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 پێشەكی
و  ەل ڕوصەصاث, ۆڤەواهضامر  یاویژ  ەل ەوەیئ     و  ێًو وارل ڕێیەحیها

 ەو مرصن, ل ەزیًو ب ەرهەوجًو ص ەهگو ج ێو ملمالو ێىەری چاول

 ی ئامراز  ەرەهیتریًزمان ص ەچىهى ەصاجەوە,ص ڕەهگ یغضازماه

.ییەه ەصەر ب ییاهەچااله ەو ل ۆیەب ۆڤە,مر  یگىزارعخىرصو
 ێضاصراوص یزماهاو یگەری وار  ێر ژ  ەل ەصەیەص ەهضیًچ یوىرص یزماو     

 یزماو ەجایبەحیب ۆجەوەب یزماو ەهگیو ج ێملمالو ەهضیًچ یجىش 

 یزماو ەصەر ب ەواوی ج ەب ەیخىاهیىەه ەرەبیع یزماو ەگەرچیئ ەرەبی,ع

 ەواویم ئاصخ رجه صه ەل ۆری ز  ەرییەویوارگ ەاڵم, ب ێذب ڵزا یضاوىرص

و  ەربازی و ص ینی)ئا ەیزاراو  ەهضیًچ ێهێغخىەو ج یضاوىرص یزماو

,وىرص ەرهەهگیهاو زمان و ف ۆجەو...( زضخ ڕۆعيبیری و  ەصەبیئ  ییەوە

 ۆمەڵێًو ێغخاه ەاڵمب ە,هىصراو  ەصەر ل ۆری ز  ەبىار  ەمئ ەرچەهضەه

  .یزاوضت ێژیىەوەیجى  یغيیج ەر ب ەزراوهەجەه ەنیال 

ضراوەه ێژیىەوەیەصاجى  ەمل      ەرەبیع یزماو یگەری وار  ڕاصەی ەوڵ

 ەوە,زاراو  ەو وع یزىاصخن ەڕویل ێخەڕوبسر  یوىرص یزماو ەصەر ل

و  ییەوانواجا ەیىەهضییەپ ەصەر ل ەزىاصدى ەو ئ یگەری هاوواث وار 

ان ۆهییەحیچ ارهرصهی و  ەرهجص ەر ب ەجەزراو  یضاوىرص یزماو ەل ڕەفخ

ڵی) ۆیەب ێيۆڵیىەوە,ل  یهگ رهه فه ەوڵەمەهضکرصویص ەل ەرەبیع یزماو ڕۆ

 یغاویهاوه ەنو  ەڵبژێرصراوە( هەهمىهەب ەوع یزىاصخن یضاکىرص یزماو

 .ێژیىەوەهەجى 

 ێیضاج , وه یۆرییهج ەواویزماه ەیهاو زاه ەچێخەص ێژیىەوەیەجى  ەمئ    

 .ەهراو  ەیڕەو پ ەصفیو  یىرصهەوەیع ڕێبازی 

 ەزىازراو  ەوع ی ێگهو پ ڕۆڵ ەه ەوەصایە,ل ێژیىەوەهەجى  یگرهگ      

و  ەڵضەصەهگێىێذه یضاوىرص یزماو ی واجاصاز  یئاصت ەل ەرەبییەوانع

 .ەواجەوەص ڕووی

 :ەرەهیضاص ەوەری صو ج ەصەر ب ەعىراوەصاب ێژیىەوەهەجى     

 ە,هراو  یەهتر  ەصەرل ەوانزماه یگەری وار  ی: باس یەهەم ەوەری ج     

 ەجەزراو  ەرەبیع یزماو ەب یوىرص یزماو یگەربىویوار  یپاعان ئاصت

ویگ ەروەهاه ەرباش,ب  ەل ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع یواجا ۆڕا

