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 : پێغەکی

 ەدەبیئ ێىاویو داه یادەکاجەوەجر ح ەربڕیيێکید ەل ەربڕیيێکد ەک ەگرێخەوە,د ێضایاهەر  ەهەهدو ر  ەو ئ ەمىوه ەقد یعرییەحیع        

 ێڕاهەوەگ ەری هىه یعرییەحیبخىاهً ع ەکەند ەوەئ ۆ کار ب ۆماهدا,جىێژەرانو ر  یرۆکچ ەری هىه ی بىار  ە.لەبێذد یکدا ەل ێیداج

و  ەگەزەکانر  ەیە,عیعریەحیه یفراواو ەودایەکیم ۆماهدار  ەل ێڕاهەوەگ یاحیو بي ۆمانر  یىەرەکاویکهێپ ەگەزە.ر ەنبک ەصدىیغاند

 ێىازی و ع ۆمانر  یادیبىوه ەل یاجر ز  ەزابىوویعار  ۆ ب یارمەجیدەرە یاجرز  ەربڕیًد ەرەصەکاویزمان و ک ەرەکییەکاویص ەعەب یعرییەحیع

 ێىەیچىارچ ە" لەلیع ەزخیار "ب ەقەکاوید ەیەوەرواهگ ۆمان,لەمر  ەییەکاویاجێکهو پ ەللید ەماوبى ۆڕمف یەویبىون و ل  یعری ع

 ەکاریهێىاون ب ۆماهەکاهیدار  ەل ەیهاواه ەو ئ ەزغێذ,بەجایبەثبب ەدەقەکاویب یعرییەثع یىیەحیجىاه ییەکاهدازماه ەرەصەک ەڵبژاردویه

 ەمئ یکردوا ەمەظئ ەر جر, ه صەکاویۆماهىىور  ەل ەکاجەوەد یایح ەک ە,زىلقاهدوو ێىەراهەیو داه یعری ع یمایەکیص ەحۆرێکً,ب

 ێکپ ێژیىەوەکە.جى ەیًبک ەدا( ئاماد ەلیع ەزخیار ب ی"یادوه ەهاری ه ەمیندواه ۆماوی"ر  ەهاو ل یعرییەحی) عەهاوهیغاویب ێژیىەوەیەجى 

هاو  ۆڵیو ر  زماهەواویو  یعرییەثع ەیىەهدیو پ ەواویزماه ەرووی و هاو ل یعریەثع ەمکیچ ەباش ل یەکەم ەش یب ەظ,دوو ب ەل ێذد

هاو و  یعرییەحی" و عیادوه ەهاری ه ەمین"دواه ۆماویر  ەل ەکاثزمان د یعرییەحیع ەباش ل ەمدوو ەش یب ەکاث,د ەدەبیدائ ەقید ەهاو ل

 .روو ەجەزراوه ەرچاوەکانص یضتیو ل ەهجامێکئ ەهدچ ۆجایغداک ە. لەکاثد ەری هىه ێىەیو  ەپێکهاجنیهاو ل ۆڵیر 

ازی ر  ێیپ ەب ێژیىەوەیەجى  ەمئ       ۆماویر  ەقید ەصەر و کارکردن ل ەمکەکانچ یکردهەوەیع ۆهیەحیچ ەصەر ل ی کار  یىازگەری ع  ێب

 .ە", کردوویادوه ەهاری ه ەمین"دواه

 (ۆمانهاو, ر  ەهار,ه یعرییەث,ع ەلی,ع ەزخیار : )بەوع کلیلی

 

 // یعرییەثع چەمکی

 ەب ەدەبئ ەصەر ل ەکرێذ,کار د ەیر گرهگ ص ۆصەیەکیپر  ەکدا و  ەررهاوچ ڕەزىەی ی گىجار  ەل ەیزاراواه ەو ل یەکێکە یعرییەثع    

 ۆرەح یەک ەصەرل ڕەزىەگرانو  ەرانهىص ەیەه یاواز ح یروبۆچىویب ڕاو  ەلێکگ یعرییەثع ەمکیچ ەب ەبارەث.صەکاثد یگغت

 یکەید ەمکێکیچ ەر ه ەکو  ەگەر ئ ە,هاجى  ەصەرداب ۆڕاویگ ەردەمص ێیپ ەب ەمکەچ ەمل ێگەیغتنج ەچىهک ەکەوجىن,ه ڕێک ەمکچ

 ەک ەهریذ,داد ەشک یەکەمین ەب ەچىهک ەرصخۆ,ئ یل  ۆ ب ەڕێیىەوەبگ ێىیضخەپ ەوائ یدروصدبىو ەرەجایص ۆ ب ەڕێیىەوەبگ ەدەبیئ

 ەیوع ەک یعرییەیەع ەزماه ەو ))ئ ەڕوو جەزاد یعرییەثع ێىەیەع ەم( بیعرع ەری )هىه ێبەکەیداکخ ە, ل ەکردو  ەمکەچ ەمل یباس 

 ەو زىاز  ەیهاباو وع ەیوع ەل ەبەصذ, م ڕۆژاهەوەیە یزماو یئاصت ەروو ص ەل ێدایەو ج ۆمەهدیو عک ەرزی,ب ەکاردێذب ێداج ی هاباو 

گرهگ  ێىەرێکیپ ەزمان ب ەرصخۆ ئ ێرەدا(ل٣٨١١:٠٢ەرصخۆ,(()ئێذب ەدەر ب یئاصا ڵەحیخا ەل ە, ک ەجر  ەرعدیکیه ێژکراوەو در  ەیوع

. ڕۆژاهە یئاصا یزماو ەل ێذب یاواز ح ەکاثد ێکزماه ۆرەح ەکارهێىاویب ەصەر ل ەزذح یعرییەجدا,هاوکاثع یدروصدبىو ەل ەهێذداد

 یان,  ەری هىه ێکیکار  ەکەهەد یزماو ەیزام ەک یمایاهەیەص ەو ئ ەمى ))ه ەڵێذد یعرییەثع ەب ەبارەثص یػ"یاکۆبضً ڕۆمان"

 یان یعرع ێخەبب ەکاثد یزماو ێکیکار  ەوا ل ەک ەدایەیەئ ەو ئ یان,  ەبەصخێذد ەقکدا چەر ئ ەورید ەب یعرییەثع ەڵێذد

 ەو , ئ ەهێذزمان داد ەل ەبڕاو داه ەعێکیب ەب یعرییەثع ێىەع ەهەمان" بیاکۆبضً(. "٣٨١٢:٣٨٢ەبدواڵع یدریط(()ئەزغانپ
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 ڕۆمان"یدوا ە. دوا بەکاجەوەد یاح ەدەبیها ئ ەقێکید ەل   ەدەبیئ ەقێکید یعرییەثع یەوا ڕوایزمان ,هاوکاث ب ڵپا ەداجەد ەرکەئ

 یعرییەث)) ع ەڵێذد ەدەبیەکاهداو ئ ەژاهر  ێى ه ەل یعرییەثع ڕادەی یکردو ۆلێنپ ەب ەڵدەصخێذ. هێذ" دۆهین"حان ک" یاکۆپضً

 یپغت یەکاهدابەدەئ ەزاه ەصەر ب ەقد ۆلێىکردویپ ەل ەک ەمایاهەیبى ەو ئ یدوا ەب ەڕاهەگ ی, ئاماهج یعریەع ێىازی ع یزاوضت

 ڕوای( , ب٣٨١٢:١٢ڵح,صا ەمەخ یبراهیمئ ەر (()دلو یعرع ەزغاهە, پ ەزغان, پ یعر ع ەکو  ەدەبیەکاویئ ە, زاه ێدەبەصترێذپ

(()حان یعرەع ەجەکەیباب ێکەزاوضد یعرییەث,))ع ەو ئ ەبڕوایب ەکەوێذ,د یعر ع ەرزاهەیب یاجر ز  یعرییەثع یەوا

 ەمکیچ ۆ " بۆدۆرۆڤ."جەوەیە"ۆهینو ک یاکۆپضً" ێچەواهەیپ ە" بۆدۆرۆڤ"ج لی یعرییەثع ەمکیچ ەاڵم(,ب١١٠٢:١ۆهین,ک

 ەمىوو ه یعرییەثع ەب ەبارەثبکاث ص یىاب یر گغخگ یۆرێکیج ەداو  ەوڵی, ه ەبێذد ڕەث یعرع ەرجەصکیب یصىىر ەل یعرییەثع

 ێیىابىوپ ەبکاث, چىهک ەیىەصذپ ەبەوەدەئ ەمى ه ەب ەمکەچ ەو جا ئ ۆبگرێذز ە...هخد( ل ڕۆمانو  یرۆک)چ ەکو  ەدەبیەکاویئ ەژاهر 

 ەدەبیئ ی کار  ەدایکبىویل ەک یاهەیەگغد یاصا ەوئ ینیزاه یعرییەث))ع ەڵێذو د یعر ع ەنهاج ەکه ەدەبەئ ەمى ه یزاوضت یعرییەثع

 یبراهیمئ ەلیل(()ز ەنه ۆیداز ەدەبئ یزىد ەل ەک ەگەڕێ د یاصایاهەظ ەوئ ەدوایو ل ەکەند یاری د

 ەمکیچ ەدواوەب یضذب ەدەیص ە. لۆلێىکردنو پ یاوازی ح ەبێب ەکردو  ەیىەصذپ ەمىئەدەبه ەب ییەحیر یع(,ع٣٨٨١:١٢ەفا,مضخ

 ەل ەڵکى ب ۆڵرێخەوە,هاک ێیل ەوەبىار  ەیەکل ەنهاو ج ەرگرجىوەو  ێیهى  یمایو ص ەهاجىو ەصەرداب ۆڕاویگ  ەمکەکاویچ ەکو  یعرییەثع

 .ەکۆڵرێخەوەد ێیل ەرووهىاصییەوەو د یمۆلۆژیاو ص ەواویزماه ێیر 

و  ەرانو  هىوص ەکرێذد ەصەر ل ی کار  ەزىەییو ر  ێىازهاس یع ەمکێکیچ ەکو  یعرییەثع ەمکیچ یغداکىرد ەدەبیاحیئ ەهاو ل       

 ەو . لێكۆڵیىەوەل یغکیج ەر ب ۆجەزضخ ەهەهدەکاهیانو ر  ەماو بى یعریەثع ەیپل ەرزضخنید ەصەر ل ەکەنکار د ێکۆڵەرانل

 ەهاو زمان ل ەرەصەکاویک ەهایو ب ەیًبک یعرییەثع ەصەر کار ل ەوەئازاوجى ەعەکاویب ڕێی ەل ەوڵدەدەیًه ێژیىەوەیەعداجى 

  .ەربسەیً" دا دەلیع ەزخیار "بی"ەهاره ەمین"دواهۆماویر 

 ەکاجەوە,د یاجر ح ەوەرەکاویبىوه ەل ۆڤمر  ەک یبەجمەهدییە,جا یًجر  ەرەکیو ص یً:زمان گرهگتر ەواهییەوەزماه ی روو  ەهاو ل چەمکی

 ەردەوامب یەوا یىدووز  ەوەرێکیبىوه ەکو  ەروەهاه ەیەکتری,ل ڤۆمر  یکردهەوەیهس  ێکل ۆ ب یەوا ەهاڵێکک  یا ۆکارێکه ەکزمان و 

 ۆمەڵگاو ک یەثعارصخاه ەعەهدویگ یهاوعاو ۆمەاڵیەجییە,ک یاریدەیەکیزمان د ێگىمان)) بیەدا ەعەصەهدنو گ ەگۆڕانل

 ەکجر زمان و  یەکیل  ە( ل٣٨٨٢:١٢ی,عبدالىاخد واف ی(()علەگىهجێىێذد ۆی ز ۆمەڵگاکەیک یصروعت ەگەڵو ل ەعەدەکاثگ

 ەصەر ل ەکەیزماه ەک ەکؤلێخەوە,د یاصایاهەو  ەصخىور د ەو ئ ەمىوه ە" لەواوی"زماهێکدەهێنن,زمان پ یاصاودەصخىورەکاوی ێکزاوضد

 ە,داهاو  یىدوویانز  ێکهاجەیەکیپ ەب ەمیغەه یىە,رواه یانزماه ەل یەزەوەبا ی چاو  ەب ەواهەکانو زماه یرمەهدانب ەروەها. هیاجنراوەبي

 ەکو  ێ زمان بکر  ەیری ص ەبێزماهدا د یکردهەوەیع ە)) لەڵێذد ەیەوەبار  ەم" لۆصێر"ص ەروەکه یە,دا ۆڕاهکاری گ ەل دەوامەر ب ەک

و  یضخەمەص ەمئ ەرزضخنیو د ێگەیغتنج ۆ ب ێذب ەوڵدانه ەبێذد ەواهەکانزماه یئاماهج ەربەزۆ,ص یىدوویز  ەواوی ج یضخەمێکیص

 ەو ب ەوەجەوەداج ەهگیدا ر  ۆڤایەحیمر  ێژووی م ەل ۆڕاهکارییاهەظگ ەم( ئ٣٨١٢:١١ێن,خىص ەلیع ین(()مىخضیکارکردو ۆهیەحیچ

  .ەهاجىو ەصەرداب ۆڕاویگ ەظزاوضخ ەمکان ئۆهاغەق ێپەڕبىوویج

 ەزماه ەو ئ ەصپاوی چ ەرەصەیک ەصەر و ل ەئاصخاه ەو ل یەکێکە ێسمانر  ێکدێذ,پ ێکئاصد ەهدچ ەزاوضذ ل ەکزمان و       

 ەهەردوول ەزمان, ک ەکاویئاصخ ەل ێکەئاصد ێسمان))ر ەگرن د ەرچاوەص ەوەزماه ەو ل ەر ه یبەجییەکاهیص یجا ەڕێژرێذ,بىەماورێضاداد

دوو  ەو ل ەریەکە( , ه٣٨٨١:٢ۆعىاو,ز ەبدواڵ ع ەریمان(()هەکۆڵێخەوە" دیيخاکط" صەصازی " و رصخۆرفۆلۆجی"مەصازی وع یەویل 

 ەبىوه ێکۆڵیىەواهەکان.لۆرەوەو ح ڕعتندا ێىازی و ع ێكهاجًپ ەل ەیەه ەزۆیانب یبەثجا ەصخىوری د ێسماهیەوەر  ی روو  ەل یەهاهەظل 

  .ێسماهییەکانر  یاصا ەیدابىوویپ ەرچاوەیو ص ەعاهەب ەمل یەک ەره یاحیایح ۆریح یکردو یاری د ۆ ب ۆکارێکه

و  ەفاڵجىن و " ئ ۆماهییەکانو ر  یۆهاوی ەردەمیص ۆ ب ەگەڕێخەوەد ێیانل ێکۆڵیىەوەئازاوجً و ل ەعەکاویب ەرکەوجنیود ەرەجاص       

زاها  یەنل  ەئازاوجً ل ەعەکاویب ەباری ل ەزغەیەکیحار ه یەکەم ۆبىون)) ب یپێداهەگرهگ ەو ئ یەکەمیىەکاوی ە" لەرصخۆئ

 ەکردبىو هاج یانصاز  ۆیانز یزماو ۆ ب ە", کەصکەهدەرییەئ ی عار  ەل یًزا ێػپ ەمیدوو ەدەی"صەصکەهدەرییەوەئ یۆهاهییەکاوی

 ەل یيیەوەلج یزماو ەورید ەصایەیل ەرگرث,و  ینیلج یزماو ۆ ب ەمەوەک ەدەصخکارییەکیب ەزغەیەیانه ەو ئ ۆماهەکان. ر ەوەهاواه

 ەکاویزماه ۆ دواجر ب ەکارهێنراو ب ەوروپاییەهىێکانئ ەزماه ەل ێدەهه ێكۆڵیىەوەیل ۆ ب ۆهەک ەزغەه ەو ئ ەڕاصخدا,هاو  ەدەکاویص یکلخىر
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 ەواهییەکاهیػزماه ەقىجابساه ەل ەریەکه ەرهەڵداویص ە(,ب١١٢١:٢مارف, یخاج ەورەخماوی(()ئەرگیراو  ێل ەڵکیک یهانح یکەید

