
 

 پێغەكی 

 ێزی ث ەل ەوەرێك،ث ەش یب ەوەرگرثنیل یە یتیبر  ێکۆڵیىەوەکەمانل 

ر  یغاویهاوه ەب ێىدکار خو  ۆرایدکح  ۆماویر  ەل ەصحەج ی )گوثا

 ەدوول ە((، ک5003 - 5773)) اڵویخواروو صا یکرماهج یدا،کورد

 :ەبینرێحەوەد ەعداب

 :یەکەم بەش ی

ڵیو ر  یگرهگ ەب ەدانئاماژ  ەل یە بریتی  ەل ەصفکردنو  ۆ

 ەصفیو  ێیەیپ ەو ب ەکحەردا،کار  ەڕووی و خضخى ێغکەعکردنپ

 ۆ ب ۆماهىووشر  ەک ۆکارێك،ه ەب ەبێدد ۆماهىووشر 

و  یاخودکورت  ەصفێکیو  ەڕووی ل ەکات،د ەکحەرەکەیکار  دوور 

  ەمووه ەوەعدائ ەگەڵ. لێژدر 

 

 

 ێوازی و ع ێکهاثًپ ی وو ەر ل ەصحەییج ەصفیو  ەکارییەکاویورد

 ەرجەصحەیب ێىەر خو  یل  ڕوو  ەخاثەد ەکحەرەوەکار  ەو ئ یبەجیثا

 .ەکاتد

 :ەمدوو بەش ی

  ۆهێتیو چ ەکحەر کار  ی هاو  ەیوەهدیپ ەوڵماهداوە،ه ەعەداب ەمل

 ەڵضوکەوته ۆهێتیچ ەروەهاه ەیىەڕوو،بخ ەصحەج ەصفکردویو 

 ەزووەو ئار  ەیلم یغاهداویو پ یروباوەڕ ب ەهاهەتو ث ەفحار و ر 

 ڕۆماهوش ەبەصحەم ەمئ ۆ ب ە،باصکراو  ەکحەر کار  یبەثەکاویثا

 ۆ ب ەک ەصفەدا،و و ەئ ەگەڵل ەکاتو گوهجاو د ەباث ەکانهاو 

هاو و  ێوانه ەیوەهدیپ ەل یػجار  ەهدێك. هەکاتد ەکحەرەکەیکار 

 یفاجیص ەرخضحنید ۆ ب ەصفەکانو و  ەیەه یەکییەندژ  ەصحەداج

و  ەیوەهدیپ ڕواهگەیەوە ەم. لەکارەکحەردال ێچەواهەوەیەپ ها

 ۆ . دواثر بڕوو ەثە( خراو ەڵصروعد، ئاژ  ۆڤ،)مر  ەجەصحەیب
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ەپوخح    

وڕۆماهەكان دەصحكردی  جیهاوی ثایبەجی و بیروثێڕواهینی ثایبەجی وەصفكردوی ڕوخضار و عێوەی كارەكحەری ها

بیرومەبەصتی  ڕۆماهىوصً, هاوعێوەیان هامۆثر لەهمووهەكاوی ژیان كەصایەثیەكان لەپێىاوی گەیاهدوی 

 .دیاریكراودا وەصفدەكرێً, هەربەوجۆرەظ هاوی ثایبەثیان بۆ دادەهرێت

یب وی دەكات ڕۆماهىوش وەصفی صیما و ڕوخضار و كەصێتی و خۆڕەوعت و هەڵوێضتی ثا ەجی كارەكحەرەكا

بۆكۆمەڵێك دەصحەواژەی صەرهجڕاكێػ, بەجۆرێك لەگەڵ هاوەكەیدا ڕێكیاهدەخان , زۆرجار ئەم وەصفاهە 

ان ڕادەكێغً و بەچەهدیً واثا لێكدەدرێىەوە بێگومان خوێىەری هەر ڕۆماهێك  لەزۆر الیەهەوە صەرهجی

 .اوی كارەكحەر و جۆری وەصفەكان ش ی دەكەهەوەبەدیدو ثێڕواهینی جیاوازەوە هێىدەیتر پەیوەهدی هێوان ه

جۆری وەصفكردوی كارەكحەرەكان لەڕێگەی هاوەكاهیاهەوە, ڕەهگداهەوەی باری ثایبەجی دەروووی ڕۆماهىوصً 

بەپێی ئەو ژیىگەیەی ثیایدا پەروەردە بووە, صەراپای جیهاوی ڕۆماهەكە دەخوڵقێىێت , جۆری بیركردهەوە و 

 .ژیان و هەڵوێضتی ثایبەجی ڕۆماهىوش دەخەهەڕوو چۆهیەجی ثێڕواهیىەكاوی بۆ 
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 ێن)خض ی(ێالهە)ه ڕۆماوی ەوەکەمانىێکۆڵیل یکیپراکح یەویل 

 یثاكاو ەرگی)م ۆماویعمر( و ر  ەاڵح)ص ی(ەهگ)ج ۆماویعارف( و ر 

 یباوکم( ەگەکاویص ەصارو)خ ۆماوی( و ر یعل ەخحیار )ب ی(ەمدوو

 .ەرگیراون و  ەهموه ەنخضً( و  ێرزاد)ع

 ەصحەیج ەخضخىەڕووی ل ەصفکردنو  ۆڵی8 ر  یەکەم بەش ی

 : ەکحەرداکار 

 ەکحەرەکاویکار  ەداتد ەوڵ ه ۆماهىووشر  ەصفکردهەوەو  ەڕێگایل

،و ص ەڕۆنروخضار و هاو  ەڕووی ل ێيێد،بىاص ێىەر خو  ەب  یفاثیاهەوە

 ۆهێتیو لر و چ ەظو ل ەصحەج ەهدامەکاویئ ەصفکردویو  ەنو 

ب ەهگر  ز و خ ەرگو روخضار و جل و   ەزوو،و ئار  یضدو و  یاو خول ە

 ی و بار  یرکردهەوەب ۆهێتیو چ ەڵضوکەوتو ه ەفحار ر  ەروەهاه

 دوور و  یاخودکورت  ەصفیو  ەهەردووجۆریب یان،ژ  ۆ ب ەهجیانص

 ەپێیروو، ب ەخاثەد ەکحەرەکاویکار  یزاو ەگرهگیب ەیو ک ۆن . چێژدر 

 ێداو ملماله ێغەک یو دروصحکردو ەکانروداو  ەوجیر  ەهاو ل ڵیانرو

 .ەدوێدد ەربارەیاند

 ەکحەردا،کار  ێىاویهاوه ەگەڵل ەهدێکجار ه ەروو  ەخضخى ەمئ ۆ ب

 ۆعيبیری ر  یو ئاصت یرکردهەوەب ۆهێتیو چ یانژ  ەربارەید ەیەنکورث

 یيیان،ئا - ەڕیانباو  یروو ب ەرانگوز ۆهێتیو چ ێىدەوەری و خو 

 ەهدێكروو، ه ەخاثەکورت و پوخد د ەصحەواژەیەکید ەچەهدب

 یاویو ژ  ەصێتیک ەربارەید ەوەژ ێدوور و در  ەوەصفێکیب یػثر  ی جار 

 .ەدوێدد

 ەهاول ەصەاڵجید ی و صىوور  ەکحەر کار  یەخیو با ۆڵر  ێرەدال

 ێوازی ع ۆرێكج ەچیب ێویضتیپ ەک ەکاتد یاری د ڕوداوەکاهدا

 یانکورت  ەهگ،در  یانزوو  ەصفیو  ەنو  ەیە،ه ێغکەعکردنپ

 .ەواوورد و ث ەصفیو  یانو کورت  ەمک ێژ،دوور و در 

 ەکحەر،کار  ێڕواهینیو ث یر و ب ەصحەروخضار و ج ەڕووی خضخى

 ۆهێتیو چ یانژ  ەهگداهەوەیر  ۆر ز  ڕادەیەکیثا ەجۆرەکانل ەجۆرێكب

ر ل ەکحەرەکانکار  ەوپێیەیب ەرن،هووص ەرووید ی و بار  ەرهجص  ەصە

 یدروصت ۆرەج ەو ب یضحبێدو  ۆویبوون و چ ەثەهاثووه ەو ئ ەصتید

 ..کردوون

 ێن)خض ەدەكدابوون ل یو صروعت ەصفکردنو  یگرهگ ەربارەید

 ەرەوەید یوی د ەصەر کار ل ەنهاث ەصف8 ))و ەڵێدعارف( د

 یغاهدەدرێد،ه ەکحەرێكکار  ێىەیو  ێكکاث ەڵکو هاکات، ب ەکانروداو 

 یازاهەراز و ه ەو ئ ەکحەرەکاهەوە،کار  ەروووید یهاخ ەچێحەد ەر هووص

 ەو ئ ەکورجید .........، بێبووب ۆیەنه ەر ه ەلەبەر ک ەخاثەروو د

 ەل ەثەوەدادراو  ێىییەکاهدانه ەل ۆر ز  ەبەصەر ک ەباتلد ەردەیەپ

 یازاهەراز و ه ەو ئ ەچوهک یەثیەوە،عاردوه ەرووهیداد یکون و كوژبن

ر ص ۆی و گفحوگ ەو دارعتن و كض ەڵضەهگاهدنه ێگایر  ەل  ە

 ی بار  ەوەیوردکرده ەب ێویضخیانپ ەڵکو روو، ب ێىەهاخر  ییەوەزار 

(ەیەه ەصەکەوەک یروووەد
1

.   

                                                 
1

 اڵوی)صا ێکۆڵیىەوەدال ەخىەو ر  ەبواری ل یىەکاهمعارف, هووص ێنخض 

 ەخش یچاپ و پ ەزگاید ەیچاپخاه یەکەم, ی(, چاپ1955-1988

 .64, ل2002 ێماوی,صل ەردەم,ص

ڵیو ر  ەصفکردنو  یگرهگ ەب ەبارەتص  ی بار  ەخضخىەڕووی ل ۆ

 ەمەدخ ەصوڵ )ر  ەکحەردا،کار  ەصحەیو ج ەفحار و ر  ەروووید

 ۆپلەک ێرەدال ڤەییە،را ەرکیئ ەصفکردن8 ))و ەڵێد( دەصوڵ ر 

 ێژوویانو م ەرووویو د ۆمەاڵیەجیک ەودایم ڕۆمانهاو  ەصفیەکاویو 

و  یاس یص ەڵوێضتیو ه ۆعيبیری ر  یئاصت ەواهەوەئ ەڕێیو ل ەیەه

 یاوازی ج ەروەهاه ەکاثەوە،روهد ەکحەرەکانکار  ەفحاری و ر  ەوعدر 

ڕوو ەخاثەد یروڕایانب
2

.   

