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كیپێطً


ٚ   یّأگٗ وأی پٗ گزٔگٗ  ٚأٗ  ٌٗ  وێىٗ یٗ  ٖٚ ڕێثاسی ذٛێژیٕٗ
  ٖٚ یٗ َ ٚأٗ ی ئٗ ڕێگٗ لٛذاتییاْ ٌٗ  ٖٚ ٘ۆیٗ تٗ  سأىۆواْ، وٗ

ر ٔٛٚطیٕێىی ذز،  یاْ ٘ٗ  ٖٚ ی ذٛێژیٕٗ ٖٚ ٘ێٕٓ، تۆ ئٗ ڕازٖ
ی  ٚ ٚاذایٗ زیفیی، تٗع وی سأظریی ٚ ِٗ یٗ چٛارچێٖٛ  ترزێرٗ

یاطا ٚ   زرێد لٛذاتییاْ فێزٖ ٚڵسٖ ٘ٗ  ٖٚ یٗ َ ٚأٗ ی ئٗ ڕێگٗ ٌٗ
 ی سأظری تىزێد. ٖٚ ڕێظاوأی ٔٛٚطیٕی ذٛێژیٕٗ

ی  ڕٚٚی سۆرتٗ تۆ ذظرٗ  ٚڵسأێىٗ ٘ٗ  َ ورێثٗ ئٗ
  ذسا تٗ ڕٖ تٕٗ  ٌٗ  َ ورێثٗ ، ئٗ ٖٚ وأی ٔٛٚطیٕی ذٛێژیٕٗ ٔٗ الیٗ

اٌثحس(ی حٛطێٓ ٔشار   لٛاعس وراتحٔاٚٔیؼأی )ِررصز 
وی سۆر پٛذد ٚ سۆر ڕْٚٚ ٚ  یٗ ػێٖٛ  تٗ  ، وٗ سٌٚاڵیٗ فٗ

ی  ٖٚ وأی ڕێثاسی ذٛێژیٕٗ گزٔگٗ  ٔٗ الیٗ  سۆر سأظرییأٗ
 ڕٚٚ. ذظرۆذٗ
ر  طٗ  رگێڕیٕٗ ٖٚ  َ ورێثٗ تاػّاْ سأی ئٗ  ع تٗ ئێّٗ

 ٛرزیی و ٔێٛ ورێثرأٗ   ٌٗسِأی وٛرزی، ذاوٛ ورێثێىی ذز 
 یٓ. ئاػٕا تىٗ  َ سأظرٗ رأی وٛرزیغ ٌٗ سیازتىاخ ٚ ذٛێٕٗ


رگێڕوي
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وكًضییًًت

كاوییزاوستییومیتۆديويتوێژیىً


ويیتوێژیىًو:پێىاسًكًیً
ويئاماوجیتوێژیىًو:دووي
ويكاویتوێژیىًو:جۆريسێیً
ويكاویتوێژیىًتًسڵًو:خًچواري
یمیتۆدو:پێىاسًپێىجً

كاویمیتۆدو:جۆريضًضً
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یەكەو
پێىاسەكردویتوێژیىەوە







:ويییًزماوەواوڕووینًويێژیىًتوپێىاسەی
تەَ ِأایەەەأە زێەەەد:  (  ٖٚ ێىۆڵیٕەەەٖٗٚ ە ٌ ذٛێژیٕەەەٗٚػەەەی )

 .تەزٚایەساچٛٚ، ٘ەڵیىۀەس ،٘ەڵیىەۆڵی ،پؼەىٕی ،تەزٚایسا گەڕا
 ٚ ،: ٚاذە گفرٛگەەۆی ٌەگەڵەەسا وەەززێژیەەأىززٚذٛزەػەەٛذزێد: 

 یەوسیسا وزز. ڵ٘ەرزٚٚویاْ گفرٛگۆیاْ ٌەگە
 ٗ ٌەە ٘ەٚڵیەەسا ڕاطەەرەلیٕەی ِەطەەەٌەوە تشأێەەد وۆیەوەػەەی

 (ە. ز( ٚ )تحٛثاحس)اٌ تیسا رٖ سِأی عٗ
ٌە پێٕاطەەەوززٔی  ر٘یەەسی زی فٗ حّەەٗ ئٗ وەەٛڕیٌیەەً ٗ ذەە ەەە

زٚای  )ئەٚەیە وە ٌۀەەەەاٚ ذۆڵەەەەسا تە)ذەەەەٛێژیٕەٚەزا زەڵێەەەەد: 
ػەەەەێٛاسی  گەر پزطەەەەیاریغ تىەیەەەەد تە ،ػەەەەرێىسا تگەڕێیەەەەد
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تەزٚایەەسا ٚ ئەٚا زەڵێیەەد: تەزٚایەەسا زەگەڕێەەُ  ،)٘ەٚاڵرەەٛاس(
 .(3)زەگەڕێد

ەیە ئەٚ  ٖٚ ێژیٕەٗذٛزەڵێەد: )ذاض اٌعزٚص(زا  ٗ ٌ٘ەرٚە٘ا ە 
وە زەرتەەەەەارەی ػەەەەەرێه پزطەەەەەیار تىەیەەەەەد ٚ ذٛاسیەەەەەاری 

ٜ پزطەەەەیاری زەرتەەەەارە ىەٚذٕی ٘ەٚاڵەوەی تیەەەەد، ٚرزەطەەەە
ٚر( ٌە شٔەٗ ثٓ ِەئ١ە٘ەِاْ ِأای ٚػەوەع ٌەالیەْ ) ،(3)وزز

 .(1))ٌظاْ اٌعزب(زا ٚذزاٚە
 ٜزا٘اذٛٚە: تەزٚایسا گەڕاَ، پؼىٕیُٕ تۆ زااغ(صحٌە )اٌ ە
 .(5)وزز
:  ٖٚ ێژیٕەەەٗذٛذەەەٛیەذی: )اٌثحەەەزیٓ( ٚ عذەەەاٚۀی )ِعّەەە ەەەە

 .(5) پؼىٕیٓ ٚ گەڕأە( پؼىٕیٓ ٚ گەڕأە تەزٚای ػرێىسا، ٚ
                                                 

، تیزٚخ، ِؤطظح االعٍّٟ، 3حّس، اٌعیٓ، طأاٌفزا٘یسٞ، اٌرٍیً تٓ  ە3
 .387، ؽ 1، ض 3988

، 1، ض3995اٌشتیسٞ، اٌٛاططٟ، ذاض اٌعزٚص، تیزٚخ، زار اٌفىز،  ە3
 .319ە  318ؽ 

اتٓ ِٕظٛر، ظّاي اٌسیٓ، ٌظاْ اٌعزب، لُ، ٔؼز أزب اٌحٛسج،  ە1
 .335، ؽ 3ض 3985

، تیزٚخ، زار اٌعٍُ 5ٓ حّاز، اٌصحاغ، طاٌعٛ٘زٞ، اطّاعیً ت ە5
 .371، ؽ 3، ض3987ٌٍّالییٓ، 

 3987، ایزاْ، ٔؼز اٌصمافح االطالِیح، 3اٌطزیحٟ: فرزاٌسیٓ، ط ە5
 .351، ؽ 3ض
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ويزاراوەڕوویًنويێژیىًتویًپێىاس
پێٕاطەەەەوأی ذەەەٛێژیٕەٚەی سأظەەەری ٚەوەەەٛ ساراٚە سۆر ٚ 

 وە ٌە ،فەەەزەْ، ٌێزەػەەەسا ئەٚ پێٕاطەەەأە پێؼەەەىەع زەوەیەەەٓ
 ٚە:ٚ ٔشیىرزْ ٌە تاتەذەوە ٚٚٔرزڕسیاذز  ٠اْ٘ەِٛٚ

 ،)تەوار٘ێٕأی ئاِزاسە سأظەرییەوأە)ِأای:  ٖٚ ذٛێژ٠ٕٗ ە
ظەەەەەا و تیزٚتۆچٛٚٔەوەەەەەاْ تێەەەەەد ٠ەەەەەاْ تە تەوار٘ێٕەەەەەأی 

ئەٚیەغ تەۆ  ،طەاوأی ِیرەۆزەوە٠ائاِزاسگەٌێه تێەد تەپێەی 
 .(3)((سأیٕی ػاراٚەیەن یاذٛز ٔەسأزاٚێه

ذەەٛێژەر زەرتەەارەی وارێەەه  ٗ )ڕاپەەۆرذێىی ذێزٚذەطەەەٌ) ەەە
طەەەەر ٚ زەیگەیۀێەەەرە  عەەەا زەیثەەەاذە١ٕئ، زەوەەەاخ ٝپێؼىەػەەە

ڕاپەەۆرذەوە ٘ەِەەٛٚ لۆٔانەوەەأی  تەٚ ِەرظەی وە ،ئۀعەەاَ
ذەەٛێژیٕەٚەوە ٌەذەەۆ تگزێەەد، ٘ەر ٌە لۆٔەەانی زرٚطەەرثٛٚٔی 

ذا زەگاذە ئەٚەی تثێرە وۆِەڵە زەرۀعەاِێىی  ،تیزۆوەوەٚە
 وە تە تەڵگە ٚ تاوگزاٚٔس پاڵپؼرىزا ،ذۆِاروزاٚ ٚ ڕێىرزاٚ

 .(3)((تێد

                                                 

، تیزٚخ، زار اٌّؤرخ 3اٌفضٍٟ، عثساٌٙازٞ، أصٛي اٌثحس، ط ە3
 .31، ؽ 3993، ٟاٌعزت

اٌما٘زج، ِىرثح ، 33أحّس، ویف ذىرة تحصا أٚ رطاٌح: ط ،ػٍثٟ ە3
 .5، ؽ 3998إٌٙضح اٌّصزیح، 
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ڕٚٚی  و ٌە ،ۆػؼەەەەیە ذەەەٛێژەر زەیرەەەاذەگەڕ)ئەٚ و)ەەەە
ڕٚٚی ٘ەڵىۆڵیٓ ٚ ٌێىۆڵیٕەٚە ٚ ػیىززٔەٚە  گەڕاْ ٚ و ٌە

 ،زەرتەەارەی تاتەذێەەه ،ەٚە تێەەد١ٚ تەراٚرزوەەاری ٚ ڕەذەەٕە
ئەٚیەەغ ٌەپێٕەەاٚ زۆسیەەٕەٚەی ڕاطەەرەلیٕەیەن ٠ەەاْ گەیؼەەرٓ 

 .(3)((پێی
)..... ئاِزاسێىە تۆ سأیٕرٛاسی ٚ تەزٚازاچٛٚٔی ڕێه )ە

تە ِەتەطەەەری  ،ذەەەٛێژەرەوە پێیەەەاْ ٘ەڵسەطەەەرێدٚ ٚرز وە 
٘ەرٚە٘ەەەا تەەەۆ ، زۆسیەەەٕەٚەی سأیەەەاری ٚ پەیٛۀەەەسی ذەەەاسە
ىەەەەەۆڵیٕەٚە ٌەٚ ێٌپێؼەەەەەنەتززْ ٠ەەەەەاْ ڕاطەەەەەرىززٔەٚە ٠ەەەەەاْ 

تەٚ ِەرظەی وە ٌەَ  ،زەطەەەەەەەرساْرٗ سأیاریەەەەەەەأەی وە ٌەت
طاوأی ِیرۆزی سأظری پەیڕەٚ تىەاخ ٚ ئەٚ ٠اپزۆطەیەزا 

ٔعاِەەەسأی ذەەەٛێژیٕەٚەوە ئەەەاِزاسأە ٘ەڵثژێزێەەەد وە تەەەۆ ئە
 .(3)((پێٛیظرٓ

 وٛرذی ئەِەیە: ٚاذە ذٛێژیٕەٚە تە
گەڕأێىەەەەەەەی ٚرزە تەزٚای ٔەەەەەەەاٚەرۆوی (:  ٖٚ ذٛێژیٕەەەەەەەٗ)

 تە ِەتەطەەری پەیەەساوززٔی سأیٕێىەەی گؼەەرگیز تە ،تاتەذێەەه

                                                 

، 3فضً اٌٍٗ، ِٙسٞ، أصٛي وراتح اٌثحس ٚ لٛاعس اٌرحمیك، ط ە3
 .33، ؽ 3991تیزٚخ، زار اٌط١ٍعح، 

، اٌىٛید، ٚواٌح 1تسر، أحّس، أصٛي اٌثحس اٌعٍّٟ ِٕٚا٘عە، ط ە3
 .38، ؽ 3983اٌّطثٛعاخ، 
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ی تەوار٘ێٕأی ِیرۆزێىی ٗ ئەٚیغ ٌەڕێگ ،ذٛزی ئەٚ تاتەذە
 تەٚ ِەرظەی وە ٌە وۆذەەەەەەەەایی ،سأظەەەەەەەەری گٛٔعەەەەەەەەاٚەٚە

ذەەٛێژیٕەٚەوەزا ڕاپەەۆرذێىی ذێزٚذەطەەەي تەگەەٛێزەی چۀەەس 
 ذەوٕیىێىی زەطرٕیؼأىزاٚ ئاِازە تىاخ.
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دووەو
ئاماوجوگروگیتوێژیىەوەیزاوستی





ٚ ڕێىرەەزاٚە  ذٛێژیٕەٚەوەەاْ تەگؼەەری ٌە ذێىەەڕای زەسگەەا
 ،سأظرییەوأی ظیٙأسا گزٔگییەوی تێ ٚێٕەیەاْ پەێ زەزرێەد

ٌٚێىی تێؼەەەەِٛار تەەەەۆ ٛپەەەە ٚ ەِیؼەەەەە پەەەەارەظەەەەگە ٌەِەع ٘
ئۀعاِەەەەەسأی ذٛێژیٕەٚەوەەەەەەاْ ٚ پێؼەەەەەنەتززٔیاْ ذەرذەەەەەەاْ 

 .(3)زەوزێد
                                                 

ػىزای وززٚٚە، ێىرزاٚی گەػەپێساْ ٚ ٘اریىاری ئاتٛٚری ئاڕ ە3
وە )ٚیالیەذە یەوگزذٛٚەوأی ئەِەریىا( چۀس طاڵێىە ٌەَ تٛارەزا ٌە 

ىززٚٚە، زەگاذە تۆ ئەَ وارە زاتیٕ یٗ أذەرظیٚ ٗ ئپٍەی یەوەِسایە ٚ 
(زا 3881( ٍِیار زۆالر، ٘ەرٚەن ٌە ئاِارەوأی طاڵی )118)

)چیٓ( وە ذەرظییەوأی ٘ەِاْ اڵذی زەروەٚذٛٚە، پاع ئەِیغ ٚ
( ٍِیار زۆالر، پاع ئەٚیغ )ژاپۆْ( 311زەگاذە ٔشیىەی ) طاڵی

( ٍِیار زۆالری ئەِزیىی ذێچٛٚیەذی، وەچی ٚاڵذە 318زێد، وە )
گەػەطۀسٚٚەواْ ٌە ظیٙأسا تە ٘ەِٛٚیأەٚە ذەرظییەوأیاْ 
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زیەەارذزیٓ ئەٚ ػەەرأەی وە زەوەەزا زەرتەەارەی ئاِەەأط ٚ 
ٌەَ ذەەەەەەەااڵٔەی  ،ٚٚڕگزٔگییەوەەەەەەەأی ذەەەەەەەٛێژیٕەٚە ترەەەەەەەزێٕە

 ذٛارەٚەزا تەرظەطرە زەتٓ:
 ذێىەڕای ئەٚ ،ە ذٛێژیٕەٚە تٕەِەای پێؼەىەٚذٕی سأظەرییە3

ْ ٚ ژیارِأەەسا طەەٛٚزیاْ ازۆسیەەٕەٚە ٚ زا٘ێٕەەأەی وە ٌە ژیەە
وە سأایەاْ  ،تۆ ئەٚ وۆػؼەأە زەگەڕێەٕەٚە ،ٌێ ٚەرزەگزیٓ

 گەڕ.ٗ ذیأەٌٛە تٛاری طاسزأی ذٛێژیٕەٚە ذظر
                                                                                                     

%(ی وۆی گؼری ذەرظییەوأی ئەَ تٛارە، 5ٔاگاذە ڕێژەی )
ٚە پٛذرەواْ ئاِاژە اپۆرذە ٔێٛزەٚڵەذییەواْ ٚ ذٛێژیٕەڕ٘ەرٚە٘ا 

( ذۀٙا 3881تەٚە زەوەْ، وە ذێىڕاٜ ٚاڵذە عەرەتییەواْ ٌە طاڵی )
( ٍِیۆْ زۆالریاْ تۆ ئەَ ِەتەطرە ذەرظىززٚٚە، 758گٛژِەی )

%(ی وۆی زا٘اذی ٔیؼرّأیاْ تۆ 1،8ٚاذە ٔشیىەی ڕێژەی )
ذٛێژیٕەٚە ٚ پێؼنەتززْ زاتیٕىززٚٚە، ٚاڵذە پیؼەطاسییەوأیغ 

%(ی تەر٘ەِەوأیاْ تۆ ذٛێژیٕەٚەی سأظری 1 ەەەە 3ڕێژەی )
ذەرذأىززٚٚە، ظا گەر تەراٚرزێه ٌۀێٛاْ حاڵی عەرەب ٚ 
زەٚڵەذی ئیظزائیٍی تىەیٓ، ئەٚەِاْ تۆ زەرزەوەٚێد وە تارطرایی 
ذەرظییەوأی ذٛێژیٕەٚە ٌە ئیظزائیً گەر تە تەر٘ەِی ٔاٚذۆیی 

واْ ئاِاژە %(، ٘ەرٚە٘ا ئاِارە5تپێٛرێد، ئەٚا زەگاذە ڕێژەی )
( ٘ەسار ٘اٚاڵذییەن تەراِثەر 38تەٚە زەوەْ وە ٌە ئیظزائیٍسا ٘ەر )

( ذٛێژیٕەٚەْ وە پێؼىەع زەوزێٓ، ئەَ ڕێژەیەع طێیەوی 33تە )
( ٘ەسار ٘اٚاڵذییەوی عەرەتی 38ڕێژەی ئەٚ ذٛێژیٕەٚأەیە، وە ٘ەر )

 تەری زەوەٚێد.
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 ذٛأاوەەأی لٛذەەاتی ٗ تەەی گەػەەە ١ەەە ذەەٛێژیٕەٚەی سأظەەر3
ٚ  ٠ٝتۆ ذٛێٕەسٔەٚەی ػەێٕەیی ٚ ٚرز ٚ ػەیىززٔەٚە زاخٖ ز

ئۀعاِەەەەەسأی پزۆطەەەەەەوأی ٔشیىىەەەەەززٔەٚەی ٚ  ٠ەەەەەٝڕەذٕە
 .١٠اْتاتەذەواْ ٚ تەراٚرزوار

ێىرظرٕی سأیارییەوەاْ ڕلٛذاتیاْ ٌەطەر  ٜە ذٛێژیٕەٚە1
 ،ٚ تەػەەەەەەەثۀسیىززٔیاْ ٚ پێؼىەػەەەەەەەىززٔیاْ ڕازە٘ێٕێەەەەەەەد

تەػەەێٛەیەن وە زەتێەەرە یارِەذیەەسەرێه تەەۆ طەەٛٚز گەیأەەسٔی 
 ەٚأرز تە لٛذاتیاْ ٚ فێزذٛاساْ.ڕٚ  ئاطأرز

ێژیٕەٚە ػەەاراساییەوی گؼەەری زەرتەەارەی تەەاتەذێىی ەەە ذەە5ٛ
تەػێٛەیەن ٘ەِٛٚ  ،زیاریىزاٚ تۆ ذٛێژەرەوە زەڕەذظێٕێد

ئەٚ سأیاریەەەەەەەەأەی وە ٌە تەەەەەەەەاتەذەوەزایە ٚ واریگەریەەەەەەەەاْ 
تە٘ەۆیەٚە تەۆ ذەٛێژەر  ،٠اْ وەاری ذێەسەوەْ ،تەطەریسا ٘ەیە

 زەطرەتەر زەتٓ.
د: ەەە ذەەٛێژیٕەٚە یەوێەەه ٌەَ ِەطەەەالٔە تە ئاِەەأط زەگزێەە5

تەەەٛٚٔی ٔەتێەەەد ٠ەەەاْ سیٕەەەسٚٚوززٔەٚەی  ،زا٘ێٕەەەأی ػەەەرێه
ػەەرێىی زێەەزیٓ، ٠ەەاْ ػەەزۆبەوززٔی تەەاتەذێىی وەەٛرخ یەەاْ 

ی تاتەذێىی زرێەژ ٠ەاْ وەۆوززٔەٚەی  ٖٚٗ پٛذد ٚ وٛرذىززٔ
 .(3) وۆِەڵە تاتەذێىی پەرذەٚاسە ٚ ڕێىرظرٕیاْ

                                                 

ح عشاٌسیٓ، اٌّعذٚب، طالي، ِٕٙط اٌثحس ٚ اعسازٖ، تیزٚخ، ِؤطظ ە3
 .13، ؽ 3991
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 سێیەو

 جۆرەكاویتوێژیىەوە

 

 

 ٌە (Scientific Research)ذەەەٛێژیٕەٚەی سأظەەەری 
ەٚە ٌەٚأەیە ظۆرێەەەەەه ٌە پؼەەەەەىٕیٓ ٚ ١ڕٚٚی ِەراِەوەەەەەأی

ەوأسا تێەەەد، ٠ەەەاْ ظۆرێەەەه تێەەەد ٌە ١١زٚای ڕاطەەەر گەڕاْ تە
ػەەەەزۆبەی ڕەذٕەیەەەەی، ٠ەەەەاْ گەڕأێەەەەه تێەەەەد تە ئاِەەەەأعی 

ەواْ ٚ یاطەەرڕپەەاع پؼەەىٕیٕی  ،چارەطەەەروززٔی وێؼەەەوأی
ػەەەەەەەەیىززٔەٚەی تەڵگەوەەەەەەەەاْ، ٌەٚأەػەەەەەەەەە ذەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوە 

 تە، أە تێەەەد ٠ەەەاْ ٚەطەەەف اِێشتێد١ٌێىەەەۆڵیٕەٚەیەوی ڕاپزطەەە
زێد ٠ەەەەەەەاْ ىِەتەطەەەەەەەری زیەەەەەەەاریىززٔی ػەەەەەەەرەواْ طەەەەەەەاست

 .(3)ذٛێژیٕەٚەیەوی ئەسِٛٚٔی تێد

                                                 

 .13ە  33تسر، ِصسر طاتك، ؽ  ە3
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ئەٚا زەذەەەٛأیٓ پێەەەٕط ظەەەۆری  ،ڕٚٚی طزٚػریؼەەەەٚە ٌە
 وە ئەِأەْ: ،ذٛێژیٕەٚە تاص تىەیٓ

 
 

 

پۆلهجۆرییەكەو:توێژیىەوەیكورتيانتوێژیىەوەی2
ذەەەٛێژیٕەٚەی ڕا٘ێٕەەەاْ  ٘ەِەەەاْ ػەەەێٛە تە ئەَ ظەەەۆرە تە 
ئەَ ظەەەۆرە سیەەەاذز لٛذەەەاتییە ذاسەوەەەاْ  .(3)سەز زەوزێەەەدٚٔەەەا

طەا یای تەوار٘ێٕەأی ٗ ئەٚیەغ ٌەڕێگە ،زەتٓ ڵپێٛەی طەرلا
ٌەَ ظەەۆرەزا  ،اطەەد ٚ زرٚطەەدڕتەراییەوەەأی ذەەٛێژیٕەٚەی 

ژِەەەارەیەن طەەەەرچاٚە تەەەۆ ذەەەالیىززٔەٚەی ذٛأەەەای لٛذەەەاتی 
 ٌەطەەەەەەەەر وەەەەەەەۆوززٔەٚەی سأیەەەەەەەاری ٚ ،تەوەەەەەەەارزە٘ێٕزێٓ

تەوار٘ێٕأیەەەەەەەاْ تەػەەەەەەەێٛەیەوی ڕێىٛپێەەەەەەەه، یەوێەەەەەەەه ٌە 
وە ژِەەارەی  ،ذەطەەڵەذەوأی ئەَ ظەەۆرە ذەەٛێژیٕەٚەیە ئەٚەیە

ە ەەەە 38)ە ٠ەەاْ ڕالپە (18 ەەەە 35)ەوەەأی وەِە ٚ ٌۀێەەٛاْ ڕپەال
 ە ذێپەڕ ٔاواخ.ڕالپە (58

ڕا٘ێٕەاْ  ٝئەَ ظۆرە وە پێی زەٚذزێد ذٛێژیٕەٚەی وٛرذ
 ،تەذەوەِەەأەٚە ٔشیىرەەزە٘ەِەەٛٚ ظۆرەوەەأی زیەەىە ٌە تا ٌە  ەەەە

                                                 

٘ۀسێه وەص ئەَ ظۆرە ذٛێژیٕەٚأە تە ٚذار ٔاٚزەتەْ، تەاڵَ  ە3
ەذۆی ئێّە ٌە زا٘اذٛٚزا تاص ٌە )ٚذار( زەوەیٓ، وە ظۆرێىی طەرت

پێچەٚأەی ئەٚەی ٘ۀسێه ٔٛٚطەر واری ذٛێژیٕەٚەیە، ئەٚیغ تە
 تاطی ٌێٛە زەوەْ.
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چٛٔىە ِەتەطد ٌێی فێزوززْ ٚ ڕا٘ێٕأی لٛذاتیەأە ٌەطەەر 
ەچەەەاٚوززٔی ڕتٕەِاوەەەأی ٔٛٚطەەەیٕی ڕاطەەەد ٚ زرٚطەەەد ٚ 

طەەەەرچاٚەواْ ٚ تە تەڵگەوززٔەەەی  ٔظەەەیپی گەڕأەٚە تەەەۆٖ پەەەز
 سأیارییەواْ.

زەوزا طٛٚزەوأی پزاوریشەوززٔەی ذەٛێژیٕەٚەی وەٛرخ 
 ٚە:تەَ ػێٛەیە وٛرخ تىەیٕە (،پۆي)

 ە تاػىززٔی ئاطری ٔٛٚطیٓ الی لٛذاتی.3
ەەە ڕا٘ێٕەەأی لٛذەەاتی ٌەطەەەر ذٛێٕەەسٔەٚە ٚ تەوار٘ێٕەەأی 3

 پەرذٛٚورأە.
ی ٗ ئەِەأەذی سأظەری ٌەڕێگەپاراطەرٕی ا٘اذٓ ٌەطەەر ڕە 1

 ذۆِاروززٔی سأیارییەوأەٚە.
ەەەە ٘ەڵثژارزٔەەەی طەەەەرچاٚە ٚ تەوار٘ێٕأیەەەاْ ٌە تەەەٛاری 5

ا٘ەەەەەاذٓ ٌەطەەەەەەر ڕٔێری ٚەرگزذٕەەەەەی سأیارییەوأەەەەەسا ٚ چەەەەەۆ
طەەەەەەا ٠ائەٚیەەەەەەغ تەپێەەەەەەی  ،ٔٛٚطەەەەەەیٕیاْ ٚ ذۆِاروززٔیەەەەەەاْ

ذایثەذەوەەەەأی پەیٛەطەەەەد تە پزۆطەەەەەی )تەتەڵگەوززٔەەەەی(ی 
 سأیارییەواْ.

یەن زەرتەارەی ئەٚ ٗ ا٘اذٓ ٌەطەر ذۆِاروززٔی وٛرذڕە 5
 ػرأەی وە لٛذاتی زەیأرٛێٕێرەٚە.

ٔی ێٕعەەەەەاٙەەەەەە تاػەەەەەىززٔی ئاطەەەەەری ذێگەیؼەەەەەرٓ ٚ ٘ەڵگ1
 طەرەوییەواْ ٌە زەلە ٘ەِەظۆرەواْ. تیزٚتۆچٛٚٔە
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تیزەوەەەەاْ ٚ تەراٚرزوززٔەەەەی  ٚ ەەەەە ػەەەەیىززٔەٚەی ٘ەەەەشر7
 ٚ طەٌّأسٔەواْ. پێسراٚەواْ ٚ تەوار٘ێٕأی تەڵگە

ەەەە ڕا٘ەەەاذٓ ٌەطەەەەر ٔٛٚطەەەیٕی ٔەەەاٚەرۆن ٚ پێزطەەەد ٚ 8
 پاػىۆواْ.

 
 

Articleهجۆریدووەو:وتار1
ٚذەەار ٔٛٚطەەیٓ ٘ەەٛٔەرێىە ٌە ٘ٛٔەرەوەەأی ئەزەب، وە ٌە 

 تەەەەاتەذێىی زیەەەەاریىزاٚ تە ، ٚرچە پەذؼەەەەأێه پێىەەەەسێدپەەەەا
ػێٛەیەوی وٛرخ ٚ ڕاطرەٚذۆ چارەطەر زەواخ، ژِەارەی 

ەوەەەأی ڕەوەەەأی ٚذەەەار وەِەەەٓ ٚ تەگؼەەەری ژِەەەارەی الپەڕالپە
 .(3)تەپێی تاتەذەوە سۆر ٚ وەَ زەتٓ

ڵ ٔٛٚطەیٕی  گەٗ ٚذار ظۆرێىی ذەایثەذی ذەٛێژیٕەٚەیە وە ٌٗ
 ،ی ٔیەەیەپەەۆٌٕەٚەیەوی زیەەىەزا ظیەەاٚاسی ٘ەیە، ٚذەەار ذەەٛێژی

ٚەن ٘ۀەەسێه گِٛەەاْ زەتەْ، تەڵىەەٛ ظەەۆرێىی ٔٛٚطەەیٕەوە 
ذایثەذّۀەەسێری فەەەۆرِی ٚ ٔەەەاٚەرۆوی ظیەەەاٚاسی ٌەٚأەەەی زی 

 ٘ەیە.
                                                 

ٚطەر تارطرایی ٚذار ٌە الپەڕەیەوەٚە تۆ چٛار الپەڕە ٘ۀسێه ٔٛ ە3
زیاری زەوەْ، ٚاذە ٌە یەن الپەڕە وەِرز ٔەتێد ٚ ٌە چٛار 
الپەڕەع سیاذز ٔەتێد، چٛٔىە گەر ٌە یەن الپەڕە وەِرز تێد، ئەٚا 
زەتێرە )تیزۆوە(، ئەگەر ٌە چٛار الپەڕەع سیاذز تێد، ئەٚا زەتێرە 

 ذٛێژیٕەٚە.
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ٚذەەەار تەگەەەٛێزەی طزٚػەەەرەوەی تەەەۆ زٚٚ ظەەەۆر پەەەۆٌێٓ 
 زەوزێد:

أەەەەە ئەٚ ٚذەەەەارەیە وە ٌەالیەْ لٛذەەەەاتییەوی طەەەەەرەذاییەٚە 
ٔەوەەەأی ٚ زۀٛٚطەەەزێد ٚ گٛسارػەەەد ٌە وەەەٛرذەی ئەسِٛٚ

وۆػؼەەەەەەەەەە تەراییەوەەەەەەەەەأی زەوەەەەەەەەەاخ، ٚا زەذەەەەەەەەەٛاسا وە 
 ،ذٛێٕسٔەٚەیەوی طازە ٚ طەرپێی تۆ پەرذٛٚوەوەاْ ٘ەتێەد

تەاڵَ تەتەەەەەەەەەەەێ ئەٚەی ٔیاسِۀەەەەەەەەەەەسی تەٚە ٘ەتێەەەەەەەەەەەد وە 
 پێزطریاْ تىاخ. تىاخ ٠اْ تە رػیفٗ ئٔٛٚطیٕەوأی 

وە ٌەالیەْ  ،ە ئەَ ظەەەەەۆرەع ٌەٚ ٚذەەەەەارە پێىەەەەەسێدب ەەەەەە
 ،ەْ ٘ەەشرێىەٚە زۀٛٚطەەزێدپظەەپۆڕێىەٚە ٠ەەاْ ٌەالیەْ ذەەاٚ

وە ٌەٚأەیە پٛذرەی تۆچٛٚٔێىی سأظری تێد ٠اْ وەٛرذەی 
ذەەەەەٛێژیٕەٚەیەوی زرێژتێەەەەەد ٠ەەەەەاْ ٌەٚأەیە وەەەەەٛرذىزاٚەی 
تەػێىی ئەٚ ذٛێژیٕەٚە تێد، ئەَ ظۆرە ٚذەارە پێٛیظەری تە 

ٚ ِیرۆزەوأی واری  طا٠اەچاٚوززٔی ڕگزٔگیسأێىی ٚرز ٚ 
 یە.ذٛێژیٕەٚەیی ٚ پێساٚیظرییەوأی ٘ە

 
 
 
 

جۆرەكاویوتار
ەٚە تەەەەەۆ چۀەەەەەس ١ٚٚی ِەراَ ٚ ئاِأعەوەەەەەأیڕ ٚذەەەەەار ٌە

ظۆرێه زاتەع زەوزێد: )ٚذاری تاتەذیأە، ٚذاری ئەزەتەی، 
 ٚأی(. ٚذاری ڕۆژٔاِٗ
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:ًياووتاریتاتەته2
 ،ی ٔەاٚزەتە١ْ٘ۀسێه وەص ئەَ ظەۆرە تە ٚذەاری سأظەر

ی ئەٚیەەغ تە ِەتەطەەر ،وە ذیایەەسا یەن تەەاتەخ تەەاص زەوزێەەد
تەەەەاتەذێىی  ،ٌەٚأەیە تەەەەاتەذەوە، گەیؼەەەەرٓ تە زەرۀعاِێەەەەه

پشیؼىی تێد ٠اْ ِێژٚٚیی یەاْ فەٌظەەفی یەاْ وەۆِەاڵیەذی 
ٌەِعەۆرە ٚذەارأەزا ػەێٛاسی  تێەد. یاْ ٘ەر تاتەذێىی زیەىە
ذۆیاْ ٚذاری سأظریٓ،  چٛٔىە تە ،سأظری تەوارزە٘ێٕزێد

خ ذەطڵەذەوأی ئەَ ٚذەارأە ٌەٚەزایە وە ڕطەرەوأیاْ وەٛر
سە ٔٛٚطەیٕەزا اٚ ڕاطرەٚذۆ ٚ ِأازارْ، ٔٛٚطەر ٌەَ ػەێٛ

ٚ  ٘ەڵٛەطرە ٌەطەر ٚاژەواْ ٔاواخ ٚ سیاذز گزٔگی تە ِأەا
ٚ تیەەزەوەی  چەەۆٔێری گەیأەەسٔی تۆچەەٛٚٔەوەی ذەەۆی ٚ ٘ەەشر

ی ٌە ریاىەەە٘ۀەەسی ظٛأڕتەتەەێ گزٔگیەەساْ تە  ،ذەەۆی زەزاخ
 ٔٛٚطیٕی ٚذارەوەیسا.