 ەرچەهدص ۆ ب ەکردوو ەظداب یانئازاوجي ەعەکاویب ۆیانز ێكۆڵیىەوەکاویل ێیپ ەب ەیەکەیانکرا, ه ەوبابەجەئ ەصەر کار ل یاجر ز 

 ەکانوع یواجا ەمایبى ەصەر )) لەعکردهەعیانداب ەمئ ەظ," ب١٨" ۆب یانجر  ەهدێکیو ه ەظ" ب٠" ۆب ەهدێکیانه ۆریک,ح

 ەل ەریەکه یەیواجا ەو (,ب١١١٠:١١ی,پا یۆ (()مار ێکسضخىوەر  ەکەوع ێکهاجەیو پ ۆهیەحیو چ ەرکئ ەمایبى ەصەر ل ەڵکى ب ەکردووە,ه

 ی بىار  ەچێخەد ەعاهەظب ەو ل یەکتری,لێکۆڵیىەوە ەل ەکاجەوەد یایانح ەک ەیە,ه ۆیانز ێکهاجەیو پ ەرکو ئ ەجمەهدیبیجا ەکانوع

 یدروصدبىوو یاصایو  ێکهاًجپ ۆهیەحیچ ەل ەک ەڵێن,د ەعەب ەو )) بەویػ.ئەبرێذ" هاودۆرفۆلۆجی" میزاوضت ەب ەک ێکەوە,زاوضد

 یبەثجا ەصخىرێکید یاصاو  ێیر  ەزمان ل ەکاویوع ەواجە(,ک١١٠٢:٣١مارف, یخاج یاوەورەخم(()ئەکۆڵێخەوەزمان د ەمڕۆیئ ەکاویوع

ئازاوجً,  ەعەکاویب ەل یەکێک. ەکاثئاصاهتر د ێژەرەکانزاهاو جى  یص یئ ەمەظئ ەکۆڵرێخەوەد ێیانو ل دەکرێذێىەل یانباص ەزۆیانب

 ەرەکیص ەعێکیب ەک ە," هاو" ەهرێذ,بابەحید یاثبي  ەصەر ل ەکەیزماه ۆری ز  ەعێكیو ب ەیەه ۆی ز یبەجمەهدیو جا یگرهگ ەک

 ەزەیىەد ەواهییەوەزماه ی روو  ەل ەکىرحیب ۆرەکاویو ح یبەجمەهدیهاوو جا ێىاصەیپ ێرەدال ێكدەهێىێذ,پ ێمەظئ ێژیىەوەکەیجى 

 .ەرباشب

 یۆرەج ەرهەڵداویو ص ۆڕانگ ەپێیب ۆهەوەک ەل ەر ه ۆکراوە,ب یاحیایح ێىاصەیپ ەهدیًچ ەوەوباصکرده ێىاصەپ ی روو  ەهاو ل      

دا  یىگلیزی ئ ی (noun) و ەرەبیع ی)اصم(ەیوع ەبەرامبەر هاو ل ەرگرجىوە,و  یاحیایح ێىاصەیپ ەواویزماه یاحیاکاویح

ا ەکێکروو  یا یاهەوەریكگ یا ەصێکک ەل ەللەثد ەیەکە)) وعە,ئەوەیەهاو کراو  ۆ ب ێىاصاهەیپ ەو ئ یارجریًد ە. لەکاردەهێنرێذب  ی

رابردوو  یکاح ەب ەبەصتراوەجەوەو ه ەگەیەهێذد یەکواجا ەیەکە))وعیان(,١٢(()فؤاد وعمت,؟ :ەبێذه ێداج یکاح ەک یەک,واجا یا ێکعد

 یىدووز  ی هاو  ەب ەئاماژ  ەیەکەهاو وع ەک ەرەدەزەن,د ەوەئ ێىاصاهەداپ ەو (,ل٣٨٨٢:٣٨ی,اخمد هاعم یدو داهاجىو()الض ێضخاو ئ

داهاجىو  یا ێضخائ یارابردوو  یکاح ەیداواجاک ەل ەوەیە,هاو ئ یاکەرەوەیح یفەحیص ە. واجییەه ەگەڵدال یکاح ەاڵمب ەکاثد یىدووهاز 

 .ەرهازاثد

 ەگەڕیخەوەد یگغت ەعێىەیەکیب ەکراون, ک ەوەهاو  ەیبار  ەل ێژیىەواهەیجى  ەو ئ ۆ ب ەگەڕێخەوەهاو د ەباش کردن ل یداکىرد یزماو ەل   

 ۆڤاروگ ەل یاحیاح ێکۆڵیىەوەیل ەهدیًچ یغدا"یضذ" ب ەدەیص ەرەجاکاویص ەل ەروەها"هەرەماخیج ەلی"ع ێبەکەیکخ ۆ ب

 ەرزىێً,کىرد, حگ ەعیدر  ەمین,ئ ەلیع یهىر ەهبی,و  ۆفیقکابان, ج یصدق ەعید)صیارجریىیغیاند ەردەمە,ص ەو ئ ۆژهامەکاویر 

 یبەحیجا ەو هاو ب یگغت ەعێىەیەکیب ەواهییەکانزماه ەجەباب ەصەر ل ێکۆڵیىەوەل ێضخاعدائ ەل ەروەها.....(و هەوراماویه ینمدمدم

  .ەیەه ەردەوامیب

 ەیاهدنگ ەهاڵەکاویک ەل ەهاڵێکک ەکو و  ەدەبیئ ەقید ەیاهدویگ  ۆکارەکاویه ەل یەکێکە:  زمان  ەواویو زماه عیعرییەث

 ەئەهجامب ەواهییەکاهەوەزماه ێکۆڵیىەوەل ێیر  ەل ەمەظئ ەدەبییە,ئ ەرکیئ ە,زمان داهراو  ۆ ب ەرکاهەیئ ەو ل یەکێک ەروەها.هەکاثکارد

 ەر ب ەوجىەک ەدەبیئ ەقید ۆکیکر  ەل ێکۆڵیىەوەو ل ەدەبیئ ەقید یاحیبىه ەواهییەکانزماه ێکۆڵیىەوەل ەعەصەهدویگ ەگەڵ. لەیغخىوەگ

 ڕعدىەکاویو دا یضذب ەدەیص ییەکاویزماه ێکۆڵیىەوەل ەهجامیئ ەل ێ هى  ەمکێکیچ ەکو  یعرییەثع ەرەصەهدویپ ەمایباش,)) بى

ۆ ئ ێیهى  ەزىەی"و ر ١١٢٢-١١٣٢"ەڵماهیائ مۆڕفۆلۆژی ەیقىجابساه ییەکاوی" و چالک١١٢٨-١١١٢"ەکانرووص ۆڕمالیضخەف  ەهجل

 ەکو و  ەئاراو  ەهاج ەصخەکانع ەصەرەجایل ەرەوضاف یادگەرەکاویبىه یکردهەوەیع ەل یػدواجر  یىگلخەرا,و ئ ەمریکائ ەل ەکضۆویص

 ەهاو ل ێ هى  ەمکێکیچ ەکو  یعرییەثع یکردوا ەمەظ( , ئ٣٨١٨:٣٢ۆعىاو,ز ەر عىم ێمًکرد(()ه ەعەیگ ێ هى  یضخەمێکیص

 یعرییەث))عەروەکه ێذ,بکر  ەدەبیئ ەدەقیل ێکۆڵیىەوەل ێ هى  ەعێىازێکیو ب ەئاراو  ێخەدا ب ەکانەدەبییو ئ ەواویزماه ێكۆڵیىەوەل

 یر (()بغێکدەهێىێذپ ەواویو زماه یعرییەثع ێىانه ەش یهاوب ڵیزا یػو زماه ەدۆزێخەوەدا د ەواویزماه ەحیباب ەل ۆی ز

 .ەزراهددام ێکۆڵیىەوەکاهیانل ەواهییەکانزماه ەصخىورەو د یۆرج ەرێیل ئەمەظ ەبەرل ەر (,ه٣٨١٨:٢٨٢یرث,جاور 

 ێکیزماه ەل ییئاصا یكیزماه ەمەظئ ەکاث,د ەرحەصخەب یعرییەثدا ع ەدەبیئ ەقید ێى ه ەزمان ل ەرەصەکاویک ەصەر کارکردن ل     

 یا ەروصکاجدا هى  ەهەمانل یاوازن,ح ێکل یدوو عت ینهىوص یو زماو ۆژاهەر  ەکردویقض یزماو ۆن چ ەروەکه یادەکاجەوە,ح ەرز ب

 ڕاددەیەکیجا ەظزماه ەو ئ ەهىوصێذ,هەڵبەثد ەدەبیئ ەقێکید ەوەزماه ێیر  ەل ەواج ەباث,زمان د ۆ ب ەهاپ یرەکاویب ەربڕینید ۆ ب یر عاع

 ەچىهک ۆزە,ئال ەواو ج یاریدەیەکید یعر ع یو زماو یرۆکچ یزماو ۆژاهە,ر  یئازاوجن یزماو ێچەواهەیپ ەئازاوجً))ب یزماو ەل یاوازەح ۆر ز 
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 ەمک ەدەصەاڵحیو ل ێص ێهاک ۆ ب یصىىر ێىىوشو ر  ی واجاصاز  یاصاکاویو  ێسمانر  ە" هیا"حىگرافێًعى  ە" هێژووکاث"م ەه

 ی. حىاهکردوێىاهیاهەه یاوازییەیح ەو ئ ەکاثدروصذ د یعرییەثع ەوەیئ ێیەپ ەو (,ب٣٨١٨:٢٨١ەجاح,ف ەعروفم ەد(()مدمەهەوەهاک

 ێیر  ەل ێیپ یدانو گرهگ خەکانو رص ەصخەواژەد ێکسضخنیر  ۆهیەحیزمان و چ ەرەصەکاویک ەڵبژاردویه ێیر  ەل ەقد ەرەوەید یىی د

 ۆیەوەه ەو ب ەبیيێخەوە,د ۆی ز ەهاویاهدال یعرییەثع ەوەیە,زماه ەگیئاماد ێیر  ەل ەکانوع ەهایب ەب یدانو گرهگ ۆزەریککردنز

"حان یکدەبىەوە,هەروەکهس  ێکل یعرییەثع ەرکیزمان و ئ ەرکیئ ەبێذ,بەمەظد ەدایکل ێىەراهەداه ەقێکید یا ەدەبیئ ەقێکید

 ەمانه یعرییەجیػع ێىیضخەپ ەواکار, ئ ەزضدبىو ەزماویزمان ب ڤەکردویرا ەوضیپیپر  ۆصێر ص ەگەر )) ئەڵیذد ەیەوەبار  لەو "ۆهینک

, زمان  یعرییەثع ەک ەوەیە,ئ ێىاهیانه یاوازی ح ەاڵمب ەداث,زمان د ەب یەربا ەهیاج ەک ەواویزماه ی بىار  ەکو  ەکاربهێنێ,ب ەوضیپپر 

 ەوع ەب ەصتی,هسر و ه ەب ەکه ۆی ز یئازاوجن ەب یر . عاعەکاجەوەد یکىرح یبەثجا ەعێىەیل ەڵکى ب ۆی,ز ەحیباب ەهاکاج یگغت ەب

 ەیەوەبار  ەو " لیاکبضۆن  ۆمان"ر ەروەها(, ه١١٠٢:٢٨ین,((حان کىهیەزمان دا ێىاویداه ەل ەو ئ یمەحیبل ەوەئ ەبەر ل یر,ب ەب ەک..ه

 ەروەهاه ەداث,د یگار ه یاحیبىه ەب یگرهگ یگارکێػه ۆن ک چەروەه ەداث,د یزماو ەعبىوویداب ەب یگرهگ یعرییەث)) عەڵێذد

(()رومان ێیندابي ەواویزماه ەل یاواز ح ەعێکیب ەکى و  یعرییەثع ێهاش  ییە,زماه ێکهاجەیو پ یاثبىه یگغت یزاوضت ەواویزماه ەچىهک

دا,  ەدەبیئ ەقێكید ەهاو ل ەکاجەوەد ۆزتر ج یعرییەثع ەحیباب ەصەلەزماهەواهییەکانم ەدان ب یگرهگ ەربۆیە(,ه١١٠٠:٣٢حاکىبضً,

 یزماو ێکغکاویج یعر )) عیەوا ێی" پەدکەدەویک ەفیعی. "عیابکاجەوەح ەدەبیهائ ەقێکید ەل ەدەبیئ ەقێکید ەکاثواد ەچىهک

 ەبدولخالق(()عیعرەوەع ییپاهخا ەچیىەو د ەکرێىەوەومان درو ەرەو ب ەکانواژ  یراصاو ێکدەعکێ,زمان ج ۆڕمیه ەیکاج ەو ئ ییە,ئاصا

 ەرەصەک ەڵبژاردویه ەگەڵل ەڵەکردویمام ۆهیەحیو چ ۆرح ەبیيێذ,لەگەڵگرهگ د ۆڵیر  یر عاع یا ەر(,هىوص٣٨٨٣:١٢ی,قىبیەع

 ۆڤ.مر ەبًد ەرحەصخەب یعرییەثو ع یعری ع یضخاجیکایئ ەصەلەیم ۆیەوەه ەو دواحاردا ب ێکسضخيیان,لەر  ۆهێتیو چ ییەکانزماه

 ەیبىاراه ەو ل یەکێکە یػو زماه ۆڕاهکاریدایەگ ەل ەرەدەوامب ییەثعارصخاه یوەعەصەهدو گ یاویژ  ەکاویبىار  ەعەصەهدویگ ەگەڵل

 ەردەوامب ەک ەران,و هىوص ەوانزماه ەهۆی ب ەلیەکو ل ێىەراویئاز ەهۆێ ب ەلیەکل ەمەظئ یە,دا ەگەعەصەهدنل ەردەوامب

 ۆڤمر  ێگىمان))بەدەبیدائ ەقێكیهاو دەل ەظزماه ەو ئ ەکارهێىاویب ۆهیەحیزمان و چ ەب ێ هى  یمایص ەدیارزضخنیب ۆ ب ەهەوڵدانل

 ەقیػد ەری هىوص ەک ەزغێذ,زمان بب ەب ێ هى  ەرگیب یماو ص ەوڵدەداثه یاهیداژ  یەهەکاویل  ەرحەمص ەرەصەهدویپ ەگەڵل

و  ەرەوەد ەرکاجەد ەللەثد ۆرجریًز  ەوع ەمتریًک ەب ثەوڵدەداه ۆڤمر  ەوەظل ەحگ ەوڵەدا,ه ەمل ەصەاڵجەد ەورەجریًگ

و  ەوع ەڵبژاردویو ه ەقد ەگەڵل ەر هىوص ەڵەکردویمام ۆهیەحی(,چ٣٨٨٠:٢١ەخمەد,ئ ەمیدخ ەحاث.(()هێذبى یاحیبي ەدەقەکەیدال

 ۆی ه ەبێخەزمان د ەچىهک ەبەن,د ەرزبىوهەوەب ەرەو ب ەقد یعرییەحیع یەکتر  ەگەڵل ێخەبىوهیانئاو  ۆهیەحیو چ ەصخەواژەکاند

 یەراصذ وا ێڵێکیه ەکزمان و  ەدەبیدائ یەیکا ێى ه ە))لەقد ۆکیر ەو هاو  ەر هىوص ەک,هسریه یعرییەثع ەیپل ەرزبىوهەوەیب

 ێى ه ۆ ب ەهێىیداو ب ێڕەوێکر  ەبێخەو د یانکارکرده ێىازی ع ەر ص یعرییەث,کاردەکاجەو ع یضخاجیکائ ەل یخینبر  ەمضەرەکەیح ەردووه

اجى و ل ەلیقەییص ەمەظ(,ئ٣٨١٨:٢٨ۆعىاو,ز ەر عىم ێمً(()هێدەپەڕن ج ەدەبیئ ەقید ێکهاجەیپ  ەردەزاث,د ەر هىوص ییوێه

زمان و  ێیەپ ەو .بەکاثدرووصذ د ێىەر زى  ەصەر ل یگەری کار  ەهدازەیەکجا چ ئ ەدەقیكدال ەکارهێىاویو ب ەوع یدری ص ەبەهۆی ک

 .ەهەزغێنند ەرز ب ەدەبیئ ەقێکید وکیانیەکتری,بەهەردو  ەگەڵل ێکىەپچڕاودانل ەیىەهدییەکیپ ەل یعرییەثع

