــبرەیەن سِ ــذ، وەچــی ژِ ــی( ثەوبركە٘ێٕێ ٔەرەٚەی
ــلە٘ێٕٓ ــز ثەوبری ــبٔی  ،سِــبٔەٚأی كی ـزاٚأز ــبوٛ ثەوبر٘ێٕ ر

 غ ثگزێزەٚە.٠ٔبـێزوبر
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ئەهاًەى:كیٍكارواًیگرًگتریيتوارەكاًیزهاًَ




هكاریفەرُەًگسازی2


وــــبری ـەر٘ۀگظــــبسی ٌە  ٚ ىزكٔی ـەر٘ۀــــگكرٚطــــز 
گزٔگزـــــزیٓ ثٛارەوـــــبٔی )سِـــــبٔەٚأی وـــــبرەوی( ٘ەژِـــــبر 
كەوزێــــــذ، چــــــٛٔىە ئەَ ثــــــٛارە ٔشیىزــــــزیٓ ثــــــٛارە ثــــــۆ 

پظپۆڕ، عـب كرٚطـزىزكٔی ـەر٘ۀـگ ٔبعەِبٚەرێىی فەڵىی 
ثەڵىٛ ٘ٛٔەرێىە  ،ڕای پظپۆڕأی ئەَ ثٛارە ـ سأظذ ٔییە ثە

ــبوزێ ثەٚ ڕێگــب ثبثەر ــبٔەٚە ١ٚ ٔ ــلثێذی ــٗ ،پبثۀ ٚأی  وە سِبٔ
)وٛؾ( ٕـــــبصٚەوـــــٛ ـەر٘ۀگ ،ٔـــــٛێ پەیـــــڕەٚی كەوـــــبد

ـــــــذ ـــــــلەوبد ٚ كەڵێ پیؼـــــــەی ێظـــــــزب ئ)):گٛسارػـــــــزی ٌێ
ـــۆرە سأظـــزێه ـــزە  ،ـەر٘ۀگظـــبسی ٔەث ٌەٚأەػـــە لەد ٔەثێ
 ،ٚ ئــبڵۆسە ٚ سۆر طـــەفزە سأظــذ، ثەڵىــٛ ٘ـــٛٔەرێىی ٚرك

ك ٚ ثڕیـــبری رػـــیىزكٔەٚەیەوی ٚ پێٛیظـــزی ثە ٔـــلێىغبرٗ ٘
 .(1)ی ٘ەطزی ٘ەیە((ٙێٕغبٔی ٚ ٘ەڵ٘ەرەِەو

ٌێــزەكا سۆر پێٛیظــزە ئبِــبژە ثەٚ عیــبٚاسییە ثىەیــٓ، وە 
ــــبْ ـەر٘ۀگ ــــٛاْ ٚػەطــــبسی ی ــــێىە ٌە  ظــــبسٜ،ٌۀێ وە ٌم

                                                 

(، عٍـــُ اٌٍؽــخ ٚ ؿـــٕبعخ اٌّعغـــُ، 1975عٍــٝ ِؾّـــل اٌمبطــّٟ)ك() -1
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.  یـــٗٗ ٘ ـەر٘ۀگظـــبسی ٜ وـــزكٌٖمەوـــبٔی سِـــبٔی ریـــۆری ٚ 
 وبٔی پێىٙبرـٗٚ  ثٕەڕەرلا گزٔگی ثە كاربػیٓ ٌە طبسٜ))ٚػە
ــــب ِەعــــٕەٚی ٚ ػــــڕۆجەٚ ٚػــــە  ٚ گٛسارػــــزە  وبْٗ ١یٚار

ـــبْ ٚ ٘بٚ ـــبٔساراٚەییەو ـــبیی ٚػـــە ٚ ـزەٚاربو ی كەكاد، ٚار
ـەر٘ۀـــگ پێـــٕظ ٘ۀگـــبٚی ثٕەڕەرـــی  كرٚطـــزىزكٔٝوەچـــی 

وە ئەِــــبٔەْ: وــــۆوزكٔەٚەی سأیــــبری ٚ  ،ٌەفــــۆ كەگزێــــذ
ەوبْ، ٘ەڵجژاركٔــــی كەرٚاسەوــــبْ، ڕێىقظــــزٕی ئەٚ ١١ڕاطــــز

 كەرٚاسأە ثەپێـــی طیظـــزەِێىی رـــبیجەد، ٔٛٚطـــیٕی ثـــبثەد،
ۀغـبِەع ئپبػبٔیغ ثاڵٚوزكٔەٚەی ئۀغـبِی وۆرـبیی، ئەَ 

 .  (1)((ثێگِٛبْ ـەر٘ۀگەوەیە
یـــــبفٛك  طـــــبسٜثەِؼـــــێٛەیە طزٚػـــــزی ریـــــۆری ٚػە

گەیەی أـئەٚیـغ ٌەٚ ڕٚ ،ّبْ ثۆ كەركەوەٚێذظبس٠ـەر٘ۀگ
ــبرەی )كاربػــیٓ( ٚ )كاڕػــزٕەوبْ( ٚ  ــٛێژیٕەٚەیە كەرث وە ر

رٚطــزىزكٔی ٚ طزٚػــزی وزكەیــی ك ٘زــل ......)ٚاربوــبْ(..
ۀغــــبِی سأظــــزەوەی پێؼــــٛٚ ئـەر٘ۀــــگ، وە طــــٛٚك ٌە 

اسە ڕئــــــــبِٚ طــــــــەرثبری ئەٚ سأیــــــــبری  ،ٚەركەگزێــــــــذ
ــــۆ كرٚطــــزىزكٔی ـەر٘ۀگێــــه ـەرا٘ەَ ر١١ــــربیجە بٔەی وە ث

                                                 
ـــٝ ِؾّـــل اٌمبطـــّٟ)ك() -1 ـــُ اٌٍؽـــخ ٚؿـــٕب1975عٍ عخ اٌّعغـــُ، (، عٍ
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وە ثەػێٛەیەوی وزكەیـی ثەوبرثٙێٕزێـذ ٚ طـٛٚكی  ،كەثێذ
 ٌێ ٚەرثگیزێذ.

ــٓ ــزەكا ثەٚە پێٕبطــەی )ـەر٘ۀــگ( ثىەی ــٛأیٓ ٌێ وە  ،كەر
ثەػــــێٛەوی  ٌٚەفــــۆ كەگزێــــذ  وبْٚوێىە ٚػــــەٛەررــــپ

ـــــــٛثێ ـــــــبْ پێجەفؼـــــــزاٚە ٚ ١ئەٌف ـــــــزاْٚ ٚ ِبٔبی ی ڕێىق
زاْٚ ٚ سأیــــبری پەیٛەطــــذ پێیــــبٔەٚە ریبیــــلا وػــــزۆجە

ــبٔە ثە ،فــزاٚٔەرەڕٚٚ ــز ئەٚ سأیبریی ٘ەِــبْ سِــبْ  عــب ئیز
 .(1)یبفٛك ثە سِبٔێىی كی ٔٛٚطزاثێذ

ــبْ ثە گؼــزی ع ـــەر٘ۀگەو  ،ەیەوی گەٚرەیــبْ ٘ەیٚاس٠ب١
ــــبٔپێىی ــــی ئەٚ ئبِبٔغــــبٔەی وە كەی ــــغ ثەپێ ثەتَ ثە  ،ئەٚی

 گؼزی كەرٛأیٓ ثۆ كٚٚ عۆر پۆٌێٕیبْ ثىەیٓ:
ـەر٘ۀگی گؼزی: ئەَ عـۆرە ـەر٘ۀگـبٔە ثە ثـبثەرێىی ـ 1

( وە نٚەوٛ ـەر٘ۀگـی )اٌٛطـی ،ربیجەرەٚە ٔەثەطززاٚٔەرەٚە
 وۆڕی سِبٔی عەرەثی ٌە لب٘یزە كەری وزكٚٚە.

 نٖ ، ٚیەن ثـٛار یی(: وە ربیجەرە ثەـ ـەر٘ۀگی )پظپۆڕ2
ـەر٘ۀگــی عــٛگزاـی ٚ ـەر٘ۀگــی ـەٌظــەـی ٚ ـەر٘ۀگــی 
ٚػــــەگەٌی ژیــــبری وە ثە٘ەِــــبْ ػــــێٛە ٌە ثەر٘ەِەوــــبٔی 

 وۆڕی سِبٔی عەرەثییە ٌە لب٘یزە.
                                                 

ؿــٕبعخ اٌّعغــُ،  (، عٍــُ اٌٍؽــخ 1975ٚعٍــٝ ِؾّــل اٌمبطــّٟ)ك() ـــ1
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یەن سِـــــــــبْ  ـەر٘ۀگەوـــــــــبْ ثە گؼـــــــــزی ٌەٚأەیە ثە
ــبْ  ،ٔٛٚطــزاثٓ ــبٔەی ثبطــّبْ وــزكْ، ی ٚەوــٛ ئەٚ ـەر٘ۀگ
ٚەوـٛ ئەٚ ـەر٘ۀگـبٔەی  ،ْ ریبكا ثەوبر٘ێٕزاثێـذكٚٚ سِبٔیب

وە سِبٔەوـبٔی )ئیٕگٍیـشی ـ ـەرۀظـی( یـبْ ٘ەركٚٚ سِـبٔی 
 یلا ثەوبركە٘ێٕزێذ.ێ)ـەرۀظی ـ عەرەثی(یبْ ر

ٚەن ئەٚ  ،عب گەر ـەر٘ۀگێه گؼـزی ٚ یەن سِـبْ ثێـذ
 گزٔگـــــــی ثە ،ـەر٘ۀگــــــبٔەی پێؼـــــــٛٚ ثبطـــــــّبْ وـــــــزكْ

وە ثەٚ  ،ەْڕٚٚٔىــــــــزكٔەٚەی سأیــــــــبری ٘ەِەعــــــــۆر كەك
ثــــۆ  ،ٚػــــبٔەٚە پەیٛەطــــزٓ وە ِبِەڵەیــــبْ ٌەگەڵــــلا كەوەْ

 ّٔٛٚٔە:
 ـ ػێٛاسی كەرثڕیٕی ٚػەوە.1
 ـ چۆٔێزی كروبٔلٔی.2
 ـ عۆری ٚػەوە )ٔبٚ، وبر، پیذ.. ٘زل(.3
ـــ ػـــێٛاسی كاربػـــیٕی ٚػـــەوە )4 ـــبٜٚ ـ ـــىەر، ٔ ـــبٜٚث ٔ 

 ...٘زل(.ٔبٜٚ ػٛێٓ، ٔبٜٚ وبدثەروبر، 
ــــ ئەٚ 5 ــــٛەی ٚ ٔبٚثە پبػــــگزٚ  پێؼــــگزـ ــــلأەی وە پێ ٔ

بٔەی وە ٌە ٚػـــــەوبٔلا ١ــــكەٌىێٕــــلرێذ یـــــبْ ئەٚ گۆڕأىبری
ٚەوٛ )رـبن ٚ ٚكٚأەیـی ٚ وـۆ ٚ كاڕػـزٕەوبٔی  ،ڕٚٚكەكەْ

 ِێ.. ٘زل(. ٚ ٔێز
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ـــــــ ٌەٚأەیە ٘ۀــــــلێه ـەر٘ۀــــــگ گزٔگــــــی ثــــــلەْ ثە 6
ــــی ٚػــــەوە ــــبی ثٕەڕەر ــــزكٔەٚەی ِبٔ پبػــــبْ ئەٚ ، ڕٚٚٔى

ـــــلا ثٕٛٚطـــــزێ٠ٓگۆڕأىبر ـــــبٔەع ٌۀبٚیبٔ ـــــبؼە وە  ،ی ٌە لۆٔ
ـــــــٓ )ـەر٘ۀگـــــــی ع١بعیب ـــــــلا ثەطـــــــەر ٚػـــــــەوەكا كێ وبٔ

 ِێژٚٚییەوبْ(.
ـ عبری ٚاع ٘ەیە ٘ۀلێه ـەر٘ۀـگ ئبِـبژە ثە ِبٔـبی 7

 (.ن)ـەر٘ۀگی اٌٛطینٖ ، ٚ٘بٚچەرؿ كەكەْ
 ،ـ ٌەٚأەیە ٘ۀلێه ـەر٘ۀـگ گزٔگـی ثەٚ ٚػـبٔە ثـلە8ْ

 وە ٌە سِبٔی كیىەٚە ٚەرگیزاْٚ.
٘ەثــــٓ وە ٚػــــەوە ٌە ـــــ ٌەٚأەیە ٘ۀــــلێه ـەر٘ۀــــگ 9

ـــــبرثٙێٕٓ ـــــبریىزاٚكا ثەو ـــــػـــــٛێٕێىی كی )ػـــــێٛاسی  ٗ ، ٚار
ـــــبریىزاٚكا ٚػـــــەوە  ـــــبْ ٌەالی چیٕێىـــــی كی ـــــبٚفۆیی( ی ٔ

یــــبْ ٌە  ،)ػــــێٛەساری وــــۆِەتیەری( ٗ ، ٚارــــثەوبرثٙێٕزێــــذ
ـــــبریىزاٚكا ٚ ٌە ٘ە ـــــبثەرێىی كی ـــــبریىزاٚكا ڵث ٛێظـــــزێىی كی

 )ػێٛاس(.ٗ ، ٚارٚػەوبْ ثەوبرثٙێٕزێٓ
ا ئەٚە ڕْٚٚ ثــــــــــٛٚثێزەٚە وە پێــــــــــلەچێ ٌێــــــــــزەك ٚا

فظـــــــــزٕەڕٚٚی ئەَ سأیبریـــــــــبٔە پؼـــــــــذ ثە سأظـــــــــزە 
ـ  ظــبسٜٚەوـــٛ )كۀگ ،٘ەِەعۆرەوــبٔی سِــبْ كەثەطــزێذ

ٚ ـەر٘ۀگظــبسی یــبْ سأظــزی  طــبسی ڕطزٗٚػەطــبسی ـ 
 ٚػەوبْ(.
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وچارەسەركردًیاىگوتيًەخۆشییەكاًیه1


ئەَ ثٛارە یەوێىە ٌەٚ ثـٛارە ٘بٚثەػـبٔەی وە پشیؼـه ٚ 
عـب وـبروزكْ ، ۆڵی ریبكا كەگێـڕْڕٚاْ  ٕٚٚٔبص ٚ سِبٔٗكەر

 چێٛە ئۀغبَ كەكرێذ: چٛاركٚٚ  ٌەَ ثٛارەكا ٌە
سەك ٚ( ٔــــــبSpeech Pathologyیەوەِیــــــبْ ثە )

فەٚع ٚ ٔەگییەوـبْ یـبْ ئەٚ   ٌـٗ  ٖٚ ىۆڵیٕـٗێٌكەوزێـذ: ٚارە 
ەی وە كەثێزە ٌەِـپەر ثەراِـجەر ئەٚ پەیٛۀـلیبٔەی ١ػڵەژاٚی
٘ەڵلەطـــزێذ، ئەَ رـــٛێژیٕەٚەیە ٘ۆوـــبرە ر پێـــی  وٗ وە لظـــٗ

عەطــزەیی ٚ كەرٚٚٔــی ژیٕگەییەوبٔیــبْ ثە ئبِــبٔظ كەگزێــذ، 
 ،( ٔبٚكەثزێــــذSpeech Therapyكٚٚەِیؼــــیبْ ثە: )

ٚارە: چبرەطــــــەریەوە وە لٛررــــــبرثْٛٚ ٌە ػــــــڵەژاٚی ٚ 
ػــپزسەیی ئــبفێٛەرأە یــبْ سِبٔەٚأــبْ یــبْ ڕسگــبرثْٛٚ ٌە 

 . (1)وبریگەرییەوبٔیبْ ثە ئبِبٔظ ثگزێذ
رـــــٛێژەرأیغ ثەػـــــێٛەیەوی گؼـــــزی ٚا ڕا٘ـــــبرْٛٚ وە 

ثەع  وبٔی كروبٔلْ ثۆ كٚٚٗ ػٚٚ فە گٛرٓػپزژەییەوبٔی 
 پۆٌێٓ ثىەْ:

                                                 
1-R.R.K. Hartman (1973(, and F.C. stork, 
Dictionary of Language and Linguistics, London. 
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ــــبوزەری 1 ــــۆ ـ ــــبْ ث ــــ ئەٚ فەٚػــــبٔەی وە ٘ۆوبرەوبٔی ـ
 عەطزەیی كەگەڕێزەٚە.

 .ـ ئەٚ فەٚػبٔەی وە ثۆ ئەروەوبْ كەگەڕێزەٚە2
ەوەَ ثـۆ عب ٘ۆوبرەوبٔی فەٚع ٚ ٔۀگییەوبٔی ثەػی ی 

ــزەٚە:  ــبوزەرأە كەگەڕێ ــٗٗ وئەَ ـ  وبٔی ٔلاِــٗ ئٗوبٔی  وٛوٛڕیی
ـــبْ ٚئبفـــب ـــبٚچْٛٚ ٚ  ث١ظـــزٓ،رٓ ی ٚەوـــٛ ػـــێٛألْ ٚ ٌۀ

ی گؼـزی ی ۆِـبٖٚثفزاپی پێىٙبرە یـبْ وە وەِجـٛٚٔی رٛأـبی 
ٚ ٌەكێـزی ٌە  )سیزەوی(، ٘ەِٛٚ ئەِـبٔە كەثـٕە ٘ۆوـبری الر

یٛۀـلیبْ ثە وە پە ،ئەكاوزكٔی ئەٚ ئۀلاِبٔەی ٌەػی ِزۆڤ
كەرۀغبَ فەٚع ٚ ٔۀگـی ٚ  ،رٕەٚە ٘ەیەٚكروبٔلْ ٚ ئبفب

ری ٚ كروبٔــــــلْ ٚ  وٗ ی ٌە پزۆطــــــەی لظــــــٗڕیٚٛوەِٛوــــــ
 رٚطذ كەثێذ.كگٛسارػزىزكْ 

ــبْ  ــی فەٚػــەوبْ گیزی ئەٚأەػــی وە ثە عــۆری كٚٚەِ
ەن ٌە ئۀـــــلاِەوبٔی ١ئەٚأە ٘ـــــیس ٔٛلظـــــبٔی ،فـــــٛاركٚٚە

ثەڵىٛ ٌەَ ؽبڵەرەكا  ،ذێٔبث١ٕزرٓ ٚ ثیظزٓ ٌە ٌەػیبٔلا ٚئبفب
رٛأــــبی رــــبن ٌەطــــەر گٛسارػــــزىزكْ ٌەژێــــز وــــبریگەری 

ـــل ػـــپزسەییەوی  ،ٔبعەطـــزەییلایە ـــزە ٘ۆوـــبری چۀ وە كەثێ
ئەٚیغ  ،یبْ ٘ەیەٚاس٠ب١چۀلێزی ٚ عۆرێزیلا ع ئەٚرۆ وە ٌە
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ئەٚ ـــــبوزەرأە ٚ ڕۀگــــلأەٚەیبْ ثەطــــەر رٛأبوــــبٔی ئەٚ 
 .(1)وەطەی وە ئەٚ فەٚػبٔەی ٘ەیە

 ،وەطبٔەی وە وبر ٌەطەر ثٛاری یەوەِـلا كەوەْعب ئەٚ 
وە ٘ۀــــلێه ٌە ئۀــــلاِی  ،ئەٚ رێجیٕیبٔەیــــبْ فظــــزۆرەڕٚٚ

 ثـجٓ ٌەٚأەیە رٛٚػـی ٌۀـبٚچٛٚٔی ٚا ث١ظـزٓكروبٔلْ یبْ 
ـــبْ ثە ثبػـــی  ٚ ـــٛأٓ ئەروەوەی فۆی ـــىەْٚ ٚ ٔەر ـــبر ث ٌەو

عب ئیـلی لظـەوزكْ ثێـذ یـبْ پێؼـٛاسیىزكٔی  ،ثەڕێٛەثەرْ
یبْ ٌەٚأەیە ئەكاوزكٔیبْ ػڵەژاٚ  ،ثێذٚ كروبٔلٔەوبْ  لظە

ڵ الٚ  وەڕ ڵّٔـــــٛٚٔە ٘ۀـــــلێه ِٕـــــلا ثـــــۆ ٚ ػـــــپزسەثێذ.
ٌەكایىلەثٓ، ٌەٚأەػە ٘ۀلێىیبْ فەٚع ٚ ٔۀگـی كیىەیـبْ 

وە پەیٛەطــــذ ثێــــذ ثە پزۆطــــەوبٔی كروبٔــــلْ ٚ  ،٘ەثێــــذ
ٚەوٛ )گەرٚٚی ػەق ثٛٚ، وٛرری سِبْ، كافزأـی  ث١ظزٓ،

ـــل. ـــٛێی ٔبٚۀ ـــبْ گ ـــبٚەٚە ی ـــٛێی ٔ ـــل(گ ـــبْ ٌەٚأەیە  ،. ٘ز ی
ـــلا رٛٚػـــی ڕٚٚكاٚی ٚا ـــلێه وەص ٌە ژیبٔیبٔ ـــٓ ٘ۀ وە  ،ث

 ٚ كروبٔـــــلٔیبْ ٌەكەطـــــذ ثـــــلەْ، ئەٚأە ث١ظـــــزٓرٛأـــــبی 
رـبوٛ ثجـٕە  ،گِٛبْ پێٛیظزیبْ ثە چبرەطەری ربیجەد ٘ەیەێث

ــلا ــلاِی ثەطــٛٚك ٌە وۆِەڵگەوبٔیبٔ ــۆ ئەَ ِەثەطــزەع  ،ئۀ ث
ـــێ. ـــبْ ٘ەث ـــل ئبِڕاسێىی ـــۆ ئەَ ئب پێٛیظـــزە چۀ ـــبْ ث ِبٔغەی
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ـــــــلە٘ب وۆػـــــــغ  كەطـــــــزەثەرثىەْ، ٌەَ پێٕبٚەػـــــــلا چۀ
ـــــی وەڕٚالتْ ـــــۆ ـێزوزكٔ ـــــزاٚٔەرەگەڕ ث ـــــٛٚٔە  ،ف ـــــۆ ّٔ ث

ــــــلٔەٚەی طــــــەرٌێٛاْ ــــــلٔی لظــــــە  ،فٛێٕ ــــــۆ رێگەیبٔ وە ث
یــــــبْ عەطــــــزە ٚ ٘ەركٚٚ كەطــــــزەوبْ  ،ثەوبركە٘ێٕزێــــــذ

ــــۆ  ــــبیجەد كەعــــٌٛێٕزێٕەٚە ث ــــبریىزاٚ ٚ ر ثەػــــێٛەیەوی كی
لْ ٚ گـــٛێ ٌێجـــْٛٚ، عــــگە جـــبری كروبٔـــعرێگەیبٔـــلٔیبْ ٌە

ــبیجەد  ــگە ٚ ػــێٛاسی ر ــلە٘ب ڕێ ــٛارەكا چۀ ــبٔەع ٌەَ ث ٌەِ
ـــلٔەٚە ٚ  ـــزی فٛێٕ ـــۆ ئەٚەی وەڕٚ التْ ـێ كۆسراٚٔەرەٚە ث

 .ٔٛٚطیٓ ثىزێٓ
ئبِــــبژە ثە پێؼــــٕیبسەوەی )كوزــــۆر  كا ێــــزٌٖثەتَ ئــــێّە  
ـــــ ـبٗ ظـــــزِ ـــــٓیّ٘ـــــٗ ـ طـــــەثبرەد ثەٚ وەطـــــبٔە  ،( كەوەی

ــــــلاِٝ ئٗفظــــــزیەڕٚٚ وە  ــــــب ، الٚاسەیبْ ٕثیظــــــز ٔ ٘ەرٚە٘
وە پێٛیظــزە ٌە  ،پێؼـٕیبسەوە ئەٚ ڕێظـبیبٔەع ٌەفــۆ كەگـزْ

ڕەچبٚثىزێٓ، ئەَ  ڵـێزوزكٔی فٛێٕلٔەٚەی )ٌێٛاْ( ثۆ ِٕلا
ــۆ ئەَ ِەثەطــزە كاڕػــذ،  ــی ث پظــپۆڕە پزۆگزاِێىــی ـێزگەی

وە ئەٚ پێیـبْ  ،٘ەرٚە٘ب ئبِـبژەی ثە ئـبِڕاسی كیـىەع وـزك
زكٔەٚەی چۆٔێزی ڵ ڕٚٚٔى گٗ ٔبطزاٚە ٚ ٘بٚپێچیؼی وزك ٌٗ
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ــــبْ ــــلٔەٚە ثە ،ثەوبر٘ێٕبٔی ٘ەركٚٚ كەطــــذ ٚ  ٚەوــــٛ فٛێٕ
 .(1)ثەوبر٘ێٕبٔی ئبِێزی ربیجەد

ــــــــبْ  ــــــــٛێژیٕەٚە ٘بٚچەرفەوــــــــبْ ئەٚەی ٘ەرٚە٘ــــــــب ر
وە )ِێؼــه( طــۀزەری سِــبٔە، عــگە ٌەٚەع  ،طــەٌّبٔلٚٚە

الی چەپی ِێؼه عـێگەی ڕایـی وزكٔـی ئەَ وـبرەیە، عـب ٌە 
ەَ ثـــٛارەكا پشیؼــــىبٔی گزٔگزـــزیٓ ئەٚ رـــٛێژیٕەٚأەی وە ٌ

ئەٚ  ،لا ئۀغـــــــبِی كەكەْٚأبٔـــــــٗ ڵ سِبٔ گـــــــٗ ِێؼـــــــه ٌٗ
ــــــــٛێژیٕەٚأەْ وە ٘ەٚ ــــــــر لەكەْ طزٚػــــــــی سِــــــــبْ ٚ ڵ

٘ەرٚە٘ب وۆػغ كەوەْ ثـۆ ، طیظزەِەوبٔی ڕْٚٚ ثىۀەٚە
وە ػیّبٔەی ئەٚأەیبْ  ،ٚركرزیٓ ػٛێٕەوبٔی ِێؼه ٝسأیٕ

ی سِـبٔەٚأ وی ییـٗ ِٗوبراچۀـل  ثەرپزص ثٓ ٌە ،ٌێ كەوزێذ
 كیبریىزاٚ.

ٌەٚأە  ،ئەَ رٛێژیٕەٚأە گەیؼزٛٚٔەرە ٘ۀلێه كەرۀغـبَ
ـــــۆ ّٔـــــٛٚٔە )سِـــــبٔگیزی  ( ثە كەرۀغـــــبِێىی Aphasiaث

ٌۀبٚچٛٚٔی ػـٛێٕێىی كیـبریىزاٚ كاكۀزێـذ ٌەٚ ٔبٚچـبٔەی 
وە طـــــۀزەری لظـــــەوزكٔٓ ٌە ِؼـــــێىلا.. عـــــب سأبیـــــبْ ٚ 

ـــبٔگیزی ـــٛێژەراْ ٔەفۆػـــی )سِ ـــ (ر ـــۆث یٓ ڵۆ طـــێ عـــۆر پ
 كەوەْ:
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وە پەیٛۀــــــــلی ثە  ،ـــــــــ سِــــــــبٔگیزی پێؼــــــــٛاسیىزك1ْ
ثـــــْٛٚ یەوـــــێىە ٌە  ڵوە ال ،ؼـــــٛاسیىزكٔی لظـــــەٚە ٘ەیەپێ

ٌەَ ؽبڵەرەػــلا گــٛێگز ٌەٚ لظــبٔە رێٕبگــبد وە  ،ػــێٛەوبٔی
ٌەالیەْ الڵەوەٚە گٛێی ٌێ كەثێذ، وٛێزثٛٚٔی ٚاژەیـیغ ٌە 

رٕی ٔٛٚطزاٚكا ثەرعەطـزە ٚیبطبؼجٛٚٔی رێگەیؼزٓ ٌە ئبفب
 كەثێذ.
ــــ سِبٔگ2 ــــبٔی پەیٛەطــــذ ثە گٛسارػــــزىزكٔەٚە، ـ یزییەو

ئەِغـــۆرە سِـــبٔگیزییە پەیٛۀـــلی ثە رٛأـــبی گٛاطـــزٕەٚەی 
ـــزٚڕا ـــی( ٚ  ثی ـــٛ )الڵ ـــۆ وەطـــبٔی كی، ٚەو ـــلٔیبٔە ث ٚ گەیبٔ

ـــبی گٛسارػـــزىزكْ ٌە ـــی رٛأ ـــ ثشروزكٔ ٔەٚە لڕٚٚی كروبٔ
رێـــلاثێذ، یـــبْ  ٚرٕێىی وبروـــٗٗ ٌثەثـــێ ئەٚەی سِـــبْ ٘ـــیس 

٘ەثێـــذ  ٚرٕێىیبْ وبروـــٗ ٌٗ٘ـــیس  (ژۀەوـــبْ ٗ ئۀـــلاِە )كۀگـــ
ــــبٔی رێگەی ــــبٔەٚەی رٛأبو ــــلػبٔجەػــــبٔی ِ ــــب بٔ ْ، ٘ەرٚە٘

ٔەثــٛٚٔی ٘ێــشی ٔٛٚطــیٓ ٚ ثێلەطــەتری ٌە گٛسارػــزىزكْ 
 كەطذ ٚ پێیەوبْ. ٚرٕی وبروٗ ٌٗی ٔٛٚطیٕەٚە ثەثێ ٗ ٌەڕێگ
ـ ئەٚ سِبٔگیزیبٔەی وە ٌە ثشروزكٔی یبكەٚەرییەوـبٔەٚە 3

ػـی ٘ەِـٛٚ ػـزەوبْ ٚ یـبك ٚ پەیلا كەثٓ، ٌەَ وـبرەكا ٔەفۆ
ە ١٘ەڵٛێظـــــزەوبٔی ٌەثیـــــز كەچێـــــذ ٚ ٘ەِـــــٛٚ ٚركەوـــــبری
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ئەٚیـغ ثەثـێ ئەٚەی  ،طبكەوبٔی ژیبٔی فـۆی ٌەیـبك كەوـبد
 .(1)رٛأبی رێگەیؼزٓ ٚ گٛسارػزىزكْ ٌەكەطذ ثلاد

رِــب( ئەٚ كەرۀغبِــبٔەی ثە وــٛرری ٗ ٌێــزەكا )ك.ٔــبیؿ فــ
ــلا ٌەطــەر رٛٚ، ڕٚٚ  ۆرٗفظــزٕ ػــجٛأی وە ٌە رٛێژیٕەٚەیەو

 :ٖ ٚٔەفۆػی سِبٔگیزی ئۀغبِیلا
ـــبْ 1 ـــلێه ٌە ڕیؼـــبڵەوبٔی ِێؼـــه ی ـــ رٛٚػـــجٛٚٔی ٘ۀ ـ

ٔــبثٕە ٘ۆوــبری ٌەكەطــزلأی ٘ۀــلێه ثەػــی  ،ٌۀبٚچٛٚٔیــبْ
ــلێه  ــٛٚٔە ٘ۀ ــۆ ّٔ ــٛ ئەٚەی ث ــلا )ٚەو ــزاٚ ٌە سِبٔ ثژاركەو

 ثجٓ(.ْٚ طب ٠بٚػە یبْ ٘ۀلێه 
وــبر ثە٘ــیس ػــێٛەیەن  ،ە١ـــ رٛٚػــجْٛٚ ثەَ ٔەفۆػــی2
ٌە ٘ەِـــٛٚ ٚ رٛأـــبی سِـــبٔەٚأی ٔەفۆػـــەوە ر  طـــٗ ٗ برـــٔبو

ڕٚٚیەوەٚە وەطـــــێىی طزٚػـــــزی كەثێـــــذ ٚ ٌە ٘ەِـــــٛٚ 
 ڕٚٚیەوەٚە ٘ەڵظٛوەٚری ئبطبیی كەثێذ.

ی ٌە ٠ػــزەی وە رٛٚػــجٛٚأی ٔەفۆػــی سِــبٔگیز ـــ ئە3ٚ
ئەٚەیە وە رٛٚػـجٛٚأی  ،ٔەفۆػەوبٔی كی عـٛكا كەوـبرەٚە

ــبی كەرثڕیٕــی ئەَ ؽــبڵەرە ثە رەٚاٚەرــی ٚ یەوغــبرەوی رٛ أ
ــــــبْ ٌەال ٔبطــــــڕێزەٚە ثەڵىــــــٛ ػــــــپزسەییەن ٌە  ،سِبٔەٚأی

ئەكاوزكٔی ئەروە طزٚػزییەوبٔیبْ ٌەالی ٔەفۆع كرٚطـذ 
                                                 

 ِؾبكــزاد ـــٟ عٍــُ اٌــٕفض اٌٍؽــٛٞ، (،1989()ك)ٕفــٟ ثــٓ ع١ظــٝؽ -1
 .392ؽ  اٌؼزوخ اٌٛط١ٕخ ٌٍٕؼز ٚ اٌزٛس٠ع، اٌغشائز،
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ٚ ٌەٚێـــزیەن ٌە ثەوبر٘ێٕبٔیـــبْ ثـــۆ سِـــبٔەوە  ٔەوـــبد ٚ الر
ــزە ٘ــۆی ػــڵەژاْ ٚ رێىچــٛٚٔی  پەیــلا كەوــبد، ئەِەع كەثێ
٘ەِــــــــب٘ۀگی ٔــــــــبٚفۆیی ٚ ػــــــــپزسەیی ٌە ئەكاوزكٔــــــــی 

 . (1)أیلاسِبٔەٚ
ـــــــۆ چبرەطـــــــەروزكٔی  ٌەثەر ئەٚە سۆر ٌە پشیؼـــــــىبْ ث
رٛٚػـــجٛٚأی سِـــبٔگیزی پۀـــب كەثۀە ثەر كۆسیـــٕەٚەی ئەٚ 

ــبٚە ــبٔەی وە ٘ێؼــزب ٌەالی رٛػــجٛٚ ِ ــب سِبٔەٚأیی ــۆ  ،رٛأ ث
 ٚەوٛ پێٛیظذ پێؼجقزێٓ.ٚ ئەٚەی گەػەیبْ پێجلرێذ 

ــــــــــٛێژیٕەٚە ٘ەْ وە فەٚع ٚ  ــــــــــلێه ر ــــــــــزەكا ٘ۀ ٌێ
 ِٛوٛٚڕیٗ وـوە ٌە  ،لٔی ریـبكا ثبطـىزاٚۀۀگییەوبٔی كروبٔ

یـبْ ٌە ٔەثـٛٚٔی ، سگّبوی ثچٛٚوەٚە طەرچبٚەیبْ گزرٛٚە
ــۆ ـێزثــٛٚٔی ــبوزەری  ژیٕگەیەوــی گٛٔغــبٚ ث ــبْ ٌە ـ سِــبْ ی

كەرٚٚٔیــیەٚە پەیــلاثٛٚٔە، عـــب گزٔگزــزیٓ ئەَ رـــٛێژیٕەٚأە 
ــــلیبْ ثە عۆرەوــــبٔی ) ــــٗ رٗٗ رئەٚأەْ وە پەیٛۀ وزكْ ـ  ڵ

)ی(  ٗ ٠ــبْ ثــوبٔــلٔی پیزــی )ر( ثە )ي( كر نٖ ظــەسِبٔی( ٚـ
 ٘زل.....ثە )غ(،..٠بْ 

 ثەطـــــزٓ  یٖٛ پٌٗێـــــزەكا رـــــٛێژیٕەٚەی كیـــــىەع ٘ەْ وە 
رٓ ٚ ٘ۆوبرەوبٔیـــــبْ ثـــــۆ ــــــبوزەری ٚفەٚػـــــەوبٔی ئبفـــــب

                                                 

 كٛاء عٍـٝ اٌلراطـبد اٌٍؽ٠ٛـخ اٌّعبؿـزح،أ ،(1978)(ك)ٔب٠ؿ فزِب -1
 .26ـ  25ؽ  عبٌُ اٌّعزـخ، اٌى٠ٛذ،
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ــــزەٚە ٔەن عەطــــزەیی، گزٔگزــــزیٓ ئەَ  ــــی كەگەڕێ كەرٚٚٔ
رــــــــٛێژیٕەٚأە ئەٚأەْ وە گزٔگــــــــی ثە كۆسیــــــــٕەٚەی ئەٚ 

ــــــلییە كەكەْ وە ــــــبْ ٚ رٛػــــــجٛٚأی  پەیٛۀ ــــــٛاْ سِ ٌۀێ
ــــی(كا  ۆـزیٕیبیػــــ١شٔەفۆػــــییەوبٔی )ػــــێزی( ٚ ) كەرٚٚٔ

( ٝثەكی كەوزێـــذ، ٌەَ رــــٛێژیٕەٚأەكا كەروەٚد وە )ػــــێز
ــی( ٘ەیە ڵ گــٗیی ٌەٚاسب١ــع ثەٚەی وە  ،)كٚاوەٚرــٛٚیی عەلڵ

 ،٘ۀـــلێه سأیـــبری ٚ پبػـــّبٚەی سِـــبٔەٚأی ٌەال كەِێٕێـــذ
ی ٚ ٌێٙــبرٛٚیەوی ثــۆیە وــۆِەڵە ٚػــە ٚ پبكاػــذ ٚ وــبراِەی

ــــــذ. ثێگِٛــــــبْ ئۀغبِــــــلأی  سِــــــبٔەٚأی ٘ەر ٌەال كەِێٕێ
ـــبرەی ئەَ پبػـــّبٚأە ـــٛێژیٕەٚە كەرث ـــبْ  ٖٚٗ ٚ ػـــیىزكٔ ر ی

گزٔگییەوــــــی ٌە ڕاكەثەكەری ٘ەیە ثــــــۆ كەطزٕیؼــــــبٔىزكٔی 
 ،یەۆـزیٕیبػـ١شٔەفۆػییەوە، ٘ەرچی رٛٚػجٛٚی ٔەفۆػـی 

ــۆ ئە ــلایە ث ــزاٚە وە ٘ەِیؼــە ٌە ٘ەٚڵلأ ــی و ٚەی ئەٚە رێجیٕ
وە عــبری ٚا ٘ەیە پؼــذ ثە  ،سِــبٔێىی رــبسە كرٚطــذ ثىــبد

ثەتَ  ،كا٘ێٕـــبْ كەثەطـــزێذ الثـــزكْ ٚ ٘ۀـــلێه عـــبریغ ثە
ــٗ ٌٗ ــۆع ٠بڵ ئەٚەػــلا سۆرعــبراْ  گ ــبْ ـەراِ طــبوبٔی ڕێشِ

ــب ڕاطــزەلیٕەوە  كەوــبد ٚ ػــێٛاسێىی وــٛرد ٚ كٚٚر ٌە ِبٔ
ــــــــــلی ــــــــــذ ٚ ٚػــــــــــەوبٔیغ ٌە رەن یەو ەٚە ١ثەوبركە٘ێٕێ

ــێگەی ثەػــێٛەیەوی ٘ەرەِ ــبد ٚ ڕەچــبٚی پ ــش كەو ــی ڕی ەو
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ٚ  ،پبػقظــــزٓ ٚ پێؼقظــــزٕلا ٔبوــــبدڕٚٚی ٗ ٌــــٚػــــەوبْ 
 .(1)سۆرعبریغ ٚەطفەوبْ ثەثێ پبطبٚ كە٘ێٕێزەٚە.. ٘زل

ثە گؼـــزی كەوـــزێ سأظـــزە سِبٔییەوـــبْ ٘بریىـــبرثٓ ٌە 
ئەٚیـــــغ ثە  ،رٓٚچبرەطـــــەروزكٔی ٔەفۆػـــــییەوبٔی ئبفـــــب

ە یـبْ پێؼىەػىزكٔی پالٔی ریـۆری یـبْ ػـێٛاسی ٌێىـۆڵیٕەٚ
ــــبْ،  ــــبرەی سِ ــــبككەیەوی ٚەطــــفئبِێش كەرث ــــی ِ كاثیٕىزكٔ
ـــــبرەی ئەٚ  ـــــبرییەن كەرث ـــــل سأی ـــــزێ چۀ ـــــب كەو ٘ەرٚە٘
پەیٛۀـــــــلییبٔەی وە ٌۀێـــــــٛاْ كروبٔـــــــلْ ٚ ٔٛٚطـــــــیٓ ٚ 

 ،پێؼــــــىەع ثىــــــبد ،٘ەِەعۆرثــــــٛٚٔی سِبٔەٚأیــــــلا ٘ەیە
ە ١رٓ ٚ پەیٛۀـــلیٚ٘ەرٚە٘ـــب ثـــۆی ٘ەیە كۀگەوـــبٔی ئبفـــب

عــگە ٌە فــبڵی كیــىە  ،قــبرەڕٚٚڕێشِــبٔی ٚ ٚاربطــبسییەوبْ ث
وە ٘ەِـــٛٚ ڕٚٚٔىـــزكٔەٚەی پێٛیظـــذ كەرثـــبرەی چـــۆٔێزی 
وبروزكٔی سِـبْ پێؼـىەع كەوەْ، ثێگِٛـبْ ئەَ سأظـذ ٚ 
سأیبریـــــبٔە ٘ەِـــــٛٚ پێٛیظـــــزٓ ثـــــۆ كەطزٕیؼـــــبٔىزكْ ٚ 

ـــبرەیەٚە )وزیظـــزب ،چبرەطـــەروزكْ ـــذ: ڵٌەِج )سۆر )( كەڵێ
 ٔەفۆػــی ٘ەْ وە ثە ػــێٛاسی لظــەوزكْ ٚ پێؼــٛاسیىزكْ
ٚ رێگەیؼــزٕی لظــەٚە ٘ەیە، ٌەثەر ئەِە پێٛیظــزە ٚێٕــبیەوی 

ـــذ ـــبٔە ٘ەثێ ـــۆ ئەٚ ثێلەطـــەترییە سِبٔەٚأی ـــبْ ث وە  ،ڕّٚٚٔ
                                                 

 ِؾبكــزاد ـــٟ عٍــُ اٌــٕفض اٌٍؽــٛٞ، (،1989()ك)ٕفــٟ ثــٓ ع١ظــٝؽ -1
 .295ؽ  اٌؼزوخ اٌٛط١ٕخ ٌٍٕؼز ٚ اٌزٛس٠ع، اٌغشائز،
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٘ەر  پــــــێغ ئەٚەی كەطــــــذ ثە ،ٌەالی رٛٚػــــــجٛٚاْ ٘ەیە
ەن ثىەیٓ، ٘ەرٚە٘ب پێٛیظزە ڕاكەی وبریگەری ١چبرەطەری

ــــبری طزٚػــــزی لظــــە كرن  ،ئەَ ِەطــــەٌەیە ٌەطــــەر ئبو
ئبیـب ئەَ پەوىەٚرــٕە سِـبٔەٚأییە یــبْ ئەَ  پێـجىەیٓ ٚ ثــشأیٓ

ـــبْ ثە  ـــبْ ی ـــلی ثە كۀگەو ـــلا پەیٛۀ ػـــپزسەییە ٌە كەرثڕیٕ
  ٔــــلی ثــــٗ یٖٛ پٗڕێشِــــبٔەٚە ٘ەیە ٠ــــبْ  ـۆٔۆٌــــۆعی ٠ــــبْ ثە

یبْ ئـبٚێزەیەن ٌۀێـٛاْ ٘ەِـٛٚ ، طزٚػزی ٚاربطبسی ٘ەیە
، چٛٔىە گەر پەیٛۀـلی ثە الیۀـی ڕێشِـبٔییەٚە ٗ ٠ئەَ ػزبٔە

چ الیۀێىـی ڕێشِـبٔی  كەثێ ثشأیٓ وبریگەری ثەئەٚا  ،٘ەثێ
عـب ثـۆ  ،كەیەویغ ٌەژێز ئەٚ وبریگەریەیەاوزكٚٚە ٚ رب چ ڕ

وــبر  كەثــێ كٚٚ ،ئەٚەی ٚەتِــی ئەَ پزطــیبرأە ثــلەیٕەٚە
 ئۀغبَ ثلەیٓ:

 یەوەَ: كەثێ ٔەریزەوبٔی ٚػە پۆٌێٓ ثىەیٓ.
ـــٛاْ ئەَ ؽـــبڵەرە ٚ  ـــلییەن ٌۀێ كٚٚەَ: پێٛیظـــزە پەیٛۀ

وبری ئبطبیی ٌە لظەوزكٔلا ثٛٔیـبك ثٕێـیٓ، ئەِەع ئبطزی ئب
ثەتَ سۆر سەؽّەرە ئۀغبَ  ،ِەطەٌەیەوە ثبطىزكٔی طبٔبیە

ثٕەڕەرلا ٘یس پێـٛەرگەٌێىی  ئەٚیغ ٌەثەر ئەٚەی ٌە ،ثلرێذ
كەطـزّبٔلا رٗ ٔی ئبوـبری ئبطـبیی ٌەثوزكٗ سِبٔەٚأی ثۆ پێٛأ

پؼـذ  ٔییە، ثۆیە پظپۆراْ ثۆ ثڕیبركاْ ٌەطەر ئەَ ؽبڵەرـبٔە
وە ئەِەع ثێگِٛـبْ ٚا  ،ثە ئەسِٛٚٔەوبٔی فۆیبْ كەثەطـزٓ
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وزكٔی رٛٚػــجٛٚأی رٗ طــكەگەیۀێــذ پشیؼــىەوبْ ٌە چبرە
رۀٙــــب گــــزـزە گەٚرەوــــبٔی كەرثــــڕیٓ ٚ  ،ئەَ ٔەفۆػــــییە

وەچــی ئەٚ الكاْ ٚ ٔەفۆػــییە  ،ئبفــبٚرٓ چبرەطــەر كەوەْ
ـــــــــىە ـــــــــز كەركەوەْٚ ،گەٚرأەی كی ٌەالیەْ ئەٚ  ،وە وەِز

 .(1)ـەراِۆع كەوزێٓ پشیؼىبٔەٚە
 

 

ًیزهاًەتیاًییەكاىتووفێره3
كرا ثە   ٚرٖ گــٗئەَ طــەكەیەكا گزٔگییەوــی  رربوبٔیٗ طــٌە 
ٔی سِبٔە ثیبٔییەوبْ، ئەٚیغ ٌەثەر ئەٚ پێؼڤەچٛٚٔە ثٛٚـێز

ٌۀێٛاْ ٚتربْ ٚ  ٠ىزكِْەسٔەی وە ٌە ئبِڕاسەوبٔی پەیٛۀل
بطــی ٚ گەالٔــلا طــەری ٘ەڵــلا، عــب ٌەثەر ئەٚ ثــبرٚكۆفە طی

ــــبْ چ ثچــــٛٚن ٚ چ گەٚرە ــــۆ ٘ەِــــٛٚ ٚتر ــــبثٛٚرییە ث  ،ئ
وـــبریگەرییەوی ثـــێ ٚێـــٕە ٌە ئبیٕـــلەی سِـــبْ ٚ ثـــشاٚرەوەی 

( ئبِــــبژە ثە ـــــبوزەرێىی ڵكەطــــزەثەرثٛٚ، ثگــــزە )وزیظــــزب
ـــبد ـــبسەع كەو ـــی فـــۆی ٘ەیە ،ر ـــغ ئەٚەیە  ،وە گزٔگ ئەٚی

ـێزوزكٔــــــی سِــــــبٔە ثیبٔییەوــــــبْ ٌەَ طــــــەركەِەكا ثــــــۆرە 
سۆر ٚتربٔـــــــلا، چـــــــٛٔىە  ی ٌەپیؼەطـــــــبسییەوی طـــــــەرەو

                                                 
 ك.ؽٍّٟ ف١ًٍ،  زعّخ:ر(، اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ، 1974وز٠ظزبي) -1

 .182ؽ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ، 
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ژِــــبرەیەوی یەوغــــبر سۆر ٌە فەڵىــــی ثــــۆ كەرەٚەی ٚتد 
عب ئیزز ثۆ وـبروزكْ ثێـذ ٠ـبْ ثـۆ گەڕاْ ٚ  ،گەػذ كەوەْ

گەػـــزٛگٛسار ثێـــذ، ئەٚأە ثێگِٛـــبْ پێٛیظـــزە سِـــبٔی ئەٚ 
ثـۆ ئەَ ِەثەطـزەع  ،وە گەػزیبْ ثـۆ كەوەْ ،ٚتربٔە ـێزثٓ

گەیــبْ ثــۆ ئەَ ِەراِە ئەٚ ٚترــبٔە چۀــلە٘ب پەیّــبٔگە ٚ ـێز
ــل ــْٛٚ كاڕػــذ كاِەسرأ ــۆ ـێزث ــلە٘ب پزۆگزاِیــبْ ث ، ٚ چۀ

ـــی ـــبٔەٚە ثیٕ ـــبْ پێؼـــڤەچٛٚٔیبْ ثەفۆی ـــلی ئبِڕاسەو وە  ،ئی
٘ەِٛٚ ثۆ ئبطبٔىزكٔی پزۆطەوبٔی ـێزوزكٔـی سِـبٔی ثیـبٔی 

 .(1)ثبػززیٓ ػێٛە ٚ ٌە وٛررززیٓ وبرلا ئەٚیغ ثە ،ثْٛٚ
 

اًەكاًەوەواًیتەفێركردًیزهپەیوەًذیزهاًَ
وە پێٛیظــزە  ،ٌێــزەكا چۀــل رێجیٕییەوــی سۆر گزٔــگ ٘ەْ
 پێغ ثبطىزكٔی ئەَ پەیٛۀلییە ثیبٔقەیٕەڕٚٚ:

ــــــٗ ــــــبٔغێىی ع یەوەَ: سِبٔ ــــــل ئبِ ــــــٚأی چۀ ی ٌە ٚاسب١
چۀـــل  ٚأی ثە ئبِبٔغەوـــبٔی ـێزوزكٔـــی سِـــبْ ٘ەیە، سِبٔـــٗ

ــبی سِــبٔەٚأی رــػــێٛەیەن ٘ەڵلەطــزێذ ثە  ٛێژیٕەٚەی رٛأ
 ،٘ەڵلەطـزێذ ثە پێؼـڤەثزكٔی چۀـل ریۆرێـه ٘ەرٚە٘ب، ربن

وە ػـــــــزۆجە ثە ئبوـــــــبری سِـــــــبٔەٚأی كەكەْ ٚ ثبػـــــــزز 
 ثە ،ئبِبكەطبسی ثۆ ئبِڕاسەوبٔی ٚەطـفىزكٔی سِـبْ كەوەْ

                                                 
1  - Crystal, Lingustics,penguin, Books, p.p 19. 20. 
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ػــێٛەیەن وە ٚەطــفی سِــبٔەٚأی ثــۆ ـێزفــٛاساْ ٚركرــز ٚ 
وبِیـبْ پەیٛۀـلیبْ  گؼزگیزرز ثێذ، ئەَ وبرٚثـبرأەع ٘ـیس

ــــــیە ــــــبثززی كٚای  وە ثە ،ثەٚەٚە ٔی ــــــی ثبػــــــزز ٚ ٔبی پالٔ
 ئبِڕاسەوبٔی ـێزثٛٚٔی سِبٔەوبٔلا ثگەڕێیٓ.

