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عۆرەوبٔی ـەر٘ۀگ88............................................
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پێشَكی 


سِبٔٗٚأی وبرٖوی ٖٚوٌ ٛمێىی طٗرٖوی ٌٗ سِبٔٗٚأی
گؼزی ٌٗ ،چٗٔلیٓ ثبثٗد پێىلێذ ،ثٗرگی یٗوِٗی ئَٗ
وزێجٗ پێؼزز ثاڵٚوزایٗ ،ٖٚئَٗ ثٗرگٗع ثٗ ِ٘ٗبْ ػێٖٛ
رٗٚاٚوٗری ثٗرگی یٗوِٗٗ  ٌٗ ٚچٗٔلیٓ رٖٗٚر پێىلێذ.
ثٗرگی كِٖٚٚی سِبٔٗٚأی وبرٖوی طێ ثبثٗری گزٔگ
ٌٗفۆ ٖٚكٖگزێذ ،ثبثٗری یٗوِٗیبْ ٖٚرگێڕأٗ ،ثٗ
ٔبٔٚیؼبٔی سِبٔٗٚأی وبرٖوی ،وٗ چٗٔلیٓ رٖٗٚر
ٌٗفۆكٖگزێذ .ثبثٗری كِٖٚٚیبْ وٗ ٔٚٛطیٌٕٗٗ ،ثبرٖی
ـٗر٘ٗٔگظبسییٖٗٚیٗ ،ئِٗیغ چٗٔلیٓ ٌك  ٚرٖٗٚر
ٌٗفۆكٖگزێذ .ثبثٗری طێیِٗیبْ وٗ ٌێىۆڵیٕٖٗٚیٗوی
ئٗوبكیّییٗ ٌٗطٗر ٘ٗڵٗ ثٗوبر٘ێٕبٔی ٘ٗٔلێ ٚػٗی سِبٔی
وٛركی ،ئِٗیغ چٗٔلیٓ رٖٗٚر ٌٗفۆ كٖگزێذ.
٘یٛاكاریٓ ئَٗ وزێجٗع ٖٚن وزێجٗوبٔی رز ثزٛأێذ
ثۆػبییٗن ٌٗ ثۆػبییٗوبٔی وزێجقبٔٗی وٛركی پڕثىبرٗٚ ٖٚ
فشِٗرێه ثٗ سِبٔٗوٗػّبْ ثگٗیٗٔێذ.
 
پ.ی.دًَ.ریواىخۆشٌاو 


َُولێرههههههه1026/1/10
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زهاًەواًیكارەكی( )2



1ــــــ ئــــــَٗ ٔٚٛطـــــیٕٗ ٌــــــَٗ وزێجـــــٗ ٖٚرگیــــــزاِ :ٖٚؾّـــــل ؽظــــــٓ
عجلاٌعشیش(ك)(ِ ،)1991لفً اٌی عٍُ اٌٍؽـخ ،وٍ١ـخ كار اٌعٍـ َٛـ عبِعـخ
اٌمب٘زح.
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وبرێــه وە ثبطــی كاڕػــزٕی پێٕبطــەیەن ثــۆ (سِــبٔەٚأی)
كەوەیـــٓ ،ئەٚەِـــبْ ثـــۆ ڕ ْٚٚكەثێـــزەٚە ،وە (سِـــبٔەٚأی)
سأظــزێىە ئبِــبٔغ ٝكأــبٔی ریۆرێى ـٗ ثــۆ سِــبْ ،ریۆرێــه وە
چــۆٔێزی وــبروزكٔی سِبّٔــبْ ثــۆ ػــزۆجە كەوــبد ،عــب ٌەثەر
ئەٚەی وە ئەَ سأظــــزە فـــــبٚەْ طزٚػـــــزێىی ٚەطـــــفی١ە،
٘ۀلێه ٌە سأبیبْ ثە (سِبٔەٚأی ریۆری) ٔبٚسەكی كەوەْ،
٘ەرٚە٘ــب ثە ٘ەِــبْ ػــێٛەع ثــٗ(سِــبٔەٚأی وــبرەو)ٝع
(ٔ )Applied Linguisticsــبٚسەك كەوزێــذ ،رــبٚەوٌ ٛــٗ
ئۀغبِـــلا ئبِـــبژە ثـــۆ ٘ۀـــلێه ٌە الیۀە سأظـــزییەوبٔی ئەَ
سأظـــزە ثىـــبدِ ،ەطـــەٌەیەوی ئبطـــبی١ە وە سأبیـــبْ ٌە ٘ەر
ٌمێــــه ٌە ٌمەوــــبٔی سأظــــزلا ِەرط ٔیــــیە رۀٙــــب ِەطــــەٌە
وزكەییەوــبْ ثە ئبِــبٔظ ثگــزْ ،چــٔٛىە ٌەٚأەیە رێجیٕیىزكٔــی
كیبركەوــــبْ  ٚػــــزۆجەوزكٔی پەیٛۀــــلییەوبٔی ٔێٛأیــــبْ ٚ
گەیؼــزٓ ثە ٚطیظــزەِەی وە ثەڕێــٛەی كەثــبد ـــــ ٌەٚأەیە
ئەَ ٘ەِــ ٚٛفــبتٔە رــبوە ِەراَ ِ ٚەثەطــزیبْ ثٚٛثێــذ ،وە
ثەكڵظــۆسی١ەٚە وبرٚثبرەوبٔیــبْ ٌە پێٕبٚیــلا ڕایــی كەوەْ ــــ
ٌەٚأەػە سۆرعبراْ ئبِبٔغی وزكەیی ثۆ ئەَ وبرٚثبرأە ٌە
ئبراكا ٘ەثێذ ،وە سأبیبْ ٌە پێٕبٚیـلا رێلەوۆػـٓ ،رـبو ٛپەی
پێــجەرْ ،وە سأبیــبٔی كیــىەع طــٚٛكی ػــیبٚی ٌێــلەثیٕٓ،
ثێگِٛــــبْ ئە ٚسأبیــــبٔەع ،سأــــب وبرٖوییــــٗوبٔٓ ،عــــب ئەَ
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سأظزبٔەی وە گزٔگی ثەَ ثەوبر٘ێٕبٔە وزكەییبٔە كەكەْ ،ثە
سأظــــزی وــــبرٖوی ٔــــبٚسەك كەوــــزێٌٓ( :ەٚأە ثــــۆ ّٔــــٔٚٛە
ئۀـــلاسیبری ٔ ٚەػـــزەرگەری  ٚوؼـــزٛوبڵیی٘ ........زـــل)،
ثێگِٛــبْ (سِــبٔەٚأی وــبرەوی)ع ثــٗ یــٗوێه ٌە ٚسأظــزە
وزكەییــبٔە ٘ەژِـــبر كەوـــزێٌٓ ،ـــٗ ٘ـــِٗبْ وبریؼـــلا سأظـــزە
وبرٖوییٗوبْ پؼذ ثە سأظزە ریۆرییەوبْ كەثەطـزێذ  ٚئەٚ
ػــــــزبٔە ثەوبركە٘ێٕێــــــذ ،وە ٚەن كەرۀغــــــبَ كەطــــــز١بْ
پێلەگبدٌ ،ە ٚػێٛأٗی وە ٌٗ ثەوبر٘ێٕبٔەوبٔ١لا ثەرەٚپێؼٝ
كەثبد.
(كریسههتا ) سِــبٔەٚأی وــبرەوی ثەٚە پێٕبطــە كەوــبد وە:
پ١ــبكٖوزكٔــی ئۀغبِەوــبٔی ِ١زــۆكی سِــبٔەٚأی  ٚػــێٛاسە
٘ٔٛەری١ەوبٔٗ١ری ٌە ػیىزكٔەٚە  ٚئۀغبِلأی رٛێژیٕەٚە ٌە
ثٛارە ٔبسِبٔەٚأییەوبٔلا ،ئەَ سأـبیە كیظـبٔەٚە كەگەڕێـزەٚە
طەر فٛكی پێٕبطەوەٚە  ٚثەَ ػێٛەیە ثبطی ٌێـٛە كەوـبد
 ٚكٖڵێذ :سِبٔەٚأی ثەَ ِبٔبیە رۀٙب ئبِڕاسێىە ثۆ گەیؼـزٓ
ثە ئبِبٔغێىی كیبریىزا ،ٚسیبرز ٌٖٗٚی وـٗ ٌە فـٛكی فۆیـلا
()1
ئبِبٔظ ثگزێذ.

1ـ ـ وز٠ظــزبي( ،)1974اٌزعز٠ــؿ ثعٍــُ اٌٍؽــخ ،رزعّــخ :ك.ؽٍّــ ٟفٍ١ــً،
اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ ،ؽ .174
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٘ۀــــــلێه ٌــــــٗ سِبٔەٚأــــــبْ ئەَ ساراٚەیە رۀٙــــــب ثــــــۆ
ئبِــبژەوزكْ ثە الیۀــی ـێزثــ( ْٚٛـێزثــٔٚٛی سِــبٔی ثیــبٔی
یــبْ سِــبٔٔ ٝەرەٚەیــی) ثەوبركە٘ێٕێــذ ،وەچــی ژِــبرەیەن
سِــبٔەٚأی كی ـزاٚأزــز ثەوبریــلە٘ێٕٓ ،رــبو ٛثەوبر٘ێٕــبٔی
ٔبـێزوبر٠غ ثگزێزەٚە.
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گرًگتریيتوارەكاًیزهاًَواًیكارٍكیئەهاًەى :




2هكاریفەرُەًگسازی 


كرٚطــــزىزكٔی ـەر٘ۀــــگ  ٚوــــبری ـەر٘ۀگظــــبسی ٌە
گزٔگزـــــزیٓ ثٛارەوـــــبٔی (سِـــــبٔەٚأی وـــــبرەوی) ٘ەژِـــــبر
كەوزێــــــذ ،چــــــٔٛىە ئەَ ثــــــٛارە ٔشیىزــــــزیٓ ثــــــٛارە ثــــــۆ
عەِبٚەرێىی فەڵىی ٔبپظپۆڕ ،عـب كرٚطـزىزكٔی ـەر٘ۀـگ
ثە ڕای پظپۆڕأی ئەَ ثٛارە ـ سأظذ ٔییە ،ثەڵىٔٛ٘ ٛەرێىە
ٔ ٚــبوزێ ثە ٚڕێگــب ثبثەر١یــبٔەٚە پبثۀــلثێذ ،وە سِبٔــٗٚأی
ٔـــــٛێ پەیـــــڕەٚی كەوـــــبدٚ ،ەوـــــ ٛـەر٘ۀگٕـــــبص(وٛؾ)
گٛسارػـــــــزی ٌێـــــــلەوبد  ٚكەڵێـــــــذ((:ئێظـــــــزب پیؼـــــــەی
ـەر٘ۀگظـــبسی ٔەثـــۆرە سأظـــزێهٌ ،ەٚأەػـــە لەد ٔەثێـــزە
سأظــذ ،ثەڵىــ٘ ٛـــٔٛەرێىی ٚرك  ٚئــبڵۆسە  ٚسۆر طـــەفزە،
٘ٗٔـــلێىغبر پێٛیظـــزی ثە ػـــیىزكٔەٚەیەوی ٚرك  ٚثڕیـــبری
٘ەرەِەوی ٘ ٚەڵٙێٕغبٔی ٘ەطزی ٘ەیە))(.)1
ٌێــزەكا سۆر پێٛیظــزە ئبِــبژە ثە ٚعیــبٚاسییە ثىەیــٓ ،وە
ٌۀێــــٛاْ ٚػەطــــبسی یــــبْ ـەر٘ۀگظــــبس ،ٜوە ٌمــــێىە ٌە
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ٌمەوـــبٔی سِـــبٔی ریـــۆری  ٚوـــزكٖ ٜـەر٘ۀگظـــبسی ٘ٗیـــٗ.
((ٚػەطبسٌ ٜە ثٕەڕەرلا گزٔگی ثە كاربػیٓ  ٚپێىٙبرـٗوبٔی
ٚػــــە ٚ ٚارــــب ِەعــــٕەٚی  ٚػــــڕۆجەیٗ١وبْ  ٚگٛسارػــــزە
ساراٚەییەوـــبْ ٘ ٚبٚٚاربوـــبٔی ٚػـــە  ٚـزەٚارـــبیی كەكاد،
وەچـــی كرٚطـــزىزكٔ ٝـەر٘ۀـــگ پێـــٕظ ٘ۀگـــبٚی ثٕەڕەرـــی
ٌەفــــۆ كەگزێــــذ ،وە ئەِــــبٔەْ :وــــۆوزكٔەٚەی سأیــــبری ٚ
ڕاطــــز١١ەوبْ٘ ،ەڵجژاركٔــــی كەرٚاسەوــــبْ ،ڕێىقظــــزٕی ئەٚ
كەرٚاسأە ثەپێـــی طیظـــزەِێىی رـــبیجەدٚٛٔ ،طـــیٕی ثـــبثەد،
پبػبٔیغ ثاڵٚوزكٔەٚەی ئۀغـبِی وۆرـبیی ،ئەَ ئۀغـبِەع
ثێگِٛبْ ـەر٘ۀگەوەیە))(.)1
ثەِؼـــــێٛەیە طزٚػـــــزی ریـــــۆری ٚػەطـــــبس ٜیـــــبفٛك
ـەر٘ۀگظبسّ٠بْ ثۆ كەركەوەٚێذ ،ئەٚیـغ ٌە ٚڕٚأـگەیەی
وە رــٛێژیٕەٚەیە كەرثــبرەی (كاربػــیٓ) ( ٚكاڕػــزٕەوبْ) ٚ
(ٚاربوــبْ)٘ ........زــل  ٚطزٚػــزی وزكەیــی كرٚطــزىزكٔی
ـەر٘ۀــــگ ،وە طــــٚٛك ٌە ئۀغــــبِی سأظــــزەوەی پێؼــــٚٛ
ٚەركەگزێــــــــذ ،طــــــــەرثبری ئە ٚسأیــــــــبری  ٚئــــــــبِڕاسە
ربیجەر١١ــــبٔەی وە ثــــۆ كرٚطــــزىزكٔی ـەر٘ۀگێــــه ـەرا٘ەَ
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كەثێذ ،وە ثەػێٛەیەوی وزكەیـی ثەوبرثٙێٕزێـذ  ٚطـٚٛكی
ٌێ ٚەرثگیزێذ.
كەرــٛأیٓ ٌێــزەكا ثەٚە پێٕبطــەی (ـەر٘ۀــگ) ثىەیــٓ ،وە
پەررــــٚٛوێىە ٚػــــەوبْ ٌەفــــۆ كەگزێــــذ  ٚثەػــــێٛەوی
ئەٌفـــــــٛثێ ١ی ڕێىقـــــــزاِ ٚ ْٚبٔبیـــــــبْ پێجەفؼـــــــزاٚە ٚ
ػــــزۆجەو زا ٚ ْٚسأیــــبری پەیٛەطــــذ پێیــــبٔەٚە ریبیــــلا
فــزأٚەرەڕ ،ٚٚعــب ئیزــز ئە ٚسأیبرییــبٔە ثە ٘ەِــبْ سِــبْ
یبفٛك ثە سِبٔێىی كی ٔٚٛطزاثێذ(.)1
ـەر٘ۀگەوــبْ ثە گؼــزی ع١ــبٚاس٠یەوی گەٚرەیــبْ ٘ەیە،
ئەٚیــــغ ثەپێــــی ئە ٚئبِبٔغــــبٔەی وە كەیــــبٔپێىی ،ثەتَ ثە
گؼزی كەرٛأیٓ ثۆ ك ٚٚعۆر پۆٌێٕیبْ ثىەیٓ:
1ـ ـەر٘ۀگی گؼزی :ئەَ عـۆرە ـەر٘ۀگـبٔە ثە ثـبثەرێىی
ربیجەرەٚە ٔەثەطززأٚەرەٚەٚ ،ەو ٛـەر٘ۀگـی (اٌٛطـین) وە
وۆڕی سِبٔی عەرەثی ٌە لب٘یزە كەری وزكٚٚە.
2ـ ـەر٘ۀگی (پظپۆڕیی) :وە ربیجەرە ثە یەن ثـٛارٖٚ ،ن
ـەر٘ۀگــی عــٛگزاـی  ٚـەر٘ۀگــی ـەٌظــەـی  ٚـەر٘ۀگــی
ٚػــــەگەٌی ژیــــبری وە ثە٘ەِــــبْ ػــــێٛە ٌە ثەر٘ەِەوــــبٔی
وۆڕی سِبٔی عەرەثییە ٌە لب٘یزە.
1ـــ عٍــِ ٝؾّــل اٌمبطــّ(ٟك)( ،)1975عٍــُ اٌٍؽــخ  ٚؿــٕبعخ اٌّعغــُ،
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ـەر٘ۀگەوـــــــــبْ ثە گؼـــــــــزی ٌەٚأەیە ثە یەن سِـــــــــبْ
ٔٚٛطــزاثٓٚ ،ەوــ ٛئە ٚـەر٘ۀگــبٔەی ثبطــّبْ وــزكْ ،یــبْ
ك ٚٚسِبٔیبْ ریبكا ثەوبر٘ێٕزاثێـذٚ ،ەوـ ٛئە ٚـەر٘ۀگـبٔەی
وە سِبٔەوـبٔی (ئیٕگٍیـشی ـ ـەرۀظـی) یـبْ ٘ەرك ٚٚسِـبٔی
(ـەرۀظی ـ عەرەثی)یبْ رێیلا ثەوبركە٘ێٕزێذ.
عب گەر ـەر٘ۀگێه گؼـزی  ٚیەن سِـبْ ثێـذٚ ،ەن ئەٚ
ـەر٘ۀگــــــبٔەی پێؼـــــــ ٚٛثبطـــــــّبْ وـــــــزكْ ،گزٔگـــــــی ثە
ڕٔٚٚىــــــــزكٔەٚەی سأیــــــــبری ٘ەِەعــــــــۆر كەكەْ ،وە ثەٚ
ٚػــــبٔەٚە پەیٛەطــــزٓ وە ِبِەڵەیــــبْ ٌەگەڵــــلا كەوەْ ،ثــــۆ
ّٔٔٚٛە:
1ـ ػێٛاسی كەرثڕیٕی ٚػەوە.
2ـ چۆٔێزی كروبٔلٔی.
3ـ عۆری ٚػەوە (ٔب ،ٚوبر ،پیذ٘ ..زل).
4ــــ ػـــێٛاسی كاربػـــیٕی ٚػـــەوە (ٔـــب ٜٚثـــىەرٔ ،ـــبٜٚ
ثەروبرٔ ،ب ٜٚػٛێٓٔ ،ب ٜٚوبد٘...زل).
5ـــــ ئە ٚپێؼــــگز  ٚپبػــــگز ٔ ٚبٚثۀــــلأەی وە پێــــٛەی
كەٌىێٕــــلرێذ یـــــبْ ئە ٚگۆڕأىبری١ــــبٔەی وە ٌە ٚػـــــەوبٔلا
ڕٚٚكەكەْٚ ،ەو( ٛرـبن ٚ ٚكٚأەیـی  ٚوـۆ  ٚكاڕػـزٕەوبٔی
ٔێز ِ ٚێ٘ ..زل).
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6ـــــــ ٌەٚأەیە ٘ۀــــــلێه ـەر٘ۀــــــگ گزٔگــــــی ثــــــلەْ ثە
ڕٔٚٚىــــزكٔەٚەی ِبٔــــبی ثٕەڕەرــــی ٚػــــەوە ،پبػــــبْ ئەٚ
گۆڕأىبر٠یـــــبٔەع ٌۀبٚیبٔـــــلا ثٕٚٛطـــــزێٓ ،وە ٌە لۆٔـــــبؼە
عیبع١بوبٔـــــــلا ثەطـــــــەر ٚػـــــــەوەكا كێـــــــٓ (ـەر٘ۀگـــــــی
ِێژٚٚییەوبْ).
7ـ عبری ٚاع ٘ەیە ٘ۀلێه ـەر٘ۀـگ ئبِـبژە ثە ِبٔـبی
٘بٚچەرؿ كەكەْٖٚ ،ن(ـەر٘ۀگی اٌٛطین).
8ـ ٌەٚأەیە ٘ۀلێه ـەر٘ۀـگ گزٔگـی ثەٚ ٚػـبٔە ثـلەْ،
وە ٌە سِبٔی كیىەٚە ٚەرگیزا.ْٚ
9ـــــ ٌەٚأەیە ٘ۀــــلێه ـەر٘ۀــــگ ٘ەثــــٓ وە ٚػــــەوە ٌە
ػـــــٛێٕێىی كیـــــبریىزاٚكا ثەوـــــبرثٙێٕٓٚ ،ارـــــٗ (ػـــــێٛاسی
ٔـــــبٚفۆیی) یـــــبْ ٌەالی چیٕێىـــــی كیـــــبریىزاٚكا ٚػـــــەوە
ثەوبرثٙێٕزێــــذٚ ،ارــــٗ (ػــــێٛەساری وــــۆِەتیەری) ،یــــبْ ٌە
ثـــــبثەرێىی كیـــــبریىزاٚكا ٌ ٚە ٘ەڵٛێظـــــزێىی كیـــــبریىزاٚكا
ٚػەوبْ ثەوبرثٙێٕزێٓٚ ،ارٗ(ػێٛاس).
ٚا پێــــــــــلەچێ ٌێــــــــــزەكا ئەٚە ڕ ْٚٚثــــــــــٚٛثێزەٚە وە
فظـــــــــزٕەڕٚٚی ئەَ سأیبریـــــــــبٔە پؼـــــــــذ ثە سأظـــــــــزە
٘ەِەعۆرەوــبٔی سِــبْ كەثەطــزێذٚ ،ەوـــ( ٛكۀگظــبس ٜـ
ٚػەطــبسی ـ ڕطزٗطــبسی  ٚـەر٘ۀگظــبسی یــبْ سأظــزی
ٚػەوبْ).
05



1هًەخۆشییەكاًیگوتيوچارەسەركردًیاى 


ئەَ ثٛارە یەوێىە ٌە ٚثـٛارە ٘بٚثەػـبٔەی وە پشیؼـه ٚ
كەرٕٔٚٚبص  ٚسِبٔٗٚاْ ڕۆڵی ریبكا كەگێـڕْ ،عـب وـبروزكْ
ٌەَ ثٛارەكا ٌە ك ٚٚچٛارچێٛە ئۀغبَ كەكرێذ:
ٔ )Speechــــــبٚسەك
یەوەِیــــــبْ ثە (Pathology
كەوزێـذٚ :ارە ٌێىۆڵیٕـٌٗ ٖٚـٗ فەٚع ٔ ٚەگییەوـبْ یـبْ ئەٚ
ػڵەژاٚی١ەی وە كەثێزە ٌەِـپەر ثەراِـجەر ئە ٚپەیٛۀـلیبٔەی
وە لظـــٗوٗر پێـــی ٘ەڵلەطـــزێذ ،ئەَ رـــٛێژیٕەٚەیە ٘ۆوـــبرە
عەطــزەیی  ٚكەرٔٚٚــی ژیٕگەییەوبٔیــبْ ثە ئبِــبٔظ كەگزێــذ،
كٚٚەِیؼــــیبْ ثۀ )Speech Therapy( :بٚكەثزێــــذ،
ٚارە :چبرەطــــــەریەوە وە لٛررــــــبرثٌ ْٚٛە ػــــــڵەژاٚی ٚ
ػــپزسەیی ئــبفێٛەرأە یــبْ سِبٔەٚأــبْ یــبْ ڕسگــبرثٌ ْٚٛە
وبریگەرییەوبٔیبْ ثە ئبِبٔظ ثگزێذ(.)1
رـــــٛێژەرأیغ ثەػـــــێٛەیەوی گؼـــــزی ٚا ڕا٘ـــــبر ْٚٛوە
ػپزژەییەوبٔی گٛرٓ  ٚفەٚػٗوبٔی كروبٔلْ ثۆ ك ٚٚثەع
پۆٌێٓ ثىەْ:

1

-R.R.K. Hartman (1973(, and F.C. stork,
Dictionary of Language and Linguistics, London.
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1ـــــ ئە ٚفەٚػــــبٔەی وە ٘ۆوبرەوبٔیــــبْ ثــــۆ ـــــبوزەری
عەطزەیی كەگەڕێزەٚە.
2ـ ئە ٚفەٚػبٔەی وە ثۆ ئەروەوبْ كەگەڕێزەٚە.
عب ٘ۆوبرەوبٔی فەٚع ٔ ٚۀگییەوبٔی ثەػی یەوەَ ثـۆ
ئەَ ـــبوزەرأە كەگەڕێــزەٚە :وٗوٛوٛڕییــٗوبٔی ئٗٔلاِــٗوبٔی
ئبفـــبٚرٓ یـــبْ ث١ظـــزٓٚ ،ەوـــ ٛػـــێٛألْ ٌ ٚۀـــبٚچٚ ْٚٛ
فزاپی پێىٙبرە یـبْ وە وەِجـٔٚٛی رٛأـبی ثۆِـبٖٚیی گؼـزی
(سیزەوی)٘ ،ەِ ٚٛئەِـبٔە كەثـٕە ٘ۆوـبری الر ٌ ٚەكێـزی ٌە
ئەكاوزكٔی ئە ٚئۀلاِبٔەی ٌەػی ِزۆڤ ،وە پەیٛۀـلیبْ ثە
كروبٔلْ  ٚئبفبٚرٕەٚە ٘ەیە ،كەرۀغبَ فەٚع ٔ ٚۀگـی ٚ
وەِٛوــــــٚٛڕیی ٌە پزۆطــــــەی لظــــــٗوٗری  ٚكروبٔــــــلْ ٚ
گٛسارػزىزكْ كرٚطذ كەثێذ.
ئەٚأەػــی وە ثە عــۆری كٚٚەِــی فەٚػــەوبْ گیزیــبْ
فـــــٛاركٚٚە ،ئەٚأە ٘ـــــیس ٔٛلظـــــبٔی١ەن ٌە ئۀـــــلاِەوبٔی
ئبفبٚرٓ  ٚثیظزٓ ٌە ٌەػیبٔلا ٔبثٕ١زێذ ،ثەڵىٌ ٛەَ ؽبڵەرەكا
رٛأــــبی رــــبن ٌەطــــەر گٛسارػــــزىزكْ ٌەژێــــز وــــبریگەری
ٔبعەطـــزەییلایە ،وە كەثێـــزە ٘ۆوـــبری چۀـــل ػـــپزسەییەوی
ئەٚرۆ وە ٌە چۀلێزی  ٚعۆرێزیلا ع١بٚاس٠یبْ ٘ەیە ،ئەٚیغ
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ئە ٚـــــبوزەرأە  ٚڕۀگــــلأەٚەیبْ ثەطــــەر رٛأبوــــبٔی ئەٚ
وەطەی وە ئە ٚفەٚػبٔەی ٘ەیە(.)1
عب ئە ٚوەطبٔەی وە وبر ٌەطەر ثٛاری یەوەِـلا كەوەْ،
ئە ٚرێجیٕیبٔەیــــبْ فظــــزۆرەڕ ،ٚٚوە ٘ۀــــلێه ٌە ئۀــــلاِی
كروبٔلْ یبْ ث١ظـزٓ ٌەٚأەیە رٚٛػـی ٌۀـبٚچٔٚٛی ٚا ثـجٓ
ٌ ٚەوـــبر ثـــىۀ ٚ ْٚەرـــٛأٓ ئەروەوەی فۆیـــبْ ثە ثبػـــی
ثەڕێٛەثەرْ ،عب ئیـلی لظـەوزكْ ثێـذ یـبْ پێؼـٛاسیىزكٔی
لظە  ٚكروبٔلٔەوبْ ثێذ ،یبْ ٌەٚأەیە ئەكاوزكٔیبْ ػڵەژاٚ
 ٚػـــــپزسەثێذ .ثـــــۆ ّٔـــــٔٚٛە ٘ۀـــــلێه ِٕـــــلاڵ وەڕ  ٚالڵ
ٌەكایىلەثٌٓ ،ەٚأەػە ٘ۀلێىیبْ فەٚع ٔ ٚۀگـی كیىەیـبْ
٘ەثێــــذ ،وە پەیٛەطــــذ ثێــــذ ثە پزۆطــــەوبٔی كروبٔــــلْ ٚ
ث١ظزٓٚ ،ەو( ٛگەرٚٚی ػەق ث ،ٚٛوٛرری سِبْ ،كافزأـی
گـــٛێی ٔـــبٚەٚە یـــبْ گـــٛێی ٔبٚۀـــل٘ ..زـــل) ،یـــبْ ٌەٚأەیە
٘ۀـــلێه وەص ٌە ژیبٔیبٔـــلا رٚٛػـــی ڕٚٚكاٚی ٚا ثـــٓ ،وە
رٛأـــــبی ث١ظـــــزٓ  ٚكروبٔـــــلٔیبْ ٌەكەطـــــذ ثـــــلەْ ،ئەٚأە
ثێگِٛبْ پێٛیظزیبْ ثە چبرەطەری ربیجەد ٘ەیە ،رـبو ٛثجـٕە
ئۀــلاِی ثەطــٚٛك ٌە وۆِەڵگەوبٔیبٔــلا ،ثــۆ ئەَ ِەثەطــزەع
پێٛیظـــزە چۀـــل ئبِڕاسێىیـــبْ ٘ەثـــێ .ئەَ ئبِبٔغەیـــبْ ثـــۆ
ِ -1ـطف ٝـ(ّٟٙك)( ،)1989أِزاف اٌىالَِ ،ىزجخ إٌٙلـخ اٌّــز٠خ،
ؽ.33
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كەطـــــــزەثەرثىەٌْ ،ەَ پێٕبٚەػـــــــلا چۀـــــــلە٘ب وۆػـــــــغ
فـــــزأٚەرەگەڕ ثـــــۆ ـێزوزكٔـــــی وەڕٚالتْ ،ثـــــۆ ّٔـــــٔٚٛە
فٛێٕــــــلٔەٚەی طــــــەرٌێٛاْ ،وە ثــــــۆ رێگەیبٔــــــلٔی لظــــــە
ثەوبركە٘ێٕزێــــــذ ،یــــــبْ عەطــــــزە ٘ ٚەرك ٚٚكەطــــــزەوبْ
ثەػــــێٛەیەوی كیــــبریىزا ٚ ٚرــــبیجەد كەعــــٌٛێٕزێٕەٚە ثــــۆ
رێگەیبٔـــلٔیبْ ٌەعجـــبری كروبٔـــلْ  ٚگـــٛێ ٌێجـــ ،ْٚٛعــــگە
ٌەِــبٔەع ٌەَ ثــٛارەكا چۀــلە٘ب ڕێــگە  ٚػــێٛاسی رــبیجەد
كۆسرأٚەرەٚە ثـــۆ ئەٚەی وەڕ ٚالتْ ـێـــزی فٛێٕـــلٔەٚە ٚ
ٔٚٛطیٓ ثىزێٓ.
ثەتَ ئــــێّە ٌێــــزٖكا ئبِــــبژە ثە پێؼــــٕیبسەوەی (كوزــــۆر
ِظـــــزٗـب ــــــّٗ٘ـــــی) كەوەیـــــٓ ،طـــــەثبرەد ثە ٚوەطـــــبٔە
فظــــــزیەڕ ٚٚوە ئٗٔــــــلاِ ٝثیظــــــزٕیبْ الٚاسە٘ ،ەرٚە٘ــــــب
پێؼـٕیبسەوە ئە ٚڕێظـبیبٔەع ٌەفــۆ كەگـزْ ،وە پێٛیظــزە ٌە
ـێزوزكٔی فٛێٕلٔەٚەی (ٌێٛاْ) ثۆ ِٕلاڵ ڕەچبٚثىزێٓ ،ئەَ
پظــپۆڕە پزۆگزاِێىــی ـێزگەیــی ثــۆ ئەَ ِەثەطــزە كاڕػــذ،
٘ەرٚە٘ب ئبِـبژەی ثە ئـبِڕاسی كیـىەع وـزك ،وە ئە ٚپێیـبْ
ٔبطزاٚە ٘ ٚبٚپێچیؼی وزك ٌٗگٗڵ ڕٔٚٚىزكٔەٚەی چۆٔێزی

09

ثەوبر٘ێٕبٔیــــبْٚ ،ەوــــ ٛفٛێٕــــلٔەٚە ثە ٘ەرك ٚٚكەطــــذ ٚ
ثەوبر٘ێٕبٔی ئبِێزی ربیجەد(.)1
٘ەرٚە٘ــــــــب رــــــــٛێژیٕەٚە ٘بٚچەرفەوــــــــبْ ئەٚەیــــــــبْ
طــەٌّبٔلٚٚە ،وە (ِێؼــه) طــۀزەری سِــبٔە ،عــگە ٌەٚەع
الی چەپی ِێؼه عـێگەی ڕایـی وزكٔـی ئەَ وـبرەیە ،عـب ٌە
گزٔگزـــزیٓ ئە ٚرـــٛێژیٕەٚأەی وە ٌەَ ثـــٛارەكا پشیؼــــىبٔی
ِێؼـــــــه ٌٗگـــــــٗڵ سِبٔٗٚأبٔـــــــلا ئۀغـــــــبِی كەكەْ ،ئەٚ
رــــــــٛێژیٕەٚأەْ وە ٘ەٚڵــــــــلەكەْ طزٚػــــــــی سِــــــــبْ ٚ
طیظزەِەوبٔی ڕ ْٚٚثىۀەٚە٘ ،ەرٚە٘ب وۆػغ كەوەْ ثـۆ
سأیٕٚ ٝركرزیٓ ػٛێٕەوبٔی ِێؼه ،وە ػیّبٔەی ئەٚأەیبْ
ٌێ كەوزێذ ،ثەرپزص ثٓ ٌە چۀـل وبراِٗییـٗوی سِـبٔەٚأی
كیبریىزا.ٚ
ئەَ رٛێژیٕەٚأە گەیؼزٔٚٛەرە ٘ۀلێه كەرۀغـبٌَ ،ەٚأە
ثـــــۆ ّٔـــــٔٚٛە (سِـــــبٔگیزی  )Aphasiaثە كەرۀغـــــبِێىی
ٌۀبٚچٔٚٛی ػـٛێٕێىی كیـبریىزا ٚكاكۀزێـذ ٌۀ ٚبٚچـبٔەی
وە طـــــۀزەری لظـــــەوزكٔٓ ٌە ِؼـــــێىلا ..عـــــب سأبیـــــبْ ٚ
رـــٛێژەراْ ٔەفۆػـــی (سِـــبٔگیزی) ثـــۆ طـــێ عـــۆر پـــۆڵیٓ
كەوەْ:
ِ -1ـطف ٝـ(ّٟٙك)( ،)1989أِزاف اٌىالَِ ،ىزجخ إٌٙلـخ اٌّــز٠خ،
ؽ  117ـ .145
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1ـــــــــ سِــــــــبٔگیزی پێؼــــــــٛاسیىزكْ ،وە پەیٛۀــــــــلی ثە
پێؼـــــٛاسیىزكٔی لظـــــەٚە ٘ەیە ،وە الڵ ثـــــ ْٚٛیەوـــــێىە ٌە
ػــێٛەوبٔیٌ ،ەَ ؽبڵەرەػــلا گــٛێگز ٌە ٚلظــبٔە رێٕبگــبد وە
ٌەالیەْ الڵەوەٚە گٛێی ٌێ كەثێذ ،وٛێزثٔٚٛی ٚاژەیـیغ ٌە
یبطبؼجٔٚٛی رێگەیؼزٓ ٌە ئبفبٚرٕی ٔٚٛطزاٚكا ثەرعەطـزە
كەثێذ.
2ـــــ سِبٔگیزییەوــــبٔی پەیٛەطــــذ ثە گٛسارػــــزىزكٔەٚە،
ئەِغـــۆرە سِـــبٔگیزییە پەیٛۀـــلی ثە رٛأـــبی گٛاطـــزٕەٚەی
ثیـــزٚڕا  ٚگەیبٔـــلٔیبٔە ثـــۆ وەطـــبٔی كیٚ ،ەوـــ( ٛالڵـــی) ٚ
ثشروزكٔـــی رٛأـــبی گٛسارػـــزىزكْ ٌە ڕٚٚی كروبٔـــلٔەٚە
ثەثـــێ ئەٚەی سِـــبْ ٘ـــیس ٌٗوبروـــٗٚرٕێىی رێـــلاثێذ ،یـــبْ
ئۀـــلاِە (كۀگـــٗ ژۀەوـــبْ) ٘ـــیس ٌٗوبروـــٗٚرٕێىیبْ ٘ەثێـــذ
ػبٔجەػــــبٔی ِــــبٔەٚەی رٛأبوــــبٔی رێگەیبٔــــلْ٘ ،ەرٚە٘ــــب
ٔەثــٔٚٛی ٘ێــشی ٔٚٛطــیٓ  ٚثێلەطــەتری ٌە گٛسارػــزىزكْ
ٌەڕێگٗی ٔٚٛطیٕەٚە ثەثێ ٌٗوبروٗٚرٕی كەطذ  ٚپێیەوبْ.
3ـ ئە ٚسِبٔگیزیبٔەی وە ٌە ثشروزكٔی یبكەٚەرییەوـبٔەٚە
پەیلا كەثٌٓ ،ەَ وـبرەكا ٔەفۆػـی ٘ەِـ ٚٛػـزەوبْ  ٚیـبك ٚ
٘ەڵٛێظـــــزەوبٔی ٌەثیـــــز كەچێـــــذ ٘ ٚەِـــــٚ ٚٛركەوـــــبری١ە