،روداو  ەهاو ب ڵبووهەثەوەكو  ێکانو ملماله ێغەک ۆرجار ز   ەکاهدا

 ەکات،دروصد د ێىەر خو  یل  ڵۆزیئا ەهجاڵیج ەل ەجۆرێكب

 ەصفکردویو  ەر ب ەباثەد ەهاپ ەثەباب ەمل ەربازبووند ۆ ب ەر هووص

 ەل ەجۆرێكب ەمەظ. ئەژیًد ێیداث یهاهەیج ەو و ئ ەصایەثیەکانک

 ەکو ثاو  ێىەر،خو  ۆ ب ێژەچ و  ەثامب ەصاهەوەیەکیو خ ێك))پغووداه

 یایهاو ده ەلکێص یثوهدثر پ ەخغرێد،بب ێپ یاثری ز  ڕیو گو  ینث

(ەوەبکاث ڕۆماهەکەی
3

و  ەری هوه یەهێکیل  ەکو و  ەر هووص ێرەدا.  ل

 .ەبیيێدد ەصفکردنو  ەصوود ل ڕۆمان ەکىیکیث

 ەوەیزماه ەو ب ەهدەب ەصفکردهیػو  ۆهێتیو چ ەهدێتیو چ ۆرج

و  یاوبًگوهجاو و ع ەکاویوع ەبێدو د ێدەکرێدپ ەوەصفەکەیک

و  ەر ص ەئاصتیو ل ەنبد ەدەصحەوەماها ب ڕاوپڕ پ ۆیاهداخ ەعوێنیل

و صفد  ڕواثاپ ەصحەواژەید یدروصخبووو ەل یننبب ڕۆڵ ۆعیاهداخ

ڵیر  ەکێغێد،راد وێىەر خ ەرهجیص ێواهیانه ڕایەڵەیو  ینچى  ۆ

 ێىەیو  – ێىەکاهداو  ەبەرجەصحەبووویل ەبیيێدگرهگ د

 .ەصێخییەکانک

 ەصفکردویو  ەب ەنهاث ۆماهدا،ر  ەل ەکحەر کار  ەڕووی خضح ۆهێتیچ

 ەمەظئ یەت،ها ێكپ یەهەکاویل  ەمووه ەڕووی خضخى یان ەصحەج

 ەو ئ ەهۆی ب ەروەهاه ەوەیە،هاو  و هازهاو  ەهۆی جار ب ەهدێکه

یەهاو  ەلەگەڵک ەصفاهەوەو   ەموو. هەبێدلمان ئاعکرا د ەکەیدا

 ەهۆی ب یػجار  ێكەهدو، هڕو ەکەوێحەد ەروووید یەویو ل  ەلێنک

ڵیر  ێکدراو،ل ێکیهاو  ەنو  ێىاویهاوه ەنهاث یان ەکەیەوەهازهاو   ۆ

 ێد،د ەکاهداروداو  ەبەصەر ک ەردەکەوێدد ەگۆڕاهکارییەکاهدال

 یغاهدراو،ه ەصحەیەکیج ەل ییەه یتیبر  ەنهاث ەصێتی))ک ەچوهک

 ەرەکید یادیبوه ەرەو ب ەهاخەوەل ێدب ەصێخییەنک ەبێدد ەڵکو ب

.((رێدبد یغانه
4

  

و  ەکحەر کار  ێىەیو  ەرجەصحەبووویب ۆ ب ەصفەوەو  یگرهگ لەڕووی 

 ەصفی8 ))و ەڵێد( دەعیدص ەهوەر ئ ەلل)ج ەخێىەر ب یهاصاهدو

ژی،د یایداث ەک ۆخەیبارود ەو ئ یغاهداویو پ ەکحەر کار  ر ل ە  ەهە

 ۆ ب ێىەیەنو  ەیەوێدد ێىەر .......، خو  ەیە،ه ۆی خ یگرهگ ۆماهێکدار 

                                                 
2

 یکرماهج یدا,کورد ۆماویر  ەل یهاهبینیج ەصوڵ,ر  ەمەدخ ەصوڵ ر  

چاپ و  ەڕێوەبەرێتیب ەی(, چاپخاه2010- 2000خواروو )

 (.65-66, ل)2013 ێماوی,صل اڵوکردهەوەیب
3

 .64هەر ئەو صەرچاوەیە, ل 
4

لۆت لە چیرۆکی کوردیدا )  (, 1995-2005بوعرا کەصىەزاوی, پ

 .123, ل2012چاپی یەکەم, چاپخاهەی دەریا, 
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 ەهەمانو ل یىێدبب ارەکاویو کرد ۆی دروصد بکات، خ ەکحەر کار 

 .بکات(( ەگەڵدال ەیكض یغداکاث
5

  

 ێوازی و ع ەصفو  یگرهگ ەبووویب ەدانئاماژ  ۆ ب ەوجۆرەب ەر ه

8 ەڵێد( دەعیدص ەهوەر ئ ەلل)ج ێداو هو  ۆن ک ڕۆماوی ەل ەصفو 

نک ۆماهىووصەر  ەکحەری کار  ەصفیو  ۆ ب ێوەع یً))صاکارثر   ۆهەکا

 ەکحەرەکان،کار  یاویژ  ەل ەیەنو کورث ەصحەج ەصفیو  ەل بوو یتیبر 

 ەرخضحنیب د ەباظ بوو یغاهەیەکیه ەرگجل و ب ۆرجاریػز 

 ەڕۆماویل ەاڵم.......، ب یاوی،ژ  یو ئاصت یىەکەیچ ەکحەرەکەو کار 

 ەرەوەهووص ێهاثوویل ەب ەیوەهدیپ ەکحەر کار  ێىەیو  ێغاویک ێداهو 

 ێکیوثار  ەک یاریکراوەد ەوەب ەکحەر کار  ەصفیو  ۆیە........، بەیە،ه

 ەیەکیهموه ەر ه ەک ەکاتد یبەثمەهدییەثا ەو ئ ەصفیو و  ەکورث

ن یضکەیەنپ ەنو  ەهاصرێحەوە،د ێپ ۆمەاڵیەجیک  یا

((ەیەنخوارد
6

 ەمیغەه ڕۆمانهاو  ەکحەرەکاویکار  ەوەیئ ەبەر .   ل

و  ڵەو جو  ەفحار ر  ەهۆی ب ەصێخیانو بوون و ک یاهًژ  ەصحەیواب

 ەکرێد،د یاری د یکەداد ەکحەرەکاویکار  ەگەڵل ەڵضوکەوثیانه

 روو  ەخرێحەد ەجۆرێكب ەکان،رووداو  یو فراواهبووو یىینب

 ێد،ب ەر هووص یاویژ  ەهگداهەوەیو ر  ێدب یعواك ێوەیهاوع

 ەکات،د یر فراوان داگ ییەکیپاهحا ڕۆماهدا ەل ەصفکردنو  ەربۆیەه

 ەهگداهەوەیر  ەهۆی 8 ))ب ەڵێد( دیراودەلی)د.کمال م ڕووەوە ەمل

 ەجۆرەکاهداب ۆرج یە ێژووی و م ەری و هوه ەدەبیئ ەڕێبازەل یعواك

و  ێژوو و م یانژ  ەگەڵل ەر هوه ەیەنادڕ ثا چ  ڕووهدەبێحەوە ۆمانب

.((یرەگ یەکدی ەردەمەکەیداص ەصتیو ه ەصدخواصد و ه
7

  

یو  ەوەیئ ەبەر ل ەری و هوه ەدەبیئ ەگەزێکیر  ەنو  ڕۆماهیػ  ێىەکاو

 ەکاتد ەصفکردنو  ۆماهىووشر  ەداثەوە،د ەهگر  ێداث یاویژ 

یو ئاماهج ەبەصدم یورد و درعت ەهۆیەوەب ەثاه ەهۆکارێك،ب  ەکاو

 ەپێیب ەصفێكو  ەهد( چەهحك)مدمد م ڕووەوە ەمل ێغێد،بک ێىەو 

ر ز  ۆهداک ڕۆماوی ە8 ))لدەڵێدو  ەکاتد یاری د ەدەبییەکانئ ڕێبازە  ۆ

 ەکراد ەصفو  ەعێوەیەنب ەدرا،د ەکحەر کار  ەصفیو  ەب یگرهگ

 ە.....، ل ەبوو،د یػچاو  ەهگیر  ەهاهەتث ی ئاگادار  ێىەر خو 

 ەوەصفیل یانواز  ڕۆماهىووصان ۆماهخیکیغدار  ەیكوثابخاه

 ێو ملمالو ێغەهاخ و ک ەب یەخیانبا یاثر ز  ێىا،ه ەکحەر کار  ەرەوەید

(دا ۆظه ەپۆلی)ع ڕۆماوی ەل ەثایبەتب ەمەئ ەدا،د یاوەرووهیەکد

 ێگەپ ەهەموول ەکحەر کار  ێداهو  ڕۆماوی ەل ەاڵم......، بەوت،ک ەدیار ب

 ەب ەیەخب ەهاهەتث ڕێنرا،داب ەصفەکانو و  ێژووی و م ۆمەاڵیەجیک

و  ەژەڵ)کافکا(دا، ئ ڕۆماوی ەل ەکو و  ێد،هادر  ەکحەریػکار  ی هاو 

                                                 
5

جەالل ئەهوەر صەعید, ثەکىیکی گێڕاهەوە لە ڕۆماوی ئێوارەی  

ار عەلیدا, هامەی ماصحەر, کۆلێجی پەروەردەی )ئیبن  پەرواهەی بەخح

 .81, ل2006ڕوعد(, زاهکۆی بغداد, 
6

 ێوارەیئ ڕۆماوی ەل ێڕاهەوەگ ەکىیکیث ەعید,ص ەهوەر ئ ەاللج 

 .81ل ەلیدا,ع ەخحار ب ەرواهەیپ
7

و ەلضەفەیف یراودەلی,د.کمال م  ثیکا)ئ ەر,و هوه یجوا  ی(, چاپیضحا

 .210, ل2005قاوع,  اڵوکردهەوەیچاپ و ب ەیخاه ەم,دوو

 ەزرای)م ڕۆماوی ەل ەکو و  ڕۆمان، ەکحەری کار  ەبوون ب یاهدارانگ

.(دا((ۆرۆیلئ ۆرج)ج ی(ەاڵنئاژ 
8

  