كٚٚەَ: ـێزوزكٔـــــی سِـــــبْ وـــــبرێىی پەرٚەركەیــــــیە ٚ 
وە ٘بریىــبری پزۆطــەوە  ،پەیٛەطــزە ثە چۀــلە٘ب سأظــزەٚە

ٚأی رـبوە طـەرچبٚەیەن ٔیـیە وە ِـبككەی  كەثێذ، عب سِبٔٗ
ــــبٔەٚأی سأظــــزی ٚ طــــەٌّبٔلٔەوبْ ٚ ػــــێٛاسەوبْ ثە  سِ

زۆطەی ـێزوبری ثجەفؼێذ، ثـۆ ّٔـٛٚٔە ئەٚ ػـزەی وە ٌە پ
ــــذ سِبٔٗ ــــلا كەسأزێ ٌەٚأەیە ٌە كەرٕٚٔبطــــیلا فــــزا   ،ٚأی

٘زــــــل. ٌەثەر ئەٚە ئەٚ ڕایەی وە ئەَ وێؼــــــەیە  ....ثێـــــذ..
ێىی پەیٛەطــذ ثە پزطــثــۆ چۀــل  ،ٌەوــبری ثڕیــبر ٚەرگزرٕــلا

ئەٚ ڕایەیە وە ِبِۆطـزب  ،ـێزوزكٔی سِـبٔەٚە یەوالكەوـبرەٚە
طەرێزی، چٛٔىە پێٛیظزە ِبِۆطزب ٘ەِـٛٚ طـەٌّبٔلٔەوبْ ٌە

ٚ ػـــێٛاس ٚ  ثە٘ۀـــل ٚەرثگزێـــذ، ٌێزەػـــلا چۀـــلە٘ب ڕێگـــب
ٚەن ئەٚەی وە ، كەطــزلاْرٗ ثی گزٔــگ ٌەوزكٔــئــبِڕاسی ـێز

ــلا سۆر ڕۆ ،ێــژی ٔبطــزاٚەثثە رەوٕیىــی ٚأە  ڵوە سِــبْ ریبی
 ٔبگێڕێذ.

ــٗ ــبٔی سِبٔ ــبثێ وبریگەرییەو ــ طــێیەَ: ٔ ی ٚأی ٌە ـێزوزكٔ
وە ئیـلی ڕەٚػـەوە پێٛیظـزە ٚا  ،سِبٔەوبٔلا ٚا ٚەرثگیزێـذ
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 ،ەرۀغبِەوـــبْ ثە رەٚاٚەرـــی كەطـــەثەر ثـــٛٚٔەكثـــڕٚاد ٚ 
چـــــــــــــٛٔىە ٌەٚأەیە كەرۀغبِەوـــــــــــــبْ ثەرەٚاٚەرـــــــــــــی 

ــــٗ ثٗٗ ٌ ،ٓثكەطــــزەثەرثٛٚ ــــبع پزۆطــــەی  ی ٖٚ رئ ٌەٚأەیە پ
وە ثەوبر٘ێٕــبٔی  ،پزاوزیشەوــزكْ ئەٚەِــبْ ثــۆ ڕْٚٚ ثێــزەٚە

 ،بْ پالٔی سِبٔەٚأی ٌە ـێزوزكٔی سِبٔەوبٔلا٘ۀلێه ریۆر ٠
ییە یــــبٚاس، ئەٚ عێــــذٚأی سەرەری ٘ەث ثــــۆ فــــٛكی سِبٔــــٗ

یەوالوەرەٚأەی وە ٘ۀلێه لٛربثقبٔەی سِبٔەٚأی ٌۀێٛاْ 
ِفیٍـل كایٕـب ـ ۆثەربیجەری ٌە كٚاییلا ـ ثٍ ،ـۆرَ ٚ ٚاربكا كایبٕٔب

ٔی ب( ٌە پزۆطـەوبٚارـثٛٚە ٘ۆوبری پەراٚێشفظزٕی الیۀی )
لا، ٌەَ طبتٔەی كٚاییؼلا وبركأەٚەی سۆر رٛٔل ٌە وزكٔـێز

ــلا،  فــٛكی سِبٔٗ ٚأیــلا ٘ەِــجەر ئەَ ئبراطــزەیە طــەری ٘ەڵ
طـــبوبٔی ثەر٘ەِٙێٕـــبْ ئبػـــىزایبْ ٠بئەٚەثـــٛٚ ٘ەٚاكارأـــی 

ـــــزك ـــــگ ٚ  ،و ، ٘ەر ٌەثەر  پێٛیظـــــزٗوە ئەَ الیۀە سۆر گزٔ
ٚ ( كەڵێـذ: پێٛیظـزە عـبرێىی كی چـبٕـشئەٚەع ٚەوٛ )كیٍى

ــــٗ ،ثەٚ پەیٛۀــــلیبٔە ثقؼــــێٕیٕەٚە ٚأی ٚ  وە ٌۀێــــٛاْ سِبٔ
 .(1)پزۆطەی ـێزوزكٔی سِبٔلا ٘ەیە

ـــــٛارەَ: ڕْٚٚ ٚ ئبػـــــىزایە وە سأـــــبی سِبٔـــــٗ ٚأی  چ
وــی ریــۆرێىی سِــبٔەٚأی ثەوبركە٘ێٕێــذ ٠ــبْ پؼــذ ثە ٖ وــبر

                                                 
1-D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching, Elbs 
edition, p.p. 216 – 217. 
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ٚەطــفێىی رــبیجەد ثــۆ سِــبٔەوە كەثەطــزێذ، عــب گەر ٘ــبرٛٚ 
ـــب  ـــٗ وبرٖسأ ـــۆ ّٔـــٛٚٔ وبْ ویی ـــبث ـــۆرێىی ثەوبر٘ێٕ ئەٚا  ،ە ری

ثەڕێٛەچــــٛٚٔی وــــبرەوەی كەٚەطــــزێزە طــــەر عــــۆری ئەٚ 
 ٘ــبرٛٚ ریــۆرەوە پؼــزی ثە ریــۆرەی وە ثەوبریــلە٘ێٕێذ، گەر

ئەٚا ٌەَ ؽــــبڵەرەكا  ،چۀــــل یەوەیەوــــی ٚاربطــــبسی ثەطــــذ
ــــبٚاسكەرۀغبِەوــــبْ ع ــــٓ ٌٗ ١ ڵ ئەٚ ؽــــبڵەرەی وە  گــــٗ كەث

 ریۆرەوە فٛكی ئەٚ یەوبٔە پەراٚێش ثقبد.
ــبرەیەوی سۆری ٘ەر ــٛٚٔی ژِ ــبژە ثە ث ــبوی( ئبِ ــب )ِ ٚە٘
ڵ  گــٗ وە ثەگٛێزەیــبْ ریۆرەوــبْ ٌٗ ،ٚ ػــێٛاس كەوــبد ڕێگــب

 ئبِــبژە ثە ژِــبرەیەوی سۆری ریـــۆرە ، ٚیەولیــلا كەگــۆڕێٓ
بٔەٚأییەوــبْ كەوــبد وە ٘ۀــلێىیبْ ٌەٚأەیە ریــۆرگەٌێىی ِس

یەولی ثـٓ، عـب ٘ۀـلێه ٌەَ ریـۆرأە چۀـل  كژ ثە ،ئەٚرۆثٓ
ٚەوـٛ لٛربثقـبٔەوەی  ،بٔەیەوی سِبٔەٚأی ڕایبٔگەیبٔللٛربثق

( یــــبْ لٛربثقــــبٔەی گزاپــــز( یــــبْ لٛربثقــــبٔەی )ێطــــۆ)ط
وبرێىیغ ئەَ  ٘زل......(..ـێزصِفیٍل( ٠بْ لٛربثقبٔەی )ۆ)ثٍ

وە لٛربثقـــــبٔە  ، ٖٚ فٛێٕیٕـــــٖٗ كژِـــــبرە سۆرەی ریۆرەوـــــبْ 
ــبْ كایبٔڕػــزْٛٚعۆراٚ ــبْ ربوەو ــبْ ٠ ــی ئەٚە ر ،عۆرەو ێجیٕ

رۀٙـــب ژِـــبرەیەوی وەِیـــبْ ٌە ثـــٛاری پزاوزیىیـــلا  كەوەیـــٓ
ـــۆرأەی وە ثەػـــێٛەیەوی  ثەوـــبر٘ێٕزاْٚ. ٘ەرٚە٘ـــب ئەٚ ری

وەڵىــــی  ِبٔــــبی ئەٚە ٔیــــیە وە ثە ،وزكەیـــی ثەوــــبر٘ێٕزاْٚ
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پزاوزیشەوــزكْ كێــٓ، ٌەالیەوــی كیىەػــەٚە ثــب ثڕیــبری ئەٚە 
ثـٛاری   ٌـٗ  ٔٛٚوـٗ ٔـب ٘ٗ ٗ و ثلەیٓ وە ٘ەر ریۆری سِبٔەٚأی

پزاوزیشە ٔەوزاٚە، ِبٔبی ئەٚە ٔییە وە  ٚأی ی سِبٔٗـێزوزكٔ
 ثە وەڵىی ثەوبر٘ێٕبْ ٔبیەد.

ْ چ ٌە ١ـبٚاسفـٛكی فۆیبٔـلا ع ٌە وبْٗ ١١عـب وـبرە ٚەطـف
ٚ ڕە٘ۀــلەوبٔیبٔەٚە  ِەراَ ٚ ِەثەطــزەوبٔیبْ ٚ چ ٌە ِەٚكا

ــلێه ٌەَ وــبرأە ٌە  ٚ چ ٌە ػــێٛاسی پێؼىەػــىزكٔیبْ، ٘ۀ
ٚ ٘ۀلێىی كیىەػـیبْ  ێهٔزەرئبِبٔغی ئەٚەكاْ وە ثجٕە طە

ػـــــێٛاسی  فٛاسیـــــبری ئەٚەْ گؼـــــزگیزثٓ، ٘ۀـــــلێىیبْ ثە
ػـــــێٛاسی پێىٙێٕـــــبْ  ی ٚ ٘ۀـــــلێىی كیـــــىەع ثە٠ػـــــیىبر

ـــبْ  ـــلێىی رزی ـــبْ ئۀغـــبَ كەكەْ، ٘ۀ ـــٛێژیٕەٚە كەرثبرەی ر
ــبٔەٚأەوە ك ــۆ سِ ــی سِــبٔە ٚەطــفىزاٚەوە ث ــزاْٚ ٚەن ثڵێ أ

كأــزاْٚ وە   طــزٗ ثٗ ِٗٔبطــزاٚ ٔیــیە، ٘ۀــلێىی كیىەیــبْ ثەٚ 
ـــــۆ فـــــٛێٕەر ٔبطـــــزاْٚ ٘ۀلێىیؼـــــیبْ ٌە كٚٚ ئبطـــــزلا  ،ث

(، ٘ۀـــلێىی یعۆٌـــۆٔۆپێؼـــىەع كەوـــزێٓ )ڕێشِـــبْ( ٚ )ـ
ـــ ـــزێٓ وە ك٠ ـــبرز پێؼـــىەع كەو ىەع ٘ەْ وە ٌە ئبطـــزی سی

وە  ی ییبٔٗ( ئبطــذ، ٘ەرچۀــلە ئەٚ وــبرە ٚەطــف14كەگۀە )
ـــٛٚ سیـــبرز  ٌە طـــێ ئبطـــذ پؼـــزیبْ پێلەثەطـــززێذ ٌە ٘ەِ

، ٘ۀلێه وبر ٘ەْ وە پؼذ ثە سِبٔی كروبٚ ثاڵٚثٛٚٔەرەٚە
كەثەطــزٓ ٚ ٘ۀــلێىیبْ ٘ەِــٛٚ ئەٚ ٔبٚچــبٔە كەگــزٔەٚە وە 
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ــبْ ر ــسِبٔی ــىە رۀٙــب یەن ێی ــلێىی كی ــذ، ٘ۀ لا ثەوبركە٘ێٕزێ
ػبر ٠بْ ٔـبٚچەیەن كەگـزٔەٚە، ٘ۀـلێىیبْ ٌەطـەر ثٕەِـبی 

سۆر وٛررـلا ٔٛٚطـزاْٚ،  وـبرٝیەن وەطی ٚ ٌە ِبٚەیەوی 
ـــــزیغ ٌەطـــــ ـــــلێىی ر ـــــبرەیەوی سۆری ٘ۀ ـــــبی ژِ ەر ثٕەِ

 چۀل طەكەیەولا ٔٛٚطزاْٚ.  ٔٛٚطەراْ ٌە
ــــبركەكاد ــــبوی( ثڕی ــــٛ )ِ ــــی  ،ثەِؼــــێٛەیە ٚەو وە گزـز

ٚأی ثەوبرثٙێٕێــذ  ِبِۆطــزبی سِــبْ ٌەٚەكا ٔیــیە وە سِبٔــٗ
ەوە ٌەٚەكا ثەرعەطـــزە پزطـــثەڵىـــٛ  ،یـــبفٛك ثەوبرٔە٘ێٕێـــذ

وە ئبیـــب چ ػـــزێه ٌە ریۆرەوـــبٔی فـــۆی ٠ـــبْ وـــبرە  ،كەثێـــذ
 .(1)ثەوبرثٙێٕێذوبْ ٗ ١١ەطفٚ

پــبع ٘ەِــٛٚ ئەَ رێجیٕیــیە طــەرەویبٔە كەگەڕێیــٕەٚە ثــۆ  
ٚأی ثە پزۆطـــــەی ـێزوزكٔـــــی  ثـــــبثەری پەیٛۀـــــلی سِبٔـــــٗ

 .سِبٔەٚە
( ٌەِیـــــــــــبٔەی كەطزٕیؼـــــــــــبٔىزكٔی ئەَ ڵبز)وزیظــــــــــ 

ــٗ ــلی سِبٔ ــذ: پەیٛۀ ــلیەٚە كەڵێ ــلأەٚە  پەیٛۀ ٚأی ثەَ ِەی
چـــٛٔىە پێٛیظـــزە  ،ەٚٔزـــزە وە ثەڵـــگەی ثـــۆ ثێٕیـــٕەٚڕٌٚەٚە 

وە ِـــزۆڤ ٔبرٛأێـــذ سِبٔێـــه  ،ِەطـــەٌەیەوی ئبطـــبیی ثێـــذ
ــــبد ــــی ثى ــــزی فەڵى ــــذ،  ،ـێ ــــێ ٔەسأێ وە فــــۆی ٘یچــــی ٌ

ـــذ: ڵزب)وزیظـــ ـــلیەٚە كەڵێ ـــزكٔەٚەی ئەَ پەیٛۀ ( ٌە ڕٚٚٔى
                                                 

1  - Macey, Applied lingusitice, p. 248. 
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ــبی ٚایە ِــزۆڤ پێٛیظــزە  ــێگەیەكا ِبٔ ــبٔی ػــیبٚ ٌەَ پ ڕا٘ێٕ
 ،یٕەوبْ كەرثـــبرەی سِبٔێـــه ٌە سِبٔەوـــبْ ثشأێـــذ١٠ڕاطـــزە

ــلێىی ئ ــلێىیبْ ثە ٘ۀ ــبٔەی پەیٛەطــزجٛٚٔی ٘ۀ ــغ ٌەِی ەٚی
رــٛێی ریــۆرێىی سِــبٔەٚأی كیــبریىزاٚكا، كٚٚكیــىەٚە ٚ ٌە 

ئەِەع ِبٔـــبی ٚایە وە پێٛیظـــزە پەیٛۀـــلی ثە رـــٛێژیٕەٚە 
وە ثە یەوێـــه ٌەَ ڕاطـــزەلیٕبٔەٚە  ،٘بٚچەرفـــبٔەٚە ٘ەثێـــذ

ــــــٛأێ ئەَ  ــــــێ ثز ــــــبی ئەٚەیە وە كەث ــــــبْٚ، ئەِەع ِبٔ ٌى
ـــــی كەطزٕیؼـــــبٔىزاٚ ڕاطـــــزەلیٕبٔە  ـــــٛێزەی پزۆگزاِێى ثەگ
ـــذ ـــبْ ػـــێٛەع ٚا ،٘ەڵجژێزێ ـــبی  ثە٘ەِ ـــێ وە رٛأ كەگەیۀ

ثؼــــــىێ ثەطــــــەر طەرٔغڕاوێؼــــــبٔی ٚأەثێــــــژ ثــــــۆ ئەٚ 
ییــبٔەی وە ثەػــێٛەیەوی وزكەیــی كەیبٔشأێــذ ٚ ثــۆ ٚاسب١ع

 . (1) ئەٚ سِبٔەی وە ـێزی كەثێذ
الیۀە  ِەطــــــــــەٌەع رۀٙــــــــــب پەیٛەطــــــــــذ ٔیــــــــــیە ثە

ٚأی ـ ثبثەرێىی ٚەطـفئبِێشِبْ  ڵىٛ سِبِٔٗەعزیفییەوەٚە، ثە
وە كەوـــزێ ٌە پزۆطـــەوبٔی فٛێٕلٔـــلا  ،پێؼـــىەع كەوـــبد

ــــ ــــذ، )ك. ِؾ ــــٗ ثەوبرثٙێٕزێ ــــ كٗ ِ ــــٌٛٚیٗ ع ــــذ: ٌی ف ( كەڵێ
ی  گٗطـبسٚەطفێىی ثبػّبْ كەكارێ ثـۆ ) كروبٔلْ ریىی ۆٔٗـ

ئەٚ كۀگـــبٔەی سِـــبْ وە ِەثەطـــزّبٔە ثـــۆ ئەٚ سِـــبٔەی وە 
                                                 

ــُ اٌٍؽــخ، 1974وز٠ظــزبي) -1 ــً،  زعّــخ:ر(، اٌزعز٠ــؿ ثعٍ  ك.ؽٍّــٟ ف١ٍ
 .175ـ  174ؽا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ، 
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٘ەرٚە٘ــب ئەَ  ،سِـبٔێىی ثیـبٔیٚەن  ،فٛاسیـبری ـێزثـٛٚٔیٓ
 ٜسگەطـبسأظزە ٚەطـفێىّبْ پێؼـىەع كەوـبد كەرثـبرەی 

كۀگەوبٔی سِبٔی كایه، ثەِؼـێٛەیە ػـٛێٕەوبٔی ٚێىچـْٛٚ 
ِەثەطـذ ێ عـ ٝی ٌۀێٛاْ طیظزەِی كۀگی سِبٔسا١بٚٚ ع

ٌە سِــبٔی كایــه كەسأــیٓ ٚ رێــلەگەیٓ...، عــب  ی وــٗ ڵٖٗ ٚ ٘بٚ
 طـــــــــبسیٗ طزڕٚػەطـــــــــبسی( ٚ ىبٔی سأظـــــــــز ٌٚە٘ەركٚ

 .(1)ِەطەٌەوە ٘ەر ثەَ ػێٛەیە
٘ەرٚە٘ب )ِبوی( پێیٛایە وە ئەَ لظـبٔە ٘ەِـٛٚ پؼـذ ثە 
ـــلە٘ب ِبِۆطـــزبی  ـــزەكا چۀ ـــزەٚ ٔبثەطـــزٓ، ٌێ ـــبیەوی پ ثٕەِ

ٚأی ٔیـیە، ٌەٚأەػـە سۆر  ٔبطزاٚ ٘ەْ وە ئبگبیـبْ ٌە سِبٔـٗ
سأــبیەوی سِــبْ ٚەوــٛ  وــبٔی ۆك١ِٖزڕْٚٚ ٚ ئبػــىزاثێذ وە 

یە ٌێٙـبرٛٚییەوەی سیـبرز ثێـذ، ٘ەڵٛێظـزی ِبِۆطزب ِەرط ٔیـ
یغ ٌە ِەیـلأی ـێزوزكٔـی سِبٔـلا وٖ وـبرٚأی  ئێظزبی سِبٔٗ

وە ٘ەڵٛێظزێىی ثبع ٔییەـ ثۆ ئەٚە كەگەڕێزەٚە وە ٘ۀلێه 
سِـــبٔەٚاْ كەثـــێ ثـــٛاری رـــبسەی پزاوزیشەوـــزكْ ثـــلۆسٔەٚە 
ـــه  ـــی ثە چبرەطـــەروزكٔی گزـزگەٌێ ـــبرز ٌەٚەی وە گزٔگ سی

ـــلەْ ـــلێه ٌە وە ثە ـێزوز ،ث ـــی سِـــبٔەٚە پەیٛەطـــزە، ٘ۀ كٔ
سِبٔشأـبْ  كەرۀغبِە ٘ەڵەوبٔیغ ثۆ ئبرەسٚٚی ٘ۀـلێه ٌە

                                                 
طــب١ٌت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ، أ (،1982ِؾّــل عٍـــٟ اٌقـــٌٟٛ)ك() -1

 .19ـ  18ؽ اٌز٠بف، 
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ــــزەٚە ــــٛاری  ،كەگەڕێ ــــغ ٌە ث ــــبكئەٚی ــــۆكیەوزكٔی پی ی ِیز
ــبْ  ــی سِ ــبِێشی ٚەطــفی كەطزٕیؼــبٔىزاٚ ٌە ـێزوزكٔ ـۆرِئ
ثەثێ سأیٕی ئەٚەی وە ئبیب ثۆ پزاوزیشەوزكْ كەطذ كەكاد 

 ی ٖٚ ىزكٔٗأی ػــــــــیرۀــــــــبٔەد ٌە ِەیــــــــل ،یــــــــبفٛك ٔــــــــب
 . (1)سِبٔەٚأیؼلا

ٌەَ الپەڕأەی پێؼەٚە ثۆِبْ كەركەوەٚێذ وە رٛێژەراْ 
ــل ــڕأیٓ ٌەطــەر طزٚػــزی ئەٚ پەیٛۀ ــٛاْ ٠یەو یەی وە ٌۀێ

ـــــٗ ـــــلا ٘ەیە، ٚا  سِبٔ ـــــی سِبٔ ٚأی ٚ پزۆطـــــەوبٔی ـێزوزكٔ
پێلەچێ وە سۆر ثەطـٛٚك ثێـذ ئێظـزب ثبسثـلەیٓ ٌەطـەر ئەَ 

 ،ی ٠ـبْ ثـٛاری كیـىەكا ثگەڕێـیٓفبڵە ٚ ثەكٚای گۆڕەپبٔی ك
ـــــٗ ـــــبٔەی وە سِبٔ ٚأی  وە ریؼـــــه ثقۀەطـــــەر ئەٚ فشِەر

 پێؼىەػّبٔی كەوبد.
ريی:اًثَرَیتوٍهشیكردًَأ

فەڵىــــی  ٜثێگِٛــــبْ ئەٚ وەطــــبٔەی وە سِبٔەوــــبْ ـێــــز
كەرثــــــبرەی   یــــــٗٗ ٘یبْ ٠رــــــب ڕاككەیەن ػــــــبرەسا ،كەوەْ

ــٗٗ ال٠ ــٛاْ ٚێىچــْٛٚ ٚ ع وبٔی ٔ ــبٚاسی ٔێ ــبٔی ث١ٕ ــی سِ ەڕەر
ـــه(ـێزفـــٛاساْ  ـــبٔی كای ـــٚ  )سِ ـــسٚ ٗ ئ ـــٗ ێگبٔٗث بٔەِ وە  ی ی

فٛاسیبری ـێزثٛٚٔیٓ، عگە ٌەِەع ئەٚ ـێزفٛاسأە ٘ەطـذ 
ثەٚ وـــبریگەرییە ــــزاٚأە كەوەْ وە سِـــبٔی یەوەَ ثەطـــەر 

                                                 
1  - Mackey, Applied linguistics, p. 250. 
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٘ەرٚە٘ــب ئــبِڕاسی ئەٚرۆػــیبْ  ،سِــبٔی كٚٚەِەٚە ٘ەیەرــی
ب عـ ،٘ەیە وە ثە٘ۆیبٔەٚە طٛٚك ٌەٚ وبریگەرییە ٚەركەگزْ

ثەتَ  ،ثێـــذ چ ثەػـــێٛەیەوی پۆسەریڤـــبٔە یـــبفٛك ٔێگەریڤـــبٔە
٘ەِٛٚ ئەَ ِەطـەالٔە ٌە ِبِۆطـزبیەوەٚە ثـۆ ِبِۆطـزبیەوی 

ئەٚەی وە ربسەیە ٚ كەثێ ثیڵێیٓ ٌەَ ثٛارەكا  ،كی كەگۆڕێذ
ـــــبثەرەوە ثە ػـــــێٛاسێىی سأظـــــزیبٔە  ـــــی ٌوە پێٛیظـــــزە ث ێ

بٔی وۆػغ ثقزێزەگەڕ ثۆ ثەوبر٘ێٕ ٗ ٚ پێٛیظز  ٖٚ ثۆوڵلرێزٗ
ئەَ پزۆطــەیەع ثە  ،ئەَ ڕٚٚكاٚأە ثەػــێٛاسێىی ڕێىٛپێــه

 (.ریی رأجٗ ی ثٗ ٖٚ ػیىزكٔٗگؼزی پێی كەٚرزێذ )
ٌە پەررـــــــــٛٚوی   ڕێىقــــــــزاٖٚئەَ وــــــــبرە سأظـــــــــزییە 

(Linguistic across cultureكا ٘ـبرٛٚە)، رد ٗ ثـۆوە )ر
ـــــــٛٚوەكا 1957( طـــــــبڵی )ۆالك ( ٔٛٚطـــــــیٛیەری، ٌەَ پەرر

ــــــٛٚٔەگەٌێىی س ــــــبٔە ٔٛٚطــــــەر ّٔ ۆری ٌەٚ ٘ەڵە سِبٔەٚأی
ـــبٚەرەٚە ـــبٔی یەوەَ  ،٘ێٕ ـــبریگەری سِ وە ٌە كەرۀغـــبِی و

ثەطـــــەر سِـــــبٔی كٚٚەِـــــلا طـــــەر٘ەڵلەكەْ، گزٔگـــــی ئەَ 
وە ئەٚ  ،ٌەٚەكا ثەرعەطــزە كەثێــذ  رییــٗ رأجٗ ثٗ  ٖٚٗ ػــ١ىزكٔ

 وبری ـێزثٛٚٔی سِبٔێىی ثیبٔیلا كێـٕە ٘ەڵە ٚ طەفزیبٔەی ٌە
یەوەِەٚە طــــەرچبٚەیبْ  ثێگِٛــــبْ ٌە سِــــبٔەوەی ،ڕێّــــبْ

  ٖٚ وبٔـــٗ گٛٔغبٔـــلٔی پێىٙبرٗٗ ٔگزرـــٛٚە، ٘ەڵەوـــبْ سیـــبرز ٌە 
ڵ  گـــٗ سِـــبٔە ثیـــبٔییەوە ٌٗ ی پێىٙبرـــٗٚارە گەر  ،پەیـــلا كەثـــٓ
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طــەفزی ٚ  ائەٚ ،یی ٘ەثێــذیــبٚاسی سِــبٔی كایــه ع پێىٙبرــٗ
كژٚاری ـێزثْٛٚ ٚ ٘ەڵەوبْ طەر٘ەڵلەكەْ، ثـۆ ـێزثـٛٚٔی 

ە ئەَ طـــەفزی ٚ كژٚاریـــبٔە سِـــبٔێىی ثیـــبٔی سۆر گـــزٔگە و
چبرەطەر ثىەیٓ ٚ ساڵجـیٓ ثەطـەریبٔلا، فـۆ ئەگەر ٘ەركٚٚ 
 ،سِبٔی كایه ٚ سِـبٔە ثیـبٔییەوە ٌە ثٛٔیـبككا ٚەوـٛ یەن ثـٓ

ـــــذ، ٌەَ  ـــــبوەیٓ وە وێؼـــــە كرٚطـــــذ ثجێ ئەٚا پێؼـــــجیٕی ٔ
ٔبثێـذ، عـب ثـۆ ئەٚەی وە  پێٛیظذؽبڵەرەػلا ـێزثْٛٚ سۆر 

ا پێٛیظزە پزۆطـەوبٔی ئەٚ ،ٌەَ ڕٚٚكاٚأە طٛٚك ٚەرثگزیٓ
ی ٌە ثٛٔیـبكی ٘ەركٚٚ ٚاسب١ــێزوزكْ ثەرەٚ رٛفّەوـبٔی ع

ییەوـبْ ١بٚاسسِبٔەوەكا ئبراطزە ثىەْ، ثە گؼزی ٘ەرچۀل ع
ئەٚا طەفزی ٚ كژٚارییەوبٔیغ سیبرز كەثـٓ، ثەَ  ،سیبرز ثٓ

ــ ثـۆ  پێیە ئەٚ طەفزیبٔەی وە ـێزفـٛاسأی سِـبٔی ئیٕگٍیـشی
ڵ ئەٚ  گـٗ كەثـێ ٌٗ ع١بٚاس١٠بْ ،ّٔٛٚٔە ـ ثەرۀگبری كەثٕەٚە

ــٕٓ، ٌەثەر ئەٚە پێٛیظــزە  ــبری كە٘ێ ــبٔە یەوەِەی وە ثەو سِ
ػــــێٛاسی ـێزوــــزكْ ثە سِــــبٔی یەوەَ ٌە سِــــبٔێىەٚە رــــب 
ــذ، عــب گەر پزۆطــەی ػــیىزكٔەٚەی  ــىە ثگۆڕێ ــبٔێىی كی سِ

 ،ٌۀێــٛاْ سِــبٔی یەوەَ ٚ كٚٚەِــلا ئۀغــبَ كرا ریی رأجــٗٗ ث
ٚٚ سِـبٔەوە ئبػـىزا كەثـٓ، ییەوبٔی ٔێـٛاْ ٘ەرك١بٚاسئەٚا ع

ئەگەری ئەٚەع طەر٘ەڵلەكاد وە پێؼٛەفذ پێؼـجیٕی ئەٚ 
ـــىەْ ـــبٔە ث ـــبری ـێزفـــٛاساْ  ،طـــەفزی ٚ كژٚاری وە ثەرۀگ



 

 39 

كەثــٕەٚە، ئەِەع ثە كەٚری فــۆی ئەٚ ػــزبٔە كەطزٕیؼــبْ 
وە پێٛیظزە ـێزفٛاسی سِـبٔی ثیـبٔی ـێـزی ثجێـذ ٚ  ،كەوبد

 ەِـــبْ الِبِۆطـــزبع كەثـــێ ـێـــزی ثىـــبد، ثەِؼـــێٛەیە ئەٚ
ی  ٖٚ ػــــــــیىزكٔٗوە كەرۀغبِەوــــــــبٔی  ،ڕْٚٚ كەثێــــــــزەٚە

ـــٗ ثٗ ـــبْ ٚ ٚػـــەوبْ ٚ  ریی رأج ـــی سِ ـــبٔی ـێزوزكٔ رٛفّەو
ربلیىزكٔەٚەوبْ ٚ ػێٛاسی رٛێژیٕەٚەیـبْ كاكەڕێـژْ، ٌەثەر 
ئەٚە پێٛیظـــزە پەررـــٛٚوی ٘ەِەعـــۆر ثـــۆ ٘ەر گزٚٚپێـــه 

ثە وـٛرری:  .وە فٛاسیبری ـێزثـٛٚٔی سِـبٔٓ ،ئبِبكە ثىزێذ
( پێؼـــجیٕی ریی رأجـــٗ ی ثٗ ٖٚ ٔٗػـــ١ىزكپزۆطـــەی ) ئەروـــی

وزكٔـی ئەٚ ٘ەتٔەیە وە ئەگەری طـەر٘ەڵلأیبْ ٘ەیە ٌەالی 
وە سِبٔێىی كیبریىزاٚ ـێزكەثٓ، ٌەثەر  ،گزٚپێىی كیبریىزاٚ

ئەٚە پزۆگزاِەوبٔی ـێزوزكْ ئەٚ ثبثەرە سِبٔەٚأیـبٔە ٌەفـۆ 
 .(1)وە ثۆ ـێزفٛاسی پێٛیظزٓ ،كەگزد

ٚ وـبریگەری ـێزفـٛاس ثە ثٛٔیـبكی  ەپزۆطەی گٛاطـزٕەٚ
 ،ەوەی ٌە وــبری ـێزثــٛٚٔی سِــبٔێىی ثیــبٔی١سِــبٔە ثٕەڕەریــ

ـــــۆ ٗ ٌەالی كەرٕٚٚٔبطـــــبْ ثٕەِبیەوـــــ ی ئەٚ وزكٔػـــــزۆجە ث
ٌەوــــبری ، ثێــــذٖ ك وــــبریگەر ٝوە ـێزفــــٛاس پێــــٜ ػــــێٛاسە

ـێزثــٛٚٔی سأظــزی ئێظــزب ثە سأظــزێىی پێؼــٛٚ، وبرێــه وە 

                                                 
1-D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs 
edition, p.p 179 – 198. 
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ئەٚا  ،ی ٔـٛێ كێـزە پێؼـیوبئیٕێىی سیٕلٚٚ وبرێىی ـێزفٛاس
ـــبٔە ثەوبركە٘ێٕێـــذ ـــبری ٚ سأیٕ وە پێؼـــٛەفذ ٌە  ،ئەٚ سأی

ەن ١ئەٚیـغ ٚەن ئبطـبٔىبری ،پزۆطەی ـێزوزكٔـلا ٘ەیجـٛٚە
ٌە رێىــــڕای پزۆطــــەوەكا، عــــب وبرێــــه وە سِــــبٔێىی ثیــــبٔی 

لەكەیٓ ٌە سِــــبٔی یەوەِّــــبٔەٚە وــــۆِەڵە ڵـــــێــــزكەثیٓ ٘ەٚ
ەوە، ٌەٚأەػە ١ەن ـێزثیٓ ثۆ پزۆطەی ـێزفٛاسی١ئبطبٔىبری

گٛاطـــزٕەٚە پبطـــبٚی فـــۆی ٘ەثێـــذ وبرێـــه وە ثٛٔیـــبكی 
ــٓ ٌەَ ؽبڵەرەػــلا ٘ەركٚٚ  ،٘ەركٚٚ سِــبٔەوە ٚەوــٛ یەن ث

رـــــٛفّی )گٛاطـــــزٕەٚەی ئەرێٕـــــی( ٚ )ئبطـــــبْ(ِبْ ثـــــۆ 
ثٛٚٔی سا١ــــبٚكەطــــزەثەر كەثێــــذ، ٌەٚأەػــــە ٌە ؽــــبڵەری ع

٘ـیس پبطـبٚێه ٌە ئـبراكا ٔەثێـذ،  ،٘ەركٚٚ ثٛٔیبكی سِبٔەوە
ـ  رەرەكا )گٛاطــــزٕەٚەی ٔەرێٕــــی( ٠ــــبْ )ٌەِــــپەٌەَ ؽــــبڵ

 .(1)ئبطزۀگ( ٠بْ )رێىەڵىێغ(ِبْ ثۆ كەطزەثەر كەثێذ
ــــــــٗ رأجٗ ثٗوەچــــــــی ئەٚ ػــــــــیىزكٔەٚە  ( ۆی وە )الك ریی
ثەرۀگــــــــبری ڕەفــــــــٕە ٚ  ،پێؼــــــــٛەفذ كیــــــــبریىزكٚٚە

ــلێه ٌەٚ  ــٛٚەرەٚە، ٌێزەػــلا ثە وــٛرری ٘ۀ ٘ەِــٛاروزكْ ث
ْ كەرثـــــــبرەی وە سِبٔەٚأـــــــب ،رێجیٕیـــــــبٔە كەفەیـــــــٕەڕٚٚ

 ( ٚرٛٚیبٔە:ۆػیىزكٔەٚەوەی )الك

                                                 
1-D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs 
edition, p. 199. 
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یەوەَ: ٘ۀـــلێه سِـــبٔەٚاْ ثڕیـــبری ئەٚە كەكەْ وە ئەٚ 
ٌەٚأەیە رێىــــڕا ثــــۆ  ،٘ەتٔەی سِـــبٔەٚاْ پێؼــــجیٕی كەوـــبد

ــۆ ّٔــٛٚٔە ئەٚ  ــٕەٚە، ث ــه ٔەگەڕێ ەی وە ١ٚطــیڕٚسِــبٔی كای
ی ٗ )١ٔؼـــبٌٔە ثەوبر٘ێٕـــبٔی  ،سِـــبٔی ئیٕگٍیـــشی ـێـــز كەثێـــذ

وەچــی  ،كا ٘ەڵە ثىــبدٔبطــزاٚی( ی ٔٗٗ ٔبطــزاٚی( ٚ )ٔیؼــبٔ
ـــــبِڕاسە  ـــــبِڕاسی ٘بٚػـــــێٛەی ئەَ كٚٚ ئ ٌە سِبٔەوەیـــــلا ئ
ثٛٚٔیـــبْ ٔیـــیە، ٌێـــزەكا ئەٚ ٘ەڵەیەی پێؼـــجیٕی كەوزێـــذ وە 

 ،ـەراِۆػــىزكٔی ئــبِڕاسەوەیە ،ەوە ئۀغــبِی ثــلاد١ٚطــیڕٚ
ــبِڕاسە وێؼــەوبْ الی  ــبٔی ئەَ ئ ٚٚطــە ڕوەچــی ثەوبرٔە٘ێٕ

چـــــٛٔىە پێٛیظـــــزە ٌەَ  ـێزفـــــٛاسەوە چبرەطـــــەر ٔبوـــــبد،
ؽــــبڵەرەكا فــــٛكی ئــــبِڕاسەوە ثەپێــــی ڕێشِــــبٔی ئیٕگٍیــــشی 

ثەِغــــۆرە كەوەٚێــــزە چۀــــل ٘ەڵەیەوەٚە وە  ،ثەوبرثٙێٕێــــذ
 ٌەثٕەڕەرلا ثۆ ٔەسأیٕی ئەَ ڕێشِبٔە كەگەڕێزەٚە. 