 ەعەب ەل یا ەوەزماه ەرەصەکاویک ەل ەربڕیىاهەظد ەو ئ ەربڕیً,د ۆ ب ۆیەکەدا : زمان ه ەدەبیئ ەدەقیل ەهگداهەوەیو ر  هاو 

و  یسکردنر  ێیر  ەو ل ەباثزمان د ۆ ب ەهاپ یەدا ەینیز  ەل ەیهسر ەو ئ ەربڕینید ۆ ب ۆڤێکمر  ەر ه ەگرن,واجاد ەرچاوەص ەکاهەوەئازاوجى

زمان  ەرەصەکاویجر ک ەدرێذ,بەواجایەکید ەهجامئ ەیەکترگەیغتنل ەیىەهدیپ ەکانو رصخ دەصخەواژەو  ەو وع ەهگەکاند یگىهجاهدو

 ێکۆڵیىەوەل ەل ۆیەوەز یرکردهەوەکاویب ەیرواهگ ە" لۆصێر"ص ەگەیەهرێً,و د ێکدەزریًر  ەصخىرێکەوەد یاصاو  ێیر  ەل

 ەهیىانل یاوازییەکیص یو ح ەجەزماهەواهییەکانباب ەصەر ل نکارکرد ۆ ب ەمایەکبى ەکرد یئازاوجً"-"زمانەیدا دوواه ەواهییەکاویزماه

 ییەکیئازاوجً چالک ەچیک ۆمەاڵیەجییە,ک یضخەمێکیص یىەدابىچ ەزمان ل ەمایەیبى ەو ئ ەصەر ل ەویػکرد))ئ ێکهاجەیەدادوو پ ەو ئ

 ەکەیزماه ەک ەوە,خەگرێد ەصخىوراهەو د یاصا ەوئ ەمىوه ەظ,اهزم یضخەمەیص ەم(,ئ٣٨١٢:٢٣ە,(()وعمان بىقر ەکەصییەجاک

 ەصەکانک ەپێیو ب ەزماه یکییەکەیپراکخ ەروو  ەقض یا.ئازاوجً ۆکًک ەصەری زمان ل ەپێکەراویو قض ەهراو  یاثبي ەصەر ل

 ەل ەک ەکرێذ,د ێسماهییاهەر  یاصاو  ەصخىور د ەو باش ل ەدەبیدا,ئەوائ ەقێکید ەیکرد ەهاو ل ەکرێذزمان د ەباش ل ێک.کاجەگۆڕیذد
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جر  ەگرێخەوە,لەلیەکید ییەکانزماه ێکهاجەو پ ێسماویر  یاصا ەمەظئ ە,هراو  یاثبي ەصەر ل ەقەکەید ییەکەیداو صخىه ۆییئاص ێىەع

 ەڵبژاردویه ەک ەگرێخەوە,د ۆرفۆلۆژیاهەم یاصا ەوئ ەمىوه ەدا,ئەواوع ەکارهێىاویب یئاصت ەل ەکرێذد ەدەقێکباش ل ێکیػکاج

" ەوع ەعەکاوی"ب یائازاوجً  ەبەعەکاویل یەكیکدا  ەمانباص ەم.لەگرێذد ەزۆ جر ل یاصای ۆمەڵێو ک ەوع یئاصت ەو لدان ل ەوع

 ۆ ب ەهایپ یرانو عاع ەرانهىوص یاحیاح ەبەصتیم ۆ ب ۆرحار و ز  ەیەه ەرچاوی ب ەکارهێىاویب ەدەبیدائ ەقید ەهاو ل ەک ەرگرجىوە,مان و 

و  یرۆکچ ەهمىهەیب ەزغانپ ەقیو د یعر ع یقەد ێرەدال ێمەئ ەقیػد ەل ەبەصذم ەقدا,د ەهاو ل ە: هاو"  ەحیباب ەویػ.ئەبەند

 .ەیەه ێمەوەئ ێژیىەوەکەیجى  ەب ەیىەهدییانپ یاجر ز  ەژاهر  ەهدچ ەمئ ەچىهک ەردەگریً,و  ۆمانر 

حا  یاهدارێکگ یا ێکعد یا ەصێکک یهاوهاو ەبۆ ک ەوەیە,ئ ە,جر باصمان کردوو ێغىوپ ەجەوەری ل ەک ێىاصەیدا,پ یارجریًد ەهاو ل     

 ۆرێکیح ەهدواجا چ ەکرێذ,د ۆڵینپ ێىەع ەچەهدیًب یزماو ەرەصەیەکیک ەکهاو و  ەروەها. هەکاردێذب ێذب ەکروو  یا یاهەوەربێذگ

 ەنهاج ەدەبیئ ەقێکید ەهاو ل ەهاواه ۆرەح ەو ل ەریەکه ەکارهێىاویب ەبىوهەوە,حاه ی روو  ەل یا ۆکر ەو هاو  ێىەع ی روو  ەل ەیەه

 ەعەب ەهاو ل ەڵبژاردویه ێیر  ەل ەمەبەصذب ەر و هىوص ەردەگرێذجر و  ەرکیئ ییە,بەڵکى ه ێسماهییەکەر  یەهەل  ێیل ەبەصذم

 :ەدیاردەزەیًب  ەبەصخەم ەو ئ ۆ ب ەركێکئ ەهدچ ەکارهێىاویب ێیپ ەب ێرەدال ێدەبەزغێذ,پ ۆی ز یو گرهگ یەثجر ماه ەکاویئازاوجى

 ۆهراوەکاهیان,ه ێڕەد ەوەیو رازاهده ی حىاهکار  ەمەبەصتیب ۆرحار ز  ەرانهىوصو  یران: عاعی حىاهکار  ەمەبەصتیب -１

 ۆرحاریػو ز   ەواهبێژی ر  ەکارهێىاویب ێیر  ەل ەمەظئ ەزغێذ,بب ەدەقب یضخاجیکیئ یمایەکیص ەک ەکارهێىاوە,ب ۆڕیکح ەب ەکاهیانهاو 

 :ەڵێذ" دی"هال ەکوەر ه ەدەقەکە,ب ەری هىه ێىەیو  یدروصخکردو

 زراپ ەعىاییم ەدەم یعرمع ەرگۆعەییحگ ەل                              

 (٢٢٨:ەجاوی ه١٢١١ی,)هال ێ در  ەولدیئ ەل ەک ی راز  ییەه ەشک ەجاز ێب                              

 ەوەیئ ەرەڕایص ەوعاه ەو (ئەولدئ ەش,ک ەجا,ز ێب یعر,ع ەرگۆعە,)حگ ەکارهاجىون؛وەکب ێکهاو  ەهدچ ۆهراوەیەدا,ه ێڕەد لەم

 ەیهاواه ەو ئ ێزاهاهەل یر عاع ەاڵمب ەکارهاجىون,ب ێکعد یا ەصێکک ی هاو  ۆ ب یا ۆرێکًح ێکهاجىەوەو پ ۆهانر  ی روو  ەل ەریەکەیانه

" یعرع – ەرگۆعە" حگی هاو  ەردووه ەل ەداو  ەوڵیه یر . عاعەردەزاث" دی" هال ی و زمان پاراو  ەلیقەییص ەئەمەظک ەکارهێىاون,ب

 ەکو  یعرەکاویع ەروەکدروصدبکاث, ه ێىەردازى  ینهیز  ەل ێىەیەکو  ێکچىاهدهەوەل ەری هىه ەڕێیدروصذ بکاث,ل ری ەهىه ێىەیەکیو 

 ی راز  ەشک ێجه ەوائ ێبگیرێذ,ل ەزىەیانو ر  بدرێذ ێیانل ێکردب ەڵەیەکیانه ەوەیئ ێب ەگەر ئ ە,چىاهدوو ۆی ز ەرگۆعەیحگ

 ەکانوع ەهێىانل ێکگىهجاه یا ڕمۆهیەثها ۆئەوەیجر ب ەلیەکی. لیرێذبگ یعرەکاویع ەل ەزىەر  ۆ ه ێب ییەه ی راز  ەویػئ ۆیە. بێذهاب

 ەمانو ه ەیەکتر ن لیاواز ح ۆهاهەوەر  ی روو  ەل ەئەوەظک ەکارهێىاوە,ب ی(ەجاز ێ)بی ( هاو ەجابار)ز ی هاو  ەحیاحیدروصذ بکا, ل

 ەربگرێذ,و  ەهاواه ەو صىد ل ەر هىوص ەکرێذواجا د ەکرێذ,د ەدیعذ ب ەماندا ه ەزغاهیػپ ەدەقیل ەروەها. هەیەه یانواجاع

 ەر هىوص ەڵکى ب ۆییەکەیەوە,ئاص ەرووەل ێذب ەرصخ ڕکردهەوەیپ ەجەنهاک ێک,هاو  ەکو  ەرجەنهاه ەکو ه ەهێىێذد ەبەکاریانک

 ەک ڕیىاهەیف ڵىدەبا ەو "ئ ۆماویر  ەل ەروەکه ێنێ,بىى  یعرییەثع ەل ۆرێکو ح ەزغێذبب بەهاوەکە ێ هى  یمایەکیص ەجىاهێذد

 یباب ڵ,د ەمو ه ەرحاهەم ەمه ەو ئ ی هاو  ۆ ب ەیپرس ید ەمیغەه ەرحاهدڵ)) م ەردەکەوێذ," دا دەریبغ ەمالح ەبار "حی"ڵًزب

 ۆهاهەوە,بەاڵمر  ی روو  ەل ێکدراوەل ێکی"هاو ەرحاهدڵ"می (هاو ٣٨١١:٢ەریب,غ ەمالح ەبار (()حڵید ەرحاویم ۆ ج ەوەیئ ەبەر : ل یگىجبىو

 ەو عخ ەهرزەب ێکیعد ەرحانم ەوەیەئ ەڵدەگرێذ,ئەویػه ڵتر قى  ێبەزغیىە,واجایەکیپ ێیهى  ەللەجێکید ەللییەوەد ی روو  ەل

 یئاصت ەک ەزغیىە,ب ەهاوەکەب ێیهى  ۆصیقایەکیم ۆهەجیکییەوەف ەرووی ل یاجرە,هەروەهاز  یەزیانبا ەدڵدال ەمیغەه ەهرزەکاهیػب

 .ەبەزغێذد ەهاوەکەب یعرییەثع

جر))  ەواجایەکیب ییەکان,واجا ەلداه ەکاویگرهگ ەبىەمال یەكێکە یە, ەدەبیو ئ یعری ع ەربڕینید ەبایەخیب ەمایەکیبى ەمس :  ر ەمسر  -٣

 ەو کرا ئ ەصخکاری د ەیە,ه ەدلىولدال و م ەهێىانل ەیىەهدییەیپ ەو ئ ەرکاجێکه ەچىهک ییەکاهە,واجا ەلداه ەدایکبىویو ل ەرهەمب

و  ەیەکەئاماژ  ۆدێکەک ەمس ر  ەروەها(,ه٣٨١٢:١٠٨ەخمەد,ئ ەمەدمد یە(()صافەگۆڕێذد ێککەوجىوەر  ەری صەل ۆمەلگاک یەیواجا

واجاو  ەدوور ل ۆ هاو ب ۆرحار ز  یرانو عاع ەرانجر.هىوص ەبەعەکاویل ێذب ەعیكب ەر ه یا ێذهاو ب ۆدەک ەو ئ ەگەیەهێذ,حاد ەیامێکپ

 ەبەصذم ۆمەڵێک ۆ ب ەمس ر  ۆن چ ۆ ب ەروەکه پێدەبەزغً, ێیهى  یمایەکیص ەمسێکر  ەکو و  ەکاردەهێننب ۆی ز ەبەصتیم
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 ەم....هخد" ئۆلکلۆریف ی,, زاوضت ێژوویی, م یینی" ئاەمسی ر  ەکو  ەیە,ه ەمسمانر  ۆرێکیح ەهدجر چ ەلیەکیل ەکاردەهێنرێذ,ب

 :ەڵیذ" دەعێىپ ەبدواڵ . "عەکەوێذد ەرچاو ب ۆماهىىوصانو ر  یرۆکىىوصانو چ یرانعاع یعری ع ەیهمىه ەل ۆراهەظح

 ێیەکمدووپ یمو ه ەممً ه                                

  ەوائ ەچیک                                

 (٣٨٨٣:٢٣٠ەعێى,پ ەبدواڵ )ع ەمسۆن د ێدووپ ەردەواڵەیز                                 

 ەیەئاماژ  ەمیان" و دووۆڤ"مر  ۆ ب یەەئاماژ  یەکەمیان ەکارهاجىون,ب ۆدێکک ەکى " و ەردەواڵەز  ێ,"دووپ ی هاو  ەردووه لێرەدا

 ەئاماژ  ەمس ر  ەب ەکاهەوەهاو  ەربڕینید ێگایر  ەل ەر هىوص ێىەع ەهەمان" بڵًزب ەک ڕیىاهەیف ڵىدەبا ەو "ئۆماویر  ەل ەروەها"دوژمً".هۆب

 ەهدیقەداز  ەو ئ ەپاڵل ەخەرامیب ۆ هاکاث ج ڵ قبى  ەشک ەیە,زىا ه ەرمانص ەصەر ل یە,ه ۆثز یوقەز  ە))بەکاثد ێ هى  یواجا ەب

 ی هاو  ەهاویغیاهدا" لەهدیق...ز ەشزىا,ک ەر," صەکارهێىاوەب ێکیهاو  ەهدچ ەر هىوص ێرەدا(,ل٣٨١١:١١ەمبار,غ ەمالح ەبار (()حیذبژ 

 ەراهەمهاو ف ۆ جر ب ەرکێکیئ ەمەظ. ئەگەیەهێذکافر" د –بىون ێباوەڕ " بیواجا ەک ەکارهاجىوە,ب یینیئا ەمسێکیر  ەک" و ەهدیق"ز 

و  ێ هى  یمایەکیص ەربگرێذزمان و  ەرەصەیەیک ەو صىد ل ەجىاهێذد ۆثز یو جىاها ەلیقەص ێیپ ەب ەقد ەری هىوص ەک ەکاث,د

 .ێىێذبىى  یعرییەجیػو ع ێ هى  یەکیواجا

 ەل ەر هىوص ێىەردەگیرێذ,ل یدا, صىد ۆمانو ر  یرۆکچ ەری هىه ەل ەجایبەثب ەرانهىوص ێڕاهەوەداگ ەری هىه ە: لەکخەرکار  ی هاو -3

و  ەکخەر کار  ێڕاهەوەدا,گ ەری هىه ەل یابساث,  ێکر  ەقەکەیهاو د ەکاویرووداو  ێڕاهەوەیگ ەوحیر  ەوەیئ ۆ ب ەقەکەید ینیهىوص یکاح

 یعیواق یمایەکیص ەوەیئ ۆ ب یدەبەزغێذپ ێکیانهاو  ەکخەراهەظکار  ەو ل ەریەکه ەقەکەیەوە,د ەزایهاو ف ەهێىێخەد ەصایەجیەکانک

 ەهدێکه ەر,هىوص ەڵبژاردویو ه یابینیده ەر ص ەکەوێخەد ەکخەراهەظکار  ەو ئ یهاوهاو ێببەزغێذ,پ ێیانهى  یمایەکیص یا ەفضاهەییئ یا

" ەریبغ ەمالح ەبار "ح ەکاث,د یاری د ۆی ز یەخیبا ەقەکەداد ەجەواوی ل ەک ەکرێذ,د ەدیب ەهخازیایەکف ۆرەح ەداهاوهاه ەو حار ل

 ەقەد ەو ئ ێىدهەوەیزى  ۆ ب ەگەڕاهەوەب ێىەر زى  ەک ەکارهێىاوە,ب ەکخەری کار  ی هاو  ەهدیً" چڵًزب ەک ڕیىاهەیف ڵىدەبا ەو "ئ ۆماویر  ەل

جر"  ێکیهاو  ەهد.....چەلوێژگ ەپىر ,دارجاظ, بهمً ەیفەدینیص یاقىو, ەفاص ەرحاهدڵ,"مەروەکه ەکاث,د ەرحەصخەیانب یاجر ز 