فراواهبىن و  ۆریج ەرصو ه ەڕواهگەیل ەجەڕو,زراو  یضاوىرص یزماو

 .ەهراو  ۆ ب ڕاڤەی ەوەورصهیىواجا ع ەصىبىهەوەیج

ڵی: ەمصو  ەوەری ج       ەیىەهضیپ ەیضابىویپ ەل ەوانزىازراو  ەوع ڕۆ

باش و  ەر ب ەجەزماوى وىرصًضا زراو   له ەوانوع ێىانه ییواجا

 ەهمىه ۆمەڵێًو ەظباصاه ەو ل ەریەنه ەملاهضویص ۆ ب ێيۆڵیىەوە,ل

 .هراون  یيار ع

 ۆرج ێىجپ ەنهاج ێذب یاریىراو ص ەجەوانباب یصىىر ەوەیئ ەبەر ل   

 یی,)هاوواجا ەل یخینبر  ەواهیػئ ە,باصىراو  ییواجا ەیىەهضیپ

 .(ییواجا ی بىار  ێژی,هاوب ەواجایی,فر  یی,صژواجا

و  ەرچاوەوانص یضتیو ل ەهجامەوانئ یًگرهگتر  ۆجاییغضاو لە

 یىگلیزی و ئ ەرەبیع یرصو زماو هه ەب ێژیىەوەهەجى  ەیپىزخ

 .ەجەڕوزراوه

 

یەكــەم ەوەریتـ  -1

  ەوانزماه ێىانه ێیو ملماله یگەری وار -1-1

 ەل ڕوصەصاث یاهضاراهضاگ یىضەوەروو ز  ۆڤەوانمر  ەهێىانل ەوەیئ   

 ەوەو ماه ەپێىاو ل ەهگو ج یاوازی و ج ێغمەهێػو ه ێملمالو

 ەو ئ ەهجامیئ ڕوصەصاث, ەواهیغضازماه ێىانه ەل ەرهەوجً,ص

 ێىەجار ملماله ەهضێًه ەگۆڕێذ,ص ۆرباروص ەپێیب ێیەظملماله

 یزماو ڕەهگە ەه ێخەوە,ێضەهەو ل یوا یژییەویو جىهضوج ەریەهىەوجًب

  له ەاڵمب ەمێىێذ,ه ێىەواریص یعى  ەهاهەثوىرجضا ج ەماوەیەویل ەزیى ب

ا یبارصا زماو ەهضێًه  ەڵيى هاباث, ب ەهاو ل ەزیى ب یزماو یەهجاری  ەب اڵ ب

ا  ەواجەوە,ص ەمه ەهەزماه ەصەاڵحیص ێزوه ەصەرزۆ و ل ەهضیب ەپلەب ج

 ەچێذ,ص ەهاو ل ەورص ەو ورص ەعىێذص ێىەراویئاز یال  ۆی عي

و  ێًو وارل ێىەملماله ەوهەهاوئاصذ بى یصو زماو ەهرێذص ەروەهاه

ااڵهێيیل  یچه ەئەهجامیغضال ڕوبضاث, ەهێىاهیاهضاجىهض ل ێىئ

 ەل ێسگاری پار  ەریەهەیانو ه ەهێننه ەصەصذب ەرهەوجًص یەهێىیانال 

)ەنبى ۆیانز یماواویو ص یبەهمەهضیجا
1

.) 

 