)ِــبوی( پێیــٛایە ئەٚ ڕایەی وە كەڵــێ ٘ەڵەوــبٔی ـێزفــٛاس 
ٛٚٔێىی ثۆچــ ،ثــۆ ثٛٔیــبكی سِــبٔە ثٕەڕەرــیەوە كەگەڕێــزەٚە

وە  ،ثــــۆ ئەِەع چۀــــل ٘ۆوبرێــــه كەفــــبرەڕٚٚ ،پــــٛٚچەڵە
ثـۆ ّٔـٛٚٔە ـێزفـٛاس  ،ەْوەَ ٘ەتٔە كەئ ٝ٘ۀـلێى ٜػزۆجە

رـبوٛ  ،ەوە ـزاٚأزز ثىبد١ٌەٚأەیە ثبسٔەی ّٔٛٚٔە سِبٔەٚأی
ثـۆ  ،ثە پێظذ ٔبثێذ وە ٌەگەڵیلا پڕ ،ؽبڵەری ئەٚرۆ ثگزێزەٚە
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ەَ ( وە ٌەطـــەر ئl Said him soّٔـــٛٚٔە كەڵێـــذ: )
 .(1)(I told him soگٛسارػە كەپێٛرێذ )

كٚٚەَ: )٠ٍٚىــــٕض( ڕەفــــٕە ٌە چەِىــــی پێؼــــجیٕیىزكْ 
ـــــــذ ـــــــٛاری ػـــــــیىزكٔەٚەی  ،كەگزێ ـــــــٗٗ ثوە ٌە ث  ریی رأج

ثەوبركە٘ێٕزێذ، پێؼـی ٚایە وە طـبكەوبریەوی ٘ەڵە ئـبِێشە 
٘ۆی  گەر ثٛرزێذ: ػزە عٛكاوبْ ـ چەِىە ٔەیبرەوبْ كەثٕە

ىە ٚێىچٛٚەوــبْ ٘ەڵەیــبْ كرٚطــزجٛٚٔی ٘ەڵە، وەچــی چەِــ
 ،ٌێٕبوەٚێزەٚە، ِبیەی ثەكثەفزـیە ئەَ ؽـبڵەرە ٚا كەگەیۀێـذ

وە پێؼـــــجیٕیەوبْ سۆر طـــــەفذ ٚ كژٚارْ، چـــــٛٔىە ٘ـــــیس 
وە چۆٔیەری وبركأەٚەی  ،ئبِڕاسێىی طەك كەرطەكِبْ ٔییە

ـــبْ  ـــبوزەرە ٘ەِەعـــۆرأە ّٔبی ـێزفٛاسەوـــبْ ٘ەِـــجەر ئەَ ـ
ِبٔـــبی ئەٚەیە وە  ثىــبد، پێؼـــجیٕیىزكٔیغ ٌەَ ٘ەڵٛێظـــزەكا

پێؼـــٛەفذ ٌەوـــبری ثەراِجەروـــزكٔەٚەی ثٛٔیـــبكی ٘ەركٚٚ 
ئەٚیغ ثەثێ گەڕأەٚە  ،٘ەڵظۀگبٔلٔەوە ڕٚٚثلاد ،سِبٔەوە

ثۆ ثەڵگەوبٔی ئبوبری وزكەیی ـێزفٛاسەوبْ، عـب ثەَ ِبٔـبیە 
ثەراِـجەر  ٌە ،پێؼجیٕیىزكْ ثە ئبطزۀگێىی گەٚرە كاكۀزێذ

ٔە ئەٚ ٘ــــبٚترییە ٚ پٛفــــذ، ثــــۆ ّٔــــٛٚ ٌێىــــۆڵیٕەٚەی ٚرك
 ،ە١یەی وە فٛاسیــبری ـێزثــٛٚٔی سِــبٔی ئیٕگٍیــشی١ـەرۀظــ
چۀــــل ئبطــــزۀگێه كەثێــــزەٚە ٌە كروبٔــــلٔی  ڕٚٚی ڕٚٚثــــٗ

                                                 
1  - Mackey, Applied Linguistics, p. 250. 
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چـٛٔىە   (،J(ٚ )Q: )٘ەركٚٚ ئەَ كۀگەی سِبٔی ئیٕگٍیـشی
 ،ی ـەرۀظیلا ثٛٚٔیـبْ ٔیـیە١ئەَ كۀگبٔە ٌە طیظزەِی كۀگ

 ،٘ەڵٛێظـزبٔە ثىەیـٓڵ ئەٚەػـلا ٔـبرٛأیٓ پێؼـجیٕی ئەٚ  گـٗ ٌٗ
ــبٕٔٛێٕێ ئەٚیــغ ٌەوــبری پێؼــجیٕی وزكٔــی  ،وە ـێزفــٛاس كەی

چــــٛٔىە  ،ئبوــــبرە سِــــبٔەٚأییەوەی ثەػــــێٛەیەوی وزكەیــــی
 (Q)ٌەٚأەػــــــــــــە  (،t)٠ــــــــــــبْ(d)ثجێــــــــــــزە (J)ٌەٚأەیە: 

 (1)(.z)یبْ(s)ثجێزە
وە  ،ٌەثەر ئەٚە پێٛیظزە ئەٚ ٘ەڵە سِبٔەٚأیـبٔە ثپؼـىٕیٓ

ئەٚیــغ ثــۆ ئەٚەی ٌە  ،ثــٓگزٚپــی ـێزفــٛاساْ رٛٚػــیبْ كە
ئبیـــب ئەَ ٘ەتٔەی ثـــۆ  ،كٚاییـــلا ثڕیـــبر ٌەطـــەر ئەٚە ثـــلەیٓ

وە فٛاسیــــبری  ،سِــــبٔی كایــــه ٠ــــبْ ثــــۆ سِــــبٔە ثیــــبٔییەوە
 ؟كەگەڕێزەٚە ،ـێزثٛٚٔیٓ

طــێیەَ: )ِــبوی( رێجیٕــی ئەٚە كەوــبد وە سۆرثەی سۆری 
وبرە ٚەطفئبِێشەوبٔی ثەركەطـذ رـب ٘ۀـٛٚوە ٔبِـبٔگەیۀٕە 

ـــبِێشْ چـــٛٔىە ،ِەثەطـــذ ـــٛررٓ ٚ ڕٚاڵەرئ ـــزە  ،وەَ ٚ و ثگ
اِّــبْ كەوەْ ٌەٚەی ئبِبٔغەوــبْ ثپێىــیٓ، چــٛٔىە ئەٚ ڕگِٛ

 روزكْ رأجـٗٗ ثوبرأە ٌە ثبػززیٓ ؽبڵەری فۆیبٔـلا پؼـذ ثە 
ٚەوـٛ پزۆطـەیەن وە ٌە ٔێـٛاْ كٚٚ سِبٔـلا یەوە  ،كەثەطزٓ

                                                 
1  - D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs 
edition, p. 201. 
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ٚ پێىٙـــبرە ثە پێىٙـــبرە ئۀغـــبَ كەكرێـــذ، ٘ەرٚە٘ـــب  ثەیەوە
ٚ وبرە ٔٛلظبٔبٔە رۀٙب ػێٛەی سِبٔەوبْ سۆرثەی سۆری ئە

وە ٌە  ،یــــبٔە ٔــــبوە١ْبٚاسچبرەطــــەر كەوەْ ٚ ثــــبص ٌەٚ ع
ثەوبر٘ێٕــبٔی پــێگە ئــبِێشكا كەفــزێٕەڕٚٚ، ٘ەرچۀــلە ئەٚە 
سأــــــزاٚە وە ـێزفــــــٛاس پێٛیظـــــــزە ػــــــزێه كەرثـــــــبرەی 

 ،ەوەی فۆیلا ثڵێذ١٘ەڵٛێظزێىی كیبریىزاٚ ٌە سِبٔە ثٕەڕەری
ــزی ــبٔەی وە ـێ ــذ وەچــی ٌەٚ سِ ٚا پێٛیظــذ كەوــبد  ،كەثێ

وە ػزێىی سۆر عٛكا ثڵێذ، عـب ٌەثەر ئەٚەی ٘ـیس  ٌٜەطەر
ئەٚا  ،ِبْ ثەَ ػـــێٛەیە ٔیـــیەر رأجـــٗٗ ثوـــبری ٚەطـــفئبِێشی 
ٌە  ،كەرۀغــبِی ثبػــززِبْ كەطــىەٚێذ ،ئەگەری ئەٚە ٘ەیە

راْ  وٗ وە لظـٗ ،ؽبڵەرێىلا گەر ثێزـٛ ئەٚ ٘ەتٔە پـۆٌێٓ ثـىەْ
وەْٚ، ئەِەع ٌە وۆػؼىزكْ ثەػێٛەیەوی وزكەیی رێی كە

وە پێؼـــٛەفذ  ،ثـــۆ پێؼـــجیٕی وزكٔـــی ئەٚ ٘ەتٔە ثبػـــززە
 .(1)ێی ثىەْرراْ  وٗ گِٛبْ كەثزێذ وە لظٗ

وە  ،ئەَ كەرۀغــــــــبِەع ٘ەِــــــــبْ ئەٚ كەرۀغــــــــبِەیە
ـــٕض( پێـــی كەگـــبد وە  ،وە پێؼـــٕیبسی ئەٚە كەوـــبد ،)٠ٍٚى

ػــیىزكٔەٚەوە ٌەطــەر پــبیەی ثەڵــگە ٚ ّٔــٛٚٔە وزكەییەوــبْ 
 ،ثەػـــێٛەیەن ٌە وـــبری پزۆطـــەی ـێزفٛاسیـــلا ،ثٛەطـــزێذ

ـــی  ـــذ، عـــب ئەٚ ػـــزەی وە گزٔگ ـــبْ ئبطـــبْ ثێ وۆوزكٔەٚەی
                                                 

1  - Mackey, Applied linguistics, p. 251. 
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ــــٗ ثٗی  ٖٚٗ ػــــیىزكٔ ــــبوی ٘ەڵٛێظــــزە  ریی رأج ــــز ڕٚٚٔ ٌەژێ
ٚێىچٛٚەوـــبٔی ٘ەركٚٚ سِبٔـــلا ڕْٚٚ كەوـــبرەٚە ـ ٔەن 

ـ ٘ەرٚەن )ِـبوی(  ییٗ روزكٔی ٚػـ رأجـٗ ثٌٗەطـەر ثٕەِـبی 
ــبرە ـ رێجیٕــی وزكثــٛٚ ـ ٚػــە ثە ٚػــ ە ٚ پێىٙــبرە ثە پێىٙ

ئەٚەیە وە ِەطــەٌەیەوی ئبطــبییە وە ٘ــبٚترییەوی ئیٕگٍیــشی 
ٌە  اڵٚٚربرێــــه ثــــۆ ثــــزاكەرەوەی ثٕٛٚطــــێذ ٚ ریبیــــلا طــــ

( With my kisses to٘بٚطـەری ثـزاكەرەوەی ثىـبد: )
ئبیـــــب ؽبڵّـــــبْ چـــــۆْ كەثێـــــذ گەر فٛاسیـــــبری ئەٚەثـــــیٓ 

 ٝرەثــ٘بٚػــێٛەی ئەَ گٛسارػــزە ئبراطــزەی ٘بٚتریــبٔی عە
ــٓ، چــٛٔىە گەر ثەػــێٛەیەوی  ئەَ گٛسارػــزە  یی ٚػــٗثىەی

كەڵێــــــیٓ: )ِبچەوــــــبُٔ ئۀێــــــزَ ثــــــۆ( ئەَ  ٚ ٚەرثگێــــــڕیٓ
ٚ طەٌیمەی عەرەة ثە٘ەِـٛٚ ػـێٛەیەن  ژێچ عٗ گٛسارػز

ڕەری كەوبرەٚە، چٛٔىە عەرەة ٚا ڕأە٘برٛٚە وە ِەرؽەثـب 
وە ثە٘ـیس ، عب ِبچ ٔـبركْ ثٕێزێذ ثۆ ژٔی ثزاكەرەوەی ٚ چ

 وی پبرێشگبرییـــٗپەطـــۀلوزاٚ ٔیـــیە، عـــب گەر ثە  ػـــێٛەیەن
ٚ ثە  سۆرەٚە ٌە لظــەوزكٔیلا ڕەچــبٚی ئبوــبری فــۆی وــزك

 ،ی عــٛاْ ٚ ڕێىٛپێــه ٚ پەركەپۆػــىزاٚ لظــەی وــزكٗ ٚرــ
ثـــــۆ ّٔـــــٛٚٔە ثڵێیـــــذ: طـــــەالُِ ثـــــۆ  ،ئەگەری ئەٚە ٘ەیە

٘بٚطەری ثەڕێشربْ ٚ ثـۆ ئۀـلاِبٔی فبٔەٚاكەوەرـبْ ٚ ٌەَ 
 عۆرە كەرثڕیٕبٔە.



 

 46 

َ: ٚا پێــلەچێ وە ثــبی فــۆی طــٛٚكی ٘ەثێــذ وە چــٛارە
ٚأی رـبسە  ثەراٚركێه ثىەیٓ ٌۀێٛاْ ئەٚ ػزبٔەی وە سِبٔـٗ

ـــبد ـــٗ ٌٗ ،پێؼىەػـــّبٔی كەو ـــبٔی زڵ ئەٚ ػـــ گ بٔەی وە ڕێشِ
ر ٌە ِەیــــلأی ـێزوزكٔــــی سِبٔــــلا پێؼىەػــــّبٔی ٗ الطــــبییى

كەوبد، ٌەِجبرەیەٚە )٠ٍٚىٕض( كەڵێـذ: وبرێـه وە ِبِۆطـزب 
ـــــــــــزە وزۆوـــــــــــڕكە وە ٌە ٚەطـــــــــــفە  ،ی ـێزوـــــــــــزكْٚأێ

ـــــــبْٚ ـــــــۆی  ،سِبٔەٚأییەوـــــــبٔەٚە ثەكەطـــــــزّبْ ٘ێٕ ئەٚا ث
ٚ ٚێىچــــٛٚی ٔــــبٚەرۆوە  كەركەوەٚێــــذ وە ئبكگــــبری سەق

طـــــب ٠ب وە پێؼـــــٛەفذ ٌە ،ەوەی ٌەفۆگزرـــــٛٚە١ـێزفـــــٛاسی
ـــزاٚەٗ الطـــبییى ـــبٔەٚە ٚەرگی ـــبر كەكاد وە  ،رەو پبػـــبْ ثڕی
لا ۆوی ـێزثــٛٚٔی سِبٔــرٚأی وــبریگەری ٌەطــەر ٔــبٚە سِبٔــٗ
ــــــبریگەریەی وە  ،٘ەیە ــــــز ٌەٚ و ثەتَ ثەػــــــێٛەیەوی وەِز

 .(1)سِبٔەٚأەوبْ ٌەطەر پزۆگزاِەوبٔی ـێزوزكْ ٘ەیبٔە
ی ٌەٚەی پێؼــٛٚ سا١ــبٚ٘ەرٚە٘ــب )ِــبوی( ٘ەڵٛێظــزی ع

ــــــی ٚایە وە  ،ٔیــــــیە طــــــب ربسەوــــــبْ ٌەڕٚٚی ٠بچــــــٛٔىە پێ
ـــــــــلا  ـــــــــی سِبٔ سِـــــــــبٔەٚأییەٚە ثبػـــــــــززْ ٚ ٌە ـێزوزكٔ

ٓ ٌێیــبْ طــەفذ ٚ كژٚارە، ثەوــبر٘ێٕزاْٚ، طــٛٚك ٚەرگــزر
ثگــــزە ٔٛلظــــبٔٓ ٚ ٌەٚ وــــبرأەی پــــێغ فۆیــــبْ ثبػــــزز ٚ 

                                                 
1  - D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs 
edition, p. 223. 
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رەٚاٚرز ٔیٓ، ٌەثەر ئەٚە ٌەطەر ِبِۆطـزبی سِـبْ پێٛیظـزە 
ــــــٛاری  ــــــی سۆری ٌە ث ــــــبٔەكا پزۆگزاِ ــــــبْ ٚ سەِ وە ٌەَ ئ
ــــــۆری  ــــــبٔەٚأی ٚ ئبراطــــــزەی ٘ەِەع ػــــــیىزكٔەٚەی سِ

ــــــٗ ــــــزەٚە سِبٔ گزٔگــــــی ثە  ،ٚأی ٚەطــــــفی ثەرەٚڕٚٚ كەثێ
غبِەوـــــــــبْ ثـــــــــلاد، سۆرعـــــــــبریغ ٚەطـــــــــفە ثەر كەرۀ

ٚەطـــــفە ثەر ئەسِـــــْٛٚ  ئەسِٛٚٔقزاٚەوـــــبْ ثبػـــــززْ ٌە
ٔەفزاٚەوـــبْ، عـــب رـــبوٛ ػـــیىزكٔەٚەی سِــــبٔەٚأی رەٚاٚ 

ئەٚا ـێزوزكٔــی سِــبْ ٌە  ،كەطزٕیؼــبٔىزاٚ كەطــزەثەر كەثــٓ
 طب ثەطـٛٚك٠بوبری ٚەطفی سِبٔێىی كیبریىزاٚ ـ پؼذ ثەٚ 

اثـــٛركْٚٚ، ٘ەرٚە٘ـــب وە طـــەر ثە ڕ ،ٚ سۆرأە كەثەطـــزێذ
ٚ ڕێشِبٔی پـزەٚ ٌەالی ِبِۆطـزبی سِـبْ ٌە ڕێىجـٛٚٔە  طب٠ب

سأظــزییەوەی گزٔگزــزە، ڕٚٚٔجــٛٚٔیغ ٌە وــٛرد ٚ پــٛفزی 
گزٔگززە، ّٔـٛٚٔە ٘ێٕـبٔەٚەع ٌە پێٕبطـەوزكْ ثەطـٛٚكرزە، 
عب گەر ِبِۆطزبی سِبْ چـبٚەڕٚاْ ثىـبد رـبوٛ ڕێشِـبْ ٚ 

ئەٚا فــۆی  ،ذوە سیــبرز سأظــزی ثێــ ،طــبی ٚا كەرثىەٚێــذ٠ب
وە پێظذ ٚ چەرِـی  ،ٌە ػٛێٕی ئەٚ ئەٚ وەطبٔەكا كاكۀێذ

رــبوٛ  ،وە ٌەوــبروزكْ ڕاكەٚەطــزێذ، ئــبژەتْ فــۆع كەوەْ
ربوٛ ثڕیبر ٌەطەر  ،ویّیبییەوبْ ڕەچەرەیەوی ثۆ كەكۆسٔەٚە

 ،عـــب گەر ڕەچەرەوەی كۆسرایەٚە ،وـــبری كا٘ـــبرٛٚی ثـــلاد
ی ئەٚا ئەٚطــــبرە ٚەفــــزە ثەػــــێٛەیەوی وزكەیــــی پزۆطــــە



 

 48 

فۆػـــــــىزكٔەوەی ثبػـــــــزز ثەڕێٛەكەچێـــــــذ، ثەتَ رـــــــبوٛ 
ـــــبَ ١كۀٛٚطـــــ ـــــبلیىزكٔەٚە ٚ ثبػـــــززوزكٔەوە ئۀغ ذ ٚ ر
٘ەرـــب وـــبرایی ئیؼـــەوە ثەگـــٛڕرز ثێــــذ، وە ئەَ  ،كەكەیـــذ

كەثــێ ثەٚ ػــێٛاسەی وە ثبػــززیٓ  ززە ـڵؽــبڵەرەع ِەعمــٛ
 .(1)ثەركەٚاَ ثێذ ٚ كەرۀغبِی ثۆ ـەرا٘ەَ ثێٕێذ

ٔی پێؼــــٛٚەٚە ثۆِــــبْ پــــبع ئەِە ئیــــلی ٌە رێجیٕیەوــــب
ئەٚ وبرٚثـــــــــبرە ٚەطـــــــــفیبٔەی وە سأبیـــــــــبٔی  ،كەروەٚد

ٚەوـٛ پێؼـجیٕیّبْ  ،ٚەطفظبسی سِبْ پێؼىەػیبْ وـزكٚٚە
ثەرـــبیجەری ٌەِەڕ ٔـــبٚەرۆوی  ، ،سۆر ثەطـــٛٚك ٔـــیٓ ككەوـــز

ە ١ڵ ئەٚ وــبرە ٚەطــفی گــٗ پزۆطــەی ـێزوــزكْ ثە ثەراٚرك ٌٗ
 چێــــــٛەیەكا پێؼىەػــــــىزاْٚ،چٛاررأەی وە ٌەَ ٗ الطــــــبیى

ــــــٗ ثٗ٘ەرٚە٘ــــــب ػــــــیىزكٔەٚەی  ثەگــــــٛێزەی ئەٚ ریی  رأج
ــــــىەی وە )الك ــــــۆچەِ ــــــزكٚٚە ٚ ٌەژێ  ز( كەطزٕیؼــــــبٔی و
ٚرٛێىزكٔەی وە )ٌٚىٕــــــش( پێؼــــــٕیبسی برٚٚٔــــــبوی ئەٚ رــــــ

گزٔىییەوی گەٚرەی ٌە ِەیلأی ـێزوزكٔـی سِبٔـلا  ،وزكٚٚە
ثەٚ ِەرعەی وە ِــــــبككەیەوی سِــــــبٔەٚأی ئەٚرــــــۆ  ،٘ەیە

ــذ، وە ثەػــێٛەیە ،چبرەطــەرثىبد ــٛٚٔی ٘ەثێ وی وزكەیــی ث
ــــبرە ٘ە عــــب ٚا ثبػــــززە ئەٚ ــــلٖوەطــــبٔەی ثەَ و  ،طــــزٓ ڵ

ـــلا ٘ە ـــٛاری ـێزوزكٔ ـــذثػـــبرەساییبْ ٌە ث ، كەػـــجێ ئەٚە ێ
                                                 

1  - Mackey, Applied Linguistics, p.252. 
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ثــٛٚٔی سِــبٔی ثٕەڕەرــی ثــۆ ٔــبٚ سِــبٔە  ،ثە٘ۀــل ٚەرثگیزێــذ
ــــبسەوە ــــیە ٌە  ،ر ــــبوە ئبطــــزۀگ ٔی ــــر پزۆطــــەوبٔی َ  ركٖٗ ث

وە  ،یــىە ٘ەْثەڵىــٛ ٌێــزەكا چۀــلە٘ب ـــبوزەری ك ،ـێزوزكٔــلا
ــلرێذ ــێ ث ــبْ پ ــۆ ، پێٛیظــزە گزٔگی ــلێىیبْ ث وە ٌەٚأەیە ٘ۀ

ثٛٔیبكی فـٛكی سِـبٔە ـێزوـزاٚەوە ثگەڕێـزەٚە، ئەٚەػـّبْ 
ەوبْ پێٛیظزە ١وە رٛێژیٕەٚەی ٘ەڵە سِبٔەٚأی ،ٌەیبك ٔەچێذ

ئەگیٕب رٛێژیٕەٚەوە ثێظٛٚك ٚ  ،گزٚ  گزٚ  ٌێه ثلرێٕەٚە
پزۆطــەوە ثەرەٚ  ئەٚیـغ ٌە ؽبڵەرێىـلا گەر ،ثێىەڵـه كەثێـذ

ــــی  ،ڕٚٚی ئەٚ ٘ەتٔە ثــــٛٚەٚە ــــبوە ـێزفٛاسەوــــبْ رێ وە ر
٠ـــــبْ ثەػـــــێٛەیەوی ئبطـــــبیی ٚ كٚٚثـــــبرە رێـــــی  ،كەوەْٚ
 كەوەْٚ.

 
بهڕێگاكاًیوتٌەوەیزهاًەتیاًییەكاى

وە  ،ئەٚەِـــبْ ثیٕـــی وە )ِـــبوی( ثڕیـــبری ٌەطـــەر ئەٚەكا
ــــــی  وــــــبری سِــــــبٔەٚاْ پێٛیظــــــزە كاڕػــــــزٕی پزۆگزاِگەٌ

ـــــ ـــــذ ٚ ٔبػـــــجێ ثبطـــــی ٌەٚ ػـــــیىزكٔەٚەی سِ بٔەٚأی ثێ
ــژْ،  ،پێؼــٕیبسأە ثىــبد ــٕەٚە كاكەڕێ وە ػــێٛاسەوبٔی ٚأەٚر

ٌەٚأەیە  ،وەچی رٛێژەرأی ثٛاری سأظزە پەرٚەركەییەوـبْ
ئەٚ پؼــذ ثەٚ ڕاطــزەلیٕبٔە ثجەطــزٓ وە سأظــزەوبٔی سِــبْ 
كەرثـبرەی ػــێٛاسەوبٔی ٚأەٚرــٕەٚە ٌەفۆیــبْ كەگزێــذ یــبْ 
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وزكٔـــی ػـــێٛاسە ثبٚەوـــبْ ٠ـــبْ ٌە ٌە رـــبٚرٛێىزكْ ٚ گەتڵە
٘ەڵظۀگبٔلٔی ػێٛاسێه ٌە ػێٛاسەوبْ ٌە رٛێیبْ كەگزێـذ، 

 ئەَ فبتٔەع ٌەَ ػزبٔەی فٛارەٚە كەركەوەْٚ:
( كەڵێذ: ٌێزەكا چۀل ڕێگبیەوی ٌی فٌٛٚی ك عٗ ِٗ ِؾٗ)ك.

وە ٌەثـبرەی  ،ثۆ ٚرٕەٚەی سِبٔە ثیبٔییەوـبْ ،٘ەِەعۆر ٘ەْ
٘ەر  ،ٛگـــــۆی سۆر ٘ەیەیەوێىیـــــبٔەٚە ِؼـــــزِٛڕ ٚ گفز ٘ەر

ـــبیجەد ثە ـــبیەن ٚ ػـــێٛاسێىیغ ٘ەٚاكار ٚ پظـــپۆری ر  ڕێگ
بٔی ڕێگبوــــبٔی كیىەیــــبْ زوە فەٚع ٚ ٔٛلظــــ ،فــــۆی ٘ەیە
وە  ،چٛار ڕێگـبْ ،عب گزٔگززیٓ ئەَ ڕێگبیبٔە ،فظزۆرە ڕٚٚ

 ،ڕاطـزەٚفۆ ی ڕێگـٗڕێشِبْ ٚ ٚەرگێـڕاْ، ی  ڕێگٗ ئەِبٔەْ:
 . (1)ثژاركەیی ی ڕێگٗسارەوی ٚ  ث١ظزٕٝ ی ڕێگٗ

ـــٛاْ  ـــه ٌۀێ ـــب ثەراٚركێ ـــزەكا رۀٙ ـــٗعـــب ٌێ یەوەَ  ی ڕێگ
ــــــڕاْ( ٚ  كٚٚەَ )ػــــــێٛاسی  ی ڕێگــــــٗ)ڕێشِــــــبْ ٚ ٚەرگێ

ـــبٔەی وە  ،ڕاطـــزەٚفۆ( كەوەیـــٓ ـــبوٛ ئەٚ ثٕەِـــب سِبٔەٚأی ر
 فبٚەْ ػێٛاسەوەی كٚٚەَ ٘ەڵیبٔگۆسیٛە ڕْٚٚ ثىەیٕەٚە.

ــزیٓ ئبكگبرەوــبٔی ) ــڕاْ  ی ڕێگــٗ)گزٔگز ڕێشِــبْ ٚ ٚەرگێ
ر ئەٚەیە گزٔگـــــی ثە رٛأبوـــــبٔی ٗ طـــــبیىال ی ڕێگـــــ٠ٗـــــبْ 

فٛێٕـــــلٔەٚە ٚ ٔٛٚطـــــیٓ ٚ ٚەرگێـــــڕاْ كەكاد ٚ گزٔگـــــی 
                                                 

طــب١ٌت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ، أ (،1982ِؾّــل عٍـــٟ اٌقـــٌٟٛ)ك() -1
 .22ـ  21، ؽ اٌز٠بف
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ـــبكاد ـــبٔی لظـــەوزكْ ٔ ـــٛ سِـــبٔی  ،پێٛیظـــذ ثە رٛأبو ثەڵى
ـێزفٛاس ٚەن ئبِڕاسێىی طەرەوی ـێزثٛٚٔی سِبٔی كٚٚەَ 

ٚارە ئەَ ػـێٛاسە پزۆطـەی ٚەرگێـڕاْ ٚەن  ،ثەوبركە٘ێٕێذ
ـــٕەٚە ثەوب ٘ەرٚە٘ـــب  ،ركێٕێـــذػـــێٛاسێىی طـــەرەوی ٚأەٚر

 ،طـــــبوبٔی ڕێشِـــــبْ ٚ گؼـــــزبٔلٔەوبْ كەكاد٠بگزٔگـــــی ثە 
ـــبٔی ٚ  ـــٛٚٔی سِـــبٔی ثی ـــۆ ـێزث ئەٚیـــغ ٚەوـــٛ ئبِڕاسێـــه ث
وــۆٔززۆڵىزكٔی الیۀــی ڕاطــذ ٚ كرٚطــزیەوەی، سۆرعــبراْ 

ــبرە ،ئەٚ ِبِۆطــزبیەی ئەَ ػــێٛاسە ثەوبركە٘ێٕێــذ ــب كەث  پۀ
ٛاسیـــــبری فثەر ػـــــیىزكٔەٚەی ڕێشِـــــبٔی ئەٚ ڕطـــــزبٔەی 

زكٔیەرــــــــــی ٚ كاٚا ٌە لٛربثییەوــــــــــبٔی كەوــــــــــبد ئەَ ـێزو
 ػیىزكٔەٚەیە ئۀغبَ ثلەْ.

ڕاطــزەٚفۆ رٛأبوــبٔی لظــەوزكْ پــێغ  ی ڕێگــٗ٘ەرٚە٘ــب 
ئەٚیـــغ ٌەطـــەر ئەٚ ثٕەِـــبیەی وە  ،رٛأبوـــبٔی رـــز كەفـــبد

سِــبْ لظــەوزكٔێىی ڕاطــزەٚفۆیە، ئەَ ػــێٛاسە پزۆطــەی 
 ثگـــزە ،ٚەرگێـــڕاْ ٌە ـێزوزكٔـــی سِـــبٔی ثیبٔیـــلا ٚەالكۀێـــذ

ـــبوەی  ـــٛٚرىزكٔی ڕاطـــزەٚفۆی ٚػـــەوە ٚ ِبٔ ـــبٔەد ع رۀ
ٚ ئەٚ ٘ەڵٛێظــــــــــزەی وە ریبیــــــــــلا  ڵ ڕطــــــــــزەوە گــــــــــٗ ٌٗ

ــــذ ــــذ، ئەَ ػــــێٛاسە  فــــۆی ثە ،ثەوبركە٘ێٕزێ كٚٚر كەگزێ
سِبٔی كایه ثە ٘ەڵە كاكۀێذ ٌە پزۆطەی ـێزوزكٔی سِـبٔی 

ٌەثەر ئەٚە ثە ػێٛاسی ڕاطزەٚفۆ ٔبٚسەك كەوزێذ،  ،ثیبٔیلا
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چـٛٔىە ٌە  ،بٔەٚأییەوـبْ ثەوبرٔب٘ێٕێـذطـب س٠ِبئەَ ػێٛاسە 
 .(1)ـێزثٛٚٔی سِبٔی ثیبٔیلا ٘یس طٛٚكێىی ٔییە

ی وبریگەرییەوی ڕٚٚٔی ٠ثٛٔیبكگەر ١ٝلٛربثقبٔەی ٚەطف
ـــــــلێه ٌەٚ ئبكگـــــــبرأە ٘ەیە وە ػـــــــێٛاسی  ،ثەطـــــــەر ٘ۀ

ـــــڕاْ عـــــٛكا  ڕاطـــــزەٚفۆ ٌە ػـــــێٛاسی ڕێشِـــــبْ ٚ ٚەرگێ
ثە  ثەرـــــــبیجەری كەرثــــــــبرەی ئەٚ ػــــــــزبٔەی وە ،كەوۀەٚە

ــــــبی لظــــــٗ ٚ  ر ٚ ثەطــــــزٕی ڕطــــــزە وٗ پێؼقظــــــزٕی رٛأ
ـــلی ـــلیبْ ٘ەیە، ئبػـــىزایە وە  ،٘ەڵٛێظـــزەوبْ ثەیەو پەیٛۀ

سِبٔی كروێٕلراٚ ٌە رٛێژیٕەٚەی ٚەطفیلا ثە ثٕەِب ٘ەژِـبر 
كەوزێــذ ٚ ٔٛٚطــیٕیغ ثە ثەراٚرك ٌەگەڵیــلا ِەطــەٌەیەوی 

ـــیە ـــبٔی ئەٚأە كاِەسراٚە ،الٚەوی وە  ،وە ٌەطـــەر لۀبعەرٙێٕ
ئەٚ وەطـبٔە  ،ی ثە ـێزوزكٔی سِبْ ثەِؼـێٛاسە كەكەْگزٔگ

وە وـۆِەڵە كەلێـه ٌە لظـەوزكْ  ،ثەٚ ئبراطزەیەكا ڕۆیؼـزٓ
 ،ثـــۆ ئەٚەی لٛربثیـــبٔی فۆیـــبٔی پـــێ ـێـــزثىەْ ،ثمـــۆسٔەٚە

 ٘ەرٚە٘ب گزٔگیبْ ثەَ ػزبٔەػلا:
ـــــبریىزكٔی ئەٚ 1 ـــــبٔی ـێزفـــــٛاساْ ٌەطـــــەر كی ـــــ ڕا٘ێٕ ـ
٘ەِەعۆرەوبٔـــلا ٚ  ۀٙـــبریـــبٔەی وە ٌۀێـــٛاْ كۀـــگە ١بٚاسع

 ٘ەیە.
                                                 

طــب١ٌت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ، أ (،1982ِؾّــل عٍـــٟ اٌقـــٌٟٛ)ك() -1
 .21ؽ اٌز٠بف، 
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ـــ گزٔگیــلاْ ثەٚ كیــبركأەی كۀــگ وە سِــبٔی ٔٛٚطــزاٚ 2
ئەِبٔەع  ،( ٚ )ئبٚاس(ێش٘ٚەوٛ ) ،ٔبرٛأٓ ئبِبژەی ثۆ ثىەْ
ۆڵێىــی گەٚرەیــبْ ٘ەیە ٌە گــۆڕیٕی ڕثێگِٛــبْ رــٛفّگەٌێىٓ 

 ِبٔبی ٚػەوبْ ٚ ڕطزەوبْ.
ـ گزٔگیلاْ ثە ٘ەڵجژاركٔی ئەٚ پێىٙبربٔەی وە ٌە سِـبٔی 3

ــبْٚلظــەوزك ــبرز ث ــبٔی ٔٛٚطــیٕلا ،ٔلا سی وە ثە  ،ٚەن ٌە سِ
ــــبكایە،  ــــبْ ری ــــز ئبڵۆسی ــــبرەی طــــبكەْ ٚ وەِز گؼــــزی پێىٙ
٘ەرٚە٘ــب گزٔگیــلاْ ثەٚ ٚػــبٔەی وە پەیٛۀــلیبْ ثە ژیــبٔی 

 ڕۆژأەٚە ٘ەیە.
ٌەِجبرەیەٚە ٌٚىٕش كەڵێذ ئەٚ وۆػؼبٔەی وە ثۆ ٚەطفی 

ـــۆی ـــبْ ث ـــبٔی ڕێشِ ـــبٚاسوزكْ( ٚ كأ ـــٕە وـــۆِەڵە  ،)ثە ئ كەث
أیـــبرییەوی رـــبسە ثـــۆ ئەٚ ِبِۆطـــزبیەی وە ثەػـــێٛەیەوی س

 ڕٚٚی ٘ەرٚە٘ب رٛێژیٕەٚەی سِبْ ٌە، ڕا٘ێٕزاٚە رٗ الطبییى
ـــبسەیە ـــبٔیەٚە پێؼـــڤەچٛٚٔێىی ر ـــلییە وۆِەتیەرییەو  ،پەیٛۀ

ـــژكەكەری  ـــبرییە ئثەػـــێٛەیەن وە ِ ـــلەكا سأی ەٚەیە ٌە ئبیٕ
 .(1)وبّٔبْ سیبرز ٚ پزز ثىبدٗ ١١ٚەطف

ززیٓ ئەٚ كەرۀغبِبٔەی وە ِبِۆطزبیبٔی ٌە وۆربیلا گزٔگ
ثٛاری ـێزوزكٔی سِبٔە ثیبٔییەوـبْ ٌە سأظـزەوبٔی سِـبٔەٚە 

                                                 
1  - D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs 
edition, p. 252. 
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ـــــٗ ، ێٕغـــــبٖٚٙ٘ەڵیبٔ ـــــٕە ثەركەَ فـــــٛێٕەر: سِبٔ ٚأی  كەفەی
ـــٗ ـــۆپۆٚأی ئۀزز وـــۆِەتیەری ٚ سِبٔ ـــٕەراْ .عیۆٌ  ،كاِەسرێ
ە پزطـــسِـــبٔی ثیـــبٔی ثە  ی ٖٚ ۆ ئـــٗثـــلٛربثیـــبْ ڕاكەطـــپێزْ 

ٚارە ثە سِـبٔە پێـٛەرییەوەی ـێـزثٓ، سِـبٔی  ،ّٔٛٚٔەییەوەی
وە طـەر  ،غ سِبٔێىە ئەٚ ڕۆػـٕجیزأە ثەوـبری كێـ٠ٕٓپێٛەر

ثــۆ ئەٚەی ٘بٚتریــبٔی سِــبٔە  ،ثە ٘ەرێــّە ثــبٚەڕپێىزاٚەوەْ
ـــــبٕٔزفێٕٓ، ثێگِٛـــــبْ  ـــــبْ ٌێجگـــــزْ ٚ ثی ـــــیەوە ڕێشی ثٕەڕەر

كەرٛأێــذ سۆر ػــذ  سارٔبطــٝٚأی وــۆِەتیەری ٠ــبْ  سِبٔــٗ
 ىەع ثىبد.ٌەَ ثٛارەكا پێؼ

ی  ٖٚٗ ٘ەرٚە٘ـــب ئەٚأە طـــەرٔغّبْ ثـــۆ گزٔگـــی ػـــیىزكٔ
ڕۆػٕجیزییەوبْ ڕاكەوێؼٓ، ٌەثەر ئەٚە پێٛیظزە ریی  رأجٗ ثٗ

ی ٠عەفـذ ٌەطــەر ربیجەرّۀـلییە ٚێىچٛٚەوــبٔی ٔێـٛاْ ژیــبر
وە لٛربثیـبْ  ،ی ئەٚ سِبٔە ثیبٔییە ثىەیٕەٚە٠لٛربثیبْ ٚ ژیبر
ێ ٌەژێـز ڕٚٚٔـبوی ژیبرییەوـبْ كەوـز ٗ ٚاس١٠ـب١كەیقٛێٕٓ، ع

وە  ،زێٓىـث ئەٚ ثبرٚكۆفە عٛگزاـی ٚ ِێژٚٚییبٔەكا ػزۆجە
ە ِبِۆطــزبی سِــبٔی پێٛیظــزثەكیــلە٘ێٕٓ.. ثەِؼــێٛەیە سۆر 

 ،ثیبٔی ػبرەسای ژیبری لٛربثیبْ ٚ ژیبری ئەٚ گـزٚپە ثێـذ
ە ١ژیــبری  ٔــٗٗ ال٠ثــۆ ئەٚەی ئەٚ  ،وە سِبٔەوەیــبْ ـێزكەوــبد

 ،أەٚە كرٚطـــذ كەوەْثیبٔیـــبٔەی وە ٌەالی لٛربثیـــبْ وـــبرك
ثـــلاد یـــبْ ٘ەر ٔەثێـــذ وبڵیـــبْ ثىـــبرەٚە،  الێ ٌـــئەَ فـــۆی 
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ــٗ ــبْ سِبٔ ــپۆۆزٚأی ئۀز ثێگِٛ ــٛارەكا ۆٌ ــذ ٌەَ ث عی كەرٛأێ
 .(1)ػذ پێؼىەع ثىبد سۆر
 

هۆستایزهاىهاجهتواًاكاًی
)ِبوی( كەڵێذ وبری ِبِۆطزبی سِبْ ئەٚەیە ئەٚ سِـبٔە 

وــبد، كەثــێ ثؼــشأێذ وە ئەٚأــی كی ـێزكە ،ثیــبٔییە ثشأێــذ
ٚ ػــــزێه كەرثــــبرەی ثشأێــــذ  ،وە چــــۆْ ـێزیــــبْ كەوــــبد

ـــذ وە  ـــغ ٚا پێؼـــجیٕی كەوزێ طـــەثبرەد ثەَ ثەػـــەی كٚای
 . (2)ۆڵێىی ثەطٛٚك ثگێڕێذڕٚأی  سِبٔٗ

ٌەَ ڕٚٚەٚە )وـــــۆِەڵەی سِـــــبٔی ٔـــــٛێی ئەِزیىـــــی( وە 
ە ٌە ـێزوزكٔـی سِـبٔە ڕگەٚرەرزیٓ وۆِەڵەی پیؼـەیی پظـپۆ

وە  ،ی ثەٚ رٛأــب سِبٔەٚأیــبٔە كاڕػــذثیبٔییەوــبْ ـ ٌیظــزێى
ەٚەی ئثـۆ  ،پێٛیظزە ٌەالی ِبِۆطـزبی سِـبْ كەطـزەثەرثێذ

وە ئەَ  ،ٚ ـەرِبٔەوــــبٔی فــــۆی ئەكا ثىــــبد ثزٛأێــــذ وــــبر
 رٛأبیبٔە كەگزێزەٚە:

                                                 
ارغب٘ــبد ؽل٠ضــخ ـــٟ رعٍــ١ُ اٌٍؽــخ  (،1975)ك(عٍــٝ ِؾّــل اٌمبطــّٟ) -1

 . 88ـ  86ؽ عبِعخ اٌز٠بف، اٌعزث١خ ٌٍٕبطم١ٓ ثبٌٍؽبد االفزٜ، 
2  - Mackey, Applied linguistics, p. 251. 
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سارەوــــــی ٚ لظــــــەوزكْ ٚ فٛێٕــــــلٔەٚە ٚ رگزرٕــــــی ٖ ٚ
ی ٠ٚ ئبِـبكە ٠ٝٔٛٚطیٓ ٚ ػیىزكٔەٚەی سِـبٔەٚأی ٚ ژیـبر

 پیؼەیی.
وە  ،ەكا ئەٚەی گـــــــزٔگە الِـــــــبْ ئەٚ رٛأبیـــــــبٔەیەٌێـــــــز

 پەیٛۀلیبْ ثە ػیىزكٔەٚەی سِبٔەٚأییەٚە ٘ەیە:
سأیٕــی پێىٙــبرەی كۀگــی ٚ ڕێشِــبٔی  ٔشِزــزیٓ ئبطــذ:

ییە طــەرەویبٔەی وە ٌە ١ــبٚاسڵ ئەٚ ع گــٗ ٌٗ ،سِــبٔە ثیــبٔییەوە
 .ٔێٛأیبْ ٚ ٔێٛاْ سِبٔی لٛربثیبٔلا ٘ەیە

چٛٚٔی ِێژٚٚیــی سِــبٔە پێؼــڤە ی چیٕــٗثٕسأیٕــی  ثــبع: 
ثیــبٔییەوە ٚ ػــبرەساثٛٚٔی ربیجەرّۀــلییە ٘ۀٛٚوەییەوــبْ ٚ 

یــــــــبٔەی وە ٌۀێــــــــٛاْ سِــــــــبٔە ١بٚاس٠كروىــــــــزكْ ثەٚ ع
  .ٚ سِبٔە ٔٛٚطزاٚەوەكا ٘ەیە ر( پێٖٛن) ؽٗ ِٗ

ەوزكٔی سأیبرییەوـــبٔی فـــۆی ٌە ١ـــبكرٛأـــبی پ سۆرثـــبع:
ــــــــٗچٛار ــــــــٛەی سِبٔ ــــــــی ٚ  چێ ٚأی ٚەطــــــــفی ٚ ِێژٚٚی

ـــبر ـــبیەی ٌە  ٜ،ثەراٚركو ـــبْ ئەٚ رٛأ ـــێ ٘ەِ ـــب كەث ٘ەرٚە٘
 .(1)٘ەڵٛێظزەوبٔی ـێزوزكٔی سِبٔی ثیبٔیلا ٘ەثێذ

ــلا )ِــبوی(  ــٛاری ػــیىزكٔەٚەی سِبٔەٚأی ــب ٌە ث ٘ەرٚە٘
وە رٛأـــــبی ػـــــیىزكٔەٚەی  ،ثڕیـــــبر ٌەطـــــەر ئەٚە كەكاد
                                                 

ارغب٘ـبد ؽل٠ضـخ ــٟ رعٍـ١ُ اٌٍؽـخ  (،1975)عٍٝ ِؾّـل اٌمبطـّٟ)ك( -1
 . 93، ؽ عبِعخ اٌز٠بف، اٌعزث١خ ٌٍٕبطم١ٓ ثبٌٍؽبد االفزٜ، 
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سِــبٔێىی كیـــبریىزاٚ ٌەالیەْ ِبِۆطــزبی سِـــبٔەٚە وـــبرێىی 
ڕا٘ێٕــبْ ٚا ٌەٚ ِبِۆطــزبیە ڵ ئەٚەػــلا  گــٗ ، ٌٗٗ ٘ۀــلە گزٔگــ

كەوـــــبد وە ثە ٚركیەوـــــی سۆررـــــز ٚ سیـــــبرز رٛفّەوـــــبٔی 
وە  ،یی ٌەٚ سِبٔــبٔە كەطزٕیؼــبْ ثىــبدٚاسب١ــٚێىچــْٛٚ ٚ ع

ثەٚأە كەیبٔڵێزەٚە، ئەٚ ڕا٘ێٕبٔە یـبرِەری كەكاد ثـۆ ئەٚەی 
سیــبرز ٌە وــبرە ٚەطــفییەوبْ رێجگــبد ٚ ٘ەڵیبٔظــۀگێٕێذ ٚ 

، عـــب گەر ڕا٘ێٕـــبْ سۆر ثگـــزە ٌەٚأەیە ثەوبریؼـــیبْ ثێٕێـــذ
ئەٚا ٌەٚأەیە ئبطــزۀگ  ،عیبوــبر ٔەثێــذ ٚ ریۆرئــبِێش ٔەثێــذ

ــٛاْ ئەٚە ــٛأی ٚ ٔێ وە طــەر ثە لٛربثقــبٔەیەوی  ٜثقــبرە ٔێ
٘ەِبْ ػێٛە ڕا٘ێٕـبْ ٘بٔیـلەكاد  ثە ثێذ. ٘شری طەرثەفۆ

وە كەثــٕە ٌەِــپەر  ،ئەٚ ئبطــزۀگە ساراٚەیــیە گەٚرأە ثجڕێــذ
ی ٘ـــــــبٚثەع ٌە ثـــــــٛاری گەیؼـــــــزٕێىێزثەراِــــــجەر ٘ەر ٌێى

 .(1)ٚأیلا سِبٔٗ
ــٛٚەٚە ٚا ــبرە ئێظــزب ئەٚە ڕْٚٚ ث وە ئەٚ وەطــبٔەی  ،كی

یغ ٚأبٔٗ وبری ـێزوزكٔـی سِبٔەوـبْ ثەڕێـٛە كەثەْ ٚ سِبٔـ
ٌەگەڵیبٔـــــــلا ٘ەِـــــــٛٚ ڕێىىەٚرـــــــْٛٚ ٌەطـــــــەر ئەٚەی وە 

ٚأی ثە ٘ەِـــــٛٚ ٌمەوـــــبٔییەٚە ثـــــۆ ئبِـــــبكەوزكٔی  سِبٔـــــٗ
طـــزی سۆر گـــزٔگە، ِبِۆطـــزبی سِـــبْ ٚ ثەرسوـــزكٔەٚەی ئب

٘ەرچۀـــــلە )ِـــــبوی( عەفـــــذ ٌەطـــــەر الیۀـــــی وزكەیـــــی 
                                                 

1  - Mackey, Applied linguistics, p. 253. 
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چــٛٔىە الیۀــی ریــۆری ٌەٚأەیە  ،ییەوــبْ كەوــبرەٚەربوئبِبكە
چـٛٔىە ئەَ  ،عێی ِەثەطـذ ٔەثێـذ ٚ طـٛٚكی پێٕەگەیۀێـذ

ــبٔەٚأە ٚ ثە ــبثەرە ئیؼــی سِ ــبر ث ــبر  و ٚ پیؼــەی ئەٚ ٘ەژِ
( كەرثــبرەی ڵە لظــەوبٔی )وزیظــزبٌكەوزێــذ، پێؼــٛەفزیغ 

 ٚأی ثەڵگەِبْ ٘ێٕبیەٚە. ڕا٘ێٕبْ ٚ گٛٔغبٚ ثۆ سِبٔٗ
 

فێركردًیزهاًیًەتەوەییده
٘ێؼــــزب ٌەَ  ،( كەڵێــــذڵ٘ەرٚەن )وزیظــــزب ،ٚأی سِبٔــــٗ

ـــذ ئەَ  ـــبٚە، ٌەٚەع كەچێ ـــی ٔۀ ـــبٚی ـزاٚأ ـــٛارەكا ٘ۀگ ث
ٚأی ڕۆڵێىی وبرای  وە سِبٔٗ ،ِەطەٌەیە ثۆ ئەٚە ثگەڕێزەٚە

رـــب ٘ۀـــٛٚوە عێـــی  ،٘ەیەٌە ـێزوزكٔـــی سِـــبٔی ٔەرەٚەیـــلا 
ٚأبْ ٚ ِبِۆطــزبیبٔی ـێزوــزكْ ٚ  ِؼــزِٛڕە ٌۀێــٛاْ سِبٔــٗ

یەوی یەوـــالوەرەٚەی ٠ِەطــەٌەوە ثە گؼــزی ٘ــیس چەطــپبٚ
( كٚٚ ڕێچىەی ڵڵ ئەٚەػلا )وزیظزب گٗ ثەفۆٚە ٔەكیٛە.. ٌٗ

ــــۆ پێؼىەػــــىزكٔی سِبٔــــٗ ٚأی ٌە لٛربثقبٔەوبٔــــلا  رەٚاٚ ث
ْ ٚەوـٛ رـٛفّێىی یەوەِیبْ: ئەٚەیە سِـب ،پێؼىەع كەوبد

سیبك ٌە پزۆگزاِـی فٛێٕلٔـلا پێؼـىەع ثىزێـذ، ِەثەطـزیغ 
ٌەِە ئبراطــــــزەوزكٔی گزٔگیــــــلأە ثە پێىٙــــــبرەی سِــــــبْ، 

ـــــــذ ـــــــبیەوە  ،كٚٚەِیؼـــــــیبْ: ٚا پێؼـــــــىەع ثىزێ وە ثٕەِ
ی سِـــبٔەٚأی كیـــبریىزاٚی ٌەطـــەر ٠پزۆگزاِێىـــی ـێزفـــٛاس

وە ئەٚەع ثەرٔــــــــبِەیەوی ڕۆػــــــــٕجیزییە  ،ڕاثٛەطــــــــزێذ
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ٌەٚأەػــە ڕۆڵێىــی الٚەوــی ٌە  ،زی سِــبْكەرثــبرەی طزٚػــ
 . (1)ثبػززوزكٔی ئەكای سِبٔەٚأیلا ثگێڕێذ

ٚأی رـــب ٘ۀـــٛٚوە ٌەٚەكا پەویىەٚرـــٛٚە وە ثگـــبرە  سِبٔـــٗ
ثگـــزە ٔەػـــجۆرە ثبثەرێـــه ٌە  ،سأىۆوـــبٔی ٚترـــبٔی عەرەثـــی

ـــبٔی ٔبٚۀـــل ی ٚ ئبِـــبكەیی ٠ـــبْ ٌە فٌٛەوـــبٔی ٠لٛربثقبٔەو
ــــــٛٚو ــــــب ٘ۀ ــــــبٔی ِبِۆطــــــزبیبْ، ر ــــــبثەرە ٌە ڕا٘ێٕ ە ئەَ ث

ــــلێه عــــبریغ ٘ەڵە رێگەیؼــــزٕێه  ــــیە، ٘ۀ ــــلا ٔی وۆٌێژەوبٔ
ڵ ثٛاری ـیمٙـی سِبٔـلا  گٗ ٌەثبرەٚەی ٘ەیە ٚ ثٛارەوەػی ٌٗ

 كەثێذ. ڵرێىە
ـــٛاری عۆراٚعـــۆر ٘ەْ ـــلە٘ب ث ـــزەكا چۀ وە كەوـــزێ  ،ٌێ

ٚأی ڕۆڵیـــبْ ریـــبكا ثگێڕێـــذ، عـــب ئـــێّە ٌەَ پـــێگەیەكا  سِبٔـــٗ
ەرچۀــــلە وــــبروزكْ ٚ ئبِــــبژە ثە ٘ۀــــلێىیبْ كەوەیــــٓ، ٘

كەڵێــذ: سۆر ثە  ڵثەڕێٛەچــٛٚٔی ئەَ ثــٛارە، ٚەن وزیظــزب
 طظــــــــزی ٚ فــــــــبٚی كەڕٚاد ثەڕێــــــــٛە ٚ ٘ێؼــــــــزبع ٌە

 طەرەربكایە.
ــــ ــــبٔەٚأی وەطــــبٔی ئبطــــبیی رٛأــــثبػــــىزكٔی  ـ بی سِ

ە سِبٔەٚأییەوــــبٔی رــــبیجەد ثە ثــــٛارێىی پزطــــكەرثــــبرەی 
بیجەرٓ ثۆ ّٔٛٚٔە ئەٚ ـۆرِە سِبٔەٚأیبٔەی وە رـ ،كیبریىزاٚ

                                                 
 ك.ؽٍّٟ ف١ًٍ،  زعّخ:ر(، اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ، 1974وز٠ظزبي) -1

 .179ـ  178ؽ ا١ٌٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ، 
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ٔـیٓ،  ثە یبطب، سۆر ٌەَ ـۆرِـبٔە ٌەالی ئەٚ وەطـبٔە ٔبطـزاٚ
٠ـــبْ ثیزٚثۆچــــٛٚٔی رەِبٚیـــبْ كەرثبرەیــــبْ ٘ەیە، ٌێــــزەكا 

ـــلێه ٚػـــە ـــبژە ثە ٘ۀ ـــٓ ئبِ وە ئەَ  ،ٚ گٛسارػـــذ كەوەی
ـــــِەطـــــەٌەیە ڕْٚٚ كەوۀەٚە: )طـــــىبتی كاكٚەر ی ـ ٠

كٚافظزٓ ـ رێٙەڵچٛٚٔەٚە ـ ٘ەڵٛەػبٔلٔەٚە ـ ٚەتِلأەٚەی 
ٚەر ـ ثەرـبڵىزكٔەٚەی ڕێٛػـٛێٕەوبْ ـ كەطـزگیزوزكْ ـ كاك

 ٘زل.......وزكْ..ٝ سیٕلأ
ـــــ ئبِـــــبكەوزكٔی كەرچـــــٛٚأی رـــــبسە ئبِـــــبكەوزكٔێىی  ،ـ

ــۆ ــێ  ٚ وە ٌە وــبر ،سِــبٔەٚأی ئەٚر پیؼــەوبٔیبٔلا طــٛٚكی ٌ
 ٚەوٛ وبری طىزرێزی. ،ثجیٕٓ

ٚ ئبِڕاسی پێٛیظذ ثـۆ ثبػـىزكٔی  ـ پێؼٕیبسوزكٔی ڕێگە
یٓ ٠بْ ٔٛٚطیٕی فێزا ٠ـبْ پـٛفزەوزكْ ٚ فٛێٕلْ ٚ ٔٛٚط

 ٘زل.....وٛررىزكٔەٚەی ڕاپۆررەوبْ...
وە  ،ـــ ئبِــبكەوزكٔی ئەٚأەی وە ٌەٚ ثــٛارأەكا وــبركەوەْ

ـــلْ ٚ  ،سِـــبٔەٚە پەیٛەطـــزٓ ثە ـــٛاری ڕاگەیبٔ ـــبیجەری ث ثە ر
 ٘زل........ٚربرثێژی ٚ طیبطەد ٚ..