 
 

وتاریئەدەتی)ئەدەتیاوە(:ه1
ػەەەێٛەی  وە تە ،ری ئەزەتەەەی ٌە زەلێەەەه پێىٙەەەاذٛٚەٚذەەەا

پەذؼاْ ٔٛٚطەرەوەی زایڕػرٛٚە ٚ گٛسارػەد ٌە ذەٛزی 
ذەەەەەەۆی زەوەەەەەەاخ ٚ تەػەەەەەەێه ٌە ئەسِەەەەەەٛٚٔە ذەەەەەەایثەذەوەی 

ە ١ذەژیەە ٚ ٚٚی ٔەاٚەرۆوەٚە ذێەزڕ پێىەسە٘ێٕێد، ئەَ زەلە ٌە
 ٗ ٌە ٘ەطد ٚ طۆسی ٔٛٚطەەرەوەی ٚ گٛسارػەد ٌە تیزۆوە

ٚٚی ػەەێٛاسەٚە ڕ ەع ٌەظەەگە ٌەِەەأ ،ٚ ئاِأعێەەه زەوەەاخ
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ئەَ ظەەەەۆرە زەلە پؼەەەەد تە ٚاژەی ٔاطەەەەه ٚ تەەەەاریىەالٔە ٚ 
ٔٛٚطەەەیٕی ئەزەتیەەەسا  ڵ گەەەٗ ٌٗوە  ،ئەەەاٚاسزاری ٚا زەتەطەەەرێد

گٛٔعاٚ تێد، ٌەِعۆرە ٚذارأەزا ٔٛٚطەر زەتێ ٌە تٛارێىی 
ۆن تّێٕێەەەەەد ٚ تە ٚیظەەەەەری ذەەەەەۆی رٚ ٔەەەەەاٚە پەەەەەڕ ٌە ِأەەەەەا

ۀگ گٛسارػد ٚ ٚػەە ٚ زەرتەڕیٓ ٚ ٚاژەی ػەیاٚ ٚ لەػە
 تۆ ئاِاژەوززْ تە ِأاواْ ٘ەڵثژێزێد.

 

واویوتاریڕۆژوامًه0
وە  ،ئەَ ٚذەەەەەەەارأە ظەەەەەەەۆرێىی ذەەەەەەەایثەذٓ ٌە ٔٛٚطەەەەەەەیٓ

وەەەی طیاطەەەی پێؼەەەىەع زەوەْ ٚ تەوەەەٛرذی ٚ تە  یەەەٗٗ تیزۆو
ٚرزی چارەطەەەەری زەوەْ، ٔٛٚطەەەەر ٌەِعەەەۆرە ٚذەەەارأەزا 

ئەٚیەەەغ تە  ،ٚ ػەەەیىززٔەٚەوأی ذەەەۆی زەذەەەاذەڕٚٚ تەڵەەەگە
ٔسٔی ئەٚ تیەەەەەزۆوەی وە ٌە ٚذەەەەەارەوەزا ئاِەەەەەأعی چەطەەەەەپا

ٚأی  پێؼىەػەەی وەەززٚٚە، زەوەەزا تٛذزێەەد ٚذەەاری ڕۆژٔاِەەٗ
ٌەٚأەیە ػەەەەەێٛاسی سأظەەەەەری تەەەەەۆ گٛسارػەەەەەرىززٔی ذیەەەەەازا 

ەچاٚی ػێٛاسی ئەزەتیؼی ذیەازا ڕتەوارتٙێٕزێد، ٌەٚأەػە 
 ،ٔٛٚص پۀەەەای تەەەۆ زەتەەەاخ وە سۆرظەەەاراْ ڕۆژٔاِەەەٗ ،تىزێەەەد

زەلەوە  ٗ تەەەە ذەەەەزێش٘ تەەەەٗٚ  ذزگەەەەٛڕ تەەەەٗئەٚیەەەەغ تەەەەۆ ئەٚەی 
 تثەذؼێد.
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وتاركاویزيگًڕي
ٌەٚأەەەەەی زی ظیەەەەەای  ،ٚذەەەەەار چۀەەەەەس ذەطەەەەەڵەذێىی ٘ەیە

 .پالْ ٚ ػێٛاس (،تاتەخ)ٖ ِاززوە ئەِأەْ:  ،زەواذەٚە
 

ت()تاتًيماددیەكەو:زیگًڕي
ٚ ٘ەطەد ٚ  ئەٚ وۆِەڵە تیزٚتۆچْٛٚ ٚ سأیاری ٚ ذیۆر

ٌەطەەەەەەر وە تەەەەەاتەذی ٚذارەوەیەەەەەاْ  ،ٔەطەەەەەد ٚ طەەەەەۆسأەیە
اطەەد ڕْٚٚ ٚ ڕازەٚەطەەرێد، پێٛیظەەرە ِەەاززەی ٚذەەارەوە ڕ

ٌە ٔێەەەٛاْ پێؼەەەەوییەوەی ٚ  نٗ تێەەەد ٚ ٘ەەەی  ظەەەۆرە زژیەوەەە
زەرۀعاِەوەیەەەەەسا ٔەتێەەەەەد، ٘ەرٚە٘ەەەەەا پێٛیظەەەەەرە لەەەەەٛٚڵ ٚ 

 چەل اِێش تێد.
 

دووەو:ضێواززیگًڕي
ػەەەەێٛەوأی گٛسارػەەەەرىززْ ٚ  ،ِەتەطەەەەرّاْ ٌە ػەەەەێٛاس

ٚأی ٚ ئەزەتەی ِەاززەی ٠اْ فۆرِەٌەوززٔی سِأە ،ٔٛٚطیٕە
ٚذەەەارەوەیە، ٠ەەەاْ ئەٚ لەەەاڵثەیە، وە ِەەەاززەوە تۆچٛٚٔەوەەەأی 
ذەەۆی تە٘ەەۆیەٚە زازەڕێژێەەد، پێٛیظەەرە ػەەێٛاسی ٔٛٚطەەیٕی 

 :ٚذار ئەَ ذەطڵەذأە ٌەذۆ تگزێد
وە تثێەرە یاریەسەزەرێه  ،ٚٚٔی ٚ ئاػىزاییەوی ئەٚذۆڕ ە3

وە  ،ٔی تاتەذەوە، ئەِەع تەٚە زەطرەتەر زەتێەدأستۆ ذێگەی
وە ٌەٚ ِەراَ ٚ  ،ٚا تەوارتێٕێەەەەەەەەەد ٜٛٚطەەەەەەەەەەر ٚػەەەەەەەەەۀ

ِەتەطەەەەرأەی ذٛاسیەەەەاری پێىأیەەەەأە ٔشیىرەەەەزتٓ، ٘ەرٚە٘ەەەەا 
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ٚ ِأەەەەا ٘اٚػەەەەێٛەواْ تشأێەەەەد ٚ  ٔٛٚطەەەەەر زەتەەەەێ ٚػەەەەە
پەیٛۀەەەەەەسییەوأی ٔێەەەەەەٛاْ ٚػەەەەەەەواْ زرن پەەەەەەێ تىەەەەەەاخ ٚ 

ئەٚیغ  ،تەواراِەیی ڕطرەی وٛرخ ٚ گٛسارػرىار ٌێىثٕێد
 وە ٌە ،ەی١ٔییە ذێەزٚذەژیتە گەڕأەٚە تۆ ئەٚ ٘ەگثە سِأەٚا

ٚ  ٚٚی ِأەەاڕ ەٚأثێەەژی ٚ و ٌەڕٚٚی ڕ و ٌە ،سِأەەسا ٘ەیە
 ٚاژە تە تڕػد ٚ تەپێشەوأەٚە.

 ،ِێؼەىی ذەٛێٕەر زەوەاخ ٚ ئەٚ ٘ێشەی وە وار ٌە تیزە 3
ٚ تۆچٛٚٔەوەأەٚە ٚ  ٚ تیەز ی زاڕػرٕی ٘شرٗ ئەٚیغ ٌەڕێگ

ٚ زەٚڵەِۀەسەواْ  پڕ ٚ ەچاٚوززٔی ٚرزی گٛسارػرە چڕڕ
زەطرٕیؼەەەأىززٔی ٚێەەەٕە تەەەااڵ ٚ ظەەەٛاْ ٚ لەػەەەۀگەواْ، ٚ 

 ٚەن ئەٚەی وە ػاعیز زەیڵێد:
وأّأەەەەسا ٌە زەریەەەەا ٚ ٗ ١ٔ)ٌە سەٚیەوأّأەەەەسا، ٌە ٚػەەەەىا

سەریاوأّأەەەەەسا، ٌە گۀّەوأّأەەەەەسا، ٌە ذٛێیەوأّأەەەەەسا ٌە 
ٌە یازاػەەەرەوأی  تزیٕەوأّأەەەسا، ٘ەِەەەٛٚ ػەەەرێىیاْ زاڕٔەەەی،

 .(3)زەروزز(یازەٚەریەوأسا ٘ەِٛٚ ػرێىیاْ 
ییەن وە زەلەوە چێەەەەژزار تىەەەەاخ، چەەەەٛٔىە راىەەەەەەەەە ظٛا1ٔ

 ،زەتێەەرە یارِەذیەەسەرێه تەەۆ ذێگەیؼەەرٓ ،ٚٚٔەەی ػەەێٛاسەوەڕ
وەچەەەەی  ،٘ێەەەەشیغ زەتێەەەەرە یارِەذیەەەەسەرێه تەەەەۆ وەەەەارذێىززْ

                                                 

 ٜز١( ػاعجاٌّارْٚ تیٓ اٌىٍّاخ اٌعاتز ایٙا) ػیعزی ٗ ٌ ە3
 . رگیزاٖٚ رٚیغ ٖٚ حّٛٚز زٖ طریٕی ِٗ ٌٗ فٗ
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ی ٌە ػێٛاسزا ذەٛێٕەر وەِۀەسوێغ زەوەاخ ٚ ٚای ر٠اىظٛأ
 ،طەەەرەذاٚە ذەەا وۆذەەایی ترەەٛێٕێرەٚە ٚذەەارەوە ٌە، ٌەەێ زەوەەاخ

طەەەەەرەی ڕٚ  غ تە تەوار٘ێٕەەەەەأی ٚػەەەەەەی طەەەەەاسگارئەٚیەەەەە
گٛسارػەەرىار زٚٚر ٌە ٚػەەەگەٌی ٔەەاِۆ ٚ ڕطەەرەی زسێەەٛ ٚ 

ی ٌە راىەەە، تەِؼەەەێٛەیەع ظٛأرٔعڕاوێغٗ طەەەگٛسارػەەەری 
ئەَ ذەەەەەٛذّەع ٌەَ زەلەی  ،ػەەەەەێٛاسزا زرٚطەەەەەد زەتێەەەەەد

تزاْ ٛوە پەەارچە ػەەیعزێىی )ظەە ،ذەەٛارەٚەزا ذێثیٕەەی زەوەیەەٓ
 :ٗ ٠ه ٚ ذۀسە()فزِێظ ١ٔؼأٝٔاٚ زاْ(، تەظٛتٌیً ٗ ذ

).. ئێٛە ٌەٚ گٛاڵٔە زەچٓ وە ٌە طێثەرەوأسا ٔەػّٛٔا )
زەوەْ، چۀس ػٕەتایەوی ٔەرَ ٚ ٔاطه زێٓ ٚ ذۆٚەوأراْ 

عەەەا ٌەٚێەەەسا ژیەەەأێىی ١ٕئ ،ۆػەەەٕایی ذەەەۆر زەوەْڕحەٚاڵەی 
 .ظٛاْ تەطەرزەتەْ

وە تەفەزی  ،ٚٚذەڵەْڕئێٛە ٘اٚوٛفی چۀس زرەذرێىەی  
ٌە ئایٕەەەسەزا تە٘ارێەەەه  سطەەەراْ تاریەەەأی گەەەزاْ وەەەززٚٚە،

ٚٚپۆػەراْ ڕگەاڵی طەەٚس ٚ ذەڕ  وە تە ،ڕٚٚذاْ ذێسەواخ
 .زەواخ

وە  ،اطرەلیٕەوە زەِاِىی ئەٚ ئەطەزیٕەذاْ زەزڕێٕێەدڕ 
 ((.سەرزەذۀەوأرأی پەرزەپۆع وززٚٚە
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یسێیەو:پالنزگًڕي
ێگایەیە وە ٔٛٚطەەر ڕئەٚ ػا ،ٚذارەوە پالٔیٔەذؼە ٠اْ 
رػەەەەرىززْ ٌە تیزٚتۆچٛٚٔەوەەەەأی تەەەەۆ گٛسا ،زەیگەەەەزێرەتەر

ذۆی، ظا تێگِٛاْ گەر ٔٛٚطەر ِەػرەڵەوأی ئەَ ڕێگەایە 
ٚ  ٚ تیەەەەز ئەٚا ٘ەەەەشر ،طەەەەەرەذاٚە زەطرٕیؼەەەەاْ ٔەوەەەەاخ ٌە

تۆچٛٚٔەوأی پەرذەٚاسە زەتٓ ٚ زەفەٚذەێٓ، ٘ەرچۀەسە ٌەَ 
وەچەی گەر پەالْ  ،اوێغ تێەدڕتٛارەزا ػەێٛاسەوەی طەەرٔع

 ،ۀعاَ زەتێەەەەدئەٚا ٔٛٚطەەەەیٕەوەی تەەەەێ طەەەەەر ،زأەڕێژێەەەەد
ٚ ٘ەرەوەەەأی ٚ وە زٚٚ ڕٚ ،چەەەٛٔىە ٚەن ئەٚەی ٌەەەێ زێەەەد

ژێەەەز زەطەەەری تەەەشر تىەەەاخ ٚ ٌۀەەەاٚ ظۀعەەەاڵی ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ 
 ٚ ٚاژأەزا گۀعیەەەٕەی تۆچٛٚٔەوەەەأی تە زەرتەەەڕیٓ ٚ ٚػەەەە

 فەذارەخ تساخ.
ظا ئەٚ ٔەذؼەە )پەالٔە(ی وە ٔٛٚطەەری ٚذەارەوە ٌەژێەز 

ذەەااڵٔە ٌەَ  ،ایەەی زەوەەاخڕٚٚٔاویەەسا وەەاری ٔٛٚطەەیٕەوەی ڕ
 .وۆذایی، ڕٚٚٗ ذظرٕ ،پێىسێد: پێؼەوی

ٔٛٚطەەەەیٕی پێؼەەەەەەوی ڕێگەەەەەاذۆع زەوەەەەەاخ تەەەەەۆ ئەٚەی  
تەەەەەاتەذەوە تەظەەەەەٛأی ٚ ڕێىەەەەەٛپێىی پێؼەەەەەىەع تىزێەەەەەد ٚ 

ییەن تەەەەەەەەۆ راوەەەەەەەەٚەن ئاِازە ،تەرایەەەەەەەەیەن ترەەەەەەەەزێرەڕٚٚ
وە  ،ٚ تیەەزە طەەازأەی ٚٚٔىەەززٔەٚەی ِأاوەەاْ ٚ ئەٚ ٘ەەشرڕ

 ٝؼەەەەەوپێ ،٘ەەەەی  ذەِەەەەِٛژی ٚ ػەەەەێٛاٚییەویاْ ذیەەەەازا ٔیەەەەیە



 

 27 

ٚ ئەەارەسٚٚی  وە ذاطەەە ،سۆرظەەار پزطەەیارگەٌێه زەگزٔەذەەۆ
تەەەۆ ئەٚەی ٚەاڵِیەەەاْ تەەەۆ تەەەسۆسێرەٚە،  ،ذەەەٛێٕەر زەتەەەشٚێٕٓ

تەوەەٛرذی پەەٛذرەی ئەٚ ػەەرأە  ٝ٘ۀەەسێه ظەەاریغ پێؼەەەو
وە ٔٛٚطەەەەەەەەەەرەوە ذٛاسیەەەەەەەەەاری ئەٚەیە ٌە  ،زەگزٔەذەەەەەەەەەۆ

ٚذارەوەیەەسا پێؼىەػەەی تىەەاخ ٚ ذەەٛێٕەرەوەی تەەۆ پەٌىەەێغ 
 تىاخ.

تەەاتەذەوە ٠ەەاْ ّٔایؼەەىززٔی وەەڕۆن ٚ  ڕٚٚی ذظەەرٕٗظەەا 
 ،زەتێ ئەٚ ِەطەٌە ظەٚ٘ەریاْ تگزێرەٚە ،تڕتڕەی تاتەذەوە

وە ٔٛٚطەەەەر ٌە ٚذارەوەیەەەسا ذٛاسیەەەاری ٚذٕیەەەأە، پێٛیظەەەرە 
وە زەیەٚا  ،ٔٛٚطەر ئەٚ تاتەذأە ٌە ِێؼىیسا ئاِەازە تىەاخ

ٌە ٚذارەوەیسا تیأڵێد ٚ ػەزۆبەیاْ تىەاخ ٚ ػەیاْ تىەاذەٚە 
ٚ  ٚ تیەەەز پەەەالٔەوەی ذۆػەەەی ئەٚ ٘ەەەشر ٚ ٚ تەپێەەەی ٔەذؼەەەە

 ،وێؼەەەەەەەەأەی وە ٌە ٚذارەوەیەەەەەەەەسا زەیەەەەەەەەأٙێٕێرە گەەەەەەەەۆڕا
تەٚ ِەرظەی وە تە تەڵەەەگە  ،چارەطەەەەریاْ تەەەۆ تەەەسۆسێرەٚە

ٚذەی ظەەەٛاْ تیأظەەەەٌّێٕێد، ظەەەگە  پاڵپؼەەەریاْ تىەەەاخ ٚ تە
ٌەِەع پێٛیظرە ٔٛٚطەر سٔعیزەتۀسیەوی ٌۆژیىأە تۆ ئەٚ 

عەا ١ٕئ، تاطیاْ زەواخسا ٠وە ٌە ٚذارەوە ،تۆچٛٚٔأەی تىاخ
گزٔگەەەی ٚ تەڵەەەگە ٚ پەیٛۀەەەسییەوأیاْ تە تەەەاتەذی طەەەەرەوی 

 ٚ ، تەگؼەریغ تەاتەذەوە ٔەاتێ ٌە تیەز ٖٚ طرێرٗٗ تثٚذارەوەٚە 
تەڵىەەەەٛ زەتەەەەێ ٘ەِیؼەەەەە  ،ِێؼەەەەىی ٔٛٚطەەەەەرەوە تێەەەەرەزەر
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تەەەۆ ئەٚەی تۆچٛٚٔەوەەەأی ذەەەۆی تە  ،تەەەاتەذەوەی ٌەیازتێەەەد
ٓ ٚ زیەەەارذزیٓ ، گزٔگرەەەزی ٖٚ طەەەرێرٗٗ تثۆوەەەی تەەەاتەذەوەٚە زو

ِەطەەەٌەع وە وزۆوەەی تەەاتەذەوە ٌەٚأەەی زی ظیەەا زەوەەاذەٚە 
 ٚ ئەٚەیە پاتۀەەەەەەەەەەەەەەەستْٛٚ تە وزۆوەەەەەەەەەەەەەەەی تەەەەەەەەەەەەەەەاتەذەوە

ێىسەذاخ ٚ تۆ چۀس ذٛذّێەه ڕتیزٚتۆچٛٚٔەوأی ٔٛٚطەر 
وە  ،پۆٌێٕیەەاْ زەوەەاخ ٚ سٔعیزتۀەەسییەوی ٚایەەاْ تەەۆ زەوەەاخ

لۆٔانەوەەاْ ٚ تیزۆوەوەەأی ٔەەاٚ تەەاتەذەوە یەن تەزٚای یەوەەسا 
 ٚ تۆچٛٚٔەواْ تەظٛأی ڕیش تثەطرٓ. تێٓ

)وۆذەەەەەەایی(یغ ٌە وەەەەەەٛرذىززٔەٚەی ئەٚ زەرۀعاِەەەەەەأە 
 ،وە ٔٛٚطەر ٌە ٚذارەوەیسا تاطەیأی ٌێەٛە وەززٚٚە ،پێىسێد

زەتەەێ وەەٛرخ ٚ ، ذەطەەڵەذەوأی ٔٛٚطەەیٕی وۆذەەایغ ئەٚەیە
 پٛذد ٚ ٚرز تێد.

 

Thesisهجۆریسێیەو:وامە0
لٛذەەەاتی  ،ەئەَ ظەەەۆرە ٔٛٚطەەەیٕە ذەەەٛێژیٕەٚەیەوی زرێەەەژ

ئاِازەی زەوەاخ ٚ تە٘ەۆیەٚە تەڵگۀەاِەی سأظەری تەااڵ ٠ەاْ 
ِاطەەەەرەرٔاِەی پەەەەێ تەزەطەەەەد زێٕێەەەەد، ٔەەەەاِەوە زەتەەەەێ ٌە 

وە  ،ٗ ٠ەەالپەڕە( 388ە  388زرێژذزتێەەد ) پەەۆيذەەٛێژیٕەٚەی 
تەپێەەەی تەەەاتەذەوە ٚ تەگەەەٛێزەی طەەەەرچاٚە ٚ تەوار٘ێٕەەەأی 

ظەگە ٌەِەع ئەَ ظەۆرە  ،سیاز ٚ وەَ زەوەاخ واْ رچاٖٚٗ ط
اِأە زەتەێ ٚرزذەز تەٓ ٚ ذەوٕیىەی ٔٛٚطەیٕیاْ سیەاذز ذیەازا ٔ
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طەاوأی ِیرەۆزی یاەچاٚ تىزێد ٚ تٕەِاوأی ذەٛێژیٕەٚە ٚ ڕ
 سأظریاْ ذیازا پزاوریشە تىزێد.

تەەاتەذی ئەَ ظەەۆرە ٔاِەەأە زەتەەێ ذەەاسە تێەەد ٚ گزٔگەەی تە 
ٌەطەەەەر تەوار٘ێٕەەەأی  ،زەرذظەەەرٕی ذٛأەەەای لٛذەەەاتی تەەەساخ

 ،یىەوەأی ذەٛێژیٕەٚەی سأظەریذەوریىێه ٠اْ سیەاذز ٌە ذەور
ظەەەگە ٌەٚەع گەیؼەەەرٓ تە زەرۀعەەەاِێىی پۆسەذینەەەأە ٠ەەەاْ 
ذێگەذینەەەەەەأە زەتەەەەەەێ یەوێەەەەەەه تێەەەەەەد ٌە ئاِأعەوەەەەەەأی ئەَ 
ذٛێژیٕەٚەیە ٚ ِاٚەی طەرلاڵثٛٚٔی ذەٛێژەرەوەع ٔەاتێ ٌە 

 طاڵێه وەِرزتێد.





 (DissertationDoctorate)ێسهجۆریچوارەو:ت4
وە لٛذاتییەن ئاِازەی  ،زرێژەئەَ ظۆرە ذٛێژیٕەٚەیەوی 

تڕٚأەەەاِەی ِاطەەەرەری ٘ەتێەەەد، تەَ ذەەەٛێژیٕەٚەیە  ،زەوەەەاخ
لٛذاتییەوە تڕٚأاِەی زورەٛرا تەزەطەد زێٕێەد، زورۆرأەاِە 

 ،ڵ ِاطەرەرٔاِەزا یەن زەگەزێرەٚە گەٗ ٘ەِٛٚ ذاڵەوأسا ٌٗ ٌە
زورۆرأەەەەەاِە زرێژذەەەەەزە ٚ ِەەەەەاٚەیەن  ،ذۀٙەەەەەا ئەِە ٔەتێەەەەەد

ەِرەز ٔەتێەد، زەػەثێ ٚرزذەز و ڵوە ٌە طێ طەا ،زەذایۀێد
ٚ ػەەەەیىارذزتێد، ٌەِعەەەەۆرە ٔاِەەەەأەزا پێٛیظەەەەرە  ٚ لەەەەٛٚڵرز

ٚ  طەەەرەڕذەەەٛێژەر ذٛأەەەایەوی ذەەەایثەذی ٌەطەەەەر ٘ەەەۆٔیٕەٚەی 
ٌە  ،تەػێٛەیەن ترٛأێد زەلێەه تٕٛٚطەێد ،ٔٛٚطیٓ ٘ەتێد

٠ەاْ ٌە تەٛاری  سأظد ٚ سأیەاری زەٚڵەِۀەس ٚ چڕٚپڕتێەد
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پێؼەەىەع تىەەاخ، پظەەپۆرێرییەوەیسا ِەەاززەیەوی ذێزٚذەطەەەي 
٘ەرٚە٘ا ئاِازەوززٔی زورۆرأەاِە پێٛیظەری تە ژِەارەیەوی 

٘ەِەاْ ػەێٛەع ٔٛٚطەەری ئەَ  تە ،سۆری طەرچاٚە ٘ەیە
ٔاِەەەأە زەتەەەێ ڕەطەەەۀرٛاستێد ٚ تە ٌێثەەەڕاٚیەٚە وەەەارەوەی 

 ایەەی تىەەاخ ٚ تۆچەەٛٚٔی ذەەایثەذی ذەەۆی ٌە ذەەٛێژیٕەٚەوەزاڕ
 ڕٚٚ.ٗ تراذ

 

 
 

ەكانهجۆریپێىجەو:توێژیىەوەپسپۆڕیی0
ئەِعەەەەۆرە ذەەەەٛێژیٕەٚأەع ئەٚ ِاِۆطەەەەرایأە ئۀعەەەەاِی 

ذیایأەەەەسا وەەەەۆِەڵە  ،اْ ٘ەیە٠ەەەەوە تڕٚأەەەاِەی زورۆرا ،زەزەْ
تە پؼەەەەد تەطەەەەرٓ تەٚ  ،تەەەەاتەذێىی سأظەەەەری تەەەەاص زەوەْ

ئەٚیەەغ تەەۆ  ،ئەسِەەْٛٚ ٚ ػەەارەساییەی تەزەطەەریاْ ٘ێٕەەاٚە
 ذشِەذىەەەەەززْ ٚ زەٚڵەِۀەەەەەسوززٔی ِەعەەەەەزیفە ٚ سأظەەەەەد.

وە ٌەٚ گۆبەەەەەەەارە  ،ٕەٚأە ئەٚأەْگزٔگرەەەەەەەزیٓ ئەَ ذەەەەەەەٛێژی
ٔەەەەاٚذۆیی ٠ەەەەاْ ظیٙەەەەأیٓ،  ،سأظەەەەریأەزا تەەەەاڵٚ زەوەەەەزێٕەٚە

ٌەٚأەػەەەە ظەەەاری ٚا ٘ەیە ئەٚ ذەەەٛێژیٕەٚأە تەػەەەساریاْ ٌە 
 وۆٔگزە سأظرییە پظپۆڕییەوأسا پێ تىزێد.

ئەَ ذٛێژیٕەٚأە واذێه وە زەوزێٕە ٔاٚ ِەٌەفی ئەوازیّی 
ئەٚا زەتەەەەەەٕە  ،ۆوأەەەەەەساەوأیاْ ٌە سأىر ێىۆڵەەەەەەٌٗذەەەەەەایثەخ تە 

تەرایەەەیەن تەەەۆ ئەٚەی طەەەاسزەرأی ئەٚ ذەەەٛێژیٕەٚأە پەەەٍەی 
ی  پٍە٠ٗاْ  ،ٚەوٛ )ِاِۆطرا( ،سأظری تەرسذز تەزەطد تێٕٓ
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 ە یاریەەسەزەر پزۆفیظەەۆریتثەەٕە ) طەەد تٙێەەٕٓ ٚ زٖ رسذز تٗ تەەٗ
Assistant Professor)، ٗتەرسذەەزیٓ ع،  ِەەٗ زٚای ئٗ  ٌەە

 ە ۆرپزۆفیظەەەەەەپەەەەەەەٍەی ) ،پەەەەەەٍە وە تەزەطەەەەەەری تێەەەەەەٕٓ
Professor) ٖ(3). 

                                                 

ٔاٚی ذٛێژیٕەٚەواْ ٌە لۆٔانەوأی ذٛێٕسٔی تااڵ ظ١اٚاسْ، تە  ە3
ەٚە ١وا١ٖٔ ٘ەِاْ ػێٛەع پٍە ٚ پایە سأظرییەواْ تە ٘ەِٛٚ ظۆر

ظیاٚاسْ، ئەٚیغ تەگٛێزەی فزەیی پظپۆرێرییەواْ ٚ فزەیی ٚ 
ۆری سأىۆواْ ٚ ئەٚ طیظرەِأەی ٌە ٘ەر یەوەیاْ ٘ەِەظ

 پەیڕەٚیاْ ٌێ زەوزێد.



 

 32 

 

 چوارەو

 خەسڵەتەكاویتوێژەر

 

 


Researcherتوێژەر:
ئاِازەوززْ  ،ذٛێژەر ئەٚ وەطەیە ٘ەرٚەوٛ تاطّاْ وزز

، ذەەەەٛێژیٕەٚە ٌە زاخ ٔعاِەەەەسٖٗ ئ ٚ ٔٛٚطەەەەیٕی ذەەەەٛێژیٕەٚەوە
ٌەتەر ئەٚە پێٛیظەرە  ،ذٛزی ذۆیسا وارێىی سأظەری گەزٔگە

وە  ،ا تەزی تىزێەدذەطڵەخ ٚ ظیاواری ذایثەخ ٌەٚ وەطەز
وەەەاری ذەەەٛێژیٕەٚە ٘ەڵسەطەەەرٓ، ِەرظەەەیغ ٔیەەەیە ٘ەِەەەٛٚ  تە

ێەد، ت ٚأەوەأی تەطەەروەٚذٛٚیی تەڕی ،لٛذاتییەوی سیەزەن
چەەٛٔىە  ،ٌە ٔٛٚطەەیٕی ذەەٛێژیٕەٚەزا ٌێٙەەاذٛٚ ٚ وەەاراِە تێەەد

ذەەٛێژیٕەٚە پێٛیظەەری تە ذٛاطەەد ٚ ئەەارەسٚٚی فێزذەەٛاسی 
ٚەع ٘ەیە ٌەالی ئەٚ وەطەەەی وە ئۀعەەاِی زەزاخ، ظەەگە ٌە

زٚای ِەعەەەەەزیفە  وۆػەەەەەغ ٚ حەسی فێزتەەەەەْٛٚ ٚ گەڕاْ تە
ٚ الی ٘ەِەەەەەەٛٚ وەص تەزی ٔاوزێەەەەەەد،  ػەەەەەەرێىی ذەەەەەەایثەذە
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زیەەەارذزیٓ ٚ گزٔگرەەەزیٓ ئەٚ ذەطەەەڵەخ ٚ ظیاواریەەەأەی وە 
 ئەِأەْ:ە ،زەتێ ذٛێژەر ظێثەظێیاْ تىاخ

زەتەێ ذەٛێژەر ئەارەسٚٚیەوی ٚای ٘ەتەێ تەۆ  ە ئارەسٚٚ:3
ٕەرێەەه تەەۆ وۆػؼەەىززْ ٚ تثێەەرە پاڵ ،ئۀعاِەەسأی ذەەٛێژیٕەٚە

ذەەاوٛ طەەارز ٔەتێەەرەٚە ٚ  ،تەرۀگەەارتٛٚٔەٚەی طەەەذرییەواْ
 تەٌێثڕاٚەیی واری ذٛێژیٕەٚەوە تگەیۀێرە ئۀعاَ.

ئەِەع ٌەَ  :ەەەەەە ئەِەەەەەأەذی سأظەەەەەری ٚ )زەطەەەەەپاوی(3
 :طد زێد زٖٗ تذااڵٔەٚە 

اطەەەەد ٚ زرٚطەەەەد ٚ ٚرزی ٚذەوەەەەأی ڕە ذێگەیؼەەەەرٕی أەەەە
 وەطأی زی.

 ،زٔەی پەزۆژەی ذٛێژیٕەٚەوەیەەساایەی وزڕ پێٛیظەرە ٌە ب ە
 پؼد تە وەطأی زی ٔەتەطرێد.

پ ە وۆػؼەەی وەطەەأی زیەەىە تەەۆ ذەەۆی ٔەلەەۆسێرەٚە ٚ 
 ٔەیىاذە ِٛڵىی ذۆی.

ئەٚیغ  ،ە ٘ی  زەلێه تەتێ ئاِاژەپێىززْ ٚەرٔەگزێد خ
وەەأی  چاٖٚرەطەەٚ ڕێظەەاوأی ٚەرگەەزذٓ ٌە  تەگەەٛێزەی یاطەەا

 ذزەٚە.
د تەػێٛەیەن وە ذٛێژەر زەتێ تاتەذی تێ ە تاتەذیثْٛٚ:1

ِەتەطەەری گەیؼەەرٓ تێەەد تەڕاطەەرەلیٕەوە تەتەەێ ٘ەەی  پەەێ  ٚ 
پۀاٚ الزأێه، وە ئەِەع پەٌەی ذەٛێژەر رازەوێؼەێد تەرەٚ 
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تاتەذی تْٛٚ ٚ الگیزی ٔەوەززْ تەۆ ٘ەی  تیزٚتۆچٛٚٔێەه ٚ 
 ٔەٚذٕی ٘ی  ػرێه تەتێ تەڵگە ٚ طەٌّأسْ.