 ێىەر خو  ەیەجی،ه ڕۆماهدا ەهاول ەصفکردنو  ییەیگرهگ ەو ئ ەهۆی ب

نئاو  ەصفەکاهداو  ەگەڵل ەصەرەثاوەل ەر ه  ەو ئ ەرەو و ب ەبێدد ێسا

و  یمەزراهدووەدا ڕۆامىىووش ەک ەچێدد ەدروصحکراو  یهاهەج

 ەکاتد ەصفو  ۆرج ەهدیًچ ەر هووص یە.ئاعکراێغاوەک ەخغەیه

 ەمووه ەکاری ورد ەات بەدد ەدرعد( ئاماژ  ەصفیورد و و  ەصفی)و 

و  ەکحەر کار  ەصفیو  ەاڵمب ڕۆماهەکە، ەماکاویو بى ڕەگەز 

 ێمەیەئ ێکۆڵیىەوەکەیل ەکاری ک ەصحەیی،ج ەڕووی خضخى

 یو گرهگ ەچیند ڕووی  ەرەوب یاثر ز  یکەد ەصفەکاویو  ەهەموول

 ەکحەرەوەکار  ی هاو  ەهۆی ب ەصفاهەیو  ەو ئ ەثایبەجیب ێدەدەیً،پ

 .ڕوو ەخرێحەد

 : ەکحەرەوەکار  ەصحەیج ەهاو ب ەیوەهدی8 پ ەمدوو ەش یب

 یبەثییەکیثا ەمووو ه ڕوخضار و  ەصێتیک ەصفیو  ڕۆماهىووش

 ەپێیب ەصحەواژەو د ەوع ەکۆمەڵێكب ەکات،د ەکحەرەکاویکار 

 ەباییانگوهجاهدن و ث ەوڵدەدات. هی هازهاو  ۆرجاریػز  ەکەی،هاو 

و  ڕەفحار و  ڵەجو  ەربڕی بً، د ۆرێكج ەهەر ب ەصفەکانو  ێسێد،بپار 

 ەب ەبێدد جەصحەظ ەصفیو  ۆرجار ز  ەکحەرن،کار  ەڵضوکەوجیه

ر ه ەگەڵل ەرەکی،ص ەبەصتیم نل  ەهدیًچ ێىاهێکیداهاوه ە  یە

 ەصفیو  ەهۆی ب یاثر ز  ەردەکەوێد،د ەکحەر کار  ەجەصحەیل

 ی ثر  ەهدامەکاویئ ەلەوەصفیک ەبێدد ەرجەصحەب ڕوخضارەوە

 .ەکاردێدب یاثر ز  ەصحەج

 ۆهێتیچ ۆ ب ێڕواهیىمانو ث ەکاهیانهاو  ەل ەرهجداهماهەوەص ەهۆی ب

 ێحەکردهیانو ئاو  ەگغتیب ەصحەیانو ج ڕوخضار  ڵەکاویو جو  ێماه

 ەکحەرەیکار  ەو ئ یبەجیثا ەیهاصىام ەب ەبًد ەکاهیاهدا،هاو  ەگەڵل

 ەیامیو پ ەبەصدم ەهۆیەوەب ڕوو، یخاثەب ەیەوێدد ەر هووص ەک

 ەهدیًچ ڕەهگداهەوەی ەیاماهەیو پەبکات، ئ ەرجەصحەب ێپ ۆی خ

 ێیو گر  یبەجیثا ەبەصخێکیم یان ەگغتی،بً ب ۆڤایەجیمر  ەهایب

 .ەربًهووص یو هاخ ەروون د

 ەکحەرەوەکار  ەهۆی ب ەیەوێدد ەر هووص یەهاهەیل  ەوداو م ەو ئ

 ەروووید ەوەکاویئاعکراو عار  یەهەل  ەرجەمیانص ڕوو، یخاثەب

 ەمئ ینی. زاهەردەکەون د یاثر ز  ڕووداوەکان ڕەوجی ەپێیوب ەکحەرن کار 

 ەرجەصحەجار ب ۆربەیز  ەوەهاو  ەهۆی ب ەگغتیب یاوازاهەج یەهەل 

 ەکحەر کار  ەو ب ەدەهەوەد ڕەهگاهدا ەڵەیو مام ەڵوێضده ەو ل ەبًد

 .ەبرێًهاو د ی صاز 
9

 

 یبەثمەهدییاهەیثا ەو ئ ۆی ک ەرهەمیب ی صاز  ەصێتی))ک ڕووەوە لەم

 ەژیاویل یورد ەب ێدبحواهر  ەیعحاه ەو ئ ەمووه ۆڤێکە،مر 

،ص ەیلیم ەگەز،ر  ۆظ،ه ەیراد ەمەن،8 ثێدبساهر  ەصێکداک  ێکس ی

                                                 
8

کیث ەهحك,مدمد م   ی)کرماهج یداکورد ڕۆماوی ەل ڕەهگی ەفر  ەکىی

 ەریا,ل ەیچاپخاه یەکەم, ی(, چاپ2000-2010) ڵیصاخواروو( 

 (161-163, ل)2013
9

 ەصحەیهاو و ج ەیوەهدیپ ەرەو ب ەکحەرەوەکار  یهاصاهدو ەڕێگایل

 ڕوون  یەهەال  ەمئ یزاو ەپێویضحمانب ۆکارەه ەمئ ەبەر ل ەچین,د

  .ەیىەوەبک
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 ەرگ،و جل و ب ێنماع ەب ەرامبەر ب ەفحاری ر  ەکردن،كض ێوازی ع

ری خو  یئاصت ر  یغەیی،و پ ێىدەوا و ب ڕەیی،و ثو  یوەروو د ی با  ەها

((ۆڤێكمر  ی روو  ەواوی واثا ث یرەکاوی،ب
10

.  

یل  ەمووه ەو ئاعىابوون ب ەکحەرەوەکار  یکیهاص ەڕێگایل  یەهەکاو

 ەرهجیص یەیما ەب ەبًد ەکاهیاهەوە،هاو  ەب ەصحەکردهیانو واب یاویژ 

یل  ەمووه ێگومان. بەکەند ڵتر کام ەصفەکانو و  ێىەر خو   یەهەکاو

و  ۆهێتیچ – یاهەوەکرده ەصفو  ەب ەیوەصتنپ ەکحەر کار  ەصێتیک

زمان و  ەرهەهگیف دەوڵەمەهدی ەڕووی ل – ەصفو  ەهدێتیچ

 یان ەواوث ەصحەیج یبووو ەهموه ۆ ب ەوە،کرده ەصفو  ێوازی ع

 ەگەڵو ل ەروون د ەربڕی د ەکحەرەکاهدا،کار  ەل ەهدامئ ەمک

و  ەوروبەر کاثدا د ەهەمانل ەکات،د یاهیداژ  ێغهاثەکاویپ

 ەموو. هەکەند ەگەڵل ڕەفحاری و  ەڵەمام ۆن چ ۆمەڵەکەیک

 ەصحەواژەید ەب ێویتیپ وەصفەکان یورد ەصحەکاویو ه ەصده

 ێىەکاویو  ەب ێىەکانو  ێحەکردویکردن و ئاو  یعواك ەب ۆ ب ەگوهجاو 

 .یاهەوەژ 

 ڵەو جو  ڕەفحار  یان ەهاصىام ەب ەبێدد ەکحەر کار  ی هاو  ەوەیئ ەبەر ل

 ەکرێد،د یاری د ێپ ێکهاثىەوەپ ڕووی  ەل ەصحەیانج ۆهێتیو چ

 ی ......، هاو  ەکات،دروصد د ەوع ێك))گروپ ڕۆماهىووش

 ڵەجو  ەبەخغێد،د ێپ یاریکراویاند ەگەزی ر  ەهێد،د یاریکراویاند

 ەڕێیل ەکاتد ێل یانوا ێد،ر ەڵدەگه ێپ ڵیانكبوو یلیكاب ڕەوجیو 

 ەبێحەوە،د ێگەیانج ۆیاهدادوو بر  ەهێوانل ەصحەواژاهەید ەو ئ

 .((ەنبک ەكض
11

  

ڵی ێرەدال یئاعکرا ه ەب ەبێ،د ەرجەصحەب ەواو ث ەصحەج ڕۆ  ێماکاو

 ەرخەری د ەب ەبێدد ەکحەر کار  ەڵضوکەوجیو ه ڵەو جو  ەصحەج

 ەوروبەری،د یاردەکاوید ەرامبەر . بەڵوێضتیو ه ەصدو ه ەصده

 ەپێىاو و ل ەثەکانباب ڕووهکردهەوەی ۆب ۆکارێکەه ەن))و  ەصحەج

.ارهاثوون((ەکب ەوەکاهداکرد یو هواهدو یاهەوەژ 
12

  

 ێمایەنو ه ڕەمس  ەنو  ەگرێد،د ەخۆ ماها ل ەهدیًچ ۆڤمر  ی هاو 

 ە،و  –علم الدللة  –Simologia- یمۆلۆجیاص یزاوضت ەڕووی ل((

 یاریکراوداد ۆهاغێکیك ەل یزماو ێمایەکیه ەنو  ۆڤمر  ی هاو 

و  ۆمەاڵیەجیو ک ەروووید یکردهەوەیع ەب ەیوەصحەپ

 ەصحەج وڵەیجو  ۆ ب ەرەکیص ەعێکیب ەهاویاهدا....، لییەوە،زماه

 ێماه ەکەوێحەد ەصحەج ی،زماو ێمایەکیه ەنو  ەرخاهکراوە،ث

 ێکیو صاث ەکاتل ێمایەکەه ەک یغارەثدان،و ئ ەخغکردنپ

و  ێماه ەکو و  ۆیەجی،خ یبەجیثا ێکداهەوەیل ەڵگری ه یاریکراوداد

 یبەثًثا یواثا ەڵگری ه یزماو ۆدێکیک ەوەکو چاو، ک یغارەثەکاویئ

 ))ەکرێدد ۆ ب یانزماه ێکداهەوەیل یمۆلۆجیادا،ص یزاوضت ەهاو ل
13

 

                                                 
10

 .122ل یدا,کورد یرۆکیچ ەل ۆتپل ەصىەزاوی,بوعرا ک 
11

 .120ل ێغوو,پ ەرچاوەیص 
ئەرصحۆ, پۆیەثیکا, وەرگێڕاوی د.مدمد کمال, چاپی  12

 .16, ل2010یەکەم,چاپخاهەی دەزگای چاپ و پەخش ی صەرەم, 
13

, 21/8/2017 یة,البصر  یمولوجیامدمد غرافي, قراءة في ص 

www.aljabriabed.net . 