ـــ ئبِـــبكەوزكٔی ئەٚأەی وە ٌە ثٛارەوـــبٔی رـــٛێژیٕەٚەی  ـ
ــــــبْ ٌەطــــــەر  ،أظــــــزیلا وــــــبركەوەْس ٘ەرٚە٘ــــــب ڕا٘ێٕبٔی

 ی.١ػێٛاسێىی سأظز ئۀغبِلأی ٔٛٚطیٓ ثە
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ٚ كا٘ێٕبٔی چۀل  وبْـ رٛێژیٕەٚەی ػێٛاسی ٘ەِەچەػٕە
 .(1)ڕێگبیەن ثۆ كیبریىزكٔیبْ ٚ طٛٚكٚەرگزرٓ ٌێیبْ

ـــب ٌە ـــٛار ع ـــلا ث ـــبٔی عەرەثی ـــزاٚاْ ٘ەْ ٜسِ وە  ،سۆر ـ
ــٗ ــلا ٚ ێثەػــلارثێذ رٚأی ٚەوــٛ پزۆطــەیەن  كەوــزێ سِبٔ ی

ثەرـــبیجەد ٌە ثـــٛاری ٔشیىىـــزكٔەٚەی  ،ڕۆڵـــی ریـــبكا ثگێڕێـــذ
ــبٚفۆ ــلا  ،ػــێٛەساری ٔ ــبٔی عەرەثی وە ٌە طەرأظــەری عیٙ

ٚأی كەرٛأێـــذ ٌە سِـــبٔی پەرـــی  عـــگە ٌەِەع سِبٔـــٗ، ٘ەْ
 ثگێڕێذ. ڕۆڵ٘بٚثەػیؼلا 

ــــــــــٛٚٔی طیبطــــــــــی ٚ طیظــــــــــزەِە  ٔبػــــــــــىزێ یەوج
ـــبٔەٚ ـــٛٚٔی سِ ـــێ یەوج ـــبْ ثەث أی ثە ئۀغـــبَ وۆِەتیەرییەو

وە  ،ی ٚایە٠وە ثٕەِبیەوە ٚەوٛ ػـەرەولأێىی طـیؾز ،ثگەْ
ــــــبٔی ِــــــیٍٍەد ثەیەوەٚە كەثەطــــــزێزەٚە ٚ  ٘ەِــــــٛٚ ربوەو
كەرۀغبَ ٚەوـٛ یەن عەطـزە ٚ یەن ئـبٚەس ِـبِەڵە كەوەْ 
ٚ كەرۀغــبَ ٘بریىــبری یەن كەثــٓ ٚ كەثــٕە ِــبیەی ئــبراِی 
ـــٛٚٔە كەطـــزەثە ـــۆ كەٚرٚثەر، عـــب ئەَ یەوج ـــۆ ٚتد ٚ ث ر ث

ــذ ــذ ،ٔبثێ ــبٔەٚأییەٚە ٔەثێ ــٛٚٔی سِ ــبی یەوج  ،ِەگەر ٌە ڕێگ
ٚارە یەن سِــبٔی ٘ــبٚثەع ٘ەثێــذ وە ٘ەِــٛٚ لظــەی پــێ 

وـــبری ثێـــٕٓ ٚ  جٓ ٚ پێـــی ثٕٛٚطـــٓ ٚ ثەٜ ثـــثـــىەْ ٚ ـێـــز
ٌەڕٚٚی كروبٔلْ ٚ ئەكاوزكٔەٚە وۆٔززۆڵی ثىەْ، ٘ەرٚەن 

                                                 
1  - Crystal, Linguistics,penguin, Books, p.d. 24 – 31. 
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ٌەالی سۆر ٌە ِیٍٍەرـــبٔی ٘ـــبٚچەرؿ ٚ پێؼـــڤەچٛٚ ٘ەیە، وە 
وەچــــــی  ،ەٚەی ژِــــــبرەیەن ػــــــێٛەساریبْ ٘ەیەڵ ئ گــــــٗ ٌٗ

وـبری كێـٕٓ ٚ  وە ٘ەِـٛٚ ثە ،سِبٔێىی ٘بٚثەػیؼـیبْ ٘ەیە
طــــــەرٚٚی ػــــــێٛەسارەوبٔەٚە  ئەٚ سِــــــبٔە ٘بٚثەػــــــە ٌە

ــذ ــذ ٚ ثەوبركە٘ێٕزێ ــێ كەوزێ ثەػــێٛەیەن وە  ،ِــبِەڵەی پ
ـۆٔەریــه ٚ ئــبٚاسی ػــێٛەسارە ٔــبٚفۆییەوە ٌەطــەر سِــبٔی 

ئەٚیــغ ٌە ؽــبڵەری  ،وەطــێه ٔبٔبطــزێزەٚە ٚ كەرٔبوەٚێــذ
 .(1)ٗ وسِبٔە ٘بٚثەػە لظەوزكْ ٚ ئبفبٚرٓ ثە

عب ئەَ ثبٔگەٚاسە ثۆ كرٚطزىزكْ ٚ ثەوبر٘ێٕـبٔی سِـبٔی 
ـــــبٚثەع ـــــبٔی  ،پبڵپؼـــــزی فـــــۆی ٘ەیە ،٘ ـــــٛ ـبوزەرەو ٚەو

٘زــل، ٌەثەر ...یەوجــٛٚٔی ڕۆػــٕجیزی ٚ ِێــژٚٚی ٘ــبٚثەع..
ـــبٚ  ـــٛٚ وۆػؼـــەوبْ ثقـــزێٕە گەڕ ٌەپێٕ ئەٚە پێٛیظـــزە ٘ەِ

٘ەرٚە٘ــــب ، زوزكٔی فــــٛكی سِــــبٔە ٘بٚثەػــــەوەیەوــــبٔگی
وـــــبروزكْ ثـــــۆ وەِىـــــزكٔەٚەی وـــــبریگەری ػـــــێٛەسارە 
ـــــــۆ  ـــــــب ث ـــــــبْ ٌەطـــــــەری ٚ فۆػـــــــىزكٔی ڕێگ ٔبٚفۆییەو
ٔشیىىزكٔەٚەی سِبٔە ٘بٚثەػەوە ٌە فەڵىی ٚ ـێزوزكٔیـبْ. 

ــــزۆسە ــــبٔغێىی پی ــــبْ ئەِەع ئبِ ــــۆْ  ،ثێگِٛ ــــب چ ثەتَ ئبی
 كەرٛأیٓ پەی پێ ثەریٓ.

                                                 
ــــ١ض)ك( -1 ــــزا١ُ٘ أٔ ــــخا (،1979)اث ــــخ ٚاٌعب١ٌّ ــــ١ٓ اٌم١ِٛ ــــخ ث ر ، كاٌٍؽ

 .7ؽ  اٌّعبرؾ، ِـز،
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ـــٕە ٘ەیەئەَ ِەطـــەٌەیە پێٛیظـــ ـــێ ٚێ  ،زی ثە وۆػؼـــی ث
پێٛیظــــــزە پیــــــبٚأی ـێزوــــــزكْ ٚ پەرٚەركە ٚ وــــــبكیزأی 
ــێ ٘ەِــٛٚ  ــی ٘ەطــزٓ، ثگــزە ئەَ ئبِــبٔغە كەث ــلْ پێ ڕاگەیبٔ

 كەسگبوبٔی كەٚڵەد ثەػلاری ٌە ثەكیٙێٕبٔیلا ثىەْ.
ئێظزبع كەثـێ ثـشأیٓ ئەٚ ڕۆڵە چیـیە وە سأظـزی سِـبْ 

 كەثێ ٌەَ ثٛارەكا ثەػلاری پێ ثىبد؟
ٚأـــــی ٚا كەڕٚأێـــــزە ػـــــێٛەسارەوبْ وە ٘ـــــیس  سِبٔـــــٗ

 سِــبٔی ٘بٚثەػــلا ٔیــیە، چــٛٔىە ٘ەر ڵگەٗ ٌــییەویــبْ سا١بٚع
وە ئەروی  ،یەوەیبْ طیظزەِێىی ربیجەریبْ ٌە ٘ێّبوبْ ٘ەیە

كەوەْ، كاٗ ئــــــــــ فۆیــــــــــبْ ٌە ثــــــــــٛارێىی كیــــــــــبریىزاٚكا 
ــبْ  ــۆْ وە ثٛٚٔی ــبٔەٚأی ئەٚر ػــێٛەسارەوبٔیغ ػــێٛەی سِ

ـــٕەٚە،  ٘ەیە ٚ ٔـــبوزێ ـەراِۆػـــیبْ ـــبْ ثىەی ثىەیـــٓ ٚ ڕەری
وـی ٖ وـبرٚأی  وەچـی سِبٔـٗ ،ٔبػجێ گزٔگیـبْ وەَ ثىەیـٕەٚە

ۆڵێىـــــــــــی ِەسْ كەگێڕێـــــــــــذ ٌە ئبراطـــــــــــزەوزكٔی ئەٚ ڕ
ِبِۆطزبیبٔەی وە سِبٔی ٘ـبٚثەع ثەٚأە كەڵێـزەٚە، چـٛٔىە 
رــــــــٛێژیٕەٚە سِبٔەٚأییەوــــــــبْ گزٔگــــــــی ثە ػــــــــێٛەسارە 

ــبْ كەكەْ ــبْ ٚ ٔبٚفۆییەو ــلییەوبٔی فۆی وــبری  ٌە ربیجەرّۀ
ڵ ربیجەرّۀــــلی سِــــبٔە ٘بٚثەػــــەوە  گــــٗ ثەراٚركوزكٔــــلا ٌٗ

ٌەٚوــــبرەكا ئیــــلی ِبِۆطــــزب  كەكۆسٔەٚە ٚ یەوــــلەگزٔەٚە.
لەكاد ڵـیی ثٕەڕەرـی ڕەچـبٚ كەوـبد ٚ ٘ەٚٚاسب١ـفبڵەوبٔی ع



 

 64 

لٛربثیــــبٔی فــــۆی ٌەٚ طــــیفبرە ٔــــبٚفۆییە  ،ثەپێــــی رٛأــــب
عیبوـــبرأە ڕسگبرثىـــبد ٚ وۆػـــغ كەوـــبد ثـــۆ ڕا٘ێٕبٔیـــبْ 

 ثەوبر٘ێٕبٔی ـۆرِە سِبٔەٚأییە ٘بٚثەػەوبْ. ٌەطەر
ثێگِٛــــبْ ِبِۆطــــزبی سِــــبٔی ٔەرەٚەیــــی وە ػــــبرەسای 

سِــــبْ ٚركرــــزە ٚ  سأظــــذ ٚ سأیــــٕەوەی ثە ،ٚأییە سِبٔــــٗ
ـــــــــبٔی ٚ  ـــــــــی ٚ ڕێشِ ـــــــــی ثە طیظـــــــــزەِە كۀگ كروىزكٔ

پیؼـــــەوەیلا  ٚ ئەٚەع ٌە وـــــبر ،ٚػەطـــــبسییەوبْ لـــــٛڵززە
ٚە ٠ــــــــبْ ٚأە كەڵێـــــــزە ٚارە وبرێـــــــه وە ،كەركەوەٚێـــــــذ

 پزۆگزاِێىی ٚأەثێژی كاكەڕێژێذ.
 
یيوەرگێڕاىووەرگێڕاًیئاهێره4

ی ٚ ٠چەرفـــی سأیــــبر ،ئەَ چەرفەی وە ریبیـــلا كەژیــــٓ
وە ثەػـێٛەیەوی ثەرچـبٚ پێؼـڤەچٛٚٔی ، ـزەعۆری سأظـزە

ثەفۆیەٚە ثیٕیٛە ٚ ـزاٚاْ ثـٛٚە، ٔەرەٚەوـبْ ٚ ِیٍٍەرـبٔیغ 
ــبسە پێگەیؼــزٛٚەوبْ  ــبیجەری ٌە ٚترە ر ــلیبْ ثەَ ثەر ٔیبسِۀ

ــبٔە ٘ەیە، چــٛٔىە وــۆڵەوە ــبیەی پێؼــڤەچٛٚٔٓ ٚ  سأیبری ٚ پ
 .ٗ ١١یەد ٚ فۆػگٛسەرا١ٔكەثٕە ِبیەی ڕەـب٘

كەفــــٛاسێ وە ٚەرگێڕەوــــبْ ئەَ سأظــــذ ٚ  ئەِەع ٚا
سأیٕبٔە ثۆ سِبٔە ٔەرەٚەییەوـبٔی فۆیـبْ ثگـٛاسٔەٚە، وەچـی 

ــٗ ٌٗ ــٛارەكا ثەص  گ ــبْ ٌەَ ث ڵ ئەٚەػــلا وۆػؼــی ٚەرگێڕەو
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چــٛٔىە ژِــبرەی پەررــٛٚن ٚ ثاڵٚوزاٚەوــبْ ٌە سِــبٔە  ،ۀیـی
وەچـــی  ،ٚ سەثۀـــٓ ٚ ٌە ژِـــبرە ٔـــبیەْ ئەٚرٚپییەوـــبْ سۆر

ٚەرگێڕی چبن ژِبرەیبْ وەِە، عـگە ٌەٚەع ئبِـبكەوزكٔی 
ـــلەچێذ ٚ ِـــبٚەیەوی سۆریؼـــی  ـــڕی چـــبن سۆری رێ ٚەرگێ

ـــــذ ـــــبْ وۆػؼـــــەوبٔیبْ ثەرەٚ ئەٚ  ،كەٚێ ٌەثەر ئەٚە سأبو
ئبِێز ثەوـبرثٙێٕٓ،  ،اییىزكٔی ئەَ وبرەوە ثۆ ڕ ،ئبراطزەوزك

ٌە  ،ٚأی پێی ٘ەڵلەطزێذ عب ثۆ ئەٚەی ئەٚ ڕۆڵەی وە سِبٔٗ
یەوەِغـــبر  ،ثـــٛاری ٚەرگێڕأـــی ئبِێزیـــلا كرن پـــێ ثىەیـــٓ

وە ئــــبِێز ٌەَ  ،ػــــزبٔە كەطزٕیؼــــبْ ثىەیــــٓ پێٛیظــــزە ئەٚ
ثٛارەكا پێی ٘ەڵلەطزێذ ٚ كەثێ ثؼشأیٓ ئەٚ گزـزبٔە چـیٓ 

 َ پزۆطەیە كەثٕەٚە.وە ثەرەٚ ڕٚٚی ئە
ــــب گؼــــزییەوەی گــــۆڕیٕی سِــــبٔێىە ثە  ٚەرگێــــڕاْ ثە ِبٔ

ـــۆ گٛسارػـــزىزكٔ ،سِـــبٔێىی كی ـــغ ث ـــب، ٝ ئەٚی ٘ەِـــبْ ِبٔ
ــڕ كەفــٛاسێ وە ػــبرەساییەوی  ئەِەع ٚا ٌە وەطــی ٚەرگێ

ـــــذ وە ٌە  ،رەٚاٚی ثەٚ ٚػـــــە ٚ یبطـــــب ٚ ڕێظـــــبیبٔە ٘ەثێ
سِبٔەوەكا ٘ەْ، ئەِەع ثێگِٛبْ ِەطەٌەیەوی ـزە طـەفذ 

وە چۀــــــل  ،ڵ ئەِەػــــــلا سۆر وەص ٘ەْ گــــــٗ ٚارە، ٌٗٚ كژ
كەثٓ ٚ ػـبرەساییەوی رەٚاٚی ٌـێ پەیـلا  سِبٔێىی ثیبٔی ـێز

 ،ثـــۆ ئەٚە كەگەڕێـــزەٚە ،٘ۆوـــبری ئەَ ـێزثـــٛٚٔەع ،كەوەْ
طــبوبٔی سِــبٔەوە ثەعــٛأی كەفــٛێٕٓ ٚ ٠بئەٚأە ڕێشِــبْ ٚ 
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ڕا٘ێٕبٔی ٌەطـەر كەوەْ ٚ ٚركە ٚركە ػـبرەسایی ٌـێ پەیـلا 
٘ەِٛٚ سِبٔەوە ثەڵەك كەثٓ ٚ  وٛ ثە رەٚاٚەری ثەرب ،كەوەْ

غب ثەثـێ ٘ـیس ثیزوـزكٔەٚەیەن ١ٕئ، ٌە ِێؼىیبٔلا كەچەطپێذ
وـــــبری كە٘ێـــــٕٓ، ٌێـــــزەكا پزطـــــیبرێه طـــــەری فـــــۆی  ثە

چـٛٔىە  ،ئبیـب ٔـبوزێ ئبِێزێـه ثەَ وـبرە ٘ەطـزێ ،كەركێٕێذ
ــی  ــذ ٚ عێ ــز ثىەی ــێ رێ ــبٔێىی پ گەر ئبِێزێــه ٚػــەوبٔی سِ

ڵ ٘ەِـــٛٚ ئەٚ  گــٗ ئبیــب ٔـــبوزێ ٌٗ ،ەٚػــەوبٔی ریــبكا ثجێـــزەٚ
ــبٚاسب١ــع طــب ٚػەطــبسیبٔەی ٠بٚ ڕێشِــبْ ٚ  ییەی وە ٌە ِبٔ

 (1)عێ؟ ئەَ وبرە ثێزە ،وە ٘ەْ
سأبیــــبْ كەڵــــێٓ: ثەڵــــێ كەرــــٛأیٓ ئەَ وــــبرە ثىەیــــٓ ٚ 

٘ەرچۀــلە  ،ئەَ وــبرە ئۀغــبَ ثــلاد ،ئبِێزێــه ٚا ٌــێ ثــىەْ
 گەٚرەرـزیٓ ٝ،كێـٕە پێؼـ ٚ وێؼە ٚ گزـذ ٚ ئبطزۀگ ٘ەْ

گزـذ ٌەَ ثٛارەكا ئەٚەیە وەطی ٚەرگێـڕ سِـبٔی ٔەرەٚەیـی 
ــــیە،  ،فــــۆی ٘ەیە ــــی ٔی ــــبِێزەوە سِــــبٔی ٔەرەٚەی وەچــــی ئ

ـــبد ـــڕأەوە كەو ـــڕ وـــبری ٚەرگێ ـــبرێىیغ ٚەرگێ ثـــۆ ئەٚ  ،و
وە پێؼــٛەفذ ٌە سِــبٔە  ،سەفیــزە سِــبٔەٚأییە كەگەڕێــزەٚە

ٔەرەٚەیـــــیەوەی فـــــۆی كەطـــــزەثەر وـــــزكٚٚە ٚ ئیـــــلی ثە 
ــــــبرەسٚٚی فــــــۆی چەِــــــه ٚ ــــــێ  ئ ــــــبْ ٌ ٚػــــــە ٚ ِبٔبی
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 ،وە ٔشیـه ثـٓ ٌەٚ ٚػـبٔەی ٌەٚ سِـبٔەكایە ،ێذرٖ ٘ەڵلەگٛس
وە فٛاسیــبری ٚەرگێڕأیەرــی، ثەتَ گــزـزەوە ٌەٚەكایە ٘ــیس 
ئبِێزێـــه ٔیـــیە ثزٛأێـــذ ئەَ وـــبرە ثىـــبد، ثگـــزە ـەر٘ۀـــگە 
پظــــپۆرەوبٔی ثٛارێــــه ٌە ثٛارەوــــبْ چۀــــلە پظــــپۆڕێزیبْ 

ن ِبٔـب سیبرزیـبْ یە پێٕظ ٌەطەر یەوی ٚػـەوبٔی ٌە ،٘ەثێذ
ئەٚا ٌە  ،٘ەیە؟ ئێّەع وبرێه ِبٔب گٛٔغبٚەوە ٘ەڵـلەثژێزیٓ

٘ێٕغیٓ، ٖ ل٘ەڵــ ری ٚرٚثــٖٗ كِبٔــبی گؼــزی ٚػــە ٔشیىەوــبٔی 
ثەتَ ئــــبِێزەوە ئەَ ِەطـــــەٌەیە ٔبسأێـــــذ ٚ چبرەطـــــەری 

ئیــــلی ٌەثەر ئەِە ئــــبِێزەوە ٔبرٛأێــــذ ثەَ وــــبرە  ،ٔبوــــبد
ۆڤ ٚەوـــٛ چـــۆْ ِـــز ،ێذ ٚ وـــبرەوەی فـــۆی ثىـــبدز٘ەطـــ

 .(1)ئۀغبِی كەكاد
یەوەَ وەص  ،ٌەڕاطزیلا سأبیبٔی ِبرّبریـه ٚ ئۀـلاسیبری

ثــْٛٚ وە رٛێژیٕەٚەیــبْ ٌەَ ثــٛارەكا ئۀغبِــلا، ئەٚەثــٛٚ ٌە 
عیٙبٔیـــلا طـــٛٚك ٚەرگـــزرٓ ثـــۆ  ٝكٚٚەِـــ وـــبری عۀگـــی

ٚەرگێـــــــــڕاْ ثە٘ـــــــــۆی وۆِپیـــــــــٛرەرەٚە طـــــــــەروەٚرٕی 
ٓ رــٛأزا وــۆكە ٔٙێٕییەوــبٔی طــٛپبی كٚژِــ ثەكەطــزٙێٕبٚە.

ــبوی ئەَ پزۆطــەیە ٌە  ــز ڕٚٚٔ ــبٔیغ ٌەژێ ــزكرێٕەٚە، سأبی ثى
پزاوزیشەوزكٔی ٔبِە ٔبركْ ثەطەر وبری ٚەرگێڕی ئبِێزیلا 
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ــــلا  ــــٛێژیٕەٚأەی وە ٌەكٚایی ــــزكەٚە، ثەتَ ئەٚ ر ــــبْ و ثیزی
كەریبٔقظذ وە ئەَ رەوٕیىە طەروەٚرٛٚ ٔیـیە  ،ئۀغبِلراْ

ٚ ٔـــــبثێزە ٘ـــــۆی كرٚطـــــزىزكٔی سِبٔێـــــه ٚەوـــــٛ سِـــــبٔی 
ٚاڵەرــــی ڕثەڵىــــٛ رۀٙــــب كەرٛأزێــــذ ػــــێٛەی  ،ىزاٚوــــبرپێ

ــــۆ ــــزاِە ڕٚػــــەوبْ ثگ ــــب پزۆگ كرێٓ ٚ ثەَ پزۆطــــەیە رۀٙ
كەثــٓ، ثەتَ وبرێــه وە ئێّەِبٔــبْ  ەرییەوــبْ كەطــزەثەرڵٚاڕ

ٚ  ر ٚرٚثـــــٖٗ كئەٚا سِـــــبٔەوە ٚارە  ،سِـــــبْ ٚەركەگێـــــڕیٓ
ـــــۆڕ ـــــی پێٛیظـــــذ كەگ یٓ ٚ ڕێچـــــىەی گٛسارػـــــزەوە ثەپێ

ٚ گٛسارػــــــزە ٚرك ٚ  ەوەی ٌــــــێ كەرەٚێٕیــــــٕەٚە١ئــــــبڵۆسی
ـــٓ، ئەَ گٛسارػـــ بٔە زٔبطـــىەوبْ ٘ەِـــٛٚ چبرەطـــەر كەوەی

 ثێگِٛبْ گەٌێـه كرٚطـزیبْ وـزكٚٚە ٚ پەیٛۀـلیبْ ثە ٘ـشر
كاة ٚ ٔەریـــذ ٚ ػـــێٛاسی ژیـــبٔی ئەٚ گەٌەٚە ٚ ٚ ِێـــژٚٚ 

 ٘زل......٘ەیە..
ــــلاسە رەوٕیىێىــــی  ــــه ٚ ئۀ ــــبٔی ِبرّبری ٌەثەر ئەٚە سأبی

ەٚە ئــبِێزەوە كەرٛأێــذ وە ثە٘ــۆی ،كیىەیــبْ كرٚطــزىزكٚٚە
ثەتَ ئەَ كا٘ێٕـــبٔە ، ٚػـــەی گٛٔغـــبٚی ِبٔـــبوە كیبریجىـــبد

پبػـبْ  ،ٖ رۀٙب ٌە ثٛارێىی كیبریىزاٚكا طٛٚكی ٌێٛەرگیزاٚ
 ،ئـــــبِێزەوە گەر گٛسارػـــــزی سۆر ئـــــبڵۆسی ثـــــۆ ثٙبرـــــبیە

ئەِەع ئەٚ ٘ۆیەیە ٚایىزك وە پؼذ ثەطـزٓ ثە  ،ڕاكەٚەطزب
 .ثێذ پێٛیظذٚأبْ سۆر  سِبٔٗ



 

 69 

رــــبوە  ٚاْٗ رەیەٚە )وٕــــلرا رــــٛؾ( كەڵێــــذ: سِبٔــــٌەِجــــب
وەطێىە وە رٛأبی كەطزٕیؼبٔىزكٔی ػٛێٕەوبٔی ڕێىىەٚرٓ 

ــٚ ع ــٛاْ كٚٚ ٚاسبی ــلا ٘ەیە، ٘ەر ڕی ٌە ٔێ یظــىی سِبٔەٚأی
ئەٚیـــغ ثەٚركی كەرٛأێـــذ ئبكگـــبرە ٘بٚثەػـــەوبٔی ٔێـــٛاْ 

 .(1)سِبٔەوبٔی عیٙبْ ثلۆسێزەٚە
ثەڵىـٛ ٘ەٚڵـلرا  د،ئەَ وۆػؼبٔە ثەِۀلە وۆربییـبْ ٔە٘ـب

وە ئــــبِێزە  ،سِــــبٔێىی ٘ــــبٚثەع ٚ ٔبٚۀــــلگیز كاثٙێٕزێــــذ
ٚەرگێڕەوە ٌە سِبٔەوبٔی كیىەٚە ثۆ ئەٚ سِبٔە ٔبٚۀلەگیزە 

ــزك ــی كەو ــبری ٚەرگێڕأ ــۆ ئەٚ ، و ــبٔەٚە ث پبػــبٔیغ ٌەٚ سِ
، ثـــۆ ّٔــــٛٚٔە ٠ٓسِـــبٔەی كی وە ِەثەطـــزّبٔە ٚەریـــلەگێڕ

ثە سِـبٔی وە رـبیجەرە  ،كەطذ ٌە كٚگـّەی )٘ـبرٛٚ( كەكەیـٓ
ــی ــیٓ، عەرەث ــزكە( كاكۀێ ــغە ٌەطــەر )كەرو وە  ،پبػــبْ پۀ

كەلەوە ٌە  ،غـــب ئـــبِێزەوە١ٕئ ،ٚطـــیڕٚرـــبیجەرە ثە سِـــبٔی 
ٚطــــی ٚەركەگێڕێــــذ. ئەِەع ڕٚسِـــبٔی عەرەثیــــیەٚە ثــــۆ 

ـــــبی ئەٚەیە وە سِـــــبٔی ٘ـــــبٚثەع ئەٚ ژێزفـــــبٔەیە وە  ِبٔ
وە رـــــب  ،پزۆطـــــەی ٚەرگێڕأـــــی ٌێـــــٛە كەطـــــذ پێـــــلەوبد

ثەركەٚاِە كەرثـــــبرەی ئەٚ سِـــــبٔە ٘ۀـــــٛٚوەع گفزٛگـــــۆ 
٘بٚثەػـــەی وە فٛاسیـــبریٓ ثیىەیـــٕە ژێزفـــبٔی پزۆطـــەی 

                                                 
االػبراد، رزعّخ: ػٛلٟ عالي،  (، االؿٛاد 1974ٚوٕلرا رٛؾ) -1

 .173ـ  163، صُ أظز ـٟ ؽ 162ا١ٌٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، ؽ 



 

 71 

ٚەرگێڕاْ، گفزٛگـۆ ٌەطـەر ئەٚەیە ئبیـب ئەٚ سِـبٔە سِـبٔێىی 
طــب ٠بسیٕــلٚٚ ثێــذ ٚەن ئیٕگٍیــشی ـ ثــۆ ّٔــٛٚٔە ـ پبػــبْ 

ربیجەرەوــــبٔی ٚەرگێڕأــــی ٌــــێ ٘ەڵجگــــۆسیٓ ٠ــــبْ سِــــبٔێىی 
ٚ  وە سِــبٔێىی طــبٔب ،(ۆزأزپظــئ١ٚەوــٛ ) ،كرٚطــزىزاٚ ثێــذ

 بٚئبٚاسە.٘
ـــبڵۆس ٘ەْ ـــی ئ ـــلە٘ب گزـز ـــٛێژەرأی ٚا ،ٌێـــزەكا چۀ  وە ر

وە ٌەٚ ثبٚەڕەكاثٓ پێٛیظزە ئەٚ سِـبٔە سِـبٔێىی  ،ٌێىزكٚٚە
عٛكاثێــــذ ٚ ٘ــــیس پەیٛۀــــلییەوی ثە سِــــبٔە طزٚػــــزی ٚ 

ە ٔەثێـــذ، رـــٛێژەراْ ٌەَ ثـــٛارەكا ۆٚڕكەطـــىزكەوبٔی ئەِـــ
ــِٛەرط ٚ ئبكگبرەوــبٔی  ،ئەٚ سِــبٔە وــزكٚٚە ثبطــیبْ ٌە ٘ەٌ

ٚ  وە كەثێ چی ثێذ ٚ چۆْ ثێـذ، پبػـبٔیغ چۀـلە٘ب ڕێگـب
ـــبٔەوزا ـــی ئەَ ثیزۆوەٚػـــێٛاس گزیّ  ، ٠ـــْٗ ثـــۆ عێجەعێىزكٔ

ئێّەع طەرٔغی فٛێٕەراْ ثۆ پەررٛٚوەوەی )وٕلرا رٛؾ( 
وە ٌە فـٛارەٚە ئبِبژەِـبْ پێـلاٚە ٚ ثــبص ٌەَ  ،ڕاكەوێؼـیٓ

 كەوبد.  پزطٗ
ٚەرگێڕأـی ئـبِێزی ثـبٚەڕ  ٚا پێلەچێ رٛێژەرأی ثـٛاری

 ثە ،وە ئەَ عۆرە ٚەرگێڕأەی ثە ئبِێز كەوزێـذ ،ثەٚە ثێٕٓ
طەروەٚرٛٚیی ئۀغبَ ٔبكرێذ، چٛٔىە ٌێزەكا كٚٚ سِبّٔبْ 

ٚ ڕْٚٚ  ٚ ڕێــه ثــۆ كەطــزەثەر كەثێــذ: یەوێىیــبْ سۆر ٚرك
كەثێذ ٚ ِزۆڤ ٚ ئبِێز ثەعـٛأی ثەوـبری كە٘ێـٕٓ ٚ رۀٙـب 
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سِــبٔی  ،كی ٌــێ ٚەركەگیزێــذثــٛارە سأظــزییەوبٔلا طــٛٚ ٌە
وە  ،كەثێـذ ٚ ٌەطـەر ئـبِێز ٔبوزێـذ وزاٚ ؼٗ كٖٗ لكٚٚەِیغ 

سِــبٔی ئەكەثیــیە ٚ ثــۆ گٛسارػــزىزكْ ٌە طــۆس ٚ ٘ەطــذ ٚ 
 ٔەطزەوبْ ثەوبركە٘ێٕزێذ.

ثەتَ ثــــۆچی ئــــبِێز ٌە ٚەرگێڕأــــی كەلە ئەكەثییەوبٔــــلا 
ٚەوــــٛ ئەٚەی وە ٌە كەلە  ،طــــەروەٚرٕی ثەكەطــــذ ٔە٘ێٕــــب

 ؟لا ثۆی كەطزەثەرثٛٚسأظزییەوبٔ
 ٌەَ ثــٛارەكا سأبیــبْ ٘ۀــلێه گیزٚگزـزیــبْ ثەرەٚ ڕٚٚ

ىزك ّبٔالپەڕەوـبٔی پێؼـٛٚكا ثبطـ وە ٘ۀـلێىیبْ ٌە ،ثٛٚەٚە
ـــٛرری  ـــٛفزی ٚ و ـــبٔە ثە پ ـــزیٓ ئەٚ گزـز ٚ ئێظـــزبع گزٔگز

 كەفەیٕەڕٚٚ:
 ـ گزـزی پەیٛەطذ ثە ٚػەوبٔەٚە:1

وە ـ ـزەِبٔبیی یەن ٚػە، ـزەعـۆری طـێجەرە ٚركەوـبْ 
ــبیەی  ــبوزێ ئەٚ ِبٔ ــبٔەٚە ٘ەیە، وە ٔ ــلییبْ ثە ٚاژەو پەیٛۀ

وەكا ٚ ثەپێی ِبٔبوە كیبریجىزێذ ٖ ر ٚرٚثٗ كٖوە ِەثەطزە ٌە 
كا  رٖ ٚرٚثــــــــٗ كٖرــــــــٛێی ئەٚ ك٠ٚٚــــــــبْ طــــــــێجەرەوبٔی ٌە 

لا كەركەوەٚێـــذ، ئەِەع ێـــوە ٚػـــەوەی ر ،كیـــبریجىزێزەٚە
ٚ ٌە ئـــبِێزكا ثە  ِەطـــەٌەیەوە پێٛیظـــزی ثە عەلڵـــی ِـــزۆجە

 پزۆگزاِىزكٔی ٌە ؽٛوّی ِەؽبڵلایە.
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ـ ـزەیی ٌەٚ ٚػبٔەی وە گٛسارػذ ٌە یەن ِبٔـب كەوەْ، 
ـــۆ  ـــل ٚػـــەیەن ئبِـــبژەی ث ـــب چۀ چـــٛٔىە ٌەٚأەیە یەن ِبٔ

ــبد ــٛ  ،ثى ــٚەو ــلا ثٗ رٖ سِــبٔی عٗ ٗ ٌ ــٗ ثی ی ػــێز  ر ٚػــٗ رأج
ڵ ئەِەػـلا ٌەٚأەیە  گـٗ ٌٗ ،٘زـل(....، طـجع،..شٌی ،)أطل: یٗ ٘ٗ

وە  ،ٚ ٚػـبٔە ػـزێىی ٌە ِبٔـبوە ریـبكاثێ٘ەِٛٚ ٚػەیەن ٌە
ٌە ٚػـــەوەی كیـــىەكا ٔیــــیە، رـــبوٛ ئێظـــزبع ئــــبِێزێىی ٚا 

ر ٚ  ٚرٚثـٖٗ كڵ  گـٗ وە ئەٚ ٚػەیە ثلۆسێزەٚە ٌٗ ،كأە٘ێٕزاٚە
 كا ثگٛٔغێذ. وٗ لٗ كٖ

ی ئەٚ ٠ژیـــبر ــــ پەیٛەطـــزجٛٚٔی ٚػـــەوبٔی سِـــبٔەوە ثە
ٔەرەٚەیەی وە ئەَ سِـــــبٔە ثەوبركێٕێـــــذ، چـــــٛٔىە ٘ەِـــــٛٚ 

وە فبٚۀەوـــبٔی  ،ٔێــه گٛسارػــذ ٌەٚ ژیـــٕگەیە كەوــبدسِب
ــــبْ كەثۀەطــــەر ٚ گٛسارػــــذ ٌە ڕۆػــــٕجیزییە  ــــلا ژی ریبی

 عیبوبرەوەیبْ ٚ وەطبیەرییە عٛكاوەیبْ كەوبد.
ـ طەفزی ٚ كژٚارثـٛٚٔی ِبٔـبی ٚركی ئەٚ ٚػـبٔەی وە 

ە٘بوبْ كەوەْ ٠بْ ئبِبژە ثۆ طـۆس ٚ ٘ەطـذ ٚ ڕئبِبژە ثۆ 
ْ )فۆػەٚیظزی ـ ثزاكەری ـ ٔەطذ ٚ ثیزٚثبٚەڕەوبْ كەوە

 ٘زل(....ئبساكی ـ ػۆطیبٌیشِی..
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ڕێشِــــــــبٔی سِــــــــبٔەٚە  كٚٚەَ: ئەٚ وێؼــــــــبٔەی وە ثە
 پەیٛەطزٓ: 

ــزێٓ ــٛارەكا ثەكی كەو ڕٚٚی  ٌە ،ئەٚ وێؼــبٔەی وە ٌەَ ث
ــبڵۆسرز٠ْبڕێشِــبْ ٚ  چــٛٔىە ٘ەِــٛٚ  ،طــبی ڕطــزەوبٔەٚە ئ

ئەَ طیظـزەِبٔە رـب  ،٘ەیەسِبٔێه طیظزەِی رـبیجەری فـۆی 
ـــــبڵۆس ـــــیٓ ئ ـــــٛٚوە  ثڵێ ـــــب ٘ۀ ـــــبٔیغ ر ـــــێچٓ، سأبی ٚ پێچەڵپ

ــلۆسٔەٚە وە ػــزۆجەیەوی رەٚاٚ ثەَ  ــه ث ــبٔزٛأیٛە ریۆرێ ٔەی
رــبوٛ كەرۀغــبَ ئبِێزەوــبٔی ٚەرگێڕأــی  ،طیظــزەِبٔە ثــلاد

پێ رێز ثىزێذ، گەر ثێزٛ ثگەیٕە ثٛٔیبكی ربیجەری گٛسارػزە 
وە چ پبػــــىەٚرٓ ٚ  ،ٚەئەكەثییەوــــبْ ٚ ئەٚەِــــبْ ٌێىــــلایە

٘زـل ٚ ..پێؼىەٚرٓ ٚ الكأێه ٌە كەرثڕیٕەوبٔـلا ڕٚٚكەكاد..
ئەٚا  ،٘ەِـــــٛٚ ئەٚأەع چیـــــبْ ٌەطـــــەر ثٛٔیـــــبك كۀزێـــــذ

 گزـزەوە گەٚرەرزە.
ٌەِجـــبرەیەٚە )وٕـــلرا رـــٛؾ( كەڵێـــذ: ٚەرگێڕأـــی وـــبرە 
٘ٛٔەرییەوبْ ثە ثەوبر٘ێٕبٔی ئبِێز وبرێىی ِەؽبڵە، ئەٚیغ 

ـــبڵی  ٌەثەر ئەٚەی وە ِـــزۆڤ وبرێـــه كەلێىـــی ئەكەثـــی فەی
ڕٚٚی ِبٔـــــــــبٚە  ئەٚا رۀٙـــــــــب كەلەوە ٌە ،ٚەركەگێڕێـــــــــذ
ی رــــبسە ٌەڕێــــگەی ٠ثەڵىــــٛ وــــبرێىی ٘ــــٛٔەر ،ٚەرٔبگێڕێــــذ

ثەػــێٛەیەن  ،كٚٚثــبرە ٔٛٚطــیٕەٚەی كەلەوەٚە كاكە٘ێٕێــذ
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ە ػـیعزییەوبْ كەگـٛاسێزەٚە پزطوە ّٔٛٚٔە فەیبڵییەوبْ ٚ 
 .(1)ٔبٔٛٚطێذ  وٗ ییٗ ٚػٗٚ رۀٙب ِبٔب 

 
گەیاًذىه5

ثـۆ  ،عیٙبٔی ئـێّەكا ــزاٚأە ثٛاری ثبطىزكٔی گەیبٔلْ ٌە
ي ٚ ئەگەری ٗ ّٔـــٛٚٔە ِەیـــلأی گەیبٔـــلٔەوبٔی ثەرەي ٚ ثێزـــ

ڕٚٚكأی ٘بٚوبری ٘ـبٚثەع ٌۀێـٛاْ وـبرگەراْ ٚ سأبیـبٔی 
( كەڵێــذ: ڵ، ٌەالیەوــی كیىەػــەٚە )وزیظــزبٗ ٠ــسِــبْ ریبیبٔلا

ــ ــگ ٌەڕێگ ــبركٔی ٘ۀ ــبٔەٚە سۆٗ ٔ ــلەچێذی رێٍەو فــۆ  ،ری رێ
ٚ ئبطزۀگبٔە ڕاثّبڵێـذ ٚ  پەرِٚ ٌە ئەگەر ِزۆڤ ئەٚ سیبكە

وە فٛاسیـــبری  ،بیـــبْ ثىـــبرەٚەیٌە ڕێـــژەی ئەٚ كۀگـــبٔە ع
ٌێىی سۆرِبْ ثۆ ٚپٛ ٚ ئەٚا ٌەٚ ؽبڵەرەكا پبرە ،گەیبٔلٔیبٔیٓ

ـــــبٔەٚأی ـــــزەٚە، ٌەَ ؽبڵەرەػـــــلا گـــــزـزە سِ ەوە ٌە ١كەگەڕێ
ـــــبریىزكٔی ئبكگبرەوـــــبٔی لظـــــەوزكْ ث ە ِەطـــــەٌەیەوی كی

ئەٚیـغ ٌەڕٚٚی پەطـۀلوزكْ  ،طەرەوی ٘ەژِـبر كەوزێـذ
ـــــزێ ٚاس ٌە ڕٚ  ـــــذ ئەٚا كەو ـــــیەٚە، ئەٚەی ٚاع ٔەثێ ٚٚٔی

َ وزۆوـی پەیـبِەوە ٌە اِـبك ،ئبكگبرە ٔبطەرەوییەوبْ ثىزێذ
ــبرأەع  ــزێ ثەٚركی ئەَ ئبكگ ــبوٛ ثى ــزە، ر ٘ەِــٛٚی گزٔگز

                                                 
(، االؿٛاد ٚاالػبراد، رزعّخ: ػٛلٟ عالي، 1974وٕلرا رٛؾ) -1

 .172ا١ٌٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة،ؽ 
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ئەٚا پێٛیظـــزە ئەسِـــٛٚٔی پێٛیظـــذ  ،كەطزٕیؼـــبْ ثىـــزێٓ
ــذٌەطــ ــزاٚاْ عێجەعــێ ثىزێ ئەَ ؽــبڵەرەع  ،ەر ئبطــزێىی ـ

 .(1)ئێظزب ٚا ڕٚٚكەكاد
٘ەرٚە٘ـــب چۀـــلە٘ب ئـــبِڕاسی گەیبٔـــلٔی كیـــىە ٌە ئـــبراكا 

 ۆڵێىی گەٚرەیبْ ریبكا كەثیٕێذ:ڕوە سِبْ  ،٘ەْ
ثــۆ  ،سۆر ئــبِڕاسی گەیبٔــلْ وە ِــزۆڤ ثەوبریــبْ كە٘ێــٕٓ

