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 93.......................ٍێیەَ: ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌە ئبٍزی ڕٍزەٍبىیلا
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میپێشٔ


ٚأیِ  وی پێىلێذ، ئٗ هٖ كٚٚ ٌمی ٍٗ  رلا ٌٗ ڕٖ ثٕٗ  ٚأی ٌٗ ىِبٔٗ
َ  ن ٌٗ ه یٗ وی، ٘ٗ ٚأی وبهٖ ٚأی ریۆهی ٚ ىِبٔٗ وبٔی ىِبٔٗ ٌمٗ
ىِبٔی   ویِ ٌٗ ٚأی وبهٖ ىلێٓ. ىِبٔٗٔلیٓ ٌمی رو پێ چٗ  ُ ٌٗ ٌمبٔٗ

ی  عۆهێه وزێجقبٔٗ ، ثٗ ٖٚ رٗ ِزو ئبٚڕی ٌێلهاٖٚ وٗ  ٖٚ كافٗ وٛهكیلا ثٗ
 .  ژاهٖ ىۆه ٘ٗ  ٖٚ َ ثبهٖ وٛهكی ٌٗ
یٓ  كٖ ٚڵلٖ هگێه ٘ٗ ٔل ثٗ چٗ  كا ثٗ َ وزێجٗ كا ٌٗ ٌێوٖ  ئێّٗ  ثۆیٗ
یٓ ٚ  ئبّٕب ثىٗهی وٛهك  فٛێٕٗ  وی ثٗ ٚأی وبهٖ وبٔی ىِبٔٗ ٔٗ الیٗ

ٔلیٓ  چٗ  ٌٗ  َ وزێجٗ . ئٗ ٖٚ یٕٗ كٚٚهفٗ  ژاهییٗ َ ٘ٗ ی وٛهكی ٌٗ وزێجقبٔٗ
  فۆٖٚ ٌٗ  هٖ ٖٚ ُ ٚ رٗ ٔلیٓ ثٗ ی چٗ هگٗ ه ثٗ هگ پێىلێذ، ٘ٗ ثٗ
وی  یٗ ٖٚ ٔل ٌێىۆڵیٕٗ چٗ  َ وزێجٗ، وبٔی ئٗ ٍٔٛٚیٕٗ  ٔلێ ٌٗ گوێذ، ٘ٗ كٖ

ٔێٛ ىأىۆكا  أَزیی فۆَ ٌٗی ى ی پٍٗ ٖٚ هىووكٔٗ ثۆ ثٗ  فۆِٓ، وٗ
وبْ  وبكیّییٗ ىأَزیی ٚ ئٗ  گۆڤبهٖ  ٍٔٛٚیِٛٓ ٚ پێْزو ٌٗ

ّێىیبْ  ثٗ  ی روْ، وٗ ٖٚ ٔلێىی رویبْ ٌێىۆڵیٕٗ ٘ٗ  ٖٚ، ثاڵِٚىوكۆرٗ
ٔلێىی رویْیبْ   ، ٘ٗ ٖٚ رٗ وواٚٔٗ ّێىیبْ ثاڵٚٔٗ ٚ ثٗ  ٖٚ رٗ ثاڵٚوواٚٔٗ

ٚ ثۆ   ٚرٛٚٔٗ ٍزّىٗ وبْ كٖ ثییٗ هٖ ػٗ  هچبٖٚ ٍٗ  ٌٗ  هگێڕأٓ، وٗ ٖٚ
ی  ٖٚ ٘یٛای ئٗ  ه ىِبٔی وٛهكی. ثٗ ٍٗ  رٗ هِگێڕاٖٚ هی وٛهك ٖٚ فٛێٕٗ

ی وٛهكی  هی وٛهك ٚ وزێجقبٔٗ ِبْ ٍٛٚكی ثۆ فٛێٕٗ ٚڵٗ َ ٘ٗ ئٗ
 ثێذ. ٘ٗ
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یزاّستیزٍبٍُلوپێْبسٔچٔ
 

بٔی و ٚا ىاهاٖٚ ی ىأَزی ىِبْ، ئٗ ىاهاٖٚ  ٌٗ  ىِبٔی وٛهكیلا عگٗ  ٌٗ
 ٝهچ گٗ وبهكێٓ، ئٗ وبٔی ىِبْ..٘زل ثٗ ٚأی، ىأیبهییٗ ىِبٕٔبٍی، ىِبٔٗ

  اڵَ ٌٗ ، ثٗ یٗ عیبٚاىییبْ ٘ٗ  ٖٚ ڕٚٚی ڕٚٚفَبهٖ  ٌٗ  َ ىاهاٚأٗ ئٗ
ٚ چۆْ   چییٗ  ، وٗ ٖٚ وۆڵٕٗ ىِبْ كٖ  ِٛٚیبْ ٌٗ ه ٘ٗ هۆولا ٘ٗ ٔبٖٚ
 وبٔی چیٓ. ٚ ثٛاه ٚ ٌمٗ  یلاثٖٛٚ پٗ

ی  كٚٚ ّٚٗ  ٚ ٌٗ  ىأَزی ىِبْ فوێيٖ  ٖٚ ڕٚٚی ڕٚٚفَبهٖ  ٌٗ
، پبڵی )ی( ٌێىلهاْٚ ئبِواىی كأٗ  ٚ ثٗ  )ىاٍذ( ٚ )ىِبْ( پێىٙبرٖٛٚ

  ٚ ٌٗ  وی ٌێىلهاٖٚ یٗ ٚا ّٚٗ ، ئٗ ی )ىِبٕٔبٍی(یٗ هچی ىاهاٖٚ ٘ٗ
،  گی وبهی )ٔبً( ٚ پبّگوی )ی( پێىٙبرٖٛٚ ی )ىِبْ( ٚ ڕٖ ّٚٗ
ی  ی ٍبكٖ ّٚٗ  ، ٌٗ  ڕژاٖٚكای و یٗ ٚأی(ُ ّٚٗ ی )ىِبٔٗ ىاهاٖٚ

 . ٚأی( پێىٙبرٖٛٚ )ىِبْ( ٚ پبّگوی )ٖ
 

ىقەمبّیزٍبّەواّی
 

ــیِ  ىِــبٔەٚأی ثەٍــەه كٚٚ ٌمــی ٍــەهەوی كاثەُ كەووێــذ، ئەٚأ
، ٘ەهیەن ٌەَ كٚٚ وٝ وـبهٖثویزیٓ ٌە ىِبٔەٚأی ریـۆهی ٚ ىِـبٔەٚأی 

 ٌمەُ چۀلیٓ ٌمی رو كەگوێزەفۆ، ثەَ ّێٛەیەی فٛاهەٚە:
 

مەً:زٍبّەواّیتیۆرییە
ئەٚ ٌــمەی ىِــبٔە وە ثــبً ٌەالیۀە ریۆهییەوــبٔی ىِــبْ كەوــبد، ئەَ 

 ٌمەی ىِبٔیِ چۀلیٓ ٌمی رو ٌەفۆ كەگوێذ:
ـفۆّەتیل2
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ــۆهی، ئەَ ٌــمە ثەّــێىە ٌە ئبٍــزی  ــێىە ٌە ٌمەوــبٔی ىِــبٔەٚأی ری ٌم
ــــبً ٌە چــــۆٔیەری كهٍٚــــزجْٛٚ ٚ  ــــبْ ث ــــمەی ىِ كۀگَــــبىی، ئەَ ٌ

رٕی كۀگ كەوبد، ثە ٚارـبیەوی رـو فۆٔەریـه ٍـ  گٛاٍزٕەٚە ٚ ٚەهگو
 لۆٔبؽ ٌەفۆ كەگوێذ: 

لۆٔــب ی یەوەَ: ثــبً ٌە چــۆٔیەری كهٍٚــزجْٛٚ ٚ پێىٙــبرٕی كۀــگ 
 كەوبد.

لۆٔب ی كٚٚەَ: ثبً ٌە گٛاٍزٕەٚەی كۀگ ٌە ٘ەٚاكا كەوـبد، ٚارە 
ــب ەكا ثبٍــی ٌە پبڵەپەٍــزۆی ٘ەٚا كەوــبد، وە ٌە ٍــییەوبٔەٚە  ٌەَ لۆٔ

 پبّبْ ثە ٘ەٚاكا كەڕٚاد. كێزە كەهەٚە،
لۆٔب ی ٍـێیەَ: ثـبً ٌە چـۆٔیەری ٚەهگورٕـی ئەٚ كۀگـبٔە كەوـبد، 

 ٚارە ٌەَ لۆٔب ەكا ثە٘ۆی گٛێٛە كۀگەوبْ ٚەهكەگوێذ.
٘ەهٚە٘ب ئەَ ٌمەی ىِبْ ثبً ٌە ژِبهەی كۀگەوبٔی ىِبْ كەوبد، 

(كۀـــگە، وە 17ثـــۆ ّٔـــٛٚٔە ٌە ىِـــبٔی وٛهكیـــلا ژِـــبهەی كۀگەوـــبْ )
ــــيٚ ــــبْ ثەٍــــەه ث ــــگە ثيٚێٕەو ــــذ، كۀ ــــيٚێٓ كاثەُ كەووێ ێٓ ٚ ٔەث
 ( كۀگە.19( كۀگە ٚ كۀگە ٔەثيٚێٕەوبٔیِ ژِبهەیبْ )8ژِبهەیبْ )

 

ـفۆّۆىۆژی1
ٌمێىە ٌە ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی ریۆهی، ئەَ ٌمە ثەّێىە ٌە كۀگَـبىی، 
ئەَ ٌـــمە ثـــبً ٌە چـــۆٔیەری ڕیيثـــٛٚٔی كۀگەوـــبْ ٌە ئبٍـــزی ّٚـــەكا 

٘ۀـلێ عـبه  ،یەوزـوی كۀگەوـبْ ڵچـٛٚٔە پـب كەوبد، چـٛٔىە ٌە وـبری
گۆڕأىبهی ڕٚٚكەكاد، ئەَ گۆڕأىبهیبٔەُ ثە یبٍبوبٔی كۀگ یبْ ثە 
ــگ،  ــلاثٛٚٔی كۀ ــویزیٓ ٌە )پەی ــذ، وە ث ــۆژی ٔبٚكەثوێ یبٍــبوبٔی فۆٔۆٌ

.٘زل(. ئەَ ٌـمە ....رێچٛٚٔی كۀگ، عێگۆڕوێی كۀگ، گٛٔغبٔی كۀگ..
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ـــی ئەگەهچـــی ثەّـــێىە ٌە كۀگَـــبىی، ثەاڵَ  ـــی كۀگ ـــی پواوزیى الیۀ
 ٌەفۆٚە كەگوێذ.

ـوشەسبزی3
ٌمــــێىە ٌە ٌمەوـــــبٔی ىِـــــبٔەٚأی ریـــــۆهی، ىأَـــــزێىە ٌە ّٚـــــە ٚ  

ثەّەوبٔی ّٚە كەوـۆڵێزەٚە، ثەّـەوبٔی ّٚـە )ٔـبٚ، عێٕـبٚ، ئبٚەڵٕـبٚ، 
٘زل(، ٘ەهٚە٘ب ئەَ ٌمەی ىِبْ ثبً ٌە ِـۆهفیُ ٚ  ....وبه، ئبٚەڵىبه،..

ّی ٍەهثەفۆ، ِـۆهفیّی ثۀـل(، ٚارە عۆهەوبٔی ِۆهفیُ كەوبد )ِۆهفی
 ئەَ ٌمەی ىِبْ ٌە كیٛی ٔبٚەٚەی ّٚە كەوۆڵێزەٚە.

ـڕستەسبزی4
ٌمـــێىە ٌە ٌمەوـــبٔی ىِـــبٔەٚأی ریـــۆهی، ئەَ ٌـــمە ثـــبً ٌە ڕٍـــزە ٚ 
ــبرٕەٚە: ڕٍــزەی  ــبٔی ڕٍــزە ٌەڕٚٚی پێىٙ ــبٔی كەوــبد )عۆهەو عۆهەو

ٚٚی ٍبكە، ڕٍزەی ٌێىلهاٚ، ڕٍـزەی ئـبڵۆى(، )عۆهەوـبٔی ڕٍـزە ٌە ڕ
ٔــبٚەهۆوەٚە: ڕٍــزەی ٘ەٚاڵگەیبٔــلْ، ڕٍــزەی پوٍــیبهووكْ، ڕٍــزەی 
ٍەهٍٛڕِبْ، ڕٍزەی فەهِبٔلاْ(، ٘ەهٚە٘ـب ثبٍـی ئەهوەوـبٔی ّٚـە 
ٌۀێٛ ڕٍزەكا كەوبد )ثىەهكیبه، ثىەهٔبكیبه، ثىەهی ڕێيِبٔی، ثـىەهی 
ـــــبه ئبِـــــبژەپێىواٚ( ثە ٘ەِـــــٛٚ عۆهەوـــــبٔییەٚە،  ـــــۆعیىی، ثىەهٔبكی ٌ

بهی ٔبڕاٍــــزەفۆ، ٔیٙــــبك، گــــٛىاهە،...(، ثەهوــــبهی ڕاٍــــزەفۆ، ثەهوــــ
٘ەهٚە٘ب ئەَ ٌمە ثـبً ٌە فوێـي ٚ عۆهەوـبٔی كەوـبد: )فوێـيی ٔـبٚی، 
فوێــيی وــبهی، فوێــيی ئبٚەڵٕــبٚی، فوێــيی ئبٚەڵىــبهی، فوێــيی ثۀــل(، 

ــــمەی ىِــــبٔەٚأی ثە ّــــێٛەیەوی گْــــز ــــٛی ٚارە ئەَ ٌ ی ثــــبً ٌە كی
 .كەهەٚەی ّٚە كەوبد
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ـواتبسبزی5
ِبٔەٚأی ریۆهی، ئەَ ٌمە ثـبً ٌە ٚارـبی ّٚـە ٚ ٌمێىە ٌە ٌمەوبٔی ى

فوێـــي ٚ پبهٍـــزە ٚ ڕٍـــزە كەوــــبد، ٘ەهٚە٘ـــب ثـــبً ٌە پەیٛۀــــلییە 
ــی،...(،  ــبٚثێژی، ٌێ  ــب، ٘ ــب، فوەٚار ــب، كژٚار ــبد )٘بٚٚار ــبْ كەو ٚاربییەو
ــبی  ــبی ٘ۆّــەوی، ٚار ــب كەوــبد )ٚار ٘ەهٚە٘ــب ثــبً ٌە عۆهەوــبٔی ٚار

ٚارــب كەوــبد )گویّــبٔەی  الٚەوــی....(، ٘ەهٚە٘ــب ثــبً ٌە گویّبٔەوــبٔی
٘ۆّەوی، گویّـبٔەی ثەوبه٘ێٕـبْ، گویّـبٔەی ڕەّٚـزىبهی، گویّـبٔەی 

 ٍێگۆّەی ٚاربیی،...(.
ـپراگَبتیل6

ٌمێىە ٌە ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی ریۆهی، ئەَ ٌمەی ىِبْ ثبً ٌە ٘ۀلێ 
الیۀی ٚارب كەوبد وە ٔبچٕە ٔبٚ ٚاربٍبىییەٚە، یبفٛك ثبً ٌە ٘ۀـلێ 

بٔەٚأی كەوـبد، وە ٌۀێـٛ ئبٍـزەوبٔی رـوی ىِبٔـلا ثٛاه ٚ كیبهكەی ىِ
چبهەٍەه ٔبووێٓ، ٌەٚأە )٘ێي، ئبٚاى(، ئەگەهچی ٘ێـي ٌە ّٚەٍـبىیلا 
ئبِبژەی ثۆ كەووێذ، ٘ەهٚە٘ب ئـبٚاىیِ ٌە ڕٍزەٍـبىیلا ئبِـبژەی ثـۆ 
كەووێذ، ثەاڵَ ٔبرٛأوێذ ٌەَ كٚٚ ئبٍـزەكا چبهەٍـەه ثىـوێٓ، چـٛٔىە 

 ٚ ثبٍێه ٘ەیە.پێٛیَزیبْ ثە لَەوەه ٚ گٛێگو 
٘ەهٚە٘ـب ٌە پواگّبریىــلا ثــبً ٌە ٘ۀـلێ ثــبثەد كەوــبد، وە پێْــزو 
وێْەیەن ثٛٚ ٌە ٔێٛاْ ىِبْ ٚ ئەكەثلا ئەَ ثبثەربٔەُ ٌە ڕەٚأجێژیلا 

ـــل(، چـــٛٔىە ٌٗ ڵ ٍـــەه٘ەڵلأی  گـــٗ كەفٛێٕـــلهێذ )فـــٛاىە، كهوە،.. ٘ز
ۀە پواگّبریىـلا، پواگّبریىٕبٍــەوبْ رٛأیــبْ ثبثەرەوـبٔی ڕەٚأجێــژی ثــق

ٔەٚەن ئەكەة،  ٓ،ئەٚەی ئەَ ثبثەربٔە ثبثەری ىِبٔٔێٛ ىِبٔەٚە، ٌەثەه 
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ثەاڵَ ٌە ئەكەثــلا ثــۆ ِەثەٍــزی عٛأىــبهی ثەوــبهكە٘ێٕوێٓ. پواگّبریــه 
 وۆِەڵ  پێٕبٍەی عۆهاٚعۆهی ٘ەیە، ٌەٚأە:

پواگّبریــه ثــویزییە ٌە پەیٛۀــلی ٔێــٛاْ لَــەوەه ٚ گــٛێگو، یــبفٛك 
ئەٚ ثـبثەرەی وە  ڵْ كەوـۆڵێزەٚە، ٌەگەپواگّبریه ٌە ثەوبه٘ێٕەهی ىِـب

ٌە ٔێـــٛاْ لَـــەوەه ٚ گـــٛێگوكا كێـــزە ئـــبهاٚە. یـــبفٛك پواگّبریـــه ئەٚ 
 الیۀبٔەی ىِبْ كەگوێزەٚە، وە ٔبٚاىەیی ٚ ٔبپەٍٕلییبْ پێٛە كیبهە.

ـزٍبّەواّیٍێژوویی7
ـــبً ٌە  ـــبْ ث ـــمەی ىِ ـــۆهی، ئەَ ٌ ـــبٔەٚأی ری ـــبٔی ىِ ـــێىە ٌە ٌمەو ٌم

ــلاثٛٚٔی  ــۆڵیٕەٚە ٌە ىِــبْ ٍــەهەربوبٔی پەی ىِــبْ ٚ ٍــەهەربوبٔی ٌێى
كەوــبد. ثەٚ ٚارــبیەی ئەَ ٌــمەی ىِــبْ ثــبً ٌە گویّــبْ ٚ ریۆهەوــبٔی 

، گویّـــبٔەی ووكپەیـــلاثٛٚٔی ىِـــبْ كەوـــبد، ٌەٚأە: )گویّـــبٔەی فـــٛا
وۆِەاڵیەری، گویّبٔەی ڕێىىەٚرٓ ٚ گویّبٔۀی كۀگە ٍوّٚـزییەوبْ، 

.. ٘زــل(، ٘ەهٚە٘ــب ....گویّــبٔەی الٍــبییىوكٔەٚە، گویّــبٔەی ِوۆڤىــوك
ثـــبً ٌە ٍـــەهەربوبٔی ٌێىـــۆڵیٕەٚە ٌە ثـــبهەی ىِـــبْ كەووێـــذ، ٌەٚأە: 
)ىِــبٔەٚأی الی ٘یٕــلییەوبْ، ىِــبٔەٚأی الی یۆٔبٔییەوــبْ، ىِــبٔەٚأی 

. ٘زــــل(، ٘ەهٚە٘ــــب ئەَ ٌــــمەی ىِــــبْ ثــــبً ٌە ...الی ڕۆِبٔییەوــــبْ،.
ـــبد،  ـــبٔەٚأییەٚە كەو ـــياْ ىِ ـــبٔیِ ٌەڕٚٚی فێ كاثەّـــجٛٚٔی ىِبٔەو
ٌەٚأە )فێيأە ىِبٔی ٘یٕلۆ ئەٚهٚپی، فێـيأە ىِـبٔی ٍـبِی ـ ؽـبِی، 

 فێيأە ىِبٔی وەڵزی، فێيأە ىِبٔی چیٕی ریجزی.. ٘زل(.
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زٍبّەواّیمبرەمی)پرامتینی(ً:ٓدوو
 

ٌمــێىە ٌە ٌمەوــبٔی ىِــبٔەٚأی، ئەَ ٌــمە ثەهأــجەه ىِــبٔەٚأی ریــۆهی 
ی ىِــبْ كەوــبد كەٚەٍــزێذ، ئەَ ٌــمە ثــبً ٌە ٘ۀــلێ ثــٛاه ٚ الیۀــ

ــوكەییەٚە، ٌەٚأە: )فەه٘ۀگَــبىی، ىِــبٔەٚأی ثەهاٚهكی،  ٌەڕٚٚی و
ىِــبٔەٚأی ثەهاِــجەهی، ىِــبٔەٚأی كەهٚٚٔــی، ىِــبٔەٚأی ِبرّــبریىی، 
ىِـــبٔەٚأی ئبِـــبهی، ىِـــبٔەٚأی ئـــبِێوی، ىِـــبٔەٚأی وــــۆِەاڵیەری، 

 فێوثٛٚٔی ىِبْ، ٔەفۆّییەوبٔی گٛرٓ..... ٘زل(.
ـــٗ ـــلیٓ ٍـــٗ وبْ چٗ ییٗىِبٕٔبٍـــ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕ ـــٗ فواٚٔٗ  یٗ كٖ ٔ ـــب ی   ر لۆٔ

ن  وی ٖٚ ٚأی وــــبهٖ اڵَ ىِبٔــــٗ ، ثــــٗ ٖٚ ع  ووكٔــــٗ پواوزیىــــی ٚ عێجــــٗ
ی ٍــەه٘ەڵلأی كەگەڕێــزەٚە ثــۆ ٍــبڵی  فۆ، ٍــەهەرب هثٗ ىأَــزێىی ٍــٗ

( ٌە ٚالیەرە یەوگورٛٚەوـــــبٔی ئەِویىـــــب، چـــــٛٔىە ٌەَ ٍـــــبڵەكا 2916)
ی، وە یەوێـه ٌە ٘ۆوبهەوـبٔی وۆِەڵ  ىِـبٔەٚاْ گەیْـزٕە ئەٚ ثـبٚەڕە

پەیلاثٛٚٔی عۀگی عیٙبٔی پەیٛەٍذ ثـٛٚ ثە ىِـبْ، چـٛٔىە ئەٚەیـبْ 
ئیزـو  ،فَزەڕٚٚ وە ثە٘ۆی ٌە یەوزو ٔەگەیْزٕەٚە ثٛٚ عۀگ ڕٚٚیـلا

كٚای ئەَ ٍبڵە گؤگییەوی ىۆه ثە ٌمەوـبٔی ىِـبٔەٚأی پواوزیىـی كها، 
ــــبٔەٚأی پڕاو ــــۆی ٍــــەه٘ەڵلأی ىِ ــــٛٚە ٘ ــــیِ وە ث ــــی یەوەَ ٌم زیى

)فێوثٛٚٔی ىِبْ( ثٛٚ، ثە ربیجەری فێوثٛٚٔی ىِبٔی كٚٚەَ، ٘ەه ثـۆیە 
ــبْ كەٍــزیبْ وــوك ثە وــوكٔەٚەی ثەّــەوبٔی ىِــبْ ٚ  ىأىۆوــبٔی عیٙ

 ٘بٔی فەڵىیبٔلا ثۆ فێوثٛٚٔی ىِبٔی كٚٚەَ.
ــٗ ٘ٗ ــٗ ی ىِــبْ ٘ــٗ َ ٌمــٗ ِلیَــبْ ئ ــٗ 2916ٍــبڵی   ه ٌ ی  یّبٔگــٗ پٗ  ٌ

ــيی ٍــٗ ــی ىِــبٔی ئیٕگٍی ــٗ فێوووكٔ ــٗ  ه ث ــٗ  ىأىــۆی ِیْــیگبْ ٌ ِویىب  ئ
ثــٛاهی   ٌــٗ  یــٗ یّبٔگٗ ٚ پٗ ثیٕــی، ئــٗ  فــۆٖٚ  ی ثــٗ ّــٗ وبه٘ێٕوا ٚ گٗ ثــٗ
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ــٗ ــٛٚ، ئ ــلا پَــ ۆڕ ث ــبٔی ئیٕگٍیيی ــی ىِ ــٗ ٖٚ فێوووكٔ هّــزی  هپٗ ٍٗ  ُ ث
ٚ  ٔبٚثبٔگ )چبهٌي فوایـي( ٚ )ڕۆثێـذ الكۆ(، كٚارـو ئـٗ هكٚٚ ىأبی ثٗ ٘ٗ
ٚأی  ٔبٚی فێوثٛٚٔی ىِبْ ـ ىِبٔٗ  گی ثٗٔبٚثبٔ گۆڤبهێىی ثٗ  یٗ یّبٔگٗ پٗ

  ٌـٗ  وێىـٗ یٗ  ( وـٗ ٔجوٖ كٖ ىأىـۆی )ئـٗ  ، كٚارویِ ٌـٗ ٖٚ وی ثاڵٚووكٖ وبهٖ
ی ىأَـــزیی  ، لٛربثقبٔـــٗ یـــٗ وٗ وبْ ٚ پَـــ ۆڕی ثٛاهٖ ٔبٚثبٔگـــٗ ىأىـــۆ ثٗ

 .  ىها وی كاِٗ ىِبٔی وبهٖ
ىِبٕٔبٍـیلا،  ثـٛاهی  ٌـٗ  ٔٛێیـٗ  َ ىأَزٗ ه پێٛیَزی ىأىۆوبْ ثٗ ثٗ ٌٗ
ٍــبڵی   ، ٌــٗ ٖٚ ىأىۆوــبْ ثاڵٚثــٖٛٚ  ىۆهێــه ٌــٗ  ِــلا ٌــٗ وی وٗ یــٗ ِبٖٚ  ٌــٗ

  ىیـبرو ٌـٗ  ىها، وـٗ ری كاِـٗ ٚڵـٗ وی ٔێٛكٖ ٚأی وـبهٖ وێزی ىِبٔـٗ یٗ 2961
گوێذ،  كٖ فۆٖٚ وی ٌٗ ٚأی وبهٖ ی ٔیْزّبٔی ىِبٔٗ ڵٗ ثیَذ ٚ پێٕظ وۆِٗ

أَــــێىی ىأَــــزیی ه ٍــــ  ٍــــبڵ عبهێــــه وۆٔفو ٘ــــٗ  وێزییــــٗ ٚ یٗ ئــــٗ
 كاد. ٍبىكٖ

 

میواّیمبرٍٓلوپێْبسیْیزٍبّٔچٔ
ــــٗ ــــبهٖ  َ ىأَــــزٗ ئ ــــٗ ٌٗ  ىأَــــزێىی ٘بهیى ــــوی  ڵ ىأَــــزٗ گ وبٔی ر

ــــٗ ــــٗ )كٖ ٚأٗ ری، ٌٗ ِوۆڤبی ٔبٍــــی،  هكٖ هٖٚ ٚأی، پٗ هٕٚٚٔبٍــــی، وۆىِبٔ
ــٗ ه٘ٗ فٗ ــٗ  ٔگٕبٍــی.....٘زل(. ٚار ــوكی پٗ  َ ىأَــزٗ ئ ــٖٗ یٛ پ ــٗ ٌٗ  ٔلیی ڵ  گ
 وبٔی رو. َٔزٗىا
ی  ڵ  پێٕبٍـٗ ٚا وۆِـٗ ، ئـٗ ٖٚ وییـٗ ٚأی وبهٖ ی پێٕبٍـیٕی ىِبٔـٗ ثبهٖٗ ٌ

 : ٚأٗ ڕٚٚ، ٌٗ رٗ فواٚٔٗ  ٖٚ َ ىأَزٗ ی ئٗ ثبهٖ عیب عیب ٌٗ
  یـٗ ٖٚ ٔغبِی ڕێجبىی ٌێىۆڵیٕٗ وی ئٗ ٚأی وبهٖ ڵێذ: ىِبٔٗ وویَزبي كٖ

 ٘ێٕێذ. عێلٖ ٚأی ثٗ یلأی ٔبىِبٔٗ ِٗ  ٌٗ  هییٗ ىِبٔی ٚ ّێٛاىێىی ٘ٛٔٗ
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،  وبه٘ێٕبٔێىی ئبّىوای ىِبٔٗ وی ثٗ ٚأی وبهٖ ڵێذ : ىِبٔٗ وۆهكێو كٖ
 . ری ىِبٔٗ ڕٖ رێیلا ىِبْ رٛفّێىی ثٕٗ  وٗ

  ثــٗ  رــٗ ربیجٗ  ٚأی گْــزی، وــٗ ىِبٔــٗ  ٌــٗ  وی ٌمێىــٗ ٚأی وــبهٖ ىِبٔــٗ
ی ىِـــــبٔی ٚ  ڵـــــٗ ی ٘ٗ ٖٚ ووكْ ٚ ڕاٍـــــزىوكٔٗ ٚ ّـــــوۆڤٗ  ٖٚ ٌێىۆڵیٕـــــٗ

ه چـبٚگورٕی  ثـٗ ٌٗ  ُ ثٗ ِٗ ، ئٗ َ یب ىِبٔی ثێگبٔٗ ٛٚٔی ىِبٔی كٖٚٚفێوث
 یی ....٘زل. هكٖ هٖٚ هٚٚٔی ٚ پٗ ری ٚ كٖ اڵیٗ وبٔی وۆِٗ ٔٗ الیٗ

  
میواّیمبرٓسروشتوثواریزٍبّٔ

ٚاٚ  وی ىأَـزێىی رـٗ ٚأی وـبهٖ ىِبٔـٗ  ثیـٕٓ وـٗ ٔلێه ىأب ٚای كٖ ٘ٗ
وی  ٔلییٗ یٖٛ ٚ ٘یچ پٗ  ٖٚ ووێزٗ رو عیب كٖ وبٔی ىأَزٗ  ٚ ٌٗ ٗ ٠فۆ هثٗ ٍٗ
  َ ىأَـزٗ ئٗ  چٓ وٗ ٔلێىی رو ٚای ثۆ كٖ ، ٘ٗ ٔییٗ  ٖٚ وبٔی روٖ ىأَزٗ  ثٗ
ٚأی ریـــــۆهی ٚ ٌێـــــی  ڵ ىِبٔـــــٗ گــــٗ ٌٗ  یـــــٗ ٚی ٘ٗ وی پزـــــٗ ٔلییــــٗ یٖٛ پٗ

ٔـلی  یٖٛ پٗ  َ ىأَـزٗ ئـٗ  ثیـٕٓ، وـٗ ٔلێىی رـویِ ٚای كٖ ، ٘ٗ ٖٚ عیبٔبثێزٗ
 ْ. ٚاْ ٔبرٛأٓ وبه ثىٗ ث  ئٗ ٚ ثٗ  یٗ وبٔی رو ٘ٗ أَزٗڵ ى گٗ ٌٗ

ی  ثبهٖ ٚأبْ ثۆچـــٛٚٔی عیبٚاىییـــبْ ٌـــٗ ِبْ وبریْـــلا ىِبٔـــٗ ٘ـــٗ  ٌـــٗ
ـــٛاهی ىأَـــزٗ ـــب ٚ ث ـــٗ وٗ ٍوّٚـــذ ٚ ِبٔ ـــٛاهی وـــبهی   ، چ ٌ ڕٚٚی ث

  ه ثــٗ هأجــٗ ی ثٗ یــٗ ٚ ٔــبٚ ٚ ىاهاٖٚ ڕٚٚی ئــٗ  وی، چ ٌــٗ ٚأی وــبهٖ ىِبٔــٗ
 . ه٘ێٕواٖٚوب ثٗ   وٗ ىأَزٗ
 : یٗ وی ٘ٗ ٚأی وبهٖ كٚٚ رێڕٚأیٓ ثۆ ٍوّٚزی وبهی ىِبٔٗ  ٚارٗ وٗ
ــٗ ی ئــٗ گــٛێوٖ ثــٗ  ســل:ٍیبُ/تێڕواّیْــیتٔمــٔیٔ ــٗ  َ رێڕٚأیٕ ٚأی  ىِبٔ
ٔبگوێـذ،   فۆٖٚ ٌێه ثـٛاه ثـٗ ٚ گـٗ  ٍىٗ وی ٍٕٛٚهی وبهووكٔی رٗ وبهٖ
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ٚأیِ  ، ئٗ ٖٚ گوێزٗ كٖٔلێ ثٛاهی كیبهیىواٚ  ٔیب ٘ٗ رٗ  َ ىأَزٗ ڵىٛ ئٗ ثٗ
 هٚٚٔی ٚ فێوثْٛٚ. ری ٚ كٖ اڵیٗ : وۆِٗ ثویزیٓ ٌٗ

ــراواُ:دووٓ ــیف ــبُ/تێڕواّیْ ــٗ  ٍی ــٗ گــٛێوٖ ث ــٗ ی ئ ــٗ  َ رێڕٚأیٕ ٚأی  ىِبٔ
گوێـذ،  كٖ  فۆٖٚ ٌێه ثٛاه ثـٗ ٚ گٗ   وی ٍٕٛٚهی وبهووكٔی فواٚأٗ وبهٖ
ــٗ یٖٛ ٚ پٗ ــٗ ٔلیی ــٗ ٚی ٌٗ وی پز ــوٖ ڵ ىأَــزٗ گ ــٗ ٘ٗ  ٖٚ وبٔی ر ــٗ  ی ٚأیِ  ، ئ

ــــٗ ــــویزیٓ ٌ ــــٗ ٔگ ٚ ٖٚ ه٘ــــٗ  : فٗ ث ــــڕاْ ٚ وۆِ یٛر ــــلأبْ ٚ  هگێ ه ٚ پالٔ
 ثبیۆٌۆعی ٚ .......٘زل.

وی  ٚأی وـــبهٖ ی ىِبٔـــٗ ثبهٖ ی ٌـــٗ ٚ وۆٔفوأَـــبٔٗ ی ئـــٗ ىۆهثـــٗ  ٌـــٗ
 : ٍذ ٔیْبٔىوكٖٚٚ یبْ كٖ َ ثٛاهأٗ ٔغبِلهاْٚ، ئٗ ئٗ

 َ وٗ ـ فێوثْٛٚ ٚ فێوووكٔی ىِبٔی ی2ٗ
 گْزی ثٗ  َ ٚ ىِبٔی ثێگبٔٗ وثٛٚٔی ىِبٔی كٖٚٚـ فێ1
 ىِبٔی ـ فو1ٖ
 ـ پالٔی ىِبٔی1
 ٚأی ـ وۆىِب3ٗٔ
 هٚٚٔی ٚأی كٖ ـ ىِب6ٗٔ
 وبٔی ئبفبٚرٓ فۆّییٗ هووكٔی ٔٗ ٍٗ ـ چبه7ٖ
 هگێواْ ـ 8ٖٚ
 ٔگٕبٍی  ه٘ٗ ـ ف9ٗ
 هاٚهكی ٚأی ثٗ ـ ىِب23ٗٔ
 هیی هأجٗ ٚأی ثٗ ـ ىِب22ٗٔ
 هی ٛرٗٚأی وۆِ ی ـ ىِب21ٗٔ
 وبٔی ٍٔٛٚٓ ِٗ ـ ٍیَز21ٗ
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 ٘ب ثٛاهی رو.... یٗ ـ ك21ٖ
 

فۆ،  هثٗ ىأَـزێىی ٍـٗ  رٗ ئێَزب ثٛٚٔٗ  ٚ ثٛاهأٗ ٔلێه ٌٗ ٘ٗ  ئبّىوایٗ
ُ ثـــۆ  ٔبٔـــٗ ٚ الیٗ هٚٚٔـــی، ئـــٗ ٚأی كٖ ٚأی، ىِبٔـــٗ ری وۆىِبٔـــٗ ربیجـــٗ ثٗ

یـبْ  ىۆهثـٗ  ، چٛٔىـٗ َ ىأَـزٗ وبٔی ئـٗ گْزییٗ  ْ ثۆ ّێٖٛ فۆیبْ ئبِبژٖ
، ثــۆ  هٖ ٍــٗ چبهٖ  پێٛیَــزی ثــٗ  ْ وــٗ وــٗ ثــٛٚٔی گوفزێــه كٖ  ثــٗ  ئبِــبژٖ
وبٔی  فۆّـییٗ ، ٔٗ هٖ ٍـٗ چبهٖ  ٚ پێٛیَزی ثـٗ  ىِبٔی گوفزٗ  : فوٖ ّٔٛٚٔٗ

 ......  هٖ ٍٗ چبهٖ  ٚ پێٛیَزی ثٗ  ئبفبٚرٓ گوفزٗ
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(2)چەّذالیەّێنیزٍبّەواّییدەرووّی
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 پێشەمی


بوّیشبُوثواریىێنۆڵیْەوەمەـ2ّ
ٔبٚٔیْبٔی ٌێىۆڵیٕەٚەوە )چۀل الیۀێىی ىِبٔەٚأیی   

كەهٚٚٔی(یە، رەهفبٔىواٚە ثۆ ثبٍىوكٔی چەِه ٚ الیۀە گؤگەوبٔی 
ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی، وە ثە یەوێه ٌە گؤگزویٓ ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأیی 

ٚەهگورٓ وبهەوی كاكۀوێذ، ثبیەؿ ثە رٛێژیٕەٚەی ىِبْ ٚ چۆٔیەریی 
ٚ ثەوبه٘ێٕبْ ٚ رێگەیْزٕی ىِبْ كەكاد. ٍەهەڕای ئەِەُ ئەٚ 
ىأَزە یەوێىە ٌە ثبثەرە ىۆه گؤگەوبٔی ىِبٔەٚأی، ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەیە 
ئبِبژە ثە چۀلیٓ ثبثەری گؤگی ىِبٔەٚأی كەهٚٚٔی كەوبد، ٌەٚأە: 
ىِبْ ٚ ثیو، ىِبْ ٚەهگیواٚە یبْ كأواٚ، ٚەهگورٕی ىِبْ، فێوثٛٚٔی 

  .ِبْ ٚ ٔەفۆّییەوبٔی گٛرٓى
ـٕۆیٕەڵجژاردّیثبثەتەمە1
ٌە وۆربیی ٍەكەی ٔۆىكە٘ەَ ٚ ٍەهەربی ٍەكەی ثیَزەَ  

ٔی وبهەوی كهاٚە، ثەعۆهێ ٚەن ٌمێىی گؤگییەوی ىۆه ثە ىِب
ٍەهەوی ٌە ىِبٔەٚأی ٌێی وۆڵلهاٚە، ٌە ٘ەِبْ وبریْلا ٌمەوبٔی 

بْ رٛێژیٕەٚەیەوی ىِبٔەٚأیی وبهەوی ٌە ىِبٔە عیبعیبوبٔی عیٙ
ىۆهی ٌەٍەه وواٚە، ثەاڵَ ثەكافەٚە الی ئێّەی وٛهك وەِزو ئبٚڕی 
ٌێلهاٚەرەٚە، ثەربیجەری ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی، وە چۀل 
ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی وٛهد ٚ ٔبگْزگیو ٚ ٌەٍەه وواٚە، ثۆیە ئێّە ئەَ 
٘ەٌەِبْ لۆٍزەٚە ثە رەهفبٔىوكٔی وبرّبْ ثۆ ٌێىۆڵیٕەٚە ٌەٍەه ئەَ 
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ٔگەی ىِبٔەٚأیی وبهەوی، ثۆ ئەٚەی ثجێزە ٍەهچبٚەیەوی ٌمە گو
 یبهیلەكەه ثۆ وزێجقبٔەی وٛهكی.

ـڕێجبزیىێنۆڵیْەوەمە3
، وە ثە٘ـۆیەٚە ڕێجبىی ٌێىۆڵیٕەٚەوە، ڕێجبىێىی ٚەٍفیی ّـیىبهییە 

ثبٍی چەِه ٚ پێٕبٍیٓ ٚ ئۀغبَ ٚ ثبثەرەوبٔی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔـی 
ٍـــــەهچبٚەی ڕەٍـــــەْ ٚ  كەوـــــبد، ثە ٚەهگـــــورٓ ٚ پْزجەٍـــــزٓ ثە

 ّوۆڤەووكٔی ئەٚ كەلبٔەی پەیٛەٍزٓ ثەَ ثبثەرەٚە.
ـگیروگرفتیىێنۆڵیْەوەمە4

گەٚهەرویٓ گیوٚگوفذ وە ٌەوبری ئۀغبِلأی ٌێىۆڵیٕەٚەوەكا 
رّّٛٚبْ ٘برجێذ، ٚەهگێڕأی ئەٚ ٘ەِٛٚ كەلە ئیٕگٍیيیی ٚ ػەهەثییە 

ىِبٔی ثْٛٚ وە پەیٛەٍزجْٛٚ ثە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ثۆ ٍەه 
وٛهكی، چٛٔىە ثەڕاٍزی وزێجقبٔەی وٛهكی ٌەَ ثبهەی ىِبٔلا 
٘ەژاهە، ثەعۆهێ كەیبْ ٍەهچبٚە ٘ەْ، وە رێیلا ثبٍی ىِبٔەٚأیی 
وبهەوی ثەگْزی ٚ ىِبٔەٚأی كەهٚٚٔیی ثەربیجەری كەوەْ، وەچی 
ثەكافەٚە ٔەفواٚەرە ٍەه ىِبٔی وٛهكی، وە ئەِەُ ٘ەژاهی 

َٔزیی ٚ ىأیبهییەوبٔی وٛهكی وزێجقبٔەی وٛهكی ٚ ٔبٚۀلە ىا
 كەگەیۀێذ. 

ـّبوەرۆمیىێنۆڵیْەوەمە5
 ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٌە پێْەوییەن ٚ كٚٚ ثەُ پێىٙبرٛٚە:ـ

وە ٍ  رەٚەهە ٌەفۆ كەگوێذ، رێیلا ثبٍی ٌە ثەّی یەوەِلا، 
ِێژٚٚی ٍەه٘ەڵلاْ ٚ چەِه ٚ پێٕبٍەی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی 

 وواٚە.
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ٌەفۆ كەگوێذ، رێیلا ثبً ٌە وە چۀلیٓ رەٚەهە  ثەّی كٚٚەَ،
ثبثەرەوبٔی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی كەوبد، رێیلا ىِبْ ٚ ثیو، ىِبْ 
ٚەهگیواٚە یبْ كأواٚ، ٚەهگورٕی ىِبْ ٚ فێوثٛٚٔی ىِبْ ٚ 

 ٔەفۆّییەوبٔی گٛرٓ ....٘زل وواٚە. 
ٌە وۆربییلا ئۀغبَ ٚ ٌیَزی ٍەهچبٚەوبْ ٚ پٛفزەی ٌێىۆڵیٕەٚەوە 

 ٚ ئیٕگٍیيی فواٚٔەرەڕٚٚ. ثە ٘ەهكٚٚ ىِبٔی ػەهەثی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

 ثەشییەمەً:ٍێژوووپێْبسیِوئبٍبّجەمبّیزٍبّەواّییدەرووّی


:ٍێژوویسەرٕەڵذاّیزٍبّەواّییدەرووّی2ـ2
ثەّێٛەیەوی گْزی ىاهاٚەی ىِبٔەٚأی ثۆ كٚٚ ثەّی ٍەهەوی 
كاثەُ كەثێذ، ئەٚأیِ ىِبٔەٚأیی ریۆهی ٚ ىِبٔەٚأیی 

( ثە یەوێه ٌە psycholinguisticsىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی)(2)وبهەویٓ،
گؤگزویٓ ٌمەوبٔی ىأَزی ىِبٔەٚأیی وبهەوی كاكۀوێذ، وە ثبیەؿ ثە 
رٛێژیٕەٚەی ىِبْ ٚ چۆٔیەری ٚەهگورٓ ٚ ثەوبه٘ێٕبْ ٚ رێگەیْزٕی 
ىِبْ كەكاد. ٍەهەڕای ئەِەُ ئەٚ ىأَزە یەوێىە ٌە ثبثەرە ىۆه 

 گؤگەوبٔی ىِبٔەٚأی. 
ىأَزە، پەیٛۀـلییەوە ٌە ٔێـٛاْ ىِـبْ ٚ كەهٕٚٚٔبٍـی، یـبفٛك  ئەَ

 (1)٘ەڵَٛوەٚری ىِـبٔەٚأیی پەیٛەٍـذ ثە ٘ەڵَـٛوەٚری ٔبىِـبٔەٚأی.
ـــبٔی ٍـــەكەی  ـــلاٚە ٚ ٌە پۀغبو ـــبْ ٍـــەهی ٘ەڵ ئەَ ىأَـــزە ٌە چٍەو

ثبیەفـــــلاْ ثەٚ ىأَـــــزە  (1)ڕاثـــــٛهكٚٚ ٌە ئەِەهیىـــــب عێگیـــــو ثـــــٛٚ.
ۀغبوبٔی ٍەكەی ڕاثٛهكٚٚ كەٍزی ثەّێٛەیەوی ىۆه ٌە ئەِویىب ٌە پ

ثە ٍـــبڵی ٌەكایىجـــٛٚٔی ئەَ ىأَـــزە  2931پێىـــوك، ثە رـــبیجەری ٍـــبڵی 
ٌەلەڵەَ كەكهێذ، وبرێه ٌە ّبهی )ثٍِٕٛگزْٛ( ٌە ٚیالیەری )ئۀـلیبٔب( 

                                                 

)رَِْٛىی ٚ ػٍُ إٌفٌ(، ٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ2991ٓ عویٓ)عٛهی سـ عٛك2
 .111، ٓ خاٌؼبِ خاٌّٖوی خٌٙیئ، اٟفی اٌزٛٔطٚ اٌزؼٍیك: ك.ِٖ خاٌزوعّ

: ك.ٍؼیل ؽَٓ خ، روع2973ّ نِٕ خٛه ػٍُ اٌٍغط(، ر1337ـ عو٘بهك ٍ٘جِ)1
 .133، ٓحاالٌٚی، ِىزجە ى٘واء اٌْوق، اٌمب٘و خجؼط، اٌٞثؾیو

3-Gauger،H.M.(1973)، Psycholinguistik. In: Lexikon der 
Germanistischen Linguistik.Hrsg. p299. 
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كەٍزەیەن ٌە ىأبیبٔی كەهٕٚٚٔبٍـی ٚ ئەرٕۆٌۆعییەوـبْ ٚ ىِبٔەٚأـبْ 
بٔی ىِــــبٔەٚأیی وۆثــــٛٚٔەٚە ٚ ٍــــٕٛه ٚ چٛاهچێــــٛەی ٌێىۆڵیٕەٚەوــــ

كەهٚٔییــــبْ كاڕّــــذ، ثەَ ّــــێٛەیە كەثیٕــــیٓ ىاهاٚەی ىِــــبٔەٚأیی 
كەهٚٚٔــی ٚەوــٛ ىاهاٚەیەن ثەٚ ٌێىــۆڵیٕەٚە عیــبٚاىأە كەٚروێــذ وە 
ــیەٚە ئۀغــبَ كەكاد،  ــگەی كەهٚٚٔی ــبْ ٌە ڕٚأ ــۆڵیٕەٚە ٌەٍــەه ىِ ٌێى
ٌێىۆڵیٕەٚەوــبٔیِ ئبِبٔغیــبْ ئەٚەیە ثــگۀە ثەڵــگە ٚ ڕاٍــزی ٌە ڕێــگەی 

وكْ ٚ رــــبلیىوكٔەٚەٚە، وە چــــۆْ ِــــوۆۆ ىِــــبٔەوەی فــــۆی رێىەڵىــــ
فێوكەثێذ یبْ ٚەهكەگوێذ، یبْ چـۆْ ئەَ ىِـبٔە ٌەگەڵ وبهاِەییەوـبْ 
فــۆی ثەوبهیــبْ كە٘ێٕــ  ٚ چــۆْ ٘ەٍــذ ثە گــٛرٓ كەوــب ٚ كهٍٚــزی 
كەوــبد، یــبْ چ پەیٛۀــلییەن ٌە ٔێــٛاْ ىیوەوــی ٚ ِێّەهیــلا ٘ەیە، وە 

ــلییەن ٌە ٔێــٛاْ  ثەّــلاهی وــوكەی گــٛرٓ كەوەْ، ٘ەهٚە٘ــب چ پەیٛۀ
ـــــــوكٔەٚەكا ٘ەیە. ـــــــوكەی ثیوو ـــــــبْ ٚ و ئەگەهچـــــــی ٌە ڕٚٚی  (2)ىِ

ــبٔی )فــوأٌ گــبڵزۆْ( یەوەَ وەً  ئەىِــٛٚٔییەٚە كەهٕٚٚٔبٍــی ثەهیز
 (1)ثٛٚە، وە ربلیىوكٔەٚەوبٔی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ئۀغبِلاٚە.

٘ەهٚە٘ب ٍەه٘ەڵلأی وبرێه ثٛٚ وە چۆَِىی ثیوٚڕا 
بهەی ٍوّٚزی ىِبْ ٚ وبهی ىِبْ ٚ ڕەفٕەییەوبٔی فۆی ٌەث

ّێٛاىەوبٔی ٚەهگورٕی ىِبْ ٌەگەڵ ثبثەری ِیزۆكی رٛێژیٕەٚەی 
ىِبْ ٚ ّوۆڤەووكٔی ٌە وزێجە ثۀبٚثبٔگەوەی "ڕۆٔبٔە 

                                                 

(، ىِبٔەٚأی، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی 1322ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)2
 .28ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، ي

(، وبهیگەهی ثبهی كەهٚٚٔی ٌەٍەه ىِبٔی 1322ـ ئەڤیٓ ٍبِی ػبهف)1
 .17أىۆی ٍەالؽەككیٓ، يلَەووكْ، ٔبِەی ِبٍزەه، وۆٌیژی ىِبْ، ى
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٘ەهٚە٘ب چۆَِىی ٌە وبری ٘ێوّە  (2)ٍیٕزبوَییەوبْ" ثاڵٚووكەٚە.
رٛٔلەوبٔی ثۆ ٍەه ثٛٔیبكگەهیی ٚ ثٛٔیبكگەهەوبْ ٚ ڕەفزبهیی ٚ 

زبهفٛاىەوبٔلا، ثەربیجەری كەهٕٚٔبٍی ڕەفزبهی ٍىٕەه، ڕەف
ثۆچٛٚٔەوبٔی فۆی ثاڵٚووكەٚە، چٛٔىە ئەٚاْ ثبیەؿ ثە ڕٚٚوەّی 
ىِبْ كەكەْ ٚ ثبیەؿ ثە ٔبٚەهۆوی ٔبكەْ، ثەّێٛەیەوی ِیىبٔیيِیِ 
ّوۆڤەی ٚەهگورٕی ىِبْ كەوەْ، ثبیەفیِ ثە الیۀی ئەفوألْ 

ىِبٔەٚأیی  (1)بٔی ىِبٔلا.ٔبكەْ ٌە ّێٛاىی ٚەهگورٓ ٚ ثەوبه٘ێٕ
كەهٚٚٔی ربٚرٛێی چۀلیٓ ثبثەری گؤگ كەوبد، ٌەٚأە: ثیو، 
٘بهِۆٔزیىی ىِبْ ٚ ىاهاٚەوبٔی، ٚەهگورٕی ىِبْ)ریۆه ٚ 
ثٛٔیبكەوبٔی( ٚ ىِبٔی ئبژەاڵْ، ىِبٔی ٘ێّب، ٔەفۆّییەوبْ 

 لَەووكْ، ٌەگەڵ چۀلیٓ ثبثەری كیىە.
یەوی پزەٚی ٘ەیە ثە ٘ەهٚە٘ب ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی پەیٛۀلی

ىأَزی كەِبهییەٚە ٚ ئەٚ ئۀغبَ ٚ ربلیىوكٔەٚأەی، وە ىِبٔەٚأیی 
كەِبهیی ٌە ڕٚٚی ثبیٍۆژییەٚەپێیلەگبد، ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیلا 
ثەوبهكە٘ێٕوێزەٚە، ثەاڵَ كەووێ ٌە یەوزو عیبثىوێٕەٚە، ثەٚەی 

ٚە ٚ ثە ىِبٔەٚأی ٌە پێىٙبرە ٚ ِەهط ٚ لەیلە ىِبٔییەوبْ كەوۆڵێزە
ڕاكەیەن ٘ۀلێه عبه ٚە٘ب كەهكەوەٚێذ، وە رۀٙب هٔگی ثە الیۀی 
یبٍب ٚ فۆهِی ىِبْ كەكاد، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌێىۆڵیٕەٚە ىِبٔییەوبْ فۆیبْ 

                                                 
 :Chomsky,N.( 1957), Syntactic Structures, The Hague ـ1
Mouton،p 44. 
 Chomsky,N.(1959)،Review of B. F.Skinners Verbal ـ2
Behavior, Language،p 35.  
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ثە وۆك ٚ پێىٙبرەی پەیبِەوبٔەٚە فەهیه كەوەْ، ٌەالیەوی روەٚە 
كەهٕٚٚٔبٍی عەفذ ٌەٍەه الیۀی عێجەعێىوكْ ٚ رٛأب كەوبرەٚە، 

ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیلا وبه ٌەٍەه ثٕەِبوبٔی ٘ەهكٚٚ  ثەاڵَ ٌە
ىأَزەوە كەووێزەٚە ثۆ ىیبرو ٔيیىجٛٚٔەٚە ٌە ڕاٍزی ٚ ڕاٍزەلیٕەی 

 (2)الیۀە ّبهاٚەوبٔی پێىٙبرەی ئبٚەىیی ِوۆۆ.
٘ۀلێ وەً پێیبْ ٚایە، ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ثە یەوێه ٌە 

ەی ثیَزەَ ىأَزە ٔٛێیەوبْ كاكۀوێذ، وە رب ٔیٛەی كٚٚەِی ٍەك
ڕٚفَبه ٚ ٍەهثەفۆیی رەٚاٚی فۆی ثەكەٍذ ٔە٘ێٕبٚە، ئەِەُ ٌە 
ئۀغبِی كەهوەٚرٕی ئبڕاٍزەی ِەػویفی ىگّبوی ثٛٚ ٌە ىأَزی 
ىِبٔلا، ثەه٘ەِی ثەیەوگەیْزٕی ڕاٍزەلیٕەی ٘ەهكٚٚ ىأَزی ىِبْ 
ٚ كەهٕٚٚٔبٍی ثٛٚ، ٍەهەڕای ئەِەُ ثەه٘ەِی ئەٚەثٛٚ وە 

كەهٚٚٔی گورەٚە ٌە رێڕٚأیٕی ثۆ  ئبڕاٍزەی ٘ۆّەوی ىأیبهیی
ّێٛاىەوبٔی ٚەهگورٓ ٚ فێوثْٛٚ ٚ فێوووكٔی ىِبْ، ّٛێٕی 
ئبهاٍزەی ڕەّٚزی ٚ كەهٚٚٔی گورەٚە وە پەیٛەٍذ ثٛٚ ثە 

 (1)ىِبٔەٚأیی ثٛٔیبكگەهیی.
ثبیەفلاْ ثە الیۀی كەهٚٚٔی ٌە رٛێژیٕەٚەی ىِبٔلا ىۆه وۆٔە، ٌە 

اهاٚەیەوی والٍیىی ثۆ ئەٚ ٍەهەربی ٍەكەی ٔۆىكەِی ىاییٕیْلا ى
پەیٛۀلییە ثەوبه٘بد، وە كەهٕٚٚٔبٍیی ىِبْ ثٛٚ، ئەِەُ ٌەالیەْ 

                                                 

(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)2
 .18ی ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، ٍٍێّبٔی، ي چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚە

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼطإٌفَی، اٌ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍـ 1
 .13،، ٓ 1336، خاٌَؼٛكی
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 چۀل ىأبیەوەٚە ثٛٚ، ٌەٚأە ٘یوِبْ پۆي ٚ وەٍبٔی كیىە ثٛٚ،

وەچی ٘ۀلێىی كیىە ٚای كەثیٕٓ وە ىاهاٚەی )كەهٕٚٚٔبٍیی ىِبْ( 
 2933یبْ)ٍبیىۆٌۆژیەری ىِبْ( گٛىاهّزێىە یەوەِغبه ٌە ٍبڵی 

ٌەالیەْ )ئیيعۆ كٍٚٚیۆن( ثەوبه٘برٛٚە، وە رٛێژیٕەٚەی ىِبٔە ٌە 
ثەوبه٘ێٕبٔی ڕۆژأەكا، ٘ەهٚە٘ب ثبیەؿ ثە ّێٛاىەوبٔی رٛێژیٕەٚەی 
ىِبْ ٚ ٍبیىۆٌۆژیەری فێوثٛٚٔی ىِبْ كەكاد، عگە ٌەِبٔەُ ثبٍی 
لٛربثقبٔە عیبٚاىەوبٔی كەهٕٚٚٔبٍی كەوبد، وە چۆْ چبهەٍەهی 

وكْ ٚ فێوووكٔی فٛێٕلٔەٚە ٚ ٍٔٛٚیٓ وەِٛوٛٚڕییەوبٔی گۆو
 (2)كەوەْ، عب ئەٚ ىِبٔە ىِبٔی كایه ثێذ یبْ ىِبٔی ثێگبٔە ثێذ.

كێڤیل وویَزبي پێی ٚایە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی كٚٚ الیۀی  
گٛٔغبٚ ٘ەیە ثۆ فٛێٕلٔی ثبثەرەوبٔی، یەوێىیبْ ئەٚەیە وە ىِبْ 

ەوبهكێ، ٚەن ئبٍبٔىبهییەن ثۆ ریۆه ٚ پوۆٍەوبٔی كەهٚٚٔيأی ث
ٚەن: ڕۆڵی ىِبْ وبرێه وبهیگەه كەثێذ ٌەٍەه ٘يه، پێْجیٕی ووكْ، 
٘ۆُ، فێوثْٛٚ.....٘زل. ثۆیە ثۆ ئەَ ؽبڵەربٔە ٘ۀلێ عبه ىاهاٚەی 
كەهٕٚٚٔبٍی ىِبٔەٚأی ثەوبهكێ. ئەٚیزویبْ ٌێىۆڵیٕەٚە ٌەٍەه 
وبهیگەهییەوبٔی كەهٚٚٔی ٌەٍەه ىِبْ كەوبد، ٚەن: چۆْ 

یگەهیی ٌەٍەه لَەووكْ ٚ رێگەیْزٕی لَە ٍٕٛٚكاهووكٔی ٘يه وبه
 (1)كەثێذ.

                                                 

كِْك،  خ، عبِؼخبٔیضاٌ خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2996ٛـ ِؾّٛك اؽّل اٌَیل)2
ٓ21. 

2 -24-David Crystal, A Dictionary of Linguists and phonetics, 
fifth edition، Blackwell Publishing, UK، 2003, p380. 
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:چەٍلوپێْبسەیزٍبّەواّییدەرووّی1ـ2

( ٌە ثٕەڕەرلا ّٚەیەوی الریٕییە psycholinguisticsىاهاٚەی ) 
( ثە ِبٔبی psychoٚ ٌە كٚٚ ّٚە پێه كێذ، وە ّٚەی یەوەِیبْ )

( ثە ِبٔبی ىِبْ lingua)ػەلً( یبْ )ثیو(كێذ، ّٚەوەی رویِ)
 (2)ێذ، ٌە ڕٚٚی ىاهاٚەییْەٚە ٚاربی رٛێژیٕەٚەیە ٌە ىِبْ ٚ ثیو.ك

٘ەهٚە٘ب )ٍزیَٕبي ٚ ٚٔلد ٚ ثٍٛ٘ەه(، ٌە وۆربیی ٍەكەی   
ٔۆىكە٘ەَ ٚ ٍەهەربی ٍەكەی ثیَزەِلا گفزٛگۆیبْ ٌەثبهەی پوٍە 

وە ٔبٚ ٚ ٔەفْە ٚ  (1)ٍەهەوییەوبٔی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ووك،
( ٌە 2931ْ ٌە ٘بٚیٕی ٍبڵی )چەِه ٚ پوۆگواِی ئەَ ىأَزەیب

وۆثٛٔەٚەیەوی گفزٛگۆیی ٌە پەیّبٔگەی ىِبٔەٚأی ٌە ىأىۆی 
)ئیٕلیبٔب( كأب، وە كەٍزەیەن ٌە ىِبٔەٚأبْ ٚ ٚ ىِبٔەٚأە كەهٚٚٔییە 
ئەِویىییەوبْ ثەّلاهییبْ رێلا ووك ٚ ثڕیبهیبٔلا، وە ئەَ ثٛٔیبكە 

ێ رٛێژیٕەٚەیبْ ىِبٔەٚأییەی وە ىِبٔەٚأەوبْ كەیلۆىٔەٚە، كەوو
 .(1)ٌەٍەه ثىوێذ، ئەٚیِ ثە ثەوبه٘ێٕبٔی كەهٕٚٚٔبٍی ٚ ریۆهەوبٔی

                                                 

(1)John Lyons، Language and Linguistics: An Introduction، 
(Cambridge: Cambridge University press 1981.p268. 

االٌٚی، كاه  خجؼط(، ِلفً اٌی اٌٍَبٔیبد، 1331ـ ِؾّل ِؾّل یٌٛٔ ػٍی)1
 .11، ثیوٚد، ٌجٕبْ، ٓحزبة اٌغلیل اٌّزؾلاٌى

(3)Hadumod Busmann، Routledge Dictionary of Language 
and Linguistics، translated and edited by Gregory Trauth 
and Kerstin Kazzazi (London: Routledge، 1996:390. 
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پەیٛۀلیی ٔێٛاْ ىِبٕٔبٍی ٚ كەهٕٚٚٔبٍی كەگەڕێزەٚە ثۆ 
ٍوّٚزی ىِبْ، چٛٔىە یەوێىە ٌە ڕٚفَبهەوبٔی ڕەفزبهی 
ِوۆڤبیەری، ئەگەه ثەّێٛەیەوی گْزی كەهٕٚٚٔبٍی ِەثەٍزی 

، ئەٚە رٛێژیٕەٚەی ڕەفزبهی رٛێژیٕەٚەی ڕەفزبهی ِوۆۆ ثێذ
ىِبٕٔبٍی فبڵی ثەیەوگەیْزٕی ىِبٕٔبٍی ٚ كەهٕٚٚٔبٍی كاكۀوێذ، 
ثەعۆهێه ٘ۀلێه ٌە ىأبیبْ ٚای ثۆ كەچٓ، وە رٛێژیٕەٚەی 
ىِبٕٔبٍی ٔبرەٚاٚ كەهكەچێذ، ئەگەه ٌەٍەه ثٕب ەی رٛێژیٕەٚەی ئەٚ 
٘ێيە كەهٚٚٔییە ّبهاٚەیەكا ٔەووێذ، وە فۆی ٌە پْذ ىِبٔەٚە 

بهكۆرەٚە، ٘ەهٚە٘ب پێٛیَزە رٛێژیٕەٚەی كەهٚٚٔیِ پْذ ثە ّ
كەٍزىەٚرەوبٔی ىِبٕٔبٍی ثجەٍزێذ، پبّبْ ٘ەهكٚٚ ىأَذ، ىِبْ 
ٚ كەهْٚٚ رێىەڵ ثەیەوزو ثْٛٚ، ئۀغبَ ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی 

ٚارە ىأَزێىە ٘ەٚڵلەكاد پەیٛۀلیی ٔێٛاْ ٘يهیی (2)٘برەوبیەٚە.
ەِەُ ٌە وبری ّیىوكٔەٚەوبٔیلا ِوۆۆ ٚ ىِبٔەوەی ثلۆىێزەٚە، ثۆ ئ

 (1)پۀب كەثبرە ثەه ىِبٔی ربن.
ٌەثبهەی پێٕبٍیٕی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔییەٚە، ئەٚە ىِبٕٔبٍبْ ٚ 
كەهٕٚٚٔبٍبْ پێٕبٍەی عیبعیبیبْ ثۆ ئەَ ىأَزە ووكٚٚە، ٌێوەكا 

 ٘ەٚڵلەكەیٓ ٘ۀلێ ٌەٚ پێٕبٍبٔە ثقەیٕەڕٚٚ.