و  ەر هىوص ێزاویجر ل ێکیر حا ەوەظئ ەرگرجىوە,و  ەکخەرەکەیانکار  یمایص ەک ەحۆرێکبەکارهێىاون,ب ەیهاواه ەو ل ەریەکه ەر هىوص

 یاری د ەصخەبەم ەو ئ ۆ ب ەجىاهینجر د ەرکیئ ەهدیًو چ ەماهە.ئەکاریهێىاون ب ەیهاواه ەو ئ ەڵبژاردویه ەل ەردەزاثد ەر هىوص ینیوردب

و  یزماو یو لداو ەڵبژاردنو ه یابینیده ێیر  ەل ەرانو هىوص ەیەه یبەحیجا ەکارهێىاویب ەدەبیدائ ەقید ە"هاو " ل ێیەپ ەو . بەیًبک

 .یادەکاجەوەح ەیەکتر جر ل ەوی ئ ۆ ب یەکێکەوە ەل ەر هىوص یىازی ع ەمەظئ ەهێنن,د ەکاریانب ییەوەواجا

  

 :ەمدوو بەش ی

 : "دایادوه ەهاری ه ەمین" دواهۆماویر  ەزمان  ل عیعرییەحی

و  یزماو یجىاها ەرزضخنید ەل ەبیيێذد یگەر کارا و کار  ەدەبی,رۆڵێکیئ ەقێکید ەر ه ێکهاجنیپ یبەجییەکاویجا ەمابى ەل یەکێکەزمان     

 ێىەریػزى  یو ل  ەقد ەویزاو  ەکو  ەر هىوص یل  ەمه ەیە,ه یبەحیجا ەهایب ەمەظئ ەر,هىوص ەدەبیو ئ یزماو  ەرهەهگیف یفراواو

 ڕۆصەیپ ەوائ ەکاث,د ەعداری دا ب ەدەبیئ ەدەقێکیل ێک. زمان کاجەکاثد ەرحەصخەب ۆی دا ز ەقەکەد تیو ئاص ێژ چ ەرگرجنیو  ەل

 ەکى ))زمان و ەدیدەهێىێذب یعرییەثع ەمەعەئ ەر ه ەداث,باو لد یزماو ەل ەر هىوص ۆرحار ز   ەچىهک ەبێذ,د ەدایکل ێىانداه

 ڵۆزجریًئا ەل یزماو یەکیجىاها ەکى و  ەدەبیاثو ئ ەدەبیاثئ یغخنێگەیج ۆ ب ەرەصخەیێکەک ەبێذد ەیداپ ێل ەدەبیاحیئ ەک یىگەیێک,ژ 

 ەواجە(,ک٣٨٨٢:٢٢ەبدواڵ,ع ەحمەدیًه ەبدوصەلم(()عەردەگرێذصىود و  ی حىاهکار  ەبەصتیم ۆ ب دەبیەئ ەرکیئ ەواج یزماو ەرکیئ

  .ەدەبیدائ ەدەقیل هێىاهکاری دا ەرچاوەیص ەبێخەد ەهدێکهاو  ەکو  ەردەگرێذ,زمانزمان و  ەصىد ل ەدەبیدائ ێىاویله داه ەر هىوص

 ەرەکیص ەزایف ەرز ب ەدەبیئ ێكی"زماهەلیع ەزخیار "بەرهەمەدیارەکاویب ەل یەكیک ەک" و یادوه ەهاری ه ەمین"دواه ۆماویر      

 ەوەرەیەداج ەو ل ەدەبی,ئێمەئ ێىاویداه ەرچاوەیص ۆجەب ەوع ەڵبژاردویو ه ەوع ەکارهێىاویب یرکردووە,بەحۆرێکداگ ەقەکەید

  .ینهاو بچ یعرییەحیع ۆ ب ەوەىئازاوج ەعەکاویب یعرییەحیع ێیر  ەزمان و دواجر ل یعریەحیع ەل  ەهەهدێکر  ەهدچ ەوڵدەدەیًه
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 ەو ل ۆڤمر  ەک ەگرێخەوە,د یاهەزماه ەرەصەک ەو ئ ەمىوئازاوجً و گىجً دا, ه ەیهاو کرد ەل ەربڕیً:  د ەربڕیًد یعرییەحیع-١

 ۆصەیپر  ەهاو زمان ل ێکهاجەیپ ەکارکردن ل ەصازێنن,د ەدەبیئ ەقێکید ێکەوەپ ەماهەظئ ەمىوه ەکاریدەهێىێذ,ب ەیەداکرد

 ەو ل یەکێک))ەربڕیىاهە,هەروەکد ەو ئ ێکسضخنیو ر  ەکارهێىانب ۆهیەحیچ لەصەر  ەکرده یػئ ەدەبیئ ەقێکید ەرهەمهێىاویب

 ێىیضخەپ ەک ێکدژییاهەی,و ل ەیىەهدیپ ەو ل یضخەمێکەزمان ص ەوەیەئ ەصخىوە,ب ێپ یانپغد یادگەرەکانبىه ەک ەمایاهەی,بى

 ەیىەهدیپ ەصەر زمان ل ەواجە(,ک٣٨١١:١٢٢قطىش, ەصام(()بێًبکر  یاری د یەک ێگرەوەیو ح ڵیعک ەمایەکیبى ەصەر ل ەگەزەکاویر 

 ەک ەیە,زماه ەو ئ ەر ه یادەکاجەوە,ح ییئاصا ەربڕیيێکید ەل ەدەبیئ ەربڕیيێکید ەوەیئ ەروەهاکاث. ه ەکارد ەیەکترییەوەب ەربڕیىەکاند

 ێىەر زى  ەیاڵیهسر و ز ەمەظئ ەر باو, ه یزماو ەل ەداثلد ەروەهاه ەکاث,د ەگەڵدال ەڵەیمام ۆی ز یبەحیجا ەعێىازی ب ەر هىوص

 ۆ ب ێىەرێکەوەزى  ەل ەرگرجًو  ێژ و چ ەرهجدانص ەصەلەیم ەگەرچیئ ەباث,د ێڕاماویج ەرەو و ب ەکاثد ێگیر ح ەربڕیىەد ەو ئ ەصەر ل

 ەدوایل یەک ۆهاغەق ەپێیب ۆن چ ەروەکه یاوازە,جر ح ەربڕیيێکید ۆ ب ەدەربڕیيێکەوەل ەل ەروەها, ه یاوازەجر ح ێىەرێکیزى 

 ەبێ,ه ۆیداز ێى ه ەل ەلضەفەیهسرو ف ەڵگرجنیه ۆڵیر  ەدەبیو ئ یعری ع ەربڕینید ێضخائ ەگەر )) ئێذد ەصەرداب ۆڕاویگ یەکەکاهیػ

 ێمً(()هیانژ  ۆ ب ەبىو ێڕامانهسر و ج یزماو یعر ع ەربڕینی, د ییەکانئاصماه ەقەد ڵپا ەل ەڕاصخدا,هاو  ەصەدەکاویل ۆهداک ەل ەوائ

و  یعر ع ەقید ێیل ەبەصذم ەکرێذد ەوادا,ئ ەدەبیئ ەقێکید ەکرێذ,لەهاو د ەربڕیًد یباس  ێک(.کاج٣٨١٨:٣٨٢ۆعىاو,ز ەر عىم

 ەصخىو,لەهێىاهیاهداب ێکەوەپ یەڵێکیرا ەکو  ەظهاوب یعری ع ێکیزماه ێضخادائ ەل ەوحۆراهەل ەریەکه ەچىهک ێذ,ب ەزغانپ

 یعرییەثع ەرەو ب ەردەچێذ,دەعێذباو د یزماو ەل ەربڕیىەید ەو ئ ەر ه ۆمانر  یا یرۆکچ ەقێکید ەهاو ل ەبێذ,هەربۆیەد ەرحەصخەب

 ۆمانر  ەقید ەهاو .لەربڕیىەکەید ۆهیەحیزمان و چ ەگەڵل ەر هىوص ەڵەکردویمام ۆهیەحیچ ەب ەیىەصخەپ ەچىهک ێذ,بى ەهگاو بىون ه

 یاری  ەجىاوێد یاجر ز  ەر هىوص ەهکچى  ەربڕیىەکان,د ۆری ز  ەربڕیىەکان,هەروەهاد ێکسضخنیر  ۆهیەحیچ ەل ەفراواهتر  ەصذد ەر دا هىوص

 ەزۆی ل ۆمانر  ەکىیکەیج ەو ئ ەهۆی ب ەریببڕێذ,ئەمەظد ەدەیەوێذک ەی,هسر ەو بگاث ب یەوێ بکاث جا ب ەربڕیىاهەو د ەصخەواژەد ەو ب

 ەڕێیچاو  ەک ەوەی,ئ ەگەیەهێخەد ێىەر زى  یىجائ ڕدەکاجەوەپ ەڕ لپ ەهدیًدا چ ێکرووداو  یا ەکخەرێککار  ەوەصفیل ەگرێذ,زۆرحار د

 ێىەیئاو  ەل ەنهاج ێذهاب ەوەبێذ,ئ ی ئاگادار  ەڵیدەبژێرێذ,پێىیضخەه ەر هىوص ەک ەدەبییەی,ئ ەزماه ەو ئ ەگەڵجر ل یەکیل  ەکاث,لەد

 ەل ێىیضخەپ ەقەکەید ەری و هىه ەکىیکیج یەویل  ەپاڵل ەکاوی,بەڵکى رووداو  ێڕاهەوەیگ ەوحیهاو ر  ێخەبچ یعییەکاهەوەواق ەرووداو 

. " ەڕواثد ەرزبىوهەوەب ەرەو ب یاجر ز  ەقد یعرییەحیع ۆرەظم حەزۆبگرێذ,بەل یزماو یو لداو ەواهبێژەیر  ویەگەزەکار  ەهاویداه

 ەاڵمب ەکاث,د ەرحەصخەب ۆماهدار  ەل ۆی ز ەدەبدائ ەکاویژاهر  ەل ەگەرچیئ ۆمان,ر  ەقاهەید ەو ل یەكیکە" یادوه ەهاری ه ەمیندواه

جر,  ۆماهىىوصەکاویر  ۆربەیز  ەل یاکەرەوەیح ییەحیزاص ۆجەب ەک ەکرێذ,د ەدیدا ب یىەکاویهىوص ەواوی ج ەل یعری ع یزماو

 ەل ەرز ب ەربڕینیهاباو و د ەیوع ەل ێکچڕژاو ج یعری ع ێکیزماه ەل ەبیيێخەوەد ۆی ز ەک ەحۆرێکە,ب ەدەبییەکەیئ ەزماه ەربۆیەه

 ەربڕیىەکاهداد ەل یەکێک ەل ۆهمىهەزمان,  ب ەکاویباو  ەصخىورەود یاصا ەب ەبەصدىەوەه ۆ و ز ەواهبێژی ر  ەگەزەکاویر  ەکارهێىاویب

 ەزخیار لم(()ب ەب ەبىوند ەمىویه یادگارییەکاهم ڵصا یدوا ڵ)) صاەلێذ" دەدەمصىبد ەفەری " مىز یر زماوەصەل

 ەک ە,مل یفاحیص ێیل ەبەصذم ەڵکى ب ەکارهەهاجىوە,ب ۆی ز ەرهەهگیف یواجا ۆ "لم"بەیوع ەکارهێىاویب ێرەدا(,ل٣٨٨٢:٢ەلی,ع

 ەفەری " مىز یادگارییەکاوی ەربۆیەه ەچً,د ەهەواداو ب ەچًو د ێذد دابا ەپۆلەکاویع ەگەلو ل یابانب ەل یەه ۆگرجىویز ێىەیەکیع

 ەمەعەئ ەر ه ێذ,هاب ەڵێکیهاو  یچه ەوێ ئ ەیمل ەو و ئ ەبیابانل ەحگ ەکرێذ,د یلد یابانب ەل یىداهێکز  ەل ێککاج یػ"ەدەمصىبد

 ەصەر ل ەوەیەئ ۆماهەدار  ەو " لەلیع ەزخیار "ب یل  ەربڕیًد یبەجمەهدییەکاویجا ەل یەكێکبچً.  ەیەکل ییادگاریەکاولم و  ێدەکاثل یوا

 ۆی ز ەکو  ەربڕیىەکاویو د ەهگید ێىازی جر ع ەواجایەکیب ەربڕیيیان,د ێىازی ئاواز و ع ەهەمانب ەدوێذد ۆیاهەوەز ەکخەرەکانکار  ی زار 

 ەو ل ەمەظئ ەکان,اواز یح ەکخەرەکار  ەگەڵبکاث ل ێکەڵج ێىەر و زى  ەکخەرەکار  ەو ئ ۆ ب ێاکەرەوەح ەصیمایەکیب ێذبب ەک ڕعخۆجەوە,دا

 یزماو یا ەبێذپاراو ه یزماو ەک ەصێک,ک ۆن چ ەروەکه ێدەکەن,پ ەیقض ەکخەرەکانکار  ەک ەردەکەوێذ,د ەکردهەداقض ێىازی ع

 ەریاس ی"صێککاج ەبێذ,د ەرحەصخەحىان ب ۆر ز  ەداکاج ەو ل ەرببڕیذ,ئەمەظد ەجەواوی ب ەهگەکاند ەل ەعیكب ەجىاوێه یا ێذب یر گ

 ڕێکاویهاو  ێککاج یىەعەوداه ەکاحیل یگار  ەل یىێژن,"بیادوه ەهاری ه ەمین"دواهەزتیدر  ێر ژ  ەل ەیەوێذذ و دەکىژرێ" دەدەمصىبد

  ەصەریاشو ب ەقض ێخەد ۆفێرەکەیع ێکاح ەبًد ۆرێکجراکخ یجىوش  ێگار  ەل یىایەحیدوا ه ێىەیعى  ەو ب یگەیەهًب ەیاهەوێذد

 ەزخیار "(()بێىەزێ ؽ ێیر  ەمە"مً هاگ ی,گىح ەرز ب ەدەهگیجىضار", ب ەجەاو ێىه یاثدوه ەوەع یىەه ەمب ۆ ب ە,بمر  ەمری د ەر ))"گەڵێذد
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 ەزخیار (()بییەباران ه یدوژمن ۆرجراکخ ەیاقیؽ ەکو  ەملەکەجەدام ەمل ەؼ)) کەڵێذد یداجر  ەربڕیيێکید ەل یا(٣٨٨٢:١٢٠ەلی,ع

 ەربۆیە)ش, ز,ر.ؼ....( هەکو  یکاوەهگەد ەرببڕن,بەجایبەثزمان د یخەکاویپ ەل ەهدێهاجىاهً ه ەشک ەهدێ(,ه٣٨٨٢:١٢٠ەلی,ع

 یاجر ز  ەکانو رووداو  ەکخەر کار  ەگەڵل ێىەر زى  ۆئەوەیەب ەمەظئ ەکاث,د ۆماری ج  ێىەیەظع  ەو ب ەر ه  ەکاثد ەقض ۆفێرەکەع ێکاح

  .ێذبب ێکەڵج

 ەل ەعێکب ەهێىانل ەڵگرجىوە,ه ەزۆیدال یعرییەحیع ەل ۆرێکو ح ەکاریهێىاوەب ۆماهەدار  ەو ل ەر هىوص ەکىیکاهەیج ەو جر ل یەكێکی  

 ەریاس ی"ص ەریاش,ص ەردووه ێککاج ۆهمىهەب یعرییەث,ع ەرچاوەیص ۆجەب ەربڕیىەد ەو ئ ەک یىە,هىوص ێڕێکید ەرەگرافەکان,پ

 ەوەع ەو )) ئەڵێذو د ۆماهدەگێڕێخەوەب ەوەبچىک ەریاس یص ەصەردەمیل ێً,د ەعەڕ تردا بیەک ەگەڵبچىک" ل ەریاس یو ص ەورەگ

 ەرگیزه ەدەبایەه ێمەئ یً,بىو یادز  یەکێکمان ەو..... مً و ئیادەجکىژم ە....بمکىژەجکىژمد یا ە...بمکىژەجکىژمد یا ەبمکىژ ێمگىثپ

 دوو ەهێىانل ێڕەد ەهدچ ەو (,ئ٣٨٢,:٣٨٨٢ەزخیارعەلی,(()بەمًل ەویػو ئ ەجرصامد ەو مً ل ۆزیىەوە,بد یەکتری 