20

طبكەوبٔی ژیبٔی فـۆی ٌەیـبك كەوـبد ،ئەٚیـغ ثەثـێ ئەٚەی
رٛأبی رێگەیؼزٓ  ٚگٛسارػزىزكْ ٌەكەطذ ثلاد(.)1
ٌێــزەكا (كٔ.ــبیؿ ف ـٗرِــب) ئە ٚكەرۀغبِــبٔەی ثە وــٛرری
فظــزٕۆرٗ ڕ ،ٚٚوە ٌە رٛێژیٕەٚەیەوــلا ٌەطــەر رٚٛػــجٛأی
ٔەفۆػی سِبٔگیزی ئۀغبِیلا:ٖٚ
1ــــ رٚٛػـــجٔٚٛی ٘ۀـــلێه ٌە ڕیؼـــبڵەوبٔی ِێؼـــه یـــبْ
ٌۀبٚچٔٚٛیــبْٔ ،ــبثٕە ٘ۆوــبری ٌەكەطــزلأی ٘ۀــلێه ثەػــی
ثژاركەوــزاٌ ٚە سِبٔــلا (ٚەوــ ٛئەٚەی ثــۆ ّٔــٔٚٛە ٘ۀــلێه
ٚػە یبْ ٘ۀلێه ٠بطب  ْٚثجٓ).
2ـــ رٚٛػــج ْٚٛثەَ ٔەفۆػــی١ە ،ثە٘ــیس ػــێٛەیەن وــبر
ٔبوبرـــٗ طـــٗر رٛأـــبی سِـــبٔەٚأی ٔەفۆػـــەوە ٌ ٚە ٘ەِـــٚٛ
ڕٚٚیەوەٚە وەطـــــێىی طزٚػـــــزی كەثێـــــذ ٌ ٚە ٘ەِـــــٚٛ
ڕٚٚیەوەٚە ٘ەڵظٛوەٚری ئبطبیی كەثێذ.
3ــ ئە ٚػــزەی وە رٚٛػــجٚٛأی ٔەفۆػــی سِــبٔگیز٠ی ٌە
ٔەفۆػەوبٔی كی عـٛكا كەوـبرەٚە ،ئەٚەیە وە رٚٛػـجٚٛأی
ئەَ ؽــبڵەرە ثە رەٚاٚەرــی  ٚیەوغــبرەوی رٛأــبی كەرثڕیٕــی
سِبٔەٚأیــــــبْ ٌەال ٔبطــــــڕێزەٚە ،ثەڵىــــــ ٛػــــــپزسەییەن ٌە
ئەكاوزكٔی ئەروە طزٚػزییەوبٔیبْ ٌەالی ٔەفۆع كرٚطـذ
 -1ؽٕفــ ٟثــٓ ع١ظــ(ٝك)(ِ ،)1989ؾبكــزاد ـــ ٟعٍــُ اٌــٕفض اٌٍؽــ،ٞٛ
اٌؼزوخ اٌٛطٕ١خ ٌٍٕؼز  ٚاٌزٛس٠ع ،اٌغشائز ،ؽ .392
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ٔەوـــبد  ٚالر ٌ ٚەٚێـــزیەن ٌە ثەوبر٘ێٕبٔیـــبْ ثـــۆ سِـــبٔەوە
پەیــلا كەوــبد ،ئەِەع كەثێــزە ٘ــۆی ػــڵەژاْ  ٚرێىچــٔٚٛی
٘ەِــــــــب٘ۀگی ٔــــــــبٚفۆیی  ٚػــــــــپزسەیی ٌە ئەكاوزكٔــــــــی
سِبٔەٚأیلا(.)1
ٌەثەر ئەٚە سۆر ٌە پشیؼـــــــىبْ ثـــــــۆ چبرەطـــــــەروزكٔی
رٚٛػـــجٚٛأی سِـــبٔگیزی پۀـــب كەثۀە ثەر كۆسیـــٕەٚەی ئەٚ
رٛأــب سِبٔەٚأییــبٔەی وە ٘ێؼــزب ٌەالی رٛػــجِ ٚٛــبٚە ،ثــۆ
ئەٚەی گەػەیبْ پێجلرێذ ٚ ٚەو ٛپێٛیظذ پێؼجقزێٓ.
ٌێــــــــــزەكا ٘ۀــــــــــلێه رــــــــــٛێژیٕەٚە ٘ەْ وە فەٚع ٚ
ٔۀگییەوبٔی كروبٔلٔی ریـبكا ثبطـىزاٚە ،وە ٌە وـِٗٛوٚٛڕی
سگّبوی ثچٚٛوەٚە طەرچبٚەیبْ گزرٚٛە ،یـبْ ٌە ٔەثـٔٚٛی
ژیٕگەیەوــی گٔٛغــب ٚثــۆ ـێزثــٔٚٛی سِــبْ یــبْ ٌە ـــبوزەری
كەرٔٚٚیــیەٚە پەیــلاثٔٚٛە ،عـــب گزٔگزــزیٓ ئەَ رـــٛێژیٕەٚأە
ئەٚأەْ وە پەیٛۀــــلیبْ ثە عۆرەوــــبٔی (رٗرٗڵــــٗوزكْ ـ
ـظــەسِبٔی) ٖٚن كروبٔــلٔی پیزــی (ر) ثە (ي) ٠ــبْ ث ـٗ (ی)
٠بْ ثە (غ)٘......،زل.
ٌێـــــزەكا رـــــٛێژیٕەٚەی كیـــــىەع ٘ەْ وە پٗیٖٛطـــــزٓ ثە
فەٚػـــــەوبٔی ئبفـــــبٚرٓ ٘ ٚۆوبرەوبٔیـــــبْ ثـــــۆ ــــــبوزەری
ٔ -1ب٠ؿ فزِب(ك)( ،)1978أكٛاء عٍـ ٝاٌلراطـبد اٌٍؽ٠ٛـخ اٌّعبؿـزح،
عبٌُ اٌّعزـخ ،اٌى٠ٛذ ،ؽ  25ـ .26
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كەرٔٚٚــــی كەگەڕێــــزەٚە ٔەن عەطــــزەیی ،گزٔگزــــزیٓ ئەَ
رــــــــٛێژیٕەٚأە ئەٚأەْ وە گزٔگــــــــی ثە كۆسیــــــــٕەٚەی ئەٚ
پەیٛۀــــــلییە كەكەْ وە ٌۀێــــــٛاْ سِــــــبْ  ٚرٛػــــــجٚٛأی
ٔەفۆػــــییەوبٔی (ػــــێزی) ( ٚػــــ١شۆـزیٕیبی كەرٔٚٚــــی)كا
ثەكی كەوزێـــذٌ ،ەَ رــــٛێژیٕەٚأەكا كەروەٚد وە (ػــــێز)ٝ
ع ١ـبٚاسیی ٌەگــٗڵ (كٚاوەٚرــٚٛیی عەلڵــی) ٘ەیە ،ثەٚەی وە
٘ۀـــلێه سأیـــبری  ٚپبػـــّبٚەی سِـــبٔەٚأی ٌەال كەِێٕێـــذ،
ثــۆیە وــۆِەڵە ٚػــە  ٚپبكاػــذ  ٚوــبراِەیی ٌ ٚێٙــبرٚٛیەوی
سِــــــبٔەٚأی ٘ەر ٌەال كەِێٕێــــــذ .ثێگِٛــــــبْ ئۀغبِــــــلأی
رـــٛێژیٕەٚە كەرثـــبرەی ئەَ پبػـــّبٚأە  ٚػـــیىزكٖٔٗٚیـــبْ
گزٔگییەوــــــی ٌە ڕاكەثەكەری ٘ەیە ثــــــۆ كەطزٕیؼــــــبٔىزكٔی
ٔەفۆػییەوە٘ ،ەرچی رٚٛػجٚٛی ٔەفۆػـی ػـ١شۆـزیٕیبیە،
ئەٚە رێجیٕــی وــزاٚە وە ٘ەِیؼــە ٌە ٘ەٚڵلأــلایە ثــۆ ئەٚەی
سِــبٔێىی رــبسە كرٚطــذ ثىــبد ،وە عــبری ٚا ٘ەیە پؼــذ ثە
الثـــزكْ ٘ ٚۀـــلێه عـــبریغ ثە كا٘ێٕـــبْ كەثەطـــزێذ ،ثەتَ
ٌٗگــٗڵ ئەٚەػــلا سۆرعــبراْ ٠بطــبوبٔی ڕێشِــبْ ـەراِــۆع
كەوــبد  ٚػــێٛاسێىی وــٛرد  ٚكٚٚر ٌە ِبٔــب ڕاطــزەلیٕەوە
ثەوبركە٘ێٕێــــــــــذ ٚ ٚػــــــــــەوبٔیغ ٌە رەن یەوــــــــــلی١ەٚە
ثەػــێٛەیەوی ٘ەرەِەوــی ڕیــش كەوــبد  ٚڕەچــبٚی پــێگەی
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ٚػــــەوبْ ٌــــٗڕٚٚی پبػقظــــزٓ  ٚپێؼقظــــزٕلا ٔبوــــبدٚ ،
سۆرعبریغ ٚەطفەوبْ ثەثێ پبطب ٚكە٘ێٕێزەٚە٘ ..زل(.)1
ثە گؼـــزی كەوـــزێ سأظـــزە سِبٔییەوـــبْ ٘بریىـــبرثٓ ٌە
چبرەطـــــەروزكٔی ٔەفۆػـــــییەوبٔی ئبفـــــبٚرٓ ،ئەٚیـــــغ ثە
پێؼىەػىزكٔی پالٔی ریـۆری یـبْ ػـێٛاسی ٌێىـۆڵیٕەٚە یـبْ
كاثیٕىزكٔــــی ِــــبككەیەوی ٚەطــــفئبِێش كەرثــــبرەی سِــــبْ،
٘ەرٚە٘ـــــب كەوـــــزێ چۀـــــل سأیـــــبرییەن كەرثـــــبرەی ئەٚ
پەیٛۀـــــــلییبٔەی وە ٌۀێـــــــٛاْ كروبٔـــــــلْ ٚٛٔ ٚطـــــــیٓ ٚ
٘ەِەعۆرثــــــٔٚٛی سِبٔەٚأیــــــلا ٘ەیە ،پێؼــــــىەع ثىــــــبد،
٘ەرٚە٘ـــب ثـــۆی ٘ەیە كۀگەوـــبٔی ئبفـــبٚرٓ  ٚپەیٛۀـــلی١ە
ڕێشِــبٔی ٚ ٚاربطــبسییەوبْ ثقــبرەڕ ،ٚٚعــگە ٌە فــبڵی كیــىە
وە ٘ەِـــ ٚٛڕٔٚٚىـــزكٔەٚەی پێٛیظـــذ كەرثـــبرەی چـــۆٔێزی
وبروزكٔی سِـبْ پێؼـىەع كەوەْ ،ثێگِٛـبْ ئەَ سأظـذ ٚ
سأیبریـــــبٔە ٘ەِـــــ ٚٛپێٛیظـــــزٓ ثـــــۆ كەطزٕیؼـــــبٔىزكْ ٚ
چبرەطـــەروزكٌْ ،ەِجـــبرەیەٚە (وزیظـــزبڵ) كەڵێـــذ(( :سۆر
ٔەفۆػــی ٘ەْ وە ثە ػــێٛاسی لظــەوزكْ  ٚپێؼــٛاسیىزكْ
 ٚرێگەیؼــزٕی لظــەٚە ٘ەیەٌ ،ەثەر ئەِە پێٛیظــزە ٚێٕــبیەوی
ڕّٔٚٚـــبْ ثـــۆ ئە ٚثێلەطـــەترییە سِبٔەٚأیـــبٔە ٘ەثێـــذ ،وە
 -1ؽٕفــ ٟثــٓ ع١ظــ(ٝك)(ِ ،)1989ؾبكــزاد ـــ ٟعٍــُ اٌــٕفض اٌٍؽــ،ٞٛ
اٌؼزوخ اٌٛطٕ١خ ٌٍٕؼز  ٚاٌزٛس٠ع ،اٌغشائز ،ؽ .295
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ٌەالی رٚٛػــــــجٚٛاْ ٘ەیە ،پــــــێغ ئەٚەی كەطــــــذ ثە ٘ەر
چبرەطەری١ەن ثىەیٓ٘ ،ەرٚە٘ب پێٛیظزە ڕاكەی وبریگەری
ئەَ ِەطــــەٌەیە ٌەطــــەر ئبوــــبری طزٚػــــزی لظــــە ،كرن
پێـجىەیٓ  ٚثــشأیٓ ئبیـب ئەَ پەوىەٚرــٕە سِـبٔەٚأییە یــبْ ئەَ
ػـــپزسەییە ٌە كەرثڕیٕـــلا پەیٛۀـــلی ثە كۀگەوـــبْ یـــبْ ثە
ـۆٔۆٌــــۆعی ٠ــــبْ ثە ڕێشِــــبٔەٚە ٘ەیە ٠ــــبْ پٗیٖٔٛــــلی ثــــٗ
طزٚػزی ٚاربطبسی ٘ەیە ،یبْ ئـبٚێزەیەن ٌۀێـٛاْ ٘ەِـٚٛ
ئەَ ػزبٔە ،ٗ٠چٔٛىە گەر پەیٛۀـلی ثە الیۀـی ڕێشِـبٔییەٚە
٘ەثێ ،ئەٚا كەثێ ثشأیٓ وبریگەری ثە چ الیۀێىـی ڕێشِـبٔی
وزكٚٚە  ٚرب چ ڕاكەیەویغ ٌەژێز ئە ٚوبریگەریەیە ،عـب ثـۆ
ئەٚەی ٚەتِــی ئەَ پزطــیبرأە ثــلەیٕەٚە ،كەثــێ ك ٚٚوــبر
ئۀغبَ ثلەیٓ:
یەوەَ :كەثێ ٔەریزەوبٔی ٚػە پۆٌێٓ ثىەیٓ.
كٚٚەَ :پێٛیظـــزە پەیٛۀـــلییەن ٌۀێـــٛاْ ئەَ ؽـــبڵەرە ٚ
ئبطزی ئبوبری ئبطبیی ٌە لظەوزكٔلا ثٔٛیـبك ثٕێـیٓ ،ئەِەع
ِەطەٌەیەوە ثبطىزكٔی طبٔبیە ،ثەتَ سۆر سەؽّەرە ئۀغبَ
ثلرێذ ،ئەٚیغ ٌەثەر ئەٚەی ٌە ثٕەڕەرلا ٘یس پێـٛەرگەٌێىی
سِبٔەٚأی ثۆ پێٛأٗوزكٔی ئبوـبری ئبطـبیی ٌەثٗركەطـزّبٔلا
ٔییە ،ثۆیە پظپۆراْ ثۆ ثڕیبركاْ ٌەطەر ئەَ ؽبڵەرـبٔە پؼـذ
ثە ئەسِٔٚٛەوبٔی فۆیبْ كەثەطـزٓ ،وە ئەِەع ثێگِٛـبْ ٚا
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كەگەیۀێــذ پشیؼــىەوبْ ٌە چبرەطــٗروزكٔی رٚٛػــجٚٛأی
ئەَ ٔەفۆػــــییە ،رۀٙــــب گــــزـزە گەٚرەوــــبٔی كەرثــــڕیٓ ٚ
ئبفــبٚرٓ چبرەطــەر كەوەْ ،وەچــی ئە ٚالكاْ ٔ ٚەفۆػــییە
گەٚرأەی كیـــــــــىە ،وە وەِزـــــــــز كەركەوەٌ ،ْٚەالیەْ ئەٚ
پشیؼىبٔەٚە ـەراِۆع كەوزێٓ(.)1
3هفێرتووًیزهاًەتیاًییەكاى 
ٌە ط ـٗرربوبٔی ئەَ طــەكەیەكا گزٔگییەوــی گــٗٚرٖ كرا ثە
ـێزثٔٚٛی سِبٔە ثیبٔییەوبْ ،ئەٚیغ ٌەثەر ئە ٚپێؼڤەچٔٚٛە
ِەسٔەی وە ٌە ئبِڕاسەوبٔی پەیٛۀل٠ىزكْ ٌۀێٛاْ ٚتربْ ٚ
گەالٔــلا طــەری ٘ەڵــلا ،عــب ٌەثەر ئە ٚثــبرٚكۆفە طیبطــی ٚ
ئــــبثٚٛرییە ثــــۆ ٘ەِــــٚ ٚٛترــــبْ چ ثچــــٚٛن  ٚچ گەٚرە،
وـــبریگەرییەوی ثـــێ ٚێـــٕە ٌە ئبیٕـــلەی سِـــبْ  ٚثـــشاٚرەوەی
كەطــــزەثەرث ،ٚٛثگــــزە (وزیظــــزبڵ) ئبِــــبژە ثە ـــــبوزەرێىی
رـــبسەع كەوـــبد ،وە گزٔگـــی فـــۆی ٘ەیە ،ئەٚیـــغ ئەٚەیە
ـێزوزكٔــــــی سِــــــبٔە ثیبٔییەوــــــبْ ٌەَ طــــــەركەِەكا ثــــــۆرە
پیؼەطـــــــبسییەوی طـــــــەرەوی ٌە سۆر ٚتربٔـــــــلا ،چـــــــٔٛىە
 -1وز٠ظزبي( ،)1974اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ ،رزعّخ :ك.ؽٍّ ٟفٍ،ً١
اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ ،ؽ .182
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ژِــــبرەیەوی یەوغــــبر سۆر ٌە فەڵىــــی ثــــۆ كەرەٚەی ٚتد
گەػذ كەوەْ ،عب ئیزز ثۆ وـبروزكْ ثێـذ ٠ـبْ ثـۆ گەڕاْ ٚ
گەػـــزٛگٛسار ثێـــذ ،ئەٚأە ثێگِٛـــبْ پێٛیظـــزە سِـــبٔی ئەٚ
ٚتربٔە ـێزثٓ ،وە گەػزیبْ ثـۆ كەوەْ ،ثـۆ ئەَ ِەثەطـزەع
ئەٚ ٚترــبٔە چۀــلە٘ب پەیّــبٔگە  ٚـێزگەیــبْ ثــۆ ئەَ ِەراِە
كاِەسرأــل  ٚچۀــلە٘ب پزۆگزاِیــبْ ثــۆ ـێزثــ ْٚٛكاڕػــذ،
ئیـــلی ئبِڕاسەوـــبْ پێؼـــڤەچٔٚٛیبْ ثەفۆیـــبٔەٚە ثیٕـــی ،وە
٘ەِ ٚٛثۆ ئبطبٔىزكٔی پزۆطەوبٔی ـێزوزكٔـی سِـبٔی ثیـبٔی
ث ،ْٚٛئەٚیغ ثە ثبػززیٓ ػێٛە ٌ ٚە وٛررززیٓ وبرلا(.)1
پەیوەًذیزهاًَواًیتەفێركردًیزهاًەكاًەوە 

ٌێــزەكا چۀــل رێجیٕییەوــی سۆر گزٔــگ ٘ەْ ،وە پێٛیظــزە
پێغ ثبطىزكٔی ئەَ پەیٛۀلییە ثیبٔقەیٕەڕ:ٚٚ
یەوەَ :سِبٔــــــٗٚأی چۀــــــل ئبِــــــبٔغێىی ع١ــــــبٚاسی ٌە
ئبِبٔغەوـــبٔی ـێزوزكٔـــی سِـــبْ ٘ەیە ،سِبٔـــٗٚأی ثە چۀـــل
ػــێٛەیەن ٘ەڵلەطــزێذ ثە ر ـٛێژیٕەٚەی رٛأــبی سِــبٔەٚأی
ربن٘ ،ەرٚە٘ب ٘ەڵلەطـزێذ ثە پێؼـڤەثزكٔی چۀـل ریۆرێـه،
وە ػـــــــزۆجە ثە ئبوـــــــبری سِـــــــبٔەٚأی كەكەْ  ٚثبػـــــــزز
ئبِبكەطبسی ثۆ ئبِڕاسەوبٔی ٚەطـفىزكٔی سِـبْ كەوەْ ،ثە
- Crystal, Lingustics,penguin, Books, p.p 19. 20.
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ػــێٛەیەن وە ٚەطــفی سِــبٔەٚأی ثــۆ ـێزفــٛاساْ ٚركرــز ٚ
گؼزگیزرز ثێذ ،ئەَ وبرٚثـبرأەع ٘ـیس وبِیـبْ پەیٛۀـلیبْ
ثەٚەٚە ٔیــــــیە ،وە ثە كٚای پالٔــــــی ثبػــــــزز ٔ ٚبیــــــبثززی
ئبِڕاسەوبٔی ـێزثٔٚٛی سِبٔەوبٔلا ثگەڕێیٓ.
كٚٚەَ :ـێزوزكٔـــــی سِـــــبْ وـــــبرێىی پەرٚەركەیــــــیە ٚ
پەیٛەطــزە ثە چۀــلە٘ب سأظــزەٚە ،وە ٘بریىــبری پزۆطــەوە
كەثێذ ،عب سِبٔٗٚأی رـبوە طـەرچبٚەیەن ٔیـیە وە ِـبككەی
سِــــبٔەٚأی سأظــــزی  ٚطــــەٌّبٔلٔەوبْ  ٚػــــێٛاسەوبْ ثە
پزۆطەی ـێزوبری ثجەفؼێذ ،ثـۆ ّٔـٔٚٛە ئە ٚػـزەی وە ٌە
سِبٔٗٚأیــــلا كەسأزێــــذٌ ،ەٚأەیە ٌە كەرٕٔٚبطــــیلا فــــزا
ثێـــــذ٘ ......زــــــلٌ .ەثەر ئەٚە ئە ٚڕایەی وە ئەَ وێؼــــــەیە
ٌەوــبری ثڕیــبر ٚەرگزرٕــلا ،ثــۆ چۀــل پزطـێىی پەیٛەطــذ ثە
ـێزوزكٔی سِـبٔەٚە یەوالكەوـبرەٚە ،ئە ٚڕایەیە وە ِبِۆطـزب
ٌەطەرێزی ،چٔٛىە پێٛیظزە ِبِۆطزب ٘ەِـ ٚٛطـەٌّبٔلٔەوبْ
ثە٘ۀـــل ٚەرثگزێـــذٌ ،ێزەػـــلا چۀـــلە٘ب ڕێگـــب  ٚػـــێٛاس ٚ
ئــبِڕاسی ـێزوزكٔـی گزٔــگ ٌەثٗركەطــزلاْٚ ،ەن ئەٚەی وە
ثە رەوٕیىــی ٚأەثێــژی ٔبطــزاٚە ،وە سِــبْ ریبیــلا سۆر ڕۆڵ
ٔبگێڕێذ.
طــێیۀَ :ــبثێ وبریگەرییەوــبٔی سِبٔــٗٚأی ٌە ـێزوزكٔ ـی
سِبٔەوبٔلا ٚا ٚەرثگیزێـذ ،وە ئیـلی ڕەٚػـەوە پێٛیظـزە ٚا
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ثـــڕٚاد  ٚكەرۀغبِەوـــبْ ثە رەٚاٚەرـــی كەطـــەثەر ثـــٔٚٛە،
چـــــــــــــٔٛىە ٌەٚأەیە كەرۀغبِەوـــــــــــــبْ ثەرەٚاٚەرـــــــــــــی
كەطــــزەثەرثٚٛثٌٓٗ ،ثٗرئــــٖٗٚی ٌەٚأەیە پــــبع پزۆطــــەی
پزاوزیشەوــزكْ ئەٚەِــبْ ثــۆ ڕ ْٚٚثێــزەٚە ،وە ثەوبر٘ێٕــبٔی
٘ۀلێه ریۆر ٠بْ پالٔی سِبٔەٚأی ٌە ـێزوزكٔی سِبٔەوبٔلا،
ثــــۆ فــــٛكی سِبٔــــٗٚأی سەرەری ٘ەثێــــذ ،ئە ٚعیــــبٚاسییە
یەوالوەرەٚأەی وە ٘ۀلێه لٛربثقبٔەی سِبٔەٚأی ٌۀێٛاْ
ـۆرَ ٚ ٚاربكا كایبٕٔب ،ثەربیجەری ٌە كٚاییلا ـ ثٍۆِفیٍـل كایٕـب ـ
ثٚٛە ٘ۆوبری پەراٚێشفظزٕی الیۀی (ٚارـب) ٌە پزۆطـەوبٔی
ـێزوزكٔلاٌ ،ەَ طبتٔەی كٚاییؼلا وبركأەٚەی سۆر رٔٛل ٌە
فــٛكی سِبٔٗٚأیــلا ٘ەِــجەر ئەَ ئبراطــزەیە طــەری ٘ەڵــلا،
ئەٚەثـــ٘ ٚٛەٚاكارأـــی ٠بطـــبوبٔی ثەر٘ەِٙێٕـــبْ ئبػـــىزایبْ
وـــــزك ،وە ئەَ الیۀە سۆر گزٔـــــگ  ٚپێٛیظـــــزٗ٘ ،ەر ٌەثەر
ئەٚەع ٚەو( ٛكیٍىٕـش) كەڵێـذ :پێٛیظـزە عـبرێىی كی چـبٚ
ثە ٚپەیٛۀــــلیبٔە ثقؼــــێٕیٕەٚە ،وە ٌۀێــــٛاْ سِبٔــــٗٚأی ٚ
پزۆطەی ـێزوزكٔی سِبٔلا ٘ەیە(.)1
چـــــٛارەَ :ڕ ٚ ْٚٚئبػـــــىزایە وە سأـــــبی سِبٔـــــٗٚأی
وــبرٖوــی ریــۆرێىی سِــبٔەٚأی ثەوبركە٘ێٕێــذ ٠ــبْ پؼــذ ثە
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 ٘ــبرٚٛ
سأـــب وبرٖوییـــٗوبْ ثـــۆ ّٔـــٔٚٛە ریـــۆرێىی ثەوبر٘ێٕـــب ،ئەٚا
ثەڕێٛەچــــٔٚٛی وــــبرەوەی كەٚەطــــزێزە طــــەر عــــۆری ئەٚ
ریــۆرەی وە ثەوبریــلە٘ێٕێذ ،گەر ٘ــبر ٚٛریــۆرەوە پؼــزی ثە
چۀــــل یەوەیەوــــی ٚاربطــــبسی ثەطــــذ ،ئەٚا ٌەَ ؽــــبڵەرەكا
كەرۀغبِەوــــبْ ع١ــــبٚاس كەثــــٓ ٌٗگــــٗڵ ئە ٚؽــــبڵەرەی وە
ریۆرەوە فٛكی ئە ٚیەوبٔە پەراٚێش ثقبد.
٘ەرٚە٘ــب (ِــبوی) ئبِــبژە ثە ثــٔٚٛی ژِــبرەیەوی سۆری
ڕێگــب  ٚػــێٛاس كەوــبد ،وە ثەگٛێزەیــبْ ریۆرەوــبْ ٌٗگــٗڵ
یەولیــلا كەگــۆڕێٓ ٚ ،ئبِــبژە ثە ژِــبرەیەوی سۆری ریـــۆرە
سِبٔەٚأییەوــبْ كەوــبد وە ٘ۀــلێىیبْ ٌەٚأەیە ریــۆرگەٌێىی
ئەٚرۆثٓ ،كژ ثە یەولی ثـٓ ،عـب ٘ۀـلێه ٌەَ ریـۆرأە چۀـل
لٛربثقبٔەیەوی سِبٔەٚأی ڕایبٔگەیبٔلٚ ،ەوـ ٛلٛربثقـبٔەوەی
(طۆطــــێز) یــــبْ لٛربثقــــبٔەی (پــــزاگ) یــــبْ لٛربثقــــبٔەی
(ثٍۆِفیٍل) ٠بْ لٛربثقبٔەی (ـێزص)٘.......زل .وبرێىیغ ئەَ
ژِـــــبرە سۆرەی ریۆرەوـــــبْ كٖفٛێٕیٕـــــٗ ،ٖٚوە لٛربثقـــــبٔە
عۆراٚعۆرەوــبْ ٠ــبْ ربوەوــبْ كایبٔڕػــز ،ْٚٛرێجیٕــی ئەٚە
كەوەیـــٓ رۀٙـــب ژِـــبرەیەوی وەِیـــبْ ٌە ثـــٛاری پزاوزیىیـــلا
ثەوـــبر٘ێٕزا٘ .ْٚەرٚە٘ـــب ئە ٚریـــۆرأەی وە ثەػـــێٛەیەوی
وزكەیـــی ثەوــــبر٘ێٕزاِ ،ْٚبٔــــبی ئەٚە ٔیــــیە وە ثە وەڵىــــی
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پزاوزیشەوــزكْ كێــٌٓ ،ەالیەوــی كیىەػــەٚە ثــب ثڕیــبری ئەٚە
ثلەیٓ وە ٘ەر ریۆری سِبٔەٚأی وٗ ٔـب ٘ٗٔٚٛوـٗ ٌـٗ ثـٛاری
ـێزوزكٔی سِبٔٗٚأی پزاوزیشە ٔەوزاٚەِ ،بٔبی ئەٚە ٔییە وە
ثە وەڵىی ثەوبر٘ێٕبْ ٔبیەد.
عـب وـبرە ٚەطـفٗ١١وبْ ٌە فـٛكی فۆیبٔـلا ع١ـبٚاسْ چ ٌە
ِەراَ ِ ٚەثەطــزەوبٔیبْ  ٚچ ٌە ِەٚكا  ٚڕە٘ۀــلەوبٔیبٔەٚە
 ٚچ ٌە ػــێٛاسی پێؼىەػــىزكٔیبْ٘ ،ۀــلێه ٌەَ وــبرأە ٌە
ئبِبٔغی ئەٚەكاْ وە ثجٕە طۀزەرێه ٘ ٚۀلێىی كیىەػـیبْ
فٛاسیـــــبری ئەٚەْ گؼـــــزگیزثٓ٘ ،ۀـــــلێىیبْ ثە ػـــــێٛاسی
ػـــــیىبر٠ی ٘ ٚۀـــــلێىی كیـــــىەع ثە ػـــــێٛاسی پێىٙێٕـــــبْ
رـــٛێژیٕەٚە كەرثبرەیـــبْ ئۀغـــبَ كەكەْ٘ ،ۀـــلێىی رزیـــبْ
كأــزاٚ ْٚەن ثڵێــی سِــبٔە ٚەطــفىزاٚەوە ثــۆ سِــبٔەٚأەوە
ٔبطــزأ ٚیــیە٘ ،ۀــلێىی كیىەیــبْ ثەِٗ ٚثٗطــزٗ كأــزا ْٚوە
ثـــــۆ فـــــٛێٕەر ٔبطـــــزا٘ ،ْٚۀلێىیؼـــــیبْ ٌە ك ٚٚئبطـــــزلا
پێؼـــىەع كەوـــزێٓ (ڕێشِـــبْ) ( ٚـۆٔۆٌـــۆعی)٘ ،ۀـــلێىی
ك٠ـــىەع ٘ەْ وە ٌە ئبطـــزی سیـــبرز پێؼـــىەع كەوـــزێٓ وە
كەگۀە ( )14ئبطــذ٘ ،ەرچۀــلە ئە ٚوــبرە ٚەطــفییبٔٗی وە
ٌە طـــێ ئبطـــذ پؼـــزیبْ پێلەثەطـــززێذ ٌە ٘ەِـــ ٚٛسیـــبرز
ثاڵٚثٔٚٛەرەٚە٘ ،ۀلێه وبر ٘ەْ وە پؼذ ثە سِبٔی كروبٚ
كەثەطــزٓ ٘ ٚۀــلێىیبْ ٘ەِــ ٚٛئۀ ٚبٚچــبٔە كەگــزٔەٚە وە
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سِبٔیــبْ رێی ـلا ثەوبركە٘ێٕزێــذ٘ ،ۀــلێىی كیــىە رۀٙــب یەن
ػبر ٠بْ ٔـبٚچەیەن كەگـزٔەٚە٘ ،ۀـلێىیبْ ٌەطـەر ثٕەِـبی
یەن وەطی ٌ ٚە ِبٚەیەوی وـبر ٝسۆر وٛررـلا ٔٚٛطـزا،ْٚ
٘ۀـــــلێىی رـــــزیغ ٌەطـــــەر ثٕەِـــــبی ژِـــــبرەیەوی سۆری
ٔٚٛطەراْ ٌە چۀل طەكەیەولا ٔٚٛطزا.ْٚ
ثەِؼــــێٛەیە ٚەوــــِ( ٛــــبوی) ثڕیــــبركەكاد ،وە گزـزــــی
ِبِۆطــزبی سِــبْ ٌەٚەكا ٔیــیە وە سِبٔــٗٚأی ثەوبرثٙێٕێــذ
یـــبفٛك ثەوبرٔە٘ێٕێـــذ ،ثەڵىـــ ٛپزطـــەوە ٌەٚەكا ثەرعەطـــزە
كەثێـــذ ،وە ئبیـــب چ ػـــزێه ٌە ریۆرەوـــبٔی فـــۆی ٠ـــبْ وـــبرە
ٚەطفٗ١١وبْ ثەوبرثٙێٕێذ(.)1
پــبع ٘ەِــ ٚٛئەَ رێجیٕیــیە طــەرەویبٔە كەگەڕێیــٕەٚە ثــۆ
ثـــــبثەری پەیٛۀـــــلی سِبٔـــــٗٚأی ثە پزۆطـــــەی ـێزوزكٔـــــی
سِبٔەٚە.
(وزیظــــــــــزبڵ) ٌەِیـــــــــــبٔەی كەطزٕیؼـــــــــــبٔىزكٔی ئەَ
پەیٛۀــلیەٚە كەڵێــذ :پەیٛۀــلی سِبٔــٗٚأی ثەَ ِەیــلأەٚە
ٌەٚە ڕٔٚٚزـــزە وە ثەڵـــگەی ثـــۆ ثێٕیـــٕەٚە ،چـــٔٛىە پێٛیظـــزە
ِەطـــەٌەیەوی ئبطـــبیی ثێـــذ ،وە ِـــزۆڤ ٔبرٛأێـــذ سِبٔێـــه
ـێــــزی فەڵىــــی ثىــــبد ،وە فــــۆی ٘یچــــی ٌــــێ ٔەسأێــــذ،
(وزیظـــزبڵ) ٌە ڕٔٚٚىـــزكٔەٚەی ئەَ پەیٛۀـــلیەٚە كەڵێـــذ:
- Macey, Applied lingusitice, p. 248.
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ڕا٘ێٕــبٔی ػــیبٌ ٚەَ پــێگەیەكا ِبٔــبی ٚایە ِــزۆڤ پێٛیظــزە
ڕاطـــزە١٠یٕەوبْ كەرثـــبرەی سِبٔێـــه ٌە سِبٔەوـــبْ ثشأێـــذ،
ئەٚیــغ ٌەِیــبٔەی پەیٛەطــزجٔٚٛی ٘ۀــلێىیبْ ثە ٘ۀــلێىی
كیــىەٚە ٌ ٚە كٚٚرــٛێی ریــۆرێىی سِــبٔەٚأی كیــبریىزاٚكا،
ئەِەع ِبٔـــبی ٚایە وە پێٛیظـــزە پەیٛۀـــلی ثە رـــٛێژیٕەٚە
٘بٚچەرفـــبٔەٚە ٘ەثێـــذ ،وە ثە یەوێـــه ٌەَ ڕاطـــزەلیٕبٔەٚە
ٌىــــــب ،ْٚئەِەع ِبٔــــــبی ئەٚەیە وە كەثــــــێ ثزــــــٛأێ ئەَ
ڕاطـــــزەلیٕبٔە ثەگـــــٛێزەی پزۆگزاِێىـــــی كەطزٕیؼـــــبٔىزاٚ
٘ەڵجژێزێـــذ ،ثە٘ەِـــبْ ػـــێٛەع ٚا كەگەیۀـــێ وە رٛأـــبی
ثؼــــــىێ ثەطــــــەر طەرٔغڕاوێؼــــــبٔی ٚأەثێــــــژ ثــــــۆ ئەٚ
ع١بٚاسییــبٔەی وە ثەػــێٛەیەوی وزكەیــی كەیبٔشأێــذ  ٚثــۆ
ئە ٚسِبٔەی وە ـێزی كەثێذ (.)1
ِەطــــــــــەٌەع رۀٙــــــــــب پەیٛەطــــــــــذ ٔیــــــــــیە ثە الیۀە
ِەعزیفییەوەٚە ،ثەڵى ٛسِبٔٗٚأی ـ ثبثەرێىی ٚەطـفئبِێشِبْ
پێؼـــىەع كەوـــبد ،وە كەوـــزێ ٌە پزۆطـــەوبٔی فٛێٕلٔـــلا
ثەوبرثٙێٕزێــــذ( ،كِ .ؾــــِٗــــٗك عــــٌٗی فــــٌٚٛی) كەڵێــــذ:
ـۆٔٗریىی كروبٔلْ ٚەطفێىی ثبػّبْ كەكارێ ثـۆ (طـبسگٗی
ئە ٚكۀگـــبٔەی سِـــبْ وە ِەثەطـــزّبٔە ثـــۆ ئە ٚسِـــبٔەی وە
 -1وز٠ظــزبي( ،)1974اٌزعز٠ــؿ ثعٍــُ اٌٍؽــخ ،رزعّــخ :ك.ؽٍّــ ٟفٍ١ــً،
اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ ،ؽ 174ـ .175
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فٛاسیـبری ـێزثـٔٚٛیٓٚ ،ەن سِـبٔێىی ثیـبٔی٘ ،ەرٚە٘ــب ئەَ
سأظزە ٚەطـفێىّبْ پێؼـىەع كەوـبد كەرثـبرەی طـبسگەٜ
كۀگەوبٔی سِبٔی كایه ،ثەِؼـێٛەیە ػـٛێٕەوبٔی ٚێىچـْٚٛ
 ٚع١بٚاسی ٌۀێٛاْ طیظزەِی كۀگی سِبٔ ٝعـێ ِەثەطـذ
٘ ٚبٖٚڵٗوــٗی ٌە سِــبٔی كایــه كەسأــیٓ  ٚرێــلەگەیٓ ،...عــب
ٌە٘ەرك ٚٚسأظـــــــــزىبٔی ٚػەطـــــــــبسی)  ٚڕطزٗطـــــــــبسی
ِەطەٌەوە ٘ەر ثەَ ػێٛەیە(.)1
٘ەرٚە٘ب (ِبوی) پێیٛایە وە ئەَ لظـبٔە ٘ەِـ ٚٛپؼـذ ثە
ثٕەِـــبیەوی پـــزۀ ٚبثەطـــزٌٓ ،ێـــزەكا چۀـــلە٘ب ِبِۆطـــزبی
ٔبطزا٘ ٚەْ وە ئبگبیـبْ ٌە سِبٔـٗٚأی ٔیـیەٌ ،ەٚأەػـە سۆر
ڕ ٚ ْٚٚئبػــىزاثێذ وە ِ١زۆكٖوــبٔی سأــبیەوی سِــبْ ٚەوــٛ
ِبِۆطزب ِەرط ٔیـیە ٌێٙـبرٚٛییەوەی سیـبرز ثێـذ٘ ،ەڵٛێظـزی
ئێظزبی سِبٔٗٚأی وـبرٖویغ ٌە ِەیـلأی ـێزوزكٔـی سِبٔـلا
وە ٘ەڵٛێظزێىی ثبع ٔییەـ ثۆ ئەٚە كەگەڕێزەٚە وە ٘ۀلێه
سِـــبٔەٚاْ كەثـــێ ثـــٛاری رـــبسەی پزاوزیشەوـــزكْ ثـــلۆسٔەٚە
سیـــبرز ٌەٚەی وە گزٔگـــی ثە چبرەطـــەروزكٔی گزـزگەٌێـــه
ثـــلەْ ،وە ثە ـێزوزكٔـــی سِـــبٔەٚە پەیٛەطـــزە٘ ،ۀـــلێه ٌە
كەرۀغبِە ٘ەڵەوبٔیغ ثۆ ئبرەسٚٚی ٘ۀـلێه ٌە سِبٔشأـبْ
ِ -1ؾّــل عٍـــ ٟاٌقـــ(ٌٟٛك)( ،)1982أطــبٌ١ت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ،
اٌز٠بف ،ؽ  18ـ .19
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كەگەڕێــــزەٚە ،ئەٚیــــغ ٌە ثــــٛاری پیــــبكەوزكٔی ِیزــــۆكیی
ـۆرِئــبِێشی ٚەطــفی كەطزٕیؼــبٔىزاٌ ٚە ـێزوزكٔــی سِــبْ
ثەثێ سأیٕی ئەٚەی وە ئبیب ثۆ پزاوزیشەوزكْ كەطذ كەكاد
یــــــــبفٛك ٔــــــــب ،رۀــــــــبٔەد ٌە ِەیــــــــلأی ػــــــــیىزكٖٔٗٚی
سِبٔەٚأیؼلا(.)1
ٌەَ الپەڕأەی پێؼەٚە ثۆِبْ كەركەوەٚێذ وە رٛێژەراْ
یەوــڕأیٓ ٌەطــەر طزٚػــزی ئە ٚپەیٛۀــل٠یەی وە ٌۀێــٛاْ
سِبٔـــــٗٚأی  ٚپزۆطـــــەوبٔی ـێزوزكٔـــــی سِبٔـــــلا ٘ەیەٚ ،ا
پێلەچێ وە سۆر ثەطـٚٛك ثێـذ ئێظـزب ثبسثـلەیٓ ٌەطـەر ئەَ
فبڵە  ٚثەكٚای گۆڕەپبٔی كی ٠ـبْ ثـٛاری كیـىەكا ثگەڕێـیٓ،
وە ریؼـــــه ثقۀەطـــــەر ئە ٚفشِەرـــــبٔەی وە سِبٔـــــٗٚأی
پێؼىەػّبٔی كەوبد.
اًثَريی :
وٍیتَر 
هشیكردًَ 

أ
ثێگِٛــــبْ ئە ٚوەطــــبٔەی وە سِبٔەوــــبْ ـێــــز ٜفەڵىــــی
كەوەْ ،رــــــب ڕاككەیەن ػــــــبرەسا٠یبْ ٘ٗیــــــٗ كەرثــــــبرەی
الٔٗ٠ــٗوبٔی ٚێىچــ ٚ ْٚٛع١ــبٚاسی ٔێــٛاْ سِــبٔی ثٕەڕەرــی
ـێزفـــٛاساْ (سِـــبٔی كایـــه)  ٚئـــٗ ٚسِـــبٔە ثێگبٔٗیـــٗی وە
فٛاسیبری ـێزثٔٚٛیٓ ،عگە ٌەِەع ئە ٚـێزفٛاسأە ٘ەطـذ
ثە ٚوـــبریگەرییە ــــزاٚأە كەوەْ وە سِـــبٔی یەوەَ ثەطـــەر
- Mackey, Applied linguistics, p. 250.
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سِــبٔی كٚٚەِەٚە ٘ەیەرــی٘ ،ەرٚە٘ــب ئــبِڕاسی ئەٚرۆػــیبْ
٘ەیە وە ثە٘ۆیبٔەٚە طٚٛك ٌە ٚوبریگەرییە ٚەركەگزْ ،عـب
چ ثەػـــێٛەیەوی پۆسەریڤـــبٔە یـــبفٛك ٔێگەریڤـــبٔە ثێـــذ ،ثەتَ
٘ەِ ٚٛئەَ ِەطـەالٔە ٌە ِبِۆطـزبیەوەٚە ثـۆ ِبِۆطـزبیەوی
كی كەگۆڕێذ ،ئەٚەی وە ربسەیە  ٚكەثێ ثیڵێیٓ ٌەَ ثٛارەكا
وە پێٛیظـــــزە ثـــــبثەرەوە ثە ػـــــێٛاسێىی سأظـــــزیبٔە ٌێـــــی
ثۆوڵلرێزٗ ٚ ٖٚپێٛیظزٗ وۆػغ ثقزێزەگەڕ ثۆ ثەوبر٘ێٕبٔی
ئەَ ڕٚٚكاٚأە ثەػــێٛاسێىی ڕێىٛپێــه ،ئەَ پزۆطــەیەع ثە
گؼزی پێی كەٚرزێذ (ػیىزكٖٔٗٚی ثٗرأجٗریی).
ئەَ وــــــــبرە سأظـــــــــزییە ڕێىقــــــــزاٌ ٖٚە پەررـــــــــٚٛوی
()Linguistic across cultureكا ٘ـبرٚٛە ،وە (رۆثـٗرد
الكۆ) طـــــــبڵی (ٚٛٔ )1957طـــــــیٛیەریٌ ،ەَ پەررـــــــٚٛوەكا
ٔٚٛطــــــەر ّٔــــــٔٚٛەگەٌێىی سۆری ٌە٘ ٚەڵە سِبٔەٚأیــــــبٔە
٘ێٕـــبٚەرەٚە ،وە ٌە كەرۀغـــبِی وـــبریگەری سِـــبٔی یەوەَ
ثەطـــــەر سِـــــبٔی كٚٚەِـــــلا طـــــەر٘ەڵلەكەْ ،گزٔگـــــی ئەَ
ػــ١ىزكٔٗ ٖٚثٗرأجٗرییــٗ ٌەٚەكا ثەرعەطــزە كەثێــذ ،وە ئەٚ
٘ەڵە  ٚطەفزیبٔەی ٌە وبری ـێزثٔٚٛی سِبٔێىی ثیبٔیلا كێـٕە
ڕێّــــبْ ،ثێگِٛــــبْ ٌە سِــــبٔەوەی یەوەِەٚە طــــەرچبٚەیبْ
گزرـــٚٛە٘ ،ەڵەوـــبْ سیـــبرز ٌە ٔٗگٔٛغبٔـــلٔی پێىٙبرٗوبٔـــٖٗٚ
پەیـــلا كەثـــٓٚ ،ارە گەر پێىٙبرـــٗی سِـــبٔە ثیـــبٔییەوە ٌٗگـــٗڵ
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پێىٙبرــٗی سِــبٔی كایــه عیــبٚاسیی ٘ەثێــذ ،ئەٚا طــەفزی ٚ
كژٚاری ـێزث٘ ٚ ْٚٛەڵەوبْ طەر٘ەڵلەكەْ ،ثـۆ ـێزثـٔٚٛی
سِـــبٔێىی ثیـــبٔی سۆر گـــزٔگە وە ئەَ طـــەفزی  ٚكژٚاریـــبٔە
چبرەطەر ثىەیٓ  ٚساڵجـیٓ ثەطـەریبٔلا ،فـۆ ئەگەر ٘ەركٚٚ
سِبٔی كایه  ٚسِـبٔە ثیـبٔییەوە ٌە ثٔٛیـبككا ٚەوـ ٛیەن ثـٓ،
ئەٚا پێؼـــــجیٕی ٔـــــبوەیٓ وە وێؼـــــە كرٚطـــــذ ثجێـــــذٌ ،ەَ
ؽبڵەرەػلا ـێزث ْٚٛسۆر پێٛیظذ ٔبثێـذ ،عـب ثـۆ ئەٚەی وە
ٌەَ ڕٚٚكاٚأە طٚٛك ٚەرثگزیٓ ،ئەٚا پێٛیظزە پزۆطـەوبٔی
ـێزوزكْ ثەرە ٚرٛفّەوـبٔی ع١ـبٚاسی ٌە ثٔٛیـبكی ٘ەركٚٚ
سِبٔەوەكا ئبراطزە ثىەْ ،ثە گؼزی ٘ەرچۀل ع١بٚاسییەوـبْ
سیبرز ثٓ ،ئەٚا طەفزی  ٚكژٚارییەوبٔیغ سیبرز كەثـٓ ،ثەَ
پێیە ئە ٚطەفزیبٔەی وە ـێزفـٛاسأی سِـبٔی ئیٕگٍیـشی ــ ثـۆ
ّٔٔٚٛە ـ ثەرۀگبری كەثٕەٚە ،ع١بٚاس١٠بْ كەثـێ ٌٗگـٗڵ ئەٚ
سِــبٔە یەوەِەی وە ثەوــبری كە٘ێــٌٕٓ ،ەثەر ئەٚە پێٛیظــزە
ػــــێٛاسی ـێزوــــزكْ ثە سِــــبٔی یەوەَ ٌە سِــــبٔێىەٚە رــــب
سِــبٔێىی كیــىە ثگۆڕێــذ ،عــب گەر پزۆطــەی ػــیىزكٔەٚەی
ثٗرأجــٗریی ٌۀێــٛاْ سِــبٔی یەوەَ  ٚكٚٚەِــلا ئۀغــبَ كرا،
ئەٚا ع١بٚاسییەوبٔی ٔێـٛاْ ٘ەرك ٚٚسِـبٔەوە ئبػـىزا كەثـٓ،
ئەگەری ئەٚەع طەر٘ەڵلەكاد وە پێؼٛەفذ پێؼـجیٕی ئەٚ
طـــەفزی  ٚكژٚاریـــبٔە ثـــىەْ ،وە ثەرۀگـــبری ـێزفـــٛاساْ
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كەثــٕەٚە ،ئەِەع ثە كەٚری فــۆی ئە ٚػــزبٔە كەطزٕیؼــبْ
كەوبد ،وە پێٛیظزە ـێزفٛاسی سِـبٔی ثیـبٔی ـێـزی ثجێـذ ٚ
ِبِۆطـــزبع كەثـــێ ـێـــزی ثىـــبد ،ثەِؼـــێٛەیە ئەٚەِـــبْ ال
ڕ ْٚٚكەثێــــــــزەٚە ،وە كەرۀغبِەوــــــــبٔی ػــــــــیىزكٖٔٗٚی
ثٗرأجـــٗریی رٛفّەوـــبٔی ـێزوزكٔـــی سِـــبْ ٚ ٚػـــەوبْ ٚ
ربلیىزكٔەٚەوبْ  ٚػێٛاسی رٛێژیٕەٚەیـبْ كاكەڕێـژٌْ ،ەثەر
ئەٚە پێٛیظـــزە پەررـــٚٛوی ٘ەِەعـــۆر ثـــۆ ٘ەر گزٚٚپێـــه
ئبِبكە ثىزێذ ،وە فٛاسیبری ـێزثـٔٚٛی سِـبٔٓ .ثە وـٛرری:
ئەروـــی پزۆطـــەی (ػـــ١ىزكٖٔٗٚی ثٗرأجـــٗریی) پێؼـــجیٕی
وزكٔـی ئە٘ ٚەتٔەیە وە ئەگەری طـەر٘ەڵلأیبْ ٘ەیە ٌەالی
گزٚپێىی كیبریىزا ،ٚوە سِبٔێىی كیبریىزا ٚـێزكەثٌٓ ،ەثەر
ئەٚە پزۆگزاِەوبٔی ـێزوزكْ ئە ٚثبثەرە سِبٔەٚأیـبٔە ٌەفـۆ
كەگزد ،وە ثۆ ـێزفٛاسی پێٛیظزٓ(.)1
پزۆطەی گٛاطـزٕەٚە  ٚوـبریگەری ـێزفـٛاس ثە ثٔٛیـبكی
سِــبٔە ثٕەڕەریــ١ەوەی ٌە وــبری ـێزثــٔٚٛی سِــبٔێىی ثیــبٔی،
ٌەالی كەرٕٔٚٚبطـــــبْ ثٕەِبیەوـــــٗ ثـــــۆ ػـــــزۆجەوزكٔی ئەٚ
ػــــێٛاسە ٜوە ـێزفــــٛاس پێــــ ٝوــــبریگەر كٖثێــــذٌ ،ەوــــبری
ـێزثــٔٚٛی سأظــزی ئێظــزب ثە سأظــزێىی پێؼــ ،ٚٛوبرێــه وە
1

-D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs
edition, p.p 179 – 198.
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وبئیٕێىی سیٕل ٚٚوبرێىی ـێزفٛاسی ٔـٛێ كێـزە پێؼـی ،ئەٚا
ئە ٚسأیـــبری  ٚسأیٕـــبٔە ثەوبركە٘ێٕێـــذ ،وە پێؼـــٛەفذ ٌە
پزۆطەی ـێزوزكٔـلا ٘ەیجـٚٛە ،ئەٚیـغ ٚەن ئبطـبٔىبری١ەن
ٌە رێىــــڕای پزۆطــــەوەكا ،عــــب وبرێــــه وە سِــــبٔێىی ثیــــبٔی
ـێــــزكەثیٓ ٘ەٚڵــــلەكەیٓ ٌە سِــــبٔی یەوەِّــــبٔەٚە وــــۆِەڵە
ئبطبٔىبری١ەن ـێزثیٓ ثۆ پزۆطەی ـێزفٛاسی١ەوەٌ ،ەٚأەػە
گٛاطـــزٕەٚە پبطـــبٚی فـــۆی ٘ەثێـــذ وبرێـــه وە ثٔٛیـــبكی
٘ەرك ٚٚسِــبٔەوە ٚەوــ ٛیەن ثــٌٓ ،ەَ ؽبڵەرەػــلا ٘ەركٚٚ
رـــــٛفّی (گٛاطـــــزٕەٚەی ئەرێٕـــــی) ( ٚئبطـــــبْ)ِبْ ثـــــۆ
كەطــــزەثەر كەثێــــذٌ ،ەٚأەػــــە ٌە ؽــــبڵەری ع١ــــبٚاسثٔٚٛی
٘ەرك ٚٚثٔٛیبكی سِبٔەوە٘ ،ـیس پبطـبٚێه ٌە ئـبراكا ٔەثێـذ،
ٌەَ ؽــــبڵەرەكا (گٛاطــــزٕەٚەی ٔەرێٕــــی) ٠ــــبْ (ٌەِــــپەر ـ
ئبطزۀگ) ٠بْ (رێىەڵىێغ)ِبْ ثۆ كەطزەثەر كەثێذ(.)1
وەچــــــــی ئە ٚػــــــــیىزكٔەٚە ثٗرأجٗرییــــــــٗی وە (الكۆ)
پێؼــــــــٛەفذ كیــــــــبریىزكٚٚە ،ثەرۀگــــــــبری ڕەفــــــــٕە ٚ
٘ەِــٛاروزكْ ثــٚٛەرەٚەٌ ،ێزەػــلا ثە وــٛرری ٘ۀــلێه ٌەٚ
رێجیٕیـــــــبٔە كەفەیـــــــٕەڕ ،ٚٚوە سِبٔەٚأـــــــبْ كەرثـــــــبرەی
ػیىزكٔەٚەوەی (الكۆ) ٚرٚٛیبٔە:
1

-D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs
edition, p. 199.
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یەوەَ٘ :ۀـــلێه سِـــبٔەٚاْ ثڕیـــبری ئەٚە كەكەْ وە ئەٚ
٘ەتٔەی سِـــبٔەٚاْ پێؼــــجیٕی كەوـــبدٌ ،ەٚأەیە رێىــــڕا ثــــۆ
سِــبٔی كایــه ٔەگەڕێــٕەٚە ،ثــۆ ّٔــٔٚٛە ئە ٚڕٚٚطــی١ەی وە
سِـــبٔی ئیٕگٍیـــشی ـێـــز كەثێـــذٌ ،ە ثەوبر٘ێٕـــبٔی (ٔ١ؼـــبٔٗی
ٔبطــزاٚی) ٔ( ٚیؼــبٔٗی ٔٗٔبطــزاٚی)كا ٘ەڵە ثىــبد ،وەچــی
ٌە سِبٔەوەیـــــلا ئـــــبِڕاسی ٘بٚػـــــێٛەی ئەَ ك ٚٚئـــــبِڕاسە
ثٔٚٛیـــبْ ٔیـــیەٌ ،ێـــزەكا ئە٘ ٚەڵەیەی پێؼـــجیٕی كەوزێـــذ وە
ڕٚٚطــی١ەوە ئۀغــبِی ثــلاد ،ـەراِۆػــىزكٔی ئــبِڕاسەوەیە،
وەچــی ثەوبرٔە٘ێٕــبٔی ئەَ ئــبِڕاسە وێؼــەوبْ الی ڕٚٚطــە
ـێزفـــــٛاسەوە چبرەطـــــەر ٔبوـــــبد ،چـــــٔٛىە پێٛیظـــــزە ٌەَ
ؽــــبڵەرەكا فــــٛكی ئــــبِڕاسەوە ثەپێــــی ڕێشِــــبٔی ئیٕگٍیــــشی
ثەوبرثٙێٕێــــذ ،ثەِغــــۆرە كەوەٚێــــزە چۀــــل ٘ەڵەیەوەٚە وە
ٌەثٕەڕەرلا ثۆ ٔەسأیٕی ئەَ ڕێشِبٔە كەگەڕێزەٚە.
(ِــبوی) پێیــٛایە ئە ٚڕایەی وە كەڵــێ ٘ەڵەوــبٔی ـێزفــٛاس
ثــۆ ثٔٛیــبكی سِــبٔە ثٕەڕەرــیەوە كەگەڕێــزەٚە ،ثۆچــٔٚٛێىی
پــــٚٛچەڵە ،ثــــۆ ئەِەع چۀــــل ٘ۆوبرێــــه كەفــــبرەڕ ،ٚٚوە
ػزۆجە٘ ٜۀـلێى ٝئەَ ٘ەتٔە كەوەْ ،ثـۆ ّٔـٔٚٛە ـێزفـٛاس
ٌەٚأەیە ثبسٔەی ّٔٔٚٛە سِبٔەٚأی١ەوە ـزاٚأزز ثىبد ،رـبوٛ
ؽبڵەری ئەٚرۆ ثگزێزەٚە ،وە ٌەگەڵیلا پڕ ثە پێظذ ٔبثێذ ،ثـۆ
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ّٔـــٔٚٛە كەڵێـــذ )l Said him so( :وە ٌەطـــەر ئەَ
گٛسارػە كەپێٛرێذ (.)1()I told him so
كٚٚەٍَ٠ٚ( :ىــــٕض) ڕەفــــٕە ٌە چەِىــــی پێؼــــجیٕیىزكْ
كەگزێـــــــذ ،وە ٌە ثـــــــٛاری ػـــــــیىزكٔەٚەی ثٗرأجـــــــٗریی
ثەوبركە٘ێٕزێذ ،پێؼـی ٚایە وە طـبكەوبریەوی ٘ەڵە ئـبِێشە
گەر ثٛرزێذ :ػزە عٛكاوبْ ـ چەِىە ٔەیبرەوبْ كەثٕە ٘ۆی
كرٚطــزجٔٚٛی ٘ەڵە ،وەچــی چەِ ـىە ٚێىچٚٛەوــبْ ٘ەڵەیــبْ
ٌێٕبوەٚێزەٚەِ ،بیەی ثەكثەفزـیە ئەَ ؽـبڵەرە ٚا كەگەیۀێـذ،
وە پێؼـــــجیٕیەوبْ سۆر طـــــەفذ  ٚكژٚارْ ،چـــــٔٛىە ٘ـــــیس
ئبِڕاسێىی طەك كەرطەكِبْ ٔییە ،وە چۆٔیەری وبركأەٚەی
ـێزفٛاسەوـــبْ ٘ەِـــجەر ئەَ ــــبوزەرە ٘ەِەعـــۆرأە ّٔبیـــبْ
ثىــبد ،پێؼـــجیٕیىزكٔیغ ٌەَ ٘ەڵٛێظـــزەكا ِبٔـــبی ئەٚەیە وە
پێؼـــٛەفذ ٌەوـــبری ثەراِجەروـــزكٔەٚەی ثٔٛیـــبكی ٘ەركٚٚ
سِبٔەوە٘ ،ەڵظۀگبٔلٔەوە ڕٚٚثلاد ،ئەٚیغ ثەثێ گەڕأەٚە
ثۆ ثەڵگەوبٔی ئبوبری وزكەیی ـێزفٛاسەوبْ ،عـب ثەَ ِبٔـبیە
پێؼجیٕیىزكْ ثە ئبطزۀگێىی گەٚرە كاكۀزێذٌ ،ە ثەراِـجەر
ٌێىــــۆڵیٕەٚەی ٚرك  ٚپٛفــــذ ،ثــــۆ ّٔــــٔٚٛە ئە٘ ٚــــبٚترییە
ـەرۀظــ١یەی وە فٛاسیــبری ـێزثــٔٚٛی سِــبٔی ئیٕگٍیــشی١ە،
ڕٚٚثــــٗڕٚٚی چۀــــل ئبطــــزۀگێه كەثێــــزەٚە ٌە كروبٔــــلٔی
- Mackey, Applied Linguistics, p. 250.