                                                 

ٔی: ك.ئبىاك (، ٌە ڕٚأگەی ىِبٕٔبٍییەٚە، ٚەهگێڕا1333ـ وۆِەڵێه ٍٔٛٚەه)2
 .73ثبفەٚاْ، چبپقبٔەی ئبهاثقب، وەهوٛٚن، ي

(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)1
 .16چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، ٍٍێّبٔی، ي 



 

 28 

یی كەهٚٚٔی كەوبد: عبن ڕیچبهكى ثەٚ ّێٛەیە پێٕبٍەی ىِبٔەٚأ
ثویزییە ٌەٚ ىأَزەی وە ثبیەؿ ثە رٛێژیٕەٚەی ئەٚ پوۆٍە ػەل یبٔە 
كەكاد، وە ٌەوبری ثەوبه٘ێٕبٔی ىِبْ ٌەالیەْ ِوۆڤەٚە ٌە ڕٚٚی 

ثەه٘ەِٙێٕبٔەٚە ڕٚٚكەكەْ، ٘ەهٚە٘ب ثبیەؿ ثە فٛكی رێگەیْزٓ ٚ 
 (2)ٚەهگورٕی ىِبْ كەكاد.

ٚٚٔی: ىأَزێىە ثبیەؿ ثە ٘ۀلێىی رو پێیبْ ٚایە ىِبٔەٚأیی كەه
رٛێژیٕەٚەی ڕەّٚزی ىِبٔەٚأیی ِوۆۆ ٚ ئەٚ پوۆٍە كەهٚٚٔی ٚ 
ػەلاڵٔی ٚ ِەػویفییە كەكاد، وە ٌە وبری ثەوبه٘ێٕبٔی ىِبْ 
ڕٚٚكەكەْ، ٘ەهٚە٘ب ثبیەؿ ثە ٚەهگورٕی ىِبْ ٌەالیەْ ِوۆڤەٚە 

 (1)كەكاد.
مێىی ٌەثبهەی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔییەٚە كەڵێذ:))ٌ ڵكێڤیل وویَزب

ىِبٔەٚأییە ربیجەرە ثە فٛێٕلٔی ىِبٔەٚأیی وبهەوی ٚ ووكە 
كەهٚٚٔییەوبْ، وە ثۆ كەٍزٕیْبٔىوكٔی ئەٚ ووكاهأە 

 (1)كەفٛێٕلهێذ((.
ك.یٍٛف ّەهیف ٍەػیل ٌەَ ثبهەٚە كەڵێذ:))ئەَ ىأَزە ٌمێىە ٌە 
ىِبٔەٚأی وبهەوی ٌە ڕێگبی فێوثٛٚٔی ىِبٔی كایه ٚ فێوثْٛٚ ٚ 

                                                 
1 ـ  Richards,J; Platt،J;and Platt, H.Longman Dictionary of 
Language& Teaching and Applied Linguistics, 2nd edition, 
Essex,UK:Longman.1992،p.300. 

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟـ ػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖی1ٍ
 .17، ٓ 1336اٌَؼٛكیە، 

3 -24-David Crystal, A Dictionary of Linguists and phonetics، 
fifth edition, Blackwell Publishing, UK, 2003، p380. 
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ثێگبٔە ٚ ٘ۆوبهە كەهٚٚٔییە وبهیگەهییەوبٔی ٍەه  فێوووكٔی ىِبٔی
ئەَ ووكە ٚ وەَ ٚ وٛهرییەوبٔی گۆووكْ ٚ چبهەٍەهییەوبٔی ٚ ٌە 
پەیٛۀلی ٔێٛاْ كەهٚٚٔی ِوۆڤبیەری ٚ ىِبْ ثە ّێٛەیەوی گْزی ٚ 
ووكە كەهٚٚٔییە ٘يهییەوبْ ٚ وبهاِەییە ىِبٔییە عیبٚاىەوبْ 

 (2)كەوۆڵێزەٚە((.
ٚٚٔی ٌمێىە ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەوبٔی ٍبیىۆٌۆژیبی یبفٛك ىِبٔەٚأیی كەه

 (1)كهوىوكْ، وە ثٕچیٕەوەی ٌە رٛأَذ ٚ رٛأبی ىِبٔییەٚە ٘برٛٚە.
وەٚارە ٚەوٛ كەهكەوەٚێذ، ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ىأَزێىە ٌە 
پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبْ ٚ كەهْٚٚ كەوۆڵێزەٚە ٚ ٘ەٚڵلەكاد ئەَ 

 قبرە پبڵ یەوزوەٚە.گڕٚریٕەی ثبثەرەوبٔی ٔێٛاْ ئەَ كٚٚ ىأَزە ث

                                                 

(، ىِبٔەٚأی، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی 1322ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)2
 .27ـ  26ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، ي

(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)1
 .17چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، ٍٍێّبٔی، ي 
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:ئبٍبّجەمبّیزٍبّەواّییدەرەووّی3ـ2

گؤگزویٓ ئبِبٔغەوبٔی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ثویزییە ٌە 
ِوۆۆ چۆْ ىِبْ ٚەهكەگوێذ ٚ چۆْ ٚەاڵِلأەٚەی ئەَ پوٍیبهە: 

ٌەٚأەّە چۀلیٓ ٌمە پوٍیبهی كیىە ٌەٚ پوٍیبهە  ثەوبهی كە٘ێٕ ؟
كەهٚٚٔی وۆِّ كەوبد ٚەاڵِیبْ  ٍەهەوییە ثجێزەٚە، وە ىِبٔەٚأیی

ثلارەٚە، ٌەٚأە: چۆْ ِوۆۆ ٌە ىِبْ كەگبد ٚ چۆْ ثەه٘ەِی 
كە٘ێٕ ؟ ئبیب ئەهوی ڕێَب ػەل ییەوبْ ٌە پوۆٍەی پەیٛۀلیلا چییە؟ 
ئبیب ئەٚ ِیىبٔیيِبٔەی ِێْه چییە وە وبه ثەٚ پوۆٍەیە كەوبد؟ ئەٚ 

ێگەیْزٓ ٚ وێْبٔە چیٓ وە وبهیگەهییبْ ثەٍەه ٚەهگورٕی ىِبْ ٚ ر
 ثەوبه٘ێٕبٔی ٘ەیە؟. 

ٌەَ ثبهەٚە )ك.یٍٛف ّەهیف ٍەػیل( ٌە وزێجەوەی 
فۆیلا)ىِبٔەٚأی(، ئەٚە ىیبرو ڕٚٚٔلەوبرەٚە، وە ىِبٔەٚأیی 

 كەهٚٚٔی ٘ەٚڵلەكاد ٚەاڵِی ئەَ پوٍیبهأە ثلارەٚە:
ـ ئبیب ٘یظ ثەڵگەیەوی ڕاٍزەلیٕە ٘ەیە ثۆ ئەٚ ریۆهییە ىِبٔییبٔەی، 2

 ێيِبٔی گٛێيأەٚە ثۆیبْ كأبٚە؟وە ىأبیبٔی ڕ
ـ ئبیب ىِبْ فۆڕٍىە الی ِوۆۆ، ئبیب ٌەگەڵ ِوۆۆ ٌەكایىلەثێذ؟ 1

 یبْ چبالوییەوە ِوۆۆ فێوی كەثێذ؟
ـ ٌە وبری ّێٛأی گٛرٕلا ثە ٘ۆی رّٛٚجْٛٚ یبْ ٔەفۆّییەن 1

یبْ ٘ەه ٘ۆوبهێىی رو چ ڕٚٚكەكاد، وە رٛأبی گٛرٓ ٌەكەٍذ 
 بهەیەن ثۆ ئەِبٔە ثلۆىهێزەٚە؟ كەكهێذ، ئبیب كەووێذ ڕێگبچ
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ـ ئبیب ىِبْ ربیجەرە ثە ِوۆۆ؟ گویّبٔەیەوی ڕاٍزە؟ ئەگەه ڕاٍزە، 1
 (2)ثۆچی؟.

وەٚارە كەووێذ گؤگزویٓ ثٛاهەوبٔی ئەٚ ىأَزە ٚ ثبثەرەوبٔی ٌەَ 
 (1)فباڵٔەی فٛاهەٚە وٛهد ثىوێزەٚە:

ـ ٚەهگورٕی ىِبْ، عب ىِبٔی كایه ثێذ یبْ ىِبٔی كٚٚەَ ٚ 2
 ثێگبٔە ثێذ. ىِبٔی
 ـ لَەووكْ ٚ ثەوبه٘ێٕبٔی ىِبْ.1
 ـ رێگەیْزٓ ٌە ىِبْ، ىاهەوی ثێذ یبْ ٍٔٛٚواٚ.1
ـ وێْە ٚ پەّێٛوبٚی ىِبْ، ٚەن فەّٚەوبٔی گۆووكْ ٌە 1

ىگّبوییەٚە، یبْ ئەٚ وەِٛوٛٚڕییبٔەی وە ٌە ئۀغبِی ٌەكەٍزلأی 
ٔەی ئۀلاِێىی گۆووكْ یبْ ثیَزٓ یبْ ثیٕیٓ كهٍٚذ كەثێذ یبْ ئەٚا

 پەیٛۀلیی ثە ِێْه ٚ كەِبهەوبٔەٚە ٘ەیە.
ـ كٚأەی ىِبٔەٚأی ٚ فوە ىِبٔی، رٛێژیٕەٚەی ئەٚ ثبثەد ٚ 3

وێْبٔەی، وە پەیٛۀلییبْ ثە ٚەهگورٕی ىِبٔی كایه ٚ ىِبٔی 
 كٚٚەِەٚە ٘ەیە.

                                                 

(، ىِبٔەٚأی، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی 1322هیف ٍەػیل)ـ یٍٛف ّە2
 .28ـ  27ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، ي

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼطإٌفَی، اٌ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍ ـ1
 .17ـ  13، ٓ 1336، خاٌَؼٛكی
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ـ ىِبٔی ئبِبژە ٌەالیەْ ٔبثیَزەوبٔەٚە، ٌە ڕٚٚی ثەوبه٘ێٕبْ ٚ 6
ەڵ رٛێژیٕەٚەی ثبثەد ٚ وێْە ٚەهگورٓ ٚ هێَبكأبٔەٚە، ٌەگ

 ىِبٔەٚأی ٚ كەهٚٚٔی ٚ وۆِەاڵیەرییەوبْ.
 

ٌەپبڵ ئەِەّلا كٚٚ ئبهاٍزە ٘ەیە ثۆ ٌێىۆڵیٕەٚە ٌەَ ىأَزەكا، 
 ئەٚأیِ ثویزیٓ ٌە:

ـ ٘ەٚڵلەكاد ىِبْ ثۆ ٌێىلأەٚەی وبهٌێىە ٔبٚەوییە 2
 كەهٚٚٔییەوبْ ثەوبهثٙێٕێذ، وە فۆی ٌە پوۆٍە ٚ ریۆهە ىِبٔییەوبٔلا
كەثیٕێزەٚە، ٚارە ٌە ڕێگەی گْزگیوووكٔی ٌێىلأەٚەی ىِبٔییەوبٔەٚە 
ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی كەكٚێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ثەوبه٘ێٕبٔی ٌێىلأەٚە 
ٍیّبریىییەوبْ ثۆ ٘ۀلێه ٌە كیبهكەوبٔی )٘ەڵقٍیَىبٔی ىِبٔی، 
گەڕأەٚە، رێىچٛٚٔی ىِبٔی .........٘زل(، یبفٛك فٛێٕلٔەٚەی )٘ێي ٚ 

 ەهثڕیٕەوبْ(.ئبٚاىی ك
ـ ٌە ِەهط ٚ لەیلەوبٔی ٍبیىۆٌۆژیب كەوۆڵێزەٚە، وە ثەٍەه ىِبٔلا 1

كەچەٍ ێٕوێذ، ثۆّٔٛٚٔە چۆْ ڕٚٚوبهەوبٔی ِیّۆهی وبه ٌەٍەه 
 (2)ئبفبٚرٓ كەوەْ ٌە وبری ثەه٘ەِٙێٕبْ ٚ ٌێزێگەیْزٕلا.

 
 

                                                 

(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)2
 .18ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، ٍٍێّبٔی، ي  چبپ
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 ثەشیدووەً:ثبثەتەمبّیزٍبّەواّییدەرووّی

:زٍبُوثیر2ـ1
ٛاْ ىِبْ ٚ ثیو، وێْەیەوە ثە كهێژایی ِێژٚٚ ثیوی پەیٛۀلی ٔێ

فەیٍەٍٛٚفبْ ٚ ىأبیبٔی فەهیه ووكٚٚە، ٘ەه ثۆیەُ چۀلیٓ 
ثیوٚثۆچٛٚٔی عیبٚاىیبْ كەهثڕیٛە، ٘ۀلێىیبْ ىِبْ ٚ ثیو ثە كٚٚ 
ّزی عیبٚاى كاكۀێٓ ٚ ٘ۀلێىی رو كەڵێٓ ىِبْ ٚ ثیو ٌە كٚٚ 

ی گەّەووكٔی ىِبْ الی ثٕچیٕەی عیبٚاى ٘ەڵلەلٛڵێٓ، ثەاڵَ ٌە وبر
ِٕلاڵ یەولەگؤەٚە، ٘ەهٚە٘ب ٘ۀلێىی رو كەڵێٓ ىِبْ ٚ ثیو كٚٚ 

 (2)ّزی عیبٚاىْ، ثەاڵَ پەیٛۀلی ٔێٛأیبْ ىۆه ثە٘ێيە.
ثوگَۆْ پێی ٚایە ىِبْ ٚ ثیو ٘یچ پەیٛۀلییەویبْ ثە یەوەٚە ٔییە 
ٚ كٚٚ ّزی عیبْ ٚ فبڵی ٘بٚثەّیبْ ٔییە، ٌە ٘ەِبْ وبرلا 

ێی ٚایە ىِبْ ٚ ثیو ٌە كٚٚ ڕەگ ٚ ڕیْەی عیبٚاىەٚە فیىۆرَىی پ
ٍەهیبْ ٘ەڵلاٚە، ثەاڵَ ٌە وبری گەّەووكٔی ِٕلاڵلا یەولەگؤەٚە ٚ 

 (1)رێىەڵ ثە یەوزو كەثٓ.
ئیجٓ فەٌلْٚٚ پێی ٚایە فٛكا ثە)ثیو( ِوۆڤی ٌە رەٚاٚی 
ئبژەڵەوبٔی كیىە عیبووكۆرەٚە، ئەِەّی ووكۆرە ثٕەِبی وەِبي ٚ 

فۆی ثەٍەه ٘ەِٛٚ ثٛٚٔەٚەهەوبٔی كیىەٚە. وۆربیی چبوەی 
ئبژەڵەوبْ ثەٚ ٘ەٍزبٔەی فٛكا پێیلاْٚ ٌە ثیَزٓ ٚ ثیٕیٓ ٚ ثۆٔىوكْ 

                                                 

(، ىِبْ ٚ پێٛۀلی ثە ثیوووكٔەٚەٚە، گ.ڕاِبْ، 1331ـ ىەیزۆ ّێقبٔی)2
 .133، ي 1331ی ّٛثبری 3(، 68ژ.)
، خٌٍغ خٌٍغٛأت إٌفَی خٚ ػٍُ إٌفٌ ـ كهاٍ خ(، اٌٍغ2981)ك()ٟـ ِٛفك اٌؾّلا1ٔ
 .283ٓ ،إًٌّٛ، ثغلاك خعبِؼ /ٚ إٌْو خجبػطكاه اٌىزت ٌٍ خِلیوی خجؼطِ
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ٚ ربِىوكْ ٚ ثەهوەٚرٓ كەرٛأٓ ٘ەٍذ ثە ّزەوبٔی كەهەٚە ثىەْ. 
وەچی ّزێىی كیىە ثۆ ِوۆۆ ىیبك كەوبد رب ٌەڕێگەی فۆیەٚە 

ە وە ٌە كٚای ٘ەٍذ ثە ّزەوبٔی كەهەٚە ثىبد، ئەِەُ ئەٚ ثیوەی
٘ەٍزەوەٚە ٘ەیەری، ثەٚ الیۀبٔەی وە ٌە ٔبٚەٚەی ِێْىی كایە، 
كەرٛأ  ٚێٕەی ٘ەٍز ێىواٚەوبْ ثىبد ٚ ٌە ٘يهكا ثیبٔغٛڵێٕی ٚ 

ثیو ٌێوەكا ٘ەڵَٛوەٚرىوكٔە ثەٚ  (2)ٚێٕەی كیىەی ٌ  كهٍٚذ ثىبد.
ٚێٕبٔەی وە ٌە كٚای ٘ەٍزەٚە ٘ەیە ٚ ٌە عٛاڵٔەٚەی ٘يهكاْ، 

اِبڵیٓ ٚ پێىٙێٕبٔی ٚێٕەوبٔە. ئەِە ٚاربی كڵە وە فٛكای ٌەٚأیْەٚە ك
))گەٚهە فەهِٛیەری جعوىنٌاىسَعو االفئذح((و و  ٍٛڕەری ـ االثصبر
( وۆی ّٚەی ح. ٌە ىِبٔی ػەهەثیلا ّٚەی)االفئل11)رجبهن(، ئبیەری 

 فٛئبكە، ٌێوّەٚە ثە ِبٔبی ثیو كێذ. 
ٍیٕی ػەل ی ٘ەهٚە٘ب چۆَِىی پێی ٚایە ىِبٔی ِوۆۆ وٍیٍی ٔب

ِوۆۆ ٚ ثیوووكٔەٚەی ِوۆڤە، ِوۆۆ ثە رٛأبی ثیوووكٔەٚە ٚ 
ىیوەوی ٌە ئبژەاڵْ عیبكەووێزەٚە، ثە رٛأب ىِبٔەٚأییەوەّی وە 
گؤگزویٓ الیۀی ىیٕلەچبالوی ِوۆڤە، ثۆیە گٛٔغبٚ ٔییە ىِبْ ثەٚ 
گؤگییەٚە ثىوێزە پێىٙبرەی ڕٚاڵەری ٚ كاِبڵڕاٚ ٌە ِبٔب ٚەن 

 (1)ْ ٚ ڕەّٚزقٛاىەوبْ رێی كەگەْ.ڕۆٔبٔىبهییەوب

                                                 

، ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟاثٓ فٍلْٚ، رؾمیك: ػٍ خ(، ِمل1338ِـ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل)2
 .2323ـ 2338، 1ٓجغ ٚ إٌْو، ططِٖو ٌٍ ٚخ،، كاه ٔٙح، اٌمب٘وضخبٌضاٌ خجؼطاٌ
 خٚ رؼٍیُ اٌٍغ خٚ إٌفَی خویبد اٌٍغٛیظ(، ا2999ٌٕ)ٟـ ػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖی1ٍ
 .71، ٓ خ، اٌَؼٛكیٌٗألٚفَیذ، اٌویب خبثغ اٌزمٕیطاالٌٚی، ِ خجؼط، اٌخؼوثیاٌ
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چۆَِىی ثە ثیوٚڕاوبٔی ڕێجبىی فەٌَەفەی ٘ۆّەوی 
وبهیگەهثٛٚە، وە ٌە ٍەكەی ؽەڤلە٘ەَ ثبٚ ثٛٚە ٚ كیىبهری 
فەیٍەٍٛفیِ یەوێه ثٛٚە ٌە وەٍە ٔبٚكاهەوبٔی ئەٚ ڕێجبىە. ثۆیە 
كەثیٕیٓ ثۆچٛٚٔەوبٔی چۆَِىی ٌەثبهەی ٍوّٚزی ىِبٔەٚە لٛٚڵە ٚ 

ٚأەی ئەٚ ڕٚاڵەریەیە وە ىأبیبٔی پێِ فۆی ٌە ٔیٛەی رەٚاٚ پێچە
یەوەِی ٍەكەی ثیَزەَ ٘ەیبٔجٛٚ، ٘ەهٚە٘ب چۆَِىی وبهیگەهیِ 

 (2)ثٛٚ ثە )٘بِجۆڵذ( وە ىِبٔی ثە ػەلڵ ثەٍزەٚە.
ثەعۆهێ فۆْ ٘بِجۆڵذ وبهیگەه ثٛٚ ثە )ٍٍفَزەه كی ٍبٍی(، 

٘ەه ٍٍفَزەه كی ٍبٍی ثٛٚ وە ٘بِجۆڵذ ٚ وەٍبٔی كیىە 
كی ٍبٍی ٘ەِٛٚ ثٕەِبوبٔی ٍیٕزبوَی ٚەٍفی  (1)ەیبٔلٚٚە.پێگ

ٚەهگورجٛٚ، ئەٚ ٌە ٍەهكەِی فۆیلا ٔٛێٕەهایەری ئەٚ ڕێجبىەی 
 كەووك.

 

:زٍبُوەرگیراوەیبُداّراوە1ـ1
ىِبٕٔبٍەوبْ وە ثبٍی كیبهكەی ىِبٔیبْ ووكٚٚە، پوٍیبهی 

ثٛٚە،  ئەٚەیبْ ووكٚٚە: ئبیب ىِبْ ٚەهگیواٚە؟، ٚارە ئیٍٙبَ ٚ ٚەؽی
یبْ كهٍٚزىواٚ ثٛٚە ٚ كأواٚە؟. ٘ۀلێ ٌە ّبهەىایبْ پێیبْ ٚایە 
ىِبْ ٚەهگیواٚە ٚ ٚەؽییە ٌەالیەْ فٛكای گەٚهەٚە ِوۆۆ ٚەهی 
گورٛٚە، ثە ثەڵگەی ئەٚەی ِوۆڤی فێوی چۀلیٓ ّذ ووكٚٚە، وە 

                                                 

كِْك،  خ، عبِؼخبٔیضاٌ خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2996ٛـ ِؾّٛك اؽّل اٌَیل)2
ٓ39. 
 ٞو إٌؾٛظٛء ِٕب٘ظ إٌٙ ٟف ٟإٌؾٛ اٌؼوث خویظ، ٔ(2983ـ ٔٙبك اٌٍّٛی)1

 .33ـ  31ثیوٚد، ٓ  ٌٍلهاٍبد ٚ إٌْو، خاٌؼوثی خٍَؤ، اٌّشاٌؾلی
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ِوۆۆ ٔبیيأ ، ثە ٚیَزی فۆی ثە وەٍبٔێىی كەكاد ٚ ثە وەٍبٔی 
وەٍبٔێه كەثیٕیٓ ىِبْ پبهاٚ ٚ ڕەٚأجیژْ ٚ كیىەّی ٔبكاد، ثۆیە 

وەٍبٔێىیِ كەثیٕیٓ وەڕٚالڵٓ، عب ئەگەه كأواٚ ٚ كهٍٚزىواٚی 
ِوۆۆ ثٛٚایە، ٚەن فەفبعی ٚ ٘ۆوذ ثبٍی ٌێٛە كەوەْ، ئەٚە 
ئەٚوبد وەٍبٔی الڵّبْ ٔەكەثیٕی، ئەِەُ ٚا كەوبد ثڕٚاِبْ ٚاثێذ 

 وە ىِبْ یەوێىە ٌە ثەفْْەوبٔی فٛكای گەٚهە.
ٛ ىأواٚە ٚ كەىأوێذ، وە ىِبٔەوبْ ٌەالیەْ فٛاٚە ٚەو

ثەفْواْٚ ثە ِوۆۆ، ٚ ِوۆڤیِ ٘یچ كەٍزی ٌە كهٍٚزىوكْ ٚ 
))رب ئێَزب ٘ەِٛٚ كأبٔیلا ٔەثٛٚە، ثۆیە ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبْ ٚەوٛ یەوٓ 

ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ ربلیىوكٔەٚەوبٔی ىِبٔەٚأبْ كاْ ثەٚ ڕاٍزییەكا كۀێٓ ٚ 
یچ ىِبٔێه ٔییە ٌە ىِبٔێىی رو ثبّزو ٚ ٍِىەچی ئەَ كیبهكەیەْ، وە ٘

ثەرٛأبرو ٚ ڕێىٛپێىزو ثێذ، ٌەَ ثبهەّەٚە ثێٛچبْ ٘ەٚڵیبْ كاٚە ثۆ 
كۆىیٕەٚەی ىِبٔێىی ٍبكە، ثەاڵَ ٘ەِٛٚ ٌێىۆڵیٕەٚەوبٔیبْ 
ثەفیوۆچٛٚە، چٛٔىە ىأَزی ىِبْ ئەٚ ڕاٍزییەی ٍەٌّبٔلٚٚە، وە 

یٛۀلی ووكْ ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبْ ثۆ ِەثەٍزی ٌەیەوزو گەیْزٓ ٚ پە
 .(2)ثەوبهكێٓ((

وەٚارە ٍِٛ ّبٔەوبْ ثەگْزی ثۆ ٍەٌّبٔلٔی لَەوبٔیبْ پۀب ثۆ 
مَ لعَو))لٛهئبٔی پیوۆى كەثەْ، ٘ەهٚەوٛ فٛای گەٚهە كەفەهِٛٚیێذ

                                                 

(، ىِبٔەٚأی، چبپقبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، 1322)ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)ك(2
 . 291٘ەٌٚێو، ي
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، ٚارە )فٛكا ٘ەِٛٚ 12ـ ٍٛڕەری ثەلەڕە، ئبیەری ....(( هالادمَ االمسَاءَ ُك
 (2)ٔبٚێىی فێوی ئبكەَ ووكٚٚە(.

لێ ٌە ّبهەىایبْ ئەَ ئبیەرە ثە عۆهێىی رو ٌێىلەكۀەٚە ٌێوەكا ٘ۀ
 ٚ كەڵێٓ: فٛای گەٚهە ئبكەِی فێوی ىِبٔەوبْ ووكٚٚە. 

٘ەهٚە٘ب كەثێذ ئەٚە ثٛروێذ، وە ّٚەوبٔی ٔێٛ ىِبْ پیوۆىْ، 
چٛٔىە ىِبْ كیبهیی فٛایە ثۆ ِوۆۆ ٚ ّٚەوبٔی ٔێٛ ىِبْ ٘ێيێىی 

ٚهە كەپبڕێیٕەٚە، ئەٚە ٍیؾواٚییبْ رێلایە، ثۀّٛٚٔە وە ٌە فٛای گە
 (1).ەُ ثەڵگەی پیوۆىی ىِبْ كەگەیۀێذىِبْ ثەوبهكێٕیٓ، وە ئەِ

٘ەهٚە٘ب ئیجٓ عیٕٕی ٌە وزێجی ئەٌقەٍبیٌ)اٌقٖبئٔ( ئبِبژەی 
ووكٚٚە، ٘ەهٚە٘ب ٘ۀلێىی رو پْزیبْ ثە  ثە ڕاٍزی ئەَ گویّبٔەیە

كەڵێٓ: فٛای گەٚهە وبر  گْذ ئبژەڵەوبٔی  ء ّزی رو ثەٍزٛٚە
ٚ ثبڵٕلەوبٔی ئبٍّبٔی ٌە لٛڕ كهٍٚذ ووك، ٌەكٚاییلا فَزییە  وێٍگە

كەثبد، ٘ەه ثۆیە ئبكەَ ٔبٚی ثۆ  ثەهكەَ ئبكەَ، كافۆ چۆْ ٔبٚیبْ
ٚارە )ئبكەَ( یەوەِیٓ ٚە. وبْ كأبەكائبكەِیي ٚثبڵٕلە ٚ ڵ ٘ەِٛٚ ئبژە

وەٍە، وە فێوی ىِبْ ثٛٚە، ٌەثبهەی ئەٚ ىِبٔەی )ئبكەَ( فێوی 
جوی( یىِبٔی )ػ ی٘ەیە، ٘ۀلێه كەڵێٓ فێو ثٛٚە، كٚٚ ثۆچْٛٚ

ىِبٔی عٌٛٚەوەیە، ثەاڵَ ٘ۀلێىی كیىە كەڵێٓ ىِبٔی  ثٛٚە، وە
ئەٚأەی ئەَ  ِبٔی ػەهەثییە،ى ػەهەثییە، چٛٔىە ىِبٔی كٚایی

ئۀەٍی  ٚاڵی وٛڕی ػەثجبً ٌثۆچٛٚٔەیبْ ٘ەیە، ئەِبٔەْ: ػەثلٚ

                                                 

 لٛهئبٔی پیوۆى، ٚەگێڕكهاٚی ِبِۆٍزب ٘ەژاه ـ .ـ 2
(، ىِبْ فۆووكە یبْ فٛاووكە، گ. پەیبِی 2991ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)1

 .11(، ي27ڕاٍزی، ژ. )
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 ٚبهەىایبْ ٌە ٔبٚ ّ ٚ ٘بٚەاڵٔی پێغەِجەه)ك.ؿ( وٛڕی ِبٌیه ٌە
ٚ ئیجٓ  )ئیجٓ ِۀيٚه ّٚٛێٕىەٚرٛٚأی )ئەثٛ ّە٘بثی ىٚ٘ەهی( 

 (2)ەَ گویّبٔە ٚ ثۆچٛٚٔە كاكۀێٓ.كاْ ثە ڕاٍزی ئفبهً( 
 ونَهُنَّمُتُعل مَُكّلبِنيَ حِاجلوار ّمنَ ا عَّلمَُكِممَو))ٌە ٌێىلأەٚەی ئەَ ئبیەرەكا

٘ەه ٔێچیوێه ئەٚ (، 1) (، ئبیەریحٍٛڕەری )اٌّبئل(( اهلُل مُُكمَّلعَ مِّما
عۆه ٍەگ ٚ ربژییە فێووواٚأە ثیگوْ ٚ فٛاهكٔی ؽەاڵڵە، 
ثەِەهعێه ئەٚ ٍەگ ٚ ربژییبٔە ٌەالیەْ ئبكەِیياكەٚە فێوی 

  (1)ڕاٚوواٚثٓ ٚ ِەّملاهكهاثٓ.
:)) ٘ەهٚە٘ب ئیجٓ فبهٍیِ ثبً ٌەٚ كیبهكەیە كەوبد ٚ كەڵێذ

یە وە فٛكای گەٚهە ىِبٔێىە ٚەهگیواٚە، ثەڵگەُ ثۆ ئەِە ئەٚ ئبیەرە
، (12(، ئبیەری )حـ ٍٛڕەری )اٌجمو ها"لمَ ادمَ االمسَاءَ ُكلعَ و" كەفەهِٛێ

ئیجٓ ػەثبً كەیگٛد ئەَ گٛىاهّزە ٚاربی " فٛا ٘ەِٛٚ ٔبٚەوبٔی 
فێوی ئبكەَ ووكٚٚە"كەگەیۀێذ، ٚارە ئەٚە فەڵه ٔبٚی ئەٚ ّزبٔە 

ٚ ٌەگەڵ كۀبٍێذ، ٚەن ئبژەڵ ٚ ىەٚی ٚ كەّذ ٚ چیب ٚ گٛێلهێژ 
ِیٍٍەربْ ٚ ّزبٔی كیىە. ئەٚەی ئێّە ثۆی كەچیٓ ئەٚەیە وە ئیجٓ 

:))ِٓ ثڕٚای ئیجٓ عٕی ٌەٚ ثبهەیەٚە كەڵ ػەثبً ثبٍی ووكٚٚە. 
، ثەاڵَ ئەٚأەی ئەٚەَ ثە٘ێيە وە ىِبٔەوە ٚەهگیواٚە، ىِبْ ٚەؽییە((

                                                 

 .233ـ  98، ِٖو، ٓ ٚخ، كاه ٔٙخاٌٍغ(، ػٍُ 2993)ٟػجلٌٛاؽل ٚاف ٟػٍ ـ2
ـ فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی، 1

 .297، ي1321(، ٌٛثٕبْ، خچبپقبٔەی )كاه اٌّؼوف



 

 39 

وە ثبٚەڕیبْ ثەٚەیە ىِبْ كهٍٚزىواٚ ٚ كأواٚە، یەوێه ٌەٚأە 
 (2)وە كەڵ ))ٌە ڕاٍزیلا ىِبٔەوبْ ٌە ثٕەڕەرەٚە كأواٚە((.فەفبعییە، 

ئەٚ پوٍە یەوێىە ٌەٚ پوٍبٔەی وە ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ٔٛێلا 
ِْزِٛڕی ٌەٍەه وواٚە، ثەعۆهێ یەوێه ٌە ثبثەرەوبٔی ىِبٔەٚأیی 
كەهەٚٚٔی ٌەثبهەی ٍەهەربی ىِبٔە، وە ئبیب ٚەهگیواٚە یبْ كأواٚە؟، 

ثە چبهٌي ٘ۆوزی ئەِویىی كە٘ێٕێزەٚە ٚ كەڵ : ئەٚ پیبٚە ّٔٛٚٔەی 
٘ەٚڵی كاٚە ربیجەرّۀلییەوبٔی ىِبْ ربٚرٛێ ثىبد ٚ ٌە ئۀغبِی 
رٛێژیٕەٚەوبٔیْی ثۆی كەهوەٚرٛٚە وە گؤگزویٓ فەٍ ەرەوبٔی 
ىِبْ كهٍٚزىواٚە ٚ كأواٚە، ٚارە فەڵه ثە فۆیبْ ٌەثبهەی 

ەوەٚرٓ، ّٚەوبٔی ٔبٌٚێٕبٔی ّزەوبْ ٚ ىاهاٚە ىِبٔەٚأییەوبْ ڕێه ك
ىِبٔی ِوۆیِ ئبِبژەووكٔە ثۆ ّزە ٘ەٍز ێىواٚەوبٔی كٚٔیبی ٚالیغ، 
٘ەهٚە٘ب گٛىاهّزىوكٔە ٌەٚ ووكاهأەی وە ِوۆۆ ٚ ثٛٚٔەٚەهأی 
كیىە ئۀغبِی كەكەْ، ٌەگەڵ گٛىاهّزىوكْ ٌە ثیوۆوە 
ئەثَزواوزەوبْ، ٘ەِٛٚ ئەٚأە ٔەٚە ٌەكٚای ٔەٚە كەِێٕێزەٚە، 

ٚ ڕٚٚكاٚەوبْ وە ٌە ڕٚٚی ّٛێٓ ٚ وبرەٚە ٌە  ئبِبژەووكٔە ثۆ ّذ
ِوۆڤەٚە كٚٚهە، ٍەهەڕای ئەِبٔەُ ىِبٔی ِوۆۆ رٛأبیەوی ٌە 

 (1)ڕاكەثەكەه ٌە كهٍٚزىوكْ ٚ كا٘ێٕبْ ٘ەیە.


                                                 

األٌٚی، كاه اٌىزبة  خجؼط، اٌخ(، ٍو اٌفٖبؽ2981)ٟاٌقفبع ٗـ أثٛ ِؾّل ػجلا2ٌٍ
 .19ـ  18، ثیوٚد، ٓ خاٌؼٍّی

كِْك،  خ، عبِؼخبٔیضاٌ خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2996ٛاؽّل اٌَیل)ِؾّٛك  ـ1
ٓ8. 
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:وەرگرتْیزٍب3ُـ1
یەوێه ٌەٚ ثبثەرە ىۆه گؤگبٔەی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ٌە ٍەكەی 

گورٕی ىِبْ ٚ ئەٚ ثیَزەِلا ىێلە ثبیەفی پێلاٚە، ثبثەری ٚەه
ریۆهأەیە وە ّوۆڤەی ئەٚ كیبهكەیە كەوەْ، عب ىِبٔەوە ىِبٔی كایه 
ثێذ یبْ ىِبٔی ثێگبٔە، ٌێوەٚە ثۆچٛٚٔی ىأبیبْ ٌەثبهەی ئەٚ 
كیبهكەیە كەفەیٕەڕٚٚ ٚ ثبً ٌە وبهیگەهیی ئەٚأیِ كەوەیٓ ٌەٍەه 

 ىأبیبٔی ٘بٚچەهفلا.
ٌەِەٚثەه، فۆیبْ ىأبیبْ ٌە وۆٔلا ثە ٔيیىەی كٚأيكە ٍەكە 

ثبٍیبْ ٌە كیبهكەی ٚەهگورٕی ىِبْ ووكٚٚە، ٌەٚأە عبؽیي 
پیزی ِیُ ٚ ث  ئەٚ كٚٚ پیزەْ، وە ىٚٚ كێٕە ٍەه ىِبٔی :))كەڵ 

ِٕلااڵْ، ٚەن كەڵێٓ ِبِە ٚ ثبثە، چٛٔىە ئەٚ كٚٚ پیزە وبهی ىِبْ 
 (2)ٔییە، ثەڵىٛ رۀٙب ثە گەیْزٕەٚەی یەو  ٌە ٌێٛەوبْ گۆ كەگوێذ((.

كٚٚ پیزە ٌەٚ پیزبٔەْ وە ِٕلااڵْ ٌە ٍەهەربی ٚەهگورٕی  ئەَ 
كۀگەوبٔی ىِبْ ٚەهیبْ كەگوێذ، ثەاڵَ ثەه ٌەٚأە ٘ەه ٌەوبری 
ٌەكایىجٛٚٔلا پیزی )ا( گۆ كەوبد، ئەَ كٚٚ پیزەُ ٌە ٍبٔبرویٓ 
پیزەوبٔٓ، چٛٔىە پێٛیَزییبْ ثە وبهووكٔی ىِبْ ٔییە، چٛٔىە ئەٚ 

ٔی ىِبٔە ٌە ٍەهەربكا ثۆ ئەٚاْ وبهێىی پیزبٔەی پێٛیَزیبْ ثە عٛاڵٔل
 لٛهٍە.

كیبهكەیەوی كیىەی ىِبٔەٚأی، كیبهكەی ٚەگورٕی ىِبٔێىی كیىەیە 
ٌە رەِۀێىی گەٚهەكا، ئەٚ كیبهكەیە ثە كیبهكەی ىِبٔی ٔبٚۀلی یبْ 

                                                 

(، اٌجیبْ ٚ اٌزجییٓ، رؾمیك: ػجلاٌَالَ ِؾّل 2998ّبْ ػّوٚ ثؾو)ضـ أثٛ ػ2
 .61، 2ٓ، طح، اٌمب٘وٟاٌقبٔغ خ، ِىزجخاٌَبثؼ خجؼط٘بهْٚ، اٌ



 

 40 

لۆٔب ی ٔبٚۀلی یبْ ثە "چەلیٓ" ٔبٚكەثوێذ، ثەٚ ِبٔبیەی وەٍێىی 
ٔبرٛأ  ثە رەٚاٚی فێوی ىِبٔی گەٚهە ٘ەهچۀل ٘ەٚڵجلاد، ثەاڵَ 

 كٚٚەَ ثێذ.
٘ەهٚە٘ب ئەٚ كیبهكەیە ٌەالیەْ ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ربٚرٛێ 

))ٌەٚأەیە وواٚە، ٌەَ ثبهەٚە ِۆفەق ؽەِلأی كەڵ :
ڕٚٚثەڕٚٚثٛٔەٚەی كهۀگ ثۆ ىِبْ ثبُ ثێذ، فەڵىبٔێه ثە 
كهٍٚزی فێوی كەثٓ، وەچی ٘ۀلێه ٌە رٛێژەهاْ ٔبڕەىاییبْ ٌەٍەه 

ئۀغبِەوبٔی ٘ەیە، ٘ۀلێه ٌەٚ ٔبڕەىاییبٔە ٌە ڕۆِبْ ٚ چیوۆوی كەه
ٚالیؼی ٚەهگیواٚە. فەڵه كەىأٓ، یبْ ئێٛە فەڵىبٔ  كۀبٍٓ 
ثەگەٚهەیی فێوی ىِبٔی كٚٚەَ كەثٓ ٚ كا٘ێٕبٔیْی رێلا 
كەوەْ،یەوێه ٌەٚأە وزێجە ئەكەثییەوبٔی ٍٔٛٚەهی ثۀبٚثبٔگ 

ٍٔٛٚیٛری، وەچی ثە عۆىیف وۆٔواكە، وە ثە ىِبٔی ئیٕگٍیيی 
ثەاڵَ الیۀگوأی ئەٚ  (2)رەِۀی گەٚهەیی فێوی ئەٚ ىِبٔە ثٛٚ((،

ریۆهە ٔبڕەىایی كەهكەثڕْ ٚ ٚەاڵِی كەكۀەٚە ٚ كەڵێٓ ریۆهەوەی 
ئێّە ثبٍی گْذ فەڵه كەوبد، وەٍبٔێىی وەَ ٌە كا٘ێٕەهاْ ٔبوبرە 
پێٛەه، ثۆیە ىۆه كەگّۀە وەٍێه ثە گۀغی فێوی ىِبٔی كٚٚەَ 

، ثزٛأێذ ثەڕەٚأی ٚەن فەڵىبٔی فبٚەْ ىِبٔەوە لَەی پ  ثێذ
ثىبد، وبرێىیِ فەڵه ئەٚ ؽبڵەرە ربیجەرە كەثیٕٓ ثەٍەهٍبِییەٚە 
ٌەثبهەیەٚە كەكٚێٓ، وەٍێىی گەٚهە ٌەرەِۀلا ىِبٔێىی ٔٛێ ثەثبّی 
فێو كەثێذ، ّزێه ڕێگوی ٌێلەوبد ئەٚ ڕا٘برٕەیە وە ٌە گۆووكْ 

                                                 

، كاه خبٔیضاٌ خجؼط، اٌٟٛه ِؼوفظِٓ ِٕ خ(، ػٍُ ٔفٌ اٌٍغ1337)ٟـ ِٛفك اٌؾّلا2ٔ
 .133، ٓ خجبػطٌٍْٕو ٚ اٌزٛىیغ ٚ اٌ حاٌَّیو
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 وە ٌە ىِبٔە وۆٔەوەیلا ٌێی ڕا٘برٛٚە، ٘ەیەری ٌەگەڵ ئەٚ ڕێَبیبٔەی
عەفذ ٌەٍەه ئەِە كەوبرەٚە ٚ  )كٚعۆالً ثواْٚ(ٌەَ ثبهەٚە

:)) ئەٚأەی ثەگەٚهەیی ىِبٔێىی ثێگبٔە كەفٛێٕٓ، ثەّێٛەیەوی كەڵ 
  (2)گْزی ٔبرٛأٓ ثە گۆووكٔێىی ئبٍبیی ىِبٔەوە ثگەْ((.


:تیۆرەمبّیوەرگرتْیزٍب2ُـ3ـ1

   یەمەً:تیۆریڕەفتبری
ریۆهی ڕەفزبهی ٌە ّیىوكٔەٚەوبٔیلا ثۆ ىِبْ ٚ ىِبٔەٚأیی 
كەهٚٚٔی پەیٛەٍزە ثەٚ ڕەفزبهأەٚە، وە ٌە ووكە ئبفبٚرٕییەوبٔەٚە 
ٍەهچبٚە كەگوْ، ٚارە ئەَ ڕێجبىە ٌە ىِبْ كەوۆڵێزەٚە ٚەن 
ڕەفزبهێىی كەهەوی ٚ ٘بّٚێٛەی ٘ەِٛٚ ڕەفزبهە فیيییەوبٔی روی 

ڕٚٚی رەٚاٚ پڕاٚپڕی ئەَ ِوۆۆ ٚ ثۆ پەٍٕلووكْ ٚ فَزٕە
٘ەهٚە٘ب ثٕەِبی ٍەهەوی وە ئەَ ریۆهە ٌە ٚەهگورٕی  (1)ڕێجبىە.

ىِبٔی كایه پْزی پێجەٍزٛٚە، ئەٚەیە وە ِٕلاڵ ٌەكایىلەثێذ ٚ 
ػەل ی الپەڕەیەوی ٍ ییە، فبڵییە ٌە ٘ەه ىأیبهییەوی ىِبٔەٚأی، ئەٚ 
 ژیٕگەیەی رێیلا پەهٚەهكە كەثێذ، ثە ٚیَزی فۆی ثەٍەه ئەٚ
الپەڕەیە ىاڵلەثێذ، عب ژیٕگەی ٍوّٚزی ثێذ، ٚەن كایه ٚ ثبٚن ٚ 
ثوا ٚ فّٛه ٚ فيِبْ، یبْ ژیٕگەی فێوووكْ ٚ پەهٚەهكە ثێذ، 

                                                 

ٚ  ٟ: ػجلٖ اٌواعؾخٚ رؼٍیّٙب، روعّ خ(، أٌٍ رؼٍُ اٌٍغ2991)كٚعالً ثواْٚ ـ2
 .66، ثیوٚد، ٓخاٌؼوثی ٚخّؼجبْ، كاه إٌٙ ٟػٍ
(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)1

 .11ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، ٍٍێّبٔی، ي  چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی
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 ،(2) ٚەن لٛربثقبٔە ثە ِبِۆٍزبیبْ ٚ پوۆگواَ ٚ ڕێجبىەوبٔەٚە
الیۀگوأی ئەٚ ریۆهە پێیبٔٛایە وە ِٕلاڵ ٌەڕێگەی ثیَزٓ ٚ رێگەیْزٓ 

ٚەهكەگوێذ، ثەرەٚاٚیِ پْذ ثە الٍبیىوكٔەٚە ٚ ڕا٘ێٕبٔەٚە ىِبْ 
كەثەٍزێذ، ٌەٚأەُ ٘ۀلێه عبه پۀب ثۆ پێٛەه ثجبد، ِٕلااڵْ 
ثبٚەڕیْیبْ ٚایە ڕاٍزىوكٔەٚەی ٘ەڵە ىِبٔەٚأییەوبْ ٌەالیەْ 
وەٍبٔی كەٚهٚثەهەٚە ڕەّٚزی ىِبٔەٚأیبْ چبوزو كەوبد ٚ ثەهەٚ 

 ٚەهگورٕی ىِبٔێىی كهٍٚزیبْ كەثبد.
ٚایە ىِبْ ؽبڵەرێىی وۆِەاڵیەرییە ٚەن رەٚاٚی ؽبڵەرە ٍىٕەه پێی 

وۆِەاڵیەرییەوبٔی رو، ثەٚ ٚاربیەی ٚەهگزٕی ىِبْ پەیٛەٍزە ثە 
 (1)ؽبڵەری وۆِەاڵیەری ٚ ٌەٍەه ثٕەِبی ڕاٍذ ٚ ٘ەڵە كاكەِەىهێذ.

ئەٚ ریۆهە ثبً ٌە ٚەهگورٕی ىِبٔی كایه كەوبد، ىِبْ ثە ئبٍبیی 
٘ەه ٔەرەٚەیەن وە گٛێی ٌە ثبٚن ٚ ٚ ئبٍبٔی ٚەهكەگوێذ، ِٕلاڵێىی 

كایه ٚ وەٍبٔی كیىە كەثێذ، ثە رێ ەڕثٛٚٔی وبد ىِبْ ٌەٚاْ 
 (1)ٚەهكەگوێذ ٚ رێیلەگبد.

كیبهە لَەوەه وبر  گٛێجیَزی لَە ٚ ّێٛاىەوبٔی ئبفبٚرٕی 
ٔەٚەی فۆی كەثێذ، ٌەگەڵ چۆٔیەری كەهثڕیٕی ِەثەٍزەوبٔیبْ، ٚەن 

                                                 

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟـ ػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖی2ٍ
 .118، ٓ 1336، خاٌَؼٛكی

: ك.ٍؼیل ؽَٓ خ، روع2973ّ نِٕ خٛه ػٍُ اٌٍغط(، ر1337ـ عو٘بهك ٍ٘جِ)1
 .118ٓ، حى٘واء اٌْوق، اٌمب٘و خاالٌٚی، ِىزج خجؼط، اٌٞثؾیو
ٚ  خاٌؼوثی خفمٗ اٌٍغ ٟف ٟ(، اٌٖبؽج2997ـ أثٛ اٌؾَیٓ أؽّل اثٓ اٌفوً)1

األٌٚی،  خجؼطوالِٙب، ػٍك ػٍیٗ: أؽّل ؽَٓ ثَظ، اٌ َِٟبئٍٙب ٚ ٍٕٓ اٌؼوة ف
 . 11، ثیوٚد، ٓخكاه اٌىزت اٌؼٍّی
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ّە ٚ ِبٔبوبْ كەثێذ، یەوەِغبه چۆْ ِٕلاڵ گٛێجیَزی ثەوبه٘ێٕبٔی ٚ
رێی كەگبد، كٚارو گٛێجیَزی ڕٍزەوبْ كەثێذ، ٌەٚأەُ كەگبد، 
كٚارو ثیَزٕی كٚٚثبهە كەثێزەٚە ٌە ٘ەه ٍبرێىلا ٌەگەڵ ٘ەه 
لَەوەهێه ٔٛێ كەثێزەٚە ٚ ثەوبه٘ێٕبٔەوبٔیِ كٚٚثبهە كەثێزەٚە، رب 
ه ٚای ٌێلێذ كەثێزە ثە٘وە ٚ ٍیفەرێىی چەٍ بٚ، ٚەن ٘ەه یەوێ

كەثێذ ٌەٚاْ، ثەِْێٛەیە ىِبٔەوبْ ٌە ٔەٚەیەوەٚە ثۆ ٔەٚەیەوی كیىە 
 (2)كەگٛىاهێزەٚە ٚ ثێگبٔە ٚ ِٕلااڵْ فێوی كەثٓ.

 
دووەً:تیۆریٍەعریفەیزگَبمی

ریۆهی ِەػویفی ىگّبوی ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ٔٛێلا وە 
چۆَِىی ڕێجەهایەری كەوبد، پێی ٚایە ىِبْ ٌە ىگّبوییەٚە ربیجەرە 

ە ِوۆۆ ٚ ثٛٚٔەٚەهەوبٔی كیىە ىِبٔیبْ ٔییە، ٚەهگورٕی ىگّبوی ٚ ث
رٛأبی ػەل ی ٌە ِٕلاڵییەٚە رێیلا چێٕواٚە. ٘ەه ِٕلاڵێه ٌە ژیٕگەیەوی 
ِوۆیی ٌەكایه ثجێذ، ىِبٔی ئەٚ ّٛێٕە ٚەهكەگوێذ، وە رێیلا 
ٌەكایىجٛٚە، ثە چبٚپۆّیٓ ٌە ئبٍزی فێوثْٛٚ ٚ ئبٍزی وۆِەاڵیەری، 

وۆڤەوە رّٛٚی ٔەفۆّی ٚ فەّٚەوبٔی ػەلڵ ٔەثێذ، ثەاڵَ كەثێذ ِ
وە ڕێگوی ٌە ٚەهگورٓ ٚ فێوثٛٚٔی ىِبْ كەوەْ. ٌێوەٚە ىِبْ 
ڕەّٚزێه ٔییە ثە الٍبیی ٚ رێگەیبٔلْ ٚ فێوووكْ ٚ ڕا٘ێٕبْ 
ٚەهثگیوێذ، ـ ٚەن ڕەّٚزقٛاىەوبْ ثبٚەڕیبْ ٚایە، ثەڵىٛ ىگّبوی 

 ػەل ی ٚ ِەػویفییە.

                                                 

 ٟاثٓ فٍلْٚ، رؾمیك: ػٍ خ(، ِمل2971ِـ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٓ فٍلْٚ)2
 . 2178، ٓ 1جغ ٚ إٌْو، ِٖو، ططە ٌٍٚ، كاه ٔٙضخبٌضاٌ خجؼط، اٌٟػجلاٌٛاؽل ٚاف
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ۆ ٌە فٛكی فۆیلا ٔەىأە، ثە ٘ۀلێ وەً پێیبْ ٚایە ِوۆ
ٚەهگورٓ ىأبیە، فٛكای ِەىْ ثە ػەلڵ ِوۆڤی ٌە ئبژەاڵْ 
عیبووكۆرەٚە، ئەٚ فیىوەُ كٚای رەٚاٚثٛٚٔی وەِبٌی ئبژەڵی ٌە 

  (2)ِوۆڤلا پەیلا كەثێذ.
٘ەهٚە٘ب ثەّێه ٌە رٛأبی فێوثٛٚٔی ىِبْ ىگّبوییە، ٌە ٘ەِبْ 

ٛأیٓ گٛٔغبٔێه ٌۀێٛاْ وبریْلا ثەّێىی كیىەی فێووبهییە، چۆْ كەر
ئەٚ كٚٚ ٚرەیە ثلۆىیٕەٚە: ىِبْ ىگّبوییە ٚ ىِبْ فێووبهییە؟ 
ٚەهگورٕی ىِبْ ٚەن ٘ەه پوۆٍەیەوی ٔەّّٛٔبووكٔە ٌەالی 
گیبٔلاهأەٚە، فێوووكٔێه ٌەفۆیەٚە كەگوێذ، وە ثۀلە ثە چۀلیٓ 
ِەهعی ثبیۆٌۆژی ٌە ئبهاٍزە كیبهیىواٚەوبٔیلا ٌەالیەْ ئبهەىٚٚ ٚ 

كەگی ٚ رٛأَزی كیبهوواٚەٚە كیبهی كەووێذ، وە ٌەالی ئبِب
ربوەوەٚە ثۆِبٚەییە. ٚەن ئبّىوایە ِٕلاڵی ٘ەه ٔەرەٚەیەن ثە 
ىگّبوی ثە ىِبٔەوەی فۆی لَە ٔبوبد، ِٕلاڵێىی پورٛگبڵیِ ثە 
ىگّبوی ثە پورٛگبٌی لَۀبوبد، ثەڵىٛ پێٛیَزە فێوی ئەٚ ىِبٔە ثیٓ، 

ِوۆڤێه وە فێوی ىِبْ كەثێذ ٌە ، ٚارە ٘ەه (1)وە لَەی پێلەوەیٓ
ِٕلاڵییەٚە ٌە كەٚهٚثەه ٚ ٔبٚۀلە وۆِەاڵیەرییەوەی ٚەهی كەگوێذ، 

 فٛكاُ ثۆ ئەِە وۆئۀلاِەوبٔی لَەووكْ ٚ گۆووكٔی پێلاٚە.

                                                 

 ٟاثٓ فٍلْٚ، رؾمیك: ػٍ خ(، ِمل2971ِـ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٓ فٍلْٚ)2
ـ  2327، ٓ 1جغ ٚ إٌْو، ِٖو، ططٌٍ ٚخ، كاه ٔٙضخبٌضاٌ خجؼط، اٌٟػجلاٌٛاؽل ٚاف

2328. 
، كاه خبٔیضاٌ خجؼط، اٌٟٛه ِؼوفظِٓ ِٕ خ(، ػٍُ ٔفٌ اٌٍغ1337)ٟـ ِٛفك اٌؾّلا1ٔ

 .286ـ 283، ٓ خجبػطٌٍْٕو ٚ اٌزٛىیغ ٚ اٌ حاٌَّیو
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ثۆیە ٘ۀلێ ٌێىۆڵەه، ٌەٚأە )ٔەٚاي ِؾەِەك ػەرییە( عەفذ 
 ٌەٍەه ئەٚ ثۆچٛٚٔە كەوبرەٚە، وبرێه لَە ٌەٍەه ٚەهگورٕی ىِبْ

)) ىِبْ ٚەهكەگیوێذ ٚ فێوی كەثێذ، ثۆِبٚەیی كەوبد ٚ كەڵێذ:
وبهیگەهیی ثەٍەهەٚە ٔییە، ئەگەه ِٕلاڵێه ٌە كایه ٚ ثبٚوێىی 
ػەهەثی ٌەكایه ثێذ، ثەاڵَ كٚٚه ٌەٚاْ ٌە ژیٕگەیەوی كیىە ثێذ، ثۆ 
ّٔٛٚٔە ٌە فەهۀَب یبْ ٌە ئەڵّبٔیب ثێذ، ئەٚە ثە ڕەٚأی فێوی ئەٚ 

ن ئەٚەی كایه ٚ ثبٚوی ػەهەثی ٔەثٓ ٚ ثیبٔی ىِبٔبٔە كەثێذ، ٚە
 (2)ثٓ((.

وەٚارە ٚەهگورٕی ىِبْ ٌە كٚای ٌەكایىجٛٚٔەٚە كەثێذ، ٚەن 
 ال ،ِهُكَاتٔمَاُ وٌِطُب ًَمٔ ِهُكجَزَِخاَ اهلُلٚ)) ئەٚەی فٛكای گەٚهە كەفەهِٛێ

 ـ((ٌزُوُكِصتَ ِهكُلعَل دةئٔاالِف و صارَاالِبو  عَِنالسَ ِهُكل لعَجَو ئّايشَ ٌَُوُنلِعتَ
، پەهٚەهكگبه ئێٛەی ٌە ٍىی كایىزبٔلا (78ٍٛڕەری )إٌؾً(، ئبیەری )

٘ێٕبٚەرەكەهێ ٚ فَزٛٚٔیەرە ٔبٚ عیٙبٔی ثەهفواٚاْ، ٌەٚ وبرەكا 
٘یچزبْ ٔەكەىأی ٚ ٌە ٘ەِٛٚ ّزێه ثێئبگبثجْٛٚ، ئیٕغب ٚهكە ٚهكە 
فٛكا ٘ەٍزەوبٔی ثەئبگب كێٕ  ٚ گەّەیبْ پ  كەوب، َ٘زی ثیَزٓ ٚ 
ثیٕیٕزبْ ثۆ كەهەفَێٕ ، ػەلڵ ٚ ٘ۆّزبْ پ  كەثەفْ ، ثۆ ئەٚەی 

  (1)ّٛوو ٚ ٍٛپبٍی ٔیؼّەرەوبٔی فٛكا ثىەْ.
 

                                                 

األٔغٍٛ  خاألٌٚی، ِىزج خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2973ٛ)خیطـ ٔٛاي ِؾّل ػ2
 .16، ٓخاٌّٖوی

فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی،  ـ1
 .377ي ،1321(، ٌٛثٕبْ، خچبپقبٔەی )كاه اٌّؼوف
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سێیەً:تیۆریئەرمی
ریۆهی ئەهوی ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیلا رٛێژیٕەٚە ٌەثبهەی چۀل 
الیۀێىی ِەػویفی ڕاٍزەلیٕە كەوبد، ٌەٚأە یبكەٚەهی ٚ كهو ێىوكْ 

رب، ٌەگەڵ چۀلیٓ الیۀی كیىە، وە ٌە رەٚاٚوبهی ٚ ثیو ٚ ٍۆى ٚ ٚا
ٚارب ٚ ئەهوی ىِبٔەٚأی ثەّلاه كەثٓ ٚ ئبِبٔغە ڕاٍزەلیٕەوەی 

 (2)لَەووكْ كێٕٕەكی، وە ثویزییە ٌە پەیٛۀلیىوكْ.
كەرٛأیٓ چۀلیٓ ٘ێ ی ئەٚ ریۆهە ٚ ثٕەِب ٍەهەوییەوبٔی 

ذ، ثلۆىیٕەٚە، ثەعۆهێ ّٚەیەن ِبٔبوەی ثە رەٚاٚی كەهٔبوەٚێ
ئەگەه ّٚەی كیىەی ٌەكٚا ٔەثێذ. ئبیب كەرٛأوێذ ّٚەیەن ثە رۀٙب 
ٌە ڕٚٚی چبوزویٕەٚە ٌەگەڵ ّٚەیەوی كیىە ثەهاٚهك ثىوێذ؟ ئبیب 
وەٍێه كەرٛأێذ ث ێذ ئەٚ ّٚەیە ڕەٚأە، ئەگەه ٘برٛٚ ٍەیو 
ّٛێٕی ّٚەوە ٔەوبد ٌە ٘ۆٔیٕەٚەی ڕٍزەوبٔلا ٚ ٍەیوی گٛٔغبٔی 

ىە؟ ثۆیە ّٚەوبْ ثە رۀٙب ثەثبّزو ٔەوبد ٌەگەڵ ّٚەوبٔی كی
ٔبىأوێذ، ربوە ّٚەیەن ٔبووێذ ٚا ٍەیو ثىوێذ، ئەگەه ٘برٛٚ 

 (1)پەیٛەٍذ ٔەووێذ ثە ّٚەوبٔی كیىەٚە.
ڕیچبهك ٚ ڕۆعوى ڕەفٕەیبْ ٌە چۆَِىی گود، وبرێه پێٕبٍەی 

))ثویزییە ٌە ىأیٕی یبٍبوبٔی ىِبْ ٚ رٛأی رٛأَزی ووكٚٚە ٚ كەڵ 

                                                 

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍ ـ2
 .133، ٓ 1336، خاٌَؼٛكی

ٚ ػٍك ػٍیٗ: أثٛ  ح(، كالئً االػغبى، لوأ1323ػجلاٌمب٘و ػجلاٌوؽّٓ اٌغوعبٔی) ـ1
ٚ إٌْو ٚ اٌزٛىیغ،  خجبػطٌٍ ٟاٌقبٔغ خ، ِىزجحاٌؼبّو خجؼطفٙو ِؾّٛك ِؾّل، اٌ

 .16ـ  11، ٓ حٌمب٘وا
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ّێٛەیەن وە ٌەڕٚٚی ىِبٔەٚأی كهٍٚذ ثێذ ٚ ثەوبه٘ێٕبٔی ثە
 (2)ٌەڕٚٚی وۆِەاڵیەرییەٚە پەٍۀل ثێذ((.

ٍەهەڕای ئەِەُ گؤگیلاْ ثە ڕەٚأی ٚ ڕەٚأجێژی، وە ئەٚ 
ىأَزە ثەپێی پێٛیَذ ثبیەؿ ثە ثەوبه٘ێٕبٔی ىِبْ كەكاد، ٚارە 
ڕەٚأی ٚ ڕەٚأجێژی ٚ ٘بّٚێٛەوبٔی رۀٙب چۀل ٚەٍفێىٓ ثۆ 

ٚأەی وە ثە ّٚەوبْ كەهكەثوێٓ، وبرێه كەڵێٓ: ئەٚ ِبٔبوبْ، ئە
لَەیە ّبیۀی ڕەٚأجێژی ٔییە، ئەگەه ٚارەوەی ثەه ٌە ّٚەوە ٔەثێذ 
ٚ ّٚەوەّی ٚاربوەی ثێذ، ٚارە ّٚەوە ٔبثێذ ثەه ٌە 
گەیْزٕی)ٚاربوەی ثۆ ٔبٚ كڵذ(، ثگبرە گٛێچىەد، ئەٚوبرە ث  ِۆڵەد 

ٚارب ثۆ ٚارب  ّٚەوە كەچێزە گٛێچىەد. ئەِەُ ثۆ كەالٌەری
كەگەڕێزەٚە. ِەهعی ڕەٚأجێژی ئەٚەیە وە ِبٔبی یەوەَ ثجێزە 
ڕێجەهی ِبٔبی كٚٚەَ ٚ ٘ەه ئەٚ ٌە ٔێٛاْ رۆكا ثێذ، ٌە كەالٌەرەوەی 
رٛأبكاه ثێذ ٚ ٌە ٔێٛۀلگەهاییلا ٍەهثەفۆ ثێذ، ثەعٛأزویٓ ّێٛە 
پەیٛۀلی رۆ كهٍٚذ ثىبد. ثە ٘ێّبیەن ثۆد ڕْٚٚ ثىبرەٚە رب 

ذ ٌەٚە ثگەیذ وە ّٚەوبْ چۆٕٔٓ ٚ ثەفێوایی ثگۀە الد. ثزٛأی
ڕەٚأی ٌە ربوە ّٚەوبٔلا ٔییە، ثەڵىٛ ٌەٚەیە ّٚەوبْ ثلهێٕە پبڵ 
یەوزو، ٚاربُ ٘ەه كەثێذ ٚا ثێذ ٚ كەثێذ پەیٛۀلییبْ ٌەگەڵ یەوزو 
٘ەثێذ، ِبٔبوبْ ٌە پەیٛەٍزجٛٚٔی ّٚەوبْ ثە یەوزوەٚە كەهكەوەْٚ، 

 ٔەٚەن ٌەفٛكی ّٚەوبْ.