ز ٘ەِٛٚیـبْ سیـبر وەچی سِـبْ ٌە ،ّٔٛٚٔە ٌەٚأە ٘ێّبوزكْ
 ،سِبْ چۀلە٘ب ئەرن ٚ ـەرِبْ عێجەعـێ كەوـبد ،گزٔگززە

وە سِبْ  ،وەچی ئەروی گەیبٔلٔی ٌە ٘ەِٛٚیبْ وبریگەررزە
ئەكای كەوــبد. ٌێــزەكا ِەثەطــزّبْ ٌە گەیبٔــلْ ٌێىگەیؼــزٕی 

ٔەن رۀٙـــــب ثەوبر٘ێٕـــــبٔی سِـــــبٔەوە، ئەٚەی وە  ،ە١یەوـــــلی
پێؼـــــجیٕی كەوزێـــــذ، سۆرعـــــبراْ ٌە ئۀغـــــبِی پزۆطـــــەی 

ـــلٔە  وە وـــبریگەری ٌە ،كادٖ كٚە گزــــذ ٚ وێؼـــە ڕٚٚگەیبٔ
ــــــی ژیبّٔــــــبْ ٘ەیە، ٌەٚأەیە ئەَ وێؼــــــبٔە  ــــــل الیۀێى چۀ

 ِەرزطی ٌەطەرِبْ كرٚطذ ثىەْ.
( كەرثـبرەی طــەفزییەوبٔی ڵٌەٚ ّٔٛٚٔـبٔەی وە )وزیظـزب
ــبد ــلْ پێؼىەػــیبْ كەو ــلی ٔێــٛاْ  ئەِــبٔەْ: ،گەیبٔ پەیٛۀ

یٕەوـبٔی ٔەفۆع ٚ كوزـۆر، ٌێـزەكا ٔەفۆػـەوبْ ثەرـبیجەد چ
                                                 

 ك.ؽٍّٟ ف١ًٍ،  زعّخ:ر(، اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ، 1974وز٠ظزبي) -1
 .189ؽ ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ، اٌ
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فــٛارەٚە ٌە كۆسیــٕەٚەی ٚػــە ڕاطــزەوبْ ثــۆ ٚەطــفىزكٔی 
٘ەِـــبْ  كیبركەوـــبٔی ٔەفۆػـــییەوە سەؽّەرـــی كەوێؼـــٓ، ثە

ػـــــێٛە پشیؼـــــىەوەع سەؽّەریـــــیەن كەثیٕێـــــذ ٌەٚەی وە 
گٛسارػذ ٚ كەرثڕیٕە ٘ەِەعۆرەوبٔی ٔەفۆػـەوە رێجگـبد، 
ثگــزە سەؽّەرــی سیــبرزیغ كەثیٕێــذ ٌەٚەی وە ڕاطــپبركە ٚ 

ـــ ـــبیی ٚ ڕاپ ـــبٔێىی ٚا پێؼـــىەع ڕێّٕ ۆررەوەی فـــۆی ثە سِ
ــبد ــبد ،ثى ــی ثگ ــیس  ،وە ٔەفۆػــەوە رێ ثەٚ ػــێٛەیەی وە ٘

وــبریگەرییەوی ٔەرێٕــی پێؼــجیٕی ٔەوــزاٚی ٔەثێــذ، سۆر ٌە 
وە كەثــٕە  ،ساراٚە پشیؼــىییەوبْ ٚارــبی پەراٚێشأەیــبْ ٘ەیە

ــٛاْ  ــٛٚٔە: ٌۀێ ــۆ ّٔ ــۆ ٔەفۆػــەوە، ث ــبسار ث ــێغ ٚ ئ ٘ــۆی ئ
ٚ ێـذ ك ئبٚطـبِْبٔـبی   ثـٗ ٗ وـ( Growth٘ەركٚٚ ٚػەی )

ـــ( Chaserٚػـــەی ) ـــٗ ٗ و ـــبی   ث ـــذ، ك ػـــێزپۀغە ِبٔ چ ێ
ــلییەوی  ــبریگەری  پێٛیظــذپەیٛۀ ــزەكا و ــیە )ٌێ ــبراكا ٔی ٌە ئ

ــــیٓ( ــــبساری ٚػــــەی كٚٚەَ ٚەتكۀێ ــــٗ ٌٗ ،ئ ڵ ئەِەػــــلا  گ
وە  ،سۆرثەی سۆری فەڵىــــی ٘ەطــــزێىی ٚا ثە٘ێشیــــبْ ٘ەیە

ٚەطـفی ئەٚە ، ٌێزەٚە طززاْٚٗ ثئەَ كٚٚ ٚػەیە ثەیەوەٚە 
( ئبٚطـــــبْپەیـــــلاثٛٚ وە ٘ەِـــــٛٚ ؽـــــبڵەرێىی ٌەٚ عـــــۆرە )

اٚوێ ٚ ِەرزطییەوی ثـێ ڕثەِغۆرە ٔەفۆػەوە رٛٚػی كڵە
 .(1)پبطبٚ كەثێزەٚە

                                                 
1  - Crystal, Linguistics,penguin, Books, p. 15. 
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ـــبٔی ٘بٚچەرفـــلا  ٌە ـــلْ ٘ەِیؼـــە ٌە ڕعیٙ ـــی ڕاگەیبٔ ۆڵ
ثەَ پێــیە ڕۆڵــی سِــبٔیغ ٘ەِیؼــە گەٚرە  ،گەٚرەثٛٚٔــلایە

كەثێذ ٚ سیبرز وبریگەری ٌەطەر فەڵىی كرٚطذ كەوبد ٚ 
ثگزە وۆٔززۆڵی رٛێژێىی سۆری فەڵىیغ كەوبد، ثۆ ّٔٛٚٔە 

وزكٔی وبتوــــبْ ثە ڕپزٚپبگۀــــلەی ثبسرگــــبٔی وە ثە ثــــبسا
 ،پؼـــذ ثە چۀـــلە٘ب رـــٛفُ كەثەطـــزێذ ،ئبِـــبٔظ كەگزێـــذ

یگەری كەثێــــذ ثەطــــەر گزٔگززیٕیــــبْ سِــــبٔە، سِــــبْ وــــبر
ئــبپۆرایەوی فەڵىــی وە گٛسارػــزی عــٛاْ ٚ ِبٔــبی ڕێــه ٚ 

ٌەَ ثـٛارەكا كەگێڕێـذ )چێـژی  ڵۆڕطەرٔظ ڕاوێغ ٚ ثەپێش 
ثـۆْ ٚ  ،چێژی ثە٘ەػزذ پێ كەثەفؼـێذ، ثـۆٔی ،ػٛوٛالرە

 ٘زل(....ثەراِی ثە٘برد پێ كەثەفؼێ..
٘ەرٚە٘ـــــــــب ژِـــــــــبرەیەوی سۆری ساراٚە طیبطـــــــــی ٚ 

ٚ ثۆچٛٚٔەوــــبْ ٚەطــــؿ  ٚ ثیــــز ـەٌظــــەـییەوبْ وە ٘ــــشر
ــــبر ،كەوەْ ــــبٔی ئبو ــــبْ پێٛەرەو ــــۆِەڵگە  ٠ ــــبر ٌە و ٚ ڕەـز

ـــــــــــلا كەطزٕیؼـــــــــــبْ كەوەْ وە ٌە كەٚڵەرە  ،ڕۆژئبٚاییەوبٔ
ِبٔـــــبی كیـــــىە كەكەْ  ،ڕۆژ٘ەترییەوبٔـــــلا ثەوـــــبركە٘ێٕزێٓ

ثەكەطزەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٚػەی )ئـبساكی( ِبٔـبیەوی ڕێژەیـی 
ەپەرطــزی ـ ٚەوــٛ )پێؼــىەٚرٕقٛاسی ـ وۆٔ ،٘ەڵــلەگزێذ

٘زــــل(. ئەَ ٔــــبٚەرۆوە ......ػـــیٛعیەد ـ كیّــــٛوزاریەد..
وـــــــبریگەری ٔەرێٕـــــــی كەِێٕێـــــــزە طـــــــەر ئەٚەی وە ٌە چ 
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 ،ٔبٚچەیەولا ٌە عیٙبٔلا ثەوبركە٘ێٕزێذ، ثۆچی كٚٚر ثڕۆیٓ
كەكەْ ثــۆ  ڵثــۆ ّٔــٛٚٔە فەثــبرگێڕە ـەٌەطــزیٕییەوبْ وە ٘ەٚ

ٌە  ٌە ئەِەریىـب ثە ریزۆریظـذ ،ڕسگبروزكٔی ٔیؼزّبٔەوەیبْ
عــب ٌە وــۆِەڵگەی ئیظــزائیٍیلا، ٘ەرٚە٘ــب  چ ،لەڵەَ كەكرێــٓ

ــــاڵٔە ؽـــبوُ ثە ثەطـــەر ئەٚأـــی كیـــىەكا كیّـــٛوزارییەرەٚە 
ـــــــبسێ ـــــــڕە ٌە  ،كۀ ـــــــلأی ٚترەوەی پ ـــــــلا وە سیٕ ٌە وبرێى

ــــــاڵٔە كەٚڵەد  ــــــبْ ـ ثەر٘ەڵظــــــزىبرأی طیبطــــــەرەوەی، ٠
ـــــــب٘ییەری ئـــــــبثٛٚری ثەكەطـــــــزٙێٕبٚە ٚ فۆػـــــــی ٚ  ڕەـ

ــــۆ گەٌە ــــزكٚٚەفۆػــــگٛسەرأی ث ــــی  ،وەی ـەرا٘ەَ و وەچ
پــڕە ٌە لــبد ٚ لــڕی ٚ ٔە٘ــبِەری ٚ ٔەثــٛٚٔی ٚ  ٜٚترەوە

 ٘زل....كەركەطەری..
ثەِؼــێٛەیە كەثیٕــیٓ وە پیــبٚأی طیبطــەد ٚ ثڕیــبركاْ 

 ثــۆ طیبطــەرەوەی فۆیــبْ ٌــێ كەكەْ ٚ ثە ڵ٘ەِیؼــە كە٘ــۆ
وە كەرثـڕیٓ  ،سِبٔی ػیزیٓ ٚ وبرا ِژكە ثە فەڵىـی كەكەْ

وە ِەثەطـذ  ،ٚاربی ٚا ثەوـبركە٘ێٕٓ ٚ ٚ گٛسارػذ ٚ ِبٔب
وە  ،ٚ ِەراِەوبٔیبْ ثٙێٕێزە عێ ٚ ئەٚەیبْ ثـۆ ثڕەفظـێٕێذ

ثــىەْ ٚ عەلڵیــبْ ـزیــٛ  ڵ٘ەطــذ ٚ ٔەطــزی فەڵىــی وــۆٔززۆ
ثلەْ، ّٔٛٚٔەع ٌێـزەكا سۆرە كەرثـبرەی سِـبْ ٚ ئەٚ ڕۆڵە 

ــبوەی وە ٌە ــذ فەرەرٔ ــلا كەیگێڕێ ــٓ ٚ ژیبّٔبٔ ٌە٘ەِــبْ  ،ژی
ۆر ثـۆ فەڵـه كەطـزەثەر كەوـبد ٚ وبریؼلا سِبْ فێزێىی س
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ــــیٓ كەوــــبد ــــلیبْ كاث ــــبِڕاسی  ،ثەرژەٚۀ چــــٛٔىە سِــــبْ ئ
ـــۆ كەطـــزەثەر  ـــبٔی فۆػـــیبْ ث ـــبٔە ٚ ژی ٌێىگەیؼـــزٕی فەڵى

ە٘ەِبْ ػـێٛەع سِـبْ ئـبِڕاسێىە ٌە ئبِڕاسەوـبٔی ثكەوبد، 
ی ٚ وەطـــبٔێه ٘ەْ ثـــۆ ئەٚ ِەثەطـــزە ٠ٔگێشاػـــەڕ ٚ ػـــەڕ
 ثەوبری كێٕٓ.

ٔی ٘بٚچەرفّبٔـــــلا عـــــب ئەٚ ڕۆڵەی وە سِـــــبْ ٌە ژیـــــب
ئبِبژە ثەٚ ػزە كەوـبد وە سأبیـبٔی سِـبٔی پێـی  ،كەیگێڕێذ
وە ٌەثەرچبٚ ڕٚٚٔـی فەڵىـی ٚ ڕێّٕبییىزكٔیـبْ  ،٘ەڵلەطزٓ

ٚ  ٘ەرٚە٘ـــب ٌە پێؼـــٕیبسوزكٔی ڕێگـــب، ثەرعەطـــزە كەثێـــذ
وە ثۆیـبْ ٘ەیە ٘بریىـبرثٓ  ،ئبِڕاسەوبٔلا ثەرعەطـزە كەثێـذ

ی ٌە رێگەیؼـزٓ ٗ وـەٌە ئەكاوزكٔی سِبٔێـه ثـۆ ئەروە ئەرێٕیی
 چبوەی ِزۆجبیەری. ٚ ٚ ٘بریىبری ثۆ فێز
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سازیًگرَُیفَهكوپێٌاسَچَ
 ، پێىٙبرٖٛٚ  كٚٚ ٚػٗ  ٔگظبسی ٌٗ ر٘ٗ ی ـٗ ساراٖٚ

ِی )طبسی(،  ی كٖٚٚ ٔگ(، پبرچٗ ر٘ٗ ِی )ـٗ وٗ ی یٗ پبرچٗ
ی  ٚػٗ  ٔگظبسی، ر٘ٗ ـٗ  ٌٗ  ٔێذ، عگٗ یٗ گٗ ٚاربی سأظذ كٖ

 ێذ.٘ێٕز وبركٖ )ٌێىظیىۆٌۆعی(یغ ثٗ
  ڵێ ێٕبطٗ ، ربوٛ ئێظزب وۆِٗ ٖٚ ڕٚٚی پێٕبطیٕیؼٗ ٌٗ 
 : ٚأٗ ٔگظبسی وزاْٚ، ٌٗ ر٘ٗ ی ـٗ ثبرٖ ٌٗ

ـــــ  ـــــگ  ٔگظـــــبسی ر٘ٗ ـٗـ   وـــــٗٗ ٚ ٠سأظـــــزێىە ٌە ـەر٘ۀ
 .كەوۆڵێزەٚەوبٔی سِبْ  ٔگییٗ ر٘ٗ ـٗ

ی  ٖٚ وزكْ ٚ ٔٛٚطـیٕٗ ٚارـبی ئبِـبكٖ  ٔگظـبسی ثـٗ ر٘ٗٗ ــ 
 (1)كێذ.  ٔبِٗ ٚػٗ
ــ  ــٗ ـٗـ ــٗ ٖٚ ٔگظــبسی ٌێىۆڵیٕٗ ر٘ ــٗ  ی ــٗ یٗ  ٌ ــٗ  و ــبْ ٌ وبٔی سِ

طــبسی ٚ ٚاربطــبسی  ٔگظــبسی ٚ ٚػٗ وبٔی كٖ ٔــٗ الیٗ  ڕٚٚی 
 (2)وبٔی. ٚ ِێژٚٚیی ٚ كاڕػزٕٗ

  
 

                                                 

ری  ٔگ، گ. ٔٛٚطــٗ ر٘ــٗ ٚ ـٗ  ٔبِٗ (، ٚػــ2991ٗؽٛی) ك ِــٗ ِــٗ ـــ ِؾ1ٗ
 .144ٌٚێز، ي  ری ڕۆػٕجیزی، ٘ٗ سارٖ ی ٖٚ (، چبپقب19ٗٔٔٛێ، ژ.)

ــٟ اٌقــٌٟٛ)2 ــ ِؾّــل عٍ ــُ اٌٍؽــخ اٌزطج١مــٟ،1986ـ اٌطجعــخ  (، ِعغــُ عٍ
 .68األٌٚٝ، ِىزجخ ٌجٕبْ، ؽ 
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ًگرَُفَیَپێٌاس
ـەر٘ۀگیغ ٚەوٛ رۆِبرێه ٚ گۀغیٕەیەن ٚایە، وە 
ٚػە ٚ ساراٚەوبٔی سِبْ كەپبرێشێذ. ٘ەِٛٚ سِبٔبٔی 

ر٘ۀگی ربیجەد ثە فۆیبٔٓ، چٛٔىە عیٙبْ فبٚۀی ـە
 ٘ەِٛٚ سِبٔێه ثە٘ۆی ـەر٘ۀگەوەیەٚە كۀبطزێزەٚە.

ـەر٘ۀگ ئەٚ طەرچبٚەیە ٚػەوبٔی سِبٔێىی كیبری 
وزاٚی رێلا رۆِبر وزاٚە، ٚػەوبْ ثەپێی ئەٌفٛثێی ئەٚ 

٘ەرٚە٘ب  ،سِبٔەی وە رۆِبر وزاٚە ٚاربوبٔی ٌێىلراٚەرەٚە
ە وە ٌە سِبٔێىی ربیجەد گۀغیٕەیەوی ثیز ٚ ٚػە ٚ ساراٚەی

 .ثەوبركە٘ێٕزێذ
  ٔلێه ٌٗ كا ٘ٗ ٔگیغ، ٌێزٖ ر٘ٗ ی ـٗ ی پێٕبطٗ ثبرٖٗ ٌ

 ڕٚٚ: یٕٗ فٗ ٔگ كٖ ر٘ٗ وبٔی ـٗ پێٕبطٗ
،  ی رێلا رۆِبروزاٖٚ ٚا ٚػٗ  ، وٗ یٗ ٚ وزێجٗ ٔگ ئٗ ر٘ٗ ـ ـٗ
ٚ ٚاربی   ٖٚ رٗ ٌێی وۆڵزاٖٚ  ڕیشوزكٔی ٚػٗ  ٌٗ  عگٗ

ٚ سأیبری   ٖٚ رٗ ٚ ػیىزاٖٚ  ٖٚ رٗ ێىلراٖٚٚ ٌ  ٖٚ رٗ ڕٚٚٔىزاٖٚ
ری ٔٛٚطیٕیبْ ٚ كروبٔلٔیبْ ٚ  ی چۆٔیٗ رثبرٖ كٖ
       (1). یلاثٛٚٔیبْ كراٖٚ پٗ

                                                 
، ی سِبٕٔبطی ٔگی ساراٖٚ ر٘ٗ (، ـ2994ٗؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ) ٚڕٖ ـ ئ1ٗ

 .261ثی ـ ئیٕگٍیشی، طٍێّبٔی، ي رٖ وٛركی ـ عٗ
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ٚ   رٚاسٖ كٖ  وٗ  وی سِبٔییٗ یٗ رچبٖٚ ٔگ طٗ ر٘ٗ ـ ـٗ
طفی یبْ  ِێژٚٚیی یبْ ٖٚ  یٗ ٚأٗ ، ٌٗ ی رێلایٗ ػزۆجٗ
ٔل سِبٔی  سِبٔی یبْ چٗن سِبٔی یبْ كٚٚ  یی ثێذ، یٗ پێٛأٗ
  (1)ثێذ.

 
 
 

سوودەكاًیفەرُەًگ
ـ پبرێشگبریىزكْ ٌە ِبٔەٚەی ٚػەوبٔی سِبْ، چٛٔىە 1

ٌە سِبٔلا ثە كرێژایی ڕۆژگبر وۆِەڵێ ٚػە كەِزْ ٚ 
 وۆِەڵێ ٚػەی رز ٌەكایه كەثٓ.

ـ ئبػىزاوزكٔی ٚاربی ٚػە ٔبكیبر ٚ ٌێڵەوبْ، چٛٔىە 2
وبٔیبْ ڕْٚٚ ٔیٓ ٘ۀلێ ٚػەِبْ ٘ەیە ٌە سِبٔلا ٚارب
  پێٛیظزٗ  ۆیٗ، ثیبفٛك سیبرز ٌە ٚاربیەن كەثەفؼٓ

 . ٖٚ ٚاربوبٔیبْ ڕْٚٚ ثىزێٕٗ
 ڵ گٗ ٌٗـ رٛأب ثە سِبْ كەثەفؼێذ ثۆ ئەٚەی 3

ٚ  ڕەٚڕەٚەی سأظذ ٚ ٘ٛٔەر ثەرەٚ پێؼەٚە ثچێذ
ٚ  رٖٚ ٚ ثٗ  گۆڕألایٗ  ٌٗ  ِیؼٗ سِبْ ٘ٗ  طزێذ، چٛٔىٗ ٖٚٗ ٔ

 .چێذ كٖ  ٖٚ پێؼٗ
سأیٕی ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەوبْ ٚ چۆٔیەری كاڕػزٕی ـ 4

ٚػەوبْ، چٛٔىە وۆِەڵێ ٚػە ٌە سِبٔلا ٘ەْ، وە ٘ی 
                                                 

ــ1 ــٟ اٌقــٌٟٛ) ـ ــل عٍ ــخ 1986ِؾّ ــٟ، اٌطجع ــخ اٌزطج١م ــُ اٌٍؽ (، ِعغــُ عٍ
 .32األٌٚٝ، ِىزجخ ٌجٕبْ، ؽ 



 

 86 

٘برٛٚٔەرە ٔبٚ سِبٔەوەِبْ، ثۆیە ٌە ٚ سِبٔبٔی رزْ 
ثۆ كەطذ ٔیؼبْ  ّبْئیزّۆٌۆژیبكا ثٕظ ٚ ثٕچیٕەی ٚػەوبٔ

 كەوبد.
ـ سأیٕی ِێژٚٚی ٚػەوبْ ٚ چۆٔیەری گەػەوزكْ ٚ 5

 ٕبٔیبْ.عیبٚاسی ثەوبر٘ێ
ـ ٘ەڵٛەطزەوزكْ ٌەطەر ئەٚ ٚػبٔەی وە ٌە 6

ٔلێ  كرێژایی ڕۆژگبر ٘ٗ  ثٗ  چٛٔىٗ، ثەوبر٘ێٕبٔلا ٚەطزبْٚ
ٚ  وبرٔب٘ێٕزێٓ، ثٗ طزٓ ٚ ثٗ ٖٚ وبر٘ێٕبْ كٖ ثٗ  ٌٗ  ٚػٗ
ٔگلا  ر٘ٗ ـٗ  ٌٗ  ِزێذ، ثۆیٗ كٖ  یٗ ٘ٗ  ی ٚػٗ ٚاربیٗ

 .پبرێشرێذ كٖ
ی  ٖٚ ۆ ئٗ، ثٚرٓـ ٔبطیٕەٚەی پێىٙبرەی ثەػەوبٔی ئبفب7

 . ئبفبٚرٕێىی سِبٔٗ  ػٗ چ ثٗ  ر ثٗ طٗ  یٗ َ ٚػٗ ثشأزێذ ئٗ
ری  ربیجٗٗ ، ثـ ڕێىقظزٕی ڕاطزی ٚ كرٚطزی ٚػەوب8ْ
 (1). ٖٚ وٗ ڕٚٚی ڕێٕٛٚص ٚ ػێٛاسی ٔٛٚطیٕی ٚػٗ ٌٗ

 

                                                 
خ اٌعزث١ـخ (، اٌٍؽـ2995أــ طـٍّی ثزوـبد) : ثۆ سیبرز سأیـبری ثڕٚأـٗ ـ 1

ِظـز٠ٛبرٙب ٚ اكائٙـب اٌــٛ ١فٟ ٚ للـب٠ب٘ب، اٌطجعــخ األٌٚـٝ، كار اٌجلا٠ــخ، 
وبٔی  رییـٗ ڕٖ ثٕٗ  ـیـك رۆـیـك، ڕێگـٗ ٔبس ڕٖٗ ثـــ  ة. 75ـ  74عّـبْ، ؽ 

ی  بِـٗٔكیـبٌێىزی فـٛارٚٚكا،   ٔگی وـٛركی ٌـٗ ر٘ـٗ ٔلوزكٔی ـٗ ِٗ ٚڵٗ كٖ
 .19ـ  18، ي 2998ػی وٛركی،  ثٗؼلا،  ر، سأىۆی ثٗ ِبطزٗ
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تٌچیٌەیڕیستووًیپیتەكاًیفەرُەًگ
چۀلیٓ ڕێگبی عۆراٚعۆر ٘ەیە ٌە ڕیشثٛٚٔی   

ـەر٘ۀگ، ثە ٘ۆیەٚە ـەر٘ۀگٕٛٚص پبثۀلی  پیزەوبٔی ٔێٛ
عۆرێه ٌە عۆرأە كەثێذ ٚ پەیڕەٚیبْ كەوبد، ٌێزەكا 

 ٘ۀلێ ٌەٚ ڕیشثٛٚٔبٔە كەفەیٕەڕٚٚ:
هڕیستووًیفەرُەًگی:2

ئەَ ڕیشثٛٚٔە سیبرز ٌەطەر ثٕەِبی ٌێىچْٛٚ ٚ ٔشیىی 
پیزەوبْ ٌە یەوززییەٚە كاِەسراٚە، ئەِغۆرەیبْ ٌە سۆریٕەی 

بٔی سِبٔلا پەیڕەٚ كەوزێذ، ٚەن: )ة،  ، ـەر٘ۀگەو
 د()ط، چ، ػ، ؿ()ڕ، س، ژ(.

 ط

هڕیستووًیفۆًەتیكی:1
ئەَ ڕیشثٛٚٔە ٌەطەر ثٕەِبی چۆٔیەری كەرثڕیٕی  

یەی ئەٚ پیزبٔەی ِزۆڤ سٚٚرز پیزەوبْ كاِەسراٚە، ثەٚ ٚارب
كێٕە ڕیشی پێؼەٚە،  ،ذێئبطبٔی ٌە ساركا كەریبٔلەثڕٚ ثە

یزەوبْ ِزۆڤ كرۀگزز ٚ لٛرطزز ئیزز ثەِؼێٛەیە رب پ
 كەریبٔججڕێذ، ئەٚە كەچٕە ڕیشی كٚاٚە، ٚەن:

 )ة،  ، د، َ، ٚ، ك(
 )س، ژ، ڕ، ص، ؾ(

 )ط، چ، ع(
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هڕیستووًیڕستەیی:3
ٔە ٌەطەر ثٕەِبی وۆوزكٔەٚەی ٚئەِغۆرە ڕیشثٛ

وۆِەڵێه پیذ ٌە ٚػەیەن، كٚارز وۆوزكٔەٚەی ٚػەوبْ ٌە 
یزەوبْ ثە ئبطبٔی چٛارچێٛەی ڕطزەكا، ثۆ ئەٚەی پ

ٌەثەرثىزێٓ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە سِبٔی عەرەثیلا پیزەوبٔی سِبٔی 
عەرەثی ٌەطەر ػێٛەی )ئەثغەكی(، ثەِؼێٛەیە 

 ،لزػذ ،طعفؾ ،ؽطٟ، وٍّٓ ،٘ٛس ،)أثغل: ڕیشوزاْٚ:)
 (1)(.صقذ كظػ(

 
جۆرەكاًیفەرُەًگ

 ـەر٘ۀگ ثەطەر كٚٚ عۆری طەرەوی كاثەع كەثێذ:
 

ًگلەڕوویڕوخسارەوەیەكەم:جۆرەكاًیفەرُە
ٌە ڕٚٚی ڕٚفظبرەٚە ـەر٘ۀگ ثەطەر طێ عۆر 

 كاثەع كەوزێذ:
 

هفەرُەًگیًەتەوەیی2
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە رۀیب ٚػە ٚ ساراٚەوبٔی یەن   

سِبْ كەفبرەڕٚٚ، ثەٚ ٚاربیەی ٌەَ عۆرە ـەر٘ۀگەكا 

                                                 

ؽەِە وەریـــُ ڕەِەساْ ٘ەٚراِـــی، طـــبیىۆٌۆعییەری فٛێٕـــلٔەٚە،  ــــ1
 .69ـ 67، ي 1968ثەرگی یەوەَ، چبپقبٔەی وبِەراْ، طٍێّبٔی، 
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ٚػەوبْ ثەػێٛەی طزبٔلارك كۀٛٚطزێذ ٚ ٌە 
ْ كاكۀزێذ، وەٚارە ئەِغۆرە جەریؼلا سار ٚ ثٕشارەوبٔثەرا

ەوبٔی سِبٔێه، سار ێٖٛٚ ػ ـەر٘ۀگە پەیٛەطزە ثە سار
٘ۀلێغبر ٌەَ عۆرە ـەر٘ۀگەكا ٌێىلأەٚە ثۆ ٚػەوبٔیغ 
كەوزێذ، وەٚارە ئەَ ـەر٘ۀگە ثزیزییە ٌە ـەر٘ۀگی 

ثی(، )ئیٕگٍیشی ـ  رٖ ثی ـ عٗ رٖ )وٛركی ـ وٛركی(، )عٗ
 ئیٕگٍیشی(.

ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلا، ٚەوٛ ّٔٛٚٔەی ئەِغۆرە   
ٔگی  ر٘ٗٗ ـ ،ەر٘ۀگی )فبڵ(ی ػێـ ِؾەِەكی فبڵـ

ری  ڵێ ٔٛٚطٗ لی ٚ وۆِٗ الي رٗ ْ عٗ الیٗ ٌٗ  ٌٗ  لی(، وٗ )رٗ
ـەر٘ۀگی )سەثیؾی(ی )عەثلٌٚڕەؽّبْ  ، رز كأزاٖٚ

ك طبڵؼ  ِٗٗ ِؾ وە ،سەثیؾی(، ـەر٘ۀگی )وبٔی(
ِبٔغی طەرٚٚ ـ وز رطۆس( ٔٛٚطیٛیذ ٚ پێٕلرۆیی)عگٗ

وزِبٔغی ٔبٚەڕاطزە، ـەر٘ۀگی )٘ەراػبْ( ٚ ـەر٘ۀگی 
ٚػۀبِە(ی (ی ئەوبكیّیبی وٛركی، ـەر٘ۀگی ))٘ەرسە

، وە ٘ەٚراِی ـ وزِبٔغی ٔبٚەڕاطزە، ٌاڵٛعەِبي ؽەثیج
ٔگی  ر٘ٗ ٘بة ػێقبٔی، ـٗ ثلٌٖٚٛ ێقبٔی(ی عٗ)ػ ـەر٘ۀگی

ٔگب  ر٘ٗ ٔگی )ـٗ ر٘ٗ ، ـٗػیل ٔب٘یزب(ی یٛٚطؿ ڕٖ )ئٗ
 ٘زل.......رفٛێٓ وٛركی(ی عگٗ
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هفەرُەًگیًەتەوەییوزهاًاًیتێگاًە1
ە سِبٔی ٔەرەٚەیی ٚ ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٚػەوبٔی ث  

لەوبد، ٌە ثەرأجەریلا ٚػەوبٔی سِبٔێىی كایه كەطذ پێ
ثێگبٔە یبفٛك وۆِەڵە سِبٔێىی ثێگبٔە كاكۀزێذ، ٚارە ٚەوٛ 

٘ۀگی )وٛركی ـ ـەر٘ۀگی )وٛركی ـ عەرەثی(، ـەر
ئیٕگٍیشی(، ـەر٘ۀگی )وٛركی ـ ـبرطی(، ـەر٘ۀگی 

 )وٛركی ـ عەرەثی ـ ئیٕگٍیشی(.
طٛٚكی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ثۆ وەطبٔی سِبٔی كایه   

ٔییە، ثەڵىٛ طٛٚكەوەی ثۆ وەطبٔی سِبٔبٔی ثێگبٔەیە، ٚارە 
ئەگەر ثە ّٔٛٚٔە ثیٙێٕیٕەٚە ـەر٘ۀگێىی )وٛركی ـ 

ێه طٛٚكی ٔییە، ثەڵىٛ ثۆ وەطێىی عەرەثی( ثۆ وٛركسِبٔ
عەرەة طٛٚكی ٘ەیە، ثۆ ئەٚەی ـێزی سِبٔی وٛركی 
ثجێذ، ثە ٘ەِبْ ػێٛە ـەر٘ۀگەوبٔی )وٛركی ـ ـبرطی( ٚ 
)وٛركی ـ ئیٕگٍیشی( ثۆ وەطبٔی ـبرطی سِبْ ٚ ئیٕگٍیشی 

 سِبْ طٛٚكی كەثێذ.
ّٔٛٚٔەی ـەر٘ۀگی )وٛركی ـ عەرەثی(، ٚەوٛ 

، ـەر٘ۀگی ككیٓ ڵ ٔیشاِٜٗ ـبسە(ـەر٘ۀگی )ئەطزێزە گەػ
٘بثبك(ی گیٛ ِٛوزیبٔی، ـەر٘ۀگی )ئبری(ی طبثیز ٗ )ِ

 ، ثییٗ رٖ ٔگێىی وٛركی وٛركی عٗ ر٘ٗ ـٗ  وٗ گزكعبسەثبٔی،
گی گٛڵشار(ی گەرِیبْ ئەؽّەك، ـەر٘ۀـەر٘ۀگی )
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ّٔٛٚٔەی ـەر٘ۀگی  .ڕٚػلی(ی ِؾەِەك ڕٚػلی كسەیٝ)
گی )ئۆوظفۆرك(ی )وٛركی ـ ئیٕگٍیشی(، ٚەوٛ ـەر٘ۀ

ٚ  ّٔٛٚٔەی ـەر٘ۀگی )وٛركی ـ ـبرطی( طەالَ ٔبٚفۆع.
، ٚەوٛ ـەر٘ۀگی )٘ەِجبٔە )وٛركٜ ـ وٛركٜ ـ ـبرطٝ(

ێژگە(ی ئەِیٓ ڕثۆریٕە(ی ٘ەژاری ِٛوزیبٔی، ـەر٘ۀگی )
 ،گەركیگالٔی، ـەر٘ۀگی )ٔب٘یل(ی ِؾەِەك ٔب٘یل

ركی ـ وٛٔگی ) ر٘ٗ وٛ ـٗ ٔظی، ٖٚ رٖ وٛركی ـ ـٗ ٔگی ر٘ٗٗ ـ
ری  ٔگی )ڕێجٗ ر٘ٗ ـٗ٘ب  رٖٚ ٘ٗٔظی(ی ئۆگظذ ژاثب،  رٖ ـٗ

ٔگێىی وٛركی  ر٘ٗ ـٗ  ـیك ؽیٍّی، وٗ ڕٖ  ڕێجٛار(ی ٔب٘یلٖ
  . ثی ئیٕگٍیشییٗ رٖ عٗ

 
 

هفەرُەًگیزهاًاًیتێگاًەوزهاًیًەتەوەیی:3
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ڕیشثٛٚٔی ٚػەوبٔی ثە سِبٔێىی   

سِبٔێىی ثێگبٔە كەثێذ، ٌە ثێگبٔە یبفٛك ثە سیبرز ٌە 
ثەرأجەریؼلا ٚػە ٚ ساراٚەوبٔی سِبٔی ٔەرەٚەیی 
كاكۀزێذ، ٚارە ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٚەوٛ ٌە ـەر٘ۀگی 
)عەرەثی ـ وٛركی(، ـەر٘ۀگی )ئیٕگٍیشی ـ وٛركی(، 
ـەر٘ۀگی )ـبرطی ـ وٛركی(، ـەر٘ۀگی )ئیٕگٍیشی ـ 

 عەرەثی ـ وٛركی(.
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ەیە ثۆ وەطبٔی سِبٔی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە طٛٚكی ٘  
ٔەرەٚەیی، ثەٚ ٚاربیەی ـەر٘ۀگێىی )عەرەثی ـ وٛركی( 
طٛٚكی ٘ەیە ثۆ وەطبٔی وٛركسِبْ، ثۆ ئەٚەی ـێزی 

 سِبٔی عەرەثی ثجٓ.
ۆرْ، س ّٔٛٚٔەی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلا  
ٚەوٛ ثی ـ وٛركی،  رٖ وبٔی عٗ ٔگٗ ر٘ٗ ـٗ  ٚأٗ ٌٗ

یز(، وە ٘ی ڕسگبر وەریّە، ـەر٘ۀگەوبٔی )كەریب( ٚ )ژ
ـەر٘ۀگی )ػیزیٓ( وە ٘ی ـبسیً ٔیشاِەككیٕە، ـەر٘ۀگی 

ەَ( وە ٘ی ٔڤبر ِؾەِەكە، ـەر٘ۀگی)كٚٚ ڕػزە( وە ڵ)لە
(ی  رٖ ٔگی )ٔۆثٗ ر٘ٗٗ ـ ٘ی ِەال عەثلٌٚىەریُ ِٛكەریظە،

وە ـەر٘ۀگی )عەرەثی ـ وٛركی(ْ،  گیٛ ِٛوزیبٔی،
طەالَ ٔبٚفۆع ٚ  ٘ەرٚە٘ب ـەر٘ۀگەوبٔی )ئۆوظفۆرك(ی

ـەر٘ۀگی )ئۆوظفۆركی ٔٛێ(ی سأەر ِؾەِەك ٚ 
ـەر٘ۀگی )لٛربثی(ی ٘ۆػۀگ ِؾەِەك ٚ 
ـەر٘ۀگی)ِەٚریلی ٔٛێ(ی ِؾەِەك عِٛەر ٚ ـەر٘ۀگی 
)عبؾ(ی ئیؾظبْ عەٌی، وە ـەر٘ۀگێىی )ئیٕگٍیشی ـ 
وٛركی(ْ، ٘ەرٚە٘ب ـەر٘ۀگی )وبٚە(ی وبٚە ئۀٛەر، وە 

 ٛركی(یە.ـەر٘ۀگێىی )ـبرطی ـ و
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دووەم:جۆرەكاًیفەرُەًگلەڕوویًاوەرۆكەوە
ٌە ڕٚٚی ٔبٚەرۆوەٚە ـەر٘ۀگ ثەطەر ئەَ عۆرأەی   

 فٛارەٚە كاثەع كەوزێذ:
 

هفەرُەًگیئیٌسكلۆپیذیا2
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ثبطی سۆرثەی الیۀەوبٔی ژیبْ   

كەوبد، ثەٚ ٚاربیەی ربیجەد ٔییە ثە كیبركەیەن ٌە 
ئەٚەػلا ـەر٘ۀگٕٛٚص ٘ۀلێ  ڵ گٗ ٌْٗ، كیبركەوبٔی ژیب

عبر چۀلیٓ ثەع ٚ رەٚەرە ثۆ ئیٕظىٍۆپیلیبوە كاكۀێ، 
ػی ٗ ثٌەٚأە )ثەػی سِبْ، ثەػی ئەكەة، ثەػی ِێژٚٚ،

٘زل(، كەثێ ئەٚەع .......ٔلاسیبریی ػی ئٗ عٛگزاـیب، ثٗ
ثشأیٓ وە سۆرعبراْ ٌەثزی ئیٕظىٍۆپیلیب )ِەٚطٛعە( یبْ 

ٔگی  ر٘ٗٗ ـ ٚارە ثەوبركە٘ێٕزێذ. )كائیزەرٌّٛەعبرؾ(
ئەٚ طەرچبٚەیەیە، وە سأیبریی ٌەثبرەی  ئیٕظىٍۆپیلیب

سأظذ ٚ ڕٚٚكاٚ ٚ كیبركە ٚ فەڵه ٚ ٘ٛٔەر ٚ ئەكەة ٚ 
ـەٌظەـە ٚ ػٛێٓ ........٘زل رێلا رۆِبركەوبد ٚ ثە پێڕەٚ 

 (1).وزێٓ ٚ پێؼىەع كەوزێٓٚ ٘ٛٔەرێىی ربیجەری ڕیشكە
                                                 

ــ1 ــك، ڕێگــٗ ٔبس ڕٖٗ ثــ ـ ٔــلوزكٔی  ِٗ ٚڵٗ وبٔی كٖ رییــٗ ڕٖ ثٕٗ  ـیــك رۆـی
ر، سأىـۆی  طـزٗی ِب كیـبٌێىزی فـٛارٚٚكا، ٔبِـٗ  ٔگی وٛركی ٌـٗ ر٘ٗ ـٗ
 .29، ي 2998ػی وٛركی،  ؼلا، ثٗ ثٗ
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ب ٌە سۆرثەی ٚتربٔی عیٙبْ ـەر٘ۀگی ئیٕظىٍۆپیلی  
ثبیەفێىی گەٚرەی پێ كەكرێذ، ثەتَ ٌۀێٛ ئێّەی وٛرككا 
٘ەٚڵێىی طەرەربیی ٘ەیە ثۆ ٔٛٚطیٕی یب ثۆ كأبٔی 

ئیٕظىٍۆپیلیبی گؼزی(ٜ ـەر٘ۀگی ئیٕظىٍۆپیلیب، ٌەٚأە )
كائیزەرٌّٛەعبرؾ(ی فەطزۆ ، ٘ەرٚە٘ب )ڵظ٠بط١ٓ طب

، ربیجەرە ثە ٘ەٌٚێز، ٚ )ئیٕظىٍۆپیلیبی ٘ەٌٚێز(یغ وە عبؾ
 .  وزاٖٚ ر ئبِبكٖ ڵێ ٔٛٚطٗ ْ وۆِٗ الیٗٗ ٌ

 
هفەرُەًگیئیتوۆلۆژیا1
ٚ ساراٚەیەوە ٌە ثٛاری سِبٔلا ثەوبركێذ،   ئیزّۆٌۆژیب  

سأظزێىە ٌە ڕەگەس ٚ ثٕچیٕەی ٚػەوبٔی سِبْ 
كەوۆڵێزەٚە، ٌە ٘ەِبْ وبریؼلا ثبص ٌەٚ گۆڕاْ ٚ 

ژٚٚ ثەطەر فٛكی ِێ پێؼىەٚرٕبٔە كەوبد، وە ثە كرێژایی
سأظزی   ٌٗ  یٗ ػٗ ٚ ثٗ ی ئٗ ٚ ٚاربیٗٗ ٚػەوبٔەٚە ٘برْٛٚ، ث

ٚ   وزكٔی ٚػٗ ػٗ رگزرٓ ٚ گٗ یلاثْٛٚ ٚ ٖٚ پٗ  ٌٗ  ، وٗ ٚػٗ
 (1)كٚێ. كٖ  ڕیٖٛ ی پێیلا رێپٗ ٚرأٗ ٚ كٖ ئٗ

ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە سۆرثەی ٚػەوبٔی ٔێٛ سِبٔەوە   
ٚػەوبْ كەركەفبد، كەگزێزەٚە، ٌەَ ـەر٘ۀگەكا ڕەگەسی 

                                                 
(، ٌێىظـیىۆٌۆژی سِـبٔی وـٛركی، 1975ؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ) ٚڕٖ ـ ئ1ٗ

 .297ؼلا، ي  وۆڕی سأیبری وٛرك، ثٗ
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وە ئبفۆ ئەَ ٚػبٔە ٌە ثٕەچەكا طەر ثە چ سِبٔێه ثْٛٚ، 
كٚارز چۆْ ٘برٛٚٔەرە ٔێٛ سِبٔەوەی رز، ٘ەرٚە٘ب ئەٚ 

پێىٙبرەی ٚػەوەكا  بٔە چیٓ وە ثەطەر فٛكی١گۆڕأىبری
 ثەطەر ٔبٚەرۆوی ٚػەوەكا ٘برْٛٚ.٘برْٛٚ، یبفٛك 

ییەوی ٌەِغۆرە ـەر٘ۀگەكا ـەر٘ۀگٕٛٚص پێٛیظزە ػبرەسا
چٛٔىە  رەٚاٚی ٌە ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەوبٔەٚە ٘ەثێذ،

ثەػێىی ٚػەوبْ ٌە سۆرثەی ئەٚ سِبٔبٔەی وە طەر ثە 
یەن فێشأٓ، رێیلا ٘بٚثەػٓ ٚ ٌە یەوززی كەچٓ، یبفٛك 
ٌە ئۀغبِی پەڕیٕەٚەیبٔلا ثۆ ٔبٚ سِبٔێىی رز، ٔەژاكی 
فۆیبْ ٌەكەطذ كەكەْ ٚ ِۆروی ٔبٚچەیی ئەٚ سِبٔە 

 ٚەركەگزْ. 
ّٔٛٚٔەی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلا، ٚەوٛ   
)ٚػۀبِەوی ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەی وٛركی(، وە ٔگی  ر٘ٗٗ ـ

٘ی )ك.عەِبي ٔەثەس(ە، ئەَ ـەر٘ۀگە ٌە ػێٛەی وزێجی 
ئەٌیىززۆٔی ثاڵٚوزایزەٚە، ٘ەرٚە٘ب وزێجی )ٌێىظیىۆٌۆژی 
سِبٔی وٛركی(، وە ٘ی )ك.ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ(ە، 

 ـەر٘ۀگی ٔٛێ( وە ٘ی )ٚریب لبٔع(ە.٘ەرٚە٘ب )
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هفەرُەًگیپسپۆڕیی3
عۆرێىە ٌە عۆرەوبٔی ـەر٘ۀگ ٌە ڕٚٚی   

ٔبٚەرۆوەٚە، ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە پظپۆڕییەن ٌە 
پظپۆڕییەوبْ كەگزێزەفۆ، ثەٚ ٚاربیەی الیۀێىی ربیجەری 

كیبركەیەن ٌە كیبركەوبٔی ژیبْ كەگزێزەفۆ، ثۆ ّٔٛٚٔە  ْیب
ٔگی  ر٘ٗٗ ، ــەر٘ۀگی ئبثٛٚری ،ٚأیٗ ـەر٘ۀگی سِبٔ

ئەِغۆرە ـەر٘ۀگی ئەٚەیە، وە طٛٚكٜ ٘زل، ثی....... كٖ ئٗ
  وبْ ثٗ پظپۆڕییٗ  ن ٌٗ ێه یبْ پظپۆڕییٗثٛارٌێىۆڵەرێىی 

وبرێ ثبثەرێىی سِبٔەٚأی كۀٛٚطێذ،  ٚأێهٗ سِبٔ  ّٔٛٚٔٗ
پێٛیظزی ثە ـەر٘ۀگی سِبْ ٘ەیە، ٌۀێٛ ئێّەی وٛرككا 

طەرەربیی ٘ەیە، ثۆ ثە پظپۆڕی وزكٔی  ٘ەٚڵلأی
ـەر٘ۀگ، ٌەٚأە )ـەر٘ۀگی ساراٚەی سِبٕٔبطی(، وە ٘ی 
)ك.ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ(ە، ئەَ ـەر٘ۀگە ربیجەرە ثە 
٘ەِٛٚ ثٛارەوبٔی سِبْ، ٘ەرٚە٘ب )ـەر٘ۀگی ڕێشِبٔی 
وٛركی(، وە ٘ی )ك.وەِبي ِیزاٚكەٌی(یە، ٘ەرٚە٘ب 

بي عەثلٌٚە، ئەَ ـەر٘ۀگە ـەر٘ۀگی )ویّیب( وە ٘ی عەِ
٘ەرب ئێظزب چۀلیٓ ثەرگی ٌێ كەرچٛٚە، ٘ەرٚە٘ب 
ـەر٘ۀگی )ـیشیب(، وە ٘ی ـبسڵ لەرەكاؼییە، ـەر٘ۀگی 

  ٔگی )ساراٖٚ ر٘ٗٗ ـ ،)كاكگب(ی طەركار عەسیش فۆػٕبٚ
ٔگێىی  ر٘ٗ ـٗ  وبْ(ی ػێزساك رب٘یز، وٗ وبرگێڕییٗ
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ك  ؽّٗ كراْ ئٗ ٘ی ثٗ  یبٔلْ( وٗ ٔگی )ڕاگٗ ر٘ٗٗ ، ـ وبرگێڕییٗ
 ٘زل..یبٔلْ..... وبٔی ڕاگٗ ثٛارٖ  ثٗ  رٗ ٚ ربیجٗ  ثیجٗ ؽٗ
 

هفەرُەًگیفیلۆلۆژیی4
ئەَ عۆرەیبْ ٌە ٚػە كەوۆڵێزەٚە، ثەٚ ٚاربیەی   

ئەٚەی ثەػێٛەیەوی طەرەوی گزٔگی ثە فٛكی ٚػە 
كەكرێ ٚ ِبٔبی ٌێىلەكرێزەٚە ٚ ؽبڵەری ڕێشِبٔیی 

اثٛٚٔی ٔیؼبْ كەكرێ ٚ كۀٛٚطزێ ٚ طەرچبٚەی پەیل
 (1). ٘ێٕبْ ٚ ڕۆڵی ٌە ڕطزەكا كەركەفبدچۆٔیەری ثەوبر

ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە ڕٚٚی ِەثەطذ ٚ چۆٔیەری 
ػیىزكٔەٚەی ٚػەوبْ كەوزێ چۀل عۆرێىی 
ٌێلەطزٕیؼبٔجىزێذ: ئەٚ ـەر٘ۀگبٔەی ٌە كٚٚرٛێیبٔلا ٚاربی 
 ٘ەریەوە ٌە وەرەطزە وۆوزاٚەوبٔی سِبٔی ثێگبٔە ثە سِبٔی
سگّبن ٌێىلەكرێٕەٚە، یبْ ثەپێچەٚأەٚە وەرەطزەوبٔی 
سِبٔی سگّبن ثە سِبٔی ثێگبٔە ڕٚٚٔلەوزێٕەٚە، طەرەڕای 
ئەِە كەوزێ پزز ٌە كٚٚ سِبْ ثەػلاری ٌە ٌێىلأەٚەی 
ٚاربوبٔیبْ ثىەْ، ٌەگەڵ ئەِغۆرە ـەر٘ۀگبٔەكا ٘ۀلێ 
ـەر٘ۀگی كیىەع ٘ەْ وە ٚػەوبٔی سِبٔێه ثە 

                                                 
ی سِـبٔی وـٛركی، وـۆڕی  (، ٚػ1975ٗؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ) ٚڕٖٗ ـ ئ1

 .79ـ  69ؼلا، ي  ی وۆڕی سأیبری ، ثٗ سأیبری وٛرك، چبپقبٔٗ
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َ  ی ئٗٗ ، ّٔٛٚٔبٔەوە ٌێىلەكارەٚەوەرەطزەی فٛكی سِ
  وٗٔگی )ئۆوظفۆركی لٛربثی(ی  ر٘ٗ وٛ ـٗ ٖٚ  ٔگٗ ر٘ٗ ـٗ
وی سۆر  یٗ ػێٖٛ ٚ ثٗ  رگێڕكراٖٚ ٖٚ  ٖٚ كٖ ؽّٗ ْ كیبر ئٗ الیٗ ٌٗ

 . ٖٚ رٗ وبٔی ٌێىلاٖٚ عٛاْ ٚػٗ
 
هفەرُەًگیوێٌەیی5
ٌەِغۆرە ـەر٘ۀگەكا ئەٚ ٚػە ثەرعەطزبٔەی وە   

ڕێگەی وۆِەڵە ٚێٕەیەن اْٚ، ٌەێىی كیبریىزپبثۀلی ثبثەر
ڕٚٚٔلەوزێٕەٚە، كٚارز ژِبرە كەكرێزە ٘ەر ثەػێىی ٚركی 
ٚێٕەوە، ٚػەی گٛٔغبٚیغ ٌە ثەرأجەر ژِبرەی ٘ەر 

ٔگە ٌە ثەػێىی ٚێٕەوبْ كاكۀزێذ .ّٔٛٚٔەی ئەَ ـەر٘ە
ٚێٕەكاری گیبٔلاراْ(ی وەِبي سِبٔی وٛركیلا ـەر٘ۀگی )

َ  ٔگێىی ٘ٗ ر٘ٗ ـٗ  ٔلیه(، وٗ گی )ئٗٔ ر٘ٗٗ ، ـعەالي ؼەریت
ٚاْ ٚ  وبٔی وؼزٛوبڵ ٚ گیبٍٔٗ ثٛارٖ  ثٗ  رٗ ربیجٗ  پظپۆڕیٗ
ٔگی  ر٘ٗ ٘ب ـٗ رٖٚ ، ٘ٗییٗ ٔگێىی ٚێٕٗ ر٘ٗ َ ـٗ ٚ ٘ٗ  ثبڵٕلٖ
یی ٚ  ٔگێىی ٚێٕٗ ر٘ٗ ـٗ  كاری ئۆوظفۆرك(، وٗ )ٚێٕٗ

ٔی ر سِب طٗ  رٗ رگێڕاٖٚ ی كٚایلا ٖٚ َ طبتٔٗ ، ٌٗ عیٙبٔییٗ
 . طزٕیؼبٔىزاْٚ كٖ  ژِبرٖ  ٚ ثٗ  ٚێٕٗ  وٛركی ٚ ثٗ

ثیزۆوەی ئەَ وبرەع ثۆ سِبٕٔبطی ئەڵّبٔی )كٚكْ(   
كەگەڕێزەٚە، كٚای ئەٚەی رێجیٕی وزك سۆرثەی ٚػە 
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ٔبِۆوبْ ثەرعەطزەْ ٔەن ٚاربیی، ثۆ ئەَ ِەثەطزەع 
ـەر٘ۀگێىی ٚێٕەیی كأب، ئەَ ٘ۀگبٚە ثٛٚە ٘ۆی 

٘ۀگی رزی ٌەَ ػێٛەیە، طەر٘ەڵلأی چۀلیٓ ـەر
 (1)ثەربیجەری ٌە ئەڵّبٔیب ٚ ئەِزیىب ٚ ـەڕۀظب.