42

1

٘ەرك ٚٚئەَ كۀگەی سِبٔی ئیٕگٍیـشی ،)Q(ٚ )J( :چـٔٛىە
ئەَ كۀگبٔە ٌە طیظزەِی كۀگ١ی ـەرۀظیلا ثٔٚٛیـبْ ٔیـیە،
ٌٗگـٗڵ ئەٚەػـلا ٔـبرٛأیٓ پێؼـجیٕی ئە٘ ٚەڵٛێظـزبٔە ثىەیـٓ،
وە ـێزفــٛاس كەیــبٕٔٛێٕێ ،ئەٚیــغ ٌەوــبری پێؼــجیٕی وزكٔــی
ئبوــــبرە سِــــبٔەٚأییەوەی ثەػــــێٛەیەوی وزكەیــــی ،چــــٔٛىە
ٌەٚأەیە )J( :ثجێــــــــــــزە(٠)dــــــــــــبْ(ٌ ،)tەٚأەػــــــــــــە ()Q
()1
ثجێزە()sیبْ(.)z
ٌەثەر ئەٚە پێٛیظزە ئە٘ ٚەڵە سِبٔەٚأیـبٔە ثپؼـىٕیٓ ،وە
گزٚپــی ـێزفــٛاساْ رٚٛػــیبْ كەثــٓ ،ئەٚیــغ ثــۆ ئەٚەی ٌە
كٚاییـــلا ثڕیـــبر ٌەطـــەر ئەٚە ثـــلەیٓ ،ئبیـــب ئەَ ٘ەتٔەی ثـــۆ
سِــــبٔی كایــــه ٠ــــبْ ثــــۆ سِــــبٔە ثیــــبٔییەوە ،وە فٛاسیــــبری
ـێزثٔٚٛیٓ ،كەگەڕێزەٚە؟
طــێیەَِ( :ــبوی) رێجیٕــی ئەٚە كەوــبد وە سۆرثەی سۆری
وبرە ٚەطفئبِێشەوبٔی ثەركەطـذ رـب ٘ۀـٚٛوە ٔبِـبٔگەیۀٕە
ِەثەطـــذ ،چـــٔٛىە وەَ  ٚوـــٛررٓ  ٚڕٚاڵەرئـــبِێشْ ،ثگـــزە
گِٛڕاِّــبْ كەوەْ ٌەٚەی ئبِبٔغەوــبْ ثپێىــیٓ ،چــٔٛىە ئەٚ
وبرأە ٌە ثبػززیٓ ؽبڵەری فۆیبٔـلا پؼـذ ثە ثٗرأجـٗروزكْ
كەثەطزٓٚ ،ەوـ ٛپزۆطـەیەن وە ٌە ٔێـٛاْ ك ٚٚسِبٔـلا یەوە
1

- D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs
edition, p. 201.
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ثەیەوە  ٚپێىٙـــبرە ثە پێىٙـــبرە ئۀغـــبَ كەكرێـــذ٘ ،ەرٚە٘ـــب
سۆرثەی سۆری ئە ٚوبرە ٔٛلظبٔبٔە رۀٙب ػێٛەی سِبٔەوبْ
چبرەطــــەر كەوەْ  ٚثــــبص ٌە ٚع١بٚاسیــــبٔە ٔــــبوەْ ،وە ٌە
ثەوبر٘ێٕــبٔی پــێگە ئــبِێشكا كەفــزێٕەڕ٘ ،ٚٚەرچۀــلە ئەٚە
سأــــــزاٚە وە ـێزفــــــٛاس پێٛیظـــــــزە ػــــــزێه كەرثـــــــبرەی
٘ەڵٛێظزێىی كیبریىزاٌ ٚە سِبٔە ثٕەڕەری١ەوەی فۆیلا ثڵێذ،
وەچــی ٌە ٚسِــبٔەی وە ـێــزی كەثێــذٚ ،ا پێٛیظــذ كەوــبد
ٌەطەر ٜوە ػزێىی سۆر عٛكا ثڵێذ ،عـب ٌەثەر ئەٚەی ٘ـیس
وـــبری ٚەطـــفئبِێشی ثٗرأجـــٗرِبْ ثەَ ػـــێٛەیە ٔیـــیە ،ئەٚا
ئەگەری ئەٚە ٘ەیە ،كەرۀغــبِی ثبػــززِبْ كەطــىەٚێذٌ ،ە
ؽبڵەرێىلا گەر ثێزـ ٛئە٘ ٚەتٔە پـۆٌێٓ ثـىەْ ،وە لظـٗوٗراْ
ثەػێٛەیەوی وزكەیی رێی كەوە ،ْٚئەِەع ٌە وۆػؼىزكْ
ثـــۆ پێؼـــجیٕی وزكٔـــی ئە٘ ٚەتٔە ثبػـــززە ،وە پێؼـــٛەفذ
گِٛبْ كەثزێذ وە لظٗوٗراْ رێی ثىەْ(.)1
ئەَ كەرۀغــــــــبِەع ٘ەِــــــــبْ ئە ٚكەرۀغــــــــبِەیە ،وە
(ٍ٠ٚىـــٕض) پێـــی كەگـــبد ،وە پێؼـــٕیبسی ئەٚە كەوـــبد ،وە
ػــیىزكٔەٚەوە ٌەطــەر پــبیەی ثەڵــگە ّٔ ٚــٔٚٛە وزكەییەوــبْ
ثٛەطـــزێذ ،ثەػـــێٛەیەن ٌە وـــبری پزۆطـــەی ـێزفٛاسیـــلا،
وۆوزكٔەٚەیـــبْ ئبطـــبْ ثێـــذ ،عـــب ئە ٚػـــزەی وە گزٔگـــی
- Mackey, Applied linguistics, p. 251.
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1

ػــــیىزكٖٔٗٚی ثٗرأجــــٗریی ٌەژێــــز ڕٔٚٚــــبوی ٘ەڵٛێظــــزە
ٚێىچٚٛەوـــبٔی ٘ەرك ٚٚسِبٔـــلا ڕ ْٚٚكەوـــبرەٚە ـ ٔەن
ٌەطـەر ثٕەِـبی ثٗرأجـٗروزكٔی ٚػـٗیی ـ ٘ەرٚەن (ِـبوی)
رێجیٕــی وزكثــ ٚٛـ ٚػــە ثە ٚػ ـە  ٚپێىٙــبرە ثە پێىٙــبرە ـ
ئەٚەیە وە ِەطــەٌەیەوی ئبطــبییە وە ٘ــبٚترییەوی ئیٕگٍیــشی
ٚربرێــــه ثــــۆ ثــــزاكەرەوەی ثٕٚٛطــــێذ  ٚریبیــــلا طــــاڵٌ ٚە
٘بٚطـەری ثـزاكەرەوەی ثىـبد)With my kisses to( :
ئبیـــــب ؽبڵّـــــبْ چـــــۆْ كەثێـــــذ گەر فٛاسیـــــبری ئەٚەثـــــیٓ
٘بٚػــێٛەی ئەَ گٛسارػــزە ئبراطــزەی ٘بٚتریــبٔی عەرەث ـٝ
ثىەیــٓ ،چــٔٛىە گەر ثەػــێٛەیەوی ٚػــٗیی ئەَ گٛسارػــزە
ٚەرثگێــــــڕیٓ  ٚكەڵێــــــیِٓ( :بچەوــــــبُٔ ئۀێــــــزَ ثــــــۆ) ئەَ
گٛسارػزٗع چێژ  ٚطەٌیمەی عەرەة ثە٘ەِـ ٚٛػـێٛەیەن
ڕەری كەوبرەٚە ،چٔٛىە عەرەة ٚا ڕأە٘برٚٛە وە ِەرؽەثـب
ثٕێزێذ ثۆ ژٔی ثزاكەرەوەی  ٚچ عب ِبچ ٔـبركْ ،وە ثە٘ـیس
ػـــێٛەیەن پەطـــۀلوزأ ٚیـــیە ،عـــب گەر ثە پبرێشگبرییـــٗوی
سۆرەٚە ٌە لظــەوزكٔیلا ڕەچــبٚی ئبوــبری فــۆی وــزك  ٚثە
ٚرــٗی عــٛاْ  ٚڕێىٛپێــه  ٚپەركەپۆػــىزا ٚلظــەی وــزك،
ئەگەری ئەٚە ٘ەیە ،ثـــــۆ ّٔـــــٔٚٛە ثڵێیـــــذ :طـــــەالُِ ثـــــۆ
٘بٚطەری ثەڕێشربْ  ٚثـۆ ئۀـلاِبٔی فبٔەٚاكەوەرـبْ ٌ ٚەَ
عۆرە كەرثڕیٕبٔە.
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چــٛارەَٚ :ا پێــلەچێ وە ثــبی فــۆی طــٚٛكی ٘ەثێــذ وە
ثەراٚركێه ثىەیٓ ٌۀێٛاْ ئە ٚػزبٔەی وە سِبٔـٗٚأی رـبسە
پێؼىەػـــّبٔی كەوـــبدٌٗ ،گـــٗڵ ئە ٚػـــزبٔەی وە ڕێشِـــبٔی
الطــــبییىٗر ٌە ِەیــــلأی ـێزوزكٔــــی سِبٔــــلا پێؼىەػــــّبٔی
كەوبدٌ ،ەِجبرەیەٚە (ٍ٠ٚىٕض) كەڵێـذ :وبرێـه وە ِبِۆطـزب
كەڕٚأێـــــــــــزە وزۆوـــــــــــی ـێزوـــــــــــزكْ ،وە ٌە ٚەطـــــــــــفە
سِبٔەٚأییەوـــــــبٔەٚە ثەكەطـــــــزّبْ ٘ێٕـــــــب ،ْٚئەٚا ثـــــــۆی
كەركەوەٚێــــذ وە ئبكگــــبری سەق ٚ ٚێىچــــٚٛی ٔــــبٚەرۆوە
ـێزفـــــٛاسی١ەوەی ٌەفۆگزرـــــٚٛە ،وە پێؼـــــٛەفذ ٌە ٠بطـــــب
الطـــبییىٗرەوـــبٔەٚە ٚەرگیـــزاٚە ،پبػـــبْ ثڕیـــبر كەكاد وە
سِبٔــٗٚأی وــبریگەری ٌەطــەر ٔــبٚەرۆوی ـێزثــٔٚٛی سِبٔ ـلا
٘ەیە ،ثەتَ ثەػــــــێٛەیەوی وەِزــــــز ٌە ٚوــــــبریگەریەی وە
سِبٔەٚأەوبْ ٌەطەر پزۆگزاِەوبٔی ـێزوزكْ ٘ەیبٔە(.)1
٘ەرٚە٘ــب (ِــبوی) ٘ەڵٛێظــزی ع١ــبٚاسی ٌەٚەی پێؼــٚٛ
ٔیــــــیە ،چــــــٔٛىە پێــــــی ٚایە وە ٠بطــــــب ربسەوــــــبْ ٌەڕٚٚی
سِـــــــــبٔەٚأییەٚە ثبػـــــــــززْ ٌ ٚە ـێزوزكٔـــــــــی سِبٔـــــــــلا
ثەوــبر٘ێٕزا ،ْٚطــٚٛك ٚەرگــزرٓ ٌێیــبْ طــەفذ  ٚكژٚارە،
ثگــــزە ٔٛلظــــبٔٓ ٌ ٚە ٚوــــبرأەی پــــێغ فۆیــــبْ ثبػــــزز ٚ
1

- D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs
edition, p. 223.
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رەٚاٚرز ٔیٌٓ ،ەثەر ئەٚە ٌەطەر ِبِۆطـزبی سِـبْ پێٛیظـزە
وە ٌەَ ئــــــبْ  ٚسەِــــــبٔەكا پزۆگزاِــــــی سۆری ٌە ثــــــٛاری
ػــــــیىزكٔەٚەی سِــــــبٔەٚأی  ٚئبراطــــــزەی ٘ەِەعــــــۆری
سِبٔــــــٗٚأی ٚەطــــــفی ثەرەٚڕ ٚٚكەثێــــــزەٚە ،گزٔگــــــی ثە
كەرۀغبِەوـــــــــبْ ثـــــــــلاد ،سۆرعـــــــــبریغ ٚەطـــــــــفە ثەر
ئەسِٔٚٛقزاٚەوـــــبْ ثبػـــــززْ ٌە ٚەطـــــفە ثەر ئەسِـــــْٚٛ
ٔەفزاٚەوـــبْ ،عـــب رـــبو ٛػـــیىزكٔەٚەی سِــــبٔەٚأی رەٚاٚ
كەطزٕیؼــبٔىزا ٚكەطــزەثەر كەثــٓ ،ئەٚا ـێزوزكٔــی سِــبْ ٌە
وبری ٚەطفی سِبٔێىی كیبریىزا ٚـ پؼذ ثە٠ ٚبطب ثەطـٚٛك
 ٚسۆرأە كەثەطـــزێذ ،وە طـــەر ثە ڕاثـــٛرك٘ ،ْٚٚەرٚە٘ـــب
٠بطب  ٚڕێشِبٔی پـزەٌ ٚەالی ِبِۆطـزبی سِـبْ ٌە ڕێىجـٔٚٛە
سأظــزییەوەی گزٔگزــزە ،ڕٔٚٚجــٔٚٛیغ ٌە وــٛرد  ٚپــٛفزی
گزٔگززۀّ ،ـٔٚٛە ٘ێٕـبٔەٚەع ٌە پێٕبطـەوزكْ ثەطـٚٛكرزە،
عب گەر ِبِۆطزبی سِبْ چـبٚەڕٚاْ ثىـبد رـبو ٛڕێشِـبْ ٚ
٠بطــبی ٚا كەرثىەٚێــذ ،وە سیــبرز سأظــزی ثێـذ ،ئەٚا فــۆی
ٌە ػٛێٕی ئە ٚئە ٚوەطبٔەكا كاكۀێذ ،وە پێظذ  ٚچەرِـی
ئــبژەتْ فــۆع كەوەْ ،وە ٌەوــبروزكْ ڕاكەٚەطــزێذ ،رــبوٛ
ویّیبییەوبْ ڕەچەرەیەوی ثۆ كەكۆسٔەٚە ،ربو ٛثڕیبر ٌەطەر
وـــبری كا٘ـــبرٚٛی ثـــلاد ،عـــب گەر ڕەچەرەوەی كۆسرایەٚە،
ئەٚا ئەٚطــــبرە ٚەفــــزە ثەػــــێٛەیەوی وزكەیــــی پزۆطــــەی
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فۆػـــــــىزكٔەوەی ثبػـــــــزز ثەڕێٛەكەچێـــــــذ ،ثەتَ رـــــــبوٛ
كۀٚٛطـــــ١ذ  ٚرـــــبلیىزكٔەٚە  ٚثبػـــــززوزكٔەوە ئۀغـــــبَ
كەكەیـــذ٘ ،ەرـــب وـــبرایی ئیؼـــەوە ثەگـــٛڕرز ثێــــذ ،وە ئەَ
ؽــبڵەرەع ِەعمــٛڵززە ـ كەثــێ ثە ٚػــێٛاسەی وە ثبػــززیٓ
كەرۀغبِی ثۆ ـەرا٘ەَ ثێٕێذ  ٚثەركەٚاَ ثێذ(.)1
پــــبع ئەِە ئیــــلی ٌە رێجیٕیەوــــبٔی پێؼــــٚٛەٚە ثۆِــــبْ
كەروەٚد ،ئە ٚوبرٚثـــــــــبرە ٚەطـــــــــفیبٔەی وە سأبیـــــــــبٔی
ٚەطفظبسی سِبْ پێؼىەػیبْ وـزكٚٚەٚ ،ەوـ ٛپێؼـجیٕیّبْ
كەوـــزك سۆر ثەطـــٚٛك ٔـــیٓ ، ،ثەرـــبیجەری ٌەِەڕ ٔـــبٚەرۆوی
پزۆطــەی ـێزوــزكْ ثە ثەراٚرك ٌٗگــٗڵ ئە ٚوــبرە ٚەطــفی١ە
الطــــــبیىٗرأەی وە ٌەَ چٛارچێــــــٛەیەكا پێؼىەػــــــىزا،ْٚ
٘ەرٚە٘ــــــب ػــــــیىزكٔەٚەی ثٗرأجــــــٗریی ثەگــــــٛێزەی ئەٚ
چەِــــــىەی وە (الكۆ) كەطزٕیؼــــــبٔی وــــــزكٚٚە ٌ ٚەژێــــــز
رٔٚٚــــــبوی ئە ٚرــــــبٚرٛێىزكٔەی وە (ٌٚىٕــــــش) پێؼــــــٕیبسی
وزكٚٚە ،گزٔىییەوی گەٚرەی ٌە ِەیلأی ـێزوزكٔـی سِبٔـلا
٘ەیە ،ثەِ ٚەرعەی وە ِــــــبككەیەوی سِــــــبٔەٚأی ئەٚرــــــۆ
چبرەطــەرثىبد ،وە ثەػــێٛەیەوی وزكەیــی ثــٔٚٛی ٘ەثێــذ،
عــــب ٚا ثبػــــززە ئە ٚوەطــــبٔەی ثەَ وــــبرە ٘ەڵــــلٖطــــزٓ،
ػـــبرەساییبْ ٌە ثـــٛاری ـێزوزكٔـــلا ٘ەثێـــذ ،كەػـــجێ ئەٚە
- Mackey, Applied Linguistics, p.252.
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ثە٘ۀــل ٚەرثگیزێــذ ،ثــٔٚٛی سِــبٔی ثٕەڕەرــی ثــۆ ٔــب ٚسِــبٔە
رــــبسەوە ،رــــبوە ئبطــــزۀگ ٔیــــیە ٌە ثــــٗركَٖ پزۆطــــەوبٔی
ـێزوزكٔــلا ،ثەڵىــٌ ٛێــزەكا چۀــلە٘ب ـــبوزەری كیــىە ٘ەْ ،وە
پێٛیظــزە گزٔگیــبْ پــێ ثــلرێذ ،وە ٌەٚأەیە ٘ۀــلێىیبْ ثــۆ
ثٔٛیبكی فـٛكی سِـبٔە ـێزوـزاٚەوە ثگەڕێـزەٚە ،ئەٚەػـّبْ
ٌەیبك ٔەچێذ ،وە رٛێژیٕەٚەی ٘ەڵە سِبٔەٚأی١ەوبْ پێٛیظزە
گز ٚگزٌ ٚێه ثلرێٕەٚە ،ئەگیٕب رٛێژیٕەٚەوە ثێظٚٛك ٚ
ثێىەڵـه كەثێـذ ،ئەٚیـغ ٌە ؽبڵەرێىـلا گەر پزۆطــەوە ثەرەٚ
ڕٚٚی ئە٘ ٚەتٔە ثــــٚٛەٚە ،وە رــــبوە ـێزفٛاسەوــــبْ رێــــی
كەوە٠ ،ْٚـــــبْ ثەػـــــێٛەیەوی ئبطـــــبیی  ٚكٚٚثـــــبرە رێـــــی
كەوە.ْٚ
بهڕێگاكاًیوتٌەوەیزهاًەتیاًییەكاى 
ئەٚەِـــبْ ثیٕـــی وە (ِـــبوی) ثڕیـــبری ٌەطـــەر ئەٚەكا ،وە
وــــــبری سِــــــبٔەٚاْ پێٛیظــــــزە كاڕػــــــزٕی پزۆگزاِگەٌــــــی
ػـــــیىزكٔەٚەی سِـــــبٔەٚأی ثێـــــذ ٔ ٚبػـــــجێ ثبطـــــی ٌەٚ
پێؼــٕیبسأە ثىــبد ،وە ػــێٛاسەوبٔی ٚأەٚرــٕەٚە كاكەڕێــژْ،
وەچی رٛێژەرأی ثٛاری سأظزە پەرٚەركەییەوـبٌْ ،ەٚأەیە
ئە ٚپؼــذ ثە ٚڕاطــزەلیٕبٔە ثجەطــزٓ وە سأظــزەوبٔی سِــبْ
كەرثـبرەی ػــێٛاسەوبٔی ٚأەٚرــٕەٚە ٌەفۆیــبْ كەگزێــذ یــبْ
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ٌە رـــبٚرٛێىزكْ  ٚگەتڵەوزكٔـــی ػـــێٛاسە ثبٚەوـــبْ ٠ـــبْ ٌە
٘ەڵظۀگبٔلٔی ػێٛاسێه ٌە ػێٛاسەوبْ ٌە رٛێیبْ كەگزێـذ،
ئەَ فبتٔەع ٌەَ ػزبٔەی فٛارەٚە كەركەوە:ْٚ
(كِ.ؾِٗٗك عٌٗی فٌٚٛی) كەڵێذٌ :ێزەكا چۀل ڕێگبیەوی
٘ەِەعۆر ٘ەْ ،ثۆ ٚرٕەٚەی سِبٔە ثیبٔییەوـبْ ،وە ٌەثـبرەی
٘ەر یەوێىیـــــبٔەٚە ِؼـــــزِٛڕ  ٚگفزٛگـــــۆی سۆر ٘ەیە٘ ،ەر
ڕێگـــبیەن  ٚػـــێٛاسێىیغ ٘ەٚاكار  ٚپظـــپۆری رـــبیجەد ثە
فــــۆی ٘ەیە ،وە فەٚع ٛٔ ٚلظــــزبٔی ڕێگبوــــبٔی كیىەیــــبْ
فظزۆرە ڕ ،ٚٚعب گزٔگززیٓ ئەَ ڕێگبیبٔە ،چٛار ڕێگـبْ ،وە
ئەِبٔەْ :ڕێگٗی ڕێشِبْ ٚ ٚەرگێـڕاْ ،ڕێگـٗی ڕاطـزەٚفۆ،
ڕێگٗی ث١ظزٕ ٝسارەوی  ٚڕێگٗی ثژاركەیی(. )1
عـــب ٌێـــزەكا رۀٙـــب ثەراٚركێـــه ٌۀێـــٛاْ ڕێگـــٗی یەوەَ
(ڕێشِــــــبْ ٚ ٚەرگێــــــڕاْ)  ٚڕێگــــــٗی كٚٚەَ (ػــــــێٛاسی
ڕاطـــزەٚفۆ) كەوەیـــٓ ،رـــبو ٛئە ٚثٕەِـــب سِبٔەٚأیـــبٔەی وە
فبٚەْ ػێٛاسەوەی كٚٚەَ ٘ەڵیبٔگۆسیٛە ڕ ْٚٚثىەیٕەٚە.
((گزٔگزــزیٓ ئبكگبرەوــبٔی ڕێگــٗی ڕێشِــبْ ٚ ٚەرگێــڕاْ
٠ـــــبْ ڕێگـــــٗی الطـــــبیىٗر ئەٚەیە گزٔگـــــی ثە رٛأبوـــــبٔی
فٛێٕـــــلٔەٚە ٚٛٔ ٚطـــــیٓ ٚ ٚەرگێـــــڕاْ كەكاد  ٚگزٔگـــــی
ِ -1ؾّــل عٍـــ ٟاٌقـــ(ٌٟٛك)( ،)1982أطــبٌ١ت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ،
اٌز٠بف ،ؽ  21ـ .22
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پێٛیظـــذ ثە رٛأبوـــبٔی لظـــەوزكْ ٔـــبكاد ،ثەڵىـــ ٛسِـــبٔی
ـێزفٛاس ٚەن ئبِڕاسێىی طەرەوی ـێزثٔٚٛی سِبٔی كٚٚەَ
ثەوبركە٘ێٕێذٚ ،ارە ئەَ ػـێٛاسە پزۆطـەی ٚەرگێـڕاْ ٚەن
ػـــێٛاسێىی طـــەرەوی ٚأەٚرـــٕەٚە ثەوبركێٕێـــذ٘ ،ەرٚە٘ـــب
گزٔگـــــی ثە ٠بطـــــبوبٔی ڕێشِـــــبْ  ٚگؼـــــزبٔلٔەوبْ كەكاد،
ئەٚیـــغ ٚەوـــ ٛئبِڕاسێـــه ثـــۆ ـێزثـــٔٚٛی سِـــبٔی ثیـــبٔی ٚ
وــۆٔززۆڵىزكٔی الیۀــی ڕاطــذ  ٚكرٚطــزیەوەی ،سۆرعــبراْ
ئەِ ٚبِۆطــزبیەی ئەَ ػــێٛاسە ثەوبركە٘ێٕێــذ ،پۀــب كەثــبرە
ثەر ػـــــیىزكٔەٚەی ڕێشِـــــبٔی ئە ٚڕطـــــزبٔەی فٛاسیـــــبری
ـێزوزكٔیەرــــــــــی  ٚكاٚا ٌە لٛربثییەوــــــــــبٔی كەوــــــــــبد ئەَ
ػیىزكٔەٚەیە ئۀغبَ ثلەْ.
٘ەرٚە٘ــب ڕێگــٗی ڕاطــزەٚفۆ رٛأبوــبٔی لظــەوزكْ پــێغ
رٛأبوـــبٔی رـــز كەفـــبد ،ئەٚیـــغ ٌەطـــەر ئە ٚثٕەِـــبیەی وە
سِــبْ لظــەوزكٔێىی ڕاطــزەٚفۆیە ،ئەَ ػــێٛاسە پزۆطــەی
ٚەرگێـــڕاْ ٌە ـێزوزكٔـــی سِـــبٔی ثیبٔیـــلا ٚەالكۀێـــذ ،ثگـــزە
رۀـــبٔەد عـــٚٛرىزكٔی ڕاطـــزەٚفۆی ٚػـــەوە ِ ٚبٔـــبوەی
ٌٗگــــــــــٗڵ ڕطــــــــــزەوە  ٚئە٘ ٚەڵٛێظــــــــــزەی وە ریبیــــــــــلا
ثەوبركە٘ێٕزێــــذ ،فــــۆی ثە كٚٚر كەگزێــــذ ،ئەَ ػــــێٛاسە
سِبٔی كایه ثە ٘ەڵە كاكۀێذ ٌە پزۆطەی ـێزوزكٔی سِـبٔی
ثیبٔیلاٌ ،ەثەر ئەٚە ثە ػێٛاسی ڕاطزەٚفۆ ٔبٚسەك كەوزێذ،
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ئەَ ػێٛاسە ٠بطـب سِبٔەٚأییەوـبْ ثەوبرٔب٘ێٕێـذ ،چـٔٛىە ٌە
ـێزثٔٚٛی سِبٔی ثیبٔیلا ٘یس طٚٛكێىی ٔییە(.)1
لٛربثقبٔەی ٚەطف ٝ١ثٔٛیبكگەر٠ی وبریگەرییەوی ڕٔٚٚی
ثەطـــــــەر ٘ۀـــــــلێه ٌە ٚئبكگـــــــبرأە ٘ەیە ،وە ػـــــــێٛاسی
ڕاطـــــزەٚفۆ ٌە ػـــــێٛاسی ڕێشِـــــبْ ٚ ٚەرگێـــــڕاْ عـــــٛكا
كەوۀەٚە ،ثەرـــــــبیجەری كەرثــــــــبرەی ئە ٚػــــــــزبٔەی وە ثە
پێؼقظــــــزٕی رٛأــــــبی لظــــــٗوٗر  ٚثەطــــــزٕی ڕطــــــزە ٚ
٘ەڵٛێظـــزەوبْ ثەیەوـــلی ،پەیٛۀـــلیبْ ٘ەیە ،ئبػـــىزایە وە
سِبٔی كروێٕلراٌ ٚە رٛێژیٕەٚەی ٚەطفیلا ثە ثٕەِب ٘ەژِـبر
كەوزێــذ ٚٛٔ ٚطــیٕیغ ثە ثەراٚرك ٌەگەڵیــلا ِەطــەٌەیەوی
الٚەویـــیە ،وە ٌەطـــەر لۀبعەرٙێٕـــبٔی ئەٚأە كاِەسراٚە ،وە
گزٔگی ثە ـێزوزكٔی سِبْ ثەِؼـێٛاسە كەكەْ ،ئە ٚوەطـبٔە
ثە ٚئبراطزەیەكا ڕۆیؼـزٓ ،وە وـۆِەڵە كەلێـه ٌە لظـەوزكْ
ثمـــۆسٔەٚە ،ثـــۆ ئەٚەی لٛربثیـــبٔی فۆیـــبٔی پـــێ ـێـــزثىەْ،
٘ەرٚە٘ب گزٔگیبْ ثەَ ػزبٔەػلا:
1ــــــ ڕا٘ێٕـــــبٔی ـێزفـــــٛاساْ ٌەطـــــەر كیـــــبریىزكٔی ئەٚ
ع١بٚاسیـــبٔەی وە ٌۀێـــٛاْ كۀـــگە رۀٙـــب ٘ ٚەِەعۆرەوبٔـــلا
٘ەیە.
ِ -1ؾّــل عٍـــ ٟاٌقـــ(ٌٟٛك)( ،)1982أطــبٌ١ت رـــلر٠ض اٌٍؽـــخ اٌعزث١ـــخ،
اٌز٠بف ،ؽ .21
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2ــ گزٔگیــلاْ ثە ٚكیــبركأەی كۀــگ وە سِــبٔی ٔٚٛطــزاٚ
ٔبرٛأٓ ئبِبژەی ثۆ ثىەْٚ ،ەو٘( ٛێش) ( ٚئبٚاس) ،ئەِبٔەع
ثێگِٛــبْ رــٛفّگەٌێىٓ ڕۆڵێىــی گەٚرەیــبْ ٘ەیە ٌە گــۆڕیٕی
ِبٔبی ٚػەوبْ  ٚڕطزەوبْ.
3ـ گزٔگیلاْ ثە ٘ەڵجژاركٔی ئە ٚپێىٙبربٔەی وە ٌە سِـبٔی
لظــەوزكٔلا سیــبرز ثــبٚ ،ْٚەن ٌە سِــبٔی ٔٚٛطــیٕلا ،وە ثە
گؼــــزی پێىٙــــبرەی طــــبكەْ  ٚوەِزــــز ئبڵۆسیــــبْ ریــــبكایە،
٘ەرٚە٘ــب گزٔگیــلاْ ثەٚ ٚػــبٔەی وە پەیٛۀــلیبْ ثە ژیــبٔی
ڕۆژأەٚە ٘ەیە.
ٌەِجبرەیەٚە ٌٚىٕش كەڵێذ ئە ٚوۆػؼبٔەی وە ثۆ ٚەطفی
(ثە ئـــبٚاسوزكْ)  ٚكأـــبٔی ڕێشِـــبْ ثـــۆی ،كەثـــٕە وـــۆِەڵە
سأیـــبرییەوی رـــبسە ثـــۆ ئەِ ٚبِۆطـــزبیەی وە ثەػـــێٛەیەوی
الطبییىٗر ڕا٘ێٕزاٚە٘ ،ەرٚە٘ب رٛێژیٕەٚەی سِبْ ٌە ڕٚٚی
پەیٛۀـــلییە وۆِەتیەرییەوـــبٔیەٚە پێؼـــڤەچٔٚٛێىی رـــبسەیە،
ثەػـــێٛەیەن وە ِـــژكەكەری ئەٚەیە ٌە ئبیٕـــلەكا سأیـــبرییە
ٚەطفٗ١١وبّٔبْ سیبرز  ٚپزز ثىبد(.)1
ٌە وۆربیلا گزٔگززیٓ ئە ٚكەرۀغبِبٔەی وە ِبِۆطزبیبٔی
ثٛاری ـێزوزكٔی سِبٔە ثیبٔییەوـبْ ٌە سأظـزەوبٔی سِـبٔەٚە
1

- D.A.Wilkins, Linguistics in Language Teaching,Elbs
edition, p. 252.
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٘ەڵیبٔٙێٕغـــــب ،ٖٚكەفەیـــــٕە ثەركەَ فـــــٛێٕەر :سِبٔـــــٗٚأی
وـــۆِەتیەری  ٚسِبٔـــٗٚأی ئۀززۆپۆٌـــۆعی .كاِەسرێـــٕەراْ،
لٛربثیـــبْ ڕاكەطـــپێزْ ثـــۆ ئـــٖٗٚی سِـــبٔی ثیـــبٔی ثە پزطـــە
ّٔٔٚٛەییەوەیٚ ،ارە ثە سِـبٔە پێـٛەرییەوەی ـێـزثٓ ،سِـبٔی
پێٛەر٠غ سِبٔێىە ئە ٚڕۆػـٕجیزأە ثەوـبری كێـٕٓ ،وە طـەر
ثە ٘ەرێــّە ثــبٚەڕپێىزاٚەوەْ ،ثــۆ ئەٚەی ٘بٚتریــبٔی سِــبٔە
ثٕەڕەرـــــیەوە ڕێشیـــــبْ ٌێجگـــــزْ  ٚثیـــــبٕٔزفێٕٓ ،ثێگِٛـــــبْ
سِبٔــٗٚأی وــۆِەتیەری ٠ــبْ سارٔبطــ ٝكەرٛأێــذ سۆر ػــذ
ٌەَ ثٛارەكا پێؼىەع ثىبد.
٘ەرٚە٘ـــب ئەٚأە طـــەرٔغّبْ ثـــۆ گزٔگـــی ػـــیىزكٖٔٗٚی
ثٗرأجٗریی ڕۆػٕجیزییەوبْ ڕاكەوێؼٌٓ ،ەثەر ئەٚە پێٛیظزە
عەفـذ ٌەطــەر ربیجەرّۀـلییە ٚێىچٚٛەوــبٔی ٔێـٛاْ ژیــبر٠ی
لٛربثیبْ  ٚژیبر٠ی ئە ٚسِبٔە ثیبٔییە ثىەیٕەٚە ،وە لٛربثیـبْ
كەیقٛێٕٓ ،ع١بٚاس١٠ـٗ ژیبرییەوـبْ كەوـزێ ٌەژێـز ڕٔٚٚـبوی
ئە ٚثبرٚكۆفە عٛگزاـی ِ ٚێژٚٚییبٔەكا ػزۆجە ثىـزێٓ ،وە
ثەكیــلە٘ێٕٓ ..ثەِؼــێٛەیە سۆر پێٛیظــزە ِبِۆطــزبی سِــبٔی
ثیبٔی ػبرەسای ژیبری لٛربثیبْ  ٚژیبری ئە ٚگـزٚپە ثێـذ،
وە سِبٔەوەیــبْ ـێزكەوــبد ،ثــۆ ئەٚەی ئە ٚالٔٗ٠ــٗ ژیــبری١ە
ثیبٔیـــبٔەی وە ٌەالی لٛربثیـــبْ وـــبركأەٚە كرٚطـــذ كەوەْ،
ئەَ فـــۆی ٌـــێ ال ثـــلاد یـــبْ ٘ەر ٔەثێـــذ وبڵیـــبْ ثىـــبرەٚە،
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ثێگِٛــبْ سِبٔــٗٚأی ئۀززۆپۆٌــۆعی كەرٛأێــذ ٌەَ ثــٛارەكا
سۆر ػذ پێؼىەع ثىبد(.)1
جهتواًاكاًیهاهۆستایزهاى 
(ِبوی) كەڵێذ وبری ِبِۆطزبی سِبْ ئەٚەیە ئە ٚسِـبٔە
ثیــبٔییە ثشأێــذ ،وە ئەٚأــی كی ـێزكەوــبد ،كەثــێ ثؼــشأێذ
وە چــــۆْ ـێزیــــبْ كەوــــبد ٚ ،ػــــزێه كەرثــــبرەی ثشأێــــذ
طـــەثبرەد ثەَ ثەػـــەی كٚایـــغ ٚا پێؼـــجیٕی كەوزێـــذ وە
سِبٔٗٚأی ڕۆڵێىی ثەطٚٛك ثگێڕێذ(.)2
ٌەَ ڕٚٚەٚە (وـــــۆِەڵەی سِـــــبٔی ٔـــــٛێی ئەِزیىـــــی) وە
گەٚرەرزیٓ وۆِەڵەی پیؼـەیی پظـپۆڕە ٌە ـێزوزكٔـی سِـبٔە
ثیبٔییەوــبْ ـ ٌیظــزێىی ثە ٚرٛأــب سِبٔەٚأیــبٔە كاڕػــذ ،وە
پێٛیظزە ٌەالی ِبِۆطـزبی سِـبْ كەطـزەثەرثێذ ،ثـۆ ئەٚەی
ثزٛأێــــذ وــــبر  ٚـەرِبٔەوــــبٔی فــــۆی ئەكا ثىــــبد ،وە ئەَ
رٛأبیبٔە كەگزێزەٚە:

 -1عٍــِ ٝؾّــل اٌمبطــّ(ٟك)( ،)1975ارغب٘ــبد ؽل٠ضــخ ـــ ٟرعٍــ ُ١اٌٍؽــخ
اٌعزث١خ ٌٍٕبطم ٓ١ثبٌٍؽبد االفز ،ٜعبِعخ اٌز٠بف ،ؽ  86ـ .88
2
- Mackey, Applied linguistics, p. 251.
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ٖٚرگزرٕــــــی سارەوــــــی  ٚلظــــــەوزكْ  ٚفٛێٕــــــلٔەٚە ٚ
ٔٚٛطیٓ  ٚػیىزكٔەٚەی سِـبٔەٚأی  ٚژیـبر ٚ ٝ٠ئبِـبكە٠ی
پیؼەیی.
ٌێـــــــزەكا ئەٚەی گـــــــزٔگە الِـــــــبْ ئە ٚرٛأبیـــــــبٔەیە ،وە
پەیٛۀلیبْ ثە ػیىزكٔەٚەی سِبٔەٚأییەٚە ٘ەیە:
ٔشِزــزیٓ ئبطــذ :سأیٕــی پێىٙــبرەی كۀگــی  ٚڕێشِــبٔی
سِــبٔە ثیــبٔییەوەٌٗ ،گــٗڵ ئە ٚع١ــبٚاسییە طــەرەویبٔەی وە ٌە
ٔێٛأیبْ ٔ ٚێٛاْ سِبٔی لٛربثیبٔلا ٘ەیە.
ثــبع :سأیٕــی ثٕچیٕــٗی پێؼــڤەچٔٚٛی ِێژٚٚیــی سِــبٔە
ثیــبٔییەوە  ٚػــبرەساثٔٚٛی ربیجەرّۀــلییە ٘ۀٚٛوەییەوــبْ ٚ
كروىــــــــزكْ ثە ٚع١بٚاس٠یــــــــبٔەی وە ٌۀێــــــــٛاْ سِــــــــبٔە
ِٗؽٗن(پێٖٛر)  ٚسِبٔە ٔٚٛطزاٚەوەكا ٘ەیە.
سۆرثـــبع :رٛأـــبی پ١ـــبكەوزكٔی سأیبرییەوـــبٔی فـــۆی ٌە
چٛارچێــــــــٛەی سِبٔــــــــٗٚأی ٚەطــــــــفی ِ ٚێژٚٚیــــــــی ٚ
ثەراٚركوـــبر٘ ،ٜەرٚە٘ـــب كەثـــێ ٘ەِـــبْ ئە ٚرٛأـــبیەی ٌە
٘ەڵٛێظزەوبٔی ـێزوزكٔی سِبٔی ثیبٔیلا ٘ەثێذ(.)1
٘ەرٚە٘ــب ٌە ثــٛاری ػــیىزكٔەٚەی سِبٔەٚأیــلا (ِــبوی)
ثڕیـــــبر ٌەطـــــەر ئەٚە كەكاد ،وە رٛأـــــبی ػـــــیىزكٔەٚەی
 -1عٍِ ٝؾّـل اٌمبطـّ(ٟك)( ،)1975ارغب٘ـبد ؽل٠ضـخ ــ ٟرعٍـ ُ١اٌٍؽـخ
اٌعزث١خ ٌٍٕبطم ٓ١ثبٌٍؽبد االفز ،ٜعبِعخ اٌز٠بف ، ،ؽ .93
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سِــبٔێىی كیـــبریىزاٌ ٚەالیەْ ِبِۆطــزبی سِـــبٔەٚە وـــبرێىی
٘ۀــلە گزٔگ ـٌٗٗ ،گــٗڵ ئەٚەػــلا ڕا٘ێٕــبْ ٚا ٌەِ ٚبِۆطــزبیە
كەوـــــبد وە ثە ٚركیەوـــــی سۆررـــــز  ٚسیـــــبرز رٛفّەوـــــبٔی
ٚێىچــ ٚ ْٚٛع١ـبٚاسیی ٌە ٚسِبٔــبٔە كەطزٕیؼــبْ ثىــبد ،وە
ثەٚأە كەیبٔڵێزەٚە ،ئە ٚڕا٘ێٕبٔە یـبرِەری كەكاد ثـۆ ئەٚەی
سیــبرز ٌە وــبرە ٚەطــفییەوبْ رێجگــبد ٘ ٚەڵیبٔظــۀگێٕێذ ٚ
ثگـــزە ٌەٚأەیە ثەوبریؼـــیبْ ثێٕێـــذ ،عـــب گەر ڕا٘ێٕـــبْ سۆر
عیبوــبر ٔەثێــذ  ٚریۆرئــبِێش ٔەثێــذ ،ئەٚا ٌەٚأەیە ئبطــزۀگ
ثقــبرە ٔێــٛأی ٔ ٚێــٛاْ ئەٚە ٜوە طــەر ثە لٛربثقــبٔەیەوی
٘شری طەرثەفۆ ثێذ .ثە ٘ەِبْ ػێٛە ڕا٘ێٕـبْ ٘بٔیـلەكاد
ئە ٚئبطــزۀگە ساراٚەیــیە گەٚرأە ثجڕێــذ ،وە كەثــٕە ٌەِــپەر
ثەراِــــــجەر ٘ەر ٌێىزێگەیؼـــــــزٕێىی ٘ـــــــبٚثەع ٌە ثـــــــٛاری
سِبٔٗٚأیلا(.)1
ٚا كیــبرە ئێظــزب ئەٚە ڕ ْٚٚثــٚٛەٚە ،وە ئە ٚوەطــبٔەی
وبری ـێزوزكٔـی سِبٔەوـبْ ثەڕێـٛە كەثەْ  ٚسِبٔـٗٚأبٔیغ
ٌەگەڵیبٔـــــــلا ٘ەِـــــــ ٚٛڕێىىەٚرـــــــٌ ْٚٛەطـــــــەر ئەٚەی وە
سِبٔـــــٗٚأی ثە ٘ەِـــــٌ ٚٛمەوـــــبٔییەٚە ثـــــۆ ئبِـــــبكەوزكٔی
ِبِۆطـــزبی سِـــبْ  ٚثەرسوـــزكٔەٚەی ئبطـــزی سۆر گـــزٔگە،
٘ەرچۀـــــلە (ِـــــبوی) عەفـــــذ ٌەطـــــەر الیۀـــــی وزكەیـــــی
- Mackey, Applied linguistics, p. 253.
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1