 ەرێیل ێرەدال ۆی,ز ەورەبىوویگ یباس  ەمدوو ەرەگرافیو پ ەکاثد یەکەم ەصەریاس یباش ل یەکەم ەرەگرافدایە,پەرەگرافیپ

 یعری ع ێژی چ ەئەمەظک ەرزضخىوە,د ۆهدیکیەحیو هارم یقاعئ ەل ۆرێک( حیادەجکىژم ە)بمکىژ ەصخەواژەکاند ەکردهەوەیدووبار 

 ە(دووبار ەمًل ەویػو ئ ەجرصامد ەئەو ) ًم لەلێذد ێکاح ەکرێذد ەدیب ەربڕیىەکەد ۆجاییک ەلدان ل ەروەهاه ەبەزغێذ,د

 .یعرییەثع ەرچاوەیص ەبێخەد ۆزۆی ب یػزماه یلداو ەک ەرصخەکەدا,ل ەوع یلداو ۆێ ه ۆجە( بەجرصام)دی کار  ەکردهەوەیه

 یاجىاویبىه ەل ەیەه ۆیانز ێگەیو پ ۆڵر  ەریەکەیانزمان ه ەعەصەرەکییەکاویئازاوجً :  ب ەعەصەرەکییەکاویب یعرییەحیع -٣

 ەو ئ ەهرێً,ئەگەرچید یاثزمان بي ەرەصاهەیک ەو ئ ەصەر ل ینهىوص یاگىجً  ەیەکیکرد ەر ه یگغت ەعێىەیەکیب ەدەبی,دەقئ ەقێکید

 ەوەصخێخەد ەکاردێً,ئەمەظب ەحیاوازی ب یػزماه ەرەصەکاویو ک یاوازن ح ەیەکتر ل ۆر ز  ەیەکی" جاراددینهىوص –" گىجً ەیەدوو کرد

 ەو ئ ەکارهێىاویو ب ێکسضتنر  ۆهیەحیچ ەهجامیئ ەل ێکدێذ,عیعرییەجیػپ ێل ەکەیکرد ەک ەربڕیىاهەی,و د ەرصخ ەو ئ ەر ص

 یعرییەث)) عەڵێند ەصازییەوەرصخ ضتیزاو ی روو  ەل یعرییەجداع ێىاصەیپ ەل ەروەکه ێذ,د ەرهەمب ەوەزماه ەرەصاهەیک

و  ێنێهام یعرییەثع ەواًب ئ یەک ەکو  ەرصخ ەرەوەیو ص ێرەوەژ  ۆهاویر  ەگەر ئ ەحۆرێکب ەرەوەیەص ۆهاویر  ێرەو ژ  ۆهاویر  ەیىەهدیپ

 ەریملکەبدو ع ەمەد(()مدۆهاهەکەدوو ر  ۆڕاویگ ەگەڵل ەبێذد ەواهەداراصخ ۆڕاهێکیگ ەل ەرەدەکەوێذد یعرییەثبً ع یاواز ح ەگەر ئ

دروصذ  ۆی ه ەبێخەد ەدارصخ ەهاو ل ێکسضخيیانر  ۆهیەحیزمان و چ ەرەکییەکاویص ەرەصەک یسبىوویر  ێیەپ ەو (,ب٣٨١٣:١٣یبراهیم,ئ

 ێژەیو ر  ەکارهێىانب ۆهیەحیچ ەچىهک ەگرێخەوە,کار" د ەڵىاو," هاو, هاو یػزماه ەرەکییەکاویص ەرەصە.کیعرییەثع یبىوو

 ەو ل ەریەکێکه ەگەڵل ەڵەکردنمام ۆهیەحیچ ەل ەر هىوص یجىاها ەر ص ەکەوێخەوەد ەمەظئ ەصازێنێ,د یعرییەثع ەکارهێىاهیانب

 ەیوع ەکارهێىاویو ب ەکانرصخ ێکسضخنیر  ەکاری ورد ەل ۆرێکح ەیًبد ەرهجص ەگەر "دا ئیادوه ەهاری ه ەمین" دواهۆماویر  ە. لەوعاه

  .ەکارهاجىونب یکراو ار ید ەبەصدێکیم ۆ ب ەڵىاو هاو  یاکار  یاهاو  ەکردهەوەیهاباو و دووبار 

 ەکاهیداوع ەل ەیر ص ێىکییەکی)) فەروەکه ەگىهجێىێذ,د ێکەوەیانو پ ەکاردەهێىێذب ەوع ەهدێه ۆماهەکەیدار  ەل ۆرحار ز       

" و ێىک"ف ەی(,وع٣٨٨٢:٣٢ەلی,ع ەزخیار (()بۆبێيێذئاوث ب ڕعىگیو "با" پ ەصخابیذو  ڤگەیەکجا ەدوور ل ەوەیئ ەکو  ەبىو,ه

 ەک ەبکاث,قض ەعێىەیەکب ەکەر قض ەیەو ئ ەکگىهجاهدوون, و  ەیەکیەوەب ەر هىوص کە ۆهاهەیە,ر  ەو " ئە"وع ەگەڵل یگىهجاهدو

 ەر هىوص ەڵىاوە,بەاڵم"هاو و ئاو یەکتری  ڵپا ەجر زضدى ەلیەکیل ەبکاث,قض ەصاردییەکەوەو ب ێىەییپ ەکاثه ەعغىڵ م ۆر ز  ۆی ز

و  یصپ ی "لولو ەباش ل ێکجردا کاج عىێيێکی ەل ەروەهالدان. ه ەل ۆرێکەح ەکە,ئەمەظدواجر هاو  ێىاوەه ەڵىاوەکەیئاو  ەرەجاص

ر  ەگەڵل ۆراویگ ەواجا ب ەگىجى ۆراویگ ەهگیچ ێىاهیانه ەکاث,حەهگید ێىاهیانه ەهگەیح ەو باش ل ەکاث"دیصپ ەریایعاد  یەکت

ن ۆرهیاگ یەکتر  یرق ەل ێدەهاثل ێنیزى  ەروویانجاگ ەو ع ەهدێه یاهد,زا ێژی در  ەیەکیماو  ۆراهییەکانگ ەهگی)) حەحەهگً,د

 ڵتری قى  یەکی" ماهاەهگ"ح ەچىهک ۆیە,هام ێکی" عدۆراوی"گ ەبەرامبەر " لەهگ"ح ەکارهێىاویب ێرەدا( , ل٢٨:ەلیع ەزخیار (()بەگىوثد

 ۆزۆعییە"بۆراوی"گ ەروەهاه ەن,بک یەکتر  ێبەرکێیک یا ەرببڕن د ۆیانز یرق ەهگەوەح ەو ئ ەڕێیل یاهەوێ ب ەنهاج ەوەیل ەیەه

 ەهاو "کار"لەکردهەوەی.دووبار ەبەرداکردوونب ێیهى  یەکیهاو ما ۆکردۆجەوەک ەیەکیدژ ب ەیر دوو وعەهىوص ۆش ی,لێرەعدا"هازەهگو"ح

 ێڕەکاند ەصەرەجایل یە,وا ەوەیەکپاجکرده ەکو  ۆرحار ز  ەکردهەوەیەظدووبار  ەمئ ەکەوێذ,د ەرچاو ب ۆر ز  ەقەکەداد

 ەزاهمد ەکاث,د ێکعد ەڕواویچاو  ەریىەداب ەعخەد ەو و ئەهال ەزاهم...دەودەمبیضخێذئ ەزاهم))د ەڵێذد ەروەکه ەیاهدەکاجەوە,دووبار 
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 ەکردهەوەی(,دووبار ١٢٢:ەلیع ەزخیار (()بەیەه ۆی ز یهرخ یيضانئ ەهگێکیو د ەچرپ ەمىوه ەریىەداب ێدەعخەپ ەمئ ەهاوەڕاصتیل

 ەریاس ی"ص ەصەرگۆڕیل ێکاح ە"ەدەمصىبد ەفەری "مىز ەک ێڕەرەوە,گ ەب ەبەزغێذد ڵىیاییصىوربىون و د ۆرێک" حەزاهم"دی کار 

 ەکاثوا د ەک ەبەزغێذ,د ەکەگىجى ەبىون ب یعرییەثع ەل ۆرێکح ەکەکار  ەکردهەوەیدووبار  ەروەهاه ەکاث,د یىەن" عیەکەم

 ەدیب ۆماهەکدار  ەقید ەهاو ل ەرصخ ەکردهەوەیدووبار  ەروەها.هەزغیذبب ێپ ێژێکیو چ ڕواثب ێڕاهەوەکەگ ەوحیر  ەگەڵل ێراز ێىەر زى 

 ەیەوێذ"دەدەمصىبد ەفەری "مىز ێکاح ردهەوەیە,بۆهمىهەڵىیاکد ۆ ب ە,یاکاج ێىاعکردهەوەیه بۆ  ۆرحارز  ەکرێذ,ئەمەظد

 ەو ئ ەر ه ێيیكداعى  ەچەهدل ەو ئ ێ,بەاڵمبداح یاری زاه ەکاث"دەمدوو ەریاس ی"ص ەل ێیە,داواک ێذو بساه ێذ"بساهەریاش"صێنیعى 

 ەل یا ەزىێىەروا ل ۆئەوەیەب ەمەظ( , ئ١١٣:ەلیع ەزخیار (()بەزاهێذعذ د ۆر ز  ەعازاد ەدیمی)) هەدەکاجەوەدووبار  ەصخەواژەیەد

 ەمئ ەزاهێذ,هەر عذ د ەمىوه ەو و ئ ەرگرجىوەو  یارییەکاویزاه ەو ئ ێػ"پەعازاد ەدیمی"ه ەوەیل ڵىیابێذبکاث د ێڕەرەوەگ

 ەوعیىەیەذ.بێدەکرێپ ەصتیه یاجر ز  ێىدهەوەدازى  ێژی چ ەگەڵل ەک ە,صازاهدوو یبىوو یعرییەثع ەل ۆرێکح ەکردهەوەیػدووبار 

 ەصەر ب یعرییەثع یىیەحیجىاه ەکانرصخ ەکردهەوەیدووبار  یا ەکانوع یگىهجاهدو یا ەکانوع ەکردهەوەیدووبار  ەرێیل ەر هىص

  .بکاث ڵزا ەقەکەیداد

 ڕعخنیدا ەل ەیەه یاری د ۆڵیكیزمان و ر  ەرەصەکاویک یًگرهگتر  ەل یەکێکە:  هاو  یادا"دوهەهاری ه ەمین"دواهۆماویر  ەهاو ل عیعرییەحی

 یىازی ع ەل ۆی ز یػهاو  یبىوو یعرییەثع ەصەلەیم ەبێذ,ه ەگەڵدال ی"هاو" ەیەه واژەەصخەو د ەرصخ ەمک ەدا,رصخ

 ەزای.فەکاریدەهێىێذب ەبەصدێکچ م ۆ ب ەرەهىوص ەو ئ ەک ەردەکەوێذ,د ەکارهێىاهداب ەمەبەصتیل ەبیيێخەوە,ئەمەظد ەکارهێىاهیداب

 یىازی ع ەرەصاهەک ەو ل ەریەکه ەکاردەهێنرێً,هەربۆیەب ێیدافراوان ج ەعێىەیەکیزمان ب ەرەصەکاویک ە,بۆیەفراواه ەزایەکیف ۆمانر 

 ەصەر ل ەکردوو ی فراوان کار  ەعێىەیەکی"دا بیادوه ەهاری ه هەمین"دوا ۆماویر  ە" لەلیع ەزخیار .بەقداد ڕعخنیدا ەل ەردەگرن و  ۆیانز

هاو  ۆرەکاویح ەمىوه ەکارهێىاویەبب ەصذه ەحۆرێکهاو,ب ەکارهێىاویب ۆهیەحیچ ەهاویغیاهدائازاوجً و ل ەعەکاویب ەکارهێىاویب

 یعداواق ەدهیایل ەک ەکارهێىاوە,ب ێکیهاو  ۆرەحار ح ەهدێکه ەروەهاو بىون و ......هخد,ه ێکهاجًو پ ەرۆکهاو  ی روو  ەکەیً,لەد

 ەوروبەر,ئەمد ەکاویعخ ی هاو  یا ەکاثد ەرحەصخەب ەکخەرەکاهداکار  ەهاوی ل ۆی ز یاجر ز  ەکاردێً,ئەمەظب ەهاواه ۆرەح ەو ئ ەمتر ک

 ەوڵیه ێکعد ەهەر ل یاجر ز  ۆماهەکاهیدار  ەل ۆماهىىوش))ر ەگرجىو ەرچاوەیص ەرەوەهىوص ەیاڵیو ز ەهخازیاف ەل ەظهاواه

 یبەحیجا ۆرێکیح ەقاهەعداد ەو ل ەریەکێکه ەل ە,داو  ەقەکاویهاو د ۆ ب یایفاهخاز  ێىاهەهاوەوەیو ه یغاهدانو ه ەرحەصخەکردنب

 ەمەحۆرو ه ەهگهاوص ەقاهەد ەمئ ێى ه ەل یاکانفاهخاز  ەرووکار  ەرکەوجنید ەیرادد ەواج ەصەردەقەکەدا,ب ەکێغێذد ڵبا یافاهخاز 

 ەو ئ ێىاویداه ەرچاوەیص ەر هىوص ەهدێغەیئ ەواجە(,ک٣٨١٢:٢٣١ەبدولکەریم,د عەعیص ەیاثو خ ەکر ب ێنخض یمداد(()هییەه

 ەو ئ ەمىوه ەیە,ه ەعکردهێکیداب ۆرح ێکردووە,چەهدپ ەماناماژ ئ ێغتر پ ەک.هاو و ەرچاودەکەون ب ۆماهەکەدار  ەل ەک ەن,هاواه ۆرەح

 ەکەیً؛د ەصدىیغاند ۆرەکانح ینیجر یار د ێرەدال ەک ەکەون,د ەرچاو "دا بیادوه ەهاری ه ەمین"دواهۆماویر  ەل ۆراهەظح

  ەگرێخەوە,د ێکدراو دارژاو و ل ی هاو  ەظهاصاد ی هاو  ەگرێخەوە,د ەو هاصاد ەصاد ی : هاو  ێکهاجًپ ی روو  ەهاو ل   

 ەصخپێدەکاثد ێڕەد ەهدچ ەمب ەکانرووداو  ەگێڕاهەوەیب ەصخکردند ەصەرەجایل ەکارهێىاوە,ب ەوحۆراهەیل ەریەکه ەر هىوص لێرەدا

 ێیگىجمپ ەو ئ یاردا,هاد ێکیو دارصخاه ەهگەڵح ەهاو ل ۆعکێکدا,ک ەل یلیکردوم,د ەک یمزاه یەکەمەوە ەبەربەیاوی)) ًم لەڵێذو د

 یەکدا ەدوایب ێکیهاو  ەهدچ ەبیىیند ێڕەداد ەهدچ ەم(,ل٢:ەلیع ەزخیار (()باڵوبۆجەوەجاعىن ب ەکو  ەیکىعىد ەردێکید ەدەرەوەل

دارژاو,  یا ەنصاد ەظهاواه ەو ل ەریەکجاعىن( ه ەرد,دارصخان, د ەهگەڵ,ح ۆعک,) کەروەکه ەکاریهێىاون,ب یسکردووەو ر 

 ەل ەروەها. هڕژاون دا ی دارصخان(هاو  ەهگەڵ,)حاوەکاویه ەاڵمب ەن,دصا ی هاو  ێسماهییەوەر  ەرووی جاعىن( ل ەرد,د ۆعک,)کەکاویهاو 

 ۆ ب ەوەگىاصخ یرفرۆعەکاویع ڵەبىو مىدا ەو )) ئەکاث" دیەکەم ەریاس ی"ص ەباش ل ەوعێىەیەب ێڕەرەوەگ ی زار  ەصەر جردا ل ێيێکیعى 

 ەزخیار (()بەوەدوورزضخ یغکەکەمر  ەیداویم یکجا هس  ەوجەکەوەمسگ ێػپ ەیداویم ەل ۆهفرۆعەکاویر  ەرەکان,ئاصىگ یپغت

 ی (هاو ەر) ئاصىگێکدراون,ل ی (هاو ۆهفرۆظر  یرفرۆظ,)ع ەن,صاد ی ( هاو یغکمر  ەیدان,مسگەوث,م ڵ,)مىدا ەکاوی(, وع١٣:ەلیع

