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 دياهؤط هة زِؤماىى )ئةهَوةٌ(ى ئةحالو مةىطووزدا

 د. دياز فائق جميد 
 شاىلؤى طةزمياٌ/ كؤهيَرى شماٌ و شاىطتة مسؤظايةتييةكاٌ/ بةغي شماىى كوزدي

 

 ثيَػةكي

دياهؤط ىةن تةىَا هة ئةدةبدا، بةهَلو هة ذياىى ٍةموو مسؤظيَلدا طسىطى و بةٍاي خؤي ٍةية. دياهؤط هةزِؤماىدا 
يَم هةتةكييلة طسىط و جةوٍةزييةكاٌ دادةىسيَت و هةزيَيةوة زِؤماىووع ثةياو و ئايدؤهؤجياي خؤي ضةبازةت بةيةك

بةجيَاىي زِؤماىةكةي هةتيَسِواىني و طؤغةىيطاى كازةكتةزةكاىةوة  ئازاضتةى خويَيةز دةكات، بةمةؽ جؤزيَم هةفسةدةىطى 
ةٌ( كؤمةهَيَم بةضةزٍات و زِووداوى ىاوضةى خاىةقني هةخؤدةطسيَت كة هةىيَو دةقةكةيدا بةزٍةمدةٍيَييَت. زِؤماىى )ئةهَو

هةاليةٌ زِؤماىيووع )ئةحالو مةىطووز(ةوة بة غيَواشيَلي ٍوىةزى ئاويَتةى ئةىديَػة و خةيالَ و دوىيابيين خؤيي كسدووٌ 
 لسدووة.و ئةشمووىيَلى جياواشى هة ثسؤضةى دياهؤطدا بةثػت بةضنت بة غيَوةشازي ىاوضةكة ثيَػلةغ

طسىطى هيَلؤهَييةوةكة خؤي هةوةدا دةبيييَتةوة كةدياهؤط تةكييليَلى طسىطى طيَسِاىةوةية و هةزِواىطةيةوة مةبةضت و 
باع و بةضةزٍاتةكاٌ هةدةىطي جياواشةوة بةخويَيةز دةطات، بةجؤزيَم وتة و طوشازغتةكاٌ دةبً بةىاضيامةى زؤغيبريي 

 دواجازيؼ هةكؤي طػيت دياهؤطةكاىةوة ثةيامى زؤماىيووع ئازاضتة دةبيَتةوة. و فيلسي و كؤمةآليةتى كازةكتةزةكاٌ،
هةاليةكى تسةوة زِؤماىى )ئةهَوةٌ( خاوةٌ بوىيادي ٍوىةزيي تايبةت بةخؤيةتى و دياهؤطيؼ هةو زِؤماىةدا بووة بةثسديَم 

تى مةعسيفي و زِؤغيبريي تاكى كوزد بؤ ئاغياكسدىي خويَيةز بةدابوىةزيت و كوتووزى ىاوضةكة، ٍةزوةٍا طوشازغتة هةئاض
 هة كات و غويَييَلي ديازيلساودا. 

بؤ بةدةضتَيَياىى ئاماجنةكاىى تويَرييةوةكة زِيَباشى وةضفيي غيلازيي ثةيسِةوكساوة، بةجؤزيَم ضةزةتا ضةمم و       
 يلساوىةتةوة.شازاوةكاٌ ىاضيَيساوٌ و دواتس بيةما ٍوىةزييةكاىى دياهؤط هةدةقي زِؤماىى )ئةهَوةٌ( غ

تويَرييةوةكة ثيَلديَت: هةدةزواشةيةن بةىاوىيػاىى: ضةمم و ئةزكي دياهؤط هةزِؤماىدا، و هة تةوةزى يةكةمدا 
دا غيلساوةتةوة، بةجؤزيَم ٍةزيةن هةدياهؤطي ضادة و غيلازي و ٍيَنايي (ئةهَوةٌ) زؤماىي هة دياهؤط جؤزةكاىى

دياهؤط هة  ثيَػلةغلسدىي غيَواشةكاىي ةوةزى دووةو هةذيَس ىاوىيػاىي:خساوةتة بةز باع و هيَلؤهَييةوة، ٍةزوةٍا ت
 زؤماىى )ئةهَوةٌ(دا، ٍةزيةن هة دياهؤطى زِاضتةوخؤ و دياهؤطي ىازِاضتةوخؤ هيَلدزاوةتةوةا.

 هةكؤتاييدا طسىطرتيً ئةجناو و ضةزضاوةكاٌ و كوزتةيةن هةتويَرييةوةكة بةشماىى عةزةبي خساوةتةزِوو.        

https://doi.org/10.24271/garmian.47 

 
http://jgarmianuniv.net 
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 واشة/  ضةمم و ئةزكي دياهؤط هة زؤماىدادةز
 

دياهؤط هة ذياىي ٍةموو تاكيَلدا طسىطي و بةٍاي تايبةتي ٍةية، بةوةى دياهؤط دةبيَت بة ىاضيامةى ٍصزى تان و 
 هةزِيَي شماىى داياهؤطةوة ٍةموو كةضيَم ثيَطة و غويَين ديازيلساوى دةبيَت هةىيَو كؤمةهَدا. غويًَ و كات كازيطةزي شؤزياٌ
هةضةز دياهؤط دةبيَت، بةجؤزيَم بؤي ٍةية دوو غويَيى جياواش وا هةيةن كةع بلةٌ ٍةماٌ بريوبؤضووىى خؤي ضةبازةت 
بةيةن بابةت بةدوو غيَواشى جياواش ئازاضتة بلاتةوة، بؤ منووىة )ماأل( وةكو غويَييَلى داخساوى ئازاو هةطةلَ )شييداٌ( 

 ئةمة بؤ كاتيؼ بةٍةماٌ غيَواش دةبيَت. وةكو غويَييَلي داخساوى ىائازاو،ٍةزوةٍا

دياهؤط هةىيَو دةقي ئةدةبيدا بةتايبةتى دةقي طيَسِاىةوةييدا ثيَطةى طسىطي ٍةية، هةزِووى ميَرووييةوة ئةو 
( و هة ئةدةبي ىويَػدا دياهؤط ئاويَتةى iتةكييلة هةدةقي داضتاىي ضةزدةمى غازضتاىييةتى يؤىاىي كؤىدا دةبييسيَتةوة)

 اىسة ئةدةبييةكاىدا بووة.     شؤزبةى ذ

دياهؤط يةكيَلة هةتةكييلة طسىطةكاىى طيَسِاىةوةو ثةيوةىدي بةٍيَصى بةزِةطةشةكاىى تس زِؤماٌ وةكو كازةكتةز و كات 
( و تيَيدا ثسؤضةى iiو غويًَ و زووداو ٍةية. مةبةضت هةدياهؤط ))طفتوطؤى ىيَواٌ دوو كازةكتةزة ياٌ شياتس(()

دةبيَت، واتة ثيَويطتة هة ثسؤضةى دياهؤطدا بةاليةىى كةمةوة دوو كازةكتةز بووىياٌ ٍةبيَت، طفتوطؤكسدٌ خوالو 
بةجؤزيَم كازةكتةزةكاٌ جازيَم دةبً بة قطةكةز و جازيَليؼ بةطويَطس، بةمةؽ دياهؤط بةغيَم هة ئةزكى طيَسِاىةوة 