ئبِبكەوبرییەوــبْ كەوــبرەٚە ،چــٔٛىە الیۀــی ریــۆری ٌەٚأەیە
عێی ِەثەطـذ ٔەثێـذ  ٚطـٚٛكی پێٕەگەیۀێـذ ،چـٔٛىە ئەَ
ثــبثەرە ئیؼــی سِــبٔەٚأە  ٚثە وــبر  ٚپیؼــەی ئە٘ ٚەژِــبر
كەوزێــذ ،پێؼــٛەفزیغ ٌە لظــەوبٔی (وزیظــزبڵ) كەرثــبرەی
ڕا٘ێٕبْ  ٚگٔٛغب ٚثۆ سِبٔٗٚأی ثەڵگەِبْ ٘ێٕبیەٚە.
دهفێركردًیزهاًیًەتەوەیی 
سِبٔــــٗٚأی٘ ،ەرٚەن (وزیظــــزبڵ) كەڵێــــذ٘ ،ێؼــــزب ٌەَ
ثـــٛارەكا ٘ۀگـــبٚی ـزاٚأـــی ٔۀـــبٚەٌ ،ەٚەع كەچێـــذ ئەَ
ِەطەٌەیە ثۆ ئەٚە ثگەڕێزەٚە ،وە سِبٔٗٚأی ڕۆڵێىی وبرای
ٌە ـێزوزكٔـــی سِـــبٔی ٔەرەٚەیـــلا ٘ەیە ،رـــب ٘ۀـــٚٛوە عێـــی
ِؼــزِٛڕە ٌۀێــٛاْ سِبٔــٗٚأبْ ِ ٚبِۆطــزبیبٔی ـێزوــزكْ ٚ
ِەطــەٌەوە ثە گؼــزی ٘ــیس چەطــپب٠ٚیەوی یەوـــالوەرەٚەی
ثەفۆٚە ٔەكیٛەٌٗ ..گٗڵ ئەٚەػلا (وزیظزبڵ) ك ٚٚڕێچىەی
رەٚا ٚثــــۆ پێؼىەػــــىزكٔی سِبٔــــٗٚأی ٌە لٛربثقبٔەوبٔــــلا
پێؼىەع كەوبد ،یەوەِیبْ :ئەٚەیە سِـبْ ٚەوـ ٛرـٛفّێىی
سیبك ٌە پزۆگزاِـی فٛێٕلٔـلا پێؼـىەع ثىزێـذِ ،ەثەطـزیغ
ٌەِە ئبراطــــــزەوزكٔی گزٔگیــــــلأە ثە پێىٙــــــبرەی سِــــــبْ،
كٚٚەِیؼـــــــیبْٚ :ا پێؼـــــــىەع ثىزێـــــــذ ،وە ثٕەِـــــــبیەوە
پزۆگزاِێىـــی ـێزفـــٛاس٠ی سِـــبٔەٚأی كیـــبریىزاٚی ٌەطـــەر
ڕاثٛەطــــــــزێذ ،وە ئەٚەع ثەرٔــــــــبِەیەوی ڕۆػــــــــٕجیزییە
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كەرثــبرەی طزٚػ ـزی سِــبٌْ ،ەٚأەػــە ڕۆڵێىــی الٚەوــی ٌە
ثبػززوزكٔی ئەكای سِبٔەٚأیلا ثگێڕێذ(.)1
سِبٔـــٗٚأی رـــب ٘ۀـــٚٛوە ٌەٚەكا پەویىەٚرـــٚٛە وە ثگـــبرە
سأىۆوـــبٔی ٚترـــبٔی عەرەثـــی ،ثگـــزە ٔەػـــجۆرە ثبثەرێـــه ٌە
لٛربثقبٔەوـــبٔی ٔبٚۀـــل٠ی  ٚئبِـــبكەیی ٠ـــبْ ٌە فٌٛەوـــبٔی
ڕا٘ێٕــــــبٔی ِبِۆطــــــزبیبْ ،رــــــب ٘ۀــــــٚٛوە ئەَ ثــــــبثەرە ٌە
وۆٌێژەوبٔــــلا ٔیــــیە٘ ،ۀــــلێه عــــبریغ ٘ەڵە رێگەیؼــــزٕێه
ٌەثبرەٚەی ٘ەیە  ٚثٛارەوەػی ٌٗگٗڵ ثٛاری ـیمٙـی سِبٔـلا
رێىەڵ كەثێذ.
ٌێـــزەكا چۀـــلە٘ب ثـــٛاری عۆراٚعـــۆر ٘ەْ ،وە كەوـــزێ
سِبٔـــٗٚأی ڕۆڵیـــبْ ریـــبكا ثگێڕێـــذ ،عـــب ئـــێّە ٌەَ پـــێگەیەكا
ئبِــــبژە ثە ٘ۀــــلێىیبْ كەوەیــــٓ٘ ،ەرچۀــــلە وــــبروزكْ ٚ
ثەڕێٛەچــٔٚٛی ئەَ ثــٛارەٚ ،ەن وزیظــزبڵ كەڵێــذ :سۆر ثە
طظــــــــزی  ٚفــــــــبٚی كەڕٚاد ثەڕێــــــــٛە ٘ ٚێؼــــــــزبع ٌە
طەرەربكایە.
ـــــ ثبػــــىزكٔی رٛأــــبی سِــــبٔەٚأی وەطــــبٔی ئبطــــبیی
كەرثــــبرەی پزطــــە سِبٔەٚأییەوــــبٔی رــــبیجەد ثە ثــــٛارێىی
كیبریىزا ،ٚثۆ ّٔٔٚٛە ئە ٚـۆرِە سِبٔەٚأیبٔەی وە رـبیجەرٓ
 -1وز٠ظزبي( ،)1974اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ ،رزعّخ :ك.ؽٍّ ٟفٍ،ً١
اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ ،ؽ  178ـ .179

59

ثە یبطب ،سۆر ٌەَ ـۆرِـبٔە ٌەالی ئە ٚوەطـبٔە ٔبطـزأ ٚـیٓ،
٠ـــبْ ثیزٚثۆچــــٔٚٛی رەِبٚیـــبْ كەرثبرەیــــبْ ٘ەیەٌ ،ێــــزەكا
ئبِـــبژە ثە ٘ۀـــلێه ٚػـــە  ٚگٛسارػـــذ كەوەیـــٓ ،وە ئەَ
ـ
ِەطـــــەٌەیە ڕ ْٚٚكەوۀەٚە( :طـــــىبتی كاكٚەر٠ـــــی
كٚافظزٓ ـ رێٙەڵچٔٚٛەٚە ـ ٘ەڵٛەػبٔلٔەٚە ـ ٚەتِلأەٚەی
كاكٚەر ـ ثەرـبڵىزكٔەٚەی ڕێٛػـٛێٕەوبْ ـ كەطـزگیزوزكْ ـ
سیٕلأ ٝوزكْ٘........زل.
ــــــ ئبِـــــبكەوزكٔی كەرچـــــٚٛأی رـــــبسە ،ئبِـــــبكەوزكٔێىی
سِــبٔەٚأی ئەٚرــۆ ،وە ٌە وــبر  ٚپیؼــەوبٔیبٔلا طــٚٛكی ٌــێ
ثجیٕٓٚ ،ەو ٛوبری طىزرێزی.
ـ پێؼٕیبسوزكٔی ڕێگە  ٚئبِڕاسی پێٛیظذ ثـۆ ثبػـىزكٔی
فٛێٕلْ ٚٛٔ ٚطیٓ ٠بْ ٔٚٛطیٕی فێزا ٠ـبْ پـٛفزەوزكْ ٚ
وٛررىزكٔەٚەی ڕاپۆررەوبْ٘.......زل.
ــ ئبِــبكەوزكٔی ئەٚأەی وە ٌە ٚثــٛارأەكا وــبركەوەْ ،وە
ثە سِـــبٔەٚە پەیٛەطـــزٓ ،ثە رـــبیجەری ثـــٛاری ڕاگەیبٔـــلْ ٚ
ٚربرثێژی  ٚطیبطەد ٘.........ٚزل.
ــــ ئبِـــبكەوزكٔی ئەٚأەی وە ٌە ثٛارەوـــبٔی رـــٛێژیٕەٚەی
سأظــــــزیلا وــــــبركەوەْ٘ ،ەرٚە٘ــــــب ڕا٘ێٕبٔیــــــبْ ٌەطــــــەر
ئۀغبِلأی ٔٚٛطیٓ ثە ػێٛاسێىی سأظز١ی.
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ـ رٛێژیٕەٚەی ػێٛاسی ٘ەِەچەػٕەوبْ  ٚكا٘ێٕبٔی چۀل
ڕێگبیەن ثۆ كیبریىزكٔیبْ  ٚطٚٛكٚەرگزرٓ ٌێیبْ(.)1
عـــب ٌە سِـــبٔی عەرەثیـــلا ثـــٛار ٜسۆر ــــزاٚاْ ٘ەْ ،وە
كەوــزێ سِبٔــٗٚأی ٚەوــ ٛپزۆطــەیەن ثەػــلارثێذ رێیــلا ٚ
ڕۆڵـــی ریـــبكا ثگێڕێـــذ ،ثەرـــبیجەد ٌە ثـــٛاری ٔشیىىـــزكٔەٚەی
ػــێٛەساری ٔــبٚفۆ ،وە ٌە طەرأظــەری عیٙــبٔی عەرەثیــلا
٘ەْ ،عـــگە ٌەِەع سِبٔـــٗٚأی كەرٛأێـــذ ٌە سِـــبٔی پەرـــی
٘بٚثەػیؼلا ڕۆڵ ثگێڕێذ.
ٔبػــــــــــىزێ یەوجــــــــــٔٚٛی طیبطــــــــــی  ٚطیظــــــــــزەِە
وۆِەتیەرییەوـــبْ ثەثـــێ یەوجـــٔٚٛی سِـــبٔەٚأی ثە ئۀغـــبَ
ثگەْ ،وە ثٕەِبیەوە ٚەو ٛػـەرەولأێىی طـیؾز٠ی ٚایە ،وە
٘ەِــــــ ٚٛربوەوــــــبٔی ِــــــیٍٍەد ثەیەوەٚە كەثەطــــــزێزەٚە ٚ
كەرۀغبَ ٚەوـ ٛیەن عەطـزە  ٚیەن ئـبٚەس ِـبِەڵە كەوەْ
 ٚكەرۀغــبَ ٘بریىــبری یەن كەثــٓ  ٚكەثــٕە ِــبیەی ئــبراِی
ثـــۆ ٚتد  ٚثـــۆ كەٚرٚثەر ،عـــب ئەَ یەوجـــٔٚٛە كەطـــزەثەر
ٔبثێــذِ ،ەگەر ٌە ڕێگــبی یەوجــٔٚٛی سِــبٔەٚأییەٚە ٔەثێــذ،
ٚارە یەن سِــبٔی ٘ــبٚثەع ٘ەثێــذ وە ٘ەِــ ٚٛلظــەی پــێ
ثـــىەْ  ٚـێـــز ٜثـــجٓ  ٚپێـــی ثٕٚٛطـــٓ  ٚثە وـــبری ثێـــٕٓ ٚ
ٌەڕٚٚی كروبٔلْ  ٚئەكاوزكٔەٚە وۆٔززۆڵی ثىەْ٘ ،ەرٚەن
- Crystal, Linguistics,penguin, Books, p.d. 24 – 31.
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ٌەالی سۆر ٌە ِیٍٍەرـــبٔی ٘ـــبٚچەرؿ  ٚپێؼـــڤەچ٘ ٚٛەیە ،وە
ٌٗگــــــٗڵ ئەٚەی ژِــــــبرەیەن ػــــــێٛەساریبْ ٘ەیە ،وەچــــــی
سِبٔێىی ٘بٚثەػیؼـیبْ ٘ەیە ،وە ٘ەِـ ٚٛثە وـبری كێـٕٓ ٚ
ئە ٚسِــــــبٔە ٘بٚثەػــــــە ٌە طــــــەرٚٚی ػــــــێٛەسارەوبٔەٚە
ِــبِەڵەی پــێ كەوزێــذ  ٚثەوبركە٘ێٕزێــذ ،ثەػــێٛەیەن وە
ـۆٔەریــه  ٚئــبٚاسی ػــێٛەسارە ٔــبٚفۆییەوە ٌەطــەر سِــبٔی
وەطــێه ٔبٔبطــزێزەٚە  ٚكەرٔبوەٚێــذ ،ئەٚیــغ ٌە ؽــبڵەری
لظەوزكْ  ٚئبفبٚرٓ ثە سِبٔە ٘بٚثەػەوٗ(.)1
عب ئەَ ثبٔگەٚاسە ثۆ كرٚطزىزكْ  ٚثەوبر٘ێٕـبٔی سِـبٔی
٘ـــــبٚثەع ،پبڵپؼـــــزی فـــــۆی ٘ەیەٚ ،ەوـــــ ٛـبوزەرەوـــــبٔی
یەوجــٔٚٛی ڕۆػــٕجیزی ِ ٚێــژٚٚی ٘ــبٚثەع٘.....زــلٌ ،ەثەر
ئەٚە پێٛیظـــزە ٘ەِـــ ٚٛوۆػؼـــەوبْ ثقـــزێٕە گەڕ ٌەپێٕـــبٚ
یەوــــبٔگیزوزكٔی فــــٛكی سِــــبٔە ٘بٚثەػــــەوە٘ ،ەرٚە٘ــــب
وـــــبروزكْ ثـــــۆ وەِىـــــزكٔەٚەی وـــــبریگەری ػـــــێٛەسارە
ٔبٚفۆییەوـــــــبْ ٌەطـــــــەری  ٚفۆػـــــــىزكٔی ڕێگـــــــب ثـــــــۆ
ٔشیىىزكٔەٚەی سِبٔە ٘بٚثەػەوە ٌە فەڵىی  ٚـێزوزكٔیـبْ.
ثێگِٛــــبْ ئەِەع ئبِــــبٔغێىی پیــــزۆسە ،ثەتَ ئبیــــب چــــۆْ
كەرٛأیٓ پەی پێ ثەریٓ.
 -1اثــــزا٘ ُ١أٔــــ١ض(ك)( ،)1979اٌٍؽــــخ ثــــ ٓ١اٌم١ِٛــــخ ٚاٌعبٌّ١ــــخ ،كار
اٌّعبرؾِ ،ـز ،ؽ .7
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ئەَ ِەطـــەٌەیە پێٛیظـــزی ثە وۆػؼـــی ثـــێ ٚێـــٕە ٘ەیە،
پێٛیظــــــزە پیــــــبٚأی ـێزوــــــزكْ  ٚپەرٚەركە  ٚوــــــبكیزأی
ڕاگەیبٔــلْ پێــی ٘ەطــزٓ ،ثگــزە ئەَ ئبِــبٔغە كەثــێ ٘ەِــٚٛ
كەسگبوبٔی كەٚڵەد ثەػلاری ٌە ثەكیٙێٕبٔیلا ثىەْ.
ئێظزبع كەثـێ ثـشأیٓ ئە ٚڕۆڵە چیـیە وە سأظـزی سِـبْ
كەثێ ٌەَ ثٛارەكا ثەػلاری پێ ثىبد؟
سِبٔـــــٗٚأـــــی ٚا كەڕٚأێـــــزە ػـــــێٛەسارەوبْ وە ٘ـــــیس
ع١بٚاسییەویــبْ ٌ ـٗگەڵ سِــبٔی ٘بٚثەػــلا ٔیــیە ،چــٔٛىە ٘ەر
یەوەیبْ طیظزەِێىی ربیجەریبْ ٌە ٘ێّبوبْ ٘ەیە ،وە ئەروی
فۆیــــــــــبْ ٌە ثــــــــــٛارێىی كیــــــــــبریىزاٚكا ئــــــــــٗكاكەوەْ،
ػــێٛەسارەوبٔیغ ػــێٛەی سِــبٔەٚأی ئەٚرــۆْ وە ثٔٚٛیــبْ
٘ەیە ٔ ٚـــبوزێ ـەراِۆػـــیبْ ثىەیـــٓ  ٚڕەریـــبْ ثىەیـــٕەٚە،
ٔبػجێ گزٔگیـبْ وەَ ثىەیـٕەٚە ،وەچـی سِبٔـٗٚأی وـبرٖوـی
ڕۆڵێىـــــــــــی ِەسْ كەگێڕێـــــــــــذ ٌە ئبراطـــــــــــزەوزكٔی ئەٚ
ِبِۆطزبیبٔەی وە سِبٔی ٘ـبٚثەع ثەٚأە كەڵێـزەٚە ،چـٔٛىە
رــــــــٛێژیٕەٚە سِبٔەٚأییەوــــــــبْ گزٔگــــــــی ثە ػــــــــێٛەسارە
ٔبٚفۆییەوــبْ كەكەْ  ٚربیجەرّۀــلییەوبٔی فۆیــبْ ٌە وــبری
ثەراٚركوزكٔــــلا ٌٗگــــٗڵ ربیجەرّۀــــلی سِــــبٔە ٘بٚثەػــــەوە
كەكۆسٔەٚە  ٚیەوــــلەگزٔەٚەٌ .ەٚوــــبرەكا ئیــــلی ِبِۆطــــزب
فبڵەوبٔی ع١ـبٚاسیی ثٕەڕەرـی ڕەچـب ٚكەوـبد ٘ ٚەٚڵـلەكاد
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ثەپێــــی رٛأــــب ،لٛربثیــــبٔی فــــۆی ٌە ٚطــــیفبرە ٔــــبٚفۆییە
عیبوـــبرأە ڕسگبرثىـــبد  ٚوۆػـــغ كەوـــبد ثـــۆ ڕا٘ێٕبٔیـــبْ
ٌەطەر ثەوبر٘ێٕبٔی ـۆرِە سِبٔەٚأییە ٘بٚثەػەوبْ.
ثێگِٛــــبْ ِبِۆطــــزبی سِــــبٔی ٔەرەٚەیــــی وە ػــــبرەسای
سِبٔــــٗٚأییە ،سأظــــذ  ٚسأیــــٕەوەی ثە سِــــبْ ٚركرــــزە ٚ
كروىزكٔـــــــــی ثە طیظـــــــــزەِە كۀگـــــــــی  ٚڕێشِـــــــــبٔی ٚ
ٚػەطـــــبسییەوبْ لـــــٛڵززە ،ئەٚەع ٌە وـــــبر  ٚپیؼـــــەوەیلا
كەركەوەٚێـــــــذٚ ،ارە وبرێـــــــه وە ٚأە كەڵێـــــــزەٚە ٠ــــــــبْ
پزۆگزاِێىی ٚأەثێژی كاكەڕێژێذ.
4هوەرگێڕاىووەرگێڕاًیئاهێريی 
ئەَ چەرفەی وە ریبیـــلا كەژیــــٓ ،چەرفـــی سأیــــبر٠ی ٚ
ـزەعۆری سأظـزە ،وە ثەػـێٛەیەوی ثەرچـب ٚپێؼـڤەچٔٚٛی
ثەفۆیەٚە ثیٕیٛە  ٚـزاٚاْ ثـٚٛۀ ،ەرەٚەوـبْ ِ ٚیٍٍەرـبٔیغ
ثەرــبیجەری ٌە ٚترە رــبسە پێگەیؼــزٚٛەوبْ ٔیبسِۀــلیبْ ثەَ
سأیبریــبٔە ٘ەیە ،چــٔٛىە وــۆڵەوە  ٚپــبیەی پێؼــڤەچٚ ٓٔٚٛ
كەثٕە ِبیەی ڕەـب٘١یەد  ٚفۆػگٛسەرأ.ٗ١١
ئەِەع ٚا كەفــــٛاسێ وە ٚەرگێڕەوــــبْ ئەَ سأظــــذ ٚ
سأیٕبٔە ثۆ سِبٔە ٔەرەٚەییەوـبٔی فۆیـبْ ثگـٛاسٔەٚە ،وەچـی
ٌٗگــٗڵ ئەٚەػــلا وۆػؼــی ٚەرگێڕەوــبْ ٌەَ ثــٛارەكا ثەص
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ٔیـیە ،چــٔٛىە ژِــبرەی پەررــٚٛن  ٚثاڵٚوزاٚەوــبْ ٌە سِــبٔە
ئەٚرٚپییەوـــبْ سۆر  ٚسەثۀـــٓ ٌ ٚە ژِـــبرە ٔـــبیەْ ،وەچـــی
ٚەرگێڕی چبن ژِبرەیبْ وەِە ،عـگە ٌەٚەع ئبِـبكەوزكٔی
ٚەرگێـــڕی چـــبن سۆری رێـــلەچێذ ِ ٚـــبٚەیەوی سۆریؼـــی
كەٚێـــــذٌ ،ەثەر ئەٚە سأبوـــــبْ وۆػؼـــــەوبٔیبْ ثەرە ٚئەٚ
ئبراطزەوزك ،وە ثۆ ڕاییىزكٔی ئەَ وبرە ،ئبِێز ثەوـبرثٙێٕٓ،
عب ثۆ ئەٚەی ئە ٚڕۆڵەی وە سِبٔٗٚأی پێی ٘ەڵلەطزێذٌ ،ە
ثـــٛاری ٚەرگێڕأـــی ئبِێزیـــلا كرن پـــێ ثىەیـــٓ ،یەوەِغـــبر
پێٛیظــــزە ئە ٚػــــزبٔە كەطزٕیؼــــبْ ثىەیــــٓ ،وە ئــــبِێز ٌەَ
ثٛارەكا پێی ٘ەڵلەطزێذ  ٚكەثێ ثؼشأیٓ ئە ٚگزـزبٔە چـیٓ
وە ثەرە ٚڕٚٚی ئەَ پزۆطەیە كەثٕەٚە.
ٚەرگێــــڕاْ ثە ِبٔــــب گؼــــزییەوەی گــــۆڕیٕی سِــــبٔێىە ثە
سِـــبٔێىی كی ،ئەٚیـــغ ثـــۆ گٛسارػـــزىزكٔ٘ ٝەِـــبْ ِبٔـــب،
ئەِەع ٚا ٌە وەطــی ٚەرگێــڕ كەفــٛاسێ وە ػــبرەساییەوی
رەٚاٚی ثەٚ ٚػـــــە  ٚیبطـــــب  ٚڕێظـــــبیبٔە ٘ەثێـــــذ ،وە ٌە
سِبٔەوەكا ٘ەْ ،ئەِەع ثێگِٛبْ ِەطەٌەیەوی ـزە طـەفذ
 ٚكژٚارەٌٗ ،گــــــٗڵ ئەِەػــــــلا سۆر وەص ٘ەْ ،وە چۀــــــل
سِبٔێىی ثیبٔی ـێز كەثٓ  ٚػـبرەساییەوی رەٚاٚی ٌـێ پەیـلا
كەوەْ٘ ،ۆوـــبری ئەَ ـێزثـــٔٚٛەع ،ثـــۆ ئەٚە كەگەڕێـــزەٚە،
ئەٚأە ڕێشِــبْ ٠ ٚبطــبوبٔی سِــبٔەوە ثەعــٛأی كەفــٛێٕٓ ٚ
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ڕا٘ێٕبٔی ٌەطـەر كەوەْ ٚ ٚركە ٚركە ػـبرەسایی ٌـێ پەیـلا
كەوەْ ،ربو ٛثە رەٚاٚەری ثە ٘ەِ ٚٛسِبٔەوە ثەڵەك كەثٓ ٚ
ٌە ِێؼىیبٔلا كەچەطپێذ ،ئٕ١غب ثەثـێ ٘ـیس ثیزوـزكٔەٚەیەن
ثە وـــــبری كە٘ێـــــٌٕٓ ،ێـــــزەكا پزطـــــیبرێه طـــــەری فـــــۆی
كەركێٕێذ ،ئبیـب ٔـبوزێ ئبِێزێـه ثەَ وـبرە ٘ەطـزێ ،چـٔٛىە
گەر ئبِێزێــه ٚػــەوبٔی سِــبٔێىی پــێ رێــز ثىەیــذ  ٚعێــی
ٚػــەوبٔی ریــبكا ثجێـــزەٚە ،ئبیــب ٔـــبوزێ ٌٗگــٗڵ ٘ەِـــ ٚٛئەٚ
ع ١ـبٚاسییەی وە ٌە ِبٔــب  ٚڕێشِــبْ ٠ ٚبطــب ٚػەطــبسیبٔەی
()1
وە ٘ەْ ،ئەَ وبرە ثێزە عێ؟
سأبیــــبْ كەڵــــێٓ :ثەڵــــێ كەرــــٛأیٓ ئەَ وــــبرە ثىەیــــٓ ٚ
ئبِێزێــه ٚا ٌــێ ثــىەْ ،ئەَ وــبرە ئۀغــبَ ثــلاد٘ ،ەرچۀــلە
وێؼە  ٚگزـذ  ٚئبطزۀگ ٘ەْ  ٚكێـٕە پێؼـ ،ٝگەٚرەرـزیٓ
گزـذ ٌەَ ثٛارەكا ئەٚەیە وەطی ٚەرگێـڕ سِـبٔی ٔەرەٚەیـی
فــــۆی ٘ەیە ،وەچــــی ئــــبِێزەوە سِــــبٔی ٔەرەٚەیــــی ٔیــــیە،
وـــبرێىیغ ٚەرگێـــڕ وـــبری ٚەرگێـــڕأەوە كەوـــبد ،ثـــۆ ئەٚ
سەفیــزە سِــبٔەٚأییە كەگەڕێــزەٚە ،وە پێؼــٛەفذ ٌە سِــبٔە
ٔەرەٚەیـــــیەوەی فـــــۆی كەطـــــزەثەر وـــــزكٚٚە  ٚئیـــــلی ثە
ئــــــبرەسٚٚی فــــــۆی چەِــــــه ٚ ٚػــــــە ِ ٚبٔبیــــــبْ ٌــــــێ
 -1وٕلرا رٛؾ( ،)1974االؿٛاد ٚاالػبراد ،رزعّخ :ػٛل ٟعالي،
اٌ١ٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة ،ؽ  158ـ .159
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٘ەڵلەگٛسٖرێذ ،وە ٔشیـه ثـٓ ٌەٚ ٚػـبٔەی ٌە ٚسِـبٔەكایە،
وە فٛاسیــبری ٚەرگێڕأیەرــی ،ثەتَ گــزـزەوە ٌەٚەكایە ٘ــیس
ئبِێزێـــه ٔیـــیە ثزٛأێـــذ ئەَ وـــبرە ثىـــبد ،ثگـــزە ـەر٘ۀـــگە
پظــــپۆرەوبٔی ثٛارێــــه ٌە ثٛارەوــــبْ چۀــــلە پظــــپۆڕێزیبْ
٘ەثێذ ،پێٕظ ٌەطەر یەوی ٚػـەوبٔی ٌە یەن ِبٔـب سیبرزیـبْ
٘ەیە؟ ئێّەع وبرێه ِبٔب گٔٛغبٚەوە ٘ەڵـلەثژێزیٓ ،ئەٚا ٌە
ِبٔــبی گؼــزی ٚػــە ٔشیىەوــبٔی كٖٚرٚثــٗری ٘ەڵـلٖ٘ێٕغیٓ،
ثەتَ ئــــبِێزەوە ئەَ ِەطـــــەٌەیە ٔبسأێـــــذ  ٚچبرەطـــــەری
ٔبوــــبد ،ئیــــلی ٌەثەر ئەِە ئــــبِێزەوە ٔبرٛأێــــذ ثەَ وــــبرە
٘ەطـــزێذ  ٚوـــبرەوەی فـــۆی ثىـــبدٚ ،ەوـــ ٛچـــۆْ ِـــزۆڤ
ئۀغبِی كەكاد(.)1
ٌەڕاطزیلا سأبیبٔی ِبرّبریـه  ٚئۀـلاسیبری ،یەوەَ وەص
ثــ ْٚٛوە رٛێژیٕەٚەیــبْ ٌەَ ثــٛارەكا ئۀغبِــلا ،ئەٚەثــٌ ٚٛە
وـــبری عۀگـــی كٚٚەِـــ ٝعیٙبٔیـــلا طـــٚٛك ٚەرگـــزرٓ ثـــۆ
ٚەرگێـــــــــڕاْ ثە٘ـــــــــۆی وۆِپیـــــــــٛرەرەٚە طـــــــــەروەٚرٕی
ثەكەطــزٙێٕبٚە .رــٛأزا وــۆكە ٔٙێٕییەوــبٔی طــٛپبی كٚژِــٓ
ثىــزكرێٕەٚە ،سأبیــبٔیغ ٌەژێــز ڕٔٚٚــبوی ئەَ پزۆطــەیە ٌە
پزاوزیشەوزكٔی ٔبِە ٔبركْ ثەطەر وبری ٚەرگێڕی ئبِێزیلا
 -1وٕلرا رٛؾ( ،)1974االؿٛاد ٚاالػبراد ،رزعّخ :ػٛل ٟعالي،
اٌ١ٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة ،ؽ  ،162صُ أظز ـ ٟؽ  163ـ .173
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ثیزیــــبْ وــــزكەٚە ،ثەتَ ئە ٚرــــٛێژیٕەٚأەی وە ٌەكٚاییــــلا
ئۀغبِلراْ ،كەریبٔقظذ وە ئەَ رەوٕیىە طەروەٚرٔ ٚٛیـیە
ٔ ٚـــــبثێزە ٘ـــــۆی كرٚطـــــزىزكٔی سِبٔێـــــه ٚەوـــــ ٛسِـــــبٔی
وــــبرپێىزا ،ٚثەڵىــــ ٛرۀٙــــب كەرٛأزێــــذ ػــــێٛەی ڕٚاڵەرــــی
ٚػــــەوبْ ثگــــۆڕكرێٓ  ٚثەَ پزۆطــــەیە رۀٙــــب پزۆگــــزاِە
ڕٚاڵەرییەوــبْ كەطــزەثەر كەثــٓ ،ثەتَ وبرێــه وە ئێّەِبٔــبْ
سِـــــبْ ٚەركەگێـــــڕیٓ ،ئەٚا سِـــــبٔەوە ٚارە كٖٚرٚثـــــٗر ٚ
ڕێچـــــىەی گٛسارػـــــزەوە ثەپێـــــی پێٛیظـــــذ كەگـــــۆڕیٓ ٚ
ئــــــبڵۆسی١ەوەی ٌــــــێ كەرەٚێٕیــــــٕەٚە  ٚگٛسارػــــــزە ٚرك ٚ
ٔبطـــىەوبْ ٘ەِـــ ٚٛچبرەطـــەر كەوەیـــٓ ،ئەَ گٛسارػـــزبٔە
ثێگِٛبْ گەٌێـه كرٚطـزیبْ وـزكٚٚە  ٚپەیٛۀـلیبْ ثە ٘ـشر
ِ ٚێـــژ ٚ ٚٚكاة ٔ ٚەریـــذ  ٚػـــێٛاسی ژیـــبٔی ئە ٚگەٌەٚە
٘ەیە٘.......زل.
ٌەثەر ئەٚە سأبیــــبٔی ِبرّبریــــه  ٚئۀــــلاسە رەوٕیىێىــــی
كیىەیــبْ كرٚطــزىزكٚٚە ،وە ثە٘ــۆیەٚە ئــبِێزەوە كەرٛأێــذ
ٚػـــەی گٔٛغـــبٚی ِبٔـــبوە كیبریجىـــبد ،ثەتَ ئەَ كا٘ێٕـــبٔە
رۀٙب ٌە ثٛارێىی كیبریىزاٚكا طٚٛكی ٌێٛەرگیزا ،ٖٚپبػـبْ
ئـــــبِێزەوە گەر گٛسارػـــــزی سۆر ئـــــبڵۆسی ثـــــۆ ثٙبرـــــبیە،
ڕاكەٚەطزب ،ئەِەع ئە٘ ٚۆیەیە ٚایىزك وە پؼذ ثەطـزٓ ثە
سِبٔٗٚأبْ سۆر پێٛیظذ ثێذ.
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ٌەِجــــبرەیەٚە (وٕــــلرا رــــٛؾ) كەڵێــــذ :سِبٔــــٗٚاْ رــــبوە
وەطێىە وە رٛأبی كەطزٕیؼبٔىزكٔی ػٛێٕەوبٔی ڕێىىەٚرٓ
 ٚعیــبٚاسی ٌە ٔێــٛاْ ك ٚٚڕیظــىی سِبٔەٚأیــلا ٘ەیە٘ ،ەر
ئەٚیـــغ ثەٚركی كەرٛأێـــذ ئبكگـــبرە ٘بٚثەػـــەوبٔی ٔێـــٛاْ
سِبٔەوبٔی عیٙبْ ثلۆسێزەٚە(.)1
ئەَ وۆػؼبٔە ثەِۀلە وۆربییـبْ ٔە٘ـبد ،ثەڵىـ٘ ٛەٚڵـلرا
سِــــبٔێىی ٘ــــبٚثەع ٔ ٚبٚۀــــلگیز كاثٙێٕزێــــذ ،وە ئــــبِێزە
ٚەرگێڕەوە ٌە سِبٔەوبٔی كیىەٚە ثۆ ئە ٚسِبٔە ٔبٚۀلەگیزە
وــبری ٚەرگێڕأــی كەوــزك ،پبػــبٔیغ ٌە ٚسِــبٔەٚە ثــۆ ئەٚ
سِـــبٔەی كی وە ِەثەطـــزّبٔە ٚەریـــلەگێڕ ،ٓ٠ثـــۆ ّٔــــٔٚٛە
كەطذ ٌە كٚگـّەی (٘ـبر )ٚٛكەكەیـٓ ،وە رـبیجەرە ثە سِـبٔی
عەرەثــی ،پبػــبْ پۀــغە ٌەطــەر (كەروــزكە) كاكۀێــیٓ ،وە
رـــبیجەرە ثە سِـــبٔی ڕٚٚطـــی ،ئٕ١غـــب ئـــبِێزەوە ،كەلەوە ٌە
سِـــبٔی عەرەثیــــیەٚە ثــــۆ ڕٚٚطــــی ٚەركەگێڕێــــذ .ئەِەع
ِبٔـــــبی ئەٚەیە وە سِـــــبٔی ٘ـــــبٚثەع ئە ٚژێزفـــــبٔەیە وە
پزۆطـــــەی ٚەرگێڕأـــــی ٌێـــــٛە كەطـــــذ پێـــــلەوبد ،وە رـــــب
٘ۀـــــٚٛوەع گفزٛگـــــۆ ثەركەٚاِە كەرثـــــبرەی ئە ٚسِـــــبٔە
٘بٚثەػـــەی وە فٛاسیـــبریٓ ثیىەیـــٕە ژێزفـــبٔی پزۆطـــەی
 -1وٕلرا رٛؾ( ،)1974االؿٛاد  ٚاالػبراد ،رزعّخ :ػٛل ٟعالي،
اٌ١ٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة ،ؽ  ،162صُ أظز ـ ٟؽ  163ـ .173
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ٚەرگێڕاْ ،گفزٛگـۆ ٌەطـەر ئەٚەیە ئبیـب ئە ٚسِـبٔە سِـبٔێىی
سیٕــل ٚٚثێــذ ٚەن ئیٕگٍیــشی ـ ثــۆ ّٔــٔٚٛە ـ پبػــبْ ٠بطــب
ربیجەرەوــــبٔی ٚەرگێڕأــــی ٌــــێ ٘ەڵجگــــۆسیٓ ٠ــــبْ سِــــبٔێىی
كرٚطــزىزا ٚثێــذٚ ،ەوــ( ٛئ١ظـپزأزۆ) ،وە سِــبٔێىی طــبٔب ٚ
٘بٚئبٚاسە.
ٌێـــزەكا چۀـــلە٘ب گزـزـــی ئـــبڵۆس ٘ەْ ،وە رـــٛێژەرأی ٚا
ٌێىزكٚٚە ،وە ٌە ٚثبٚەڕەكاثٓ پێٛیظزە ئە ٚسِـبٔە سِـبٔێىی
عٛكاثێــــذ ٘ ٚــــیس پەیٛۀــــلییەوی ثە سِــــبٔە طزٚػــــزی ٚ
كەطـــىزكەوبٔی ئەِـــڕۆٚە ٔەثێـــذ ،رـــٛێژەراْ ٌەَ ثـــٛارەكا
ثبطــیبْ ٌە ٘ەٌــِٛەرط  ٚئبكگبرەوــبٔی ئە ٚسِــبٔە وــزكٚٚە،
وە كەثێ چی ثێذ  ٚچۆْ ثێـذ ،پبػـبٔیغ چۀـلە٘ب ڕێگـب ٚ
ػـــێٛاس گزیّـــبٔەوزا ْٚثـــۆ عێجەعێىزكٔـــی ئەَ ثیزۆوە٠ـــٗ،
ئێّەع طەرٔغی فٛێٕەراْ ثۆ پەررٚٛوەوەی (وٕلرا رٛؾ)
ڕاكەوێؼـیٓ ،وە ٌە فـٛارەٚە ئبِبژەِـبْ پێـلاٚە  ٚثــبص ٌەَ
پزطٗ كەوبد.
ٚا پێلەچێ رٛێژەرأی ثـٛاری ٚەرگێڕأـی ئـبِێزی ثـبٚەڕ
ثەٚە ثێٕٓ ،وە ئەَ عۆرە ٚەرگێڕأەی ثە ئبِێز كەوزێـذ ،ثە
طەروەٚرٚٛیی ئۀغبَ ٔبكرێذ ،چٔٛىە ٌێزەكا ك ٚٚسِبّٔبْ
ثــۆ كەطــزەثەر كەثێــذ :یەوێىیــبْ سۆر ٚرك  ٚڕێــه  ٚڕْٚٚ
كەثێذ ِ ٚزۆڤ  ٚئبِێز ثەعـٛأی ثەوـبری كە٘ێـٕٓ  ٚرۀٙـب
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ٌە ثــٛارە سأظــزییەوبٔلا طــٚٛكی ٌــێ ٚەركەگیزێــذ ،سِــبٔی
كٚٚەِیغ لٗكٖؼٗوزا ٚكەثێـذ ٌ ٚەطـەر ئـبِێز ٔبوزێـذ ،وە
سِــبٔی ئەكەثیــیە  ٚثــۆ گٛسارػــزىزكْ ٌە طــۆس ٘ ٚەطــذ ٚ
ٔەطزەوبْ ثەوبركە٘ێٕزێذ.
ثەتَ ثــــۆچی ئــــبِێز ٌە ٚەرگێڕأــــی كەلە ئەكەثییەوبٔــــلا
طــــەروەٚرٕی ثەكەطــــذ ٔە٘ێٕــــبٚ ،ەوــــ ٛئەٚەی وە ٌە كەلە
سأظزییەوبٔلا ثۆی كەطزەثەرثٚٛ؟
ٌەَ ثــٛارەكا سأبیــبْ ٘ۀــلێه گیزٚگزـزیــبْ ثەرە ٚڕٚٚ
ثٚٛەٚە ،وە ٘ۀـلێىیبْ ٌە الپەڕەوـبٔی پێؼـٚٛكا ثبطـّبٔىزك
 ٚئێظـــزبع گزٔگزـــزیٓ ئە ٚگزـزـــبٔە ثە پـــٛفزی  ٚوـــٛرری
كەفەیٕەڕ:ٚٚ
 1ـ گزـزی پەیٛەطذ ثە ٚػەوبٔەٚە:
ـ ـزەِبٔبیی یەن ٚػە ،ـزەعـۆری طـێجەرە ٚركەوـبْ وە
پەیٛۀــلییبْ ثە ٚاژەوــبٔەٚە ٘ەیە ،وە ٔــبوزێ ئەِ ٚبٔــبیەی
وە ِەثەطزە ٌە كٖٚرٚثٗرٖوەكا  ٚثەپێی ِبٔبوە كیبریجىزێذ
٠ــــــــبْ طــــــــێجەرەوبٔی ٌە كٚٚرــــــــٛێی ئە ٚكٖٚرٚثــــــــٗرٖكا
كیـــبریجىزێزەٚە ،وە ٚػـــەوەی رێـــلا كەركەوەٚێـــذ ،ئەِەع
ِەطـــەٌەیەوە پێٛیظـــزی ثە عەلڵـــی ِـــزۆجە ٌ ٚە ئـــبِێزكا ثە
پزۆگزاِىزكٔی ٌە ؽٛوّی ِەؽبڵلایە.
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ـ ـزەیی ٌەٚ ٚػبٔەی وە گٛسارػذ ٌە یەن ِبٔـب كەوەْ،
چـــٔٛىە ٌەٚأەیە یەن ِبٔـــب چۀـــل ٚػـــەیەن ئبِـــبژەی ثـــۆ
ثىــبدٚ ،ەوــٌ ٛــٗ سِــبٔی عٗرٖثیــلا ثٗرأجــٗر ٚػــٗی ػــێز
٘ٗیٗ(:أطلٌ ،یش ،طـجع٘......،زـل)ٌٗ ،گـٗڵ ئەِەػـلا ٌەٚأەیە
٘ەِٚ ٚٛػەیەن ٌەٚ ٚػـبٔە ػـزێىی ٌە ِبٔـبوە ریـبكاثێ ،وە
ٌە ٚػـــەوەی كیـــىەكا ٔیــــیە ،رـــبو ٛئێظـــزبع ئــــبِێزێىی ٚا
كأە٘ێٕزاٚە ،وە ئەٚ ٚػەیە ثلۆسێزەٚە ٌٗگـٗڵ كٖٚرٚثـٗر ٚ
كٖلٗوٗكا ثگٔٛغێذ.
ــــ پەیٛەطـــزجٔٚٛی ٚػـــەوبٔی سِـــبٔەوە ثە ژیـــبر٠ی ئەٚ
ٔەرەٚەیەی وە ئەَ سِـــــبٔە ثەوبركێٕێـــــذ ،چـــــٔٛىە ٘ەِـــــٚٛ
سِبٔێــه گٛسارػــذ ٌە ٚژیـــٕگەیە كەوــبد ،وە فبٚۀەوـــبٔی
ریبیــــلا ژیــــبْ كەثۀەطــــەر  ٚگٛسارػــــذ ٌە ڕۆػــــٕجیزییە
عیبوبرەوەیبْ  ٚوەطبیەرییە عٛكاوەیبْ كەوبد.
ـ طەفزی  ٚكژٚارثـٔٚٛی ِبٔـبی ٚركی ئەٚ ٚػـبٔەی وە
ئبِبژە ثۆ ڕە٘بوبْ كەوەْ ٠بْ ئبِبژە ثۆ طـۆس ٘ ٚەطـذ ٚ
ٔەطذ  ٚثیزٚثبٚەڕەوبْ كەوەْ (فۆػەٚیظزی ـ ثزاكەری ـ
ئبساكی ـ ػۆطیبٌیشِی٘.....زل).
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كٚٚەَ :ئە ٚوێؼــــــــبٔەی وە ثە ڕێشِــــــــبٔی سِــــــــبٔەٚە
پەیٛەطزٓ:
ئە ٚوێؼــبٔەی وە ٌەَ ثــٛارەكا ثەكی كەوــزێٌٓ ،ە ڕٚٚی
ڕێشِــبْ ٠ ٚبطــبی ڕطــزەوبٔەٚە ئــبڵۆسرزْ ،چــٔٛىە ٘ەِــٚٛ
سِبٔێه طیظزەِی رـبیجەری فـۆی ٘ەیە ،ئەَ طیظـزەِبٔە رـب
ثڵێـــــیٓ ئـــــبڵۆس  ٚپێچەڵپـــــێچٓ ،سأبیـــــبٔیغ رـــــب ٘ۀـــــٚٛوە
ٔەیــبٔزٛأیٛە ریۆرێــه ثــلۆسٔەٚە وە ػــزۆجەیەوی رەٚا ٚثەَ
طیظــزەِبٔە ثــلاد ،رــبو ٛكەرۀغــبَ ئبِێزەوــبٔی ٚەرگێڕأــی
پێ رێز ثىزێذ ،گەر ثێز ٛثگەیٕە ثٔٛیبكی ربیجەری گٛسارػزە
ئەكەثییەوــــبْ  ٚئەٚەِــــبْ ٌێىــــلایەٚە ،وە چ پبػــــىەٚرٓ ٚ
پێؼىەٚرٓ  ٚالكأێه ٌە كەرثڕیٕەوبٔـلا ڕٚٚكەكاد٘....زـل ٚ
٘ەِـــــ ٚٛئەٚأەع چیـــــبْ ٌەطـــــەر ثٔٛیـــــبك كۀزێـــــذ ،ئەٚا
گزـزەوە گەٚرەرزە.
ٌەِجـــبرەیەٚە (وٕـــلرا رـــٛؾ) كەڵێـــذٚ :ەرگێڕأـــی وـــبرە
٘ٔٛەرییەوبْ ثە ثەوبر٘ێٕبٔی ئبِێز وبرێىی ِەؽبڵە ،ئەٚیغ
ٌەثەر ئەٚەی وە ِـــزۆڤ وبرێـــه كەلێىـــی ئەكەثـــی فەیـــبڵی
ٚەركەگێڕێـــــــــذ ،ئەٚا رۀٙـــــــــب كەلەوە ٌە ڕٚٚی ِبٔـــــــــبٚە
ٚەرٔبگێڕێــــذ ،ثەڵىــــ ٛوــــبرێىی ٘ــــٔٛەر٠ی رــــبسە ٌەڕێــــگەی
كٚٚثــبرە ٔٚٛطــیٕەٚەی كەلەوەٚە كاكە٘ێٕێــذ ،ثەػــێٛەیەن
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وە ّٔٔٚٛە فەیبڵییەوبْ  ٚپزطە ػـیعزییەوبْ كەگـٛاسێزەٚە
 ٚرۀٙب ِبٔب ٚػٗییٗوٗ ٔبٔٚٛطێذ(.)1
5هگەیاًذى 
ثٛاری ثبطىزكٔی گەیبٔلْ ٌە عیٙبٔی ئـێّەكا ــزاٚأە ،ثـۆ
ّٔـــٔٚٛە ِەیـــلأی گەیبٔـــلٔەوبٔی ثەرەي  ٚثێزـــٗي  ٚئەگەری
ڕٚٚكأی ٘بٚوبری ٘ـبٚثەع ٌۀێـٛاْ وـبرگەراْ  ٚسأبیـبٔی
سِــبْ ریبیبٔلا ٠ـٌٗ ،ەالیەوــی كیىەػــەٚە (وزیظــزبڵ) كەڵێــذ:
ٔــبركٔی ٘ۀــگ ٌەڕێگــٗی رێٍەوــبٔەٚە سۆری رێــلەچێذ ،فــۆ
ئەگەر ِزۆڤ ئە ٚسیبكە ٌ ٚەِپەر  ٚئبطزۀگبٔە ڕاثّبڵێـذ ٚ
ٌە ڕێـــژەی ئە ٚكۀگـــبٔە عیبیـــبْ ثىـــبرەٚە ،وە فٛاسیـــبری
گەیبٔلٔیبٔیٓ ،ئەٚا ٌە ٚؽبڵەرەكا پبرە  ٚپٌٚٛێىی سۆرِبْ ثۆ
كەگەڕێـــــزەٚەٌ ،ەَ ؽبڵەرەػـــــلا گـــــزـزە سِـــــبٔەٚأی١ەوە ٌە
كیـــــبریىزكٔی ئبكگبرەوـــــبٔی لظـــــەوزكْ ثە ِەطـــــەٌەیەوی
طەرەوی ٘ەژِـبر كەوزێـذ ،ئەٚیـغ ٌەڕٚٚی پەطـۀلوزكْ
 ٚڕٔٚٚیـــــیەٚە ،ئەٚەی ٚاع ٔەثێـــــذ ئەٚا كەوـــــزێ ٚاس ٌە
ئبكگبرە ٔبطەرەوییەوبْ ثىزێذِ ،ـبكاَ وزۆوـی پەیـبِەوە ٌە
٘ەِــٚٛی گزٔگزــزە ،رــبو ٛثىــزێ ثەٚركی ئەَ ئبكگــبرأەع
 -1وٕلرا رٛؾ( ،)1974االؿٛاد ٚاالػبراد ،رزعّخ :ػٛل ٟعالي،
اٌ١ٙئخ اٌّـز٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة،ؽ .172
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كەطزٕیؼـــبْ ثىـــزێٓ ،ئەٚا پێٛیظـــزە ئەسِـــٔٚٛی پێٛیظـــذ
ٌەطــەر ئبطــزێىی ـــزاٚاْ عێجەعــێ ثىزێــذ ،ئەَ ؽــبڵەرەع
ئێظزب ٚا ڕٚٚكەكاد(.)1
٘ەرٚە٘ـــب چۀـــلە٘ب ئـــبِڕاسی گەیبٔـــلٔی كیـــىە ٌە ئـــبراكا
٘ەْ ،وە سِبْ ڕۆڵێىی گەٚرەیبْ ریبكا كەثیٕێذ:
سۆر ئــبِڕاسی گەیبٔــلْ وە ِــزۆڤ ثەوبریــبْ كە٘ێــٕٓ ،ثــۆ
ّٔٔٚٛە ٌەٚأە ٘ێّبوزكْ ،وەچی سِـبْ ٌە ٘ەِٚٛیـبْ سیـبرز
گزٔگززە ،سِبْ چۀلە٘ب ئەرن  ٚـەرِبْ عێجەعـێ كەوـبد،
وەچی ئەروی گەیبٔلٔی ٌە ٘ەِٚٛیبْ وبریگەررزە ،وە سِبْ
ئەكای كەوــبدٌ .ێــزەكا ِەثەطــزّبْ ٌە گەیبٔــلْ ٌێىگەیؼــزٕی
یەوـــــلی١ۀ ،ەن رۀٙـــــب ثەوبر٘ێٕـــــبٔی سِـــــبٔەوە ،ئەٚەی وە
پێؼـــــجیٕی كەوزێـــــذ ،سۆرعـــــبراْ ٌە ئۀغـــــبِی پزۆطـــــەی
گەیبٔـــلٔەٚە گزــــذ  ٚوێؼـــە ڕٚٚكٖكاد ،وە وـــبریگەری ٌە
چۀــــــل الیۀێىــــــی ژیبّٔــــــبْ ٘ەیەٌ ،ەٚأەیە ئەَ وێؼــــــبٔە
ِەرزطی ٌەطەرِبْ كرٚطذ ثىەْ.
ٌۀّٚٛٔ ٚـبٔەی وە (وزیظـزبڵ) كەرثـبرەی طــەفزییەوبٔی
گەیبٔــلْ پێؼىەػــیبْ كەوــبد ،ئەِــبٔەْ :پەیٛۀــلی ٔێــٛاْ
ٔەفۆع  ٚكوزـۆرٌ ،ێـزەكا ٔەفۆػـەوبْ ثەرـبیجەد چیٕەوـبٔی
 -1وز٠ظزبي( ،)1974اٌزعز٠ؿ ثعٍُ اٌٍؽخ ،رزعّخ :ك.ؽٍّ ٟفٍ،ً١
اٌ١ٙئخ اٌعبِخ ٌٍىزبة األطىٕلر٠خ ،ؽ .189
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فــٛارەٚە ٌە كۆسیــٕەٚەی ٚػــە ڕاطــزەوبْ ثــۆ ٚەطــفىزكٔی
كیبركەوـــبٔی ٔەفۆػـــییەوە سەؽّەرـــی كەوێؼـــٓ ،ثە ٘ەِـــبْ
ػـــــێٛە پشیؼـــــىەوەع سەؽّەریـــــیەن كەثیٕێـــــذ ٌەٚەی وە
گٛسارػذ  ٚكەرثڕیٕە ٘ەِەعۆرەوبٔی ٔەفۆػـەوە رێجگـبد،
ثگــزە سەؽّەرــی سیــبرزیغ كەثیٕێــذ ٌەٚەی وە ڕاطــپبركە ٚ
ڕێّٕـــبیی  ٚڕاپـــۆررەوەی فـــۆی ثە سِـــبٔێىی ٚا پێؼـــىەع
ثىــبد ،وە ٔەفۆػــەوە رێــی ثگــبد ،ثە ٚػــێٛەیەی وە ٘ــیس
وــبریگەرییەوی ٔەرێٕــی پێؼــجیٕی ٔەوــزاٚی ٔەثێــذ ،سۆر ٌە
ساراٚە پشیؼــىییەوبْ ٚارــبی پەراٚێشأەیــبْ ٘ەیە ،وە كەثــٕە
٘ــۆی ئــێغ  ٚئــبسار ثــۆ ٔەفۆػــەوە ،ثــۆ ّٔــٔٚٛەٌ :ۀێــٛاْ
٘ەركٚ ٚٚػەی ( )Growthوـٗ ثـٗ ِبٔـبی ئبٚطـبْ كێـذ ٚ
ٚػـــەی ( )Chaserوـــٗ ثـــٗ ِبٔـــبی ػـــێزپۀغە كێـــذ ،چ
پەیٛۀــلییەوی پێٛیظــذ ٌە ئــبراكا ٔیــیە (ٌێــزەكا وــبریگەری
ئــــبساری ٚػــــەی كٚٚەَ ٚەتكۀێــــیٓ)ٌٗ ،گــــٗڵ ئەِەػــــلا
سۆرثەی سۆری فەڵىــــی ٘ەطــــزێىی ٚا ثە٘ێشیــــبْ ٘ەیە ،وە
ئەَ كٚ ٚٚػەیە ثەیەوەٚە ثٗطززاٌ ،ْٚێزەٚە ٚەطـفی ئەٚە
پەیـــــلاث ٚٛوە ٘ەِـــــ ٚٛؽـــــبڵەرێىی ٌە ٚعـــــۆرە (ئبٚطـــــبْ)
ثەِغۆرە ٔەفۆػەوە رٚٛػی كڵەڕاٚوێ ِ ٚەرزطییەوی ثـێ
پبطب ٚكەثێزەٚە(.)1
1