 ەل ەزغیىە,واب ێڕەکەد ەب ۆصیقایم ەل ۆرێکح ەکەرصخ ەهاو ل ێکسضخيیانو ر  ەهاواه ەو ل ەریەکه ەکارهێىاویب ێرەدادارژاو, ل

ر ه ەگەزی ر  ی هاو  ەگەزییەوەر  ی روو  ەل ەوێذ,هەروەهابک ێراهەوەکەهاو گ ی جر  ەکاویرووداو  ەدوایرا بێز ەعێىەیەکیب ەکاثد ێىەر زى   ێ

و  ێیىەبىونم یفەحیص ەویزاو  ەهەریەکەیانک ەدەردەکەوێذ,ب ۆماهەکەداهاو ر  ەکخەرەکاویکار  ی هاو  ەل ەمەظئ ەکارهێىاوەب ێیو م
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 ی هاو  ۆرح ەردووه ەرۆکەوەهاو  ەرووی ل ەروەها.هەکەیًد یباس  ەدرێژی ب ەکخەر کار  ەهاوی ل داەدواجریغل ەک ەگەیەهً,د ێریىەبىونه

) ەرحەصخەن,ب ی هاو  ەمىوه ەواهە.....( ئەصڕد ۆچان,گ ەهگ,جف ەرد,مط, ب ۆن,)فافەکاویوع ەکارهێىاوە,وەکب ییو واجا ەرحەصخەب

 .ەدیدەکرێًب ێڕاهەوەکەداگ یاحیایح ێنیعى  ەل ەظهاواه ەو ل ەریەکەه ینن,واجا ی ئازار....( هاو  ەهگ,مردن, ح

 ەواهەل ەریەکه ەک ەکەیً,د ۆماهەکەر  یغاویو هاوه ەکخەر کار  ی هاو  ەل ەهەریەکباش ل ەکارهاجىون,لیرەداب ۆرەهاواهەیح ەو ل ەحگ    

 .ەکاریهێىاون ب ەیهاواه ەو ئ ەهەڵبژاردویل ەردەزەند ەر هىوص یرجیژی و ب ەلیقەجىاها و ص ەل ۆرێکح

 ڕەگەزاهەی ەول یەکێکە ەیە,ه ۆماهدار  یاجىاویبي ەل یگەری کار  ڕۆڵێکی ەک ەرەکیەیە,ص ڤیگۆرە ەوئ ەکخەر : کار  ەکخەر کار  ی هاو -١  

 ێژووەدام ەمب ێکچاو  ەگەر ئ یػ,دواجر  ەژدەو ه ەدەیجا ص یۆهاهیەکاهەوە ەردەمیص ەل ەر ه ەبىو ێدانپ یو گرهگ یەربا ێگەیح

 ی بىار  ێغکەوجنیپ ەگەلل ەجایبەحیب ێدراوە,پ ڕۆماهدا ەری هىه ەل یاری د ێيێکیعى  ارەکخەر ک ۆزدەداه ەدەیص ەو ل ێىینبسغ

 ەدواب ەوەدرابىو. ل ێیانپ ێغتر پ ەوەیل ەگێڕاد یاوازجریانح ڕۆڵێکی یدیئ ەصایەجیەکانک یاصیداوص یو ئابىر ۆمەاڵیەحیک

 ەژاهر  ەل ەگەر . ئەکردد ۆمەڵگایانک یاوازەکاویح یىەچ ێىەرایەحی. هى ەژیاند ێیداج ەک ەکردد یعەواق ەو ل یانگىزارعد ەکخەرەکانکار 

 ەصخەح ێزی و ه ەرەوەد ڕوزضاری  ەصفیو  ەهیاج یان ێڕابێذ,گ یانو بازو ێز و ه ەهدزىاو  یفەحیص ڕۆڵی ڵەواهانپا ێزەکاهداداصخان ئام

. ۆڤمر  یئاصت ێنراهەه ەهدیغەوەزىاو  ەل ەکخەر,کار  ەبىه ڵەواهەوەپا ەل ەصێدیەکانو ک ۆڕانگ ێىاهەو  ەمئ ەوائ ێذ,ب ێدراپ یگرهگ

 ەکاویو ئازار  ۆڤمر  یىەعاراوەکاویو د ەکخەرەکانکار  یهاخ ەرەو و ب ەصەکانک یاویژ  ێىاکردویو  ەب ەڵدەصخانه ەکخەرەکانکار  ێرەوەل

 ۆڤمر  یوعێىەها ەصایەحیک ەما,ه یبىوو ڵەوانپا ەگێڕاو د ۆیانز ێػپ ەواهەیل یاوازجریانح ڕۆڵێکی ێرەوە. لۆڕدەبىهەوەع ۆمەڵگاک

 ەر هىص ەک ڕۆماهًو  یرۆکهاو چ ەیدروصخکراو  ەوەرەبىه ەو ئ ەکخەر )) کار  ڵێینب ەجىاهیند ێىاصەداپ ەصادەجریًل ۆیەب ەوە,گرجى ێیح

 ێداچىهەوەی,پ ەصەرلەهىێیزىازراو ب یعواق ەل ۆدێلێکیم ەکو  ەکخەر کار  ی. بىوڕووداوەکاهەوەهاو  ەیساجەد ەڵضىڕاواهەو ه ەیئافرێنێد

(هاوکاث ٣٨١٣:١١٠ەصىەزاوی,ک ڕا(()بىع ید ێيىەبه ێپ ۆیاویز یو هسر ەری هىه ەبەصتیجا م ەیکەنهىصان د یرۆکچ ێکەکار 

 ەکخەرەوەکار  ۆی با ه ڕووداوەکان ەکەن,د ەیەکتر کار ل ەیەو ه ڕۆماهەوە یکەید ەگەزەکاویگغذ ر  ەب ی بارگاو  ەیىەهدیەکیپ ەکخەر کار 

 ەروەهاه ڕۆماهدا یاحیبي ەل ەکاثد ەکخەر کار  ڕەگەزی  یگەری کار  ەل ەزذح ەر هىوص داێرەل ەبینن,د ەزۆیاهەوەو  داکغان ب ەڵکغانه

 ەو ئ ەکاثد ێىیضذحار وا پ ۆر ز  ەک ەیە,ه یگرهگ یەزێکیبا ەکخەرەکانکار  یهاوهاو ەروەها. هڕووداودا ەگەڵل ێکەوەپ ەیىەصدیانپ

 ەرەوەهىوص یفراواو ەهدێغەیو ئ ۆراوحۆرح ەوەیدهێىزى  ەزمىوویئ ەل ەوەظئ ێخەوە,ب ەکخەرەکانکار  ەصایەحیک ەگەڵل ەهاو 

 ەکاث,د یارییاند ەدەقەکەیدال ەر هىوص ەصایەجییاهەیک ەو ئ ەچىهک ە,بىو ەرانهىوص یەخیبا ێگایح ەمەظئ ەگرێذ,د ەرچاوەص

 ىهەیینهم ەه ەبژێرێذد ەڵیانه ەر هىوص یبەجییاهەیجا ەهاو  ەو ))ئەبً,د ەرحەصخەب ەکخەرەکاهەوەکار  ی هاو  ێیر  ەحار ل ۆر ز 

 یفخان(()جس ێماییه ێکردویکارج ەوروبەرود ێیپ ەب ۆمیدیک ی هاو  ەل یابکرێخەوەزىازراو ح ی هاو  ێىیضخەپ ەجایبەجمەهدییە,لێرەداه

 ەکارهێىاویب ۆهیەحیو چ ەکخەرەکانکار  ی هاو  ەب ۆر ز  یگرهگ ەک ەراهەی,هىوص ەو ل یەكێکە" ەلیع ەزخیار (."ب٣٨٨٢:٢٠ۆدۆرۆفج

ر ب ەل ەمەظئ ەجر, ک ۆماهىىصەکاویر  ەل یاکەرەوەیح ڵیزا ۆجەب ەکخەرەکانکار  ی هاو  ەڵبژاردویه ێکرەداث,بەحۆ د ەکخەرەکانکار   ی

 ی " هاو ٢٨"ۆ" ب٣٢"یکی"دا هس یادوه ەهاری ه ەمین"دواه ۆماویر  ە.لەگرجىو ەرچاوەیص ییەوەفراواه ەهدێغەیو ئ ەلیقەییو ص یورد

 ێکیبىوه ەک ەکاریهێىاون,ب ێکهاو  ەکو  یػجر  ەیهاواه ەو و ئ ێکدەهێننپ ەۆماهەکهاو ر  ەکخەرەکاویکار  ی " هاو هاو ٣٣" ەکارهێىاوە,ب

 ۆیەحی,واجەز ەر هىوص یدروصخکردن و داهاو ەل ۆریانز  ەرەه ەش یب ەکاریهێىاون ب ەیهاواه ەو ئ ۆماهەکەدا,هەروەهار  ەل ییەه یزیکیانف

 ەکو  ەبێذ,ه ێکهاو  ەهدچ ەبً,جەنهاه ەلگاکەدامۆ ک یکلخىر ەل ێذ,یاگرجب ەرچاوەیانص ۆمەلگاداک ەل ەک ین,ه ەهاواه ەو ئ ەمانه

هاجىون,  ێكپ ەظدوو ب ەل ێکدراون,ل ی هاو  ۆربەیانجر ز  ەکاویهاو  ەاڵمئاغا...(ب ەیسىصرەو ک ەزن,م ێماویصل یمەن,)چی هاو 

 ەهۆی ا بی ێگەکەیانو پ یػئ ۆ ب ەگەڕێخەوەد یانجر  ەعیكیب ەیە,ه یانبىوه ۆمەڵگاکەداک ەکلخىریل ەک ەن,هاواه ەو ئ ەعێكیانب

, یەکەم"ەدەمصىبد ەریاس یص ەدەم,صىبد ەفەری )مىزەل یخینبر  ەنه ۆماهەدار  ەو ل ەیهاواه ەو داهراون. ئ ەرەوەهىوص ەهدێغەیئ "

 ەریایعاد ی,صپ ی لولو  ە,عازاد ەدیمیه ە,عىع ڵد ەمەدیمدم ەوبەر,صى یاقىبی", ێیەم"صۆلەبچک ەریاس یص ەم,دوو ەریاس یص

 ڵیزان, گى یمەنچ یریً,ع ەریمیک ەر,دولب ەلیکم ەمط,ع ەللیح ەیص ەیمىژد ەمط,ع ەللیح ەیص ێى,ک یکڕامیئ ی,صپ

 ی,زەلیلکىهج ەزن,صاماڵیم ێماویئاغا, صل ەیسىصرەو ک ۆن,فاف ەباس یپاعا, ع ەیفىرج ەهگىیً,ه یدریس یئ ەظ,ر  ەصخێرەیئاگر, ئ

 ەیىەصتنپ ەیرووداواه ەو ل ەعێکب ەگەڵل ەکین,لو  ەکخەری کار  یانجر  ەعیکیو ب ەرەکینص ەکخەری کار  ەهاواه ەو ل ەهدێکهىرمس..( ه
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 ەهۆی ب ەهاواه ەو ل ەعیکب ەوەیەئ یعرییەثع یدروصذ بىوو ۆی ه ۆجەب ەداهاواه ەو ل ەوەی. ئێننو دواجر هام ێًد ەواهەوەب

,قى  یەکیماها ەڵگری ه ەهاواه ەو ل یەک ەرجر ه ەواجایەکیب ەهەکاهیان,زاو  ڵپا ەجەدراوه یفەجەکاهیاهەوەص و   یەثزاص ەبىەد ەک ًڵ

 ی"ەهگىیً"هەیهازهاو  ەو ئ ۆ ب ەوەدەکاثباش ل ەکاث,"دەهگىیًه یدریس ی"ئ ەباش ل ێکاح ەروەکه ەهەکەیان,زاو  ۆ ب یفاجێکص

 ەب ەهگەکاهدا,داره ۆزیىەوەید ەل ەبىوه ەیری ص یەکیجىاها ەگەهجی....بەبىوه ەیری ص ەربىردێکیبىو, ص ەهجێکگ ەو ))ئەڵگرجىوەه

 ۆزیىەوەید ەل ییهائاصا ەلیقەیەکیو ص ەهێز ب ۆهێکیو ب ەصدێک...هەوجبىوک ڵیانبا ۆصیقایم یدوا کێىاوکێى  ێضىىورەوەب ییەکیعاد

و  یەربا ەمەعەئ ەر (,ه١٠١:ەلیع ەزخیار (()بەهگىیًه ەل ەفضىهاوییەئ ەزێکیخ ێذهامر  یاج ێکعد ە... جاکەبىوه ەهگىیىداه یًباعتر 

 ێىدهەوەیزى  ەهۆی )) بەڵێذد ەیەوەبار  ەو " لۆمضکی"چ ەروەکه ەردەزاث,د ەوەداێڕاهگ ەری و هىه ۆمانر  ەل ەکخەر کار  ی هاو  یگرهگ

و  ەبسوێذد ەصدیانه ەکەهەوەو د یر ب ۆن , چ ەصایەجیەوەک ەیبار  ەل ەکەوێذد ەصذد یاریمانزاه ەوەهدەو ئ ێردەبینف ڕۆمان

 ەڵبژاردویه ەل ەروەها(,ه٣٨٨٢:١٨اج,ەر ص ەبدواڵ (()عەکاثد ێرمانف یصرووعت ەرووهساهێکید ۆرجرکەز  ەوە. ل ەکەند ەڵضىکەوثه

 ەریاس ی"ص ەهاوی ب ەکخەر ( کار ێکاجدا )س  ەیەکل ۆهمىهەب ەباث,د یانگغد ەرەو ب ەصییەوەک ەجاک ی هاو  ەل ەکاهداهاو 

 ەوەئ ەوەیئ ەگاجەوەد ەدواجردال ەک ەیە,ه ۆی ز یبەجمەهدیجا ەریەکەهاچً و ه ەیەکتر ل یچیانه ەک ەیە,ه یان"بىوهەدەمصىبد

و  ەبێذه ەواهیانئ ۆخیبارود ەمانجر ه ەریاس یص ەهدیًچ ەعێذد ەڵکى ب یە,جر ه ەریاصێکیو ص ەریاصێکنها صەج یرۆکیچ

ایەکیب ەبً,ه یەکتر  یل  ەمىویانه و  یماها گغت ی بر  ەل ەجر  ێکیهاو  ەریاشص ەی))وعیەثها ۆجاییک ەریاصەکانص یرۆکیجر چ ەواج

 ەهەر ب ەربگرێذو  ەهگێکر  ەر ه ۆجاییجا ک ەرەجاوەص ەل ەریاصەکانص ۆکییرچ ێمدەگىوجً. پەکاریدەهێىینب یيضانئ ەحازییەکەیم

هاو  ەوجىوهەجەک ۆمەکییەکک ێهیچب ەرزەوییەداص ەمل ەواهەیەئ ەمىوه یرۆکیچ ەک ەرهاچێذ,د ەوەل ڕواث,ب ێگایەکدار 

 ەباش ل یىەیەع ەمم" بەدەصىبد ەفەری "مىز یزماو ەصەر جر ل ێيێکیعى  ەل ەروەها(,ه٣٢٢:ەلیع ەزخیار .(()بەردەلىولەکاهەوەگ

 ەبىو,ه یادوه ەریاس یص ەمیندواه ەو ئ ێدەگەمواج ێضخاظ))ئە"ێیەمص ەریاس ی"ص ێیل ەبەصذم ەک ەکاث,"دەریاشص ەمین"دواه

 ەڵکى ب ییەه ەشک یەک یرۆکیچ ەریاصەکانص یرۆکیچ ێىەیەع ەو (,ب٣٢٢:ەزخیارعەلیمً بىو(()ب یاویژ  ەریاس یص ەمیندواه ەڵکى ب

 ەرەجاص ەکاث," دەژاڵک یىەی"ص ەباش ل ێککاج ەروەها. هیاون ژ  ەوانئ ێىەیهاوع ەک ێذ,جر ب ەس یک ەهاەهدچ یرۆکیچ ەکرێذد

 ەیوع ەچىهک ەکاریدەهێىێذ,ب ۆعتنعذ فر  ۆ ب ەک ەژاڵە,ک ەصخگێڕەید ەباهەعار  ەو ئ ەبەصتیم ەهاکاث, ک ەصذه ێىەر زى 