 ەب ەوانزماه ێىانه ێىێيیوارل یىبىهەوەو هس  ێًل ەمى ه ییەه ەرجم

 یگەری وار  ەنهاج ەهرێذص ەڵيى ب ێذ,ب ۆجاییو ەزًیو ب ەرهەوجًص

جر ز  ەهەیانزماه ەهۆیەوەو ب ێنصابى یەهتر  ەصەرل ەرێنیئ  -ەرەپ یا

 .ەنبس ێص یو پ ێبضەنپ

 ەپەرێس صور ێذهاجىاه ێًزماه یچه ەه ۆهً,و ەوەئ ەصەر ل ەواهانزماه   

 ەهەمى گىزارعذ ل ۆماڵیز ەوعەیب ەنهاجرو ج یزماهاو ەل ێذب

 .بياث ۆمەڵو یاویژ  یارصەواویص

 ێژویم ۆویو ەئەهضازەیب ەیەهتر ب ەوانزماه یگەربىویوار  یارصەیص   

 ەنو  ۆواری ه ەهضیًچ ەڕێگەیل یگەریەظوار  ەمئ ۆهە,زمان و

 ی,ولخىر یاس ی,ص ەصەبی,ئ ڕۆعيبیری, ینی,ئا ۆمەاڵیەحی,)و

  . ەیضابىوهپ ەوە...(ی,ئابىر ەهىەلۆجی,ج

پ ەلێنه ڕهرصهەوەیپ ۆ ب ەوانزماه    و  ەرهەهگیف ێىیضخییەو 

هیانو  ەواویزماه ەیزاراو  ەو وع ەر ب ەبەهەص ەهاپ ۆرجار ز  ۆمەاڵیەجییەوا

 ۆیەب ێغىەوجىضایە,و پ ێغڕەوی پ ەل ەمیغەه یانژ  ڕەوحی ەجر, چىهى

 ڕاصەی ەه یارصاهەی,ص ەو ل یەهێىە ەوع یزىاصخن ڵێینب ەجىاهینص

 .ەهرێذص ێضەصدىیغاناوى پەوزماه یگەربىویوار 

 ەچاو ل ەمیغەه ەجەوەیەنه ەر ه یاویو زاها ەصیبو ئ ڕۆعيبیران   

و  ەهەنص ێغىەوجى پ اڵجاویو  ەجەوەو ه ەرەوپێشچىهەواویب ەعەو گ

 ەمەظئ ەصەبییەواهیاهەوە,و ئ یزاوضت ەرهەمەب یگەری وار  ێر ژ  ەهەوهەص

 ێىازی ع ەل یىینصىصب ەو زاراو  ەو و وع ەقص ەرگێڕاویو  ەل ۆی ز

 ڕۆڵێيی ەه ەبیيێخەوە,ص ەواهیانهجامەو ئ ینهىص یرهرصهەوەو ب

ییه یزماو ەصخاهەوەیه ەل ەیەه ەرچاویانب و  ینو هىص ەجەوە

)ەصەبیو ئ یزاوضت یصاماو یو فراواهىرصو ەصیهێىانب
2

 ). 

 

  م صووه یزماو ەصەر ل م هه یه یزماو یگەری وار  -1-2

 ۆوارێىەوەه ەچەهضل ەوانزماه ێىانه ێيیوارل یىبىهەوەو هس      

 :ەواهەل ەگرێذ,ص ەرچاوەص

زمان و  ەرصو ه ەوارهێىەراویب یجىگراف یصىىر یيیصورو هس  ڕاصەی.1

 .ێیەجییانصراوص یصىىر ییپاهخا

 ەرامبەر ب ەوەیانو وارصاه ەیىەهضیپ ۆریو ج ێىەاڵوبىن ج ڕێژەی.2

 . ەیەهترب
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,  یاجربێذز  ەهضچ ەیىەهضییەو پ ێىەاڵوی ج ەو ئ ەیماو .3