                                                 

ٔـــلوزكٔی  ِٗ ٚڵٗ وبٔی كٖ رییـــٗ ڕٖ ثٕٗ  ـیـــك رۆـیـــك، ڕێگـــٗ ٔبس ڕٖٗ ثـــ ــــ1
ر، سأىـۆی  ی ِبطـزٗ كیـبٌێىزی فـٛارٚٚكا، ٔبِـٗ  ٔگی وٛركی ٌـٗ ر٘ٗ ـٗ
 .21، ي 2998ػی وٛركی،  ؼلا، ثٗ ثٗ
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كاىرچاوٍَس


زهاًیكوردیتَ
(، ٌێىظیىۆٌۆژی سِـبٔی 1975ؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ) ٚڕٖ ئٗـ 1

 ا.ؼل وٛركی، وۆڕی سأیبری وٛرك، ثٗ
ی سِـــبٔی  (، ٚػـــ1975ٗؽّبٔی ؽـــبعی ِـــبرؾ) ٚڕٖٗ ئـــــــ 2

، ی وـۆڕی سأیـبری ری وـٛرك، چبپقبٔـٗیبوٛركی، وۆڕی سأ
 .ؼلا ثٗ
ی  ٔگی ساراٖٚ ر٘ـٗ (، ـ2994ٗؽّبٔی ؽـبعی ِـبرؾ) ٚڕٖ ئـٗـ 3

 .ثی ـ ئیٕگٍیشی، طٍێّبٔی رٖ سِبٕٔبطی، وٛركی ـ عٗ
ــــ 4 ـــــ ــــك ٔبس ڕٖٗ ث ــــك رۆـی ــــٗ(2998)ـی ــــٗ ڕٖ ثٕٗ  ، ڕێگ وبٔی  ریی
كیبٌێىزی فـٛارٚٚكا،   ٔگی وٛركی ٌٗ ر٘ٗ ٔلوزكٔی ـٗ ِٗ ٚڵٗ كٖ
.ػی وٛركی ؼلا، ثٗ ر، سأىۆی ثٗ ی ِبطزٗ بِٗٔ
ـــــــــــــ 5 ـــــــــــــیـ ـــــــــــــُ ڕەِەساْ ٘ەٚراِ ، (1968)ؽەِە وەری

ــــلٔەٚە، ثەرگــــی یەوەَ، چبپقــــبٔەی  طــــبیىۆٌۆعییەری فٛێٕ
.وبِەراْ، طٍێّبٔی

ٔگ، گ.  ر٘ـــٗ ٚ ـٗ  ٔبِٗ (، ٚػـــ2991ٗؽٛی) ك ِـــٗ ِـــٗ ِؾٗــــ 6
رـی ڕۆػـٕجیزی،  سارٖ ی ٖٚ (، چبپقب19ٗٔری ٔٛێ، ژ.) ٔٛٚطٗ

 .زٌٚێ ٘ٗ
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تیرٍزهاًیعََت
خ اٌعزث١ـخ ِظـز٠ٛبرٙب ٚ اكائٙـب (، اٌٍؽـ2995طـٍّی ثزوـبد)ـ 7

 .اٌٛ ١فٟ ٚ للب٠ب٘ب، اٌطجعخ األٌٚٝ، كار اٌجلا٠خ، عّبْ
(، ِعغــُ عٍــُ اٌٍؽــخ اٌزطج١مــٟ، 1986ـــ ِؾّــل عٍــٟ اٌقــٌٟٛ)8

 اٌطجعخ األٌٚٝ، ِىزجخ ٌجٕبْ.

 
 

  



 

 012 

 
 
 
 

 

چاككردًیُەڵەیُەًذێكوشەی
(2)ێٌراویزهاًیكوردیتەكارُ

 
 
 

 
 


                                                 

ـب  ڕێش ِبِۆطزب ِظزٗ ڵ ثٗ گٗ ػی ٌٗ ٘بٚثٗ  ثٗ  یٗ ٖٚ َ ٌێىۆڵیٕٗ ئٗ ـ1
 63وبٔی ) ڕٖ الپٗ  (، 13ٌٗ) ، ژِبرٖ ی وۆیٗگۆجبری سأىۆ  ٌٗ  یل ِیٕٗ طٗ
  وٗ ٖٚ ِی ٌێىۆڵیٕٗ وٗ ػی یٗ كا ثٗ ، ٌێزٖ ٖٚ رٗ ثاڵٚوزا2999ٖٚی (84ـ 
كێزی  رٖ ی رز ٚ طٗ رچبٖٚ ٔلێ طٗ عۆرێه ٘ٗ ، ثٗ ىبری وزاٖٚزط كٖ

ٔی  الیٗ  ِی وٗ ػی كٖٚٚ تَ ثٗ ، ثٗ سیبكوزكٖٚٚ  وٗ رٗٗ ث رزِبْ ثۆ ثب
 . وزاٖٚ ىبری ٔٗزط ری ٚ كٖ یٗ ن فۆٖ ، ٖٚ یٗ وٗ رٗ پزاوزیىی ثبثٗ
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پێشەكی
ٚ  ٘ەڵجەد ٘یس سِبٔێه ٌەطەر ڕٚٚی سەٚی ٔییە رۀٙب  

كٚٚر ٌە وــبریگەریی سِبٔەوــبٔی كەٚرٚثەری ثێــذ، سِــبٔی 
وــٛركیغ ٚەن ٘ەر سِــبٔێىی كیــىە ٌەٚ ٔێــٛەكا وــبرٌێىەر ٚ 

ـــــلە٘ب ٚػـــــە ـــــبٔی  وـــــبرٌێىزاٚە ٚ، چۀ ٚ ساراٚەی ٌە سِبٔ
 كیىەٚە ثۆ ٘برٛٚە...

ە ػزێىی طزٚػزییە، ثەتَ ٚركثـٛٚٔەٚە ٌەٚ ٚػـە رب ئێز
ٚ ساراٚأە ئەٚ ڕاطـــــــزییەِبْ ثـــــــۆ ئبػـــــــىزا كەوـــــــبد وە 
٘ۀــــلێىیبْ كٚٚر ٌە پێــــٛأەی سِــــبٔی وــــٛركیی، ثە ٘ەڵە 
ثەوـــــبركێٓ ٚ، ئەگەر ئەٚ ٘ەڵە ثەوبر٘ێٕـــــبٔە ٘ەر ثەركەٚاَ 
ــــبْ ثەرەٚ ػــــێٛاْ كەڕٚاد ٚ ٚركە ٚركە  ــــذ، سِبٔەوەِ ثێ

یەریی فـۆی ٌە كەطـذ كەكاد، ثـۆیە ربیجەرّۀلیی ٚ ڕەطۀب
ئــــێّە ٌەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیەِبٔــــلا ٘ۀــــلێه ٌەٚ ٚػــــە ٚ ساراٚە 
٘ەتٔەِبْ ڕاطزىزكٚٚٔەرەٚە، چٛٔىە سِـبْ ثڕثـڕەی پؼـزی 

ــــــــبوڕاگزرٓ ٚ  ٔەرەٚە ٚ ٔبطــــــــٕبِەی طــــــــەرەوییەری ٚ، پ
ـــــزۆسە ـــــی پی ٚ پبراطـــــزٕی طـــــەرپبوی  پبراطـــــزٕی، ئەروێى

 ٔەرەٚەوەِبٔی ٌێلەوەٚێزەٚە.
 وەِبْ ٌە كٚٚ ثەع پێىٙبرٛٚە:ٌێىۆڵیٕەٚە

ثەػی یەوەَ، ثۆ الیۀـی ریـۆریی ثـبثەرەوە رەرفـبٔىزاٚە، 
ٌەَ ثەػـــەكا ڕێجبسەوـــبٔی كرٚطـــزىزكٔی ٚػـــە ٚ ساراٚە ٌە 
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ـــــــــٛێژراٚٔەرەٚە ـــــــــلا ر ـــــــــبٔی وٛركی ـــــــــی  سِ ٚ ثە رەٚاٚی
 فزاٚٔەرەڕٚٚ.

ثەػــی كٚٚەِــیغ، ٚەن رەٚاٚوەر ٚ پبرطــۀگی ثەػــی 
ىی، ٌێزەكا ٘ۀـلێه ٌە ٚػـە یەوەَ، ربیجەرە ثە الیۀی پزاوزی

٘ەڵەوـــــــــبٔی سِـــــــــبٔی وـــــــــٛركیی كەطزٕیؼـــــــــبٔىزاْٚ ٚ 
 ڕاطزىزاٚٔەرەٚە.
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ڕێثازەكاًیدروستكردًیوشەوزاراوەلەزهاًیكوردیذا
ٌە ٘ەِــٛٚ سِبٔــبٔی عیٙبٔــلا، وۆِەڵێــه ڕێــگەی عیــبٚاس   

ٚ  ٚ ٌەكایىجـــٛٚٔی ٚػـــە ٘ەْ ثـــۆ طـــبسوزكْ ٚ ٘برٕەئـــبرا
ی رـزی بٔٔی وٛركیؼلا ٘ەرٚەوٛ سِبٔسِب ٌە .ساراٚەی ٔٛێ

وـــۆِەڵێ ڕێجـــبس ٚ ڕێـــگەی ربیجەریّـــبْ ٘ەیە ثـــۆ  ٝ،عیٙـــبٔ
ی ٔــٛێ، ثــۆیە ٌێــزەكا گزٔگزــزیٓ ٖ ٚ ساراٚ طــبسوزكٔی ٚػــە

 ٚ ساراٚە كەفەیٕەڕٚٚ: ڕێجبسەوبٔی كرٚطزىزكٔی ٚػە
 

یەكەم:ڕێثازیوەرگرتي
ػـــــــێٛەیەوی  ثە ٖ ٠ـــــــبْ ساراٚ ٌەَ عـــــــۆرەكا ٚػـــــــە   

 بٔێىەٚە ثـــۆ سِـــبٔێىی رـــز ـەرس كەوـــزێٓسِـــ ڕاطـــزەٚفۆ ٌە
ٚارە ٚػەیەن یـبْ ساراٚەیەن ٌە سِـبٔێىی  (1).گیزێذ ركٖٖ ٚ

ــلێغبر ٚەرگــزرٕەوە ٚەن  ــزیٓ، ئەِــیغ ٘ۀ ــزەٚە ٚەركەگ ر
فــۆی كەثێــذ، ثەتَ ٘ۀــلێغبری رــز ٚەرگــزرٕەوە ثە٘ــۆی 

                                                 

(، فەطبرٔبطی ٚػەطبسی ٌە سِبٔی 2996وبِیزاْ رەؽیّی) ـ1
 .17، ي 1385(، سطزبٔی 3وٛركیلا، گ. سِبٔەٚأی، ژ )
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سیـــبكوزكٔی پیزێـــه یـــبْ سیـــبرز، یـــبفٛك ثە وەِىـــزكٔەٚەی 
 (1)ذ.پیزێه یبْ سیبرز كرٚطذ كەثێ

ٚەرگزرٓ ثۆ كأبْ ٚ كرٚطزىزكٔی ساراٚە ٌە٘ەِٛٚ    
سِبٔێىی پێؼىەٚرٛٚكا وبرێىی رەٚایە، ئەگەر ثڕٚأیٕە 
سِبٔی ئیٕگٍیشی، ئەٚا ثەركەٚاَ ٚػە ٚ ساراٚەی ٔٛێ كێزە 
ٔبٚ سِبٔەوەیبٔەٚە، ـەر٘ۀگی سِبٔی ئیٕگٍیشی پێ 
كەٚڵەِۀل كەوزێذ.سِبٔی وٛركیغ یەوێىە ٌەٚ سِبٔبٔەی 

ەركەٚاَ ٚػەی ٔٛێ ٚەركەگزێذ ٚ ٌە وبرٚثبری وەث
ۆژأەكا ثەوبری كە٘ێٕێذ، چٛٔىە سِبْ پێٛیظزی ثە ٚػە ڕ

ٚ ساراٚەی ٔٛێ ٘ەیە، ثە٘ۆی ئەٚ پێؼىەٚرٕە ثەركەٚاِەی 
ەكاد، ٌەثەر ئەٚە سِبٔەوبْ پۀب كەثۀە ثەر ٚكٚڕوەٚا 

سِبٔەوبٔی رز، ربٚەوٛ پێلاٚیظزییەوبٔی ـەر٘ۀگی 
  .ثىەْ سِبٔەوەیبْ كاثیٓ

ــبسی     ــۆی ڕێج ــٛركی ثە٘ ــبٔی و ــڕۆع وە سِ ــبرە ئەِ كی
ٚەرگزرٕەٚە كەیبْ ساراٚەی ٌە سِبٔی عەرەثی ٚ ـبرطـی ٚ 

                                                 

، سِبٔەٚأی، (2999)طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػٕبٚ ـ1
 ثەرگەوبٔی یەوەَ ٚ كٚٚەَ ٚ طێیەَ، چبپقبٔەی ِٕبرە، ٘ەٌٚێز، ي

435. 



 

 017 

ــڕیٓ ٌە ثیــز ــۆ كەرث ــٛٚە ٚ ث ــشی ٚەرگزر ــٛروی ٚ ئیٕگٍی  ٚ ر
   (1)٘ەطذ ٚ ٔبٚٔبٔی ػزِٛەوی كا٘ێٕزاٚ ثەوبری ٘ێٕبْٚ.

ــبْ ثقــزێٕە     ــێ ٚػــە ٚ ساراٚە ٚەرگیزاٚەو ــزەكا كەث ٌێ
وێفــی كەطــزٛٚری سِــبٔی وــٛركییەٚە، ٘ەرٚەوــٛ ٌەَ ژێــز ڕ

ــبٔە  ــذ: ))٘ەر ٚػــەیەوی ثێگ ــبي ٔەثەس(كەڵێ ــبرەٚە )ك.عەِ ث
٘ــــبرە ٔــــبٚ سِــــبٔی وــــٛركی كەثــــێ ثقــــزێزە ژێــــز ڕوێفــــی 
كەطزٛٚری سِبٔەٚأی وٛركییەٚە ٚ ٌە ڕٚٚی ِۆرـۆٌـۆژی 

ّٔـٛٚٔە  ٚػەوبٔیغ ثۆ (2)ٚ ـۆٔۆٌۆژی ٚ ئۆرگۆگزاـییەٚە((.
 :ٚەوٛ

 د، ػــێـ، ٚڵــٗ َ، كٖ ڵــٗٗ ل )سەوــبد، ؽەط،ثی: رٖ ی عــٗٗ ٚػــ
  .. ٘زل(.......،اڵ، عِٛەر، لبكرٌعەثلٚ

رسع، ّٔــــبیغ،  ی ـبرطی:)طزٚػــــذ، ٔبیــــبة، ٖٚ ٚػــــٗ
 رٚێغ.....٘زل(. ، كٖ ٔلێؼٗ ئٗ

،  ركاغ، كۆٔلرِـــٗ غ، یـــبپزاغ، پـــٗ ثبڵـــٗ رٖ ی رٛروی:)لٗ ٚػـــٗ
 ...٘زل(. ن، كۆڵّٗ ، كۆػٗ پبلالٖٚ

                                                 

، ساراٚەی وٛركی، چبپقبٔەی (1979)ك()وبًِ ؽظٓ ثـیز ـ 1
 .48سأىۆی طٍێّبٔی، ي 

عەِبي ٔەثەس، سِبٔی یەوگزرٛٚی وٛركی، ثبِجێزگ، ئەڵّبٔیب، ـ 2
 .77، ي 1976
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ەریـــن، ٔێگەریـــن، ئەٌزەرٔـــبرین، پۆس ی ئیٕگٍیـــشی:) ٚػـــٗ
ر،  رِبروێذ، ـزێـــــشٖ ـۆٌىٍـــــۆر، ــــــیٍُ، طـــــٛپٗ طبٔظـــــۆر،

 ٌظىۆ ،.....٘زل(. رٗ
،  ٔزیىـٗ ڵّبص، ئٗ ص، ئۆلیبٔٛٚص، ئـٗ رڵٗ ی یۆٔبٔی:) ئٗ ٚػٗ

 طٕٛٚر....٘زل(.
 ثبد....٘زل(. ، فؼڵ، فٗ ِّٗ ڵلا، ػٗ ی طزیبٔی:)یٗ ٚػٗ
، طـــبڵۆْ، ، كیگـــۆر ٔظی:)پبطـــپۆرد، ثۆـیـــٗ رٖ ی ـٗ ٚػـــٗ

 ،.....٘زل(. وۆٔٗ ٌٗ وۆثۆْ، ِۆثیٍیبد، گڵۆ ، ثٗ
ی ئیزبڵی:)طـزۆكیۆ، ریـبرزۆ، وـبررۆْ، پیـبٔۆ، گـبسیٕۆ،  ٚػٗ

 (1)....٘زل(. پبٔزۆڵ، ّٔزٖ
ِٛٚ سِبٔێـه، وـبرێىی  ٘ٗ  ع ٌٗ ٚ ساراٖٚ  رگزرٕی ٚػٖٗ ٚ
ــــــٗ  پێــــــلراٖٚ ٚا ٚ ڕێگٗ ڕٖ ــــــٗ ٚ سۆرث ر  طــــــٗ ٚأبْ ٌٗ ی سِبٔ
  ٌـٗ  ی ٚػـٗ ژِـبرٖ  وـۆوٓ، چٛٔىـٗ  اراٖٚٚ س  رگزرٕی ٚػٗ ٖٚ
  ٔــٗ ثٗ ٔب كٖ وبْ پــٗ سِبٔــٗ  ، ثۆیــٗ ِٛٚ سِبٔێىــلا طــٕٛٚركارٖ ٘ــٗ
  ٖٚ ٘ۆیــٗ ، ثٗ ٖٚ وبٔی كیىــٗ سِبٔــٗ  ٌــٗ  رگزرٕــی ساراٖٚ ر ٖٚ ثــٗ

 ْ. وٗ ر كٖ ثٗ طزٗ یبْ كٖ وٗ ٔگی سِبٔٗ ر٘ٗ وبٔی ـٗ پێٛیظزییٗ
 

                                                 

ٔلوزكٔی  ِٗ ٚڵٗ وبٔی كٖ رییٗ ڕٖ ثٕٗ  ـیك رۆـیك، ڕێگٗ ٔبس ڕٖٗ ث ـ1
ر، سأىۆی  ی ِبطزٗ بِٗٔكیبٌێىزی فٛارٚٚكا،   ٔگی وٛركی ٌٗ ر٘ٗ ـٗ
 .73، ي2998ػی وٛركی،  ؼلا، ثٗ ثٗ
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ُۆكارەكاًیوەرگرتٌیوشە:
ٚ  ثە٘ۆیەٚە كەرٛأیٓ ٚػە وبر ٘ەْ وەچۀلیٓ ٘ۆ   
سِبٔێىی رزەٚە ٚەرگزیٓ، ئەٚ ٘ۆوبرأەع  ی پێ ٌە ساراٖٚ

 ٘ەِەچەػٕەْ، گزٔگززیٕیبْ ئەِبٔەْ :
 ُۆكاریجوگرافی:ه2
ثۆرە ٘ۆی  ،٘ۆوبری عٛگزاـی ٌۀێٛاْ كٚٚ سِبْ  

سِبٔە كراٚطێیەوبٔلا  ٌە  ٚ ساراٖٚ وۆِەڵێه ٚػە ئەٚەی
یەٚە، ئەَ ٚەرگزرٕەع ٌە ئۀغبِی ثێزە ٔێٛ سِبٔی وٛركی

٘برٛچٛٚٔی لظەپێىەرأی ٔەرەٚە عیبٚاسەوبٔەٚە كرٚطذ 
ٔبٚچەیەوەٚە ثۆ ٔبٚچەیەوی رزەٚە  كەثێذ، ئەِەع ٌە

گزاـی چۆٔیەری ٚەرگزرٕەوە ٛكەگۆڕێذ، ٚارب الیۀی كیّ
ِبٔبی  ، وە ثە(1)ّٔٛٚٔە ٚػەی )سٔلە( كەگۆڕێذ، ثۆ

ـبرطی كرٚطزجٛٚە، وبریگەری سِبٔی  )سیٕلٚٚ( كێذ، ثە
ثٕەڕەرلا ٌە ٚػەی  ٘ەرٚە٘ب ٚػەی )فەطزەفبٔە(، ٌە

سِبٔی  ەٚە كرٚطزجٛٚە، ٘ەرٚە٘ب ٌەی)فەطزە(ی ـبرطی
 ٚە، وە ثەٛساراٚەِبْ ٚەرگزرٚ   ٚػٗعەرەثیلا ٘ۀلێه 

٘ۆوبری عٛگزاـی ئەَ ساراٚأە گٛاطززاٚٔەرەٚە ثۆ ٔێٛ 
، یەٌە ثٕەڕەرلا عەرەثی، ٕزقبة(ئیٚەن:) ،سِبٔی وٛركی

                                                 

ـەر٘ۀگی ساراٚە، چبپقبٔەی  (،2992ثەكراْ ئەؽّەك ؽەثیت ) -1
 .26ـ  27وۆری سأیبری وٛرك، چبپی یەوەَ، ي
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ثەتَ گٛاطززاٚەرەٚە ٔێٛ سِبٔی وٛركی ٚ ثە ئبطبٔی 
ٕزبط( ئەٚیغ ئیثەوبركە٘ێٕزێذ، ٘ەرٚە٘ب ساراٚەی )

ٚ ثە  ثە٘ەِبْ ػێٛە ٌە ساراٚەی عەرەثییەٚە ٚەرگیزاٚە
ۆژأەكا ثەوبركێذ، یبفٛك ساراٚەی ڕئبطبٔی ٌە ژیبٔی 

ِبٔبی ٔەفٛێٕلەٚار كێذ، ئەِەع ٌە  ِی( وە ثەئٛ)
ەكا ثەوبركێذ ٚ ٘یس گزـزێه ٌەوبری ۆژأڕلظەوزكٔی 

 ثەوبر٘ێٕبٔیلا ثۆ وەطی گٛێگز كرٚطذ ٔبثێذ.

 ُۆكاریئاییٌی:ه1
ٚا كەثێزە  ئبییٓ یەوێىە ٌەٚ ٘ۆوبرە وبریگەرأەی، وە   

٘ۆی كرٚطزجْٛٚ ٚ ٚەرگزرٕی ٚػەی ٔٛێ ٌەٚ سِبٔەی، 
ٚا ئبییٕەوەی پێ ٔٛطزاٚەرەٚە، سِبٔی وٛركیغ  وە

بییٕی ئیظالِی ثەطەرەٚەیە، وبریگەرییەوی سۆری ئ
ثێگِٛبْ ئەَ ئبییٕەع ثە سِبٔی عەرەثی ٔٛٚطزاٚەرەٚە، 
ئەِەع ٚایىزكٚٚٚە ٚػەیەوی سۆری سِبٔی عەرەثی ثێزە 

ەٚە ثێذ یبْ یٔێٛ سِبٔی وٛركییەٚە، عب ثەكەطزىبری
ثێلەطزىبری ثێذ. ثۆ ّٔٛٚٔە ٚػەی )لەثز، ئبیەد، 

ٕەڕەرلا ٌە سِبٔی ٌە ث  ، وٗۆػ، ؽەكیض، لیجٍە...(ڕك، ِٚەٌٚٛ
٘ۆوبری ئبییٕی ٘برٛٚٔەرە ٔێٛ  عەرەثییەٚە ٚەرگیزاْٚ ٚ ثە

ر  رأجٗ سِبٔی وٛركیلا ثٗ  ٌٗ  ٔلٖ رچٗ ٘ٗسِبٔی وٛركییەٚە. 
 : ّٔٛٚٔٗ ٘ێٕزێذ، ثٗ وبریغ كٖ ی وٛركی ثٗ ، ٚػٗ َ ٚػبٔٗ ئٗ
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 ثز = گۆڕ لٗ
 كایىجْٛٚ ٌٚٛٚك = ٌٗ ِٗ
  رِٛٚكٖ كیض = ـٗ ؽٗ

٘برٕە ٔبٚەٚەی ٚػە ٚ ساراٚەی ٘ۆوبرێىی رز ثۆ 
عەرەثی ٚ ئبییٕی ثۆ ٔێٛ سِبٔی وٛركی ئەٚەیە، وە 

سِبٔی وٛركی ٔەثٛٚە،  ٚطیٓ ٌە وۆٔلا ثەٛ))فٛێٕلْ ٚ ٔ
وٛركطزبْ ثە ػێٛەیەوی ئەوبكیّیبٔە  ٚەن ئەِڕۆ ٌە

ۆڵەوبٔی ٔەرەٚەی وٛرك ڕفٛێٕلْ ثەڕێٛە ٔەچٛٚە، ثەڵىٛ 
ی ـبرطی ٚ سِبٔ ٚ ػێقەوبٔلا ثە ٌەطەر كەطزی ِەال

، ثۆیە ئەِە ثۆرە ٘ۆی (1)عەرەثی ٚ رٛروی فٛێٕلٚٚیبٔە((
ئەٚەی، وەٚا ٚػە ٚ ساراٚەیەوی سۆری سِبٔی عەرەثی 

 ثێزە ٔبٚ ـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركییەٚە.
 
 ُۆكاریڕۆشٌثیری:ه3

اطزەٚفۆی ٌەطەر ڕۆػٕجیزی وبریگەرییەوی ڕئبطزی    
یە، ئەَ گەػەطۀلْ ٚ ثەرـزاٚأجٛٚٔی ـەر٘ۀگی سِبْ ٘ە

سِبٔی  ەع ثە٘ۆی پەرٚەركەوزٔی ِٕلاڵ ثەیوبریگەری
سِبٔی رز  رزەٚە كرٚطذ كەثێذ، یبفٛك ثە٘ۆی فٛێٕلْ ثە

                                                 
ـەر٘ۀگی سِبْ ٚ ساراٚەطبسی  (،2997اڵ)ٌۆژاْ ٔٛری عەثلٚڕ -1

 .212ي  سأىۆی وۆیە، ٔبِەی ِبطزەر، وٛركی،
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وٛركیغ ثە٘ۆی ))ثبرٚكۆفی  یكرٚطذ كەثێذ. سِبٔ
فزاپی طیبطی وٛركطزبْ وە ٚالیعی ئەٚوبد ٚایىزكثٛٚ 

ۆػٕجیزی وٛركی وبریگەری سِبٔی عەرەثی ثەطەركا ڕ
ەع كەثێزە ٘ۆی ٚەرگزرٕی ٚػە ٚ ، ئەِ(1)ساڵجێذ((

ساراٚەی ٔٛێ ٚ ثەرـزاٚأجْٛٚ ٚ گەػەطۀلٔی ـەر٘ۀگی 
سِبٔی وٛركی. ثۆ ّٔٛٚٔە ٚػەوبٔی )ِەعزیفە، عیٍُ، 

ۆػٕجیزی ڕَ ...( ثە٘ۆی وبریگەری  ڵٗٗ الؾ، لیقزئیوزبة، 
، سِبٔی وٛركیلا ساڵجێذ عەرەثییەٚە ٚایىزكٚٚٚە ثەطەر

ٚا  َ(، ئٗ ڵٗ ی )لٗ ر ٚػٗ رأجٗ ثٗ  ع ثٛرزێذ وٗ ٖٚ ثێ ئٗ كٖ
  تَ ٌٗ وبركێذ، ثٗ ( ثٗ وبٔی )پێٕٛٚص( ٚ )فبِٗ ٚػٗ

ـزاٚأزز   سۆر ثٗ  ٔٛٚوٗ َ رب ٘ٗ ڵٗ ی لٗ ئبفبٚرٕلا ٚػٗ
وی  ( ِێژٚٚیٗ ی )فبِٗ ػلا ٚػٗ ٖٚ ڵ ئٗ گٗ وبركێذ، ٌٗ ثٗ

ػیعزی   ری ٌٗ ربیجٗ یٗ، ثٗ وبر٘ێٕبٔی ٘ٗ كٚٚر ٚ كرێژی ثٗ
ْ ػبعیزأی وٛرك  الیٗ ثاڵٚی ٌٗ  كیلا سۆر ثٗوالطیىی وٛر

  سۆر ثٗ  ِڕۆوٗ ، ئٗ تَ گِٛبٔی رێلا ٔییٗ ، ثٗ  وبر٘برٖٛٚ ثٗ
 ٘ێٕزێذ. وبركٖ ْ ثٗ گّٗ كٖ

 

                                                 
سِبٔی وٛركیلا،  ٚػە فٛاطزٓ ٌە (،2999بر ئۀٛەر ؽەِیل )طبو -1

 .66ي 
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 ُۆكاریتازرگاًی:ه4
ثبسرگبٔی ٌۀێٛاْ ٚترێه ثۆ ٚترێىی رز ٘ۆوبرێىی    

رزە ثۆ ٘برٕە ٔبٚەٚەی ٚػە ٚ ساراٚەی ٔٛێ ثۆ ٔێٛ سِبٔی 
ی ثبسرگبٔییەٚە ڕئۀغبِی ئبڵٛگۆ كی، ئەٚ ٚػبٔەی ٌەوٛر

كێزە ٔێٛ سِبٔەوەٚە ثە فۆِبڵی كەوەیٓ، ئەِەع ثۆ ئەٚەیە 
ربٚەوٛ ربوەوبْ ٌۀێٛ فۆیبٔلا ٌەیەوزز ثگەْ ٚ یبرِەری 
یەوزز ثلەْ، ٌە ثٛاری ئبثٛٚریؼلا گەػە ثىەْ ))ئەِەع 

سِبٔی ٔیؼزّبٔی كەثێذ، ئەٚ سِبٔەی فەڵىەوبْ  ثێگِٛبْ ثە
ۆژأەیبٔلا ثەوبری كێٕٓ ٚ ثٛٚە ثە ثەػێه ٌە ڕٌە ژیبٔی 

، ثۆ ّٔٛٚٔە ئەٚ ٚػبٔەی وە ٌە ئۀغبِی (1)ۆػٕجیزیبْ((ڕ
ثبسرگبٔییەٚە ٘برۆرە ٔێٛ سِبٔی وٛركییەٚە ٚەن:)وۆِپبٔیب، 
طزی طۀزەر، ِۆڵ، طپۆٔظەر، ثشٔظّبْ، ...(، ئەِبٔە 
وۆِەڵە ٚػەیەوی ٔٛێٓ، وە سِبٔی وٛركی ٌە ئۀغبِی 

ڵٛگۆڕی ثبسرگبٔی ٚ كرٚطزجٛٚٔی پەیٛۀلی ٌۀێٛاْ ئب
ثە٘ۆی ئەٚ ثٛارە ثبسرگبٔییەی وە  ،ربوەوبْ ٚەریگزرْٛٚ

ئۀغبِی كەكەْ كرٚطزجٛٚە. كیبرە ئەَ ٚػبٔەع ئێّە 
رٛأیِٛبٔە ٌەگەڵ طزٚػذ ٚ پێىٙبرەی سِبٔەوەِبْ 

 ثگٛٔغێٕیٓ.
                                                 

(، رێٕٛطی وٛركی، ثەؼلاك، ي 1987ٔظزیٓ ِؾّل ـەفزی)ك() -1
126. 
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 ُۆكاریڕاگەیاًذى:ه5
ٔغبَ كەگەیۀێذ، ئە ِزۆڤ ثەركەٚاَ كا٘ێٕبٔی ٔٛێ ثە   

ئەَ كا٘ێٕبٔبٔەع كەثٕە ٘ۆی كرٚطزجْٛٚ ٚ پەیلاثٛٔی 
ٚ ساراٚەی ٔٛێ ٌۀبٚ سِبٔلا، چٛٔىە پێٛیظزە ٔبٚێه  ٚػە

ثۆ ئەَ كا٘ێٕبٔە ٔٛێیە كاثٕزێذ، ئەِەع ٚاكەوبد ٌە ڕٚٚی 
اگەیبٔلٔەٚە چۀلیٓ ساراٚەی ٔٛێ ٚەرثگیزێذ ٚ ڕ

ٚ ساراٚأە  ثەوبرثٙێٕزێذ، كٚارز ٌۀێٛ وۆِەڵگبكا ئەٚ ٚػە
ثەوبركە٘ێٕزێذ ٚ كەثێزە ػزێىی ٔۆرِبڵ ٚ ثبٚ ٌۀێٛ 
سِبٔەوەكا ))ئەٚ كۆسیٕەٚە سأظزیبٔەی وە ٌە ٚتربٔی كیىە 
ئۀغبَ كەكرێٓ ٚ ساراٚەی ربیجەد ثەٚ ثٛارأەیبْ ثۆ 
كاكۀزێذ سۆرْ، ٌەثەر پێٛیظزی سِبٔی وٛری ثەٚ ٚاربیبٔە 

ِبٔی ٔێٛ س ثٛاری سأظزیلا، ساراٚەوبْ كێٕە ٌە
ٕزەرٔێذ، یساراٚە ربسەوبٔیغ، ٚەن:)ئ،  (1)وٛركییەٚە((

ٚن، طەرەالیذ، الپزۆ ، ئبی ری، ِٛۆثبیً، رٛیزەر، ـەیظج
ٚای ـبی....(، وە ٘ەِٛٚ ئەِبٔە ٌە ئۀغبِی گەػەطۀلٔی 

اگەیبٔلٔەٚە ثە ٘ەِٛٚ عیٙبٔلا ڕسأظذ ٚ ثٛاری 
ثاڵٚثٛٚٔەرەٚە ٚ ثٛٚٔەرە ساراٚەیەوی عیٙبٔی، ٚ ثە 

 اگەیبٔلٔەوبٔلا ثەوبركێذ.ڕثٛاری  یەوی ثەرثاڵٚ ٌەػێٛە
                                                 

(، ـەر٘ۀگی سِبْ ٚ ساراٚەطبسی 2999اڵ)ٌۆژاْ ٔٛری عەثلٚڕ 1-
 .226وٛركی، ي
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 ُۆكاریدەرووًی:ه6
ثبری كەرٚٔی ٘ۆوبرێىە ثۆ كرٚطزجْٛٚ ٚ ٚەرگزرٕی   

ٚػە ٚ ساراٚەی ٔٛێ ٌۀێٛ سِبٔی وٛركیلا، ٘ەِیؼە رزص 
ِزۆڤ كەوبد ٌە ڕٚٚی كەرٚٚٔییەٚە ٔبئبراَ ثێذ،  ٚا ٌە

رز  كەوبد وۆِەڵێه ٚػەی سۆر ػذ ٚا رزطی ِزۆڤ ٌە
 ەطۀەوە ثەوبری ثٙێٕێذ))ٌەڕٚەرثگزێذ ٚ ٌەثزی ٚػە 
ٚ لٛكرەد ٚ گیبٍٔەثەرأەی  سۆر وۆٔەٚە فەڵىی ئەٚ ٘ێش

الیبْ پیزۆس ثْٛٚ، یبْ طەرچبٚەی ِەرزطی ثْٛٚ،  وە
ٔبٚی رز  اطزەلیٕەیبْ كەػبركەٚە، ٚایبْ سأیٛە ثەڕٔبٚی 

ثۆ ّٔٛٚٔە ئەگەر ژِبرە    ، (1)ٔبٚی ثجەْ ثبػززە((
ڕٚٚی  كە(ثێذ، كەڵێیٓ )سیبكە(، چٛٔىە ٌەطێش13)

كەرٚٔییەٚە ئەَ ژِبرەیە ثە ژِبرەیەوی ثەفزی فزا  
 كەسأٓ، یبفٛك ثە ٔەفۆػی)ػێزپۀغە( كەڵێیٓ)كەركە

ٚی كەرٚٚٔییەٚە ٘ەِیؼە ڕٚ پیظەوە(، ٌەثەر ئەٚەیە وە ٌە
 ٚ ٘ەیە، ثۆیە ٚا ِزۆڤ رزطی ٌەَ ٔەفۆػییە ٘ەثٛٚە

ٔبٚی ٔە٘ێٕێذ. كیبرە ئەَ اطزەلیٕەٚە ڕٔبٚی  كەوبد ثە
ٚػبٔەع ئەِڕۆوە ٔبٚێىی رزی ثۆ كألراٚە، ئەٚیغ پێی 

 كەٚرزێذ )ربثۆ(، ٚارە ٚػە لەكەؼەوزاٚەوبْ.
                                                 

سِبٔی  (، گۆڕأی ٚاربی ٚػە ٌە1999عەثلٚڵاڵ عەسیش ثبثبْ) 1-
 .68ِەی ِبطزەر، وۆٌێژی ئبكاة سأىۆی طەت ؽەكیٓ، يوٛركیلا، ٔب
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 ُۆكاریسیاسی:ه7
٘ۆوبری طیبطی وبریگەرییەوی سۆری ٌەطەر سِبْ    

٘ەیە، ثەػێٛەیەوی گؼزی ))پەیٛۀلیەوی ثەریٓ ٌۀێٛاْ 
یەریلا ٘ەیە. ربٚەوٛ ٘ەطزی ٔەرەٚەیی ٚ سِبٔی ٔەرەٚا

٘ەطزی ٔەرەٚایەری ثە٘ێشرزثێذ، سِبٔی ٔەرەٚەیی پزز 
، ثە٘ۆی (1)ثبیەفی پێ كەكرێذ ٚ ثەرەٚ پێؼەٚە كەڕٚاد((

 ثیزی طیبطی ٚ ٔەرەٚایەرییەٚە ٚػەیەوی سۆر ٚەرگیزاٚە
ٚ كرٚطزجٛٚە ٚ ٘برۆرە ٔێٛ سِبٔی وٛركییەٚە، ئەِەع 

ثێذ،  ٚایىزكٚٚە ـەر٘ۀگی سِبْ وٛركی كەٚڵەِۀل
 ٌەالیەوی رزەٚە ثۆرە ٘ۆی گۆڕیٕی ٚاربی ٘ۀلێه ٚػە، ثە
ِەثەطزی گەیبٔلٔی ئەٚ پەیبِەی وە ٘ەیەری. ٘ۆوبری 

ۆڵی وبریگەری ٘ەثٛٚە ٌە ثٛژألٔەٚەی سِبٔی ڕطیبطی 
وٛركی ثەربیجەری، چٛٔىە سِبٔی ٔٛێ ثٛٚە ئبِزاسێه ٚ 
٘ۆوبرێه ثۆ گەیبٔلٔی ئەٚ ثەر٘ەِە ـىزیبٔەی وە ٌەثەر 

 ْ.ٚی عەِبٚەركاثٛكەطز
ئەٚا  ،اپەڕیٓڕئەگەر ثڕٚأیٕە سِبٔی وٛركی پێغ   

كەثیٕیٓ چۀلیٓ ٚػەی ٔٛێ ٘برە ٔێٛ ـەر٘ۀگی سِبٔی 
ٌیە، ..(، ٗ یُ، فشٔٗ ە، رڕٗ بِٛئِٓ، ِ ئٗوٛركییەٚە، ٚەن )

                                                 
(، ـەر٘ۀگی سِبْ ٚ ساراٚەطبسی 2996اڵ)ٌۆژاْ ٔٛری عەثلٚڕ -1

 .155وٛركی، ي 
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اپەڕیٓ چۀلیٓ ٚػەی ٔٛێ كرٚطزجْٛٚ ٚ ڕثەتَ كٚای 
یغ )ئیظالِی ٘برٕە ٔێٛ ـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركییەٚە، ئەٚأ

طیبطی( وە ثەٚ وەطبٔە كەٚرزێذ طەر ثە پبررێىی 
طیبطی ئیظالِیٓ، یبفٛك )ٌیظزی سەرك، ٌیظزی طەٚس( 

الیۀی ) .ك.ن( ٚ  ثەٚ وەطبٔە كەٚرزێذ وە طەر ثە
)ی.ْ.ن(ْ، یبفٛك ئێظزب )سۆٔی سەرك، سۆٔی طەٚس( 
ثەوبركێذ، ثۆ كەطەتری ٘ەركٚٚ ؽیشثی طەرەوی وە 

ٛركطزبْ ٚ یەوێزی ٔیؼزیّبٔی پبرری كیّٛوزاری و
وٛركطزبٔە، یبْ )ؽىِٛەری وبرثەڕێىەر( ثەٚ ؽىِٛەرە 
كەٚرزێذ، وە ٌەڕٚٚی یبطبییەٚە ِبٚەی كەطەتری 
رەٚاٚثٛٚە، ثەتَ ثەػێٛەیەوی وبری وبثیٕەی پێؼٛٚ 

 ثەڕێٛە كەثبد.
 