 ێر ژ  ە))لەکاجەوەرووهد ەدەمیصىبد ەفەری مىز ۆ ب ێىەیەع ەو ب ەێڕەرەو گ ەوکاجەیجا ئ ەکاردێذ,ژهان ب ەرۆکیصىگ و ب ۆ ب یاجر "ز یىە"ص

اری ب ەریاشص ەزخەدادر  ەو ئ  ۆلەچک ەباهەعار  ییە؟" چەژاڵک یىەی"ص ەزاوید ەصخە. ئاه.....بى ڕێذ"بکەژاڵک یىەیدابىو "ص ڕی

 ێڕەرەوەگ ەک ەیەی,و ەبیرهێىاهەو ب ەصخانو  ەو ل ێرەدا(,ل٣٢٨:ەلیع ەزخیار (()بەیگێڕاد ەبازاڕداب ەک ۆیەحیز ەصخییەکەید

 ەو ل ەریەکێكه یدروصذ بىوو ەروەها.هێىەرزى  یل  یعرییەثع یبىوو ۆی ه ەبێخەد ەک ێدا,ج یقاعیئ ەل ۆرێکح ەکاریدەهێىێذب

 ی //     هاو + ئامراز ەیاصایب ەمەظئ ەهىێنن,د ۆیانز ێکدراو ل ێكیهاو  ەروەکدروصدبىون, ه ییەکانزماه یاصا ێیپ ەب ەهاواه

 ەڵىاوێکئاو  یاجر  ێکی( +هاو ی)ەپاڵزضدى

 ی+ صپ ی,               لولو +          ەهگىیً+ ه ی+  یدریطئ                

 ێکیهاو  ەیە,ه ێکیهاو  ەکخەرێککار  ێککاج ڵێین,ب ەحۆرێکیتر ب ە,داهاو  ەمیص یدوو ی هاو  ەهاواه ەو ل ەهدێکه ۆ ب ەر هىوص ەروەهاه 

 ەریاس ی" صەڵێند ێیحار پ ەهدێ" هەمدوو ەریاس ی"ص ۆهمىوهەب ەوە,بداج ەهگر  دا ەصێتیک ەل یاجر ز  ەک ەکارهێىاوە,ب ۆ ب یص یجر 

 ۆرحار " ز یەکەم ەریاس ی"ص یا ەهەیەحی,ک ەصخییەیەحی,ه ێو ب ەقیر  ڵد ەو ئ ەبەر ل ەمەظکان" ئیکەجار  ڵەد ڕۆفیضۆریپ یا ەپەڵ,چ

. ۆماهەکەدار  ەل ەیەحیه ەک ەهێزەیە,ب ەصایەجییەک ەو ئ ەرئەهجامید ەمەظ" ئڕعاڵما یا یکەکان,جار  ەوەع ڕۆفیضۆری"پ ەڵێند ێیپ

 یبەثجا یمایەکیص ەریەکەیانه ەک ە,کردوو ەکخەرەکانکار  یهاوهاو ەگەڵل ەڵەیمام ێزاهاهەوەو ل ینیوردب ەب ۆر ز  ەر هىوص ەوەئ ەبەر ل

  .ەیەه ەزۆی ب

 ەقەد یاحیبىه ێکهاجەیپ یئاصت ەل ەیەه یبەحیجا ەهایەکیب ێڕاهەوە,گ ەری هىه یگرهگ ڕەگەزێکی ەکو  یغان:  هاوهۆمانر  یغاویهاوه -٣

 ەق,د ۆدەکاویک یکرو ڕاڤە ۆب ەداثد یارمەجیمان ڕێگەیەکە ەچىهک ەهرێذ,داد ەقد یلیکل ەب ەوەعدائ ەگەڵل ەدەبیەکاهدا,ئ

. ەکردو  یکەر ز ڕەگەزەوە ەمب ۆیانز ێکۆڵەرانو ل ڕەزىەگران ەل ۆرێک.ز ەقەکەد ێى ه ەچىه ۆ ب ەکاثد اڵ وا ەروازەیەکیػد ەروەهاه

 ەهدێکیانه ەوەعدائ ەگەڵل ەاڵم.بیاهەهاصاهدو  ێکزاوضد ەکو  ەهاهەثو ج ەداهاو  ەقیاند ەرەکیگرهگ و ص ڕەگەزێکی ەب ەهدێکیانه
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 ەرچاوی ب ییەکیگرهگ ەدەبیدائ ەقید ێکهاجەیپ ەل یغانهاوه ەوەعدائ ەگەڵ. ل ەداهاو  یانزماه ەربڕیيێکید ەب ەهیاو ج ێىەداوەپ یانگرهگ

 ەل ەزغداب یداکىرث و ئ ەربڕیيێکید ێىەیچىارچ ەل ەقد ەڕۆکیهاو  ەل ەعێکب ۆبىهەوەیو ک یواجا ەللەحید ەیە,کۆمەڵێکه

 یغان, هاوه ێىەرەو زى  ەقد ەگەزی ر  ەردووه ەوجنیک ەریەکب ڵیزا یەکەمو  ەقەد ی جر  ڕوویەکی یکەعەوەد ەلیەکیل ۆدەگرێذ,ز

 یئاصت ەل ەروەهاه ەکاجەوە,د ەرزجر ب ەقەکەظد ەهای, ب ێىەر زى  ۆ ب ێرایز ەب ەقد ێى ه یاریەکاویزاه ەل ەعێکب ەیاهدویگ ێڕایو 

 اث. هاوکێدایەج ەللیەکاوید ەئاماژ  یماو ص ەل ەعێکب ەقەکە,د یگغت ەللەحید ەل ییەواجا ڵبىوهەوەیەکیقى  ەویزاو  ەللیغداد

 ەوڵیه ێذ,ب ەللەجەکاهەوەد یدوا ەب ەداث,د ێژەرانجى  یهاو ەیە,ه یغاهەیو ه ەللید ڕەهەهدی یمۆلۆژیەوص یضخمێکی))ص

 ەبەزص ێ,ماهەوەید یغانهاوه ەب یعرییەثع ەک ڕەهەهداهەی, ەول یەکێک(٣٨١٢:٢٨ەهخک,م ەمەبداث(()خ ۆدەکانک ەوەیکرده

و  ی اهکار حى  ەرکیئ ۆمەڵیکک ەک یغاهێکە,هاوه ەڵبژاردویه ۆکارەکەیه ەوەیەظماه ەمن ئێگىماب ێىەردازى  ەینیز  ەل یغاهەیەهاوه ەو ئ

 یبکاث واجا ێىەر زى  ەدروصذ بکاث وا ل یرکردهەوەیەکب ەوێىەجا ل ێذ,ب ێىەر زى  ەرهجیص ێیو ح ەڵگرجبێذه ۆیداز ەل ێضخاجیکایئ

 ڕیخمێک ەدادالاه ێىانه ەل ەیىەهدیپ ە. لێکهاجىەپ ێکدال ەهدچ ەل یغاهێکهاوه ەمىو))ه ەچىهک ێىێذبه ێبەدەصذل ۆراوحۆریح

 ەو وع ێکداویل ەکى و  ەکاندال ەگەڵل ەمەکردنهاوکاث گ ەبەزغیذ,د یغاهەکەهاوه ەب یعرییەجێکع ڕیخمە ەوئ ەیەه یبىو

 زىێىەر  ێرەوە(ل٣٨١٢:٢٠ەمەمەهخک,(()خەبێذدروصذ د یغانهاوه یعرییەحیع ێرەدال ێنند ەرهەمب ەری هىه ێىەیو  ۆکضەکان,پاراد

 ۆ ب ەیاهدنگ ەڵقەیەکیئ ەبێخەد یغانهاوه ەبێذ,هەروەهادروصذ د ێىەر زى  یل  ەدلىل م ۆرجریًز  یرکردهەوەو ب ەردەلىلیگ ێى ه ەزاجەد

اریەکاویزاه ەوەیئ  ەری هىص ڕی چ یکىرح ەیامیکیکردهدا پ ەیىەهدپ ەهالێکیک یاویم ە))لێخەوە,بگىازر  ێىەر زى  ۆ ب ەقەکەد ێى ه ی

ورد و  ەئاماژ  ەمئ یغاهەکەوەوهها یعرییەحیع ێکهاجەیپ یکردهەوەیع ڕێگەی ە, جاکى ل ەکاثد ێىەری زى  ڕاصخەیئا ەک ەڵگرجىوە,ه

 ەل ەقد ی کار  یغان(هاوکاث هاوه٣٨١٢:٢٢ەمەد,مد ەرهادف ەوان(()عازەدەردەکەون دا ب یعرییەجەکەیع ەل ەک ۆزێخەوە,بد ڕاهەچ

 یغاهیػهاوه ەروەک, ه ەربکەوێذد یحىاو ەب ێهاجىاو یغانهاوه ێب ەب ەللەجێکد یچه ەچىهک ەکاثئاصان د یماهدیکداص یئاصت

 ەزیفەیەکیو  ەاڵمب ێذ,ب ێمەج ەرزضخنید یارمەجیداوی یغانهاوه ەزیفەکاویو  ەل یەکێک ڕەهگە))  ەزغێذهاب ەللەثد ەقد ەبێب

گغذ  یغاویهاوه ۆ ب ێىدەق,ئەمەظه ەچىه ۆ ب یارمەجیدەریغەو  یماهدیکص ەکاویئاصخ ەرزضخنید ەل یدیەبر  ەک ەیە,ه یص یجر  یگرهگ

 ەخمەدئ ەوزاد(()هەڵدەبژیرێذه یغانهاوه ۆعیاریەوەه ەب ەرەکەیهىص ەک یەوا ەقاهەد ەو ئ ۆ ب ەڵکى ب یە,واه ەقێکد

دوور  ەب ۆی دا ز ەقەکاوید یغاویهاوه ەڵبژارویه ەل ەچىهک ەراهە,هىص ەو ل یەکێکە"ەلیع ەزخیار "بڵێینب ەجىاهین(.د٣٨٨٢:٢٢ەصىەد,ئ

 ۆی ه ەب ەڵکى , ب ەقەکەد ێمیج ۆ ب ڕاصخەوزۆیە کیەیەئاماژ  ەک یغاهاهەی,هاو  ۆرەح ەو ئ یان یی,ئاصا ەو صاد یغاویهاوه لە ەگرێذد

 ەزایەکیهاو ف ەزاجەئ ێىەر زى  یغاهیػهاوه ەهاهەثو ج ەثباب ەڵبژاردویو ه ڕۆماهەکاوی ینیهىص یعرییەحیزمان , ع ەل یغکردویئ

از  یدری ص یهاویح ەل ێگەیغتنج یاجر ز  ۆ واجا ب یو فراواو ەیاڵز ڵیقى ی فاهخاز  یایەکیو ده یدری ص  ەب ێىیضخمانپ یغاهەکاویهاوه ی فاهخ

 ەل ێیهى  یغاهێکیهاوه ەک ۆماهاهەی,ر  ەو ل یەكێکە" یادوه ەهاری ه ەمین"دواهۆماوی. ر ەیەواجا ه یورد ێکداهەوەیەکیو ل ڕامان

 ی+ ەهار+ ه ەمین)دواهەیوع ەل ێکهاجىوەپ ەکارهاجىوە,ب یبەحیجا ێکیهاو  ەکى و و  یە"ی هاو  ێیەکی"گر  یزماو ێکهاجەیپ ەکى و  ۆگرجىوە,ز

کار  ەوەیئ ەبێ+ هاو + ئامراز + هاو(, ب ەڵىاو ئازاوجً)هاو  ەکەرەصەکاویل ەعیكًب ەکەدازماه ەپێکهاجەیل ەماهەظل ەریەک(هیا+دوه

 ێیپ ۆ ب یە؟ ەکىێ , ل ییە؟چ ەهارەداره ئەو ) ێذبپرص ەوەیب ەکاثدروصذ د ێىەر زى  یل  یار پرص ەمەظئ ەبێذ,ه یبىوو ەکەدارصخ ەل

 یىەد ەدوایب ەڕانگ ۆ ب ەکاثد ەمەهدکێػک ێىەر و زى  ەردەزاثد یغاهەکەهاوه یدری ص ەمەظ( ئ....ەمین؟دواه ەگىوجرێذد

 وئەو  یغاهەکەیهاوه ێزاهەیئام ێماه ەبەصتیم ەوەیو رووهکرده ەوەاڵمداهەوەب ێذب ەهدپاب ەبێذد ۆماهىىوش.)) ر ەقەکەد ەکاویعاراو 

 ەل یغاهەهاوه ەصپاهدویچ یغانهاوه یحىاو ی جر  یەکی(. روو ٣٨١٠:١٨ەد,مدم ەصعەدئ یا(()جاهەبًدروصخد ێىەر زى  یل  یاراهەیپرص

 ەل ۆماهەکەدار  ەهاو ل ەرەکیص یغاوی. هاو ێڵەو  ەدوایداب ێىەر زى  ەک ەوە,بداج یارەکانپرص ەاڵمیو  ەکرێذد ەمەظئ ێىەردا,زى  ێغکیم

 ێچەواهەیپ ەک ەیەکدالىجک ەکۆجاییل ۆلهەیەچک ەهارێكیه یادوه ەهاری ه ەمین)) دواهەروەکه ۆجەوە,ب ەدا دووبار  ێًعى  ەهدیًچ

 ۆلهەچک ەزتیدر  یەک ەزخاییەداج ەو ل ەزخبۆجەوە,ج یدبازی حر  ەورەیگ ەیداهێکیم ەکو  ەصەرەوەڕاجر , ل یایەکیچ ەر ه

و  ەیەکترب ەکانرووداو  ەڵقەیئ ێکەوەبەصخنیپ ۆی ه ەبێخەد ەرەکیص یغاویهاوه ەبىوهەوەی(,دووبار ١٨٠:ەلیع ەزخیار (()بێژراوەه

 ەهار , ه ەمین) دواهەکاویوع ەل ەریەکه ەرەکیص ەهاوهیغاویل ە. حگاڵوهابێذو ب ێذهاپض ێىەر زى  یرکردهەوەکاویب یری زهج ەروەهاه

 ەهدێه ەل ەروەکه زىێىەردا, ەینیز  ەل ەیەه ەییانئاماد ەردەوامب ەبىوهەجەوەو دووبار  ۆماهەکەدار  ێنیعى  ەچەهدیً( لیا,دوه
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 ەروەکه ەبێذ,د ەرحەصخە' بڕێیەحیهاو  ەوی ع ەمین" دواه یا" یادوه ەوی ع ەمین"دواه ەک" و یادوه ەهاری ه ەمین"دواه ێىداعى 

 ڕێیەحیهاو  ەروەهاه یا,دوه ەوی ع ۆجاک ەهاوی ب یەه ەوێکیػع ێىەع ەهەمانب یە,ه ەزذدر  ەمیندواه ەهارەه ەزتیدر  ەو ئ ۆن چ

و  یاهەوە"ژ  ەماهایک ەیە,ه یرۆزییەکیپ ەر هىوص ی" ل ەهار"ه ەی. وعیارهەماهیانو د ەریەکەیانه یمردو ەب ەجەوەاو ەصتر ب ەوانئ

 ی" واجاەهگ"جف ێێداج ەک ەکاث,"دەهگوجف ەهار "ه یحىاو ەراوردێکیب ۆماهىىوشر  ەقەداد ەو ل ەبەزغێذ,د ەردەوامیو ب ێبىوهەوەهى 

 ەهاو مً ل یاویژ  ەمىوه ەهگ,ح ۆ ب وەێڕایەگ یمن ەوانئ ی))مردوەگەیىێذ....دیىاییه ێا, بەرەجص ڵیزا ۆ ب ەڕاهەوەعکضذ, گ ۆڕان," د

 ەوەیئ ەگاجە(,جا د٣٣٠:ەلیع ەزخیار (()بەهەهەمح ەرەو هاجم ب ڕێمداو ف ڕێمدا,ف ەبىوه یزمجاه یػبىو, مى ەییەداعىع ەهارەه ەو ئ

 ەبىوه اڵجەداو  ەو ل ێکعد یچه یاجر ز  ەهگجف ە....لیمبژ  ەهاجىاهم ئاصىد ەصخمکرده ەزن م ەریاس یص ی)) مً دواەڵێذد