- Crystal, Linguistics,penguin, Books, p. 15.
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ٌە عیٙـــبٔی ٘بٚچەرفـــلا ڕۆڵـــی ڕاگەیبٔـــلْ ٘ەِیؼـــە ٌە
گەٚرەثٔٚٛــلایە ،ثەَ پێــیە ڕۆڵــی سِــبٔیغ ٘ەِیؼــە گەٚرە
كەثێذ  ٚسیبرز وبریگەری ٌەطەر فەڵىی كرٚطذ كەوبد ٚ
ثگزە وۆٔززۆڵی رٛێژێىی سۆری فەڵىیغ كەوبد ،ثۆ ّٔٔٚٛە
پزٚپبگۀــــلەی ثبسرگــــبٔی وە ثە ثــــبساڕوزكٔی وبتوــــبْ ثە
ئبِـــبٔظ كەگزێـــذ ،پؼـــذ ثە چۀـــلە٘ب رـــٛفُ كەثەطـــزێذ،
گزٔگززیٕیــــبْ سِــــبٔە ،سِــــبْ وــــبریگەری كەثێــــذ ثەطــــەر
ئــبپۆرایەوی فەڵىــی وە گٛسارػــزی عــٛاْ ِ ٚبٔــبی ڕێــه ٚ
طەرٔظ ڕاوێغ  ٚثەپێش ڕۆڵ ٌەَ ثـٛارەكا كەگێڕێـذ (چێـژی
ػٛوٛالرە ،چێژی ثە٘ەػزذ پێ كەثەفؼـێذ ،ثـۆٔی ،ثـۆْ ٚ
ثەراِی ثە٘برد پێ كەثەفؼێ٘.....زل).
٘ەرٚە٘ـــــــــب ژِـــــــــبرەیەوی سۆری ساراٚە طیبطـــــــــی ٚ
ـەٌظــــەـییەوبْ وە ٘ــــشر  ٚثیــــز  ٚثۆچٔٚٛەوــــبْ ٚەطــــؿ
كەوەْ٠ ،ــــبْ پێٛەرەوــــبٔی ئبوــــبر  ٚڕەـزــــبر ٌە وــــۆِەڵگە
ڕۆژئبٚاییەوبٔـــــــــــلا كەطزٕیؼـــــــــــبْ كەوەْ ،وە ٌە كەٚڵەرە
ڕۆژ٘ەترییەوبٔـــــلا ثەوـــــبركە٘ێٕزێِٓ ،بٔـــــبی كیـــــىە كەكەْ
ثەكەطزەٚە ،ثۆ ّٔٔٚٛە ٚػەی (ئـبساكی) ِبٔـبیەوی ڕێژەیـی
٘ەڵــلەگزێذٚ ،ەوــ( ٛپێؼــىەٚرٕقٛاسی ـ وۆٔەپەرطــزی ـ
ػـــیٛعیەد ـ كیّــــٛوزاریەد٘........زــــل) .ئەَ ٔــــبٚەرۆوە
وـــــــبریگەری ٔەرێٕـــــــی كەِێٕێـــــــزە طـــــــەر ئەٚەی وە ٌە چ
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ٔبٚچەیەولا ٌە عیٙبٔلا ثەوبركە٘ێٕزێذ ،ثۆچی كٚٚر ثڕۆیٓ،
ثــۆ ّٔــٔٚٛە فەثــبرگێڕە ـەٌەطــزیٕییەوبْ وە ٘ەٚڵ كەكەْ ثــۆ
ڕسگبروزكٔی ٔیؼزّبٔەوەیبٌْ ،ە ئەِەریىـب ثە ریزۆریظـذ ٌە
لەڵەَ كەكرێــٓ ،چ عــب ٌە وــۆِەڵگەی ئیظــزائیٍیلا٘ ،ەرٚە٘ــب
ــــاڵٔە ؽـــبوُ ثە ثەطـــەر ئەٚأـــی كیـــىەكا كیّـــٛوزارییەرەٚە
كۀـــــــبسێٌ ،ە وبرێىـــــــلا وە سیٕـــــــلأی ٚترەوەی پـــــــڕە ٌە
ثەر٘ەڵظــــــزىبرأی طیبطــــــەرەوەی٠ ،ــــــبْ ـــــــاڵٔە كەٚڵەد
ڕەــــــــب٘ییەری ئـــــــبثٚٛری ثەكەطـــــــزٙێٕبٚە  ٚفۆػـــــــی ٚ
فۆػــــگٛسەرأی ثــــۆ گەٌەوەی ـەرا٘ەَ وــــزكٚٚە ،وەچــــی
ٚترەوە ٜپــڕە ٌە لــبد  ٚلــڕی ٔ ٚە٘ــبِەری ٔ ٚەثــٔٚٛی ٚ
كەركەطەری٘.....زل.
ثەِؼــێٛەیە كەثیٕــیٓ وە پیــبٚأی طیبطــەد  ٚثڕیــبركاْ
٘ەِیؼــە كە٘ــۆڵ ثــۆ طیبطــەرەوەی فۆیــبْ ٌــێ كەكەْ  ٚثە
سِبٔی ػیزیٓ  ٚوبرا ِژكە ثە فەڵىـی كەكەْ ،وە كەرثـڕیٓ
 ٚگٛسارػذ ِ ٚبٔب ٚ ٚاربی ٚا ثەوـبركە٘ێٕٓ ،وە ِەثەطـذ
ِ ٚەراِەوبٔیبْ ثٙێٕێزە عێ  ٚئەٚەیبْ ثـۆ ثڕەفظـێٕێذ ،وە
٘ەطــذ ٔ ٚەطــزی فەڵىــی وــۆٔززۆڵ ثــىەْ  ٚعەلڵیــبْ ـزیــٛ
ثلۀّْٚٛٔ ،ەع ٌێـزەكا سۆرە كەرثـبرەی سِـبْ  ٚئە ٚڕۆڵە
فەرەرٔــبوەی وە ٌە ژیــٓ  ٚژیبّٔبٔــلا كەیگێڕێــذٌ ،ە٘ەِــبْ
وبریؼلا سِبْ فێزێىی سۆر ثـۆ فەڵـه كەطـزەثەر كەوـبد ٚ
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ثەرژەٚۀــــلیبْ كاثــــیٓ كەوــــبد ،چــــٔٛىە سِــــبْ ئــــبِڕاسی
ٌێىگەیؼـــزٕی فەڵىـــبٔە  ٚژیـــبٔی فۆػـــیبْ ثـــۆ كەطـــزەثەر
كەوبد ،ثە٘ەِبْ ػـێٛەع سِـبْ ئـبِڕاسێىە ٌە ئبِڕاسەوـبٔی
ػـــەڕ  ٚػـــەڕأگێش٠ی  ٚوەطـــبٔێه ٘ەْ ثـــۆ ئەِ ٚەثەطـــزە
ثەوبری كێٕٓ.
عـــــب ئە ٚڕۆڵەی وە سِـــــبْ ٌە ژیـــــبٔی ٘بٚچەرفّبٔـــــلا
كەیگێڕێذ ،ئبِبژە ثە ٚػزە كەوـبد وە سأبیـبٔی سِـبٔی پێـی
٘ەڵلەطزٓ ،وە ٌەثەرچب ٚڕٔٚٚـی فەڵىـی  ٚڕێّٕبییىزكٔیـبْ
ثەرعەطـــزە كەثێـــذ٘ ،ەرٚە٘ـــب ٌە پێؼـــٕیبسوزكٔی ڕێگـــب ٚ
ئبِڕاسەوبٔلا ثەرعەطـزە كەثێـذ ،وە ثۆیـبْ ٘ەیە ٘بریىـبرثٓ
ٌە ئەكاوزكٔی سِبٔێـه ثـۆ ئەروە ئەرێٕییەوـٗی ٌە رێگەیؼـزٓ
٘ ٚبریىبری ثۆ فێز  ٚچبوەی ِزۆجبیەری.
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رًَُگسازی 
یفَ 
هكوپێٌاسَ 


چَ
ساراٖٚی ـٗر٘ٗٔگظبسی ٌٗ كٚ ٚٚػٗ پێىٙبر،ٖٚٛ
پبرچٗی یٗوِٗی (ـٗر٘ٗٔگ) ،پبرچٗی كِٖٚٚی (طبسی)،
ٚاربی سأظذ كٖگٗیٗٔێذ ،عگٗ ٌٗ ـٗر٘ٗٔگظبسیٚ ،ػٗی
(ٌێىظیىۆٌۆعی)یغ ثٗوبركٖ٘ێٕزێذ.
ٌٗڕٚٚی پێٕبطیٕیؼٗ ،ٖٚربو ٛئێظزب وۆِٗڵێ ێٕبطٗ
ٌٗثبرٖی ـٗر٘ٗٔگظبسی وزاٌٚٗ ،ْٚأٗ:
ــــــ ـٗر٘ٗٔگظـــــبسی سأظـــــزێىە ٌە ـەر٘ۀـــــگ ٗ٠ ٚوـــــٗ
ـٗر٘ٗٔگییٗوبٔی سِبْ كەوۆڵێزەٚە.
ـ ـٗر٘ٗٔگظـبسی ثـٗ ٚارـبی ئبِـبكٖوزكْ ٚٛٔ ٚطـیٕٖٗٚی
()1
ٚػٗٔبِٗ كێذ.
ـــ ـٗر٘ــٗٔگظــبسی ٌێىۆڵیٕٖٗٚیــٗ ٌــٗ یٗوــٗوبٔی سِــبْ ٌــٗ
ڕٚٚی الیٗٔــٗوبٔی كٖٔگظــبسی ٚ ٚػٗطــبسی ٚ ٚاربطــبسی
()2
ِ ٚێژٚٚیی  ٚكاڕػزٕٗوبٔی.

1ــ ِؾِٗــٗك ِــٗؽٛی(ٚ ،)2991ػــٗٔبِٗ  ٚـٗر٘ــٗٔگ ،گٚٛٔ .طــٗری
ٔٛێ ،ژ ،)19(.چبپقبٔٗی ٖٚسارٖری ڕۆػٕجیزیٌٚٗ٘ ،ێز ،ي .144
2ـ ـ ِؾّــل عٍــ ٟاٌقــِ ،)1986(ٌٟٛعغــُ عٍــُ اٌٍؽــخ اٌزطج١مــ ،ٟاٌطجعــخ
األِ ،ٌٝٚىزجخ ٌجٕبْ ،ؽ .68
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رًَُگ 
فَ 
پێٌاسَی 
ـەر٘ۀگیغ ٚەو ٛرۆِبرێه  ٚگۀغیٕەیەن ٚایە ،وە
ٚػە  ٚساراٚەوبٔی سِبْ كەپبرێشێذ٘ .ەِ ٚٛسِبٔبٔی
عیٙبْ فبٚۀی ـەر٘ۀگی ربیجەد ثە فۆیبٔٓ ،چٔٛىە
٘ەِ ٚٛسِبٔێه ثە٘ۆی ـەر٘ۀگەوەیەٚە كۀبطزێزەٚە.
ـەر٘ۀگ ئە ٚطەرچبٚەیە ٚػەوبٔی سِبٔێىی كیبری
وزاٚی رێلا رۆِبر وزاٚەٚ ،ػەوبْ ثەپێی ئەٌفٛثێی ئەٚ
سِبٔەی وە رۆِبر وزاٚە ٚاربوبٔی ٌێىلراٚەرەٚە٘ ،ەرٚە٘ب
گۀغیٕەیەوی ثیز ٚ ٚػە  ٚساراٚەیە وە ٌە سِبٔێىی ربیجەد
ثەوبركە٘ێٕزێذ.
ٌٗثبرٖی پێٕبطٗی ـٗر٘ٗٔگیغٌ ،ێزٖكا ٘ٗٔلێه ٌٗ
پێٕبطٗوبٔی ـٗر٘ٗٔگ كٖفٗیٕٗڕ:ٚٚ
ـ ـٗر٘ٗٔگ ئٗ ٚوزێجٗیٗ ،وٗ ٚا ٚػٗی رێلا رۆِبروزا،ٖٚ
عگٗ ٌٗ ڕیشوزكٔی ٚػٗ ٌێی وۆڵزاٖٚرٗٚ ٚ ٖٚاربی
ڕٔٚٚىزاٖٚرٌٗ ٚ ٖٚێىلراٖٚرٗ ٚ ٖٚػیىزاٖٚرٗ ٚ ٖٚسأیبری
كٖرثبرٖی چۆٔیٗری ٔٚٛطیٕیبْ  ٚكروبٔلٔیبْ ٚ
()1
پٗیلاثٔٚٛیبْ كرا.ٖٚ

1ـ ئٗٚڕٖؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ( ،)2994ـٗر٘ٗٔگی ساراٖٚی سِبٕٔبطی،
وٛركی ـ عٗرٖثی ـ ئیٕگٍیشی ،طٍێّبٔی ،ي.261
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ـ ـٗر٘ٗٔگ طٗرچبٖٚیٗوی سِبٔییٗ وٗ كٖرٚاسٖ ٚ
ػزۆجٗی رێلایٌٗٚٗ ،أٗیٗ ِێژٚٚیی یبْ ٖٚطفی یبْ
پێٛأٗیی ثێذ ،یٗن سِبٔی یبْ ك ٚٚسِبٔی یبْ چٗٔل سِبٔی
()1
ثێذ.
سوودەكاًیفەرُەًگ 
1ـ پبرێشگبریىزكْ ٌە ِبٔەٚەی ٚػەوبٔی سِبْ ،چٔٛىە
ٌە سِبٔلا ثە كرێژایی ڕۆژگبر وۆِەڵێ ٚػە كەِزْ ٚ
وۆِەڵێ ٚػەی رز ٌەكایه كەثٓ.
2ـ ئبػىزاوزكٔی ٚاربی ٚػە ٔبكیبر ٌ ٚێڵەوبْ ،چٔٛىە
٘ۀلێ ٚػەِبْ ٘ەیە ٌە سِبٔلا ٚاربوبٔیبْ ڕٔ ْٚٚیٓ
یبفٛك سیبرز ٌە ٚاربیەن كەثەفؼٓ ،ثۆیٗ پێٛیظزٗ
ٚاربوبٔیبْ ڕ ْٚٚثىزێٕٗ.ٖٚ
3ـ رٛأب ثە سِبْ كەثەفؼێذ ثۆ ئەٚەی ٌٗگٗڵ
ڕەٚڕەٚەی سأظذ ٔٛ٘ ٚەر ثەرە ٚپێؼەٚە ثچێذ ٚ
ٖٔٗٚطزێذ ،چٔٛىٗ سِبْ ِ٘ٗیؼٗ ٌٗ گۆڕألایٗ  ٚثٗرٖٚٚ
پێؼٗ ٖٚكٖچێذ.
4ـ سأیٕی ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەوبْ  ٚچۆٔیەری كاڕػزٕی
ٚػەوبْ ،چٔٛىە وۆِەڵێ ٚػە ٌە سِبٔلا ٘ەْ ،وە ٘ی
1ـ ـ ِؾّــل عٍــ ٟاٌقــِ ،)1986(ٌٟٛعغــُ عٍــُ اٌٍؽــخ اٌزطج١مــ ،ٟاٌطجعــخ
األِ ،ٌٝٚىزجخ ٌجٕبْ ،ؽ .32
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سِبٔبٔی رزْ ٘ ٚبرٔٚٛەرە ٔب ٚسِبٔەوەِبْ ،ثۆیە ٌە
ئیزّۆٌۆژیبكا ثٕظ  ٚثٕچیٕەی ٚػەوبّٔبْ ثۆ كەطذ ٔیؼبْ
كەوبد.
5ـ سأیٕی ِێژٚٚی ٚػەوبْ  ٚچۆٔیەری گەػەوزكْ ٚ
عیبٚاسی ثەوبر٘ێٕبٔیبْ.
6ـ ٘ەڵٛەطزەوزكْ ٌەطەر ئەٚ ٚػبٔەی وە ٌە
ثەوبر٘ێٕبٔلا ٚەطزب ،ْٚچٔٛىٗ ثٗ كرێژایی ڕۆژگبر ٘ٗٔلێ
ٚػٗ ٌٗ ثٗوبر٘ێٕبْ كٖٖٚطزٓ  ٚثٗوبرٔب٘ێٕزێٓ ،ثٗٚ
ٚاربیٗی ٚػٗ ٘ٗیٗ كِٖزێذ ،ثۆیٗ ٌٗ ـٗر٘ٗٔگلا
كٖپبرێشرێذ.
7ـ ٔبطیٕەٚەی پێىٙبرەی ثەػەوبٔی ئبفبٚرٓ ،ثۆ ئٖٗٚی
ثشأزێذ ئَٗ ٚػٗیٗ طٗر ثٗ چ ثٗػٗ ئبفبٚرٕێىی سِبٔٗ.
8ـ ڕێىقظزٕی ڕاطزی  ٚكرٚطزی ٚػەوبْ ،ثٗربیجٗری
()1
ٌٗڕٚٚی ڕێٕٚٛص  ٚػێٛاسی ٔٚٛطیٕی ٚػٗوٗ.ٖٚ

1ـ ثۆ سیبرز سأیـبری ثڕٚأـٗ :أــ طـٍّی ثزوـبد( ،)2995اٌٍؽـخ اٌعزث١ـخ
ِظـز٠ٛبرٙب  ٚاكائٙـب اٌــ١ ٛف ٚ ٟللـب٠ب٘ب ،اٌطجعــخ األٌٚـ ،ٝكار اٌجلا٠ــخ،
عّـبْ ،ؽ  74ـ  .75ة ــ ثـٗٔبس ڕٖـیـك رۆـیـك ،ڕێگـٗ ثٕٗڕٖرییـٗوبٔی
كٖٚڵِٗٗٔلوزكٔی ـٗر٘ـٗٔگی وـٛركی ٌـٗ كیـبٌێىزی فـٛارٚٚكأ ،بِـٗی
ِبطزٗر ،سأىۆی ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی ،2998 ،ي  18ـ .19
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تٌچیٌەیڕیستووًیپیتەكاًیفەرُەًگ 
چۀلیٓ ڕێگبی عۆراٚعۆر ٘ەیە ٌە ڕیشثٔٚٛی
پیزەوبٔی ٔێ ٛـەر٘ۀگ ،ثە ٘ۆیەٚە ـەر٘ۀگٕٚٛص پبثۀلی
عۆرێه ٌە عۆرأە كەثێذ  ٚپەیڕەٚیبْ كەوبدٌ ،ێزەكا
٘ۀلێ ٌە ٚڕیشثٔٚٛبٔە كەفەیٕەڕ:ٚٚ
2هڕیستووًیفەرُەًگی :
ئەَ ڕیشثٔٚٛە سیبرز ٌەطەر ثٕەِبی ٌێىچٔ ٚ ْٚٛشیىی
پیزەوبْ ٌە یەوززییەٚە كاِەسراٚە ،ئەِغۆرەیبْ ٌە سۆریٕەی
ـەر٘ۀگەوبٔی سِبٔلا پەیڕە ٚكەوزێذٚ ،ەن( :ة، ،
د)(ط ،چ ،ػ ،ؿ)(ڕ ،س ،ژ).
ط

1هڕیستووًیفۆًەتیكی :
ئەَ ڕیشثٔٚٛە ٌەطەر ثٕەِبی چۆٔیەری كەرثڕیٕی
پیزەوبْ كاِەسراٚە ،ثەٚ ٚاربیەی ئە ٚپیزبٔەی ِزۆڤ سٚٚرز
 ٚثەئبطبٔی ٌە ساركا كەریبٔلەثڕێذ ،كێٕە ڕیشی پێؼەٚە،
ئیزز ثەِؼێٛەیە رب پیزەوبْ ِزۆڤ كرۀگزز  ٚلٛرطزز
كەریبٔججڕێذ ،ئەٚە كەچٕە ڕیشی كٚاٚەٚ ،ەن:
(ة ، ،د ،ٚ ،َ ،ك)
(س ،ژ ،ڕ ،ص ،ؾ)
(ط ،چ ،ع)
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3هڕیستووًیڕستەیی :
ئەِغۆرە ڕیشثٔٚٛە ٌەطەر ثٕەِبی وۆوزكٔەٚەی
وۆِەڵێه پیذ ٌە ٚػەیەن ،كٚارز وۆوزكٔەٚەی ٚػەوبْ ٌە
چٛارچێٛەی ڕطزەكا ،ثۆ ئەٚەی پیزەوبْ ثە ئبطبٔی
ٌەثەرثىزێٓ ،ثۆ ّٔٔٚٛە ٌە سِبٔی عەرەثیلا پیزەوبٔی سِبٔی
عەرەثی ٌەطەر ػێٛەی (ئەثغەكی) ،ثەِؼێٛەیە
ڕیشوزا(: (:ْٚأثغلٛ٘ ،س ،ؽط ،ٟوٍّٓ ،طعفؾ ،لزػذ،
()1
صقذ كظػ)).
جۆرەكاًیفەرُەًگ 
ـەر٘ۀگ ثەطەر ك ٚٚعۆری طەرەوی كاثەع كەثێذ:
یەكەم:جۆرەكاًیفەرُەًگلەڕوویڕوخسارەوە 
ٌە ڕٚٚی ڕٚفظبرەٚە ـەر٘ۀگ ثەطەر طێ عۆر
كاثەع كەوزێذ:
2هفەرُەًگیًەتەوەیی 
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە رۀیب ٚػە  ٚساراٚەوبٔی یەن
سِبْ كەفبرەڕ ،ٚٚثەٚ ٚاربیەی ٌەَ عۆرە ـەر٘ۀگەكا
1ــــ ؽەِە وەریـــُ ڕەِەساْ ٘ەٚراِـــی ،طـــبیىۆٌۆعییەری فٛێٕـــلٔەٚە،
ثەرگی یەوەَ ،چبپقبٔەی وبِەراْ ،طٍێّبٔی ،1968 ،ي 67ـ .69
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ٚػەوبْ ثەػێٛەی طزبٔلارك كۀٚٛطزێذ ٌ ٚە
ثەرأجەریؼلا سار  ٚثٕشارەوبْ كاكۀزێذ ،وەٚارە ئەِغۆرە
ـەر٘ۀگە پەیٛەطزە ثە سار  ٚػێٖٛسارەوبٔی سِبٔێه،
٘ۀلێغبر ٌەَ عۆرە ـەر٘ۀگەكا ٌێىلأەٚە ثۆ ٚػەوبٔیغ
كەوزێذ ،وەٚارە ئەَ ـەر٘ۀگە ثزیزییە ٌە ـەر٘ۀگی
(وٛركی ـ وٛركی)( ،عٗرٖثی ـ عٗرٖثی)( ،ئیٕگٍیشی ـ
ئیٕگٍیشی).
ّٔٔٚٛەی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلاٚ ،ەوٛ
ـەر٘ۀگی (فبڵ)ی ػێـ ِؾەِەكی فبڵ ،ـٗر٘ٗٔگی
(رٗلی) ،وٗ ٌٗ ٌٗالیْٗ عٗالي رٗلی  ٚوۆِٗڵێ ٔٚٛطٗری
رز كأزا ،ٖٚـەر٘ۀگی (سەثیؾی)ی (عەثلٌٚڕەؽّبْ
سەثیؾی) ،ـەر٘ۀگی (وبٔی) ،وە ِؾِٗٗك طبڵؼ
پێٕلرۆیی(عگٗرطۆس) ٔٚٛطیٛیذ  ٚوزِبٔغی طەر ٚٚـ
وزِبٔغی ٔبٚەڕاطزە ،ـەر٘ۀگی (٘ەراػبْ)  ٚـەر٘ۀگی
(٘ەرسە)ی ئەوبكیّیبی وٛركی ،ـەر٘ۀگی (ٚػۀبِە)ی
عەِبي ؽەثیجٌٛاڵ ،وە ٘ەٚراِی ـ وزِبٔغی ٔبٚەڕاطزە،
ـەر٘ۀگی (ػێقبٔی)ی عٗثلٌٖ٘ٛٚبة ػێقبٔی ،ـٗر٘ٗٔگی
(ئٗٔب٘یزب)ی یٚٛطؿ ڕٖػیل ،ـٗر٘ٗٔگی (ـٗر٘ٗٔگب
وٛركی)ی عگٗرفٛێٓ٘......زل.
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1هفەرُەًگیًەتەوەییوزهاًاًیتێگاًە 
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٚػەوبٔی ثە سِبٔی ٔەرەٚەیی ٚ
كایه كەطذ پێلەوبدٌ ،ە ثەرأجەریلا ٚػەوبٔی سِبٔێىی
ثێگبٔە یبفٛك وۆِەڵە سِبٔێىی ثێگبٔە كاكۀزێذٚ ،ارە ٚەوٛ
ـەر٘ۀگی (وٛركی ـ عەرەثی) ،ـەر٘ۀگی (وٛركی ـ
ئیٕگٍیشی) ،ـەر٘ۀگی (وٛركی ـ ـبرطی) ،ـەر٘ۀگی
(وٛركی ـ عەرەثی ـ ئیٕگٍیشی).
طٚٛكی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ثۆ وەطبٔی سِبٔی كایه
ٔییە ،ثەڵى ٛطٚٛكەوەی ثۆ وەطبٔی سِبٔبٔی ثێگبٔەیەٚ ،ارە
ئەگەر ثە ّٔٔٚٛە ثیٙێٕیٕەٚە ـەر٘ۀگێىی (وٛركی ـ
عەرەثی) ثۆ وٛركسِبٔێه طٚٛكی ٔییە ،ثەڵى ٛثۆ وەطێىی
عەرەة طٚٛكی ٘ەیە ،ثۆ ئەٚەی ـێزی سِبٔی وٛركی
ثجێذ ،ثە ٘ەِبْ ػێٛە ـەر٘ۀگەوبٔی (وٛركی ـ ـبرطی) ٚ
(وٛركی ـ ئیٕگٍیشی) ثۆ وەطبٔی ـبرطی سِبْ  ٚئیٕگٍیشی
سِبْ طٚٛكی كەثێذ.
ّٔٔٚٛەی ـەر٘ۀگی (وٛركی ـ عەرەثی)ٚ ،ەوٛ
ـەر٘ۀگی (ئەطزێزە گەػە) ٜـبسڵ ٔیشاِٗككیٓ ،ـەر٘ۀگی
(ِٗ٘بثبك)ی گیِٛ ٛوزیبٔی ،ـەر٘ۀگی (ئبری)ی طبثیز
گزكعبسەثبٔی ،وٗ ـٗر٘ٗٔگێىی وٛركی وٛركی عٗرٖثییٗ،
ـەر٘ۀگی (گٛڵشار)ی گەرِیبْ ئەؽّەك ،ـەر٘ۀگی
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(ڕٚػلی)ی ِؾەِەك ڕٚػلی كسەیّٔٚٛٔ .ٝەی ـەر٘ۀگی
(وٛركی ـ ئیٕگٍیشی)ٚ ،ەو ٛـەر٘ۀگی (ئۆوظفۆرك)ی
طەالَ ٔبٚفۆعّٔٚٛٔ .ەی ـەر٘ۀگی (وٛركی ـ ـبرطی) ٚ
(وٛرك ٜـ وٛرك ٜـ ـبرطٚ ،)ٝەو ٛـەر٘ۀگی (٘ەِجبٔە
ثۆریٕە)ی ٘ەژاری ِٛوزیبٔی ،ـەر٘ۀگی (ڕێژگە)ی ئەِیٓ
گەركیگالٔی ،ـەر٘ۀگی (ٔب٘یل)ی ِؾەِەك ٔب٘یل،
ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ـ ـٗرٖٔظیٖٚ ،و ٛـٗر٘ٗٔگی (وٛركی ـ
ـٗرٖٔظی)ی ئۆگظذ ژاثبٗ٘ ،رٖ٘ٚب ـٗر٘ٗٔگی (ڕێجٗری
ڕێجٛار)ی ٔب٘یلٖ ڕٖـیك ؽیٍّی ،وٗ ـٗر٘ٗٔگێىی وٛركی
عٗرٖثی ئیٕگٍیشییٗ.
3هفەرُەًگیزهاًاًیتێگاًەوزهاًیًەتەوەیی :
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ڕیشثٔٚٛی ٚػەوبٔی ثە سِبٔێىی
ثێگبٔە یبفٛك ثە سیبرز ٌە سِبٔێىی ثێگبٔە كەثێذٌ ،ە
ثەرأجەریؼلا ٚػە  ٚساراٚەوبٔی سِبٔی ٔەرەٚەیی
كاكۀزێذٚ ،ارە ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٚەوٌ ٛە ـەر٘ۀگی
(عەرەثی ـ وٛركی) ،ـەر٘ۀگی (ئیٕگٍیشی ـ وٛركی)،
ـەر٘ۀگی (ـبرطی ـ وٛركی) ،ـەر٘ۀگی (ئیٕگٍیشی ـ
عەرەثی ـ وٛركی).
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ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە طٚٛكی ٘ەیە ثۆ وەطبٔی سِبٔی
ٔەرەٚەیی ،ثەٚ ٚاربیەی ـەر٘ۀگێىی (عەرەثی ـ وٛركی)
طٚٛكی ٘ەیە ثۆ وەطبٔی وٛركسِبْ ،ثۆ ئەٚەی ـێزی
سِبٔی عەرەثی ثجٓ.
ّٔٔٚٛەی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلا سۆرْ،
ٌٗٚأٗ ـٗر٘ٗٔگٗوبٔی عٗرٖثی ـ وٛركیٚ ،ەوٛ
ـەر٘ۀگەوبٔی (كەریب) ( ٚژیز) ،وە ٘ی ڕسگبر وەریّە،
ـەر٘ۀگی (ػیزیٓ) وە ٘ی ـبسیً ٔیشاِەككیٕە ،ـەر٘ۀگی
(لەڵەَ) وە ٘ی ٔڤبر ِؾەِەكە ،ـەر٘ۀگی(ك ٚٚڕػزە) وە
٘ی ِەال عەثلٌٚىەریُ ِٛكەریظە ،ـٗر٘ٗٔگی (ٔۆثٗرٖ)ی
گیِٛ ٛوزیبٔی ،وە ـەر٘ۀگی (عەرەثی ـ وٛركی)ْ،
٘ەرٚە٘ب ـەر٘ۀگەوبٔی (ئۆوظفۆرك)ی طەالَ ٔبٚفۆع ٚ
ـەر٘ۀگی (ئۆوظفۆركی ٔٛێ)ی سأەر ِؾەِەك ٚ
ٚ
ِؾەِەك
٘ۆػۀگ
(لٛربثی)ی
ـەر٘ۀگی
ـەر٘ۀگی(ِەٚریلی ٔٛێ)ی ِؾەِەك عِٛەر  ٚـەر٘ۀگی
(عبؾ)ی ئیؾظبْ عەٌی ،وە ـەر٘ۀگێىی (ئیٕگٍیشی ـ
وٛركی)ْ٘ ،ەرٚە٘ب ـەر٘ۀگی (وبٚە)ی وبٚە ئۀٛەر ،وە
ـەر٘ۀگێىی (ـبرطی ـ وٛركی)یە.
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دووەم:جۆرەكاًیفەرُەًگلەڕوویًاوەرۆكەوە 
ٌە ڕٚٚی ٔبٚەرۆوەٚە ـەر٘ۀگ ثەطەر ئەَ عۆرأەی
فٛارەٚە كاثەع كەوزێذ:
2هفەرُەًگیئیٌسكلۆپیذیا 
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ثبطی سۆرثەی الیۀەوبٔی ژیبْ
كەوبد ،ثەٚ ٚاربیەی ربیجەد ٔییە ثە كیبركەیەن ٌە
كیبركەوبٔی ژیبٌْٗ ،گٗڵ ئەٚەػلا ـەر٘ۀگٕٚٛص ٘ۀلێ
عبر چۀلیٓ ثەع  ٚرەٚەرە ثۆ ئیٕظىٍۆپیلیبوە كاكۀێ،
ٌەٚأە (ثەػی سِبْ ،ثەػی ئەكەة ،ثەػی ِێژ،ٚٚثٗػی
عٛگزاـیب ،ثٗػی ئٗٔلاسیبریی٘.......زل) ،كەثێ ئەٚەع
ثشأیٓ وە سۆرعبراْ ٌەثزی ئیٕظىٍۆپیلیب (ِەٚطٛعە) یبْ
(كائیزەرٌّٛەعبرؾ) ثەوبركە٘ێٕزێذٚ .ارە ـٗر٘ٗٔگی
ئیٕظىٍۆپیلیب ئە ٚطەرچبٚەیەیە ،وە سأیبریی ٌەثبرەی
سأظذ  ٚڕٚٚكا ٚ ٚكیبركە  ٚفەڵه ٔٛ٘ ٚەر  ٚئەكەة ٚ
ـەٌظەـە  ٚػٛێٓ ٘........زل رێلا رۆِبركەوبد  ٚثە پێڕەٚ
()1
ٔٛ٘ ٚەرێىی ربیجەری ڕیشكەوزێٓ  ٚپێؼىەع كەوزێٓ.
1ـــ ثــٗٔبس ڕٖـیــك رۆـیــك ،ڕێگــٗ ثٕٗڕٖرییــٗوبٔی كٖٚڵِٗٗٔــلوزكٔی
ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ٌـٗ كیـبٌێىزی فـٛارٚٚكأ ،بِـٗی ِبطـزٗر ،سأىـۆی
ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی ،2998 ،ي .29