تاوگزاٚٔسی ِەعزیفەی  ۆػٕثیزی فزاٚاْ:ڕە ِەعزیفە ٚ 5
عاِەسأی ٔٗ ئ٘أەای ذەٛێژەرەٚە زەچێەد تەۆ  ۆػٕثیزی تەڕٚ 

ایەی وززٔەی پەزۆژەی ڕذٛێژیٕەٚەوەی ٚ زەتێرە پاڵٕەرێه تۆ 
ۆػەەٕثیزی تاػەەرزیٓ ذٛێؼەەٛٚە تەەۆ ذەەٛێژەر، ڕٔٛٚطەەیٕەوەی، 

 ئەَ ذەطڵەذەع ٌە ئارەسٚٚی ذٛێٕسٔەٚە زۀاطزێد.
ٚ ٘شرەوەأی ِزۆبەایەذی  سۆر ٌە تیەز ە ذەیاڵی فەزاٚاْ:5

پەەەێغ ئەٚەی ٌە سەِیٕەەەی  ،ٓێیاڵەەەسا ٘ەڵەەەسەفڕٌە ئاطەەەّأی ذە
عەەەەسا پزاوریشەتىەەەەزێٓ، تەاڵَ پاػەەەەاْ تەەەەٛٚٔە ٚالعێەەەەه ٚ ١ٚال

، گەەزٔگەڵ ٚ ظێثەظێىەەزاْ، ٌەتەر ئەٚە ذەیەەا تاٚەڕیەەاْ پێىەەزا
ئەٚا تیزٚتۆچٛٚٔەوەەأیغ  ،فەەزاٚاْ تێەەد ڵ٘ەرچۀەەسە ذەیەەا

 فزاٚأرز ٚ زەٚڵەِۀسذز زەتٓ.
تیزٚتۆچٛٚٔی  ذٛێژیٕەٚە پێٛیظری تە ڕێىرەر: ڵیلٗ عە 1

 ٔەن تیزٚتۆچەٛٚٔی ػەپزسە ،ێىٛپێه ٚ ڕیشتۀەسوزاٚ ٘ەیەڕ
ۆڵەوەأی ڕٚ پەرذىەزاٚ، چەٛٔىە یەوێەه ٌە  ڵٚ پەێىە ڵٚ ذێىە

ێىثرەەاخ ٚ ٌە ڕذەەٛێژەر ئەٚەیە وە سأیارییەوەەأی تٕسەطەەری 
پاػەەەاْ ڕاپەەەۆرذی ذەەەٛێژیٕەٚەوەی ، ِێؼەەەىسا پۆٌێٕیەەەاْ تىەەەاخ

 تێد.تە ػێٛەیەن تە وەڵىی ئاػىزاوززْ  ،تٕٛٚطێد
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 پێىجەو

میتۆدیتوێژیىەوە
 

 





:Methodمیتۆد
ۆػەەەەەٓ ڕْٚٚ ٚ ڕی ٗ ێگەەەەەڕ سِأەەەەەسا: ِیرەەەەەۆز ٌەِأەەەەەاٜ 
 .زەگەیۀێد

ْٚٚ ٚ ڕێگەەەایەن وە ڕٌە )ٌظەەەاْ اٌعەەەزب(زا ٘ەەەاذٛٚە: ەەەە  
 ْٚٚ تٛٚەٚە ٚ زەروەٚخ.ڕێگایە ڕئاػىزا تێد، ٚ ئەٚ 

 .  (3)اطرەڕیەوی ٗ ێگڕ ٚٚٚٔە، ڕی ٗ ێگڕ :ۆزە ١ِر
طەەەەزەی حەبەەەسە٘ەِەٚە ٌەطەەەەر  ٌە ١رەەەۆزِظەەەا ساراٚەی 

ٚ ژِەارەیەن سأەای زی طەەری  (3)ْۆزەطری فزأظیض تیى
                                                 

، 3988، ٟاٌعزت زٛر، ٌظاْ اٌعزب، تیزٚخ، زار احیاء اٌرزاظاتٓ ِٕ ە3
 . 188، ؽ 35ض 
( فەیٍەطٛٚف ٚ تیزِۀسێىی 3117ە  3188) Francis Bacon ە3

ئەٚیغ ٌەٚ  ،طاوأی ِیرۆزی ئەسِٛٚٔگەری زاڕػد٠ا ،فەرۀظییە
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، زایەەەەەاْ تە ِیرەەەەەۆزە ئەسِٛٚٔییەوەەەەەاْ زە١وە گزٔگ ،٘ەڵەەەەەسا
 ،وەەۆِەڵە ِیرەەۆزێىیغ ٌە ئەەارازا ٘ەتەەْٛٚ پێؼەەرز٘ەرچۀەەسە 

 ِٛطڵّأەواْ پەیڕەٚیاْ زەوزز.
ی ذەەەەٛێژیٕەٚە چۀەەەەس ٗ ێگەەەەڕ ِأەەەەای ساراٚەیەەەەی ِیرەەەەۆز:

 وە ئەِأەی ذٛارەٚە ٘ۀسێىیأٓ: ،طەیەوی تۆ وزاٚەپێٕا
یەیە وە زەذگەیۀێەەەەەەرە ڕاطەەەەەەرەلیٕەی ٗ ئەٚ ڕێگەەەەەە))ەەەەەەە 3

 ،طەایەوی گؼەرییەٚە٠ائەٚیغ تە٘ۆی وەۆِەڵە  ،سأظرەواْ
ەٚػی عەلڵەٚە ٘ەیە ٚ وززەوأی ڕوە ٘ەژِٛٚٔیاْ تەطەر 

ِەەەەەەزۆت زەگەەەەەەاذە  لڵیٗ عەەەەەەذەەەەەەاوٛ  ،زەطرٕیؼەەەەەەاْ زەوەْ
 .(3) ((ٖٚزەرۀعاِێىی سأزاٚە

ذەەٛێژەر پؼەەریاْ پەەێ  ،طەەایەوی گؼەەرییە٠اوەەۆِەڵە ))ەەە 3
تەەەەەەەۆ ڕێىرظەەەەەەەرٕی ئەٚ تیزٚتۆچەەەەەەەْٛٚ ٚ  ،زەتەطەەەەەەەرێد

ئەٚیغ ٌەپێٕاٚ گەیؼەرٓ  ،زەطریساْ رٗ وە ٌەت ،سأیاریأەی
 .(3)((وە ذٛاسیاری گەیؼرٕە پێیاْ ،تەٚ زەرۀعاِأەی

                                                                                                     

رگأۆٔی ذاسە( تٛٚ، ئەَ پەرذٛٚوەع ٌە ارذٛٚوەیسا وە ٔاٚی )ئپە
 ،( ظار ٘ەِٛاری وززەٚە33پاػاْ ) ،( واری پێىزا3188طاڵی )

 ( تاڵٚوزایەٚە.3138عا ٌە طاڵی )١ٕئ
 ضح، زار إٌٙج، اٌما٘زٟاٌعٍّ س، عثساٌزحّٓ، ِٕا٘ط اٌثحٞتسٚ ە3

 .5، ؽ حاٌعزتی
 .53، ِصسر طاتك، ؽ ٍٟضاٌف ە3
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ِیرەەەەۆز ئەٚ ، زیەەەەىە زەوەەەەزا تٛذزێەەەەد تە گٛسارػەەەەرێىی
ر تۆ ٔٛٚطیٕەٚەی ذٛێژیٕەٚەوەی پؼری یەیە وە ذٛێژەٗ ێگڕ

پێ زەتەطرێد، ئەَ ِیرۆزەع ٌە سأظرێىەٚە تۆ سأظرێىی 
 زیىە ٚ ٌە تاتەذێىەٚە تۆ تاتەذێىی زیىە زەذەیٕەڕٚٚ.
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 ضەضەو
 جۆرەكاویمیتۆد

 

 
 
(Methodology سأظری ِیرۆزەواْ ئەٚ سأظرەیە وە )

ە پێٛیظەەەر ،ٚ ئەٚ ڕێگایەەەأە زەوەەەاخ ٚ یاطەەەا تەەەاص ٌە ڕێظەەەا
ذەەەەەەەٛێژەر تیەەەەەەەأگزێرەتەر تەەەەەەەۆ تەزەرۀعەەەەەەەاَ گەیأەەەەەەەسٔی 
ذەەەٛێژیٕەٚەوەی، ئەَ سأظەەەرە وەەەۆِەڵە ڕێگەەەایەن پێؼەەەىەع 

ٚ تەگەەەٛێزەی  تەگەەەٛێزەی تەەەٛاری ذەەەٛێژیٕەٚەوەٚ  زەوەەەاخ 
فزەیەەەی سأظەەەرەواْ ٚ ٘ەِەظەەەۆری تاتەذەوەەەاْ گۆڕأىەەەاری 

 زێەەد، چەەٛٔىە ٘ەر سأظەەرێه ِیرەەۆزی ذەەایثەخ تە تەطەەەرزا
ٚیظەەد ٚ  ٌە ،سێه ِیرەەۆز ٘ەْ٘ەرچۀەەسە ٘ۀەە ،ذەەۆی ٘ەیە

 ذٛاطرەوأیأسا ٘اٚتەػٓ.
ظا ئێّەع ٌەتەر ئەٚەی ذٛاسیاری ئەٚەیٓ ئەَ تاطەە ٌە 
وەەەەەٛرذی تثەەەەەڕیٕەٚە ٚ لظەەەەەەوززٔەوأّاْ ذۀٙەەەەەا ٌەطەەەەەەر 
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ا٘ێەٕەرأە زەٚەطەرێد، ٌەتەر ئەٚە سۆر ڕ( پۆي)ذٛێژیٕەٚەی 
٘ەرچۀەەەسە تەەەای ذۆػەەەیاْ  تەەەاص ٌە ِیرۆزەوەەەاْ ٔەەەاوەیٓ.

ئەٚەیە ٔاِەەەأەٚا ِێؼەەەىی لٛذەەەاتی  گەەەزٔگٓ، ٘ۆوەەەارەوەع
ٝ ىە ِەتەطەەەەرّاْ ٌەَ وەەەەٛرذەیە ٘أەەەەسأچەەەەٛٔ ،تؼەەەەڵەژێٕیٓ

لٛذەەەەاتییە ٌەطەەەەەەر ٔٛٚطەەەەیٓ ٚ ذەەەەەٛێژیٕەٚە، تەەەەۆیە ذۀٙەەەەەا 
 وٛرذەیەوی پێٛیظد ٌەِەڕ ِیرۆزەواْ زەذەیٕەڕٚٚ:

 

:Experimental Methodهمیتۆدیئەزموووی2
ە تەەەۆ ذەەەٛێژیٕەٚئەَ ِیرەەەۆزە ٌە سأظەەەرە طزٚػەەەرییەوأسا 

تەوارزە٘ێٕزێد ٚ ذیایسا ذٛێژەر زەتێ پؼەد تە ئەسِەْٛٚ ٚ 
ئەَ ِیرۆزە ٌەطەر ئەَ پایەأە  ،ذێثیٕیىززْ ٚ تیٕیٓ تثەطرێد

 ازەٚەطرێد:ڕ
 ە زەطرٕیؼأىززٔی گزفرەوە )تاتەذی ذٛێژیٕەٚەوە(.

 ە زەطرٕیؼأىززٔی گزیّأەواْ.
ٚ ئەسِەەەەەەەْٛٚ تەەەەەەەۆ ْ واٗ ١ەەەەەەەەەەەەەەە ظێثەظێىززٔەەەەەەەی ذێثیٕی

 ٔەواْ.ذالیىززٔەٚەی گزیّا
 ،واذێەەەه گزیّأەوەەەاْ ٌە ذەەەالیىززٔەٚەزا طەەەەروەٚذٓ ٘ەر

وە تە )ذیەەەەۆر  ،ئەٚوەەەەاذە ػەەەەرێىّاْ تەەەەۆ زەطەەەەرەتەر زەتێەەەەد
Theoryوەەەەەاذێىیغ تەڵگەیەوەەەەەی  ( ٔەەەەەاسەز زەوزێەەەەەد، ٘ەر

اطەد ٚ زرٚطەری ذیەۆرەوە زرٚطەد ڕیەوالوەرەٚە ٌەطەەر 
 ،ڵ ذیەەۆرێىی زیەەىەزا گەەٗ ٌٗ تێەەد زژیەن ی ٖٚٗ ئەەتەتەەێ  ،تەەٛٚ
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ە زەرۀعاِێىّاْ تۆ زرٚطد زەتێد وە پێەی ئەٚطاذە ٚەذر
 )یاطا(. ٚذزێدٖ ز

 

:Historical methodهمیتۆدیمێژوویی1
ئەَ ِیرۆزە تە )زیىۆِیٕراری(ع ٔاٚسەز زەوزێد ٚ تەٚە 

 ،ە ٚ ذەوٕیىەەەارییەوەگێەەەڕوەەەۆِەڵە ))پێٕاطەەەە زەوزێەەەد: وە:
تەۆ  ،ذٛێژەری ِێژٚٚیی ٚ ِێژٚٚٔٛٚص پەیڕەٚیاْ زەوەاخ

ٚ تٛٔیازٔەەەەأەٚەی  یٕە ِێەەەەژٚٚییەوەگەیؼەەەەرٓ تە ڕاطەەەەرەل
 .(3)((ٚٚزاٚەوأیأەٚەڕتە ٘ەِٛٚ ٘ەڵٛێظد ٚ  ڕاتٛرزٚٚ

ٚٚزاٚە ڕوەٚاذە ئەَ ِیرەەەەەەەەەەەەۆزە تەەەەەەەەەەەەۆ گێەەەەەەەەەەەەڕأەٚەی 
ٚەوەەٛ ذەەۆی تەتەەێ ٘ەەی   ،تەطەەەرچٛٚەواْ تەوارزە٘ێٕزێەەد

سیەەەاز ٚ وەِیەەەەیەن: ٌەتەر ئەٚە تە ِیرەەەۆزی )٘ێٕەەەەأەٚە(ع 
یەن طەەەەا٠أەەەەاٚسەز زەوزێەەەەد، ٘ەرٚە٘ەەەەا ٌەطەەەەەر وەەەەۆِەڵە 

وە یارِەذیسەرْ تۆ ذێگەیؼرٕی ِێەژٚٚ و ٚەوەٛ  ،زەٚەطرێد
ٚٚزاٚ تەتەەەەەەەێ ٘ەەەەەەەی  ذێىەڵىێؼەەەەەەەی ٚ ڕزەق ٚ و ٚەوەەەەەەەٛ 

ەچەەاٚوززٔی پزۆطەەەی تە ڕ ذەِەەِٛژییەن، ئەِەع پؼەەد تە
ٚ  تەڵگەوززٔەەەی زەلەوەەەاْ ٚ پاوىززٔەٚەیەەەاْ ٌە ٘ەِەەەٛٚ الر

٘ەرٚە٘ەەا پەیٛۀەەسی تە ذێگەیؼەەرٕی  ،زەتەطەەرێدٌەٚێەەزیەن 

                                                 

ّارطەەرە ِ ٚ حزیەەظطاطەەیاذٗ إٌأ ٟ، رظەەاء، اٌثحەەس اٌعٍّەەٞرزٚیەەس ەەە 3
 .353، ؽ 3883ؼك، زار اٌفىز، زِ، 3ط ح،ٍیّاٌع
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ئەٚیەەەەغ پەەەەاع ئەٚەی ٌە  ،ەوأیەٚە ٘ەیەاطەەەەرەلیٕڕِەراِە 
 تٛارە طزٚػرییەوەی ذۆیسا زازۀزێد.

 

:Rational Methodقڵیًعۆدیهميت0
ِیرەەەەۆزێىی )) ٗ وەەەە ،ئەَ ِیرەەەەۆزە تەٚە پێٕاطەەەەە زەوزێەەەەد

ر  طەەٗ واْ، ٚ ٌٗ لڵیییەەٗٗ عِا  تٕەەٗی  ٖٚ تەەۆ ذٛێژیٕەەٗ  گٛٔعەەاٖٚ
َ  ئەەٗ . ((طەەرێد ٖٚ ٚ زٖ سراٖٚ یاطەەای سأظەەری ٌۆظیەەه زاِەەٗ

واْ پؼەەری پەەەێ  ئیظەەەالِییٗ  ٖٚ ی ذٛێژیٕەەٗ سۆرتەەەٗ  ٌەەٗ  ِیرەەۆزٖ
ٚ سأظەەەری   فٗ ٌظەەەٗ وەەەأی فٗ رتاری تٛارٖ طەەەرزێد، طەەەٗ تٗ زٖ
 الَ. ِاواِی فیمٙە ٚ سأظری وٗ تٕٗ

 

 

:Descriptive methodهمیتۆدیوەسفی4
)ػەەەێٛاسێىە ٌە )وە  ،ئەَ ِیرەەەۆزە تەٚە پێٕاطەەەە زەوزێەەەد

ٌەطەەر سأیەاری ٚرز ٚ  ػێٛاسەوأی ػیىززٔەٚەیەوی چەڕ
ذێزٚذەطەەەەەي زەرتەەەەارەی زیەەەەارزەیەن یەەەەاذٛز تەەەەاتەذێىی 

 ،زەطرٕیؼەەەأىزاٚ، ٠ەەەاْ لۆٔانێەەەه ٌە لۆٔانەوەەەأی ِێەەەژٚٚ
، ی تەزەطەەرٙێٕأی زەرۀعەەاِی سأظەەریئەٚیەەغ تە ِەتەطەەر

ڵ  گەەٗ وە ٌٗ ،ٔی تەػەەێٛەیەوی تاتەذیەەأەوززپاػەەاْ ػەەزۆبە
 .(3) ((تگٛٔعێ پێسراٚە وززەییەوأی زیارزەوە

                                                 

 .381٘ەِاْ طەرچاٚە، ؽ ە 3
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َ ِیرەەەەەەۆزە پؼەەەەەەد تە ٚەطەەەەەەفىززٔی زیەەەەەەارزەیەن ٌە ئە
ثەززْ تە ٘ۆیەوەأی تە ِەتەطەری پەی ،زیارزەواْ زەتەطەرێد

٘ەرٚە٘ەا ، ەٚ فاورەرأەی وە وۆٔرڕۆڵی زەوەْٚ ئ زیارزەوە
گؼەەرأسٔیاْ، ظەەا  طەەری تٗ ِٗ ٗ زەرۀعاِەوەەاْ تەە ێٕعەەأیٙ٘ەڵ

ذەەەەەەەٛێژیٕەٚە وۆِەاڵیەذییەوەەەەەەەاْ تەگؼەەەەەەەری ٚ تەذەەەەەەەایثەخ 
٘ەِەەەٛٚ  ،فیەەەا ٚ وەەەۆِەاڵیەذی ٚ ِزۆیەەەیسأظەەەرەوأی ظٛگزا

پؼەەەەد تەَ ِیرەەەەۆزە زەتەطەەەەرٓ، ِیرەەەەۆزی ٚەطەەەەفی چۀەەەەس 
 ػێٛاسێه ٌەذۆ زەگزێد:

 

تەپێەی ئەَ ػەێٛاسە :Survey methodڕووپێوهضێوازیأ
ٚاذە زەتەەەێ  ،تەر ذەەەٛێژیٕەٚە زیەەەارزەوە تەگؼەەەری زەذەەەزێرە

 ،ٚ ٘ۆوارەوەەأی ٌێىثەەسرێرەٚە ٘ەِەەٛٚ فەەاورەر زیەەارزەوە تە
 ەزٚازاچْٛٚ( ٔاٚزەتزێد.ئەِەع تە )ت

 

 هتهارودۆخ:ڵهضهێوازی)حهاب ئەَ  (:Case methodەت
 ٚ ػێٛاسەع یەن حاڵەخ ٠اْ چۀس حاڵەذێه ٌەذۆ زەگزێد

 ی ٖٚ ڵ ػەەیىززٔٗ گەەٗٗ ٌذەەٛێژیٕەٚەیەوی لەەٛٚڵی تەەۆ زەوزێەەد 
٘ەِٛٚ فەاورەرە واریگەرەوەاْ ٚ گەزٔگیغ تە طەەراپای ئەٚ 

 .(3)ەرزەطرسایەوە تۆ ذٛێژیٕەٚە ٌەت ،حاڵەذە زەزرێد

                                                 

 زاٌەٚ ّٔٛٚٔە ٔاطزاٚأەی وە زەرتارەی )حاڵەخ( ٌە ذٛێژیٕەٚە ە3
ی ئەِزیىی ری رگٗ ػرٗ پشیؼىی ٔٗەیەیە وە ٚ ێژیٕٗذٛئەٚ  ،٘ەیە
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ئەَ  :Case Analysisهضێوازیضیكردوەوەیحهاڵەتەكەپ
ێەه ٚ ٚرزی ٔەاٚەرۆوی زەلە ڕػێٛاسە پؼەد تە ٚەطەفێىی 

ٔٛٚطزاٚەوە ٠ەاْ گٛێثیظەرییەوە زەتەطەرێد، ٌەَ ػەێٛاسەزا 
تەتەەێ ٘ەەی   ،ٌەَ زەلەەأەٚە ٚەرزەگیەەزێٓ اْسأیارییەوەۀیا ٗ ذەە

 طری تٗٗ ِ تۆ ر٘ێٕأی طەرچاٚەی زیىەیەن تۆ تەواپێٛیظری
 ٙێٕأی سأیاری.تەزەطر

 
 
 

:Integrative methodهمیتۆدیتەواوكاری0
یەن ِیرەەەەۆز سیەەەەاذز  زەذٛاسێەەەەد وە ٌە ئەَ ػەەەەێٛاسە ٚا

تۆ ئەٚەی ذەٚاٚواریەن ٌۀێٛأیأسا زرٚطد  ،تەوارتٙێٕزێد
ٌەٚأەیە ٌەطەەر پەایەی  ئاذەاٚذٓتثێد، تەۆ ّٔەٛٚٔە سأظەری 

 .(3)ٚٚیی تٛەطرێد٘ەرزٚٚ ِیرۆزی عەلڵی ٚ ِێژ

                                                                                                     

 ،( ٌەطەر ٔەذۆػێه ئۀعاِیسا3815ە  3785) Baumounتا٠ۆِۆْ 
وە تە٘ۆی فیؼەوێىەٚە طىی وْٛ تثٛٚ، ئەَ ٔەذۆػە 

تەاڵَ وٛٔی طىی ٘ەرٚەن ذۆی ِایەٚە ٚ ئەَ  ،چارەطەروزا
ی ئەٚ وٛٔەٚە ذۆراوی زەذظرە طىی ٔەذۆػەوەٚە ٗ ێگڕپشیؼىە ٌە

ٚ   ٖٚٗ ذال١ىززٔ( ظار 318ٚ پاػّاٚەوەی زەرزەوزز، ظا تە )
ذٛأزا تگاذە یەوەِیٓ ذێگەیؼرٓ  ،ی ئەَ حاڵەذەزٚٚتارەوززٔەٚە

ٚ ذٛأزا ػزۆبەیەوی طەرەذایی تۆ  طەتارەخ تە چۆڕاٚی گەزە
 فیشیۆٌۆظیای ٘ەرطىززْ تسۆسێرەٚە.

 .13ە  51 ي٘ەِاْ طەرچاٚە،  ە3
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 ٌێەەەزەزا چۀەەەسە٘ا ِیرەەەۆز ٘ەْ وە ٌەطەەەەریاْ ٔاٚەطەەەریٓ:
ٚاڵەذەەەی ٚ ِیرەەەۆزی ڕی ٚ ِیرەەەۆزی ٠ٚەوەەەٛ ِیرەەەۆزی ئاِەەەار

 .ڕییِؼرِٛی ٚ ِیرۆزی ٠تەراٚرزوار
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تەضیدووەو

ییەكاویپێصوووسیىیتوێژیىەوەكارئامادە


ٌەڵثژاردنودەستىیطاوكردویتواریتوێژیىەوە و:كًًي
یخێراويوێىذوًو:خدووي
ويو:پالویتوێژیىًسێیً
ويیتوێژیىًیمادديويو:كۆكردوًچواري
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وكًًي

ٌەڵثژاردنودەستىیطاوكردوی
 تواریتوێژیىەوە


 
 

وە پێٛیظرە  ،٘ەْ پێٛیظد وی وییٗ پێؼٌٗێزەزا وۆِەڵە 
تۆ  ،یاْ تۆ تىاخوار٠لٛذاتی زەطرپێؼرەرتێد ٚ ئاِازە

ٚ زٚٚ تچێرە ٔاٚ لۆٔانی ٔٛٚطیٕی ئەٚەی تێ یەن 
سا ئەَ تەراییأە گەر لٛذاتی ٌە ڕاطری ،ذٛێژیٕەٚەوە

ٚا زەتێرە ئە ،٠اْ پەٌەیاْ ذیازا تىاخ ،گٛێیاْ تراخپؼر
٠اْ زەتێرە ٘ۆی  ،ٙێٕاْ٘ۆواری وەٚذٓ ٚ ٔٛػٛطر

 ،ەچاٚی ئەَ ػرە تىەیٓڕٚەطرأی پزۆژەوە، ظا تۆ ئەٚەی 
 ظێثەظێ تىەیٓ: پێٛیظرە ئەَ ٘ۀگاٚأەی ذٛارەٚە

 

ٌەوگاوییەكەو:دەستىیطاوكردویتواریتوێژیىەوە
ٌەٚأەی  وە ،٘ەِٛٚ لٛذاتیەن ذٛأای ذەایثەذی ذەۆی ٘ەیە

 ٌەتەر ئەٚە پێٛیظەەەەەرە لٛذەەەەەاتی ٌە ،ای زەوەەەەەاذەٚە١ەەەەەزی ظ
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وە  ،طەرەذای ذٛێژیٕەٚەوەیسا ئەٚ تٛارە زەطرٕیؼەاْ تىەاخ
ٚ  حەس ذەاوٛ تە ،پزۆژەی ٔٛٚطیٕەوەی ذیازا ئۀعەاَ زەزاخ

ذاطەٚە واری تۆ تىەاخ، چەٛٔىە ٌەٚأەیە لٛذەاتی حەس تەٚە 
٠ەاْ ئەارەسٚٚی  ،ذٛێژیٕەٚەیەوی فیمٙی ئۀعەاَ تەساخ ،تىاخ

لٛرئەەەأی ٠ەەەاْ فەٌظەەەەفی ٠ەەەاْ تەەەٛارٜ ٌە ذەەەٛێژیٕەٚەیەوی 
 پەرٚەرزەیی ٠اْ پشیؼىی ٠اْ وۆِەاڵیەذی تێد...

٘ەر لٛذەەەەەاتییەن گەر پێؼەەەەەەوییەوی سأظەەەەەری ذەەەەەایثەذی 
ا ٔاذٛأێەەەد زەرتەەەارەی تەەەاتەذێىی گزٔگەەەی ٚەوەەەٛ ئەٚ ،ٔەتێەەەد

ٚ تاتەذە فیمٙییەواْ  ٙەٌظەفە تٕٛٚطێد، ٠اْ ٌە تٛاری فیمفە
ػەەەەد تٕٛٚطەەەەێد ٚ ئیەەەەسی تەِؼەەەەێٛەیە.. وەٚاذە پێٛیظەەەەرە 

وە ئەِەع پزۆطەەەیەوە  ،تەەٛاری ذەەٛێژیٕەٚەوە زیاریثىزێەەد
 ٚٚٔاوی ئەَ ذااڵٔەزا تڕیاری ٌەطەر زەزرێد:ڕٌەژێز 

ڵ  گەەٗ وە ٌٗ ،ئەٚ تاتەذەەأە ٘ەڵثژێزێەەدەەە پێٛیظەەرە لٛذەەاتی 3
 ذٛأا سأظری ٚ سِأەٚأییەوأیسا زەگٛٔعێٓ.

ەر تێەد تەۆ ە پێٛیظرە تٛاری ذٛێژیٕەٚەوە پاڵٕەر ٚ ٘أس3
 . وٗ رٖ ێژٖذٛ ٗ ١١لٛذات
تەۆ  ،ە پێٛیظرە ٘ی  ٌەِپەرێىی سأظەری ٌە ئەارازا ٔەتێەد1

ی پێٛیظەەەد زەرتەەەارەی ٕەوەٚذٕی طەەەەرچاٚەرّٔەەەٛٚٔە زەطەەە
 ی ذٛێژیٕەٚەوە.تاتەذ
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ٌەوگاویدووەو:دەستىیطاوكردویتاتەتیتوێژیىەوە
 ،پەەەاع زەطرٕیؼەەەأىززٔی تەەەٛاری یەوەِەەەی ذەەەٛێژیٕەٚەوە

ئەٚیغ  ،پێٛیظرە ظەذد ٌەطەر تٛارێىی ذەطىرز تىەیٕەٚە
تەۆ ّٔەٛٚٔە  ،ی زەطرٕیؼأىززٔی تاتەذی ذٛێژیٕەٚەوەٗ ێگڕٌە

ٛێژ، زەطریٕؼەاْ تىەیەٓ ٚ تەاص ٌە )ٔە ٙەٝزەوزا تەػی فیم
٠ەاْ تەاص ٌە سأظەری لٛرئەاْ  ،ی( تىەی٠ٓتاسرگأی، زازٚەر

تىەیٓ ٚ تٛارەوە زەطرٕیؼاْ تىەیٓ )سأظەرەوأی لٛرئەاْ، 
٠ەاْ  ،ػزۆبەوززٔی لٛرئەاْ، طەرطەٛڕ٘ێٕەرەوأی لٛرئەاْ(

وە وەەاری  ،ظەەۆری ئەٚ تیەەزە فەٌظەەەفییە زەطرٕیؼەەاْ تىەیەەٓ
 ٌەطەەەر زەوەیەەٓ )فەٌظەەەفەی یۆٔەەأی، فەٌظەەەفەی ٘ەەاٚچەرخ

٠ەاْ ئەٚ ِەیەسأە پەرٚەرزەیەی ٚ  ،فەٌظەفەی ئیظالِی( ا٠ْ
وە زەتێەەەەەرە تەەەەەاتەذی  ،وەەەەەۆِەاڵیەذییە زەطرٕیؼەەەەەاْ تىەیەەەەەٓ
چێەەەٛە ٚ تەەەٛاری چٛارذٛێژیٕەٚەوەِەەەاْ، تەِؼەەەێٛەیە ئەەەێّە 

ذەەەا زەگەیەەەٕە ذەطەەەىرزیٓ  ،ذەەەٛێژیٕەٚەوە ذەطەەەه زەوەیەەەٕەٚە
 یاذٛز تچٛٚورزیٓ تٛاری ذٛێژیٕەٚەوە. ،چێٛەچٛار

وە چۀەس ِەرظێىەی  ،ِەاژە تەٚە تىەیەٌٓێزەزا پێٛیظرە ئا
ٚاذە  ،پێٛیظەەەەەرە ٌە ذٛێژیٕەٚەوەەەەەأی زیەەەەەىەزا ،سیەەەەەاذز ٘ەْ

وە ٌە ذەەەٛزی  پەەەۆي،ذٛێژیٕەٚەوەەەأی تەزەر ٌە ذەەەٛێژیٕەٚەی 
ن  پێٛیظەرییٗتاتەذەوەِأسا تەرظەطرە زەتێد، ئەٚیغ ٚەوٛ 

وە پێٛیظد زەواخ تاتەذەوەِاْ گزٔگییەوی سأظری ٘ەتێەد 



 

 49 

ٌەطەەەەەر ٔەوزاتێەەەەد ٚ تاطەەەەی  ٚ پێؼەەەەٛەذد ذەەەەٛێژیٕەٚەی
 ٔەوزاتێد.