 ۆی زاهک ە( لیگڵیۆف ەیڤید)د ەروووید ێکۆڵەری ل ەروەهاه

(Illinois) یگەری کار  ڵمىدا ی ))هاو  ەک ڕوو، ەثەخضحوو ەوەیئ 

 یانباعتر  ەرەو ب ەمەهیانث ۆثاییەکاویثا ک ەکات،د یاهیانژ  ەصەر ل

ه ەمئ یگەری واثا کار  ەن،ه ەک ەوەیخراپتر ل ەرەو ب ر ل ەهاوا  ەصە

 ەهدیًچ ی هاو  ەمەظئ ۆ ب ێد،و ەردەکەد ەڵضوکەوثیانو ه ەفحار ر 

 اویەکاهیو باوک یكدا ەل – ەدایكبووهیانل ەکاویهاو  ەبەڵگەل ەشک

 ەڵضوکەوثووو ه ڕەفحار و  ەصحەج ڵەیجو  ەوەوەل – ەرگرثووەو 

 ەمئ یگەری و کار  یاریکردووەد ەصحەیاویج یدروصخبووو ۆهیەجیچ

یج ەصاڵەل ۆمارکردووە،ث یورد ەب ەیهاواه  یاوازەکاو

.((ەمەهیاهداث
14

  

 ەربارەیالسغبي( د یر )د.صم یمۆلۆجیاوە،ص یزاوضت ەڕواهگەیل ەر ه

و  ۆڤمر  ەصحەیو ج ڕوخضار  ێىەکاویو  ەرجەصحەبووویب

 ەل ەریەکە))ه ڕوو  ەثەخضحوو ەوەیئ ەکاهیاهەوەهاو  ەب ەیوەهدیانپ

 ۆخێکیبارود ەمووه ەل ۆڤ،مر  ەصحەیج ۆربەجۆرەکاویج ێىەو 

 ەردەگرن،و  یاواز ج ێوازی ع ەکاهیاهداهاو  یگەری کار  ەژێر ل یاهیاهدا،ژ 

یهاو  ەڵکو ب ڕووداوەکان، ۆب ییەه ەخۆوەل ەرچەکردارێکیپ ەکو و   ەکاو

ڵیک ێر ژ  ەخەهەد ەصحەج  ەل ۆڤمر  ۆن چ ەروەنه ۆیاهەوە،خ ۆهترۆ

ری و ل ۆمەاڵیەجیک یاویژ  ەو ل یدیاکاهدام و .....دا،  ەرداهوه ەبوا

 ەل ۆرەج ەمب یارە،د ێوەپ یاوازی ج ەفحاری ر  ێوازی ع ەصحەیج

و  ۆهترۆڵک ەژێر ل ەواو ث ەکحەرەکاویکار  ەدەبیدائ ەرهەمێکیب

 .((ەکەند ەخػپ یغارەتو ئ ێماه ەکاهیاهداهاو  یگەری کار 
15

  

بارت(  ڕۆلت) ۆچووویب ڕاو السغبي(  یر )د.صم ۆرەج ەو ب ەر ه

 ۆڤ،مر  ەصحەیج ەصەر هاو ل یگەری کار  ەب ەبارەتص ڕوو، ەخاثەد

و  ۆگاک ەنو  ۆڤمر  ەصحەیج ەیەکً))هام ۆڤمر  ێىاهەیو  ەمئ

 ەکاهیان،هاو  یگەری کار  ەب ەکرێًد ەخػپ ەوێوەو ل یەوا یەنکاهگا

 ێیانل ەرامبەرەکاهیانب ەک – ۆڤمر  ەخضاری ر  ەثایبەجیب

.((ەردەگرن و 
16

  

دوپات  ەوەئ یمۆلۆجیا،ص ی بوار  ەرچاوەکاویص ۆربەیز  ەروەهاه

 ێیث یزماو یغاهەیەکیو ه ەمس ر  ەکو و  ەصحەج ێماکاویه ەک ەکەهەوەد

و  ەکاریگەری ب ەڕواهرێد،د هەب ۆڤمر  ەکانها  – یل ععور – ێئاگایا

 ۆرەج ەصحەج ەکاهیدا،هاو  یماها یگەری کار  ەژێر ل ەکات،د ەفحار ر 

 ەمیغەیی،ه ەفحارێکیر  ەب ەبێدد دەردەگرێو  ەاڵمداهەوەیەنو 

 .یاوازج ۆخیبارود ەپێیب
17

 

 ۆهێتیچ ەرامبەر ب ۆکارن ه ەصحەیج ێماکاویو ه ۆڤمر  ڕەفحارەکاوی

و  ۆمەاڵیەجیک یو ئاصت ەروەردەو پ ێڕواهینو ث ەرهجو ص یرکردهەوەب

و  ەگاتد ێیانث ۆڤو ......هحد، مر  ینیو ئا ڕۆعيبیری  ڕادەیو  یری ژ 

                                                 
14

 Michael Headric, How your names shape your identity. 

http://ar.wikipedia.org 
15

 یة,الصورة الاعار  یمولوجیاالسغبي, ص یر د..صم

www.m.ahewar.org  . 
16

 هەمان صەرچاوە. 
17

 بۆ ئەم بابەثە صوودمان لەم صەرچاواهە وەرگرثووە.

    - http:// ar.m.wikipedia.org 

    - www.semiodirection.finalmente.com  
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 یگەر کار  ۆی خ ەهاوی ب ێکدابار  ەهەر ل ەبێد،د یانئاعىا ۆر و ز  ەمک

 .ەصێتیک ەل ەعێكب بە ەبێدو د ەبێدد

کاتد ۆی خ یضتیو  ەب ڕۆماهىووش ەک یغارەثاهەیو ئ ێماه ەو ئ  ەی

 ۆی خ یضتیو  ەو ب ەکحەرەکاویکار  یبەجیثا ەیهاو و هاصىام ەب

 ەدەبیئ یگەری کار  ەهۆی ب ۆربەیانز  ەکات،د ێپ ەفحاریانر 

و  ڕەمسەکان ەل ەریەکەه یضۆلۆجیاوەیە،م یو زاوضت ۆلکلۆریف

- یمۆلۆجیاص – اثاو  یزاوضت ەل ەعێکًب ەک ەصحەظ،ج ڵەکاویجو 

 ێگومانب ەکۆڵێحەوەد ۆڤمر  یاویژ  ڕەمسەکاوی ەل ەیزاوضح ەو ، ئ

 ۆویک ێڕواهینیو ث یر و ب ەفضاهەئ ەربارەید یضۆلۆجیاظم یزاوضت

نئ ڕەمسەکاوی ی کار  ڵێینب ەثواهیند ڕووەوە ەم. لۆڤەمر   ەفضاهەکا

 ڕەهگی ۆمەڵک یری و ب ۆمەڵک ەجۆرەکاویب ۆرج ەبوار  ەصەر ل

 یر ب ەروەهاه ۆمەاڵیەجی،ک یری و ب یری و ژ  ێگەیغتنو ثەکو  ەثەوە،داو 

 یگەری کار  ۆرەج ەو ب ەر و .....، ه ەریدو داب و ه ینیئا ەڕی و باو 

ه ۆرەکاویج ەکو و  ەگغتیب ەدەبئ ەصەر ل  ەوژمەو ث ڕێباز و  ەكوثابخا

 ۆر ز  یە ەدەبیئ ەرێکیهوه ڕۆماهیػ ێیەیپ ەو . بەکردوو ەدەبییەکانئ

 ەربڕینید ۆ ب یەئاعىا ێیپ ڕەمساهەی ەوئ و  ۆمەاڵیەثیاهەک ەیڕەوەپ ەو ل

 ۆمەڵ،ک ەل ەعێکەب ۆی خ ەچوهک ەریحەکان،و داب و ه ەیڕەو پ

 ەبیری ل ێگەیغتنو ث ەری هوه یئاصت ەوون بئاعىاب ەب ەگەیًد

ثر  یەکیواثا ە. بێماکاهداه ەعیکردهەوەیل ڕۆماهىووش یبەجیثا

هاو  ەییەکاویو عاراو  ێنینه ەهەموول یمۆلۆجیاوەص یزاوضت ەهۆی ب

 ێماو ه ڕەمس  ەل ۆرێکًج ەک ێدەگەیً،ث ڕۆمان ەقید

 .ەیاهىوێىێدد ەصحەج ە( کیمۆلۆجییەکان)ص

 ەکحەرەکاویکار  ەصحەیج ێىەیو  ێغاویک ۆ ب ەهدێجار ه ڕۆماهىووش

 ەل ێً،عو  ەل ەعێکەب ەک ەکاردەهێىێد،صروعد( ب ەصحەی)ج

 ەب ەبێدد ەعێكب ەنو  یػصروعح یەهە،ل  ەفر  ێًعو  ڕۆماهدا

و  ەمابى ەب ەکرێدد ێًعو  ەکحەرەکاوی،کار  ەصێتیک ەگوزارعد ل

 ەقد ی ثر  یکاوێکهاثەپ ەمووه ەصفیو و  ەصحەج ەصفیو  ەوێوەل

 ەهگیص ەر (دا، هووصێالهە)ه ڕۆماوی ەل ەهمووه ۆ ب ەکرێد،د

 ەصحەیەوەج ەمئ ەصفیو  ەو ل ًێعو  ەر ص ۆثەخضح ییكورصا

 ڕۆماوی ەل ێً))عو  ەچوهک ڕوو، ەخاثەد ەکحەرەکاویکار  ەصحەیج

و  ەکحەر کار  ێىاویه ەبەرهەمل ەصەاڵتد ەنخاو  ەثەبوو ێالهەداه

 .((ێىاوەه ەرهەمب ەصفیو و  ۆگلیەدا ێڕاهەوەیگ ڕووداوەکاهدا،
18

  

 ەردەکەوێدد ۆ ب یبەثیمانثا ەصفیو  ییەوەگغح ەصفیو  ەهۆی واثا ب

 –صروعحدا  یگەری کار  ەژێر ل ەکحەراهە،کار  ەو ئ ەصحەیج ێىەیو و 

 .ەول ەعێکًو ب یادهراون بي – ێًعو 

 ی هاو  ڕۆماهەکەوە، ەجیو باب ەڕۆنهاو  ەهۆی ب زۆرجار 

و  ەبێدد ۆرەج ەو ب ەڵوێضخیانو ه یر و ب یادو بي ەصایەثییەکانک

و  ەصحەج ەوەوع ە. لڕوو ەخرێحەد ەک ەثەنباب ەو ئ ڕەهگداهەوەی

 ڕۆماوی ەل ەهمووه ۆ ب ەکرێد،د یاری د ڕوخضاریانو  ێکهاثەپ ۆریج

 ەصەاڵجید ەرووی ص هێزی  ەیهمووه ەکحەرەکاویکار  ەفضاهەییدا،ئ
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 ەیدوو همووه ەل ێًعو  ادییبي ڵح,مدمد صا ەصعدئ یاثاه 

لێالهەه ەژدیها,)ئ یداکورد ڕۆماوی  یۆری,ث ێکۆڵیىەوەیەکی(, 

پ یە, ڕەخىەی یکی,پراکح چاپ و  ەزگاید ەیچاپخاه یەکەم, یچا

 .60, ل2011صەردەم,  ەخش یپ

 ییها ئاصا ەبێدد ەوەئ ەبەر ل ەیاڵیین،خ ی و دروصحکراو  ۆڤًمر 

یو ورد ەصحەج ەصفیهاو و و  ڕووی ەل ڕوو، ێىەبخر   ەکارییەکاو

 .ڕوخضاریاهەوە

 یگەری کار  ەب ەکحەرەکاویکار  ەصحەیج ڕۆماهىووش ەهدێكجاریػه

 ڕەهەهدی ەروەهاه ەکێغێد،د ێىەیو و  ەکاتد یاری د ەکەیەوەهاو 

 ۆر ز  ەرخضحنید ۆ ب ەکانو هاو  ەداجێد ۆمەاڵیەثیانو ک ەروووید

 ەل –أخالم مضحغاهمي  – ەروەن))هەکاردەهێنرێد،ب یانژ  یەویل 

 ە( کیاة)خ کارەکحەری  ی دا، هاو  –ذاکرة الجضد  -ڕۆماوی

 ەژێر ل ەکاتد ەثێكئافر  ی)أخالم(، باس  ۆ ب ەگۆڕێدد ەثێکەئافر 

 ۆ ب ەڕواتد ەزائیرەوەج ەل ەرەوضیداف ەصەاڵجید یگەری کار 

 ەپێچەواهەیب ەکرێد،د ەهیدع یباوک ەوەیئ یدوا اڵت،و  ەرەوەید

 ێکیو ماف ەصڵەتو خ یماص ەمووه ە،(یاة)خ ەک ەکەیەوەهاو 

 .((ێضەهدراوەثەوەل
19

  