                                                 

رؼٍیُ اٌٍغبد،  ٟوائك فطا٘ت ٚ ن(، 1338ِیٛكٚه هٚعوى)پـ عبن هرْبهك ٚ 2
ٚ ػجلاٌوؽّٓ اٌؼجلاْ ٚ ػّو اٌٖلیك، كاه ػبٌُ اٌىزت،  ٟ: ِؾّٛك ٕیٕخروعّ
 .211، ٓٗاٌویب
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ٚارە ىِبٔەوبْ چۀل ثە٘وەیەوٓ ثۆ گٛىاهّزىوكْ ٌە ٚاربوبْ، 
ٔەٚەن ثە رێڕٚأیٕی فٛكی ّٚەوبْ ثێذ، ثەڵىٛ ثە رێڕٚأیٕە ثۆ 
ڕٍزەوبْ، ئەگەه ٘برٛٚ ئەٚ رٛأب ٚ ثە٘وەیە ٌە پێىٙێٕبٔی ّٚەوبٔلا 
رەٚاٚ ثٛٚ ٚ گٛىاهّذ ٌە ٚاربوبْ ثىبد ٚ ڕەچبٚی ڕێَبوبٔی 

ەوەه ِەثەٍزی فۆی كەگەیٕێزە گٛێگو، ڕٍزەوبْ ثىبد ٚ ئەٚوبرە لَ
 ئەِەُ ِبٔبی ڕەٚأجێژییە.

ّوۆڤەووكٔی الیۀگوأی ئەٚ ریۆهە ٌە ٚەهگورٕی ىِبٔلا ئەٚەیە، 
وە وبهی ئەٚ لَەیەی ِٕلاڵ  ٌە ٘ەڵٛێَزێىی كیبهیىواٚ كەیىبد، 
ئەِە ِبٔبی ڕاٍزەلیٕەی لَەوبٔیەری، ئەٚەیبْ ٔییە وە ثبٚن ٚ كایىی 

ەْ، ئەٚەُ ٔییە وە ثٛٔیبكی ڕٚٚوەُ ٚ ٌێىلأەٚەی ثۆ كەو
كیبهەوەی ثێذ. ئەٚ ِبٔبیەُ ثەپێی ِەثەٍزی ِٕلاڵە لَەوەهەوە 
كەگۆڕێذ. ـ ثەپێی ثۆچٛٚٔی ئەٚ وەٍبٔە ـ ِٕلاڵەوبْ ثە ثٛٔیبكی 
لٛٚڵەٚە لَە كەوەْ وە ٌە ِبٔبوبْ ٚ فوِبٔەوبٔی ىِبْ پێىلێذ، 

اربیەوی كیىە ٔەٚەن ٌە ثٛٔیبكی ڕٚٚوەی ّٚەوبْ ٚ ڕٍزەوبْ ـ ثە ٚ
ثبیەفلاْ ثە ِبٔبیە ٔەٚەن ّٚە ـ الیۀی ٚاربیی ڕێڕەٚی ٚەهگورٕی 
ىِبْ كیبهی كەوبد ٔەٚەن الیۀی ثٛٔیبكی، گەّەووكٔی ئەهوی 
ٌەالیەْ رٛأبی كهوىوكْ ٚ رٛأبی پەیٛۀلیىوكٔەٚە كیبهی كەووێذ، 
وە ئەٚ كٚٚأەُ پەیٛەٍزٓ ثە چٛاهچێٛەی ىگّبوی ِەػویفییەٚە، 

ەووكٔی ڕٚٚوەُ ٌەالیەْ ئەٚ رٛأبیەی كهوىوكٔەٚە وەچی گەّ
كیبهی كەووێذ وە چبهەٍەهی ىأیبهییەوبْ كەوبد ٚ پەیٛەٍزیْە 
ثە چٛاچێٛەی ىگّبوی پێىٙبرییەٚە ئەٚەی ِٕلاڵ كەیيأ  ٘ەه 
ئەٚەُ )لَە ٚ رێگەیْزٕەوبْ وە فێوی ِٕلاڵەوە كەووێذ( 
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ئەهوی ىِبْ، كیبهكەوبد. كٚارو ثۆ رٛێژەهاْ كەهوەٚد وە ٍوّٚزی 
ثیو ٚ ِەػویفی ٚ ثٛٔیبكی یبكەٚەهی رێ ەڕكەوبد. ٍیَزەِی 
ڕەّٚزی ٘بٚثەُ ٌە ٔێٛاْ ىِبٔە ربىە گەّەووكٚٚەوەی ِٕلاڵ ٚ 
ىِبٔی گەٚهاْ ڕٚٚكەكاد، ئەِەُ ٌەٍەهٚثۀلی فێوووكٔی ِٕلاڵ ٌە 
ٍوّٚزی ژیبْ ٚ گٛٔغبٔلٔی ٌەگەڵ وۆِەڵگە كەثێذ. ئەَ رێڕٚأیٕە 

ؿ ثە ئەهوەوبٔی پەیٛۀلی ثلهێذ ٌە ىِبٔلا، ٚایىوكٚٚە وە ثبیە
ئەِەُ كەفٛاىێذ ثبیەؿ ثە فٛكی ئەهوەوبْ ٚ كیبهووكٔیبْ ثلهێذ، 
ثۆیە رٛێژەهاْ ثبیەفیبْ ثەٚەكا وە ِٕلاڵ چی كەىأێذ ٚ چی ٌە 
گەٚهەوبْ فێو كەثێذ. ٌەٚأە فێوی ثەٍزٕەٚەی ثەّەوبٔی ڕٍزە ٚ 

ٌە ٍوّٚزی  پەیٛۀلی ڕٍزەوبْ كەثێذ، ٌەگەڵ ّبهەىاثْٛٚ
وبهٌێىوكٔی ٔێٛاْ لَەوەه ٚ گٛێگو ٚ وٍیەوبٔی ئبفبٚرٓ ٚ چۀلیٓ 

 (2)فوِبٔی كیىەی پەیٛۀلیىوكْ.
))٘بیّي ٚ لَەیبْ ٌەٚ ثبهەیەٚە كەڵێذ  )ڕیچبهكى ٚ ڕۆعوى(

٘بٌیلای ٚ كۆٍٓ ثبثەری رٛأَزی ىِبٔەٚأیبْ فواٚاْ ووكٚٚە ـ وە 
یبٍبوبٔی ىِبْ  چۆَِىی ثبٔگەّەی ثۆ ووكٚٚە، رۀبٔەد ٌەٍەه

ٚەٍزبٚە، رب كەگبرە رٛأَزی پەیٛۀلی وە ِبٔبی ىأیٕی ثٕەِبوبٔی 
لَەووكْ ٚ ڕەچبٚووكٔی ٍوّٚزی گٛێگواْ ٚ رٛأبی 
٘ەِەعۆهووكٔی لَەووكٔە، وە ثەپێی پێٛیَذ ثێذ، ٌەٚأە كاٚاووكْ 
ٚ پۆىّٙێٕبٔەٚە ٚ كاٚەرىوكْ ٚ چۀلیٓ ّێٛاىی كیىەی لَەووكْ، 

ێَبوبٔی ىِبْ ٚ ّٚەوبْ، وەٚارە ئەٚ رٛأَزە ٍەهەڕای ٔبٍیٕی ه

                                                 

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍ ـ2
 .139ـ  133، ٓ 1336، خاٌَؼٛكی
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ِبٔبی ىأیٕی ڕێَبوبٔی ىِبٔە ٌە ڕٚٚی ڕٍزەٍبىی ٚ 
ّٚەٍبىییەٚە، ٌەگەڵ رٛأبی ثەوبه٘ێٕبٔی ثەّێٛاىێه وە ٌە ڕٚٚی 
ىِبٔەٚأییەٚە كهٍٚذ ثێذ ٚ ٌە ڕٚٚی وۆِەاڵیەرییەٚە پەٍۀل 

 (2)ثێذ((.
ىِبٔەٚأی ٌە  یەوێه ٌەٚ ثبثەرە گؤگبٔەی چۆَِىی ٌە ّوۆڤەی

ثٛٔیبكگەهەوبٔی ٚەهگورٛٚە، ٚ كٚارو ٘ەه ىٚٚ ٘ێوّێىی ٍەفزی 
ووكە ٍەه ِیزۆكەوەیبْ، ثبثەری ثبیەفلاْ ثٛٚ ثە ڕٚٚوەّی ىِبْ 
ٔەٚەن لٛٚڵییەوەی. ثە ثڕٚای ئەٚ ِبِەڵەووكْ ٌەگەڵ ثٛٔیبكی 
ڕٚٚوەّی ىِبْ ّزێه پێْىەُ ٔبوبد، رۀبٔەد ىأَزیِ ٔییە، 

بوبد. ثۆیە گؤگ ئەٚەیە ثگەیٕە ثٛٔیبكی چٛٔىە ّزێه ّوۆڤە ٔ
ژێوەٚە ٚ ثٛٔیبكە لٛٚڵەوەی ىِبْ، ٘ەه ٌەڕێگەی ئەٚ ثٛٔیبكەّەٚە 

 كەگەیٕە یبٍبوبٔی ٍوّٚزی ِوۆڤبیەری.
ثیوۆوەی عیبووكٔەٚەی ثٛٔیبكی لٛٚڵ ٚ ثٛٔیبكی ڕٚٚوەُ ٌە 
فەٌَەفە ػەلاڵٔییەوەی كیىبهرەٚە ٘ەڵمٛاڵٚە، ئەٚ رێڕٚأیٕی ثۆ ِوۆۆ 

وە ثٛٚٔەٚەهێىە ٌە رەٚاٚی ثٛٚٔەٚەهەوبٔی كیىە  ئەٚەیە
عیبكەووێزەٚە، چۀلیٓ ربیجەرّۀلی گؤگی فۆی ٘ەی، ٌەٚأە: ىِبْ، 
ىیوەوی، رٛأبی ثیوووكٔەٚە. عب وبرێه ىِبْ ئەٚ گؤگییە گەٚهەیەی 
٘ەثێذ، ِبلٛٚڵ ٔییە ّوۆڤەووكْ ٚ ٚەٍفىوكٔی رۀٙب ٌە ڕٚٚوەّلا 

                                                 

رؼٍیُ اٌٍغبد،  ٟوائك فطا٘ت ٚ ن(، 1338ِیٛكٚه هٚعوى)صـ عبن هرْبهك ٚ 2
ٚ ػجلاٌوؽّٓ اٌؼجلاْ ٚ ػّو اٌٖلیك، كاه ػبٌُ اٌىزت،  ٟ: ِؾّٛك ٕیٕخروعّ
 .138، ٓٗاٌویب
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ڕۆڵی ػەلڵ ٌەٚ كیبهكە  لەریٌ ثىوێذ ٚ الیەْ ٚاربیی ٚ
 (2)ٍەهٍٛه٘ێٕە فەهاِۆُ ثىوێذ.

كەرٛأوێذ ٚە٘ب پێٕبٍەی ثٛٔیبكی لٛٚڵی ڕٍزە ثىوێذ، وە ثویزییە 
ٌە چەِىێىی ئەثَزواوزی ٚاربییە ثۆ ٔٛألٔی ٍیٕزبوَی ڕٍزە، یبْ 
ئبٍزی ژێوەٚەی ثٛٔیبكە، وە ٘ەِٛٚ ئەٚ ٘ۆوبهأە ٌە فۆیەٚە 

أەٚەی ثۆ ثىوێذ ٚ ٚاربوەی كەگوێذ ٚ ٚا ٌە ڕٍزە كەوبد، گێڕ
ثلاد، چٛٔىە پەیٛۀلی ٚاربیی ٌۀێٛاْ پێىٙبرەوبٔی ڕٍزەكا ٌەٚ 

 ئبٍزەكا هّٕٚە ٚ فبَ كەووێذ.
وەچی ثٛٔیبكی ڕٚٚوەُ ثویزییە ٌە لۆٔب ی وۆربیی ڕٍزەٍبىی ٌە 
ثٛٔیبكی ڕٍزەكا، ئەِەُ كٚای ئەٚەی ٘ۀلێه یبٍبی گٛێيأەٚە ٌە 

ەیٓ، یبْ ٌە پێىٙبرەی )فۆهَ / كۀگ( ثٛٔیبكی ٔبٚەفٕلا ئۀغبَ كەك
ئۀغبَ كەكەیٓ وە گۆكەووێذ یبْ گٛێجیَزی كەثیٓ یبْ كەیٍٕٛیٓ، 
وەٚارە ثٛٔیبكی ڕٚٚوەُ: ئەٚ ثٛٔیبكەیە وە ڕٍزە ٌە فۆهِی 

 ئێَزبیلا رێیلا كەهوەٚرٛٚە.
ىۆه ٌە ٌێىـــۆڵیٕەٚە ىِبٔەٚأییەوـــبْ ئبِـــبژە ثـــۆ ئەٚە كەوەْ، وە    

ْ رۀیـــب ٌە ڕۆٔـــبٔی ٍـــەهەٚەكا عیبٚاىییـــبْ ٘ەِـــٛٚ ىِبٔەوـــبٔی عیٙـــب
٘ەیە، ئەگیٕــب ٌە ڕۆٔــبٔی ژێــوەٚەكا ٚەوــٛ یەوــٓ ٚ ٘ــیچ عیبٚاىییەویــبْ 

                                                 

 خٚ رؼٍیُ اٌٍغ خٚ إٌفَی خویبد اٌٍغٛیظ(، ا2999ٌٕ)ٟـ ػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖی2ٍ
 .73، ٌٓٗألٚفَذ، اٌویب خبثغ اٌزمٕیط، ِخااٌؼوثی
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ٔییە، ثەٚ ٚاربیەی ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبٔی ِوۆڤـبیەری ٌەٍـەه یەن پێـڕەٚ ٚ 
 (2)یبٍب وبهكەوەْ ٚ عیبٚاىییبْ رۀیب ٌە ڕٚٚفَبهكا كەهكەوەٚێذ.

ٛٚٔی وەهەٍــەوبٔەٚە ٘ەیە، ڕۆٔـبٔی ٍـەهەٚە پەیٛۀـلی ثە ڕیيثـ   
ئەَ ڕۆٔبٔەی ىِبْ، ڕٍـزە رێیـلا كەهكەوەٚێـذ ٚ كەوەٚێـزە ٍـەهٚٚی 
ــۆ ّٔــٛٚٔە ئەگەه ڕٍــزەیەن كٚٚ  ــٛێيأەٚە، ث ــبٔی یبٍــبوبٔی گ ٔبٚچەو
ٚارب یبْ ىیبروی ثەفْـی، ئەٚە ئەٚ ڕٍـزەیە یەن ڕۆٔـبٔی ٍـەهەٚە ٚ 

 كٚٚ یبْ ىیبرو ڕۆٔبٔی ژێوەٚەی ٘ەیە، ٚەن:
 ٔبٔی ٍەهەٚەڕۆـ پێُ كەّى .   

  ڕۆٔبٔی ژێوەٚەـ ثە ِٓ كەّى .  
  ڕۆٔبٔی ژێوەٚەـ لبچُ كەّى .  

ئەگەه ثەپـــێچەٚأەٚە ثێـــذ، ٚارە ىیـــبرو ٌە ڕٍـــزەیەن، ٘ەِـــبْ    
ــبْ ٘ەثێــذ، ئەٚە ئەٚ ڕٍــزبٔە یەن ڕۆٔــبٔی ژێــوەٚە ٚ ىیــبرو ٌە  ٚاربی

 (1)ڕۆٔبٔێىی ٍەهەٚەیبْ ٘ەیە.ٚەن:
  ڕۆٔبٔی ژێوەٚەـ ئێّە رۆِبْ ثیٕی.   
  ڕۆٔبٔی ٍەهەٚە   ـ رۆِبْ ثیٕی.     

 ڕۆٔبٔی ٍەهەٚە           ـ ثیٕیّبٔی.
   

                                                 

ـــِٛەه ئەِـــیٓ)2 ـــ ٚهیـــب ػ (، ثـــٕظ ٚ ٍـــیّب ٚ یبٍـــبوبٔی گـــٛێيأەٚە، گ. 2989ـ
 .71(، ي 212ڕۆّٕجیوی ٔٛێ، ژ. )

(، ڕێيِبٔی وٛهكی ـ ڕٚأگەیەوی ثەه٘ەِٙێٕبْ ٚ 1331ـ كیبه ػٍی وّبي وویُ)1
ی گٛێيأەٚە، ٔبِەی ِبعَزێو، ثەّی وٛهكی وۆٌیغی پەهٚەهكەی ىأىۆ

 .18ٍەالؽەكیٓ، ي 
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 ڕۆٔبٔی ژێوەٚەُ چۀلیٓ فبٍیەری عۆهاعۆهی ٘ەیە، ٌەٚأە:   
ـ یەوەِیٓ ڕۆٔبٔی ثەه٘ەِٙبرٛٚە، وە ٌە ڕێگەی یبٍـبوبٔی ڕۆٔـبٔی 2

 فوێيەٚە ثەه٘ەَ كێذ.
یبٍبوبٔی فەه٘ۀگ ـ رۀیب ثٛاهە ثۆ پڕووكٔەٚەی فەه٘ۀگی، ٚارە 1

 ڕۆڵ كەثیٕٓ ٌە گۆڕیٕی ٘ێّب ثۆ كأەی فەه٘ۀگی.
ــی ٍــیّبریىەٚە ثە ّــێٛەیەوی 1 ــبٔەیە وە ٌە الیەْ پێىٙێٕ ــ ئەٚ ڕۆٔ ـ

 ٍیّبریىیبٔە ّوۆڤە كەووێذ.
ــــــبٔی ٍــــــەهەٚە 1 ــــــۆ ڕۆٔ ــــــٛێيأەٚە ث ــــــبٔی گ ــــــگە ڕێيِ ــــــ ٌە ڕێ ـ

 (2)كەگٛێيهێزەٚە.
 
:زٍبّیئبژەاڵُوڕێگەمبّیفێرثووّیب4ُـ1

( 2916ـ 2819وكٔی ئبژەاڵْ ٌەالیەْ ىأبی ڕٍٚٚی ثبفٍۆف )فێوو
كەهوەٚد، وە پێٛأەی ڕژأی ٌیىی ٍەگی كەووك، وبرێه فٛاهكٔی 
پێلەكا، ٘ەهٚە٘ب ٌەَ ثبهەٚە فیغۆرَىی لَەووكْ ٚ ثیوووكٔەٚە 
ٌەالی ئبژەاڵٔی عیبعیب ثەپێی چۀل هێڕەٚێىی عیبٚاى گەّە كەوەْ، 

ویٌٛەه ٚ ثیووٌ ٚ وەٍبٔی كیىەُ ئەِەُ ڕاٍزییەوە ٘ەه یەوە ٌە 
ٌە رٛێژیٕەٚەوبٔیبْ ٌەٍەه ِەیّْٛ پبڵ ْزی ئەٚ ڕاٍزییەوەیبْ 
ووكٚٚە. ربلیىوكٔەٚەوبٔی ویٌٛەه ٍەٌّبٔلٚٚیەری وە ثٕەِبی چبالوی 
ػەل ی ـ ٚارە ثیوووكٔەٚە ثە ٘ەِٛٚ ِبٔبوبٔییەٚە ـ ٌەالی ئەٚ ئبژەاڵٔە 

، ثۆ ّٔٛٚٔە وبرێه كەهكەوەٚێذ، وە پەیٛەٍذ ٔیٓ ثە لَەووكٔەٚە

                                                 

كیبه ػٍی وەِبي، ڕێيِبٔی وٛهكی ٌە ڕٚأگەیەوی ثەه٘ەِٙێٕبٔی ٚ ـ 2
 .17گٛێيأەٚە، ي 
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ِەیّْٛٚ چۀلیٓ كا٘ێٕبْ كەوبد ٌە ثٛاهی ئبِبكەووكٔی ئبِواىەوبْ 
ٚ ثەوبه٘ێٕبٔیبْ یبْ ٌەكۆىیٕەٚەی چبهەٍەه ثۆ وێْەوبْ، ٍەهەڕای 
ئەٚەی ثیوووكٔەٚەوەی ٍەهەربییە ٚ لۆٔب ێىی ثەه ٌە گەّەووكٔی 
 ىِبٔە، ثۆیە ویۆٌەه ثبٔگەّەی ئەٚە كەوبد وە رٛێژیٕەٚەوبٔی ئەٚ
كەیَەٌّێٕٓ ِەیّٛٚٔی ّبِ بٔيی ئبِبكەگی ٚ ٍەهەربیی ڕەّٚزی 

 (2)ىٕ٘ی ئەٚرۆی ٘ەیە وە ٘ەِبْ عۆهی ڕەّٚزی ىٕ٘ی ِوۆڤە.
ــــبژەاڵٔیِ ٌەٚ ڕٚٚەی وە ِەهاَ ٚ     ىِــــبٔی ِــــوۆۆ ٚ ىِــــبٔی ئ

پێىٙــبرە ٚ ڕٚٚٔىــبهْ، ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٘بٚثەّــٓ، ىِــبْ ِەهاَ ئــبِێيە، 
كەٚاِـــــی ٚ ٌە ٘ەِـــــٛٚ چـــــٛٔىە لَـــــە ئبِبٔغـــــلاهە، ئەٚیـــــِ ثە ثەه

ؽبڵەرێىــــلا، ثــــۆ گەیبٔــــلی ّــــزێه ٌە وەٍــــێىەٚە ثــــۆ وەٍــــێىی كی، 
٘ەهٚە٘ـــــب ثـــــۆ گـــــۆڕیٕی ڕەفزـــــبه ٚ ثیوٚثۆچٛٚٔەوـــــبْ ٚ كەٍـــــذ 
ٔیْبٔىوكٔی ٘ەڵٛێَزەوبٔی ٌە ثـبهٚكۆفە عۆهاٚعۆهەوبٔـلا. ٘ەهٚە٘ـب 
ىِبٔی ِوۆۆ ىِبٔێىی پێىٙبرەیە، چٛٔىە ٘ەِـٛٚ گٛربهێـه ووكەیەوـی 

ىی ٔـــــــبٚفۆ ٚ ثٛٔیـــــــبكێىی كیـــــــبهیىواٚی لَـــــــەیە، وە ٍیَـــــــزەِێ
ٌەفۆگورـــٛٚە، ٘ەهٚە٘ـــب ىِـــبٔی ِـــوۆۆ ىِـــبٔێىی ڕٚٚٔىـــبه ئبٍـــبیە، 
ــــبیە ىِــــبٔی ِــــوۆۆ ٚ  ــــذ، ئیزــــو ثەَ ِبٔ چــــٛٔىە ىأیــــبهی كەگەیۀێ
ــبژەأل ئەَ رٛفّبٔەیــبْ  ــه گەیْــزٓ ٌە الی ئ ٍیَــزەِی گەیبٔــلْ ٚ ٌێ

 (1)رێلایە: ِەهاَ ٚ پێىٙبرە ٚ ڕٚٚٔىبه.

                                                 

جؼە طٍؼذ ِٕٖٛه، اٌطك.خ: ، روعّخ(، اٌزفىیو ٚ اٌٍغ1338ـ ي.ً. فیزٛرَىی)2
 .219األٌٚی، كاه اٌَّیو، ٓ

 خٌغبِؼیا خٍَؤ(، اٌّشاٌؾلی خ)ػٍُ اٌٍغ خ(، االٌَٕی2983ـ ك. ِیْبي ىوویب)1
 .13ٌٍلهاٍبد ٚ اٌزٛىیغ، ثیوٚد، ٌجٕبْ، ٓ
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رٛێژیٕەٚە ىِبٔەٚأییەوبٔلا، ٔٛێ ٔییە، چٛٔىە  كیبهە ئەٚ ثبثەرە ٌە
ىأبیبٔی ثەه ٌە چٛاهكە ٍەكە رٛێژیٕەٚەیبْ ٌەٍەه ئەَ ثبثەرە 
ووكٚٚە، ٘ەهٚە٘ب ٌە لٛهئبٔی پیوۆى ٚ فەهِٛكەوبٔیِ ئەٚە 
ٍەٌّێٕواٚە وە ئبژەاڵْ ىِبْ ٚ ثیوووكٔەٚە ٚ ىأیٕیبْ ٘ەیە، ثەاڵَ 

، وە فٛكا ربیجەرّۀلی ٔبرٛأیٓ ٌە ىِبٔی پەهٍزٕی ئەٚاْ ثگەیٓ
 ثەٚاْ كاٚە.

 ًََُٓوىَُلنعُت نيَبّٔلكَُم حِواراجلَ ًَٓم ِهُكنَّلاعَمَو ))فٛكای گەٚهە كەفەهِٛێ  
٘ەه ٔێچیوێه ئەٚ ، (1(، ئبیەری )حٍٛڕەری )اٌّبئل(( اهلُل ُهُكنَّلعَ آنمٔ

عۆه ٍەگ ٚ ربژییە فێووواٚأە ثیگوْ ٚ فٛاهكٔی ؽەاڵڵە، 
ٚ ربژییبٔە ٌەالیەْ ئبكەِیياكەٚە فێوی ثەِەهعێه ئەٚ ٍەگ 

٘ەِلیَبْ ىأبیبْ ٌە ّوۆڤەووكٔی ( 2)ڕاٚوواٚثٓ ٚ ِەّملاهكهاثٓ.
ئەٚ ئبیەرەی ٍەهەٚەكا كەڵێٓ كەثێذ ٍ  ثبثەد ٌە فێوووكٔی 

 (1) گیبٔەٚەهەوبْ ٘ەثێذ:
 ـ كەثێذ گیبٔەٚەهەوە فێو ثىوێذ.2
 ـ ئەٚ وەٍەی فێوی كەوبد، كەثێذ ّبهەىا ثێذ ٚ ِەّمی1

 ووكثێذ.
ـ كەثێذ گیبٔەٚەهەوە فێوی ئەٚ ّزبٔە ثىبد، وە فٛكا فێوی 1

  ووكٚٚە.

                                                 

ـ فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی، 2
 .297، ي1321(، ٌٛثٕبْ، خچبپقبٔەی )كاه اٌّؼوف

 خجؼطٚ إٌّٙظ، اٌ خٚ اٌْویؼ حاٌؼمیل ٟ(، اٌزفَیو إٌّیو ف1323)ٟاٌيؽیٍ خـ ٚ٘ج1
 .91، 6ٌّٓؼبٕو، ثیوٚد، ط، كاه اٌفىو اضخبٌضاٌ
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))ٍەگی ڕا٘ێٕواٚ رەثەڕی ٌە ئیجٓ ػەثبٍەٚە كەگێڕێزەٚە، وە 
، ٌەثبهەی ئەٚەیە: ٔێچیوەوەی ثگوێذ، ٔەیقٛاد رب فبٚۀەوەی كێذ((

))ئەگەه ٔبهكد ٚ وّٛزی، ئەٚا ثیقۆ، ٍەگ ٌێی ثبڵٕلەّەٚە كەڵ  
ڕێزەٚە، فێوووكٔی ثبڵٕلەُ ئەٚەیە ثگەڕێزەٚە الی ثلەی ٔبگە

فبٚۀەوەی، ئەگەه ٔێچیوەوەی فٛاهك ٚ پەڕەِٛٚچەوەی وەٚد، 
 (2).ئەٚە ٔێچیوەوە ثقۆ((

ثبٔگ ٚ لیژەی گیبٍٔەثەهاْ وەڵه ٌە كٚٚ عۆه ڕەِي ٚەهكەگوێذ، 
ئەٚأیِ ڕەِيی ٚێٕەیی ٚ ڕەِيی ٌەفۆٚەیە، ثەاڵَ ثەپێچەٚأەی 

ۆهی پْذ ثە ڕەِيی ٚێٕەیی كەثەٍزێذ ٚ ىۆه ىِبٔی ِوۆڤەٚە، ثەى
 (1)وەِزو ڕەِيی ٌەفۆٚە ثەوبهكێٕێذ.

پێغەِجەه ٌٍٛەیّبْ ثە ٔیؼّەری فٛكای گەٚهە ىِبٔی ئبژەاڵْ ٚ 
ثبڵٕلەوبٔی كەىأی، ئەگەه كۀگیبْ ثٙبربیە. كەیزٛأی ِەثەٍزەوبٔیبْ 
ٌە عۆهی كۀگەوبٔیبْ ٌەیەوزو عیب ثىبرەٚە، ٌەٚأە ئەٚەی ئبژەڵ 

ەفێٛ ثىبد، كۀگی ئبژەڵەوبْ ثيأێذ، ٚەن ئەٍپ ٚ گٛێلهێژ ٚ ث
ِبٔگب ٚ ّٚزو ٚ پْیٍە، ئەٚ وەٍبٔە ٌە ئبهەىٚٚی ئبژەڵەوبْ 
رێلەگەْ وە ثوٍی ٚ رێٕٛٚ كەثٓ یبْ ٌە وبری ٌێلاْ ٚ ٔەفۆّیلا ٌە 
كۀگیبْ كەگەْ. ٘ۀلێ پێیبْ ٚایە ٌٍٛەیّبْ ٌەٚأەیە وە كۀگی 

                                                 

 خعبِغ اٌجیبْ ػٓ رأٚیً ای ٞجوط(، رفَیو ا1338ٌ)ٞجوطأثٛ عؼفو ِؾّل اٌـ 2
 .217، ٓ 1، كاه اٌمٍُ، ثیوٚد، طخاٌواثؼ خجؼطاٌمواْ، اٌ

(، ثەه٘ەِە ىِبٔەٚأییەوبْ، وۆووكٔەٚە ٚ 1323ـ ِؾەِەك ِەػوٚف فەربػ)ك()1
ٌە ثاڵٚوواٚەوبٔی كەىگبی ئبِبكەووكٔی: ّێوٚاْ ؽَێٓ ٚ ّێوٚاْ ِیوىا، 

 .73ِٛوویبٔی، چبپقبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، ي
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ەكەً ٚ فەیبڵىوكْ ٌە ِەثەٍزەوەی ئبژەڵێىی ثیَزٛٚە ثە٘ێيی ؽ
گەیْزٛٚە، ثۆیە گٛرواٚە وبرێه ثە الی ثٌٛجٌٛێه رێ ەڕیٛە كەفٛێٕ  
ٚ ٍەِب كەوبد، ٌٍٛەیّبْ ٚرٛیەری، ئەٚە كەڵ  ئەگەه ِٓ ٔیٛ 
فٛهِبَ فٛاهكثب، ثب كٚٔیب وبٚڵ ثێذ، وۆفزیەن ٘بٚاه كەوبد 

ەثٛٚ، ٌٍٛەیّبْ كەڵ  ئەٚ كەڵ  فۆىگە ثٛٚٔەٚەه ٘ەهگیي فەڵك ٔەك
كیبهە كۀگی ثٌٛجٌٛەوە ٌە رێوی ٘برٛٚە ٚ كۀگی وۆفزیەوەُ ٌە 

 ئبىاه ٚ ِەیٕەری ٘برٛٚە.
وبرێه ٌٍٛەیّبْ پێغەِجەه ثە فۆی ٚ ٍەهثبىەوبٔییەٚە كەچێزە 
كۆڵی ِێوٌٚٚەوبْ، گٛێی ٌە ّبژٔی ِێوٚٚەوبْ كەثێذ، ٚەن 

))ئەی ِێوٌٚٚەوبْ ثڕۆٔەٚە ٌٍٛەیّبْ رێیگەیْزٛٚە، كەڵ  
ی فۆربْ، ٔەٚەن ٌٍٛەیّبْ ٚ ٍەهثبىەوبٔی ثەثێئبگبیی ّٛێٕەوبٔ

ٌٍٛەیّبْ ٌە ىِبٔی ِێوٌٚٚەوە كەگبد، ٚەن  ٌۀبٚربْ ثەهْ((،
ئەٚەی كەگێڕٔەٚە وە ٌٍٛەیّبْ پێغەِجەه چٛٚە كۆٌەوە ثۆ ئەٚەی 
كٚػبی ثبهاْ ثىبد، ثیٕی ِێوٌٚٚەیەن ٌەٍەه پْذ ٚ پێیەوبٔی ثۆ 

ئێّە فەڵمی رۆیٓ، ٔبرٛأیٓ  ئبٍّبْ ثەهىووكرۆرەٚە ٚ كەڵ : فٛكایە
ث  ثبهاْ ثژیٓ، ئەگەه ثبهاْ ٔەثێذ، ٌۀبٚ كەچیٓ، ٌٍٛەیّبْ كەڵێزە 
ٍەهثبىەوبٔی ثگەڕێٕەٚە ثبهاْ ثە كٚػبی وەٍبٔی كیىە كەثبهێذ ٚ 

 (2)رێو ئبٚ كەثٓ.
فٛكا ثۆ ٘ەه ئبژەڵێه  ەهیيەیەوی كأبٚە، وە ٍٛٚكی ٌ  كەثیٕ  

ە ٘ەِٛٚ ّزێه كا٘ێٕبٔی ٚ ٌە ىیبْ كٚٚهی كەفبرەٚە، فٛكا ٌ

                                                 

 خجؼطٚ إٌّٙظ، اٌ خٚ اٌْویؼ حاٌؼمیل ٟ(، اٌزفَیو إٌّیو ف1323)ٟاٌيؽیٍ خٚ٘ج ـ 2
 .231، 6ٓ، كاه اٌفىو اٌّؼبٕو، ثیوٚد، طضخبٌضاٌ
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ووكٚٚە ٚ ثە چبوزویٓ ّێٛە ثٛٚٔەٚەهأی كهٍٚزىوكٚٚە، ٍِٛٚب 
پێغەِجەه ٚەاڵِی پوٍیبهەوەی فیوػەٚٔی كایەٚە، وبرێه ٌە ٍِٛب ٚ 

 لُك طىِعأَ الذي ياُبرَ ال؟ قَوسىُم يا ناُكُبرَ ًِنَفَ لقا))٘بهْٚ كەپوٍ  
ٌێىلأەٚەی (. 33ـ  19)  ٗ( ئبیەریط( ـ ٍٛڕەری )(ىدَه ٍَث ُُقَلخَ ٕءيشَ

فیوػەْٚ ٚری: كەی ئەگەه ئێٛە پێغەِجەهی فٛكاْ ٚ ئەَ ئبیەرە: 
فٛكا ئێٛەی ٔبهكٚٚە، پێُ ث ێٓ ئەٚ فٛكایەی ئێٛە وێیە؟، 
ٍِٛٚب)ً( ٚری: فٛكای ئێّە ئەٚ فٛكایەیە، وە ثٛٚٔی ثەفْیٛە ثە 
٘ەِٛٚ ّزێه ٚ ٌە ٔەثٛٚٔەٚە ٘ێٕبٚیەرە عیٙبٔی ثٛٚٔەٚە، ٘ەه 

كهٍٚذ ووكث  ئەٚ ّێٛە ٚ ٍەه ٚ ٍیّبیەی ّیبٚی ؽبڵ ّزێىی 
 (2)ٚ ٚەىػییەری پێی كاٚە.

ٍەهەڕای ئەِبٔەُ ىأبیبٔی ٍەكەی ٔٛێ ٍٛٚكیبْ ٌە ثیوۆوە 
وۆٔەوە ٚەهگورٛٚە، ڕا٘ێٕبْ ثۆ ثبڵٕلە كەوەْ، ثۆ ئەٚەی ئبِێوی 

 ٍیقٛهی ٘ەڵجگوێذ ٚ ٌە كژی كەٚڵەربٔی كیىە ثەوبهكە٘ێٕٓ.
ىِبْ ثبیەفیبْ ثەٚ ىِبٔە كاٚە، ٌەٚأە ىأبی  ىأبیبٔی ٔٛێی ثٛاهی

ئەڵّبٔی )فویِ( ثبیەفی ثە رٛێژیٕەٚە كاٚە ٌە ثٛاهی عٛٚڵە ٚ 
ٍەِبی ٘ۀگ، ئەِەُ ثە ىِبٔی ٘ۀگ كەىأ ، وە ٌە چۀلیٓ 
ثبىٔەیەوی ثچٛٚن ثەكٚای یەن ثە ٍیَزەِێىی كیبهوواٚ 

ەیْزۆرە كەعٛڵێزەٚە، ٘ەهٚە٘ب ثەّێٛەیەوی ربیجەد ثەهىكەثێزەٚە، گ
ئەٚ ئۀغبِەی وە ٘ۀگ ٌە وبری ئۀغبِلأی ئەٚ عٛٚاڵٔە ثە٘ەِٛٚ 
ِەٍِەوەری ٘ۀگ كەگەڕێذ ٚ ٘ەِٛٚ ٘ۀگەوبٔی ٔبٚ ِەٍِەوەرەوەد 

                                                 

 ـ فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی،2
 .666، ي1321(، ٌٛثٕبْ، خچبپقبٔەی )كاه اٌّؼوف
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ثەعۆهی ئەٚ فٛاهكٔەی فٛاهكٚٚیبٔە ٚ پێگەیەوبْ كەىأی، وە چۀل 
كٚٚهە ٌە ّبٔەوە ٚ ٘ێٍی گەیْزٕی ثە ّبٔەوە، ٘ۀلێ پێیبْ ٚایە 

ٌە گەهكْٚٚ ٌە ِوۆۆ ٚ گیبٔەٚەه ٚ ثێگیبٔەوبْ ىِبٔی ٘ەِٛٚ ّزێه 
 (2)فۆیبْ ٘ەیە.

ىِبٔەٚأەوبْ ثبٍیبْ ٌە فێوووكٔی ئبژەاڵْ ووكٚٚە، ِبڵییبْ 
ووكٚٚە ٚ ڕا٘ێٕبٔیبْ ثە ئبژەاڵْ ووكٚٚە، ٘ەهٚە٘ب ىِبْ ٚ 

 لَەووكٔیبْ فێوووكٚٚەْ.
ثێگِٛبْ ٘ەه ىأیٕێه ئبٍزێىی ٌە كەهْٚٚ ٘ەیە، ٌەژێوی 

ئەٚ ػەل ێىی ٔٛێ كهٍٚذ كەثێذ، وە ئبِبكەیی ثۆ  وبهیگەهی
ىأیٕێىی ٔٛێ كەثێذ، ئەِەُ ٚا كەوبد وە ػەلڵ ئبِبكەیی ثۆ فێوایی 
ٚەهگورٕی ىأَزەوبٔەٚە ٘ەثێذ، ثە ئێّە گەیْزٛٚە وە وەٍبٔێه 
٘ۀلێه وبه كەوەْ وە ٔەىأوٚٚە، ٌەٚأە ٘ۀلێه ٌە ئبژەاڵْ فێوی 

ِەیبْ كەگّۀە، رٛأب ٚ ثە٘وە ٌە چۀلیٓ ّٚە ٚ ووكاه كەوەْ، وە ئە
فێوووكْ ٚ ىأیٓ ٌە ٘ەِٛٚ ثبهٚكۆفە ئبٍبییەوبْ ىیوەوی ػەل ی 
ِوۆۆ ىیبكەوەْ، ڕٚٚٔبوی كەوەٚێزە ثیوی ِوۆۆ وبرێه رٛأب ٚ 
ثە٘وەوبٔی ٌە كەهٚٚٔلا ىۆه ثێذ، ئەگەه ٚاِبْ كأب، وە كەهْٚٚ 

یوەویبْ ثەكهوىوكْ پێلەگبد ٔەٚەن ثەرٛأب ٚ ثە٘وەوبْ، ثەِەُ ى
ىیبك كەثێذ، وە ٌەكەهٚٚٔلا ثۆ ىأَزەوبْ كەگەڕێزەٚە، وەٍێىی 

                                                 

، ٗ، اٌویبضخبٌضاٌ خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1339ـ ػجلاٌّغیل أؽّل ِٕٖٛه)2
ٓ11. 
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ئبٍبیی ٚاكەىأ  ثۆ عیبٚاىی ِوۆڤەوبْ كەگەڕێزەٚە، وە ئەِەُ 
 (2)كهٍٚذ ٔییە.

ٍەهەڕای ئەِبٔەُ ثبڵٕلە ٚ ئبژەاڵْ ٘ەهچۀلە ىِبٔیبْ پبٔزو ثێذ، 
 ئەٚا ڕْٚٚ ٚ ڕەٚأزو كەثٓ ٚ ٘ەه ّزێه كەیجیَزٓ ٚ كەی ێٕەٚە،
ٚەن رٛد ٚ لەي ٚ كاڵ ڕەٚأزوْ، ٌەٚأەُ كەِی پْیٍە، ئەگەه 
٘ۀلێه كۀگ كەهثىبد، ٚەن كۀگی ِوۆڤە، ثەاڵَ ِەڕ رۀٙب 
كەڵ "ِب"، ٘یٕلییەوبْ پێیبْ ٚایە ئەگەه ىِبٔی فیً ئبٚەژٚٚ ٔەثٛٚایە، 
ئەٚا كەیزٛأی ىۆهێه ٌە كۀگەوبْ كٚٚثبهە ثىبرەٚە، ٘ەهەٚە٘ب 

لزب لزب كٚٚثبهە ثىبرەٚە، ىِبٔی ٍەگیِ  ثبڵٕلەی لەر  كەرٛأێذ
 (1)٘ۀلێه پیزی ػەیٓ ٚ فب ٚ ٚاٚی رێلایە ٚەن ٚەٚ ٚەٚ، ػەٚ ػەٚ.

٘ەهٚە٘ب رٛٚریِ ٌە ىِبٔی ِوۆۆ رێلەگبد ٚ ثەٚپەڕی ىیوەوی 
لَەوبٔی ِوۆۆ كٚٚثبهەكەوبرەٚە، ٍەهەڕای ئەِەُ فیً كٚای 

ٔبٔەد ثۆ ِەّك كەرٛأێذ ىۆهثەی وبهەوبٔی ِوۆۆ ئۀغبَ ثلاد، رە
كاثڕأی فبٚۀەوەی كەگوی ٚكڵزۀگ كەثێذ ٚ فوِێَه ٌە چبٚەوبٔی 
كێزە فٛاهەٚە، ئەگەه ٘برٛٚ فبٚۀەوەی ٔەفۆُ وەٚد، ئەٚا 
كەرٛأێذ ثچێزە كٚای پيیْه ٚ عبٔزبوەی ٌەگەڵ ٘ەڵجگوێذ ٚ 

 پيیْىەوەی ثٙێٕێزە ِبڵەٚە رب چبهەٍەهی فبٚۀەوەی ثىبد.

                                                 

 خجؼطٌألعبٔت، اٌ خاٌؼوثی خوق رؼٍیُ اٌٍغط ٟ(، ف1322عبٍُ) ٟـ عبٍُ ػ2ٍ
 .261، ثیوٚد، ٓ خاٌقبَِ

 خجؼطٌألعبٔت، اٌ خاٌؼوثی خوق رؼٍیُ اٌٍغط ٟ(، ف1322ـ عبٍُ ػٍی عبٍُ)1
 .276، ثیوٚد، ٓ خاٌقبَِ
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ەوبد ٚ یبهی رۆپی پ  كەوبد ٚ ٌە ثبفچەی ئبژەاڵْ فیً ٍەِب ك
ثە ٌٛٚری ئبٚ كەهژێٕێذ، ٘ەهٚە٘ب ثە ٌٛٚری ِۆٍیمب كەژۀ  ٚ 
رۀبٔەد ئبٚاىی عٛاْ كەژۀ  ٚ گٛێي كەّىێٕ ، كٚارو وە 
فبٚۀەوەی ڕاكەوْ  گٛایە فەٚرٛٚە، فیٍەوە كێزە الی ىۆه ثۀەهَ 
ی ٚ ٔیبٔی ٌەالی پبڵ كەوەٚێ، ث  ئەٚەی ئبىاهی ثلاد، كٚارو پیبٚێى

كیىە كێذ كاٚای ٌ  كەوبد فبٚۀەوەی ٘ەڵَێٕێزەٚە، ثەاڵَ فیٍەوە 
ڕاىی ٔبثێذ ٚ ئەٚ فوِبٔە ڕەرلەوبرەٚە ٚ پبٍەٚأی فبٚۀەوەی 
كەوبد، ثەاڵَ وبرێه فبٚۀەوەی كاٚای ٌێلەوبد فیٍەوە 
٘ەڵلەٍزێزەٚە ثە ٌٛٚری فبٚۀەوەی ثەهى كەوبرەٚە رب ٌەٍەه 

 ٔەوەی كەفبرە پْزی فۆی. پێیەوبٔی فۆی كەٚەٍز ، كٚارو فبٚە
ئەٚ ئبیەد ٚ ثیوٚڕای ىأبیبٔە ثەڕٚٚٔی ئبِبژە ثۆ ئەٚە كەوەْ، وە 
ئبژەاڵْ ىِبْ ٚ ثیوووكٔەٚە ٚ ىأیٕیبْ ٘ەیە ٚ رٛأبی فێوثٛٚٔیبْ 
٘ەیە، ِوۆڤیِ ٌەڕێگەی ئەىِْٛ ٚ ڕا٘ێٕبٔەٚە كەرٛأێٓ ٌەٚ ىِبٔە 

 (2)ثگبد.
 

:زٍبّیئبٍبژەوٕێَبمب5ُـــ1
ی كیىە ٌەٚ ثبثەربٔەی ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ٌە ٍەكەی یەوێى

ثیَزەَ ثبٍی ووكٚٚە، ثبثەری ىِبٔی ئبِبژە ٚ ٘ێّبوبٔە، ِوۆۆ 
ژِبهەیەوی ىۆهی ٌە ڕەِيی كا٘ێٕبٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە عٛٚاڵٔلٔی ّبْ، 
ثەڵگەیە ٌەٍەه گٛێٕەكاْ، ٌێلأی رەپڵ الی ٘ۀلێه ریوەی ئەفویمی 

                                                 

 خجؼط، اٌشػٍُ اٌٍَبٔیبد اٌؾلی ٟف خبیب أٍبٍیٚ(، ل1338ـ ِبىْ ٚػو)2
 .13ٚ إٌْو، ٓ  خالً ٌٍلهاٍبد ٚ اٌزوعّط، كِْك، كاه خاٌقبَِ
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فێوا، ٘ەهٚە٘ب ئیْبهەری كەٍزی ثەڵگەیە ٌەٍەه ئبگبكاهووكٔەٚەی 
 (2)ٌە وبری لَەووكْ ٚ ئیْبهەری ڕٚٚٔبوی ٌە ئۆرۆِجیٍەوبْ ... 

ِوۆۆ ٘ەِٛٚ وبر  رٛأبی ئەٚەی ٘ەیە ثە٘ب یبْ ٘ێّب ثۆ ٘ەِٛٚ 
ّزەوبٔی كەٚهٚثەهی فۆی كاثٕ  ٚ ثیبٔلارە پبڵ ٘ەه ّزێه ثیەٚێ، 

ٚ ئەٚ ٌە ٘ەِبْ وبریْلا پەیٛۀلی ٔییە ٌۀێٛاْ ّێٛەی ٘ێّبوە 
ّزەی ثەهأجەهی كاكۀوێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ڕێىەٚرٕە وە پبیەی 
ٍەهثبىیی ٌۀبٚ وۆِەڵی ئێّەكا ثە فەد ٚ ئەٍزێوە ٚ ربط ٔیْبْ 
كەكهێذ، وەچی ٌە ٘ۀلێ وۆِەڵلا ٘ەِبْ ٚارب ثە٘ۆی پەڕی 

 (1)ڕۀگبٚڕۀگەٚەكەگەیۀوێ.
٘ێّــــب ثیٕواٚەوــــبْ الٍــــبیی وــــوكٔەٚەوە ٚهكرــــو كەوــــبد، ثەاڵَ 

ەی ىیبرو ثە٘ۆی كۀگەوبٔەٚە كەٚهٚژێٕوێذ، ئەِەُ ٚاِـبْ گؤگییەو
ٌ  كەوبد وە ثیو ٌەٚە ثىەیٕەٚە ئێّە رۀیب ثـبً ٌە ّـزگەٌێه ثىەیـٓ، 
گەه پێٛیَزی ِبككیّـبْ ٘ەثێـذ، رۀیـب عٛٚڵەوـبْ ٌە یەن ثگەیـٓ، ٌەَ 
ؽبڵەرەّلا كەثٛٚایە وۆِەڵگبوبّٔـبْ وۆِەڵگـبی عـۆهی كی ثٛٚٔـبیە ٚ 

هیبْ ثىوكایە ٚ ِـبِەڵەیەوی ئەٚرۆیـبْ ثىـوكایە ثەّێٛەیەوی وبهارو وب
ــبْ ثىێْــبیە، ثەاڵَ  ــۆ ئبِبٔغەوــبٔی فۆی ــبْ ث ثەّــێٛەیەوی ثبّــزو پەٌی
ئێّە كەرٛأیٓ یبٍبگەٌێه كاثڕێژیٓ ٚ ٍەهۆوەوبٔی فۆِبْ ٘ەڵجژێویٓ 
ٚ كا٘ێٕىــبهی ٌە پوٍــە ٘ٛٔەهییەوبٔــلا ثىەیــٓ ٚ ِــبِەڵەی ثبىهگـــبٔی 

                                                 

(، 99(، ىِبْ ٚ پێٛۀلی ثە ِبٔبٚە، گ.ڕاِبْ، ژ.)1333ـ ىەیزۆ ّێقبٔی )2
 .13، ي1333(ی ئبثی 3)
(، ي 18(، ٘ێّبوبهی ٚ ىِبٔەٚأی، گ. وبهٚاْ، ژ.)2983ـ ِؾّل ِؼوٚف فزبػ)1
11. 
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ْ، ٚارە ٌەثـــبری لَـــە ٚ ّٚـــە ثىەیــٓ ثە یـــبهِەری عـــٛٚڵە ٚ ثيٚٚأــل
٘ەِٛٚ ئەٚ وبهأەِبْ ثىوكیب، چٛٔىە ىِبٔی ئبّزی پەیـبَ ئبٍـب پەیـبَ 
ئــبِێي ثەثــ  ؽەٍــٛكی ٘ەِــٛٚ ڕاىەوــبٔی فۆّەٚیَــزی ڕۆژ٘ەاڵد ٌە 
ـــیە،  ـــٛاىێزەٚە چـــٛٔىە پبٍـــەٚأیبْ ٌەٍـــەه ٔی ـــبٔەٚە كەگ ـــی ئبفوەر ڕێ
 الڵەوـــبٔیِ ثە ٘ەِـــبْ ّـــێٛە ثە٘ـــۆی ٘ێّـــب ٚ ٔیْـــبٔەوبٔەٚە ٌە یەن
كەگەْ. ٌەَ رێجیٕیـــبٔەٚە ثۆِـــبْ كەهكەوەٚێـــذ وە كا٘ێٕـــبٔی ٘ـــٛٔەهی 
ــــوۆڤەٚە  ــــبٔی ِ ــــب ربیجەرییەو ــــبْ، ثە رٛأ ــــيه ٚ ثیوەوبّٔ ــــلٔی ٘ گەیبٔ
پەیٛەٍزە، ىیبرو ٌەٚەی وە ثە ئۀلاِەوبٔی ٌەّی ِوۆڤەٚە پەیٛەٍـذ 
ثێــذ، ئەَ رٛأــبیەُ فــٛكی ئەٚ رٛأــبیە وە ثــۆ ئۀغبِــلأی پڕۆٍــەی 

ـــــــلا ـــــــلْ، ئەَ ئۀ ـــــــه ٌەَ گەیبٔ ِبٔە ثەوبهكە٘ێٕێذ.عـــــــب ئەگەه یەوێ
ئۀــــلاِبٔەی ٌەّــــی ِوۆڤـــــ وە پڕۆٍــــەی گەیبٔــــلْ ئۀغــــبَ كەكاد 
ـــبد وە  ــــ ٘ەیە، ٚا كەو ـــبیەی وە ٌەالی ِوۆڤ ـــبٚچٛٚ، ئەٚە ئەٚ رٛأ ٌۀ
ئۀلاِێىی كی ٌە عیبری ئەٚ ثەوبهثٙێٕێـذ، ئەگەه ٍیَـزەِێىی كی ثە 

ڕێژەیەوـــی  ِوۆڤــــ ثجەفْـــوێذ وە رۆٍـــمبڵێه ڕەلـــٛرەق ثێـــذ، ئەٚە
وەِزوی ٌەٚ ثیوٚڕاوـبْ ثـۆ كەٍـزەثەه كەثێـذ، ثەاڵَ ِەهعە ٌە ٔێـٛاْ 
رــبن ٚ رــبوێىی كی ٘ەِــبْ ڕەگەى ئبِواىگەٌێــه ٘ەثــٓ، وە ثە ٘ــۆیەٚە 
ــــبن ٌەٚەكا  ــــوێٓ، چــــٛٔىە ر ــــبِەڵە ٚ ٘ەٍــــذ ٚ ٔەٍــــزەوبْ ثگەیۀ ِ
ٍـــەهوەٚرٛٚ كەثێـــذ وە ثزـــٛأ  ٍـــەهعەَ ٘ـــيه ٚ ثیوەوـــبٔی فـــۆی 

 (2)ثگەیۀێذ.

                                                 

 خاٌغبِؼی خٍَؤ(، اٌّشاٌؾلی خ)ػٍُ اٌٍغ خ(، االٌَٕی2983ِیْبي ىوویب)ك()  ـ2
 .22ٓ ٌٍلهاٍبد ٚ اٌزٛىیغ، ثیوٚد، ٌجٕبْ،
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ڕۆژئبٚا ربلیىوكٔەٚەیبْ ٌەٍەه ئەٚ ثبثەرە ووكٚٚە ٚ ثە  ىأبیبٔی
ثبثەری فۆیبْ ىأیٛە، ىِبٔی ئبِبژە چۀل عۆهێىی ٘ەیە: ىِبٔی 
ٔبثیَزبْ ٚ ىِبٔی رۀلهٍٚزەوبْ ٚ ىِبٔی ٘برٛچۆ، ٘ەِٛٚ ئەٚ 
عۆهأەُ ىِبٔێىی گۆٔەوواْٚ، ٍەهەڕای ئەِبٔەُ ٘ۀلێ پێیبْ 

وبْ ٚ رۀەوبْ ىِبٔٓ ٚ ٘ێّبوبْ ٚایە ٚێٕە ىِبٔە، ِۆٍیمب ىِبٔە، ّزە
ىِبٔٓ، ثەاڵَ ئەٚەی ئێّە ثبٍی كەوەیٓ رۀٙب ٘ێّبوبٔی ٔبثیَزبْ ٚ 

 (2)رۀلهٍٚزبٔە.
ىِبٔی ئبِبژەی ٔبثیَزبْ، ئەِە ىِبٔی ئبِبژەی وەڕٚالٌەوبٔە، ثۆ 
ئەِەُ رێگەیْزٕی ربیجەرییبْ ٘ەیە ٌە فێوثٛٚٔی ئەٚ ىِبٔەكا، فٛكای 

ٚ كیبهكەیەی ثۆ ئێّە ووكٚٚە، فٛكا گەٚهە ٌە لٛهئبٔلا ثبٍی ئە
 لهَو عٔول قُٔلوٌ،ِعي ال ًَيالذ ُهِكالُب ٗهالصَٗ اهللٔ دَِيعٔ وابٔالدَٓ زَشَ  ٌَ)) أكەفەهِٛێ

َُه اَخَري هَِفٔي اهلُل ٍٛڕەری )األٔفبي(،  ـ ((وٌَُمِعزض هٍُولوا وتَل  ألمسَعَ
یبٍٔەثەه ٚ ثێگِٛبْ فواپزویٓ ٚ ث  فەڕرویٓ گ.ٚارە: 11ـ 11ئبیەری 

چٛاهپ  الی پەهٚەهكگبه ئەٚ ئبژەاڵٔەْ، وە وەڕْ ئبِۆژگبهی 
ٔبثیَزٓ رب پەیڕەٚی ثىەْ، الڵٓ ٔبرٛأٓ ؽەق ث ێٓ ٚ رێی ثگەْ، 
ٔبرٛأٓ عیبٚاىی ٔێٛاْ ؽەق ٚ ثەربڵ ثىەْ، فێو ٚ ّەڕ 
ٌێىغیبثىۀەٚە، عب وە ئەٚأە ثەٚ عۆهەثٓ ٔیبىی فێویبْ ٔەث ، 

ىە فٛكا كەىأ  ئەگەه كەهىێىی فٛكاُ پێیبْ ٔبثیَ ، چٛٔ

                                                 

 األٔغٍٛ خاألٌٚی، ِىزج خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2973ٛ)خیطـ ٔٛاي ِؾّل ػ2
 .18، ٓخاٌّٖوی
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ػبكەریْیبٔلا ثلا ٚ رێیبْ ثگەیۀ ، كٚای رێگەیْزٕیِ ئەٚاْ 
 (2)ثەئۀمەٍذ ٚ لیٕەثەهی پْزی ٌ  ٘ەڵلەوەْ ٚ گٛێی ٔبكەْ.

یەوێه ٌە ڕەؽّەرەوبٔی فٛكا ثۆ ٔبثیَذ ئەٚەیە گٛێی ٌە ّذ 
ٔبثێذ، ثۆ ئەٚەی ىۆهكاه ٚ یبفی ٔەثێذ، ثۆ ئەٚەی گٛێی ثەٍەه 

ٚە ٔەثێذ ٚ فٛكاُ ثۆ كٚٚهفَزٕەٚەی وۆِەڵگە ٌە فواپەی فەڵىە
ئەٚ وەٍە ئەٚ وبهە كەوبد، فٛكا وەٍێه رّٛٚی ثەاڵ ٔبوبد، رۀٙب 
ثۆ چبٚكێویىوكٔی ٔەثێذ، ئەٚ ىِبٔە ئبِبژەی ربیجەری فۆی ٘ەیە ٌە 

 (1)عٛٚاڵٔەٚەی كەٍزەوبْ ٚ ئبِبژەوبٔی ٍیّب ٚ كەِٛچبٚ.
أەُ كٚٚ ثەّٓ: ثەّێىی ئبِبژەی رۀلهٍٚزەوبْ، ئەٚ ئبِبژ 

ئۀلاِییە ٚ ثەّێىی ئەكەثییە، ئبِبژەی ئۀلاِی ثۆ ئەٚ وەٍبٔە كٚای 
ئەٚە كەثێذ، وە ئەٚ وەٍە ثۆ ِبٚەیەوی وبری ٔبرٛأێذ لَە ثىبد، 
ئەٚ وەٍە رّٛٚی ىِبٔگیواْ كەثێذ، وە فۆی رۀلهٍٚذ ٚ 
ٍبفٍەِە، ثەاڵَ فٛكا كەیەٚێذ ِٛػغیيەیەن ئۀغبَ ثلاد، ثۆیە ٌە 
لٛهئبٔی پیوۆىكا ٌەٍەه ىِبٔی ىەوەهیب ٚ ِەهیُ ثبً ٌەٚ كیبهكەیە 

 وواٚە.
ىِبٔی ٘ێّب ٚ ئبِبژە ئەٚەیە وە رۆ ٔەرٛأی لَە ثىەیذ ٚ رۀٙب ثە 
٘ێّب ٚ ئبِبژە ٔەثێذ: ئەهن ثە ىِبْ، یبْ ثە ثوۆوبْ یبْ ثە چبٚ 

                                                 

ـ فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی، 2
 .168، ي 1321(، ٌٛثٕبْ، خچبپقبٔەی )كاه اٌّؼوف

، ٗاالٌٚی، اٌویب خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍ ـ1
 .172، ٓ خاٌَؼٛكی
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ثلاد ٚ لَە ثىبد، ئەٚەی ثە ٔيِیِ لَەكەوبد، ٚەن چوپە ووكْ 
 ڵێٓ ڕەِي. ٘ەه پێی كە

٘ێّب ٌێوەكا عٛٚاڵٔلٔی ٌێٛەوبٔە یبْ ٍٔٛٚیٕە ٌەٍەه ىەٚی یبْ 
كۀگێىی ثەچوپەیە یبْ ٘ەه ّزێىە، وە رێگەیْزٓ كهٍٚذ كەوبد، 

 ئەِەُ كاثڕێٕێه ٌە لَەووكْ رۀٙب ثە ٘یّب ٚ رێگەیْزٕە.
ئبِبژەی ئەكەثی ِبٔبیەوی ڕەٚاْ ٌە كەهْٚٚ عێلە٘ێٍێذ، وە 

ه ثیلهوێٕٓ، ثۆ ئەٚەی فەڵىبٔی كیىە ئبىاه ٔبرٛأیٓ ٌەثەهاِجەه فەڵ
ٔەثەفْٓ ٚ وبهیگەه ٔەثٓ، ٚارە ٌە رێڕٚأیٕی ٔیگبوبْ ٚ ئبِبژەوبٔی 
ڕٚأیٓ ٚ ٘ەِٛٚ ٔٙێٕییەوبٔی كڵ كەگبد، وە ئەِەیبْ ٌەثەه چۀل 
٘ۆوبهێه ٔبرٛأوێذ ثلهوێذ، ئەٚ عۆهەی ىِبٔی ئبِبژە چۀلیٓ 

ِوۆۆ ٔبرٛأێذ ٍیفەری ثەهەٚ ئبِبٔغی فٛاىهاٚی ٘ەیە وە 
ثیبٔلهوێٕ ، ٔەٚەن وەٍبٔی كیىە ثاڵٚی ثىۀەٚە، ثۆیە كەثیٕیٓ 
ربیجەرّۀلیەوی ثەهىی ٘ەیە ٌە گەیبٔلٔی ِبٔبی فٛاىهاٚ 

 ثەّێٛەیەوی ٔٙێٕی ٚ ثەفۆّەٚیَزی ٚ عٛأییەٚە.
٘ێّبووكْ ثە كەٍذ ٚ ٍەه ٚ چبٚ ٚ ثوۆ ٚ ّبْ كەثێذ، ئەگەه 

یبْ ثەكەٍزەٚە ثێذ، ئەٚا كٚٚ وەً ٌە یەوزوەٚە كٚٚه ثٓ، ّّْێو
ئەٚەی ّّْێو ٚ لبِچی ٘ەڵلەرەوێٕ ، ئەٚا روً ٚ ٘ەڕەّە ثەٚیزو 
كەكاد. ٘ێّب ٚ ّٚە كٚٚ ّەهیىی یەوزوْ، ٘ێّب چبوزویٓ پبڵ ْزی 
ّٚەیە. چبوزویٓ ٚەهگێڕی ئەٚە ىۆهعبه ّٛێٕی ّٚە كەگوێزەٚە. 
كەثێذ ئبِبژە ٚێٕەیەوی ٔبٍواٚی ٘ەثێذ، ثۆ ئەٚەی ٌە عۆهەوبٔی 

ىە عیبثىوێزەٚە، ئبِبژەكاْ ثە چبٚ ٚ ثوۆ ٚ عۆهەوبٔی كیىە، وە ثە كی
٘ەٍزەوبْ كەووێذ ٘بٚوبهێىی ئبِبكەیە، وە ٘ۀلێه فەڵه 
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پەهكەپۆّی وبهەوبٔی فۆیبْ پێلەوەْ ٚ ٌە كۆٍذ ٚ ثێگبٔەی 
كەّبهٔەٚە، ئەگەه ٘ێّبوبْ ٔەثٛایە، فەڵه ٌە ِبٔب ربیجەرەوبْ 

ەكەىأ . ىۆهعبهاْ ٌەٚأەیە رێٕەكەگەیْذ، ئەٚ ثبثەرەیبْ ٘ەه ٔ
ٔیگبیەن ٌە ىِبْ ڕەٚأزو ثێـذ، ٚارە ٌەٚأەیە ثە چبٚأی ٔبٚٔیْبٔی 

 ِەثەٍزەوەی ٘ەثێذ.
ٌەٚ ىأبیبٔەی ٍەهكەَ وە ثبٍی ئەٚ كیبهكەیەیبْ ووكٚٚە، ٌەٚأە 
فیغۆرَىییە، وە ثبٍی ٌە ىِبٔی ئبِبژە ووكٚٚە ٌەالی ٔبثیَزبٔەٚە، 

ٔەٚەی عەٍزە ٚ كەٍزەوبْ ٚ ٔیگبوبٔی ٚەن ٘ێّبوبٔی ٍیّب ٚ عٛٚاڵ
چبٚ ٚ گۆڕیٕی كۀگ، ٚ ٘ۀلێه ٌەٚأە ثە ىگّبوییەٚە گەّەكەوەْ 

 ٚ ٘ۀلێىیِ ثەپێی وۆِەڵگە كەگۆڕێٓ.
عیبٚاىییەن ٌە ٔیٛاْ ىِبٔی ّٚەیی ٚ ٔبّٚەیی ٘ەیە ٌە ّێٛاىی 
گەیبٔلٔی ِبٔبوبْ، وە ٌە فۆیبٔەٚە كەگوْ، ىِبٔی ّٚەیەی رۀٙب ئەٚ 

ە وە ربن ثەوبهكە٘ێٕ  ثۆ كەهثڕیٕی ئەٚ ثیوۆوبٔەی ٌە ىِبٔە ٔیی
٘يهیلایە كایە، ثەڵىٛ ئەٚ وەٍە پێٛیَزی ىیبرو ثە ىِبْ ٘ەیە ثۆ 
گٛىاهّزىوكْ ٌە فۆی، ٌێوەٚە گؤگی گەٚهەی ىِبٔی ٔبّٚەیی ٌە 
ژیبٔی ٘ەه وەٍێه كەهكەوەٚێذ، ٘ەهیەوەیبْ ّێٛاىێىە ٌە 

 (2)گٛىاهّزىوكْ ثۆ ٍەهعەَ ِوۆڤەوبْ.