 

ٌەوگاویسێیەو:دەستىیطاوكردویواوویطاویتوێژیىەوە
ٔاٚٔیؼەەأی ذەەٛێژیٕەٚەوە ٘ۀگەەاٚی وۆذەەاییە ٚ تٕەِەەایەوە 
تەەۆ زەطرٕیؼەەأىززٔی تەەٛاری ذەەٛێژیٕەٚەوە ٚ طەەەروەٚذٕی 

أەٚەطەەەەەراْ ٚ ڕظەەەەەگە ٌەٚەع  ،پەەەەەزۆژەوە تەٚەٚە تۀەەەەەسە
 ،اٚٔیؼەەەأە زەگەڕێەەەرەٚۀٚذٕی  روٗٗ طەەەثەەەْٛٚ تەەەۆ تەرزەٚاِ

ذەااڵٔەی وە  ڵ ئەٚ گەٗ چٛٔىە ظاری ٚا ٘ەیە ٔاٚٔیؼەأەوە ٌٗ
، گزٔگرەەەزیٓ ئەٚ گٛٔعەەەاٚ ٔیەەەیە ٌەپێؼەەەەٚە تاطەەەّاْ وەەەززْ

ئەٚەیە  ،ەچەاٚتىزێٓڕِەرظأەی وە ٌە ٔاٚٔیؼأەوەزا زەتێ 
تەڵىٛ زەتێ ذەطه ٚ  ،ٔاتێ ٔاٚٔیؼاْ فزاٚاْ ٚ گؼرگیزتێد

وە  ،رەیەوی ٚازا تەەڕٚاختێەەد ٚ تە ئاراطەە زیەەاریىزاٚ ٚ چەەڕ
ی تەزەر ٌە تەەەاتەذە ٠ٚ سأیەەەار لٛذەەەاتی تەرەٚ تەەەاتەذی زیەەەىە

 ٔەٚەوٛ ذٛأاوأی لٛذاتی الٚاس تٓ. ،پەٌىێغ ٔەواخ
ىی زیىە گەر لٛذاتی ٔاٚٔیؼأێىی فەزاٚاْ ٚ ێرتڕیٕ زٖ تە 

ی زەرتەارەی ٠ەئەٚا ٔاچار زەتێد تەزرێژ ،گەٚرە ٘ەڵثژێزێد
ە طەەەەرەوییەوەی طەەەرٗ تئەِەع ٌە ِە ،تەەەاتەذەوە تٕٛٚطەەەێد

ٔاٚٔیؼەأەوە زٚٚری زەذەەاذەٚە ٚ ػەپزسەی زەوەەاخ، ئەگەر 
 ،تەەەۆ ذەەەٛێژیٕەٚەوەی ٔاٚٔیؼەەەأێىی زیەەەاریىزاٚ ٘ەڵثژێزێەەەد

ئایەا ٌەَ حەاڵەذەزا  ،ثٓ طەیٕا(ئ١ەذٛێژیٕەٚە زەرتارەی ٚەوٛ )
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چی زەرتارەی ذەٛێژیٕەٚەوەی زۀٛٚطەێدئ ئایەا زەرتەارەی 
فەٌظەفییەٚە تەاص  ٚٚیڕ ژیأی ٠اْ الیۀی پشیؼىی ٠اْ ٌە

ثٓ طەەیٕا( زەوەەاخئ ئایەەا ٌەَ حەەاڵەذەزا ئ١ەەٚ تیەەزی ) ٌە ٘ەەشر
ٚ فەٌظەەەفەوەی  زەوەەزا زەرتەەارەی ٘ەِەەٛٚ ژیەەاْ ٚ ٘ەەشر

 یەن ذٛێژیٕەٚە وۆذایی تێد، ٠اْ زەوەزا تە ثٓ طیٕا( تەئ١)
ىەٚخ ٚ زۆسیەەٕەٚەی ریەن ذەٛێژیٕەٚە تەاص ٌە ٘ەِەٛٚ زەطە

ە زەتیٕەیٓ وە ثٓ طیٕا( تىزێەدئ ٌەتەر ئەٚئ١پشیؼىییەوأی )
ثٓ طیٕا( تەۆ ذەٛێژیٕەٚە ٔاٚٔیؼەأێىی ٘ەڵەیە، ئ١ٔاٚٔیؼأی )

ٔی ٗ ال٠ٌەتەر ئەٚە زەتێ الیۀێىی زەطرٕیؼأىزاٚی ژیاْ ٚ 
تەەەۆ ئەٚەی ٔٛٚطەەەیٕی  ،ثٓ طەەەیٕا( ٘ەڵثژێەەەزیٓئ١ەەەی )١سأظەەەر

 .تێد ٚ طأا ئاطاْثەر لٛذاتی ٔپزۆژەوە تەرا
 ،ەٚٚیەوەەی زیەەىەٚە ٚەوەەٛ ٔشیىىەەززٔەٚەی چەِەەىەوڕ ٌە 

گەر لٛذاتی تڕیاریسا ٔاٚٔیؼأی )ِێژٚٚی چیەای عاِەً( تەۆ 
ئەٚا ٌەَ حاڵەذەزا زەوەٚێرە ٔەاٚ  ،ذٛێژیٕەٚەوەی ٘ەڵثژێزێد

چەەٛٔىە  ،زەریەایەوی تەەێ تەەٓ ٌە تەەاتەخ ٚ تۆچەەْٛٚ ٚ ِێەەژٚٚ
)چیەەەای عاِەەەً( ِێژٚٚیەوەەەی طیاطەەەی ِەسٔەەەی ٘ەیە ٚ یەن 

ئیظالِیؼەەٚە ئەا١٠ٕٝ ڕٚٚی  ٌە خ،زٚٚ پەرذٛٚن زازی ٔازا
ذێىۆػەەەەاْ ٚ ذەتەەەەاذی زێزیٕەەەەی  ێژٚٚیەوەەەەی چڕٚپەەەەڕی ٌەِ

ی ٚ ١ِێەەەەەەەەەەژٚٚە سأظەەەەەەەەەەر ظەەەەەەەەەەگە ٌە ،ئیظەەەەەەەەەەالِیسا ٘ەیە
چۀسە٘ا ػیعز ٚ زەلی ئەزەتی ٌەتەارەیەٚە  ،ئەزەتییەوەػی
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یەن  ەسِاْ چۆْ زەذٛأێەد ٌەرٔٛٚطزاْٚ، ئایا لٛذاتی تەط
ذٛێژیٕەٚەزا ٘ەِٛٚ ئەِەأە تٕٛٚطەێدئ ئایەا چەۆْ زەذٛأێەد 

وە ٘ەر  ،عاِەەەً( تٕٛٚطەەەێد چیەەەای)زەرتەەەارەی تە گؼەەەری 
ٚەی ٗ ٔەەەٚ حیىەەەایەخ ٚ گێڕا ڵگٛٔەەەسێه ٌە گٛٔەەەسەوأی ِەذە

وەٚاذە ئەَ ٔاٚٔیؼەەەەأە  ،ذەەەەۆی ٘ەیە ِێژٚٚیەەەەی ذەەەەایثەخ تە
گؼەەەرییە طەەەٛٚزی ٔیەەەیە ٚ زەتەەەێ ٔاٚٔیؼەەەأی ذەەەایثەذی تەەەۆ 

وەەەەەەاذێىی  تەەەەەەۆ ّٔەەەەەەٛٚٔە ٔاٚٔیؼەەەەەەأەوە تە ،٘ەڵثژێززرێەەەەەەد
یۀێىەەەەەی ٠ەەەەەاْ زەرتەەەەەارەی ال ،زیەەەەەاریىزاٚەٚە تثەطەەەەەرێرەٚە

 ،٠ەاْ ذۀٙەا زەرتەارەی گٛٔەسێىی ،تێەد زیاریىزاٚی تاتەذەوە
ػٛێٕێىی )چیەای عاِەً(  ، ٠ا٠ْاْ زەرتارەی وەطایەذییەوی

ئەٚوەەاذە لٛذەەاتی زەذٛأێەەد طەەەری ٌەەێ زەرتێٕێەەد ٚ  ،تێەەد
 ذٛێژیٕەٚەیەوی تەطٛٚز پێؼىەع تىاخ.

ڕٚٚی ٘ٛٔەریؼەٚە ٔاٚٔیؼأەوە زەتێ وۆِەڵە ػرێه  ٌە
 : أٗٚٗ ٌ ،تگزێرەٚە

ٔاٚٔیؼەەەەەەأەوە گٛسارػەەەەەەد ٌە تەەەەەەاتەذی پێٛیظەەەەەەرە ەەەەەەە 3
ْٚٚ ٚ ئاػىزا ئاِەاژە ڕػێٛەیەوی  ذٛێژیٕەٚەوە تىاخ ٚ تە

 تە ٔاٚەرۆوەوە تىاخ.
 ْٚٚ تێد.ڕە پێٛیظرە ٔاٚٔیؼأەوە طەرٔعڕاوێغ ٚ 3
 تەڵىەەەٛ زەتەەەێ تە ،ٔاٚٔیؼەەەأەوە گؼەەەرگیز تێەەەدٔەەەاتێ ەەەە 1

 ن: ، ٖٚػرێىەٚە ذایثەخ تىزێد
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 ا.طّٔٛٚٔە عیٕا ٗ ت ە اًِە سأایأی چیای ع
ی ە ذٛێٕەەسٔەٚەیەن تەەۆ پەرذەەٛٚوی ٠ەەە ِەەٛرذەسا ِەەٛذە٘ەر

 (.ٟٙ)اٌعسي االٌ
ەوأی ٘ێەەەەش ٌە س گەەەەٗ ڕٖە طزٌٚاڵەەەە ْٔٗ ٗ طەەەەٗ ەەەەە طەەەەەیس حەەەە

 ٚذارەوأیسا.
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ويدوو

خوێىذوەوەیخێرا




، ىززٔی تەەەٛار ٚ تەەەاتەذی ذەەەٛێژیٕەٚەوەپەەەاع زەطرٕیؼەەەأ
ٚ زیەەاریىزاٚ تەەەۆ  پاػەەأیغ ٘ەڵثژارزٔەەی ٔاٚٔیؼەەەأێىی ٚرز

پێٛیظەەرە لٛذەەاتی پزۆطەەەیەوی ذٛێٕەەسٔەٚەی  ،ذەەٛێژیٕەٚەوە
وە  ،ئەَ پزۆطەیە پؼد تەٚە زەتەطرێد ،ذێزا ئۀعاَ تساخ

وأی تە ژِەەارەیەوی سۆری طەەەرچاٚەلٛذەەاتی ترٛأێەەد چەەاٚ 
تەەۆ ئەٚەی  ،ؼەەێٕێدترپەیٛەطەەد تە تەەاتەذی ذەەٛێژیٕەٚەوەٚە 

ٓ یی ٚ پێؼەەەەەەٛەذد تەەەەەەۆ گزٔگرەەەەەەزیذا رٖٗ طەەەەەەٚێٕەەەەەەایەوی 
ئەٚیەەەغ ٚەن  ،ٚێظەەەرگەوأی ذەەەٛێژیٕەٚەوەی پەیەەەسا تىەەەاخ

 پێؼەوییەن تۆ چٛٚٔە ٔاٚ تاتەذەوەٚە.
 زٚٚ ِەطەٌە تە ئاِأط زەگزێد: ،ذێزایە  ٖٚٗ ئەَ ذٛێٕسٔ

ەخ ٚ تەگٛڕتەٛٚٔی ٚ ّزەتێرە پێٛەرێه تەۆ ٘ەیّیەكەمیان:
ٌەطەر ئۀعاِسأی ذٛێژیٕەٚەوەی، چٛٔىە لٛذاتی ذٛأاوأی 
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حەِاطەەەەذەٚە زەطەەەد زەوەەەاخ تە  ن تەسۆرظەەەاراْ لٛذەەەاتیە
چۀەس ، زەطەد زەوەاخ تە پەزۆژەوەتەاڵَ واذێەه  ،ذٛێژیٕەٚە

ذەەەا ٚای ٌەەەێ  ،ٌەِپەرێەەەه زێەەەٕە پێؼەەەی ٚ طەەەارزی زەوۀەٚە
٠ەەەاْ  ،پاػەەەگەس تثێەەەرەٚەٌە ئۀعاِەەەسأی پەەەزۆژەوەی  ،زێەەەد

ذێەەزا  ی ٖٚٗ تەەاتەذێىی زیەەىە ٘ەڵثژێزێەەد، ٌەتەر ئەٚە ذٛێٕسٔەە
ٚەوەٛ ذەالیىززٔەٚەیەوە تەۆ  ،ێەدوە ٌە تەراییسا ئۀعەاَ زەزر

ٌەطەەەر تەەاتەذی لٛذەەاتی ٘ێەەش ٚ تەگٛڕتەەْٛٚ ٚ ِىٛڕتەەٛٚٔی 
وە ئەِەع وارەوە زەگەیۀێد ئۀعاِی ذۆی. ،پزۆژەوە

ذٛأەەای پالٔەەسأاْ تەەۆ پەەزۆژەوە، وە پزۆطەەەیەوە  دووەمیههان:
ٚ ظەطرەی  (3) ،پەیىەری گؼری ذٛێژیٕەٚەوە زیاری زەواخ

پٍەی زا٘ەەاذٛٚزا تەەاص ێىەەسەذاخ، ئەِەع ٌە وەەۆڕپەەزۆژەوە 
 زەوەیٓ.

                                                 

تۆ ئەٚەی  ،ی ذێزا تەص ٔییە ٖٚٗ ٌە ذٛێژیٕەٚە زرێژەوأسا ذٛێٕسٔ ە3
 ،وی فزاٚاْ ئۀعاَ تسرێد یٗ ٖٚٗ ٔتەڵىٛ پێٛیظرە ذٛێٕس ،پالْ زاتٕێید

 ذاوٛ ٔەذؼە ٚ پالْ زاتڕێژرێد.
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سێیەو

Planپالویتوێژیىەوە




ٌێەەەزەزا  ،پەەەاع زەطرٕیؼەەەأىززٔی تەەەاتەذی ذەەەٛێژیٕەٚەوە

ثىاخ تە ئاِەازەوززٔی زەطەر (لٛذاتییەوەیە)پێٛیظرە ذٛێژەر 
 ،ێگەەایە ٚایەڕپەەالْ ٚەن ئەٚ  ،پالٔێىەەی زرێەەژ تەەۆ پەەزۆژەوەی

الْ ٚەوەٛ پێٛیظرە پەیڕەٚ تىزێد ذەا زەگەیەرە زەرۀعەاَ، پە
پێىی وارەوەەەەەەأی پەیٛەطەەەەەەد تە ێىەەەەەەٛڕ ێثەرێەەەەەەه ٚایە تەڕ

٘ەِەەەەەٛٚ  ێەەەەەٛە زەتەەەەەاخ ٚ ذەەەەەٛێژەرەوە ٌەڕپەەەەەزۆژەوەٚە تە
 .زٚٚرزەذاذەٚە ػپزسەییەن

وە پێٛیظەەرە لٛذەەاتی  ،پالٔەەی ذەەٛێژیٕەٚەوە ئەٚ وەەانەسەیە
وە طەرپەرػەەەەەەری  ،پێؼەەەەەەىەع تەٚ ِاِۆطەەەەەەرایەی تىەەەەەەاخ

ەوەەی ٌیژٔەی ٠ٝەەاْ زەتەەێ پێؼىەػەە ،ذەەٛێژیٕەٚەوەی زەوەەاخ
تەەەۆ ئەٚەی ئەٚأەەەیغ ڕەساِۀەەەسی ٌەطەەەەر  ،ذەەەایثەذی تىەەەاخ

 :ٌەذۆ زەگزێد س گٗ ڕٖئەَ پالٔە چٛار  ،زەرتثڕْ
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ییەكەو:تەرگزگًڕي
 ع ئەَ ػرأە ٌەذۆ زەگزێد:ٖ س گٗ ڕٖئەَ 

وە ذیایەەسا  ،ەەە ٔەەاٚی زەسگەەاوە )سأىەەۆ، پەیّەەأگە، حەٚسە(3
 اطەری طەەرەٚەیڕذٛێژیٕەٚەوە ئۀعاَ زەزاخ )ٌە گۆػەی 

 الپەرەوەزا ػد زۀٛٚطزێد(.
ی الپەڕەوەزا ڕاطەەەر)ٌە ٔاٚەەەەە ٔاٚٔیؼەەەأی ذەەەٛێژیٕەٚەوە3

 زۀٛٚطزێد(.
ەەەەەەەەەە ٔەەەەەەەەەاٚی ئەٚ لٛذەەەەەەەەەاتییەی وە ذەەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوەی 1

ٔاٚٔیؼەەأی  ، زٚاٜوززٚٚە)ٌە ٔاٚەڕاطەەری الپەرەوەزائاِەەازە
 ذٛێژیٕەٚەوە زۀٛٚطزێد(.

وە طەرپەرػری ذٛێژیٕەٚەوە  ،ە ٔاٚی ئەٚ ِاِۆطرایەی5
ٔەەەاٚی  زٚاٜ ،)ئەَ ٔەەەاٚە ٌە ٔاٚەڕاطەەەری الپەرەوەزاخزەوەەەا

 لٛذاتییەوە زۀٛٚطزێد(.
ەەەە ػەەەٛێٓ ٚ ِێەەەژٚٚی ئاِەەەازەوززٔی ذەەەٛێژیٕەٚەوە )ٌە 5

 ٔاٚەڕاطری ذٛارەٚەی الپەرەوەزا زۀٛٚطزێد(.
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یدووەو:پێطەكیزگًڕي
ذەەٛێی پەەزۆژەوەزا تێەەد ٚ پێٛیظەەرە زٚٚ پێؼەەەوی زەتەەێ ٌە

٘ەڵثژارزٔەەی تەەاتەذی  ٝەوأاطەەاٚە سأظەەرییپظەذەەد ٌەطەەەر 
ذەەەٛێژیٕەٚەوە تىەەەاخ، ٘ەرٚە٘ەەەا پێٛیظەەەرە پێؼەەەەوییەوە ئەَ 

 ػرأە ٌەذۆ تگزێد:
 ِێژٚٚیی تۆ تاتەذی ذٛێژیٕەٚەوە. ێىیە پێؼىەػىزز3ٔ
تەەەەەەەەاتەذەی وە ٌە ذەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوەزا ەەەەەەەەە گزٔگەەەەەەەەی ئەٚ 3
 سەوزێد.تاط
وە لٛذاتیەوەی ٘أەساٚە تەۆ  ،ە گزٔگرزیٓ ئەٚ ٘ۆوارأەی1

 ذٛێژیٕەٚەوە ٘ەڵثژێزێد.ئەٚەی تاتەذی 
ٔعەەەەەاَ ٚ ئاِأعەەەەەأەی وە ِەتەطەەەەەرێری ٌەَ ٗ ئەەەەەەەەەەە ئەٚ 5

 ذٛێژیٕەٚەیەزا.
وەاذی ئاِەازەوززْ ٠ەاْ  ە ئەٚ طەذری ٚ زژٚاریەأەی ٌە5

 یاْ تٛٚەذەٚە.ڕٚٚ ڕٚٚتٗواذی ٔٛٚطیٕی ذٛێژیٕەٚەوەزا  ٌە
 

 

كًيكراوپێطىیازتوێژیىەوەيرۆكيواویسێیەو:زگًڕي
تڕتەەەەڕەی پؼەەەەری پالٔەەەەی ذەەەەٛێژیٕەٚەوە ە تە س گەەەەٗ ڕٖئەَ 

گؼەرییە  ٗ رۆوەٖ ٔاٚچەٛٔىە گٛسارػەد ٌەٚ  ،٘ەژِار زەوزێد
وە لٛذەەاتی ذەەٛێژیٕەٚەوەی ٌەطەەەر تٛٔیەەاز زۀێەەد،  ،زەوەەاخ

ذەەەەەٛێی زٚٚ وە ئەٚ ظِٛگەەەەەأە ٌە  ٠ەەەەەٗٗ رۆو ٔاٖٚیەەەەەاذٛز ئەٚ 
ذٛاسیەەەەەەەاری  لٛذەەەەەەەاتی ٌە ذەەەەەەەٛێژیٕەٚەوەزاٚ  ،زەگزێەەەەەەەد
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ێٕەەەسٔەٚە ٚ ٔاطەەەیٕی ، ئەِەع تێگِٛەەەاْ ٌە ذٛتاطەەەىززٔیأە
ٚٚی ڕ تەاڵَ ٌە ،ٚ زرػەەەری تەەەاتەذەوەٚە پەیەەەسا زەتێەەەد ٚرز

 ٔەەەەەەەەاٚاذٕٝئەٚا  ،ٚٚی فەەەەەەەەۆرِەٚەڕ ٘ەەەەەەەەٛٔەری ٠ەەەەەەەەاْ ٌە
ذٛێژیٕەٚەوە ٘ەِیؼەە تەۆ چۀەس تەػەێه ٠ەاْ چۀەس تۀەسێه 

 ،٠اْ چۀس الیۀێەه پەۆٌێٓ زەوزێەد، ظەا ٘ۀەسێه ػەد ٘ەْ
پێٛیظەەەەەرە ٌە زیەەەەەاریىززْ ٚ ٘ەڵثژارزٔەەەەەی ئەٚ تەػەەەەەأەزا 

 وە ٌەَ ذااڵٔەزا تەرظەطرە زەتٓ: ،تىزێٓاٚەچڕ
ەەەەەە پێٛیظەەەەەرە ٘ەِەەەەەٛٚ تۀەەەەەسێه ٚ ٘ەِەەەەەٛٚ تەػەەەەەێه 3

 ٔاٚٔیؼأێىی زیاریىزاٚ ٘ەڵثگزێد.
ەەەەەەە ٔاٚٔیؼەەەەەەأی تۀەەەەەەسەواْ ٠ەەەەەەاْ تەػەەەەەەەواْ زەتەەەەەەێ 3

وە ٔاٚٔیؼەەەەەأی  ،گٛسارػەەەەەرێىی ذەٚاٚ ٌەٚ تەەەەەاتەذە تەەەەەىەْ
 ذٛێژیٕەٚەوە ئاِاژەی تۆ وززٚٚە.

اْ زەتەەەەەەەەێ تۀەەەەەەەەسەواْ ٚ تەػەەەەەەەەەو ەەەەەەەەە ٔاٚٔیؼەەەەەەەەأی1
تەػەەێٛەیەن  ،ری یەوەەسی تەەٓٗ تۀەەسوزاتێد ٚ ذەٚاٚوەەسٔعیزە

 تٓ تۆ تەػەوأی زٚایی ذۆیاْ. رٗ ىرۆػێٜ ڕیەوە ٘ەر
ڕٚٚی  ەەەەەەەەە پێٛیظەەەەەەەەرە زاتەػەەەەەەەەىززٔی تەػەەەەەەەەەواْ ٌە5

 ڵ یەوسیەەسا گٛٔعەەاٚتٓ ٚ زەتەەێ لٛذەەاتی ٚا گەەٗ تارطەەراییەٚە ٌٗ
ٚٚی تارطەەەرایی ٚ ژِەەەارەی ڕ تىەەەاخ ٘ەِەەەٛٚ تەػەەەەواْ ٌە

ٔەتەەێ ٔشیەەه تەەٓ   ٘ەە٠١ەەاْ ٘ەر  ،تەەٓ یەوظەەاْالپەڕەوەەأەٚە 
زەػەەەەثێ ئەَ پزۀظەەەەیپە ٌە ذٛێژیٕەٚەوأەەەەسا  ،ەٚە١ٌەیەوەەەەسی
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وە  ،ٔەتێەد پێٛیظەدِەگەر ٌەتەر حەاڵەذێىی  ،ەچاٚ تىزێدڕ
 تاتەذەوە زەیرٛاسا.

 

یچوارەو:گروگتریهسەرچاوەكانزگًڕي
ەوأی پەەەەالٔەوەیە، زەتەەەەێ س گەەەەٗ ڕٖە وۆذەەەەایی س گەەەەٗ ڕٖئەَ 

ذیایەسا گزٔگرەزیٓ ئەٚ طەەرچاٚأەی  ،تىزێەد ٌیظرێه ئاِەازە
سا طەٛٚزی ٠وە لٛذاتییەوە ٌە ذٛێژیٕەٚەوە ،ذیازا تٕٛٚطزێد

تەٚ ِەرظەی ئەٚ ٌیظەەرە ٌە زیظەەأەٚە ٌێیەەاْ ٚەرگزذەەٛٚە، 
 وۆذایی ذٛێژیٕەٚەوەیسا ذۆِار تىاخ.

وە  ،ٌەَ ٌیظەەرەزا ٘ەِەەٛٚ ئەٚ سأیاریەەأە ذۆِەەار زەوەەزێٓ
وە ٌەَ سأیاریەأە  ،ْەطرسازرٗ ٌەتارەی طەرچاٚەوأەٚە ٌەت

 سێٓ: پێى
ەی ژِەەەار ،ٔاٚٔیؼەەەأی پەرذەەەٛٚوەوە ،ٔەەەاٚی ٔٛٚطەەەەرەوە

ػەەەەەٛێٕی  ،ەر ٘ەتەەەەەٛٚ(ٔەەەەەاٚی ٚەرگێەەەەەڕەوە )ئەگ، چەەەەەاپەوە
ِێەەەەەەەەەژٚٚی چەەەەەەەەەاپ ٚ  ،چاپرەەەەەەەەەأەوە، تاڵٚوەەەەەەەەەززٔەٚەوە

 تاڵٚوززٔەٚەوە.
 ٚەن ٌەَ ّٔٛٚٔەیەزا زەرزەوەٚێد:

.1004والء،،تیروت،داران2ط،حسیه،مهٌوانهً،ضمانهًفه
زگایو،ديكًرگییًتیكوردی،تًديدار،مێژوویئًزوًًهمارفخ

.1002ونێر،،ًٌرديرويتیپًزاريیويئاراش،چاپخاوً
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وە پەەالٔەوەی ٌەەێ  سٖ، گەەٗ ڕٖپەەاع ذەٚاٚتەەٛٚٔی ئەَ چەەٛار 
ئەَ ّٔەەەەٛٚٔەیەی وە ٌەتەرزەطەەەەرّأسایە ذەِاػەەەەا  ،پێىەەەەسێد
 ەٚاٚی ذٛێژیٕەٚە پێىسێد:وە ٌە پالٔێىی ذ ،زەوەیٓ

 
 




پالویتوێژیىەوەكیًوموووە
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پەیماوگە........................
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پێطەكی

پاساوەكاویٌەڵثژاردویتاتەتەكە:

ٚ  زیەەارزەیەوی وەەۆٔە ،ٚٚەنڕچارەطەەەری ٔەذۆػەەی تە 
ٔظەەەرێىە زیزۆوێىەەەی ٌەِێەەەژیٕەی ٘ەیە، ٌە٘ەِەەەاْ واذیؼەەەسا سا

ْ ٚ ژیارەوەەاْ زأیەەاْ پیەەازا ٔەەاٚە، تەەۆ ّٔەەٛٚٔە ا٘ەِەەٛٚ ژیەە
پەەەەێغ ساییٕەەەەی ئەَ پیؼەەەەەیەیاْ  ڵ( طەەەەا5888چیٕییەوەەەەاْ )

 تە ڵوەأیغ پەێغ حەٚخ ٘ەسار طەا ۆٔەٗووززٚٚە، ِیظزییە 
ئەٚأەەەیغ  ،ٚٚەن چارەطەەەەری ٔەذۆػەەەەوأیاْ وەەەززٚٚەڕ

 یەوەَ وەص تەەەەەەْٛٚ زرەذرەەەەەەی سەیرٛٔیەەەەەەاْ ٔاػەەەەەەد ٚ تە
وەەەەززٚٚە، ٘ەرٚە٘ەەەەا  ١ەەەەاْظەرگ ٜچارەطەەەەەرسەیەەەەرەوەی 

وە ٘یٕەسییەواْ ئەَ پیؼەەیەیاْ  ،تەڵگەػّاْ ٌەتەرزەطەرسایە
 ئۀعاَ زاٚە.

ٔەٚەیەوەٚە تەەەەەەەۆ ٔەٚەیەوەەەەەەەی زیەەەەەەەىە  ئەَ سأظەەەەەەەرە ٌە
٘ۆوەەەەەاری زۆسیەەەەەٕەٚەی ویؼەەەەەٛەری  گەەەەەٛاسراٚەذەٚە ٚ تە

ئەٚیەەەغ ٌەتەر  ،ئەِەریىەەەا پێؼەەەنەچٛٚٔی تەذەەەۆیەٚە تیٕیەەەٛە
ڕ ٌە ڕٚٚەوی ٔایەاب ٚ پ ئەٚەی ئەَ ویؼٛەرە گۀعیٕەیەوی

ثٛٚە، ٌە طەزەی پێٕعەِەی سایٕیؼەسا ٔٛٚطەیٓ ٚ تەطٛٚز ٌێ
ٚٚەن ڕذەەەەەەەەٛێژیٕەٚە زەرتەەەەەەەەارەی چارەطەەەەەەەەەروززٔی تە 

ذەەاوٛ  ،ئەَ پێؼەەنەچٛٚٔأەع تەرزەٚاَ تەەْٛٚ ٙەڵسا.طەەەریأ

پالویتوێژیىەوەًنكیًوموووە  
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( س 3335ٚٚەوەی ٌە )ئیراٌیەا( طەاڵی )ڕیەوەَ زەرِأرأەی 
ڵ  گەەەەەٗ (ەػەەەەەەٚە 39ٌٗطەەەەەەرەذای طەەەەەەزەی ) وەەەەەزایەٚە، ٌە

زەرِەەەەەەاْ ٚ حەتەەەەەەی زاٚ تاڵٚتەەەەەەٛٚٔەٚەی چارەطەەەەەەەری تە
 ٚٚەن پاػەوؼەی وزز.ڕ چارەطەری تە ،ظۆراٚظۆر

تەاڵَ ئەِەەەڕۆ زەوەەەزا تٛذزێەەەد لەڵثەسەیەوەەەی ذەەەاسە ٌەَ 
ڕٚٚەن  ٘ەِٛٚ ظیٙأەسا چارەطەەری تە زأزاٚە ٚ ٌە تٛارە

ػأثەػەەەەەأی تاڵٚتەەەەەٛٚٔەٚەی ٔەذۆػەەەەەییەواْ ذەػەەەەەۀەی 
ێژیٕەٚەیە طەەەەەەەەەۀسٚٚە، ٌێزەػەەەەەەەەەەٚە گزٔگەەەەەەەەەی ئەَ ذەەەەەەەەەٛ

گزٔگەی ئەَ تاطەە ٌەٚەزایە وە وۆػؼەێىە تەۆ  ،زەرزەوەٚێد
ٚٚەن ٚ ڕٚ ٔاطەەیٕی ظۆرەوەەأی  ٔشیىثەەٛٚٔەٚە ٌە تەەاتەذەوە

ٚ ػەێٛاسأەی  ێگاڕٚٚٔىززٔەٚەیەویؼە تۆ ئەٚ ڕگزٔگیاْ ٚ 
ٚ پێىٙاذەوەەەەەأی  وە زەگەەەەەزێرەتەر ٌە ئاِەەەەەازەوززٔی ظەەەەەۆر

ٚٚەوەەەەەەەی پشیؼەەەەەەەىی، ظەەەەەەەگە ٌەِەع ئەَ ذەەەەەەەٛێژیٕەٚەیە ڕ
 ،ٚٚەوی پشیؼەىی زەذەاذەڕٚٚڕیەوأی تەوار٘ێٕأی ِەذزطی

ٚٚەن ڕوە ٌەٚأەیە ٘ۀەەەەەەسێه وەص ٘ەتەەەەەەٓ ٘ەرەِەوەەەەەەی 
 ٕاوی ٌێ زەوەٚێرەٚە.ذزطپاػاْ زەرۀعاِی ، ێٕٓتتەوارز

وە  ،ئەٚەی ٌەَ ذەەٛێژیٕەٚەیە چەەاٚەڕٚاْ زەوزێەەد ئەٚەیە
ٚٚەوەەی ڕوەەۆِەڵە سأیەەارییەن پێؼەەىەع تىەەاخ زەرتەەارەی 

زی ٌەەەەێ ٚەرتگیزێەەەەد ٚ پشیؼەەەەىی ٚەوەەەەٛ پیؼەەەەەیەن طەەەەٛٚ
 تەوار٘ێٕەرەوەی ٌە ِەذزطییەوأی تەزٚٚرتگزێد.
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 ظا ذٛێژیٕەٚەوە تۆ پێٕط تەع پۆٌێٓ وزاٚە:
 ِێەەەەەژٚٚی چارەطەەەەەەروززْ تەطەەەەەٝ تا ،تەػەەەەەی یەوەَ

 زەواخ.  ن ڕٖٚٚ
ٚ طەەٛٚزەوأی  ن ڕٖٚٚگزٔگەەی  ٝتاطەەتەػەی زٚٚەِەەیغ 

 زەواخ.
 زەژِێزێد. ن ڕٖٚٚظۆرەوأی  ،تەػی طێیەِیغ
ٚ  ن ڕٖٚٚ ێگاوەەەأی چارەطەەەەری تەڕ ،َتەػەەەی چەەەٛارە

 زەذاذەڕٚٚ. ن ڕٖٚٚئاِازەوززٔی پێىٙاذەی زەرِأی 
 ،تەػەەی پێەەٕعەَ ٚ وۆذەەایغ ئەٚ ِەذزطەەیأە زەذەەاذەڕٚٚ

 ەٚە پەیسا تثٓ.و ڕٖٚٚوە ٌەٚأەیە تە٘ۆی تەوار٘ێٕأی 
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یتوێژیىەوەرۆكويوا


هپێطەكی2
كڕوويكردنتەرًسضییەكەو:مێژوویچارەهتە1
یپسیطكیكوسوودەكاویڕوويهتەضیدووەو:گروگی0
كڕوويهتەضیسێیەو:جۆرەكاوی4
كڕوويهتەضیچوارەو:رێگاكاویچارەسەركردنتە0

أهضێوازیئامادەكردن
ەكەداتەكاردەٌێىرێهكڕوويبهئەوتەضاوەیكەنە

كڕوويرسییەكاویچارەسەركردنتەهتەضیپێىجەو:مەت6
هكۆتایی7








پالویتوێژیىەوەنًكیًوموووە  
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گروگتریهسەرچاوەكان


وازواو:ستپێكردویتًو/ديكًێوازییًض
، تیەەەزٚخ، زار 3ەەەە ظثەەەز، ٚزیەەەع، اٌعەەەالض تإٌثەەەاخ، ط3

 .3988اٌعیً، 
، 3ٟ، عّەەار، ِععەەُ ابعؼەەاب اٌطث١ع١ەەح، طەەە اٌرشرظەە3

 .3888ار اٌٙازٞ، زت١زٚخ، 
، 3ٟ، عّەار، اٌعەالض تابعؼەاب اٌطث١ع١ەح، طاٌرشرظە 1

 .3888ت١زٚخ، زار اٌٙازٞ، 
، 3ەەە رفعەەد، ِحّەەس، لەەاِٛص اٌرەەسٚاٞ تابعؼەەاب، ط5

 .3988ت١زٚخ، زار اٌثحار، 
، ت١ەەزٚخ، 3ەەە ر٠ٚحەەح، أِەە١ٓ، اٌرەەسٚاٞ تابعؼەەاب، ط5

 .3997زار اٌمٍُ، 
، 3طەەەە عم١ەەەً، ِحظەەەٓ، ِععەەەُ ابعؼەەەاب اٌّصەەەٛر، 1

 .3881ت١زٚخ، ِؤطظظح ابعٍّٟ، 
، ت١ەزٚخ، زار 3ە اٌمثأٟ، صەثزٞ، اٌذەذاء ٚ اٌەسٚاء، ط7