 ەوە،"ید"خال ی هاو  ەثردا ب ەکحەرێکیکار  ێىەیو  ە))ل ۆرەج ەو ب ەر ه

 ەماهێككار  ەکو و  ەمری ه ەب ەپەڕێد،د ەصتید ەهگەکەداج ەل

و  ەصحەیج ەکەیداهاو  ەگەڵل ەکێغرێد،د ێىەیو   ەاڵمب ە،گوهجا

هەیە،پ ەیوەهدییەکی"دا پیاة"خ ەهاوی ل  ێىەوەیصر  ۆ ب ێچەوا

 .((ەگغتیب ۆڤو مر  ەتئافر  ەکاویماف
20

  

 ێنیعو  یگەری کار  ەهۆی ب ە،دروصحکردوو ەکحەری دوو کار  ەر هووص

دوو  ەاڵمب ەدرێتێ،د یانواثا ەصحەیانو ج ەکاهیانهاو  یاهیاهەوە،ژ 

 ییەو عاد ۆش یخ یماها ە( کیاةواثا )خ یاواز،ج ەیەنل یواثا

 ەهەمری ب ەهدامئ ەمک ەصێکیک ەن)خالد( و  ەاڵمب ێىێد،هام

 .ەهێڵرێحەوەد

و  ەهگەکاوید یمۆلۆجیاوە،ص یزاوضت ەڕووی ل ۆرەج ەو ب ەر ه  ەکان،ها

 ەوەئ ەبەر ل یاریدەکەن،د ەفحارەکاویو ر  ەصحەج ەر ص ەکەهەکارد

 ە))چوهک ەداجێد ەقد ەربارەید ێکداهەوەمانل ۆر ز  ەکحەر کار  ی هاو 

و  ەبەصتیم ەهدیًچ ەڵگری ه ەکانهاو   ەر و هووص ەیەعارا

 ۆرجار ز  ەکات،د ۆی خ ەکاویچوهۆ و ب یر ب ەگوزارعد ل ەڕێگایاهەوەل

و  یماص ەگەڵو ل ەنهاک ەلێکداهەوەب ێویدئاعکران و پ ەکانهاو 

 ەبێدد ەهدێکیغیانه ەگوهجێد،د ەکحەرداکار  ی روخضار 

ئاعکرا  ەب ەصحەو ج ڕوخضار  ەچوهک ەیً،بک ۆ ب ێکداهەوەیانل

 ەصحەوەهاو و ج ەڕووی گوهجاوبً ل ەبێدد ۆرەج ەمئ ڕوو، ەهەهاخ

 ەگەڵل ەبێده ی دژ  یەکیماها ێكهاو  یەیواثا ەو . بێچەواهەبًپ یان

 یار،و هاد یار د ۆریج ەهەردووب یان ەصایەثییەکەیدا،ک ەصحەیج

 ەخاثەد ەکاهیاهداهاو  ەگەڵل ەکحەرەکانکار  ەیاڵی،و خ ەواثا ئاماد

 .((ڕوو
21
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 –ذاکرة الجضد الاخالم مضحغاهمي  یةهىد صعدووي, قراءة في روا 

, 22/8/2017, -أها الکاثبة و هو البطل  ینب

www.mokarabat.com  . 
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 .ەرچاوەص ەمانه 
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 یاتفي روا یةالشخص یمیائیةعىقار, ص ینخض یمد.أصماء ابراه 

الغمط,  ینجامعة ع ەرصالة دکحورا یة,الباعي الاجحماع یوصف

و ادابها,  یةقضم اللغة العرب یة,البىات لالداب و العلوم و الترب یةکل
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ڵی بەمجۆرە  ەرجەصحەب ەصحەیداج ەصفیو  ۆهیەجیچ ەگەڵهاو ل ڕۆ

 .ەکاتد ەگەڵدال ەڵەیمام ەوردیب ێىەر و خو  ەبێدد

 ڕۆماهیغدا ەهاول ۆڤدا،مر  ەژیاویهاو ل یو گرهگ ڕۆڵ ەهۆی ب

 ەیهاصىام ەکو و و  ەکرێدد ەگەڵدال ەڵەیمام ییەوەگرهگ ەهەمانب

 ەدەرخەری ب ەبێدد ەیەجیه ێىییەینه ەو ئ ەهۆی ))ب یەوا ەکحەر کار 

 ەکحەر،کار  ەزووەکاویو ئار  ەز و خ ەصڵەتو خ یفاتص ەمووه

و  یانهاوباهگ  ۆرجار ز   ەصێتیک ی هاو  ەماڵە،و بى ێزانخ ی ها

.((ەصڕێحەوەد
22

  

 ەل ەربڕیًد یو زماو ەکحەر کار  ی هاو  ەربارەی( دیوەیلیص ڕێبوار )

 ەکاتواد ەیزماه ەو 8 ))ئەڵێد(دا دەلیع ەخحیار )ب ڕۆماهەکاوی

 ەمووه ێػپ ەوهەرەج ەمئ ەڵکو ب یعەوەواك ەب ەصتێبب ەیاڵخ

 ۆی خ ڕۆژاهەییەکەی ەزمان ئاصح ییە،زماه ەوهەرێکیج ێكعخ

 ەوەیماه ێنیعو  ەبێحەن و دێىاهاول ۆ ب ێزێكه ەبێحەو د ێدەهێڵێدج

یئاگا ەداکاث ەو واثا ل ێکۆثایی،ب  ەرگری ب ەکەوێحەد ەرهەمەکەب ی

 ەزمان ئاصح یایداث ەک ەری،هوه ەرهەمێکیب ەنو  ەخۆی،ل

 ەدەری ك ەبێحەو د ێدەهێڵێدج ڕۆژاهەییەکەی ڵوگۆڕەئا

.((ەرهەمەکەب
23

  

 ەمئ ڕۆماهدا ەل ەاڵمب ڕۆژاهەیە، یاویژ  یئاخاوثن ۆ زمان ب ێیەیپ بەو 

و  ەکحەر کار  ەیهاصىام ەب ەبێدو د ەجێدەهێڵێدب ەئاخاوثى یئاصت

 ەکحەر کار  ەصێتیک ەگوزارعحکردن ل ۆ ب ۆکارێكه ەنو  ڕۆماهىووش

 ەب ەریػهوه ەرهەمی. بەکاریدەهێننب ەصحەیانج ەصفیو  ۆ و ب

 ڕووداوی ۆب ەردەوامیانو ب ەکحەرەکانکار  ێوانه ڵەیو جوو ەڵەمام

 ەل ەرگری ب ەب ەبێدد یانچووه ۆثاییو ک ەرەو ب ڕووداوەکان

 ڕووخضاری  یەهێکیل  ەکو . زمان و ەپارێسێدد یەکێتیو  ەرهەمەکەب

 ەرکەوثًص ۆ ب ۆکارێكه ەب ەبێدد ییەکەیگرهگ ەبەر ل ەرهەمەکەب

 ێکۆڵیىەوەکەماهدال ی صىوور  ە. لڕۆماهەکە ەرهەکەوثنیص یان

و  ەیوەهدیپ ەڕووی ل ەجەصحەوە،هاو ب ەیوەهدیپ ەداو  ەوڵمانه ها

 .ڕوو ەیىەبخ ەوە(ەڵصروعد، ئاژ  ۆڤ،)مر  ەصحەیج ەب

 : ۆڤەوەمر  ەجەصحەیهاو ب ەیوەهدیأ.پ 

 – ەصایەثیەکانک ەداتد ەوڵ ه ەردەوامب ڕۆماهىووش ەوەیئ لەبەر 

 ەرهجڕاکێػو ص ەواو ث ەعێوەیەکیب ڕۆماهەکەی ی– ەکحەرەکانکار 

 ەصفیو  ەگەڵل ەگوهجێىێدد ەکحەرەکانکار  ی هاو  ڕوو، ەبخاث

 ۆهێتیچ ەهاهەتو ث ەڵضوکەوته ۆهێتیو ج ڕەوعدو خوو  ەصحەج

 ەرخضحنید ۆ ب یػرجار ۆز  یبەثیاهدا،ثا ەڵوێضتیو ه یرکردهەوەب

 ەخحیار )ب ەهمووه ۆ ب ەکحەرەکەیاهدا،کار  ەل ێچەواهەیەپ یفاجیص

 ەکحەر کار  ەصفیو  ە(دا، لەمدوو ەیثاكاه ەرگی)م ە( لەلیع

یپ ەل ەبوو یەکێك ە(دا کیبوهرز ەمخاث – ەرثیپ)ص  یاوەکاو

 – یفاجیص – ڕەوعتی ەکوو  ۆدا،هاوخ ەڕی ع ەل ەعط،ب ەجیخکوم
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 ەم,دوو یچاپ ەکان,بچووک ەعح یایده یوەیلی,ص ڕێبوار  