                                                 
1- S.Langer(1998)، Philosophy in a New Key. New York: 
The New American Library، p48. 
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:ّەخۆشییەمبّیگوت6ِـ1
ٔەفۆّییەوبٔی گٛرٓ چۀلیٓ ّێٛە ٚ الیۀی ٘ەیە، وە رّٛٚی 
ِوۆۆ كەثێذ، ٌەٚأە گٕەثْٛٚ، ٚەن ئەٚەیە ٌٛٚرذ گیواثێذ ٚ ثە 
ٌٛٚد لَە ثىەیذ، رێىئباڵٔی ىِبْ، ٚەن ئەٚەی ككأی وەٚرجێذ 
لَەوبٔی ڕْٚٚ ٔەثٓ، ِٕگەِٕگیِ ئەٚەیە رۆ ٚەن گٛێگو ٔەرٛأی 

ٌەیەوزو عیبثىەیزەٚە، یبٔیِ پیزێه ىۆه كٚٚثبهە ثىوێزەٚە، پیزەوبْ 
 (2)لٛهٍی ىِبْ ٚ ثەثێگبٔەووكٔی پیزەوبْ.

ٍ  ٘ۆوبهی ٍەهەوی ٘ەیە ٌە كهٍٚزجٛٚٔی ٔەفۆّییەوبٔی گٛرٓ 
 ٚ ىِبْ، ئەٚأیِ ٘ۆوبهی كەهٚٚٔی ٚ وۆِەاڵیەری ٚ عەٍزەییە.

 
 

یەمەً:ٕۆمبرەزٍبّیودەرووّییەمبُ
ٔییە رّٛٚی گەٌێه وەً كەثێذ، ٚەن ئەٚ ٔەفۆّیە ىِب

)ىِبٔگیواْ، فَەىِبٔی(، عب فەڵىی ربیجەد یبْ ئبٍبی ثێذ، 
ىۆهعبهاْ فَەىِبٔی ثۆِبٚەییە ٚ ٌە ثبٚأەٚە ثۆ ِٕلاڵەوبْ 
كەگٛاىهێزەٚە، ٌەٚأەیْەٚە ثۆ ٔەٚەوبْ كٚارویِ كەثێزە ٔەهیزێه 

وەچی ٌە  ٌۀێٛیبٔلا، كٚارو وە ٌۀەٚەی ئبییٕلە ثە كهٍٚذ كەىأوێذ،
ٔەٚەی پێْٛٚكا ثە ِەیٕەری ىِبْ كأواٚە، ّبیۀی ڕلٍێجٛٚٔەٚە ثٛٚە 
ٚ لێيەٚەْ ثٛٚە، ٚارە ئەگەه وەٍبیەرییەوی ِەىْ ثە فَەىِبْ 
ثٕبٍوێذ، ئەٚا ٌەٚأەیە چیٕەوبٔی كیىە الٍبیی ثىۀەٚە، كٚارو ثە 
رێ ەڕثٛٚٔی وبد ئەٚ الٍبییە ٚ الكأە ّزێىی پەٍۀل كەثێذ ٚ ٚەن 

 كەثێذ، وە رەٚاٚی وۆِەڵگە كەگوێزەٚە.ِۆكە 
                                                 

 خٚ رؼٍیُ اٌٍغ خٚ إٌفَی خویبد اٌٍغٛیظ(، ا2999ٌٕػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍی) ـ2
 .18، ٌٓٗألٚفَذ، اٌویب خبثغ اٌزمٕیط، ِخااٌؼوثی
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دووەً:ٕۆمبرەمۆٍەاڵیەتییەمبُ
ثێلۀگی یەوێىە ٌە وەِٛوٛڕییەوبٔی لَەووكْ، ئەگەه وەٍێه 
لَەوبٔی رێىەڵ ثە یەن ووك، ئەٚ وەٍە ٌەثەه ئەٚەیە ثە رۀیبثٛٚە ٚ 
وەٍێه لَەی ٌەگەڵ ٔەووكٚٚە، ٚارە ئەٚ وەٍە كٚٚهەپەهێيە، ئەَ 

وبهیگەهییەوی ڕاٍزەٚفۆی ٘ەثٛٚە ٌەٍەه ئەٚەی  كٚٚهەپەهێيییەُ
 ئەَ ربوە ٌە لَەووكْ ثىەٚێذ، یبفٛك رّٛٚی وەِلٚٚیی ثێذ.

 

یەً:ٕۆمبرەجەستەییەمبُ)ئەّذاٍییەمبُ(سێ
وەٚرٕی ككأەوبْ كەثێزە ٘ۆی ٘ەڵەووكْ ٌە ىِبْ ٚ كهٍٚزی 
ىِبٔیِ ٌە كهٍٚزی ككأەوبٔلایە، وبرێه ئەٚ ّٛێٕبٔەی پیزەوبْ 

كەوەْ، رەٚاٚ ثٓ، ئەٚە پیزەوبٔیِ ثەرەٚاٚی كەهكەچٓ،  كهٍٚٚذ
٘ەهٚە٘ب ئەگەه ِوۆۆ ككأەوبٔی رەٚاٚ ثێذ، ئەٚا پیزەوبٔیْی 
ثەرەٚاٚی ٌە كەَ كەهكەچێذ، ثەاڵَ ئەگەه ككأەوبٔی وەَ ثٛٚ، ئەٚا 

 (2)پیزەوبٔیْی وەَ كەثێذ.
چۀلیٓ ڕێّٕبیی ىأَزی ٚ ڕا٘ێٕبٔی ووكاهی ٘ەیە، ٘ەٚڵی 

ٚ ڕا٘ێٕبٔی ثەهكەٚاَ ثۆ كەهفَزٕی پیزەوبْ ثە كهٍٚزی، ڕاٍزەلیٕە 
 ئەِەُ ثەگٛێوەی رٛأب.

ئەگەه فبٚۀەوەی ٘ەٚڵجلاد ٚ ثەهی فۆی ٌە ىِبْ ڕاثٙێٕ  ٚ 
كەهچٛٚٔی پیذ ڕەٚاْ ثىبد، ثەكٚٚه ٔبىأوێ وە ثگەڕێزەٚە ٍەه 
ٍوّٚزی فۆی ٚ ئەِە وبهیگەهییەوی ثبّی كەثێذ. ئەگەه ٘برٛٚ 

                                                 

، ٗ، اٌویبضخبٌضاٌ خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1339ػجلاٌّغیل أؽّل ِٕٖٛه) ـ2
ٓ222. 
 



 

 70 

ڕاٍزە، ثەاڵَ رۀٙب فۆئبِبكەووكْ ٚ ڕا٘ێٕبٔی  گٛری ئەِە لَەیەوی
كەٚێ ڕێگوێه ٌەثەهكەَ ئەٚ وبهە ٔییە ٚ گِٛبٔیُْ ٌەٚە ٔییە، وە 
ئەگەه رۆ ِبٔگێه ئەٚ وبهە ثىەیذ، ئەٚا ىِبٔذ چبولەثێزەٚە، ثەاڵَ 
ئەگەه ٘بٔی كایە ثەهفۆی ٚ ىِبٔی ٌەكەهثڕیٕی ڕا كهٍٚزىوك، ئەٚە 

 وبهەوە ئۀغبَ كەكهێذ...
ئەىِٛٚٔەوبْ كەڵێٓ ئەگەه گۆّزٕی وەٌێٕی ككأەوبْ فبٚەْ 

ثەهىٔەثٛٚ، ئەٍزٛه ٔەثٛٚ، ئەٚا وبهیگەهیی ٌەٍەه ٔەِبٔی پیزەوبْ ٚ 
ڕەٚأی كەثێذ، ئەگەهیِ ىِبْ ٌە٘ەِٛٚ الیەوەٚە ّزێىی ٘ەثێذ، وە 
ثەهی وەٚد ٚ ٘ەٚای ثەرەٚاٚی پێلا رێ ەڕ ٔەثێذ، ئەٚا ىِبٔەوە كەَ 

ەوبْ ىیبٔجەفِ ٔبثٓ. ئەگەه یەوێه پڕكەوبرەٚە ٚ وەٚرٕی ككأ
ثیەٚێذ ىِبٔی ڕەٚاْ ٚ ڕەٚأجێژ ثێذ ٚ كٚٚه ثێذ ٌە ٘ەڵە ٚ الكأی 
ىِبْ، ئەٚا كەثێذ ٘ٛٔەهی ٚربهثێژی ٘ەثێذ، وە عٛهئەد ٚ 
گێڕأەٚەی لَەیە، ٌێوەكا عەفذ ٌەٍەه ڕا٘ێٕبْ ٚ عٛهئەد 
كەوبرەٚە ثۆ ئەٚەی ٘ەِٛٚ پیزەوبْ ثەكهٍٚزی كەهثچٓ ٚ كٚٚهثٓ 

ە ٘ەڵە. ِەّك ٚ ڕا٘ێٕبْ ٚ ئەىثەهووكْ ٚ كٚٚثبهەووكٔەٚەی لَە، ٌ
 ئەِەُ چبوزویٓ ڕێگبیە ثۆ ىاڵجْٛٚ ثەٍەه وێْە ىِبٔییەوبْ.
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 ئەّجبً

٘ەٚڵلەكاد ىِبْ ثۆ ٌێىلأەٚەی وبهٌێىە ٔبٚەوییە  ـ2
كەهٚٚٔییەوبْ ثەوبهثٙێٕێذ، وە فۆی ٌە پوۆٍە ٚ ریۆهە ىِبٔییەوبٔلا 

ڕێگەی گْزگیوووكٔی ٌێىلأەٚەی ىِبٔییەوبٔەٚە كەثیٕێزەٚە، ٚارە ٌە 
ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی كەكٚێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ثەوبه٘ێٕبٔی ٌێىلأەٚە 
ٍیّبریىییەوبْ ثۆ ٘ۀلێه ٌە كیبهكەوبٔی )٘ەڵقٍیَىبٔی ىِبٔی، 
گەڕأەٚە، رێىچٛٚٔی ىِبٔی .........٘زل(، یبفٛك فٛێٕلٔەٚەی )٘ێي ٚ 

 ئبٚاىی كەهثڕیٕەوبْ(.
هط ٚ لەیلەوبٔی ٍبیىۆٌۆژیب كەوۆڵێزەٚە، وە ثەٍەه ىِبٔلا ـ ٌە ِە1

كەچەٍ ێٕوێذ، ثۆّٔٛٚٔە چۆْ ڕٚٚوبهەوبٔی ِیّۆهی وبه ٌەٍەه 
 ئبفبٚرٓ كەوەْ ٌە وبری ثەه٘ەِٙێٕبْ ٚ ٌێزێگەیْزٕلا.

ـ ىأبیبْ ٌە وۆْ ٚ ٔٛێلا ثە ٚهكی ربٚرٛێی ثبثەرەوبٔی 1
ىِبْ ٚ ثیو، ىِبْ  ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیبْ ووكٚٚە، ٌەٚ ثبثەربٔەّٓ:

ٚەهگیواٚە یبْ كا٘ێٕواٚە، ٚەهگورٕی ىِبْ، ىِبٔی ئبژەاڵْ، ىِبْ 
ئبِبژە ٚ ٘ێّب، ٔەفۆّییەوبٔی لَەووكْ ٚ ٘ۆوبه ٚ 

 چبهەٍەهییەوبٔی. 
ـ چۆَِىی فۆی كأی ثەٚە ٔبٚە، وە ىۆه ثە لٛربثقبٔەی 1

فەهۀَی ٘ی ٍەكەی چٛاهكەَ وبهیگەه ثٛٚە، وە ئەٚ لٛربثقبٔەیە 
ٚاىەی ثباڵ ٔبٚثواٚە. یەوێه ٌە ٔبٚكاهأی ئەٚ لٛربثقبٔەیەُ ثە كەه

كیىبهری فەیٍەٍٛف ثٛٚە، وە چۆَِىی ثە ثیوۆوە ٌۆژیىییەوبٔی ئەٚ 
وبهیگەهثٛٚە، كیىبهریِ ٌەٍەه ثیوٚڕاوبٔی فەیٍەٍٛفی ٍِٛ ّبْ 
ئیجٓ ڕّٚل پێگەیْزٛٚە، ٍەهەڕای ٘ەِٛٚ ئەِبٔەُ چۆَِىی ثە 
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یِ ٌەژێو وبهیگەهی ٍٍفَزەه كی ٘بِجۆٌذ وبهیگەه ثٛٚە، وە ئەٚ
 ٍبٍی ثٛٚە. 

ـ ثەّێه ٌە ىأبیبْ ثبٍیبْ ٌەٚە ووكٚٚە وە ىِبْ ئیٍٙبِە ٚ 3
ٌەالیەْ فٛكای گەٚهەٚە ٘برٛٚە، ٘ۀلێىیْبْ ثبٍیبْ ٌە كأواٚی 
ىِبْ ووكٚٚە، ثەاڵَ ىأبیبٔی ٘بٚچەهؿ كەڵێٓ كأواٚە، ٚارە 

ّزەوبْ كەكەْ.  ِوۆڤەوبْ فۆیبْ هێه كەوەْٚ ٚ ىاهاٚە ٚ ٔبٚ ثە
ٍەثبهەد ثە ٚەهگورٕی ىِبٔیِ وواٚە ٌەالیەْ ِٕلاڵ ٚ گەٚهاْ عب 
ىِبٔی كایه ثێذ یبْ ىِبٔی ثێگبٔە، ثبً ٌەٚ كیبهكەیە وواٚە ثە 

 ىِبٔی لۆٔب ی یبْ ٔبٚۀلی ٔبٚٔواٚە.
ـ ٌەثبهەی ٚەهگورٕی ىِبٔی كایىیْەٚە ریۆهەوبْ ٘ەه عەفذ 6

ٔی ثبٍیبْ ووكٚٚە، ٌەٚأە ٌەٍەه ئەٚ ّزبٔە كەوۀەٚە وە ىأبیب
ریۆهی ڕەّٚذ ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی عەفذ ٌەٍەه ئەٚە 
كەوبرەٚە وە ِٕلاڵ ٌە ڕێگەی گٛێگورٓ ٚ رێگەیبٔلْ ٚ ڕا٘ێٕبْ ٚ 
الٍبیی ووكٔەٚە، فێوی ىِبْ كەثێذ، ریۆهی ِەػویفی ىگّبویِ وە 
ٌەالیەْ چۆَِىی ڕاثەهایەری كەووێذ، عەفذ ٌەٍەه ئەٚە كەوبرەٚە، 

ِبْ ٌە ىگّبوییەٚە ربیجەرە ثە ِوۆۆ، ٔەٚەن ثٛٚٔەٚەهەوبٔی وە ى
كیىە، ٚەهگورٕیْی ىگّبوی ٚ رٛأبی ػەل ییە، وە ٌەوبری 
ٌەكایىجٛٚٔەٚە ٌە ِٕلاڵ ٘ەیە، ریۆهی ئەهوی ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی 
ٔٛێلا ىێلە ثبیەؿ ثە ٚارب ٚ ئەهوەوبٔی پەیٛۀلی ىِبْ كەكاد ٌە 

 پوۆٍەی ٚەهگورٕی ىِبٔلا. 
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ـ ِوۆۆ ژِبهەیەوی ىۆهی ٌە ڕەِي ٚ ئیْبهەری كا٘ێٕبٚە، ثۆ 7
ئەٚەی وبهەوبٔی فۆی ڕاپەڕێٕێذ ٚ رۀیب پْذ ثە ىِبٔی ئبفبٚرٓ 

 ٔەثەٍزێذ.
ـ ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی ثبثەرێىی گؤگە ٌە ىِبٔەٚأیی وبهەوی ٚ 8

فبڵی ثەیەوەٚە ثەٍزٕی ٘ەهكٚٚ ىأَزی كەهٕٚٚٔبٍی ٚ ىِبٔەٚأییە، 
ەَ ثبثەرە رۀیب پەیٛەٍذ ٔییە ثە ىِبٔەٚأیی یبفٛك ثەٚ ٚاربیەی ئ

رۀیب پەیٛەٍذ ثێذ ثە كەهٕٚٚٔبٍی، ثەڵىٛ ثبثەرێىی ٘بٚثەّە 
 ٌۀێٛاْ ٘ەهكٚٚویبْ.

ـ ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔی پەیٛۀلییەوی پزەٚی ٘ەیە ثە ىأَزی 9
كەِبهییەٚە ٚ ئەٚ ئۀغبَ ٚ ربلیىوكٔەٚأەی، وە ىِبٔەٚأیی كەِبهیی 

ٍۆژییەٚە پێیلەگبد، ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیلا ٌە ڕٚٚی ثبی
ثەوبهكە٘ێٕوێزەٚە، ثەاڵَ كەووێ ٌە یەوزو عیبثىوێٕەٚە، ثەٚەی 
ىِبٔەٚأیی ٌە پێىٙبرە ٚ ِەهط ٚ لەیلە ىِبٔییەوبْ كەوۆڵێزەٚە ٚ ثە 
ڕاكەیەن ٘ۀلێه عبه ٚە٘ب كەهكەوەٚێذ، وە رۀٙب هٔگی ثە الیۀی 

ٚٔە ٌێىۆڵیٕەٚە ىِبٔییەوبْ فۆیبْ یبٍب ٚ فۆهِی ىِبْ كەكاد، ثۆ ّٔٛ
ثە وۆك ٚ پێىٙبرەی پەیبِەوبٔەٚە فەهیه كەوەْ، ٌەالیەوی روەٚە 
كەهٕٚٚٔبٍی عەفذ ٌەٍەه الیۀی عێجەعێىوكْ ٚ رٛأب كەوبرەٚە، 
ثەاڵَ ٌە ىِبٔەٚأیی كەهٚٚٔیلا وبه ٌەٍەه ثٕەِبوبٔی ٘ەهكٚٚ 

ڕاٍزەلیٕەی  ىأَزەوە كەووێزەٚە ثۆ ىیبرو ٔيیىجٛٚٔەٚە ٌە ڕاٍزی ٚ
 الیۀە ّبهاٚەوبٔی پێىٙبرەی ئبٚەىیی ِوۆۆ.
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 سەرچبوەمبُ
 

 ـ اٌموأْ اٌىویُ.
 لٛهئبٔی پیوۆى، ٚەگێڕكهاٚی ِبِۆٍزب ٘ەژاه.ـ 

ـ فٛالٕەی رەفَیوی هەٚاْ ثۆ رێگەیْزٕی لٛهئبْ، ِەال 
 .1321ِەؽّٛٚك گەاڵڵەیی، چبپقبٔەی )كاه اٌّؼوفە(، ٌٛثٕبْ، 

یەمەً:ثەزٍبّیموردی
(، پوۆٍە ٍبیىۆٌۆژییەوبْ ٌە 1321ـ ئبڤێَزب وەِبي ِەؽّٛٚك)2

ىِبٔی وٛهكیلا، چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی ٍٍێّبٔی، چبپقبٔەی ٌەهیب، 
 ٍٍێّبٔی.

(، وبهیگەهی ثبهی كەهٚٚٔی ٌەٍەه 1322ـ ئەڤیٓ ٍبِی ػبهف)1
ىِبٔی لَەووكْ، ٔبِەی ِبٍزەه، وۆٌیژی ىِبْ، ىأىۆی 

 .ٍەالؽەككیٓ
(، ڕێيِبٔی وٛهكی ـ ڕٚأگەیەوی 1331ویُ)ـ كیبه ػٍی وّبي و1

ثەه٘ەِٙێٕبْ ٚ گٛێيأەٚە، ٔبِەی ِبعَزێو، ثەّی وٛهكی وۆٌیغی 
 پەهٚەهكەی ىأىۆی ٍەالؽەككیٓ.

(، ىِبْ ٚ پێٛۀلی ثە ثیوووكٔەٚەٚە، 1331ـ ىەیزۆ ّێقبٔی)1
 .1331(ی ّٛثبری 3(،)68گ.ڕاِبْ، ژ.)

ِبٔبٚە، گ.ڕاِبْ، (، ىِبْ ٚ پێٛۀلی ثە 1333ـ ىەیزۆ ّێقبٔی )3
 .1333(ی ئبثی 3(، )99ژ.)
(، ٌە ڕٚأگەی ىِبٕٔبٍییەٚە، 1333ـ وۆِەڵێه ٍٔٛٚەه)6

 ٚەهگێڕأی: ك.ئبىاك ثبفەٚاْ، چبپقبٔەی ئبهاثقب، وەهوٛٚن.
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(، ٘ێّبوبهی ٚ ىِبٔەٚأی، گ. 2983ـ ِؾّل ِؼوٚف فزبػ)7
 (.18وبهٚاْ، ژ.)

بٔەٚأییەوبْ، (، ثەه٘ەِە ى1323ِـ ِؾەِەك ِەػوٚف فەربػ)ك()8
وۆووكٔەٚە ٚ ئبِبكەووكٔی: ّێوٚاْ ؽَێٓ ٚ ّێوٚاْ ِیوىا، ٌە 

 ثاڵٚوواٚەوبٔی كەىگبی ِٛوویبٔی، چبپقبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو.
(، ثٕظ ٚ ٍیّب ٚ یبٍبوبٔی گٛێيأەٚە، 2989ـ ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ)9

 (.212گ. ڕۆّٕجیوی ٔٛێ، ژ. )
بْ فٛاووكە، (، ىِبْ فۆووكە ی2991ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)23

 (.27گ. پەیبِی ڕاٍزی، ژ. )
، ىِبٔەٚأی، چبپقبٔەی (1322)ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)ك(22

 ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو.
 

دووەً:ثەزٍبّیعەرەثی
عبِغ اٌجیبْ  ٞجوط(، رفَیو ا1338ٌ)ٞجوطاٌ أثٛ عؼفو ِؾّلـ 21

 .1، كاه اٌمٍُ، ثیوٚد، طخاٌواثؼ خجؼطاٌمواْ، اٌ ٠خػٓ رأٚیً ا
 خجؼط، اٌخ(، ٍو اٌفٖبؽ2981)ٟؾّل ػجلاٌٍٗ اٌقفبعـ أثٛ 21ِ

 ، ثیوٚد.خاألٌٚی، كاه اٌىزبة اٌؼٍّی
(، اٌجیبْ ٚ اٌزجییٓ، رؾمیك: 2998ّبْ ػّوٚ ثؾو)ضـ أثٛ ػ21

، ح، اٌمب٘وٟاٌقبٔغ خ، ِىزجخاٌَبثؼ خجؼطػجلاٌَالَ ِؾّل ٘بهْٚ، اٌ
 .2ط

 خٍغفمٗ اٌ ٟف ٟ(، اٌٖبؽج2997ـ أثٛ اٌؾَیٓ أؽّل اثٓ اٌفوً)23
والِٙب، ػٍك ػٍیٗ: أؽّل ؽَٓ  ٟٚ َِبئٍٙب ٚ ٍٕٓ اٌؼوة ف خاٌؼوثی

 ، ثیوٚد.خاألٌٚی، كاه اٌىزت اٌؼٍّی خجؼطثَظ، اٌ
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(، اٌىْبف ػٓ 2998)ِٗؾّل ِؼٛ ٟـ أؽّل ػجلاٌّٛعٛك ٚ ػ26ٍ
 خجؼطٚعٖٛ اٌزأٚیً، اٌ ٟاٌزٕيیً ٚ ػیْٛ األلبٚیً ف ٘ؽمبئك  ٛاِ

 اٌؼجیىبْ. خ، ِىزجٗألٌٚی، اٌویبا
 خاٌؼوثی خوق رؼٍیُ اٌٍغط ٟ(، ف1322عبٍُ) ٟعبٍُ ػٍـ 27

 ، ثیوٚد.خاٌقبَِ خجؼطٌألعبٔت، اٌ
 ٟوائك فطا٘ت ٚ ن(، 1338ِیٛكٚه هٚعوى)صـ عبن هرْبهك ٚ 28

ٚ ػجلاٌوؽّٓ اٌؼجلاْ ٚ ػّو  ٟ: ِؾّٛك ٕیٕخرؼٍیُ اٌٍغبد، روعّ
 .ٗاٌٖلیك، كاه ػبٌُ اٌىزت، اٌویب

: خٚ رؼٍیّٙب، روعّ خؼٍُ اٌٍغ(، أٌٍ ر2991)كٚعالً ثواْٚ ـ29
 ، ثیوٚد.خاٌؼوثی ٚخّؼجبْ، كاه إٌٙ ٟٚ ػٍ ٟاٌواعؾ حػجل

 خٚ إٌفَی خویبد اٌٍغٛیظ(، ا2999ٌٕ)ٟػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖیٍـ 13
 .ٌٗألٚفَذ، اٌویب خبثغ اٌزمٕیط، ِخااٌؼوثیخ ٚ رؼٍیُ اٌٍغ

 خجؼطٌ، اٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1336)ٟـ ػجلاٌؼيیي اثوا٘یُ اٌؼٖی12ٍ
 .خ، اٌَؼٛكیٗاالٌٚی، اٌویب

اثٓ فٍلْٚ،  خ(، ِمل2971ِـ ػجلاٌوؽّٓ ِؾّل اثٓ فٍلْٚ)11
جغ ٚ إٌْو، طٌٍ ٚخ، كاه ٔٙضخبٌضاٌ خجؼط، اٌٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟرؾمیك: ػٍ
 .1ِٖو، ط
 خجؼط، اٌٟإٌفَ خ(، ػٍُ اٌٍغ1339ـ ػجلاٌّغیل أؽّل ِٕٖٛه)11

 .ٗ، اٌویبضخبٌضاٌ
 خجؼط، اٌٚخ، كاه ٔٙخ(، ػٍُ اٌٍغ2993)ٟػجلٌٛاؽل ٚاف ٟـ ػ11ٍ

 ، ِٖو.ح، اٌمب٘وخبٔیضاٌ
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ٍؼذ ط: ك.خ، روعّخ(، اٌزفىیو ٚ اٌٍغ1338ـ ي.ً. فیزٛرَىی)13
 األٌٚی، كاه اٌَّیو. خجؼطِٕٖٛه، اٌ

، خبٔیضاٌ خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2996ٛـ ِؾّٛك اؽّل اٌَیل)16
 كِْك. خعبِؼ
ِلفً اٌی اٌٍَبٔیبد،  (،1331)ٟـ ِؾّل ِؾّل یٌٛٔ ػٍ 17   

 ، ثیوٚد، ٌجٕبْ.حاالٌٚی، كاه اٌىزبة اٌغلیل اٌّزؾل خجؼط
(، شاٌؾلی خ)ػٍُ اٌٍغ خ(، االٌَٕی2983ـ ِیْبي ىوویب)ك()18
 ٌٍلهاٍبد ٚ اٌزٛىیغ، ثیوٚد، ٌجٕبْ. خاٌغبِؼی خٍَؤاٌّ

ٌٍغٛأت  خٚ ػٍُ إٌفٌ)كهاٍ خ(، اٌٍغ2981)ك()ٟـ ِٛفك اٌؾّلا19ٔ
 خٚ إٌْو عبِؼ خجبػطكاه اٌىزت ٌٍ خِلیوی خجؼطِ(، خٌٍغ خإٌفَی

 إًٌّٛ، ثغلاك.
، ٟٛه ِؼوفظِٓ ِٕ خ(، ػٍُ ٔفٌ اٌٍغ1337)ٟـ ِٛفك اٌؾّلا13ٔ

 .خجبػطٌٍْٕو ٚ اٌزٛىیغ ٚ اٌ ح، كاه اٌَّیوخبٔیضاٌ خجؼطاٌ
ٛء ِٕب٘ظ ٙ ٟف ٟإٌؾٛ اٌؼوث خویظ، ٔ(2983)ٟـ ٔٙبك ا12ٌٍّٛ

 ٌٍلهاٍبد ٚ إٌْو، ثیوٚد. خؼوثیاٌخ ٍَؤ، اٌّشاٌؾلی ٞو إٌؾٛظإٌ
األٌٚی،  خجؼط، اٌٞ(، ػٍُ إٌفٌ اٌٍغ2973ٛ)خیطـ ٔٛاي ِؾّل ػ11
 .خاألٔغٍٛ اٌّٖوی خِىزج
ٚ  خٚ اٌْویؼ حاٌؼمیل ٟ(، اٌزفَیو إٌّیو ف1323)ٟاٌيؽیٍ خـ ٚ٘ج11

 .6، كاه اٌفىو اٌّؼبٕو، ثیوٚد، طضخبٌضاٌ خجؼطإٌّٙظ، اٌ
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 (2)زٍبّەواّیٍبتَبتینی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ی ئیجٓ ڕّٚلی  هكٖ هٖٚ ۆٌێژی پٗاألٍزبم(ٜ وگۆڤبهی )  ٌٗ  یٗ ٖٚ َ ٌێىۆڵیٕٗ ئٗـ 2

 . ٖٚ رٗ ثاڵٚوواٖٚ 311ـ 331، ي 1323(، 218)  لا، ژِبهٖ ىأىۆی ثٗ
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پێشەمی
 

ئەَ ٌمە  ٌمێىە ٌە ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی، وٝ وبهٖىِبٔەٚأی 
٘ەڵەوبْ ٚ فێوثٛٚٔی ىِبٔی  ّیىوكٔەٚەی ثەهأجەهی ٚ ّیىوكٔەٚەی

ی كەهٚٚٔی ٚ ٚ ربلیگەی ىِبْ ٚ ىِبٔەٚأ كٚٚەَ ٚ ىِبٔی ثێگبٔە
ىِبٔەٚأی وۆِەاڵیەری ٚ ىِبٔەٚأی ئبِێویی ٚ كهٍٚزىوكٔی 
فەه٘ۀگ ٚ ىأَزی ٚەهگێڕاْ ٚ ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی كەگوێزەفۆ. 
ىِبٔەٚأی پواوزیىی ثەهأجەه ىِبٔەٚأی ریۆهی كەٍٚز ، وە فۆٔەریه 
ٚ فۆٔۆٌۆعی ٚ ىِبٔەٚأی ِێژٚٚیی ٚ ٚاربٍبىیی ٚ ِۆهفۆٌۆژی ٚ 

 ٍیٕزبوٌ.
ربیجەرە ثە ٌێىۆڵیٕەٚە ٌەثبهەی ىِبْ ٚ  وی وبهٖىِبٔەٚأی    

ىِبٔەٚأی، ٌەٚ الیۀەی وە پەیٛۀلی ثە گوفزەوبٔی ووكاهییەٚە ٘ەیە، 
ٚەهگێڕاْ، فەّٚەوبٔی  ٚەوٛ كهٍٚزىوكٔی فەه٘ۀگ،

كهوبٔلْ..٘زل. ىِبٔەٚأی پواوزیىی ٍٛٚك كەثیٕ  ٌە ىِبٔەٚأی 
ىِبٔەٚأی ئۀزوۆپۆٌۆعی  وۆِەاڵیەری ٚ ىِبٔەٚأی كەهٚٚٔی ٚ

ئبِبٔغی كأبٔی  اگەیبٔلْ، ئەِەُ ثەڕ)ِوۆڤٕبٍی( ٚ ریۆهی 
ّێٛاىێىی ریۆهی ربیجەد ثە ىِبْ ٚ ثەوبه٘ێٕبٔی، پبّبْ ثەوبه٘ێٕبٔی 

ثٛاهەوبٔی ووكاهیی ٚەوٛ كأبٔی  ٚ ئەٚ ریۆهأە ٌە ئەَ ىأیبهییبٔە
ی پوۆگواَ ٚ چبهەٍەهووكٔی فەّٚەوبٔی كهوبٔلْ ٚ پالٔلأبٔ

 .٘زل. .....ىِبٔەٚأی، ٚ ّێٛاىٔبٍی.
ئەَ ثبٍەی ئێّە ٌەٍەه ىِبٔەٚأی ِبرّبریىییە، وە ٌێوەكا  

٘ەٚڵّبٔلا ٌە چۀل الیۀێىی ئەَ الیۀە گؤگەی ىِبٔەٚأی پواوزیىی 
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ثىۆڵیٕەٚە، ٌەٚأە الیۀی پێٕبٍٕی ثبثەرىە ٚ ِێژٚٚی ىاهاٚەوە ٚ 
ٔەٚأی ِبرّبریه ٌە پەیٛۀلی ىِبْ ٚ ِبرّبریه ثەیەوەٚە ٚ ىِب

ئبٍزەوبٔی ىِبٔلا)كۀگَبىی، ّٚەٍبىی، ڕٍزەٍبىی، ٚاربٍبىی( 
 ٚ چۀل الیۀێىی رو.

 
 
 



 

 83 

 
ثەشییەمەً:پێْبسیِوٍێژوویزٍبّەواّیٍبتَبتینی



نییپێْبسیْیزٍبّەواّیٍبتَبت:2ـ2
ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌمێىە ٌە ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی پواوزیىی، 

وبٔی ئبِبهیی ٚ ِبرّبریىی ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەی پێىٙبرەی ثە٘ۆیەٚە ٘ۆوبهە
 .(2)ىِبٔەٚأی ثەوبهكە٘ێٕ  ثۆ كەلەوبٔی ٍٔٛٚواٚ كەهثڕاٚكا

ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ثٛاهێىی ٔٛێیە ٌە ىِبٕٔبٍی ٚ ِبرّبریه، 
 .(1)ٌەثەهئەٚەُ ئەَ ىأَزە ٌە گەّەٍۀلْ ٚ پێْىەٚرٓ ٔەٚەٍزبٚە

ٕەٚەیە ٌە ىِبْ ثە ثەوبه٘ێٕبٔی وەٚارە ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌێىۆڵی
 ٘ێّب ٚ یبٍبوبٔی ِبرّبریه.

 

ٍێژوویسەرٕەڵذاّیزٍبّەواّیٍبتَبتیل:1ـ2
كەٍز ێىی وبهەوبٔی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی كەگەڕێزەٚە ثۆ 
ٍەهكەِی ٘یٕلییەوبْ، ثە ربیجەری الی )پبٔیٕی(، چٛٔىە پبٔیٕی ٌە 

ه یبٍبی وزێجەوەی فۆیلا )٘ەّذ ثەُ(، ٔيیىەی )چٛاه( ٘ەىا
كەٍزٕیْبٔىوكثٛٚ، ئەَ یبٍبیبٔەُ ٌە ٚهكیلا ٌە ٘بٚوێْەی 

 .(1)ِبرّبریىیلا كەچْٛٚ
                                                 

، ىِبٔەٚأی، ثەهگەوبٔی )یەوەَ، (1339)ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ(2)
 .133ێو، ي كٚٚەَ، ٍێیەَ(، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚ

. ك.ٍؼل ػجلاٌؼيیي خ، روعّٟاٌٍَبٔ ش، ارغب٘بد اٌجؾ(2996)ِیٍىب افیزِ(1)
 .133ٓ  ،خمبفضٍِٖٛػ ٚ ٚفبء وبًِ فبیل، اٌّغٌٍ االػٍی ٌٍ

وزت ػبٌُ  خ، ٍٍٍَحاٌّؼبٕو خٛاء ػٍی اٌلهاٍبد اٌٍغٛیٙ، ا(2978)ٔبیف فوِب(1)
 ، اٌىٛیذ.خاٌّؼوف
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پبٔیٕی ٌەَ وزێجەیلا یبٍبوبٔی ڕێىقَزٕی كۀگەوبٔی ٍبَٔىویزی ٚ 
. كٚای پبٔیٕی، یۆٔبٔییەوبْ (2)ّٚەٍبىی ٚ ڕٍزەٍبىی چبهەٍەهووك

ه٘ێٕبٚە، ٚ ڕۆِبٔییەوبْ ٌە ىأَزی ىِبٔلا ووكەی ِبرّبریىیبْ ثەوب
ثەاڵَ ثەث  ئەٚەی ئبِبژە ثە ىاهاٚەی )ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی( ثىەْ، 

 یب ثيأٓ ئەَ ووكەیە ٍەه ثەَ ثبثەرە ثێذ.
٘ۀلێ ٌە ىأبیبْ پێیبْ ٚایە وە ثەوبه٘ێٕبٔی ىاهاٚەی )ىِبٔەٚأی 
ِبرّبریه( ٚەوٛ ىأَذ كەگەڕێزەٚە ثۆ ٍەكەی ثیَزەَ، ثە ربیجەری 

ب.ئب.ِبهوۆڤـ( ٌە وزێجەوەی فۆیلا )ّٔٛٚٔە ثۆ وبر  ىأبی ِبرّبریه )ئ
ٚأەی ئبِبهی ٌە رێىَزی ــ ئیڤیگیٕب ئۆٔغیٕب(كا،چٛٔىە ٌەَ وزێجەكا 
الیۀی ٔيیىی ٚ پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبْ ٚ ِبرّبریىی فَزۆرەڕٚٚ، 
ثۆیە ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚەی )ِبهوۆڤـ( ثە وبهێىی ِەىْ ٚ چبن كاكۀوێذ 

 .(1)ٌە ِێژٚٚی ىِبْ ٚ ِبرّبریىلا
ئەٚەّلا ٘ۀلێ ٌە ىأبیبٔی رو پێیبْ ٚایە، وە ىِبٔەٚأی  ڵ گٗ ٌٗ

ِبرّبریىی ریۆهێىە ٌە ریۆهەوبٔی ىِبْ، وە ىِبٔەٚأی كأیّبهوی 

                                                                                                                      

(، 66ِێژٚٚی ىِبٔەٚأی، گ. ڕاِبْ، ژ )، (1332)اڵ فەه٘بكیٌة. ٍبعیلە ػەثلٚ
 .18، ي 1332وبٔٛٚٔی یەوەِی 

 .18اڵ فەه٘بكی، ٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي ٌٍبعیلە ػەثلٚ(2)
، ىِبْ ٚ ىِبٔڤبٔی ــ ٘ژِبهەوبٔی ڤەوٌٛیٕب، ٌە (1333)ػجلاٌٛ٘بة فبٌل(1)

ثاڵٚوواٚەوبٔی یەوێزی ٍٔٛٚەهأی وٛهك ــ ك٘ۆن، چبپقبٔەی ٘بٚاه، ك٘ۆن، 
 . 31-31ي
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 .(2))ي.٘یٍٍَّٕیڤـ( كاِەىهێٕەهێزی
ٌە ٔیٛەی كٚٚەِی ٍەكەی ثیَزەَ ثە ّێٛەیەوی ثەهثاڵٚ ٚ 

ی گەٚهەیبْ ثٛاهەوبٔی گەیبٔلْ ٚ ریۆهەوبٔی ىأیبهی گەّەووكٔێى
 .(1)ثەفۆٚە ثیٕی،ىِبٔەٚأیِ یەوێه ثٛٚ ٌەٚ ثٛاهأە

ثٛاهی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌە كٚای ّەڕی كٚٚەِی عیٙبٔی 
ٍەهوەٚرٕێىی ثبّی ثە كەٍزٙێٕب، ثە ربیجەری ٌە ٚیالیەرە 
یەوگورٛٚەوبٔی ئەِویىب. كەث  ئبِبژەُ ثۆ ئەٚە ثىەیٓ وە ٘ۆوبهی 

لا، پەیٛەٍذ ثٛٚ ثە ئبّىوایی ٚ ثەوبه٘ێٕبٔی ِبرّبریىیِ ٌە ىِبٔ
ڕٚٚٔی ٚ وٛهرجڕیی ٚ الیۀی ٘ێّبیی ثۆ ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ پێٕبٍیٕی 

 ثبثەری ىِبٔەٚأی. 
( ىِبٔەٚأی ئەِویىی )ِۆهیٌ 2933٘ەهٚە٘ب ٌە ٍبڵی )

ٍٛكایِ( پڕۆگواِێىی ٔٛێی فَزە ثەهكەَ كیبهیىوكٔی پەیٛۀلی ٌە 
٘ەه ىِبٔەی كیبهیىوك،  ٔێٛاْ ىِبٔبٔلا ثە٘ۆیەٚە لۆٔب ەوبٔی ِێژٚٚیی

ئەَ پوۆگواِەُ ثە )ئبِبهی فەه٘ۀگی( ٔبٚی كەهووك. ٌەَ 
ٌێىۆڵیٕەٚەیەكا )ِۆهیٌ( چۀلیٓ ّٚەی ٌە ىِبٔەوبْ ٘ەڵجژاهك ٚ ٌە 

 .(1)چٛاهچێٛەی ٌیَزەیەولا ثەهاٚهكی ووكْ 
(ەٚە ربوٛ ئێَزب ٌە ٍۆڤیەد )ڕٍٚٚیب( 2938ٌە كٚای ٍبڵی )

                                                 
اٌغلیل  ٟ، اٌمبًِٛ اٌٍّٛٛػ(1337)ٍْبیفو ٞاٚىاٌل كیىوٚ ٚ عبْ ِبه (2)

 خجؼط، اٌّغوة، ٟاٌؼوث ٟمبفض، اٌّووي اٌٟه ػیبّنك.ِٕ خٌؼٍَٛ اٌٍَبْ، روعّ
 .11، ٓ خبٔیضاٌ
 .31ػجلاٌٛ٘بة فبٌل، ٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  (1)
 .122 ِٓیٍىب افیزِ، ٘ەِبْ ٍەهچبٚە،  (1)
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ەوٛ ٚأەیەن ثۆ لٛربثیبٔی ثەّی ىِبْ ثبثەری ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٚ
ٚ ِبرّبریه كەفٛێٕلهێذ، ثە ربیجەری ٌە ىأىۆوبٔی )ِۆٍىۆ، 

 .(2)ٌیٕیٕگواك، گۆهوی، ٍبهارۆڤـ، رۆَِه(
 



زٍبُوٍبتَبتیل:3ـ2
ىِبْ ٘ۆوبهێىی گؤگە ثۆ ٌەیەوزوگەیْزٕی ئبكەِیياك 
ثەوبهكە٘ێٕوێذ، ثە٘ۆیەٚە ثبثەری ىِبْ ٚەوٛ كیبهكەیەوی 

 .(1)یەری ثۀلە ثە وۆِەڵگەی ِوۆڤبیەرییەٚەوۆِەاڵ
ِبرّبریىیِ یەوێىە ٌەٚ ووكە ىأَزییبٔەی وە ِوۆڤـ ٌە ژیبٔی 
ڕۆژأەیلا پێٛیَزی پێی ٘ەیە ٚ پۀبی ثۆ كەثبد، وەٚارە ووكەی 
ِبرّبریه ثۆ ئبٍبٔىوكٔی ِبِەڵەی ڕۆژأە ٚ ڕاپەڕألٔی ؽیَبثىوكْ 

بٍبی عۆهاٚعۆهی ربیجەد ٚ، ثۆ وۆِەڵ  ی (1)ٚ ىیبْ ٚ لبىأغىوكٔە
 .(1)ثە ثٛاهی ئبثٛهییەٚە ثەوبهكە٘ێٕوێذ

٘ەهكٚٚ ثبثەری ىِبْ ٚ ِبرّبریه ٌە ڕٚٚی پێىٙبرٓ ٚ چۆٔیەری 
وبهووكٔیبٔەٚە ٌە ثٕچیٕەیەوی كیبهیىواٚ ٚ ٍیَزەِێىی یبٍبیی ٔيیه 
ٚ ڕێىٛپێه پێىٙبرْٛٚ ٚ ٌە یەن كەچٓ، ٘ەهیەوەّیبْ ٘ێّبیەوی 

وە ثویزیٓ ٌە كۀگ ٚ ژِبهە، كۀگ ٘ێّبی ربیجەد ثە فۆیبْ ٘ەیە، 

                                                 
 .31٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  (2)
، ثیوٚد ــ ٌجٕبْ، خاٌؼوثی ظخ، كاه إٌٙخ، ػٍُ اٌٍغ(1337)ك()ِؾّٛك اٌَؼواْ(1)
 .31، ٓ حاٌغلیل خجؼطاٌ
 .27 ٓ، ح، اٌمب٘وخ، ػٍُ اٌٍغ(2971ٟ)ػجلاٌٛاؽل اٌٛاف ٟػٍ (1)
، ىِبٔەٚأی ــ وۆِەڵە ٚربهێه، كەىگبی رٛێژیٕەٚە ٚ (1339)ك()ڕەفیك ّٛأی(1)

 .221ی فبٔی، ك٘ۆن، ي ثاڵٚووكٔەٚەی ِٛوویبٔی، چبپقبٔە
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 .(2)ىِبٔە ٚ ژِبهەُ ٘ێّبی ِبرّبریىە
 
ىێنۆڵیْەوەموردییەمبُىەثواریزٍبّەواّیٍبتَبتینیذا:4ـ2

ٌە ىِبٔی وٛهیلا ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی وەَ ٚ كیبهیىواٚ ٌە ثٛاهی 
ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ئۀغبِلهاْٚ، ثەٚ ٚاربیەی ىۆه ثە كەگّەْ 

ٚ ىِبٔەٚأبٔی وٛهك ئبٚڕیبْ ٌەَ ثبثەرە كاٚەرەٚە، ثبث ێیٓ ٍٔٛٚەهاْ 
ىۆه ثە كەگّەْ ىاهاٚەی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىییبْ كەٍذ 
ٔیْبٔىوكٚٚە، ئەگەهچی ٘ۀلێ ثبثەد ٚ ٌێىۆڵیٕەٚە كەچٕە ڕیيی 
چٛاهچێٛەی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی، ثەث  ئەٚەی ٌێىۆڵەهأیبْ ثيأٓ 

 ئەَ ثبثەرە ىِبٔەٚأی ِبرّبریىە.
ك.ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ كٚٚ ٚربهی ٌە ثبهەی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی 

ٚ )ثیووبهی  (1)ثاڵٚووكۆرەٚە، ثە ٔبٚٔیْبٔەوبٔی )ىِبْ ٚ ِبرّبریه(
، ٌێوەكا ٌێىۆڵەه چۀل الیۀێىی ٌە پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبْ ٚ (1)ٌە ىِبٔب(

ِبرّبریه فَۆرەڕٚٚ، عێگەی ثبٍە ئەَ كٚٚ ثبثەرە ٌە ىۆهثەی 
ٌە یەن كەچٓ، ثەٚ ٚاربیەی ٘ەهكٚٚ ٚربهەوە یەن الیۀەوبٔلا 

 ٔبٚەهۆویبْ ٘ەیە.
ٌێىۆڵەه ٌەَ كٚٚ ٚربهەیلا ٌە كەٍز ێىلا ثبٍی ٌە ووكەی ىِبْ ٚ 

                                                 
 .222٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  (2)
(، 97، ىِبْ ٚ ِبرّبریه، گ. ڕۆّٕجیوی ٔٛێ، ژ )(2981)ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ (1)

 .17 – 11، ي 2981
(، 221، ثیووبهی ٌە ىِبٔب، گ. ڕۆّٕجیوی ٔٛێ، ژ )(2987)ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ(1)

 .119 – 116، ي 2987
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ئبفبٚرٓ ووكٚٚە، كٚارو ٘برۆرە ٍەه الیۀی ٔیْبٔە ٚ یبٍب ٌە 
، .. ٘زل( فَزۆرەڕٚٚ ٚ، ٌە یبٍبّلا 1، 1، 2ِبرّبریىلا، ٌە ٔیْبٔەكا )

بٔە، كەیبٔە، ٍەكأە، ٘ەىاهأە، ...٘زل( فَزۆرەڕٚٚ، فبٔەوبٔی )یەو
كٚارو ثە ووكەیەوی پڕاوزیىی یبٍبوبٔی ِبرّبریه ٚ الیۀی ڕێيِبٔی 

 ىِبٔی ثبٍىوكٚٚە.
عێگەی ئبِبژە پێىوكٔە كٚارو )ك.ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ( ٚربهی 

وۆِەڵە ٚربهێىی  ڵ)ىِبْ ٚ ِبرّبریه( ٚ )ثیووبهی ٌە ىِبٔب(ی ٌەگە
 ثاڵٚووكۆرەٚە. (2))ئبٍۆیەوی روی ىِبٔەٚأی( روی ٌە وزێجی

ك.ڕەفیك ّٛأی ٌە ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی ىأَزیلا )پەیٛۀلی پێىٙبرەی 
ىِبْ ثە ىأَزی ثیووبهییەٚە ــ ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی ثەهاٚهكی 

، پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبْ ٚ ِبرّبریىی ڕٚٚٔىوكۆرەٚە. ٌە (1)پڕاوزیىییە(
بٚاىی ئەَ كٚٚ ىأَزەی كەٍز ێىلا ٘ۀلێ الیۀی ٘بٚثەُ ٚ عی

كەهفَزٛٚە، كٚارو ٘برۆرە ٍەه ئبٍزەوبٔی ىِبْ، وە ریبیلا ٌە 
ئبٍزەوبٔی )كۀگَبىی، ّٚەٍبىی، ڕٍزەٍبىی( ئەَ الیۀەی 
فَزۆرەڕٚٚ، ثە عۆهێ ثە ووكەیەوی پڕاوزیىی پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبْ 
ٚ ِبرّبریىی ڕٚٚٔىوكۆرەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ئبٍزی كۀگَبىیلا ئەٚەی 

ٔىوكۆرەٚە وە ٌە ىِبٔلا كۀگ )فۆٔیُ( وەهەٍزە ثٕچیٕەییەوبْ ڕٚٚ
پێىلێٕٓ، ٌە ثیووبهیْلا ژِبهە وەهەٍە ٚ ٘ێّب ثٕچیٕەییەوبْ پێىلێٕٓ. 

                                                 
ەوی روی ىِبٔەٚأی، كەىگبی ئبهاً، چبپی ، ئبٍۆی(1331)ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ(2)

 .198يیەوەَ، ٘ەٌٚێو، 
، پەیٛۀلی پێىٙبرەی ىِبْ ثە ىأَزی (1331)ك()ڕەفیك ِؾێلیٓ ّٛأی(1)

 .23 -3،ي 1331(، 23ثیووبهییەٚە، گ. ىأىۆی ٍٍێّبٔی، ژ)
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وۆِەڵە  ڵ گٗ ٌٗعێگەی ئبِبژەپێىوكٔە ٌێىۆڵەه كٚارو ئەَ ٚربهەی 
 (2)ٚربهێىی روی فۆی ٌە وزێجێىلا ثە ٔبٚٔیْبٔی )ىِبٔەٚأی(

 ثاڵٚووكۆرەٚە.
چۀل ، (1)ثلٌٚٛە٘بة فبٌیل ٌە ٚربهێىیلا )ىِبٔڤبٔیب ِبرّبریىی(ك.ػە

الیۀێىی گؤگی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی فَزۆرەڕٚٚ. ٌێىۆڵەه ٌە 
كەٍز ێىلا وٛهرەیەوی ِێژٚٚیی ٍەه٘ەڵلأی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی 
فَزۆرەڕٚٚ، كٚارو ثٛاهەوبٔی ثەوبه٘ێٕبٔی ئەَ ىأَزەی كەٍذ 

ە الیۀەوبٔی )چۀلێزی، ئبِبهی، ئبِێوی، ٔیْبٔىوكٚٚە، وە ثە ٘ۆیەٚ
ٚارب، ...٘زل( ثە ّێٛەیەوی ٚهك ڕٚٚٔىوكۆرەٚە، ٌە پبّبْ ٘برۆرە 
ٍەه یەو  ٌە كەٍىەٚرەوبٔی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی، وە ئەٚیِ 
ٚەهگێڕأی ئبِێوییە، پبّبْ ڕۆڵی ىِبٔەٚأی ئەِویىی )چۆَِىی( 

ٔگەی ڕێيِبٔی ٌەَ ثٛاهەكا كەٍذ ٔیْبٔىوكٚٚە، ثە عۆهێ ٌە ڕٚا
ثەه٘ەِٙێٕبْ ٚ گٛێيأەٚە كەهیقَزٛٚە. عێگەی ئبِبژەپێىوكٔە 

وۆِەڵە ٚربهێىی روی ثۀبٚی  ڵٌێىۆڵەه كٚارو ئەَ ٚربهەی فۆی ٌەگە
 ثاڵٚووكۆرەٚە. (1))ىِبْ ٚ ىِبٔڤبٔی(

ٔبٚی )ٌمەوبٔی  ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ ٌە ىٔغیوە ٚربهێىیلا ثە

                                                 
، ىِبٔەٚأی ــ وۆِەڵە ٚربهێه، كەىگبی رٛێژیٕەٚە ٚ (1339)ك()ڕەفیك ّٛأی(2)

 . 111ي ٔەٚەی ِٛوویبٔی، چبپقبٔەی فبٔی، ك٘ۆن، ثاڵٚووك
 .1331(، 13ػەثلٌٚٛە٘بة فبٌیل، ىِبٔڤبٔیب ِبرّبریه، گ. پەیڤـ، ژ) (1)
، ىِبْ ٚ ىِبٔڤبٔی ــ ٘ژِبهەوب ڤەوٌٛیٕب، چبپقبٔەی (1333)ػجلاٌٛ٘بة فبٌل (1)

 .263ي ٘بٚاه، ك٘ۆن، 
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ِبرّبریىی ووكٚٚە، ٌەَ ریبیلا پێٕبٍەی ىِبٔەٚأی  (2)ىِبٔەٚأی(
پێٕبٍەیەكا ئەٚەی فَزۆرەڕٚٚ، وە ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌمێىە ٌە 
ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی پواوزیىی، كٚارو ثٛاهەوبٔی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی 
كەٍذ ٔیْبٔىوكٚٚە، وە ثویزیٓ ٌە )ئبِبهی، ئبِێوی، چۀلێزی، 

ی ٌە ...٘زل(. عێگەی ئبِبژە پێىوكٔە ٍٔٛٚەه ئەَ ىٔغیوە ٚربهە
 ثاڵٚووكۆرەٚە. (1)وزێجێىی فۆیلا ثە ٔبٚٔیْبٔی )ىِبٔەٚأی(

 
 

                                                 
(، چٛاه 231. ٔٛێ، ژ)ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ٌمەوبٔی ىِبٔەٚأی، ثەّی یەوەَ، ڕ (2)

، 11/9/1338( چٛاهّەِّە 233. ثەّی كٚٚەَ، ژ )9، ي27/9/1338ّەِّە 
. ثەّی چٛاهەَ ْ 9، ي8/23/1338(، چٛاهّەِّە 236، ثەّی ٍێیەَ، ژ )23ي
 .9، ي 23/23/1338(، چٛاه ّەِّە 237ژ )

، ىِبٔەٚأی، ثەهگەوبٔی )یەوەَ، (1339)ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ (1)
 .117ي ٚەَ، ٍێیەَ(، چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚێو، كٚ
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ثەشیدووەً:زٍبّەواّیٍبتَبتینیىەئبستەمبّیزٍبّذا


ذائبستیدەّگسبزیزٍبّەواّیٍبتَبتینیىە:2ـ1
كۀگَبىی ئبٍزێىە ٌە ئبٍزەوبٔی ىِبْ، وەهەٍەی ئەَ ئبٍزەُ 

ْ )ثە ّٔٛٚٔە كۀگەوبٔی ٌە كۀگ پێىلێذ، ڕیيووكٔی ژِبهەی كۀگەوب
ىِبٔی وٛهكی( ٚ كیبهیىوكٔی كۀگە ثيٚێٓ ٚ ٔەثيٚێٕەوبْ كەچێزە 
ڕیيی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی، ثە عۆهێه ٌە ىِبْ ٚ ِبرّبریىلا 
وەهەٍە ثٕغییەوبٔیبْ ووكەوبٔی پێىلە٘ێٕٓ، چٛٔىە ٌە ىِبٔلا ثە٘ۆی 

٘ۆی كۀگەوبْ، ژِبهەیەوی ىۆه ّٚە ٚ ىاهاٚە ٍبىكەووێٓ، ثەاڵَ ثە
 یەوزوییەٚە. ڵووكەی ٌەٍەه یبٍب ڕۆیْزٛٚ ئەَ كۀگبٔە كەچٕە پب

( كۀگ ٌەفۆ كەگوێ، ئەَ كۀگبٔەُ ثەٍەه 17ىِبٔی وٛهكی )
 ثيٚێٓ ٚ ٔەثيٚێٓ كاثەّلەووێٓ، ثەَ ّێٛەیە:

( كأەیە، ثەَ ّێٛەیە: ) ە، ا، ٚ، ٚٚ، 8، ژِبهەیبْ )كۀگی ثيٚێٓ
 (.iۆ، ی، ێ، 

( كأەیە، ثەَ ّێٛەیە: )ئـ، ة، پ، 19، ژِبهەیبْ )كۀگی ٔەثيٚێٓ
، ن، ڵد، ط، چ، ػ، ؿ، ع، ؽ، ف، ق، ڤـ، ك، ى، ژ، ه، ڕ، ً، ُ، ي، 

 گ ی، َ، ْ، ٖ، ٚ(. 
ئەَ كۀگبٔە ثٕەڕەری ّٚە ٚ گوێ ٚ ڕٍزەی وٛهكی پێىلە٘ێٕٓ، 
ثەٚ ٚاربیەی ئەَ كۀگبٔە وە كەچٕە پبڵ یەوزوی ّٚە كهٍٚذ 

 كەوەْ، ثەَ ّێٛەیە: 
 ا + ه = ڕىگبهڕ + ى + گ + 

 ُ + ێـ + ه + ى + ا + ك = ّێوىاك
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 ثـ +ە+ ٔـ + ا + ى = ثۀبى
ئەگەه ٍەیوی ئەَ ٍ  ّٔٛٚٔەیەی ٍەهەٚە ثىەیٓ، كەثیٕیٓ   

)وۆووكٔەٚە(، )یەوَبٔە( ٚەوٛ ووكەیەوی ِبرّبریىی ثەوبه٘ێٕواٚە ثۆ 
ٍبىووكٔی ّٚەوبٔی )ڕىگبه، ّێوىاك، ثۀبى(، كەث  ئبِبژە ثۆ ئەٚە 

ٌێه كەكهێٓ، ئەٚا ثڕگە وە كۀگەوبٔی ىِبْ وبر  ثىەیٓ، 
))كۀگەوبٔی ىِبْ ٌە ثيٚێٓ ٚ ٔەثيٚێٓ ثە پێی ٍبىكەووێذ

كەٍزٛٚهی ىِبٔەوە ثقوێٕە ٍەه یەوزو وەهەٍەی گەٚهەرو ٌە 
فۆیبْ پێىلە٘ێٕٓ، ٚەوٛ ثڕگە ٌە ئبٍزی كۀگَبىیلا، ثۆ ّٔٛٚٔە )كا، 

 .(2)ثب، ها، عبه( ((
ْ وبهێىی گؤگە ٚ ٌەَ ڕێگەٚە ثە٘ۆی وەٚارە ىأیٕی كۀگەوب  

ٌێىلأیبٔەٚە ىأیبهی كەثەفْٓ ))ىأیٕی كۀگەوبٔی ىِبْ ٚ ٌە 
یەولأیبْ ثۆ كهٍٚزىوكٔی ثڕگە ثەّێىی ىأیبهی لَەوەهە 
كەهثبهەی ىِبٔی فۆی، گؤگزویٓ الیەْ ٌە ىأیٕی ىِبٔ  ىأیٕی ئەٚ 

گەه ىِبٔێىی  ٍیَزەِە ربیجەرییەیە وە كۀگ ٚ ِبٔب ٌە یەن ئەثەٍز .
ثێگبٔە ثجیَزی ٚ ٘یچی ٌ  ر  ٔبگەیذ ٚ ٔبىأیذ ّٚەوبٔی ٌە وٛێ 
كەٍذ پ  كەوەْ ٚ ٌە وٛێ رەٚاٚ كەثٓ، چٛٔىە ئەٚ ٍیَزەِە 
ربیجەرییە ٔبىأیذ وە كۀگەوبٔی ئەَ ىِبٔە ٌە ِبٔبوبٔییەٚە كەثەٍز . 
ٚارب ٌە ٘ەه ىِبٔێىب ڕیيە كۀگێىی ربیجەری ِبٔبیەوی ربیجەری 

ذ. گۆڕیٕی ثە ٍەه ئەٚ ڕیيە كۀگە ثێّبٔبُ كەگۆڕێ )یب كەثەفْێ
 .(1)ٔبِێٕی( ((

 

                                                 
 .221ڕەفیك ّٛأی، ٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  (2)
 .23ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ، ئبٍۆیەوی روی ىِبٔەٚأی، ي  (1)
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:زٍبّەواّیٍبتَبتینیىەئبستیوشەسبزیذا1ـ1
ّٚەٍبىی ئبٍزێىە ٚ ىأَزێىە ٌە ّٚە ٚ ِۆهفیُ     

كەوۆڵێزەٚە، ثەّەوبٔی ئبفبٚرٕیِ )ٔبٚ، عێٕبٚ، ئبٚەڵٕبٚ، وبه، 
ٚ ثبٔگىوكْ، ئبِواىی ئبٚەڵىبه، پوی ۆىیْٓ، ئبِواىی ٍەهٍٛڕِبْ 

 ( وەهەٍەی ٘ەهە ٍەهەوی ّٚەٍبىیٓ.ڵپەیٛۀلی، ژِبهە، پبهریى
٘ەه ثەّێىی ئبفبٚرٓ ٚەهگویٓ، كەثیٕیٓ ووكەی ىِبٔەٚأی 
ِبرّبریىی ثەّێٛەیەوی ىۆه فواٚاْ رێیلا ثەوبهكە٘ێٕوێذ،ثەربیجەری 
)ثەّەوبٔی ئبفبٚرٓ ٌە ڕٚٚی پێىٙبرٕەٚە(، ثۆیە ٌە فٛاهەٚە ثبً ٌە 

ێ ٌە ووكەوبٔی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌە ٔێٛ ثەّەوبٔی ئبفبٚرٕلا ٘ۀل
 كەوەیٓ:

 

 :(2)ثەّە ئبفبٚرٕی ٔبٚ
 ٔبٚی ٔۀبٍواٚ + ٔیْبٔەی )ەوە( = ٔبٚی ٔبٍواٚ

 وٛڕ + ەوە = وٛڕەوە   
 ٔبٚی ربن + اْ = ٔبٚی وۆ

 وچ + اْ = وچبْ  
 ٔبٚی ِبكی + پبّگوی )ەری( = ٔبٚی ٚاربیی )ِەػٕەٚی(

 ەری = پیبٚەریپیبٚ +   
 ٔبٚی ٍبكە + پبّگو = ٔبٚی كاڕژاٚ

 ئبٍٓ + گەه = ئبٍٕگەه  
 . ٔبٚی ٍبكە + ٔبٚی ٍبكە = ٔبٚی ٌێىلها3ٚ

                                                 
، ڕێيِبٔی وٛهكی، ثەّەوبٔی ئبفبٚرٓ، (1323)اڵ فۆّٕبٌٚٔەهیّبْ ػەثلٚ(2)

 .13 – 13چبپی كٚٚەَ، چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚێو، ي 
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 ِبه + ِبٍی = ِبهِبٍی   
 

 :(2)ثەّە ئبفبٚرٕی ئبٚەڵٕبٚ
 ئبٚەڵٕبٚی پٍەی چەٍ بٚ + رویٓ = ئبٚەڵٕبٚی پٍەی ثباڵ

 ثبُ + رویٓ = ثبّزویٓ
 رو = ئبٚەڵٕبٚی پٍەی ثەهاٚهكئبٚەڵٕبٚ پٍەی چەٍ بٚ + 

 ثبُ + رو = ثبّزو 
 پێْگو + ٔبٚ = ئبٚەڵٕبٚی كاڕژاٚ

 ثە + عەهگ = ثەعەهگ
 ٔبٚ + ٔبٚ = ئبٚەڵٕبٚی ٌێىلهاٚ
 ثەژْ + چٕبه = ثەژْ چٕبه

 ٔبٚ + ئبٚەڵٕبٚی ٍبكە = ئبٚەڵٕبٚی ٌێىلهاٚ
 ڕٚٚ + فۆُ = ڕٚٚفۆُ

 
 

 ثەّە ئبفبٚرٕی ژِبهە:
ٚرٕبٔەی وە ىۆهثەی الیۀەوبٔی ئەَ ثەّە یەوێىە ٌەٚ ثەّە ئبفب   

ئبفبٚرٕە كەوەٚێزە ٔێٛ ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی، یەو  ٌە فبٍیەرەوبٔی 
 ئەَ ثەّە ئبفبٚرٕە ئەٚەیە، وە كەّ  ثە ژِبهە ثٍٕٛٚوێذ، ٚەوٛ 

 .چٛاه وەً ٘برٓ
 .وەً ٘برٓ 1

٘ەِلیَبْ كٚٚ ڕێگەی ٍەهەوی ٘ەْ ثۆ ٍبىووكٔی ثەّە   
 ٔیِ ڕێگبی وۆووكٔەٚە ٚ ڕێگبی ٌێىلأٓ.ئبفبٚرٕی ژِبهە، ئەٚا

                                                 
 .38، 33ـ31بْ ٍەهچبٚە،ي٘ەِ (2)
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: ئەَ ڕێگەیە ثە ٘ۆی وۆووكٔەٚە كٚٚ ژِبهە ڕێگبی وۆووكٔەٚە 
كێزە ئبهاٚە، ئەَ ٌێىلأەُ ٘ۀلێ عبه ثەث  یبهیلەی )ٚ( كەث  ٚ 

 ٘ۀلێ ؽبهی رو ثە یبهیلەی )ٚ( كەث ، ثەَ ّێٛەیە:
 13  +1  =11 

 ثیَذ + كٚٚ = ثیَذ ٚ كٚٚ
  (2)چً + ّەُ = چً ٚ ّەُ

: ئەَ ڕێگەیە ثە ٘ۆی ٌێىلأی كٚٚ ژِبهە كێزە ڕێگبی ٌێىلاْ 
 ئبهاٚە، ثەَ ّێٛەیە:

1  ×233  =133 
 ٍەك = كٍٚٚەك× كٚٚ 
 = چٛاه٘ەىاه 2333×  1

 .(1)٘ەىاه = چٛاه ٘ەىاه× چٛاه 
 

 

سێیەً:زٍبّەواّیٍبتَبتینیىەئبستیڕستەسبزیذا
ٚە، ٚارە ثبٍی ئەٚ ىأَزەیە وە ٌە ڕٍزە كەوۆڵێزەڕٍزەٍبىی: 

ڕٍزە ٌە ڕٚٚی پێىٙبرٕەٚە كەوبد )ڕٍزەی ٍبكە، ڕٍزەی ٌێىلهاٚ، 
ڕٍزەی ئبڵۆى(، ٘ەهٚە٘ب ثبٍی ڕٍزە ٌە ڕٚٚی ٔبٚەهۆوەٚە كەوبد 
)ڕٍزەی ٘ەٚاڵگەیبٔلْ، ڕٍزەی پوٍیبهووكْ، ڕٍزەی ٍەهٍٛڕِبْ، 

                                                 
ڕێيِبٔی وٛهكی، ثەهگی یەوەَ ، (2998)ك()ەؽّبٔی ؽبعی ِبهفڕئەٚ(2)

)ّٚەٍبىی(، ثەّی چٛاهەَ )ژِبهە ٚ ئبٚەڵىوكاه(، كەىگبی ڕۆّٕجیوی ٚ 
 .38ي ثاڵٚووكٔەٚەی وٛهكی، ثە لا، 

 .39٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  (1)
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 . (2)ڕٍزەی فەهِبٔلاْ( 
یٓ ٘ەهٚە٘ب كەث  ئبِبژە ثۆ ئەٚەُ ثىەیٓ، وە گەٚهەرو  

، ٚەوٛ فوێيی ٔبٚی، فوێيی (1)وەهەٍزەی ڕٍزە ٌە ىِبٔلا فوێيە
 وبهی، فوێيی ئبٚەڵٕبٚی، فوێيی ئبٚەڵىبهی، فوێيی ثۀل.