ز دةطات، بةواتايةكى تس ))خويَيةز هةزِيَي جيَبةجيَ دةكات و هةزِيَيةوة جيَاىى ئةىديَػةكساوي زِؤماٌ بة خويَية
دايةهؤطةوة دةتواىيَت بازي دةزووىى و ٍةهَويَطيت كؤمةآليةتى و ضياضيي و فيلسي ئايييى كازةكتةزةكاٌ بياضيَت(( 

(iii َضوىلة ثةيظ و زضتة و دةزبسِييةكاٌ طوشازغت هة ىاضيامةى ٍصزيي كازةكتةزةكاٌ دةكةٌ، بةمةؽ دياهؤط ضي ،)
 ىط بؤ خويَيةزى زِؤماٌ ئاغلسا دةكات:اليةىى طس

: تيػم خطتية ضةز باع و بابةتة جياواشةكاىى ىيَو جيَاىي زؤماٌ هة طؤغةىيطاي كازةكتةزى اليةىي يةكةو
جياواشةوة، كة ٍةزيةكةياٌ بةثيَي ئاضيت زؤغيبريي و مةعسيفي و ئايدؤهؤجي و كؤمةآليةتيياٌ خاوةٌ جيَاىبيين 

 دياهؤط وةكو تةكييليَلي طيَسِاىةوة دةزطا هةبةزدةو فسة طيَسِةزِةوةيي هةزِؤماىدا واآل دةكات. تايبةت بة خؤياىً، كةواتة

: هةزِيَي شماٌ و جؤزي ٍةهَبرازدىي وغة و زِضتة و طوشازةغتةكاىةوة دياهؤط دةبيَت بةدةزواشةيةن بؤ اليةىي دووةو
زةكتةزةكاٌ، بةوةى ٍةضتلسدىيَلي واقيعياىة ئاغلساكسدىي بةغيَم هةجيَاىي تايبةتى و جيَاىي بابةتي خودي كا

هةالى خويَيةز دزوضتدةكات، كة بسِطةى دياهؤطةكاٌ ٍةهَقوآلوي ىاخي كازةكتةزةكاىً بةبيَ ئةوةى زؤماىيووع 
دةضتتيَوةزداىياٌ تيَدا بلات، بةآلو هةطةأل ئةوةغدا دزوضتلسدىي ئةو ٍةضتة زياهيطتيية ثةيوةضتة بة ضةهيقة و تواىا و 

 وىى خودي زِؤماىيووضةوة.  ئةشمو
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: دياهؤط هة زِؤماىدا ئاماذةية بؤ بووىى زِاوبؤضووىي جياواش بةوةى كازةكتةز تا ضةىد بةئاشاداىة اليةىي ضيَيةو
طوشازغت هةىاخي دةكات ضةبازةت بةبريوزِاي ئايدؤهؤذي و ئاييين و كؤمةآليةتي... ، ياٌ بة ثيَطةواىةوة ئاماذةية بؤ 

 غةزو و ضةثاىدٌ.  تاكسِةوي و تسع و 
 

 طسىطرتيً ئةزكةكاىى دياهؤط:

فسةدةىطي هة ثسؤضةى طيَسِاىةوةدا، واتة شاىيازي ضةبازةت بةباع و بةضةزٍاتةكاٌ ٍةز جازةو هةطؤغةىيطاى  -1
 كازةكتةزيَلةوة بة خويَيةز دةطات.

 . دياهؤط وا هة بةضةزٍات و زووداوةكاٌ دةكات واقيعياىةتس هةبةز شةييى خويَيةز دةزكةوٌ -2

زيَطة بؤ زِؤماىيووع خؤغدةكات شماىى زِؤذاىةى خةهَم و بةغة دياهيَلتة جياواشةكاٌ هةزِؤماىةكةيدا  -3
 بةكازبَيَييَت.

 شةميية بؤ بووىى زِاوبؤضووىى جياواش هة زؤماىدا خؤؽ دةكات. -4

 .(iv)دياهؤط زِيَسِةوى زِووداوةكاٌ هة خاهَيَلةوة بؤ خاهيَلي تس دةطواشيَتةوة -5

لة هةزيَيةوة بازى دةزووىى و ئاضتى مةعسيفي و ئابووزى..ٍتد كازةكتةزةكاٌ بة دياهؤط تةكييليَ -6
 ىازِاضتةوخؤيي هة زِواىطةى طفتوطؤكاىياىةوة بؤ خويَيةز ئاغلسا بنب. 

   

 تةوةزى يةكةو/ جؤزةكاىى دياهؤطي هة زؤماىي )ئةهَوةٌ(دا: 
 

ت بةثيَي طسىطي دياهؤطةكة و ٍؤكازي دزوضتبووىي، دياهؤط هةذياىى زؤذىةدا هةكةضيَلةوة بؤ كةضيَلى تس دةطؤزِيَ
ٍةزوةٍا جياواشى ئاضتى زؤغيريي و مةعسيفي هةطةأل جياواشى كات و غويَيى دةزِبسِيين، ٍةموو ئةماىة ٍؤكازٌ بؤ 
 دزوضتبووىى جؤزي جياواشى دياهؤط، بةٍةماٌ غيَوة هةزِؤماىدا ئةو ٍؤكازاىةى ئاماذةماٌ ثيَلسدٌ، هةطةأل بةزثاكسدىي

اليةىى جواىلازي هةىيَو دةقدا بووٌ بةمايةي دةزكةوتين ضةىد جؤزيَم هة دياهؤط هةزؤماىدا، هة طسىطرتييياٌ: 
 )دياهؤطي ضادة، دياهؤطي غيلازي، دياهؤطي ٍيَنايي(ٌ.

 

 

 / دياهؤطى ضادة:باضي يةكةو
 

يَواشيَلي دووز هةئاهَؤشى بةشماىيَلي بسيتيية هة طفتوطؤى ئاضايي و ضادةى ىيَواٌ كازةكتةزةكاىى زِؤماٌ كة تيَيدا بةغ
ئاضايي ىصيم هةقطةى زؤذاىة دةدويًَ، واتة دياهؤطيَلي ))كسدازةكيية و هةضةز بيةماى كازداىةوةى خيَسا و وةآلمي ضادة و 
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طؤزِييةوةى وغة دزوضت دةبيَت كة هيَلداىةوةى جؤزاوجؤز ٍةهَياطسيَت، ضوىلة بؤخؤي وةآلمداىةوةى ضاوةزِواىلساوٌ بؤ 
كة خةهَلى زِؤذاىة هةىيَو كؤمةهَدا زِووبةزِووى يةكرتي دةكةىةوة، كةواتة دياهؤطي ضادة هة  vثسضيازة ئاضاييةكاٌ((

 زؤماىدا ىصيلرتيً جؤزى دياهؤطة هةطفتوطؤي ئاضايي و باوى ىيَو خةهَم.

زِيَي يادةوةزييةكاىى كازةكتةزى زِؤماىى )ئةهَوةٌ( زِؤماىيَلي ميَروويية و زِؤماىيووع )ئةحالو مةىطووز( ٍةوهَيداوة هة
ضةزةكي زِؤماىةكةوة )كة ٍةز خودي ئةحالو مةىطووزة( تيػم خباتة ضةز ذياىي خةهَلي ىاوضةيةكي ديازيلساو 
)خاىةقني( هة ميَروويةكي ديازيلساودا، ٍةزبؤية زؤماىيووع دةيةويَت ٍةضتى واقيعيةت و زِاضتيي باع و 

تبلات، بؤ ئةو مةبةضتةؽ ٍاتووة شماىى غيَوةشازى خاىةقيين كسدووة بة شماىى بةضةزٍاتةكاٌ هةشةيين خويَيةز دزوض
 ضةزةكي دياهؤطةكاٌ، ئةمةؽ وايلسدووة كة دياهؤطي ضادة ثاىتاييةكي فساواٌ هة دةقةكةيدا داطري بلات.