 (.258-259, ل)2005 ڕەهج, ەیچاپخاه

 ەڵکداخ ەهاو ب ەهگیثف ەخاوەثداو ص یواوڵفراد ەل ەی،ث ەمیخاث

 ڕۆماهىووش ێرەدابکوژن، ل یەکتری  ەوەیئ ۆ ب ە،کردوو ەظداب

و  ەیث ەمیخاث ەنو  ەکاتد ڵفراواند یاوێکیپ ەب ەصفیو 

8 ەڵێدد ەروەنه ێچەواهەیە،پ یفاجیص ێداویپ ەبەصحیص یم

ری ل ێك))کاث  ۆهمک ەلێکیمً ز  ەرکەوثً،د ەكامەکەوەع ەوصە

گاهەمثف ەو ك لەهگێثف ەکێغا،د  ەماویز  ەل ەبوون، ک ەعاهدال ەه

 ەصەر ب ۆی خ ەدەصتی( بیبوهرز ەم)خاث ەرثیپص ۆداهاوخ ەڕی ع

 ەم،دوو ەیثاكاه ەرگی((. )مەعیکردداب ۆداهاوخ یص یئاصا ێزەکاویه

 (52ل
 ڵێکیمىدا ەش یجوان و گ ڕوخضارێکی ەب ەکاتد ەئاماژ  ەروەهاه

 ڕژێمی یاواویپ ەدەصتیب ە( کین)صالر چاوع ەهاوی ب اڵنصا ەدواهس 

 .ەکراو  ەصحەیەوەهاو و ج ەڕووی و گوهجاهدن ل ەکوژراو  ەعطب

و  ەکات( دەصابك ێمان)صل ەصایەجیک ەصفیو  ۆرەج ەو ب ەر ه

 ەک ەردەخات،د یاوکوژیو پ یىەو ک ڕق  یفاجیص ەکەیداهاو  ەگەڵل

 ەهدیً( چە)خاص یپرد ەصەر ل ەصابییەکەیك یغەیپ ەروەنه

 ەردەوامی،ب یفاجیص ەب ەبوو ڕهدەییو د ەربڕیوەص ەس یک

،  ەصابێكك ەنو  ێهاثووە،ل ێنیخو  ۆویب ەمیغەه ەصحەش یج

 ەر ه ەبوو، ک ەصابك ێمان8 ))صلەڵێدد ڕۆماهەکەدا ەل ەروەنه

 ەهگیج ڕۆژگاری  ەل ەردەبڕیً،ص ێپ ەکاویو بسه ەڕ م ێردەیک ەو ب

 ەخاص یپرد ەصەر ل ەک ەردەبڕی ص ێپ ەیثورکماهاه ەو ئ ۆدا،هاوخ

 ەیثاكاه ەرگی( ((. )میرهج)ب ەیاهوت)برهج( د ڵێنب ەوەیئ ەبری ل

 .(15ل ەم،دوو

رگی)م ی ثر  ەکحەرێکیکار   ەورەگ ڵها ەخمەدیئ –( ەمدوو ەیثاكاه ە

 ەرچەهدەه ە،کردوو یفاثیداهاو و ص ەهێوانل یگوهجاهدو ەک یە،–

 ۆ ب ڵیها یباوک ە،(بووڵبەهد)ها ەصێکیک ەماڵەوەبى ەل ۆی خ

 ە،بوو ەعس یب یاوێکیپ ەک ە( کردووەهەهگ)ص ەصپەکاویئ

 ەڵکیػخ یوداویو فر  ەڵخەڵەثاهدنه یکاثدا ماها ەهەمانل

 دا ەعطب ێمیرژ  ەگەڵل ەنکردوو ێچەڵیگ یثووش  ەک ەگەیەهێد،د

 ەصپەکاویئ ۆ ب ڵیها یباوک ەبوو، ک ڵچییەها ەو ئ ڕیکو  ەخمەدی))ئ

 ڕەکەیکو  ەگەڵل ەو ع ەوەهایع ەک ەکرد،دروصد د ەرهەهگص

 ەم،دوو ەیثاكاه ەرگی....((. )م ەریًص یەن ەصەرل ەریانص ۆداث

 .(24ل

 ڕێیهاو  ەک ەصایەثیاهەیک ەو ل یەکێکە یػجادووباز( یدی)خورع

و  ە،(بووەعرەف)ئ  ەویػئ ەر ه ە،بوو ەییعووع ێکیچاو  ەویخا

فیئ ەهاوبردویل ەوڵیه  یبرا ی(ەعید)ص ەگەڵل ە،داو  ەعرە

 ەشک ەک ە،بوو ێڵباز ف ەری جادووگ ەصێکیک ەیهمووه ەعرەفدا،ئ

 ەصەر ))ب ەڵێدد ۆی ( خید)خورع ەروەنه ێىەگەیغحووە،ث ێیل

و  ەدەصحمدال ەکرد، ک ەکەمیعووع ەچاو  ەیرێکیص ڕماهەوەصوو

گووثم8  ێیپ ێدەکرد،پ ەڵماكۆمه یکەداد ەڵماجیدوو ه ەگەڵل

 ەرگی((. )مەیەعووع ێکدچاو  ەڕاصدب ۆ ث ەواثەک یدخورع

 .(76ل ەم،دوو ەیثاكاه

 ەگەکاویو ص ەصار )خڕۆماوی ە( لەصەنخ ێرزاد)ع هەروەها

 یپاظ هاعحن ەل ەک ەکات،د یخوعک ی(ڵەیخا)زو ەصفیباوکم(دا و 

 ی ، چاو  ۆرەوەز  ەزێکیو خ ەهوەتع ەب ۆڕصحانگ ەل یانباوک

و  ڕەکانکو  یەئاعکرا ێواهەکە،ز  ی و لر  ەظو ل ەصحەج ڕیوەثەب
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و  ەز خ ۆ ا بەرگد یانباوک یپاظ مردو ەل ەصارەکەخ ەکاویکچ

و  ەزووەئار   ڵەیخای8 ))زوەڵێدد ەرەنه ەکرێحەوە،د ەکاهیانکپ کرا

 ێواهەکە،ز  یثوکن ەصتید ڕیبووەب ی چاو  ەرماهەع ێخوعکم ب

 ەمیئ ەیری و ص ەکردد ێلکەکەه ەردووه ەب ەمەیگ ەودەمەیل

 یەمەوە.....، هاەواومً ث ە8 "کاکیگرت و وج یدواجار ماو ەکرد،د

"((. ەبێباوکم د ۆڕەکەیگ ەو ئاگام ل ەبمد ێرە.... لەصارەکەخ

 (35باوکم، ل ەگەکاویو ص ەصار )خ

 یىدوو( ز ڵەیخاو زو یوصف) یرۆکیچ ەیەوێدد ڕۆماهىووش لێرەدا

 ەردەمیص ڵەیخایزو ەهاوی ل یخوعک ڵەیخایزو ی و هاو  ەوەبکاث

و  ەگرثوو ەری و  ەوەوەل ێگومانو ب ەوەبکاث یك( هس یوصف)