ٌە ڕٍزەٍبىیلا وەهەٍەی ٍەهەوی ٚ وەهەٍەی الٚەوی ٘ەْ، 
وەهەٍە ٍەهەوییەوبْ وەهەٍەی ثٕەڕەریٓ ٚ ٍەهەوی ڕٍزەْ، 

وییەوبْ كەّ  ٌە ٔبّ  ٌە ڕٍزەكا الثجوێٓ، ثەاڵَ وەهەٍە الٚە
 ڕٍزەكا الثجوێٓ، ثەث  ئەٚەی ٚاربی ٍەهەوی ڕٍزەوە رێه ثلەْ.

كەّ  وەهەٍە ٍەهەوییەوبٔی ڕٍزە ثە پێی وبهەوبٔیبْ ثۆ ٍەه 
 ٍ  ثەُ كاثەُ ثىەیٓ:

 ثـىـەه + ثەهوبهی ڕٍزەٚفۆ + وبهی رێ ەڕ =وبهی رێ ەڕ 
 فٛاهك.   ٔبٔی  ئبىاك      

 هی رێٕەپەڕثـىــەه + وـــب= وبهی رێ ٕەپەڕ
 ٘بد.  ئەؽّەك      

 ٔـیـٙـبك + گٛىاهە = وبهی ٔبرەٚاٚ
 عٛأە.   ّیالْ        
یەوێه ٌە ثبٍە گؤگەوبٔی ڕٍزەٍبىی، ڕٍزە ٌە ڕٚٚی   

 :، وە ثە ٍەه ٍ  عۆه كاثەُ كەووێذپێىٙبرٕەٚەیە
: ثەٚ ڕٍزبٔە كەٚروێذ، وە ٌە ڕەگی وبه ٚ ڕٍزەی ٍبكەیەوەَ: 

                                                 

 .26ی ئبفبٚرٓ، ياڵ فۆّٕبٚ، ڕێيِبٔی وٛهكی/ ثەّەوبٌٔ(ٔەهیّبْ ػەثل2ٚ)
 .213، ىِبٔەٚأی ــ وۆِەڵە ٚربهێه،ي (1)(ڕەفیك ّٛأی1)
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 ، ٚەوٛ:(2)پێٛیَزییەوبٔی پێىلێٓ
 ّێوىاك ٚأەوەی فٛێٕل.

 ٔبىكاه ڕۆیْذ.
 وبهىاْ ىیوەوە.

: ئەٚ عۆهە ڕٍزبٔە كەگوێزەٚە، وە پزو ٌە ڕٍزەی ٌێىلهاٚكٚٚەَ: 
، (1)وبهێىیبْ رێلایە ٚ ٘ەه وبهێه ڕٍزەیەوی ٍەهثەفۆ پێىلە٘ێٕ 

ئبِواىە ٌێىلەهەوبٔیِ ڕۆڵێىی گؤگ ٌە ٍبىووكٔی ڕٍزەی ٌێىلهاٚ، 
ٓ ڕٍزەی ٌێىلهاٚ ٌە كٚٚ ڕٍزەی ٍبكە ٚ ئبِواىێه یب كەرٛأیٓ ث ێی

 ، ٚارەی ثەَ ّێٛەیە:(1)پێىلێٓ
 ڕٍزەی ٍبكە + ئبِواى + ڕٍزەی ٍبكە = ڕٍزەی ٌێىلهاٚ

 ئەؽّەك ىیوەوە ثەاڵَ ٔبفٛێٕ .
 ئەؽّەك ىیوەوە...... ڕٍزەی ٍبكە

 ثــەاڵَ............... ئبِواى
 ٔبفٛێٕ ............. ڕٍزەی ٍبكە

 ٚ وبهىاْ ڕۆیْذ.ّێوىاك ٘بد 
 ّێوىاك ٘بد......... ڕٍزەی ٍبكە

 ٚ .................. ئبِواى

                                                 
پی ، پٛفزەیەوی ٚهكی ڕٍزەٍبىی وٛهكی، چب)ك(ٍٛٚڵ اڵ ؽٍٛێٓ ڕٌٖػەثلٚ(2)

فوۆّی ٍۆهاْ، چبپقبٔەی ٍیّب، ٍٍیّبٔی، كٚٚەَ، ٌە ثاڵٚوواٚەوبٔی وزێج
 .1، ي1336

 .11ٍزەٍبىی وٛهكی، ي، پٛفزەیەوی ٚهكی ڕ(ك)ٍٛٚڵ اڵ ؽٍٛێٓ ڕٌٖػەثلٚ(1)
 .212، ىِبٔەٚأی ــ وۆِەڵە ٚربهێه، ي(ك)ڕەفیك ّٛأی(1)
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 وبهىاْ ڕۆیْذ...... ڕٍزەی ٍبكە
 

ڕٍزەی ئبڵۆى ئەٚ عۆهە ڕٍزە  ڕٍزەی ئبڵۆى )ئبٚێزە(:ٍێیەَ: 
ٔبٍبكأە كەگوێزەٚە، وە پزو ٌە ڕٍزەیەوی ٍبكە پێىلێٓ ٚ، ٌە ٘ەِٛٚ 

ٍەهەوییە ٚ ٔبرٛأوێ الثلهێ، وە ڕٍزە ٍبكەوبٔلا رۀیب ڕٍزەیەویبْ 
)ّبڕٍزە(ی پ  كەٚروێ، ٍەهعەَ ڕٍزەوبٔی رو الٚەویٓ ٚ 
كەرٛأوێ الثلهێٓ، وە پبڕٍزەیبْ پ  كەٚروێ ٚ ٘ەه پبڕٍزەیەن 

 .(2)وەهەٍزەیەوی ٍەهەوی ڕٚٚٔزو كەوبرەٚە ٚ كیبهی كەفب
  ّبڕٍزە + پبڕٍزە = ڕٍزەی ئبڵۆى 
 پبڕٍزە + ّبڕٍزە = ڕٍزەی ئبڵۆى

ٛٚن وە ٌە ِێژٚٚكا ثە ئبهاثقب ٔبٍواثٛٚ، ّبهێىی وەهو
 وٛهكٍزبٔە.

 وەهوٛٚن ّـبهێىی وــٛهكٍـزــبٔـە....... ّبڕٍزە
 وە ٌە ِێژٚٚكا ثە ئبهاثقب ٔبٍواثٛٚ....... پبڕٍزە

 وە .................................... ئبِواى
 وە ثە ٘به ٘بد كەچیٕە ٍەیواْ.

 .......... ئبِواىوە ..........................
 پبڕٍزە ــبه ٘ـــبد....................وە ثــە٘

 كەچــیــٕــە ٍــەیــواْ................ پبڕٍزە
٘ەهٚە٘ب ٚەوٛ ئبِبەّّبْ ثۆ ووك، وە ڕٍزە ٌە فوێي پێىلێذ، 
فوێيیِ ٌە ّٚەیەن یبْ ىیبرو پێىلێذ، ئیٕغب ّٚەوە ٔبٚە یبْ 

                                                 
 .16، پٛفزەیەوی ٚهكی ڕٍزەٍبىی وٛهكی، ي(ك)ٍٛٚڵ اڵ ؽٍٛێٓ ڕٌٖػەثلٚ(2)
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 .(2)عێٕبٚ، یبْ وبه
 پێىٙبرٕیِ ىۆهْ، ٌێوەكا ٘ۀلێىیبْ كەفەیٕەڕٚٚ:یبٍبوبٔی فوێي 

 . فوێيی ٔبٚی + فوێيی وبهی = ڕٍزە2
 وــبهىاْ + ٘ــبد = وبهىاْ ٘بد. 
فوێيی ٔبٚی + فوێيی ئبٚەڵٕبٚی + . فوێيی ٔبٚی + فوێيی )1

 فوێيی وبهی ( = ڕٍزە
 ِـٓ وـچـێـىی ثـباڵثــەهىَ ثـیـٕـی.ـ 
ٚەڵىبه + فوێيی فوێيی ئب.فوێيی ٔبٚی +فوێيی وبهی )1

 ئبٚەڵىبهی + فوێيی وبه( = ڕٍزە
 ئبىاك كٚێٕ  ئێٛاهە ثە فێوایی ٘بد.ـ 

 ( ٚی ڕٍزەٍبىییەٚە ثە٘ۆی ٌێىلأی )+٘ەهٚە٘ب كەّ  ٌەڕٚٚ
( الیۀی ڕٍزەوەوە ٚەوٛ ووكەی ِبرّبریه كەهثچ ، ثەَ -)

 ّێٛەیەی فٛاهەٚە:
 × +(-  = )- 

 كەث  + ٔەچُ = ٔبچُ
 (-  = ) + ×- 
   + ثچُ = ٔبچُٔبث    

+ = )+ × +( 
 كەث  + ثچُ = كەچُ

                                                 
ٌیژٔەی ىِبٔی وٛهكی، چەِىێىی كی ٌە ڕێيِبٔی وٛهكی، ٌە ثاڵٚوواٚەوبٔی (2)

 .18،ي1333وۆڕی ىأیبهی، چبپقبٔەی وۆڕی ىأیبهی، ثە لا، 
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(-  ×- + = ) 
 ٔبث  + ٔەچُ = كەچُ   
 

چوارەً:زٍبّەواّیٍبتَبتینیىەئبستیواتبسبزیذا
ٚاربٍبىی: ٚاربٍبىی ئبٍزێىە ٌە ٚاربی ّٚە ٚ فوێي ٚ ڕٍزە   

كەوۆڵیزەٚە. وەهەٍزەوبٔی ٚاربٍبىیِ ثویزیٓ ٌە پەیٛۀلییە 
ارب، كژٚارب، فوەٚارب، ٘بٚثێژی، ٌێ ی ...٘زل( ٚ، ٚاربییەوبْ )٘بٚٚ

گویّبٔەوبٔی ٚارب )گویّبٔەی ٘ێّبیی، ٍێگۆّەی ٚاربیی، ٔبٌٚێٕبْ، 
...٘زل( ٚ، عۆهەوبٔی ٚارب )ٚاربی ٘ۆّەوی، ٚاربی الٚەوی(.ٌێوەكا 
٘ۀلێه الیۀی ووكەیی ىِبٔەٚأی ِبرّبریىی ٌە ئبٍزی ٚاربٍبىیلا 

 كە٘ێٕیٕەٚە.
ربكا، وە ٚاربی ٘ۆّەوی )ثٕغی( ٚ، ٚاربی الٚەوی ٌە عۆهەوبٔی ٚا

)ٔبثٕغی( كەگوێزەٚە، عیبٚاىی ئەَ كٚٚ عۆهەی ٚاربُ پەیٛەٍزە ثە 
وۆِەڵگبٚە، ثە عۆهێه ٌە ٚاربی ٘ۆّەویلا وۆِەڵگب ٌەٍەه ٚاربوەی 

ىىەٚرْٛٚ، وەچی ٌە ٚاربی الٚەویلا ٘ەِٛٚ وۆِەڵگب ٌەٍەه ێڕ
ەڵگبیەوەٚە ثۆ ىٕەوەٚرْٛٚ، ثە عۆهێ ٌە وۆِێٚاربوەی ڕ

وۆِەڵگبیەوی رو ٚاربوەی كەگۆڕێذ. ٌێوەكا ٍیّبی عیبوەهەٚە ٘ێّبی 
 ئەَ ثبثەرە كەگؤەفۆ، ثەَ ّێٛەیە:

 +ِ  + ٘ەهاُ  + ّٛٚووكْ  ئبفوەد 
 +ِ  + ٘ەهاُ + ّٛٚووكْ  ژْ 
  +ٔێو + ٘ەهاُ + ژٔـٙـێٕبْ   پیبٚ
 ژٔـٙـێٕبْ  -+ٔێو + ٘ەهاُ   وٛڕ
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( ٘ێّبی -وبٔی وۆووكٔەٚە )+( ٚ وەِىوكٔەٚە )وەٚارە ٌێوەكا ٘ێّب
 ٍەهەوی ئەَ ثبثەرە كەگوێزەفۆ.

، =،...٘زل( )×٘ەهٚە٘ب ٌە پەیٛۀلییە ٚاربییەوبٔیِ كیَبْ ٘ێّبی 
ثەوبهكە٘ێٕوێٓ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە كژٚاربكا )ثەٚ ّٚە ٚ فوێي ٚ ڕٍزبٔە 

 كەٚروێذ، وە ٚاربوبٔیبْ پێچەٚأەی یەوزوْ(.
 فواپ × ثـــبُ 
 ِوكٚٚ× ٚ ىیٕلٚ
 وٛژهاٚ× ٍـــبؽ 
 وٛهد × كهێژ 

 

یبفٛك ٌە ٘بٚٚاربّلا )ثەٚ ّٚە ٚ فوێي ٚ ڕٍزبٔە كەٚروێذ، وە   
ٚاربوبٔیبْ ٚەوٛ یەوە یبفٛك ٌە یەوەٚە ٔيیىٓ( ئەَ كیبهكەیە 

 كەثیٕوێذ، ٚەوٛ:
 پبن = فبٚێٓ = پبلژ

 ه = ِیّه = پٍهٚپٛ
 ٘ەژاه = فەلیو 

 اپُ ٌێلاٌێلأێىی ثبُّ ٌێلا = ٌێلأێىی فو
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سەرچبوەمبُ



یەمەً:ثەزٍبّیموردی


أ.متێت
ەؽّبٔی ؽبعی ِبهف)ك(، ڕێيِبٔی وٛهكی، ثەهگی یەوەَ ڕئەٚـ 2

)ّٚەٍبىی(، ثەّی چٛاهەَ )ژِبهە ٚ ئبٚەڵىوكاه(، كەىگبی 
 .2998ڕۆّٕجیوی ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی وٛهكی، ثە لا، 

كەىگبی  ڕەفیك ّٛاْ)ك(، ىِبٔەٚأی ــ وۆِەڵە ٚربهێه،ـ 1
رٛێژیٕەٚە ٚ ثاڵٚووكٔەٚەی ِٛوویبٔی، چبپقبٔەی فبٔی، ك٘ۆن، 

1339. 
ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ىِبٔەٚأی، ثەهگەوبٔی ـ 1

)یەوەَ، كٚٚەَ، ٍێیەَ(، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚێو، 
1339. 
ػجلاٌٛ٘بة فبٌل، ىِبْ ٚ ىِبٔڤبٔی ــ ٘ژِبهەوب ڤەوۆٌیٕب، ٌە ـ 1

ك٘ۆن، چبپقبٔەی ٘بٚاه،  –اٚەوبٔی یەوێزی ٍٔٛٚەهأی وٛهك ثاڵٚوو
 .1333ك٘ۆن، 
)ك(، پٛفزەیەوی ٚهكی ڕٍزەٍبىی ڵاڵ ؽٍٛێٓ ڕەٌٍٛػەثلٚـ 3

فوۆّی ٍۆهاْ، پی كٚٚەَ، ٌە ثاڵٚوواٚەوبٔی وزێجوٛهكی، چب
 .1336چبپقبٔەی ٍیّب، ٍٍیّبٔی، 

ٌێژٔەی ىِبٔی وٛهكی، چەِىێىی كی ٌە ڕێيِبٔی وٛهكی، ٌە ـ 6
ثاڵٚوواٚەوبٔی وۆڕی ىأیبهی، چبپقبٔەی وۆڕی ىأیبهی، ثە لا، 

1333. 
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ڕێيِبٔی وٛهكی، ثەّەوبٔی  اڵ فۆّٕبٚ/ٌٔەهیّبْ ػەثلٚـ 7
 .1323ئبفبٚرٓ، چبپی كٚٚەَ، چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚێو، 

ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ)ك(، ئبٍۆیەوی روی ىِبٔەٚأی، چبپی ـ 8
 .1331یەوەَ، كەىگبی ئبهاً، ٘ەٌٚێو، 

 

ة.وتبر
ڕەفیك ِؾێلیٓ ّٛأی)ك(، پەیٛۀلی پێىٙبرەی ىِبْ ثە ىأَزی ـ 9

 (.23).ٚە، گ. ىأىۆی ٍٍێّبٔی، ژثیووبهییە
، ِێژٚٚی ىِبٔەٚأی، گ. ڕاِبْ، ٍبعیل ػەثلٚڵاڵ فەه٘بكیـ 23

 .1332(، وبٔٛٚٔی یەوەِی 66).ژ
(، 13).ِبٔڤبٔیب ِبرّبریه، گ. پەیڤــ، ژػەثلٌٚٛە٘بة فبٌیل، ىـ 22
1331. 
ٚ ِبرّبریه، گ. ڕۆّٕجیوی ٔٛێ،  ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ، ىِبْـ 21

 .2981(، 97).ژ
هی ٌە ىِبٔب، گ. ڕۆّٕجیوی ٔٛێ، ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ، ثیووبـ 21

 .2987(، 221).ژ
ِبٔەٚأی، ثەّی یەوەَ، ڕ. ٔٛێ، ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ٌمەوبٔی ىـ 21

(، 233).. ثەّی كٚٚەَ، ژ27/9/1338هّەِّە (، چٛا231).ژ
ّەِّە (، چٛاه 236).. ثەّی ٍێیەَ، ژ11/9/1338چٛاهّەِّە 

 .23/23/1338(، چٛاه ّەِّە 237).. ثەّی چٛاهەَ، ژ8/23/1338
 
 

دووەً:ثەزٍبّیعەرەثی
 ٟاٚىاٌل كیىوٚ ٚ عبْ ِبهی ٍْبیفو، اٌمبًِٛ اٌٍّٛٛػـ 23

، ٟاٌؼوث ٟمبفض، اٌّووي اٌٟه ػیبّنك. ِٕ خاٌغلیل ٌؼٍَٛ اٌٍَبْ، روعّ
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 . 1337، خبٔیضاٌ خجؼطاٌّغوة، 
 .2971، ح، اٌمب٘وخ، ػٍُ اٌٍغٟػجلاٌٛاؽل اٌٛاف ٟػٍـ 26
، ثیوٚد ــ خاٌؼوثی ظخ، كاه إٌٙخك. ِؾّٛك اٌَؼواْ، ػٍُ اٌٍغـ 27

 .1337، حاٌغلیل خجؼطٌجٕبْ، اٌ
ٍؼل ػجلاٌؼيیي ك. خ، روعّٟاٌٍَبٔ شِیٍىب افیزِ، ارغب٘بد اٌجؾـ 28

 .2996، خمبفضبیل، اٌّغٌٍ االػٍی ٌٍٍِٖٛػ ٚ ٚفبء وبًِ ف
 خ، ٍٍٍَحاٌّؼبٕو خٛاء ػٍی اٌلهاٍبد اٌٍغٛیٙٔبیف فوِب، اـ 29

 .2978، اٌىٛیذ، خوزت ػبٌُ اٌّؼوف
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(2)زٍبّیڕۆژیدوایی

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
1

  26ــ  3، ي 1321(، 11) ، ژِبهٖ( وۆیٗىأىۆی )گۆڤبهی   ٌٗ  یٗ ٖٚ َ ٌێىۆڵیٕٗ ئٗـ  
 . ٖٚ رٗ ثاڵٚوواٖٚ
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پێشەمی
 

ىِــــبْ، ئەگەهچــــی گؤگزــــویٓ ئــــبِێوی ٌێىزێگەیْــــزٕە، ٌەگەڵ      
ی ئــبڵۆىە، ثە٘ــۆیەٚە ٘ەِیْــە ٚ ثە ثەهكەٚاِــی ئەٚەّــلا كیــبهكەیەو

ىِبٕٔبٍبْ ٘ەٚڵی ئەٚە كەكەْ ّزی ّبهاٚە ٚ ربىە ٌەثبهەی ىِبٔەٚە 
ثلۆىٔەٚە، كیبهە ئەِەُ وبهێىی ئبٍبْ ٔییە، ثەڵىٛ پێٛیَـزی ثە وـبد 
 ٚ ِبٔلٚٚثٛٚٔێىی ىۆه ٘ەیە، ثۆ ئەٚەی ٌەَ وبهەكا ٍەهوەٚرٛٚثٓ. 

ــــێّە ٌەٍــــەه     ــــیە، وە  ئەَ ٌێىــــۆڵیٕەٚەیەی ئ ىِــــبٔی ڕۆژی كٚای
ثەكافەٚە ربوٛ ئێَزب ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ّـزێىی ٌەٍـەه ٔۀٍٛٚـواٚە، 
ثـــۆیە ئـــێّەُ ئەَ وەٌێٕەِـــبْ ثە ٘ەٌيأـــی ثـــۆ ٍٔٛٚـــیٕی ئەَ ثـــبثەرە. 
ٌێىۆڵیٕەٚەوەّّبْ ٌە پێْەوییەن ٚ چـٛاه ثەُ پێىٙـبرٛٚە، ٌە ثەّـی 

ـــوكٚٚە، ث ـــلاثٛٚٔی ىِبّٔـــبْ و ـــبٔی پەی ـــلا ثبٍـــی گویّبٔەو ەاڵَ یەوەِ
ٌەگەڵ ئەٚەّــلا پْـــزّبْ ثە گویّـــبٔەی ئـــبییٕی ثەٍـــزٛٚە، چـــٛٔىە ٌە 
ڕٚأــگەی ئــبییٕەٚە ٍــەیوی ىِــبْ كەوەیــٓ، ٌە ثەّــی كٚٚەِــلا ثبٍــی 
ــــی ٚ  ــــی ىۆهی ــــوكٚٚە، ٌەَ ثەّــــەكا گؤگ ــــبْ و عۆهاٚعــــۆهی ىِبّٔ
ـــه  ـــبْ فَـــزۆرەڕٚٚ، وە ٌەَ گەهكٚٚٔەكا وۆِەڵێ عۆهاٚعـــۆهی ىِبّٔ

ٍٍەرێـــه ثە ىِـــبٔەوەی فـــۆی، یـــبْ ىِبّٔـــبْ ٘ەیە، ثە ٘ـــۆیەٚە ٘ەه ِی
ىِبٔێىی رو، یبْ چۀل ىِبٔێه لَە كەوبد. ٌە ثەّی ٍـێیەِلا ثبٍـی 
ثبّــزویٓ ىِبّٔــبْ وــوكٚٚە، ٌەَ ثەّــەكا ئەٚەِــبْ ڕٚٚٔىــوكۆرەٚە وە 
ثبّـزویٓ ىِـبْ ٚ چـبوزویٓ ىِــبْ ٚ فواپزـویٓ ىِـبْ ثـٛٚٔی ٔیــیە. ٌە 
ــــــبْ ــــــگە ئەٚەِ ــــــلا ثە ثەڵ ــــــلا وە كٚا ثەّــــــە، ریبی  ثەّــــــی چٛاهەِ
ڕٚٚٔىــــوكۆرەٚە وە فــــٛای گەٚهە ٌە هۆژی كٚایــــلا ثە ثــــ  ٚەهگێــــڕ 
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ـــبْ ٌەَ  ـــٛٚ ىِبٔەو ـــبیەی ٘ەِ ـــلەوبٔی لَـــەكەوبد، ثەٚ ٚار ٌەگەڵ ثۀ
ڕۆژەكا ڕێگەپێــــــلهاْٚ. ٌە وۆربیْــــــلا ئۀغــــــبَ ٚ ٍــــــەهچبٚەوبّٔبْ 

 فَزۆرەڕٚٚ.
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ثەشییەمەً
گریَبّەمبّیپەیذاثووّیزٍبُ

    
رب ثە ئەِڕۆ كەگبد، گِٛبٔی رێلا ٌەٚ وبرەی ىِبْ پەیلاثٛٚە    

ٔییە، وە ىِبْ ثە چۀلیٓ لۆٔب ی عیبعیبكا رێ ەڕیٛە، ٌەَ ثبهەّەٚە 
ٍەهەربوبٔی  ّٚبهەىایبْ فۆیبْ ثە گیوٚگوفذ ٚ ىِبٕٔبٍبْ 

پەیلاثٛٚٔی ىِبْ فەهیىىوكٚٚە، ثە٘ۆیەٚە وۆِەڵ  گویّبٔە 
ِبْ ٘برٛٚٔەرەوبیەٚە ٚ ٘ەهیەوە ٘ەٚڵلەكاد ٍەهەربی پەیلاثٛٚٔی ى

 ثۆ گویّبٔەوەی فۆی وێِ ثىبد. 
ــــــبٚاىەٚە    ــــــلۆٌۆژیبیەوی عی ٘ەه گویّــــــبٔەیەویِ پْــــــزی ثە ئبی

ثەٍزٛٚە ٚ الیۀگیـوی رـبیجەد ثە فـۆی ٘ەیە، ٌێـوەكا ثە ٍـەهەكێوێه 
 ئبِبژە ثۆ ٘ەه گویّبٔەیەن ٌە گویّبٔەوبْ كەوەیٓ :

ئەَ گویّــبٔەیە پْــذ ثە ڕە٘ۀــل ٚ ئبیــلۆٌۆژیبی  ـــگریَــبّەیئــبییْی:
ییٕی كەثەٍزێـذ ٚ ٚای كاكۀێذ، وە فٛای گەٚهە ىِـبٔی ثە ِـوۆۆ ئب

 (2)ثەفْیٛە .
ئەَ گویّبٔەیە پْذ ثە ڕە٘ۀـل ٚ ئبیـلۆٌۆژیبی  ڕێننەوتِ:ـگریَبّەی

 (1)ِــــوۆۆ كەثەٍــــزێذ ٚ ٚای كاكۀێـــــذ ِــــوۆۆ ىِــــبٔی كا٘ێٕـــــبٚە،

                                                 
(، 16ىأىۆی ٔٛێ، ژ.)بٚ، ئەهن ٚ گویّبٔەوبٔی ىِبْ، گ.ـ ٔەهیّبْ فۆ2ّٕ

 .26ي ،1337
 . 9، ي 2993ِؾّل ِؼوٚف فزبػ، ىِبٔەٚأی، ـ 1
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ثەعۆهێه ِوۆڤەوبْ ٌە ٔێٛ فۆیبٔلا ٌەٍەه وەهەٍە ٚ كأەوبٔی ىِـبْ 
 (2)ْ .ڕێىىەٚرٛٚ

ــگەسروشــتییەمبُ: ــبّەیدەّ ــگریَ ــلی  ـ ــبٔەیە پْــذ ثە ڕە٘ۀ ئەَ گویّ
ٍوّٚذ كەثەٍزێذ، ٚ ٚای كاكۀێـذ ىِـبْ ثە٘ـۆی الٍـبییىوكٔەٚەی 

 (1)كۀگەوبٔی ٍوّٚزەٚە پەیلاثٛٚە.
ـــگریَـــبّەیثـــبّگو یژە: ئەَ گویّـــبٔەیە پْـــذ ثەٚە كەثەٍـــزێذ، وە  ـ

ـــــبٔ گٛلیژەٚە ىِـــــبْ پەیٛەٍـــــزە ثە ِـــــوۆڤەٚە ٚ ٌەٍـــــەه ثٕەِـــــبی ث
 (1)پەیلاثٛٚە.

ئەَ گویّــبٔەیە ٌەٍــەه ثٕەِــبی عــٛٚڵە ٘ــبرۆرە  ـــگریَــبّەیثــساوتِ:
ئـــــبهاٚە، ئەٚیـــــِ عٛٚڵەوـــــبٔی ٚەن )ٍـــــەهٌەلبٔلْ،چبٚروٚوبٔلْ، 

 (1)ٌێٛلٛچبٔلْ....( ٘برۆرەوبیەٚە .
ئەَ گویّــبٔەیە پْــذ ثە وــۆِەڵ ٚ وــۆِەڵگە  ـــگریَــبّەیمــۆٍەاڵیەتی:

ــبیەری كەثەٍــزێذ، ثەٚەی ِــوۆۆ ٘ەه و ــه ٌەگەڵ وــۆِەڵگەی ِوۆڤ برێ
 (3)ثێذ، ئیٕغب فێوی ىِبْ كەثێذ .

                                                 

بٚ، ىِبٔەٚأی، ثەهگەوبٔی )یەوەَ ٚ ـ ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆ1ّٕ
 . 273، ي 1339كٚٚەَ ٚ ٍێیەَ(، 

ـ ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ ٚ ئیلهیٌ ػەثلٚڵاڵ، وٛهكۆٌۆعی، 2
 .18، ي1322

 . 23، ي 2993ـ ِؾّل ِؼوٚف فزبػ، ىِبٔەٚأی، 3
 . 22ـ 23٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي  ـ 4
(، 16گ. ىأىۆی ٔٛێ، ژ.)ـ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ئەهن ٚ گویّبٔەوبٔی ىِبْ، 5

 . 26، ي 1337
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ــــبّەیٍۆســــیقب: ــــگریَ ئەَ گویّــــبٔەیە ٚای كاكۀێــــذ، وە ىِــــبْ ٌە  ـ
گـۆهأییەٚە ٘ـبرٛٚە، یـبفٛك ٘ەهكٚٚویـبْ )ىِـبْ ٚ ِۆٍـیمب( ٍـەه ثە 

 (2)یەن ثٕچیٕەْ.
ــٓ،  ــوەكا پْــزی پێلەثەٍــزیٓ ٚ وــبهی ٌەٍــەه كەوەی ــێّە ٌێ ئەٚەی ئ

ی ئبییٕییە، چٛٔىە ٌە ڕٚأگەی ئـبییٕەٚە ثـۆ ئەَ ثبٍـە كەچـیٓ، گویّبٔە
 ثۆیە ٌە كەٍز ێىلا پێٛیَزە وٛهرەیەن ٌەَ گویّبٔەیە ثقەیٕەڕٚٚ.

گویّــبٔەی ئــبییٕی پێــی ٚایە ىِــبٔی ئــبكەِیياك ثەفْْــێىی فــٛاییە، 
ء ٓ ٚ فەڵىی فێوی ئبفـبٚر ٚارە ىِبْ ٌەالیەْ فٛاٚە ٘برۆرە فٛاهەٚە

٘ەه ثــۆیە ىۆه ٌە ّــبهەىایبْ ٚ ىِبٔەٚأــبْ  ٔــبٚی ّــزەوبْ وــوكٚٚە،
ىِـبْ ٌەالیەْ فـٛاٚە ثە ِـوۆۆ ثەفْـواٚە،  ٌەٍەه ئەٚ ثبٚەڕەْ، وە

ٌێىــــۆڵەهی ىِــــبٔی  ٚ ٘ەهٚەوــــٛ فەیٍەٍــــٛفی یۆٔــــبٔی )٘ێواوٍیــــذ(
ٌە  (الِـیٚ) )اٌقٖـبئٔ(، قەٍبیٌػەهەثی)ئیجٓ فبهً( ٌە وزێجی ئەٌ

ـــٛٔەهی ئبفـــبٚرٓ( ـــی )رە ٚ وزێجی)٘ ـــل ٌە وزێج ـــۆْ( كۆثٛٔبٌ ّـــویؼی و
ـــوكٚٚە ـــۆ و ـــبْ ث ـــبٔی (1)ئبِبژەی ـــبییٕییە پیوۆىەو ـــجە ئ . ٘ەِلیَـــبْ وزێ

لٛهئــــــبْ( ئەَ ڕاٍــــــزییە كٚٚپــــــبد كەوۀەٚە ٌە ، )رەٚهاد، ئیٕغیـــــً
 ثەفْیٕی ىِبْ ٚەوٛ ووكەیەوی فٛایی. 

ـــۆ ٍـــەٌّبٔلٔی لَـــەوبٔیبْ پۀـــب ثـــۆ     ٍِٛـــ ّبٔەوبْ ثەگْـــزی ث
وعَّلممه ))فەهِٛٚیێــذلٛهئــبٔی پیــوۆى كەثەْ، ٘ەهٚەوــٛ فــٛای گەٚهە كە

                                                 

 . 21، ي 2993ـ ِؾّل ِؼوٚف فزبػ، ىِبٔەٚأی،1
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، ٚارە )فــٛكا 12ـــ ٍــٛهەری ثەلەهە، ئــبیەری ....((َمما....ُكلَءآدو االمسمماء 
 (2).(ٚٚە٘ەِٛٚ ٔبٚێىی فێوی ئبكەَ ووك

ـــــلێ ٌە  ـــــوەكا ٘ۀ ـــــو  ٌێ ـــــبیەرە ثە عـــــۆهێىی ر ّـــــبهەىایبْ ئەَ ئ
 ٚ كەڵێٓ: فٛای گەٚهە ئبكەِی فێوی ىِبٔەوبْ ووكٚٚە.  ٌێىلەكۀەٚە

روێــذ، وە ّٚــەوبٔی ٔێــٛ ىِــبْ پیــوۆىْ، ٘ەهٚە٘ــب كەثێــذ ئەٚە ثٛ
چٛٔىە ىِبْ كیبهیی فٛایە ثۆ ِوۆۆ ٚ ّٚـەوبٔی ٔێـٛ ىِـبْ ٘ێيێىـی 
ٍیؾواٚییبْ رێـلایە، ثۀّـٛٚٔە وە ٌە فـٛای گەٚهە كەپـبڕێیٕەٚە، ئەٚە 

 (1)ىِبْ ثەوبهكێٕیٓ، وە ئەِەُ ثەڵگەی پیوۆىی ىِبْ كەگەیۀێذ .
قٖـبئٔ( ئبِـبژەی ئیجٓ عٛٔەیی ٌە وزێجی ئەٌقەٍبیٌ)اٌ ٘ب٘ەهٚە

وـوكٚٚە، ٘ەهٚە٘ـب ٘ۀـلێىی رـو پْـزیبْ ثە  ثە ڕاٍزی ئەَ گویّـبٔەیە
ــو ثەٍــزٛٚە ــێٓ: فــٛای گەٚهە وــبر  گْــذ ئبژەڵەوــبٔی  ء ّــزی ر كەڵ

ٚ ثبڵٕلەوبٔی ئبٍّبٔی ٌە لٛڕ كهٍٚـذ وـوك، ٌەكٚاییـلا فَـزییە  وێٍگە
كەثــبد، ٘ەه ثــۆیە ئــبكەَ ٔــبٚی ثــۆ  ثەهكەَ ئــبكەَ، كافــۆ چــۆْ ٔبٚیــبْ

ٚارە )ئبكەَ( یەوەِـیٓ ٚە. وبْ كأبەكائبكەِیي ٚثبڵٕلە  ٚڵ ٚ ئبژە٘ەِٛ
ــوی  ــبكەَ( فێ ــبهەی ئەٚ ىِــبٔەی )ئ وەٍــە، وە فێــوی ىِــبْ ثــٛٚە، ٌەث

جـــوی( یىِـــبٔی )ػ یثــٛٚە، كٚٚ ثۆچـــْٛٚ ٘ەیە، ٘ۀـــلێه كەڵـــێٓ فێـــو
ىِـــبٔی عـــٌٛٚەوەیە، ثەاڵَ ٘ۀـــلێىی كیـــىە كەڵـــێٓ ىِـــبٔی  ثـــٛٚە، وە

ئەٚأەی ئەَ  ِــــبٔی ػەهەثیــــیە،ى یــــیػەهەثیــــیە، چــــٛٔىە ىِــــبٔی كٚا
ئۀەٍــی  ٚثۆچٛٚٔەیــبْ ٘ەیە، ئەِــبٔەْ: ػەثــلٚڵاڵی وــٛڕی ػەثجــبً 
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ـــه ٌە ـــٛڕی ِبٌی ـــجەه)ك. و ـــبٚەاڵٔی پێغەِ ـــبٚ ّـــبهەىایبْ  ٚ ؿ(٘  ٌٚۀ
ــجٓ  )ئیــجٓ ِۀــيٚه ّٚــٛێٕىەٚرٛٚأی )ئەثــٛ ّــە٘بثی ىٚ٘ەهی(  ٚ ئی

 (2)ەَ گویّبٔە ٚ ثۆچٛٚٔە كاكۀێٓ .كاْ ثە ڕاٍزی ئفبهً( 
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ثەشیدووەً
جۆراوجۆریزٍبُ



یەوێه ٌەٚ ٔیْبٔە ٚ ِٛػغیيأەی، وە فـٛای گەٚهە ثە ِوۆڤـی     
ــۆ ٌەیەوزوگەیْــزٕی ِــوۆۆ .  ثەفْــیٛە، ىِــبٔە. ىِــبٔیِ ٘ۆوــبهێىە ث
ئەِڕۆوە ٍـەكە٘ب ىِـبٔی عۆهاعـۆه ٘ەیە، ئەَ عۆهاٚعـۆهی ىِـبٔەُ 
ـــبیی ـــگەی ئ ـــبیەرییە. ٌە ڕٚأ ـــی ِوۆڤ ـــۆ فيِەر ٕی ّـــزێىی ئبٍـــبییە ٚ ث

پیــوۆىی ئیَالِیْــەٚە ّــزێىی كهٍٚــزە، ٘ەهٚەوــٛ فــٛای گەٚهە ٌە 
لٛهئـــبٔی پیـــوۆىكا كەفەهِٛێذ:))ِٚـــب اهٍـــٍٕب ِـــٓ هٍـــٛي اال ثٍَـــبْ 

ــ، ٚارە )) ٘ـیچ پێغەِجەهێىّـبْ 1ـ ٍٛهەری ئیجوا٘یُ، ئبیەری (2) لِٛٗ((
 .( 1)ٔۀبهكٚٚە، ِەگەه ثە ىِبٔی گەٌەوەی فۆی ٔەثێذ ((

ذ، وە فـٛای گەٚهە رۀیـب ثە یەن ىِـبْ ئەِەُ ئەٚە كەگەیۀێ    
ـــبهكٚٚیەری وە  ـــبٔە ٔ ـــٛ ثەٚ ىِبٔ ـــبهكٚٚە، ثەڵى ـــبِەوەی فـــۆی ٔۀ پەی
ٌەالیەْ گەٌەوبٔی ئەٚ پێغەِـجەهأەٚە ىأـواٚ ثـْٛٚ، چـٛٔىە ٘ەهٚەوـٛ 
ٌەَ ئــــــبیەرەكا كەهكەوەٚێــــــذ، وە فــــــٛای گەٚهە ٘ەه ٔێوكهاٚێىــــــی 

ىِـبٔی فەڵـه ٔبهكٚٚە، ٔێوكهاٚەوە ٍـەه ثە ٘ەِـبْ ٔەرەٚە ٚ ٘ەِـبْ 
 ٚ گەٌەوەی فۆی ثٛٚە .

و مممً : ))٘ەهٚە٘ــب فــٛای گەٚهە ٌە ئــبیەرێىی رــوكا كەفەهِــٛٚی    
ٌٓ    لمم  أليمماال     ايتممُٔ خَََّلممس السممنواالٔ و االرت و اخممتكُ السمميتُكه و الممواىُكه ا

                                                 
ـ كەووێ ئەَ ئبیەرە ثەِْێٛەیەُ ٚەهگێڕكهێذ))٘ەه پێغەِجەهێىّبْ ٔبهكٚٚە 2

 ثە ىِبٔی فەڵىەوەی فۆی ٔبهكِٚٚبٔە((.
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٘ەه ٌە ٔیْـبٔەوبٔی ئەٚە ــ ٚارە ))11ٍٛهەری ڕۆَ، ئبیەری  ـ ((للعاملني
ٚ ىەِیـٕە، ٚ ٚێىٕەچـٛٚٔی ىِـبٔی ئبفـبٚرٓ ٚ كا٘ێٕبٔی ئەَ ئبٍـّبٔبٔە 

  (2)(.ڕۀگ ٚ ڕٚٚیبْ، وە ٌەِەكا ثەڵگە ىۆهْ ثۆ ىأبیبْ(
ئەٚەی ٌە كەق ٚ ٚاربی ئەَ ئبیەربٔە ٚهكثێزەٚە، كەثیٕێـذ فـٛای    

گەٚهە ٚیَــزٛٚیەری ىِــبٔی ثۀــلەوبٔی عیــبٚاى ٚ عۆهاٚعــۆه ثــٓ، وە 
ەٚی، ثەٚ ئەِەُ كەثێــــزە ٔیْــــبٔەی فــــٛای گەٚهە ٌەٍــــەه ڕٚٚی ى

ـــبٚاى ٚ ٌە ىەٚی ٚ ٍوّٚـــزی  ـــبٔی عی ـــبْ ثە ىِ ـــبیەی وە ِوۆڤەو ٚار
 عیبٚاىكا ژیبْ ثگٛىەهێٕٓ.

ٌەِەٚە ثۆِـــبْ كەهكەوەٚێـــذ، وە لٛهئـــبٔی پیـــوۆى ثەّـــێٛەیەن    
ــب  ــبْ رۀی ــبْ، ثەٚەی ىِ ــبٚاىیی ٚ عۆهاٚعــۆهی ىِبٔەو ــزە عی كەڕٚأێ

كٔی ٘ۆوــبهێىە ثــۆ ٌەیەوزوگەیْــزٕی ِــوۆۆ، ٌە٘ەِــبْ وبریْــلا لَــەوو
٘یچ گەٌێىیِ ثە ىِـبٔی فـۆی ٔـبثێزە ٘ـۆی عٛكاثـٛٚٔەٚە ٌە لٛهئـبْ، 
ــبثێزە  ــبٔەُ ٘ــیچ وــبد ٔەثــٛٚە ٚ ٔ ٘ەهٚە٘ــب ئەَ عۆهاٚعــۆهی ىِبٔۀ

ثە ّٔٛٚٔە گەٌی وٛهك وە ثە ىِـبٔی  (1)٘ۆی ڕق ٚ ویٕە ٌە ٔێٛ گەالٔلا،
وــٛهكی لَــە كەوــبد، ٔــبثێزە ٘ــۆی كەهچــْٛٚ ٌە ئیَــالَ، ثەڵىــٛ ئەَ 

فٛاییە ثە گەٌـی وـٛهكی ثەفْـیٛە ٚ ٘ەه ثە٘ـۆی  ىِبٔە ثەفْْێىی
 ئەَ ىِبٔەٚە رٛأیٛیەری ثٕچیٕەوبٔی ئیَالَ عێجەع  ثىبد .

كیبهە ئەَ عیبٚاىی ٚ عۆهاٚعـۆهی ىِـبٔەیِ، ئەٚە كەٍـەٌّێٕ    
ـــب یەن ىِـــبٔی ثە ِـــوۆۆ ٔەثەفْـــیٛە، ثەڵىـــٛ  وە فـــٛای گەٚهە رۀی

                                                 
 لٛهئبٔی پیوۆى، ٚەگێڕكهاٚی ِبِۆٍزب ٘ەژاه . ـ2
ـــ 1  ـــلا، ٚ: عەػـــفەه  ػـــِٛەه ِەال ِـــؾەِەك ئەِـــیٓ،ـ وٛهكٍـــزبْ ٌە ثەهكەَ پیالٔ

 . 13ـ  11، ي 1331گٛأی، 
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فـٛای گەٚهە  وۆِەڵ  ىِبٔی عیبٚاى ٚ عۆهاٚعۆه، ٌە ٘ەِبْ وبریْلا
یەن ٔەرەٚەی كهٍٚـــذ ٔەوـــوكٚٚە، ثەڵىـــٛ وـــۆِەڵ  گەي ٚ ٔەرەٚەی 
عیـــبٚاىی ٌەٍـــەه ڕٚٚی ىەٚی كهٍٚــــزىوكٚٚە، ٘ەهٚەوـــٛ فــــٛای 

يا ايَا الياس إٓىا خَلقيماُكه مٔمً   )):گەٚهە ٌە لٛهئبٔی پیوۆىكا كەفەهِٛٚیێذ
ٌٓ اكمزمَُكه عيمد   اهللٔ اتقماكه إٌ اهلل    َكز و اىثى و جَعَلياُكه شُعوبّا و قبائل لتعارُفوا ا

ئەی فەڵىیــٕە، ــ ٚارە )21هەری ؽٛعـٛهاد، ئــبیەری (( ـ ٍــٛعلميْه خَممبري 
٘ەه ٌە ٔێو ٚ ِێٛە ئێٛەِبْ ٚەكی ٘ێٕبٚە ٚ ووكِٚٚبٔٓ ثە چۀل گەي 
ــــــبْ الی فــــــٛكا،  ــــــوی ثٕبٍــــــٓ، ثەڕێيرویٕز ــــــب یەوز ــــــه ٘ەر ٚ ٘ۆىێ

 .(2)پبهێيگبهروەوبٔزبٔٓ، فٛای گەٚهە ىأب ٚ ئبگبكاهە(
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ثەشیسێیەً
ثبشتریِزٍبُ



ــــبْ ٌەالیەْ فــــٛاٚە      ــــذ، وە ىِبٔەو ــــواٚە ٚ كەىأوێ ــــٛ ىأ ٚەو
ثەفْــواْٚ ثە ِــوۆۆ، ٚ ِــوۆڤیِ ٘ــیچ كەٍــزی ٌە كهٍٚــزىوكْ ٚ 
كأبٔیلا ٔەثٛٚە، ثۆیە ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبْ ٚەوٛ یەوٓ ))رـب ئێَـزب ٘ەِـٛٚ 

كۀێٓ ٚ  ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ ربلیىوكٔەٚەوبٔی ىِبٔەٚأبْ كاْ ثەٚ ڕاٍزییەكا
ٍِىەچی ئەَ كیبهكەیەْ، وە ٘یچ ىِبٔێه ٔییە ٌە ىِبٔێىی رو ثبّـزو ٚ 
ثەرٛأبرو ٚ ڕێىٛپێىزو ثێذ، ٌەَ ثبهەّـەٚە ثێٛچـبْ ٘ەٚڵیـبْ كاٚە ثـۆ 
ــــــبْ  ــــــٛٚ ٌێىۆڵیٕەٚەوبٔی ــــــبٔێىی ٍــــــبكە، ثەاڵَ ٘ەِ ــــــٕەٚەی ىِ كۆىی
ثەفیوۆچــٛٚە، چــٛٔىە ىأَــزی ىِــبْ ئەٚ ڕاٍــزییەی ٍــەٌّبٔلٚٚە، وە 

ەوــبْ ثــۆ ِەثەٍــزی ٌەیەوزــو گەیْــزٓ ٚ پەیٛۀــلی وــوكْ ٘ەِــٛٚ ىِبٔ
، ثەاڵَ ئەٚەی عـــێگەی ٍـــەهٔظ ٚ رێڕاِـــبٔە ىۆهێـــه ٌە (2)ثەوـــبهكێٓ((

ىأبیـــبْ فۆیـــبْ ٌەِە ثەثـــ  ئبگـــب كاكۀـــێٓ، پێیـــبٔٛایە ىِـــبٔی فۆیـــبْ 
ثبّـــزوە ٌە ىِبٔەوـــبٔی كیـــىە. ّـــبهەىایبٔی ػەهەة، پێیـــبٔٛایە ىِـــبٔی 

٘ەهٚە٘ـب كەڵـێٓ ىِـبٔی (1)ٓ ىِـبٔە،ػەهەثی ىِبٔێىی پیوۆىە ٚ ثبّـزوی

                                                 
 . 291، ي1322ـ یٍٛف ّەهیف ٍەػیل)ك(، ىِبٔەٚأی، 2
ـــ ػەهەفــبد وەهەَ َِــزەفب)ك(، ِێــژٚٚی ثە ػەهەثىوكٔــی ئــبییٓ، ٚ: ِەال ٍِؾــُ 1

 .17، ي 1321ِؾەِەك ٍبڵؼ، 
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ػەهەثی ئەٚ ىِـبٔەیە، وە وزێـجە ئبٍـّبٔییەوبْ ثەه ٌە كاثەىأـلٔیبْ ثـۆ 
 (2)( پێی ٍٔٛٚواٚەرەٚە.ظٍەه پێغەِجەهاْ ٌە )ٌٛػ اٌّؾفٛ

)عبٌیٕۆٍی یۆٔبٔی( ٌە ثبهەی ىِبٔی یۆٔبٔییەٚە كەڵێذ: ىِـبٔی      
رو، یـبْ ٌە ٚەڕیٕـی یۆٔبٔی ثبّزویٓ ىِبٔە، چٛٔىە رەٚاٚی ىِبٔەوبٔی 

 (1)ٍەگ كەچٓ یبٔیِ ٌە ٔیمۀیمی ثۆق .
یبفٛك ٘ۀلێىی رو كەڵێٓ: ىِبٔی یۆٔبٔی ٚ ٘یٕلی ٌە ىِبٔەوبٔی رـو 
ـــی فەیٍەٍـــٛف ٚ پيیْـــه ٚ ئەٍـــزێوۀبً ٚ  ثبّـــزوْ، چـــٛٔىە وزێج

  (1)ئۀلاىیبهی ٚ ؽیَبة ثەٚ ىِبٔبٔەیە .
ئەثٛ ؽـبرەَ ڕاىی پێـی    

بّـزویٓ ىِـبٔٓ، وە ئەٚأـیِ ىِبٔەوـبٔی ٚایە چٛاه ىِبْ ٌە عیٙبٔـلا ث
ػیجـــوی ٚ ٍــــویبٔی ٚ فبهٍــــی ٚ ػەهەثیـــیە، ثەاڵَ ىِــــبٔی ػەهەثــــی 

 (1)ڕەٚأزویٓ ٚ رەٚاٚرویٓ ٚ وبٍِزویٓ ٚ ّیویٕزویٓ ىِبٔە.
٘ەهٚە٘ـــب ٘ۀـــلێىی رـــو ثەٚەُ ٔبٚەٍـــزٓ ٚ كەڵـــێٓ ٌەثەهئەٚەی   

 لٛهئــبْ ثە ىِــبٔی ػەهەثــی كاثەىیــٛە، ثــۆیە ىِــبٔی ػەهەثــی ثبّــزویٓ
 ىِبٔە.

                                                 

 خرؼٍیُ اٌٍغ ٟف حوٙؽب خبهیٚٚ ؽ خوٚهیٙ، اثؼبك ٟثوا٘یُ اؽّل اٌفبهٍـ ا1
، 1332(، 9، ػلك)خاٌقبَِ خاٌزغلیل، ٍٕ خ، ِغٍٟألثٕبء اٌؼبٌُ األٍالِ خاٌؼوثی
ٓ219 . 

 . 16، 2981ٓإٛي االؽىبَ،  ٟ، االؽىبَ فٟـ اثٓ ؽيَ أل2ٌَ
، خاٌؼوثی خِیٍؾبد االٍالطاٌّٖ ٟف خ، وزبة اٌيیٕٞـ اثٛ ؽبرُ ؽّلاْ اٌواى3

2986 ٓ ،13 . 
 . 18، ي 1321ـ ػەهەفبد وەهەَ َِزەفب)ك(، ِێژٚٚی ثە ػەهەثىوكٔی ئبییٓ، 4
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كیبهە ٘برٕە فٛاهەٚەی لٛهئبْ ثە ىِبٔی ػەهەثی ٔبثێزە ثەڵـگە      
ــوكا، چــٛٔىە فــۆ ئەگەه  ٌەٍــەه ثبّــزویٓ ىِــبْ ثەٍــەه ىِبٔەوــبٔی ر
ـــــجە  ـــــٛٚ وزێ ـــــٛایە فـــــٛای گەٚهە ٘ەِ ـــــذ، كەث ـــــبْ ڕاٍـــــذ ثێ ئەِەی

وەچــی ٚەوــٛ ىأــواٚە  (2)ئبٍــّبٔییەوبٔی ثە ىِــبٔی ػەهەثــی ٔبهكثــبیە،
ۆ ؽەىهەرـی ٍِٛٚـب )ٍـاڵٚی فـٛای ٌەٍـەه فٛای گەٚهە رەٚهارـی ثـ

ثێذ( ثە ىِبٔی ػیجوی ٔبهكٚٚە، ٘ەهٚە٘ب ئیٕغیٍی ثۆ ؽەىهەری ػیَـب 
)ٍـــاڵٚی فـــٛای ٌەٍـــەه ثێــــذ( ثە ىِـــبٔی ٍـــویبٔی ٔــــبهكٚٚە، ئەَ 

ــٛٚی لَــەی فــٛای گەٚهەْ ــبٔەُ ٘ەه ٘ەِ ــذ (1)وزێج ــۆیە ٔبگٛٔغێ . ث
ىیــٛە، ث ێـیٓ ىِــبٔی ػیجــوی ثبّـزویٓ ىِــبٔە، چــٛٔىە رەٚهارـی پــ  كاثە

٘ەهٚە٘ب ٔبّـگٛٔغێذ ث ێـیٓ ىِـبٔی ٍـویبٔی ثبّـزویٓ ىِـبٔە، چـٛٔىە 
ـــگەیە ٌەٍـــەه ئەٚەی وە ٘ەِـــٛٚ  ـــ  كاثەىیـــٛە، ئەِەُ ثەڵ ـــی پ ئیٕغیٍ

 ىِبٔەوبْ الی فٛای گەٚهە ٚەن یەوٓ ٚ ٌە یەن پٍەكاْ.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 17ـ ٘ەِبْ ٍەهچبٚە،ي  2
 . 19ـ ٘ەِبْ ٍەهچبٚە، ي 1
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ثەشیچوارەً
زٍبّیڕۆژیدوایی


ــل      ــبییٕیی فــٛای گەٚهەی پێ ــبِێىی ئ ــه پەی اثەىیجێذ، ٘ەه ىِبٔێ

ئەٚە ّـــبهەىایبْ ٚ پەیڕەٚأـــی ئەٚ ئـــبییٕە ٌەٍـــەه ئەٚ ثـــبٚەڕەْ، وە 
ىِبٔەوەیبْ ىِبٔی ڕۆژی كٚایی ٚ ىِبٔی فەڵىی ثە٘ەّـزە، ثۆّٔـٛٚٔە 
عٌٛٚەوەوبْ پێیبْ ٚایە ىِبٔی ڕۆژی كٚایـی، ىِـبٔی ػیجـوییە، چـٛٔىە 
یەوەِـــیٓ ىِـــبْ ثـــٛٚە ٌەٍـــەه ڕٚٚی ىەِـــیٓ، ثەٚ ٚارـــبیەی ىِـــبٔی 

بكەَ( ثٛٚە، ثۆیە كەثێذ ىِبٔی كٚایی ٚ ثە٘ەّزیِ ئەٚ ؽەىهەری ) ئ
 (2)ىِبٔە ثێذ.
ّـــبهەىایبٔی ػەهەثـــیِ ثە ٘ێٕـــبٔەٚەی فەهِـــٛٚكەیەوی الٚاى،      

ــبٔی  ــی ىِ ــبٔی ػەهەث ــێٓ ىِ ــجەهە)ك.ؿ(، كەڵ ــٛٚكەی پێغەِ ــٛایە فەهِ گ
:  سالضفەڵىی ثە٘ەّزە، فەهِٛٚكەوەُ ثەِْێٛەیە: )) اؽت اٌؼـوة ٌـ

((.ٚارە:  ٟػوثــــ خٚ وــــالَ ا٘ــــً اٌغٕــــ ٟػوثــــػوثــــی ٚ اٌمــــوأْ  ٟألٔــــ
ـــُ فۆّـــلەٚێذ: ِٓ) ـــجەهە( ٌەثەه ٍـــ  ّـــذ ػەهەث ِەثەٍـــزی پێغەِ

ٚ لَـەی فەڵىـی ثە٘ەّـزیِ  چٛٔىە ِٓ ػەهەثُ ٚ لٛهئبْ ػەهەثیـیە
((. كیـــــبهە ئەَ فەهِـــــٛٚكەیە ٌەٚ ڕیٛایەرـــــبٔەیە، وە ٘ـــــیچ ػەهەثیـــــیە

فزیـبْ ثٕەِبیەویبْ ٔییە، ٘ەهٚەوٛ پێْـەٚایبٔی فەهِٛٚكۀبٍـەوبْ عە
 (1)ٌەٍەه ووكۆرەٚە ٚ ثە ىِبٔی پێغەِجەه )ك.ؿ( ٘ەڵجەٍزواْٚ.