93

ـەر٘ۀگی ئیٕظىٍۆپیلیب ٌە سۆرثەی ٚتربٔی عیٙبْ
ثبیەفێىی گەٚرەی پێ كەكرێذ ،ثەتَ ٌۀێ ٛئێّەی وٛرككا
٘ەٚڵێىی طەرەربیی ٘ەیە ثۆ ٔٚٛطیٕی یب ثۆ كأبٔی
ـەر٘ۀگی ئیٕظىٍۆپیلیبٌ ،ەٚأە (ئیٕظىٍۆپیلیبی گؼزی)ٜ
٠بط ٓ١طبڵظ٘ ،ەرٚە٘ب (كائیزەرٌّٛەعبرؾ)ی فەطزۆ
عبؾ( ٚ ،ئیٕظىٍۆپیلیبی ٘ەٌٚێز)یغ وە ربیجەرە ثە ٘ەٌٚێز،
ٌٗالیْٗ وۆِٗڵێ ٔٚٛطٗر ئبِبكٖوزا. ٖٚ
1هفەرُەًگیئیتوۆلۆژیا 
ئیزّۆٌۆژیب ساراٚەیەوە ٌە ثٛاری سِبٔلا ثەوبركێذٚ ،
سأظزێىە ٌە ڕەگەس  ٚثٕچیٕەی ٚػەوبٔی سِبْ
كەوۆڵێزەٚەٌ ،ە ٘ەِبْ وبریؼلا ثبص ٌە ٚگۆڕاْ ٚ
پێؼىەٚرٕبٔە كەوبد ،وە ثە كرێژایی ِێژ ٚٚثەطەر فٛكی
ٚػەوبٔەٚە ٘بر ،ْٚٛثٗٚ ٚاربیٗی ئٗ ٚثٗػٗیٗ ٌٗ سأظزی
ٚػٗ ،وٗ ٌٗ پٗیلاثٖٚ ٚ ْٚٛرگزرٓ  ٚگٗػٗوزكٔی ٚػٗ ٚ
()1
ئٗ ٚكٖٚرأٗی پێیلا رێپٗڕی ٖٛكٖكٚێ.
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە سۆرثەی ٚػەوبٔی ٔێ ٛسِبٔەوە
كەگزێزەٚەٌ ،ەَ ـەر٘ۀگەكا ڕەگەسی ٚػەوبْ كەركەفبد،
1ـ ئٗٚڕٖؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ(ٌ ،)1975ێىظـیىۆٌۆژی سِـبٔی وـٛركی،
وۆڕی سأیبری وٛرك ،ثٗؼلا ،ي .297
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وە ئبفۆ ئەَ ٚػبٔە ٌە ثٕەچەكا طەر ثە چ سِبٔێه ث،ْٚٛ
كٚارز چۆْ ٘برٔٚٛەرە ٔێ ٛسِبٔەوەی رز٘ ،ەرٚە٘ب ئەٚ
گۆڕأىبری١بٔە چیٓ وە ثەطەر فٛكی پێىٙبرەی ٚػەوەكا
٘بر ،ْٚٛیبفٛك ثەطەر ٔبٚەرۆوی ٚػەوەكا ٘بر.ْٚٛ
ٌەِغۆرە ـەر٘ۀگەكا ـەر٘ۀگٕٚٛص پێٛیظزە ػبرەساییەوی
رەٚاٚی ٌە ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەوبٔەٚە ٘ەثێذ ،چٔٛىە
ثەػێىی ٚػەوبْ ٌە سۆرثەی ئە ٚسِبٔبٔەی وە طەر ثە
یەن فێشأٓ ،رێیلا ٘بٚثەػٓ ٌ ٚە یەوززی كەچٓ ،یبفٛك
ٌە ئۀغبِی پەڕیٕەٚەیبٔلا ثۆ ٔب ٚسِبٔێىی رزٔ ،ەژاكی
فۆیبْ ٌەكەطذ كەكەْ ِ ٚۆروی ٔبٚچەیی ئە ٚسِبٔە
ٚەركەگزْ.
ّٔٔٚٛەی ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە سِبٔی وٛركیلاٚ ،ەوٛ
ـٗر٘ٗٔگی (ٚػۀبِەوی ئیزّۆٌۆژیبی ٚػەی وٛركی) ،وە
٘ی (ك.عەِبي ٔەثەس)ە ،ئەَ ـەر٘ۀگە ٌە ػێٛەی وزێجی
ئەٌیىززۆٔی ثاڵٚوزایزەٚە٘ ،ەرٚە٘ب وزێجی (ٌێىظیىۆٌۆژی
سِبٔی وٛركی) ،وە ٘ی (ك.ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ)ە،
٘ەرٚە٘ب (ـەر٘ۀگی ٔٛێ) وە ٘ی (ٚریب لبٔع)ە.
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3هفەرُەًگیپسپۆڕیی 
عۆرێىە ٌە عۆرەوبٔی ـەر٘ۀگ ٌە ڕٚٚی
ٔبٚەرۆوەٚە ،ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە پظپۆڕییەن ٌە
پظپۆڕییەوبْ كەگزێزەفۆ ،ثەٚ ٚاربیەی الیۀێىی ربیجەری
یبْ كیبركەیەن ٌە كیبركەوبٔی ژیبْ كەگزێزەفۆ ،ثۆ ّٔٔٚٛە
ـەر٘ۀگی سِبٔٗٚأی ،ـەر٘ۀگی ئبثٚٛری ،ـٗر٘ٗٔگی
ئٗكٖثی٘.......زل ،طٚٛك ٜئەِغۆرە ـەر٘ۀگی ئەٚەیە ،وە
ٌێىۆڵەرێىی ثٛارێه یبْ پظپۆڕییٗن ٌٗ پظپۆڕییٗوبْ ثٗ
ّٔ ٗٔٚٛسِبٔٗٚأێه وبرێ ثبثەرێىی سِبٔەٚأی كۀٚٛطێذ،
پێٛیظزی ثە ـەر٘ۀگی سِبْ ٘ەیەٌ ،ۀێ ٛئێّەی وٛرككا
٘ەٚڵلأی طەرەربیی ٘ەیە ،ثۆ ثە پظپۆڕی وزكٔی
ـەر٘ۀگٌ ،ەٚأە (ـەر٘ۀگی ساراٚەی سِبٕٔبطی) ،وە ٘ی
(ك.ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ)ە ،ئەَ ـەر٘ۀگە ربیجەرە ثە
٘ەِ ٚٛثٛارەوبٔی سِبْ٘ ،ەرٚە٘ب (ـەر٘ۀگی ڕێشِبٔی
وٛركی) ،وە ٘ی (ك.وەِبي ِیزاٚكەٌی)یە٘ ،ەرٚە٘ب
ـەر٘ۀگی (ویّیب) وە ٘ی عەِبي عەثلٌٚە ،ئەَ ـەر٘ۀگە
٘ەرب ئێظزب چۀلیٓ ثەرگی ٌێ كەرچٚٛە٘ ،ەرٚە٘ب
ـەر٘ۀگی (ـیشیب) ،وە ٘ی ـبسڵ لەرەكاؼییە ،ـەر٘ۀگی
(كاكگب)ی طەركار عەسیش فۆػٕب ،ٚـٗر٘ٗٔگی (ساراٖٚ
وبرگێڕییٗوبْ)ی ػێزساك رب٘یز ،وٗ ـٗر٘ٗٔگێىی
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وبرگێڕییٗ ،ـٗر٘ٗٔگی (ڕاگٗیبٔلْ) وٗ ٘ی ثٗكراْ ئٗؽّٗك
ؽٗثیجٗ  ٚربیجٗرٗ ثٗ ثٛارٖوبٔی ڕاگٗیبٔلْ٘......زل.
4هفەرُەًگیفیلۆلۆژیی 
ئەَ عۆرەیبْ ٌە ٚػە كەوۆڵێزەٚە ،ثەٚ ٚاربیەی
ئەٚەی ثەػێٛەیەوی طەرەوی گزٔگی ثە فٛكی ٚػە
كەكرێ ِ ٚبٔبی ٌێىلەكرێزەٚە  ٚؽبڵەری ڕێشِبٔیی
كۀٚٛطزێ  ٚطەرچبٚەی پەیلاثٔٚٛی ٔیؼبْ كەكرێ ٚ
()1
چۆٔیەری ثەوبر٘ێٕبْ  ٚڕۆڵی ٌە ڕطزەكا كەركەفبد.
ئەِغۆرە ـەر٘ۀگە ٌە ڕٚٚی ِەثەطذ  ٚچۆٔیەری
ػیىزكٔەٚەی ٚػەوبْ كەوزێ چۀل عۆرێىی
ٌێلەطزٕیؼبٔجىزێذ :ئە ٚـەر٘ۀگبٔەی ٌە كٚٚرٛێیبٔلا ٚاربی
٘ەریەوە ٌە وەرەطزە وۆوزاٚەوبٔی سِبٔی ثێگبٔە ثە سِبٔی
سگّبن ٌێىلەكرێٕەٚە ،یبْ ثەپێچەٚأەٚە وەرەطزەوبٔی
سِبٔی سگّبن ثە سِبٔی ثێگبٔە ڕٔٚٚلەوزێٕەٚە ،طەرەڕای
ئەِە كەوزێ پزز ٌە ك ٚٚسِبْ ثەػلاری ٌە ٌێىلأەٚەی
ٚاربوبٔیبْ ثىەٌْ ،ەگەڵ ئەِغۆرە ـەر٘ۀگبٔەكا ٘ۀلێ
ـەر٘ۀگی كیىەع ٘ەْ وە ٚػەوبٔی سِبٔێه ثە
1ـ ئٗٚڕٖؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ(ٚ ،)1975ػٗی سِـبٔی وـٛركی ،وـۆڕی
سأیبری وٛرك ،چبپقبٔٗی وۆڕی سأیبری  ،ثٗؼلا ،ي  69ـ .79
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وەرەطزەی فٛكی سِبٔەوە ٌێىلەكارەٚەّٗٔٚٛٔ ،ی ئَٗ
ـٗر٘ٗٔگٗ ٖٚو ٛـٗر٘ٗٔگی (ئۆوظفۆركی لٛربثی)ی وٗ
ٌٗالیْٗ كیبر ئٗؽّٗكٖٖٚ ٖٚرگێڕكرا ٚ ٖٚثٗػێٖٛیٗوی سۆر
عٛاْ ٚػٗوبٔی ٌێىلاٖٚرٗ.ٖٚ
5هفەرُەًگیوێٌەیی 
ٌەِغۆرە ـەر٘ۀگەكا ئەٚ ٚػە ثەرعەطزبٔەی وە
پبثۀلی ثبثەرێىی كیبریىزاٌ ،ْٚەڕێگەی وۆِەڵە ٚێٕەیەن
ڕٔٚٚلەوزێٕەٚە ،كٚارز ژِبرە كەكرێزە ٘ەر ثەػێىی ٚركی
ٚێٕەوەٚ ،ػەی گٔٛغبٚیغ ٌە ثەرأجەر ژِبرەی ٘ەر
ثەػێىی ٚێٕەوبْ كاكۀزێذ ّٔٚٛٔ.ەی ئەَ ـەر٘ۀگە ٌە
سِبٔی وٛركیلا ـەر٘ۀگی (ٚێٕەكاری گیبٔلاراْ)ی وەِبي
عەالي ؼەریت ،ـٗر٘ٗٔگی (ئٗٔلیه) ،وٗ ـٗر٘ٗٔگێىی َ٘ٗ
پظپۆڕیٗ ربیجٗرٗ ثٗ ثٛارٖوبٔی وؼزٛوبڵ  ٚگیبٍٔٗٚاْ ٚ
ثبڵٕلٖ  َٗ٘ ٚـٗر٘ٗٔگێىی ٚێٕٗییٗٗ٘ ،رٖ٘ٚب ـٗر٘ٗٔگی
(ٚێٕٗكاری ئۆوظفۆرك) ،وٗ ـٗر٘ٗٔگێىی ٚێٕٗیی ٚ
عیٙبٔییٗ ٌَٗ ،طبتٔٗی كٚایلا ٖٚرگێڕاٖٚرٗ طٗر سِبٔی
وٛركی  ٚثٗ ٚێٕٗ  ٚثٗ ژِبرٖ كٖطزٕیؼبٔىزا.ْٚ
ثیزۆوەی ئەَ وبرەع ثۆ سِبٕٔبطی ئەڵّبٔی (كٚكْ)
كەگەڕێزەٚە ،كٚای ئەٚەی رێجیٕی وزك سۆرثەی ٚػە
98

ٔبِۆوبْ ثەرعەطزەْ ٔەن ٚاربیی ،ثۆ ئەَ ِەثەطزەع
ـەر٘ۀگێىی ٚێٕەیی كأب ،ئەَ ٘ۀگبٚە ثٚٛە ٘ۆی
طەر٘ەڵلأی چۀلیٓ ـەر٘ۀگی رزی ٌەَ ػێٛەیە،
()1
ثەربیجەری ٌە ئەڵّبٔیب  ٚئەِزیىب  ٚـەڕۀظب.













1ــــ ثـــٗٔبس ڕٖـیـــك رۆـیـــك ،ڕێگـــٗ ثٕٗڕٖرییـــٗوبٔی كٖٚڵِٗٗٔـــلوزكٔی
ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ٌـٗ كیـبٌێىزی فـٛارٚٚكأ ،بِـٗی ِبطـزٗر ،سأىـۆی
ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی ،2998 ،ي .21

99

رچاوٍكاى 
سَ 

تَزهاًیكوردی 

1ـ ئٗٚڕٖؽّبٔی ؽبعی ِبرؾ(ٌ ،)1975ێىظیىۆٌۆژی سِـبٔی
وٛركی ،وۆڕی سأیبری وٛرك ،ثٗؼلا.
2ــــ ئـــٗٚڕٖؽّبٔی ؽـــبعی ِـــبرؾ(ٚ ،)1975ػـــٗی سِـــبٔی
وٛركی ،وۆڕی سأیبری وـٛرك ،چبپقبٔـٗی وـۆڕی سأیـبری،
ثٗؼلا.
3ـ ئـٗٚڕٖؽّبٔی ؽـبعی ِـبرؾ( ،)2994ـٗر٘ـٗٔگی ساراٖٚی
سِبٕٔبطی ،وٛركی ـ عٗرٖثی ـ ئیٕگٍیشی ،طٍێّبٔی.
4ـــــ ثــــٗٔبس ڕٖـیــــك رۆـیــــك( ،)2998ڕێگــــٗ ثٕٗڕٖرییــــٗوبٔی
كٖٚڵِٗٗٔلوزكٔی ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ٌٗ كیبٌێىزی فـٛارٚٚكا،
ٔبِٗی ِبطزٗر ،سأىۆی ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی .
5ــــــــــــــ ؽەِە وەریـــــــــــــُ ڕەِەساْ ٘ەٚراِـــــــــــــی(،)1968
طــــبیىۆٌۆعییەری فٛێٕــــلٔەٚە ،ثەرگــــی یەوەَ ،چبپقــــبٔەی
وبِەراْ ،طٍێّبٔی .
6ــــ ِؾِٗـــٗك ِـــٗؽٛی(ٚ ،)2991ػـــٗٔبِٗ  ٚـٗر٘ـــٗٔگ ،گ.
ٔٚٛطٗری ٔٛێ ،ژ ،)19(.چبپقبٔٗی ٖٚسارٖرـی ڕۆػـٕجیزی،
ٌ٘ٗٚێز.
011

رٍتی 
زهاًیعَ 

تَ
7ـ طـٍّی ثزوـبد( ،)2995اٌٍؽـخ اٌعزث١ـخ ِظـز٠ٛبرٙب  ٚاكائٙـب
اٌ١ ٛف ٚ ٟللب٠ب٘ب ،اٌطجعخ األ ،ٌٝٚكار اٌجلا٠خ ،عّبْ.
8ــ ِؾّــل عٍــ ٟاٌقــِ ،)1986(ٌٟٛعغــُ عٍــُ اٌٍؽــخ اٌزطج١مــ،ٟ
اٌطجعخ األِ ،ٌٝٚىزجخ ٌجٕبْ.
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چاككردًیُەڵەیُەًذێكوشەی
تەكارُێٌراویزهاًیكوردی( )2


1ـ ئَٗ ٌێىۆڵیٕٖٗٚیٗ ثٗ ٘بٚثٗػی ٌٗگٗڵ ثٗڕێش ِبِۆطزب ِظزٗـب
طٗیل ِیٕٗ ٌٗ گۆجبری سأىۆی وۆیٗ ،ژِبرٖ( ٌٗ ،)13الپٗڕٖوبٔی (63
ـ )84ی 2999ثاڵٚوزاٖٚرٌٗ ،ٖٚێزٖكا ثٗػی یٗوِٗی ٌێىۆڵیٕٖٗٚوٗ
كٖطزىبری وزا ،ٖٚثٗعۆرێه ٘ٗٔلێ طٗرچبٖٚی رز  ٚطٗرٖكێزی
رزِبْ ثۆ ثبثٗرٗوٗ سیبكوزك ،ٖٚٚثٗتَ ثٗػی كِٖٚٚی وٗ الیٗٔی
پزاوزیىی ثبثٗرٗوٗیٖٗٚ ،ن فۆٖیٗری  ٚكٖطزىبری ٔٗوزا.ٖٚ
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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 ٌۀ ٚێــٛەكا وــبرٌێىەر ٚ
وـــــبرٌێىزاٚە  ،ٚچۀـــــلە٘ب ٚػـــــە  ٚساراٚەی ٌە سِبٔـــــبٔی
كیىەٚە ثۆ ٘برٚٛە...
رب ئێزە ػزێىی طزٚػزییە ،ثەتَ ٚركثـٔٚٛەٚە ٌەٚ ٚػـە
 ٚساراٚأە ئە ٚڕاطـــــــزییەِبْ ثـــــــۆ ئبػـــــــىزا كەوـــــــبد وە
٘ۀــــلێىیبْ كٚٚر ٌە پێــــٛأەی سِــــبٔی وــــٛركیی ،ثە ٘ەڵە
ثەوـــــبركێٓ  ،ٚئەگەر ئە٘ ٚەڵە ثەوبر٘ێٕـــــبٔە ٘ەر ثەركەٚاَ
ثێــــذ ،سِبٔەوەِــــبْ ثەرە ٚػــــێٛاْ كەڕٚاد ٚ ٚركە ٚركە
ربیجەرّۀلیی  ٚڕەطۀبیەریی فـۆی ٌە كەطـذ كەكاد ،ثـۆیە
ئــــێّە ٌەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیەِبٔــــلا ٘ۀــــلێه ٌەٚ ٚػــــە  ٚساراٚە
٘ەتٔەِبْ ڕاطزىزكٔٚٚەرەٚە ،چٔٛىە سِـبْ ثڕثـڕەی پؼـزی
ٔەرەٚە ٔ ٚبطــــــــٕبِەی طــــــــەرەوییەری  ،ٚپــــــــبوڕاگزرٓ ٚ
پبراطـــــزٕی ،ئەروێىـــــی پیـــــزۆسە  ٚپبراطـــــزٕی طـــــەرپبوی
ٔەرەٚەوەِبٔی ٌێلەوەٚێزەٚە.
ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبْ ٌە ك ٚٚثەع پێىٙبرٚٛە:
ثەػی یەوەَ ،ثۆ الیۀـی ریـۆریی ثـبثەرەوە رەرفـبٔىزاٚە،
ٌەَ ثەػـــەكا ڕێجبسەوـــبٔی كرٚطـــزىزكٔی ٚػـــە  ٚساراٚە ٌە
013

سِـــــــــبٔی وٛركیـــــــــلا رـــــــــٛێژرأٚەرەٚە  ٚثە رەٚاٚیـــــــــی
فزأٚەرەڕ.ٚٚ
ثەػــی كٚٚەِــیغٚ ،ەن رەٚاٚوەر  ٚپبرطــۀگی ثەػــی
یەوەَ ،ربیجەرە ثە الیۀی پزاوزیىیٌ ،ێزەكا ٘ۀـلێه ٌە ٚػـە
٘ەڵەوـــــــــبٔی سِـــــــــبٔی وـــــــــٛركیی كەطزٕیؼـــــــــبٔىزاٚ ْٚ
ڕاطزىزأٚەرەٚە.

014

ڕێثازەكاًیدروستكردًیوشەوزاراوەلەزهاًیكوردیذا 
ٌە ٘ەِــ ٚٛسِبٔــبٔی عیٙبٔــلا ،وۆِەڵێــه ڕێــگەی عیــبٚاس
٘ەْ ثـــۆ طـــبسوزكْ ٘ ٚبرٕەئـــبرا ٌ ٚەكایىجـــٔٚٛی ٚػـــە ٚ
ساراٚەی ٔٛێٌ .ە سِبٔی وٛركیؼلا ٘ەرٚەو ٛسِبٔبٔی رـزی
عیٙـــبٔ ،ٝوـــۆِەڵێ ڕێجـــبس  ٚڕێـــگەی ربیجەریّـــبْ ٘ەیە ثـــۆ
طــبسوزكٔی ٚػــە  ٚساراٖٚی ٔــٛێ ،ثــۆیە ٌێــزەكا گزٔگزــزیٓ
ڕێجبسەوبٔی كرٚطزىزكٔی ٚػە  ٚساراٚە كەفەیٕەڕ:ٚٚ
یەكەم:ڕێثازیوەرگرتي 
ٌەَ عـــــــۆرەكا ٚػـــــــە ٠ـــــــبْ سارا ٖٚثە ػـــــــێٛەیەوی
ڕاطـــزەٚفۆ ٌە سِـــبٔێىەٚە ثـــۆ سِـــبٔێىی رـــز ـەرس كەوـــزێٓ
ٖٚركٖگیزێذٚ )1(.ارە ٚػەیەن یـبْ ساراٚەیەن ٌە سِـبٔێىی
رــزەٚە ٚەركەگــزیٓ ،ئەِــیغ ٘ۀــلێغبر ٚەرگــزرٕەوە ٚەن
فــۆی كەثێــذ ،ثەتَ ٘ۀــلێغبری رــز ٚەرگــزرٕەوە ثە٘ــۆی

1ـ وبِیزاْ رەؽیّی( ،)2996فەطبرٔبطی ٚػەطبسی ٌە سِبٔی
وٛركیلا ،گ .سِبٔەٚأی ،ژ ( ،)3سطزبٔی  ،1385ي .17
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سیـــبكوزكٔی پیزێـــه یـــبْ سیـــبرز ،یـــبفٛك ثە وەِىـــزكٔەٚەی
()1
پیزێه یبْ سیبرز كرٚطذ كەثێذ.
ٚەرگزرٓ ثۆ كأبْ  ٚكرٚطزىزكٔی ساراٚە ٌە٘ەِٚٛ
سِبٔێىی پێؼىەٚرٚٛكا وبرێىی رەٚایە ،ئەگەر ثڕٚأیٕە
سِبٔی ئیٕگٍیشی ،ئەٚا ثەركەٚاَ ٚػە  ٚساراٚەی ٔٛێ كێزە
ٔب ٚسِبٔەوەیبٔەٚە ،ـەر٘ۀگی سِبٔی ئیٕگٍیشی پێ
كەٚڵەِۀل كەوزێذ.سِبٔی وٛركیغ یەوێىە ٌە ٚسِبٔبٔەی
وەثەركەٚاَ ٚػەی ٔٛێ ٚەركەگزێذ ٌ ٚە وبرٚثبری
ڕۆژأەكا ثەوبری كە٘ێٕێذ ،چٔٛىە سِبْ پێٛیظزی ثە ٚػە
 ٚساراٚەی ٔٛێ ٘ەیە ،ثە٘ۆی ئە ٚپێؼىەٚرٕە ثەركەٚاِەی
وەٚا ڕٚٚكەكادٌ ،ەثەر ئەٚە سِبٔەوبْ پۀب كەثۀە ثەر
سِبٔەوبٔی رز ،ربٚەو ٛپێلاٚیظزییەوبٔی ـەر٘ۀگی
سِبٔەوەیبْ كاثیٓ ثىەْ.
كیــبرە ئەِــڕۆع وە سِــبٔی وــٛركی ثە٘ــۆی ڕێجــبسی
ٚەرگزرٕەٚە كەیبْ ساراٚەی ٌە سِبٔی عەرەثی  ٚـبرطـی ٚ

1ـ طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب ،)2999(ٚسِبٔەٚأی،
ثەرگەوبٔی یەوەَ  ٚكٚٚەَ  ٚطێیەَ ،چبپقبٔەی ِٕبرە٘ ،ەٌٚێز ،ي
.435
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رــٛروی  ٚئیٕگٍیــشی ٚەرگزرــٚٛە  ٚثــۆ كەرثــڕیٓ ٌە ثیــز ٚ
()1
٘ەطذ ٔ ٚبٔٚبٔی ػزِٛەوی كا٘ێٕزا ٚثەوبری ٘ێٕب.ْٚ
ٌێــزەكا كەثــێ ٚػــە  ٚساراٚە ٚەرگیزاٚەوــبْ ثقــزێٕە
ژێــز ڕوێفــی كەطــزٚٛری سِــبٔی وــٛركییەٚە٘ ،ەرٚەوــٌ ٛەَ
ثــبرەٚە (ك.عەِــبي ٔەثەس)كەڵێــذ٘(( :ەر ٚػــەیەوی ثێگــبٔە
٘ــــبرە ٔــــب ٚسِــــبٔی وــــٛركی كەثــــێ ثقــــزێزە ژێــــز ڕوێفــــی
كەطزٚٛری سِبٔەٚأی وٛركییەٚە ٌ ٚە ڕٚٚی ِۆرـۆٌـۆژی
 ٚـۆٔۆٌۆژی  ٚئۆرگۆگزاـییەٚە))ٚ )2(.ػەوبٔیغ ثۆ ّٔـٔٚٛە
ٚەو:ٛ
ٚػـٗی عــٗرٖثی(:سەوــبد ،ؽەط ،لٗڵــَٗ ،كٖٚڵــٗد ،ػــێـ،
عەثلٌٚاڵ ،عِٛەر ،لبكر٘ ........،زل).
ٚػــــٗی ـبرطی(:طزٚػــــذٔ ،بیــــبةٖٚ ،رسعّٔ ،ــــبیغ،
ئٗٔلێؼٗ ،كٖرٚێغ٘.....زل).
ٚػـــٗی رٛروی(:لٗرٖثبڵـــٗغ ،یـــبپزاغ ،پـــٗركاغ ،كۆٔلرِـــٗ،
پبلال ،ٖٚكۆػٗن ،كۆڵّٗ٘...زل).

 1ـ وبًِ ؽظٓ ثـیز(ك)( ،)1979ساراٚەی وٛركی ،چبپقبٔەی
سأىۆی طٍێّبٔی ،ي .48
2ـ عەِبي ٔەثەس ،سِبٔی یەوگزرٚٛی وٛركی ،ثبِجێزگ ،ئەڵّبٔیب،
 ،1976ي .77
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ٚػـــٗی ئیٕگٍیـــشی (:پۆسەریـــنٔ ،ێگەریـــن ،ئەٌزەرٔـــبرین،
طبٔظـــــۆر ،ـۆٌىٍـــــۆر ،ــــــیٍُ ،طـــــٛپٗرِبروێذ ،ـزێـــــشٖر،
رٌٗظىۆ ٘.....،زل).
ٚػٗی یۆٔبٔی (:ئٗرڵٗص ،ئۆلیبٔٚٛص ،ئـٗڵّبص ،ئٗٔزیىـٗ،
طٕٚٛر٘....زل).
ٚػٗی طزیبٔی(:یٗڵلا ،ػِّٗٗ ،فؼڵ ،فٗثبد٘....زل).
ٚػـــٗی ـٗرٖٔظی(:پبطـــپۆرد ،ثۆـیـــٗ ،كیگـــۆر ،طـــبڵۆْ،
وۆثۆِْ ،ۆثیٍیبد ،گڵۆ  ،ثٌٗٗوۆٔٗ٘.....،زل).
ٚػٗی ئیزبڵی(:طـزۆكیۆ ،ریـبرزۆ ،وـبررۆْ ،پیـبٔۆ ،گـبسیٕۆ،
()1
پبٔزۆڵّٔ ،زٖ٘....زل).
ٖٚرگزرٕی ٚػٗ  ٚساراٖٚع ٌٗ ِ٘ٗ ٚٛسِبٔێـه ،وـبرێىی
ڕٖٚا  ٚڕێگٗپێــــــلرا ٚ ٖٚسۆرثــــــٗی سِبٔــــــٗٚأبْ ٌٗطــــــٗر
ٖٚرگزرٕی ٚػٗ  ٚسارا ٖٚوـۆوٓ ،چٔٛىـٗ ژِـبرٖی ٚػـٗ ٌـٗ
٘ــِٗ ٚٛسِبٔێىــلا طــٕٚٛركارٖ ،ثۆیــٗ سِبٔــٗوبْ پــٗٔب كٖثٗٔــٗ
ثــٗر ٖٚرگزرٕــی ساراٌ ٖٚــٗ سِبٔــٗوبٔی كیىــٗ ،ٖٚثٗ٘ۆیــٖٗٚ
پێٛیظزییٗوبٔی ـٗر٘ٗٔگی سِبٔٗوٗیبْ كٖطزٗثٗر كٖوْٗ.

1ـ ثٗٔبس ڕٖـیك رۆـیك ،ڕێگٗ ثٕٗڕٖرییٗوبٔی كٖٚڵِٗٗٔلوزكٔی
ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ٌٗ كیبٌێىزی فٛارٚٚكأ ،بِٗی ِبطزٗر ،سأىۆی
ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی ،2998 ،ي.73
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ُۆكارەكاًیوەرگرتٌیوشە :
چۀلیٓ ٘ۆوبر ٘ەْ وە ثە٘ۆیەٚە كەرٛأیٓ ٚػە ٚ
ساراٖٚی پێ ٌە سِبٔێىی رزەٚە ٚەرگزیٓ ،ئە٘ ٚۆوبرأەع
٘ەِەچەػٕەْ ،گزٔگززیٕیبْ ئەِبٔەْ :
2هُۆكاریجوگرافی:
٘ۆوبری عٛگزاـی ٌۀێٛاْ ك ٚٚسِبْ ،ثۆرە ٘ۆی
ئەٚەی وۆِەڵێه ٚػە  ٚساراٌ ٖٚە سِبٔە كراٚطێیەوبٔلا
ثێزە ٔێ ٛسِبٔی وٛركییەٚە ،ئەَ ٚەرگزرٕەع ٌە ئۀغبِی
٘برٛچٔٚٛی لظەپێىەرأی ٔەرەٚە عیبٚاسەوبٔەٚە كرٚطذ
كەثێذ ،ئەِەع ٌە ٔبٚچەیەوەٚە ثۆ ٔبٚچەیەوی رزەٚە
كەگۆڕێذٚ ،ارب الیۀی كیّٛگزاـی چۆٔیەری ٚەرگزرٕەوە
كەگۆڕێذ ،ثۆ ّٔٔٚٛە ٚػەی (سٔلە)( ،)1وە ثە ِبٔبی
(سیٕل )ٚٚكێذ ،ثە وبریگەری سِبٔی ـبرطی كرٚطزجٚٛە،
٘ەرٚە٘ب ٚػەی (فەطزەفبٔە)ٌ ،ە ثٕەڕەرلا ٌە ٚػەی
(فەطزە)ی ـبرطییەٚە كرٚطزجٚٛە٘ ،ەرٚە٘ب ٌە سِبٔی
عەرەثیلا ٘ۀلێه ٚػٗ  ٚساراٚەِبْ ٚەرگزرٚٛە ،وە ثە
٘ۆوبری عٛگزاـی ئەَ ساراٚأە گٛاطززأٚەرەٚە ثۆ ٔێٛ
سِبٔی وٛركیٚ ،ەن(:ئیٕزقبة)ٌ ،ە ثٕەڕەرلا عەرەثییە،
 -1ثەكراْ ئەؽّەك ؽەثیت ( ،)2992ـەر٘ۀگی ساراٚە ،چبپقبٔەی
وۆری سأیبری وٛرك ،چبپی یەوەَ ،ي 27ـ .26
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ثەتَ گٛاطززاٚەرەٚە ٔێ ٛسِبٔی وٛركی  ٚثە ئبطبٔی
ثەوبركە٘ێٕزێذ٘ ،ەرٚە٘ب ساراٚەی (ئیٕزبط) ئەٚیغ
ثە٘ەِبْ ػێٛە ٌە ساراٚەی عەرەثییەٚە ٚەرگیزاٚە  ٚثە
ئبطبٔی ٌە ژیبٔی ڕۆژأەكا ثەوبركێذ ،یبفٛك ساراٚەی
(ئِٛی) وە ثە ِبٔبی ٔەفٛێٕلەٚار كێذ ،ئەِەع ٌە
لظەوزكٔی ڕۆژأەكا ثەوبركێذ ٘ ٚیس گزـزێه ٌەوبری
ثەوبر٘ێٕبٔیلا ثۆ وەطی گٛێگز كرٚطذ ٔبثێذ.
1هُۆكاریئاییٌی:
ئبییٓ یەوێىە ٌە٘ ٚۆوبرە وبریگەرأەی ،وە ٚا كەثێزە
٘ۆی كرٚطزجٚ ٚ ْٚٛەرگزرٕی ٚػەی ٔٛێ ٌە ٚسِبٔەی،
وە ٚا ئبییٕەوەی پێ ٔٛطزاٚەرەٚە ،سِبٔی وٛركیغ
وبریگەرییەوی سۆری ئبییٕی ئیظالِی ثەطەرەٚەیە،
ثێگِٛبْ ئەَ ئبییٕەع ثە سِبٔی عەرەثی ٔٚٛطزاٚەرەٚە،
ئەِەع ٚایىزكٚٚٚە ٚػەیەوی سۆری سِبٔی عەرەثی ثێزە
ٔێ ٛسِبٔی وٛركییەٚە ،عب ثەكەطزىبرییەٚە ثێذ یبْ
ثێلەطزىبری ثێذ .ثۆ ّٔٔٚٛە ٚػەی (لەثز ،ئبیەد،
ِەٌٚٛٚك ،ڕۆػ ،ؽەكیض ،لیجٍە ،)...وٗ ٌە ثٕەڕەرلا ٌە سِبٔی
عەرەثییەٚە ٚەرگیزا ٚ ْٚثە ٘ۆوبری ئبییٕی ٘برٔٚٛەرە ٔێٛ
سِبٔی وٛركییەٚەٗ٘ .رچٗٔلٖ ٌٗ سِبٔی وٛركیلا ثٗرأجٗر
ئَٗ ٚػبٔٗٚ ،ػٗی وٛركی ثٗوبریغ كٖ٘ێٕزێذ ،ثّٗٔ:ٗٔٚٛ
001

لٗثز = گۆڕ
ٌِٗٚٛٚك = ٌٗكایىجْٚٛ
ؽٗكیض = ـٗرِٚٛكٖ
٘ۆوبرێىی رز ثۆ ٘برٕە ٔبٚەٚەی ٚػە  ٚساراٚەی
عەرەثی  ٚئبییٕی ثۆ ٔێ ٛسِبٔی وٛركی ئەٚەیە ،وە
((فٛێٕلْ ٚٛٔ ٚطیٓ ٌە وۆٔلا ثە سِبٔی وٛركی ٔەثٚٛە،
ٚەن ئەِڕۆ ٌە وٛركطزبْ ثە ػێٛەیەوی ئەوبكیّیبٔە
فٛێٕلْ ثەڕێٛە ٔەچٚٛە ،ثەڵى ٛڕۆڵەوبٔی ٔەرەٚەی وٛرك
ٌەطەر كەطزی ِەال  ٚػێقەوبٔلا ثە سِبٔی ـبرطی ٚ
عەرەثی  ٚرٛروی فٛێٕلٚٚیبٔە))( ،)1ثۆیە ئەِە ثۆرە ٘ۆی
ئەٚەی ،وەٚا ٚػە  ٚساراٚەیەوی سۆری سِبٔی عەرەثی
ثێزە ٔب ٚـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركییەٚە.
3هُۆكاریڕۆشٌثیری:
ئبطزی ڕۆػٕجیزی وبریگەرییەوی ڕاطزەٚفۆی ٌەطەر
گەػەطۀلْ  ٚثەرـزاٚأجٔٚٛی ـەر٘ۀگی سِبْ ٘ەیە ،ئەَ
وبریگەرییەع ثە٘ۆی پەرٚەركەوزٔی ِٕلاڵ ثە سِبٔی
رزەٚە كرٚطذ كەثێذ ،یبفٛك ثە٘ۆی فٛێٕلْ ثە سِبٔی رز
 -1ڕۆژاْ ٔٛری عەثلٌٚاڵ( ،)2997ـەر٘ۀگی سِبْ  ٚساراٚەطبسی
وٛركیٔ ،بِەی ِبطزەر ،سأىۆی وۆیە ،ي .212
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كرٚطذ كەثێذ .سِبٔی وٛركیغ ثە٘ۆی ((ثبرٚكۆفی
فزاپی طیبطی وٛركطزبْ وە ٚالیعی ئەٚوبد ٚایىزكثٚٛ
ڕۆػٕجیزی وٛركی وبریگەری سِبٔی عەرەثی ثەطەركا
ساڵجێذ))( ،)1ئەِەع كەثێزە ٘ۆی ٚەرگزرٕی ٚػە ٚ
ساراٚەی ٔٛێ  ٚثەرـزاٚأج ٚ ْٚٛگەػەطۀلٔی ـەر٘ۀگی
سِبٔی وٛركی .ثۆ ّٔٔٚٛە ٚػەوبٔی (ِەعزیفە ،عیٍُ،
وزبة ،ئیقزیالؾ ،لٗڵَٗ  )...ثە٘ۆی وبریگەری ڕۆػٕجیزی
عەرەثییەٚە ٚایىزكٚٚٚە ثەطەر سِبٔی وٛركیلا ساڵجێذ،
كٖثێ ئٖٗٚع ثٛرزێذ وٗ ثٗرأجٗر ٚػٗی (لٗڵَٗ) ،ئٗٚا
ٚػٗوبٔی (پێٕٚٛص) ( ٚفبِٗ) ثٗوبركێذ ،ثٗتَ ٌٗ
ئبفبٚرٕلا ٚػٗی لٗڵَٗ رب ٘ٗٔٚٛوٗ سۆر ثٗ ـزاٚأزز
ثٗوبركێذٌٗ ،گٗڵ ئٖٗٚػلا ٚػٗی (فبِٗ) ِێژٚٚیٗوی
كٚٚر  ٚكرێژی ثٗوبر٘ێٕبٔی ٘ٗیٗ ،ثٗربیجٗری ٌٗ ػیعزی
والطیىی وٛركیلا سۆر ثٗ ثاڵٚی ٌٗالیْٗ ػبعیزأی وٛرك
ثٗوبر٘بر ،ٖٚٛثٗتَ گِٛبٔی رێلا ٔییٗ ،ئِٗڕۆوٗ سۆر ثٗ
كٖگّْٗ ثٗوبركٖ٘ێٕزێذ.

 -1طبوبر ئۀٛەر ؽەِیل (ٚ ،)2999ػە فٛاطزٓ ٌە سِبٔی وٛركیلا،
ي .66
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4هُۆكاریتازرگاًی:
ثبسرگبٔی ٌۀێٛاْ ٚترێه ثۆ ٚترێىی رز ٘ۆوبرێىی
رزە ثۆ ٘برٕە ٔبٚەٚەی ٚػە  ٚساراٚەی ٔٛێ ثۆ ٔێ ٛسِبٔی
وٛركی ،ئەٚ ٚػبٔەی ٌە ئۀغبِی ئبڵٛگۆڕی ثبسرگبٔییەٚە
كێزە ٔێ ٛسِبٔەوەٚە ثە فۆِبڵی كەوەیٓ ،ئەِەع ثۆ ئەٚەیە
ربٚەو ٛربوەوبْ ٌۀێ ٛفۆیبٔلا ٌەیەوزز ثگەْ  ٚیبرِەری
یەوزز ثلەٌْ ،ە ثٛاری ئبثٚٛریؼلا گەػە ثىەْ ((ئەِەع
ثێگِٛبْ ثە سِبٔی ٔیؼزّبٔی كەثێذ ،ئە ٚسِبٔەی فەڵىەوبْ
ٌە ژیبٔی ڕۆژأەیبٔلا ثەوبری كێٕٓ  ٚثٚٛە ثە ثەػێه ٌە
ڕۆػٕجیزیبْ))( ،)1ثۆ ّٔٔٚٛە ئەٚ ٚػبٔەی وە ٌە ئۀغبِی
ثبسرگبٔییەٚە ٘برۆرە ٔێ ٛسِبٔی وٛركییەٚە ٚەن(:وۆِپبٔیب،
طزی طۀزەرِ ،ۆڵ ،طپۆٔظەر ،ثشٔظّبْ ،)... ،ئەِبٔە
وۆِەڵە ٚػەیەوی ٔٛێٓ ،وە سِبٔی وٛركی ٌە ئۀغبِی
ئبڵٛگۆڕی ثبسرگبٔی  ٚكرٚطزجٔٚٛی پەیٛۀلی ٌۀێٛاْ
ربوەوبْ ٚەریگزر ،ْٚٛثە٘ۆی ئە ٚثٛارە ثبسرگبٔییەی وە
ئۀغبِی كەكەْ كرٚطزجٚٛە .كیبرە ئەَ ٚػبٔەع ئێّە
رٛأیِٛبٔە ٌەگەڵ طزٚػذ  ٚپێىٙبرەی سِبٔەوەِبْ
ثگٔٛغێٕیٓ.
ٔ -1ظزیٓ ِؾّل ـەفزی(ك)( ،)1987رێٕٛطی وٛركی ،ثەؼلاك ،ي
.126
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5هُۆكاریڕاگەیاًذى:
ِزۆڤ ثەركەٚاَ كا٘ێٕبٔی ٔٛێ ثە ئۀغبَ كەگەیۀێذ،
ئەَ كا٘ێٕبٔبٔەع كەثٕە ٘ۆی كرٚطزج ٚ ْٚٛپەیلاثٔٛی
ٚػە  ٚساراٚەی ٔٛێ ٌۀب ٚسِبٔلا ،چٔٛىە پێٛیظزە ٔبٚێه
ثۆ ئەَ كا٘ێٕبٔە ٔٛێیە كاثٕزێذ ،ئەِەع ٚاكەوبد ٌە ڕٚٚی
ڕاگەیبٔلٔەٚە چۀلیٓ ساراٚەی ٔٛێ ٚەرثگیزێذ ٚ
ثەوبرثٙێٕزێذ ،كٚارز ٌۀێ ٛوۆِەڵگبكا ئەٚ ٚػە  ٚساراٚأە
ثەوبركە٘ێٕزێذ  ٚكەثێزە ػزێىی ٔۆرِبڵ  ٚثبٌ ٚۀێٛ
سِبٔەوەكا ((ئە ٚكۆسیٕەٚە سأظزیبٔەی وە ٌە ٚتربٔی كیىە
ئۀغبَ كەكرێٓ  ٚساراٚەی ربیجەد ثە ٚثٛارأەیبْ ثۆ
كاكۀزێذ سۆرٌْ ،ەثەر پێٛیظزی سِبٔی وٛری ثەٚ ٚاربیبٔە
ٌە ثٛاری سأظزیلا ،ساراٚەوبْ كێٕە ٔێ ٛسِبٔی
وٛركییەٚە))( ، )1ساراٚە ربسەوبٔیغٚ ،ەن(:ئیٕزەرٔێذ،
ِۆثبیً ،رٛیزەر ،ـەیظجٚٛن ،طەرەالیذ ،الپزۆ  ،ئبی ری،
ٚای ـبی ،)....وە ٘ەِ ٚٛئەِبٔە ٌە ئۀغبِی گەػەطۀلٔی
سأظذ  ٚثٛاری ڕاگەیبٔلٔەٚە ثە ٘ەِ ٚٛعیٙبٔلا
ثاڵٚثٔٚٛەرەٚە  ٚثٔٚٛەرە ساراٚەیەوی عیٙبٔی ٚ ،ثە
ػێٛەیەوی ثەرثاڵٌ ٚە ثٛاری ڕاگەیبٔلٔەوبٔلا ثەوبركێذ.
 -1ڕۆژاْ ٔٛری عەثلٌٚاڵ( ،)2999ـەر٘ۀگی سِبْ  ٚساراٚەطبسی
وٛركی ،ي.226
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6هُۆكاریدەرووًی:
ثبری كەرٔٚی ٘ۆوبرێىە ثۆ كرٚطزجٚ ٚ ْٚٛەرگزرٕی
ٚػە  ٚساراٚەی ٔٛێ ٌۀێ ٛسِبٔی وٛركیلا٘ ،ەِیؼە رزص
ٚا ٌە ِزۆڤ كەوبد ٌە ڕٚٚی كەرٔٚٚییەٚە ٔبئبراَ ثێذ،
رزطی ِزۆڤ ٌە سۆر ػذ ٚا كەوبد وۆِەڵێه ٚػەی رز
ٚەرثگزێذ ٌ ٚەثزی ٚػە ڕەطۀەوە ثەوبری ثٙێٕێذ((ٌە
سۆر وۆٔەٚە فەڵىی ئە٘ ٚێش  ٚلٛكرەد  ٚگیبٍٔەثەرأەی
وە الیبْ پیزۆس ث ،ْٚٛیبْ طەرچبٚەی ِەرزطی ث،ْٚٛ
ٔبٚی ڕاطزەلیٕەیبْ كەػبركەٚەٚ ،ایبْ سأیٛە ثە ٔبٚی رز
ثۆ ّٔٔٚٛە ئەگەر ژِبرە
ٔبٚی ثجەْ ثبػززە))(،)1
(13طێشكە)ثێذ ،كەڵێیٓ (سیبكە) ،چٔٛىە ٌە ڕٚٚی
كەرٔٚییەٚە ئەَ ژِبرەیە ثە ژِبرەیەوی ثەفزی فزا
كەسأٓ ،یبفٛك ثە ٔەفۆػی(ػێزپۀغە) كەڵێیٓ(كەركە
پیظەوە)ٌ ،ەثەر ئەٚەیە وە ٌە ڕٚٚی كەرٔٚٚییەٚە ٘ەِیؼە
ِزۆڤ رزطی ٌەَ ٔەفۆػییە ٘ەثٚٛە ٘ ٚەیە ،ثۆیە ٚا
كەوبد ثە ٔبٚی ڕاطزەلیٕەٚە ٔبٚی ٔە٘ێٕێذ .كیبرە ئەَ
ٚػبٔەع ئەِڕۆوە ٔبٚێىی رزی ثۆ كألراٚە ،ئەٚیغ پێی
كەٚرزێذ (ربثۆ)ٚ ،ارە ٚػە لەكەؼەوزاٚەوبْ.
 -1عەثلٚڵاڵ عەسیش ثبثبْ( ،)1999گۆڕأی ٚاربی ٚػە ٌە سِبٔی
وٛركیلأ ،بِەی ِبطزەر ،وۆٌێژی ئبكاة سأىۆی طەت ؽەكیٓ ،ي.68
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7هُۆكاریسیاسی:
٘ۆوبری طیبطی وبریگەرییەوی سۆری ٌەطەر سِبْ
٘ەیە ،ثەػێٛەیەوی گؼزی ((پەیٛۀلیەوی ثەریٓ ٌۀێٛاْ
٘ەطزی ٔەرەٚەیی  ٚسِبٔی ٔەرەٚایەریلا ٘ەیە .ربٚەوٛ
٘ەطزی ٔەرەٚایەری ثە٘ێشرزثێذ ،سِبٔی ٔەرەٚەیی پزز
ثبیەفی پێ كەكرێذ  ٚثەرە ٚپێؼەٚە كەڕٚاد))( ،)1ثە٘ۆی
ثیزی طیبطی ٔ ٚەرەٚایەرییەٚە ٚػەیەوی سۆر ٚەرگیزاٚە
 ٚكرٚطزجٚٛە ٘ ٚبرۆرە ٔێ ٛسِبٔی وٛركییەٚە ،ئەِەع
ٚایىزكٚٚە ـەر٘ۀگی سِبْ وٛركی كەٚڵەِۀل ثێذ،
ٌەالیەوی رزەٚە ثۆرە ٘ۆی گۆڕیٕی ٚاربی ٘ۀلێه ٚػە ،ثە
ِەثەطزی گەیبٔلٔی ئە ٚپەیبِەی وە ٘ەیەری٘ .ۆوبری
طیبطی ڕۆڵی وبریگەری ٘ەثٚٛە ٌە ثٛژألٔەٚەی سِبٔی
وٛركی ثەربیجەری ،چٔٛىە سِبٔی ٔٛێ ثٚٛە ئبِزاسێه ٚ
٘ۆوبرێه ثۆ گەیبٔلٔی ئە ٚثەر٘ەِە ـىزیبٔەی وە ٌەثەر
كەطزی عەِبٚەركاث.ْٚٛ
ئەگەر ثڕٚأیٕە سِبٔی وٛركی پێغ ڕاپەڕیٓ ،ئەٚا
كەثیٕیٓ چۀلیٓ ٚػەی ٔٛێ ٘برە ٔێ ٛـەر٘ۀگی سِبٔی
وٛركییەٚەٚ ،ەن (ئِِٗٓٛ ،ئبِٗڕە ،رٗٔشیُ ،فٌٗیە،).. ،
 -1ڕۆژاْ ٔٛری عەثلٌٚاڵ( ،)2996ـەر٘ۀگی سِبْ  ٚساراٚەطبسی
وٛركی ،ي .155
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ثەتَ كٚای ڕاپەڕیٓ چۀلیٓ ٚػەی ٔٛێ كرٚطزجٚ ْٚٛ
٘برٕە ٔێ ٛـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركییەٚە ،ئەٚأیغ (ئیظالِی
طیبطی) وە ثە ٚوەطبٔە كەٚرزێذ طەر ثە پبررێىی
طیبطی ئیظالِیٓ ،یبفٛك (ٌیظزی سەركٌ ،یظزی طەٚس)
ثە ٚوەطبٔە كەٚرزێذ وە طەر ثە الیۀی ( .ك.ن) ٚ
(ی.ْ.ن)ْ ،یبفٛك ئێظزب (سۆٔی سەرك ،سۆٔی طەٚس)
ثەوبركێذ ،ثۆ كەطەتری ٘ەرك ٚٚؽیشثی طەرەوی وە
پبرری كیّٛوزاری وٛركطزبْ  ٚیەوێزی ٔیؼزیّبٔی
وٛركطزبٔە ،یبْ (ؽىِٛەری وبرثەڕێىەر) ثە ٚؽىِٛەرە
كەٚرزێذ ،وە ٌەڕٚٚی یبطبییەٚە ِبٚەی كەطەتری
رەٚاٚثٚٛە ،ثەتَ ثەػێٛەیەوی وبری وبثیٕەی پێؼٚٛ
ثەڕێٛە كەثبد.
دووەم:ڕێثازیخوازە 
فــٛاسە ٌە ثــٛاری سِبٔەٚأیــلا ٚارــبی ئەٚە كەگەیۀێــذ،
وە ٚػـــــەیێه ثـــــۆ گەیبٔـــــلٔی ٚارـــــبیەن ،عـــــگە ٌە ٚارـــــب
ثٕەڕەرییەوەی فۆی ثەوبرثێذٌ )1(.ە ٘ەِبْ وبریؼـلا فـٛاسە
ٌە ثــٛاری ئەكەثیؼــلا ثــۆ ِەثەطــزی عٛأىــبری ثەوــبركێ،
1ـ ِؾّل عٍی اٌقٌٛیِ ،عغُ عٍُ اٌٍؽخ إٌظز ،ٞأىٍیش ٞـ عزث،ٟ
ِىزجخ ٌجٕبٌْ ،جٕبْ ،1982 ،ؽ .168
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چٔٛىە ثبثەرەوبٔی ڕەٚأجێژی ثە گؼزی  ٚفـٛاسە ثەرـبیجەری
()1
ٌە ثٛاری سِبٔەٚأی ٔٛێلا كەچێزە ٔب ٚپزاگّبریىەٚە.
()2
فٛاسە ٌە ثٕەڕەرلا ك ٚٚعۆرە:
2هههخههوازەیقە:ی ههی:ثەِ ٚبٔــبیە كەٚرــزێ وە ڕاطــزەٚفۆ
كیبركەیەوی ثبثەری ٚالیعی پیؼبْ كەكاد.
1هههخههوازەیهەجههازی :ثەِ ٚبٔــبیە كەٚرــزێ وە ڕاطـــزەٚفۆ
كیبركەیەوی ثـبثەری ٚالیعـی پیؼـبْ ٔـبكاد ،ثەڵىـٌ ٛەڕێـگەی
پەیٛۀلییەٚە ٌەگەڵ كیبركەوەیـلا ِبٔـب كەكاد .گِٛـبٔی رێـلا
ٔییە وە فٛاسە سِبْ ٌە كەرثـڕیٕە ثـب ٚ ٚطـٛاٚەوبْ ڕسگـبر
كەوــبد ،وە ثە رێپەڕثــٔٚٛی وــبد ژۀــگ كە٘ێــٕٓ ،كٚٚثــبرە
()3
گیبْ ثە ثەر سِبْ  ٚـەر٘ۀگی ٚػەوبٔلا كەوبرەٚە.
ٚارـــٗ فـــٛاسٖ ثزیزییـــٗ ٌـــٗ گٛاطـــزٕٖٗٚی ٚػـــٗ ٌـــٗ ِبٔـــب
ثٕچیٕییٗوٗی فۆیٗ ٖٚثۆ ِبٔبیٗوی ٔٛێٚ ،ارب ٘ٗٔلێ ٚػٗی
وۆْ كێٕٓ ِٗثٗطـذ ِ ٚبٔـبی رـبسٖی پـێ كٖركٖثـڕْ ٚ ٚای
1ـ ِؾەِەك ِەعزٚؾ ـەربػِٛ ،ؽبسەراری فٛێٕلٔی ثبت ـ كوزۆرا،
سأىۆی وۆیە 2995 ،ـ .2996