 .3987اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ، 

پالویتوێژیىەوەًنكیًوموووە  
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تێوازواوستپێكردویتًو/دييبهضێوازىدوو
، 3(، اٌرەەەسٚاٞ تابعؼەەەاب، ط3997أِەەە١ٓ ر٠ٚحەەەح)ەەەە 3

 ت١زٚخ، زار اٌمٍُ.
 (، ِععەُ ابعؼەاب اٌطث١ع١ەح،3888ٟ)اٌرشرظ عّارە 3

 ، ت١زٚخ، زار اٌٙازٞ. 3ط
اٌعالض تابعؼاب اٌطث١ع١ح،  (،3888ٟ)اٌرشرظ ە عّار1

 ، ت١زٚخ، زار اٌٙازٞ.3ط
، 3(، اٌذەەەەذاء ٚ اٌەەەەسٚاء، ط3987صەەەەثزٞ اٌمثەەەەأٟ)ەەەەە 5

 ت١زٚخ، زار اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ.
(، ِععەەُ ابعؼەەاب اٌّصەەٛر، 3881ِحظەەٓ عم١ەەً)ەەە 5

 ، ت١زٚخ، ِؤطظظح ابعٍّٟ.3ط
لەاِٛص اٌرەسٚاٞ تابعؼەاب، (، 3988ە ِحّەس رفعەد)1

 ، ت١زٚخ، زار اٌثحار.3ط
، تیەەزٚخ، 3، اٌعەەالض تإٌثەەاخ، ط(3988)ٚزیەەع ظثەەز ەەە7

 زار اٌعیً.
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چوارەو
كۆكردوەوەیماددەیتوێژیىەوە





ۀەەەسی ٌەطەەەەر پەەەزۆژەوە ەساِڕپەەەاع ئەٚەی لٛذەەەاتیەوە 
 ػەەەەىززٔی پێؼىٗ ی ٗ ێگەەەەڕەەەەە ئەٚیەەەەغ تە تەزەطەەەەد زێٕێەەەەد

ە وەەەەەەەۆوززٔەٚەی ِەەەەەەەاززەی ت واخ طەەەەەەەرسٖٖ ز، پەەەەەەەالٔەوەی
ییە راوەەەئەِەەەیغ یەوەەەێىە ٌە پالٔەەەی ئەٚ ئاِازە ،ذەەەٛێژیٕەٚەوە

پێغ لۆٔانی ٔٛٚطیٓ ئۀعاَ زەزرێەد، ظەا تەۆ  ی پێٛیظرأٗ
ەَ ئظێثەظێىززٔەەەەەەی ئەَ ئاِەەەەەەأعە پێٛیظەەەەەەرە پەیەەەەەەڕەٚی 

 ٘ۀگاٚأە تىەیٓ:
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ٌەوگاوییەكەو:ئامادەكردویسەرچاوە
وەەەەۆِەڵە وەزا وەەەەاذی زأەەەەأی ذەەەەٛێژیٕەٚە ٌەلٛذەەەەاتییەوە 

طەەەرچاٚەیەوی ئاِەەازەوززٚٚە ە زیظەەأەٚە زەتەەێ وەەۆِەڵە 
 وە فزاٚأرزْ ٚ تەرتاڵٚذز ،طەرچاٚەیەوی زی ئاِازە تىاخ

ٚ گؼەەرگیزذز ٚ ٚرزذەەزْ، تەػەەێٛەیەن ٘ەِەەٛٚ ئەٚ الیۀەەأە 
 ،وە ٌە ٔٛٚطیٕی ذٛێژیٕەٚەوەیەسا تاطەیاْ زەوەاخ ،تگزێرەٚە

تە پێٛیظەەەەەەری وەەەەەەاذی ٔٛٚطەەەەەەیٕسا  ٌە یئیەەەەەەستەِؼەەەەەەێٛەیە 
 ٔاتێد.  ٖٚٗ ىززٔوٛرذىززٔەٚە ٚ پٛذر

زەطەەری ٌە ذٛێژیٕەٚەوەیەەسا  یٗ أگزٔگرەەزیٓ ئەٚ طەەەرچاٚ
 :ْ ِأٗٗ ، ئلٛذاتی زەگزْ

 ە فەر٘ۀگە سأظرییە پظپۆرییەواْ.3
٘ەرزٚٚ لۆٔەەانی ِاطەەرەر ٚ  ەەە ذٛێژیٕەٚەوەەأی سأىەەۆ ٌە3

 زورۆرا.
 ە گۆبار ٚ ذٛالٚە پظپۆرییەواْ.1
ە تاص ٌە تاتەذی ذەٛێژیٕەٚەوە و ،ە پەرذٛٚوی ٘ەِەظۆر5

 تىەْ.
ٚەوەەەەەٛ ئاِارەوەەەەەاْ ٚ  ،ەەەەەە ذەەەەەٛێژیٕەٚە ِەیەەەەەسأییەوا5ْ

 ...واْ ڕٚٚپێٖٛ
 وە تە ،(International Networkەە ذەۆڕی ظیٙەأی )1

( ٔەەەاٚسەز زەوزێەەەد، ٌە ئێظەەەرازا Inter. Netوەەەٛرذی تە )
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ێژەیەوەەی سۆر ٌە سأیەەاری ٚ سأظەەد ٚ سأەەیٓ زەطەەرەتەر ڕ
ازەتەزەریەەاْ ڕٛذەەاتی طەەٛٚزێىی ٌەوە ٘ەِەەٛٚ تەەۆ ل ،زەوەەاخ

ػەەەەەایأی تاطەەەەەە زەتەەەەەێ لٛذەەەەەاتی طەەەەەەرچاٚەی ئەٚ  ،٘ەیە
ٕرەرٔێەەرەٚە زەطەەری ١وە ٌە ئ ،سأیاریەەأە زەطرٕیؼەەاْ تىەەاخ

تەتەێ  ،تێەد ئاگەاتە٘ەرٚە٘ا زەتێ ٌەٚ سأیاریەأە  ،زەوەٚێد
سۆرظەەار چەەٛٔىە  ،ٔاطەەیٕی طەەەرچاٚەوەی زەطەەری زەوەْٚ

وە ٘ەەەی   ،ثىەٚێدرطەەەسأیەەەاری ٌە فەیظەەەثٛوەٚە زەٌەٚأەیە 
  تەاڵَ گەر طەەەرچاٚەوە ڕۆژٔاِەەٗ ،تە٘ەەایەوی سأظەەری ٔیەەیە
ئەٚا زەوەەەزا  ،ێىی پظەەەپۆڕتٛٚڕ پەەەٗیەەەاذٛز گۆبەەەار ٠ەەەاْ ِاڵ

تەٚ ِەرظەی  ،طەەەەەەەەٛٚز ٌە سأیارییەوەەەەەەەەأی ٚەرتگیزێەەەەەەەەد
 طەرچاٚەوەی تٕٛٚطزێد ٚ ذۆِارتىزێد.

 


ٌەوگاویدووەو:خوێىذوەوەیضێىەیی
تە ذٛێٕەەەەەسٔەٚەیەوی  لٛذەەەەەاتی پێٛیظەەەەەریٌەَ لۆٔەەەەەانەزا 

ئەەەاراِی ٚ ٌەطەەەەرذۆ ٚاذە طەەەەرچاٚەواْ تە ،ػەەەێٕەیی ٘ەیە
ٚەوەەٛ پێؼەەەوییەن   پێٙٛیظەەرٗوە پزۆطەەەیەوی  ،ترەەٛێٕێرەٚە

ە٘ەڵسأەٚەی ذێەزا ٘ەی  ڕٌێزەزا پە ،تۆ ذۆِاروززٔی سأیاری
تەڵىەەەٛ  ،زازێىەەەی ٔەەەازا ٚ ٘ەەەی  طەەەٛٚزێىی پەەەێ ٔاگەیۀێەەەد

ەػەەێٛەیەوی ت ،پێٛیظەەرە ذٛێٕەەسٔەٚەیەوی ٚرز ئۀعەەاَ تەەساخ
ذۀەأەخ ئەگەر  ،ٚا وە ٌە تاتەذەواْ ٚ سأیارییەوەاْ ذێثگەاخ
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 ٘ەر ٌە ،ذەەٛأی تەەا زٚٚ طەەێ ظەەار پەرذەەٛٚوەوە ترەەٛێٕێرەٚە
 ،پەرذٛٚوێەەه ترەەٛێٕیرەٚەزٚٚظەەار )گەر ):وەەۆٔەٚە ٚذەەزاٚە

زەتەەێ ئەٚەع  ،((ٌەٚە تاػەەرزە زٚٚ پەرذەەٛٚن ترەەٛێٕیرەٚە
ەذی سأەا ثارە ذەطەڵأیٓ وە ذٛێٕسٔەٚەی زٚٚتەارە ٚ طەێتش

زەگێەەەڕٔەٚە زەڵەەەێٓ ٌەطەەەەر پەرذەەەٛٚوی  ،ِەسٔەوەەەاْ تەەەٛٚە
 طەزی ٔٗتەی ٗ ئەتە زەطرەذی ) ،٘ی ئەرطرۆیە )زەرْٚٚ( وە

وەرەخ ئەَ پەرذەەەەەٛٚوەَ  زٗ طەەەەە)):فەەەەەاراتی( ٔٛٚطەەەەەزاتٛٚ
 .((ذٛێٕسٚەذەٚە

ٌێەەزەزا زەوەەزا چۀەەس تٕەِەەایەوی ذٛێٕەەسٔەٚەی تەطەەٛٚز 
 تاص تىەیٓ:

ی وە لٛذەەەاتی ەەەە ذەرویشوەەەززْ ٚ ذێگەیؼەەەرٓ ٌەٚ ػەەەرأە3
ی ذٛأەەەەەەەەەای ٗ زەیەەەەەەەەەأرٛێٕێرەٚە، ئەَ ػەەەەەەەەەرەع ٌەڕێگەەەەەەەەە

وە  ،تیەەەزأە زەزۆسێەەەرەٚە ٚ زٚٚتەەەارەتٛٚٔەٚە تەەەۆ ئەٚ ٘ەەەشر
ٚٔی، سۆرظەەەاراْ وەەانەسێىی ٔٛٚطەەەزاٚ ٚپێؼەەٛەذد ذٛێٕەەس

ٌێەی زاٚا زەوەیەد  ْپاػەا ،ذا تیرٛێٕێرەٚە ،زەزەیرە وەطێه
زەتیٕەەەی ورەەەٛپڕ  ،ٔەەەاٚەرۆوی وەەەانەسەوەخ تەەەۆ تەەەاص تىەەەاخ

تەەۆ ئەٚەی ظەەارێىی زیەەىە  ،زەگەڕێەەرەٚە تەەۆ طەەەر وەەانەسەوە
چەەەەەەەٛٔىە ذٛێٕەەەەەەەسٔەٚەوەی یەوەَ تەتەەەەەەەێ  ،تیرەەەەەەەٛێٕێرەٚە

 ذەرویشوززْ تٛٚە.
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ەەەەەەە زأەەەەەەأی ٘ێّەەەەەەایەن ٌەطەەەەەەەر ئەٚ تیزٚتۆچەەەەەەٛٚٔە 3
 تەەۆ ئەٚەی ٌە ،وە ٌۀەەاٚ پەرذەەٛٚوەوەزا ٘ەْ ،طەەەرەویأەی

أی ٘ێڵێەه زأە ئەٚیەغ تە ،واذی پێٛیظد تۆیاْ تگەڕێیەرەٚە
٠ەاْ ٘ەر  ىەزاٚ،ٌەژێز ئەَ زێزأە ٠اْ زأأی ٘ێّەایەوی ڕۀگ

 ظۆرە ٘ێّایەوی زیىە تێد.
ئەٚیەەەغ  ،ەەەە وەەەٛرذىززٔەٚەی تۆچەەەٛٚٔە طەەەەرەوییەوا1ْ

ی ٔٛٚطەەەیٕیاْ تەػەەەێٛەیەن ٌە ِێؼەەەىسا تچەطەەەپێٓ، ٗ ٌەڕێگەەە
ا٘ەاذٓ ڕتەۆ  ،٘ەرٚە٘ا وٛرذىززٔەٚە یارِەذی لٛذەاتی زەزاخ

ذۆِەەەەەەاروززْ، ئەِەع ٌەطەەەەەەەر ٔٛٚطەەەەەەیٓ ٚ زاڕػەەەەەەرٓ ٚ 
 زەوەیٓ. ٝ٘ۀگاٚەوەی ذزە وە تاط

تاػەەرزیٓ  ،ەەە زیەەاریىززٔی وەەاذێىی ػەەیاٚ تەەۆ ذٛێٕەەسٔەٚە5
ٚاذە  ، ر( حٗٗ یأٗ)طەەە تٗ رٖٗ تەەەوەەەاذی  ،وەەەاذیغ تەەەۆ ذٛێٕەەەسٔەٚە

 ، پیەەەزۆسٖتەػەەەی وۆذەەەایی ػەەەەٚ، چەەەٛٔىە ئەَ وەەەاذە وەەەاذێىی 
 ،ئەٚەی ٌە ػەەەٚزا ػەەەٚٔرٛٚٔی تىەەاخ))٘ەرٚەن ٚذەەزاٚە:

٘ەرٚە٘ا لٛذاتیاْ تەٚە  (،(ژزا زڵی ذۆع زەتێدۆڕ ئەٚا ٌە
وە ٌە ِەاٚەی ٔێەٛاْ ئێەٛارە ٚ ػەێٛاْ  ،ئاِۆژگاری زەوەزێٓ

 .(3)طەعی تىەْ ٚ ترٛێٕٓ

                                                 

، ٔصیزاٌسیٓ، ازاب اٌّرعٍّیٓ، تیزٚخ، ٔؼز یٛطف احّس، ٟٛططاٌ ە3
 .38، ؽ 3981
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وەەەاذی ذێزتٛٚٔەەەسا ٔەەەاتێ پزۆطەەەەی ذٛێٕەەەسٔەٚەوە  ەەەە ٌە5
٘ەەەەەۆی  زەتێەەەەەرە ئۀعەەەەەاَ تەەەەەسرێد، چەەەەەٛٔىە سۆر ذەەەەەٛارزْ

 زەواخ ذٛێٓ وەِرز تٛاری تۆ ئەَ حاڵەذەع ٚا ،(3)ذەِثەڵی
ٌەَ حەاڵەذەزا طظەریەن  ،تچێەرە ٔەاٚ ِێؼەىەٚەٚ تڕەذظێد 

عەەەا ذٛێٕەەەسٔەٚەوە سۆر ١ٕئ، سەیٕەەەی ِەەەزۆت زەوەەەاخ ٚٚ ٌەڕ
طٛٚزی ٔاتێد، تەاڵَ ٌە٘ەِاْ واذیؼسا ٔاتێ ذٛێٕەر تزطی 

ِەتەطەەەرە طەەەەرەوییەوەی  چەەەٛٔىە ئەَ حەەەاڵەذەع ٌە ،تێەەەد
 زٚٚری زەذاذەٚە.

تەپێەی  ،ػرأەی وە زەیأرٛێٕێەد ە پێٛیظرە لٛذاتی ئە1ٚ
تىاخ ٚ ذؼرەیەوی واخ تۆ ذەۆی  ٝواخ ٚ طاذەواْ زاتەػ

واذەوەأی ذەۆی  ذاوٛ تەتاػرزیٓ ػێٛە طٛٚز ٌە ،زاتڕێژێد
 ٚەرتگزێد.

                                                 

سۆری ذفەٚە پەیسا  وە ٌەسۆر  وی ییٗایەذڕ٘ەِاْ ػێٛە ذە تە ە1
ئەٚیغ ٌە سۆر ذٛارزٔەٚە  ،ذٛارزٔەٚەیە طەرچاٚەوەی ئاٚ ،زەتێد
ٛان تەوار٘ێٕاْ ٚ ذٛارزٔی ٔأی ٚػه ٚ ١زەتێد، ظا طپەیسا 

 ،)ِێٛژ ترۆْ)ێد٠پێذەِثەر )ز. خ( زەفەرِٛٚ ،تەٌذەَ ٔا٘ێڵٓ ،ژِٛێ
چٛٔىە سەرزٚٚ ٔا٘ێڵێد ٚ تەڵذەَ الزەتاخ ٚ زەِار تە٘ێش زەواخ ٚ 

ەٚػد تاع زەواخ ٚ زەرْٚٚ ذۆع زەواخ ڕِأسٚێری ٔا٘ێڵێد ٚ 
اي، لُ، رصِحّس، اٌ ،اتٛیە. تڕٚأە: اتٓ ت((ٚ ذەِۆوی ٔا٘ێڵێد

 .155َ، ؽ 3983اٌّسرطیٓ،  حِٕؼٛراخ ظّاع
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ە واروززْ ٌەطەر زٚٚروەٚذٕەٚە ٌەٚ وەطەأەی زەتەٕە 7
وە ٘ەِٛٚ ئەِأە ٌە  ،٘ۆی گزژی ٚ زڵەڕاٚوێ ٚ ذٛڕەتْٛٚ

 ذەرویشوززْ زٚٚری زەذۀەٚە.
ٛێٕێىی گٛٔعەەاٚ تەەۆ ذٛێٕەەسٔەٚە، ٚاذە ەەە زیەەاریىززٔی ػەە8

 ػٛێٕێه تەَ ػێٛەیە تێد:
ٚەن  ،ِمەەۆی ئەەاراَ ٚ زٚٚر ٌە ژاٚەژاٚ ٚ ِمۆە ػەەٛێٕێىأەە

 ٔشیه ذەٌەفشیۆٔسا تێد ٚ ترٛێٕێد. ئەٚەی ٌە
تەۆ ِەاٚەیەوی وە ذەٛێٕەر  ،ە ػٛێٕی پەان ٚ ڕێىٛپێەه ب

٠ەەاْ ٌە ذٛأاوەەأی ذٛێٕەەسٔی وەَ  ،ٌێەەی تێەەشار ٔەتێەەدزرێەەژ 
 ٔەواذەٚە.

ٚٚٔەەان تثێەەرەٚە ٚ ڕوە تەتاػەەی  ،ۆػەەٓڕەەە ػەەٛێٕێىی  خ
ذەەەاوٛ  ،٘ەِیؼەەەە وەەەزاٚە تێەەەد ٚ تەەەا ظەەەٛڵەی ذیەەەازا تىەەەاخ

ەع زەرفەذەی ذٛێٕەسْ ػئەَ وە ،ئۆوظعیٓ تچێرە ػٛێٕەوە
 تۆ لٛذاتی تاػرز زەرەذظێٕێد.

وەەەەەاذی ذٛێٕسٔەەەەەسا ٌەطەەەەەەر  ەەەەەە پێٛیظەەەەەرە ذەەەەەٛێٕەر ٌە پ
 وە ٌەطەری تحەٚێرەٚە. ،ذەذرەیەوی تاع زاتٕیؼێد
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ترۆویيەڵوەستەیەكنەسەرخوێىذوەوەیئەنكٌ
٘ەِیؼەەە پەرذەەٛٚن طەەەرچاٚەیەوی طەەەرەوی سأظەەد ٚ 

ٚ  تەەەەٛٚە، ئەزیثەەەەاْ ٚ ػەەەەاعیزاْ چۀەەەەسە٘ا ٚذە ِەعەەەەزیفە
ڵ ئەٚەػسا  گٗ وەچی ٌٗ ،ػیعزیاْ زەرتارەی پەرذٛٚن ٘ەیە

 ،ٗ ٠ەەەەەەڕۆژ ٌە وەِثٛٚٔەٚەزا ۆژ تەڕذەەەەەەٛێٕەری پەرذەەەەەەٛٚن 
طەەەەرەذای ٘ەسارەی  . ٌە(3)تەذەەەایثەذی ٌە ظیٙەەەأی عەرەتیەەەسا

رزۆٔەەی ٘ەەاذۆذە ١زەتیٕەەیٓ وە پەرذەەٛٚوی ئەٌى طێیەِیؼەەسا ٚا
وە تە٘ەۆیەٚە  ،ازەِەاڵێڕئاراٚە ٚ ذەریىە پێگەی پەرذٛٚن 

ٚ پزۆگزاِەوەەەەأی زەوەەەەزا سأظەەەەد ٚ سأیٕەوەەەەاْ تشأەەەەزێٓ 

                                                 

ئاِاژە تەٚە  ،ێىرزاٚی یۆٔظىۆٚە زەرچْٛٚڕئەٚ ئاِارأەی ٌە  ە3
 ،زاوؼأسایە وە ڕێژەی ذٛێٕسٔەٚە ٌۀاٚ عەرەتسا ٌە ،زەوەْ

( وەص، ٘ەرٚە٘ا 188،888ێژەوەی یەن پەرذٛٚوە تۆ ٘ەر )ڕ
( 3991وە ٌە طاڵی ) ،/ تیزٚخۆێىرزاٚی یٛٔظىڕذٛێژیٕەٚەوأی 

( جظزیس ٟئەٚیغ پاع ئەٚ وۆڕەی وە )وراب ف ،تاڵٚی وززٚەذەٚە
ئاِاژەی  تٛٚ،ظیٙأی عەرەتیسا طاسیسا زەرتارەی ذٛێٕسٔەٚە ٌە

وە ٘ەِٛٚ ئەٚ ذٛأایأەی عەرەب ٌە تٛاری پیؼەطاسی  ،تەٚە وزز
ری ٚ طۀرە زەگاذە ذۀٙا یەن چاپرأە ،ٕٓێ٘پەرذٛٚوسا تەواری زە

تاڵٚوززٔەٚەی ئەٚرٚپی، تۆ ّٔٛٚٔە گەر ذێثیٕی ٚاڵذێىی ٚەن 
زەتیٕیٓ تەوارتززٔی  ،( ٍِیۆْ وەطە9ژِارەیاْ ) ،)تەٌعیىا( تىەیٓ

 ظیٙأسا. پەرذٛٚویاْ زەگاذە طێظەز ٍِیۆْ عەرەب ٌە
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ی ذەەەەەەەۆڕی ٗ ئەٚیەەەەەەەغ ٌەڕێگەەەەەەە ،ثىزێەەەەەەەدسأظەەەەەەەد زرن پێ
 . ٖٚ رٔێرٗ ئیٕرٗ

سە٘ا ذەطەەەەڵەخ ٚ ە ٔەەەەٛێیەع چۀەەەە١ئەَ ذشِەذگەەەەٛساری
 ّٔٛٚٔە زە٘ێٕیٕەٚە: وە ٘ۀسێىیاْ تە ،ظیاواری ٘ەیە

ە ئاطأىاری ٌە گەیؼرٓ تە سأیارییەواْ ٚ ِاِەڵەوززْ 3
 ٌەگەڵیأسا.

 ە سۆری سأیارییەواْ ٚ پۆٌێٕىززٔیاْ.3
ٚ  تەػەێٛەیەن چێەژ ،ە ٘ەِەظۆری سأیٓ ٚ سأظەرەوا1ْ

 چەػە تۆ ذٛێٕەرأی زاتیٓ زەواخ.
 ،ٚەرگزذٓ ٌەٚ سأیاریەەەەأۀی طەەەەٛٚزەەەەە زەطەەەەرەتەروزز5

 ئاطەەأی ٗ تەەتە٘ەەۆی وەەۆپی وەەززْ ٚ پارێشگەەاری ٌێىەەززْ ٚ 
 ٔارزٔیاْ.

ززٔی زەرفەذەەەەەەەی وەەەەەەەٛرذىززٔەٚە ٚ ەەەەەەەە زەطەەەەەەەرەتەرو5
 . ٖٚٗ ىززٔپٛذر
ثٛٚٔی تاڵٚوەەەەززٔەٚە ٚ پڕٚپاگۀەەەەسەوززْ ذەەەەا ەەەەە ئاطەەەەا1ٔ

 زٚٚرذزیٓ ِەٚزاواْ.
چۀەەس ذاڵێەەه  ،ىززْتاطەەّأڵ ٘ەِەەٛٚ ئەَ ػەەرأەی  گەەٗ ٌٗ

 ،٘ەیە پێٛیظەەەرە ئەٚ وەطەەەأەی ِاڵپەڕەوەەەاْ تەوەەەارزە٘ێٕٓ
 تیشأٓ ٚ ئاٚڕیاْ ٌێ تسۀەٚە:
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وەطەە ٘ەٚڵثەساخ ٌۀەاٚ سأیەاری ٚ سأظەرە  ئەٚزەتەێ ە 3
چەەٛٔىە  ،ٔەتەەٓٔمەەَٛٚ ٕرەرٔێەەد ١ٚ سەتۀەوەەأی ذەەۆڕی ئ سۆر

رٛأەەەا ٔٛٚطەەەەر تێ ،٘ەرٚەوەەەٛ وەِەەەی ٚ ٔەتەەەٛٚٔی سأیەەەاری
تەەْٛٚ ٌۀەەاٚ ٔذزۆ ٘ەر ئاٚ٘ەەاع سۆری سأیەەاری ٚ ،زەوەەاخ

ٚ  وەەەەززْذٛأەەەەای ٔٛٚطەەەەەر ٌەطەەەەەر ذەرویش ،ِاڵپەڕەوأەەەەسا
وەەەەەاخ ٚ تگەەەەەزە ذٛأاوەەەەەەأی تەرەٚ وەەەەەۆٔرزۆڵىززْ الٚاس زە

 ثْٛٚ زەتاخ.پەرذ
طەەەەەرچاٚەی سأظەەەەرەواْ ٚ پؼەەەەد  ەەەەە تەئاگەەەەاتْٛٚ ٌە3

ىزاٚٔەذەٚە ٚ وە پؼرڕاطەەەەەەەر ،تەطەەەەەەەرٓ تەٚ سأیاریەەەەەەەأەی
ٕرەرٔێەەد ١ذەەۆڕی ئٌەٚأەیە چەەٛٔىە  ،تەڵگەیەەاْ ٌەطەەەر ٘ەیە

ٚ وەێ  وە ٔاسأزێد ذاٚۀەوەی وێەیە ،سأیاری ٚا تگزێرەذۆ
 ٚذٛیەذی.

 

ٌەوگاویسێیەو:تۆماركردویزاویارییەكان
لٛذەەەاتی  ،وەەەاذی ذٛێٕەەەسٔەٚەزا پەەەاع ذٛێٕەەەسٔەٚە ٠ەەەاْ ٌە

( ٔاٚزەتزێد، Heuristikە  پیٕەوززْوە تە ) واخ، زٖ وارێه
ەٚە ٚ ٚ ٌەٚا ػەرەواْ وۆزەوەاذ ِأاوەػی ئەٚەیە وە ٌێەزە

ِەتەطد ٌەَ پزۆطەیە وۆوززٔەٚەی  .رزٜیەو ڵزەیأساذە پا
ی ذۆِەەەاروززٔی ٗ ئەٚیەەەغ ٌەڕێگەەە ،ِەەەاززەی ذەەەٛێژیٕەٚەوەیە

زەتەەەەەێ تەٚ ِەرظەی  ،ثٛٚەوەەەەەاْٚ پەرذ سأیەەەەەاریە پەەەەەارچە
٠ەەەەەەەەاْ  ،ذۆِەەەەەەەەاروززْ ٚەوەەەەەەەەٛ ذەەەەەەەەۆی تٕٛٚطەەەەەەەەزێرەٚە
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ػەەەەەێٛاسی ٔٛٚطەەەەەیٕەوەی  وەەەەەٛرذىززٔەٚەیەن تێەەەەەد، و تە
 .(3)ی ٔٛٚطیٕی لٛذاتیەوەػێٛاس یاْ تە ،ٔٛٚطەرەوەٚە

پێٛیظەەەەرە ٌەوەەەەاذی ئۀعاِەەەەسأی پزۆطەەەەەی ذۆِەەەەاروززْ 
 ەچاٚی ئەَ ذااڵٔەی ذٛارەٚە تىەیٓ:ڕ

٠ەاْ  ،ە سأیارییەواْ ٌەطەر وارذی ذەایثەخ زۀٛٚطەزێ3ٓ
ِەٌەفێىەەی ذایثەذیەەاْ تەەۆ زەوەەزێرەٚە ٚ ٘ەر وەەۆِەڵە تاتەذێەەه 

 ا پۆٌێٓ زەوزێد.١ظ ٠اْ پەرذٛٚوێه تە
طەەەەەەەەرچاٚەی سأیەەەەەەەارییە ٚاٚ ػەەەەەەەێٛەیەوی ذە تەەەەەەەەە 3

 ذز٘ەرٚەن پێؼەەەەەەەەەٛٚ ،ذۆِاروزاٚەوەەەەەەەەەاْ زۀٛٚطەەەەەەەەەزێٓ
 ىزز.تاطّأ

)ٔٛٚطەەەرەوە، پەرذەەٛٚوەوە، ژِەەارەی چەەاپەوە، ػەەٛێٕی 
تاڵٚوەەەەەەززٔەٚەی پەرذەەەەەەٛٚوەوە، چاپرەەەەەەأەوە، ِێەەەەەەژٚٚی 

 تاڵٚوزاٚەوە، ژِارەی الپەڕەوە(.
 

 

ٌەوگاویچوارەو:پۆنێىكردویماددەیتوێژیىەوە
وە لٛذەەەەەەاتی  ،ەِەەەەەەیٓ ئەٚ وەەەەەەارأەیەئەَ ٘ۀگەەەەەەاٚە زٚا٘

ئەٚیەەەەغ پەەەەێغ زەطەەەەرىززْ تە  ،ی تەەەەۆ زەوەەەەاخر٠اوەەەەئاِازە
ٔٛٚطەەەەەەیٕەٚەی ذەەەەەەٛێژیٕەٚەوە، ٌەَ ٘ۀگەەەەەەاٚەزا لٛذەەەەەەاتی 

                                                 

( ٓوە تە )ٚەرگزذ ،٘ەیە ییٗ ٚػظۆرێه ٌە ذۆِاروززٔی  ە3
 ێٕأی زەوەیٓ.ٔاٚزەتزێد، پاػاْ تاص ٌە چۆٔێری تەوار٘
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وە  ،٘ەڵسەطەەەەەرێد تە پەەەەەۆٌێٕىززٔی ِەەەەەاززە پیٕەوەەەەەزاٚەوەی
ذۆِاری وەززٚٚە ٚ زاتەػەی زەوەاذە طەەر چۀەس تۀەسێه ٚ 

ئەٚیەەەەەەغ  ،ذەەەەەەٛێی ذەەەەەەٛێژیٕەٚەوەزٚٚچۀەەەەەەس تەػەەەەەەێه ٌە 
وە ئەَ  ،ػەەەێٛەیەن زەرفەذەەەی ئەٚەی تەەەۆ زەڕەذظەەەێٕێدتە

 .زەطریسا تٓرٗ ٌەت ٜ٘ەِٛٚ واذی تەوار٘ێٕأیاْ ٌەِاززأە 
ۆػەەەەەٕایی ئەَ پەەەەەۆٌێٕىززٔەی سأیەەەەەارییە ڕظەەەەەا ٌەژێەەەەەز  

ی ٗ وە ٌەڕێگەەەەەەەە ،پیٕەوزاٚەوەەەەەەەەاْ ٚ ئەٚ سأیاریەەەەەەەەأەی زی
، ذەەەەۆراوی ف١ەەەەستانذٛێٕەەەەسٔەٚەزا تەەەەۆی زەطەەەەرەتەرتْٛٚ )

ی تەەەەەەۆ ر٠اوەەەەەەد پزۆطەەەەەەەی پیٕەگەڕاٚەیی( زەذٛأێەەەەەەڵٗ ٘ەەەەەە
ن ئەٚ سأیاریەەأە ٖ ٚچەەٛٔىە ٔە ،ذەەز تىەەاخٚسأیارییەوەاْ ذەٚا

ذەەەەاوٛ  ،ذەٚاٚ ٔەتەەەەٓ ٚ پێٛیظەەەەریاْ تە پڕوەەەەززٔەٚە ٘ەتێەەەەد
 ،تگەەزٔەٚەڕی ٚوەەٛەػەەەواْ تەتەەێ وەٌەەێٓ ٚ وەِٛ٘ەِەەٛٚ ت

تەر  ٌەٚأەػەەەەەەەەەەە ٘ۀەەەەەەەەەەسێىعار لٛذەەەەەەەەەەاتی پۀەەەەەەەەەەاتەرێرە
 ،ەگؼەەەری پەەەزۆژەو رۆوی ٚ ٔەەەاٖٚ  ێٖٛػەەە٘ەِەەەٛاروززٔەٚەی 

 ٚٚی:ڕ ئەٚیغ ٌە
 ە التززٔی ٘ۀسێه ٌە تەػەواْ.3
 ە ذظرٕەطەری ٘ۀسێه تەػی ذاسە.3
ئەٚیەەغ  ،ڕێىرظەەرٕەٚەی تەػەەەواْتەػەەێٛەیەوی زی ەەە 1

 ڕٚٚی پاع ٚ پێغ ذظرٕەٚە. ٌە
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تەضیسێیەو:وووسیىیتوێژیىەوە


و:ضێوازیوووسیهكًًي
كاویوووسیهرجًمًو:دووي
  كانرییًوًٌوو:تێثییىییًسێیً
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یەكەو

ضێوازیوووسیه



 
ٚ ٔەەەاٚەرۆن ٚ وڕۆوەوەەەأی ٘ەر  تێگِٛەەەاْ لەەەٛٚڵی ِأەەەا

پەرذٛٚوێەەەەەه ٚ ذەەەەەٛێژیٕەٚەیەن تە ذەطەەەەەڵەذێىی ظیاوەەەەەار 
ا ػەێٛاسی ٔٛٚطەیٓ ڵ ئەٚەػەس گەٗ تەاڵَ ٌٗ ،٘ەژِار زەوزێد

ری ئەَ ٗ تگەەەزە ذەەەاوە گٛسارػەەەرى ،رەٗ تاػەەەرزیٓ گٛسارػەەەر
ٌەٚەع ػەەێٛاس زەلێەەه ٌە ٔەەاٚەرۆن ٚ تۆچٛٚٔەەأەیە، ظەەگە 

٘ۀەەەسێه زەق ٘ەڵسەوؼەەەێٓ ٚ  ،ا زەوەەەاذەٚەیەەەزەلێىەەەی زی ظ
ػێٛاسی ٔٛٚطیٓ زازەوؼەێٓ، سۆرظەار  ٘ۀسێىی زیىەع تە

ذٛێٕەرێەەه ٌە ذٛێٕەەسٔەٚەی چۀەەس زێەەزی یەوەِەەی زەتیٕەەیٓ 
 ێەەەد،ٚ ٚاس ٌە پەرذەەەٛٚوەوە زێٕ ێەەەدپەرذٛٚوێەەەه تێەەەشار زەت

 ،ەٚاْ تێەەدڕوەچەەی گەر ػەەێٛاسی پەرذەەٛٚوێىیغ ذەەۆع ٚ 
 ،ئەٚ پەرذٛٚوە زەگزٔە زەطد ٚ ذاوٛ وۆذایی زەیرەٛێٕٕەٚە
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ٚ طەەەەأایی ٚ طەەەەازەیی ػەەەەێٛاسەوەی  ئاطەەەەاْئەِەع تەەەەۆ 
وە ٘أەەەەەسەرێىە تەەەەەۆ ذٛێٕەەەەەسٔەٚەی ٘ەِەەەەەٛٚ  ،زەگەڕێەەەەرەٚە
 .پەرذٛٚوەوە

ەەەەەە ٘ەرٚەن سأەەەەەزاٚە  ٚاژەوەەەەەاْ پۆػەەەەەاوی ِأاوەەەەەأٓ 
وە پۆػەەەەەەاوەوە تەگەەەەەەٛێزەی  ،ػەەەەەەێٛاسیغ ئەٚ زیەەەەەەشایٕەیە

و  ٚاذە ػەێٛاسەوە چەۆْ تێەد ٚ تە ،یٕەوەزەزٚرێرەٚە، زیەشا
ەٚٔەلەەسار ٚ ڕ ئەٚا ِأاوەەأیغ ،ێىٛپێەەه وزاتێەدڕػەێٛەیەن 

 ٔایاب زەتٓ.
)ٚەوەەٛ ئەٚ پەذەەىە )وە: ،ٌەتەەارەی ػێٛاسیؼەەەٚە ٚذەەزاٚە

ٚ  ٕگەز تەۆ وەۆوززٔەٚەی زٚڕ٠وە سێڕ ،تاریه ٚ ٚرزە ٚایە
ۀعەەەەەاَ ئر طەەەەەٗذەەەەەا  ، ٖٚ واذەەەەەٗ ۆیەەەەەاْ زٖوظەٚ٘ەرەوەەەەەأی 
تەػەێٛەیەوی  ،ٔثە٘ایاْ ٌێ زرٚطد تىەاخٍِٛأىەیەوی گزا

ەوی ١پێەه وە ٘ەی  چەٚذەی ٚ زسێەٛیێىٛڕٔایاب ٚ ظٛاْ ٚ 
 .(3)((ذیازا ٔەتێد

 :(3)پێىسێد س گٗ ڕٖػێٛاس تەگؼری ٌە طێ 
 اواْذاٚە 1ە ٚێٕەواْ 3ە ٘شرەواْ 3

                                                 

، تیزٚخ، زار اٌىراب 5ط، حاٌعٍّی ززیا، ِٕٙط اٌثحٛشە ٍِحض، 3
 .358َ، ؽ 3989، ٟاٌٍثٕأ

، ؽ 3989 ،، تیزٚخ، زار اٌفىز1طٚاٌرعثیز،  ححّس، اٌىراتأە فارص، 3
371. 