 .ەبێذص یاجر ز  یگەرییەهەظوار 

و یئاصت ەرزیب.4  ی,زاوضت ڕۆعيبیری, ینی,ئا ی,ولخىر ی,)عارصخا

ڵی...(  ەربازی,ص  ەجەوەه ەمیغەه ەگێڕێذ,ص ەرەویص ڕۆ

 ەوجىەوانصواه ەجەوەه ەصەر ل ەورەگ یگەری وار  ێغىەوجىوەوانپ

 .ەهێنصاص

جا  یەجییەوە,زسما ەژاصو ه ەڕویل ەهەزماه ەرصو ه یيیصوروهس .5

 یاجر ز  یگەرییەهەوار  ڕێژەی یىتربێذهس  ەیەهترەوەل ەژاصیانه ەوانزماه

 .ەبێذص

 یو وىرص ەرەبیع یزماو ێىانه ەیىەهضیو پ ێًوارل ەل ەگەر ئ ەوێىەب   

 ڕۆڵیان( ۆجاییو ڵی)زا ەل ەجگ ۆوارەوانه ەرجەمص ەبیىینص ڕواهین,ب

 ەفراوان بياج یگەرییەویوار  ێذبخىاه ەرەبیع یزماو  هه ەوەی,ل ێڕاوەگ

 ۆر ز  ڕێژەیەوی ەب یوىرص یزماو ییەئاصا ۆیەب ی,وىرص یزماو ەر ص

و یگەری وار  ێر ژ  ەوێخەبى  ەواویئاصخ ەمى ه ەل ەرەبییەوەو ع یزما

( ی واجاصاز  ڕصخەصازی, ەصازی,وع ەهگضازی,)ص ەهەعیضازماه

 .ڕەهگبضاجەوە

هى  ۆن و ەل ەوانزماه ێىانه ێیملماله ەیهمىه     ەماهگەیەهێذص ێضاو 

 یەهالییىرصهەوەی ەل ەگێڕن ص ڕۆڵ یىەییبىچ ڵیزا  ێس  ەه ەوەی,ب

 :جرصا ێيیزماه ەصەر ب ێًزماه ەرهەوجنیو ص ێيانملماله ەهجامیئ

 . ەصەبیو ئ یاری و ژ  ڕۆعيبیری  یئاصت ەرزیب.1

 . یاس یص ەصەاڵحیو ص ێز ه.2

)ێىەرانئاز ەیژمار  ۆری ز .3
3

 ). 

اصت ەرزیب    ەپلەیب یعارصخاو ێغىەوجنیو پ ەصەبیو ئ ڕۆعيبیری  یئ

جرصا,  ەواویزماه ەصەر ب ێًزماه ەرهەوجنیص ۆی ه ەبىەص یەهەم

انئاز ەیالواز بً و ژمار  ەصەاڵجەوەص ەڕویل ەگەرچیئ  ەمه ێىەراهیغی

 ەگێڕێذص ڕۆڵ ەصەاڵثو ص ێز ه ەوائ یەهضاهبن ڕوەوە ەمل ەگەر . ئێذب

 یزماو ێىەراویئاز ەیژمار  ەرچەهضە, ه ەصاىێملماله ەهجامیئ ەل

و  یەهەم ڵیزا ەزمان ل ەرصو ه ەگەر . ئ ێذب ەمیػه اڵصەصذبا

ىبىن ئ  وه هه یه ًان له یەهضاهبىن  ەمضاصوو  ێىەرانئاز ەیژمار  ەواهٍس

 )ەواجەوەص یەهالیی ێىەملماله ەهجامیئ
4

) 