اثريةى  هةكاتى هة دياهَؤطيَلي ىيَواٌ كسِيازيَلى الديَيي و كازةكتةزى ضةزةكي زِؤماىةكة )هةيالى ميداأل(، كة ب
 ىويَركسدٌ و ثػووى ىيوةزِؤدا هةدوكاىةكةيدا بؤ ضاوديَسكسدٌ دايياوة، ٍاتووة:

 كةتاٌ ديسٌ؟ -

 مييؼ هة خؤمةوة دةمووت:

 ىة ىيية... ىيَصامن... تا باثريو تيَد دووياخس بةو... -

 ٍةو مً ئيطة ضنة ئاوايي خودا شاىد، كةى جازيط تس تيَنةو!... -

 بيرمة ثي ىاود ضةع؟ -

 (vi:14-15)ئةهَوةٌىاضدةو. خؤي -
ئةو دياهؤطة هة جؤزي دياهؤطي ضادةية و هةزِووى ثيَلَاتةوة ٍاوتاية هةطةأل قطةى ئاضايي زؤذاىة. زِؤماىيووع      

هةزِيي شماىى كازةكتةزةكاىةوة )بيرمة ثي ىاود ضةع؟ / ٍةو( تيػم دةخاتة ضةز تةمةٌ و غويَين كازةكتةزةكاٌ و 
ةيةكي ٍاوغيَوةيي ذياىي زِاضتةقيية ضةبازةت بةجيَاىي زِؤماىةكةى بؤ شةيين خويَيةز بطويَصيَتةوة، تيَيدا ٍةوهَيداوة ويَي

ضوىلة ئةو جؤزة دياهؤطاىةدا هة زؤماٌ و ))ضريؤكي زياهيصمى تةقويديدا بةزضاو دةكةٌ. ضريؤكيووضاٌ بؤ ئةوة بةكازى 
، viiة، ياٌ زِةٍةىدي زِياهيصمي بةو دةقاىة ببةخػً((دةٍيَيً تا دةقي ضريؤكةكاىياٌ هة ذياىي واقيعي ىصيم بلةىةو

ئةمةؽ بووة بة ٍؤكازيَم كة زِؤماىيووع غيَوةشاى خاىةقيين هة زؤماىةكةيدا بؤ دياهؤطةكاٌ بةكازبَييَنَ، ضوىلة وةكو 
هةدةزطاى  ثيَػرت ئاماذةماٌ ثيَدا زِؤماىيووع غازي )خاىةقني( دةكات بة كةزةضتةى غويًَ و كات بؤ كازةكةي،هيَسةغةوة

كؤمةهَيَم باع و ديازدة و طسفيت كؤمةآليةتي داوة كةقابيوي قطةهةضةزكسدٌ و بةضةزكسدىةوةٌ، واتا تايبةمتةىدي 
غويًَ واى خواضتووة كةزِؤماىيووع غيَوةشازى خاىةقيين بلات بةشماىى دياهؤط، ئةمةؽ ىةن كةموكوزتي ىيية بطسة 

د و دةكسيَ ضوود بةشماىي ىةتةوايةتي بطةيةىيَت، ضوىلة ))بةكازٍيَياىي ىاضاىدىي غيَوة شازةكةية بة خويَيةزاىي كوز
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وغةى شازى ىاوضةيي دةبيَتة ٍؤي دةوهَةىدبووىي فةزٍةىط/ قاموضي شماىى ىةتةوةيي و، بةبسِغتبووىي شماىةكة و، 
صماٌ و تةىاىةت دؤشييةوةي دةزخطتين ثرتي ىَيَيييةكاىى شماٌ و زِووىلسدىةوةى ميَرووى شماٌ هةزِووى طؤكسدىي وغة و زِيَ

. viiiثيَوةىديي خودي شازة ىاوضةيية جيا جياكاٌ خؤغياٌ، كة بة قاشاجني يةكيةتى شماىى ىةتةوةيي دةغليَتةوة((
ديازة تايبةمتةىدي غويًَ واى هة زؤماىيووع كسدووة ثابةىد بيَت شماىى ىاوضةيي هةزِؤماىةكةيدا بةكازبَيَينَ، بةآلو هة 

شماىى ىةتةوةيي باوى بةكازٍيَيساوة، ئةمةؽ ئةوةماٌ بؤ دةزدةخات زؤماىيووع ٍيض زةٍةىديَلي  ثسؤضةى طيَسِاىةوةدا
ئايدؤهؤذي هةثػت كازةكةيةوة ىيية، كةواتة دةتواىني بوَيَني يةكيَم هة ٍؤكازة طسىطةكاٌ ئةوةية زِؤماىيووع ))هةبةز 

ضوىلة هةزِؤماىي )ئةهَوةٌ(ى )ئةحالو مةىطووز(دا ، ixثيَداويطيت ٍوىةزيي شازى ىاوضةيي، يا غيَوةشاز بةكاز دةبا((
ثسؤضةى طيَسِاىةوة هةاليةٌ كازةكتةز/طيَسِةزِةوة ئةجنامدزاوة، ٍةزبؤية طيَسِةزِةوة ٍةهَطاوة بةثيَػلةغلسدىي دياهؤطةكاٌ 

 بةغيَوةشازى خاىةقيين وةكو ئةوةى هةضةز شازي كازةكتةزةكاىدا ٍاتووٌ.

ةٌ(دا بةغيَوةيةكى بةفساواٌ بةزضاو دةكةويَت، ضوىلة زِؤماىيووع ئاماجني دياهؤطى ضادة هةزِؤماىى )ئةهَو
طةياىدىي ويَيةكاىى ىاو واقيعة وةكو خؤياٌ ياٌ ٍاوغيَوةى واقيع بؤ ىيَو دةقي زؤماىةكةى، بؤ منووىة كاتيَم كازةكتة 

ةييةب( و )حةضةٌ ئاغا(ى )شةييةب( دةيةويَت ضةزداىى قةبسضتاٌ بلات، بؤ ئةو مةبةضتة طفتوطؤيةن هةىيَواٌ )ش
 ميَسدي دزوضت دةبيَت:

 

 ئينسِو ثةىخ غةمةع ئيَوازةع، تواو بطنة قةوزضاٌ، تواو ضةزيط هة قةوز باوط و دايطه بدةو... -

 ئةى دويَتةطاٌ؟ -

تواٌ باٌ وةطةمل ئةزا قةوزضاٌ... مييؼ هة دهَه ىيَتيةد بؤمةياٌ تواٌ وةضاو قامييي خؤياٌ بلةفية غوييه  -
 بدةو هة هيياٌ. ىاضازو كسدٌ

 وةطةل كى ضيد؟ -

 (182)ئةهَوةٌ:  ٍا . وةطةل ٍاوضاطاٌ. -
 

دياهؤطى ضادة شؤزجاز ))ٍيض هةخؤ ىاطسيَت  و تةىَا بسييت دةبيَت هةقطةوباضيَم كةبازودؤخي قطةكسدٌ 
)  ، واتة دياهؤطي ىيَواٌ كازةكتةز )شةييةب( و )حةضةٌ ئاغا( ضةبازةت xدةيطةثيَينَ بةضةز قطةكةزةكاىدا(

بةضةزداىيلسدىي قةبسضتاٌ، دؤخي قطةكسدىةكة )طسياىي ميداهَةكاٌ( ٍيَياويةتة ئازاوة، خودي دياهؤطةكةؽ ضادةية و 
جطة هة دزوضتلسدىي ويَيةيةكي زياهيطتيي ٍاوغيَوةي ذياىى زِؤذاىةى ئاضايي كة هةىيَواٌ ذٌ و ميَسددا دزوضت دةبيَت، ٍيض 

 ثةياميَلي تسي هةثػتةوة ىيية. 
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 / دياهؤطى غيلازي:ووةوباضي د
 

دياهؤطي غيلازى ياٌ هيَلدزاو، هةو جؤزة دياهؤطةدا كازةكتةز هةزِيَي ئاويَتةكسدىي بسِطةى وةضفى هةطةأل قطةكاىي 
 ياٌ بةبيَ وةضفلسدٌ تيَسِواىيين خؤي ضةبازةت بةبابةت و ديازدة جؤزبةجؤزةكاىى ىاو جيَاىى زؤماىةكة دةخاتةزِوو.