 

 83 

ٌەتەر ئەٚە تاػىززٔی ػێٛاسی ٔٛٚطەیٓ ٌە زیەاریىززٔی 
رەوەأەٚە زەطەد رٕی ٚێەٕە ٚاذازاتیزەواْ ٚ ڕێىرظە ٚ ٘شر

، اطەەەەرەٚذۆواْ زێەەەەدڕپاػەەەەأیغ ڕۆڵەەەەی ٚاژە ، پێەەەەسەواخ
 ٚاذە ئاطەەاْ تەەٓ ٚ ئەەاڵۆس ،پێٛیظەەرە تەظەەٛأی ٘ەڵثژێەەززرێٓ

ری ذیەەەەەەەازا ٗ ٔەتەەەەەەەٓ ٚ ڕطەەەەەەەرەی وەەەەەەەٛرخ ٚ گٛسارػەەەەەەەرى
وە  ،زرێەەەەەەدڕوە تیەەەەەەزۆوەوەی پەەەەەەێ زەرتث ،تەوارتٙێٕزێەەەەەەد

ذەەەا زەگەیەەەٕە ئەٚەی وەەەۆپٍەیەن  ،ذٛاسیەەەاری زەرذظەەەرٕیأیٓ
تەٓ ٚ ِأاوأیەاْ  طرەوأی پەرەٚ ٚ ذەۆوّەڕ ،زرٚطد تىەیٓ

 ،ەٚاْ تٓ، تەػێٛەیەن زرێەژ ٔەتەٓ ٚ زٚٚتەارە ٔەوەزێٕەٚەڕ
٘ەۆی  الی ذەٛێٕەر زرٚطەد ٔەوەاخ ٚ ٔەتێەرە ذی ێرالەٗتذاوٛ 

وە پێٛیظەرە تەػەێه تێەد ٌەالیۀەی  ،یرّەوەیڕٌەزەطرسأی 
، ٚەطەەراْظەەگە ٌە تەەٛٚٔی ٚێظەەرگەی ، ػەەێٛاسەوە اِٜۆطەەیم

ئەِەع ِأەەای ئەٚەیە  ،رپێىززٔەٚەپاػەەأیغ زٚٚتەەارە زەطەە
 .زا٘ێٕأی ذٛزی زەتەطرٓ ئەَ ذٛذّأە پؼد تە

٘ەرٚە٘ەەا طەەەرتاری ٘ەِەەٛٚ ئەِەەأەع ٔەەاتێ ٔٛٚطەەیٓ  
ٚ  تەڵىەەٛ زەتێەەد زٔەزەری طەەۆس ،تێەەد ٚػەەه ٚ ذەِۆوثەەار

تەتەەەێ ئەٚەی تىەٚێەەەرە ٔەەەاٚ لەەەۆرذی  ،تێەەەد ٚ ئەەەارەسٚٚ حەس
ظەەٛٚز ٚ ۆچەەٛٚٔی تێڕ٠ەەاْ  ،ػەەێٛاسی گٛذەەاری طەەۆسزارأە

زەتەەێ زرن تەٚەع تىزێەەد وە سِەەأی عەرەتەەی  ،ِەەایەپٛٚو
ٚەوەەەەٛ وە تٕەِەەەەایەن  ،تەٚ سأظەەەەرأە ٔەەەەاٚی زەروەەەەززٚٚە
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تەەەەۆ ّٔەەەەٛٚٔە ٚەوەەەەٛ  ،پێىەەەەسە٘ێٕٓتەەەەۆ ٔٛٚطەەەەیٓ پیؼەەەەەیەن 
ری  ))٘ٛٔەٗ وزێەد، وٗ زٖ  پێٕاطەٗ  ٖٚ تەٗ، ەٚأثێژی(ڕ سأظری)

  ، تەٗسِأەسا ٌەٚأثێەژی  ی ڕٖ طڵی ٚػٗٗ ٚ ئ ((  ی ظٛأٗ لظٗ
، ٚاذە گەیؼەرٕی لظەەوە ێدز گەیؼرٓ ٚ وۆذایی ٘اذٓ ٚاذای

ٚ پەٛذرییەوەی،  ی ِأەاریاىەذا وۆذاییەوەی تەػەێىە ٌە ظٛأ
 ر تێەەەەەەد( طەەەەەەٗ الِی ذەەەەەەٛای ٌٗ طەەەەەەٗ)عەٌەەەەەەیغ ٌٝە ئیّەەەەەەاِ

ػەەەەرەیە وە زروأەەەەسٔی  ەٚأثێەەەەژی ئەٚڕ))گێەەەەڕزراٚەذەٚە: 
 .(3)((پێىززٔیؼی طٛٚوەٚ زرو طأایە

ئەٚ  ،ەٚذٛٚػەەەەێٛاسی طەەەەەروٌە ٔٛٚطەەەەیٕسا وەەەەٛرذی:  تە
طەەەرەوی زەتەطەەرێد:  ِایٗ تٕەەزٚٚ  وە پؼەەد تە ،ػەەێٛاسەیە

 .Simplicityٚ طازەیی  Clarityٚٚٔی ڕ
 

؟واویهتگەیىەضێوازێكیسەركەوتووچۆندەتنەوووسیىذائایا
وە ٔەەەەەاذٛأیٓ  ،ێىەس گەەەەەٗ ڕٖػەەەەەێٛاسی ٔٛٚطەەەەەیٓ ذەەەەەاوە 

طەەەروەٚذٕێىی ذێەەزای ذیەەازا تەزەطەەد تێٕەەیٓ، ظەەگە ٌەٚەع 
فێەەزی ذەڵىەەی تىەیەەٓ، چەەٛٔىە گەیؼەەرٓ تەَ  ٔەەاذٛأیٓ سٚٚ

ثٛٚٔێىی ٚای ڵِەتەطرە گزٔگی پێساْ ٚ چەاٚزێزی ٚ طەەرلا
ذەەەاوٛ  ،وە ٚرزتێەەەد ٚ ِەەەاٚەیەن زرێەەەژە تىێؼەەەێد ،زەٚێەەەد

                                                 

، ؽ 3991، س، زار اٌحسی3ط، ح، ِحّس، ِیشاْ اٌحىّٞػٙز ٞر ە3
398. 
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وەٚذٛٚ فێەەەەەز زەتەەەەەیٓ، گزٔگرەەەەەزیٓ ئەٚ رػەەەەەێٛاسێىی طەەەەەە
پێٛیظەەەەەرە تەەەەەەۆ ئۀعاِەەەەەسأی ػەەەەەەێٛاسێىی  ،ڕاطەەەەەپارزأەی

 أەْ:ئەِ ،طەروەٚذٛٚأەی ٔٛٚطیٓ پەیڕەٚتىزێٓ
 ٜٚ ٔاٚٔیؼەەەأەوە ەەەە پاتۀەەەستْٛٚ تە پالٔەەەی ذەەەٛێژیٕەٚە3

 تەتێ الزاْ ٚ ذزاساْ ٌێیاْ.
ذۀەأەخ ئەگەر  ،تیزەوەاْ ٚ ە زٚٚتارۀەوززٔەٚەی ٘شر3

ِەگەر ذۀٙەەەا ٌەتەر ٘ۆوەەەاری  ،ػەەەێٛاسێىی زیەەەىەع تێەەەد تە
 تێد. ٚٚٔىززٔەٚەڕ

وە  ،٘ەەی  ذاڵێەەه ذظەەرٕی راٚێشٔٗ پٗٚ  ٔەوززْەەە الوۀەەار1
گفرٛگەەۆی ٌەطەەەر تىزێەەد ٚ لظەەەی ٌەطەەەر  پێٛیظەەد تێەەد

 تىزێد.
ە پؼد تەطەرٓ تە ڕطەرەی وەٛرخ ٚ زٚٚروەٚذەٕەٚە ٌە 5

 ٠اْ ٔیٙاز ٚ گٛسارە. وارتىەر ٚ زرێژەزأی ٔێٛاْ 
ٚ پؼەەد  ،ەەە زٚٚروەٚذەەٕەٚە ٌە ٚاژەی سەحەەّەخ ٚ ٔەەاِۆ5

تەتەەێ ئەٚەی ٚػەەەی  ،تەطەەرٓ تە ٚػەەە طەەازە ٚ ئاطەەأەواْ
 ٚاڵەذی تەوارتێٕیٓ.ڕ

سِەەأی  ٝاطەد ٚ زرٚطەرڕ ێىیْٛٚ تە ڕێشِەەأەە پاتۀەست1
ەچەەەەەەەەاٚوززٔی ڕعەرەتەەەەەەەەی ٚ وەەەەەەەەٛرزٜ ٠ەەەەەەەەاْ سِەەەەەەەەأٝ 

 .یاْ وٗٗ ێٕٛٚطڕ
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ێٕەەاٚی ظٌە تەوار٘ێٕەەأی   ٖٚ ٚذٕەەٗٗ وزٚٚرتەپێەەی ذٛأەەا ەەە 7
تەػەێٛەیەوی  وەاْ ێٕاٖٚظ٠ەاْ تەوار٘ێٕەأی  ر وٗ طی لظەٗ وٗ

یەن س٠وە زەتەٕە ٘ەۆی ٔە٘ێؼەرٕی ٘ەِەٛٚ رێىظەا ،پچڕ پچەڕ
 ٚ پزٔظیپەوأی یەوأگیزی ٌە ڕطرەوأیسا. ەٌۀێٛاْ زەلەو

 

ظەەەەەەەەا تەەەەەەەەۆ ئەٚەی تەەەەەەەەشأیٓ ػەەەەەەەەێٛاسی ٔٛٚطەەەەەەەەیٕەوە 
زەوەەەەەزا ئەَ پزطەەەەەیارە  ،یەەەەەاذٛز ٔەەەەەا ،طەەەەەەروەٚذٛٚأەیە

 یارِەذیسەرأە ئاراطرە تىەیٓ:
ٚٚی ِأەەەاٚە ڕ ئایەەەا ٌە ئە ئایەەەا ڕطەەەرەواْ سۆر زرێەەەژْأەەە

 ٚٚٔٓ.ڕ
 ٚ اتەەەەٛرزٚٚڕوارەوەەەەأی  ،ڕٚٚی وەەەەاذەٚە ٌەەەەەە ئایەەەەا  ب

 ئگٛٔعاْٚ ڵ ٔٛٚطیٕەوەزا گٗ ٌٗ ٚ ٚ ٔاٚتزاْٚٚرزأەتٛڕ
 ێەهڕ زا، ٖٚ ػە١ىززٔٗە ئایا ٔیٙاز ٚ گٛسارەواْ ٌەوەاذی  خ

 ئٚ گٛٔعاْٚ
چۀەس وەطەأێه ٠ەاْ  ئاِەاژە تە ی ظێٕاٚأەٗپ ە ئایەا ئەٚ 

 ْٚٚ ٚ ئاػىزاْئڕ ،ٚٚزاٚێه زەوەْڕچۀس 
ڵ  گەٗٗ ٌٚ ظۆرەٚە  ٚٚی ژِارەڕ ٌەض ە ئایا ٘اٚەڵٕاٚەواْ 

 ئْگٛٔعاٚٔیاْ ٔاٚەوا
وەی ذەاسەی ذیەازایە، ٠ەاْ  یەٗٗ غ ە ئایا ٘ەر وۆپٍەیەن تیزۆو

 زٚٚتارەْئ
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ٚ زرػەەرەواْ ٚ  ەەە ئایەەا وەەۆپٍەوە تەەۆ ّٔایؼەەىززٔی ٚرز خ
پەڕ تە پێظەرٓئ ٠ەاْ وەَ ٚ  ٚٚٔ اِێشەواْ تەطەٓ ٚڕّٔٛٚٔە 

 ئوٛرذٓ ٚ تە ذەٚاٚی ئاِاژە تۆ ِأاواْ ٔاوەْ
ػەەەەێٛەیەوی  ە ئایەەەەا ٘ەر ڕطەەەەرەیەن ٌە وەەەەۆپٍەوەزا تەزەەەە

ئ ئایا ٘ەطد  ٖٚ ذٗ طرزاٖٚٗ تطرە طەرەوییەٚە ڕ ئاٚێرەیی تە
 ٚ گٛٔعأسٔی زەوەیٓئ ری زەلەوەێتە یەو
ڕٚٚی ِأەەەاٚە  ە ئایەەەا سأیەەەارییە پێؼىەػەەەىزاٚەواْ ٌەژەەە

 گٛٔعاْٚئ
ٚ ساراٚە ٚ زەرتڕیٕەوأەەد تەػەەێٛەیەوی  ە ئایەەا ڕطەەرەرەە

ٚە ٚ ڵ پزٔظەەیپی ذەەاسەوززٔە گەەٗ وە ٌٗ ،تێەەشەٚەر تەوار٘ێٕەەاٚە
 ٘ەِەظۆری زژٚاٚزژ تىەٚێرەٚەئ

ئایا تەطٛٚزە  ئثْٛٚ ٌە ٔٛٚطیٕەوەزا ٘ەیەسە ئایا پەیاپەی
 زیٕەئ٠١اْ ٔاػ

ػەێٛەی  ە ػێٛاسی ٔٛٚطەیٕەوەخ گێەڕأەٚەیە یەاْ تە ص
 ٚ ێژوززٔەەەەەی تیەەەەەزڕ ػەەەەەێٛەی ژِەەەەەارە گفرٛگەەەەەۆیە ٠ەەەەەاْ تە

٠ەەاْ طەەەذد ٚ  ،ٙێٕەەاْٚوارذ ٘شرەوەەأەئ ئایەەا سەحەەّەخ تە
 ئٙێٕاْٚوارذ ٚٚٔی تەڕیی ٚ طازە ٠اْ تە ،ئاڵۆس

 

تەۆ  ٗ ێگەڕٌە وۆذاییسا ئاِەاژە تەٚە زەوەیەٓ وە ٔشیىرەزیٓ  
تەٚە  ،گەیؼەەەەەرٓ تە ػەەەەەێٛاسی طەەەەەەروەٚذٛٚ ٌە ٔٛٚطەەەەەیٕسا

٘ەِیؼەەەەەەەیی ترەەەەەەٛێٕێرەٚە ٚ ٌە ذٛێٕەەەەەەسْ  وە تە ،زەتێەەەەەەد
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وأەی وە ٔٛٚطەەرەوأیاْ ٚتەذایثەذی ئەٚ پەرذٛ ،زأەتڕێید
ٛٔىە ٌەٚأەیە چەەە ،تەػەەەێٛەیەوی طەەەەرٔعڕاوێغ زۀٛٚطەەەٓ

ٚەرگزذٓ تە تەرەوەذی ئەٚ پەرذٛٚوە گزأثە٘ایەأەٚە طٛٚز
 زەطرەتەر تثێد.
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دووەو

مەرجەكاویوووسیه




اطەەد ٚ زرٚطەەەد ٚ پێؼىەػەەىززٔی تەەەاتەخ ڕٔٛٚطەەیٕی 
تەػێٛەیەوی ظٛاْ ٚ ڕێىٛپێه ٚ زەرذظەرٕی سأیارییەوەاْ 

ٚ  یاطەەەا٘ەِەەەٛٚ تە٘ەەەۆی وەەەۆِەڵە  ،تەڕٚٚٔەەەی ٚ ئاػەەەىزایی
سەرْ تەەەەەۆ وە یارِەذیەەەەە ،ڕێظەەەەەایەوەٚە زەطەەەەەرەتەر زەتێەەەەەد

 :گزٔگرزیٕیاْ، زرٚطرثٛٚٔی ئەَ ذەطڵەذأە
 

نقكردنیەكەو:داتەضكردنوتەرجيمً
تەەەۆ  ،زاتەػەەەىززْ ٚ تەٌمىەەەززْ یاریەەەسەزەرێىٓتەگؼەەەری 

ٚٚٔىەەەەەەەەززٔەٚەی ذٛاطەەەەەەەەری ذەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوە، چەەەەەەەەٛٔىە ڕ
رەوەاْ ٘ش ٚ ی تەػەثۀسی تیەزٗ ٌەڕێگتەػێٛەیەوی ٌۆظیىی 

ذێگەیؼەەەەرٕی ذٛاطەەەەرەواْ  ،ٚ زاتەػەەەەىززْ ٚ پۆٌێٕىززٔیەەەەاْ
 ٚ طأاذز زەتٓ، تەٚ ِەرظەی ئەَ زاتەػىززٔە تثێرە ئاطاْ

چێەەەەەٛەی چٛارٚٚٔثەەەەەٛٚٔەٚەی ٌە ڕ٘ەەەەەۆی ئاػەەەەەىزاتْٛٚ ٚ 
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ی: ئەٚەی ٔاٚٔیؼەەەأە ٗ ئەٚیەەەغ تێگِٛەەەاْ ٌەڕێگەەە ،زەلەوەزا
تچەەٛٚوەوە ٌەژێەەز ٔاٚٔیؼەەأە ڕەطەەۀەوەزا تەڕٚٚٔەەی ظێەەی 

ڵ ٘اٚتەػەەەوأی  گەەٗ تەِؼەەێٛەیە ئیەەسی تەػەەەوە ٌٗ تثێەەرەٚە،
 ٔاتێد. ڵزیىەیسا ذێىە

 نقكردن:تەوكردنسایداتەضياوموووەییەكەو:
 تۆ طێ تەع پۆٌێٓ زەوزێد:تیسا  رٖ سِأی عٗ ٗ ٌٚػە  
 واریغ طێ تەػە:     ە وار. 1    ە پید3   ە ٔاٚ 3

 اتٛٚرزٚٚ.ڕأ ە واری 
 ب ە واری زاذٛاسی.

 زەتێرە: تٛرزٚٚع ڕأٗوارٜ    .ەتٛٚرزٚٚأڕە واری  خ
  .ٗ رفٛعٗ أ ە ِ
 ٔظٛٚب. ِٗ یاْب ە 
 :ػٝ وٗ ٖٚ ػ١ىززٔٗ٘ێّای .  ظشِٚٗ ِٗ ٠اْض ە 

 ( تێد.تشٚێٓ ٔٗە یاْ طىْٛ گەر وۆذاییەوەی )3
گەر وۆذەاییەوەی )ِعرەً(  ،(تەشٚێٓە ٠اْ التززٔی پیرەی )3
 .تێد
نقكردن:ًتوكردنوموووەیەكیدیكەیداتەض

 تۆ زٚٚتەع پۆٌێٓ زەوزێٓ: (گێڕأەٚەواْڵ)٘ەٚا
 ە ٘ەٚاڵی فزەػێٛە.3



 

 90 

طەەەر  زاتەع زەوەەزێرە ع ڵەەٗەەە ٘ەٚاڵەەی ذالەەأە: ئەَ ٘ەٚا3
 چۀس ظۆرێه:

 ب ە ٘ەٚاڵی الٚاس.     أ ە ٘ەٚاڵی ٔێززراٚ. 
 پ ە ٘ەٚاڵی ذێزٚ ذەطەي.    طد. زرٚە ٘ەٚاڵی  خ
 زٚٚ ع تەۆ ڵەٗە ٘ەٚاڵەی تە تەڵگەوەزاٚ، ئەَ ظەۆرە ٘ەٚا ض

 تەع پۆٌێٓ زەوزێٓ:
ٚ  ڕاطەەەەەەەەەەەەرگۆ  رچاٖٚٗ طەەەەەەەەەەەەئەٚ ٘ەٚااڵٔەی وە  ەەەەەەەەەەەەە3
 زەیأگێڕٔەٚە. واْ پێىزاٖٚٗ ِرّأ
اطەەەەەەەەد ٚ ڕەەەەەەەەە ئەٚ ٘ەٚااڵٔەی وە طەەەەەەەەەرچاٚەوأیاْ 3

ەوأیەەەەاْ ظێەەەەی زێٕ٘ۀەەەەسێه ٌە ٘ەٚاڵ رچی گەەەەٗٗ ، ئەطەەەەۀٓڕ
 ٓ.١ِٔرّأە 

چەەۆْ  ،یەی طەەەرەٚە تۆِەەاْ زەرزەوەٚێەەد١ەەٌەَ زٚٚ ذێثٕ
زەتەەەەەەەەٕە  ،تە ٌمىەەەەەەەەززْ ىززْاتەػەەەەەەەەطەەەەەەەەای ز٠ا٘ەرزٚٚ 

ٚ ٘ۀگاٚەوأی  ٚٚٔىززٔەٚەی تیزۆوەوەڕیارِەذیسەرێه تۆ 
واْ  وییەەەٖٗ الٚڕٚٚی ذێرشأەەەسٔی ٔاٚٔیؼەەەأە  ئەَ ػەەەرەع ٌە

 ٚٚٔىزایەٚە.ڕٌەژێز ٔاٚٔیؼأە فزاٚاْ ٚ گؼرگیزەوەزا 
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Punctuationستان(ێماكاویويوذی)ٌخاڵثًدووەو:
ٚ  ەِەەەشڕوۆِەڵێەەەه  اْر٘ێّاوەەەأی ٚەطەەۀەەەسی یەەەاْ  ڵثٗذا

ٚ ئاطەەأرز زەوەەاخ،  ٚٚٔرەەزڕپزۆطەەەی ذٛێٕەەسٔەٚەی زەلەوە 
 ٌەَ پزۆطەەەەیەزا تەطەەەەرٕەٚە ٚ ٔەتەطەەەەرٕەٚەی ٚػەەەەەواْ تە
 ،یەوەٚە زەذزێرەڕٚٚ، ئەَ ٘ێّایأەع تەڕێىەٚذٓ زازۀزێٓ

 ٌەئەٚیەەەەغ  ،ەٚػەەەەی زەلەوەزاڕە ٌۀێەەەەٛاْ ٔٛٚطەەەەەر ٚ ذٚا
ەٚە ٚ ٚٚٔىەەززٔڕێىرظەەرٓ ٚ ڕتە ِەتەطەەری ڕٚٚی ِأەەاٚە 

 التززٔی ذێىەٌێىێؼییەواْ.
وە ٌەَ تەەەەارەیەٚە ٘ەِیؼەەەەە  ،ڕطەەەەرەیەوی ٔاطەەەەزاٚ ٘ەیە

چەٛٔىە ئەَ  ،(3) ەزاْ(ێسارطەزەٚذزێد: )تثەٛرە لەزەنەیە ٌە 
ئەٚیەغ ٌەتەر  ،ْٚٚ ٔاوەاذەٚەڕڕطرەیە ذێىەڵىێؼی ِأاواْ 

پەاع ٚػەەی  ۆِەاو گەرذیازا ٔییە، ٌێەزەزا  ٔسی ڵثٗذائەٚەی 
وە  ،ْٚٚ زەتەەەەۆٚەڕِەتەطەەەەرەوە  ئەٚا ،٘ەتەەەەٛایە)تثەەەەٛرە( 

پەەاع   وۆِاوەەٗگەر سگەەاروززْ ٚ تەذؼەەیٕە ٌە طەەێسارەزاْ، ڕ

                                                 

 ،ِێززەوەی زاٚا زەواخ زەگێڕٔەٚە وە ژٔی پاػایەن ٌە ە3
ئیسی پاػاوە ئەَ ڕطرەیە ٌەطەر  ،اتگزێدڕٌەطێسارەزأی وەطێه 

زێد)تثٛرە ێزەیٕ ٖ ٚزەطرەوە وانەسێه زۀٛٚطێد ٚ تۆ ػّؼێز تە
 ێٔاسأ ،ظا ئەَ ڕطرەیە وە زەگاذە الی ،ەزاْ(طێسارلەزەنەیە ٌە 

 ذیازا ٔییە. وی ٔسییٗ ڵثٗذاچٛٔىە ٘ی   ،ِەتەطد ٌێی چییە
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ئەٚا ِأەاوە زەتەٛٚە تڕیەارزاْ  ،ٚػەی )لەزەنەیە( تٙاذثەایە
 ەزاْ.ێسارطٌەطەر ٌە

 ِِٛژیٗ ذەە ٌٝێەەزەزا سۆر ّٔەەٛٚٔە ٘ەْ ئاِەەاژە تەەۆ حەەاڵەذ
ئەٚیەەەەەغ تە٘ەەەەەۆی ٔەتەەەەەٛٚٔی ٘ێّاوەەەەەأی  ،زەوەْ ٗ وەەەەەاذاٚ

 ٌەَ ڕطرەیەزا تەزی زەوزێد: ٚەن ٔسی، ذاڵثٗ
ّٕاییەد تىەاخ تەرەٚ طەەروەٚذٓ ڕێ)تە٘ار ٘ەاخ ذەٛزا )

سەواخ گٛڵەواْ وزأەٚە ٚ پێ ٜتاڵٚەڵ تۆْ ٚ تەراِەی گٛ
 (.(ێچىەیاْ وززڕئاٚەواْ ٌۀاٚ الطىی زرەذرەواْ 

 ٝذەِەِٛژاٚیطەێ ظەار ذٛٚػەی ٌێزەزا زەتیٕیٓ ِأەاوەی 
 :ْۆِاواوٚ  ئەٚیغ ٌەتەر ٔەتٛٚٔی ٘ێّا ،تٛٚە

ٔاسأزێەەەد ِەتەطەەەد ٌە ٚػەەەەی طەەەەروەٚذٛٚ  ەەەە یەوەَ:
ئایەەا تە٘ەەارەوەیە ٠ەەاْ ئەٚ وەطەەەیە وە گٛذەەارەوەی  ،ئوێەەیە

 ئاراطرەوزاٚەئ
سا ڵەەەڵ ٚػەەەی گٛ گەەەٗ ئایەەا ٚػەەەەی گٛڵەوەەاْ ٌٗ :ەەە زٚٚەَ

 طەری ٠اْ ڕطرەیەوی ذاسەیەئ یەوٕاگیزوزاٚە ٚ ذزاٚەذە
٘ەرزٚٚ  ٚا زەرزەوەٚێەەەەد وە تەەەەىەرەوە ٌە ەەەەە طەەەەێیەَ:

 ئێدت ێچىەیاْ وزز( ٚ )وزأەٚە( ئاٚەوەڕ)ٚػەی 
یەن ڕطەەەرەزا  ی تەەەٛٚٔەع طەەەێ ظەەەار ٌە٠ئەَ ذەِەەەِٛژاٚ

 ،٘ۆوارەوەػەەەەەەەەەەەەی یەن ػەەەەەەەەەەەەرە ،ٚەٗ ذەەەەەەەەەەەەتٛٚٔەزٚٚتارە
حاڵەذێىەەەسا  وە ئەگەر ٌە ، ۆِاوەەەاْوٚ  فەراِۆػەەەىززٔی ٘ێّەەەا
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َ ٚەوەەەەەٛ ٌە ،ْٚٚ زەتێەەەەەرەٚەڕڕطەەەەەرەوە  ،ڕەچەەەەەاٚ تىەەەەەزێٓ
 ْٚٚ زەتێرەٚە:ڕزا ٗ ٠ڕطرە

ّٕایەد تىەاخ تەرەٚ طەەروەٚذٓ ە ێڕٛزا )تە٘ار ٘اخ ە ذ
سەواخ، گٛڵەواْ وزأەٚە ە تاڵٚەی پێ ڵتۆْ ٚ تەراِەی گٛ

 .(3) ێچىەیاْ وزز(ڕئاٚەواْ ٌۀێٛاْ الطىی زرەذرەواْ 
 ٔەەسییاْ ذاڵثٗ٘ێّاوەەأی  رزۆژئاٚاییەوەەاْ پێؼەەڕٔٛٚطەەەرە 
ٚ  تەاڵَ ٔٛٚطەەەیٕە عەرەتییەوەەەاْ تەتەەەێ ٘ێّەەەا ،تەوارزە٘ێٕەەەا

ا ئەَ زٚایەەەەیەع ئەَ حەەەەاڵەذە ٘ەر ذەەەە ،ٔەەەەاٚتڕ زۀٛٚطەەەەزاْ
ٚ  ڵتۆیە ڕطرەواْ ٘ەِٛٚ ذێىە ،تەرزەٚاِی تەذۆیەٚە تیٕی

 ،ذێەسەوەٚخ یاْ ڵٗ ٘ٗزەتْٛٚ ٚ ذێگەیؼرٕی ڕطرەواْ  ڵپێىە
 پاػاْ ئیسی پیرەواْ ذاڵثۀسوزاْ. 

وە  ،زەگەڕێەرەٚە (3)پاػا( وی ز سٖ حّٗ ئٗئەَ وارەع تۆ )
ٚ  ٔەسی ذاڵثٗأی )( ٌەژێەز ٔاٚٔیؼە3933ٔاِەیەوی ٌە طاڵی )

                                                 

، تیزٚخ، زار اٌثیاْ 3ط، ح، فٓ اٌىراتٞا عٍٛضحّس، رأطیس  ە3
  .78، ؽ 3991، ٟاٌعزت

( ٗ عزٚت ٝرێ( تە ٔاسٔاٚی )ػ3915ە  3817ئەحّەز سەوی پاػا ) ە3
ٔاطزاٚە، ٔٛٚطەر ٚ ئەزیة ٚ ذٛێژەرێىی ِیظزییە ٚ ٌە ٔٛٚطەر ٚ 

تە  طری وززٖ زٚەرگێڕە گەٚرەوأی ئەَ ٚاڵذەیە ٚ 
ی ٗ ئەٚیغ ٌەڕێگ ،ە عەرەتییەواْسیٕسٚٚوززٔەٚەی پەرذٛٚو

 اچٛٚٔەٚەی زەطرٕٛٚطە زێزیٕەواْ.ێسڕاطرىززٔەٚە ٚ پ
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تەەەەەەاڵٚی  ٚ ٔٛٚطەەەەەەی٘ێّاوەەەەەەأی ٌە سِەەەەەەأی عەرەتیەەەەەەسا( 
 .(3()3)وززەٚە

 ئەِأەْ: ٔسی ذاڵث٠ٗاْ  طراْٖ ٚظا گزٔگرزیٓ ٘ێّاوأی 
 

:Comma)،(كۆماه2
ی رەەەەزاوززٔەٚەی ڕطەەەەرەواْ ٌەیەو١ەەەەئەَ ٘ێّەەەەایە تەەەەۆ ظ

گزٔگرزیٕیەەاْ  ،چۀەەس ػەەٛێٕێىسا ئەٚیەەغ ٌە ،تەوارزە٘ێٕزێەەد
 ئەِأەْ:

 اژەی تأگىزاٚەوە: ە پاع ٚأ
 ٚ ترٛێٕە. ئەی ِحەِّەز، ٘ەطرەە 
 ە ٌۀێٛاْ ڕطرەواْ ٠اْ ٚػە گٛٔعاٚەواْ: ب

ەتّە پۀس تۆذاْ، زِٓ زٚێٕێ ٘اٚەڵراْ تَٛٚ، ئەِڕۆع  ە
 طثەیٕێغ ٌێراْ ظٛزا زەتّەٚە.