و  یوصف یرۆکیچ ەل ەبیىیند ە،دروصحکردوو ێوەیهاو  ێرۆکێکیچ

 ەلماری پ ەوەحەپغل ڵەیخاو زو ێحاواهە( بیوصف) ڵەیخادازو

،  ەدڕەوعحەثاواهبار و ب ێواهەکەز  ێرەدال ەاڵمب ەدات،د ەکاویجل

 .ەکردوو ڕەفحاری  ۆرەج ەو ب یەکدامردوو یهاعحن ەکاجیل

هەکەش ی، ەمووو ه ەباص ئەم ماژ  ڕۆما کپ کردن و  ۆخیبارود ەب ەئا

 یەیصا ەژێر ل ەکات،د ەصارەکەخ ەکاویو کچ ڕکو  ەرکوثکردویص

 ەصفیو  ەوردیب ەر . دواثر هووص یداباون صالر  ەوصاهەوەیچ

 ێنراوە،ل ەیهاو  ەو ئ یداو هازدار  ەجواویل ەک ەکاتد یخوعک ی(ێبا)ز 

 ەروەنواثا جوان و هاصك، ه –ا ێبز  – ەکەداهاو  ەماهایل ەروەنه

.....(( ەخومارو چاو ب ەبار ب ێو ل ەمیغەهازدار و ه ێبای8 ))ز ەڵێدد

 (52م، لباوک ەگەکاویو ص ەصار )خ

 ڕوو  ەخاثەد ەوەئ ێڕەرەوەعمر(دا، گ ەاڵح)ص ی(ەهگ)ج ڕۆماوی ەل

 ەب ەیەئاماژ  ێگومان(، بی)عل ی هاو  ەب ەبووەه ەورەیگ یەکیبرا ەک

 یەوە، یری و ژ  ێری و جوام یەجیئازا ڕووی  ەل ەکات( دیعل یمامی)ئ

 ێزاهێكخ ەک ەکات،باش د یهاویج یەکەمی ەهگیج ەصاجیکار  ەچوهک

 ەزهەبەوەم ەڕووی ل ێراهیػو ئ ێراقع ۆ هاثوون ب ێراهەوەئ ەل

 ەل ەثاه ەوەکاهیان،ه ۆ ب ەکەن( دی)عل ی هاو  ەب ەز خ یعەن،ع

 ەروەن(، هیعل یمامی)ئ ەر ص ێحەوەبچ ەبەردیداو ه یەجیئازا

 ەیەه یەکمبرا ەک ەدەزاویه ەوەعمئ ێوەع ەهەمان8 ))بەڵێدد

و  ر ەو ص ڕفێنراوە ەهدرمەوەج ەلیەنل ەویػو ئ یعل ەهاوی ب

 (5ل ەهگ،((. )جیە یو ۆراغیص

 ە( و لەرمین)ه ەهاوی ب ەکاتثر د ەکحەرێکیکار  ەب ەدواثر ئاماژ 

 ەرمۆڵەیه ی و لر  ەظو ل ەصحەج ەس یب یورد ەب ڕۆماهەکەدا

 ەروەنه ەوڵەمەهدە،د ڵێکیما ێکیکچ ەک ەکات،( دەرمین)ه

 یباصک ەویػ......، ئەرخەواوی،كژ ئ ەرزیب اڵ با ەرمین8 ))هەڵێدد

پرچ ەکردبووەوەه ۆڕع ەهجەرەکانو پ ەصەردیوار ب ەرمیعل و ه  یو 

 (55ل ەهگ،....((. )جەکردبووه ەعاه ی خاو 

و  ەب ەعمر( ئاماژ  ەاڵح)ص ئازا  ڕێکیکو  ەک ەکات،( دەرکەوت)ص ی ها

،ئ ەرەڕایص ەرکەوثً،ص ۆ ب ەوڵیداوەو ه ەبوو ەثرشو چاوه  ەوە

یث ەک ڕوو  ەخاثەد ەصحەیو ج ەمەنث ەیەکیئاماژ  ەثایبەجیب  ەمەو

 ەورەبوونگ ەرەو و ب ەڵکغاوەه ەرەوەص ڕووەو و  ەبوو ەرزەکار ه

 ەرکەوثیػ8 ))صەڵێدد مووهەه ۆ ب ەصحەییەوە،ج ەڕووی ل ەچوو

بوو،  ێخیدالو  یثاف ە.....، لەبوو،چوار عاه ەرزێکیب اڵ با -یعل– ەنو 

 ەکەدا،هاوچ ەمووه ەل ەها،داد ێڵیصم ەو ثاز  ەداد ەڵیه ەثاز 

 (57ل ەهگ،((. )جەبووه ۆنک ەو ئ ەنو  ڕێکیکو 

 ەهۆی ب ەک ەکات،د ێك( هاو یضماعیل)ئ ەب ەئاماژ  ەر دواثر هووص

هاس  ڕاصد ۆڤێکیمر  ەوەکەیەوە،ه یرۆزی پ  ەب ێدەرچووە،ل یو خوا

،موصو  ەیەکیئاماژ  ەب ەبێدد ەکەیهاو  یغارەتو ئ ێماه  ڵماهێتی

 ەتخسم ەزهەبووخوظ م یاوێکیپ یضماعیل8 ))ئەڵێدد ەروەنه

 ەگەڵل ەجووثەگوهد، ب یصپ ڕیػو زاها و  ەل م ەنو  ەگوزار بوو، ئ

و  ی خواز  ەچاک ەرەو ب ەکردوود ێىدەواری خو  ێری ف ەڵکیانباوکد خ

 (77ل ەهگ،بردن((. )ج ەیاند ەخراپ ەل ەوثىەوەدوورک

 ەکحەری کار  ەب ە(دا )ئاماژ ێالهە)ه ڕۆماوی ەعارف( ل ێن)خض

و  ەک ەکات)صوبدان( د  ەرووهێکیو د ەصحەج ڕەهگداهەوەی ەکەیها

و  ەصحەج ەواوییەکیهاث ەهەموول ەدوور  ەک ێگەردە،پان و ب

 .(ەرووهەوەد

 ڕێیهاو  ەو جافر( ک ەمۆلە)خ ەصایەجیک ەردووه ەروەهاه

 ڕۆماهەکە، ۆثاییثا ک ەردەوامیب ەب ەیەه ەبووهیانصوبداهً، ئاماد

و  ەصحەج ەڕووی ل ەلواز  ۆڤێکی(8  مر ەمۆلە)خ ەصایەجیک

 ۆڤێکیمر  ەصەرەثاعەوەل ەکات،د یەجیجاعا یغەیو پ ەرووهەوەد

فر( کەاڵ ب ە،بوو ێزاهەکەش یخ ۆعەویضتیهازدار و خ  ەصێکیم )جا

گوهجاهدن و  ێنراو هاو و هاول ەکحەرەکەداکار  ەردووه ەل ەثەوەییە،ه

 (52ل ێالهە،. )هێدایەث ەباییانث

 ەصەرەثایل ەهجێکەک ە(، کۆ)ئاص ەکحەری کار  ۆرەج ەو ب ەر ه

 ڕۆژێکی ەرەثایو ص ەڵدێده ۆرخ ۆوەئاص ەل ۆن چ ەنو  ێخیدا،لو 

 ۆوەئاص ەل ەدووبار  ەواو ث ڕۆژێکی ەواوبووویث یدوا ەاڵمب ێیە،هو 

ی( زوو کۆ)ئاص ەمەویث ەاڵمب ەبێد،وهد ەچاو ل و  ێدێدپ ۆثای

 ڵکام ەثەواوی ب ەصحەش یج ەوەظئ ەرەڕایص ەبێد،د ەهیدع

 ڕێکیکو  ۆ 8 ))ئاصەهاثوو ەكەکەداد ەل ەروەنه ەبووە،ه

 ەرچەهدەکردبوو، ه ۆرب ێڵیصم ەثاز  ە،بوو ڵکار مىدا یلەیجواهک

 ێكئازار  ەهیچب ەصده ەنو  ەاڵمب ەڵگەڕابوو،ه ەردز  ڕووی و  ڕەهگ

هەوەد ڕەعەکاوی ەهاکات، چاو   ێوەوەل ەصەر ب ەیەکیبس  ەو دژ  ەبریضکا

 (53ل ێالهە،بوو((. )ه

 ەصحەیداج ڕەفحارو ەگەڵ( لەخەڕەظئ ی)خاج ی هاو  ەروەهاه

و  ەر و ص ەرگب ەئاودامان ب یاوێکی8 ))پەڵێدد ەروەنه ێد،هاگوهج

 ڕوخضارێکی ەب ی،صپ یری ع ۆڕیو چ ەنو  ێڵەوەو صم ڕێػ

 ۆدار و عک ەخۆوەب ەجەصحەو ب یاو وت و ور یدكىج و ك ییەوەهوراه

 (504ل ێالهە،....((. )هڕێسدارو 

ث یًو هاعر  ڕەظ ۆڤێکیمر  ەوەیئ لەجیاجی  ێىەیو  ڕوو، ەبخا

 .ەدروصد کردوو ەکەیداهاو  ەگەڵل ێچەواهەیپ

 ەریم)ک ەصایەجیک ێەیو  ەوە،(ەخەڕەظئ ی)خاج ەپێچەواهەیب

و  ەصحەیج ەربڕی د ەکەیهاو  ەک ەکات،( دروصد دەللــەک

 ڕوو، یخاثەب ەیەوێدد ەر هووص ەک ەکاتد ێوەیەع ەو گوزارعد ل

 ەپۆزیو ك ەمو د ییەکەیگا ەزل ەللـەک ەم8 ))ئەڵێدد ەروەنه

 ێالهە،.....((.)هڕاکێغابووم ەرهجیثر ص ەرعخێکیه ەل ەر ب ەبەی،ك

 (555ل

 ەگەڵل ەکەیهاو  یو گوهجاهدو ێکچوونل ەرەڕای( صەلـلەک ەریم)ک

 ۆرەج ەمب ۆیەب ۆرداریدا،و ز  ڵمزو ەل ەبوو ەهاوباهگب ەصحەیدا،ج

یەثییەکە،ک ەدیو ب یخراپ ەبەر ل ە،بوو ێزەون ك ەڵکیداخ ەهاو ل  ەصا

 .ەبێحەوەد ینیهاعر  ڕوخضاری  ەل ڕقی ۆڤثر مر  ێىدەیه
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زاردا ثا  ەصەر ب ەکەیهاو  ەگەرچی( ئەرماهدەف ڵحیصا ەمە)خ

 ڕەفحاری و  ڕەوعد ەصێتیک ەنو  ۆی خ ەاڵمب ڵۆزە،ئا ڕادەیەن

 اڵهێکەصا ەگەرچیئ ەرماهدەیەف ڵحیصا ەمەخ ەوە))ئ ە،جواه

 اڵویصا ەویلارەیو ب ۆ و عک ەعانب یاوەپ ەو ئ ەر ه ەاڵمب ەیدیوە،ه

 ەلجاهگ ێیدا،ث ییەناهکار ۆڕگ ەثاك یوێتی،و هاص یوێتید ەک ە،زوو 

 ەک ێڵێتی،صم ییەکاویصپ ەموو ەیثاک ەو ثاک ییەکەیماظ و برهج

 (545ل ێالهە،((. )هەکاد یریىتر ع ەبەرچاو ل یمەهیاند

هاو  ەمصوور(دا، ئ ۆراهە)ص ەوەصفیل  ەل ڕێکخضحووە، ەیدوو 

 ەکەظهاو  ەروەهاه ەکەوە،وع ەردووه ەهگید یگوهجاهدو ڕووی 

 ەروەهاه ە،صوورکار  ۆڤێکیمر  ەک ەصحەیەجیج ێوەیع ەربڕی د

 ۆهەثیکەوەف ەڕووی ل یصوور( ۆران،)ص ەیوع ەردووه

 .ەگوهجاهدوو

 ەخاثەکغومات( د ەمدوویک ۆچەری )ک ی هاو  ەعداهاو  ەمئ ەگەڵل

 یەکەمی ەهگید ەڕووی صوور( ل ۆراهە)ص ێوەیع ەهەمانب ڕوو،

ثاع ەڕووی ل ەروەهاه ەیە،گوهجاهدن ه ەکەوەوع ێس  ەر ه  ەوەوا

 ۆش یخ ەكض ی صوور  ۆراهەص ەوە8 ))ئەصەرخۆیەو ل ێمًه ڤێکیمر 

 کەمدووی ۆچەری ک ەوەظو ئ ەو هاوار  ەهاتب ەبازی هوکح

 (541ل ێالهە،((. )هەکغوماث

کورد  یو ئاواج یواه ۆن چ ەک ەکات،د یػ)ئاوات( ەصفیو  ەر هووص

 ۆرەج ەو ب ەر ه ەڕێکردهدایە،چاو  ەکورد ل ۆڤیو مر  یەتها ەدیب

 ێغکگرثىەوەئ ەو ب یارەهاد ەصێکەک ڕۆماهەکەدا ە)ئاوات( ل

 ۆرەیه ەل ێضحائ ەک یدداهاص یػئاواث یی8 ))دواەركاڵەص

 (541ل ێالهە،....((. )هێغکگرثىدایەئ

 ی لواز  ەبەر ل ەڵێد،د ۆراویگ ۆڤیکەمر  یػ)کمال( ەروەهاه

 یماها ێچەواهەیپ ەب ەواث ەڵبڕێد،ه ەهگد ێدهاثواه ەصحەیج

 ەمیخ ەک ۆظ،خ ەهگد ەمالیک ەمالە،ک ەش))دوا ک ەکەیەوەهاو 

 ەبەر هسم و ل ەهگید ەب ەبێو د یکێنێبچر  ێدهاثواه ەوەیەئ ەورەیگ

 (541ل ێالهە،((. )هڕێ بچ ۆراویگ ۆوەخ

 