حاز هةضةز بيةماي وةضف و غيلسدىةوة دادةمةشآو تيَيدا هةزِواىطةى وةضفي قوأل و وزدةوة دياهؤطي غيلازى ٍةىديَ
تيَسِاماٌ ئةجنامدةدزيَت و طؤغةىيطا و جيَاىبيين غيلازيي كازةكتةز بؤ غت و ديازدةكاٌ دةخسيَتةزِوو بةبيَ ئةوةى 

وة زةوتى بةزةوثيَػطووىي زِووداوةكاٌ ، بةمةؽ بةٍؤى وةضف و غيلسدىةوةxiاليةىطريي ياٌ دذايةتيلسدٌ هةخؤبطسيَت
ضطت دةبيَتةوة، ضوىلة ئةو جؤزة دياهؤطة ))طفتوطؤيةكى قوهَة و زِووىلسدىةوةو زِاظةكسدٌ هةخؤدةطسيَت و ثػت بة بةهَطة 

 و زاشيلسدىي طويَطس.xiiو ثاضاو دةبةضيتَ بة ئاماجني قايولسدٌ((

ئةوةى ميداهَيَم هةبوخطةيةن هةضةز ضةكؤي مصطةوتى  هةزِؤماىى )ئةهَوةٌ(دا و هةدياهؤطيَلى غيلازيدا، ثاؽ
 طةزةكى كازةكتةز )هةيال(دا دادةىسيَت، كازةكتةز )ئامة( غيلازي بؤ دةكات و دةطات بةوةى: 

 ٍا... ئةوة... -

 ضةع؟ -

 شووهَة. -

 داية شوولَ ياىى ضة؟ -

 (29)ئةهَوةٌ: لتوو جازيَ ىيَفاميد. -

هةيال( هة طيَسِاىةوةكاىدا باع هة كازداىةوةى ذىاىى طةزِةكةكياٌ ٍةزوةٍا هةمنووىةيةكي تسد كاتيَم كازةكتةز )
 دةكات بة بيييين كازةكتةز )ئامة(، ئةو دياهؤطة دةخاتةزِوو:

 دةو و ضاوود غومة، وةى غةوة ضة ٍاوزدةدة ئةيسا، زِيطة قةحةق بي؟ -

 ئامةيؼ دةيوت: -

يي خؤو ضه، طوى وةزِوح باوط ئةو كةضة ئةزآ ئةى ئايً و ئوويية ضةع؟... دايطه مً وةزِيي خؤو تيَه و وةزِ -
 (69)ئةهَوةٌ: طوماٌ هةمً كةد.

( غةو(، ٍةزوةٍا بةٍؤي وةضفلسدىي كاتةوة )دةو و ضاوود غومةهيَسةدا زِؤماىيووع هةزِيَي وةضفي ذىاىى طةزِةكةوة: )
ةوةى ئامة ىيَوةىدطريي دةيةويَ تيػم خباتة ضةز كسدةوةكاىى )ئامة( و تسع و دهَةزِاوكيَي ئافسةتاٌ بةزامبةزى، ب

 هةىيَواٌ ذىاىاٌ و ثياواىدا بة مةبةضتى ٍاوضةزطرييي دووةو.   
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 / دياهؤطى ٍيَنايي:ضيَيةو
 

مةبةضت هةٍيَنا ئةوةية قطةكةز هةكاتى طفتوطؤكسدىدا هةدةزبسِيين زِاضتةوخؤ دووز بلةويَتةوة، واتة كازةكتةز 
 xiiiييةكاٌ هة زيَي ئاماذة و ٍيَناكسدىةوة ىةن بةئاغلسا و زِووىى((هةكاتى قطةكسدىدا ٍةهَطيَت بة ))باضلسدىي زِاضت

 قطةكاىى ئازاضتة بلاتةوة. 

ئةو جؤزة دياهؤطة تايبةمتةىدي ٍيَنابؤكسدٌ و ئاماذةثيَداٌ هةخؤدةطسيَت و دووزدةكةويَتةوة هةزِاضتةوخؤيي 
 .xivةدي دةكسيَتئاغلساو زِاثؤزت ئاضا، بةهَلو هة دياهؤطي ٍيَناييدا وشةي طوشازغتلسدٌ ب

هةدياهؤطي ٍيَناييدا شؤزجاز زِؤماىيووع هةزِيَي قطة و دةزبسِيين كازةكتةزةكاىةوة ٍيَنا بؤ بريكسدىةوةو ئاضتى 
زؤغيبريي و جيَاىبيين كازةكتةزةكاٌ دةكات، بؤ منوىة هةطيَسِاىةوةى بةضةزٍاتى غايي و ئاٍةىطى طواضتيةوةى طةزِةكى 

ذٌ و كطاىى طةزِةن خؤياٌ دةزِاشاىدةوةو هةماهَي بوكيَ كؤدةبووىةوةو ٍةىديَ ثياواىيؼ: كازةكتةز )هةيال(دا ثاؽ ئةوةى 
( و دواتس هة كاتيَلى تسدا هة ضةزباىةكاىةوة و هة كوىى ثةزذييةكاىةوة ضةيسي قاض و دةضت و ضيطى ذىاىياٌ دةكسد...)

 دياهؤط هةىيَواٌ كازةكتةزةكاٌ دزوضت دةبوو:

 د خةياز ئاويية.ثاى ذىةطةد ضةزميية، ئيري -

 طةواد ذىةطةو هة قاثي دةزىيَطدة دةغت وةعةبا ىةوود توو هة كوزة ديدةى؟ ضويً ضاوود كةفتةثي؟. -

 خودا شاىد. -

 ضويً؟ -

 ئيرو مةطةز خودا خؤي بصاىد ضويً ضاوو كةفتة ثي. -

 (36)ئةهَوةٌ: ...... -
ةهَدا، ئةويؼ هةدوو زِواىطةوة، يةكةو: ثياو هيَسةدا دياهؤط بسيتيية هة ٍيَناكسدٌ بؤ بريكسدىةوةى ثياواٌ هةىيَو كؤم

وةكو مسؤظ، كة بوختاٌ و دزؤ بؤ بةزامبةز )ئافسةت( دزوضت دةكات. ٍةزوةٍا دووةو ثياو وةكو ٍاوضةز، كة كةضيَلي 
 بةطوماٌ و بيَنتناىةية بةزامبةز بة ئافسةت.