                                                 
 . 23، ي 1337ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ئەهن ٚ گویّبٔەوبٔی ىِبْ،  ـ2
 . 13ـ  11ي ،1321 ،ـ ػِٛەه ِەال ِؾەِەك ئەِیٓ، وٛهكٍزبْ ٌەثەهكەَ پیالٔلا1
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ئەگەه ثە ٚهكی ٍەیوی ئەَ فەهِٛٚكەیە ثىەیٓ، ئەٚە كەثیٕـیٓ     
فەهِــٛٚكەیەوی الٚاىە، ئەگەهچــی كٚٚ ثــڕگەی یەوەِــی فەهِــٛٚكەوە 
ــــجەه  ــــبیەی پێغەِ ــــیەٚە ڕاٍــــزٓ، ثەٚ ٚار ٌە ڕٚٚی ىأَــــزیی ٚ ٚالؼی

ٛٚە ٚ ٌە ٘ــۆىی لــٛڕەیِ ثــٛٚە، ٘ەهٚە٘ــب ِؾەِــّەك )ك.ؿ( ػەهەة ثــ
ـــٛە، ثەاڵَ  ـــٛڕەیِ كاثەىی ـــبٌێىزی ل ـــی كی ـــبٔی ػەهەث ـــبٔیِ ثە ىِ لٛهئ
ــیەٚە كٚٚهە ٌە  ــبٔە ٚ ٌە ڕٚٚی ىأَــزیی ٚ ٚالؼی ئەٚەی عــێگەی گِٛ
ڕاٍزی، ثـڕگەی ٍـێیەِی فەهِـٛٚكەوەیە، وە كەڵێـذ:) لَـەی فەڵىـی 

ــی ٚ ىِــبٔی ف ــیە(، چــٛٔىە ىِــبٔی ڕۆژی كٚای ەڵىــی ثە٘ەّــذ ػەهەثی
ثە٘ەّـــذ رۀیـــب ىِـــبٔی ػەهەثـــی ٔیـــیە، ثەڵىـــٛ ثەوبه٘ێٕـــبٔی ٘ەِـــٛٚ 
ــه فــٛای گەٚهە  ــلهاٚە، ثەعۆهێ ــبْ ّــزێىی ئبٍــبیی ٚ ڕێگەپێ ىِبٔەو
ـــوۆۆ  ـــبٔەی ثە ِ ـــذ ٚ ٘ەه فۆّـــی ئەَ ىِبٔ ـــه كەىأێ ٘ەِـــٛٚ ىِبٔێ
ثەفْــیٛە، ٘ەِلیَــبْ ٌە ڕۆژی كٚاییــلا ثەثــ  ٚەهگێــڕ فــٛای گەٚهە 

وـــٛ پێغەِـــجەه ِؾەِـــّەك )ك.ؿ( ٌە ٌەگەڵ ثۀـــلەوبٔی كەكٚێـــذ، ٘ەهٚە
كٚٚ فەهِٛٚكەی ٍـەؽیؾلا، وە ٌە ثٛفبهیـلا ٘ـبرٛٚە ٚ ٌە فەهِـٛٚكە 
ٍەؽیؾەوبٔە، رێیلا پێغەِجەه )ك.ؿ( ئبِبژە ثە ئەٚە كەوـبد، وە فـٛای 

ۀــلەوبٔی ثەثــ  پەهكە ٚ ثە ثــ  ٚەهگێــڕ ثڵ گەٚهە ڕۆژی كٚایــی ٌەگە
 كەكٚێذ، ٘ەهٚەوٛ پێغەِجەه ) ك.ؿ( كەفەهِٛٚیێذ:

ُُ ال يَِأتٔي عَلَِي َ إِال قَلٔيْل حَٖتى تَِدُزجَ اِلعٔرُي إِلَمى مَكةم َ   )) أَٖما قَِطُع الٖسبٔيلِ فَإِٖى
ٌٖ الٖساعَ َ ال تَُقوُو حَٖتى يَُطوَُ أَحَمُدُكِه بٔصَمدَقَتُٔٔ   بٔغَِيزِ خَفٔرٍي وَأَٖما اِلعَِيلَُ    الفَإِ

ُُ ُثٖه لَ ًِ يَِقبَُلََا مِٔي ُُ وَيَجُٔد مَ ًٖ أَحَُدُكِه بَِيًَ يَدَِي اللةُٔ لَِيسَ بَِييَ ُُ حٔجَماْب   يَقٔفَ بَِييَ
ُُ ٌْ ُيتَِزجُٔه لَ ًٖ أَلَمِه   وَال تَِزُجنَا ًٖ بَلَى ُثٖه لَيَُقولَ ُُ أَلَِه ُأوتٔ َ مَاال فَلَيَُقولَ ًٖ لَ ُثٖه لَيَُقولَ

ًٖ بَلَى فَيَ ًِ يَنٔيئُٔ فَك يَمزَى إِال الٖيمارَ ُثمٖه يَِيُظمُز     ُأِرسِٔل إِلَِي َ رَُسوال فَلَيَُقولَ ِيُظُز عَ
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ٌِ لَمِه يَجٔمِد    ًٖ أَحَُدُكِه الٖيارَ وَلَِو بٔصٔسِّ تَِنزَٕة فَإِ ًِ شٔنَالُٔٔ فَك يَزَى إِال الٖيارَ فَِليَٖتقٔيَ عَ
 (()صخيح البداري(. فَبٔكَلٔنَٕ  طَيِّبَٕ 

ًِ أَحَ))          ُُ يَِووَ اِلقٔيَامَ ٔ لَِيسَ بَِيًَ اللةُٔ وَ ٕد إِال ومَا مِٔيُكِه مٔ ُُ اللة  َسَُيكَلُِّن
ٌْ ُُ تِزُجنَا ُُ        بَِييَ ُُ ُثمٖه يَِيُظمُز بَمِيًَ يَدَِيمُٔ فَتَِسمتَِقبُٔل ُثٖه يَِيُظُز فَك يَزَى شَِيّئا ُقٖدامَم

ٌِ يَٖتقٔيَ الٖيارَ وَلَِو ًِ اِستَطَاعَ مِٔيُكِه أَ  (()صخيح البداري(.بٔصٔسِّ تَِنزَٕة الٖياُر فَنَ
ــبرٛٚە ٚ      ــوكا ٘ ــی ثەژێ ــیٓ ئەٚەی ٘ێ  ــوەكا ثە پێٛیَــزی كەىأ ٌێ

 پەیٛۀلی ثە ثبثەرەوەِبٔەٚە ٘ەیە، ٚەهیگێڕیٕە ٍەه ىِبٔی وٛهكی.
 ٚاربی فەهِٛٚكەی یەوەَ ثەِْێٛەیەیە:  
)) ڕۆژی كٚایی كأبیێذ ٘ەرـب ئەٚوـبرەی وە ٘ەه وبِێىزـبْ ثێـذ   

ی كەگێڕێذ ٚ وەً ٔـبكۆىێزەٚە ٌێـی ٚەهگوێـذ، پبّـبْ ٘ەه فێوەوە
وبِێىزــــبْ ثێــــذ، ئەٚە ٌەثەهكەَ فــــٛا ڕاكەٚەٍــــزێذ، ثەثــــ  ئەٚەی 

ــــلا ثێــــذ یــــبْ ٚە هگێــــڕ ٘ەثێــــذ ىِــــبٔەوەی ثــــۆ پەهكەیــــبْ ٌۀێٛأ
 ((.ٚەهگێڕێذ

 ٚاربی فەهِٛٚكەی كٚٚەَ ثەِْێٛەیەیە:  
 ثەثــ  )) ٌە ڕۆژی كٚاییــلا فــٛا لَــە ٌەگەڵ ٘ەِٛٚرــبْ كەوــبد،  

 ((.ئەٚەی ٚەهگێڕربْ ٌە ٔێٛألا ثێذ
ـــــــٕەٚە،    ـــــــبی ئەَ كٚٚ فەهِـــــــٛٚكەیە ٚهكثی ئەگەه ٌە كەق ٚ ٚار

 كەگەیٕە ئەَ ڕاٍزییبٔەی فٛاهەٚە:
 ـ فٛای گەٚهە ٘ەِٛٚ ىِبٔێه كەىأێذ .2
 ـ فٛای گەٚهە پێٛیَزی ثە ٚەهگێڕ ٔییە .1
 ْ .ـ ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبْ ٌە الی فٛای گەٚهە ٌە یەن ئبٍذ ٚ پٍەكا1
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ـ ِوۆڤەوبْ ٘ەهیەوەی ثە ىِبٔی فـۆی ٌەگەڵ فـٛای گەٚهە لَـە 1
 كەوبد .

ـــــ فــــٛای گەٚهە ثە ثــــ  پەهكە ٚ ڕاٍــــزەٚفۆ ٌەگەڵ ثۀــــلەوبٔی 3
 كەكٚیێذ .

 ـ ىِبٔەوبْ ٘ەِٛٚ ٌەٚ ڕۆژەكا ڕێگەپێلهاْٚ .6
 ـ ىِبٔی وٛهكی یەوێىە ٌە ىِبٔەوبٔی ڕۆژی كٚایی .7
ٍە ٚ ئبٍزلاْ ٚ وەٚارە ىِبٔەوبْ ٘ەِٛٚیبْ ٌە یەن پ  

٘ەِّٛٚیبْ پیوۆىْ، چٛٔىە ٌەالیەْ فٛای گەٚهەٚە ٚەن كیبهیی 
 ٔێوكهاْٚ ثۆ ِوۆۆ .
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ئەّجبً
 
ـ گویّبٔەی ئبییٕی یەویىە ٌەٚ گویّبٔبٔەی وە ٌە ٚالغ ٚ ىأَزەٚە 2

یەٚە ٔـيیىە ٌەچـبٚ ٔيیىە، ثەٚ ٚارـبیەی ئەَ گویّـبٔەیە ىیـبرو ٌە ڕاٍـزی
 .گویّبٔەوبٔی رو

ێىیِ ٌە عیٙبٔــــلا كەیە٘ــــب ىِــــبٔی عۆهاعــــۆه ٘ەْ، ٘ەه ىِــــبٔ ـــــ1
 .لَەوەهی ربیجەد ثە فۆی ٘ەیە

ــ ٌە ىِبٕٔبٍـیلا ئەٚە ٍــەٌّێٕواٚە وە ثبّـزویٓ ٚ چـبوزویٓ ىِــبْ 1
 .ٚ ىِبٔەوبْ ٌە یەن ئبٍذ ٚ پٍەكأْییە، ثەڵىٛ ٘ەِٛ

ـ ىِبٔی ڕۆژی كٚایی ثە رۀیب ػەهەثی یبْ ػیجوی ٔییە، ثەڵىٛ ٌەَ 1
 .٘ەِٛٚ ىِبٔەوبْ ثەوبهكە٘ێٕوێٓكا ڕۆژە
 .بٔە ثەوبه٘ێٕواٚەوبٔی ڕۆژی كٚاییـ ىِبٔی وٛهكی یەوێىە ٌە ى3ِ
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سەرچبوەمبُ
 

یەمەً:پێشەّگیسەرچبوەمبُ
 .ـ لٛهئبٔی پیوۆى2
  .ـ ٍەؽیؾی ثٛفبهی1
 

دووەً:ثەزٍبّیموردی
ـ ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ، ىِبٔەٚأی، ثەهگەوبٔی 1
 . 1339یەوەَ ٚ كٚٚەَ ٚ ٍێیەَ(، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی ِٕبهە، )

اڵ، ٌـ ٍەالَ ٔبٚفۆُ ٚ ٔەهیّبْ فۆّٕبٚ ٚ ئیلهیٌ ػەثل1ٚ
 .1322وٛهكۆٌۆعی، چبپقبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، 

ـ ػەهەفبد وەهەَ َِزەفب، ِێژٚٚی ثە ػەهەثىوكٔی ئبییٓ، ٚ: 3
 . 1321ِەال ٍِؾُ ِؾەِەك ٍبڵؼ، كەىگبی ئبهاً، 

ػِٛەه ِەال ِؾەِەك ئەِیٓ، وٛهكٍزبْ ٌەثەهكەَ پیالٔلا، ٚ: ـ 6
 . 1331عەػفەه گٛأی، چبپی یەوەَ،چبپقبٔەی ِٕبهە، ٘ەٌٚێو،

(، خـ ِؾّل ِؼوٚف فزبػ، ىِبٔەٚأی، چبپقبٔەی )كاه اٌؾى7ّ
2993. 
ــــ ٔەهیّـــبْ فۆّـــٕبٚ، ئەهن ٚ گویّبٔەوـــبٔی ىِـــبْ، گ. ىأىـــۆی 8

 . 1337ٔٛٚٔی یەوەِی (، رْویٕی كٚٚەَ ٚ وب16ٔٛێ، ژ.)
ـــ یٍٛــف ّــەهیف ٍــەػیل، ىِــبْ فــۆووكە یــبْ فــٛاووكە، گ. 9

 . 2991(،27پەیبِی ڕاٍزی، ژ. )
ــــ یٍٛــــف ّــــەهیف ٍــــەػیل، ىِــــبٔەٚأی، ٌە ثاڵٚوواٚەوــــبٔی 23 ـ

 . 1322ڕێىقواٚی ىِبٕٔبٍی، چبپقبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێو، 
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سێیەً:ثەزٍبّیعەرەثی
 ٟف حوٙؽب خبهیٚٚ ؽ خوٚهیٙ ، اثؼبكٟـ اثوا٘یُ اؽّل اٌفبه22ٍ

 خاٌزغلیل، ٍٕ خ، ِغٍٟألثٕبء اٌؼبٌُ األٍالِ خاٌؼوثی خرؼٍیُ اٌٍغ
 . 1332(، 9، ػلك)خاٌقبَِ
، شإٛي االؽىبَ، كاه اٌؾلی ٟ، االؽىبَ فٟـ اثٓ ؽيَ أل21ٌَ
2981 . 
 خٍؾبد االٍالِیطاٌّٖ ٟف خ، وزبة اٌيیٕٞـ اثٛ ؽبرُ ؽّلاْ اٌواى21
 . 2986، ح، لب٘وخاٌؼوثی
 . 2993، ِٖو، ٚخ، كاه ٔٙخ، ػٍُ اٌٍغٌٟٛاؽل ٚافاػجل ٟػٍـ 21
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جوگرافیبیشێوەزاریثبجەاڵّی
(2)ّبسراوثەشێوەزاریشەثەك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
   213ـ211، ي 1323(، 111) ، ژِبهٖگۆڤبهی ڕاِبْ  ٌٗ  یٗ ٖٚ ێىۆڵیَٕٗ ٌ ئٗـ 2

  . ٖٚ رٗ ثاڵٚوواٖٚ
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لێدەستپ

ّەثەوییەوبْ ٌە ثٕەڕەرلا وٛهكْ ٚ ثە ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی    
ٌە كیبٌێىزە ٍەه ثە كیبٌێىزی )گۆهاْ( كەكٚێٓ، وە یەوێىە 

ٍەهەوییەوبٔی ىِبٔی وٛهكی. ّەثەوییەوبْ ٌە پبٔزبییەولا كەژیٓ 
بىه(ەٚە ثۆ لەىای فٍٕٛٚهەوەی ٌە ڕۆژ٘ەاڵرەٚە ٌە ڕٚٚثبهی )

)رەٌىیف(ە، وە ٌە ڕۆژئبٚایەری، ٌە ژٚٚهٚٚی لەىای ّێقبٔەٚە ثۆ 
( ئەِە فٛاهٚٚیەری، ٌە وۆٔلا ثەّێه ثٛٚە ٌە ڵّبهی )ٍِٛٚ

( ڕژێّە 21/7/2938اڵَ ٌە پبُ ّۆڕّی )كەڤەهی ثبكیٕبْ، ثە
ّۆڤێٕییە یەن ٌەكٚا یەوەوبٔی ػێواق ئەَ ٔبٚچەیەیبْ رەػویت 
، ڵووكٚٚە ٚ ٌە ثبكیٕبٔیبْ كایجڕیٛٚە ٚ فواٚەرە ٍەه ّبهی ٍِٛٚ

ٚارە ئەٚ ٔبٚچبٔە كەگوێزەٚە وە ثە ٔبٚچە وٛهكٍزبٔییەوبٔی 
 . ٔبٍواْٚكەهەٚەی ٘ەهێّی وٛهكٍزبْ 

یە ٌێىۆڵیٕەٚەیەوی ِێژٚٚیی ٚ كیبٌێىزۆٌۆعییە ئەَ ٌێىۆڵیٕەٚە   
پەیڕەٚی ڕێجبىی  ٚ ٌەثبهەی ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی ٚ وٛهكی ّەثەن

ٚەٍفی ّیىبهی ووكٚٚە. ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٌە كەٍز ێه ٚ كٚٚ ثەُ 
پێىٙبرٛٚە، ٌە ثەّی یەوەِلا ثبٍی ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی وواٚە، وە 

 وەِلا ثبٍیرێیلا كٚٚ رەٚەهەی گورۆرەٚە، ٌە رەٚەهەی یە
عٛگوافیبی ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی ٌۀێٛ كاثەّىوكٔی كیبٌێىزەوبٔی 
ىِبٔی وٛهكی وواٚە، ٌە رەٚەهەی كٚٚەِلا ثبٍی ٔەفْەی 

ٌە ثەّی عٛگوافیبی كیبٌێىزی گۆهاْ ٚ ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی وواٚە. 
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كٚٚەِلا ثبٍی وٛهكی ّەثەن وواٚە، وە رێیلا ٍ  رەٚەهەی 
ِلا ثبٍی ىاهاٚەی ّەثەن وواٚە ٚ ٌە گورۆرەٚە، ٌە رەٚەهەی یەوە

رەٚەهەی كٚٚەِلا ثبٍی ىێل ٚ ّٛێٕی ٔیْزەعێجٛٚٔی ّەثەن 
وواٚە ٚ ٌە رەٚەهەی ٍێیەِلا ثبٍی گِٛەى ٚ ئبهاِگب پیوۆىەوبٔی 
 ّەثەن وواْٚ. ٌە وۆربیْلا ئۀغبَ ٚ ٍەهچبٚەوبْ فواٚٔەرەڕٚٚ.
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ثەشییەمەً
شێوەزاریثبجەاڵّی


شێوەزاریثـبجەاڵّیىەّێـوداثەشـنردّیدیبىێنتەمـبّیزٍـبّی:جوگرافیبی2ـ2

موردی
كاثەّـــــىوكٔی كیبٌێىزەوـــــبٔی ىِـــــبٔی وـــــٛهكی الی ّـــــبهەىا ٚ   

پَ ۆڕأی وٛهك ٚ  ەیوە وٛهك ٌە وـۆٔەٚە رـبوٛ ثە ئەِـڕۆ كەگـبد، ثە 
چۀلیٓ ّێٛاى ٚ عۆهی عیبعیبٚە كاثەُ وواٚە، ثۆیە ٌێـوەكا ٘ۀـلێ 

ـــــــٕ ـــــــبرو ٌەٚ كاثەّـــــــىوكٔبٔە كەفەی ـــــــب ثە٘ـــــــۆیەٚە ئەٚە ىی ەڕٚٚ، ر
ڕٚٚٔجىەیـٕەٚە ٚ ثـيأیٓ رــب چۀـل ّــبهەىایبْ ّـێٛەىاهی ثبعەاڵٔییــبْ 

 ٌۀێٛ كاثەّىوكٔی كیبٌێىزەوبٔی ىِبٔی وٛهكی فَزۆرەڕٚٚ :
كا، كیبٌێىزەوــبٔی (2)ـــ ّــەهەفقبٔی ثەكٌیَــی ٌە وزێجــی )ّــەهفٕبِە(2

ٛەىاهی ىِبٔی وٛهكی كەٍزٕیْبٔىوكٚٚە، ثەث  ئەٚەی ئبِبژە ثە ّـێ
ثـــــبعەاڵٔی ثىـــــبد، ئەگەهچـــــی كیـــــبٌێىزی گـــــۆهأی ٚەن كیبٌێىزێـــــه 

 فَزۆرەڕٚٚ :
 ـ ووِبٔظ  2
 ـ ٌٛڕ  1
 ـ وەٌٙٛڕ 1
 ـ گۆها1ْ
 

                                                 
ـــو ّـــەهەفقبٔی ثلٌیَـــی) -2 ـــی 1336ِی ـــژٚٚی ِـــبڵە ِیوأ (، ّـــەهەفٕبِە ـ ِێ

وٛهكٍـزبْ، ٚ: ِبِۆٍـزب ٘ەژاه، چـبپی ٍــێیەَ، كەىگـبی چـبپ ٚ ثاڵٚوــوكٔەٚەی 
 .12ئبهاً، ٘ەٌٚێو، ي 
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كا، (2)ـ ِؾەِەك ِەهكۆفی ٌە وزێجی )ِێژٚٚی وٛهك ٚ وٛهكٍزبْ(1
كیبٌێىزەوبٔی ىِـبٔی وـٛهكی كەٍزٕیْـبٔىوكٚٚە، ثەثـ  ئەٚەی ئبِـبژە 

ـــب ـــبعەاڵٔی ثى ـــبٌێىزی گـــۆهأی ٚەن ثە ّـــێٛەىاهی ث د، ئەگەهچـــی كی
 كیبٌێىزێه فَزۆرەڕٚٚ :

 ـ ووِبٔظ 2
 ـ گۆهاْ 1
 ـ ٌٛڕ 1
 ـ وەٌٙٛڕ1
 

ـــ ِـــؾەِەك ئەِـــیٓ ىەوـــی ٌە وزێجـــی )فالٕـــ1   رـــبهیـ اٌىـــوك ٚ  خـ
كا، كیبٌێىزەوــبٔی (1)ؽزــی االْ( خووكٍــزبْ ِــٓ الــلَ اٌؼٖــٛه اٌزبهیقیــ

ە ّـێٛەىاهی ىِبٔی وٛهكی كەٍزٕیْبٔىوكٚٚە، ثەث  ئەٚەی ئبِبژە ث
 ثبعەاڵٔی ثىبد :

 ـ ووِبٔغی ڕۆژ٘ەاڵد2
 ـ ووِبٔغی ڕۆژئبٚا1
 ـ ووِبٔغی ثبّٛٚهی ڕۆژئبٚا1

                                                 
ـــؾەِەك ِەهكۆفـــی) -2 ـــلٌٚىەهیُ 2992ِ ـــٛهك ٚ وٛهكٍـــزبْ، ػەث ـــژٚٚی و (، ِێ

 .81ِؾەِەك ٍەػیل، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی )اٍؼل(، ثە لا، ي 
ربهیـ اٌىوك ٚ ووكٍـزبْ ِـٓ الـلَ اٌؼٖـٛه  خ(، فال2962ٕ) ِٟؾّل اِیٓ ىو -1

اك، ٓ ، ثغــلخبٔیــضاٌ خجؼــطاٌ ،، اٌغــيء االٚيٟػــٛٔ ٟؽزــی االْ، ِؾّــل ػٍــ خاٌزبهیقیـ
126. 
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كا، كیبٌێىزەوــبٔی (2)(ڵٌە فەه٘ۀگــی )فــب ڵـــ ّــێـ ِــؾەِەكی فــب1  
ىِـــــبٔی كەٍزٕیْـــــبٔىوكٚٚە، ثەثـــــ  ئەٚەی ئبِـــــبژە ثە ّـــــێٛەىاهی 

ٌە  ثـــبعەاڵٔی ثىـــبد، رۀـــبٔەد كیـــبٌێىزی گـــۆهأی ٚەن ّـــێٛەىاهێه
 ووِبٔغی ٔبٚەڕاٍزلا فَزۆرەڕٚٚ .

 ـ ىاىا2
ــبكیٕی، ٘ەوــبهی، 1 ــبٔی، ث ــ ووِــبٔغی كەٍــزە چەپ)ّــّبٌیی(: )ثۆر ـ

 ثبیەىیلی، ّەِلیٕبٔی(.
ــــــبٔی، 1 ــــــبٔی، ِٛووی ــــــبٔغی كەٍزەڕاٍذ:)ٍــــــۆهأی، ثبث ــــــ ووِ ـ
 اڵٔی،وەٌٙٛڕی، گۆهاْ(. هكٖ ئٗ

 ـ ٌٛڕی )ثەفزیبهی، ٌەویی، فەیٍی(.1
 

زەوبٔی ىِبٔی وٛهكی كەٍزٕیْبٔىوكٚٚە، ـ رۆفیك ٚە٘جی، كیبٌێى3  
ثە ّــێٛەیەن ئبِــبژەی ثە ّــێٛەىاهی ثــبعەاڵٔی ٚەوــٛ ّــێٛەىاهێه 

 :(1)ٌۀێٛ كیبٌێىزی گۆهاْ ووكٚٚە .
 ـ ووِبٔغی2

ـــبٔی،  ـــبٔی، ئبّـــیزبیی، ٘ەوـــبهی، ثبكیٕ ــــ ووِـــبٔغی ژٚٚهٚٚ:)ثۆر أ
 ثبیەىیلی(.

، ة ـ ووِبٔغی فٛاهٚٚ:)ِٛووی، ِە٘بثبكی، ٍۆهأی، ٌٍٛەیّبٔی
 ٍٕەیی(.

 ـ ٌٛٚڕی:)ثەفزیبهی، ٌەوی، فەیٍی، وەٌٙٛڕی، ِبِەٍۀی(.1
                                                 

، عيِـــی یەوەَ، وزبثفوۆّـــی ڵ(، فەه٘ۀگـــی فـــب2988()2167)ڵِؾّـــلی فـــب -2
 .16ِؾّلی ٍەليی، چبپ اٚي، ي 

ــالي اٍــّبػیً) -1 ــو ث ــٛف 2981ىثی ــٛهكی، ٚ: یٍٛــف ڕەئ ــبٔی و ــژٚٚی ىِ (، ِێ
 .226 - 223(، ثە لا، ي خجبػطػەٌی، چبپقبٔەی )كاه اٌؾویە ٌٍ
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 ـ گۆهاْ: )ثبعەاڵٔی، وبوەیی، ىۀگۀە، ٘ەٚهاِی(.1
 ـ ىاىا.1
 

ــ كاثەّـجٛٚٔی  ِە فٛهّیل ٌە وزێجی )ىِبٔی وـٛهكیـ فٛئبك ؽە6  
ـــــــبٔی( ـــــــبی كیبٌێىزەو ـــــــٛهكی  (2)عٛگوافی ـــــــبٔی و كیبٌێىزەوـــــــبٔی ىِ
ــبعەاڵٔی كەٍزٕیْــبٔىوكٚٚە، ثە ّــێٛەی ــبژەی ثە ّــێٛەىاهی ث ەن ئبِ

 ٚەوٛ ّێٛەىاهێه ٌۀێٛ كیبٌێىزی گۆهاْ ووكٚٚە .
ــبٔی، ّــەِلیٕبٔی، 2 ــ ووِــبٔغی ثبوٛٚه:)ثبیەىیــلی، ٘ەوــبهی، ثۆر ـ

 ثبكیٕبٔی، كیبٌێىزی ڕۆژئبٚا(.
اڵٔی، ٍـٍێّبٔی،  هكٖ ـ ووِبٔغی ٔبٚەڕاٍـذ:)ِٛووی، ٍـۆهأی، ئـ1ٗ

 گەهِیبٔی(.
ەٍــەْ، ثەفزیــبهی، ِبِەٍــۀی، ـــ ووِــبٔغی ثبّــٛٚه:)ٌٛڕی ڕ1

 وۆ٘گٍۆ، ٌەن، وەٌٙٛڕ(.
 ـ گۆهاْ: )گۆهأی ڕەٍەْ، ٘ەٚهاِبٔی، ثبعەاڵٔی، ىاىا(.1
 

ــــ ىٚثێــــو ثــــیالي ٌە وزێجــــی )ِێــــژٚٚی ىِــــبٔی وــــٛهكی(7   كا، (1)ـ
كیبٌێىزەوبٔی ىِـبٔی وـٛهكی كەٍزٕیْـبٔىوكٚٚە، ثەثـ  ئەٚەی ئبِـبژە 

 د :ثە ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی ٚ كیبٌێىزی گۆهاْ ثىب
 ـ وۆِەڵی ژٚٚهٚٚ )ووِبٔغی(  2
 ـ وۆِەڵی فٛاهٚٚ )ٍۆهأی(1 

                                                 
ــبك ؽەِە فٛهّــیل) -2 ــ2983ٛفٛئ ــبٔی و ــبیی (، ىِ هكی ـ كاثەّــجٛٚٔی عٛگوافی

(، ثە ــلا، ي خكیبٌێىزەوــبٔی، ٚ: ؽەِە وەهیــُ ٘ەٚهاِــی، چبپقــبٔەی )افــبق اٌؼوثیــ
13. 
 .227 - 226(، ِێژٚٚی ىِبٔی وٛهكی، ي 2981ىثیو ثیالي اٍّبػیً ) -1
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كا، (2)ــــ عەِـــبي ٔەثەى ٌە وزێجـــی )ىِـــبٔی یەوگورـــٛٚی وـــٛهكی(8  
كیبٌێىزەوبٔی ىِـبٔی وـٛهكی كەٍزٕیْـبٔىوكٚٚە، ثەثـ  ئەٚەی ئبِـبژە 
ـــبٌێىزی گـــۆهأی ٚەن  ـــبعەاڵٔی ثىـــبد، ئەگەهچـــی كی ثە ّـــێٛەىاهی ث

 كیبٌێىزێه فَزۆرەڕٚٚ :
 كٚٚ ّێٛە ثٕچیٕەییەوە: أ ـ
ــــ ووِـــبٔغی ژٚٚهٚٚ:)ثۆرـــبٔی، عيیوەیـــی، ٘ەوـــبهی، ثبكیٕـــبٔی، 2

 ئبّیزەیی، ثبیەىیلی(.
اڵٔی، گەهِیـبٔی،  هكٖ ـ ووِبٔغی ٔێٛەڕاٍذ:)ٍٍێّبٔی، ٍٕەیی، ئـ1ٗ

 ٘ەٌٚێو، وەهوٛٚوی، ٍۆهأی، ِٛووی، ّبهثبژێوی، پْلەهی(.
 ة ـ كٚٚ ّێٛە الرۀیْزەوە:

ـــ ووِـــبٔغی فـــٛاهٚٚ: 2 )ژێـــوٚٚ(: )فەیٍـــی، ووِبّـــبٔی، ٌەوـــی، ـ
 وەٌٙٛڕی، فبٔەلیٕی، ٌٛڕی(.

 ـ وۆِەڵە ّێٛەی گۆهأی ـ ىاىایی )گۆهاْ، ىاىایی، ٘ەٚهاِبٔی(.1
 

ٌە وزێجەوـبٔی )ٍـەهٔغ  ٌە ىِـبٔی  ڵـ ػیيەكیٓ َِزەفب ڕەٍـ9ٚٛ  
ـــٛٚی وـــٛهكی( ـــی یەوگور ـــۆ ىِـــبْ(كا (1)ئەكەثی ـــبٔی (1)ٚ )ث ، كیبٌێىزەو

ٔىوكٚٚە، ثەث  ئەٚەی ئبِبژە ثە ّـێٛەىاهی ىِبٔی وٛهكی كەٍزٕیْب
                                                 

ــــی 2976عەِــــبي ٔەثەى ) -2 ــــی ٔەرەٚەی (، ىِــــبٔی یەوگورــــٛٚی وــــٛهكی، یەوێز
ثـاڵٚی وـوكۆرەٚە، ثـبِجێوگ ـ ئەڵّبٔیـبی ڕۆژئـبٚا، فٛێٕلوبهأی وٛهك ٌە ئەٚهٚپب 

 . 11 – 11ي 
(، ٍـــــەهٔغ  ٌە ىِـــــبٔی ئەكەثیـــــی 2972)ك()ڵػیـــــيەكیٓ َِـــــزەفب ڕەٍـــــٛٚ -1

 - 21(، ثە ـلا، ي ّٟـظیەوگورٛٚی وٛهكی، چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی )ٍٍّبْ االػ
29. 
 (، ثۆ ىِبْ، ثەڕێٛەثەهێزی گْزی چبپ 1333ٚ)ك()ڵػیيەكیٓ َِزەفب ڕەٍٛٚ -1

 .232 – 96ثاڵٚووكٔەٚە، چبپقبٔەی ّڤبْ، ٍٍێّبٔی، ي 
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ثـــــبعەاڵٔی ثىـــــبد، ئەگەهچـــــی كیـــــبٌێىزی گـــــۆهأی ٚەن كیبٌێىزێـــــه 
 فَزۆرەڕٚٚ :

 ـ ٌٛٚڕ. 2
ـــلی، 1 ـــبٔی، ثبیەىی ـــبهی، ثبكیٕ ـــبٔی، ٘ەو ـــبٔغی ژٚٚه: )ثۆر ـــ ووِ ـ

 ئبّیزبیی(.
 ـ گۆهاْ: )٘ەٚهاِی(. 1
 ـ ووِبٔغی فٛاهٚٚ:)ٍۆهأی، ٍٍێّبٔی، ِٛووی، گەهِیبٔی(.1

 

ــــ رـــب٘یو ٍـــبكق ٌە وزێجـــی )ڕێٕـــًٛٚ ـ چـــۆٔیەری ٍٔٛٚـــیٕی 23  
ــٛهكی( ــ  (2)و ــٛهكی كەٍزٕیْــبٔىوكٚٚە، ثەث ــبٔی و ــبٔی ىِ ، كیبٌێىزەو

ئەٚەی ئبِـــبژە ثە ّـــێٛەىاهی ثـــبعەاڵٔی ثىـــبد، رۀـــبٔەد كیـــبٌێىزی 
گــۆهأی ٚەن ّـــێٛەىاهێه ٌۀێــٛ ّـــێٛەىاهەوبٔی كیــبٌێزی ووِـــبٔغی 

 فٛاهٚٚ فَزۆرەڕٚٚ :
 ـ ىاىا   2
 ٌٛڕی )ثەفزیبهی، ٌەویی، فەیٍی، ڕۆژثەیبٔی(. ـ 1
 ـ ووِبٔغی:1

ـــلی،  ـــبهی، ثبیەىی ـــبٔی، ٘ەو ـــبٔغی ٍـــەهٚٚ:)ثۆربٔی، ثبكیٕ ــــ ووِ أ
 ّەِلیٕبٔی(.

اڵٔی،  هكٖ ة ـ ووِـــبٔغی فـــٛاهٚٚ: )ٍـــۆهأی، ِٛوویـــبٔی، ئـــٗ
 وەٌٙٛڕی، گۆهأی(.

 

                                                 
(، ڕێًٕٛٚٚ ـ چۆٔیەری ٍٔٛٚـیٕی وـٛهكی، چـبپی یەوەَ، 2969ب٘و ٕبكق )ط -2

 .91چبپقبٔەی ّیّبي، وەهوٛٚن، ي 
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ـ وەِبي فٛئبك ٌە ٚربهی )ىاهاٚەوبٔی ىِبٔی وـٛهكی ٚ ىِـبٔی 22  
كا، كیبٌێىزەوـــــــبٔی ىِـــــــبٔی وـــــــٛهكی (2)ی ٚ ٍٔٛٚـــــــیٕیبْ(ئەكەثـــــــ

كەٍزٕیْـــبٔىوكٚٚە، ثەثـــ  ئەٚەی ئبِـــبژە ثە ّـــێٛەىاهی ثـــبعەاڵٔی 
 ثىبد، ئەگەهچی كیبٌێىزی گۆهأی ٚەن كیبٌێىزێه فَزۆرەڕٚٚ :

 ـ ووِبٔغی ٍەه2ٚٚ
 ـ ووِبٔغی فٛاهٚٚ  1
 ـ وٛهكی ثبّٛٚه  1
 ـ گۆهاْ ٚ ىاىا1

 

ی ٌە وزێجـی )ىاهی ىِـبٔی وـٛهكی ٌە ـ ِؾەِەك ئەِیٓ ٘ەٚهاِب21ٔ 
ــــــــــــــٛهكی (1)رەهاىٚٚی ثەهاٚهكا( ــــــــــــــبٔی و ــــــــــــــبٔی ىِ ، كیبٌێىزەو

ــبعەاڵٔی  ــبژەی ثە ّــێٛەىاهی ث كەٍزٕیْــبٔىوكٚٚە، ثە ّــێٛەیەن ئبِ
ــــبٔغی فــــٛاهٚٚكا فَــــزۆرەڕٚٚ، ٌەگەڵ  ــــٛ ّــــێٛەىاهێه ٌە ووِ ٚەو
ئەٚەّــــلا گۆهأیْــــی ٚەن ّــــێٛەىاهێه ٔەن ىاهێــــه ٌە ووِــــبٔغی 

 ڕٚٚ:فٛاهٚٚكا فَزۆرە
ــبٔی، ٘ەوــبهی، 2  ــب ژٚٚهٚٚ )ثۆر ــبٔغی ٍــەهٚٚ ی ــ ّــێٛەی ووِ ـ

 كیبهثەووی، ثبكیٕبٔی، ِبهكیٓ،.. ٘زل(.
ــ ّــێٛەی ووِــبٔغی ٔبٚەڕاٍذ:)ٍـۆهأی، ِٛوویــبٔی، ٍــٍێّبٔی، 1

 وەهوٛٚوی(.

                                                 
(، ىاهاٚەوـــبٔی ىِـــبٔی وـــٛهكی ٚ ىِـــبٔی ئەكەثـــی ٚ 2972وەِـــبي فٛئـــبك)ك() -2

 .11 – 11(، ثە لا، ي 1ٍٔٛٚیٕیبْ، گ. ىأیبهی، ژ )
(، ىاهی ىِــــبٔی وــــٛهكی ٌە رــــواىٚٚی 2982ِــــؾەِەك ئەِــــیٓ ٘ەٚهاِــــبٔی ) -1

 .73 - 68ثەهاٚهكا، چبپی یەوەَ، ثە لا، ي 
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ـــبعەاڵٔی، 1 ـــٛڕی، ث ـــبْ، ٌ ـــ ّـــێٛەی ووِـــبٔغی فٛاهٚٚ:)٘ەٚهاِ ـ
 ىاىای(.

 

يِبٔب وـٛهكی ووِبٔغیـب ێـ ٍبكق ثە٘بئەكیٓ ئبِێلی ٌە وزێجی ) ه21
ـــوی(كا ـــب ٘ەڤجەهو ـــوی ی ـــٛهكی (2)ژۆهی ٚ ژێ ـــبٔی و ـــبٔی ىِ ،كیبٌێىزەو

ــبعەاڵٔی  ــبژەی ثە ّــێٛەىاهی ث كەٍزٕیْــبٔىوكٚٚە، ثە ّــێٛەیەن ئبِ
ٚەوٛ كیبٌێىزێه ٚ كیـبٌێىزی گۆهأیْـی ٚەن كیبٌێىزێـه وـوكٚٚە، ثەٚ 
ٚارـــــبیەی ىاىا ٚ ثـــــبعەاڵٔی ٚ گـــــۆهاْ ٚەن ٔبٚٔیْـــــبٔی كیبٌێىزێـــــه 

 رەڕٚٚ:فَزۆ
 ـ ىاهی ووِبٔغی )ووِبٔغی ژٚهٚٚ، ٔبٚەڕاٍذ ٚ ڕۆژئبٚا( 2
 ـ ىاهی ٍۆهأی )ووِبٔغی فٛاهٚٚ ٚ ڕۆژ٘ەاڵد(1
 ـ ىاهی ٌٛٚڕی ٚ وەڵٙٛڕی 1
 ـ ىاهی ىاىا، ّەثەن ٚ ٘ەٚهاِی 1
 

ـــــ وبِیـــــً ؽەٍــــەْ ثەٍـــــیو ٌە وزێجــــی )ىِـــــبٔی ٔەرەٚایەرـــــی 21
وكٚٚە، ثەثــ  ،كیبٌێىزەوــبٔی ىِــبٔی وــٛهكی كەٍزٕیْــبٔى(1)وــٛهكی(كا

 ئەٚەی ئبِبژە ثە ّێٛەىاهی ثبعەاڵٔی ٚ كیبٌێىزی گۆهاْ ثىبد:
ـــلی، 2 ـــی، ّـــىبوی، ثبیەىی ـــٛهكی ژٚٚهٚٚ )٘ەهو ـــبٔی و ـــ ىاهەو ـ

 ٘ەوبهی، عيیوی، ػەفویٕی، كِٚجٍی، ثبكیٕی(

                                                 
هیيِبٔب وٛهكی ووِبٔغیب ژۆهی ٚ ژێوی یب ـ ٕبكق ثٙبء اٌلیٓ ئبِێلی،  2

 .13، ي 2993(، ثە لا، خمبفیضْ اٌؤٚكاه اٌْچبپقبٔەی ) ، چبپب یەو ،٘ەڤجەهووی
ٓ ثٖیو)ك(، ىِبٔی ٔەرەٚایەری ی وٛهكی، چبپقبٔەی وۆڕی ـ وبًِ ؽَ 1

 .28، ي 2981ىأیبهی ػێواق، ثە لا، 
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ــــ ىاهەوـــبٔی وـــٛهكی ٔبٚۀـــل )ِٛوویـــبٔی، ٍـــۆهأی، ٍـــٍێّبٔی، 1
 ّٛأی، عبفی، ٍٕەیی، گەڕٍٚٚی(

ــ ىاهەوــبٔی وــٛه1 ــبیی ـ كی فــٛاهٚٚ )ووِبّــبٔی، وەڵٙــٛڕی، وٌٛی
 پیوەٚۀلی، ٌەوی، ٌٛٚڕی(

 

ٚەن كەهكەوەٚێـــــذ ئەَ كاثەّـــــىوكٔبٔە ىۆهثەیـــــبْ ٌەٍـــــەه     
ثٕەِبیەوی ىأَزیی كأۀواْٚ، ٘ەهٚە٘ب ٌێىۆڵەهاْ ىیـبرو ٌە ٔبٚێىیـبْ 
ـــبٚە ٚ ثە رەٚاٚەرـــی ٍـــٕٛٚهی عـــٛگوافیی  ثـــۆ كیبٌێىزەوـــبْ ثەوبه٘ێٕ

ٔەوـــــــــوكٚٚە، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەّـــــــــلا  كیبٌێىزەوبٔیـــــــــبْ كیـــــــــبهی
كاثەّـــىؤەوبٔی رۆفیـــك ٚە٘جـــی ٚ فٛئـــبك ؽەِە فٛهّـــیل ٌە ڕٚٚی 
ىأَـــزییەٚە ٔـــيیىٓ ٚ كەووێـــذ پْـــزییبْ پێججەٍـــزوێذ، ئەِە ٌەالیەن 

ی ثــبعەاڵٔی، ٌەالیەوــی رویْــەٚە ئەٚەی پەیٛەٍــذ ثێــذ ثە ّــێٛەىاه
 ٔەكا ڕٚٚٔیبْ ثىەیٕەٚە:ئەٚە كەووێ ٌەَ فباڵ

ێىــۆڵەهاْ ثە ٘ــیچ عۆهێــه ئبِبژەیــبْ ثە ّــێٛەىاهی ـــ ٘ۀــلێ ٌە 2ٌ
 ثبعەاڵٔی ٔەووكٚٚە .

ـــ ٘ۀــلێ ٌە ٌێىــۆڵەهاْ ّــێٛەىاهی ثبعەاڵٔییــبْ ٚەوــٛ كیــبٌێىزێىی 1
 ٍەهثەفۆ ٌەپبڵ كیبٌێىزەوبٔی روی ىِبٔی وٛهكی فَزۆرەڕٚٚ . 

ـ ٘ۀلێىی رـو ٌە ٌێىـۆڵەهاْ ثبعەاڵٔییـبْ ٚەوـٛ ّـێٛەىاهێه ٌۀێـٛ 1
 ێىزی گۆهاْ فَزۆرەڕٚٚ .ّێٛەىاهەوبٔی كیبٌ

 

:ّەخشەیجوگرافیبیدیبىێنتیگۆراُوشێوەزاریثبجەاڵّی1ـ2
ــــــبٌێىزە     ــــــٗ ئەَ كی گەه ٌە ثبّــــــٛٚهییەٚە ٚەهگــــــویٓ، ئەٚە ٌە  ئ

ـ ووِبْٔبٚە كەٍذ پێلەوبد،  ثبوٛٚهی ڕێگەی ٔێٛاْ لەٍوی ّیویٓ
ثەهەٚ ّبفەوبٔی ٘ەٚهاِبْ، ٌە ڕۆژئبٚاّـەٚە ٘ەه ٌە ٍـەهچبٚەوبٔی 



 

 038 

یواٚۀەٚە ثەهەٚ فۆه٘ەاڵد كای ۆّـیٛە رـب ووِبّـبْ. ئەَ كیـبٌێىزە ٍ
 (2)پێىلێذ ٌە:

وە كأیْزٛأی ٔبٚچەوبٔی )وؤل، ىە٘بٚ، عـٛأڕۆ( گۆراّیڕەسەُ:-2
ٌە وٛهكٍـــزبٔی ئێـــواْ لَـــەی پـــ  كەوەْ، ٘ەهٚە٘ـــب ٌە وٛهكٍـــزبٔی 
ــوی ٚ  ــگۀەی ٔيیــه وف ــوەی ىۀ ــٛق ٚ ری ــلێ وــبوەیی كال ــواق، ٘ۀ ػێ

ٚ ٍیبِۀَـــٛهی ٍـــەه ثە ٔـــبٚچەی ٌەیـــالْ لَـــەی پـــ   لـــبكهوەهەَ
 كەوەْ.

كأیْزٛأەوبٔی ّبفەوبٔی ٘ەٚهاِبْ ٚ پبٚە ٚ پ ٕگبْ  ـٕەوراٍبّی:1
كەگوێزەٚە، ٘ەٚهاِیِ كٚٚ ثەّٓ، ثەّی ٌٙۆٔیبْ ٌە فۆهئبٚای ڕیيە 
ّـــبفەوبٔی ٘ەٚهاِـــبْ، ٚارە كەوەٚێـــزە وٛهكٍـــزبٔی ػێـــواق، ثەّـــی 

ە كەوەٚێـزە فـۆه٘ەاڵری ّـبفەوبٔی كٚٚەِیبْ، ٘ەٚهاِـبٔی )رەفـذ( و
 ٘ەٚهاِبْ، ٚارە كەوەٚێزە وٛهكٍزبٔی ئێواْ.

ئەَ ّـێٛەىاهە پەهّــٛثاڵْٚ، ٘ۀــلێىیبْ ٌە ثــبوٛٚهی  ــثــبجەاڵّی:3
ٔیْــزەعێٓ، وە ٔــبٚچە وٛهكٍــزبٔییەوبٔی  ڵفــۆه٘ەاڵری ّــبهی ٍِٛٚــ

ـــــوێ  ـــــبْ كەٚر كەهەٚەی ٘ەهێّـــــی وٛهكٍـــــزبْ كەگـــــوێزەٚە، وە پێی
ٌە ىە٘ــبٚ ٚ ٌە ثــبوٛٚهی ٌٛڕٍــزبْ ٚ ٔيیــه  )ّــەثەن(، ثەّێىیْــیبْ

 فبٔەلیٓ ٚ لۆڕەرٛٚ ٚ ٘ۆهیٓ ٚ ِەیلاْ .

                                                 
(، ىِــبٔی وــٛهكی ـ كاثەّــجٛٚٔی 2983فٛئــبك ؽەِە فٛهّــیل)ـــ 2ـــ ثــڕٚأە :  2

(، خعٛگوافیبیی كیبٌێىزەوبٔی، ٚ: ؽەِە وەهیُ ٘ەٚهاِی، چبپقـبٔەی )افـبق اٌؼوثیـ
ــبك ؽەِە1.  71ـ  73ثە ــلا، ي  ــ فٛئ (، ىِــبٔی وــٛهكی ٚ 1338فٛهّــیل )ك()  ـ

ـ ّیىوكٔەٚەیەوی عٛگوافیبیی، كەىگبی چبپ ٚ پەفْـی ٍـەهكەَ،  كیبٌێىزەوبٔی
 . 73ـ  63ٍٍێّبٔی، ي 
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ئەَ ٌمە كیبٌێىزە ٔبٚچەوەی كەوەٚێـزە وٛهكٍـزبٔی ثـبوٛٚه،  ـزازا:4
ـــٛٚد ٚ  ـــٛاْ ئەهىەڕۆَ ـ ِـــُٛ ـ فەهپ ـــبٚچەی ٔێ ـــۆرە ٔ وە وەٚر

 ئەهىٔغبْ كەگوێزەٚە .
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ثەشیدووەً:شەثەك


:زاراوەیشەثەك2ـ1
 هثبهەی ٔبٚی )ّەثەن(، چۀل ثۆچٛٚٔێىی عیبٚاى ٘ەیە، ٌەٚأە:كە
ٚ  ٌە )ّب( ،ـ گویّبٔەی یەوەَ، ٔبٚی ّەثەن ٔبٚێىی ٌێىلهاٚە2

)ثەگ(ەٚە ٘برٛٚٚە، ثەپێی ئەٚ ثۆچٛٚٔە، گٛایە ٌە ٍەهكەِی 
ٔبكه ّبكا ٌە ڕۆژ٘ەاڵری  ڵػٍّٛبٔییەوبٔلا، ئەٚ ّەثەوبٔە ٌەگە

ٔىوكٚٚە. ٌەٚ گٛٔلأەكا وٛهكٍزبٔەٚە ثەهەٚ ثبّٛٚه وۆچیب
ٔیْزەع  ثْٛٚ، كٚارو كٚٚ وەً كەوەْ ثە ڕكێَٕ ی فۆیبْ، 

كەكۀ ،  ٜیەوێىیبْ ٔبىٔبٚی )ّب(، ئەٚی رویْیبْ ٔبىٔبٚی)ثەگ(
ئیٕغب ثەهە ثەهە ىاهاٚەی ّەثەن ثە٘ۆی گۆڕأی ىِبْ ٌە ّبثەگەٚە 

 ثۆرە ّەثەن.
ەثەن ـ گویّبٔی كٚٚەَ، عەفذ ٌە ٍەه ئەٚە كەوبد، وە ٔبٚی 1ّ

ٌە ٔبٚ ٚ ٔبىٔبٚی یەن وەٍەٚە ٍەهچبٚەی گورٛٚە، ئەٚ وەٍە 
)ّبٚێوكی ثەگ(ثٛٚە، وە ِیوێىی ٌٛٚڕی ثٛٚە. وبوەیی ٚ ّەثەن 
٘بٚرقٛٚة ثْٛٚ، ثەٚ ٚاربیەی ئبلبهیبْ ٌە ٍەه یەن ثٛٚە. ئەٚ 
ّەثەن ٚ ٍبهٌییبٔە، ٌە كەٚهی ئەٚ ِیوە وٛهكە وۆثٛٚٔەرەٚە، 

 ڵى(كا ثٛٚە . ٌەٚ ّەڕەكا ٌەگە 2633ئەِەُ ٌە كەٚهٚثەهی ٍبڵی )
ٍەفەٚییەوبٔلا ڕٚٚثەڕٚٚی كەثٕەٚە ٚ ٌە ئۀغبِلا ٍەفەٚییەوبْ 
ّبهی ٘ەِەكاْ كاگیو كەوەْ، ٌەٚأەیە ئەٚ ٘ەڵّەد ٚ ٍزەِەی 
ٍەفەٚییەوبْ، ّەثەوەوبٔیبْ ٔبچبه ووكث  ثەهەٚ ثبّٛٚهی 
وٛهكٍزبْ ڕەٚ ثىەْ ! ٌە الیەوی كی، ٘ەهكەٚێً وبوەیی ثبٚەڕی 



 

 040 

ە، وە ٔبٚی ّەثەن گٛایە ٌەكٚای ئەٚ ڕٚٚكاٚە، ٍەهیٙەڵلاٚە ٚ ٚای
 (2)ٔبٚیبْ ٔواٚە ّەثەن.

 

:زێذیشەثەك1ـ1
ّەثەوییەوبْ ٌە ٘ۀلێ ئبٚایی ثە رۀیب ٚ ٌە ٘ۀلێىی رو ٌەگەڵ  

 (1)ٔیْزەعێٓ، ٌەٚأە: كی ٚەن ػەهەة ٚ رٛهوّبْ كەژیٓ ٚ ٔەرەٚەی
هە )رٍیبهە ـ كٌیبهە( ـ ئەٚأەی ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثەػْیمەْ: رال2

كهاّٚه، ثبژێڕثٛٚن، ئۆهرە فواپ، ثبىیٛە، وبٔیىەهٚاْ، وۆوغەٌیً، 
گۆڕە ەهیجبْ، لٛالٔزەپە، ئۆِەه لبپیچی )ئۆِەه كەهگەٚاْ(، 
ٚەهٍیّبلی ٍەهٚٚ، ٚەهٍیّبلی فٛاهٚٚ، فۆهٍبثبد، ٍێىۀل، 
وبٔیٕۆ، رێي فەهاپی ثچٛٚن، رێي فەهاپی گەٚهە، ّێـ ّەیٍە، 

پياٚە، لەهەرەپە، یۀگیغب، فەكیٍە، چۀچی )كێووە(، ثبیجٛؿ، رۆ
 ػەثبٍی، ٔەٚهاْ، فەهاة كەٌیً .

 ـ ئەٚأەی ٍەه ثە ّبهۆچىەی رٍىێفٓ: ٍەییلگەي، ثەػٛێيە.1
ـ ئەٚأەی ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثەهر ەْ: ثبٍقوە، ثبىگوربْ، 1

یبهِغە، ثبّجیزە، عٍیٛفبْ، فەىٔەرەپە، ئبٌی ڕەُ، ئٛچ لەاڵ گەٚهە، 
اڵ ثچٛٚن، ِٛەفەلییە، ّێـ ئەِیو، ّبلٌٛی، رەهعٍە، ٔبىِیە، ئٛچ لە

                                                 
(، پۀــلی پێْــیٕبْ ٚ لَــەی ٔەٍــزەلی ّــەثەن، 1338ـــ ٘ەهكەٚێــً وــبوەیی)  2

 .22ـ 23ئیَٕزیزۆری وەٌەپٛٚهی وٛهك، چبپقبٔەی ئبهاً، ٘ەٌٚێو، ي
(، پۀـلی پێْـیٕبْ ٚ لَـەی ٔەٍـزەلی 1338ە : أ ـ ٘ەهكەٚێـً وـبوەیی) ـ ثڕٚأ 1

. ة 21ـ 22ّەثەن، ئیَٕزیزۆری وەٌەپٛٚهی وٛهك، چبپقبٔەی ئبهاً، ٘ەٌٚێو، ي
، ٓ خ، اٌَـٍیّبٔیخمبفـضاٌ ح(، اٌْـجه اٌىـٛهك إٌَّـیْٛ، ٚىاه1333ـ اؽّل ّٛوذ)

 . 211ـ  93
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ّە٘وەىاك، ّەَِیبد، رۆثوق ىیبهۀٛٚ، رۆثوق ىیبهە وۆْ، 
لەىەفەفوە، ٌەوی گەٚهە، ٌەوی ثچٛٚن، رەیواٚە، ِٕبهە ّەثەن، 
فٛێزٍە، ٘ەهٚە٘ب كأیْزٛأی گەڕەوی ٍەهثبىأی ثەهرەڵەیِ 

 ّەثەوٓ .
ىەی ٔەِوٚٚكْ: ئِٛەهەوبْ، ـ ئەٚ گٛٔلأەی ٍەه ثە ّبهۆچ1

لەهەّۆه، لەهلەّە، عٛكەیلە ؽەال، فواپە ٍٛڵزبْ، ّۀەف، 
ٍەالِیە، ؽبٚی ئەهٍەالْ، لەهە یەربؽ، رەٌیەػمٛة، ٘ەهٚە٘ب 

 ەوی فله ٚ ثَبرٍی ٌە ٔەِوٚٚك ّەثەوٓ .ڕكأیْزٛأی ٘ەهكٚٚ گە
ە، ١ـ ئەٚ گٛٔلأەی ٍەه ثە ّبهۆچىەی لەهەلۆّٓ: )ِفزی1

ثەكۀەی ٘ٛهكی، ىە٘وە فبرٛٚٔی گەٚهە، ىە٘وە  ثەكۀەی گەٚهە،
فبرٛٚٔی ثچٛٚن، چەِە وۆڕ، وبهێي، ثالٚاد، رٛاعٕە، یەه ۀزی، 
لەهەرەپەی ػەهەة، ّێووبْ، وەثەهٌٛٚی(، ٘ەهٚە٘ب ىۆهثەی 

 كأیْزٛٚأی گەڕەوی ٍەهثبىأی لەهەلۆُ ّەثەوٓ.
 

:گوٍەزوئبراٍگبپیرۆزەمبّیب3ُـ1
ٍەه ِەى٘ەثی ّیؼەْ، ڕۆژأی عەژٔی ّەثەوەوبْ ئەٚأەی ٌە   

ڕەِەىاْ ٚ لٛهثبْ ٚ ِبٔگی ِٛؽەڕەَ ثە ٘ەىاهاْ ٌە ژْ ٚ پیبٚ ٚ 
 (2)وٛڕ ٚ وچ، كەچٕە ىیبهەری ِەلبِی ئەٚ پیبٚچبوبٔە.

ٍە بٍیئیَبًزەیْەىعبثەدیِ:2  ئەَ پیبٚچبوە ٔبىٔبٚی ػەٌی وٛڕی  ـ
 (ی93(ی ِٛؽەڕڕەَ )13ـ  18ؽٍٛێٕی وٛڕی ؽەىهەری ػەٌییە )

وۆچی، ٌە ِەكیٕە ٍ بهكەی فبن وواٚە، ٌە ئبٚایی )ػەٌی ڕەُ(، وە 
                                                 

لَــەی ٔەٍــزەلی ّــەثەن، (، پۀــلی پێْــیٕبْ ٚ 1338ـــ ٘ەهكەٚێــً وــبوەیی)  2
 . 27ـ 21ئیَٕزیزۆری وەٌەپٛٚهی وٛهك، چبپقبٔەی ئبهاً، ٘ەٌٚێو، ي
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ٍەه ثە ّبهۆچىەی )ثەهرەڵەیە( گِٛەىێىی عٛأیبْ ثۆ 
كهٍٚزىوٚٚە، ئەٚەّّبْ ٌەثیو ٔەچ  ٌە لەىای )كالٛق(ی ٍەه ثە 
وەهوٛٚویِ گِٛەىێىی ٌەٚ عۆهە ٘ەه ٌەكێو ىەِبٔەٚە ثۀبٚی ئەَ 

ىاهاْ وەً ٌە٘ەِٛٚ ّبهەوبٔی ىارەٚە كهٍٚزىواٚە ٚ ٍباڵٔە ثە ٘ە
 ئێوالەٚە كێٕە ىیبهەری.

ٌە ك(:103ـ248ـٍە بٍیئیَبًعەىیڕەزایموڕیئیَبًٍووسبیمبزً)1
فبن ٍ ێوكهاٚە، ثە ئیّبَ ڕەىای فۆهاٍبٔی  فۆهاٍبٔی ئێواْ ثە

ٔبٍواٚە، ٌە ئبٚایی )رێي فەهاپی گەٚهە( وە ٍەه ثە ّبهۆچىەی 
 ێىیبْ ثۆ ئبِبكەووكٚٚە.)ثبّیه(ە، گِٛەىێىی ڕێىٛپ

ئیَبٍیعەىی:3 عەثبشموڕی ئیَبً ٍە بٍی (ی وۆچی 62ٌە ٍبڵی ) ـ
فبویبْ  ّە٘یل وواٚە ٚ ٌە ّبهی وەهثەال ٌە فٛاهٚٚی ئێواق ثە

ٍ بهكٚٚە، ٌە ئبٚایی )ػەثبٍییە(ی ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثبّیه 
 گِٛەىێىیبْ ثۆ كهٍٚزىوكٚٚە ٚ پێی كەڵێٓ ِەلبِی ئیّبَ ػەثبً.

ٍە4 عەىی:ـ ئیَبً موڕی حوسێِ ئیَبً (ی ىاییٕی 683ـ  613)  بٍی
ڵ یەىیلی وٛڕی ِؼبٚیە رێىچْٛٚ، ٌە ئۀغبِی  گٗ ٌەٍەه فیالفەد ٌٗ

عۀگێىی پڕ ٌە فٛێٕبٚی وە ٌە وەهثەال ڕٚٚیلا ؽٍٛێٓ ثە كەٍزی 
)ّّو( وٛژها ٚ )یەىیل( ثە فەٌیفە ِبیەٚە، ئبهاِگبوەی ٌە وەهثەالیە، 

ەپە(ی ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثەهرەڵەیە، گِٛەىێىی ٌە ئبٚایی )فەىٔە ر
 ثچىۆالٔەی ثۆ وواٚە .

ٍە بٍیوەىیثەمتبش:5 گِٛەىەوەی ثەٍەه گوكێىەٚەیە ٌە ٔيیه  ـ
گٛٔلی )رێي فەهاپی گەٚهە(، ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثبّیىە، ئەِیبْ 
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ٌەثەه ئەٚەی ِٛهیلیبْ ثە كەگّەْ ِبٚەرەٚە، ثۆیە ٌەَ ڕۆژگبهەكا 
 كەْ ٚ كەچٕە ىیبهەری.وەِزو ثبیەفی پ  كە

ئەىیبش:6 خذری ٍە بٍی و گوٍەز ٔبٚی یەوێىە ٌە پێغەِجەهاْ، ثە  ـ
فلهی ىیٕلە ثۀبٚثبٔگە، ٌەٍەهكەِی ٍِٛٚب پێغەِجەه )ك.ؿ( ژیبٚە، 
گِٛەىەوەی ٌە ٔبٚەڕاٍزی گٛٔلی )وەثەهٌٛٚی(كایە، ثە ىۆهی كیلە 

یغٍە ٍبڵەوبٔی گٛٔلەوە كەچٕە ىیبهەری ٌە ثە لایِ ٌەٍەه هۆفی ك
ٌە رۀیْذ پوكی )ّٛ٘ەكا( ٌە گەڕەوی وەهؿ گِٛەىێه ثە ٔبٚی ئەَ 

 ىارەٚە ٘ەیە.
فبزه7 ئیَبً  : گِٛەىەوەی ٌۀێٛ گٛٔلی )فەكیٍە(یە، ئەِیبْ ثەـ

ىۆهی ٍٕٛٔە ِەى٘ەثەوبْ كەچٕە ىیبهەری، گِٛەىەوەی ىۆه وۆٔە، 
 ٚا كەهكەوەٚێذ ٌەالیەْ ّەثەوییەوبٔەٚە ٘ێٕلە ثبیەفی پێٕەكهێ.

8ٍ عەىیـ گوٍەزی ەٍجەر و : گِٛەىەوەی ٌە گۆڕٍزبٔی ئبٚایی ە بً
)رەیواٚە(ی ٍەه ثە ّبهۆچىەی ثەهرەڵەیە، ثە ىۆهی ّیؼە 

 ِەى٘ەثەوبْ ٍەهكأی كەوەْ.
گِٛەىەوەی ٌۀێٛ گٛٔلی )ثبىگوربْ( كایە،  ـٍە بٍیسوڵتبُسب ی:9

 ثە چۀل ویٍۆِەروێه كەوەٚێزە ڕۆژ٘ەاڵری )ثەهرەڵە(ٚە.
ىەی ٍٛڵزبْ ٍبلییە ثە ىۆهی فەڵىی گٛٔل ٚ رێىڕای ئەَ گِٛە  

ّەثەوییەوبٔی كەٚهٚثەه ىیبهەری كەوەْ ٚ ٚەوٛ ثبٚەڕێه )ػمیلە( 
ثە ئیّبِی )ػەٌی(ّی كەىأٓ. ٘ەهٚە٘ب ىۆهثەی ٘ەهە ىۆهی ِەلبَ 
ٚ گِٛەىەوبٔی روی ّەثەوییەوبْ ٘ەه ثەَ عۆهە ئەفَبٔە ئبییٕیبٔە 

یبْ رێلا ٔییە، ثۆیە ثە ِەلبِیبْ ٘برٛٚٔەرە گۆڕێ، چٛٔىە رەهَ یب گۆڕ
 ٔبٚىەك كەوەْ.
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ٍبٍەجبُ(ـ 23 گەٌییەن ٘ەیە ثە ٔبٚی )گەٌی ِبِەعبْ( ٌە  :)گەىی
ٔيیه گٛٔلی )وبٔیٕۆی(ی ٍەه ثە ّبهۆچىەی )ثبّیه(ە، 

ٔبٚی )ٍێلٚوبٔە(، ثەلەك ربّە  ّٛێٕەٚاهێىی كێوىەِبٔی رێلایە ثە
زییە ٌە ژٚٚهێىی ىۆه ثەهكێىی ىٌەٚەیە ثە ثەهىی ثباڵی ىەالِێه، ثوی

 عٛاْ ٚ ڕێىٛپێه.
گەڕاو:22 وبٔییەوە ٌۀێٛ گٛٔلی )رەهعٍە( كایە ٚ ٍەه ثە  ـ

ّبهۆچىەی ثەهرٍەیە، ئبٚەوەی ثۆٔێىی ٔبفۆّی ٘ەیە، فەڵىی ئەٚ 
كەڤەهە ثۆ چبهەٍەهووكٔی ٔەفۆّییەوبٔی پێَذ وەڵىی ٌ  
ٚەهكەگوْ ثەربیجەری ثۆ )گەڕی( رّٛٚجٛٚەوە ئبٚی ٌ  كەثب ٚ ٌە 

 ِبڵەٚە فۆی پێلەّٛاد.
ئەَ وبٔییە ٌە )چیبی ىەهكن( كایە، ثە  ـمبّیزەرك)مبّیزەردك(:21

كٚٚهی چبهەوە ڕێیەن كەوەٚێزە ڕۆژئبٚای )ثبٍقوە(ٚە، ٍەه ثە 
ّبهۆچىەی )ثەهرەڵە(یە، ڕۀگی ئبٚەوە ىەهكە، ثۆیە ئەَ ٔبٚەیبْ 
وە ٌێٕبٚە، ثۆ ٔەفۆّی ىەهكٚٚیی ٍٛٚكیبْ ٌێٛەهگورٛٚە، رّٛٚجٛٚە

ٌەٚێ ثەٚ ئبٚە فۆی كەّٛا، ثڕٚایبْ ٚایە ثەِە چبن كەثٕەٚە، عب 
ٔەن رۀیب ّەثەوییەوبْ ثەڵىٛ ٘ەِٛٚ فەڵىی كەڤەهەوە ثۆ ٘ەِبْ 

ٚ ك٘ۆن ٚ ٘ەٌٚێو ٚ  ڵِەثەٍذ ثەوبهی كە٘ێٕٓ، ٘ەهٚە٘ب ٌە ٍِٛٚ
 ٍٍێّبٔی ٚ ثە لاك ٚ ّبهەوبٔی روی ػێوالیْەٚە، ثۆی كێٓ.
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پێشْیبز
ە ثەّـــە وٛهكییەوـــبٔی ىأىۆوـــبٔی وٛهكٍـــزبْ ٚ ــــ ٘ەٚڵجـــلهێذ 2ٌ

ثە ـــلا ٌە ثـــبثەری ىاهٔبٍـــی ثبٍـــی ّـــێٛەىاهی ثـــبعەاڵٔی ثىوێـــذ ٚ 
 ّٔٛٚٔە ٌە ثبهەی ّێٛەىاهەوەٚە ثٙێٕوێزەٚە .