2ـ وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .57
3ـ ڕۆژاْ ٔٛری عەثلٌٚاڵ ،ـەر٘ۀگی سِبْ  ٚساراٚەطبسی
وٛركی ،فبٔەی چب  ٚثاڵٚوزكٔەٚەی چٛارچزا ،2997 ،ي
.177
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ٌێــــلێذ وــــٗ ٚػــــٗوٗ چــــِٗىێىی ٔــــٛێ ٌــــٗعیبری چِٗىــــٗ
طٛاٖٚوٗی عـبرأی یـبْ چـِٗىێىی رـبسٖ طـٗرثبری چِٗىـٗ
وۆٔٗوٗی كٖركٖثڕێذ.
گِٛــبٔی رێــلا ٔیــیە وە فــٛاسە سِــبْ ٌە كەرثــڕیٕە ثــبٚ ٚ
طــٛاٚەوبْ ڕسگــبر كەوــبد ،وە ثە رێپەڕثــٔٚٛی وــبد ژۀــگ
كە٘ێٕٓ ،كٚٚثبرە گیبْ ثە ثەر سِبْ  ٚـەر٘ۀگی ٚػەوبٔلا
()1
كەوبرەٚە.
فــــٛاسٖ سِــــبْ ڕسگــــبر كٖوــــبد ٌــــٗ كٖرثڕیٕــــٗ ثــــبٚ ٚ
طٛاٖٚوبْ ،وٗ ثٗ رێپٗڕثٔٚٛی وبد ژٖٔگ كٖ٘ێٕٓ ،كٚٚثبرٖ
گیـــبْ ثـــٗ ثـــٗر سِـــبْ  ٚـٗر٘ـــٗٔگی ٚػـــٗوبٔلا كٖوبرـــٗ،ٖٚ
٘ٗرٖٚن ٘ۆراص كٖڵێذ :ثٗ ِ٘ٗٚ ٚٛچٗیٗن ڕێگـب كراٚ ٖٚ
ِ٘ٗیؼــــــــٗ ڕێگبیــــــــبْ پێــــــــلٖكرێذ ثــــــــٗگٛێزٖی ثــــــــبٚی
طٗركِٖٗوٗیبْ ٚػـٗ طـبسثىْٗ٘ ،ـٗرٖٚو ٛچـۆْ كارطـزبْ
پــبع رێپــٗڕثٔٚٛی طــبڵ گــٗتوبٔی كٖگۆڕێزــٗ ،ٖٚئــٖٗٚی ٌــٗ
پێؼـــلا طـــٗٚس ثٚٛثـــ ،ٚٛكٖڕسێـــذ٘ ،ـــٗرٖ٘ٚب ٚػـــٗوبٔیغ
وۆٔززیٕیبْ سٚٚرز ثـٗرٖٔ ٚـِٗبْ كٖڕۆْ ،ثـٗتَ ٔٛێیـٗوبٔیبْ
()2
ٖٚوٚ ٛچٗیٗوی ربسٖپێگٗیؼز ٚٛطٗٚس  ٚثٗ٘بكارْ.
1ـ ڕۆژاْ ٔٛری عەثلٌٚاڵ ،ـەر٘ۀگی سِبْ  ٚساراٚەطبسی وٛركی،
فبٔەی چب  ٚثاڵٚوزكٔەٚەی چٛارچزا ،2997 ،ي .177
2ـ وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي  32ـ . 33
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ثۆ ّٔٔٚٛە ئەگەر طەیزی ٚػەی (ئبگزٔـبٔەٚە) ثىەیـٓ،
كەثیٕیٓ كٚ ٚٚاربی ٘ەیە ،یەوەویبْ ٚاربی طـەرەوی فـۆی،
وە (ئـــبگز ثەركاْ ٌە ػـــٛێٕێه وە ثظـــٚٛرێ) كەگەیۀـــێ ٚ
ٚارــــبی كٚٚەِیــــبْ وە فــــٛاسەیە ِ ٚەثەطــــزی طــــەرەوی
ثبثەرەوەِـــــــــبٔە ،ثە ٚارـــــــــبی (٘ەڵگیزطـــــــــبٔی ػـــــــــەڕ ٚ
()1
ئبػٚٛثٕبٔەٚە) كێذ .
یبفٛك ٚػەی (ِبڵٛێزأی) وە ٌە ثٕچیٕەكا ئەَ ٚػـەیە
ثـــۆ ئە ٚؽـــبڵەرە ثەوـــبركێ ،وە یەوێـــه فـــبٔٚٛەوەی فـــۆی
رٚٛػی رێىچٚ ٚ ْٚٛێزأج٘ ْٚٛبرجێ ،وەچی رـٛأزاٚە ئەَ
ٚػەیە ٌەَ ٚاربیە ثگٛاسرێزەٚە ثـۆ ٚارـبیەوی رـز ،ثەعۆرێـه
وەطــــێه رٚٛػــــی ڕٚٚكاٚێىــــی ٔــــبفۆع ثێــــذٌ ،ەٚأە ٌە
كەطـــزلأی یەوێـــه ٌە ئۀـــلاِبٔی ِـــبڵەٚە یـــبفٛك رٚٛػـــی
()2
ڕٚٚكاٚێىی رزی ٔبفۆع ٘برجێذ.
٘ ـٗرٖ٘ٚب ٘ٗٔــلێ ّٔٔٚٛــٗی رــز ٌــٗ فــٛارٌٖ ٖٚــٗثبرٖی
فٛاسٖ ڕٔٚٚلٖوٗیٕٗ:ٖٚ
ـ ـ كیــٛار ثــٗ گٛێیــٗٚ .ارــٗ ٌٗٚوبرــٗی وــٗ لظــٗ كٖوــٗیذ،
كٖرٛأزێذ گٛێذ ٌێ ثگیزێذ ،وٗ ٚا كٖسأـی وـٗص گـٛێی
ٌێذ ٔییٗ.
1ـ وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .57
2ـ طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب٘ ،ٚەِبْ طەرچبٚە ،ي .437
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سِبٔلرێژٚ :ارٗ ٘بر ٘ ٚبط  ٚلظٗ ٌٗ ڕ.ٚٚ
ڕٚٚڕٖعٚ :ارٗ وٗطێىی فزاپٗوبر  ٚربٚأجبر.
ٌٚٛد فٛار :رٛڕٖٔ ،بڕاسی.
كٚٚسِبْ :ئٗ ٚوٗطٗی لظٗ كٖ٘ێٕی  ٚلظـٗ كٖثـبد ثـۆ
رێىلأی پٗیٖٔٛلی ٔێٛاْ ك ٚٚوٗص.
سیێەم:ڕێثازیلێكذاى 
سِــــبٔی وــــٛركی ٘ەرٚەوــــٌ ٛە ٚػەطــــبسیلا ثــــبٚە،
سِــبٔێىی پــێىەٚە ٌىــبٚە ٚ ٚػــە  ٚكەرثڕیٕەوــبٔی ٔبطــبكەٚ
ٌێىــــلرا ،ْٚئەَ ربیجەرّۀــــلییبٔەی سِــــبٔی وــــٛركی ،ثەٚە
چەطـــپیٛە وە ثە٘ـــۆی ڕێجـــبسی ٌێىـــلأەٚە ،سۆرثەی ٔـــبٚ ٚ
وبرەوــبْ ٌەطــەر ثٕچیــٕەی یەوگزرٕــی كٚ ٚٚػــەی ٚارــبكار
یبْ سۆررز ٌە ـەر٘ۀگی سِبٔی وٛركیلا پەیـلاثٚ ٚ ْٚٛەن
ٚػـــــــەیەوی فـــــــبٚەْ ٚارـــــــبیەوی طـــــــەرثەفۆ ،فۆیـــــــبْ
()1
چەطپبٔلٚٚە .
ثە٘ـــۆی ئەَ ڕێجـــبسەٚە یبطـــبوبٔی پێىٙـــبرٕی سۆرثەی
ثەػــە ئبفبٚرٕەوــبْ كەگزێزەفــۆ (ٔــبٚی ٌێىــلرا ،ٚعێٕــبٚی
ٌێىــلرا ،ٚئبٚەڵٕــبٚی ٌێىــلرا ،ٚوــبری ٌێىــلرا ،ٚئبٚەڵىــبری
1ـ عەِبي عەثلٚي ،ثەروٌٛێىی سأظز ٝساراٚەطبسیی وٛركی ،چبپی
یەوەَ ،چبپقبٔەی لەػۀگ ،طٍێّبٔی ،2991 ،ي .16

020

ٌێىـــلرا ،ٚژِـــبرەی ٌێىـــلرا٘......،ٚزـــل) ٚەوـــٛٔ(: ٛێقـــٛاس،
وۆٔٗپٗرطـــذ ،ڕەػـــّبڵ ،كارگـــٛێش ،كۀگٛثـــبص ،ڕێٕـــٚٛص،
()1
ِبٔگەػە ،ٚچبٚػیٓ٘... ،زل).
چوارەم:ڕێثازیداتاشیي 
ڕێجــبسێىە ثــۆ طــبسوزكٔی ٚػــە  ٚساراٚەی ٔٛێجــبٌ ،ٚە
كٚ ٚٚػــەی طــبكە پــبع لزربٔــلْ  ٚـڕێــلأی كۀگێــه یــبْ
سیــبرز ٌە یەوێــه ٌە ٚػــە طــبكەوبْ یــبْ ٌە ٘ەركٚٚویــبْ،
ئیٕغب ثەكەَ یەوزز كأبٔیبْ  ٚطـبسوزكٔی ساراٚەیەوـی ٔـٛێ
ٌە ٘ەركٚٚویبْ)2(،ثٗٚ ٚاربیـٗی كرٚطـزىزكٔی ٚػـٗیٗن ٌـٗ
كٚ ٚٚػٗی طٗرثٗفۆ یـبْ سیـبرز ،ثِٗـٗرعێه ٘بٚئب٘ـٗٔگی
ٌٗ ثێژٖ ٚ ٚاربی ٔێٛاْ ٚػٗ كاربػـزاٖٚوٗ ٘ ٚـٗركٚ ٚٚػـٗ
یبْ سیبرز ٌٗ ٚػٗ ٌێلاربػزاٖٚوبْ ٘ٗثێذٚ )3(.ەو:ٛ
شت+هەك=شوەك 
()4
گا+ئاسي=گاسي 
1ـ ڕۆژاْ ٔٚٛری عەثلٌٚاڵ٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .156
 2ـ وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .69
3ـ عٍ ٟاٌمبطّ(ٟك)(ِ ،)1985ملِخ ـ ٟعٍُ اٌّـطٍؼ ،ثؽلاك ،ؽ
.192
4ـ وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .79
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تام+ئارەزوو=تاهەزرۆ( )2
ئەهیر+زادە=هیرزا( )1
ڕێگًَ+ووسیي=ڕێٌووش 

ێگَ+زهاى=ڕێسهاى 
ڕ 
()3
پاد+شاُه=پاشا 
خورها+هێوژ=خورهژ 
وەٚارە كرٚطــــــزىزكٔی ٚػــــــەیەن ٌە كٚ ٚٚػــــــەی
طــەرثەفۆ یــبْ سیــبرز ،ثەِەرعێــه ٘بٚئــب٘ۀگی ٌە ثێــژە ٚ
ٚاربیبٔـــلا ٘ەثێـــذ ٌە ٔێـــٛاْ ٚػـــە كاربػـــزاٚەوە ٘ ٚەركٚٚ
()4
ٚػە یبْ سیبرز ٌە ٚػە ٌێ كاربػزاٚەوبْ.
پێٌجەم:داڕشتي 
ٌێـــزەكا طـــبسوزكٔی ٚػـــە  ٚساراٚە ثە٘ـــۆی پێؼـــگز ٚ
پبػــــگزەوبٔەٚە كەثێــــذ ،چــــٔٛىە ثە٘ــــۆی ئەَ ڕێجــــبسەٚە
كەرـــــٛأیٓ چۀـــــلیٓ ٚػـــــەی ٔٛێجـــــب ٚثە٘ـــــۆی پێؼـــــگز ٚ

1ـ طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب٘ ،ٚەِبْ طەرچبٚە ،ي .436
2ـ وبِزاْ رەؽیّی٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .19
3ـ ٘ەِبْ طەرچبٚە ،ي .19
4ـ ِؾەِەك ٚەطّبْ ،گیزٚگزـزەوبٔی ساراٚەكأبْ ٌە سِبٔی وٛركیلا،
٘ەٌٚێز ،2994 ،ي .69

023

پبػــگزەوبْ طــبس ثىەیــٓ ،وە ٚاربوەیــبْ ٌەگەڵ ٚارــبی ٚػــە
()1
طەرەوییەوە عیبثێذ.
وەٚارە ٌە كاڕػــــزٕلا ثێــــژەیەن ٌە ثێژەیەوــــی كیــــىەٚە
كاثڕێژێــذ ،ثەِەرعێــه ٘ەِــب٘ۀگی  ٚگٔٛغبٔیــبْ ٌە ثێـژە ٚ
ٚارب ٌە ٔێٛألا ٘ەثێذٚ )2(،ەو:ٛ
ڕاكردُ،ەڵكرد،كردەوە )3(..
ُەڵگرت،گرتەوە،داگرت )4(..
ئاسٌگەر،گیاًذار،دوكاًذار )5(..
ئەَ عــۆرە ٚػــبٔە ٌە ٚػەطـــبسی وٛركیــلا ثە ٔـــبٚی
ٚػــــەی (كاڕێــــژرأ )ٚــــبٚكەثزێٓ ،ثۆِــــبْ ٘ەیە چــــۆٔیەری
ٌەكایىجٔٚٛیــبْ ٔ ٚبٚەوەیــبْ ٌە ساراٚەطــبسیلا ثە ڕێجــبسێىی
ساراٚەكأــبْ كاثٕێــیٓ  ٚوەڵــه ٌەَ ڕێجــبسەٚە ٚەرثگــزیٓ ثــۆ
()6
طبسوزكٔی ساراٚەی ٔٛێجبٚی وٛركی.

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ
5ـ
6ـ

طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب٘ ،ٚەِبْ طەرچبٚە ،ي .436
ِؾەِەك ٚەطّبْ٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .59
طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب٘ ،ٚەِبْ طەرچبٚە ،ي .436
٘ەِبْ طەرچبٚە ،ي .436
وبًِ ثـیز٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .71
٘ەِبْ طەرچبٚە ،ي .71
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شەشەم:ڕێثازیوەرگێڕاى 
گزٔگززیٓ ڕێجـبسی طـبسوزكْ ٘ ٚـبرٕە ئـبرای ٚػـەیە،
ثە٘ـــۆیەٚە ٚػـــەیەن ٌە سِـــبٔێىی رـــزەٚە ٚەركەگێـــڕكرێزە
()1
طەر سِبٔێىی رز.
ٚەرگێڕأـــی ٚػـــە  ٚساراٚە ٌە٘ەر سِـــبٔێىەٚە ثێـــذ،
ٚارــــبی رۀیــــب ٚەرگێڕأــــی ساراٚە ٚەرگێــــڕكراٚەوەیە ٌ ٚە
(كەق) ٚەرگێــــڕاْ عیــــبٚاسەٚ ،ەرگێــــڕأیغ طــــێ عــــۆری
طــــەرەوییەٚ ،ەرگێڕأــــی ٚػــــە ثە ٚػــــەٚ ،ەرگێڕأــــی ثە
()2
كەطــــزىبرییەٚەٚ ،ەرگێڕأــــی ثە فــــٛرپە  ٚطزٚػــــەٚە.
وەٚارە ٌە ٚەرگێڕأـــــلا((گٛاسرٕەٚەی ساراٚەی ثیـــــبٔی ثـــــۆ
سِــبٔی وــٛركی ثە ٚارــبوەی ٔەن ثە ثێــژەوەیٚ ،ەرگێــڕ ٌە
سِـــبٔی وٛركیـــلا ثەكٚای ثێـــژەی ثەرأـــجەر ئە ٚچەِـــه ٚ
ٚاربیەكا كەگەیٕێذ ،وە ٘ەِبْ ٚاربی ساراٚە ثیـبٔییەوە ثـلاد
یــبْ وــٛركی چــی ٔبٔٚبٔێــه ٌەَ چەِــه ٚ ٚػــە كۀێــذ ،وە
ساراٚە ثیــبٔییەوەی ثــۆ كأــزاٚە ،كٚای ئەٚەی كەیــلۆسێزەٚە
ثە پٍەی گٔٛغبْ ٔ ٚەگٔٛغبٔی ٌەگەڵ چەِىە ثیـبٔییەوەی ٌە
()3
٘ەِ ٚٛالیۀێىەٚە كەوۆڵێزەٚە ئیٕغب ثەوبری كێٕێذ)).
1ـ طەالَ ٔبٚفۆع ٔ ٚەریّبْ فۆػٕب ،ٚي .437
2ـ عەِبي عەثلٚي٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي .49
3ـ ِؾەِەك ٚەطّبْ٘ ،ەِبْ طەرچبٚە ،ي  69ـ .61
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ٚەرگێــڕاْ ٌە كٔیــبی ئەِڕۆوەِبٔــلا سۆر گــزٔگە ،ثــۆیە
پێٛیظزە ٌە ٚەرگێڕأی ساراٚەوبٔلا سۆر ٚریـبثیٓ ٘ ٚەرگیـش
ٌە ٚەرگێڕأــی ٚػــە ثە ٚػــە ٔشیــه ٔەثیــٕەٚە ،ثەرــبیجەری ٌە
وزێجەوبٔی پزۆگزاِی فٛێٕلٔلا.
كەثــێ ئەٚەع ثگٛرزێــذ ،وە ٚەرگێــڕاْ كەثێــزە ٘ــۆی
كەٚڵەِۀـــلوزكٔی سِـــبْ  ،ٚپـــبڵ ثە ِـــزۆجەٚە كۀێـــذ ،ثـــۆ
ئەٚەی ثەكٚای ٚػـــە  ٚساراٚەی ٔـــٛێ  ٚثۆچـــٔٚٛی ٔٛێـــلا
()1
ثگەڕێذ.
()2
رعّیُ  :گؼزبٔلْ ،ثەگؼزی وزكْ
()3
جبتٔزبیٓ  :ڕۆژی فۆػەٚیظزی

1ـ وەِبي ِەعزٚؾ(ك) ،ئە كەثیبری والطیىی ٛٔ ٚێقٛاسی وٛركی،
چبپی یەوەَ ،طٍێّبٔی  ،2993ي .122
2ـ عەِبي عەثلٚي ،طەرچبٚەی پێؼ ،ٚٛي.49
3ـ ڕۆژاْ ٔٛری عٗثلٌٚاڵ ،طەرچبٚەی پێؼ ،ٚٛي .221
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تەشیدووەم:چهاككردًەوەیُەڵەیُەًهذووشهەیتهَكارُاتووی
زهاًیكوردی 
٘ەڵــــجەد سِــــبْ ثڕثــــڕەی پؼــــزی ٔەرەٚە  ٚكیــــبررزیٓ
ٔبطــٕبِەیەری ٌە ٔێــِ ٛیٍٍەرــبٔی كیىەكا...سِــبْ ػــبكەِبری
٘بٚطـــۆسی ٘ ٚەطـــزی یەوجـــٔٚٛی ٔێـــ ٛئۀـــلاِبٔی ِـــیٍٍەرە،
ثەرــبیجەری ثــۆ ِیٍٍەرێىــی ثــێ ویــبْ ٌ ٚەد ٌەرىــزاٚی ٚەن
وٛرك وە ػٚٛرەی طەفزی پبراطزٓ  ٚكٚٚرفظزٕەٚەیەری
ٌە رٛأەٚە ٌ ٚۀێٛچ ،ٚ ْٚٛثەكرێژایی ِێـژ ٚٚپـڕە ٌە رـبڵی
 ٚطــــــٛێزییەوەی ،وە رزاژیــــــلیبٔبِەیەوی رەٚاٚە ،سِــــــبٔی
وٛركی ِەؽىەَ  ٚلبیُ ٌەعیبری ئبت ػـەوبٚەرەٚە  ٚثـْٚٛ
 ٚڕەطۀبیەری گەٌی وٛركی ثۆ ٘ەِ ٚٛالیەن طـەٌّبٔلٚٚە
٘ ،ٚەِــــــ٘ ٚٛەٚڵێىــــــی ٔــــــبؽەسأی ٔەرەٚەوەِــــــبٔی ٌەِەڕ
رٛألٔەٚە  ٚؽبػبٌێىزكٔی ،وزكۆرە ثڵمی طەر ئب.ٚ
ٌە ٚطۆٔگەیەٚەٌ ،ەطەر ٘ەِِٚٛبٔە ٘ەٚڵی ػێٍگیزأە ثۆ
پبراطـــــزٓ  ٚپزەٚوزكٔـــــی ثـــــلەیٓ ٌ ،ٚە ٚثـــــٛاركا چـــــی ٌە
كەطزّبْ ثێذ ،كرێؽـی ٔەوەیـٓ  ،ٚئە ٚئەروە ٔەرەٚایەرـی ٚ
ِێژٚٚییە ٘ەرچی چبوزز  ٚكڵظـۆسأەرز ڕاپەڕێٕـیٓ ،چـٔٛىە
سِبٔەوەِـــــبْ ٘ێّـــــبی یەوجـــــٔٚٛی وـــــٛركی وٛركطـــــزبٔی
028

ٔیؼزیّبٔیەری  ،ٚكەیظەٌّێٕێ طٕٚٛرەوبٔی ٔیؼزیّبٔەوەِبْ
كەطـــزىزكْ ٌ ٚە ٚثـــٛارەكا ٘بٚطـــۆسییەوی ثە٘ێـــش ٌۀێـــٛ
وٛركأــلا ثەكی كێٕێــذ وە ر ـبڕاكەیەوی سۆر ثــبری ٔبٌەثــبری
ٌەد ٌەرجٔٚٛی رێٙەڵلێٕێزەٚە.
كیـــبرە ئە ٚوـــبرە ٌە طـــەركەِی ئێظـــزبِبٔلا ٌە ٘ەِـــٚٛ
وبرێىی كێىە پێٛیظزززە ،چٔٛىە چۀلە٘ب ٚػە  ٚكەرثڕیٕـی
سِبٔەوەِــــبْ ثە٘ــــۆی فەڵىــــی ٔبػــــیی  ٚسِــــبْ ٔەسأەٚە،
گەٌێــه ػــێٛا ٚ ْٚثــێ طــەرە  ٚثەرەیییەوــی سۆریــبْ پێــٛە
كیـــــبرە  ،ٚوـــــبر ٚا ثـــــڕٚاد سِـــــبٔەوە رەٚا ٚكەػـــــٛێٕٓ ٚ
ٌەپەٌٛپـــۆی كەفەْ ،چـــٔٛىە ثە ٚػـــەی ٔـــبلٛت ٔ ٚـــبؽەس ٚ
ٔبٌەثـبر  ٚرەعجیـزی ٔـبوٛركأە ئـبفٕشاٚەوە ٌەگەڵ ئبفــبٚرٕی
ڕەطەْ  ٚرەٚاْ ٘ ٚەطزی سگّبن  ٚوٛركأە  ٚطـەٌیمەی
فەڵه ٔبیۀەٚە...
گزٔگزــــــــــــزیٓ ئە٘ ٚەڵە ٘ ٚەڵەگٚٛرٕــــــــــــبٔەی ئەٚڕۆ ٌە
ٔٚٛطــیٕی وٛركیــلا ٚەثەرچــب ٚكەوە ،ْٚكەوــزێ ثەَ عــۆرە
ڕێشیبْ ثىەیٓ:
یەكەم:لەتواریتەكارُێٌاًیوشەدا 
ٌەِێژە ڕەٚرێه ٌە ٔێٚٛٔ ٛطـیٕی وٛركیـلا ٘ەیە ثە ٔیـبسە
سِــبٔی وــٛركی ٌە ٘ەرچــی ٚػــەی ثێگــبٔەیە ثــژار ثىــبد،
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كیــــبرە ئە ٚوــــبرە ثۀیــــبسی چــــبوی فشِەرىزكٔــــی سِــــبٔی
ػیزیٕی وٛركیی كەوزێذ ،ثەتَ ٚەن گـٛرزاٚە ":وٍّـخ ؽـك
یزاك ثٙب ثبطً" لظەیەوی ٘ەلە ٔ ٚب٘ەلی ٌێ كەوەٚێزەٚە" س
سیــبْ ٌە سِــبٔی وــٛركیی كەكاد ،چــٔٛىە ٌەطــەرێىەٚە ئەٚ
وـــبرە پـــێچەٚأەی ئبراطـــزەی پەرەطـــزبٔلْ  ٚگەػـــەوزكٔی
سِـــبٔە  ٚئەٚ ٚػـــە ثێگبٔـــبٔەی ٘ـــبرٔٚٛەرە ٔێـــ ٛوـــٛركیی،
سۆرثەیـــبْ ٚا رـــٛأٚەرەٚەٚ ،ەوـــٚ ٛػـــەی وٛركییـــبْ ٌـــێ
ثەطـــەر٘برٚٛە ٘ ٚەِـــ ٚٛوـــٛرك رێیـــبْ كەگـــبدٌ ،ەالیەوـــی
كیىەػــــەٚە ٘ەر سِبٔێــــه وــــبرٌێىىزكٔی كەگەڵ سِبٔــــبٔی
كیىەكا ٔە٘ێٍزێذٚ ،ػـه ٘ەڵـلێذ  ٚثەرە ٚوـشی  ٚالٚاسیـی
كەچێذ...رەِبػــــبوە سِــــبٔێىی ٚەوــــ ٛئیٕگٍیشیــــی چۀــــلٓ٠
ٚػەی ٚەن()algebra( ٚ )Cottonی ٌە سِبٔی عەرەثی
ٚەرگزرٚٛە -ثـۆ ّٔـٔٚٛە -وە یەوەَ ٌە (لطـٓ)  ٚكٚٚەِـیغ
( اٌغجز) ٚەرگیزاٚە.
سِــبٔی ثەرس  ٚپــبراٚی ـبرطــی پــڕە ٌە ٚػــەی ثێگــبٔە،
ثەرــبیجەری عەرەثــی ،ثەتَ سِــبٔێىی طــەرثەفۆیە  ٚفــبٚۀی
ربیجەرّۀــــلی فــــۆیەری ،ئەٚ ٚػــــبٔەع وە ٚەریگزرــــْٚٛ
ٌەگەڵ ـۆٔەریـــــه  ٚربیجەرّۀـــــلی فۆیـــــلا گٔٛغبٔـــــلٔٚٚی،
٘ۀلێىیؼیبْ رۀٙب ڕٚٚفظبرەوبٔیبٔی ٚەرگزرٚٛە ِ ٚەعٕـب
ٔ ٚێٛەرۆوی ٔٛێی كأٚەری ،ثۆ ّٔٔٚٛە:
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ٚػـەی" عـبِعە"ی عەرەثیــی ٚەرگزرـٚٛە وە ثە ِەعٕــبی"
سأىــۆ" كێــذ ،ثەتَ ِەعٕــبیەوی رــبسەی پــێ ثەفؼــیٛە ،وە"
وۆِەڵ"ە٘ ،ەرٚا ٚػـەی " اطـزؽبي"ی عەرەثـی وە چـبٚگێىە
ٌەطــەر وێؼــی" اـعــبي" " ٚطــەرلبڵىزكْ" كەگەیۀێــذٚ ،ەری
گزرٚٛە  ٚثۆ كاگیزوزكْ" اطزعّبر" ثەوبركێٕێ.
٘ەڵجەد وٛركیی -ع سِبٔێىی پزە ٚ ٚڕەطـۀە  ،ٚئەگەر
ٌێی گەڕێٓ ٘ۀگبٚی طزٚػزی گەػەوزكْ  ٚپەرەطزبٔلٔی
سِــبٔی ٘ەڵــلێٕێ ،ئەٚیــغ ٚەوــ ٛـبرطــی ٚػــەی عەرەثــی
ٚەرگزرــٚٛە ِ ٚەعٕــبی رــبسەی كاٚرــێٚ ،ەوــ( :ٛلەٚي) وە
چــبٚگێىی سِــبٔی عەرەثیــیە " ٚلظــە  ٚگــٛرٓ" كەگەیۀێــذ،
ثەتَ ٌە وٛركیــــــــــلا ِەعٕــــــــــبی" پەیّــــــــــبْ  ٚثەڵــــــــــێٓ"
كەگەیۀێذ...كیـــبرە ئەٚ ٚػـــبٔە ثە ٘ەِـــ ٚٛپێٛكأگێـــه ثە
وــٛركی ؽیظــبثٓ  ٚثەوبر٘ێٕبٔیــبْ ٌە سِبٔەوەِبٔــلا" ٚەوــٛ
گەسۆ ِ ٚــبس ٚٚؽەتڵە"  ٚثە٘ــیس عۆرێــه ٔــبثێ طــڵیبْ ٌــێ
ثىەیٓ.
عــب ئەگەر ثێزــٚ ٛػــەی ثێگبٔەوــبٔی ٔێــ ٛسِــبٔی وــٛركی
پــۆٌیٓ ثىەیــٓ ،كەرــٛأیٓ ثەطــەر ئەَ ثەػــبٔەی فــٛارٖٖٚكا
كاثەػیبْ وەیٓ:
-1ئەٚأەیٚ -ەوـــــ ٛگٛرّـــــبٌْ -ەِێـــــژە ٘ـــــبرٔٚٛە ٔێـــــٛ
سِبٔەوەِبْ  ٚرەٚا ٚرێیلا رٛأەرەٚە ٘ ٚەِـ ٚٛوـٛرك رێیـبْ
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كەگــبد ،كیـــبرە ئەٚأە ثە وــٛركی ٌەلەڵەَ كەكرێـــٓٚ ،ەوـــٛ
ٚػـــــەوبٔی :ػـــــیعز ،ػـــــبعیز ،سەوـــــبد ،طـــــەرـززە ،ؽەط،
عەرەـە ،طەعبد ،ثەؽز ،لیبِەد٘...زل.
ئە ٚعـــۆرە ٚػـــبٔە ثەوبر٘ێٕبٔیـــبْ ػـــزێىی سۆر ڕەٚا ٚ
ئبطبییە  ٚپێٛیظذ ٔبوبد ٚػەی كاربػزاٚایبْ ٌەعێـلأێیٓ،
ثــۆ ّٔــٔٚٛە ػــزێىی ثەعــێ ٔیــیە٘ "،ەڵجەطــذ ٘ ٚــۆٔزاٚە" ٌە
ػــــٛێٕی " ػــــیعز" ٘ " ٚەطــــزیبر" ٌە ػــــٛێٕی " ػــــبعیز" ٚ
"وبرژِێز" ٌەعیبری"طەعبد" ثەوبرثێٕیٓ ،چـٔٛىە " ٘ەڵجەطـذ
٘ ٚــــۆٔزاٚە" ٌە ثٕەڕەرــــی سِــــبٔی وٛركیــــلا ثە ِەعٕــــبی "
ثٛفزــبْ"  " ٚػــزی ٘ەڵجەطــززا "ٚكێــذ ،ئێظــزبع ٌە الكێــلا
كەرثبرەی ثٛفزـبْ  ٚلظـەی ٘ەڵجەطـززا ٚكەڵـێٓ٘ :ەِـٚٛی
٘ەڵجەطــذ  ٚكرۆیەٚ ،ارــب :ثٛفزــبٔە٘ "...ەطــزیبر"یغٔ -ەن
٘ەر ػــبعیز٘ -ەِــ ٚٛوەطــێه كەگــزێزەٚە ،چــٔٛىە ٘ەِــٚٛ
وەص ،وەَ رب سۆر٘ ،ەطزی ٘ەر ٘ەیە ٌ ٚە ثەرأجەر كیبركە
 ٚػزبٔلا" ٘ەطزیبر"ە٘...ەرچی ٚػەی" طەعبد"یؼـە ،ثـب ٌە
ثٕچیٕەػـــلا عەرەثـــی ثێـــذ ،گـــۆڕأی ثەطـــەركا٘برٚٛە ٌە "
طـــەعبد"ەٚە وـــزاٚەرە" طـــەعبد"  " ٚوـــبرژِێز" ئەگەر ثـــۆ
عیٙـــبسی" طـــەعبد"یغ ڕاطـــذ ثێـــذٔ ،ـــبوزێ ثـــۆ ِـــبٚەی
ػەطــذ كەلــیمەوە ثەوبرثێــذ  ٚثــۆ ّٔــٔٚٛە ثڵێــیٓ :وــبرژِێز
ك ،...ٚٚچٔٛىە " وبرژِێز" ٚەو " ٛگەرِی پێ٘... "ٛزل ٔـبٚی
032

ثىەر" اطُ ـبعـً"ە  ٚطـەعبرێه وە " "69كەلـیمەیە ثـۆ فـۆی
وــبرۀ ،ەن" وبرژِێز"...ثێگِٛــبْ ثــۆ ٘ەر یەوێــه ٌەٚ ٚػــبٔە
ئەگەر ٚػــەیەوی وــٛركی ڕەطــۀّبْ ٘ەثێــذ ،ػــزێىی سۆر
ثەعێــیە ثەوــبری ثێٕــیٓ ،ثەتَ ٔەچــیٓ ٚػــەی كاربػــزاٚی
ٔبػـــــیبٔەیبْ ٌە عێـــــی كأێـــــیٓٚ ،ەوـــــ ٛئێظـــــزب ثیىەیـــــٕە
پبػبگەركأیی ٘ ٚەرچی پێٛأە(لیبص)  ٚڕێٛػٛێٕی سِبٔی
وٛركییە ثیؼێٛێٕیٓ  "ٚكۆ  ٚكۆػب ٚرێىەڵىەیٓ" !
-2ئەٚ ٚػـــبٔەی ِەعٕـــبی ٔٛێیـــبْ ٚەرگزرـــٚٛەٚ ،ارـــب :ثە
ڕٚٚفظـــبر ثێگـــبٔە  ٚثۀێـــٛەرۆن وـــٛركیٓٚ ،ەوـــ :ٛلەٚي،
لەرـــڵ ،ؽــــٛرِەدِ ،ظــــىێٓ ،عبطــــێ ،عەعبیــــتِ ،ەعــــزەڵ،
رەعٍیكٚ...ەوـــــ ٛپێؼـــــزز ثبطـــــّبْ وـــــزك ئەٚە ٔیؼـــــبٔەی
سیٕلٚٚیی  ٚطەرثەفۆیی سِبٔەوەِبٔە ٌ ٚە سِبٔی ـبرطـیلا
ػزی ٚا یەوغبر سۆرەٌ ،ەثەرئەٚە كەثێ ئـێّەع ئەٚ ٚػـبٔە
ثە ِـــٛڵىی ؽەتڵـــی فۆِـــبْ ثـــشأیٓ  ٚثـــێ پەرٚا ثەوبریـــبْ
ثێٕــیٓٔ ،ەفبطــّە وە ٚػــەی عێگــزی ئەٚأّــبْ ٚەكەطــذ
ٔەوەٚرٓ ،ڕۀگە ٘ۀلێه وەص ٚای ثە ثیزكاثێذ ثۆ ّٔـٔٚٛە
" لەرً" عەرەثییەوی ڕٚٚرە  ٚثە ڕٚٚفظـبر ٔ ٚێـٛەرۆوەٚە
٘ــبرۆٔە ٔێــ ٛسِبٔەوەِــبْ ،ثەتَ ٚا ٔیــیە ،چــٔٛىە" لەرــڵ" ٌە
عەرەثیــلا "وٛػــزٓ" كەگەیۀــێ ثەػــێٛەیەوی ڕە٘ــب ،ثەتَ "
لەرً" ٌە وٛركیلا رۀٙب ثۆ وٛػزٕی ثە ٔب٘ەق ثەوبركێذ....
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"ؽــــٛرِەد"یغ ٌە عەرەثیــــلا " لەكەؼە  ٚؽەراِجـــــ"ْٚٛ
كەگەیۀــــێ ،ثەتَ ٌە وٛركیــــلا " ڕێشگــــزرٓ"ِ" ،ظــــىیٓ" ثە
عەرەثـــی" ٘ەژاری ٔەكار"ە ،ثەتَ ثە وـــٛركی ثـــێ سیـــبْ ٚ
ثێـــٛەی " ،عبطـــێ" وە ثە عەرەثی"عبؿـــی"یە ٘ ٚبٚٚارـــبی "
یبفی"ی وٛركییەٌ ،ە وٛركیلا ِەعٕبی "طـەفذ" كەگەیۀێـذ
ٌ ،ٚە وٛركیــــلا ٚػــــەیەوی كیىەػــــّبْ ٘ەیە وە ِەعٕــــبی"
یـــــــبفی"یە ٌ ٚە عەرەثیـــــــی ٚەرگیـــــــزاٚە٘ -ەڵـــــــجەد ٘ەر
ڕٚٚفظبرەوەیٔ ٚ -ێٛەرۆن ِ ٚەعٕبی ربسەی ٚەرگزرٚٛە
وە " ئەػــمیب"یەوی ٌە وۆی"ػــمی" ٚەرگیــزاٚە وە (اػــمیبء)ە
" ،ٚػــــــمی" ٌە عەرەثیــــــلا كژی " طــــــعیل"ە  "ٚثەكثەفــــــذ"
كەگەیۀێــــذ ،ثەتَ ئەٚەرــــب وــــٛركییەوە ٔەن ٘ەر ِەعٕــــبی
گـــۆڕاٚەٌ ،ە ڕٚٚفظبریؼـــلا وـــۆیەوەی ٚەرگزرـــٚٛۀ ،ەن
رــبن٘..ەڵجەد ٚػــەی "عەعبیــت"یغ ٘ەر ٚایە  ٚثەػــێٛەی
وــــۆ ٚەرگیــــزاٚە ،ثەتَ ٌە وٛركیــــلا ٘ەر ِەعٕــــبی رــــبوی
٘ەیەِ".....،ەعــــــزەي"یغ وە ٌە " ِعطــــــً" ٚەرگیــــــزاٚەٌ ،ە
عەرەثیـــلا " پەوىەٚرـــٌ ٚ ٚٛەوـــبرفزا "ٚكەگەیۀێـــذ ،ثەتَ
وــٛركییەوەی "ڕاگــزرٓ  ٚكٚافظــزٓ"ە ٚەوــ ٛكەڵــێٓ :چیــلی
ِەعــــزەڵُ ِەوە " ،رەعٍیــــك" یــــغ عەرەثیــــیە ٌ ٚە چــــبٚگی
وــزكاری" عٍــك"ی عەرەثــی ٚەرگیــزاە  " ،ٚعٍــك" ثە عەرەثــی
ٚارـــبٌ :ێـــی كٚا  ٚطـــەرٔغی ٌەطـــەر كەرثـــڕی ،ثەَ عـــۆرە-
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ِبٔـــبی چـــبٚگە ٌە عەرەثیـــیەوە كەثێـــزە" ٌێـــلٚاْ  ٚطـــەرٔظ
ٌەطەر كەرثڕیٓ" ،ثەتَ ثە وـٛركی ِەعٕـبی" پٍـالر  ٚرـٛأظ
 ٚرــبٔە  ٚرەػــەر"ی ٘ەیە ،عێــی فــۆیەری ٌێــزەكا ثڵێــیٓ وە
ثە٘ـــۆی ڕیؼـــە عەرەثـــیەوەی  ٚثێئبگـــبیی ٌە ِەعٕـــبوەی ٌە
سِـــــبٔی عەرەثیـــــلا" ،گەڵێـــــه عـــــبر ٌە وٛركیـــــلا ثە ٘ەڵە
ثەوــبركە٘ێٕزێٓ ،چــٔٛىە پێیــبْ ٚایە ٚػــەوە ٌە عەرەثیؼــلا
٘ەر " رــٛأظ  ٚرەػــەر"ە ،ثــۆیە ٚەن چــۆْ ٌەثــٓ ٘ۀــلێه
ٚێٕەی وبریىبرێزیلا ثە عەرەثـی كۀٚٛطـزێ" ثـل ْٚرعٍیـك"،
ثە وــــٛركیغ ثە٘ەڵە ٚەریــــلەگێڕْ  ٚكەیــــىۀە " ثێزــــٛأظ"!
ثێگِٛــبْ ٌەعیــبری ئەٚە كەثــێ ثٕٚٛطــٓ" ثــێ ٌێــلٚاْ" " ،ثــێ
طەرٔظ كەرثـڕیٓ" "،ثـێ ٌەطـەر ڕۆیؼـزٓ"...ثەتَ كیـبرە ئەٚ
ٔٚٛطەرأە ئبگبیـبْ ٌە ٚعـۆرە ٚػـبٔە ٔیـیە وە وـٛرك رۀٙـب
ڕٚٚفظبرەوبٔیبٔی ٚەرگزرِ ٚ ْٚٛەعٕبی طەرثەفۆیی پـێ
ثەفؼی.ْٛ
 -3ئە٘ ٚەِٚ ٚٛػە سۆرەی ئێظزب ٌە ٔٚٛطیٕی وٛركیـلا
ثەوـــبركێٓ -ثەرـــبیجەری ٌە ػـــیعز  ٚئەكەثـــلا٘ -ەڵـــجەد ئەٚ
ٚػــبٔە -چ عەرەثــی ثــٓ ،چ ڕۆژئــبٚایی -ثەوبر٘ێٕبٔیــبْ ٘ــیس
پبطــبٚێىی ٔیــیە ،چــٔٛىە ٌۀێــ ٛسِبٔەوەِبٔــلا ٘ــیس ڕەگ ٚ
ڕیؼەیەویبْ ٔییە  ٚوٛركی ٌە لظەوزكٔلا ثەوبریبْ ٔـب٘ێٕی
 ٚرۀٙــب ِــبیەی ػــێٛألٔی سِــبٔی وــٛركیٓ ٘ ٚیچـــی كی،
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كیبرە ئەٚ ٚػبٔە سۆرْ ،ثەتَ ثۆ ّٔٔٚٛە ئەٚأە كەژِێزیٓ:
ؽــــٛسْ ،یەئــــض ،عِٛــــك ،ـەععــــبي ،ـٛلــــلاِْ ،ــــٛراٚەؽە،
ِٔٛــبٚەثە ،طــەرەٌ....ە عەرەثیــلا  ،ٚكیفــبوزۆ ،كۆویۆِێٕــذ،
پزۆطـــــێض ،پزأظـــــی ،،كیظـــــپٍیِٓ ،یىـــــبٔیشَِ ،ـــــۆكێزْ
"ِۆكرێٓ!"ٌ...ە سِبٔە ڕۆژئبٚاییەوبٔـلاٌ....ە سِـبٔی فۆِبٔـلا،
ٌەعیــبری سۆرثەی ئەٚ ٚػــبٔەٚ ،ػــەی وــٛركی فۆِبڵیّــبْ
٘ەیە ،ثــــۆ ّٔــــٔٚٛە ثــــۆ عەرەثیەوــــبْ ثە ڕیــــش ئەَ ٚػــــە
وٛركیبٔەِـــــــبْ ٘ەیە ،فەَ(فەـەدِ ،ەراق)ٔ ،بئِٛێـــــــلیی،
لــــــــٚٛتیی ،چبالن(٘ەڵظــــــــٚٛڕأٚ ،)ٚىزكْ(ٔەثــــــــ،)ْٚٛ
٘ەڵـــــــــــــــــــــــجەسكاثەسٔ ،ـــــــــــــــــــــــۆرەوزكْٔ ،ـــــــــــــــــــــــۆرە
(ڕێش)ٌ.....ە ػٛێٕی ٚػـە ڕۆژئبٚاییەوـبٔیغ ،ئەگەر ٚػـەی
وــٛركیی ثــۆ ٘ەِــٛأیغ ٔەثێــذ ،ئەٚە سۆرثەیــبْ ٘ەیە ،ثــۆ
ئەٚأەی وە ٔیؼـە ،كەوـزێ ثە ثەوبر٘ێٕــبٔی پێـٛأەی ڕاطــذ
 ٚكرٚطـــــــزی فۆِـــــــبڵی  ٚڕەچـــــــبٚوزكٔی فەطـــــــڵەد ٚ
ربیجەرّۀــلییەوبٔی سِــبٔی وــٛركییٚ ،ػــەی وٛركییــبْ ثــۆ
كاثزبػزێٓ ،عب ئەگەر ثەوبر٘ێٕبٔی ئەٚأە٘-ەرچۆٔێـه ثێـذ-
ڕێـــــی رـــــێ ثچێـــــزٓ ئەٚە ثەوبر٘ێٕـــــبٔی ئەٚأەی ٚػـــــەی
فۆِبڵییـــبْ ٌە ثەرأـــجەركا ٘ەْ ،ػـــزێىی گٔٛغـــبٔ ٚیـــیە ،ثـــۆ
ّٔــٔٚٛە :ثــۆ " كۆویِٛێٕــذ" "ثەڵگۀبِە"ِــبْ ٘ەیە ،وە عێگیــز
ثـــــــٚٛە  ،ٚثـــــــۆ "ِـــــــۆكێزْ" " رـــــــبسە" ٔ" ٚـــــــٛێ"  ٚثـــــــۆ
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پزۆطــــێض"وزكەٚە"ِبْ ٘ەیە٘...ەڵــــجەد ٘ۀــــلێه ٚػــــەی
ـبرطـــــــــیغ ٘ەْ ،وە ٚەوـــــــــ ٛئەٚ ٚػـــــــــە عەرەثـــــــــی ٚ
ڕۆژئبٚایییبٔە ،فۆیبْ ثەطەر ٔٚٛطیٕی وٛركیلا طەپبٔلٚٚە
ٚ ٚػـــــەی وـــــٛركی ڕەطۀیؼـــــّبْ ٘ەْ ٌەعیـــــبری ئەٚاْ
ثەوبریــبْ ثێٕــیٓ ،ثــۆ ّٔــٔٚٛە"ٚەٌی" ،وە ٌە وٛركیــلا" ثەتَ"ە
 " ،ٚئەـظٚٛص" وە ثە وٛركی كەثێزە"ؽەیؿ" " ،ثەكافەٚە"،
" كافەوەَ"ِ " ،قبثٓ"٘....ەڵجەد ئە ٚعۆرە ٚػـبٔە رۀٙـب ٌە
ٔٚٛطـــیٕلا ثەوـــبركە٘ێٕزێٓ ٘ ٚێؼـــزب ٔەیـــبٔزٛأیٛە فۆیـــبْ
ثقــشێٕٕە ٔێــ ٛئبفــبٚرٕی فەڵــه ٌ ،ٚە لظــەوزكٔلا ٘ەر ٚػــە
وٛركییەوبْ ثەوبركە٘ێٕزێٓ.
 -4ئەٚ ٚػــــــبٔەی ٌە وٛریــــــلا ٚػــــــەی ڕەطــــــۀیبْ ٌە
ثەرأــــــجەركا ٘ەْ ،ثەتَ ٌە گٔٛــــــلە كٚٚر  ٚالچەپەوبٔــــــلا
ٔەثێــذ ،رەٚا ٚـەراِۆػــىزاٚ ٚ ْٚػــە ثێگبٔەوــبْ ئەٚأیــبْ
كاپۆػـــی ٚ ْٛثەطـــەریبٔلا ساڵجـــٌ ،ْٚٛەٚ ٚػـــبٔە كەرـــٛأیٓ
ٔــبٚی "لــۆریی"  "ٚفەیــبر" " ٚفەص"  "ٚػــەرزٌٛعەرەة" " ٚ
ِەرــجەقِ -ەرــجەؿ" ثێٕــیٓ ،وە ٌە ػــبرەوبٔلا وٛركییەوبٔیــبْ
٘ەر ٌەثیزوــــــزا٘ ٚ ْٚەر ئەٚأە ثەوــــــبركێٓ٘ ،ەرچۀــــــلە
٘ەِٚٛیبّٔـــــــبْ یەن ثەیەن ثە وـــــــٛركی ٘ەْ  ٚثە ڕیـــــــش
ئەِبٔەْ"چبكاْ -لۆریی"٘ " ،برٚێ ،ئبرٚێ ،ئـبر ،ٚفەیـبر"" ،
وــب٘ -ٚٛفەص""،یەوــبٚی عبرەثــبْ -ػـن اٌعــزة"ٔ " ،بٔــلێٓ-
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ِەرجەؿ" ٛٔ " ٚێژی فەٚرٕبْ"ٌ "ٚێگێـڕأەٚە ،ثبٔگٙێؼـزٓ"یغ
٘ەر ٌۀێـــ ٛئە ٚپەٌە ٚػـــەكاْ ٚ ٚػـــەوبٔی" طـــٛفزە" " ٚ
ِؽزة"  " ٚعیؼب"  " ٚكەعٛەد"ی عەرەثـی فەریـىە ٘ەطـذ
 ٚفۆطزیبْ ٌێ ثجڕێذ ،كیبرە ٘ۀلێه ٚػەی ـبرطیغ ئەٚ
وبرەیبْ ثەطەر ٘ێٕلێه ٚػەی سِبٔەوەِـبْ ٘ێٕـبٚەٚ ،ەوـٛ
" رٚكرثبیظی" وە" ٌە ڕٚٚكاِبْ"ی ٘ەر ٌەثیز ثزكۆرەٚە!
دووٍم:وشەیداتاشراو 