ةكتةزةكاٌ بلات، بةمةؽ ئةزكي دياهؤطي ٍيَنايي وا هة خويَيةز دةكات تيَسِاماٌ بؤ قطة و دةزبسِيين كاز
بةدةضتَيَياىي ماىا دةكةويَتة ئةضتؤي خويَيةز. هة زِؤماىى )ئةهَوةٌ(دا و هة دياهؤطيَلي ٍيَناييدا طفتوطؤيةن هةىيَواٌ 
كازةكتةز )ئامة(ى دايم و كازةكتةز )ضةعدة(ى كطي دزوضت دةبيَت و تيَيدا كازةكتةز )ئامة( شؤز بةٍؤغيازي و 

ع هةٍةىديَ حاهَةت )كسدةوةو زِةفتازي ىاثةضةىد( دةكات، ضةبازةت بةو كةضاىةى زِؤذاىة زِووبةزِووى تيَطةيػتواىة با
كطة تاشةثيَطةيػتووةكةى دةبيةوة، بؤية )ئامة(ى دايم وةكو ٍاوزِيَي و ثةىايةن دووز هةفػازكسدٌ و تسع و هيَجيَطييةوة 



 دلل٘ جامع٘ كسمٔاٌ                   Journal of Garmian University                             طؤظازي شاىلؤي طةزمياٌ

484 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (June, 2017) 

 

كض بيَدوودهَي و  هةطةلَ ٍةىديَم غةزمدا دةزطاى دهَى بؤ دايلي طويَسِايةهَي كطةكةى دةبيَت، هةبةزامبةزيػدا )ضةعدة(ى 
 دةكاتةوة:

 

 داية. -

 ٍا. -

 ضػتيَم تس ٍةع... تسضه بيرمةى و تييؼ. -

 بير. -

 ئاخس. -

 بيرةى زِووهَة ىةتسع. -

 ىاىةواطة ىيية. -

 ئيَ. -

 كوزِةطةى ٍات و هةقاثيناىدا. مييؼ ضيه و قاثييةطة بلةمةوة كة ىاىةطةى داية دةضه... -

 جنط هة هيد طسد؟ئي قسِ -

ىة دةع دزير كسد ئةزاو، تواضت دةضه بطسد... تواضت قاثييةطة بلةمةو، وةدةع زِاضي شووز هة قاثييةطة كسد  -
 تا بلسيةدةو بادة مالَ...

 ئيَ توو ضة كسدي؟ -

 وة شووز قاثييةطةماٌ وةضاو و ىاىةطة هةهي ضةىدو. -

 (95-94)ئةهَوةٌ: لخاع كسديد. -
 

ػيَ و تيَيدا )دايم( و )كض( ضةبازةت بةكؤمةهَيَم بابةت قطة، دةكةٌ بةبيَ ئةوةى كازةكتةز ئةو دياهؤطة دزيَرة دةكيَ
)ئامة( وةكو دايليَم ٍيض زِووطسذييةن ياٌ توزِةبووىيَم بةزامبةز قطة و كسدةوةكاىى  كطةكةى بيويَييَت، كؤي دياهؤطةكة 

بةوةى ئةطةزضي كةضيَلي ٍةذازة و هة ضيين خوازةوةى  ٍيَناية بؤ كةضيَتى و ىاضيامةى بريي كازةكتةز )ئامة(،
كؤمةهَداية بةآلو خاوةٌ جيَاىبيين تايبةتة ، بطسة ئةو كةضايةتيية هةىاو كؤمةهَدا بة مسؤظيَلي بةدكاز و زِةفتاز 

ةيةىيَت، كة ىةغياو ىاضساوة بةوةى توياكليؼ و جطةزة خؤزة، زِؤماىيووع دةيةويَت هةو زِواىطةيةوة ئةوة بةخويَيةز زِابط
ئةجنامداىى ئةو كازاىةدا كازةكتةز ئامة(  هة توياكليَػي و جطةزةكيَػاىيػي بؤ ئةوة دةطةزِيَتةوة كة ئةو كازةكتةزة 
كةضيَلي  ىامؤ و ياخيية هةكسداز و زِةفتاز و ئايدياي كؤمةلَ و دةوزوبةز، ضوىلة وةن دةزدةكةويَت شؤزبةى تاكةكاىى ىاو 

 ز و زةفتازياٌ دذ بةيةكً.كؤمةلَ هةزِووى بريوباوة
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منووىةى دياهؤطي ٍيَنايي هة زؤماىى ئةهَوةىدا هة كؤي قطة و وتةكاىى كازةكتةز )ئامة(دا بةدي دةكسيَت، واتا 
دياهؤطةكاىى ئامة هةطةأل كازةكتةزةكاىى تسي ىاو زِؤماىةكة دةبً بة )ٍيَنا( بؤ ىاخجاكي و زِاضتطؤيي و دهَطؤشى، كةواتة 

ط و قطةى كازةكتةز هةضوازضيَوةى طػتيي زِووداوةكاىدا تةماغا بلةيً، ىابيَت بةتةىَا و دابسِاو ))ثيَويطتة دياهؤ
) ، ضوىلة هةزِواىطةى يةن دياهؤطةوة ىاتواىسيَت كةضيَم xvهةتاىوثؤي طػتيي كازى ضريؤكيي وةزيبطسيً(

 ٍةهَبطةىطيَيسيَت.   

افصى( كة بةئةزكي ضةط كوغنت ٍةهَدةضيَت هةىاو ٍةزوةٍا دياهؤطي ىيَواٌ كازةكتةز )ئامة( و كازةكتةز )زِ
 ( منووىةيةكي تسي دياهؤطي ٍيَنايية هةزِؤماىى ئةهَوةىدا.28-24طةزِةكةكاىى خاىةقني )ئةهَوةٌ: ل

 

 تةوةزى دووةو/ غيَواشةكاىي ثيَػلةغلسدىي دياهؤط:
 

ياىدا غيَواش و زيَطةى جياواش و زِؤماىيووع و ىووضةزاٌ هةثيَػلةغلسدىي دةق و ثيَلَاتةى بةزٍةمة ئةدةبييةكاى
تايبةتياٌ ٍةية، ئةمةؽ بةثيَي كات و غويًَ طؤزِاىلازي بةضةزدا ديَت، هةثاأل ئةمةغدا غيَواشى طػيت و غيَواشى 
تايبةتى بووىي ٍةية. دياهؤطيؼ كةيةكيم هةٍؤكازة طسىطةكاىى طيَسِاىةوة هةزِيَيةوة كازةكتةزة جياواشةكاىى ىاو زِؤماٌ 

ةثيَػلةغلسدىي شاىيازي و زووىلسدىةوة هةطؤغةىيطاى جياواشةوة، )كةواتة دياهؤط يةكطاىة بة ٍةهَدةضً ب
 ، ضوىلة هةزِيَي ئةو تةكييلةوة بةغيَم هةباع و بةضةزٍاتةكاٌ ثيَػلةؽ بةخويَيةز دةكسيَت.xviطيَسِاىةوة(

سيَت، بةآلو هةطةأل جؤزبةجؤزي ضةبازةت بةخطتةزِووى دياهؤط غيَواشى جؤزاوجؤز هةىيَو زؤماىيووضاىدا بةدي دةك 
دياهؤطدا زةخيةطساٌ بةغيَوةيةكي طػيت هةىيَو دةقي زِؤماىدا دوو جؤزى ضةزةكي هةغيَواشى ثيَػلةغلسدىي دياهؤط 

 دةضتييػاٌ دةكةٌ كة ئةواىيؼ بسيتني هة )دياهؤطي زاضتةوخؤ( و )دياهؤطي ىازِاضتةوخؤ(.
 