كوزـــــۆها ٚ ٔــــبِەی ِبٍــــزەه ٌەٍـــــەه ئەٚ رێــــيی ـــــ ٍٔٛٚــــیٕی 1
ّێٛەىاهأەی وە وەِزـو ئبٚڕیـبْ ٌێـلهاٚەرەٚە، ثەرـبیجەری ّـێٛەىاهی 

 ثبعەاڵٔی .
ــۆ ؽىــِٛٚەری 1 ــلاْ ٚ گەڕأەٚە ث ــ  گٛێ ــُ ثە ث ــ ؽىــِٛٚەری ٘ەهێ ـ

ٔبٚۀل، گؤگی ثە ّٛێٓ ٚ ىێلی وـٛهك ّـەثەوەوبْ ثـلاد، ثەرـبیجەری 
 ثە ووكٔەٚەی لٛربثقبٔەی وٛهكی ٌە ّٛێٕی ّەثەوْٕیٕەوبْ.

ـ ؽىـِٛٚەری ٘ەهێـُ ٘ەٚڵجـلاد ٌە ثەّـە ثـٛكعەی ٘ەهێـُ ٍـباڵٔە 1
 .ی ّەثەوْٕیٕەوبْ رەهفبٔجىبدّٛێٕ ثڕێه پبهە ثۆ ئبٚەكأىوكٔەٚەی

ــــ ٘ەٚڵجـــلهێذ ثبثەرێـــه ٚەن ٔبٍـــبٔلٔی ّـــێٛەىاهی ثـــبعەاڵٔی ٚ 3
وٛهكی ّەثەن ٌۀێٛ پەهرٛٚوی ىِبْ ٚ ئەكەثی وٛهكی لۆٔب ەوـبٔی 

 فٛێٕلٔی ٍەه ثە ٚەىاهەری پەهٚەهكە رەهفبٔجىوێذ .
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ئەّجبً
ٌەَ وٛهرە رٛێژیٕەٚەكا ثە چۀل ئۀغبِێه گەیْزٛٚیٓ، وە 

 یزییٓ ٌە: ثو
ـ ٘ۀلێ ٌە ٌێىۆڵەهاْ ثە ٘یچ عۆهێه ئبِبژەیبْ ثە ّێٛەىاهی 2

 ثبعەاڵٔی ٔەووكٚٚە .
ـــ ٘ۀــلێ ٌە ٌێىــۆڵەهاْ ّــێٛەىاهی ثبعەاڵٔییــبْ ٚەوــٛ كیــبٌێىزێىی 1

 ٍەهثەفۆ ٌەپبڵ كیبٌێىزەوبٔی روی ىِبٔی وٛهكی فَزۆرەڕٚٚ . 
ٌۀێـٛ  ـ ٘ۀلێىی رـو ٌە ٌێىـۆڵەهاْ ثبعەاڵٔییـبْ ٚەوـٛ ّـێٛەىاهێه1

 ّێٛەىاهەوبٔی كیبٌێىزی گۆهاْ فَزۆرەڕٚٚ .
ــــــبییٕەٚە 1 ــــــ ّــــــەثەن ٌە ڕٚٚی ٔەرەٚەٚە وــــــٛهكْ، ٌە ڕٚٚی ئ ـ

 ئیَالِٓ، ٌە ڕٚٚی ِەى٘ەثەٚە ىۆهیٕەی ّیؼەْ .
ـ ىێلی ّەثەن ٔـبٚچەی وٛهكٍـزبٔیٓ، ٚارە ئبٚاییەوـبٔی ّـەثەن 3

 كەوەٚٔە ٔبٚ عٛگوافیبی وٛهكٍزبٔەٚە .
ـــ6ٍ ـــی ثە پ ـــِٛٚەری ػێوال ـــ ؽى ـــی ـ ـــِٛٚەری ٘ەهێّ ەی یەوەَ ٚ ؽى

وٛهكٍـــــزبْ ثە پـــــٍەی كٚٚەَ ٔبٚچەوـــــبٔی عٛگوافیـــــبی ّـــــەثەویبْ 
ــــ ، وە  ــــبهە ئەِەُ ٌەٚأەیە ثە٘ــــۆی ئەٚەٚە ث فەهاِۆّــــىوكٚٚە، كی

 ئەٚاْ ٌە كەهەٚەی ئیلاهەی ؽىِٛەری وٛهكیٓ.
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سەرچبوەمبُ
 

:سەرچبوەموردییەمبُیەمەً
ـــی (، ىِـــبٔی یەوگورـــ2976ٚٛعەِـــبي ٔەثەى ) -2 ی وـــٛهكی، یەوێز

ٔەرەٚەیی فٛێٕلوبهأی وٛهك ٌە ئەٚهٚپب ثاڵٚی ووكۆرەٚە، ثـبِجێوگ ـ 
 ئەڵّبٔیبی ڕۆژئبٚا .

(، ِێژٚٚی ىِبٔی وٛهكی، ٚ: یٍٛـف 2981ـ ىثیو ثالي اٍّبػیً)1
 (، ثە لا .خجبػطٌٍ خڕەئٛف ػەٌی، چبپقبٔەی )كاه اٌؾوی

ژۆهی ٚ هیيِبٔــب وــٛهكی ووِبٔغیــب ـــ ٕــبكق ثٙــبء اٌــلیٓ ئبِێــلی، 1
(، خمبفیـضْ اٌؤٚ، چبپـب یەوـ ، چبپقـبٔەی )كاه اٌْـژێوی یب ٘ەڤجەهووی

 . 2993ثە لا، 
(، ڕێًٕٛٚٚ ـ چـۆٔیەری ٍٔٛٚـیٕی وـٛهكی، 2969ب٘و ٕبكق )ط -1

 چبپی یەوەَ، چبپقبٔەی ّیّبي، وەهوٛٚن .
ـــيەكیٓ َِـــزەفب ڕەٍـــ3ٚٛ ـــ ػی (، ٍـــەهٔغ  ٌە ىِـــبٔی 2972)ك()ڵـ

یەوەَ، چبپقـــبٔەی )ٍـــٍّبْ ئەكەثیـــی یەوگورـــٛٚی وـــٛهكی، چـــبپی 
 (، ثە لا .ّٟظاالػ
(، ثـۆ ىِـبْ، ثەڕێـٛەثەهێزی 1333)ك()ڵـ ػیيەكیٓ َِزەفب ڕە6ٍٚٛ

 گْزی چبپ ٚ ثاڵٚووكٔەٚە، چبپقبٔەی ّڤبْ، ٍٍێّبٔی .
ــ 7 (، ىِــبٔی وــٛهكی ـ كاثەّــجٛٚٔی 2983فٛئــبك ؽەِە فٛهّــیل)ـ

)افبق  عٛگوافیبیی كیبٌێىزەوبٔی، ٚ: ؽەِە وەهیُ ٘ەٚهاِی، چبپقبٔەی
 (، ثە لا.خاٌؼوثی
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ــــــبك ؽەِە فٛهّــــــیل )ك() 8 ــــــ فٛئ ــــــٛهكی ٚ 1338ـ ــــــبٔی و (، ىِ
كیبٌێىزەوبٔی ـ ّیىوكٔەٚەیەوی عٛگوافیبیی، كەىگبی چبپ ٚ پەفْـی 

 ٍەهكەَ، ٍٍێّبٔی .
ـ وبًِ ؽَٓ ثٖیو)ك(، ىِبٔی ٔەرەٚایەرـی ی وـٛهكی، چبپقـبٔەی 9

 . 2981وۆڕی ىأیبهی ػێواق، ثە لا، 
(، ىاهاٚەوـبٔی ىِـبٔی وـٛهكی ٚ ىِـبٔی 2972()وەِبي فٛئبك)ك -23

 (، ثە لا .1).ْ، گ. ىأیبهی، ژئەكەثی ٚ ٍٔٛٚیٕیب
(، ِێـــژٚٚی وـــٛهك ٚ وٛهكٍـــزبْ، 2992ِـــؾەِەك ِەهكۆفـــی) -22

ی یەوەَ، چبپقـــبٔەی )اٍـــؼل(، ػەثـــلٌٚىەهیُ ِـــؾەِەك ٍـــەػیل، چـــبپ
 .ثە لا
، عيِــی یەوەَ، ڵ(، فەه٘ۀگــی فــب2988()2167)ڵِؾّــلی فــب -21
 فوۆّی ِؾّلی ٍەليی، چبپ اٚي .وزبث

(، ىاهی ىِــبٔی وــٛهكی ٌە 2982ِــؾەِەك ئەِــیٓ ٘ەٚهاِــبٔی ) -21
 رواىٚٚی ثەهاٚهكا، چبپی یەوەَ، ثە لا.

(، ّـەهەفٕبِە ـ ِێـژٚٚی ِـبڵە 1336ِیو ّەهەفقبٔی ثلٌیَـی) -21
ِیوأی وٛهكٍزبْ، ٚ: ِبِۆٍزب ٘ەژاه، چبپی ٍێیەَ، كەىگبی چبپ ٚ 

 ٘ەٌٚێو . ثاڵٚووكٔەٚەی ئبهاً،
(، پۀلی پێْیٕبْ ٚ لَەی ٔەٍزەلی 1338ـ ٘ەهكەٚێً وبوەیی) 23

 ّەثەن، ئیَٕزیزۆری وەٌەپٛٚهی وٛهك، چبپقبٔەی ئبهاً، ٘ەٌٚێو .
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دووەً:سەرچبوەعەرەثییەمبُ
، خمبفـضاٌ ح(، اٌْجه اٌىـٛهك إٌَّـیْٛ، ٚىاه1333ـ اؽّل ّٛوذ)26

 . خاٌٍَیّبٔی
ربهیـ اٌىوك ٚ ووكٍزبْ ِٓ  خفالٕ(، 2962) ِٟؾّل اِیٓ ىو -27

ــ ــلَ اٌؼٖــٛه اٌزبهیقی ــ خال ــل ػٍ ــی االْ، ِؾّ ، اٌغــيء االٚي ٟػــٛٔ ٟؽز
 ، ثغلاك .خبٔیضاٌ خجؼطاٌ
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 (2)گۆڕاُىەزٍبّذا
 

 
 

                                                 
  ك ٍبڵؼ ٌٗ ِٗ ڵ ِبِۆٍزب ّٛوو ِؾٗ گٗ ّی ٌٗ ٘بٚثٗ  ثٗ  یٗ ٖٚ َ ٌێىۆڵیٕٗ ئٗـ 2

 . ٖٚ رٗ ثاڵٚوواٖٚ 29ـ 2، ي 1321(، 1) هِیبْ(، ژِبهٖ گۆڤبهی )ىأىۆی گٗ
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پێشەمی
ـّبوّیشبُوثواریىێنۆڵیْەوەمە:2
ثۆ  ٔبٚٔیْبٔی ٌێىۆڵیٕەٚەوە )گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا(یە، رەهفبٔىواٚە  

ثبٍىوكٔی چەِه ٚ الیۀە گؤگەوبٔی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا، ثەٚ ٚاربیەی 
 ئەَ ؽبڵەرەی ىِبْ ثەّێٛەیەوی گْزی ثبٍی ٌێٛەكەووێذ.

ـٕۆیٕەڵجژاردّیثبثەتەمە:1
٘ۆی ٘ەڵجژاهكٔی ٌێىۆڵیٕەٚەوە پەیٛەٍزە ثە وەِی ٍەهچبٚە ثە 
ىِبٔی وٛهكی ثۆ ئەَ ؽبڵەرەی ىِبْ، ثۆیە ئێّە ٔبچبهثٛٚیٓ 

ثەرێىی ٌەَ ّێٛەیە ٘ەڵجژێویٓ، ثۆ ئەٚەی ئەَ الیۀەی ىِبْ ثە ثب
ّێٛەیەوی ىأَزییبٔە ٚ ثە ىِبٔی وٛهكی ثقەیٕە ثەهكەَ فٛێٕەهاْ 

 ٚ وزێجقبٔەی وٛهكی. 
ـڕێجبزیىێنۆڵیْەوەمە:3
ڕێجبىی ٌێىۆڵیٕەٚەوە، ڕێجبىێىی ٚەٍفیی ّیىبهییە، ریبیلا ثبٍی   

ٚٚی پەیلاثٛٚٔی گۆڕأی ىِبْ چەِه ٚ ربهیفی گۆڕاْ ٌە ىِبْ ٚ ِێژ
كەوبد. ٘ەهٚە٘ب ئەٚ ٘ۆوبهە ِێژٚٚییبٔە كەٍزٕیْبْ كەوبد، وە 

 ثٛٚٔە ٘ۆی ڕٚٚكأی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا.
ـگیروگرفتیىێنۆڵیْەوەمە:4

گەٚهەرویٓ گیوٚگوفذ وە ٌەوبری ئۀغبِلأی ٌێىۆڵیٕەٚەوەكا 
 رّّٛٚبْ ٘برجێذ، ٚەهگێڕأی ئەٚ ٘ەِٛٚ كەلەی ئیٕگٍیيییە وە
پەیٛەٍذ ثْٛٚ ثە گۆڕاْ ثۆ ٍەه ىِبٔی وٛهكی، چٛٔىە ثەڕاٍزی 
وزێجقبٔەی وٛهكی ٌەَ ؽبڵەرەی ىِبٔلا ٘ەژاهە، وەچی ئیٕگٍیيی ثە 
كەیە٘ب وزێت ٚ ٌێىۆڵیٕەٚەیبْ ٌەثبهەی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ٘ەیە، ئێّەُ 
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ٔبچبهثٛٚیٓ ثۆ ئەٚەی ٌێىۆڵیٕەٚەوەِبْ پزو ىأَزی ثێذ، پۀب ثجەیٕە 
 ٔی ئەَ وزێجبٔە.ثەه ٚەهگێڕا

ـّبوەرۆمیىێنۆڵیْەوەمە:5
 ٌێىۆڵیٕەٚەوە ٌە پێْەوییەن ٚ ٍ  ثەُ پێىٙبرٛٚە:ـ

ثبٍی چەِه ٚ پێٕبٍەی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ٌە ثەّی یەوەِلا، 
وواٚە، ثە٘ۆیەٚە چۀلیٓ پێٕبٍەی پەیٛەٍذ ثەَ ؽبڵەرەی ىِبْ 

 ٘ێٕواٚەرەٚە ٚ ّڕۆڤەی ثۆ وواٚە. 
بٔی گۆڕاْ ٌە ىِبْ كەوبد، ثبً ٌە ٘ۆوبهەو ثەّی كٚٚەَ،

ثە٘ۆیەٚە ٘ۆوبهە ٔبٚەوی ٚ كەهەوییەوبٔی پەیٛەٍذ ثە پەیلاثٛٚٔی 
 گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا فواٚەرەڕٚٚ.

ثبٍی گۆڕاْ ٌە ئبٍزەوبٔی ىِبْ وواٚە،  ٌە ثەّی ٍێیەِلا، 
ثە٘ۆیەٚە ئبٍزی كۀگ ٚ ّٚە ٚ ڕٍزە ٚ ٚارب ثە ّێٛەیەوی فواٚاْ 

ەّەُ ثە پٍەی یەوەَ ىِبٔی ٌێی وۆڵواٚەرەٚە، وەهەٍەی ئەَ ث
ئیٕگٍیيییە ٚ ثە پٍەی كٚٚەَ ىِبٔی وٛهكییە، ثۆ ئەٚەی ڕاٍزی ٚ 

 الیۀی ىأَزیی ثبٍەوەِبْ پزو ثقەیٕەڕٚٚ.
كەث  ئبِبژە ثۆ ئەٚەُ ثىەیٓ وە ٌەَ ٌێىۆڵیٕەیەكا ثە گؤگّبْ 
ٔەىأی ثبٍی ریۆه ٚ ثیوكۆىەوبٔی پەیلاثٛٚٔی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا 

یٕەی ثیوٚڕای وەٍیی ٚ كەٍزە ٚ گوٚپٓ، ِەهط ثىەیٓ، چٛٔىە ىۆه
 ٔییە ڕاٍذ ٚ كهٍٚذ ثٓ، ثۆیە فۆیبْ ٌەَ الیۀە كٚٚهفَزەٚە.

ٌە وۆربییلا ئۀغبَ ٚ ٌیَزی ٍەهچبٚەوبْ ٚ پٛفزەی ٌێىۆڵیٕەٚەوە 
 ثە ٘ەهكٚٚ ىِبٔی ػەهەثی ٚ ئیٕگٍیيی فواٚٔەرەڕٚٚ.
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ثەشییەمەً/چەٍلوپێْبسەیگۆڕاُىەزٍبّذا
ثەّە ىِبٕٔبٍییەی، وە ِبِەڵە ٌەگەڵ چۆٔیەری گۆڕاْ ٚ ئەٚ     

عۆه ٚ ٘ۆیەوبٔی گۆڕأی ىِبْ كەوبد، پێی كەگٛروێ ىِبٔەٚأی 
ِێژٚٚیی ٚ ثەهٚاهوبهی. ىِبٔەٚأی ِێژٚٚییە، چٛٔىە ِبِەڵە ٌەگەڵ 
ِێژٚٚی ىِبٔێىی ربیجەد كەوبد، ىِبٔەٚأی ثەهاٚهكوبهیْە، چٛٔىە 

ْ كەوبد. گۆڕأەوبْ ٌە ىِبْ، گۆڕأە ِبِەڵە ٌەگەڵ پەیٛۀلی ىِبٔەوب
ٌە ڕێيِبْ ٚ ئەٚ ّٚبٔەی وە فەڵه ثەٚ ىِبٔە لَەی پێی كەوەْ ٚ 
ٚ ٌەالیەْ ٔەٚەی ٔٛێٛە ثەهكەٚاَ كەث  ٚ ئەٚ ىِبٔە گۆڕاٚە 

 (P.489) . Victoria Fromkin :2011  .ثەوبهكێٕٓ

ئەٚ گۆڕأبٔەی ٌە ىِبٔلا ڕٚٚكەكەْ، فەڵىی ؽەىی ٌ         
ڕٚٚثەڕٚٚی ڕەفٕە ٚ ٔبڕەىایی كەثێزەٚە ٌە الیەْ ئەٚ ٔبوەْ ٚ 

فەڵىبٔەی وە ڕا٘برْٛٚ ٌەٍەه ّێٛاىی وۆٔی لَەووكْ، ٘ەهٚە٘ب 
ؽەى ثە ثەوبه٘ێٕبٔە ٔٛێیەوە ٔبوەْ ٚ ٘ەٚڵیِ كەكەْ فەڵىی ثەوبهی 
ٔە٘ێٕٓ، چٛٔىە ٘ەه عبهێه وە گٛێیبْ ٌە ّێٛاىە ٔٛێیەوبْ كەثێذ ٌە 

ی ڕاگەیبٔلْ ٚ رۆڕەوبٔی ئیٕزەهٔێذ ٚ ڕێگەی ٔبِەوبٔیبْ ثۆ كەىگبوبٔ
 P.133 David:2003 ,)،ٖ ٚٔبڕەىایی ٚ ڕەفٕەوبٔیبْ ثاڵٚكەوۀە

Crystal)،  چٛٔىە ٘ۀلێه عبه ئەَ گۆڕأبٔەی ىِبْ ٚا ٌێىلەكهێزەٚە
وە ىِبْ ثەهەٚ رێىچْٛٚ ٚ ّێٛاْ كەثبد، ثەاڵَ ِەهط ٔییە ٘ەِٛٚ 

ٌۀبٚچْٛٚ ثجبد،  گۆڕأێه ىِبْ ثەهەٚ رێىلاْ ٚ ٘ەڵٛەّبٔلٔەٚە ٚ
ثەڵىٛ ڕۀگە ثجێزە ٘ۆی ئبٍبٔىوكٔی ثبهی ىِبْ، چٛٔىە گۆڕاْ ثە 
پێی یبٍب ٚ كەٍزٛٚه ڕٚٚكەكاد، ٘ەهٚە٘ب ئەَ كیبهكە ىِبٔییە 
ٚۀەثێذ پەیٛەٍذ ثێذ ثە ربوە ىِبٔێه یبْ چۀل ىِبٔێه، ثەڵىٛ 
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٘ەِٛٚ ىِبٔبٔی عیٙبْ كەگوێزەٚە، ثۆیە ٌە رٛأبی وەٍلا ٔییە ئەَ 
ە ڕاگوێ یبْ وەَ ثىبرەٚە یبْ ٔەیٙێٍێذ، چٛٔىە گۆڕاْ ٌەگەڵ گۆڕأ

فٛكی ٘ەڵىەٚرەی ىِبٔلایە ٚ پەیٛەٍذ ٔییە ثە ربوە وەٍێه، ٌە 
٘ەِبْ وبریْلا ٘ەِٛٚ ىِبٔێه ثە ثەهكەٚاِی كەگۆڕێذ، ئەَ 

 ,Jean Aitchesonگۆڕأەُ ٌە كۀگەوبْ ٚ ڕٍزەوبْ ٚ ٚاربوبٔلایە
1999: P.131).). 

ِێژٚٚییلا، گۆڕأی ىِبْ، ىاهاٚەیەوی گْزییە،  ٌە ىِبٔەٚأی   
ئبِبژە ثەٚ گۆڕأە كەوب وە ٌۀبٚ ىِبْ ثە كهێژایی ٍەهكەِێه 
كهٍٚذ كەثێذ. ئەِەُ پوۆٍەیەوی ٔەٚەٍزبٚ ٚ عیٙبٔییە. ئەَ 
كیبهكە ىِبٔییە ٌە ٍەهەربكا ٌە وۆربیی ٍەكەی ٘ەژكەَ ٌە الیەْ 

ەه ووا، ثەاڵَ كٚارو ىِبٔەٚأە ثەهاٚهكوبهییەوبْ ٌێىۆڵیٕەٚەی ٌەٍ
ٌەالیەْ ىِبٔەٚأە ِێژٚٚییەوبْ ٚ وۆىِبٔەٚأەوبْ وبهی ٌەٍەهووا. 
گۆڕأی ىِبْ ٘ەِٛٚ ٍیّبوبٔی ىِبْ كەگوێزەٚە، ثەاڵَ ىیبرو ثبیەؿ 
ثە گۆڕأی ٌێىَیىی ٚ فۆٔۆٌۆعی كهاٚە، وە ٌەَ الیۀە گۆڕأی ىِبْ 

 (P.257 David Crystal:2003 ,)ثەهچبٚرو ٚ ىیبروە.
كەث  ئەٚەُ ث ێیٓ رٛأَزی ىِبْ الی ٘ەه ربوێه گٛىاهّزە      

ِوۆۆ فۆی، ثۆیە گۆڕأی ىِبٔیِ ٌە الیۀەوبٔی عەٚ٘ەهی ػەلٍی 
. هٚثٕي، ـپێی پێٛیَزی گۆڕأی وۆِەڵگبوبٔی فۆیبْ كەث  )ه. ٘ثە

2997 :131 .) 
فەیٍەٍٛفی ىِبٔەٚأی ئەڵّبٔی ڤیٍٙێٍُ   ٖٚ َ ثبهٖ ه ٌٗ ٘ب ٘ٗ هٖٚٗ ٘

ٌەثبهەی  2816ٌە ٍبڵی   Wilhelm von Humboldtۆڵذ فۆْ ٘بِج
٘یچ چووەٍبرێه ٔییە وە ىِبْ ریبیلا گۆڕأی ىِبٔەٚە كەڵ  :))

ٚەٍزبٚ ثێذ، ىِبْ ٚەن ثیوی ِوۆۆ ٚایە، وە ثەهكەٚاَ ٌە عۆُ ٚ 
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فوۆّلایە، ىِبْ ثە ٍوّٚزی فۆی ٌە پوۆٍەیەوی ثەهكەٚاِی 
 (..Jean Aitcheson, 2013:P.4 پەهەٍۀلٔلایە(()

ئەَ كیبهكەیە ثە ّێٛەیەن ڕٚٚكەكاد، وە ىۆهثەی      
ئبگب ٔیٓ ٌەٚ گۆڕأبٔەی ڕٚٚكەكەْ، ٌەثەه  لَەپێىەهأی ىِبْ ثە

ئەٚەی پبُ رێ ەهثٛٚٔی ٍەهكەِبٔێه، ئەٚ گۆڕأىبهییبٔە ٘ەٍزییبْ 
ٚارە ئەَ  (.16: 1337پ  كەووێذ )ثێؤبهك وەِوێ ٚ ئەٚأی كیىە، 

ٌە ىۆهثەی  فۆ ٚ هٖ ٍٗ وی ٌٗ یٗ ّێٖٛٗ ث ٚگۆڕأە ٘ۀگبٚ ثە ٘ۀگبٚە 
ثبهەوبٔلا ٌەالیەْ لَەپێىەهأی ىِبٔەوەكا ٘ەٍزی پێٕبووێذ، 

ٚوبهیی ٔەگۆڕ ٌە ڕٌٚەثەهئەٚەی كۀگ ٚ ّٚە ٚ ڕٍزەوبْ كیلێىی 
ىِبٔلا پیْبٔلەكەْ، ثەاڵَ ٘ێْزبُ ئەگەه چبٚپێلافْبٔلٔەٚەیەن ثە 

ٔلەكەْ وە چۀلە وبهەوبٔی چۆٍەه یبْ ّىَ یو ثىەیٓ، ئەٚە پیْب
ن فۆی  ٚ ٖٚ ٖ ىِبٔی ئیٕگٍیيی ٌە ِبٚەیەوی ثەهچبٚی وەِلا گۆڕاٚ

 (.(Jean Aitcheson, 1999.P:131 . ٖٚ رٗ ِبٖٚ ٔٗ
وەٚارە ىِـــــــــــــبْ ٚەن ٘ەه ّـــــــــــــزێىی كی، ثە كهێژایـــــــــــــی     

ٍــــــــــەكەوبْ ثەهەثەهە گــــــــــۆڕأی ثەٍــــــــــەهكا كێــــــــــذ، ئەِەُ ثە 
ـــــــیچ ّـــــــێٛەیەن عـــــــێگەی ٍەهٍـــــــٛڕِبْ ٔیـــــــیە. ٌە عیٙـــــــبْ  ٘
ِوۆڤەوـــــــبْ گەٚهە كەثـــــــٓ ٚ پیـــــــو كەثـــــــٓ، ٍـــــــەهِێىٛرە كەثـــــــ  
ثە ثـــــــــــۆق، ّـــــــــــیو كەوـــــــــــوێ ثە پۀیـــــــــــو، ثـــــــــــۆیە عـــــــــــێگەی 
ٍەهٍــــــــــٛڕِبٔە ئەگەه ٌەَ پوۆٍــــــــــەی گــــــــــۆڕأە، ىِــــــــــبْ ٚەن 
فــــــــۆی ثّێٕێــــــــزەٚە ٚ ٔەگــــــــۆڕێ. ٚەن ىِــــــــبٔەٚأی ٍٛیَــــــــوی 
ـــــــــــ : )) ىەِەْ  ـــــــــــبهەیەٚە كەڵ ـــــــــــل كی ٍٍٛـــــــــــێو ٌەَ ث فوكٔیبٔ

ه ٔیــــــیە، وە ٘ەِــــــٛٚ ّــــــزێه كەگــــــۆڕێ، ثــــــۆیە ٘ــــــیچ ٘ۆوبهێــــــ
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ىِــــــــبْ ثقــــــــبرە كەهەٚەی ئەَ یبٍــــــــب گەهكٚٔیــــــــیەی گــــــــۆڕاْ((. 
( Jean Aitcheson, 2013.P.4.). 

))ڕٚٚكأی گۆڕاْ ٌە ىِبْ، ّزی پۆي پبً ٌەَ ثبهەٚە كەڵێذ:     
ٔٛێ ٌە ىِبْ كەكۆىێزەٚە ٚ ئەٚ كۀگبٔە الكەثبد، وە پێٛیَذ ٔیٓ ٚ 

ثە گۆڕأێىی كەثێزە ٘ۆی ٍٛٚوىوكٔی ثبهی ىِبْ ٚ ئەَ ڕێجبىأە 
ئبهەىِٚٚۀلأە ٔەثێذ ڕٚٚٔبكەْ، وە ڕاككەی ثیوی ئبكەِیياك ڕٚٚەٚ 

 (.191، 1337ٓ: ٟ)ك.ػجلاٌٛاؽل ٚافچبوە ٍەپەهّزی كەوبد((
ئۀغبِی پێْىەٚرٕی  ٘ێجوثەهك ٍ ێَٕەه، پێی ٚا ثٛٚە گۆڕاْ ٌە  

ىِبْ ثەپێی یبٍبی گەّەٍۀلٔی ٍوّٚزی ىِبْ ٌە لٛهٍییەٚە 
ڵێذ ٚ ّٚەی كهێژ وٛهد كەووێزەٚە ٚ ڕٍزەُ ثەهەٚ ئبٍبٔی كەعٛ

: 2971ڕا. ثٛكاگڤ، ٌە ىۆهی ثڕگەٚە وەِلەووێزەٚە ثۆ ربن ثڕگە)
 (.62ال

ىۆه ٌە ّبهەىایبٔی ىِبْ ٌە ٍەكەی ٔۆىكە٘ەَ ٌەٍەه ئەٚ     
لۀبػەرە ثْٛٚ، وە ىِبٔە ئەٚهٚپییەوبْ ثەهەٚ فەٚربْ كەڕۆْ، 

ْ. ثۆ ّٔٛٚٔە چٛٔىە ثەهە ثەهە ّٚە وۆٔەوبْ ٌە كەٍذ كەكە
رەئىیل   Max Mullerٍٔٛٚەهی ٔبٚكاهی ئەڵّبٔی ِبوٌ ٌِٛەه 

كەوبرەٚە وە ِێژٚٚی ىِبٔە ئبهیبییەوبْ ٌە گۆڕأێىی ثەهەثەهە ٚ 
 .(.Jean Aitcheson, 2013:P.7 )ٌەٍەهفۆیە ٚ ثەهەٚ ٌۀبٚچٛٚٔە. 

ثێگِٛبْ ٘ەِٛٚ ىِبٔێىی ىیٕلٚٚ ثە ثەهكەٚاِی كەگۆڕێذ،    
ٔیِ ثەىۆهی ثۆ ئەٚ كا٘ێٕبٔبٔەی ِوۆۆ، وە ٘ۆوبهەوبٔی گۆڕا

ثەهكەٚاَ ثەكەٍزییبْ كە٘ێٕێذ ٌە ِبٚەی ژیبٔیلا، كەگەڕێزەٚە. 
ثێگِٛبْ ئەَ ثەه٘ەَ ٚ كا٘ێٕبٔبٔەُ پێٛیَزییبْ ثە ٔبٚێه ٘ەیە ثۆ 
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ئەٚەی ثٕبٍوێٕەٚە، ثەِەُ ٌە ِبٚەی ٍبڵێىلا ڕۀگە ٘ۀلێه ّٚەی 
 (. David Crystal, 2003:131)ٔٛێ ٌەَ ڕێگەیەٚە ثێٕە ٔبٚ ىِبْ 

كەڵێذ: ))٘ەِٛٚ ئەٚ گۆڕأبٔەی وە ٌە (Whitiny curtiusٚرٕی)    
ىِبٔلا ڕٚٚكەكەْ، ّٔٛٚٔەْ ثۆ ئەٚ فٛاٍذ ٚ ٚیَزەی وە ٌە فٛكی 
ىِبٔلا ثۆ وەِىوكٔەٚەی ٚىە ٍەهفىوكْ ٘ەیە ٚ ٌە ئبفبٚرٕلا پەیڕەٚ 

 (.11: 2989ٓاثوا٘یُ اٌَیل،  ٞك.ٕجوكەووێذ(()
ێی ٚایە گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ئبهاٍزەوەی ثەهەٚ ِفیٍل پۆثٍ   

وٛهرىوكٔەٚەی ّٚە ٚ ئبٍبٔىوكٔی پێىٙبرەوبٔی ڕۆیْزٛٚە: گۆڕأی 
  (.63: ال2971ڕا. ثٛكاگڤ،) كۀگەوبْ ّٚە وٛهرزو كەوبرەٚە

ٍبپیو پێیٛایە ٘ەِٛٚ ىِبٔەوبٔی عیٙبْ ٌەٚ فبڵەكا ٘بٚثەّٓ،    
ىە كەڕٚاد ٌە وە ىِبٔەوەیبْ ثە ئبهاٍزەی وەِی فەهعىوكٔی ٚ

 ئبفبٚرٓ ٚ ثیوووكٔەٚەّلا ثەِەُ گەّەٚ گۆڕاْ ڕٚكەكاد.
 (.7-6: 1333ٓ)فٍٛهیبْ وٌّٛبً،

٘ەهٚەوٛ ثۆِبْ ڕْٚٚ ثۆٚە، وە گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا كیبهكەیەوی   
ىِبٕٔبٍییە ٚ ٘ەه كەث  ڕٚٚثلاد، ٘یچ ىِبٔێه ٔییە فۆی ٌەَ ؽبڵەرە 

ئەَ لۆٔب ە ثجڕێذ ثە كٚٚه ثگوێذ ٚ فۆی كەهثبى ثىبد، ثەڵىٛ كەث  
ٚ گۆڕأی ثەٍەهكا ثێذ، ئەِەُ ٌە ٘ەِٛٚ ئبٍزەوبٔی ىِبْ 
ڕٚٚكەكاد ٚ ئبِبٔغیْی فيِەرىوكٔی ىِبٔە ٔەٚەن رێىلاْ ٚ 

 ّێٛألٔی ىِبْ.
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ثەشیدووەً/ٕۆمبرەمبّیگۆڕاُىەزٍبّذا

ِەٍەٌەی گۆڕأی ىِبْ ٌەالیەْ ىِبٔەٚأەوبْ ِِْٛڕی ىۆهی     
رب ئێَزب ٔەگەیْزٛٚٔە ئۀغبِێىی ِبلٛٚڵ ٚ  ٌەٍەه وواٚە، ثەاڵَ

ی  ىۆهثٗالٜ ِۀزیمی، ثە ربیجەری گۆڕأی كۀگی رب ئێَزب ٘ۆیەوەی 
ثە رەٚاٚەری ڕْٚٚ ٔەثۆرەٚە، ٌەَ ڕٚٚەٚە ثٍۆِفیٍل ٌە ىِبٕٔبٍبْ 

گی ٌە ىِبْ رب ئێَزب ٘ۆی گۆڕأی كۀكەڵ :))2911ٍبڵی 
ثەی یە ىۆه، ثۆ(Jean Aitcheson, 2013:P.142)ٔەىأواٚە((

٘ۆیەوبٔی گۆڕأی ىِبْ ثيأٓ، ئِٛێلثْٛٚ ٌەٚەی وە ىِبٔەٚأەوبْ ثێ
كەگبرە ئەٚ  2969ٚەن ٌەَ ڕٚٚەٚە ڕۆثێود ویٕگ ٌە ٍبڵی ٘ەه

ثبٚەڕەی وە ٘یچ ریۆهێه رٛأبی ئەٚەی ٔییە گۆڕأی ىِبْ 
،   هٖ كٖ ٚ ثٗ رٛأبی ئٗ  ڵىٛ ٌٗ ، ثٖٗٚ ڕٚٚٔی ثىبرٗٚ  كەٍزٕیْبْ ثىبد

ڕٚٚٔىوكٔەٚەی ٘ۆیەوبٔی گۆڕأی ىِبْ ٌە )):كەڵێذ ٌەَ ثبهەٚە
رٛأبی ٘ەِٛٚ ریۆهێه ثەكەهە، ٘ەهچۀلە ئەٚ ریۆهە ىۆه 

 (.(Jean Aitcheson, 2013:P.142 پێْىەٚرٛٚثێذ((
ثە ّێٛەیەوی گْزی ٘ۆوبهەوبٔی گۆڕأی ىِبْ كەهەوی ٚ     

ەی ٔبٚەوییە، كەهەوییە، ٚارە فبوزەهی ىِبٔەٚأی ـ وۆِەاڵیەری كەهەٚ
ٍیَزەِی ىِبٔە. ٌە الیەوی رویْەٚە ٘ۆوبهی ٔبٚەٚەی ىِبْ ٘ەیە، 
وە ىِبٔەٚأی ـ كەهٚٚٔییە، وە پبثۀلە ثە پێىٙبرەی ٔبٚەٚەی ىِبْ ٚ 

 ِێْىی لَەوەه. 
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:ٕۆمبریّبوەمی2ـ1

٘ۀلێه ٘ێيی ّبهاٚە ٘ەیە وە وبهیگەهی ٌەٍەه گۆڕأی       
كا ٔبگیوێذ ٚ ىِبْ ٘ەیە، ئەَ ٘ێيە ٘ەهگیي كەٍزی ثەٍەه

ڕأبگیوێذ، پێٛۀلی ثە كیٕبِیىییەری ٔبٚەٚەی وڕۆوی وەهەٍە ٚ 
ٍوّٚزی ىِبْ فۆیەٚە ٘ەیە. ئەَ ٍوّٚزە ٘ەِٛٚی ٘ەهچییەوی 
رێلایە، ٌە عٛٚڵە ٚ گۆڕأێىی ثەهكەٚاِە، ٘یچ ٘ێيێ ٔییە ثزٛأ  

 ڕایجگوێ.
رب ئەَ كٚاییبٔە گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ٚەن ئبهەىٚٚ ٚ ڕاىێه ثٛٚ،       

وە ثە٘ۆیەٚە كیبهكەیەوی رێجیٕی ٔەوواٚثٛٚ ٚ ثەث  ٘ەٍز ێىوكٔی 
ٔغبَ ٗ ٚ ئ پوۆٍەوە ٚەن عٛٚڵەی ٘ەٍبهەوبْ ٚاثٛٚ ٚ رێلەپەڕی

، ثەاڵَ ٌەگەڵ ثەهەٚپێْچٛٚٔی وۆىِبٔەٚأی، رێگەیْزٕێىی كها كٖ
ىیبرو پەیلاثٛٚ ٌە ثاڵٚثٛٚٔەٚەی گۆڕاْ ٌە وەٍێىەٚە ثۆ وەٍێىی رو 

وەكا، ٚارە ثۆچْٛٚ ٌەثبهەی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا یبْ ٌۀبٚ فٛكی ىِبٔە
٘بد، ٌەَ ثبهەٚە ىِبٔەٚأی وۆِەاڵیەری ئەِویىی گۆڕأىبهی ثەٍەه
یەوێه ثٛٚ ٌەٚأەی وە ٌە ثٛاهی  (wiliam Labov)ٚیٍیەَ الثۆۆ 

ثبیەفلاْ ثە گۆڕأی ىِبْ پێْۀگ ثٛٚە، وە گؤگی ثەَ ثٛاهەكا ٚ ثە 
گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ٌۀبٚ  چۆْ ٗ و ،ٚهكی رێجیٕی ئەٚەی ووكٚٚە

ٚ ئەٚ ئەِەی كۆىییەٚە وە  ٔ  ٍٗ كٖ  هٖ پٗٚ  كأیْزٛاْ ثاڵٚكەثێزەٚە
كەهثڕیٕێىی كۀگی فۆی فيألۆرە ٔبٚ كأیْزٛأی وۆٔی كٚٚهگەی 

 (..(Jean Aitcheson, 1999.P.133 ِبهٍب
 ٌێوەكا كٚٚ ٘ۆوبهی ٔبٚەٚەی ىِبْ ثبً كەوەیٓ:   
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 ـ ِۆكەثْٛٚ ٚ گۆڕأی ٌەفۆٚە2
ثەّێىی وەَ ٌە ىِبٔەٚأبْ پێیبْ ٚایە گۆڕأی ىِبْ ّزێىی   

  ّٔٛٚٔٗ ٗ ثٌەفۆٚەیە ٚ ٚەن ِۆك ٚایە، ِۆكیِ ٔبرٛأی رێجیٕی ثىەی، 
ٌی ٔبٚ ِبڵ،  ٌٛپٗٗ و، ٚەن پەیلاثٛٚٔی ِۆك ٌە عٍٛثەهگ، ئۆرۆِجێً

.......٘زل. ٚەن چۆْ چبوەد ٍبڵێه ٍ  ، ٌی عٛأىبهی ٌٛپٗٗ و
ٍی ٍبڵی رو ِۆكەوەی كەگۆڕێ ٚ كەث  ثە لۆپچەی ٘ەیە ٚ كٚٚ 

كٚٚ لۆپچە. گۆڕأی كۀگی ىِبٔیِ ثە ث  پەیٛۀلی ىِبْ ٘ەه ٌە 
 فۆیلا ڕٚٚكەكاد ٚ ثەّێىە ٌە ثەه٘ەِی گۆڕأی وٍزٛٚهیی ِوۆۆ

Jean Aitcheson, 2013:P.143).) 
 

 ـ ٘برٕی ّٚەی ثێگبٔە1
ەٚوبرە ٘ۀلێه ٌە ىِبٔەٚأبْ پێیبْ ٚایە گۆڕأی گەٚهەی ىِبْ ئ  

ڕٚٚكەكاد، وە فەڵىێه ثۆ ٔبٚچەیەن وۆچ كەوەْ، یبْ كأیْزٛأی 
ەوە فێو كەثٓ، وۆچىوكٚٚە ربىە ٘برٛٚ ئەٍ ی ّٛێٕێه، ىِبٔی فەڵىە

وی ٔبڕێه ٚ  یٗ ّێٖٛ ڵىٛ ثٗٗ ، ثچبوی فێوی ٔبثٓوە فێویْی كەثٓ ثە
. ئیلی ئەٚ ىِبٔە ٔبرەٚاٚە كەگٛێيهێزەٚە ثۆ ثٓ ٚاٚ فێوی كٖ ٔبرٗ

ْ ٌە ٔی فۆیبْ ٚ فەڵىبٔی كی، وە ئەِەُ ٌە ئۀغبِلا گۆڕإِلاڵەوب
 (.(Jean Aitcheson, 2013:P.143 .لەوبدىِبٔلا كهٍٚز

ثٛٚٔی ىِبٔی ثێگبٔە ٌەٚ وبرە گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا كهٍٚذ كەوبد،   
وبرێه چۀل ىِبٔێه ٌەگەڵ یەوزوی پەیٛۀلییبْ كەثێذ، ثە ربیجەری ٌە 

ْزٛأی ئەٚ ٔبٚچبٔە ثە ٔبٚچە ٍٕٛٚهییەوبْ، ثەعۆهێه كأی
ّێٛەیەوی گْزی ئبفێٛەهی كٚٚ ىِبٔٓ، عب ٌەٚ وبرە ٘ەهكٚٚ 
ىِبٔەوە ثە ّێٛاىی عیبٚاى وبه ٌە یەن كەوەْ، ٘ەهچۀلە 
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پەیٛۀلییەوە ىیبرو ٚ كهێژفبیۀزو ثێذ، وبهیگەهییەوە ىیبرو ٚ 
لٛٚڵزو كەثێذ. ٌەَ ثبهەٚە ىِبٔی )ِەئب(، وە ٌە رۀيأیب ) ڕۆژ٘ەاڵری 

یمیب( لَەی پ  كەووێ، ّٔٛٚٔەیەوی ئەَ عۆهە گۆڕأەیە ٌە ئەفو
ىِبٔلا، ىِبٔی ِەئب ٚەن ثبٚە ٌە گوٚپی ىِبٔی )وّٛزی(یە ٚ ٌەگەڵ 
ىِبٔەوبٔی ِیَوی وۆْ ٚ ىِبٔی ػەهەثی ٍەه ثە یەن فێيأە 
ىِبٔٓ، ٍ  ٍەك ٍبڵ پێِ ئێَزب گوٚپێه ٌە فەڵىی ئبفێٛەهأی 

لێه ٌە وۆچىەهەوبْ، ىِبٔە )ِەئب( ثەهەٚ ثبّٛٚه وۆچ كەوەْ، ٘ۀ
ـ  ٔبٚفۆییەوبْ فێو كەثٓ، وە ٍەه ثە فێيأە ىِبٔی )ثبٔزٛ

Bantu (ٚە، ئبفێٛەهأی )ِەئب( ىۆه ّبٔبىی ثە وٍزٛٚه ٚ ىِبٔی
فۆیبْ كەوەْ، ٘ەٚڵی پبهاٍزٕیبْ كاٚە، ثە ربیجەری ىِبٔەوەیبْ. 
ٍەهەڕای ئەِەُ ثە٘ۆی پەیٛۀلی ثەهكەٚاِیبْ ٌەگەڵ ئبفێٛەهأی 

ٔزٛ(، ىِبٔی )ِەئب( ثە ثەهكەٚاِی ٚ ثە ّێٛەیەوی ثەهچبٚ ثٛٚ ثە )ثب
ىِبٔێىی ثبٔزٛئبٍب ٚ ىۆه ٌە ّٚەوبٔی فۆی پبهاٍزجٛٚ، ثەاڵَ ٌە 
گەٌێه ڕٚٚی كیىەٚە ٚەن ىِبٔێىی ثبٔزٛی ٌ  ٘برجٛٚ ٔەن 

 (.(Jean Aitcheson, 2013:P.143 .(cushticوّٛزی)
 

:ٕۆمبریدەرەمی1ـ1
ێذ ٌە ڕۆڵی ثباڵ كەگێڕثە ژیٕگە، ٚارە ژیٕگە ئەِەیبْ پەیٛەٍزە    

ئەگەه ٍیَزەِ  ثقوێزە كٚٚ  یٕەوە،ۆڕئبهاٍزەووكٔی ٍوّٚزی گ
ێذ، ٌە٘ەه ژیٕگەیەولا ڕژیٕگەی عیبٚاى، پبُ ِبٚەیەن كەگۆ

 ثەعۆهێه كەهكەوەٚێذ، ٌە ئۀغبِلا كەثێزە كٚٚ ٍیَزەِی عیبٚاى.
ێذ)ٚهیب ڕكەگۆربیجەرییەوەی فۆی  ٘ەه یەوە ثەپێی ثبهٚكۆفی ژیٕگە

(. ئەٚەی پەیٛەٍزە ثە ٌێىۆڵیٕەٚەوەی ئێّە، 12: ي1322ػّو ئەِیٓ،
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٘ۆی كەهەوییە، ثۆیە ٌە فٛاهەٚە گؤگزویٓ ئەٚ ٘ۆوبهە كەهەویبٔەی 
 كەثێزە ٘ۆی كهٍٚزىوكٔی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا، ئبِبژەیبْ پ  كەوەیٓ:

:ٕۆمبریسیبسی2ـ1ـ1
یبْ عۀگێىی ِبٚە  كاگیوووكٔی ٚاڵرێه ٌەالیەْ ٚاڵرێىی رو،      

كهێژی ٔێٛاْ كٚٚ ٔەرەٚەی ىِبْ عیبٚاى، یبْ چۀل ٔەرەٚەیەوی 
ىِبْ عیبٚاى، كەثێزە ٘ۆی رێىەاڵٚی ىِبٔیبْ ٚ ىِبْ 
ٌەیەوزوٚەهگورٓ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە عۀگەوبٔی عیٙبٔیلا ٌە ٔێٛاْ ئەڵّبٔی 
ٚ فەهۀَی ٚ ئیٕگٍیيیلا، ّٚە ٌە ىِبٔێىەٚە ثۆ ٘ەهكٚٚ ىِبٔەوەی 

( . ٚارە ئەَ ٘ۆوبهە ثە 117:1339، ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟ)ػٍرو چٛٚە 
٘ۆی وبهرێىەهی ٍیبٍییەٚە كەثێذ، ثەٚ ٚاربیەی ٘ەه گۆڕأێىی 
ٍیبٍی ٌە ٚاڵرێه یبْ ٔبٚچەیەن ڕٚٚثلاد، ئەٚە ڕاٍزەٚفۆ 
وبهیگەهی ثەٍەه ىِبٔەٚە كەثێذ ٚ گۆڕأىبهی ثەٍەهكا كێذ، ثە 

ىی ٍیبٍی ثٛٚ ٌە ، وە ڕٚٚكاٚێ2992ّٔٛٚٔە ڕاپەڕیٕی ثە٘بهی 
وٛهكٍزبْ ڕٚٚیلا، ثە٘ۆیەٚە كاِٛكەىگبوبٔی ؽىِٛەری ػێواق ٌە 
ٔبٚچە وٛهكٍزبٔییەوبٔی ثبّٛٚهی وٛهكٍزبْ ٚەكەهٔواْ ٚ 
ؽىِٛٚەرێىی وٛهكی ٌە ثبّٛٚهی وٛهكٍزبْ ٘برە ئبهاٚە، ئەَ 
ڕٚٚكاٚە وبهیگەهی ڕاٍزەٚفۆی ٌەٍەه ىِبٔی وٛهكی ٘ەثٛٚ، 

ی ثٕەڕەری ثەفۆیەٚە ثیٕی ٚ ڕەٚری ثە٘ۆیەٚە ىِبٔی وٛهكی گۆڕأ
ی ٌە ٍٔٛٚیٕی وٛهكیلا ٘برە ئبهاٚە ٚ ىِبٔی وٛهكی ٌە ٠پەریگەه

ثەوبه٘ێٕبٔی ّٚە ػەهەثییەوبْ رەٚاٚ كٚٚهوەٚرەٚە، كیبهە 
پەیلاثٛٚٔی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا، ثە ٘یچ ّێٛەیەن ٔە ِوۆۆ ٔە 
كەٍەاڵد رٛأبی ئەٚەی ٔییە ثەهثەٍذ یبْ ڕێگوی ٌە ثەهكەِیلا 
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ٍٚذ ثىبد، چٛٔىە))ىِبْ ٌە ئبٍزەوی كیبهیىواٚ ڕأبٚەٍزێذ، كه
پێٛیَزی ثە گۆڕاْ ٘ەیە، ثۆیە گۆڕاْ ّزێىی ٍوّٚزییە ٚ ثە 
ژیبٔەٚە ثەٍزواٚەرەٚە، ژیبْ ثەهكەٚاَ ٌە گۆڕألایە، ثۆیە ىِبْ فۆی 

، ٞهؽیُ اٌؼياٚ خٌەگەڵ ئەَ گۆڕأبٔە كەگٛٔغێٕێذ ٚ كەگۆڕێذ(() ٔؼّ
 (.11: ي2981

 

ۆمبریمۆٍەاڵیەتی:1ٕـ1ـ1
پێٛیَزییەوبٔی ِوۆۆ ٌەگەڵ گۆڕأی وۆِەاڵیەری گۆڕأیبْ     

ثەٍەهكا كێذ، یەو  ٌەٚ پێلاٚیَزیبٔەُ ىِبٔە، ىِبٔیِ ٚەن ٘ەه 
كیبهكەیەن فۆی ٌەگەڵ گۆڕأىبهییەوبٔی وۆِەڵگە كەگۀغێٕێذ، 
ىِبٔی ِوۆۆ ثەهكەٚاَ كەگۆڕێذ ٚ ٌە پێْىەٚرٕلایە، ثەعۆهێ ٘ەه 

ەن ٌە وۆِەڵگەكا ڕٚٚكەكاد ڕاٍزەٚفۆ وبهیگەهی ثەٍەه گۆڕأىبهیی
 ىِبٔەٚە كەثێذ ٚ كەگۆڕێذ.

رێىەاڵٚی لَەپێىەهأی كٚٚ ٔەرەٚەی ىِبْ عیبٚاى، كەثێزە     
٘ۆی ٚەهگورٕی وەهەٍەی ىِبٔی ٌەیەوزوی، ثەِەُ وبهرێىوكْ 
كهٍٚذ كەثێذ ٚ وبهكەوۀە ٍەه ٘ەِٛٚ ئبٍزەوبٔی ىِبْ، ئەِەُ 

(. 212:1322ٌە ىِبٔلا)ِؾّل ِؼوٚف فزبػ،  كەثیزە ٘ۆی گۆڕاْ
٘ۀلێ ٌە ىِبٕٔبٍبْ ٘ەِٛٚ گۆڕأەوبٔی ىِبْ ثە فبوزەهی ڕێىەٚد 
ٚ وۆِەاڵیەری كەثەٍزٕەٚە، ئەِەُ ىیبكەڕۆییە ٚ ڕاٍذ ٔییە، 

ـ گۆڕأە ٘بّٚێٛەوبْ كٚٚثبهە ٌە ٘ەِبْ كەٚهٚثەهكا 2چٛٔىە:
اڵیەرییەٚە ٍەه٘ەڵلەكۀەٚە، وە پێلەچێذ ٌە ڕێگەی فبوزەهی وۆِە

ـ ثەّە پەیٛۀلیلاهەوبٔی ىِبْ ٔبووێذ ٘ەهگیي ٌە یەوزو 1ثێذ. 
عیبثىوێٕەٚە، ئەِەُ ئەٚە كەٍەٌّێٕ  وە گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا ثە ٘یچ 
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ّێٛەیەن ثە ڕێىەٚد ڕٚٚٔبكاد، چٛٔىە ٘ەه ثەّە پەیٛۀلیلاهەوبٔی 
، ىِبٔە ٚا كەوەْ ِێْه ثڕێىی ىۆهی ىأیبهی ىِبٔەٚأی ٌێىجلارەٚە

ەٚەی رّٛٚی ٘یالوی ٚ ِبٔلٚٚثْٛٚ ثێذ، ٘ەهٚە٘ب ئەگەه ثەث  ئ
گۆڕأی ىِبْ ٘ەڕەِەوی ثێذ، ئەٚا ڕێىقَزٕی ىِبْ رێىلەچێذ ٚ 
ِێْىی ِوۆۆ پڕ ٌە ىأیبهی ڕێىٕەفواٚی فڕێلهاٚ كەثێذ، كٚارویِ 

 (..(Jean Aitcheson, 1999.P.131 گفزٛگۆووكْ ئەٍزەَ كەثێذ
 

:ٕۆمبریجوگرافی3ـ1ـ1
ێه عٛگوافیبی ربیجەد ثە فۆی ٘ەیە)٘ۆگو ِؾّٛك ٘ەه ىِبٔ     
(، ثۆیە ٍوّٚزی عٛگوافی ثۆ ژیٕگەی ىِبْ 219:1321فەهەط،

وبهیگەهییەوی گەٚهەی ٘ەیە ٌەٍەه عۆهی گۆڕأەوە، وە رّٛٚی 
ثەربیجەریِ كهاٍٚێیەری كٚٚ ىِبٔی عیبٚاى وبهیگەهی  ىِبْ كەثێذ،

هاٚە ىۆهی ٘ەیە ثۆ ٍەه ىِبٔەوبْ، ٘ەهكٚٚ ىِبْ ّٚەٚ ىا
ٌەیەوزوی ٚەهكەگوْ، ثەِەُ كیبهكەی گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا هٚٚ كەكاد، 
٘ەهٚە٘ب عٛگوافیب هۆڵ كەثیٕێذ ٌە كهٍٚزىوكٔی ىاهی عۆهثەعۆه 

(، ٘ەهٚە٘ب ڕاگٛاٍزٓ ٚ 212:1322ٌە ىِبٔلا)ِؾّل ِؼوٚف فزبػ،
وۆچ ێىوكٔی ٔەرەٚەیەن ثۆ ّٛێٕێه وە ىِبٔیبْ عیبٚاى ثێذ ٌە 

، كەثێزە ٘ۆی گۆڕأی ىِبْ. ٌەَ ثبهەٚە ىِبٔی كأیْزٛأی ڕەٍەْ
( ٌە ثبهەی ىِبٔی ئەڵّبٔییەٚە ئبِبژە ثە H.Collitzوۆٌیزي)

عٛگوافیبی ٔبٚچە ّبفبٚییەوبْ كەوبد ٚ ئەٚە ڕٚٚٔلەوبرەٚە وە 
ربوەوەً ٌە ٘ۀبٍەكألا ىیبرو پێٛیَزییبْ ثە ٚىە ٚ چبالوی ٘ەیە، 

ّٚزی عٛگوافی ئەِەُ كەثێزە گۆڕأی كۀگەوبٔی ىِبْ ))ثە٘ۆی ٍو
٘ۀلێ ّٛێٕی ئەڵّبٔیب، كۀگە ثە٘ێيەوبْ ثۆ كۀگی ٔەهَ ٚ ٍَذ 
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كەگۆڕێٓ، ٌە ٍٔٛٚواٚەوبٔیلا ئبِبژە ثە گۆڕأی چۀل كۀگێه كەوبد 
ٌە ٔبٚچە ّبفبٚییەوبٔی ئەڵّبٔیبكا، ٘ەهٚە٘ب ئبِبژە ثەٚە كەوبد وە 
ٌە ٘ۀبٍەكألا ٔبٚچەی ّبفبٚی ىیبرو پێٛیَزی ثە ٚىە ٚ چبالوی 

ەیە، ٚ كۀگەوبٔیِ ئبهەىٚٚ كەوەْ ٌە ثە٘ێيەٚە ثگۆڕیٓ ثۆ ٍَذ ٘
 (.287: ي2999ٚ ٔەهَ(()اثوا٘یُ أیٌ،

 

:ٕۆمبریئبثووریوثبزرگبّی4ـ1ـ1
٘ۆوبهێىی گؤگ ٚ گەٚهەیە ثۆ گۆڕیٕی ىِبْ، ثە٘ۆی ئەٚەی      

ٌە ٔێٛاْ ِیٍٍەربْ ئبڵٛگۆڕی ئبثٛٚهی ٚ ثبىهگبٔی كەووێذ، ٌە ٘ەِبْ 
ّە ٚ ىاهاٚەی ٔٛێ كێزە ئبهاٚە، ئەِە ٚا كەوبد ثجٕە ٘ۆی وبریْلا ٚ

گۆڕیٕی ّٚە ٚ ٚاربی ٔٛێ، چٛٔىە ٔبٚی ٘ۀلێ ّٛێٓ ٚ وباڵی 
ثبىهگبٔی ٌە ٘ۀلێ ٚاڵرلا عیبٚاىە ٌەگەڵ ٚاڵرێىی رو، ثە رێ ەڕثٛٚٔی 
وبد ثە ٘ۆی ئبڵٛگۆڕی ئبثٛٚهی ٔێٛاْ ىِبٔەوبْ، ئەَ ّٚبٔە 

ٚ ّٚەی عیبٚاى ٚ ٔٛێ  گۆڕأیبْ ثەٍەهكا كێذ، ٚ ىاهاٚە
ٚەهكەگوْ ٚ ّٚە وۆٔەوە ثە الٚە كۀێٕٓ وە ئەِەُ كەثێزە ٘ۆی 

 ٍەه٘ەڵلأی گۆڕأی ىِبْ.
ٚارە پەیٛۀلی ثبىهگبٔی ٌۀێٛاْ كٚٚ ٔەرەٚەی ىِبْ عیبٚاى،    

ثە٘ۆی ئەٚ ّزبٔەی ٌەالیەْ ٘ەهكٚٚال ئبڵٛگۆڕ كەووێٓ، یبْ ٌەالیەن 
ربیجەری فۆی ٘ەیە، ئەَ  ثۆ الی رو كەچێذ، وە ٘ەه ّزێه ٔبٚی

ّٚە ٚ ٔبٚە كەچێزە ٔبٚ ىِبٔەوەیبْ، ٘ەهچۀل ثبىهگبٔی ٚ ّذ 
ػجلاٌٛاؽل  ٟگۆڕیٕەٚە ىۆه ثێذ، رێىەاڵٚی ىیبرو كەثێذ)ػٍ

(، ٘بٚوبد وبهیگەهی ىیبروی كەثێذ ٌەٍەه گۆڕأی 117:1339،ٟٚاف
 ىِبٔلا.
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:ٕۆیڕۆشْجیری5ـ1ـ1
اى، ٘ۆیەوە ثۆ پەیٛۀلی ڕۆّجیوی كٚٚ ٔەرەٚەی عیبٚ    

رێىەاڵٚی ىِبْ، چٛٔىە ٘ەهیەوە ّذ ٌەٚیلیىە ٚەهكەگوێذ، 
ثەربیجەری ٌە ىِبٔی ٍٔٛٚیٕلا، ئەِەُ كەثێزە ٘ۆی ئەٚەی وە ثە 
كٚای فۆیلا ّٛێٕەٚاهی ىۆه ثەع  ثٙێٍێذ، وە ئەِەُ ٘ەه رۀیب 
ّٚە ٔییە، ثەڵىٛ ىۆهعبه كەٍزٛٚهی ڕێيِبْ ٚ ثەّەوبٔی روی 

(، ثەٚ ٚاربیەی 117:1339،ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟىِبٔیِ كەگوێزەٚە )ػٍ
الیۀی وٍزٛٚهیی ڕۆڵێىی وبهیگەه كەثیٕ  ٌە گٛاٍزٕەٚەی ّٚە ٚ 
ىاهاٚە ٌە ىِبٔێىەٚە ثۆ ىِبٔێىی رو، یبفٛك ىاڵجْٛٚ ٚ وبهاثٛٚٔی 
ىِبٔێه یبْ ىاهێه یبْ ّێٛەىاهێه ثەٍەه ىِبٔێىی رو یبْ ىاهێىی 

 رو یبْ ّێٛەىاهێىی رو.
 

ییْی:ٕۆمبریئب6ـ1ـ1
ئبییٓ ڕۆڵی وبها ٌە ژیبٔی وۆِەڵگەكا كەثیٕێذ، ثەٚەی كەرٛأێذ     

ربوەوبٔی وۆِەڵگەی ىِبٔە عیبٚاىەوبْ ٌەژێو چەروی ثیوٚثبٚەڕی 
فۆیلا وۆثىبرەٚە، ثێگِٛبْ ىِبٔی ئبییٓ وبهیگەهی كەثێذ ٌەٍەه 
ىِبٔی ٔەرەٚە ٌە٘ەهكٚٚ ثبهكا، ئەگەه یەن ىِبْ ثٓ یبْ عیبٚاى ثٓ، 

أی ىِبٔی ڕٚٚ كەكاد، ثە ّٔٛٚٔە ىِبٔی ئبییٕی ئیَالَ، گەّە ٚ گۆڕ
وە لٛهئبٔی پیوۆىە ٚ ثە ىِبٔی ػەهەثی ٍٔٛٚواٚە، وبهیگەهییەوی 
ىۆهی ووكۆرە ٍەه ٔەرەٚە ٍِٛ ّبٔەوبْ، ثە عۆهێه ىۆه ّٚە ٚ 
ىاهاٚە ٘ەْ، وە ڕاٍزەٚفۆ ٌە ىِبٔەوەٚە ٚەهكەگیوێٓ، ثەث  ئەٚەی 

ەثێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ئەِڕۆوە ىِبٔی ّٚە ٚ ىاهاٚەی ثە ىِبٔەوەی رو ٘
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وٛهكی كەیە٘ب ّٚە ٚ ىاهاٚەی ٌە ىِبٔی ػەهەثی ٌە ڕێگەی ئبییٕەٚە 
 ٚەهگورٛٚەْ ٌەٚأە) ؽەط، ىەوبد، ئیَالَ، ػِٛوە، ......( .