دووەم:ڕێثازیخوازە
فــٛاسە ٌە ثــٛاری سِبٔەٚأیــلا ٚارــبی ئەٚە كەگەیۀێــذ،   
ٚػـــــەیێه ثـــــۆ گەیبٔـــــلٔی ٚارـــــبیەن، عـــــگە ٌە ٚارـــــب وە 

ٌە ٘ەِبْ وبریؼـلا فـٛاسە  (1)ثٕەڕەرییەوەی فۆی ثەوبرثێذ.
ٌە ثــٛاری ئەكەثیؼــلا ثــۆ ِەثەطــزی عٛأىــبری ثەوــبركێ، 

                                                 

، ٟـ عزث ٞ، أىٍیشٞزظإٌ خِؾّل عٍی اٌقٌٛی، ِعغُ عٍُ اٌٍؽـ 1
 .168، ؽ 1982ٌجٕبْ، ٌجٕبْ،  خِىزج
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چٛٔىە ثبثەرەوبٔی ڕەٚأجێژی ثە گؼزی ٚ فـٛاسە ثەرـبیجەری 
 (1)ٌە ثٛاری سِبٔەٚأی ٔٛێلا كەچێزە ٔبٚ پزاگّبریىەٚە.

 (2)ثٕەڕەرلا كٚٚ عۆرە:فٛاسە ٌە 
ثەٚ ِبٔــبیە كەٚرــزێ وە ڕاطــزەٚفۆ هههخههوازەیقە:ی ههی:2

 كیبركەیەوی ثبثەری ٚالیعی پیؼبْ كەكاد.
ثەٚ ِبٔــبیە كەٚرــزێ وە ڕاطـــزەٚفۆ  هههخههوازەیهەجههازی:1

كیبركەیەوی ثـبثەری ٚالیعـی پیؼـبْ ٔـبكاد، ثەڵىـٛ ٌەڕێـگەی 
ی رێـلا كیبركەوەیـلا ِبٔـب كەكاد. گِٛـبٔ ڵپەیٛۀلییەٚە ٌەگە

ٔییە وە فٛاسە سِبْ ٌە كەرثـڕیٕە ثـبٚ ٚ طـٛاٚەوبْ ڕسگـبر 
ــبرە  ــٕٓ، كٚٚث ــگ كە٘ێ ــٛٚٔی وــبد ژۀ كەوــبد، وە ثە رێپەڕث

  (3)گیبْ ثە ثەر سِبْ ٚ ـەر٘ۀگی ٚػەوبٔلا كەوبرەٚە.
ـــٗ  ثزیزییـــٗ  فـــٛاسٖ  ٚارـــٗ ـــب   ٌـــٗ  ی ٚػـــٗ ٖٚ گٛاطـــزٕٗ  ٌ ِبٔ
ی  ٔلێ ٚػٗ ب ٘ٗوی ٔٛێ، ٚار ثۆ ِبٔبیٗ  ٖٚ ی فۆیٗ وٗ ثٕچیٕییٗ

ثـڕْ ٚ ٚای  ركٖ ی پـێ كٖ طـذ ٚ ِبٔـبی رـبسٖ ثٗ وۆْ كێٕٓ ِٗ

                                                 

بت ـ كوزۆرا، ِؾەِەك ِەعزٚؾ ـەربػ، ِٛؽبسەراری فٛێٕلٔی ثـ 1
 .2996ـ  2995سأىۆی وۆیە، 

 .57وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي ـ 2
اڵ، ـەر٘ۀگی سِبْ ٚ ساراٚەطبسی ٌڕۆژاْ ٔٛری عەثلٚـ 3

، ي 2997وٛركی، فبٔەی چب  ٚ ثاڵٚوزكٔەٚەی چٛارچزا، 
177. 
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ــــلێذ وــــٗ ــــٗ چــــٗ  وٗ ٚػــــٗ  ٌێ ــــٛێ ٌ   ِىــــٗ عیبری چٗ ِىێىی ٔ
  ِىـٗ رثبری چٗ طـٗ  ِىێىی رـبسٖ ی عـبرأی یـبْ چـٗ وٗ طٛاٖٚ
 ثڕێذ. ركٖ ی كٖ وٗ وۆٔٗ

ــبٚ ٚ  ــڕیٕە ث ــیە وە فــٛاسە سِــبْ ٌە كەرث ــلا ٔی گِٛــبٔی رێ
كەوــبد، وە ثە رێپەڕثــٛٚٔی وــبد ژۀــگ  طــٛاٚەوبْ ڕسگــبر

كە٘ێٕٓ، كٚٚثبرە گیبْ ثە ثەر سِبْ ٚ ـەر٘ۀگی ٚػەوبٔلا 
  (1)كەوبرەٚە.
ــــبْ   فــــٛاسٖ ــــبر كٖسِ ــــٗ ڕسگ ــــبد ٌ ــــٗ كٖ  و ــــبٚ ٚ   رثڕیٕ ث

  ٘ێٕٓ، كٚٚثبرٖ ٔگ كٖ ڕثٛٚٔی وبد ژٖ رێپٗ  ثٗ  وبْ، وٗ طٛاٖٚ
ـــٗ وبٔلا كٖ ٔگی ٚػـــٗ ر٘ـــٗ ر سِـــبْ ٚ ـٗ ثـــٗ  گیـــبْ ثـــٗ ،  ٖٚ وبر

ٚ   ن ڕێگـب كراٖٚ یٗ ِٛٚ ٚچٗ ٘ٗ  ڵێذ: ثٗ ن ٘ۆراص كٖ رٖٚ ٘ٗ
ی ثــــــــبٚی  گٛێزٖ كرێذ ثــــــــٗ پێــــــــلٖ  ڕێگبیــــــــبْ  ِیؼــــــــٗ ٘ٗ
وٛ چـۆْ كارطـزبْ  رٖٚ ْ، ٘ـٗ طـبسثىٗ  یبْ ٚػـٗ وٗ ِٗ ركٖ طٗ

  ی ٌــٗ ٖٚ ، ئــٗ ٖٚ گۆڕێزــٗ توبٔی كٖ ڕثٛٚٔی طــبڵ گــٗ پــبع رێپــٗ
ـــٛٚ، كٖ پێؼـــلا طـــٗ ـــذ، ٘ـــٗ ٚس ثٛٚث وبٔیغ  ٚػـــٗ٘ب  رٖٚ ڕسێ

وبٔیبْ  تَ ٔٛێیـٗ ڕۆْ، ثـٗ ِبْ كٖ ٚ ٔـٗ رٖ وۆٔززیٕیبْ سٚٚرز ثـٗ
 (2)٘بكارْ. ٚس ٚ ثٗ یؼزٛٚ طٗ پێگٗ وی ربسٖ یٗ وٛ ٚچٗ ٖٚ

                                                 

اڵ، ـەر٘ۀگی سِبْ ٚ ساراٚەطبسی وٛركی، ٌڕۆژاْ ٔٛری عەثلٚـ 1
 .177، ي 2997كٔەٚەی چٛارچزا، فبٔەی چب  ٚ ثاڵٚوز

 . 33ـ  32وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ2
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ثۆ ّٔٛٚٔە ئەگەر طەیزی ٚػەی )ئبگزٔـبٔەٚە( ثىەیـٓ،   
كەثیٕیٓ كٚٚ ٚاربی ٘ەیە، یەوەویبْ ٚاربی طـەرەوی فـۆی، 

ـــبگز ثەركاْ ٌە ػـــٛێٕێه وە ثظـــٛ ـــێ ٚ وە )ئ ٚرێ( كەگەیۀ
ــــٛاسەیە ٚ ِەثەطــــزی طــــەرەوی  ــــبْ وە ف ــــبی كٚٚەِی ٚار

ـــــــــبی )٘ەڵگیزطـــــــــبٔی ػـــــــــەڕ ـــــــــبٔە، ثە ٚار ٚ  ثبثەرەوەِ
 (1)ئبػٛٚثٕبٔەٚە( كێذ .

ٛێزأی( وە ٌە ثٕچیٕەكا ئەَ ٚػـەیە ڵیبفٛك ٚػەی )ِب   
ثـــۆ ئەٚ ؽـــبڵەرە ثەوـــبركێ، وە یەوێـــه فـــبٔٛٚەوەی فـــۆی 

ی رـٛأزاٚە ئەَ رٛٚػی رێىچْٛٚ ٚ ٚێزأجْٛٚ ٘برجێ، وەچ
ٚػەیە ٌەَ ٚاربیە ثگٛاسرێزەٚە ثـۆ ٚارـبیەوی رـز، ثەعۆرێـه 
ــــذ، ٌەٚأە ٌە  ــــبفۆع ثێ ــــی ٔ وەطــــێه رٛٚػــــی ڕٚٚكاٚێى
ـــبفٛك رٛٚػـــی  ـــبڵەٚە ی ـــلاِبٔی ِ ـــه ٌە ئۀ كەطـــزلأی یەوێ

 (2)ڕٚٚكاٚێىی رزی ٔبفۆع ٘برجێذ.
ــٗ ٘ب ٘ٗ رٖٚٗ ٘ــ ــلێ  ّٔٛٚٔ ــٗ ٔ ــز ٌ ــٗ فــٛارٖ  ی ر ی  ثبرٖ ٖٚ ٌ
 :  ٖٚ یٕٗ وٗ ڕٚٚٔلٖ  فٛاسٖ

یذ،  وــٗ كٖ  لظــٗ  ی وــٗ ٚوبرــٗ ٌٗ  . ٚارــٗ گٛێیــٗ  ـــ كیــٛار ثــٗ
ص گـٛێی  سأـی وـٗ ٚا كٖ  گٛێذ ٌێ ثگیزێذ، وٗ  رٛأزێذ  كٖ

 .   ٌێذ ٔییٗ
                                                 

 .57وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ1

 .437طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػٕبٚ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ2
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 ڕٚٚ.  ٌٗ  ٘بر ٚ ٘بط ٚ لظٗ  سِبٔلرێژ: ٚارٗ
 وبر ٚ ربٚأجبر. طێىی فزاپٗ وٗ  ع: ٚارٗ ڕٚٚڕٖ

 ، ٔبڕاسی. ٌٛٚد فٛار: رٛڕٖ
ثـبد ثـۆ  كٖ  ٘ێٕی ٚ لظـٗ كٖ  ی لظٗ طٗ ٚ وٗ : ئٗكٚٚسِبْ
 ص.  ٔلی ٔێٛاْ كٚٚ وٗ یٖٛ رێىلأی پٗ

 
سیێەم:ڕێثازیلێكذاى

ــــبٔی وــــٛركی ٘ەرٚەوــــٛ ٌە ٚػەطــــبسیلا ثــــبٚە،     سِ
ٚ كەرثڕیٕەوــبٔی ٔبطــبكەٚ  ٚ ٚػــە سِــبٔێىی پــێىەٚە ٌىــبٚە

ٌێىــــلراْٚ، ئەَ ربیجەرّۀــــلییبٔەی سِــــبٔی وــــٛركی، ثەٚە 
 ثە٘ـــۆی ڕێجـــبسی ٌێىـــلأەٚە، سۆرثەی ٔـــبٚ ٚچەطـــپیٛە وە 

ــبكار  وبرەوــبْ ٌەطــەر ثٕچیــٕەی یەوگزرٕــی كٚٚ ٚػــەی ٚار
یبْ سۆررز ٌە ـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركیلا پەیـلاثْٛٚ ٚ ٚەن 
ٚػـــــــەیەوی فـــــــبٚەْ ٚارـــــــبیەوی طـــــــەرثەفۆ، فۆیـــــــبْ 

 (1)چەطپبٔلٚٚە .
ـــبرٕی سۆرثەی     ـــبسەٚە یبطـــبوبٔی پێىٙ ـــۆی ئەَ ڕێج ثە٘

ــبْ ك ــبٚی ثەػــە ئبفبٚرٕەو ــلراٚ، عێٕ ــبٚی ٌێى ەگزێزەفــۆ )ٔ
ٌێىــلراٚ، ئبٚەڵٕــبٚی ٌێىــلراٚ، وــبری ٌێىــلراٚ، ئبٚەڵىــبری 

                                                 

ساراٚەطبسیی وٛركی، چبپی  ٝعەِبي عەثلٚي، ثەروٌٛێىی سأظز ـ1
 .16، ي 2991یەوەَ، چبپقبٔەی لەػۀگ، طٍێّبٔی، 
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ێقـــٛاس، ٔٛ٘زـــل( ٚەوـــٛ :)...ٌێىـــلراٚ، ژِـــبرەی ٌێىـــلراٚ،...
، كارگـــٛێش، كۀگٛثـــبص، ڕێٕـــٛٚص، ڵڕەػـــّبرطـــذ،  پٗ وۆٔٗ

 (1)ِبٔگەػەٚ، چبٚػیٓ، ...٘زل(.
 

چوارەم:ڕێثازیداتاشیي
ــۆ طــبسوز   ــبسێىە ث ــبٚ، ٌە ڕێج كٔی ٚػــە ٚ ساراٚەی ٔٛێج

كٚٚ ٚػــەی طــبكە پــبع لزربٔــلْ ٚ ـڕێــلأی كۀگێــه یــبْ 
ــبْ،  ــبْ ٌە ٘ەركٚٚوی ــه ٌە ٚػــە طــبكەوبْ ی ــبرز ٌە یەوێ سی
ئیٕغب ثەكەَ یەوزز كأبٔیبْ ٚ طـبسوزكٔی ساراٚەیەوـی ٔـٛێ 

  ن ٌـٗ یٗ ی كرٚطـزىزكٔی ٚػـٗ ٚ ٚاربیـٗٗ ث(2)ٌە ٘ەركٚٚویبْ،
ٔگی  رعێه ٘بٚئب٘ـٗ ِـٗ سیـبرز، ثٗ فۆ یـبْ رثٗ ی طٗ كٚٚ ٚػٗ

  ركٚٚ ٚػـٗ ٚ ٘ـٗ  وٗ كاربػـزاٖٚ  ٚ ٚاربی ٔێٛاْ ٚػٗ  ثێژٖ  ٌٗ
 ٚەوٛ: (3)ثێذ. وبْ ٘ٗ ٌێلاربػزاٖٚ  ٚػٗ  یبْ سیبرز ٌٗ

شت+هەك=شوەك
(4)گا+ئاسي=گاسي

                                                 

 .156اڵ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي ٌڕۆژاْ ٔٛٚری عەثلٚ ـ1
 .69وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي ـ  2

(، ِملِخ ـٟ عٍُ اٌّـطٍؼ، ثؽلاك، ؽ 1985)ك()ٟاٌمبطّ ٟعٍـ 3
192. 
 .79وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي ـ 4
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(2)تام+ئارەزوو=تاهەزرۆ
(1)ئەهیر+زادە=هیرزا

+ًووسیي=ڕێٌووشڕێگَ
+زهاى=ڕێسهاىێگَڕ

(3)=پاشاهپاد+شاُ
خورها+هێوژ=خورهژ

وەٚارە كرٚطــــــزىزكٔی ٚػــــــەیەن ٌە كٚٚ ٚػــــــەی    
ــب٘ۀگی ٌە ــه ٘بٚئ ــبرز، ثەِەرعێ ــبْ سی ــژە طــەرثەفۆ ی ٚ  ثێ
ٚ ٘ەركٚٚ  ٚاربیبٔـــلا ٘ەثێـــذ ٌە ٔێـــٛاْ ٚػـــە كاربػـــزاٚەوە

 (4) ٚػە یبْ سیبرز ٌە ٚػە ٌێ كاربػزاٚەوبْ.
 

ڕشتيپێٌجەم:دا
ٚ  ٚ ساراٚە ثە٘ـــۆی پێؼـــگز ٌێـــزەكا طـــبسوزكٔی ٚػـــە  

پبػــــگزەوبٔەٚە كەثێــــذ، چــــٛٔىە ثە٘ــــۆی ئەَ ڕێجــــبسەٚە 
كەرـــــٛأیٓ چۀـــــلیٓ ٚػـــــەی ٔٛێجـــــبٚ ثە٘ـــــۆی پێؼـــــگز ٚ 

                                                 

 .436طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػٕبٚ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ1
 .19یّی، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي وبِزاْ رەؽ ـ2
 .19٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ3
ِؾەِەك ٚەطّبْ، گیزٚگزـزەوبٔی ساراٚەكأبْ ٌە سِبٔی وٛركیلا،  ـ4

 .69، ي 2994٘ەٌٚێز، 
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ٚارــبی ٚػــە  ڵپبػــگزەوبْ طــبس ثىەیــٓ، وە ٚاربوەیــبْ ٌەگە
 (1)طەرەوییەوە عیبثێذ.

ە وەٚارە ٌە كاڕػــــزٕلا ثێــــژەیەن ٌە ثێژەیەوــــی كیــــىەٚ  
ە ٚ ژێــثكاثڕێژێــذ، ثەِەرعێــه ٘ەِــب٘ۀگی ٚ گٛٔغبٔیــبْ ٌە 

 ٚەوٛ: (2)ٚارب ٌە ٔێٛألا ٘ەثێذ،
(3)ڕاكرد،ُەڵكرد،كردەوە..

(4)ُەڵگرت،گرتەوە،داگرت..
(5)ئاسٌگەر،گیاًذار،دوكاًذار..

ئەَ عــۆرە ٚػــبٔە ٌە ٚػەطـــبسی وٛركیــلا ثە ٔـــبٚی    
ــــبٚكەثزێٓ، ثۆِــــبْ ٘ەیە چــــۆ ٔیەری ٚػــــەی )كاڕێــــژراٚ( ٔ

ــبسێىی  ــبْ ٌە ساراٚەطــبسیلا ثە ڕێج ــبْ ٚ ٔبٚەوەی ٌەكایىجٛٚٔی
ساراٚەكأــبْ كاثٕێــیٓ ٚ وەڵــه ٌەَ ڕێجــبسەٚە ٚەرثگــزیٓ ثــۆ 

 ( 6)طبسوزكٔی ساراٚەی ٔٛێجبٚی وٛركی.
 

                                                 

 .436طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػٕبٚ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ1
 .59ِؾەِەك ٚەطّبْ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ2
 .436ٕبٚ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػ ـ3
 .436٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ4
 .71وبًِ ثـیز، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ5
 .71٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ6
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شەشەم:ڕێثازیوەرگێڕاى
گزٔگززیٓ ڕێجـبسی طـبسوزكْ ٚ ٘ـبرٕە ئـبرای ٚػـەیە،    

ـــزەٚە ٚەر ـــڕكرێزە ثە٘ـــۆیەٚە ٚػـــەیەن ٌە سِـــبٔێىی ر كەگێ
 (1)طەر سِبٔێىی رز.

ـــذ،     ـــبٔێىەٚە ثێ ـــی ٚػـــە ٚ ساراٚە ٌە٘ەر سِ ٚەرگێڕأ
ــــڕكراٚەوەیە ٚ ٌە  ــــی ساراٚە ٚەرگێ ــــب ٚەرگێڕأ ــــبی رۀی ٚار
ــــڕأیغ طــــێ عــــۆری  ــــبٚاسە، ٚەرگێ ــــڕاْ عی )كەق( ٚەرگێ
ــــی ثە  ــــی ٚػــــە ثە ٚػــــە، ٚەرگێڕأ طــــەرەوییە، ٚەرگێڕأ

 (2)ە.فــــٛرپە ٚ طزٚػــــەٚ كەطــــزىبرییەٚە، ٚەرگێڕأــــی ثە
ـــــۆ  ـــــبٔی ث ـــــلا))گٛاسرٕەٚەی ساراٚەی ثی وەٚارە ٌە ٚەرگێڕأ
ــڕ ٌە  ــژەوەی، ٚەرگێ ــبوەی ٔەن ثە ثێ ــٛركی ثە ٚار ــبٔی و سِ
ـــژەی ثەرأـــجەر ئەٚ چەِـــه ٚ  ـــبٔی وٛركیـــلا ثەكٚای ثێ سِ
ٚاربیەكا كەگەیٕێذ، وە ٘ەِبْ ٚاربی ساراٚە ثیـبٔییەوە ثـلاد 
یــبْ وــٛركی چــی ٔبٚٔبٔێــه ٌەَ چەِــه ٚ ٚػــە كۀێــذ، وە 

ــلۆسێزەٚە س ــزاٚە، كٚای ئەٚەی كەی ــۆ كأ ــبٔییەوەی ث اراٚە ثی
چەِىە ثیـبٔییەوەی ٌە  ڵثە پٍەی گٛٔغبْ ٚ ٔەگٛٔغبٔی ٌەگە

 (3)٘ەِٛٚ الیۀێىەٚە كەوۆڵێزەٚە ئیٕغب ثەوبری كێٕێذ((.

                                                 

 .437طەالَ ٔبٚفۆع ٚ ٔەریّبْ فۆػٕبٚ، ي  ـ1
 .49عەِبي عەثلٚي، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ2
 .61ـ  69ِؾەِەك ٚەطّبْ، ٘ەِبْ طەرچبٚە، ي  ـ3
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ــۆیە     ــلا سۆر گــزٔگە، ث ــبی ئەِڕۆوەِبٔ ــڕاْ ٌە كٔی ٚەرگێ
ەرگیـش پێٛیظزە ٌە ٚەرگێڕأی ساراٚەوبٔلا سۆر ٚریـبثیٓ ٚ ٘

ٌە ٚەرگێڕأــی ٚػــە ثە ٚػــە ٔشیــه ٔەثیــٕەٚە، ثەرــبیجەری ٌە 
 وزێجەوبٔی پزۆگزاِی فٛێٕلٔلا.

ــۆی     ــزە ٘ ــڕاْ كەثێ ــذ، وە ٚەرگێ ــێ ئەٚەع ثگٛرزێ كەث
ـــب ـــلوزكٔی سِـــبْ ٚ، پ ـــۆ  ڵكەٚڵەِۀ ـــذ، ث ثە ِـــزۆجەٚە كۀێ

ئەٚەی ثەكٚای ٚػـــە ٚ ساراٚەی ٔـــٛێ ٚ ثۆچـــٛٚٔی ٔٛێـــلا 
 (1)ثگەڕێذ.

 (2)ثەگؼزی وزكْرعّیُ : گؼزبٔلْ، 
 (3)جبتٔزبیٓ : ڕۆژی فۆػەٚیظزی

 
 
 
 
 
 

                                                 

كەثیبری والطیىی ٚ ٔٛێقٛاسی وٛركی، وەِبي ِەعزٚؾ)ك(، ئە ـ1
 .122، ي 2993چبپی یەوەَ، طٍێّبٔی 

 .49عەِبي عەثلٚي، طەرچبٚەی پێؼٛٚ، ي ـ2

 .221، طەرچبٚەی پێؼٛٚ، ي ثلٌٚاڵٗ عڕۆژاْ ٔٛری  ـ3
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كارُاتوویَتهتەشیدووەم:چهاككردًەوەیُەڵەیُەًهذووشهەی

زهاًیكوردی
 
ــــڕەی پؼــــزی ٔەرەٚە   ــــجەد سِــــبْ ثڕث ــــبررزیٓ  ٚ٘ەڵ كی

ٔبطــٕبِەیەری ٌە ٔێــٛ ِیٍٍەرــبٔی كیىەكا...سِــبْ ػــبكەِبری 
ٔی ِـــیٍٍەرە، ٘ەطـــزی یەوجـــٛٚٔی ٔێـــٛ ئۀـــلاِب ٚ٘بٚطـــۆسی 

ــبْ  ــێ وی ــی ث ــۆ ِیٍٍەرێى ــبیجەری ث ــزاٚی ٚەن  ٚثەر ٌەد ٌەرى
كٚٚرفظزٕەٚەیەری  ٚوٛرك وە ػٛٚرەی طەفزی پبراطزٓ 

رـبڵی  ، ثەكرێژایی ِێـژٚٚ پـڕە ٌەٌٚە رٛأەٚە ٚ ٌۀێٛچْٛٚ 
طــــــٛێزییەوەی، وە رزاژیــــــلیبٔبِەیەوی رەٚاٚە، سِــــــبٔی  ٚ

ثـْٛٚ  لبیُ ٌەعیبری ئبت ػـەوبٚەرەٚە ٚ ٚوٛركی ِەؽىەَ 
ڕەطۀبیەری گەٌی وٛركی ثۆ ٘ەِٛٚ الیەن طـەٌّبٔلٚٚە  ٚ

ٚ، ٘ەِــــــٛٚ ٘ەٚڵێىــــــی ٔــــــبؽەسأی ٔەرەٚەوەِــــــبٔی ٌەِەڕ 
 رٛألٔەٚە ٚ ؽبػبٌێىزكٔی، وزكۆرە ثڵمی طەر ئبٚ.

ٌەٚ طۆٔگەیەٚە، ٌەطەر ٘ەِِٛٚبٔە ٘ەٚڵی ػێٍگیزأە ثۆ 
، ٌەٚ ثـــــٛاركا چـــــی ٌە ٚپزەٚوزكٔـــــی ثـــــلەیٓ  ٚپبراطـــــزٓ 

 ٚ، ئەٚ ئەروە ٔەرەٚایەرـی ٚكرێؽـی ٔەوەیـٓ كەطزّبْ ثێذ، 
اپەڕێٕـیٓ، چـٛٔىە ڕٚ كڵظـۆسأەرز  ِێژٚٚییە ٘ەرچی چبوزز

ـــــٛٚٔی وـــــٛركی وٛركطـــــزبٔی  سِبٔەوەِـــــبْ ٘ێّـــــبی یەوج
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، كەیظەٌّێٕێ طٕٛٚرەوبٔی ٔیؼزیّبٔەوەِبْ ٚٔیؼزیّبٔیەری 
ٌەٚ ثـــٛارەكا ٘بٚطـــۆسییەوی ثە٘ێـــش ٌۀێـــٛ  ٚكەطـــزىزكْ 

بڕاكەیەوی سۆر ثــبری ٔبٌەثــبری وٛركأــلا ثەكی كێٕێــذ وە رــ
 ٌەد ٌەرجٛٚٔی رێٙەڵلێٕێزەٚە.

كیـــبرە ئەٚ وـــبرە ٌە طـــەركەِی ئێظـــزبِبٔلا ٌە ٘ەِـــٛٚ 
وبرێىی كێىە پێٛیظزززە، چٛٔىە چۀلە٘ب ٚػە ٚ كەرثڕیٕـی 

سِــــبْ ٔەسأەٚە،  ٚسِبٔەوەِــــبْ ثە٘ــــۆی فەڵىــــی ٔبػــــیی 
ثــێ طــەرە ٚ ثەرەیییەوــی سۆریــبْ پێــٛە  ٚگەٌێــه ػــێٛاْٚ 

 ٚثـــــڕٚاد سِـــــبٔەوە رەٚاٚ كەػـــــٛێٕٓ  وـــــبر ٚا ،ٚكیـــــبرە 
ٚ  ٔـــبؽەس ٚ ٌەپەٌٛپـــۆی كەفەْ، چـــٛٔىە ثە ٚػـــەی ٔـــبلٛت

ٚ رەعجیـزی ٔـبوٛركأە ئـبفٕشاٚەوە ٌەگەڵ ئبفــبٚرٕی  ٔبٌەثـبر
وٛركأە ٚ طـەٌیمەی  ٚ٘ەطزی سگّبن  ٚرەٚاْ  ٚ ڕەطەْ

 فەڵه ٔبیۀەٚە...
گزٔگزــــــــــــزیٓ ئەٚ ٘ەڵە ٚ ٘ەڵەگٛٚرٕــــــــــــبٔەی ئەٚڕۆ ٌە 

وٛركیــلا ٚەثەرچــبٚ كەوەْٚ، كەوــزێ ثەَ عــۆرە ٔٛٚطــیٕی 
 ێشیبْ ثىەیٓ:ڕ

 
تواریتەكارُێٌاًیوشەدایەكەم:لە

ٌەِێژە ڕەٚرێه ٌە ٔێٛ ٔٛٚطـیٕی وٛركیـلا ٘ەیە ثە ٔیـبسە 
٘ەرچــی ٚػــەی ثێگــبٔەیە ثــژار ثىــبد،  سِــبٔی وــٛركی ٌە
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كیــــبرە ئەٚ وــــبرە ثۀیــــبسی چــــبوی فشِەرىزكٔــــی سِــــبٔی 
ؽـك   خەتَ ٚەن گـٛرزاٚە:" وٍّـػیزیٕی وٛركیی كەوزێذ، ث

 سً" لظەیەوی ٘ەلە ٚ ٔب٘ەلی ٌێ كەوەٚێزەٚە" طیزاك ثٙب ثب
سیــبْ ٌە سِــبٔی وــٛركیی كەكاد، چــٛٔىە ٌەطــەرێىەٚە ئەٚ 

گەػـــەوزكٔی  ٚوـــبرە پـــێچەٚأەی ئبراطـــزەی پەرەطـــزبٔلْ 
ـــبٔە  ـــٛركیی،  ٚسِ ـــٛ و ـــبرٛٚٔەرە ٔێ ـــبٔەی ٘ ئەٚ ٚػـــە ثێگبٔ

ـــٛ ٚ ـــٛاٚٔەرەٚە، ٚەو ـــبْ ٚا ر ـــێ سۆرثەی ـــبْ ٌ ػـــەی وٛركیی
ٚ ٘ەِـــٛٚ وـــٛرك رێیـــبْ كەگـــبد، ٌەالیەوـــی  ثەطـــەر٘برٛٚە

كیىەػــــەٚە ٘ەر سِبٔێــــه وــــبرٌێىىزكٔی كەگەڵ سِبٔــــبٔی 
الٚاسیـی  ٚثەرەٚ وـشی  ٚكیىەكا ٔە٘ێٍزێذ، ٚػـه ٘ەڵـلێذ 

ٓ ٠ػــــبوە سِــــبٔێىی ٚەوــــٛ ئیٕگٍیشیــــی چۀــــلبكەچێذ...رەِ
(ی ٌە سِبٔی عەرەثی algebra) ٚ (Cottonٚػەی ٚەن)

كٚٚەِـیغ  ٚ ٓ(طـوە یەوەَ ٌە )ل -ثـۆ ّٔـٛٚٔە -زرٛٚەٚەرگ
 ) اٌغجز( ٚەرگیزاٚە.

ــبٔی ثەرس ــبٔە،  سِ ــڕە ٌە ٚػــەی ثێگ ــبراٚی ـبرطــی پ ٚ پ
ثەرــبیجەری عەرەثــی، ثەتَ سِــبٔێىی طــەرثەفۆیە ٚ فــبٚۀی 
ربیجەرّۀــــلی فــــۆیەری، ئەٚ ٚػــــبٔەع وە ٚەریگزرــــْٛٚ 

ـــــلٚٚٔی،  ٌٚەگەڵ ـۆٔەریـــــه  ـــــلا گٛٔغبٔ ـــــلی فۆی ربیجەرّۀ
ٚفظبرەوبٔیبٔی ٚەرگزرٛٚە ٚ ِەعٕـب ڕٚۀلێىیؼیبْ رۀٙب ٘

 ۆوی ٔٛێی كاٚٔەری، ثۆ ّٔٛٚٔە:رٚ ٔێٛە
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ٚػـەی" عـبِعە"ی عەرەثیــی ٚەرگزرـٛٚە وە ثە ِەعٕــبی" 
ــێ ثەفؼــیٛە ــبسەی پ ــبیەوی ر ــذ، ثەتَ ِەعٕ ــۆ" كێ وە"  ،سأى

وۆِەڵ"ە، ٘ەرٚا ٚػـەی " اطـزؽبي"ی عەرەثـی وە چـبٚگێىە 
رلبڵىزكْ" كەگەیۀێــذ، ٚەری "طــە ٚ ٌەطــەر وێؼــی" اـعــبي"

 ٚ ثۆ كاگیزوزكْ" اطزعّبر" ثەوبركێٕێ. گزرٛٚە
ٚ ڕەطـۀە ٚ، ئەگەر  ع سِبٔێىی پزەٚ -٘ەڵجەد وٛركیی

پەرەطزبٔلٔی  ٚ ٌێی گەڕێٓ ٘ۀگبٚی طزٚػزی گەػەوزكْ
ــی  ــٛ ـبرطــی ٚػــەی عەرەث ــغ ٚەو ــلێٕێ، ئەٚی ــبٔی ٘ەڵ سِ

 ٚ ِەعٕــبی رــبسەی كاٚرــێ، ٚەوــٛ: )لەٚي( وە ٚەرگزرــٛٚە
ــیە ٚ "لظــە ــذ،  چــبٚگێىی سِــبٔی عەرەثی ٚ گــٛرٓ" كەگەیۀێ

ثەڵــــــــــێٓ"  ٚ ثەتَ ٌە وٛركیــــــــــلا ِەعٕــــــــــبی" پەیّــــــــــبْ
٘ەِـــٛٚ پێٛكأگێـــه ثە  كەگەیۀێذ...كیـــبرە ئەٚ ٚػـــبٔە ثە

ــلا" ٚەوــٛ  ٚوــٛركی ؽیظــبثٓ  ــبْ ٌە سِبٔەوەِبٔ ثەوبر٘ێٕبٔی
ــێ  ٚ گەسۆ ٚ ِــبسٚٚ ؽەتڵە" ــبثێ طــڵیبْ ٌ ثە٘ــیس عۆرێــه ٔ

 ثىەیٓ.
ثێزــٛ ٚػــەی ثێگبٔەوــبٔی ٔێــٛ سِــبٔی وــٛركی  عــب ئەگەر

كا  ٖٖٚ پــۆٌیٓ ثىەیــٓ، كەرــٛأیٓ ثەطــەر ئەَ ثەػــبٔەی فــٛار
 كاثەػیبْ وەیٓ:

ـــــٛ  -ٚەوـــــٛ گٛرّـــــبْ -ئەٚأەی-1 ـــــژە ٘ـــــبرٛٚٔە ٔێ ٌەِێ
رەٚاٚ رێیلا رٛأەرەٚە ٚ ٘ەِـٛٚ وـٛرك رێیـبْ  ٚسِبٔەوەِبْ 
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كەگــبد، كیـــبرە ئەٚأە ثە وــٛركی ٌەلەڵەَ كەكرێـــٓ، ٚەوـــٛ 
بٔی: ػـــــیعز، ػـــــبعیز، سەوـــــبد، طـــــەرـززە، ؽەط، ٚػـــــەو

 عەرەـە، طەعبد، ثەؽز، لیبِەد...٘زل.
ـــبْ ػـــزێىی سۆر ڕەٚا ـــۆرە ٚػـــبٔە ثەوبر٘ێٕبٔی ٚ  ئەٚ ع
ٓ، یئبطبییە ٚ پێٛیظذ ٔبوبد ٚػەی كاربػزاٚایبْ ٌەعێـلأێ

٘ــۆٔزاٚە" ٌە  ّٚٔــٛٚٔە ػــزێىی ثەعــێ ٔیــیە،" ٘ەڵجەطــذ  ثــۆ
ٚ  ٕی " ػــــبعیز"" ٘ەطــــزیبر" ٌە ػــــٛێ ٚ ػــــٛێٕی " ػــــیعز"

"وبرژِێز" ٌەعیبری"طەعبد" ثەوبرثێٕیٓ، چـٛٔىە " ٘ەڵجەطـذ 
ــــبی "  ٚ ــــلا ثە ِەعٕ ــــبٔی وٛركی ــــی سِ ــــۆٔزاٚە" ٌە ثٕەڕەر ٘

ــبْ" ــلا  ٚ ثٛفز ــذ، ئێظــزبع ٌە الكێ " ػــزی ٘ەڵجەطــززاٚ" كێ
لظـەی ٘ەڵجەطـززاٚ كەڵـێٓ: ٘ەِـٛٚی  ٚكەرثبرەی ثٛفزـبْ 

ــبٔە..." ٘ەطــزیبر" ٚ٘ەڵجەطــذ  ٔەن  -یغكرۆیە، ٚارــب: ثٛفز
٘ەِــٛٚ وەطــێه كەگــزێزەٚە، چــٛٔىە ٘ەِــٛٚ  -٘ەر ػــبعیز

وەص، وەَ رب سۆر، ٘ەطزی ٘ەر ٘ەیە ٚ ٌە ثەرأجەر كیبركە 
ػزبٔلا" ٘ەطزیبر"ە...٘ەرچی ٚػەی" طەعبد"یؼـە، ثـب ٌە  ٚ

ثٕچیٕەػـــلا عەرەثـــی ثێـــذ، گـــۆڕأی ثەطـــەركا٘برٛٚە ٌە " 
ـــزاٚەرە" طـــەعبد"  ـــۆ ٚ طـــەعبد"ەٚە و ـــبرژِێز" ئەگەر ث " و

ـــبسی" طـــەعبد"یغ عی ـــبٚەی ڕٙ ـــۆ ِ ـــبوزێ ث ـــذ، ٔ اطـــذ ثێ
ّٔــٛٚٔە ثڵێــیٓ: وــبرژِێز  ثــۆ ٚػەطــذ كەلــیمەوە ثەوبرثێــذ 

كٚٚ...، چٛٔىە " وبرژِێز" ٚەوٛ " گەرِی پێٛ" ...٘زل ٔـبٚی 
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" كەلـیمەیە ثـۆ فـۆی 69ثىەر" اطُ ـبعـً"ە ٚ طـەعبرێه وە "
وــبرە، ٔەن" وبرژِێز"...ثێگِٛــبْ ثــۆ ٘ەر یەوێــه ٌەٚ ٚػــبٔە 

ػــەیەوی وــٛركی ڕەطــۀّبْ ٘ەثێــذ، ػــزێىی سۆر ئەگەر ٚ
ثەعێــیە ثەوــبری ثێٕــیٓ، ثەتَ ٔەچــیٓ ٚػــەی كاربػــزاٚی 

كأێـــــیٓ، ٚەوـــــٛ ئێظـــــزب ثیىەیـــــٕە  یعێـــــ ٔبػـــــیبٔەیبْ ٌە
ػٛێٕی سِبٔی ٛێڕ ٚ ٘ەرچی پێٛأە)لیبص( ٚ پبػبگەركأیی

 ٚ كۆػبٚ رێىەڵىەیٓ" ! " كۆٚوٛركییە ثیؼێٛێٕیٓ 
ەرگزرـــٛٚە، ٚارـــب: ثە ئەٚ ٚػـــبٔەی ِەعٕـــبی ٔٛێیـــبْ ٚ-2
ٚفظـــبر ثێگـــبٔە ٚ ثۀێـــٛەرۆن وـــٛركیٓ، ٚەوـــٛ: لەٚي، ڕٚ

لەرـــڵ، ؽــــٛرِەد، ِظــــىێٓ، عبطــــێ، عەعبیــــت، ِەعــــزەڵ، 
ـــــزك ئەٚە ٔیؼـــــبٔەی  ـــــٛ پێؼـــــزز ثبطـــــّبْ و رەعٍیك...ٚەو

ٌە سِبٔی ـبرطـیلا  ٚطەرثەفۆیی سِبٔەوەِبٔە  ٚسیٕلٚٚیی 
ػزی ٚا یەوغبر سۆرە، ٌەثەرئەٚە كەثێ ئـێّەع ئەٚ ٚػـبٔە 

ثـــێ پەرٚا ثەوبریـــبْ  ٚڵىی ؽەتڵـــی فۆِـــبْ ثـــشأیٓ ٛثە ِـــ
ثێٕــیٓ، ٔەفبطــّە وە ٚػــەی عێگــزی ئەٚأّــبْ ٚەكەطــذ 

 ۀگە ٘ۀلێه وەص ٚای ثە ثیزكاثێذ ثۆ ّٔـٛٚٔەڕٔەوەٚرٓ، 
ٚفظـبر ٚ ٔێـٛەرۆوەٚە ڕٚ لەرً" عەرەثییەوی ڕٚٚرە ٚ ثە "

ــبْ، ثەتَ ٚا ــبرۆٔە ٔێــٛ سِبٔەوەِ  ٔیــیە، چــٛٔىە" لەرــڵ" ٌە ٘
ــێ ثەػــێٛەیەوی ڕە٘ــب، ثەتَ " عەرەث ــلا "وٛػــزٓ" كەگەیۀ ی

 ٔب٘ەق ثەوبركێذ.... وٛركیلا رۀٙب ثۆ وٛػزٕی ثە لەرً" ٌە
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ؽەراِجـــــْٛٚ"  ٚعەرەثیــــلا " لەكەؼە  "ؽــــٛرِەد"یغ ٌە
ــــێ، ثەتَ ٌە وٛركیــــلا "   ێشگــــزرٓ"، "ِظــــىیٓ" ثەڕكەگەیۀ

ـــی" ٘ەژاری ٔەكار"ە، ثەتَ ثە  ٚ وـــٛركی ثـــێ سیـــبْ عەرەث
ـــٛەی، " عب ـــبی "  عەرەثی"عبؿـــی"یە طـــێ" وە ثەثێ ٚ ٘بٚٚار

وٛركیلا ِەعٕبی "طـەفذ" كەگەیۀێـذ  یبفی"ی وٛركییە، ٌە
وٛركیــــلا ٚػــــەیەوی كیىەػــــّبْ ٘ەیە وە ِەعٕــــبی"  ، ٌەٚ

ـــــــبفی"یە ـــــــزاٚە ٚ ٌە ی ـــــــی ٚەرگی ـــــــجەد ٘ەر  -عەرەثی ٘ەڵ
ِەعٕبی ربسەی ٚەرگزرٛٚە  ٚ ٔێٛەرۆن ٚ -ٚٚفظبرەوەیڕ

(ە ءٚەرگیــزاٚە وە )اػــمیبوە " ئەػــمیب"یەوی ٌە وۆی"ػــمی" 
ٚ، "ػــــــمی" ٌە عەرەثیــــــلا كژی " طــــــعیل"ە ٚ" ثەكثەفــــــذ" 
كەگەیۀێــــذ، ثەتَ ئەٚەرــــب وــــٛركییەوە ٔەن ٘ەر ِەعٕــــبی 

ـــۆڕاٚە، ٌە  ـــۆیەوەی ٚەرگزرـــٛٚە، ٔەن ڕگ ٚٚفظبریؼـــلا و
رــبن..٘ەڵجەد ٚػــەی "عەعبیــت"یغ ٘ەر ٚایە ٚ ثەػــێٛەی 
ی وــــۆ ٚەرگیــــزاٚە، ثەتَ ٌە وٛركیــــلا ٘ەر ِەعٕــــبی رــــبو

ــــــزەي"یغ وە ٌە " ِع ــــــ٘ەیە،....."ِەع ــــــزاٚە، ٌە ط ً" ٚەرگی
ٌەوـــبرفزاٚ" كەگەیۀێـــذ، ثەتَ  ٚ عەرەثیـــلا " پەوىەٚرـــٛٚ

كٚافظــزٓ"ە ٚەوــٛ كەڵــێٓ: چیــلی  ٚ اگــزرٓڕوــٛركییەوەی "
ــــیە ٚ ٌە چــــبٚگی  ــــغ عەرەثی ــــك" ی ِەعــــزەڵُ ِەوە، " رەعٍی

عەرەثــی  وــزكاری" عٍــك"ی عەرەثــی ٚەرگیــزاە ٚ، " عٍــك" ثە
 -كٚا ٚ طـــەرٔغی ٌەطـــەر كەرثـــڕی، ثەَ عـــۆرە ٚارـــب: ٌێـــی
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طـــەرٔظ  ٚ ِبٔـــبی چـــبٚگە ٌە عەرەثیـــیەوە كەثێـــزە" ٌێـــلٚاْ
 رـٛأظ ٚ وـٛركی ِەعٕـبی" پٍـالر ٌەطەر كەرثڕیٓ"، ثەتَ ثە

ــبٔە ٚ ــیٓ وە  ر ــزەكا ثڵێ ــی فــۆیەری ٌێ ٚ رەػــەر"ی ٘ەیە، عێ
ـــبوەی ٌە ٚیؼـــە عەرەثـــیەوەی ڕثە٘ـــۆی   ثێئبگـــبیی ٌە ِەعٕ

٘ەڵە  ەڵێـــــه عـــــبر ٌە وٛركیـــــلا ثەسِـــــبٔی عەرەثیـــــلا، "گ
ثەوــبركە٘ێٕزێٓ، چــٛٔىە پێیــبْ ٚایە ٚػــەوە ٌە عەرەثیؼــلا 

ــٛأظ رەػــەر"ە، ثــۆیە ٚەن چــۆْ ٌەثــٓ ٘ۀــلێه  ٚ ٘ەر " ر
ٚێٕەی وبریىبرێزیلا ثە عەرەثـی كۀٛٚطـزێ" ثـلْٚ رعٍیـك"، 

كەیــــىۀە " ثێزــــٛأظ"!  ٚثە وــــٛركیغ ثە٘ەڵە ٚەریــــلەگێڕْ 
ٕٛٚطــٓ" ثــێ ٌێــلٚاْ"، " ثــێ ثێگِٛــبْ ٌەعیــبری ئەٚە كەثــێ ث
ۆیؼـزٓ"...ثەتَ كیـبرە ئەٚ ڕطەرٔظ كەرثـڕیٓ"،" ثـێ ٌەطـەر 

ٔٛٚطەرأە ئبگبیـبْ ٌەٚ عـۆرە ٚػـبٔە ٔیـیە وە وـٛرك رۀٙـب 
ِەعٕبی طەرثەفۆیی پـێ  ٚٚٚفظبرەوبٔیبٔی ٚەرگزرْٛٚ ڕ

 ثەفؼیْٛ.
ٔٛٚطیٕی وٛركیـلا  ئەٚ ٘ەِٛٚ ٚػە سۆرەی ئێظزب ٌە -3

ـــبركێٓ ـــبیجەری ٌە  -ثەو ـــلا ػـــیعزثەر ـــجەد ئەٚ  -ٚ ئەكەث ٘ەڵ
ثەوبر٘ێٕبٔیــبْ ٘ــیس  -چ عەرەثــی ثــٓ، چ ڕۆژئــبٚایی -ٚػــبٔە

 ٚپبطــبٚێىی ٔیــیە، چــٛٔىە ٌۀێــٛ سِبٔەوەِبٔــلا ٘ــیس ڕەگ 
لظەوزكٔلا ثەوبریبْ ٔـب٘ێٕی  ٚ وٛركی ٌە یؼەیەویبْ ٔییەڕ
٘یچـــی كی،  ٚ رۀٙــب ِــبیەی ػــێٛألٔی سِــبٔی وــٛركیٓ ٚ
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ثۆ ّٔٛٚٔە ئەٚأە كەژِێزیٓ: كیبرە ئەٚ ٚػبٔە سۆرْ، ثەتَ 
ؽــــٛسْ، یەئــــض، عِٛــــك، ـەععــــبي، ـٛلــــلاْ، ِــــٛراٚەؽە، 

عەرەثیــلا ٚ، كیفــبوزۆ، كۆویۆِێٕــذ،  ِٛٔــبٚەثە، طــەرە....ٌە
پزۆطـــــێض، پزأظـــــی،، كیظـــــپٍیٓ، ِیىـــــبٔیشَ، ِـــــۆكێزْ 
"ِۆكرێٓ!"...ٌە سِبٔە ڕۆژئبٚاییەوبٔـلا....ٌە سِـبٔی فۆِبٔـلا، 

وــٛركی فۆِبڵیّــبْ ٌەعیــبری سۆرثەی ئەٚ ٚػــبٔە، ٚػــەی 
یــــش ئەَ ٚػــــە ڕ٘ەیە، ثــــۆ ّٔــــٛٚٔە ثــــۆ عەرەثیەوــــبْ ثە 

وٛركیبٔەِـــــــبْ ٘ەیە، فەَ)فەـەد، ِەراق(، ٔبئِٛێـــــــلیی، 
 اٚ(، ٚٔىزكْ)ٔەثــــــــْٛٚ(،ڕلــــــــٛٚتیی، چبالن)٘ەڵظــــــــٛٚ

ـــــــــــــــــــــــجەسكاثەس، ـــــــــــــــــــــــۆرە ٘ەڵ ـــــــــــــــــــــــۆرەوزكْ، ٔ ٔ 
ێش(.....ٌە ػٛێٕی ٚػـە ڕۆژئبٚاییەوـبٔیغ، ئەگەر ٚػـەی ڕ)

ئەٚە سۆرثەیــبْ ٘ەیە، ثــۆ  وــٛركیی ثــۆ ٘ەِــٛأیغ ٔەثێــذ،
اطــذ ڕئەٚأەی وە ٔیؼـە، كەوـزێ ثە ثەوبر٘ێٕــبٔی پێـٛأەی 

ـــــــبڵی ٚ  ٚەچـــــــبٚوزكٔی فەطـــــــڵەد ڕ ٚ كرٚطـــــــزی فۆِ
ــۆ  ــبْ ث ــٛركیی، ٚػــەی وٛركیی ــبٔی و ــلییەوبٔی سِ ربیجەرّۀ

 -٘ەرچۆٔێـه ثێـذ-كاثزبػزێٓ، عب ئەگەر ثەوبر٘ێٕبٔی ئەٚأە
ـــــبٔی ئەٚأەی ٚػـــــەڕ ـــــزٓ ئەٚە ثەوبر٘ێٕ ـــــێ ثچێ ـــــی ر ی ێ

٘ەْ، ػـــزێىی گٛٔغـــبٚ ٔیـــیە، ثـــۆ  ثەرأـــجەركا فۆِبڵییـــبْ ٌە
وە عێگیــز  ،ّٔــٛٚٔە: ثــۆ " كۆویِٛێٕــذ" "ثەڵگۀبِە"ِــبْ ٘ەیە

ثـــــــۆ  ٚ"ٔـــــــٛێ" ٚ  ٚ، ثـــــــۆ "ِـــــــۆكێزْ" " رـــــــبسە"  ثـــــــٛٚە
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ــــلێه ٚػــــەی ێپزۆطــــ ــــجەد ٘ۀ ض"وزكەٚە"ِبْ ٘ەیە...٘ەڵ
 ٚـبرطـــــــــیغ ٘ەْ، وە ٚەوـــــــــٛ ئەٚ ٚػـــــــــە عەرەثـــــــــی 

ٔٛٚطیٕی وٛركیلا طەپبٔلٚٚە  ڕۆژئبٚایییبٔە، فۆیبْ ثەطەر
ٚ ٚػـــــەی وـــــٛركی ڕەطۀیؼـــــّبْ ٘ەْ ٌەعیـــــبری ئەٚاْ 

وە ٌە وٛركیــلا" ثەتَ"ە ، ثەوبریــبْ ثێٕــیٓ، ثــۆ ّٔــٛٚٔە"ٚەٌی"
ٚ، " ئەـظٛٚص" وە ثە وٛركی كەثێزە"ؽەیؿ"، " ثەكافەٚە"، 
" كافەوەَ"، " ِقبثٓ"....٘ەڵجەد ئەٚ عۆرە ٚػـبٔە رۀٙـب ٌە 

ـــبركە٘ێٕزێٓ  ـــبْ  ٚٔٛٚطـــیٕلا ثەو ـــبٔزٛأیٛە فۆی ٘ێؼـــزب ٔەی
، ٌە لظــەوزكٔلا ٘ەر ٚػــە ٚثقــشێٕٕە ٔێــٛ ئبفــبٚرٕی فەڵــه 
 وٛركییەوبْ ثەوبركە٘ێٕزێٓ.