 / دياهؤكي زِاضتةوخؤ:باضي يةكةو
 

سدىي ٍةزدوو جؤزةكةى دياهؤط بةثوةى يةكةو ثةيوةىدي زاضتةوخؤي بةغيَواشى طيَسِاىةوةو غوييَن دةضتييػاىل
طيَسِةزِةوة ٍةية هةضوازضيَوةى دةقي زِؤماىدا، هةدياهؤطي زِاضتةوخؤدا زِؤماىيووع دةىط و بووىى خؤي حةغازدةدات و 

زكي طيَسِاىةوة ٍةهَطً، بةمةؽ بسِطة و دةزبسِييةكاٌ زيَطةخؤؽ دةكات بؤ كازةكتةزيَم ياٌ كؤمةهَيَم كازةكتةز كة بةئة
)دياهؤط( هةخودي كازةكتةز/ طيَسِةزةوة زِاضتةوخؤ ئازاضتةى خويَيةز دةكسيَت، بةمةؽ جؤزي دياهؤطةكة دةبيَت بة 

ويطتة زِاضتةوخؤ، ضوىلة دياهؤطةكة هةاليةٌ خودي كازةكتةزةوة زِاضتةوخؤ دةزدةبسِيَت، واتة هةو جؤزة دياهؤطةدا ثيَ
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طيَسِةزةوة ))خؤي بطيَتة غوييَن كةضةكة و بةضاوى ئةو غتةكاٌ ببيييَت و بة ميَػلي ئةو بريبلاتةوةو بةٍةضت و ضؤشى 
، بؤ ئةو مةبةضتةؽ شؤزجا زِؤماىيووع جيَياوى كةضي يةكةمى قطةكةز هة طيَسِاىةوةى دياهؤطدا xviiئةو ٍةضت بلات((

 بةكازدةٍيَييَت.

زِةزِاي ئةوةى طيَسِاىةوة هةاليةٌ كازةكتةز/ طيَسِةزةوة )هةيال(وة ثيَػلةغدةكسيَت، بةآلو هةزِؤماىى )ئةهَوةٌ(دا ضة
دياهؤطي زِاضتةوخؤ هةو زِؤماىةدا بةزاوزد بة دياهؤطي ىازِاضتةوخؤ كةمة، بؤمنووىة كاتيَم كازةكتةز )هةيال( هةاليةٌ 

ثريي ضصادةدزيَت، هةطةزِاىةوةيدا بؤ ماهَي كازةكتةز باثرييةوة بةٍؤي زِةفتازى بةزامبةز بةدزاوضيَ دوكاىدازةكاىي با
 )ئامة(ى دايةىي، ئةو دياهؤطة  هةىيَواىياىدا دزوضت دةبيَت:

 

 بةطسياىةوة طةيػتنة ماهَي ئامة... ئامة وةكو غيَت زِووبةزِووو ٍات:

 ٍا زِؤهَة ضةوة؟ -

- ...... 

 ئةزِا طرييد؟ -

 ئَي ئَي ئَي. -

 ىةطري ضة بيية بيرة ثيه؟   -

ئَي ئيَي... ئَي ئَي... ٍةهَظ بؤزةمة ماأل. و.. مً ىا... ىا... خيَصامن ىيية كوغيةو... ديطه. باوكه داية...  -
 (19-18)ئةهَوةٌ:  ئَي ئَي... دةىةهيه...

 

دياهؤطةكة هة جؤزي زِاضتةوخؤية، ضوىلة هةاليةٌ كازةكتةز/ طيَسِةزةوة )هةيال(وة ثيَػلةغلساوة و خؤيػي يةكيَلة 
ياهؤطةكة، كةوةكو غاٍيد حاهَيَم هة ىصيم باع و بةضةزٍاتةكاىةوة قطة و دياهؤطي خؤي و كازةكتةز هةجةمطةزةكاىى د

ة ماهَي ئامة، ـن)ئامة( ثيَػلةؽ دةكات، بؤ ئةو مةبةضتةؽ جيَياوى كةضي يةكةمي قطةكةزي بةكازٍيَياوة )طةيػت
 .xviiiئامادة ٍات( ،ئةو جؤزة طيَسِةزةوةية ثيَي دةوتسيَت طيَسِةزةوةى وزِووبةزِوو

كازةكتةزى ضةزةكي زؤماىةكة )هةيال( كةٍةز خؤي طيَسِةزِةوةى باع و بةضةزٍاتةكاىة، ثاؽ ئةوةى بةياىييةكي شوو 
هةاليةٌ ئافسةتيَلى ىةىاضساوةوة بوخطةيةن هةضةز ضةكؤي مصطةوتى طةزِةكةكةياٌ دادةىسيَت، كازةكتةز )هةيال( خؤي 

 و دياهؤطة هة ىيَواىياىدا دزوضت دةبيَت:دةطةيةىيَتة ماهَي كازةكتةز )ئامة( و ئة
 

 ئامة مآلهَيَط هةضةز ضةكووى جامعةطة ىسياع. -

- ....... 

 داية ئامة مآلهَيَط مآللَ. -
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- ....... 

 كووزة ئيرو مآلهَيَط مآللَ هة وةزدةو قاثي جامع ئيطا ئيطا كةد... -

 وة ضاو خؤد دوييطتيدةى؟ -

 (29)ئةهَوةٌ: ئا وة ٍةزدوو ضاوو وة ئيناو. -

ياهؤطة هةزِيَي دةىطى )هةيال(وة بةبيَ ىيَوةىدطريي زِاضتةوخؤ ئازاضتةى خويَيةز كساوة، بةآلو هةطةأل ئةوةغدا ئةو د
 زِؤماىيووع  هةزِيَي دةىطي ئةو كازةكتةزةوة زِووىلسدىةوة بةخويَيةز دةدات و دةهَيَت:

 دووبازةى كسدةوة: هة زِاضتيدا جطة هة دةىط مياهَه ىةبيين... بةآلو ئامة شاىى دزؤو كسد بؤية

 وة ضاو خؤد دوييطتيدةى؟ -

 ٍا، ئا. ىة. -

زِاضتة هةو زِؤماىةدا طيَسِةزةوةى ضةزةكي كازةكتةزيَلي ىيَو دةقةكةية و هة ىصيم زِووداوةكاىةوة وةن غايةحتاهيَم 
ةوة هة دياهؤط و باع و بةضةزٍاتةكاٌ ثيَػلةؽ دةكات، هةطةأل ئةوةغدا زِؤماىيووع مةبةضتيَيت كة دووز بلةويَت

ىازِووىي و ئاهَؤشى هةثسؤضةى طيَسِاىةوةدا، بؤية ٍاوغيَوةى زؤماىيوضاىي زياهيصميي ضةدةى ىؤشدةيةمى ئةوزوثي خويَيةز 
ٍةضت بةبووىى ىووضةز دةكات هةكاتى طيَسِاىةوةكاىدا، ئةويؼ هةزِيَي زِووىلسدىةوةو تيَبيييداٌ هةضةز دياهؤطةكاٌ، 

( واتة ئةو طيَسِةزةوةية تواىاي ئاغلساكسدىي ديوى ىاوةوةى بؤية دووبازةى كسدةوةبةآلو ئامة شاىى دزؤو كسد وةكو )
كازةكتةزى بةزامبةزي ٍةية، بؤ ئةو مةبةضتةؽ زِووىلسدىةوة بةخويَيةز دةدات، ٍةزوةٍا هةاليةكى تسيػةوة 