 :تەەٓ پاتۀەەس تاػەەیەٚە ەٚػەەدڕپێٛیظەەرە تە ذەطەەڵەذی ەەە 
 ......ذٓگزاِرٚ ئا تەتچٛٚن سأیٓ ذۆ، ٌێثٛٚرزْٚەوٛ 

                                                 

ئەَ ٘ێّایەەەەەأەی ٌە  ِٜیظەەەەەز گؼەەەەەریعەەەەەارفی ٗ ٚەسارەذەەەەەی ِەەەەە ەەەەەە1
ٌیەەەەەژٔەی )( 3913پاػەەەەەاْ ٌە طەەەەەاڵی ) ،لٛذاترأەوأەەەەەسا تەوار٘ێٕەەەەەا

ِیظەەەزی تڕیەەەاری  (ئاطەەەأىاری ٔٛٚطەەەیٓ ٌە وەەەۆِەڵگەی سِەەەأەٚأی
ئەَ ِەتەطەەەەەرەع  أە زەروەەەەەزز ٚ تەەەەەۆفەرِەەەەەی ٌەطەەەەەەر ئەَ ٘ێّایەەەەە

 تاڵٚوززەٚە. زیىەٜ ( ٘ێّا38سیازوززٔی ) ۆتٕٚٔاِەیەوی ڕ
 .551، ِصسر طاتك، ؽ ٞسر٠زٚ ە2
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 ذٛارزْ: طٛێٕس زٚاٜە  خ
ڕاطرەِسا زاتٕێٓ ٚ  ۆژی ئاطّاْ ٌەڕتەٚ ذٛزایە، گەر ە 

ثەر تەٚەی ٚاس ٌەَ ٔەەەتەرا ،ِەەأگیغ ٌەالی چەپّەەەسا زاتٕەەێٓ
 ئەٚا ٚاسی ٌێ ٔا٘ێُٕ. ،ِەطەٌەیە تێُٕ

 ە ٌۀێٛاْ ِەرض ٚ ٚەاڵِی ِەرظەوەزا:  پ
 . تٗ ر گٛڵ ٔید، زرویغ ِٗ گٗٗ ئە 
ثەر تە ٔەەتەرا ،تە تەڵەەێ ٚ و تە ٔەذێەەز ەەە پەەاع ٚەاڵَ و ض

 پاػاْ ڕطرەیەن زێرە پێؼی: ، پزطیارێه
ئایەا ٘ەر پیاٚێەەه ٌە ))ئیّەاِی طەازق وەزا:  ٗ ٌە پزطەیارەە 

ئەەێّە زەذٛأێەەد ٌە ِەەأگی ڕەِەسأەەسا ٔەەٛێژی سیەەاذز تىەەاخ. 
ٚذی: تەڵێ، پێذەِەثەری ذەٛزا )ز. خ( ٌە ِەأگی ڕەِەسأەسا 

 .((ی تىەْئێٛەع سیاز ،ٔٛێژی سیاذزی وززٚٚە
وەەەەاذی  ئەٚیەەەەغ ٌە ،ەوەەەەاْڕەەەەە ٌۀێەەەەٛاْ ژِەەەەارەی الپە غ

ذۆِەەەەەاروززْ ٚ تە تەڵگەوززٔەەەەەی سأیارییەوەەەەەاْ ژێەەەەەزەٚەی 
 پەراٚێشەواْ، تۆ ّٔٛٚٔە:

تی وەەٛرزی،  زٖ (، ِێەەژٚٚی ئەە3883ٗزار) سٔەەٗٗ ەەە ِەەارف ذ
ذەەی  سارٖ ی ٖٚ سگەەاری ئەەاراص، چاپرأەەٗ َ، زٖ وەەٗ رگی یٗ تەەٗ
 . 88، 18، 35، 38، ي  رزٖ رٖٚ پٗ

 :ٚ ٔەەاٚی پەرذەەٛٚوەوە خ ە ٌۀێەەٛاْ ٔەەاٚی ٔٛٚطەەەرەوە
 (.ذز)تڕٚأە ّٔٛٚٔەوەی پێؼٛٚ
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:Full Stop(0)ڵهخا1
وە ِأەایەوی ذەٚاٚ  ،پاع وۆذەایی ئەٚ ڕطەرأە زازۀزێەد

 تثەذؼٓ ٠اْ ٌە وۆذایی وۆپٍەوەزا زازۀزێد.
تاػرزیٓ وەص ئەٚأەْ وە طٛٚزِۀسذزیٓ وەطەٓ تەۆ  ە

 ذەڵىی.
 

.Semi – colon)؛(ذاركۆمایخاڵه0
یەوێىیەەەەاْ تەەەەٛٚەذە  ،ٌۀێەەەەٛاْ زٚٚ ڕطەەەەرەزا زازۀزێەەەەد

 ٘ۆواری پەیساتٛٚٔی زٚٚەَ:
وارخ ئەٚا ذٛاحافیشی ٌە وەطٛ ؛یارتٛٚیدئەگەر گەػر ە

 تىە.
چەەٛٔىە وەەٛڕأی ٔیؼەەرّاْ زژ تە  ؛ٔیؼەەرّاْ ئەەاسازوزا ەەە

 زٚژِٕاْ وۆػؼیاْ وزز.
 
:Colon(هدووخاڵ):4
٠ەەاْ ٘ەِەەاْ ِأەەا ٔزێەەد  زٖزاەوە ٚذەەزاٚ پەەێغ لظەەە ٗ ٌەە ەأەە

 :ٔێد یٗ گٗتِەتەطرەوە 
ٓ ێطەەٛ)حەطەەەْ ٚ ح)ٚیەذی: رِٛ فەەٗپێذەِەەثەر )ز. خ(  ەەە

 (.(٘ەرزٚٚن طەرلافڵەی ػە٘یسأی تە٘ەػرٓ
 ذٛاڵِەوە ٘اٚاری وزز: پێُ تگە. ە

 ب ە پێغ ّٔٛٚٔە ٘ێٕأەٚە: 
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ٚەوٛ: ذٛێٕسٔەٚە،  ،سۆر ػد زەزاخ ذٛێژەر گزٔگی تەە 
 ذۆِاروززْ.

 ە پێغ پێٕاطەوززٔی ػرەوە:  خ
وەەەەەۆوززٔەٚەی ِاززەوەەەەەأی   ٌەەەەەٗ ٗ تز٠ر١١ەەەەەپیٕەوەەەەەززْ : 

 ذٛێژیٕەٚە.
 ە پێغ ژِارزٔی تەػەوأی ػرەوە:  پ
ی، ١سأظەر ی ٖٚ ذٛێژیٕەٗذٛێژیٕەٚەی وٛرخ زٚٚ ظەۆرە: ە 

 ا٘ێٕأأە.ڕ پۆٌیٚ ذٛێژیٕەٚەی 
 
:Deletionهٌێمایالتردن)...(0
تۆ لظە التزاٚەوەی زەلەوە ە ئەَ ٘ێّایە تۆ ئاِاژەوززْ أ

 تەوارزە٘ێٕزێد: 
 ..زەرگەەەەایەوە ٌە زەرگاوەەەەأی تە٘ەػەەەەد.. ەەەەە ))ظ١ٙەەەەاز

ٚ لەڵذەەەەأێىی پەەەەرەٚی  ذٛاذزطەەەەاْٗ ٌ٘ەرٚە٘ەەەەا پۆػەەەەاوی 
 ((ذٛزایە.. .

تەاڵَ زەرفەذەەەەی ذەٚاٚوززٔەەەەی  ،ەەەەە ٌەوەەەەاذی ٚەطەەەەراْ ب
 ڕطرەوە ٌەئارازا زەتێد: 

 ەی تەەزا تەڕێشەوەەأُ، ٚ طەەەرۆوەواْ ٚ ذەەاظیئئێەەٛە ەەە 
 طەرەواْ...
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:Quotation marks))((كەواوەًجووته6
 ە تۆ لظە ٚەرگیزاٚەوە تەوارزە٘ێٕزێد: أ
 (.(ِٓ )فاذیّە تەػێىە ٌە)ێد٠ٚخ( زەفەرِٛپێذەِثەر)ز.ە 
 ((. روٛٚن زڵی وٛرزطرأٗ ))وٗڵێد: فا تارسأی زٖٗ ِظرە 
وە ذٛاسیەەاری  ،ەەە تەەۆ چۀەەس ٚػەەەیەن تەوەەارزە٘ێٕزێٓ ب

 یٓ: زەرذظرٕیاْ ت
ٓ ێ)حٛطە)عەلماز ٌە پەرذەٛٚوە ٔاٚزارەوەیەسا ٚذەٛیەذی ە 

 (.(تاٚوی ػە٘یسأە
 

:Hyphen Dash()ههه(یتچووكڵٌێڵ)قًتًًتاكه7
ە تچەەەٛٚوە ٌۀێەەەٛاْ ژِەەەارە سٔعیزەییەوأەەەسا ڵە ئەَ ٘ەەەێأەەە

اوززٔەٚەی ١ەەەوەەاْ یەەاذٛز تەەۆ ظڕظەەا و تەەۆ الپە ،زازۀزێەەد
 طاڵەواْ:

ە  338:  یاْ تەۆ وەزاٖٚ ژٖائاِئەَ ػرەع ٌەَ الپەڕأەزا ە 
 (.378ذا زەگاذە  338الپەڕە  )ٚاذە ٌە 378
ن( ٠ەاْ زەٚڵەذەی عەتثاطەی  531ە  111ػەێد ِٛفیەس ) ە

 ن(. 155ە  333)
وەطەسا  وەاذی زەطەرپێىززٔی گفرٛگەۆ ٌۀێەٛاْ زٚٚ ە ٌە ب

 اذی ٔاٚ٘ێٕأی ٔاٚی ٘ەرزٚٚویاْ تەوارزە٘ێٕزێد.ظ١ٌە
 وەیدئو ػرێه ئاِۆژگاریُ زە ە ظیٙاز: تە

 ە ڕەسٚاْ: ظیٙاز ٌەپێٕاٚ ذٛازا.
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 ە پەیّأەوەَ ٌەگەڵسا فەراِۆع ٔاوەَ.
 ٚیظری ذٛزا ٌەگەڵّسا زەتید. ە تە

 
:Between Two Dashes(--)ڵقًًتهدوو8

 ٌەَ حاڵەذأەزا تەوارزە٘ێٕزێٓ:
 ە تۆ ڕطرە تەرتەطرییەواْ تەوارزە٘ێٕزێٓ:أ
زٚژِٕىاریەەسا  ێەەز طەەایەیٌە ٔیؼەەرّأەوەِأسا ە وە ٌەژ ەەە

ثٛٚٔەٚە تەٚپەڕی ذەەەەەاوی رگزیىاراْ تەەەەەٗە ػەەەەەەوەخ تٛٚەەەەەە
 .ْٗ وارزەو

ەەەەە تەەەەۆ ٔاٚٔیؼەەەەأە تچٛٚوەوەەەەأی پەرذٛٚوێەەەەه ٠ەەەەاْ  ب
ذەەەٛێژیٕەٚەیەن تەوەەەارزە٘ێٕزێٓ، ٘ەرٚە٘ەەەا تەەەۆ تەذؼەەەیٕی 

ٔاٚٔیؼەەأەوە ٠ەەاْ زەرذظەەرٕی ِەتەطەەری  ذایثەذّۀەەسێری تە
 زرێەەەژی وە ٌە پەرذەەەٛٚوەوە ٠ەەەاْ ٔاٚٔیؼەەەأە گؼەەەرییەوە تە

 ذٛێژیٕەٚەوەزا ٔٛٚطزاٚە:
 ٝ ەی سأظری ە پزۆگزاِی ذەوٕیىەوأذٛێژیٕەٚە ە

 
:Brackets(][)وريگًىكەواوەًجووته9

ئەَ زٚٚ وەٚأەیە ٌە زەٚری ٘ەِەەەٛٚ سیەەەازەیەوی طەەەەر 
ذەەاوٛ لظەەەوأی ٔٛٚطەەەرەوە  ،زەلە ٚەرگیەەزاٚەوە زازۀزێەەد

 ا تىاذەٚە.١ٌە لظەوأی ذاٚەْ زەلە ٚەرگیزاٚەوە ظ
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٘ەرٚەن تڵێەەەەی ئەٚ ))ێەەەەد: ٠ئیّەەەەاَ عەٌەەەەی زەفەرِٛٚەەەەە 
، ]ػەر١ارْ گٗ    ٚاذەٗ [ززٚأەی زەیأثیٕیٓ ٌەطەر طەەفەرِْ

٘ەٚاڵەوأیەەاْ ٌە  ،پەەاع وەِێىەەی زیەەىە زەگەڕێەەٕەٚە الِەەاْ
 ((....]ٚاذە لەتزەوأیاْ [گۆڕەوأیأەٚەیە 

 
:Paranthesis()خەرماوەدراوىكەواوەًجووته20
 ٌە زەٚری ّٔزەواْ زازۀزێٓ: ە ئەَ وەٚأأە أ

طٛپای ئیظزائیً ٌە ٌٛتٕاْ ٌە ِأگی ذەِّەٛسی طەاڵی ە 
 ذێىؼىێٕزا. (3881)

ئەَ  ێەد،ی توززە ٘ەر ٚػەیەن وە ذٛاسیاری ػزۆبە ب
 زٚٚ وەٚأەی تۆ تەوارزە٘ێٕیٓ: 

 چیاوە( ذٛارزٚٚە.ٜ ڕذٕٛٚسی تە )ێذٛا طٛە 
ی وە ٌە ذەەەەەٛز ،زەٚری ئەٚ ٚاژأەزا زازۀەەەەەزێٓ ەەەەەە ٌە خ

 :پێىٙاذەی لظەوەزا ٔەتٓ
ِەزیەەەٕەی ِەەەٕەٚەرە )ذەەەٛزا تیپارێشێەەەد( تەڕێشذەەەزیٓ  ەەەە

 ذەڵىی ذیازایە.
 تەرگزیىارە. رێّێىی ٘ٗ وٛرزطراْە 
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  :Question markپرسیاركردن)؟(یًويطاوه22
 ییپزطەەیاری  ڕطەەرٗػەەێٛاسی  وۆذەەایی  ٌەەٗ  یٗٗ ١ٔؼەەأئەَ 

 :زێد
 وەیدئخ وارزەژئایا تۆ ئایٕسەی ژیاْ زٚاڕۆە 

 

:Exclamation markسەرسوڕمان)!(یویطاوًه21
طەەەرەیەن ٠ەەەاْ ڕپەەەاع ٚػەەەەیەن یەەەاذٛز   یٗ ٔیؼەەەأٗئەَ 

 وە ظێی طەرطٛڕِاْ تێد، تۆ ّٔٛٚٔە:  ،ِأایەن زێد
َ ذٍمٛا ِٓ نیز ػەیء أ))ێد:٠ٚذٛزای گەٚرە زەفەرِٛە 

 ىزاْٚ ٠اْ تە٘یچەٚە زرٚطر ! )ئایا ٌە(3)((اَ ُ٘ اٌراٌمْٛ
 (.!(رىەرْذۆیاْ زرٚط

 

:Obliqueیالر)/(ڵهٌێ20
ٕی ٌە ِێەژٚٚی ١ٚٚٔىززٔەٚەی ِێژٚٚی سایڕە تۆ ڵئەَ ٘ێ

 :وۆچی تەوارزێد، ٚ تەپێچەٚأەػەٚە
 ٘ێشی تەرگزی ٌە ٌٛتٕاْ تەطەر زٚژِٕی ئیظزائیٍسا ٌە ە
 طەروەٚخ. ن( 3531س / 3881) ڵیطا

 
 
 

                                                 

 (.15ئایەذی ) ،ٛرطەذی اٌڕطٛ ە1
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زاویارییەكان:ۆمێىتكردویديكسێیەو:رجیًم


تەەەەۆ تٕەِەەەەا ڕەطەەەەۀەوأیاْ ٚ  ی سأیارییەوەەەەاْگێەەەەڕأەٚە
 سۆرىززٔیاْ تە طەەەەەەەرچاٚەوأیاْ ِەطەەەەەەەٌەیەوی پاڵپؼەەەەەەر

ەییەٚە پەیسا ژِار٘ێّایەوی  ی زأأیٗ گزٔگە، ئەِەع ٌەڕێگ
٘ەرٚە٘ەەەا زەتەەەێ طەەەەرچاٚەی سأیارییەوەەەأیغ ٌە ، زەتێەەەد

 .ٚاذە ٌە پەراٚێشەوەزا تٕٛٚطزێد ،ەوەزاڕذٛارەٚەی الپە
ىززٔی سأیارییەوەەەەەاْ تە یىەەەەەۆِێٕر٘ەرٚە٘ەەەەەا ٔەەەەەاتێ تە ز

تەڵىەەٛ ئۀعەەإِەزأی  ،ی ئۀعەەاَ تەەسرێدر٠اىەەِەتەطەەری ظٛأ
ئەَ وەەەەەارە زەتێەەەەەرە ٘ۆوەەەەەاری زرٚطەەەەەرثٛٚٔی ٘ەڵەیەوەەەەەی 

وە تە٘ەەەەەەەی  ػەەەەەەەێٛەیەن  ،ِیرۆزیەەەەەەەأە ٌە ذەەەەەەەٛێژیٕەٚەوەزا
ٔظەەیپە ٖ ظەەگە ٌەٚەع فەراِۆػەەىززٔی ئەَ پەەز ،ٔاتٛێززرێەەد

زرٚطەەەەد  الٚاسیەن ٌە ذەەەەٛزی ٔەەەەاٚەرۆوی ذەەەەٛێژیٕەٚەوەزا
زەوەەاخ ٚ ظۆرێەەه ٌە ٔەسأەەی طەەەتارەخ تە طەەەرچاٚەواْ 

پاػەەاْ ٘ەِەەٛٚ تە٘ەەایەن ٌە ذەەٛێژیٕەٚەوە  ،زرٚطەەد زەوەەاخ
پێؼەەەەٍىاری ٘ەژِەەەەار  ٘ەِەەەەاْ ػەەەەێٛەع تە زازەڕٔێەەەەد، تە

ٌە چەەەەەەەەٛٔىە ٌەَ حەەەەەەەەاڵەذەزا ئەٚ سأیاریەەەەەەەەأە  ،زەوزێەەەەەەەەد
ٚاذە  ،وە ذەڵىأی زی ٚذٛیأە ٓ،تاص زەوەیذٛێژیٕەٚەوەزا 
 زیىەْ. ِٛڵىی وەطأی

 تىەیٓ: ڵذا٘ۀسێه  ٌێزەزا پێٛیظرە ئاِاژە تە
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  كردننەپەراوێسدا:ییەكەو:چۆوێتیتەدیكۆمێىتخاڵ
 

ٌە  ٌێزەزا چۀسە٘ا ػێٛاس تەۆ ذۆِەاروززٔی زیىۆِێٕرەوەاْ
ێىرظەەرٕەٚە ڕٚٚی ڕ وە ٘ۀەەسێىیاْ ٌە ،٘ەْ پەراٚێشەوأەەسا

تەٚ  ،اطەەەەرٓڕیەەەەاْ ٘ەیە، ٘ەِەەەەٛٚ ئەٚ ػەەەەێٛاسأەع ظیاٚاس
 ی ئەَ سأیاریأە ٌە پەراٚێشەوەزا تٕٛٚطزێٓ:ِەرظە

ٚ ٔاسٔەەاٚەوەی، ٔەەاٚی پەرذەەٛٚوەوە،  ٔەەاٚی ٔٛٚطەەەرەوە
چەەاپەوە، ػەەٛێٕی  ی ۆرٖٔەۀەەاٚی ٚەرگێەەڕەوە )ئەگەر ٘ەتەەێ(، 

اڵٚوەەەەەەززٔەٚەی پەرذەەەەەەٛٚوەوە، چاپرەەەەەەأەوە، ِێەەەەەەژٚٚی ت
تاڵٚوەەەەەززٔەٚەوە، ژِەەەەەارەی تەرگەوەەەەەاْ )ئەگەر ٘ەتێەەەەەد(، 

 ژِارەی الپەڕەوە.
 

 :تكرێت :ئەوزاویاریاوەیكەپێویستەتەدیكۆمێىتدووەویڵخا
 

ِەطەەەەەٌەیەن ٘ەیە ذەەەەٛێژەر ٘ەِیؼەەەەە پزطەەەەیاری ٌەەەەێ  
وە ئەِەیە: ئەگەر ٌەطەەەر  ،ْٚٚ تىەەزێرەٚەڕزەتەەێ  ،زەوەەاخ

 ،٘ەِٛٚ ئەٚ ػرأە تەزیىۆِێٕد تىاخ ،ذٛێژەر پێٛیظد تێد
 ئایەەەەەەەا ئەِە ٚا ،سەگزێدوە ٌە پەرذٛٚوەوەەەەەەەأەٚە ٚەریأەەەەەەە

ٚ زرػەەەەەەرێىی  ێ ٘ەر ٘ەِەەەەەەٛٚ ٚرزوە زەتەەەەەە ،زەگەیۀێەەەەەەد
چەەەٛٔىە ٘ەِەەەٛٚ ئەٚ  ،زیىۆِێٕەەەد تىزێەەەد ذەەەٛێژیٕەٚەوە تە

 سەگزیٓئٌە پەرذٛٚوەوأەٚە ٚەریأ ،ػرأەی زەیإٔٛٚطیٓ
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ٚەاڵِەوەع ئەِەیە: پێٛیظەەەەەەەرە ذەەەەەەەٛێژەر ٘ەِەەەەەەەٛٚ ئەٚ 
طەەەەەەرچاٚەوأەٚە  وە ٌە ،سأیاریەەەەەأە تەزیىۆِێٕەەەەەد تىەەەەەاخ

ذەەەۆی  ٚەریەەەأی گزذەەەٛٚە ٠ەەەاْ ئەگەر زەلێەەەه تێەەەد ٚ ٚەن
زەتەەەێ تیەەەأگەرێٕێرەٚە تەەەۆ طەەەەرچاٚەوأیاْ،  ،تیإٔٛٚطەەەێد

تەاڵَ ئەگەر ذەەٛێژەر ذۀٙەەا لظەەەوأی ذەەۆی تٕٛٚطەەێد ٠ەەاْ 
تاتەذێەەه تگزێەەد ٠ەەاْ  ػەەزۆبەی ػەەرێه تىەەاخ ٠ەەاْ ڕەذەەٕە ٌە

ىززْ ئەٚا ٘ی  پێٛیظد تەزیىەۆِێٕر ،تەراٚرزوارییەن تىاخ
 تەڵىٛ زەتێ ذۀٙا ئەَ ػرأە تەزیىۆِێٕد تىاخ: ،ٔاواخ
طەەەەرچاٚەوأەٚە ٚەرزەگیەەەزێٓ.  ەەەە ئەٚ سأیاریەەەأەی ٌە3

( 3ی ژِارە )ەیژِارئەٚ سأیاریأەع تە زأأی ئاِاژەیەوی 
پاػەەاْ طەەەرچاٚەوە ٌە پەراٚێەەشی ، ئاِاژەیەەاْ تەەۆ زەوزێەەد

ذٛارەٚەی الپەڕەوەزا زۀٛٚطەزێد، ئەٚ پەراٚێەشەع ظەگە 
اذی ٔٛٚطەەەەەەەیٕی طەەەەەەەەرچاٚەوأسا ٌەٚ ػەەەەەەەرأەی وە ٌەوەەەەەەە

ەی ئەٚ پەرذەەەەەٛٚوە ڕتەەەەەێ ژِەەەەەارەی الپەزە ،ىززْتاطەەەەەّأ
 وە سأیاریەوأیاْ ٌێ ٚەرگیزاْٚ. ،تٕٛٚطزێد

 حا، طیّاء اٌصاٌحیٓ، ذزظّض، رٞ( ِررار3تۆ ّٔٛٚٔە: )
 . 3993، ح، تیزٚخ، زار اٌثالن3ط، ٟحظیٓ وٛرأ

طەەرچاٚەیەوەٚە  ٌە ییٗ ٚػئەٚ زەلەی تەػێٛەیەوی ە 3
 ٚەرگیزاتێد.



 

 016 

ئاِەەەاژەی تەەەۆ  ،ىززٔتاطەەّاپێؼەەەرز )٘ەر تەٚ ػەەێٛەی وە 
 .(زەوزێد

وە ٌە  ،ػەرأەی ٌەطەەر ئەٚ زازڕییٖ ٚ زرێژ تاطىززْە 1
ذٓ ٔیەەیە، ٚەوەەٛ ئەٚەی ٛتٛٔیەەازی ذەەٛێژیٕەٚەوەزا ػەەیاٚی گەە

اخ، ٠ەەەاْ یەوێەەەه ٌە وەطەەەایەذییە ىەەەوە ساراٚەیەن ػەەەزۆبە ت
 ذەەٛێٕەر تٕاطەەێٕێد، ٠ەەاْ تەزرێەەژی تەەاص ٌەٚ گەٚرەوەەاْ تە

 وٛرذی تاطىزاْٚ. تەوە ٌە ذٛێژیٕەٚەوەزا  ،ػرأە تىاخ
 ،ٚەوەەەٛ ) ( ،٘ێّەەەایەن زەوزێەەەد ئەَ ئاِەەەاژەوززٔەع تە

ئەٚا ٘ێّەەەەاوە  ،تٛٚەٚەئەگەر پەراٚێشێىەەەەی زیەەەەىە زٚٚتەەەەارە
 ٚەوٛ )  ( ٚ ئیسی تەِؼێٛەیە. ،زەتێرە زٚأە

تۆ ّٔٛٚٔە: )تگەڕێڕەٚە تۆ ئەَ ذااڵٔەی وە ٌە پەراٚێشی 
 (زا تاطّاْ وززْ.88( ٚ )87الپەرە )

 

ونەنەدەقەكەداوههههههانژماريكههههههاویيێوسههههههێیەو:ضههههههیڵخهههههها
پەراوێسەكەدا:

طەەەێ ػەەەێٛە ٌە ػەەەێٛەوأی  زەذەەەٛأیٓ ٌێەەەزەزا ئاِەەەاژە تە
 تىەیٓ:  ژِارٖ

ەیەوەەی ڕوززٔەەی سٔعیزەوەەزاٚ تەەۆ ٘ەِەەٛٚ الپە ژِەەارٖەەە 3
ەی ژِەەەار( تەػەەەێٛەیەن وە 5( )1( )3( )3ذەەەٛێژیٕەٚەوە: )

ٚەن ٌەَ ) ،٘ەر الپەڕەیەوەەەەەەەەەسا زۀٛٚطەەەەەەەەەزێد ذەەەەەەەەەاسە ٌە
 .(زا پەیڕەِٚاْ وززٚٚەٗ وەپەرذٛٚو
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 ێه٘ەر تەػە ٝەوەأڕتۆ الپەوززٔی سٔعیزەوزاٚ  ژِارٖە 3
ػەەەێٛەیەن ٘ەِەەەٛٚ تەػەەەێه  تەػەەەەوأی زی، تە ا ٌە١ەەەظ تە

 ،سەواخ ذەاوٛ وۆذەایی تەػەەوەپێوەِەٚە زەطریە ەی ٌەژِار
یەوەِەٚە  ەوە ٌەژِەەەەەەەەەەەارتەاڵَ تەەەەەەەەەەەۆ تەػەەەەەەەەەەەەوەی زی، 

 سەواخ.پێزەطر
٘ەِەەەٛٚ الپەڕەوەەەأی تەەەۆ وززٔەەەی سٔعیزەوەەەزاٚ  ژِەەەارٖەەەە 1

وە تە الپەڕەی یەوەَ  ژِەەارٖػەەێٛەیەن وە  ذەەٛێژیٕەٚەوە تە
( 3ەوەەاْ تەرزەٚاَ تێەەد: )ڕثىاخ ٚ ذەەا وۆذەەایی الپەزەطەەرپێ

(3( )1( )385( )381( )338.) 
 

كانرچاويًسيتۆوووسیىكوتێثیىییەخاڵیچوارەو:چەوذڕێگا


ٌە ٚذارێەه تێەد ٌە گۆبارێىەسا ٠ەاْ  واْ رچاٖٚٗ طەە گەر 3
ئەٚا پێٛیظەەەەەرە پزۆطەەەەەەی  ،یەوەەەەەسا تاڵٚوەەەەەزاتێرەٚە ڕۆژٔاِٗ

ذۆِەەەەاروززٔەوە ئەَ سأیاریەەەەأە تگەەەەزێرەٚە: ٔەەەەاٚی ذەەەەاٚەْ 
ٚذەەەەەارەوە، ٔاٚٔیؼەەەەەأی ٚذەەەەەارەوە، ٔەەەەەاٚی گۆبەەەەەار یەەەەەاذٛز 

وە، ژِەەەارەی گۆبەەەارەوە، ػەەەٛێٕی تاڵٚوەەەززٔەٚەی،  ڕۆژٔاِەەەٗ
 .ِێژٚٚی تاڵٚوززٔەٚەوە

.. حاٌسیٕیەە حتەەۆ ّٔەەٛٚٔە ٚەوەەٛ: طەەثحأی، ظعفەەز، "اٌرعسزیەە 
 َ.3888، لُ، ذزیف 385ٔمس ٚذحٍیً"، اٌرٛحیس، عسز 
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٘ەەەەەەەەەەەی  یەن الپەڕەزا ٚ  ٌە  وٗ رچاٖٚٗ طەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە گەر 3
ئەٚا  ،زٚٚتەارەوزایەٚە ٘اخ ٚ ٔێٛاْ ٔەٗ وی ذز ٌەٗ یٗ رچاٖٚ طٗ

تەڵىەەەەەٛ ذۀٙەەەەەا  ،زرێەەەەەژی ٔأٛٚطەەەەەزێد ظەەەەەاری زٚٚەَ تە
تەاڵَ  ،ر ِاْ ژێەەەەسٖ ٘ەەەەٗزۀٛٚطەەەەزێد: ٘ەِەەەەاْ طەەەەەرچاٚە، 

 ەوە زۀٛٚطزێد.ڕپەژِارەی ال
 (ی ئەَ پەرذٛٚوە.33ەی )ڕتۆ ّٔٛٚٔە ٚەوٛ: تڕٚأە الپە

 نٗ ی رچاٖٚ طەٗزٚٚتەارەتٛٚەٚە ٚ   وٗ رچاٖٚ طٗە ئەگەر 1
ئەٚا ٌەَ حەەاڵەذەزا ٔەەاٚی ٔٛٚطەەەرەوە ٚ  ،ٔێٛأیەەاْ ٘ەەاخ ٌەەٗ

ەوە ڕڵ ژِەارەی الپە گەٗ ٌٗ ،پێؼەٛٚ ی رچاٖٚٗ طەگٛسارػری: 
ی پێؼەەەٛٚ،  رچاٖٚٗ طەەەتەەەۆ ّٔەەەٛٚٔە: تەەەڕٚأە  ،زۀٛٚطەەەزێد

 (ی ئەَ پەرذٛٚوە.31الپەڕە )
 ،یەن ٔٛٚطەەر سیەاذزی ٘ەتەٛٚ  ٌٗ  وٗ رچاٖٚٗ طە ئەگەر 5

ئەٚا ذۀٙەەەەا ٔەەەەاٚی چۀەەەەس ٔٛٚطەەەەەرێه ٠ەەەەاْ ٔاطەەەەزاٚذزیٓ 
ٌەَ حاڵەذەػەەسا گٛسارػەەری:  ،ٔٛٚطەەەریاْ ٌەەێ زۀٛٚطەەزێد

 .وەطأی زی یاذٛز ٔٛٚطەرأی زیىە زۀٛٚطزێد
ی ِەطەەەیحی وۀیظەەەەی تەەەۆ ّٔەەەٛٚٔە: فێزتەەەٛٚٔی ئەەەاییٕ 

اػەەەەا ٚ وەطەەەەأی زی، پتیەەەەة ٗ ۆٌیىی، ٚەرگێڕأەەەەی حەەەەطەەەەوا
 .3999تٛطیە،  ی ێثرأٗورتیزٚخ، 

ە گەر ٔاٚی ٔٛٚطەەرەوە ٠ەاْ پەرذەٛٚوەوە ٌە زەلەوەزا 5
 ئەٚا زەوزا ٌە پەراٚێشەوە التثزێد. ،٘اذثٛٚ



 

 019 

ۆژگەار ڕ)زەِژِێزەوەأی )تۆ ّٔٛٚٔە: ئیّاَ عەٌی زەڵێد:
ِأگسا چۀسە ذێزا  ژگارەوأیغ ٌەۆڕٚ ذێزاْ،  چۀسە تٍەس

چۀەس تەذێزایەی  ،زەوەْ، ِأگەوأیغ ٌۀاٚ طەاڵەوأساەٚڕ
زەڕۆْ، طەەاڵەوأیغ چۀەەس تەذێزایەەی ٌە ذەِۀەەی ِزۆبەەەسا 

 (.گٛسەر زەوەْ(
، 3991، ٟاالعٍّە حطظەؤ، تیەزٚخ، 3ِط ح،( ٔٙط اٌثالنە3)
 .181:ؽ

ئەٚا پێٛیظەەەەرە  ،ەەەەە گەر پەرذەەەەٛٚوەوە ٚەرگێڕزراٚتەەەە1ٚٛ
ئەٚیەغ پەاع ٔاٚ٘ێٕەأی  ،تۆ ٔاٚی ٚەرگێڕەوە تىەیٓئاِاژە 

 تۆ ّٔٛٚٔە:  ،ٔاٚی پەرذٛٚوەوە
 ِٟحّەس اٌرالەأ ح، ذزظّەٙەٟی، اٌعەسي االٌضە، ِزذٞٙزطِ

 َ.3985، ح، تیزٚخ، اٌسار االطالِی3ط
 وی یٗ رچاٖٚ طٗ  ن ٌٗ یٗ رچاٖٚٗ طە ئەگەر سأیارییەوأی 7

  چاٖٚر طەەەەەٗ ٗ ٌەەەەەئەٚا تاػەەەەەرز ٚایە  ،زیەەەەەىەٚە ٚەرگیزاتەەەەەٛٚ
تەاڵَ ئەگەر ئەَ  ،طەرەوییەوەٚە ئەٚ سأیاریەأە ٚەرتگزێەد

 ی رچاٖٚ طەەٗذۀٙەەا ئاِەەاژە تەەۆ  ٚاٗ ئەە ،ٔەتەەٛٚ ر تٗ طەەٗ زٖوەەارە 
 (...... ٖٚ رچاٖٚ طٌٗە فالٔە )یەوەَ تىاخ ٚ تٕٛٚطێد: 
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  كۆمپیوتەرًنكردویزاویارییەكانضێوازیدیكۆمێىت
 

 ،ەر وۆِپیەەٛذەرٚاذە ذەەایپىززْ ٌەطەە ،وەەاذی ٔٛٚطەەیٕسا ٌە
وە سأیارییەوەەاْ  ،زەوەەزا ئەٚ پەراٚێەەشأە ترەیەەٕە ٔەەاٚیەٚە

ێگەەەەەەەەای ڕئەٚیەەەەەەەەغ ٌە ،اطەەەەەەەەرەٚذۆ زیىۆِێٕەەەەەەەەد زەوەْڕ
 پەیڕەٚوززٔی ئەَ ٘ۀگاٚأەٚە:

٠ەاْ  ،ٌە وۆذەایی زەلە گەٛساراٚەوەٚە  وٗٗ ە زأأی ِاٚطە3
وە ِەتەطەەەەەەرّاْ ئەٚەیە ئاِەەەەەەاژەی  ،ٌەالی ئەٚ ٚػەەەەەەەیەی

 ێیٓ.زیىۆِێٕرەوەی ٌەال زاتٕ
 .Insertٚ زەچیرە ٔاٚ  طەر ٌیظرەوە  ڕۆیؼرٕٗە 3
 Insertٌە ٌیظەەەەەەەەەری  Footnoteەەەەەەەەەە ٘ەڵثژارزٔەەەەەەەەەی 1

ٚەن  Referenceی ٗ اطرەٚذۆ ٠ەاْ ٌەڕێگەڕتەػێٛەیەوی 
 ٌە ٘ۀسێه پزۆگزاِسا ٘ەیە.