 وٛریــــــلا ٚػــــــەی ڕەطــــــۀیبْ ٌە ئەٚ ٚػــــــبٔەی ٌە -4
ــــــلە كٚٚر ــــــجەركا ٘ەْ، ثەتَ ٌە گٛٔ ــــــلا  ثەرأ ٚ الچەپەوبٔ

ــبْ  ٚ ٔەثێــذ، رەٚاٚ ـەراِۆػــىزاْٚ ٚػــە ثێگبٔەوــبْ ئەٚأی
ثەطـــەریبٔلا ساڵجـــْٛٚ، ٌەٚ ٚػـــبٔە كەرـــٛأیٓ  ٚ ْٛكاپۆػـــی

" ٚ  " ػــەرزٌٛعەرەة"ٚ"فەص"  ٚ " فەیــبر"ٚٔــبٚی "لــۆریی" 
ــجەق ــیٓ، وە ٌە -ِەر ــجەؿ" ثێٕ ــبْ  ِەر ػــبرەوبٔلا وٛركییەوبٔی

ــــــزاْٚ  ــــــلە  ٚ٘ەر ٌەثیزو ــــــبركێٓ، ٘ەرچۀ ٘ەر ئەٚأە ثەو
یـــــــش ڕثە  ٚوـــــــٛركی ٘ەْ  ٘ەِٛٚیبّٔـــــــبْ یەن ثەیەن ثە

"  " ٘برٚێ، ئبرٚێ، ئـبرٚ، فەیـبر"، لۆریی"، -ئەِبٔەْ"چبكاْ
 -اٌعــزة"، " ٔبٔــلێٓ نػــ -فەص"،"یەوــبٚی عبرەثــبْ -وــب٘ٛٚ
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أەٚە، ثبٔگٙێؼـزٓ"یغ ڕ" ٌێگێـٚ" ٔٛێژی فەٚرٕبْ"ٚ ِەرجەؿ" 
ـــٛ ئەٚ پەٌە ٚػـــەكاْ " ٚ ٚػـــەوبٔی" طـــٛفزە"  ٚ ٘ەر ٌۀێ

" كەعٛەد"ی عەرەثـی فەریـىە ٘ەطـذ ٚ  " عیؼب" ٚ ِؽزة"
رە ٘ۀلێه ٚػەی ـبرطیغ ئەٚ فۆطزیبْ ٌێ ثجڕێذ، كیب ٚ

وبرەیبْ ثەطەر ٘ێٕلێه ٚػەی سِبٔەوەِـبْ ٘ێٕـبٚە، ٚەوـٛ 
 ٚٚكاِبْ"ی ٘ەر ٌەثیز ثزكۆرەٚە!ڕ" رٚكرثبیظی" وە" ٌە 

 
وشەیداتاشراوم:دووٍ
 ثێگِٛــبْ ٚػــەی كاربػــزاٚ، ئەگەر ثە ػــێٛەیەوی ٌەثــبر 
ٚ  ٌە كاربػیٕیلا پێٛأە ٚ كرٚطذ ثىزێذ ێثێ ع ٚێ ڕثە ٚ

 ەچبٚثىزێٓ، وـبرێىی سۆر پێٛیظـزەڕی سِبٔەوەِبْ فەطڵەر
ٚ سِـــبْ كەٚڵەِۀـــل كەوـــبد، ثەتَ ئەگەر ٘ەر وەص ٌەثەر 

گـــــٛێ ثە٘ـــــیس  ٚ فـــــۆیەٚە ٍِـــــی ٌەثەر ئەٚ وـــــبرە ثٕێـــــذ
ــزە  ــذ، كەثێ ــبٔی وــٛركی ٔەكرێ ــٛكأگێىی ڕەطــۀبیەری سِ پێ

 رۀٙب ػێٛألٔی سِبٔی ٌێ كەوەٚێزەٚە.... ٚپبػبگەركأی 
ٌە فەرٚار"ی ئەٚ ٚػــە كاربػــزاٚە  زێهؼــعــب ئێظــزب ثب"ِ
 یەن ثەیەن ٌێىیبْ كەیٕەٚە:ٚ  ٔبلٛتیبٔە ثلەیٓ

"پێٕـــــــــٛٚص"، ٌەعیـــــــــبری ٚػـــــــــەی" لەڵەَ"  -
لەڵەَ  ثەوبركێـــــذ، ثەتَ " پێٕـــــٛٚص" ِەعٕـــــبوەی ٌە

ـزاٚأززە، چٛٔىە ٘ەر ػزێىی پێـی ثٕٛطـزێذ، ٚەوـٛ 
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ٚ  رەثبػیز، ِبعیه، ـڵچەی فۆػٕٛٚطـی كەگـزێزەٚە
ەڵەَ ٘ەرــڵە كەثێــذ، طــەرەڕای ٌە عــٛؼشی ِەعٕــبی ل

ـــــبْ ٘ەیە وە ٘ەر " لەڵەَ"  ئەٚە ثە وـــــٛركی" فبِە"ِ
 كەگزێزەٚە.

" كەــــزەر" ٚ "پەررـــٛٚن" ٌەفـــۆڕا ثـــۆ " وزێـــت" ٚ  "پەڕاٚ"
كەـــزەرەٚە  ٚ ثەوــبركێٓ، وە ٘ــیس پێٛۀــلییەویبْ ثە وزێــت

ٌە  " كەـزەر"ەوە ثەوبرثێـذ چـبوززە وە ٚ ٚ ٘ەر "وزێت" ٔییە
 ٚ ٘ەِٛٚ وٛركێه ٌێیبْ ؽبڵی كەثێذ. ەٚٗ وٛركیلا رٛاٚٔەر

، ٚەوٛ: " سۆر ٚػە ثەػێٛەی ٘ەڵە ثەوبركێٓ -
ِبٔـــلٚٚٔۀبص"، "طـــەثبرەد" " ِەٌەٚأگە"....٘زـــل ثـــۆ 

 ّٔٛٚٔە:

فـۆڕاگز" ٚ  ِەعٕـبی" پؼـٛٚ كرێـژ " ِبٔلٚٚٔۀبص" وە ثە
ــبٔی ثەَ  ــذ، كاڕػــزٕەوەی ٘ەڵەیە، چــٛٔىە ثەوبر٘ێٕ ثەوبركێ

ئەٚ  ٚ ٚ ِەعٕـبیە ٔبثەفؼـێذٚ ئە ػێٛەیە، ػزێىی فەیبڵییە
ـــــلٚٚ ٔۀبطـــــێذ، ٔەن  ـــــبی ِبٔ وەطـــــە كەگـــــزێزەٚە وە ثبث

كٔیــــبكا وەص ٔیــــیە فەڵىــــی ِبٔــــلٚٚ  ِبٔــــلٚٚیەری، وە ٌە
 ٔۀبطێذ، ٌەثەر ئەٚە كەثێ" ِبٔلٚٚیی ٔۀبص" ثێذ.

" كەرثـــبرەی" ٚ  " طـــەثبرەد"یغ ثە ِەعٕـــبی" ٌەثـــبرەی"
ــــــبی  ــــــذ، وە ٘ەڵەیە، چــــــٛٔىە " طــــــەثبرەد ِەعٕ ثەوبركێ
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" طـــــەة"ی  ٌٚەثەر" كەگەیۀێـــــذ  ثە٘ـــــۆی= -ەطـــــەثەثی"ث
 پێیەٚە ِـبٚە وە ،پێؼەٚەی ٘ەر ثەػێىی ٚػەی" طەثەة"ە

ــــــــۆری وٛركیؼــــــــلا ٘ەر ثە ِەعٕــــــــبی" ٌەثەر"  ٚ ٌە ـۆٌىٍ
 ثەوبر٘برٛٚە، ٔەن " كەرثبرەی"!
چۆىدڵندێٌێتۆتەجێتێڵن؟سەتارەتتەتۆلەمشارەوێڵن

ــــۆ" ــــی ٚػــــەی " ِەٌەٚأگە"ػــــە، وە ث ِظــــجؼ"ی  ٘ەرچ
ـــعەرە ـــْٛٚ ،ی ثەوـــبركێث ـــبرەٚاٚییەوەی سەق ٚ ٘ەڵە ث ٔ ٚ 

ٚ ٚػــەوە كەثێــزە "  ئبػــىزایە، چــٛٔىە"گە" پبػــگزی ػــٛێٕە
ػـــٛێٕی ِەٌەٚأـــبْ" ٔەن" ػـــٛێٕی ِەٌە"، ٘ەڵـــجەد ثە٘ـــۆی 

ـــبلٛتٚ  ـــذ، ٚػـــەی ٔ ـــبر ٚ پبػـــگزەٚە كرٚطـــذ ثىزێ ٔبٌەث
 -كەوزێ ثە پێٛأەوزكٔی ٚػەی ٚەوٛ" عێٛار ٚ كەركەچێذ
"،" عــێ ػــزڵ"،"عێ گۀــُ"،" عــێ فێــٛەد" .....٘زــل، عــێٙەٚار

ــــــث ــــــێ ِەٌە" وە  ٚ  ٖٚزێزەگ ــــــب ڕ"ع ــــــه ِەعٕ اطــــــزەوە ڕێ
 كەثەفؼێذ.

 
ٌاویلكاوی"ی"تۆكەسیسێیەهیتاكجێسێیەم:تەكارُێٌاًی

ٕـــبٚە ٌىـــبٚە ثـــۆ وەطـــی كٚٚەِـــی رـــبوە، عێكیـــبرە ئەٚ  
ــزە،  ــبرجٛٚیەٚە ئێ ــۆ ٘ ــبساڕ، ر ــۆ ث ــٛٚیەٚە ث ــۆ چٛٚث ٚەوــٛ: ر

ــــبریگەری  ثەتَ ثە ــــز و  ساری ػــــێٖٛ٘ەڵە ثەَ ػــــێٛە ٌەژێ
 گەرِیبٔلا ثەوبركێذ: ٚ ٚٔبٚچەی ػبرەسٚ
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كەثـــێ ثگـــٛرزێ"  وە چـــَٛٚ ثەــــزەوە رٛاثـــٛٚیەٚە.....وە
 رٛاثۆٚە، رٛاثٛٚەٚە".

 
 

وتەكارُێٌاًیههاىيوشههەیشههێواًذًیچەًههذوچههوارەم:تێكههذاى
تەُەڵە
ٚەوــــٛ! وٛربٔــــلْ، كاوــــٛریٓ، ٌێپێچیــــٕەٚە، كاثڕأــــلْ،  
، ثەفێز٘ێٕــــبٔىزكْ، ڵ٘زكاروــــزكْ، ثەطــــزبیەٚە، ٔێٛەچــــژە

فۆكەرثــــــبسثْٛٚ، كڵقــــــٛاسراٚ، فەڵــــــه فۆػەٚیظــــــذ، 
 ێژەر، ٘ەٚێ......ڕثٕبؼەكا

ٔبٚچەیی، وە ڕاطزەوبٔیبْ ثە  ساری ػێٖٛثە وبریگەریی 
 ڕیش ثەَ عۆرەیە:

یٓ، ژە٘زاٚیـی وـزكْ، ڕوٛربْ، كاوٛربْ، ٌێپێچـبٔەٚە، كاثـ
ــــــبرٕیثەطــــــزی ــــــبرٓ، ، ىزكْەٚە، ٔیٛەچــــــڵ، ثەفێز٘ ثەفێز٘

ــــــــــــــــبسوزكْ، ــــــــــــــــبْ(، فۆكەرث ــــــــــــــــكڵ ثەفێز٘ێٕ  ٛاس،ق
ــــــــــــه(، ثٕــــــــــــبؼەكاتٌەثەرك ێژ، ڕْ)فۆػەٚیظــــــــــــزی فەڵ

ـــــبرەٚاٚیی ئەٚ ٚػـــــبٔە  ٘ەٚیە)ٔبطـــــٕبِە(...كیبرە ٘ەڵە ٚ ٔ
ــشاْ ْٚٚٚ ڕ ٚ  كیــبرە، ثــۆیە ٌێىــلأەٚەیبْ ثــۆ فــٛێٕەری ٌێ

 ٚ ثەطەٌیمە ثەعێ كێڵیٓ..... ٚرك
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ًگەیۆشههەیُەڵەلەسهههوويتەعثیهههریپێههٌجەم:ُهههاتٌیچەًههذ
وەرگێڕاًیقەرفییاىُەڵەوەتۆزهاًیكوردی

"طەرطبُِ كەوبد" وە ٌە ٚەرگێڕأی ٘ەڵەی  ثۆ ّٔٛٚٔە: 
ٚ  طـــــەیز وە ٘ـــــیس پێٛۀـــــلیی ثە -" یعغجـــــی"ی عەرەثـــــی
ٚ ِەعٕـــبی" ثەكڵـــّە"ی  یەٚە ٘ـــبرٛٚە -طەرطـــبِییەٚە ٔیـــیە

ــٛركیی كەگەیۀێذ....٘ۀلێىیؼــیبْ ٌە ــی و ــبٔی  ٚ عەرەث سِ
ـــــٛٚٔی  ٚىەٚە ٚەرٔەگیـــــزاْٚ، رۀٙـــــب ػـــــبرەسایی كیـــــ ٔەث

طەٌیمەی سِبٔەٚأی كرٚطـزی وـزكْٚٚ، ٚەوـٛ " پؼـىێٕەر" 
 -ٌەعیبری" پؼىٕەر" ثۆ ّٔٛٚٔە:

 -وە ٌە وٛركییـــلا ٘ەر ٔـــیٓ -ٓ رەعجیـــزی كیـــىەعیچۀـــل
ـبرطــــییەٚە، پەیــــلای  ٚعەرەثــــی  ٚەرگێڕأــــی ؽەرـــــی ٌە

رەرعەِـی وە ، وزكْٚٚ، ٚەوٛ: فٛێٕلٔەٚەَ ثـۆ ِێـژٚٚ.....
ــ ــذ، چــٛٔىە  ٟ٘ەڵەی" لزائز ــبریـ"ە ٚ وــٛرك ػــزی ٚا ٔبڵێ ٌٍز

ِٓ ثۆ ِێـژٚٚ ػـذ كەفـٛێّٕەٚە،  ئەِە ئەٚە كەگەیۀێذ وە
 وٛرك كەڵێ: ٚٔەن ِێژٚٚ كەفٛێّٕەٚە 

ـــــــژٚٚ  ـــــــژٚٚ ٌەالیەْ ِـــــــٕەٚە"، "ِێ ـــــــلٔەٚەی ِێ " فٛێٕ
 فٛێٕلٔەٚەَ" ..٘زل.

٘ەر ٌە ٘ەِبْ طۆٔگەٚە رەعجیزی ٘ەڵەی ٚەوـٛ: " پێـزێ 
طٍێّبٔی ثبراْ ثبری" وە ٘ەڵەیەوی سەلە، چـٛٔىە ٘ـیس  ٌەٚ 

 ٚػــٛێٓ  ٚوٛركێــه ٌە ئبفبٚرٕــلا ثە"ٚ" ئــبٚەڵىزكاری وــبد 
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ئەٚە كەگەیۀێــذ وە ٘ەَ  ٗ ٠ئەٚ ڕطــزە ٚپــێىەٚە ٔبثەطــزێذ 
، ِەرط ٚپێــزێ ثــبراْ ثــبری، ٘ەَ ٌە طــٍێّبٔی ثــبراْ ثــبری 

ی الثزكٔـ ثە ە ثبراْ ثـبریٕی طـٍێّبٔی، پێـزێ ثٛٚثێـذ.....یٔی
اطذ كەثێـزەٚە: پێـزێ ٌە طـٍێّبٔی ثـبراْ ڕٚاٚەوە ڕطزەوە 

 ثبری.......
ــبْ ػــێٛە ئەَ ڕطــزبٔەی فــٛار ــبْ  ٖٖٚ ثە٘ەِ ع ٚاٚەوەی

 الثزكٔی)ٚ(ەوە ڕاطذ كەثٕەٚە. ٚ ٘ەڵەْ، ثە سیبكە
 یبرِەری ٘بٚوبرأُ، رەٚاِٚبْ وزك. ثە ٚثەَ عۆرە  +
 ٌە سأىۆی ئب٘ۀگیبْ گیڕا....٘زل. ٚ پبر +

ــٕٓ چــٛٔىە ئەٚ ــێىەٚە گــزێ كەكرێ  ،ػــزبٔەی وە ثە )ٚ( پ
ػـٛێٓ، یـبْ  ٚكەثێ ٘بٚچەػٓ ثٓ، ٔبثێ ئبٚەڵىزكاری وبد 

ػٛێٓ پـێىەٚە ثجەطـززێٓ، ثەتَ كەوـزێ  ٚوبد  ٚچۆٔیەری 
ٌەٚالرــز،  ٚپێــزێ، ٌێــزەٚ ٌەٚێ  ٚكٚێٕــێ  ٚێــیٓ: ئەِــڕۆ ڵث

 ثەٚركی....٘زل. ٚثەسأبیی  ٚثەئبسایی 
عەِەی فـــــۆران، وە رەر جەر ثۀـــــٔەٚد ثەرا -

اء"ە ٚ وـٛرك ٌەثـبرێىی ٚاكا ذِمبثـً اٌؽـ نؽزـی " اٌـٕف
ێ:" ٔەٚد ثە فۆران"، ٚەوٛ چۆْ ئەٚ الكێییـبٔەی ڵكە

 ػزی ٚا كەـزۆػٓ، ٘بٚار كەوەْ:  ِٚێٛژ  ٚرزێ 

ئبرك....ٔەن: رـزێ ثەرأـجەر ثە  گۀُ، ِێژٚٚ ثە رزێ ثە
 ِێٛژ ثەرأجەر ثە ئبرك!ٚ گۀُ 
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ـــ  وە ،ىەی ٔـــبوٛركییە"٘ەطـــزب ثە..."ع ثە رەعجیزێىـــی كی
ـــ ـــبَ ة...."ی عەرەثی ـــی" ل ـــی ؽەرـ ـــۆ یٚەرگێڕأ ـــٛ، ث ە، ٚەو

وٛركیی وزكٚٚیـبٔە ثە"  ثە ..." وەخّٔٛٚٔە: لبَ ثىزبة رطبٌ
ـــــبِەیەن..." ـــــٛٚ ٚ ٘ەطـــــزب ثە ٔٛٚطـــــیٕی ٔ ـــــیىۀە "  كەث ث

ٔــبِەیەوی ٔٛٚطــی..." ٘ەڵــجەد ئەگەر وــزكارەوە ثؼــىزێزە 
 ٚ ٛركییأەثــــزكٚٚ، رەعجیــــزەوە ٘ەر عەرەثیــــیە، ٔەن وــــڕ

 وٛرك" ٘ەڵلەطزێ ثە....." ع ٘ەر ثەوبرٔب٘ێٕێ....
كیــــــبرە ئەٚ رەعجیــــــزە ٔبوٛركییــــــبٔە ٚۀەثـــــــێ ٘ەر ٌە 

ەٚە ٚەرثگــزیٓ، عــبری ٚا ٘ەیە ٌە سِبٔــبٔی كیــىەی یعەرەثیــ
ــلی  ٚەوــٛ ـبرطیؼــەٚە ٚەركەگــزیٓ، ثــۆ ّٔــٛٚٔە " ٌە پێٛۀ

ە ثـــب....."ی ـبرطـــی طٌەگەڵ..." وە كەلـــبٚكەق ٌە" كار راثـــ
ٚ ثە٘ەڵە ٌەعیبری" ٌەِەڕ، كەرثـبرەی، ٌەثـبرەی"  اٚەٚەرگیز

 وٛرك ثەوبری ٔب٘ێٕێ. ٚ وٛركی ٔییە ٚ ثەوبر كە٘ێٕزێذ
وە ٚەرگێڕأــی ؽەرـــی"  -" ثبثــذ ٘ەیە؟..." ثــۆ ّٔــٛٚٔە-

ــبری ئەٚ ــٛرك ٌەعی ــلرد ٘ظــذ؟"ی ـبرطــییە ٚ و ــێ:"  ٖ پ كەڵ
 ثبثذ ٌێزەیە؟" یبْ" ثبثذ ٌەٚێیە؟".

ثــۆ  –عــێ"  ٔەوــبْ كەگۀەچۀــل طــبرێىی كیــىە ِیٛا " رــب-
بری كیگـــــز ظـــــوە رەرعەِەی ٔبػـــــیبٔەی" رـــــب ٌؾ -ّٔـــــٛٚٔە

ــبِی رطــٕل"ە ٚ ـــڕی ثە ــٛركییەٚە ٔیــیە ٚ وــٛرك  ِیّٙبٔٙ و
ــىە ــل طــبرێىی كی ــێ" چۀ ــل  -ٌەعێــی ٚاكا كەڵ ــبْ كٚای چۀ ی
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 ِیٛأەوبْ كەگۀە عێ". -طبرێىی كیىە
ــــــٛێزأە ــــــزرٕە و ــــــىەٚە ٌە ٘ەر ئەٚ ٚەرگ ــــــبٔی كی ٚ  سِ

ڕەطـۀبیەری سِـبٔی وٛركیؼـە  ٚ فەطـڵەدەچبٚٔەوزكٔی ڕ
٘ەڵە ثێـٕە  ٓ ٔـبٚی رـبیجەری "اطـُ عٍـُ" ثەیٚایىزكٚٚە چۀـل

ٔێٛ سِبٔەوەِبْ، ئەِەع ثە٘ـۆی ٚەرگزرٕـی ثە٘ەڵە ٌەالیەْ 
ٔٛٚطەرأەٚە.....ثۆ ّٔـٛٚٔە: " ئەراگـۆْ"، " پـبپٍۆ ٔێـزۆكا"، " 
ڕۆژێ گــــــــبرۆكی"،" چــــــــبرٌی چــــــــبپٍٓ" ....ٌەثەرئەٚەی ٌە 

وـــبٔی " گ،  ، ژ، چ،..." ٔـــیٓ، ئەٚ ٚػـــبٔەی عەرەثیـــلا پیزە
ـــزٚكا"،" رٚعـــیە عبرٚكی"ؼـــبرٚكی"، "  ـــبثٍٛ ٔی ثەػـــێٛەی "ث
ــــی ٔٛٚطــــەرأی  ػــــبرٌی ػبثٍٓ"....كۀٛٚطــــزێٓ، ثە سۆری

ــلأە ئەٚەی ٌە ــبٔە  وــٛركیغ، ثێگٛێ ــلا ئەٚ پیز سِــبٔی وٛركی
وٛركی ٌەٚ ثٛارەكا ٌە عەرەثـی عیـبیە، وزِٛـذ ئەٚ ٚ ٘ەْ 

اكەگـٛێشْ، ئەٚەرـب" چـبرٌی ڕەوبٔیبْ ٔێـٛ ٔٛٚطـیٕ ٚػبٔە ثـۆ
چبپٍٓ" ثە ػێٛەی " ػبرٌی ػـبپٍٓ" ثەطـەر ساری گەٚرە ٚ 

ٔــبٚی  ٚ، ٔٛٚطــیٕی وــٛركی پــڕە ٌە ثچــٛٚوی وــٛركأەٚەیە
ثـــبثەری" ریزؼــبرك"، وە عەرەة ٌەثەر ٔەثـــٛٚٔی  ٔــبلٛتی ٌە
ثۀبچـــبری  -ٔی ٘ـــیس ٔبوزێـــذٚوە ٌەگەڵ ٔەثـــٛ -ئەٚ پیزـــبٔە

كەق ِٚــبٔٓ، كەثــێ ٔبٚەوــبْ كەلــب٘ە ٚایىــزكٚٚە ٚ، ئــێّە وە
 ٚ چــــبٌٚێىەریی ٚثٕٛٚطــــیٓ  ٚٚەوــــٛ فۆیــــبْ ٚەرگــــزیٓ 

الطــــبیی" ریچبرك"ِــــبْ پــــێ ٔەوــــبرە" ریزؼــــبرك" ! ٘ەر ئەٚ 
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طەٌیمە وشییەی سِبْ ٚایىـزكٚٚە ِەعٕـبی ٘ۀـلێه ٚػـەی 
ـــلرێ ٚ رێىجـــلرێذ، ثـــۆ ّٔـــٛٚٔە: ٚػـــەی "  ەٚەزثە٘ەڵە ٌێىج

ٔغــجەر( ثبثــبی ڕە)ۀغــلەر" گــٛایە: ڕڕۀغــجەر" وــزاٚە ثە" 
چەٚطێٕەر كەگزێزەٚە ٔەن سەؽّەرىێغ، وە ڕۀغی فەڵه 

 ٚۀغجەر" ٚارە: ڕۀغىـێغ ڕٔییە، چٛٔىە "  كەثبد، ثەتَ ٚا
وبثزای چەٚطـبٚە "ثەری ڕۀـظ"ەوە كەثـبد،  ٚسەؽّەرىێغ 

ــل ــلا چۀ ــظ"ەوە ٚ، ٌە وٛركی ــىەی ٌەیٔەن" ڕۀ  ٓ ٚػــەی كی
 ثبثەری" ڕۀغجەر" ٘ەیە، ٚەوٛ" ثبرەثەر".....

" ػــیٕبیی" ئەٚۀــلەی پێٛۀــلی ٚ ٘ەرٚا ٚػــەی " ػــیٓ" 
" طــــەٚسایی" ثە ٚٚٚەوە ٘ەثێــــذ، وــــزاٚەرە" طــــەٚس" ڕثە 
 ٚٚەن طـــەٚسە ٔەن ػـــیٓ، كیــــبرە ئەٚڕی ٖ ٔٛٚی ئەٚیـــبث

 ِــً ٚٚ ػـێٛألٔی ڕەطــۀبیەری سِــبْ  وـبرە رێىــلأی ٚػــە
ــــــــێچەٚأەی رەٚژِــــــــی پەرەطــــــــزبٔلْ  ــــــــبٔە ثە پ  ٚپێٛۀ

ـــبْ ثەرەٚاٚی ئەگەر ٚاث ٚ گەػـــەوزكٔەوەی ـــێ سِ ـــذ، كەث ێ
سِـــــــــبٔێىی طـــــــــبفزە كرٚطـــــــــزىەیٓ،  ٚ ٘ەڵپەرێـــــــــٛیٓ

 ئەٚەرب"ِەؽٛیی" كەڵێ:
تەُارێكیكە،داخۆتێ،ًەیێ،ُەیتێيوشیٌێ
فەلەكُەرشیٌە،سەقراشیٌە،لێویجۆشیٌە!

ـــی  ڕەچـــبٚٔەوزكٔی  ٚ٘ەر ثە وـــبریگەریی سِـــبٔی عەرەث
، "ی" ربیجەرّۀلی سِبٔی وـٛركی، ثـێ ئەٚەی پێٛیظـذ ثێـذ
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یەن كەفزێزە طـەر سۆر ٚػـەی وـٛركی: ِزۆجـی وـٛركی، 
ـــبوۆیی، وە  ـــٛڕی، طـــٍێّبْ ئ ـــلر ِۀگ ـــی، ف طـــٛپبی عێزال
راطزەوەیبْ، ِزۆجی وـٛرك، طـٛپبی عێـزاق، فـلر ِۀگـٛڕ، 

وـــٛرك ئـــبٚا ثەوبریـــبْ كێٕـــێ...٘ەر ٌەٚ  ٚ طـــٍێّبْ ئـــبوۆیە
ەٚرێىی كیىە ٌۀێٛ ٔٛٚطیٕی وٛركیـلا طـەری ڕطۆٔگەیەٚە 
 ٚ ەٚرـــــی گەػـــــەوزكْڕكەیەٚێ پـــــێغ ثە  وە ،٘ەڵـــــلاٚە

طــەرثەفۆیی سِــبٔی وــٛركی  ٚەطــۀلٔی سِــبْ ثگزێــذ رپە
ٔبٚێىی ٌە سِـبٔی ثێگـبٔەٚە ٘ـبرجێزەٚە  ٘ەر ٚ پێپەطذ ثىبد
ٌە چٛارچێــٛەی كۀگظــبسی سِبٔەوەِبٔــلا  ٚٔێــٛ وــٛركیی 

ثیجــبرەٚە طــەر ثٕــبٚأی فــۆی، ثــۆ  ٚرــٛاثێزەٚە، رێىــی ثــلاد 
ض....وە چۀلە٘ب طبڵە ٌە ٔێـٛ ّٔٛٚٔە: ػە٘بة، ـٍیُ، ؽەكی

وٛركیلا رٛاٚٔەرەٚە، كەیـبٔىۀە، ػـیٙبة، ــیٍُ، ؽەكیـض.وە 
ٌە ٘ــیس سەِبٔێىــلا ػــزی ٚا طــەیز ٔەوــزاٚە، ئەٚەرــب عەرەة 
٘ەر ٔــبٚێىی سِــبٔێىی كیــىە ثەوــبرثێٕێ، ثەپێــی فەطــٍەری 
كۀگظــبسی سِــبٔەوەی فــۆی كەیگــۆڕێ: " ؽــبعی ئــۆِەراْ" 

ـــزاْ" ـــبرە" ؽـــبط عّ ـــ" لەتكسەٚكەو ـــبرە" لٍع "  ٚ "حكس  خ" كەو
، ــــبرص ٘ەرچۀـــلە ٚ٘زـــل .....پێٕغــٛێٓ" كەوـــبرە)ثٕغٛیٓ( 

ـــــــی"١پ " یؼـــــــی ٘ەیە، ثەتَ ٌە ف"ٚ "ؽ"ٚ " ظ"ٚ"م"ٚ" سز
ٚ" ؿـبثْٛ"  ٙٛر" ب٘ز"ٚ"ط" ٚ زیب"ص" ٚگٛرٕلا كەریبْ ٔبثڕێ 

 ٚ "رـــب٘یز" ٚ " ثـــۆ ّٔـــٛٚٔە، كەوـــب ثە:" طـــٛرەییب"قٚ" ِـــزی
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وزِٛــــذ ٚەریــــبْ  ٚ "" طــــبثْٛٚ"،" ِەریــــشٚ  "سٚ٘ــــٛٚر"
فەریــــىە كەوــــزێزە  ٔــــبگزێ.. وەٌێٕێىــــی كیــــبری كیــــىە، وە

ەـزـبروزكٔە ٌەگەڵ پبػـگزكا ڕٔٛٚطیٕی وـٛركییەٚە، ثە٘ەڵە 
ی سِـــبٔی ٌێـــلەوەٚێزەٚە، لٔٚ ػـــێٛأ وە رێىچـــٛٚٔی ِەعٕـــب

٘ۀـــلێه عـــبر وە ثەوبر٘ێٕـــبٔی پبػـــگز پێٛیظـــزە، گـــٛێی 
 الكەثزێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە: ٚٔبكرێزێ 

ەپەًاتەردەكەوتەسەریڕۆیشت.هٌذاڵەكەگەیشت
ــــلاڵەوە ثەطــــەر ــــلەگەیٓ ِٕ ثەركەوەكا  ٌە ڕطــــزەوەكا رێ

ــلاٚە،  ــبی رێى ــی پبػــگزی"كا"، ِەعٕ ڕۆیؼــزٛٚە، ثەتَ الثزكٔ
ۆیؼـــذ"، رۀٙـــب ئەَ كٚٚ ِەعٕــــبیەی ڕچـــٛٔىە " ثەطـــەری 

 ٘ەیە:
ۆیؼـذ، ٚەوـٛ چـۆْ كەڵـێ : ثەپـێ ڕثە٘ۆی طـەریەٚە ـ 1   
 ۆیؼذ.ڕۆیؼذ، ٚارە: ثە٘ۆی پێیەٚە ڕ

 وبری فزا  پێؼی پێگزد. ٌە ٚ ئبِۆژگبری وزك -2
ــزە  ــۆ ّٔــٛٚٔە:" ٌێ ــلێه عــبر كۀٛٚطــیٓ، ث ٘ەرٚە٘ــب ٘ۀ

ۆیؼــذ"، وە ڕٚ ِەثەطزیؼــیبْ ئەٚەیە وە" ٌێــزەٚە  ۆیؼــذ"ڕ
 ٚ كیـــــبرە، ڕطـــــزەوەی طـــــەرێ ئەٚ ِەعٕـــــبیە ٔبگەیۀێـــــذ

 ِەثەطزی ئەٚەیە وە ٌێزە ٔەِب.
پێؼگز ٘ەثـێ،  ٌەٚ كٚٚ ؽبڵەرەكا وە ثبطّبْ وزك، كەثٛٚ

ٚ الثـــزكٔەوەع ِەعٕـــبی رێىـــلاثٛٚ،  ثەتَ ثە٘ەڵە الثزاثـــٛٚ
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٘ەثێـــذ،  ٔل جٗ٘ۀـــلێه عـــبریغ ثە پـــێچەٚأەٚە، ٔـــبثێ پبػـــ
 ِەعٕبی كەػێٛێٕٓ؟ ٚەوٛ: ٚوەچی كەیٕٛٚطٓ 

ــێ:"  "ٌەَ ِەطــەٌەیەكا رێگەیؼــزُ" وە ِەثەطــزی ئەٚەیە ثڵ
ی"كا"ِەعٕبوەی ٔل جٌٗەَ ِەطــــەٌەیە رێگەیؼــــزُ"، ثەتَ پبػــــ

 ٚ ٚ ٚای ٌێىـــــزكٚٚە ئەٚ ِەثەطـــــزە ٔەگەیۀێـــــذ ێىـــــلاٚەر
 ػزێه ؽبڵی ثَٛٚ". ِەعٕبوەی ثجێزە" ٌەَ ِەطەٌەیەكا ٌە

ٔل یــبْ  پێؼــجٗ عــب ٘ۀــلێه ٚػــە ٘ەیە ٌە وٛركیــلا وە ٔە
ـــــزێ، ٔە پبػـــــگز ـــــبك كەو ـــــۆ سی ـــــب  ٚ ثە پێؼـــــگزیبْ ث رۀی

پێــزار،  ،ثەوــبركە٘ێٕزێٓ، ٚەوــٛ: ئەٚڕۆ، كٚێٕــێ، پێــزێ، پــبر
ڵە كەڵێٓ: ٌە ئەٚڕۆكا، ٌە كٚێٕێلا...وە وٛرك وەچی كێٓ ثە٘ە

ػـــزی ٚا ٔبڵێ....٘ێٕـــلێه عـــبریغ ٚػـــەی )ڕۆژ( كەفۀە 
ٚػـــەی  ٚطـــێیەَ  ٚ كٚٚەَ ٚ طـــەر طـــێ ٚػـــەوە یەوەَ

"طــــبڵ"یغ كەفۀە طــــەر كٚٚ ٚػــــەوەی كٚایــــی، ڕۆژی 
ـــبر، طـــبڵی  ـــێ، ڕۆژی پێزێ،....طـــبڵی پ ئەٚڕۆ، ڕۆژی كٚێٕ

چــبٌٚێىەریی سِــبٔی پێــزار، وە پــێُ ٚایە ئەَ ٘ەڵەیەع ٘ەر 
ــیە، ثەتَ ٌە ــبی  عەرەثی ــلا ئەگەر ٚا ثٕٛٚطــزێٓ ِەعٕ وٛركی

عەفزىزكْ)رأویــــل( كەگەیۀــــٓ، ثــــۆ ّٔــــٛٚٔە:  ٚپێــــلاگزرٓ 
 ٚڕۆژی كٚێٕێ، ِەعٕبی : كٚێٕێ ٘ەِـٛٚ كٚێٕـێ كەگەیۀـێ 

ٚٚد عیبیە ٚ، " طبڵی پبر"یغ، ِەعٕـبی ڕٌەگەڵ )كٚێٕێ(ی 
ثەرۀــێ.. ثــۆیە  "رٔەن"پــب ،ثەكرێژایــی طــبڵی پــبر كەگــزێزەٚە
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ــــــــــبثىزێزەٚە ــــــــــه عی ــــــــــبیە ٌێ ــــــــــێ ئەٚ كٚٚ ِەعٕ  ٚ كەث
رێىەڵٕەوزێٓ....چــــٛٔىە وە عەرەة ثە كٚێٕــــێ كەڵــــێ" یــــَٛ 

ــبَ اٌّب ٚاِــض"  ــٛأەٟكــپبریغ"اٌع ــٛێزەی پێ ٚ  "، ئەٚە ثەگ
ـــی ٚاڵفەطـــ ـــبیجەری سِـــبٔی عەرەث ـــی  ەری ر  ئـــێّە ٌە ٚكەڵ

 ""پــبرٚ  وٛركیــلا ٌە ثەرأــجەر ئەٚأە كٚٚ ٚػــەی" كٚێٕــێ"
ثـیٓ، ٘ەڵـجەد ثـۆ "پێـزێ"ع  ٚ ٔبثێ رٛٚػـی ٘ەڵە ٘ەیە ِبْ

ــ ــێ ئ ــلا كٚٚە ِە یەن ٚػــەیەٗ ٘ەرٚا، ئ "اٚي  ٚ ٚ ٌە عەرەثی
 Theسِبٔی ئیٕگٍیشیـلا طـێ ٚػەػـە ٚ، رۀبٔەد ٌە اِض"ە

day be fore yesterday  وە ئەگەر ٚەوـــٛ ٚػـــە
عەرەثییەوبْ رەرعەِەی ؽەرــی ثىەیـٓ، كەثێـزە" ڕۆژەوەی 

 ، كٚایی ثیزوزكٔەٚەٚ ِەرەڵی ٌێ كێذٚەوٛ  ٚ پێغ كٚێٕی"
ـــێ  ـــزێ"ی ٌ ـــبی " پێ ـــٛرك ِەعٕ ـــبی و ـــذ، ثبث ٚ ثەراٚرك ٔەثێ

 ٘ەڵٕبوزێٕێ....
ــــبرە ئەَ ٔٛٚطــــیٕە وەِــــێىە ٌە ــــٛفزەیەوە  ٚسۆری  كی پ

ـــــــــوٛرری ٚ ٚ وەَ ٌەِەڕ ئەٚ ٘ەڵە ـــــــــژاری ـــــــــٛ ث  بٔەی ٚەو
وەٚرٛٚٔەرە ٔێـٛ ثێظـزبٔی گەػـی سِـبٔی وـٛركی، كۀـب ئەٚ 

٘ەٚڵــی ػــێٍگیزأەی ٘ەِــٛٚ  ٚ ؼــەثــبثەرە ٘ەٚیزێىــی ئبٚوێ
ــــبرەٚە ٘ەطــــذ ثە  الیەوــــی كەٚێــــذ، عــــب ٘یــــٛاكارَ ٌەَ ث

، ئەٚۀــــلەی ثۆِــــبْ ٚ ثەرپزطــــیبریی ٔەرەٚایەرــــی ثىەیــــٓ
ێ ٌە ڕ، ٚە ثــــژاروەیٓ ڵپە ٚ كەوــــزێ سِبٔەوەِــــبْ ٌە ٘ەڵە
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سەرچاوەكاى
 
ـەر٘ۀگی ساراٚە،  (،2992ثەكراْ ئەؽّەك ؽەثیت ) -1

 .چبپقبٔەی وۆری سأیبری وٛرك، چبپی یەوەَ
وبٔی  رییٗ ڕٖ ثٕٗ  ـیك رۆـیك، ڕێگٗ ٔبس ڕٖٗ ث ـ2
كیبٌێىزی فٛارٚٚكا،   ٔگی وٛركی ٌٗ ر٘ٗ ٔلوزكٔی ـٗ ِٗ ٚڵٗ كٖ
 .2998ػی وٛركی،  ؼلا، ثٗ ر، سأىۆی ثٗ ی ِبطزٗ بِٗٔ

كی، ، سِــبٔی یەوگزرــٛٚی وــٛر(1976)ـــ عەِــبي ٔەثەس3
 .ثبِجێزگ، ئەڵّبٔیب

ـــــل4ٚ ـــــبي عەث ـــــ عەِ ـــــٌٛێىی سأظـــــزە (2991ي )ـ ، ثەرو
ساراٚەطــبسیی وــٛركی، چــبپی یەوەَ، چبپقــبٔەی لەػــۀگ، 

 طٍێّبٔی.
ــل5ٚ ــٛری عەث ــ ڕۆژاْ ٔ ــی سِــبْ ٚ (2997)اڵٌـ ، ـەر٘ۀگ

ساراٚەطــــبسی وــــٛركی، فــــبٔەی چــــب  ٚ ثاڵٚوــــزكٔەٚەی 
 چٛارچزا.

 طزٓ ٌەٚػە فٛا (،2999طبوبر ئۀٛەر ؽەِیل )ـ 6
ككیٓ،  الؽٗ ر، سأىۆی طٗ ی ِبطزٗٗ ٔبِسِبٔی وٛركیلا،

 ػی وٛركی. ثٗ
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، (2999)ــــــ طـــــەالَ ٔـــــبٚفۆع ٚ ٔەریّـــــبْ فۆػـــــٕب7ٚ
سِــــــــبٔەٚأی، ثەرگەوــــــــبٔی یەوەَ ٚ كٚٚەَ ٚ طــــــــێیەَ، 

 چبپقبٔەی ِٕبرە، ٘ەٌٚێز.
 (، گۆڕأی ٚاربی ٚػە ٌە1999عەثلٚڵاڵ عەسیش ثبثبْ)ـ 8

سأىۆی  ،، وۆٌێژی ئبكاةرٗ ِبطزسِبٔی وٛركیلا، ٔبِەی 
 .ؽەكیٓالطە
ـــ وبِـــً ؽظـــٓ ثــــیز)ك(9 ، ساراٚەی وـــٛركی، (1979 )ـ

  .چبپقبٔەی سأىۆی طٍێّبٔی
ــــــ وــــــبِیزا6ْ (، فەطبرٔبطــــــی 2996)1385ەؽیّــــــیڕ ـ

 (.3ٚػەطبسی ٌە سِبٔی وٛركیلا، گ. سِبٔەٚأی، ژ)
(، ئەكەثیـبری والطـیىی ٚ 2993()ـ وەِبي ِەعزٚؾ)ك19 

 پی یەوەَ، طٍێّبٔی.ٔٛێقٛاسی وٛركی، چب
ـ ِؾەِەك ِەعزٚؾ ـەربػ، ِٛؽبسەراری فٛێٕلٔی ثـبت 11

 .2996ـ  2995ـ كوزۆرا، سأىۆی وۆیە، 
ــــــؾەِەك ٚەطــــــّب12ْ ــــــ ِ ــــــبٔی (2994) ـ ، گیزٚگزـزەو

 سِبٔی وٛركیلا، ٘ەٌٚێز. ساراٚەكأبْ ٌە
(، رێٕٛطی وٛركی، 1987ٔظزیٓ ِؾّل ـەفزی)ك()ـ 13 

 .126ثەؼلاك، ي 
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تیرٍزهاًیعََم:تدووٍ
(، ِملِـخ ــٟ عٍـُ اٌّــطٍؼ، 1985)ك()ٟاٌمبطـّ ٟعٍـ 14
 ثؽلاك.
 ٞ، أىٍیشٞزظإٌ خغُ عٍُ اٌٍؽع، ِٟاٌقٌٛ ٟـ ِؾّل ع15ٍ
 .1982ٌجٕبْ، ٌجٕبْ،  خ، ِىزجٟـ عزث
 

 