ثێگِٛــبْ ٚػــەی كاربػــزا ،ٚئەگەر ثە ػــێٛەیەوی ٌەثــبر
 ٚثەڕێ  ٚثێ عێ كرٚطذ ثىزێذ ٌ ٚە كاربػیٕیلا پێٛأە ٚ
فەطڵەری سِبٔەوەِبْ ڕەچبٚثىزێٓ ،وـبرێىی سۆر پێٛیظـزە
 ٚسِـــبْ كەٚڵەِۀـــل كەوـــبد ،ثەتَ ئەگەر ٘ەر وەص ٌەثەر
فـــــۆیەٚە ٍِـــــی ٌەثەر ئە ٚوـــــبرە ثٕێـــــذ  ٚگـــــٛێ ثە٘ـــــیس
پێــٛكأگێىی ڕەطــۀبیەری سِــبٔی وــٛركی ٔەكرێــذ ،كەثێــزە
پبػبگەركأی  ٚرۀٙب ػێٛألٔی سِبٔی ٌێ كەوەٚێزەٚە....
عــب ئێظــزب ثب"ِؼـزێه ٌە فەرٚار"ی ئەٚ ٚػــە كاربػــزاٚە
ٔبلٛتیبٔە ثلەیٓ  ٚیەن ثەیەن ٌێىیبْ كەیٕەٚە:
 "پێٕـــــــــٚٛص"ٌ ،ەعیـــــــــبری ٚػـــــــــەی" لەڵەَ"ثەوبركێـــــذ ،ثەتَ " پێٕـــــٚٛص" ِەعٕـــــبوەی ٌە لەڵەَ
ـزاٚأززە ،چٔٛىە ٘ەر ػزێىی پێـی ثٕٛطـزێذٚ ،ەوـٛ
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رەثبػیزِ ،بعیه ،ـڵچەی فۆػٕٚٛطـی كەگـزێزەٚە ٚ
ٌە عــٛؼشی ِەعٕــبی لەڵەَ ٘ەرــڵە كەثێــذ ،طــەرەڕای
ئەٚە ثە وـــــٛركی" فبِە"ِـــــبْ ٘ەیە وە ٘ەر " لەڵەَ"
كەگزێزەٚە.
"پەڕا" ٚ "ٚپەررـــٚٛن" ٌەفـــۆڕا ثـــۆ " وزێـــت"  " ٚكەــــزەر"
ثەوــبركێٓ ،وە ٘ــیس پێٛۀــلییەویبْ ثە وزێــت  ٚكەـــزەرەٚە
ٔییە ٘ ٚەر "وزێت"  " ٚكەـزەر"ەوە ثەوبرثێـذ چـبوززە وە ٌە
وٛركیلا رٛأٚەرٗٚە ٘ ٚەِ ٚٛوٛركێه ٌێیبْ ؽبڵی كەثێذ.
 سۆر ٚػە ثەػێٛەی ٘ەڵە ثەوبركێٓٚ ،ەو" :ِٛبٔـــلٔٚٚۀبص"" ،طـــەثبرەد" " ِەٌەٚأگە"٘....زـــل ثـــۆ
ّٔٔٚٛە:
" ِبٔلٔٚٚۀبص" وە ثە ِەعٕـبی" پؼـ ٚٛكرێـژ  ٚفـۆڕاگز"
ثەوبركێــذ ،كاڕػــزٕەوەی ٘ەڵەیە ،چــٔٛىە ثەوبر٘ێٕــبٔی ثەَ
ػێٛەیە ،ػزێىی فەیبڵییە  ٚئەِ ٚەعٕـبیە ٔبثەفؼـێذ  ٚئەٚ
وەطـــــە كەگـــــزێزەٚە وە ثبثـــــبی ِبٔـــــلٔ ٚٚۀبطـــــێذٔ ،ەن
ِبٔــــلٚٚیەری ،وە ٌە كٔیــــبكا وەص ٔیــــیە فەڵىــــی ِبٔــــلٚٚ
ٔۀبطێذٌ ،ەثەر ئەٚە كەثێ" ِبٔلٚٚیی ٔۀبص" ثێذ.
" طـــەثبرەد"یغ ثە ِەعٕـــبی" ٌەثـــبرەی"  " ٚكەرثـــبرەی"
ثەوبركێــــــذ ،وە ٘ەڵەیە ،چــــــٔٛىە " طــــــەثبرەد ِەعٕــــــبی
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"ثەطـــــەثەثی -ثە٘ـــــۆی= ٌەثەر" كەگەیۀێـــــذ  " ٚطـــــەة"ی
پێؼەٚەی ٘ەر ثەػێىی ٚػەی" طەثەة"ە ،وە پێیەٚە ِـبٚە
ٌ ٚە ـۆٌىٍــــــــۆری وٛركیؼــــــــلا ٘ەر ثە ِەعٕــــــــبی" ٌەثەر"
ثەوبر٘برٚٛۀ ،ەن " كەرثبرەی"!
سەتارەتتەتۆلەمشارەوێڵنچۆىدڵندێٌێتۆتەجێتێڵن؟ 
٘ەرچــــی ٚػــــەی " ِەٌەٚأگە"ػــــە ،وە ثــــۆ" ِظــــجؼ"ی
عەرەثـــی ثەوـــبركێ٘ ،ەڵە ثـــٔ ٚ ْٚٛـــبرەٚاٚییەوەی سەق ٚ
ئبػــىزایە ،چــٔٛىە"گە" پبػــگزی ػــٛێٕە ٚ ٚػــەوە كەثێــزە "
ػـــٛێٕی ِەٌەٚأـــبْ" ٔەن" ػـــٛێٕی ِەٌە"٘ ،ەڵـــجەد ثە٘ـــۆی
پبػـــگزەٚە كرٚطـــذ ثىزێـــذٚ ،ػـــەی ٔـــبلٛتٔ ٚ ٚبٌەثـــبر
كەركەچێذ  ٚكەوزێ ثە پێٛأەوزكٔی ٚػەی ٚەو "ٛعێٛار-
عــێٙەٚار" "،عــێ ػــزڵ""،عێ گۀــُ" "،عــێ فێــٛەد" ٘.....زــل،
ثگــــــزێزە" ٚ ٖٚعــــــێ ِەٌە" وە ڕێــــــه ِەعٕــــــب ڕاطــــــزەوە
كەثەفؼێذ.
سێیەم:تەكارُێٌاًیجێٌاویلكاوی"ی"تۆكەسیسێیەهیتاك 
كیـــبرە ئە ٚعێٕـــبٚە ٌىـــبٚە ثـــۆ وەطـــی كٚٚەِـــی رـــبوە،
ٚەوــ :ٛرــۆ چٚٛثــٚٛیەٚە ثــۆ ثــبساڕ ،رــۆ ٘ــبرجٚٛیەٚە ئێــزە،
ثەتَ ثە ٘ەڵە ثەَ ػــــێٛە ٌەژێــــز وــــبریگەری ػــــێٖٛساری
ٔبٚچەی ػبرەس ٚ ٚٚگەرِیبٔلا ثەوبركێذ:
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وە چـــ َٚٛثەــــزەوە رٛاثـــٚٛیەٚە.....وە كەثـــێ ثگـــٛرزێ"
رٛاثۆٚە ،رٛاثٚٛەٚە".
چههوارەم:تێكههذاىوشههێواًذًیچەًههذیيوشههەوتەكارُێٌاًیههاى
تەُەڵە 
ٚەوــــ !ٛوٛربٔــــلْ ،كاوــــٛریٌٓ ،ێپێچیــــٕەٚە ،كاثڕأــــلْ،
ژە٘زكاروــــزكْ ،ثەطــــزبیەٚۀ ،ێٛەچــــڵ ،ثەفێز٘ێٕــــبٔىزكْ،
فۆكەرثــــــبسث ،ْٚٛكڵقــــــٛاسرا ،ٚفەڵــــــه فۆػەٚیظــــــذ،
ثٕبؼەكاڕێژەر٘ ،ەٚێ......
ثە وبریگەریی ػێٖٛساری ٔبٚچەیی ،وە ڕاطزەوبٔیبْ ثە
ڕیش ثەَ عۆرەیە:
وٛربْ ،كاوٛربٌْ ،ێپێچـبٔەٚە ،كاثـڕیٓ ،ژە٘زاٚیـی وـزكْ،
ثەطــــــزییەٚۀ ،یٛەچــــــڵ ،ثەفێز٘ــــــبرٕىزكْ ،ثەفێز٘ــــــبرٓ،
ثەفێز٘ێٕــــــــــــــــبْ) ،فۆكەرثــــــــــــــــبسوزكْ ،كڵقــــــــــــــــٛاس،
ٌەثەركتْ(فۆػەٚیظــــــــــــزی فەڵــــــــــــه) ،ثٕــــــــــــبؼەكاڕێژ،
٘ەٚیە(ٔبطـــــٕبِە)...كیبرە ٘ەڵە ٔ ٚـــــبرەٚاٚیی ئەٚ ٚػـــــبٔە
ڕ ٚ ْٚٚكیــبرە ،ثــۆیە ٌێىــلأەٚەیبْ ثــۆ فــٛێٕەری ٌێــشاْ ٚ
ٚرك  ٚثەطەٌیمە ثەعێ كێڵیٓ.....
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پێههٌجەمُ:هههاتٌیچەًههذیيتەعثیهههرووشههەیُەڵەلەسهههۆًگەی
وەرگێڕاًیقەرفییاىُەڵەوەتۆزهاًیكوردی 
ثۆ ّٔٔٚٛە" :طەرطبُِ كەوبد" وە ٌە ٚەرگێڕأی ٘ەڵەی
" یعغجـــــی"ی عەرەثـــــی -وە ٘ـــــیس پێٛۀـــــلیی ثە طـــــەیز ٚ
طەرطـــبِییەٚە ٔیـــیە -یەٚە ٘ـــبرٚٛە ِ ٚەعٕـــبی" ثەكڵـــّە"ی
وــٛركیی كەگەیۀێذ٘....ۀلێىیؼــیبْ ٌە عەرەثــی  ٚسِــبٔی
كیـــــىەٚە ٚەرٔەگیـــــزا ،ْٚرۀٙـــــب ػـــــبرەسایی ٔ ٚەثـــــٔٚٛی
طەٌیمەی سِبٔەٚأی كرٚطـزی وـزكٚ ،ْٚٚەوـ " ٛپؼـىێٕەر"
ٌەعیبری" پؼىٕەر" ثۆ ّٔٔٚٛە-:
چۀـــلیٓ رەعجیـــزی كیـــىەع -وە ٌە وٛركییـــلا ٘ەر ٔـــیٓ-
ٚەرگێڕأــــی ؽەرـــــی ٌە عەرەثــــی  ٚـبرطــــییەٚە ،پەیــــلای
وزكٚ ،ْٚٚەو :ٛفٛێٕلٔەٚەَ ثـۆ ِێـژ ،.....ٚٚوە رەرعەِـی
٘ەڵەی" لزائز ـٌٍ ٟزــبریـ"ە  ٚوــٛرك ػــزی ٚا ٔبڵێــذ ،چــٔٛىە
ئەِە ئەٚە كەگەیۀێذ وە ِٓ ثۆ ِێـژ ٚٚػـذ كەفـٛێّٕەٚە،
ٔەن ِێژ ٚٚكەفٛێّٕەٚە  ٚوٛرك كەڵێ:
" فٛێٕـــــــلٔەٚەی ِێـــــــژٌ ٚٚەالیەْ ِـــــــٕەٚە"ِ" ،ێـــــــژٚٚ
فٛێٕلٔەٚەَ" ٘..زل.
٘ەر ٌە ٘ەِبْ طۆٔگەٚە رەعجیزی ٘ەڵەی ٚەوـ " :ٛپێـزێ
ٌ ٚە طٍێّبٔی ثبراْ ثبری" وە ٘ەڵەیەوی سەلە ،چـٔٛىە ٘ـیس
وٛركێــه ٌە ئبفبٚرٕــلا ثە" "ٚئــبٚەڵىزكاری وــبد  ٚػــٛێٓ ٚ
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پــێىەٚە ٔبثەطــزێذ  ٚئە ٚڕطــزە ٗ٠ئەٚە كەگەیۀێــذ وە ٘ەَ
پێــزێ ثــبراْ ثــبری٘ ،ەَ ٌە طــٍێّبٔی ثــبراْ ثــبری ِ ،ٚەرط
ٔییە ثبراْ ثـبریٕی طـٍێّبٔی ،پێـزێ ثٚٛثێـذ .....ثە الثزكٔـی
ٚاٚەوە ڕطزەوە ڕاطذ كەثێـزەٚە :پێـزێ ٌە طـٍێّبٔی ثـبراْ
ثبری.......
ثە٘ەِــبْ ػــێٛە ئەَ ڕطــزبٔەی فــٛارٖٖٚع ٚاٚەوەیــبْ
سیبكە ٘ ٚەڵەْ ،ثە الثزكٔی()ٚەوە ڕاطذ كەثٕەٚە.
 +ثەَ عۆرە  ٚثە یبرِەری ٘بٚوبرأُ ،رەٚاِٚبْ وزك.
 +پبر ٌ ٚە سأىۆی ئب٘ۀگیبْ گیڕا٘....زل.
چــٔٛىە ئە ٚػــزبٔەی وە ثە ( )ٚپــێىەٚە گــزێ كەكرێــٕٓ،
كەثێ ٘بٚچەػٓ ثٓٔ ،بثێ ئبٚەڵىزكاری وبد  ٚػـٛێٓ ،یـبْ
چۆٔیەری  ٚوبد  ٚػٛێٓ پـێىەٚە ثجەطـززێٓ ،ثەتَ كەوـزێ
ثڵێــیٓ :ئەِــڕۆ  ٚكٚێٕــێ  ٚپێــزێٌ ،ێــزەٌ ٚەٚێ ٌ ٚەٚالرــز،
ثەئبسایی  ٚثەسأبیی  ٚثەٚركی٘....زل.
 ٔەٚد ثەرأـــــجەر ثە فـــــۆران ،وە رەرعەِەیؽزـی " اٌـٕفن ِمبثـً اٌؽـذاء"ە  ٚوـٛرك ٌەثـبرێىی ٚاكا
كەڵێٔ ":ەٚد ثە فۆران"ٚ ،ەو ٛچۆْ ئە ٚالكێییـبٔەی
رزێ ِ ٚێٛژ  ٚػزی ٚا كەـزۆػٓ٘ ،بٚار كەوەْ:
رزێ ثە گۀُِ ،ێژ ٚٚثە ئبركٔ....ەن :رـزێ ثەرأـجەر ثە
گۀُ ِ ٚێٛژ ثەرأجەر ثە ئبرك!
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"٘ەطـــزب ثە"...ع ثە رەعجیزێىـــی كیـــىەی ٔـــبوٛركییە ،وە
ٚەرگێڕأـــی ؽەرــــی" لـــبَ ة"....ی عەرەثیـــیەٚ ،ەوـــ ،ٛثـــۆ
ّٔٔٚٛە :لبَ ثىزبة رطبٌخ "...وە ثە وٛركیی وزكٚٚیـبٔە ثە"
٘ەطـــــزب ثە ٔٚٛطـــــیٕی ٔـــــبِەیەن ٚ "...كەثـــــ ٚٛثـــــیىۀە "
ٔــبِەیەوی ٔٚٛطــی٘ "...ەڵــجەد ئەگەر وــزكارەوە ثؼــىزێزە
ڕأەثــــزك ،ٚٚرەعجیــــزەوە ٘ەر عەرەثیــــیۀ ،ەن وــــٛركیی ٚ
وٛرك" ٘ەڵلەطزێ ثە ".....ع ٘ەر ثەوبرٔب٘ێٕێ....
كیــــــبرە ئە ٚرەعجیــــــزە ٔبوٛركییــــــبٔە ٚۀەثـــــــێ ٘ەر ٌە
عەرەثیـیەٚە ٚەرثگــزیٓ ،عــبری ٚا ٘ەیە ٌە سِبٔــبٔی كیــىەی
ٚەوــ ٛـبرطیؼــەٚە ٚەركەگــزیٓ ،ثــۆ ّٔــٔٚٛە " ٌە پێٛۀــلی
ٌەگەڵ "...وە كەلـــبٚكەق ٌە" كار راثـــطە ثـــب".....ی ـبرطـــی
ٚەرگیزاٚە  ٚثە٘ەڵە ٌەعیبری" ٌەِەڕ ،كەرثـبرەیٌ ،ەثـبرەی"
ثەوبر كە٘ێٕزێذ  ٚوٛركی ٔییە  ٚوٛرك ثەوبری ٔب٘ێٕێ.
" ثبثــذ ٘ەیە؟ "...ثــۆ ّٔــٔٚٛە -وە ٚەرگێڕأــی ؽەرـــی"پــلرد ٘ظــذ؟"ی ـبرطــییە  ٚوــٛرك ٌەعیــبری ئە ٖٚكەڵــێ":
ثبثذ ٌێزەیە؟" یبْ" ثبثذ ٌەٚێیە؟".
" رــب چۀــل طــبرێىی كیــىە ِیٛأەوــبْ كەگۀە عــێ" – ثــۆّٔـــــٔٚٛە -وە رەرعەِەی ٔبػـــــیبٔەی" رـــــب ٌؾظـــــبری كیگـــــز
ِیّٙبٔٙــبِی رطــٕل"ە  ٚـــڕی ثە وــٛركییەٚە ٔیــیە  ٚوــٛرك
ٌەعێــی ٚاكا كەڵــێ" چۀــل طــبرێىی كیــىە -یــبْ كٚای چۀــل
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طبرێىی كیىەِ -یٛأەوبْ كەگۀە عێ".
٘ەر ئەٚ ٚەرگــــــزرٕە وــــــٛێزأە ٌە سِــــــبٔی كیــــــىەٚە ٚ
ڕەچبٔٚەوزكٔی فەطـڵەد  ٚڕەطـۀبیەری سِـبٔی وٛركیؼـە
ٚایىزكٚٚە چۀـلیٓ ٔـبٚی رـبیجەری "اطـُ عٍـُ" ثە ٘ەڵە ثێـٕە
ٔێ ٛسِبٔەوەِبْ ،ئەِەع ثە٘ـۆی ٚەرگزرٕـی ثە٘ەڵە ٌەالیەْ
ٔٚٛطەرأەٚە.....ثۆ ّٔـٔٚٛە " :ئەراگـۆْ" " ،پـبپٍۆ ٔێـزۆكا"" ،
ڕۆژێ گــــــــبرۆكی" "،چــــــــبرٌی چــــــــبپٍٓ" ٌ....ەثەرئەٚەی ٌە
عەرەثیـــلا پیزەوـــبٔی " گ ، ،ژ ،چٔ "...،ـــیٓ ،ئەٚ ٚػـــبٔەی
ثەػـــێٛەی "ثـــبثٍٔ ٛیـــزٚكا" "،رٚعـــیە عبرٚكی"ؼـــبرٚكی"" ،
ػــــبرٌی ػبثٍٓ"....كۀٚٛطــــزێٓ ،ثە سۆریــــی ٔٚٛطــــەرأی
وــٛركیغ ،ثێگٛێــلأە ئەٚەی ٌە سِــبٔی وٛركیــلا ئە ٚپیزــبٔە
٘ەْ  ٚوٛركی ٌە ٚثٛارەكا ٌە عەرەثـی عیـبیە ،وزِٛـذ ئەٚ
ٚػبٔە ثـۆ ٔێـٚٛٔ ٛطـیٕەوبٔیبْ ڕاكەگـٛێشْ ،ئەٚەرـب" چـبرٌی
چبپٍٓ" ثە ػێٛەی " ػبرٌی ػـبپٍٓ" ثەطـەر ساری گەٚرە ٚ
ثچــٚٛوی وــٛركأەٚەیە ٚٛٔ ،ٚطــیٕی وــٛركی پــڕە ٌە ٔــبٚی
ٔــبلٛتی ٌە ثـــبثەری" ریزؼــبرك" ،وە عەرەة ٌەثەر ٔەثـــٔٚٛی
ئە ٚپیزـــبٔە -وە ٌەگەڵ ٔەثـــٔٚٛی ٘ـــیس ٔبوزێـــذ -ثۀبچـــبری
ٚایىــزكٚٚە  ،ٚئــێّە وە ٘ەِــبٔٓ ،كەثــێ ٔبٚەوــبْ كەلــبٚكەق
ٚەوــــ ٛفۆیــــبْ ٚەرگــــزیٓ  ٚثٕٚٛطــــیٓ  ٚچــــبٌٚێىەریی ٚ
الطــــبیی" ریچبرك"ِــــبْ پــــێ ٔەوــــبرە" ریزؼــــبرك" ! ٘ەر ئەٚ
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طەٌیمە وشییەی سِبْ ٚایىـزكٚٚە ِەعٕـبی ٘ۀـلێه ٚػـەی
ثە٘ەڵە ٌێىجـــلرێزەٚە  ٚرێىجـــلرێذ ،ثـــۆ ّٔـــٔٚٛەٚ :ػـــەی "
ڕۀغــجەر" وــزاٚە ثە" ڕۀغــلەر" گــٛایە( :ڕۀغــجەر) ثبثــبی
چەٚطێٕەر كەگزێزەٚە ٔەن سەؽّەرىێغ ،وە ڕۀغی فەڵه
كەثبد ،ثەتَ ٚا ٔییە ،چٔٛىە " ڕۀغجەر" ٚارە :ڕۀغىـێغ ٚ
سەؽّەرىێغ  ٚوبثزای چەٚطـبٚە "ثەری ڕۀـظ"ەوە كەثـبد،
ٔەن" ڕۀــظ"ەوە ٌ ،ٚە وٛركیــلا چۀــلیٓ ٚػــەی كیــىەی ٌە
ثبثەری" ڕۀغجەر" ٘ەیەٚ ،ەو "ٛثبرەثەر".....
٘ەرٚا ٚػــەی " ػــیٓ"  " ٚػــیٕبیی" ئەٚۀــلەی پێٛۀــلی
ثە ڕٚٚەوە ٘ەثێــــذ ،وــــزاٚەرە" طــــەٚس"  "ٚطــــەٚسایی" ثە
ثیـــبٔٚٛی ئەٖٚی ڕٚٚەن طـــەٚسە ٔەن ػـــیٓ ،كیــــبرە ئەٚ
وـبرە رێىــلأی ٚػــە  ٚػـێٛألٔی ڕەطــۀبیەری سِــبْ ِ ٚــً
پێٛۀــــــــبٔە ثە پــــــــێچەٚأەی رەٚژِــــــــی پەرەطــــــــزبٔلْ ٚ
گەػـــەوزكٔەوەی  ٚئەگەر ٚاثێـــذ ،كەثـــێ سِـــبْ ثەرەٚاٚی
٘ەڵپەرێـــــــــٛیٓ  ٚسِـــــــــبٔێىی طـــــــــبفزە كرٚطـــــــــزىەیٓ،
ئەٚەرب"ِەؽٛیی" كەڵێ:
تەُارێكیكە،داخۆتێً،ەیێُ،ەیتێيوشیٌێ 
فەلەكُەرشیٌە،سەقراشیٌە،لێویجۆشیٌە! 
٘ەر ثە وـــبریگەریی سِـــبٔی عەرەثـــی  ٚڕەچـــبٔٚەوزكٔی
ربیجەرّۀلی سِبٔی وـٛركی ،ثـێ ئەٚەی پێٛیظـذ ثێـذ" ،ی"
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یەن كەفزێزە طـەر سۆر ٚػـەی وـٛركیِ :زۆجـی وـٛركی،
طـــٛپبی عێزالـــی ،فـــلر ِۀگـــٛڕی ،طـــٍێّبْ ئـــبوۆیی ،وە
راطزەوەیبِْ ،زۆجی وـٛرك ،طـٛپبی عێـزاق ،فـلر ِۀگـٛڕ،
طـــٍێّبْ ئـــبوۆیە  ٚوـــٛرك ئـــبٚا ثەوبریـــبْ كێٕـــێ٘...ەر ٌەٚ
طۆٔگەیەٚە ڕەٚرێىی كیىە ٌۀێٚٛٔ ٛطیٕی وٛركیـلا طـەری
٘ەڵـــــلاٚە ،وە كەیەٚێ پـــــێغ ثە ڕەٚرـــــی گەػـــــەوزكْ ٚ
پەرەطــۀلٔی سِــبْ ثگزێــذ  ٚطــەرثەفۆیی سِــبٔی وــٛركی
پێپەطذ ثىبد ٘ ٚەر ٔبٚێىی ٌە سِـبٔی ثێگـبٔەٚە ٘ـبرجێزەٚە
ٔێــ ٛوــٛركیی ٌ ٚە چٛارچێــٛەی كۀگظــبسی سِبٔەوەِبٔــلا
رــٛاثێزەٚە ،رێىــی ثــلاد  ٚثیجــبرەٚە طــەر ثٕــبٚأی فــۆی ،ثــۆ
ّٔٔٚٛە :ػە٘بة ،ـٍیُ ،ؽەكیض....وە چۀلە٘ب طبڵە ٌە ٔێـٛ
وٛركیلا رٛأٚەرەٚە ،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"
كەوـــبرە" ؽـــبط عّـــزاْ" "ٚلەتكسە" كەوـــبرە" لٍعـــخ كسح" " ٚ
پێٕغــٛێٓ" كەوـــبرە(ثٕغٛیٓ) ٘.....زـــل  ،ٚــــبرص ٘ەرچۀـــلە
پ١زـــــــی"س" "ٚم""ٚظ"" ٚؽ" " ٚف" یؼـــــــی ٘ەیە ،ثەتَ ٌە
گٛرٕلا كەریبْ ٔبثڕێ " ٚصزیب" " ٚطب٘ز"ٛٙ "ٚر"  "ٚؿـبث"ْٛ
ِ "ٚـــزیق" ثـــۆ ّٔـــٔٚٛە ،كەوـــب ثە ":طـــٛرەییب" " ٚرـــب٘یز" ٚ
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"س٘ٚــــٚٛر"  " ٚطــــبثِ "،"ْٚٛەریــــش"  ٚوزِٛــــذ ٚەریــــبْ
ٔــــبگزێ ..وەٌێٕێىــــی كیــــبری كیــــىە ،وە فەریــــىە كەوــــزێزە
ٔٚٛطیٕی وـٛركییەٚە ،ثە٘ەڵە ڕەـزـبروزكٔە ٌەگەڵ پبػـگزكا
وە رێىچـــٔٚٛی ِەعٕـــب  ٚػـــێٛألٔی سِـــبٔی ٌێـــلەوەٚێزەٚە،
٘ۀـــلێه عـــبر وە ثەوبر٘ێٕـــبٔی پبػـــگز پێٛیظـــزە ،گـــٛێی
ٔبكرێزێ  ٚالكەثزێذ ،ثۆ ّٔٔٚٛە:
هٌذاڵەكەگەیشتەپەًاتەردەكەوتەسەریڕۆیشت .
ٌە ڕطــــزەوەكا رێــــلەگەیٓ ِٕــــلاڵەوە ثەطــــەر ثەركەوەكا
ڕۆیؼــزٚٛە ،ثەتَ الثزكٔــی پبػــگزی"كا"ِ ،ەعٕــبی رێىــلاٚە،
چـــٔٛىە " ثەطـــەری ڕۆیؼـــذ" ،رۀٙـــب ئەَ كِ ٚٚەعٕــــبیەی
٘ەیە:
1ـ ثە٘ۆی طـەریەٚە ڕۆیؼـذٚ ،ەوـ ٛچـۆْ كەڵـێ  :ثەپـێ
ڕۆیؼذٚ ،ارە :ثە٘ۆی پێیەٚە ڕۆیؼذ.
 -2ئبِۆژگبری وزك ٌ ٚە وبری فزا پێؼی پێگزد.
٘ەرٚە٘ــب ٘ۀــلێه عــبر كۀٚٛطــیٓ ،ثــۆ ّٔــٔٚٛەٌ ":ێــزە
ڕۆیؼــذ" ِ ٚەثەطزیؼــیبْ ئەٚەیە وە" ٌێــزەٚە ڕۆیؼــذ" ،وە
كیـــــبرە ،ڕطـــــزەوەی طـــــەرێ ئەِ ٚەعٕـــــبیە ٔبگەیۀێـــــذ ٚ
ِەثەطزی ئەٚەیە وە ٌێزە ٔەِب.
ٌە ٚك ٚٚؽبڵەرەكا وە ثبطّبْ وزك ،كەث ٚٛپێؼگز ٘ەثـێ،
ثەتَ ثە٘ەڵە الثزاثـــ ٚ ٚٛالثـــزكٔەوەع ِەعٕـــبی رێىـــلاث،ٚٛ
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٘ۀـــلێه عـــبریغ ثە پـــێچەٚأەٚۀ ،ـــبثێ پبػـــجٗٔل ٘ەثێـــذ،
وەچی كەیٕٚٛطٓ ِ ٚەعٕبی كەػێٛێٕٓ؟ ٚەو:ٛ
"ٌەَ ِەطــەٌەیەكا رێگەیؼــزُ" وە ِەثەطــزی ئەٚەیە ثڵــێ":
ٌەَ ِەطــــەٌەیە رێگەیؼــــزُ" ،ثەتَ پبػــــجٗٔلی"كا"ِەعٕبوەی
رێىـــــلاٚە ٚ ٚای ٌێىـــــزكٚٚە ئەِ ٚەثەطـــــزە ٔەگەیۀێـــــذ ٚ
ِەعٕبوەی ثجێزە" ٌەَ ِەطەٌەیەكا ٌە ػزێه ؽبڵی ث."َٚٛ
عــب ٘ۀــلێه ٚػــە ٘ەیە ٌە وٛركیــلا وە ٔە پێؼــجٗٔل یــبْ
پێؼـــــگزیبْ ثـــــۆ سیـــــبك كەوـــــزێٔ ،ە پبػـــــگز  ٚثە رۀیـــــب
ثەوــبركە٘ێٕزێٓٚ ،ەوــ :ٛئەٚڕۆ ،كٚێٕــێ ،پێــزێ ،پــبر ،پێــزار،
وەچی كێٓ ثە٘ەڵە كەڵێٌٓ :ە ئەٚڕۆكاٌ ،ە كٚێٕێلا...وە وٛرك
ػـــزی ٚا ٔبڵێ٘....ێٕـــلێه عـــبریغ ٚػـــەی (ڕۆژ) كەفۀە
طـــەر طـــێ ٚػـــەوە یەوەَ  ٚكٚٚەَ  ٚطـــێیەَ ٚ ٚػـــەی
"طــــبڵ"یغ كەفۀە طــــەر كٚ ٚٚػــــەوەی كٚایــــی ،ڕۆژی
ئەٚڕۆ ،ڕۆژی كٚێٕـــێ ،ڕۆژی پێزێ....،طـــبڵی پـــبر ،طـــبڵی
پێــزار ،وە پــێُ ٚایە ئەَ ٘ەڵەیەع ٘ەر چــبٌٚێىەریی سِــبٔی
عەرەثیــیە ،ثەتَ ٌە وٛركیــلا ئەگەر ٚا ثٕٚٛطــزێٓ ِەعٕــبی
پێــــلاگزرٓ  ٚعەفزىزكْ(رأویــــل) كەگەیۀــــٓ ،ثــــۆ ّٔــــٔٚٛە:
ڕۆژی كٚێٕێِ ،ەعٕبی  :كٚێٕێ ٘ەِـ ٚٛكٚێٕـێ كەگەیۀـێ ٚ
ٌەگەڵ (كٚێٕێ)ی ڕٚٚد عیبیە  " ،ٚطبڵی پبر"یغِ ،ەعٕـبی
ثەكرێژایــی طــبڵی پــبر كەگــزێزەٚۀ ،ەن"پــبر" ثەرۀــێ ..ثــۆیە
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كەثــــــــــێ ئە ٚكِ ٚٚەعٕــــــــــبیە ٌێــــــــــه عیــــــــــبثىزێزەٚە ٚ
رێىەڵٕەوزێٓ....چــــٔٛىە وە عەرەة ثە كٚێٕــــێ كەڵــــێ" یــــَٛ
اِــض"  ٚپبریغ"اٌعــبَ اٌّبكــ ،"ٟئەٚە ثەگــٛێزەی پێــٛأە ٚ
فەطـــڵەری رـــبیجەری سِـــبٔی عەرەثـــی ٚا كەڵـــی  ٚئـــێّە ٌە
وٛركیــلا ٌە ثەرأــجەر ئەٚأە كٚ ٚٚػــەی" كٚێٕــێ" " ٚپــبر"
ِبْ ٘ەیە ٔ ٚبثێ رٚٛػـی ٘ەڵە ثـیٓ٘ ،ەڵـجەد ثـۆ "پێـزێ"ع
٘ەرٚا ،ئــێ ئ ـِٗە یەن ٚػــەیە ٌ ٚە عەرەثیــلا كٚٚە " ٚاٚي
اِض"ە  ،ٚرۀبٔەد ٌە سِبٔی ئیٕگٍیشیـلا طـێ ٚػەػـە The
 day be fore yesterdayوە ئەگەر ٚەوـــٚ ٛػـــە
عەرەثییەوبْ رەرعەِەی ؽەرــی ثىەیـٓ ،كەثێـزە" ڕۆژەوەی
پێغ كٚێٕی" ٚ ٚەوِ ٛەرەڵی ٌێ كێذ  ،ٚكٚایی ثیزوزكٔەٚە
 ٚثەراٚرك ٔەثێـــذ ،ثبثـــبی وـــٛرك ِەعٕـــبی " پێـــزێ"ی ٌـــێ
٘ەڵٕبوزێٕێ....
كیــــبرە ئەَ ٔٚٛطــــیٕە وەِــــێىە ٌە سۆری  ٚپــــٛفزەیەوە
ٌەِەڕ ئە٘ ٚەڵە  ٚوەَ  ٚوٛررییـــــــــبٔەی ٚەوـــــــــ ٛثـــــــــژار
وەٚرٔٚٛەرە ٔێـ ٛثێظـزبٔی گەػـی سِـبٔی وـٛركی ،كۀـب ئەٚ
ثــبثەرە ٘ەٚیزێىــی ئبٚوێؼــە ٘ ٚەٚڵــی ػــێٍگیزأەی ٘ەِــٚٛ
الیەوــــی كەٚێــــذ ،عــــب ٘یــــٛاكارَ ٌەَ ثــــبرەٚە ٘ەطــــذ ثە
ثەرپزطــــیبریی ٔەرەٚایەرــــی ثىەیــــٓ  ،ٚئەٚۀــــلەی ثۆِــــبْ
كەوــــزێ سِبٔەوەِــــبْ ٌە ٘ەڵە  ٚپەڵە ثــــژاروەیٓ  ،ٚڕێ ٌە
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رێىلاْ  ٚػێٛألٔی ثگزیٓ.

050

سەرچاوەكاى 
 -1ثەكراْ ئەؽّەك ؽەثیت ( ،)2992ـەر٘ۀگی ساراٚە،
چبپقبٔەی وۆری سأیبری وٛرك ،چبپی یەوەَ.
2ـ ثٗٔبس ڕٖـیك رۆـیك ،ڕێگٗ ثٕٗڕٖرییٗوبٔی
كٖٚڵِٗٗٔلوزكٔی ـٗر٘ٗٔگی وٛركی ٌٗ كیبٌێىزی فٛارٚٚكا،
ٔبِٗی ِبطزٗر ،سأىۆی ثٗؼلا ،ثٗػی وٛركی.2998 ،
3ـــ عەِــبي ٔەثەس( ،)1976سِــبٔی یەوگزرــٚٛی وــٛركی،
ثبِجێزگ ،ئەڵّبٔیب.
4ــــــ عەِـــــبي عەثـــــلٚي ( ،)2991ثەروـــــٌٛێىی سأظـــــزە
ساراٚەطــبسیی وــٛركی ،چــبپی یەوەَ ،چبپقــبٔەی لەػــۀگ،
طٍێّبٔی.
5ـــ ڕۆژاْ ٔــٛری عەثــلٌٚاڵ( ،)2997ـەر٘ۀگــی سِــبْ ٚ
ساراٚەطــــبسی وــــٛركی ،فــــبٔەی چــــب  ٚثاڵٚوــــزكٔەٚەی
چٛارچزا.
6ـ طبوبر ئۀٛەر ؽەِیل (ٚ ،)2999ػە فٛاطزٓ ٌە
سِبٔی وٛركیلأ،بِٗی ِبطزٗر ،سأىۆی طٗالؽٗككیٓ،
ثٗػی وٛركی.
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7ــــــ طـــــەالَ ٔـــــبٚفۆع ٔ ٚەریّـــــبْ فۆػـــــٕب،)2999(ٚ
سِــــــــبٔەٚأی ،ثەرگەوــــــــبٔی یەوەَ  ٚكٚٚەَ  ٚطــــــــێیەَ،
چبپقبٔەی ِٕبرە٘ ،ەٌٚێز.
8ـ عەثلٚڵاڵ عەسیش ثبثبْ( ،)1999گۆڕأی ٚاربی ٚػە ٌە
سِبٔی وٛركیلأ ،بِەی ِبطزٗر ،وۆٌێژی ئبكاة ،سأىۆی
طەالؽەكیٓ.
9ــــ وبِـــً ؽظـــٓ ثــــیز(ك)(  ،)1979ساراٚەی وـــٛركی،
چبپقبٔەی سأىۆی طٍێّبٔی.
6ـــــــ وــــــبِیزاْ ڕەؽیّــــــی ،)2996(1385فەطبرٔبطــــــی
ٚػەطبسی ٌە سِبٔی وٛركیلا ،گ .سِبٔەٚأی ،ژ(.)3
19ـ وەِبي ِەعزٚؾ(ك)( ،)2993ئەكەثیـبری والطـیىی ٚ
ٔٛێقٛاسی وٛركی ،چبپی یەوەَ ،طٍێّبٔی.
11ـ ِؾەِەك ِەعزٚؾ ـەربػِٛ ،ؽبسەراری فٛێٕلٔی ثـبت
ـ كوزۆرا ،سأىۆی وۆیە 2995 ،ـ 2996.
12ـــــــ ِــــــؾەِەك ٚەطــــــّبْ ( ،)2994گیزٚگزـزەوــــــبٔی
ساراٚەكأبْ ٌە سِبٔی وٛركیلا٘ ،ەٌٚێز.
13ـ ٔظزیٓ ِؾّل ـەفزی(ك)( ،)1987رێٕٛطی وٛركی،
ثەؼلاك ،ي .126
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رٍتی 
زهاًیعَ 

دووٍم:تَ

14ـ عٍ ٟاٌمبطـّ(ٟك)(ِ ،)1985ملِـخ ــ ٟعٍـُ اٌّــطٍؼ،
ثؽلاك.
15ـ ِؾّل عٍ ٟاٌقِ ،ٌٟٛعغُ عٍُ اٌٍؽخ إٌظز ،ٞأىٍیشٞ
ـ عزثِ ،ٟىزجخ ٌجٕبٌْ ،جٕبْ.1982 ،
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