 یادگاری  ەجاک ەهارەیه ەو ئ ڕێداویف ەب ەک ەژیان,ل ەبىو ێدهائىم ەحۆرێک" بەمدوو ەریاس ی"ص ێرەدا(,ل٣٣١:ەلیع ەزخیار (()بەڵیگرمه

 ەبیىین,د هیغاهەکەهاو  ەکاویوع ەل ەریەکه ێىە,ع ەچەهدیًب ەقەکەداد ەهاو ل ەروەهاجر. ه ەصێکیک ێخەبىو, بب ەو ئ یو عىهاس 

 یىدووز  ۆ ب ۆکارێکه ەبىەد ەماهەظ...( ئۆژر  ەمیندواه ەو,ع ەمیندواه ەریاش,ص ەمیندواه ڕێ,هاو  ەمین) دواهەروەکه

 .ێىەردازى  یهسر ەل ەصپاهدویو چ ێىەر زى  ەلیل یغانهاوه ێغدىەوەیه

دروصذ  ێىەع ەگەلێکب ەهرێذ,داد ەقد یكهاجەیپ یەهەکاویل  ەگرهگتریًب ەری هىه ێىەی:  و  ەریداهىه ێىەیو  ێکهاجنیپ ەهاو ل رۆڵی

و  ەواویزماه ی جر  ەرکیئ ەهدیًو گىزارعخکردن و چ ەوەیییو رووهکرده ی حىاهکار  ەرکیئ ەروەکه ەبیيێذ,د یاحیاح ەرکیو ئ ەبێذد

 ەهدێغەیو ئ ەیاڵز ەڵگری دا ه ەدەبیئ ەقێکید ەهەر ل ەری هىه ێىەی. و یىەیەکداو  ەهەر ل ەر هىوص ەکرێذد ەک ەدەبی,ئ

)) ێدراوەگر  ێکەوەپ ەیىەهدییەکیپ یعرییەثو ع ێىەو  ەرکیئ ێیەپ ەو ب ەدەقەکەدا,ل یعرییەثع یصازاو ۆی ه ەدەبێخەک ێىەراهەیە,داه

زمان و   ەکارهێىاویب ێىازی ع ەربۆیە(ه١١٠٢:١٢٢ن,ی(()حان کىهەزماه ڕکردهەوەیچ یعرییەجیػو ع ڕکردهەوەیەچ ێىەو  ەرکیئ

 ۆی ه ەبێخەد ەکەزماه ڕکردهەوەیچ ەچىهک ە,ئاراو  ێىێخەد یعرییەثع ەوەزماه ەرەصەکاویک ەڕێیل ەری هىه ێىەیو  یدروصخکردو

 ێىاهەداو  ەو ئ ەکاویماها عاراو  ەدوایب ەکاثد ێىەر زى  ەوا ل ەمەظدروصذ بکاث, ئ ێىەر زى  یل  ێ هى  ێگەیغخنیو ج ێىەو  ەوەیئ

 ێیر  ەل ێذخىاهب ەر هىوص ەجر, ک ەری هىه یازىاصتن  یا یذب ێکچىاهدنل ێیر  ەل ەکرێذد ێىاهەظو  ەو ئ ی. دروصذ بىووەڕێذبگ

 ەهدیًچ ەکاریهێىاون,ب ەیهاواه ەو ئ ێیر  ە" لیادوه ەهاری ه ەمین"دواه ۆماویر  ە" لەلیع ەزخیار بکاث. "ب یاندروصد ەقەکەیەوەد

 ەرحەصخەدەکاث,ب ێىەردزى  یهسر ەل ێىەیەکو  ۆزۆی " بڵغىعەد ەمەدی" مدی هاو  ۆهمىهەب دەکەن, ەرحەصخەب ەری هىه ێىەیو 

 یىیەحیجىاه ەرگرجىوە,و  ەیدو وع ەنهاج ەوعاه ەو ئ ەکارهێىاویب ەحیاحیل ەر " هىوصیەوا ەعىع ەکو  ڵید ڕێکە" کى ەوەیەئ ەویػئ ەک

 ەوەیدواجردا رووهکرده ەل یىەیەع ەو ب ەکاثئاگر"د ڵی"گى ەباش ل ێککاج یادروصذ بکاث.  ێىەیەکیػو و  ڕبکاجەوەچ ەکەزماه

 ەوەئاگر  ەو ب ێخەوە,هاکىژ ەرگیز ه ێک, ئاگر  ێ زىار  ەهاجبىو یاکانچ ەل ەزەلییەوەئ ێکیئاگر  ەب ەکردد ڕێیەکیهاو  ی))باس ۆدەکاثب

 ەکەزماه ەوەین و چرکردهەکارهێىاب ەل ەر (,هىوص٣٠١:ەلیع ەزخیار ئاگر(()ب ڵیگى ەگىوثد ێیان...پەکاهداعار  ەکردبىو ب ۆی ز

 ڕەیی,جى  یفاحیو "ئاگر" ص ڵەزا ێداج ۆعەویضتیز یفاحی" ص ڵ "گى  ێرەدا. لەکاردەهێىێذب ۆچیو ب ێ کى  ەل ەکانوع ەزاهێذد ێهاجىوە,ل

 ەرچاوەیص ەبێخەد ەک ۆماهەکە,هاو ر  ەکارەکخەری ب ەداثجر د یەکیماها ێکەوەپ یفاجەظدوو ص ەو ئ ێکداویل ەرمی,گ یا

 .ەگرن د ۆز ەل ەری هىه ێىەیو  ەمان...( هەهگىیً,ه یدریس یئ یریً,ع ەمالیک ی,صپ ی ) لولو ەکو  ی جر  ەکاویهاو  ەهاروە.هیعرییەثع

 

 : ئەنجام

دا  ەدەبیئ ەقید ەهاو زمان ل ەرکەکاویئ ەل یەكێک ەکو  ەدەبیدا,ئ ەیکرد ەهاو زماهدا ل ێیدوو جى  ەل ەزماه ڕکردهەوەیچ یعرییەثع•

 ەهگبدەهەوە,ر  ەهاویدال  یعرییەثع ەگەزەکاویر  ەعێذو د ەیەه ۆی ز یاحیبىه ڵ,و قى  ێژ در  ەرێکیژاه ەکو  ۆمان.ر ەهىێىێذد ۆی ز

 ەل ێکسضخيیانر  ۆهیەحیو چ ییەکانزماه ەرەصەک ەڵبژاردویه ەل ەر هىوص ەزاییو عار  ەلیقەییو ص ینیابیدوه ەر ص ەکەوێخەد ەوەظئ

 .دا ەزغاویپ ەقێکید ۆجەیب

 یاری  ەحۆرێکب ەروەهاه ۆماهىىوصیىدا,ر  ەری هىه ەل ەیەه ەزۆی ب یبەثجا ێىازی ع ۆماهىىوصاهەی,ر  ەو ل یەکێکە ەلیع ەزخیار ب•

 ەهرێًداد ۆی ز یبەحیجا ەزەصڵەحیو ب ەئاراو  ەهێيىەد یعرییەثع ەک ەکاث,زمان د ەکەرەصەکاویب
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 یل  یار و پرص ێرامانج ێیح ەبێخەد یغاهاهەیهاوه ەو ل یەكێکە ەلیع ەزخیار ب ی"یادوه ەهاری ه ەمین"دواه ۆماویر  یغاویهاوه  •

 ێىەر زى  ەرهجیص ەقەکەیدا,د ەهاو ل ێکدەهێننپ  یغانهاوه ەیوعاه ەو و ئ یغانهاوه ەکردهەوەیدووبار  ێیر  ەل ەروەهاه ێىەر,زى 

 .ەچەصپێىێذد ۆماهەکەیهاو ر  یوەکاو رووداو  ەکخەر کار  ۆی ک ەصەر ل

و دروصذ  ەوەکرده ەدووبار  ێیر  ەل ەروەکه ێدراوە,پ یاوازیانح ەرکیئ ۆماهەکەداهاو ر  ەزمان ل ەرەکییەکاویص ەعەب •

 ی عذ و هاو  ی و هاو  ەکخەر کار  ی هاو  ێیر  ە" هاو" ل یئازاوجن ەعە. بەدیهێىاوەب یعرییەجیانع ەل ۆرێکح ێیانل ەری هىه ێىەیو  یکردو

 . ەرهىوص یاکەرەوەیح ڵیزا ۆجەب ەک ەیە,ه یبەحیجا ەهایو ب یو .... گرهگ ێًعى 

 :صەرچاوەکان

 : یکىرد کخێبی

 .2011 ەهجک ەی. چاپخخاهەردیگ ەزیس (. و:عیعرع ەری )هىه ەرصخۆ ئ -１

 . 2013 ەولێر,ه ەریا,د ەی.چاپساهێىازگەری . ععبدەللا یدریطئ -２

 .١١٢١بغداد, ێراق,ع یاری زاه ۆڕیک ەی,چاپساه١ی,مۆرفۆلۆژی,بکىرد ێسماویمارف, ر  یخاج ەورەخماویئ -３

 .١١٠٢کىرد, بغداد,  یاری زاه ۆڕیک ەی,چاپساه٣یدا,چکىرد یزماو ەل ۆهانر  ەمارف, وع یخاج ەورەخماویئ -４

 .٣٨١١ ێماوی,صل ڤان,ع ەی,چاپساه١چ ی,جاجاو ەمەد:د. مدەرر,وهاوچ ەزىەیر  یخۆدەکاویم ۆ ب روازەیەکەقطىش,د ەصامب -５

 .٣٨٨٢ ێماوی,صل ەهج,ر  ەیچاپساه یا,دوه ەهاری ه ەلی,دواهەمینع ەزخیار ب -６

 .2012 ێماوی, صل2005-1995 ڵیصا یداکىرد یرۆکیچ ەل ەصىەزاوی,پڵۆثبىعرا ک -７

 .٣٨١١ەولێر,ه ۆژهەاڵث,ر  ەیچاپساه ەزبڵً,ک ڕیىاهەیف ڵىدەبا ەو ئ ەریب,غ ەمالح ەبار ح -８

 .2017ەولێره ڕۆعيبیر  ەی, چاپساه یغانهاوه یمۆلۆژیای, ص ەهخکم ەمەخ -９

 .٣٨١٢ ەولێر,هاعم,ه یخاج یدا,چاپساهەیکىرد ەرخیهاوچ یعری ع ەلدان ل ەخمەد,ئ ەمەدمد یەصاف  -１０

 .2014 ڕۆژهەاڵث ەیچاپساه یدا,کىرد ەرخیهاوچ ەدەبیئ ەل یعر ع یلەکىرج ەمەد,مد ەرهادف ەوانعاز  -１１

 .٣٨٨٣,؟ ؟ , ١چ ەق,د ینیبلىر ەهگید یەعقىبی, ەبدولخالقع -１２

 .٣٨٨٣ید,, صى ١چ یعری,ع یىاوید ەعێى,پ ەبدواڵ ع -１３

 .2007 ێماویصل ەردەمص ەزص یچاپ وپ ەزگای, د ۆعەهیگاکانو گ ڕۆمان ەرەوئاصخاهەی. ب ەراجص ەبدوڵاڵ ع -１４

 .٣٨١٨ەولێر,ه ۆژهەاڵث,ر  ەی, چاپساه١چ ەواهییەکان,زماه ێکۆڵیىەوەل ەجاح,ف ەعروفم ەمەدمد -１５

 .٣٨١٣ەولێر,ه یان,مىکر  ەی, چاپساه١چ یعری,ع یزماو ێکهاجەیپ یبراهیم,ئ ەبدولکەریمع ەمەدمد -１６

 ەی,چاپساه١چ ۆعىاو,ز ەبدواڵ ع ەریمان: هۆمضکی,وجاچ ۆصێرەوەص ەل ەواویزماه ە,ئاڕاصخەکاویوعمان بىقر  -１７

 .٣٨١٢ۆژهەاڵث,هەولێر,ر 

 .٣٨٨٠ەولێر,ئاراش, ه ەزگای, د١چ ە,عاراو  یاحیبي ەخمەد,ئ ەمیدخ ەحاثه  -１８

 .2006 ێماویکىردصخان , صل ەی, چاپساه ڕەزىەیی ەڕەیەکیچاهد لپ ێىدهەوەیزى  ەزمىویم ئ ەصىەدئ ەخمەدئ ەوزاده   -１９

 .٣٨٨١ ەولێر,ه ە,مىار  ەی, چاپساه١ئازاوجً, چ ەعەکاویب ۆعىاو,ز ەبدوڵاڵ ع ەریمانه -２０

 .١٢١١ ە,, اهدغاراث کردصخان, صى٠چ ەبدولکەریم,ع یذو فاج ەڕریطمىد ەلعەبدولکەریمیم یىان,د ی,هال -２１

 .ەولێره ۆعيبیری,ر  ەیچاپساه ی,کىرد یرۆکیچ ەقید ۆعىاو,عیعرییەحیز ەر عىم ێمًه -２２

 :ەرەبیع کخێبی

 .٣٨٨٢لبىان,   یروث,املعرفت, ب یت,دار للغت العرب یتالقىاعد الاصاص ی,اخمد الهاعم یدالض -２３

 .٣٨٨٢,  یالف,؟, ميغىراث الازخ١یان,ط:عبدالرخمان مس یە,والاصرد یمجىدوروف, مفاه یفطانجس  -２４

 .1986دار جىبقال لليغر , دار البيضاء  1ط ی العمر  ی.ث:مدمد الىالیتحان کىهً,بييت اللغت الغعر  -２５

 .٣٨١٨اردن, -, اربد یث, مطبعت عالم الکخب الحد١یت,طالغعر  یقتالحق یریذ,جاور  یر د.بغ -２６

 .٣٨٨٢, نهضت مؾر للطباعت, القاهرة, ١اللغت,  ط  ی,علمعبدالىاخد واف ید.عل -２７
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 .١١٠٠ یب,املغر  یضاء,,دارجىقبال لليغر,دار الب١و مبارک خىىن,ط یث؛ مدمد الىل یت,الغعر  یاقضا یاکبضىن, ۆمانر  -２８

 .١١١٠,القاهرة, ٠أصط علم اللغت,ث: اخمد مسخار عمر,ط ی,پا یى مار  -２９

 ., نهضت مؾر للطباعت, قاهرة,؟١٣ط  یت,فؤاد وعمت, قىاعد اللغت العرب -   -３０

 :یکىرد گۆڤاری 

 ۆی زاهک ۆڤاری دا, گ عەلیەزخیار ب ی"ییەکانصپ ۆصیقارەم ی "عار ۆماویر  ەل ەرەکیص یغاویهاوه ڵح,صا ەدمدم ەصعەدئ یاجاه -３１

 .٣٨١٠ەولێر,,ه٢,ژ.٣٣ەلخەدیً,بەرگیص

 .٣٨١٢ ەولێر,, ه١٢ژ. ی,گ.زماهىاس  ەواهیدا,زماه ەل ییانو گرهگ ۆصێر ص ەکاویدواه ێن,خىص ەلیع ینمىخض -３２

 ۆی زاهک ۆڤاری گ ەلی,ع ەزخیار ب ۆماهەکاویر  ەل ەصایەحیک یاکردویفاهخاز  ەب ەبدولکەریم,ع ەعیدص ەیاثخ ەکروب ێنخض یمداده -３３

 .٣٨١٢ەولێر,, ه٢,ژ٣١ب ەلخەدیً,ص

 :ۆییزاهک هامەی

 .2015 ێماویصل ەر ماصخ ەی(دا .هامەمەدقادر مد ەهىەر ئ ەقەکاوید ەل یعرییەث. )ع ڵحصا ەخم یبراهیمئ ەر دلو  -３４

  2009 لێرەو ه ەر ماصخ ەی(هامەخىی م یەکاویکىرد یعریەع ەهمىه ەب ەقد یعرییەحی)ع ەفامضخ یبراهیمئ ەلیلز  -３５

ً,ص ۆی , زاهک ەر ماصخ ەیهام ەواهیەوە,زماه ی روو  ەل یعری ع ەقید یکردهەوەیع ەبدوڵاڵ,ع ەحمەدیًه ەبدولضەلمع -３６  ەلخەدی

 .٢٢,ل:٣٨٨٢ ەولێر,ه

 

 

 

 

 