(. ئةماىة ئةوة بيينهة زِاضتيدا جطة هة دةىط مياهَه ىةزووىلسدىةوة هةضةز قطةكاىى خؤيػي دةدات و دةهَيَت: )
دةضةمليَيً زؤماىيووع هةطيَسِاىةوةى جيَاىى زِؤماىةكةيدا زِاضتة ثػيت بةكازةكتةز/ طيَسِةزةوة بةضتووةو  وةكو 
غايةحتاهَيَم هةىصيم زِووداوةكاىةوة باع و بةضةزٍاتةكاٌ ثيَػلةؽ دةكات،  بةآلو ئةو كازةكتةزة تةىَا بةو ئةزكة 

ىلسدىةوة و تيَبيين هةضةز دياهؤط ياٌ كؤي باضةكاىى تسي زؤماىةكة بيَت بؤ خويَيةز دةبيَ بة ٍةهَياضيَت، بةهَلو بة زِوو
زيَييػاىدةز، ئةمةؽ واى كسدووة كازةكتةز/ طيَسِةزةوة هة جؤزي ٍةماىػتصاىةوة بلات بة ٍةمووغتصاٌ، ىةن تةىَا ئةممة 

دةكات دةىطى كازةكتةزى ضةزةكي/ طيَسِةزةوةى  بةهَلو بةٍؤي غيَواشى شاىيازي ئاغلساكسدىةوة خويَيةز ٍةضت بةوة
زِؤماىةكة)هةيال(، ٍةز دةىطي خودي زؤماىيووع )ئةحالو مةىطووز(ة و تةىَا هةزِيَي جيَياوى قطةكةزةوة دةىطى 
 طيَسِةزةوةى طواضتؤتةوة بؤ ىاوةوةى زؤماىةكة، ئةو جؤزة مؤديوةؽ هة طيَسِاىةوة مؤديَويَلي زِياهيصميية كةشياتس ٍةوهَي
ضةضجاىدىي زِاضتييةكاٌ و طواضتيةوةياٌ دةدات بة ئةماىةتةوة بؤ شةيين خويَيةز، بؤ ئةوةى وا هةخويَيةز بلات 

 كةهةبةزدةو كؤمةهَيَم زووداو و باضي زِاضتةقييةداية. 
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 / دياهؤطى ىازِاضتةوخؤ:باضي دووةو
 

زةكتةزةكاىدا بة زِاضتةوخؤيي ئامادةىابيَت، هةدياهؤطي ىازِاضتةوخؤدا طيَسِةزِةوة هةضوازضيَوةى ثسؤضةى دياهؤطى كا
بةهَلو هة دةزةوةى باشىةى جيَاىي زِؤماٌ ياٌ دةزةوةى باشىةى دياهؤطدا دةبيَت و هةزِيَي بةكازٍيَياىي جيَياوةكاىي كةضي 

ؤماىي ضيَيةمى ىاديازةوة قطة و وتوويَرى كازةكتةزةكاٌ بؤ خويَيةز دةطواشيَتةوة، ئةو جؤزة دياهؤطة بة شؤزي هة زِ
دةبيَت بةكةىاهَيَم و هة زيَي زياهيصميدا دةبييسيَتةوة بةوةى زؤماىيووع/ طيَسِةزِةوة هة دةزةوةى جيَاىي زِؤماىةكةوة ))

، ياخود طيَسِةزِةوة هة جؤزي كازةكتةز/ xix((دةىطي خؤيةوة دايةهؤطةكة بة ىازِاضتةوخؤيي بةخويَيةز دةطةيةىيَت
كازةكتةزة خودي خؤي بةغيَم ىيية هة ثسؤضةى دياهؤطةكة هةطةأل ئةوةغدا بةثػت طيَسِةزةوةية، بةآلو ديطاىةوة ئةو 

بةضنت بة شةيً و بةبيَ ئةوةى خؤي ئامادةبيَت هةضوازضيَوةى دياهؤطةكة طفتوطؤي ىيَواٌ كازةكتةزةكاٌ بؤ خويَيةز 
 ئاغلسادةكات.

وة، بؤ منووىة دياهؤطي ىيَواٌ كازةكتةز هةزِؤماىى )ئةهَوةٌ(دا دياهؤطي ىازِاضتةوخؤ بةفساواىى ثػيت بيَبةضرتا
)ضؤيف(ى طوىدىػني هةطةلَ كازةكتةز )حاجي ئةمني(ى دوكاىداز هةبازةى قةزشةكاىي ىيَواىياٌ، هةاليةٌ كازةكتةزى 
ضةزةكي/طيَسِةزِةوة ثيَػلةغدةكسيَت، بةجؤزيَم ضةزةتا زِووىلسدىةوة هةضةز فسِوفيَوَةكاىى كازةكتةز )حاجي ئةمني( 

(، ثاغاٌ بةو غيَوةية تيَي دةطةياىد حيطابةكة غةهَةتة، ماىطايةن و طويَسةكةيةكة... ميطلحاجي ئةمني بة دةدات: )
 دياهؤطةكةياٌ ثيَػلةغدةكسيَت:

 

 حاجي ئةمني دةيوت:

ضؤيف وةيظ وةو حةجةزوهئةضوةدة، كةئةى دةضتاىةو وةباىى ٍاوزدمة، وةقةوزى ضةيدةملوزضةهني حمند )ص(،  -
 كة طػت تاواىيَم غوزد، فةزموو ئةية قووتووييط ئاو شةمصةو.وةو ئاو شةمصةمة 

 ئةى خودا هةهيناٌ ىةضييدةد. -

 ضؤيف وة واحيدهقةٍاز قةد فةزقد ىيية وةطةل بساطامن... -

 (73-72)ئةهَوةٌ:  خودا هةهيد زِاشى بوود. -
كازةكتةز/طيَسِةزةوة  ئةو دياهؤطة كة ىصيلةى ضواز الثةزِة دزيَرة دةكيَػيَ هةجؤزي ىازِاضتةوخؤية و هةاليةٌ

ثيَػلةغلساوة بةبيَ ئةوةى هةزِووى )كات( و )غويًَ(ةوة ئامادةى طفتوطؤكاىياٌ بيَت، بؤ ئةو مةبةضتةؽ جيَياوى كةضي 
(دا، هةٍةماٌ كاتدا هةزِيَي حاجي ئةمني دةيوتضيَيةو هةدةضتجيَلسدىي دياهؤطةكة بةكازدةٍيَين هةدةضتةواذةى )

بؤ وتةى كازةكتةزةكاٌ، ئامادةيي خؤي هة شةيين خويَيةز دةضةضجيَين، خويَيةزيؼ هةكاتى  زِووىلسدىةوة و غيلازيلسدٌ
خويَيدىةوةدا ٍةضت بةدةىطي زِؤماىيوع دةكات كة هةدةزةوةى جيَاىى زِؤماىةكةوة قطةو باضةكاىى ثيَسِادةطةيةىيَ، 
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( دةزدةبسِيَ، ئةمةؽ بؤ ة ثيَتاٌ ضةيس بيَزِةىطئةطةز ضي هةثيَؼ ثيَػلةغلسدىي دياهؤطةكةدا طيَسِةزِةوة دةضتةواةى )
ضةهَناىدىي ئةوةى كة ئةوى طيَسِةزِةوة كازةكتةزيَلة هةىاو زِؤماىةكةدا، ضوىلة ))بةكازٍيَياىي جيَياوى قطةكةز وادةكات 