 :ەوەصروعح ەصحەیج ەهاو ب ەیوەهدی.پب 

 ەهاوی ب ێًعو  ەهدیًچ ۆڤدامر  ییئاصا ەژیاویل ۆن چ هەروەن

 ێًعو  ی هاو  ەپێچەواهەوە،ب یان ەبرێدهاو د ەصایەثیەکەوەک

هازهاو  ەب ەبێدد ەهاصرێخیاند ێیو پ ەشک ەهدیًچ ۆ هاو ب ەب ەبێدد

 ەمئ ۆڤە،مر  یاویژ  ێىەیەکیئاو  ەروەنه دا ڕۆماهیػ ەهاول ۆی،ب

–(دا ەهگ)ج ڕۆماوی ەل ەهمووه ۆ ب ەداثەوە،د ڕەهگ یاردەیەد

 ۆهەوەک ەصایەثییەکیک ی هاو  ەب ەعکەوثێكئ ی هاو  -عمر ەلحص

و  ەفضاهەییئ ێوازێکیو ع ەبوو ێىەعو  ەو ئ ەڵکیخ ەک ەهێد،د

 ەروەهاه دا، ەصێتیک ەصحەو ج ەصفیو  ەل یارە،د یادەڕۆییپێوەز 

 ەیوەهدیپ ەصحنیو ب ەڵئاژ  ەگەڵل ەڵەکردویمام ۆهێتیچ

و  ەصایەثیەکیک ەنو  صکردویبا ەرەڕایص ەگەڵیاهدا،ل ئازا 

 ەب ەمیغەو ه ەبوو ێهاثوول ێکیو خواهاش، صوار چاک ەمانكار 

 ەو ئ ەبەردیو ه یەجیئازا ێىەیەکیو  ەهجەرەوەو خ ێر عمغ

 ۆربەیز  ە،(ەهجەرخ ێدیً)مد ەک ڕوو، ەخاثەد یە ەصایەجیک

 ێىەیو  ەک ەصەربردووە،ب ەعکەوثەدائ ەو ئ ەهاو ل یاویژ  ەکاویکاث

 .ەڕووخاثەد ێكخواهاص

 ۆثەخضح ێغینیو پ ۆن ک ۆڤیمر  یروباوەڕی ب ەفضاهەکانئ ێیەیپ بەو 

 ێدًی)مد ەعکەوجیئ یباس  ەل یاریکراودا،د ەردەمێکیص ەل ڕوو،

 ەعکەوثێكئ ەهجەر خ ێدیًمد ەعکەوجی8 ))ئەڵێد(دا دەهجەرخ

.....، ەگێڕایەوە،د ەبارەوەل ەفضاهەیانو ئ یرۆنچ ەیانبوو، د

 ەهاوەهدیل ەصپێکەوەئ ەصەر ب ۆش یخ ەهجەر خ ێدیًمد ەیاهگوتد

 ێژەوە،در  ەصكد ەهجەرێکیو خ ێر و عمغ یر ث ەب ەعکەوثەکە،ئ

 ەهگ،....((. )جەکەند ییعا ەڵەکێوی ئاصك و ک ۆمەڵێكک ەگەڵل

 (55ل

 ێید ی عارف( هاو  ێن(دا )خضێالهە)ه ڕۆماوی ەل ۆرەج  ەوەب هەر 

 ەهۆی ب ەک ێالهەیەیو ه ەوارگەه ەو ب ەکاتصوبدان( د ی)خاج

 ی)خاج ەهاوی ل ێکەد ی هاو  ەهفالەوەلەهاوچووە،ئ اڵوی عا

 ێیەید ەو ئ ەک ەرگیراوەو  ەوەصوبداه ەورەیگ ەپیرەب یصوبدان(

 ەرەکیص ەکحەری کار  ی)صوبدان( ەروەهاه ە،دروصد کردوو

 .ەهاوهراو  ەورەیەوەگ یرەباپ ەهاوی ب ەکەیهاو 

 ەک ە،هاوهراو  ەوەصوبدان( ی)خاج ێید ەهاوی ب ەوەعدائ لەگەڵ

 ەل یغگردێکە(ۆڕصوبدان)گ یگرد ەروەهاه ەبوو ەدایكل یایداث

 یرەباپ ەهاوی ب ێوەع ەهەمان( و بێکەیەد ۆڕصحاوی)گ ێیەکەد یكهس 

ه ەورەیگ  ەو ل یە ەصایەجیک ەو ئ یەکەمجار  ەک ەهاوهراو  ەوەصوبدا

ن  ی))خاج ەهاثوو ەکەداهڕۆما ەل ەروەها. هێژراوەه ەگرد صوبدا

 یو براکاو یانباوک ڕەزامەهدی ەب یدابرا بچوک ڵحیصا ەل م ەگەڵل

 یەکەمینهاثوون و  یەوە(ەلیو  ی)کاو ەل ێزاهەوەخاو خ ەب یان،ثر 

 (53ل ێالهە،((. )هەدروصد کردوو ێداث یاندوو خاهوو

 ەهاوهراو  ەمحیارەوەک ەهاوی ( بەمحیارک ە)کوه ەعکەوجیئ هەروەها

 یغحەجێبوونه ەوێ ل ۆڤاهەیمر  ەو ئ یان یىە،هاعر  ەڵێکیئاژ  ەک

 یًهاعر  ەموویانه -ەفضاهەییئ یروباوەڕێکیب ەکو و – ۆی خ یکاج

 یروباوەڕی ب ەمانه ەپێیب یانچوون،  -ەمحیارک– ەڵئاژ  ەبوون و ل

 ی )هاو  ەهاواه ەمئ ەبیىیند ژیاوە، ێداث ەمحیاری ک ۆی خ یکاج ۆن،ک

ً،عو  یهاوهاو ۆ ب ۆکارێكه ە( بوون بەڵئاژ  ی هاو  یان ەصایەجیک  ێ

 یهاوهاو ۆ ب ۆکارێكه ەبێحەد ێًعو  ێچەواهەوەپ ەب یان

 .-ەکحەرەکانکار – ەصایەثییەکانک

 

 ەڵەوەئاژ  ەصحەیج ەهاو ب ەیوەهدی.پج 

 ەگیص ەک ەڵێكئاژ  ی ، هاو  -عارف ێنخض–(دا ێالهە)ه ڕۆماوی لە

– ەب ەهفالدائ ەصاجیکار  ێػپ ەل ە)صوبدان( بوو ڵیما ەواویپاص

 ەک ەکات،د ەڵەئاژ  ەو ئ یرەکیو ز  یاییور ەصفیو و  ەباتهاود -ەثەره

 ێكکاث ەچێد،و د ێدصوبداهدا د ڵیما ەبەردەمل ەوەفاوەب ۆن چ

( ەثەر)ه ەبیيێدد ۆیانخ ێیەکەید ەکەوێحەوەد ڕێی)صوبدان( 

و  ۆ گفحوگ ەکەوێحەد -ۆڤێكمر  ەکو و – یرژ  ەکحەرێکیکار  ەنو 

 ەبوو ێرانو  ێیەکەیاند ۆن چ ە)صوبدان( ک ەرهجیص ڕاکێغاوی

 ەل ڵىیابوونو د ۆی خ ەچیملک یهواهدو ۆ ب یبەجیثا ەهەزمێکی))ب

پ ەڵوێضتیه  ەکرد،د ڵىدو ب ەوی ب ەپۆزیو ك ەر ص ەیحاپ ەیحامً، 

 ەڕەکیپ ەنو  یکلک ە،دواو  ەیبردهەو د ێػپ ەهێىاهەد یو كاچ ەصدد
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....، یچکان،چ ەر ص ەویمەمً داه ێکاج یىجائ ەخولهەوە،د ەپاهک

گاوه ێدوو س  ۆڕەوەع یکس و کلک ەصەری ب  ڵیما یو ل  ڕووە ەه

 ەری ص ەرێ،خوا ب ۆلیب اڵ صکا یەوێ ب ەنو  ەوثەوە،دوورک ۆمانخ

 ێالهە،د....((. )هەکر د ەیەکیو كروصک ەڵدەبڕی ئاصمان ه ەرەو ب

 (51ل

ر هووص دواثر  و ەثەر)ه ەک ڕوو  ەبخاث ەوەئ ەیەوێدد ە  ەن( 

 ەکاتد ەصده ەوەیئ یدوا ەڵوێضده ەنو خاو  یر ژ  ەکحەرێکیکار 

 یكهس  ێیانل ەثرس یو صوبدان م ۆی خ ەعکەوثەکەدائ ەل

 ێرایخ ێراخ ڕاثەکاهدوی ە))ل ێىێدد ەئاگا)صوبدان( ب ەبێحەوە،د

 ردبوو،ک ێداپ ەپیك ەثەربووهاثم، ه ەئاگاب ەخەو ل ۆڵم،ك

 ەپەخ ەصووک ەوەمدا،چاو کرده ەگەڵل ڕایدەوەعاهد، ەخیرصەوەب

دام،.....،  ەڕوودا( بەصحە..هەصحە)ه ەزمیه ەصەر ل ەپێکیخ

 ەكیىەوەمث ڕیو گرم و هو  یغەنف یزەیو گ ەكرم ەگەڵیدال

 (53ل ێالهە،.......((. )هیضدب ەچەعيێكب

 ەڵەئاژ  ەو ئ یاییو ور یحەڵەییز  ەب ەیەنئاماژ  ەن( و ەثەر)ه

 ەب ۆر صوبداهدا، ز  ەگەڵل ەڵەیو مام ڕەفحار  ەل ەڵبژێراوە،ه

و  ڵەجوو ەل ەریەکەه ەبێد،د ەرجەصحەب یرەکییەوەو ز  یاری وع

ر ئ ەبەخغً،)صوبدان( د ەب یەنواثا ەصحەیج ەکاویئاماژ   ەگە

و  ەکەوتد اڵوەعا ەو ئ ەر )صوبدان( ب ێگومانب ەبوایە،ه ەڵەئاژ  ەو ئ

 .ەردەچەرخاثر و  ەجۆرێکیب ڕووداوەکان دا یػئاکام ەل

 

 :ئەهجام

 ەوڵیداوەه ڕۆماهىووشو  ێدراوەپ ەواوی ث یگرهگ ەکحەر کار  ی هاو  .5

 یو صروعت ێکهاثەپ ۆهیەجیچ ەگەڵل ێىێدبگوهج ەکانهاو 

 ەهاهەتو ث ەڵضوکەوتو ه ڕەفحار  ەگەڵل ەروەهاه ەکحەردا،کار 

 .ەڕیغداو باو  یر ب

 -ێكگوهجاهده– یەن یەکی ەنجاردا، و  ەزۆربەیل ڕۆماهىووش .5

و  ێوانه ەیوەهدیپ ەل ەکاتدروصد د  ەصفیو و  ەکحەر کار  ی ها

 ەل ێچەواهەیەپ یفاجیص ەرخضحنید ۆ ب یػجار  ۆر ز  ەصحەیدا،ج

 ەثایبەجیب ەکحەردا،کار  ەڵوێضتیو ه ڕەوعدخوو  یان ەصحە،ج

 ڕەهگیان دا،(ەمدوو ەیثاكاه ەرگی( و )مێالهە)ه ڕۆماوی ەل

 .ەثەوەداو 
 ەکحەرەکاویثر، کار  ڕۆماهەکاوی ەل یاثر ( ز ەمدوو ەیثاكاه ەرگی)م  .1

 ەهۆی ب ێبەخغراوەپ ەنهاهیانپ یفاجیو ص ەصڵەتخ ەهدیًچ

دەگرن،ه یاواز ج ێىدهەوەیخو  ەکاهیاهەوە،هاو   ەوەظئ ەڵ

 ەکحەرەکاهیدا،کار  ی هاو  ەگەڵل ڕۆامىىووصە یبەجیثا ەڵەیمام

 یبەجیثا ەب هەیە،ورد  ەرهجیو ص ێڕامانث ەب ێویضتیپ ێىەر خو 

 یدیو خورع ەورەگ ڵها ەخمەدی)ئ ەکحەری کار  ەل

 .ەبێدد ەرجەصحەب یاثر جادووباز(دا، ز 

 ۆ ب ەهاو ب ەکاتصروعد د ی هاو  ۆرجار ز  ڕۆماهىووش .2

،ک ی هاو  ێچەواهەوەبەهۆی پ ەب یان ەکحەرەکاوی،کار   ەصەکەوە

 ەیوەهدیەپ ەمئ ەهێد،هاود ێیەن،د ەوارگەیەن،ه ێيێك،عو 

(دا ێالهە( و )هەهگ)ج ڕۆماوی ەل ەک ەبینرێد،د ەکەمیب ۆر ز 

 .ڕوو ەثەخراو 

 ەمیک ەب ۆر ز  ەڵەوە،ئاژ  ەصحەیج ەهاو ب ەیوەهدیپ  .3

 ۆر ز  ەعێوازێکی(دا، بێالهە)ه ڕۆماوی ەل ەنهاث ەبینرێد،د

 .ڕوو ەثەخراو  ەهاواز 
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