ىززْ ٌە ذەەەەەأەی ەەەەەە ٘ەڵثژارزٔەەەەەی ػەەەەەێٛەی زیىەەەەەۆِێٕر5
(Number format)،  ٚٚاذە زەطرٕیؼأىززٔی ػەێٛەی ئە

 ، ....(1، 3، 3ثەطریٓ )پێ ٝپؼر ٠ٓوە ذٛاسیار ،ەی٘ێّای
 ٠اْ )أ، ب، پ، ...(... ٘رس.

٠ەاْ ػەێٛاسی  ،(Continuousە ٘ەڵثژارزٔی ػەێٛەی )5
ئەٚیەەەەغ ٌۀەەەەاٚ تژارزەوەەەەأی ذەەەەأەی:  ،ساوأەەەە ژِارٖزی ٌە 

(Nubering.) 
 .Insertیاْ  Okە ڕەساِۀسی 1
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ەەە زەطەەرىززْ تە ٔٛٚطەەیٕی )ٔەەاٚی ٔٛٚطەەەرەوە، ٔەەاٚی 7
وەی  ژِەەەەەەارٖذەەەەەٛٚوەوە( ٌەٚ پەراٚێەەەەەەشەی وە ٘ێّەەەەەەای پەر

 ثەظێ زەرزەوەٚێد.رزەط
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سێیەو

كانًيٌووەریيیًتێثیى


 
 

ٚا تاػەەرزە  ،ىززْتەەۆ ذەٚاٚوززٔەەی ئەٚ ػەەرأەی تاطەەّأ
اطەەەپارزە ٚ ئاِۆژگەەەارییەوی فەەەۆرِی ٚ ڕوەەەۆِەڵە ذێثیٕەەەی ٚ 

وە زەتەەەەەەەٕە  ،ی پێؼەەەەەەەىەع تە لٛذەەەەەەەاتی تىەیەەەەەەە٠ٓ٘ەەەەەەەٛٔەر
 ذیەەەەەەەەەەسەرێه تەەەەەەەەەەۆ ذەٚاٚوززٔەەەەەەەەەەی ئەٚ ػەەەەەەەەەەرأەییارِە

وە تەَ ػەەەەەەەەەەەەێٛەیەی ذەەەەەەەەەەەەٛارەٚە  ،پێىززْزەطەەەەەەەەەەەەرّأ
 زەیأرەیٕەڕٚٚ:

وەەەەاخ ٚ طەەەەاذی  ٚ ٌەعەەەەار یەو سیەەەەاذز ٌە  پێٛیظەەەەرٗەەەەە 3
  ێەەەەەد، وەەەەەٗتىز ەٚ ػەەەەەرأەتچٛٚٔەٚەی ێەەەەەساپظۆراٚظەەەەەۆرزا 

ئەٚیەەەغ تەەەۆ ڕاطەەەرىززٔەٚە ٚ  ،لٛذەەەاتییەوە ٔٛٚطەەەیٛٚیەذی
چەٛٔىە ٔەاوزا ذەٛێژەر ٚ ٌەٚێزیەوەأی،  ٚ الر التززٔی ٘ەڵە

 ٗ تەەەە اچٛٚٔەٚەێەەەەستەتەەەەێ پ ،تەذەەەەایثەذی ٔٛٚطەەەەەرە ذاسەوەەەەاْ
 ٓ.١ذێپەڕێٕ یأْٛٚطیٕەوأ
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رخ ٚ  پەٗوە ێٕەیٓ، تٙٚاس ٌە ٘ۀسێه سأیەاری   پێٛیظرٗە 3
چەەەٛٔىە ٔەەەاوزا  ،پاػەەەاْ پیٕەوەەەزاْٚ، ٗ پارچەتٛٚٔەەەتەەەاڵٚ ٚ 

لٛذاتی ذٛێژیٕەٚەوەی پڕ تىەاخ ٌە ٘ەِەٛٚ ئەٚ سأیاریەأەی 
٘ەِەەەەٛٚ ٌەٚأەیە ٌەتەر ئەٚەی  ،وەەەەززٚٚٔەذەٚە وە وۆیەەەەأی

 ئەٚ سأیاریأە تە وەڵىی ذٛێژیٕەٚەوە ٔەیەْ.
تەػێه تۆ وۆِەڵە ٔاٚٔیؼأێه زاتەع  تاػرزە ٘ەر ە ٚا1

 ٚ ێىرظەەرٕی ٘ەەشرڕتەەۆ ئەٚەی ٘اریىەەاری تەەىەْ ٌە  ،تىزێەەد
ػەەەەەەەەەێٛەیەن  تەٚ تیزەوەەەەەەەەەاْ، تەٚ ِەرظەی سۆر ٔەتەەەەەەەەەٓ 

  .ٕەزەْرٕەوە ذێىطەالِەذی زاڕػٚ  یەوأگیزی زەلەوە
ە پێٛیظرە تۆ ٘ەِٛٚ تەػێه ٔاٚٔیؼأێه تٕٛٚطەزێد ٚ 5

ر الپەڕەیەن تە ذۀٙەەەەەەەەا ٚ پەەەەەەەەێغ ٔاٚٔیؼەەەەەەەەأەوە ٌەطەەەەەەەەە
 .ێدتٕٛٚطز پێىززٔی تەػەوەزەطر
ەەەە پێٛیظەەەرە ذەەەٛێژیٕەٚەوە سأیەەەاری ذەٚاٚی زەرتەەەارەی 5

تەػێٛەیەن پەڕ تەپێظەد ٚ ذێزٚذەطەەي  ،تاتەذەوە ذیازا تێد
وە ٌە ذەەٛێژیٕەٚەوەزا  ،ە تگزێرەذەەۆتێەەد ٚ ٘ەِەەٛٚ ئەٚ ػەەرأ

 ِەتەطرٓ.
وە فەراِۆػەىززٔیاْ  ،ە پێٛیظرە ئەٚ ٚػأە زاتڕێژرێەد1

 و ٌە ،ڕٚٚی ِأەەەەاٚە تێەەەەد و ٌە ،وێؼەەەەە زرٚطەەەەد زەوەەەەاخ
 ۆوەٚە.رڕٚٚی ٔاٚە
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ەەە پێٛیظەەرە تەەۆ ٔٛٚطەەیٕی ذەەٛێژیٕەٚەوە وەەانەسی ٘ێڵەەسار 7
 ،ەوەع تٕٛٚطەەزێدڕتەوارتٙێٕزێەەد، ٌەطەەەر یەن ڕٚٚی پە

َ وەەەارە زەتێەەەرە یاریەەەسەزەرێه تەەەۆ ڕێىرظەەەرٓ ٚ چەەەٛٔىە ئە
وەانەسەوە ٚ  ٜطەەر پەڕە یشوززٔی ئەٚ ػرأەی زەذزێٕەڕ

 اچٛٚٔەٚەوەع ئاطأرز زەواخ.ێسپزۆطەی پ
ەەەەەەە پێٛیظەەەەەەرە تارطەەەەەەرایی ئەٚ ٘ەەەەەەێاڵٔەی وە پێیەەەەەەاْ 8

تەەەەەەەٓ ٚ ٔاٚٔیؼەەەەەەەأە  ذەتەەەەەەەاٚ گٛٔعەەەەەەەاٚ  ،زۀٛٚطەەەەەەەزێد
ٚٚٔەەەەی تٕٛٚطەەەەزێد ٚ ڕطەەەەەرەوییەوأیاْ تە گەٚرەیەەەەی ٚ 

 ،ؼەەەەەەأە تچٛٚوەوەەەەەەأیغ تە تچەەەەەەٛٚوی تٕٛٚطەەەەەەزێٓٔاٚٔی
 ی ذۆیأسا تگٛٔعێٓ.ؼڵ پاع ٚ پێ گٗ تەػێٛەیەن وە ٌٗ

، زەوەْ ٚ زەڵەێٓر  ٔٛٚطەٗسێه وەص ئاِۆژگەاری ە ٘ۀە9
، ەر زێەەزی یەوەَ تە پزطەەیار زەطەەرپێثىاخپێٛیظەەرە ٔٛٚطەە

ذەەەاٚەوٛ ڕطەەەرەیەوی طەەەەرەوی ٌەەەێ تێەەەد، ئەِەع زەتێەەەرە 
وە ٔٛٚطەەەر  ،زۆوەییارِەذیەەسەرێه تەەۆ زەرذظەەرٕی ئەٚ تیەە

 ذٛاسیاری ٚذٕیەذی.
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وضیچواريًت
ويكاویتوێژیىًزيگًوڕيضێوي


رگو:تًكًیً

رۆكو:تۆماركردویواويدووي
ضكردنو:پێطكًسێیً
كیو:پێطًچواري
كان(وذيشوتً)تًويیتوێژیىًستًو:جًپێىجً

و:كۆتاییضًضً
كانرییًًٌووو:پێڕستًوتًحً
كانيرچاوو:سًضتًًٌ
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یەكەو
تەرگ


 
 

وە تەرچاٚخ زەوەٚێەد  ،ی ذٛێژیٕەٚەوە یەوەَ ػرەتەرگ
 وە تەَ ػێٛەیەیە: ،ٚ ٌە پێٕط یاذٛز ػەع ذٛذُ پێىسێد

سایە )ئەگەر ێەەەی لٛذەەاتی ذ١ەەە ٔەەاٚی ئەٚ الیۀە فێزوەەاری3
 ٘ەتٛٚ(.

 وۆذاییەوەی. ٜػێٛاس ە ٔاٚٔیؼأی ذٛێژیٕەٚەوە تە3
 وززٚٚە.ذٛێژیٕەٚەوەی ئاِازەە ٔاٚی ئەٚ لٛذاتییەی 1
ەەە ٔەەاٚی ئەٚ ِاِۆطەەرایەی طەرپەرػەەری ذەەٛێژیٕەٚەوە 5

 زەواخ.
وە  ،ەەە ظەەۆری ئەٚ تڕٚأەەاِەیە ٠ەەاْ ئەٚ پەەٍە سأظەەرییەی5

لٛذەەاتی ٘ەٚڵەەی تەزەطەەرٙێٕأی زەزاخ )ئەگەر ذەەٛێژیٕەٚەوە 
 ئەٚ ِەتەطرەی تە ئاِأط گزخ(.

 زٔی ذٛێژیٕەٚەوە.ە ػٛێٓ ٚ ِێژٚٚی ئاِازەوز1
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ی پێؼەەەٛٚوە الپەڕەی  ،تەرگەوە ٌەٚ ّٔەەەٛٚٔەیە زەچێەەەد
ذۀٙا ئەٚ گٛسارػەرەی ٔٛٚطەزاٚە  ،ئەَ پەرذٛٚوەزا ٘اذٛٚە

)پالٔەەەەەەەی ذەەەەەەەٛێژیٕەٚەیەن تە ٔاٚٔیؼەەەەەەەأی( تگەەەەەەەۆڕە تەەەەەەەۆ 
 ٔاٚٔیؼأی(. )ذٛێژیٕەٚەیەن تە
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دووەو

تۆماركردویواوەرۆك
Contents 


 
 

ەِٛٚ ئەٚ تاتەذأە ٌەذۆ ی ٔاٚەرۆوەوە ٘وززٔذۆِارزەتێ 
ڵ ژِەەەارەی  گەەەٗ ٌٗ ،وە ٌە ذەەەٛێژیٕەٚەوەزا ٘ەەەاذْٛٚ ،تگزێەەەد

ع ٘ەر ٌە ٗ وەەەەەەەەیەن ٌە تەەەەەەەەاتەخ ٚ ٔاٚەرۆوە ەی ٘ەرڕالپە
 ەػىززٔەٚە ذا زەگاذە ٌیظری طەرچاٚەواْ.ىپێؼ

طەەەەەەەەەرەذای  زەػەەەەەەەەىزا ذۆِەەەەەەەەاری ٔەەەەەەەەاٚەرۆوەوە ٌە
اطەەەرەٚذۆ پەەەاع تەرگەەەی ڕ٠ەەەاْ  ،ذەەەٛێژیٕەٚەوەزا زاتٕزێەەەد

 ٠ەاْ ٌە وۆذەایی ذەٛێژیٕەٚەوە ،ٚوەوە زاتٕزێدیەوەِی پەرذٛ
ٚ پەەەێغ تەرگەەەەی وۆذەەەەایی پەرذەەەٛٚوەوە زاتٕزێەەەەد )تەەەەڕٚأە 

 ذۆِاری ٔاٚەرۆوەواْ ٌە وۆذایی ئەَ پەرذٛٚوەزا(.
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ێیەوس
كردنپێطكەض

 
 
 

 
ذەەٛێژیٕەٚەوەی  ،ٌەٚأەیە لٛذەەاتی ئەەارەسٚٚی ئەٚە تىەەاخ

تىەەاذە زیەەاری ٚ پێؼىەػەەی ٔشیىێىەەی ذەەۆی ٠ەەاْ زۆطەەرێىی 
یشی تىەەەەاخ، تەەەەۆیە ٘ەڵسەطەەەەرێد تە ٔٛٚطەەەەیٕی چۀەەەەس ئەەەەاس

وە وەەەاریگەری تەطەەەەر  ێه،ٚػەەەەیەوی وەەەٛرخ ٚ گٛسارػەەەر
 ذٛێٕەرزا ٘ەتێد:

 تۆ ّٔٛٚٔە:
 ٔیؼرّاْ تەرگزیىارأی  ٚ ە تۆ پاڵەٚأا3ْ

 ئەٚأەی وە ػىۆِۀسیاْ زرٚطرىزز...
 طەروەٚذٕیاْ وززە زیاری...

 ە پێؼىەع زەوەَ....١ئەَ زیاری
 ۆػەٚیظرەوەَە تۆ ٘اٚطەرە ذ3

  ز، ذٛٔچٗ ِٗ طزیٓ، ِحٗ ُٔٗٔ: وا ڵٗإِستۆ 
 ئەَ پەرذٛٚوە پێؼىەع زەوەَ    
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چوارەو
پێطەكی

Introduction
 
 
 

٘ەِەەەەٛٚ  ٚ تە پێؼەەەەەوی زەرٚاسەیەوە تەەەەۆ ذەەەەٛێژیٕەٚەوە
وە تەەەەۆ پالٔەەەەی  ،ەٚە ٌەٚ پێؼەەەەەوییە زەچێەەەەد١ٔاٚەرۆوەوەەەەأی

ٚرزی  ذەەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوە زۀٛٚطەەەەەەەەەزێد، تەاڵَ ٌێەەەەەەەەەزەزا تە
وەەەەەەەەاذی ذەٚاٚتەەەەەەەەٛٚٔی  سۆرظەەەەەەەەاریغ ٌە ،ۀٛٚطەەەەەەەەزێدز

طەەەەەەەەەەەەەرەذای  ٔەن ٌە ،ذەەەەەەەەەەەەٛێژیٕەٚەوە زۀٛٚطەەەەەەەەەەەەزێد
ٚٚٔەەەەەاوی ئەسِەەەەەٛٚٔی ڕزەطەەەەەرپێىززٔیسا، چەەەەەٛٔىە ٌەژێەەەەەز 

 .ٔٛٚطیٕەوەزا زۀٛٚطزێرەٚە
 ،سەوزێٌٓە پێؼەەەویسا تاطەەظەەا گزٔگرەەزیٓ ئەٚ ػەەرأەی  

 ئەِأەْ:
ەەە پێٕاطەەەوززٔی تەەاتەذی ذەەٛێژیٕەٚەوە ٚ پێؼىەػەەىززٔی 3

ذەەاوٛ طەەەرەذاٚە  ٘ەر ٌە ،ِەەایەوی ِێژٚٚیەەی تەەاتەذەوەپأۆرا
ٚتززٔی ئەٚ وەطەەەەەەأەی ا٘ەرٚە٘ەەەەەەا ٔەەەەەە، تاڵٚتەەەەەەٛٚٔەٚەی
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پێؼەەەەەۀگثْٛٚ ذیایەەەەەسا ٚ یەوەَ وەص تەەەەەْٛٚ تاطەەەەەەیاْ ٌە 
 تاتەذەوە وززٚٚە.

ٚٚی زەرۀعەەەاِە ڕ ەەەە زەرذظەەەرٕی گزٔگەەەی تەەەاتەذەوە ٌە3
 ی ٚ وززەییەوأیەٚە.١سأظر
لٛذەەەەاتیەوە  ەەەەە ػەەەەزۆبەوززٔی ئەٚ ٘ۆیەەەەأەی ٚایەەەەاْ ٌە1

ئەٚ تەەەەەەەاتەذە ٘ەڵثژێزێەەەەەەەد ٚ تاطەەەەەەەىززٔی ئەٚ  ،وەەەەەەەززٚٚە
 ذەطڵەذأەی ذٛێژیٕەٚەوە ٌەٚأی زی ظیا زەواذەٚە.

وەاذی  وە لٛذاتیەوە ٌە ی،ٗ ٔاذؤػ١١أە ئاِاژەوززْ تەٚ 5
 تٛٚەذەٚە. ڕٚٚیاْ ڕٚٚتٗئاِازەوززٔی ذٛێژیٕەٚەوە 

ەەەەەەەەە ٔەەەەەەەەاٚتززٔی زەرۀعاِەوەەەەەەەەاْ ٚ ِەتەطەەەەەەەەرەوأی 5
 ذٛێژیٕەٚەوە.

وەاذی  زەطرٕیؼەأىززٔی ئەٚ پزۆگەزاِەی لٛذەاتیەوە ٌە ە1
 ىززٚٚە.ٔٛٚطیٕسا پەیڕەٚی ٌێ

وەەەٛرخ ٚ پٛذەەەد تەەەۆ تەػەەەەوأی  ێىیەەەە پێؼىەػەەەىزز7ٔ
ٚ پێىٙاذەوەەەەەەأی )پێؼىەػەەەەەەىززٔی  پەڕەی ذەەەەەەٛێژیٕەٚەوەال

 ذٛێژیٕەٚەوە(. ٝپێىٙاذەوأ ٚ تەػەواْ
ٚ  ذزەەە ئاِەەاژەوززٔێىی ذێەەزا تەەۆ ذٛێژیٕەٚەوەەأی پێؼەە8ٚٛ

 أرٛاسیأەی ٌەَ ٔٛٚطیٕەزا ئۀعاِی زاٚە.ئەٚ فزاٚ
ە ئاراطرەوززٔی طەٛپاص ٚ طٛپاطەگٛساری تەۆ ٘ەِەٛٚ 9
وەطەەەەەأەی تەػەەەەەساریاْ ٌە وۆػؼەەەەەی ذەەەەەٛێژیٕەٚەوەزا  ئەٚ
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تەذەەەایثەذی ئەٚ  ،ٚ یەەەارِەذی لٛذاتییەوەیەەەاْ زاٚە ،وەەەززٚٚە
 ِاِۆطرایەی وە طەرپەرػریاری ذٛێژیٕەٚەوە تٛٚە.

 

ٚاذە  ،تەەەەەٛٚ پەەەەەۆي ٘ەەەەەٝئەگەر ذەەەەەٛێژیٕەٚەوە  ذێثیٕەەەەەی:
ئەٚا  ،ا٘ێٕەرأەتەەەٛٚ ٚ لٛذەەەاتییەوی ذەەەاسە ئاِەەەازەی زەوەەەززڕ

ىزز ٌە پێؼەەویەوەزا ٛٚ ئەٚ ػەرأەی تاطەّأِەرض ٔییە ٘ەِ
تٛذزێەەد، چەەٛٔىە لٛذەەاتی ذەەاسە سۆر ػەەد ٌە ٔٛٚطەەیٕەوأی 

٠اْ ٌەٚأەیە ٔەذٛأێد ِیرۆزێىی ذەایثەخ ٌە  ،چاٚەڕا ٔاواخ
 .پەیڕەٚ تىاخ پزۆژەوەیسا

طزٚػەەەد ٚ  ذۀٙەەەا لٛذەەاتی ٌەَ حەەەاڵەذەزاتەەا  ٌەتەر ئەٚە
 ثٛٚٔی ذٛێژیٕەٚەوە تراذەڕٚٚ.گزٔگی ِێژٚٚیی ٚ تاتەذی
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پێىجەو

جەستەیتوێژیىەوەكە



 
 ،وە ذەەٛزی ذەەٛێژیٕەٚەوەی ٌەەێ پێىەەسێد ،ذەەٛذّی پێەەٕعەَ

ظەطرەی طەرەوییە ٌە پزۆژەوەزا، ئەَ ذٛذّە ٌە تەػەەواْ 
ٔی پەەەەەالٔەوە وە ٚەن ٔاٚٔیؼەەەەەا ،ٚ ٌەٚ زەرٚاسأە پێىەەەەەسێد

 ،تەاڵَ پاػاْ تەػەێٛەیەوی زرێەژ ٔٛٚطەزاٚٔەذەٚە ،زأزاْٚ
 ،ىززْەپێەەەی ئەٚ ذەەەااڵٔەی تاطەەەّأعەەەا تە پەەەۆٌێٕىزاٚی ت١ٕئ

 پێؼىەع زەوزێٓ.
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ضەضەو
كۆتایی

 
 
 

 ،وۆذەەەایی زٚا٘ەِەەەیٓ لۆٔەەەانی ذەەەٛێژیٕەٚەوەیەتێگِٛەەەاْ 
 ،طەەەر چۀەەس ذاڵێەەه پێٛیظەەرە لٛذەەاتی ذیایەەسا ذیؼەەه ترەەاذە

 ئەِأەْ:گزٔگرزیٕیاْ 
، ٗ ە وەٛرذەی ئەٚ تیزٚتۆچەْٛٚ ٚ ذٛاطەرە طەەرەویأەی3

تەاڵَ  ،وەززٚٚە وە لٛذاتی ٌە ذٛێژیٕەٚەوەیسا تاطەیأی ٌێەٛە
ێىرەەەزاٚ ڕزەتەەەێ تەػەەەێٛەیەوی سٔعیزەوەەەزاٚ ٚ گٛٔعەەەاٚ ٚ 

 پێؼىەػیاْ تىاخ.
لٛذاتی   وٗ ،ە وٛرذەی ئەٚ زەرۀعاَ ٚ زەر٘اٚێؼرأەی3

 .گەیؼرٛٚەٌە ذٛێژیٕەٚەوەیسا پێیأ
 ،اطەەپارزأەیڕٚ ئاِۆژگەەاری ٚ  ئەٚ پێؼەەٕیاسلٛذەەاتی ەەە 1

 وە ئارەسٚٚ زەواخ پێؼىەػیاْ تىاخ.
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حەوتەو

ستەٌووەرییەكانڕپێ
Indexes

 
 
 
 ،طرە ٘ٛٔەرییەواْ ٠اْ زۆسەرەٚە ٌە ٌیظرێه پێىەسێدڕپێ

ذەوەەاْ یەەاْ ٗ ئا٠ەەذەەاْ یەەاْ اڵیەەاْ ٚ وەەاْوە تە٘ەەۆیەٚە ساراٚە
ٌەگەڵیؼیأسا  ،ٔسا ذۆِار زەوزێٓذیایا ٘رس.ْ.........ٔاٚزارەوا
وە ئەٚ ٔاٚٔیؼەەەەەأأەیاْ ذیەەەەەازا  ،أە زۀٛٚطەەەەەزێٓڕئەٚ الپە
 .٘اذٛٚە

ٔەەەاوزا ٘ەِەەەٛٚ ذەەەٛێژیٕەٚەیەن ٠ەەەاْ پەرذٛٚوێەەەه ئەَ  
ِەگەر ذۀٙەەەا تەەەاتەذەوەی ٌەگەڵەەەسا  ،ذیازاتێەەەد طەەەرأەیاْڕپێ

وە  ،طەەەەرأە ٌەٚەٚە زێەەەەدڕگٛٔعەەەەاٚ تێەەەەد، گزٔگەەەەی ئەَ پێ
ػەەەەرأەی لٛذەەەەاتی تەزٚایأەەەەسا  پزۆطەەەەەی گەڕأەٚە تەەەەۆ ئەٚ

ظەەا گەر پەرذەەٛٚوەوە  ،ٚ ذێزاذەەز زەوەەاخ تٍەسذەەز ،زەگەڕێەەد
ئەٚوەەەەاذە زەوەەەەزا  ،تەەەەاتەذێىی ِێژٚٚیەەەەی ٌەذەەەەۆ گزذثێەەەەد

ئەگەر  ،طەەەەرێىی ٔەەەەاٚزاراْ ٠ەەەەاْ ٚاڵذەەەەاْ ٌەذەەەەۆ تگزێەەەەدڕپێ
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ئەٚا زەوەەەەزا  ،تەەەاتەذەوەع فەٌظەەەەەفی ٠ەەەاْ سأظەەەەری تێەەەد
 ەیە.ئیسی تەِؼێٛ ،ی تۆ ئاِازە تىزێد٠ٌیظرێىی ساراٚە

 ّٔٛٚٔەی پێزطری ٔاٚزاراْ:
 .333، 383، 71، 15ي: رطرۆٗ ئ

 .399، 317، 355، 95، 11 ينأسی: 
 

وە  ،تەِؼەەەێٛەیە ٔەەەاٚی ٘ەِەەەٛٚ ٔەەەاٚزاراْ تەەەاص زەوەەەاخ
ٌە ذەەەەەٛێژیٕەٚەوەزا تەگەەەەەٛێزەی ێىٛپێەەەەەه ڕتەػەەەەەێٛەیەوی 

عەەەەەەەا ئەٚ الپەڕأە ١ٕئ، ێىەەەەەەەسەذاخڕتێی پیرەوەەەەەەەاْ ٌفٛٗ ئەەەەەەە
 .زیاریسەواخ وە ذیایأسا ٘اذٛٚە

 ذاْ.اڵّٔٛٚٔەیەن تۆ پێزطری ٚ 
 .355، 355، 333، 87، 55ي: لٛزص

 .388، 311، 351، 333، 71، 55يتیزٚخ: 
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ٌەضتەو
نیستیسەرچاوەكان
Bibliography 

 
 
 

تاطەەی  ،پەەێغ ئێظەەرا تاطەەّاْ ٌە پالٔەەی ذەەٛێژیٕەٚەوە وەەزز
ەواْ ذۆِەار ٌٚیظری طەرچا ٗ وە سۆر گزٔگ ،ئەٚەػّاْ وزز

ثەخ ئەٚ طەەەەەرچاٚە گزٔگەەەەأەی لٛذەەەەاتی تە تەذەەەەای ،تىزێەەەەد
ذەِەەایە طەەٛٚزیاْ ٌەەێ ٚەرگزێەەد، تەاڵَ ئێظەەرا پەەاع ئەٚەی 
ذٛێژیٕەٚەوە وۆذەایی ٘ەاخ ٚ گەڕأەٚە تەۆ طەەرچاٚەوأیغ 

ٚأە ئەٚا زەتەەەەەێ لٛذەەەەەاتی ئەٚ طەەەەەەرچا ،گەیؼەەەەرە وۆذەەەەەایی
وە تەػەەەەەێٛەیەوی وززەیەەەەەی طەەەەەٛٚزی ٌێیەەەەەاْ  ،تژِێزێەەەەەد

 ٚەرگزذٛٚە.
و  وە چەەەۆْ ٚ تە ،زتەەەٛٚغ تاطەەەی ئەٚەِەەەاْ وزرز٠پێؼەەە

واْ زۀٛٚطەەەزێٓ، ذۀٙەەەا ئەٚە ِەەەاٚە ػەەەێٛەیەن طەەەەرچاٚە
واْ ٌەَ ٌیظەرەزا ڕێىرظرٕی طەەرچاٚەتاػرزە  ٚا ٗ ، وتڵێیٓ

 ێتێەەی سٔعیزەتۀەەسی پیرەوەەأی سِەەاْ تەگەەٛێزەی ئەٌفەەٛتەپ
 ڕێىثرزێٓ.
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كۆتاییئەوپەرتووكە
 
 
 
 

ٔەاوزا تڵێەیٓ  ،ٚ ذێزاتەٛٚ ئەَ پەرذٛٚوە گەػەرێىی تەٍەس
تٛاری تەاتەذەوەزا تەص تەٛٚە، تەڵىەٛ وۆػؼەێه تەٛٚ تەۆ  ٌە

ئەٚەی ئاِأعەەەەەەەەەەەسارتێد ٚ ٘یەەەەەەەەەەەٛای ئەٚە تثەذؼەەەەەەەەەەەێد 
ٚ  وە حەس ،ٚٚی ئەٚ وەطەەەأەزا تىەەەاذەٚەڕ زەرٚاسەیەن تە

تەٚ  ،ئەەەارەسٚٚ ٚ ذٌٛیەەەای ئۀعاِەەەسأی ذٛێژیٕەٚەیەەەاْ ٘ەیە
ٚ زەرٚاسە تەەۆ  ێگەەاڕذەەۆی ٘ەسارە٘ەەا  ٘یەەٛایەی ذەەٛێژەر تە
 ە.ذٛێژیٕەٚەوە تىاذەٚ

 تەۆ ئەٚەی طەٛٚز تە ،ئەَ پزۆژەیە وارێىی ذاویەأە تەٛٚ
 ٘ەِاْ ػەێٛە ئەَ پەرذەٛٚوە تە ٘ەِٛٚ الیەن تگەیۀێد، تە

تەڵىەەەٛ  ،ٕەگەەەاخذەەەاوٛ وەص ٌێەەەی ذێ ،سەحەەەّەخ ٔۀٛٚطەەەزاٚە
وە سۆر  ،طەەایأە ٌەذەەۆ زەگزێەەد٠اوۆػؼەەێىە پەەٛذرەی ئەٚ 

پێٛیظەەرە تەەۆ ٔٛٚطەەیٕی ذٛێژیٕەٚەوەەاْ، زەتەەێ زاْ تەٚەػەەسا 
ٌەَ  ،ٚ ڕێظەەەەەەا ٌەَ تەەەەەەٛارەزا ٘ەْ وە سۆر یاطەەەەەەا ،تٕێەەەەەەیٓ
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 ٔەٚەن ِێؼەەىی ذەەٛێٕەر تە ،پەرذەەٛٚوەزا تاطەەّاْ ٔەوەەززْ
ِەتەطرّاْ ٌێزەزا چٛٔىە ئێّە  ،تىەیٓ ڵػری ذزەٚە طەرلا

تەاڵَ  ،وە زەِەەەأەٚا یەەەارِەذی تەەەسەیٓ ،ی ذەەەاسەیەرٖ ٛێژذەەە
ازەی ڕ ڵ ئەٚەػسا طەروەٚذٕی ئەَ وەارە پەیٛەطەرە تە گٗ ٌٗ

تەتەەەەێ ئەٚەی  ،وە زەلێىەەەەی ئاطەەەەاْ تێەەەەد ذەەەەٛأیٕی ئەٚەی
 ثساخ.ذۆی ٌەزەطرەطۀایەذی ڕ
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كانرچاويًنيستيس

 ە اٌمزآْ اٌىز٠ُ.3
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، ت١زٚخ، زار 3ە اٌصعاٌثٟ، عثساٌزحّٓ، ٠ر١ّح اٌس٘ز، ط7 
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 . 3987زار اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ، 
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