) ، بةوةى جيَياوى قطةكةز شؤزجاز ضيناي طةواٍيدةز بةكازةكتةز/طيَسِةزةوة xxزِووداوةكاٌ شياتس زياهيطيت بً(
ةخػيَت ئةطةز وةكو طيَسِةزِةوةيةكي غاٍيدحاأل تةىَا بةثػت بةضنت بةو باع و بابةتاىةى هةباشىةى جيَاىى دةب

ئةىديَػةكساوى زِؤماىةكةدا دةياىبيييَت ياٌ طويَبيطتياٌ دةبيَت دياهؤطةكاٌ ئازاضتةى خويَيةز بلاتةوة، هةو بازةغدا 
كات و قوزضايي هيَلداىةوةو غيلسدىةوة دةكةويَتة ئةضتؤي خويَيةز، كازةكتةز/ طيَسِةزةوة شاىيازي ضيووزداز ثيَػلةؽ دة

بةآلو وةن هةدياهؤطةكةى ضةزةوةدا و بةغي ٍةزةشؤزي دياهؤطةكاىى تسي زِؤماىةكةدا دةزدةكةويَت زِؤماىيوع )ئةحالو 
ةمييةخؤغدةكات بؤ مةىطوز( شياتس هةخةمي طةياىدىي ثةياميَلي كؤمةآليةتيي و ميَرووييداية، ٍةزبؤية زِؤماىيووع ش

كازةكتةز/ طيَسِةزةوة شووشوو بةزِووىلسدىةوةو غيلسدىةوةكاىى بؤ ضةملاىدىي واقيعيةتى باع و زِووداوةكاٌ ئامادةبيَت و 
هةضيناى )طيَسِةزةوةى ٍةموو غتصاٌ(دا دةكةويَ،ٍةزوةٍا زِؤماىيووع بؤ بازطاويلسدىي ٍةضتى واقيعيةت هةدةقةكةيدا 

 ةشماىي طفتوطؤكسدىي كازةكتةزةكاىى. شماىي ىاوضةيي دةكات ب

زِؤماىيووع هةمنووىةيةكي ديلةدا دياهؤطي ىازِاضتةوخؤى كازةكتةزى الوةكي )مةجة توزغيطي( هةطةأل كازةكتةزيَلي 
 ىةىاضساودا، بةو غيَوةية ثيَػلةغدةكات:

 بةياىيَم ٍةز جازةو شةالميَ ثيَي دةوت:

 توزغي... غةويؼ ثازةكةى دةيدة عةزةق.خاهَؤ... بةياىياٌ خاية فسؤغيد، ئيوازاىيؼ  -

وة توو ضة ئةزا غةزِ فسِوغيدة ثيه؟ ئةزا تيَيدة خسِ دةوزو؟ ضةتوايد هةهيه ضةز ىةيدة ضةزو؟ خاية ىيَطيين قطة  -
 (110)ئةهَوةٌ:  مةكة... ٍةى حيص و دش، ٍةى ضوزتط واش هة هيه بازٌ!!.

ة دياهؤطي ىازِاضتةوخؤ شياتس هةضةز شازي كازةكتةزى الوةكي و ئةوةى هةزِؤماىي )ئةهَوةٌ(دا تيَبيين دةكسيَت، ئةوةي
باع و زِووداوى الوةكيدا ثيَػلةغلساوة، ضوىلة زؤماىيووع ويطتوويةتى هةزِيياىةوة تيػم خباتة ضةز شؤزتسيً 

 ديازدةى ىاو فةشاى زِؤماىةكةى. 
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 ئةجنـــاو:
 

بةىاضيامةى ٍصزى و زِؤغيبريي و كؤمةآليةتي تان، دياهؤط بةٍايةكى طسىطى هةذياىى مسؤظدا ٍةية و دةبيَت  .1
بةٍةماٌ غيَوة دياهؤط هةزِؤماىدا طسىطى و بايةخي تايبةتى ٍةية و بةدةزهةوةى دةبيَت بةىاضيامةى 
كازةكتةزى ىاو زِؤماٌ، ٍةزوةٍا زِؤهيَلي طسىط هة بةزٍةمَيَياىي كؤمةهَيَم زِةٍةىدي جؤزبةجؤز هة ثسؤضةى 

 يَ ، هةواىة زِةٍةىدي فسةدةىطي و زِةٍةىدي فسةطؤغةىطايي هةطةياىدىي شاىيازي.طيَسِاىةوةدا دةطيَسِ
 

زِؤماىيووع )ئةحالو مةىطوز( هةزِيَي جؤزةكاىى دياهؤطةوة تواىيويةتى ٍةضيت واقيعيةت و زِاضيت باع و  .2
ازى بةضةزٍاتةكاٌ هة شةييى خويَيةز فةزاٍةمبلات و ئةمةؽ بووة بةشةمييةضاش هةبةكازبسدىي غيَوةش

 خاىةقيين هة دياهؤطى ىيَواٌ كازةكتةزةكاٌ هةزِؤماىى )ئةهَوةٌ(دا.
 

زِؤماىيووع ضوودي هةٍةزدوو غيَواشى زِاضتةوخؤ و ىازِاضتةوخؤ وةزطستووة هة ثيَػلةغلسدىي دياهؤكى  .3
كازةكتةزةكاىدا، بةمةؽ فسةغيَواشى هةثيَػلةغلسدىى دياهؤط هةزِؤماىدي )ئةهَوةٌ( بةديَاتووةو هةبةز 

زؤغي زِؤماىيووع هةطةياىى ويَيةكاىى ىاو جيَاىى ئةىديَػةكساوى زِؤماىةكةى ٍاوغيَوةى ذياىى ثة
 زِاضتةقيةىة شياتس ثػيت بةدياهؤطى ىازِاضتةوخؤ بةضتووة. 
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 ملدص البحح
 

ــةهوةٌحجييٕ املْضييْو بييير احلييْاز يف زّآيي٘     إٌ بَ   للسّائٔيي٘ أمييالو ميصييْز  ٓطييعٙ إ  مكازبيي٘ السّآيي٘     ئ
عييف فاعلٔيي٘ احلييْاز للشدصيئات مييً خييالل  لٔييل أبعادٍييا الفئيي٘ ّاملْضييْعٔ٘، ّبٔيياٌ أضييلْب السّائٔيي٘          

خَالً ّمبحييجني، ففييٕ  بإدخييال اللَ يي٘ اخلاىكٔئيي٘ يف فطيياء اليييص ، ٍّييرِ الدزاضيي٘ تَطَيينويَت  م ك د ميي٘، ّمَييد      
املييدخل عسضييت مفَييْو احلييْاز ّدّزِ يف  سٓيي  الشدصيئات ضيينً معييا، اليييص لسّآتيييا ، أموييا املبحييح            

مييً خييالل املشيياٍد التطبٔكٔيي٘ ا لليي٘      -البطيئ ، ّالتحلٔلييٕ ،ّاليمٔييصٖ    -األّول تياّلييت أىييْاو احلييْاز   
ٌ داخيل زّآي٘        -املباشيس ّرييري املباشيس    – لٔب تكيدٓه احليْاز    ، ثيه جياء املبحيح الجياىٕ لدزاضي٘ أضيا      ئـةهوة
  ، ّيف ىَآييي٘ املطييياف تيييأتٕ اخلاةييي٘ متطييين ي٘ أٍيييه اليتيييائج الييييت تْصيييل إلَٔيييا   ئـــةهوةٌ يف زّآييي٘  

 البامح، باختصاز ريري رلل، ٓتلْ ذل  قائن٘ باملصادز ّاملساجع.
 