 

:ٕۆمبریپێشنەوتْیتەمْەىۆژیب7ـ1ـ1
ٍەهەڕای ئەٚەی وۆِەٌێه ّٚە ٚ ىاهاٚەی ربىەی ئەَ ثٛاهە     

یٕوێذ، وە ٌەپێْزوكا ٔەثْٛٚ، ٘ەهٚە٘ب ٌەَ ٍەهكەِەكا كەث
وۆِ یٛرەه ٚ ِۆثبیً ٍوّٚزی ىِبٔی گۆڕیٛە، ثەّێٛەیەن وە 
ٌەكٚای پەیلاثٛٚٔی ثە ِبٚەیەوی وەَ فەڵىێىی ىۆهی فێوی ربی ىوكْ 
ووك، وە ٌە ئیَزبكا ىۆه ثەفواٚأی ثۆ پەیٛۀلیىوكْ ثەوبهكە٘ێٕوێذ، 

ئەٌیىزوۆٔیبٔەٚە ربیپ ئەٚ ٔبِە ٚ ٍٔٛٚواٚأەی ٌەهێگەی ئەَ ئبِێوە 
كەووێٓ، ىۆهعبه ڕەچبٚی ربیجەرییەوبٔی ىِبٔی ٍٔٛٚیٓ ٔبوەْ، 
٘ەهٚە٘ب ڕەچبٚی الیۀی هێٍٕٛٚیِ ٔبووێذ، ىۆهعبه ٘ێّب ٌە 
عیبری كەهثڕیٕی ّٚە ثەوبهكە٘ێٕوێذ، ٚەن ثۆ پێىۀیٓ ٘ێّبی 

(hhh)  .ثەوبهكێذ(David Crystal:183:2010) ٘ەهٚە٘ب ثە٘ۆی ،
ەٌۆژیبٚە كەیە٘ب ّٚە ٚ ىاهاٚەی ثیبٔی ٘برٛٚٔەرە پێْىەٚرٕی رەوٕ

گۆگً، ئیٕزەهٔێذ، ٍ ٍیذ، كاربّۆ، بٚ ىِبٔی وٛهكی، ٌەٚأە )ٔ
 پبٚەهپۆیٕذ، ِبویٕزۆُ، .......(.
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 ثەشیسێیەً/گۆڕاُىەئبستەمبّیزٍبّذا
گۆڕاْ ٘ەِٛٚ الیۀەوبٔی ىِبْ كەگوێزەٚە، ثۆیە پێٛیَزە      

ٔێىی كیبهیىواٚكا، ٌە ٘ەِٛٚ ئبٍزەوبٔی ٌەوبری ٌێىۆڵیٕەٚە ٌە ىِب
ىِبٔلا ئبگبكاه ثیٓ، ٌەالیەوی رویْەٚە كەث  ٌێىۆڵیٕەٚە ٌە ّێٛە 
عیبعیبوبٔی ىِبٔەوەُ ثگوێزەٚە، چٛٔىە گۆڕأی ىِبْ، ىاه ٚ 
ّێٛەىاهی كەگوێزەٚە، ثۆیە كەووێ ىِبْ ٚەن پەڕەی وب ەى 

 ٚارەكاثٕێیٓ، وە ڕٚٚیەوی ثیوە ٚ ڕٚٚەوەی روی كۀگ كەثێذ، 
٘ەِٛٚ ثەّەوبٔی ڕێيِبْ ثە رێ ەڕثٛٚٔی وبد كەوەٚٔە ثەه 
وبهیگەهی گۆڕاْ، ثۆی ٘ەیە گۆڕأی فۆٔۆٌۆعی ٚ ِۆىۆفۆٌۆعی ٚ 

 ,Victoria Fromkin ڕٍزەٍبىی ٚ ٚاربٍبىی ثەٍەه ىِبٔلا ثێذ.
2011. P.489) ) 

 

ذائبستیدەّگسبزیگۆڕاُىٔ:2ـ3
ەهثڕیٕەوبٔیِ ٌەڕێگەی ىِبْ فۆی پەیڕەٚێىی كۀگییە، ثۆیە ك    

ثەیەوگەیْزٕی ئەٚ كۀگبٔەٚە ٌە پێىٙبرەی عٛكاعٛكاكا، كەٍزەثەه 
كەثێذ، وبرێىیِ ىِبْ فۆی ثە ثٛٚٔەٚەهێىی ىیٕلٚٚ ثچٛێٕلهێذ، 
ئەٚا ئەٚ ثٛٚٔەٚەهە ىیٕلٚٚە چەلجەٍزٛٚ ٔبثێذ ٚ ٌە٘ەه الیەوەٚە 

 (،227ـ226: 1321ثیگوێذ ٌە گۆڕألا كەثێذ )٘ۆگو ِەؽّٛك فەهەط،
ئبٍزەوبٔی رو  ئبٍزی كۀگ یەوێه ٌەٚ ئبٍزبٔەی ىِبٔە، وە ىیبرو ٌە

كەگۆڕێ ٚ ىۆهرویِ ٘ەٍزی پێلەووێذ )ِؾّل ِؼوٚف 
(. ثەعۆهێه ٘ۀلێ وەً پێیبْ ٚایە ئەگەه كۀگێه 229:1322فزبػ،

ثگۆڕێذ، ئەٚا گۆڕأەوە ثە رۀیب ٌە ّٚەیەولا ڕٚٚٔبكاد، ثەڵىٛ 
 Jean ە ٘ەِبْ كۀگیبْ رێلایەوبهكەوبرە ٍەه ٘ەِٛٚ ئەٚ ّٚبٔەی و
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Aitcheson, 1999.P.133).،)  ٚ ئەِەُ ؽبڵەرەوە پزو ئبڵۆىرو
 ىەؽّەرزو كەوبد. 

ثۆ یەوەِغبه ىأبی ٘یٕلی )پبٔیٕی( ثبیەفی ثە كۀگ كاٚە ٚ      
ثە كهێژی ثبٍی گۆڕأی ئەٚ كۀگبٔەی ووكٚٚە وە ٘ێي وبهیبْ 

ۆىێه رێلەوبد، ثەاڵَ ثبٍی گۆڕأی ىِبٔی ٚەن ثیوك
(، ىۆهثەی لٛربثقبٔە 6ـ3، ي2973ٔەووكٚٚە)ف.َ.ثیویۆىیٓ:

ىِبٕٔبٍییەوبْ ٚ ىِبٕٔبٍەوبْ ثبٍی گۆڕأی ىِبٔییبْ ٌە ئبٍزی 
كۀگلا ووكٚٚە، ثەاڵَ ٘ەه یەوەیبْ ثە عۆهێه ئبِبژەیبْ ثۆ ووكٚٚە، 
ثە ّٔٛٚٔە ٘ەهكٚٚ ىِبٕٔبٍی لٛربثقبٔەی ىِبٕٔبٍی ئەڵّبٔی) ثۆپ ٚ 

ثٛٚ گۆڕأەوبٔی ىِبْ پەیٛەٍزە ثە ؽەى ٚ گویُ( ثبٚەڕیبْ ٚا
(، ثەاڵَ 19: ي1338ئبهەىٚٚ ربوەوەً)ٍەالَ ٔبٚفۆُ، 

ڕێيِبٍٕٔٛٚە گۀغەوبْ ئەِەیبْ ڕەرلەووكەٚە ٚ ثبٚەڕیبْ ٚاثٛٚ 
گۆڕأی ىِبْ ثە پێی یبٍبوبْ چەٍ بٚە ٚ كیبهیىواٚە ٚ ثە پێی یبٍب 

 (. ثەپێی19،ي1338ٚ ڕێَبوبْ ثەڕێٛەكەچٓ)ٍەالَ ٔبٚفۆُ:
وبهەوبٔی چۆَِىی ٚ لٛربثقبٔەوەی، ٘ەه گۆڕأێه وە ٌە ىِبٔلا 
ڕٚٚثلاد ثەٍزواٚەرەٚە ثە رٛأبی ِوۆڤەٚە وە ثە ٘ۆی چبالوی 

 (.21، ي2993لَەووكٔەٚە ڕٚٚكەكاد) ػەثلٚڵاڵ ػەىیي ِؾەِەك: 
ىاییٕی گۆڕأێگی گەٚهە ٌە  2633ٚ  2133ٌە ٔێٛاْ ٍباڵٔی   

ا، وە پێی كەگٛروێ: گۆڕأی ثيٚێٕەوبٔی ىِبٔی ئیٕگٍیيی ڕٚٚیل
وە ثٛٚە ٘ۆی پەیلاثٛٚٔی  ،The Great vowel shift گەٚهەی ثيٚێٓ

فۆٔیّی ٔٛێ ٌە ّٚەوبْ ٚ ِۆهفیّەوبْ. ؽەٚد ثيٚێٕی كهێژ ٌە 
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ئیٕگٍیيی ٔبٚەڕاٍذ ٌە ِبٚەی  ئەٚ كٚٚ ٍبڵە گۆڕأی ثەٍەه كا٘بد، 
  وە ئەِبٔە چۀل ّٔٛٔەیەوٓ : 

  
   ئیٕگٍیيی ئەِڕۆ  ئیٕگٍیيی ٔٛێ  ذئیٕگٍیيی ٔبٚەڕاٍ   یيی ٔٛێئیٕگٍ  ئیٕگٍیيی ٔبٚەڕاٍذ

/ i: /                /ai /            /mi:s/             /mais/              mice 
/ u:/               /au/           /mu:s/             /maus/          mouse  
/e:/                /i:/      /ge:s/              /gi:s/             gees          

)Victoria Fromkin, 2011: P.493)                                               
  

گۆڕأی ىِبْ كەووێ ٌە ىِبٔەوبٔی ٍەه ثە وۆِەڵە ىِبٔێه ٚ      
فێيأە ىِبٔێىٓ، وە پێىەٚە ٘بٚثەّٓ، رێجیٕی ثىوێ. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە 

٘یٕلۆ ئەٚهٚپییەوبْ، گۆڕأە كۀگییەوبْ ثەَ ّێٛەیەی  ىِبٔی
 فٛاهەٚە ثٛٚە: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bh  ----  b 
dh  ----  d 
gh  ----  g 
b  ----  p 
d  ----  t 
g  ----  k 
p  ----  f 
t  ----  o 

k  ----  x - n 
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Victoria Fromkin, 2011: P.511-512) ) 
 

ِبٔی وٛهكیلا ٚ )پب( ٌە فبهٍیلا ثۆ ّٔٛٔە ّٚەی )پ ( ٌە ى    
(ٚpad( ە ٌە ٍۀَىویزلا، ٌە الریٕی ثٛٚە ثە)ped كٚارو ٌە ىِبٔە ،)

عەهِۀییەوبْ ئەَ ّٚە الریٕییە گۆڕأێىی كۀگی ڕیْەیی ثەٍەهكا 
( f( ثۆ )p(، وە ئەِەُ ٌە گۆڕأی)footكێذ، ٌە ئیٕگٍیيی ثٛٚە ثە )

( ٚe( ثۆ )u( ْیب )oo( ٚ )d( ثۆ )tٚارە .) ( ّٚەوە ٌەped ٚٛث )
 (.footثە )

ثێگِٛبْ ئەگەه ٘ەه ّٚەیەن كۀگێىی ٌ  ثَٛێذ ّٚەیەوی     
روی ٌ  كهٍٚذ كەثێذ ٚ ڕۀگە ٚاربیەوی ٔٛێ ثلاد. ٘ۀلێىغبه 
گۆڕأی كۀگی ثە ٘ۆوبهی كەهەوی ثە٘ۆی وبهیگەهی كۀگەوبٔی 
ىِبٔێه ٌەٍەه ىِبٔێىی رو ڕٚٚكەكاد، ثەربیجەریِ ثە٘ۆی 

ی كٚٚ ىِبٔی عیبٚاى، وە ئەِەُ ِبٚەیەوی كهێژی كهاٍٚێیەر
كەٚێذ ثۆ كهٍٚزجٛٚٔی ئەَ گۆڕأە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌەوبری ٍِّالٔێی 
ٔێٛاْ ىِبٔەوبٔلا كۀگەوبْ ٚ ّێٛەی كەهثڕیٕیبْ ٚ عۆهی گۆووكٔی 
ّٚەوبٔی ىِبٔی ٍەهوەٚرٛٚ كەچٕە ٔبٚ ىِبٔی ژێوكەٍذ لَە ثەٚ 

چۆْ ٌە ىِبٔی فۆیبٔلا كۀگ ٚ كەهثویٓ ٚ ّێٛأە كەوەْ، وە ٚەن 
٘ەیە ٚ ٘برْٛٚ.ثەِەٚە ىِبٔی ٍەهٔەوەٚرٛٚ الٚاى كەثێذ ٚ 
كەگۆڕێذ ٚ ڕٚٚ ٌۀبٚچْٛٚ كەوبد، ثەاڵَ ٌەَ ِبٚەیەكا ڕێيِبْ 
ٌە٘ەهكٚٚ ئبٍزی ّٚەٍبىی ٚ ڕٍزەٍبىی ثەه٘ەڵَزی فۆی كەوبد 
٘ەه ثەپێی یبٍبوبٔی ىِبٔی یەوەِەٚە ڕٍزە هێه كەفەْ ٚ ڕۆٔبٔی 

 (.116:1339:ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ّٟٚە كەوەْ)ػٍ
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گۆڕأی فۆٔۆٌۆعی ٌە ِێژٚٚی ىِبٔی ئیٕگٍیيیلا ثە ّێٛەیەوی   
ثەهچبٚ رێجیٕی كەووێ، ثە ربیجەری ٌە ٔێٛاْ ئیٕگٍیيی ٔبٚەڕاٍذ ٚ 

( ئەِڕۆ ٌە ٔێٛ ىۆهثەی xٔٛێ. ثۆ ّٔٛٚٔە كۀگی )ؿ( )گٍیيی ئ١ٕ
ٚارە ّەٚ،  )ٔبیذ( Nightكیبٌێىزەوبٔی ىِبٔی ئیٕگٍیيیلا ٔەِبٚە.ٚەن 
)كهۆد( ٚارە  droughtٌە پێْلا ثە )ٔیقذ( ثێژە كەووا، یبفٛك 

ّٚه، پێْزو ثە كهٚفذ ثێژە كەووا. ئەَ گۆڕأە كۀگییە، ٚارە 
ٔەِبٔی)ؿ( ٌە ىِبٔی ئیٕگٍیيی ٔٛێ ٌە ٍەهكەِی چۆٍەهەٚە ثۆ 
ّىَ یو ڕٚٚیلا، ثۆیە ٘ەِٛٚ كۀگە)ؿ(ەوبْ ٌە ىِبٔی ئیٕگٍیيی 

 (. (Victoria Fromkin, 2011. P.491ئەِڕۆكا ٔەِبْٚ 
گۆڕأی فۆٔۆٌۆعیِ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ٘ەهٚەن ىِبٔەوبٔی رو     

ثٛٚٔی ٘ەیە، ئەٚیِ پەیٛەٍزە ثە )گٛٔغبٔی كۀگ، رێچٛٚٔی كۀگ، 
 كۀگغێگۆڕوێی كۀگ(. پەیلاثٛٚٔی كۀگ، گۆڕیٕی

 ثۆ گٛٔغبٔی كۀگ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ثە ّٔٛٚٔە:
یبْ ٌە پبُ كۀگی /د/ كێذ، ئەٚە  كۀگی /ك/ وبر  ٌە پێِ

 رّٛٚی گٛٔغبٔی رەٚاٚ كەثێذ.
 ـ وبر  كەوەٚێزە پێِ كۀگی /د/، ٚەن:2

 ووكربْ ــــــ وورزبْ
 (38: ي 1333ثوكربْ ــــــ ثورزبْ        )كٚڵجەه ئیجوا٘یُ ّبڵی، 

   

٘ەهٚە٘ب ٌە گٛٔغبٔی ٔبرەٚاٚكا كۀگێىی گڕ كەگۆڕكهێذ ثۆ    
كۀگێىی رو ٌە  ڵەٍزی فۆگٛٔغبٔلٔی ٌەگەكۀگێىی وپ، ثەِەث

(، 82: ي 1322ربیجەرّۀلی و ی)كیبه ػەثلٌٚىەهیُ ٍەػیل ٘بٌٛ، 
 ٚەن:
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 ژ ـ ُ
 ڕۆژثبُ ــــــ ڕۆُ ثبُ

 ة ـ پ
 چ ثىەَ ــــــ چ پىەَ

 ى ـ ً
 ڕێيگورٓ ــــــ ڕێٌ گورٓ  

 ً ـ ى
 كەٍذ + گب = كەٍزگب ـ كەىگب

: ي 1333وا٘یُ ّبڵی، ٌِ + گەه = َِگەه ـ ِيگەه )كٚڵجەه ئیج
38 ) 

 ُ ـ ژ
 پْلەه ــــــ پژكەه

 
 ثۆ رێچٛٚٔی كۀگ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ثە ّٔٛٚٔە:

ٌە ّٚەی ٌێىلهاٚكا )ئـ( رێلەچێذ، ثەربیجەری وبری ِۆهفیّی    
كٚٚەَ ثە ٔەثيٚێٕی )ئـ( كەٍزی پێلەوبد، ئەٚە ٌەَ ؽبڵەرەكا )ئـ( 

 رێلەچێذ، ٚەوٛ:
 ِبٍذ + ئبٚ = ِبٍزبٚ

 ئبٚ = گٛاڵٚگٛأل + 
یبفٛك ٌەٚ ّٚبٔەی وە ػەهەثیٓ ٚ ٘برٛٚٔەرە ٔبٚ ىِبٔی    

وٛهكی، ئەٚە وەٚرٛٚٔەرە ژێو ڕوێفی یبٍبی فۆٔۆٌۆعی ٚ 
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ِۆهفۆٌۆعی ىِبٔی وٛهكی، ثۆیە ثە ئبٚاىێىی وٛهكییبٔە كەهكەثڕێٓ 
 ٚ رێلەچٓ، ٚەوٛ:

 یُكا ←كائُ 
 یوث ←ثئو 
ٍبٔی كەهثڕیٓ ىۆهعبه ٌە ووِبٔغی ٍەهٚٚكا ثۆ ِەثەٍزی ئب    

ٚ ثە٘ۆی وبهرێىەهی كۀگەوبٔی كەٚهٚثەه، ئەٚە كۀگی /ۆ/ 
 رێلەچێذ، ٚەوٛ:

 یوۆئ ←ئیڤوۆ 
 ەچهو ←وەڤچه 
 (91: ي 1322)كیبه ػەثلٌٚىەهیُ ٍەػیل ٘بٌٛ، ىٍزبْ ←ىڤَزبْ 

ٌە ؽبڵەری ّٚەی ٌێىلهاٚكا، ثەربیجەری وبرێه ِۆهفیّی كٚٚەَ ثە 
: 1333ڵجەه ئیجوا٘یُ ّبڵی، /ة/ كەٍذ پێجىبد)كٚ  ن/ یبْ كۀگی /

 (، كیبهە ئەِەُ ثۆ ئبٍبٔی كەهثڕیٕە، ٚەوٛ:71ي 
 پبووكْ ←پبن ووكْ 
 ڕێىوكْ ←ڕێه ووكْ 

 
 ثۆ پەیلاثٛٚٔی كۀگیِ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ثە ّٔٛٚٔە:

ه/ كەفوێزە ٍەه وبهی فەهِبٔلاْ، ثەربیجەری  ٘ۀلێغبه كۀگی /   
ٛٚە، ئەٚە ٌەَ ؽبڵەرەكا ئەٚ وبهأەی وۆربییبْ ثە پیزی ثيٚێٓ ٘بر

ه/  عێٕبٚی ٌىبٚی )ە(یِ كەهكەوەٚێذ ٚ كەوەٚێزە كٚای كۀگی /
 ٚەن:

 چۆهەث ←ثچۆ 
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 گەهەث ←ثگە 
 ٘ەهٚە٘ب ٌە ئبفبٚرٕی ٘ۀلێ ّێٛەىاهكا، ِۆهفیّی ٔبكیبهی /    

ڕ/ وۆربیی ڕەگی وبهەوە ٌە ثىەهٔبكیبهكا كێذ  ه/ ثە ئبٍبٔی ثەكٚای /
 ٚ كەهكەثڕێذ، ٚەن:

 + ا = ثڕها ثڕ + ه
: ي 1333ڕەؽّبٔی ؽبعی ِبهف، گۆڕ + ه + ا = گۆڕها )ئەٚ

117). 
 

 ثۆ گۆڕیٕی كۀگیِ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ثە ّٔٛٚٔە:
 د/: / ثۆ ك/ گۆڕیٕی كۀگی /

 ثٕیبد ثٕیبك 
 ٍەد ٍەك 
 ٔەٚەد ٔەٚەك 

 ك/ ثۆ /گ/: گۆڕیٕی كۀگی /
 ِۀگ ِۀل 

 كەهثۀگ كەهثۀل 
 َ/: / ٚ/  گۆڕیٕی /

 ٔیُ ٔیٛ 
 كاِێٓ كاٚێٓ 
 ئەِڕۆ ئەٚڕۆ 
 ئبٍبْ ٘بٍبْ 
 ق/: ؿ/ ثۆ / گۆڕیٕی /
 (93ـ 91: ي 1333ئبىٚٚلە)كٚڵجەه ئیجوا٘یُ ّبڵی،  ئبىٚٚفە 
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 ثۆ عێگۆڕوێی كۀگیِ ٌە ىِبٔی وٛهكیلا ثە ّٔٛٚٔە: 
 ثەهف ثەفو 
 ٔه وٓ 

 ثٕٛاڕە ثڕٚأە 
 عەهگ عگەه 
 عٛػّە عِٛؼە 
 ڕٚػت ڕٚثغ 

 
گۆڕاُىەئبستیوشەسبزیذا:1ـ3

ثەٚ پێیەی ٘ۀلێه ٌەٚ گۆڕأبٔەی ىِبْ ثە ٘ۆوبهی كەهەوی     
ڕٚٚكەكەْ ثەربیجەری رێىەاڵٚی ٚ پەیٛۀلی ٔێٛاْ ىِبٔەوبْ ٌەٚ 
ٍەهكەِەكا، وە ثە ٍەكەی ثە عیٙبٔی ثْٛٚ ٔبٍواٚە، كەووێذ 
ىأَذ ٚ رەوٕەٌۆعیبی ٍەهكەَ ثە یەوێه ٌە ٘ۆوبهەوبٔی گۆڕأی 

كاثٕوێذ. ثەربیجەری رۆڕەوبٔی ئیٕزەهٔێذ ٚ ٌە ٔبٚیْیبٔلا رۆڕە  ىِبْ
ۆڵێىی گؤگیبْ ٘ەیە ڕوۆِەاڵیەرییەوبٔی ٚەوٛ فەیَجٛٚن ٚ رٛیزەه، 

ٌە فٛاٍزٕی ّٚە ٚ ىاهاٚەی ثیبٔی ٌە ىِبٔەوبٔلا، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە 
ىِبٔی وٛهكیلا چۀل ٍبڵیه پێِ ئێَزب ربوی وٛهكی گٛێجیَزی 

جٛٚن، ِۆثبیً، ئیّێً(ٔەثٛٚ، ثەاڵَ ثە٘ۆی ّٚەی )گۆگً، چبد، فەیَ
ووأەٚە ٚ پێْىەٚرٕی ٍەهكەِەوە ئەَ ّٚبٔە ٘برٕە ٔبٚ ىِبٔی 

 وٛهكی.
ٚارە یەوێه ٌە كیبهكەوبٔی گۆڕأی ىِبْ، كەهوەٚرٕی ّٚەی     

ٔٛێیە ٌە ىِبْ، وە ئەِەُ كهٍٚزىوكٔی ّٚەی ٔٛێ ٚ فٛاٍزٕی 
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ِبٔێه وەَ ٘ەرب ّٚە كەگوێزەٚە. ئەَ كٚٚ كیبهكەیەُ ٌە ٘ەِٛٚ ى
ىۆه ثٛٚٔی ٘ەیە. ثۆ ّٔٛٚٔە ىِبٔی ئیٕگٍیيی ٌەٚ ىِبٔبٔەیە وە ثە 
ڕاكەیەوی یەوغبه ىۆه ّٚەی ٌە ىِبٔبٔی كی فٛاٍزٛٚە، ثۆ ّٔٛٔە 

)ویبن(، وە عۆهە ثەٌەِێىی ٍەهكاپۆّواٚی  kayakّٚەی 
 Yogurtئەٍىیّۆییە، ٌە ىِبٔی ئەٍىیّۆیی ٚەهگیواٚە، ّٚەی 

ٌە رٛهوی ٚەهگیواٚە، ّٚەی  )یۆگۆهد(، ٚارە ِبٍذ
mayonnaise  ِبیۆٔیي( ٌە فەڕۀَی ٚەهگیواٚە، ّٚەی(

Algebra ئەٌغیجوا(، ٚارە عەثو ٌە ػەهەثی ٚەهگیواٚە، ّٚەی(Ski 
 )ٍىی(، ٚارە پێاڵٚی ثەفوەفٍیَى  ٌە ٔەهٚیغی ٚەهگیواٚە، ... ٘زل.

.( R.L. Trask, 1996.P.18.) 
یّۆٌۆعی ىِبٔی ئیٕگٍیيی ئەگەه الپەڕەوبٔی فەه٘ۀگێىی ئیز   

٘ەڵلەیٕەٚە، كەثیٕیٓ ٌە ٔیٛەی ىیبروی ّٚەوبٔی ٌە ىِبٔبٔی كی 
یَزی ىِبٔەوە ٚ پێٛ كاٚەهگیواٚە. ٌە فٛاٍزٕی ئەَ ّٚبٔە

. ئیٕگٍیيی ىِبٔەوبْ  رٗ َ ؽبڵٗٗ ئ ثْٛٚ ثۆ لجٛڵىوكٔیئبفێٛەهأی ٔبچبه
ْ ٌە پێْزو)ویبن( ٚ)یۆگۆهد( ٚ )ٍىی(یبْ ٔەثٛٚ، ثۆیە ئەٚ ّٚبٔەیب

كەهەٚە ثۆ ٘برٛٚە ٚ ّٚەوبٔیبْ ٌە ىِبٔەوبٔیبْ ع  ووكۆرەٚە. ئیلی 
 .R.L ثەَ ّێٛەیە گۆڕأی ٌێىَیىی ثەٍەه ىِبٔی ئیٕگٍیيیلا ٘برٛٚە)

Trask, 1996.P.18.) 
ىۆه ٌە ّبهەىایبٔی ىِبْ ٌە ٍەكەی ٔۆىكە٘ەَ ٌەٍەه ئەٚ    

ْ، لۀبػەرە ثْٛٚ، وە ىِبٔە ئەٚهٚپییەوبْ ثەهەٚ فەٚربْ كەڕۆ
 چٛٔىە ثەهە ثەهە ّٚە وۆٔەوبْ ٌە كەٍذ كەكەْ. 

ٌە ٌێىۆٌێٕەٚەوبٔلا ٚەهگورٕی وەهەٍەوبٔی ىِبْ ٌە ٔێٛاْ كٚٚ    
هۆّٕجیوی ٌەیەوزو عیبٚاى رێجیٕی وواٚە، وە ّٚە ٌە٘ەِٛٚ 
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وەهەٍەوبٔی رو ىیبرو كەفٛاىهێذ، كۀگ ٚ وەهەٍەی ڕێيِبٔی 
ە ّٚەی ٌێىلهاٚ وەِزو ٘ەڵلەگیوێٕەٚە، ٚەهگورٕی ّٚەی ٍبكەُ ٌ

ٚ فوێي ثاڵٚروە، ٘ەهٚە٘ب ٌەّٚەكا ٔبٚ ٌە ثەّەوبٔی روی ئبفبٚرٓ 
(، ثێگِٛبْ ٘برٕی 217:1322ىیبرو كەفٛاىهێذ)ِؾّل ِؼوٚف فزبػ:

ّٚە ٚ ىاهاٚەی ثیبٔی ثەّێٛە ٍوّٚزیییەوەی ثۆ ٘ەه ىِبٔێه ثە 
وبهێىی ئەهێٕی كاكۀوێذ، ثۆ ئەٚەی ىِبْ ثزٛأێذ ٌەگەڵ 

ىەٚرٕی ٍەهكەَ ثڕٚاد ٚ ثە ىیٕلٚٚیی ثّێٕێزەٚە، پەهەٍۀلْ ٚ پێْ
ثۆ پڕووكٔەٚەی پێٛیَزییەوبٔی وۆِەڵگەی ىِبٔی ثە ڕەّٚێىی 
ئبٍبیی ٌە ىِبٔلا كاكۀوێذ، وە ّٚە ٚ ىاهاٚەی ٔٛێ ٌە ىِبٔبٔی رو 
ثقٛاىێذ، ٌە وبرێىلا وە فۆی ّٚەی ڕەٍۀی ٔەثێذ ثەهأجەه 

ێی ٔێٛاْ ىِبٔەوبْ، ّٚەی فٛاٍزواٚ، ثەاڵَ كٚاعبه ٌەوبری ٍِّالٔ
ىِبٔی ىاڵ ثەٌێْبٚ ّٚەی فۆی كاٚێزە ٔبٚ ىِبٔی ژێوكەٍذ ٚ 
وبهێىی ىۆه كەوبرە ٍەه ىِبٔەوە ٚ ث  ٘ێيی كەوبد، ثەاڵَ ٌەَ 
ِبٚەیەكا ىِبٔی ٍەهٔەوەٚرٛٚ ڕێيِبٔی فۆی كەپبهێيێذ، ثەربیجەری 
ٌە ڕٚٚی ڕێيِبْ ٚ عۆه ٚ ّێٛەی كەهثڕیٕی كۀگەوبٔی فۆی ٚ ئەٚ 

ە ٌە ىِبٔی ٍەهوەٚرٛٚەٚە ثۆی ٘برْٛٚ ٚ ثەپێی یبٍبی ّٚبٔەی و
ڕێيِبْ ٚ كەٍزٛٚه ٚ ّٚەٍبىی فۆی ڕێىیبْ كەفبد، رۀبٔەد 
كۀگی ٘ۀلێ ّٚە ٘برٛٚەوبٔیِ كەگۆڕێ ٚ ثەپێی كەٍزٛٚهی 

 (.116:1339:ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟىِبٔی فۆیبْ هێىی كەفبد)ػٍ
ۆی ٌە ثۆیە ثۆ ىِبٔێىی ٚەن ىِبٔی وٛهكی، وە رب ئێَزب ف   

چٛاهچێٛەی لەٚاهەیەوی ٍیبٍی ٍەهثەفۆكا ٔەثیٕیٛە، ٍەهەڕای 
ئەٚەی كاگیووەهأی ٔەرەٚەوە ثە ىۆهرویٓ ڕێگەی كٚژِٕىبهی ٘ەٚڵی 
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ٔە٘ێْزٓ ٚ ٌەثەهیەن رواىألٔی ٔەرەٚەوە ٚ ىِبٔەوەیبْ كاٚە، ٌە 
٘ەٌِٛەهعێىی ٚاكا ڕێژەی ٘برٕە ٔبٚەٚەی ّٚەی ثێگبٔە ٚ رۀبٔەد 

ثەوبه٘ێٕبٔی ٔبوٛهكأەی ّٚەوبْ، وبهیگەهی  ٌە ٘ۀلێه ثبهكا،
ىِبٔبٔی ثێگبٔەی ٌەٍەه كەثێذ. ثەعۆهێه ٘ۀلێىیبْ رەٚاٚ ثێگبٔەْ، 
چ ثە الیۀی كۀگیبْ ٚ چ ثە پێىٙبرەی ٚاربیبٔەٚە، ٘ۀلێىیْیبْ ٌە 
الیۀی كۀگییەٚە ثە وٛهكی ڕەٚاْ گۆ كەووێٓ، ثەاڵَ ّٚەوە 

ثێگبٔەْ، ثەاڵَ ثە ٚاربی ثێگبٔەیە، ّٚە گەٌێىیِ ٘ەْ ٚەن ّٚەی 
عیبٚاى ٌە ٚاربی ثٕەچەیی ٌە ىِبٔە ثێگبٔەوبٔلا ثەوبهكێٓ.)٘ۆگو 

 (.219:1321ِەؽّٛك فەهەط، 
 

ئبستیڕستەسبزیذاگۆڕاُىٔ:3ـ3
ڕێيِبْ ٚ ڕٍزە ٘ەهٚەن كۀگ ثە رێ ەهثٛٚٔی وبد كەگۆڕێذ،     

٘ەهچۀلە ئەَ گۆڕأە وەِزو ٘ەٍزی پێلەووێذ ٚ وەهەٍەی 
یِ رٛٔلرو ٚ وەِزو فۆثەكەٍزەٚە كەكاد)ِؾّل ِؼوٚف ڕێيِبٔ
(، ٌەَ ئبٍزەّلا ٘ۆوبهی كەهەوی ڕۆڵ كەثیٕێذ، ٌە 213:1322فزبػ:

گۆڕأی ىِبٔلا ثەربیجەری ٌەوبری رێىەاڵٚی كٚٚ ىِبْ یبْ ٌەوبری 
ٍِّالٔێی كٚٔەرەٚەی عیبٚاى، ىِبٔی ىاڵجٛٚ ٘ەٚڵلەكاد ڕێَب ٚ یبٍب 

پێىٙبرەی ڕێيِبٔی فۆی ثەٍەه  ىِبٔییەوبٔی ربیجەد ثە ڕٍزە ٚ
بْ ػجلاٌزٛاة، ظىِبٔی ژێووەٚرٛٚ یبْ ژێوكەٍذ ثَەپێٕێذ )هِ

232:2111.) 
ٌە ئبٍزی ڕٍزەٍبىیلا گۆڕاْ وەِزو ڕٚٚكەكاد ٚەن ٌە    

ئبٍزەوبٔی رو، ثەاڵَ كیَبٔەٚە ٌێوەّلا گۆڕاْ ّزێىی ئبٍییە ٚ 
یەن ٘ۀلێىغبه ثەكی كەووێذ، گۆڕاْ ٌەَ ئبٍزەكا ٌە چۀل ّێٛە
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ثەكی كەووێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٘ۀلێىغبه ىِبٔێه ثۆرە ئبِبكەوواٚ ٚ 
كەیقبرە ٔبٚ ىِبٔێىی روەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە ىِبٔی وٛهكی ئەَ ثۆرە 
ڕێيِبٔییەی ٌە ىِبٔی ػەهەثییەٚە ٚەهگورٛٚە)ِؾّل ِؼوٚف 

 (.213:1322فزبػ:
ٌە ئۀغبِی گۆڕأی ڕٍزەٍبىی ٌە ٔێٛاْ ئیٕگٍیيی وۆْ ٚ       

ێلا، كەثیٕیٓ ٌە ربی ۆٌۆعی ئیٕگٍیيی وۆٔلا كهٍٚزىوكٔی ئیٕگٍیيی ٔٛ
ثٛٚە، ٚارە ٚەن ىِبٔە ( (Sovڕٍزە ٌەٍەه ڕیيثۀلی ّٚەی  

عەهِۀییەوبٔی ئەِڕۆوەیە، ثە ّٔٛٚٔە ئەڵّبٔی ٚ ٘ۆڵۀلی ئەٚأیِ 
(ە، ثەاڵَ ئیٕگٍیيی ٔٛێ ربی ۆٌۆعی گۆڕاٚە ٚ ثٛٚە ثە Sovٌەٍەه )

(Svoٔئەِەُ ئەٚ گۆڕأە ڕێيِب ،) ییە ٔیْبْ كەكاد وە ثەٍەه
 (. (Victoria Fromkin, 2011. P.497 ىِبٔلا كێذ.فٛكٜ 
( ٚ I٘ەهٚە٘ب ٌە ىِبٔی ئیٕگٍیيیلا گۆڕاْ ٌە عێٕبٚەوبٔی )   

(me(ٓكا كەهكەوەٚێذ، ثە عۆهێ فەڵه پێْزو ٚا ڕا٘برجْٛٚ ث ێ)it 
is I(ٓثەاڵَ ٌە ڕۆژگبهی ئەِڕۆوەِبٔلا ىۆهیٕەی فەڵه كەڵێ ،)it is 
me( چٛٔىە ،)me ٚ ئبهەىٚٚی ئەٚە كەوبد ٌە كٚای وبه ثێذ )

 ,Jean Aitcheson (ی ٌە پێِ وبه ثەوبهكێذIثەوبهثێذ، ثەاڵَ )
1999.P.132).) 

٘ەهٚە٘ب ىِبٔی )ئەِٙەهی(، وە ىِبٔێىی ٍبِی ئەٍیٛثییە،     
پێْزو ٌەٍەه ّێٛاىی ڕٍزەی ىِبٔە ٍبِییەوبْ)وبه، ثىەه، ثەهوبه( 

َزب ٌەٍەه ئەَ ّێٛاىە ٔبڕٚاد، ثەڵىٛ ّێٛاىێىی كەڕۆیْذ، ثەاڵَ ئێ
روی ٌە ىِبٔێىی كهاٍٚێی ىِبٔە ٔبٍبِییەوبْ ٚەهگورٛٚە) ثێؤبهك 

 (.31: ي1337وەِوێ، 
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٘ەهٚە٘ب ٌە ىِبٔی )ثبٔزٛ( ٚ )ِەئب( ڕیيثۀلی ّٚە ٚ وەهەٍە    
(، ثەاڵَ ىِبٔی وّٛزی ثەَ svoٍەهەوییەوبٔی ثەَ ّێٛەیە)

بریْلا ىِبٔی ثبٔزٛ ٚ ِەئب ثۆ (، ٌە٘ەِبْ وsovّێٛەیە)
پێْگویبْ ٘ەیە، ثەاڵَ ٌە ىِبٔی وّٛزی  (وۆ)ٚ  (ربن)عیبووكٔەٚەی 

پبّگویبْ ٘ەیە، ٘ەه ثۆیە  (وۆ)ٚ  (ربن)ثە گْزی ثۆ عیبووكٔەٚەی 
ئەَ كٚٚ ىِبٔە ثە٘ۆی وبهٌێىوكٔیبْ ٌە یەوزو، ٔە ىِبٔێىی رەٚاٚ 

 ,Jean Aitcheson ثبٔزٛٚە ٚ ٔە ىِبٔێىی رەٚاٚ وّٛزییە
2013:P.147- 148).) 

ثىەه، ثەهوبه، )ثەّێٛەیەوی گْزی ٍیَزەِی ىِبٔی وٛهكی   
وبه(ە، وەچی ٘ۀلێ ٌە ٍٔٛٚەهاْ ٘ۀلێغبه ٚەن ٍوّٚزی ىِبٔی 
ػەهەثی یبٍبوەی كاكەڕێژْ ٚ وبه كە٘ێٕٕە پێْەٚە ٚ كێزە ّٛێٕی 

 ثىەه، ثۆ ّٔٛٚٔە:
 ب ثە وبهەوە.ڕىگبه ٘ەٍز    یبفٛك     ٘ەٍزب ڕىگبه ثە وبهەوە.  

 ٌە ثٕەڕەرلا ڕٍزەوە كەث  ثەِْێٛەیە كەهثجڕێذ ٚ ثٍٕٛٚوێذ:
 ڕىگبه وبهەوەی ئۀغبِلا. 

ٌە ّٔٛٚٔەی ٍەهەٚەهكا ثۆِبْ كەهكەوەٚێ گۆڕاْ ٌە ئبٍزی     
ڕێيِبٔلا ٌە چٛاهچێٛەیەوی رەٍىلا ڕٚٚكەكاد، ثەاڵَ ثەكەگّەْ وبه 

ٔێی كەوبرە ٍەه ىِبٔەوە ٘ەِٛٚی، وەچی ٘ەهچۀلە ٍِّال
كهێژفبیەْ ٌە ٔێٛاْ كٚٚ ىِبٔی عیبٚاىی كهاٍٚێلا ثەهكەٚاَ ثێذ، 
ئەٚا وبهیگەهی ٚ گۆڕاْ ىیبرو كەثێذ، ثەربیجەد ئەگەه ٘ەهكٚٚ 

 ىِبٔە عیبٚاىەوە ٍەه ثەیەن فێيأە ىِبْ ثٓ. 
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:گۆڕاُىەئبستیواتبسبزیذا4ـ3
گۆڕأی ٚاربی ّٚە ىۆه ٌەٍەهفۆیە ثە پٍە كەثێذ، ٚارە     
أی ٚاربی ّٚەیەن ثەفێوایی ٔبثێذ، ثەڵىٛ ِبٚەیەوی كٚهٚ گۆڕ

كهێژی كەٚێذ رب ٚاربی ّٚە كەرٛأێذ فۆی ثگٛاىێزەٚە ٍەه 
ٚاربیەوی ٔيیه ٌەفۆی، ئەٚیِ ثۆ ٚاربی ٍێیەَ، ٘ەهٚە٘ب 
٘ۀلێىغبه ٚاربوەی ٌەٚاری یەوەِی فۆی ىۆه كٚٚه كەوەٚێزەٚە 

ىِبٔی ئیٕگٍیيی  ٌەثۆ ّٔٛٚٔە  (،1321:1339: ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟ)ػٍ
(ی ئێَزب، وە ثە ِبٔبی چبوی ٚ چۆٔی Niceچبفی ٔبٚۀلكا ّٚەی )

(ی كەكا، ٚارە گەِژە، ٘ۀلێىغبهیِ ثە ِبٔبی foolishكێذ، ِبٔبی )
(Shy ،٘ەهگیي ثەٚ ِبٔبیەی ئێَزب ٔەكە٘بد ،)ِٓ( كە٘بد، ٚارە )ّەه

ئەِەُ ئەٚە كەهكەفبد وە كەووێذ ٚارب ثگۆڕێذ ٚ ٌەٚ ٚاربیەی 
ْزوی وە ٘ەیجٛٚە كٚٚهثىەٚێزەٚە)ثێؤبهك وەِوێ ٚ ئەٚأی پێ

 (.32:1337كیىە:
ٚارە ٌەَ ئبٍزەكا ّٚە ٚ ِۆهفیّەوبْ ثەڕێگەی عیبٚاى      

ِبٔبیبْ كەگۆڕێ، وە ئەَ پوۆٍەیەُ ڕۀگلأەٚەی گۆڕأی ژیبٔی 
وۆِەاڵیەری ئبفێٛەهأیەری. ىۆهعبه كەگٛروێ ٘ەه ّٚەیەن 

ەه٘ۀگی ئیٕگٍیيی ئۆوَفۆهك ِێژٚٚییەوی ٘ەیە، ٘ەهٚەن ف
گۀغیٕەیەن ىأیبهی ٌەثبهەی ٘ەه ّٚەیەوی ئیٕگٍیيی كەفبرە 

 ثەهكەٍذ . 
ٚ  ٌە گۆڕأی ٚاربٍبىی ٘ۀلێه ّٚە ِبٔبوەی كەوْ    

، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ئیٕگٍیيی ئەِڕۆوە ثێذ هچبٚ فواٚاْ كٖ وی ثٗ یٗ ّێٖٛٗ ث
لا ِبٔبوەی ثۆ ( ثە ٚاربی )ثبڵٕلە( كێذ، ثەاڵَ ٌە ئەٍ birdّٚەی )
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ثبڵٕلەی ٍبٚا ٚ ربىە ثٛٚ، وەچی كٚارو ٌە ئیزگٍیيیلا ثۆ ٘ەِٛٚ 
  (Herbert Schendl, 2009:P.29-30) ثبڵٕلەیەن ثەوبهكێذ.

ثە پێچەٚأەی ئەِە، ٘ۀلێه ّٚە ِبٔبوەی رەٍه كەثێزەٚە،    
ٌە ىِبی ئیٕگٍیيی ٍەكەی ؽەڤلەَ ثە ِبٔبی  meatٚەن ّٚەی 

food  ،ثەاڵَ كٚارو ٌە ئیٕگٍیيی ئەِڕۆوەكا  )فۆهان( ٘برٛٚە
ِبٔبوەی رەٍه كەثێزەٚە ٚ رۀٙب ثە ِبٔبی )گۆّذ( كێذ، یبْ 

ٌە ئەٍ لا ثۆ پْٛٚكأێىی گؤگی ئبییٕی  holidayّٚەی 
ثەوبه٘برٛٚە، ٚەن ٌە ٔبٚەوەی ٔیْبْ كەكاد، ٚارە ڕۆژی پیوۆى، 

یٕغب ثەاڵَ ٌە ئیٕگٍیيی ئەِڕۆوەكا ثۆ ٘ەِٛٚ پْٛٚكأێه ثەوبهكێذ، ئ
 ئبییٕی ٚ  ەیوی ئبییٕی ثێذ، ثەَ ّێٛە ِبٔبی ّٚەوە فواٚأزو ثٛٚ.

Victoria Fromkin, 2011: P.509).) 
ئەَ ؽبڵەرە ٌە ىِبٔی وٛهكیْلا ىۆهە، ٌەٚأە ّٚەی)ِەهىیە(،     

وە ٌە ثٕەڕەرلا ٔبٚی ٘ٛٔەهِۀلێىی وٛهكە، ثەاڵَ ئەِڕۆ ثۆ عۆهێىی 
(، ٚارە ٌێوەكا 21،ي1331 ئۆرۆِجێً ثەوبهكێذ)ّێووۆ ؽەِەئەِیٓ،

ٚاربوەی فواٚاْ ثٛٚە ٚ ثۆرە فوەٚارب ٚ ىیبرو ٌە ٚاربیەن 
كەثەفْێذ.٘ەهٚە٘ب ّٚەی )ِۆڵگە(، وە پێْزو رۀیب ثۆ ّٛێٕی 
ئبژەاڵْ ثەوبهكە٘بد، ثەاڵَ ئەِڕۆوە ٚاربوەی گۆڕأی ثەٍەهكا٘برٛٚە 
ٚ ثۆ چۀلیٓ ّٛێٕی وۆثٛٚٔەٚەی ِوۆۆ ثەوبهكێذ، ٌەٚأە )ِۆڵگەی 

ەهثبىیی، ِۆڵگەی ریوۆهیَزبْ، ِۆڵگەی چەولاهاْ ..........(. ٍ
٘ەهٚە٘ب ّٚەی)ڕێجبى(، وە ٌە ثٕەڕەرلا ثە ٚاربی ڕێگب كێذ، ثەاڵَ 
ئەِڕۆ ٚاربوەی گۆڕأی ثەٍەهكا٘برٛٚە ٚ ٚاربوەی فواٚأجٛٚە، ٌەٚأە 
ٌە ثٛاهی رٛێژیٕەٚە ڕێجبىی ٌێىۆڵیٕەٚە ثەوبهكێذ، ٚارە ٌێوەكا ثە 

كێذ، یبْ ثۆ ڕێجبىە ئەكەثییەوبْ یبْ ڕێجبىە ثیوییەوبْ ٚاربی ِیزۆك 



 

 085 

......ثەوبهكێذ. ٘ەهٚە٘ب ّٚەی )ثيٚٚرٕەٚە ـ ثياۆ(، وە ٌە ثٕەڕەرلا 
ثۆ عٛٚڵە ثەوبه٘برٛٚە، ثەاڵَ ئەِڕۆ ٚاربوەی گۆڕأی ثەٍەهكا٘برٛٚە 
ٚ ٚاربوەی فواٚأجٛٚە ثۆ ثيٚرٕەٚەی ٍیبٍی ڕێىقواٚێه یبْ 

 ێذ.ؽيثێه یبْ گوٚپێه ثەوبهك
٘ەهٚە٘ب ثۆ رەٍىجٛٚٔەٚەی ٚاربُ ٌە وٛهكیلا ّٔٛٚٔە ىۆهە،    

ٌەٚأە ّٚەی )كەفزەه( وبری فۆی ثەربیجەد ٌە ّیؼوی والٍیىی 
وٛهكیلا ثۆ )ٍٔٛٚیٕگە( ٚ )ِەوزەة( ٚ )كفزەهی وب ەى( 
ثەوبه٘برٛٚە، ثەاڵَ ئەِڕۆوە ٌە ثبّٛٚهی وٛهكٍزبْ ِبٔبی كەفزەهی 

ِەوزەة ٚ ٍٔٛٚیٕگە ٌە ىِبٔی وب ەى كەگەیۀێذ، ٚارە ِبٔبی 
ئەِڕۆی وٛهكی ٌە ثبّٛٚهی وٛهكٍزبْ ٔەِبٚە، ثەاڵَ ٌە ىِبٔی 
فبهٍیلا ٘ەهٚەن فۆی ٘ەه ٍ  ِبٔب كەكاد، ٘ەه ثۆیەّە 
وٛهكەوبٔی ڕۆژ٘ەاڵری وٛهكٍزبْ ّٚەی كەفزەه ثۆ ِبٔبوبٔی 
ِەوزەة ٚ كەفزەهی وب ەى ثەوبهكێٕٕٓ ثە ّٔٛٚٔە ؽيثی كیّٛوواری 

واْ ثۆ ِەوزەثی ٍیبٍی، ّٚەی كەفزەهی ٍیبٍی وٛهكٍزبٔی ئێ
ثەوبهكێٕێذ. ٌە الیەوی رویْەٚە كەث  ئبِبژە ثۆ ئەٚەُ ثىەیٓ وە 
ئەِڕۆوە ٌە ثبّٛٚهی وٛهكٍزبٔلا ّٚەی كەفزەه ٌە كەهەٚەی ٚاربی 
وب ەى ثٛٚٔی فۆی ثەوبهكێذ ٚ ٚاربوەی ىیبرو كەثێزٓ ئەٚیِ 

 كەفزەهی كۆاله.  
پەیٛەٍزە ثە گۆڕاْ ٌە ئبٍزەوبٔی روی ٘ۀلێىغبه گۆڕأی ٚارب    

ىِبْ، ٚارە گۆڕاْ ٌە ئبٍزەوبٔی روی ىِبْ كەثێزە ٘ۆی گۆڕاْ ٌە 
ٚارب، ثۆ ّٔٛٚٔە وبرێه كۀگێه ٌە ّٚەیەن كەٍٛێذ، ىۆهعبه 
وبهكەوبرە ٍەه ٚاربی ّٚەوە ٚ ّٚەیەوی كیىەی ٌ  كهٍٚذ 
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كەثێذ ٚ ٚاربیەوی ٔٛێ كەكاد، ٚەن ّٚەی )ككاْ( ثە٘ۆی ٍٛأی 
ۆٔیّی)ك(، ٚا كەوبد ثجێزە )كاْ(، وە ٚاربوەی عیبٚاىە ٌە ٚاربی ف

)ككاْ(، ٘ەهچۀلە ثە ٚاربی )ككاْ( ٌە ّێٛەىاهی ٍٍێّبٔی 
ثەوبهكێذ، یبْ ٍٛاْ ٌە ّٚەی )ٍەك( ٚا كەوبد ثجێزە )ٍە(، وە 

 ٚاربی )ٍەگ( كەكاد ٌە ٘ۀلێه ٌە ّێٛەىاهەوبٔلا.
گۆڕأەوە ڕٚاڵەرلا ٘ۀلێىغبه  ئەگەهچی ٌە ٘ەهٚە٘ب  

ربیجەرّۀلیی كۀگی پێٛەیە، ثەاڵَ ئەٚكیٛی كۀگەوبْ ئەهوی 
ڕێيِبٔی رێلا ثەكی كەووێذ، ثەٚ ِبٔبیەی گۆڕاْ ٌە فۆهِی ّٚەوبْ، 
گۆڕاْ ٌەّێٛەی هیيثٛٚٔی وەهەٍەوبْ كێٕێزەوبیەٚە، ثۆّٔٛٚٔە ٌە 
ىِبٔی ئیٕگٍیيی وۆٔلا ثە ٌەكەٍزلأی پبّگوی كۆؿ ٌەگەڵ ئەٚ 

ە هیيثٛٚٔی ّٚەوبْ كەثیٕٓ، پێىەٚە یبٍبیبٔەی هۆڵ ٌ
 (.71:1339ّیل لبكه: ڕٖڕٚٚیبٔلاٚە)ٍەثبػ 

ثەَ عۆهە گۆڕاْ ٍوّٚزی ٍەهعەَ ىِبٔەوبٔی عیٙبٔە، ثەاڵَ    
ڕاكەی گۆڕاْ ٌە ىِبٔێىەٚە ثۆ ىِبٔێىی رو ٚ ٌە ئبٍزێىەٚە ثۆ 
ئبٍزێىی روی ىِبْ، كەگۆڕێذ. ثەڵىٛ عۆهی ٘ۆوبهەوبٔی گۆڕاْ 

یژەی گۆڕأی ٘ەه ىِبٔێه، ئەٚەی گؤگە ثۆ ڕۆڵی كەثێذ، ٌە ڕ
ٌێىۆڵیٕەٚەوە ئەٚەیە وە ٘ۆوبهە كەهەوییەوبْ ٌە ئبهاٍزەووكٔی ىِبْ 
ثەهەٚ گۆڕاْ ڕۆڵیبْ ٘ەیە. ثەربیجەریِ كهاٍٚێیەری كٚٚ ٔەرەٚەی 
ىِبْ عیبٚاى ٘ەٌی رێىەاڵٚی ىِبٔیبْ ىۆه ٘ەیە، ثێگِٛبْ ئەگەه 

ثێزەٚە، ٘یچ چبه ٔییە، كەهگبی ٘ەهكٚٚ ىِبٔەوە ثۆ رێىەاڵٚی ووا
وبهكەوۀە ٍەه یەوزوی، چ ثە ٍەهوەٚرٕی یەوێىیبْ ثێذ، یبْ 
ِبٔەٚەی ٘ەهكٚٚویبْ، چٛٔىە كهاٍٚێیەری كەهگبی ئبڵٛگۆڕووكٔی 
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ئبثٛهی ٚ ڕۆّٕجیوی ٚ ٍیبٍی ٚ وۆِەاڵیەری كەوبرەٚە ثە ربیجەری 
 ئەگەه ٘یچ ثەهثەٍزێىی كەِبهگیویی ٌە ٔێٛأیبٔلا ٔەثێذ. 
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ەّجبًئ

 
گۆڕاْ ٌە ىِبٔلا كیبهكەیەوی ىِبٕٔبٍییە ٚ ٘ەه كەث  ڕٚٚثلاد، ـ 2

٘یچ ىِبٔێه ٔییە فۆی ٌەَ ؽبڵەرە ثە كٚٚه ثگوێذ ٚ فۆی كەهثبى 
پوۆٍەیەوی ٔەٚەٍزبٚ ٚ ثەهكەٚاِە، ثەاڵَ ٌەٍەهەفۆ ٚ  ثىبد، ٚارە

 ٘ۀگبٚ ثە ٘ۀگبٚە.
، ـ گۆڕاْ ٘ەِیْە كەثێزە ٘ۆی گەّەووكْ ٚ پێْقَزٕی ىِب1ْ

 ثەٚ ٚاربیەی ىِبْ ٔبّێٛێٕێذ، ثەڵىٛ فيِەری پێلەگەیۀێذ.
ـ ٌە ٘ەِٛٚ ئبٍزەوبٔی ىِبٔلا ڕٚٚكەكاد، ثەٚ ٚاربیەی ٘یچ 1

ئبٍزێىی ىِبْ ٔبرٛأ  فۆی ثە كٚٚه ثگوێذ، ثە ربیجەری ئبٍزی 
 كۀگ ثەّێٛەیەوی ىۆه فواٚاْ ئەَ كیبهكەیەی رێلا ڕٚٚكەكاد.

ەهەٚ ئبٍبٔجْٛٚ كەثبد، ٚارە ـ ىِبْ ٌە لٛهٍی ٚ ىەؽّەرییەٚە ث1
ٚىەی ئبفبٚرٓ وەِلەوبرەٚە، وە ثە٘ۆیەٚە ئبفێٛەه ٔبچبه كەوبد ثە 

 ٚىەیەوی وەَ، ووكەی ئبفبٚرٓ ئۀغبَ ثلاد.
ـ ىِبٔی وٛهكی ٚەن ٘ەه ىِبٔێىی روی عیٙبْ گۆڕأی رێلا 3

ڕٚٚكەكاد، ٚارە ىِبٔی وٛهكی ثەكەه ییە ٌەٚ گۆڕأبٔەی وە ثەٍەه 
ەُ ئەٚە كەگەیۀێذ، وە گۆڕاْ كیبهكەیەوی ىِبٔلا كێذ، ئەِ

گْزگیوە ٚ ٘ەِٛٚ ىِبٔبٔی عیٙبْ ریچیلا ثەّلاهْ ٚ ىِبٔی وٛهكی 
 ٌەَ كیبهكەیە ثەّلاهە.
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سەرچبوەمبُ


یەمەً:ثەزٍبّیموردی
(، ىِبٔی وٛهكی ٌەثەه 2976ـ ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبهف)ك()2

 ە لا.ڕۆّٕبیی فۆٔەریىلا، چبپقبٔەی وۆڕی ىأیبهی وٛهك، ث
(، ڕێيِبٔی وٛهكی، ثەهگی 1333ـ ئەٚڕەؽّبٔی ؽبعی ِبهف)ك()1

یەوەَ)ّٚەٍبىی(، ثەّی پێٕغەَ)ووكاه(، كەىگبی چبپ ٚ پەفْی 
 ٍەهكەَ، ٍٍێّبٔی.

(، ىِبْ، 1337ثێؤبهك وەِوێ ٚ عێویل كایەِۀل ٚ كەٚگ ٚآٌ)ـ 1
 ، چبپقبٔەی ریْه، ٍٍێّبٔی. 2ٚ: وبِیً ِؾەِەك لەهەكا ی،چ

(، یبٍب كۀگییەوبٔی ىِبٔی 1333اثوا٘یُ فەهەط ّبٌی)ـ كٌٚجەه 1
 .وٛهكی، ٔبِەی ِبٍزەه، وۆٌیژی ىِبْ، ىأىۆی ٍٍێّبٔی

(، یبٍـــبیێٓ كۀگـــی ك 1322ــــ كیـــبه ػەثـــلٌٚىەهیُ ٍـــەػیل ٘ـــبٌٛ)3
وٛهكیــب ژۆهی كا )گۆڤــبها ثە٘ـــلیٕبْ(، كەىگــبی ٍــ یوێي، چبپقـــبٔەی 

 فبٔی، ك٘ۆن.
الیۀی ڕێيِبٔی كەٍەاڵد ٚ (، ٘ۀلێ 1339ـ ٍەثبػ ڕەّیل لبكه)6

ثەٍزٕەٚە ٌە ىِبٔی وٛهكیلا، ٌە ثاڵٚوواٚەوبٔی ئەوبكیّیبی وٛهكی، 
 چبپقبٔەی ؽبعی ٘بُّ، ٘ەٌٚێو.

(، پٛفزەیەن كەهثبهەی ىِبٕٔبٍی، چبپی 1338ـ ٍەالَ ٔبٚفۆُ)7
 كٚٚەَ، چبپقبٔەی وبهٚاْ، ٘ەٌٚێو.
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(، ِۆهفیّە ثۀلە ٌێىَیىی ٚ 1331ـ ّێووۆ ؽەِەئەِیٓ)8
ِبٔیەوبْ ٚ ئەهویبْ ٌە كیبٌێىزی گۆهألا، ٔبِەی ِبٍزەه، وۆٌیژی ڕێي

 ىِبْ، ىأىۆی ٍٍێّبٔی.
ىِبٔی  (،گۆڕأی ٚاربی ّٚە ٌە2993اڵ ػەىیي ِؾەِەك )ٌػەثلٚـ 9

 وٛهكیلا، ٔبِەی ِبٍزەه، وۆٌیژی ئبكاة، ىأىۆی ٍەالؽەككیٓ.
(، ىأَزی ىِبْ، ٚ: 1337ػەٌی ػەثلٌٚٛاؽیل ئەٌٛافی )ـ 23
 ، چبپقبٔەی ڕۆّٕجیوی، ٘ەٌٚێو.2یُ ػەىیي ئیجوا٘یُ، چئیجوا٘
(، ىِبٔەٚأی، چبپی ٍێیەَ، ٌە 1322ف فزبػ)ٚـ ِؾّل ِؼو22

 ثاڵٚوواٚەوبٔی ئەوبكیّیبی وٛهكی، چبپقبٔەی ؽبعی ٘بُّ، ٘ەٌٚێو.
(، پیزۆوەوبٔی ىِبٔەٚأی، چبپی 1322ـ ٚهیب ػِٛەه ئەِیٓ)21

 یەوەَ، چبپقبٔەی ئبهاً، ٘ەٌٚێو.
(، چەهەكەیەن ٌە كۀگ، ِۆهفیُ، 1321و ِەؽّٛٚك فەهەط)ـ ٘ۆگ21

عٛكایَبىی ٌە ٔێٛاْ ووِبٔغی ثبوٛٚه ـ ٔبٚەڕاٍزلا، رٛێژیٕەٚەوبٔی 
، 1322ی ئەیٌٍٛٚی 11ـ  29وۆٔفوأَی ىأَزی ىِبٔی وٛهكی 

 چبپقبٔەی ڕۆّٕجیوی، ٘ەٌٚێو.
 

دووەً:ثەزٍبّیعەرەثی
االٔغٍٛ  خ، ِىزجخاالٕٛاد اٌٍغٛی، (2999ـ اثوا٘یُ أیٌ )21
 ، ِٖو.خاٌّٖوی
 خجؼط، ِخ(، ِلفً اٌی ػٍُ اٌٍغ1338بْ ػجلاٌزٛاة)ٚـ ه23ِ
 .خاٌَؼٛكی خاٌؼوثی خ، اٌٍّّىخاٌْوػی
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: خ، روعّخربهیـ ػٍُ اٌٍغ ٟ(، اٌّٛعي ف2997. هٚثٕي) ٘ــ ه. 26
 ، اٌىٛیذ.خ، ػبٌُ اٌّؼوفٗاؽّل ػٛ
ٚ اهاء  ٞاٌٍغٛ حفىو ٟ(، رْزَِٛى2989اثوا٘یُ اٌَیل ) ٕٞجو

 .خ، اٍىٕلهیخاٌغبِؼی خ، كاه اٌّؼوفخمبفیضاٌ
: اؽّل خٚ االلزٖبك، روعّ خ(، اٌٍغ1333ـ فٍٛهیبْ وٌّٛبً )27
 ، اٌىٛیذ.خ، ػبٌُ اٌّؼوفٗػٛ

، حػْو خبٔیضاٌ خجؼط، خ(، ػٍُ اٌٍغ1339)ٟػجلاٌٛاؽل ٚاف ٟـ ػ28ٍ
 .خٚ إٌْو ٚ اٌزٛىیغ، االٍىٕلهی خجبػطِٖو ٌٍ ٚخٔٙ

ثیٓ اٌزؾوه ٚ  ٞ(، إٌمل اٌٍغ2981ٛ)ٞاٌؼياٚهؽیُ  خـ ٔؼ29ّ
 ٚ إٌْو، ثغلاك. خمبفیضْ اٌؤٚاٌْ حاٌغّٛك، ِْٕٛهاد كائو
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