ێنن,ص یارێًباصىران پرص ەواهەیئ ەمى ه        ۆن چ یائا ەه ەوروژ

  ەربىەوێذ؟ص یضاوىرص یزماو ەصەر ب ەیخىاهیىەه ەرەبیع یزماو

 یزمان و صروعت ی ر  فاهخه ۆ ب  وه ڕێخه گه صه وان ۆوارهه یتریًه ره صه    

 ێسگاری پار  ێذجىاه صه ێژ صر  وی یه ماوه ۆ جر زمان ب وی یهواجا به ی,وارهرصو

 صازیضا ڕصخه یئاصت له ۆڕانبياث و گ واوی ڕێسماهییه یاصا یماوص  له

ورص له به به   ۆیهرز صه له ۆر ز  اصخه ڵ گه را   ێىهو  به  زماهضا, ی جر  یواو ئ

جر ز  یفارس  یزماو یرچ گه ئه   وه ییهب ره عه یزماو  له یواو وعه ی یىهه  له یا

رصا  صه به ۆی وج ئه ۆڕاهێيیگ صازیضا ڕصخه یئاصت  له اڵم , به زىاصخىه

ه هاجىوه هه  ۆی ز ی صاز  رصخه هضیی جمه یبهجا یماو ص حی یىیهو جىا

 .ێذهر  ژمار صه هه وان هێزه به  زماهه  له هێً یه  به ێضخاظو ئ ێسێذر بپا

 , ێڕاوهگ ڕۆڵیانصا  و بىاره جر له ۆوارێيیهض ه ظ, چه وه ئه ڕای ره صه   

 : واهه له

 ەجەوەیه ڕزگاریسىازی  ەوەیبسوجى یاس یص ەباحیز ەرصەوامیب.1

 ەب ەرەبییەوانع ەصەاڵجەص یصروصدبىو ەصرێژاییب ەوىرص, ه

و  ەجەوەییه ەمافەل ۆهییانصاو ەمیغەه ەو بى  ەرصەوامب ێراكیغەوەع

 .ەهرصو  ییەوانو زماه ڕۆعيبیری 

ص  یياویو صا ەگغتیوىرص ب یجاو ەزىێىضەواری ه ڕێژەی ۆری ز .2 وىر

 ەرصەوامیب ێزاهەواهضاز ێى ه ەل یوىرص یزماو یىرصبى وا ەه ەجایبەحی,ب

 .ەبێذه

و  یاوازن ج یزماو ێزاهەصو ز ەب ەر ص ەرەبیو ع یوىرص یزماو ەرصو ه.3

 .ەیەه ەهێىاهیاهضال  یاهەرەوهج یهض جمه جاًبه یماو ص ەهضیًچ

او ەروەری پ یغدیمانه ەصتیه ەرزیب.4  ەب ەرامبەر وىرص ب یج

 ەهۆی ب ەوەظئ ەرەبی,ع یزماو ەب ەرامبەر ب ەمارگیری و ص ەهەیزماه

 ەصەاڵجضاراویص ەالیەنل ەهجامضرابى ئ ەرامبەری ب ۆرەیز  ەمەصخ ەو ئ

) وه ەرەبهع
5

 ). 

 

 ەرەبییەوەع یزماو ەل ەوع یزىاصخن -1-3

 ەو وع ەرگرجنیو  ی بىار  ەل یاجر ز  ەیەهتر ب ەوانزماه یگەربىویوار     

 ۆرفۆلۆجیو م صازی  ڕصخه یەویال  ەب یاهێًز  یچه ەصایەو زاراو 

صضذ و  ۆر صا ز  صو ئاصخه ەو ل ۆڕانگ ەچىهى , ەیەهێذهاگ

زمان  ەرواث)ه ەه ەیً,بى ەوەئ ێبینیج ێىیضخەپ ەاڵمب ەصەرزۆیە,ل

 ەوازىاصذ ئ ەوەجر  یزماهاو ەل ەیزاراو  ەو وع ۆی ز ێىیضتیپ ێیپ ەب

 ەهەزماه ەب یاهێًز  یچو ه ەزغەصىصب ەبگر  ییەو ئاصا ۆر ز  یارصەیەویص

( ) ەیەهێذهاگ
6

زگماهضا  یزماو ەل ەوانزاراو  ەو وع ەرواثه ەاڵم(, ب

هێيیو ز  ەبێذئاوام ص ێب ەهەزىاصدى ەوا, ئ ەبى ه  یماو ص ەب ۆر ز  یا

ویجا  ەهاوچىویل ۆی ه ێخەبەو ص ەگەیەهێذص ەزماه ەو ئ یبەجمەهضییەوا

 .ۆماڵیو ز ەڕەحیبى ەیوع ۆر ز 

 ۆر ز  وی یه ژماره ڕابرصوصا ی صه هض صه چه ی ماوه  زماوى وىرصي له   

و و زماهه یب ره عه یزماو  له ی وعه ج , له رگرجىوه وه  وه جره یوا   هه ێىضاوا

 ییانوىرص یزماو یهگ رهه فه ێنیل و هه ێىیضتیوان پ وعه ی ۆریىهز 

ا ێضخاعضئ  , له صروصخىرصوه ییانزماه یگرفت و  وه هرصۆجه ڕههپ

 وان ییهب ره عه  و زاراوه وعه یزىاصخن  له یانوىرص واز  راوی ێىهئاز

وی,ب ی زاراوه یرگرجن وه  به  هرصوه یانصد صه و  ێىاوهه   له حی یبهجا به یا

  ڕێىه به وی مه ڕه هه وی یه ێىهع  ظ به م واره ئه , وه یىگلیزییهئ یزماو

 ڵيى  به , ییهه  وه ییهواه زماهه وی یهال  به هضی یىه په یچو ه ێذچ صه

 یالو گه  رصامبىن به و صه ری  ێىهچاول  به  صخه یىه نها په جه  هه جه بابه

 ی وعه ىاویێواره به  هه ێذو  هه رصه ها وا صه روه هه , وه وجىوه ێغىهپ

  . وه واجه رزصه ر به هه كضه حی اڵیه ۆمهو ی یهپا یىگلیزی ئ

 ە,هرصو  ەوەیانئ ێبینیج ێيۆڵەرانل ە,وع ەرگرجنیو  ەب ەبارەثص ەر ه   

 ێگەیج ەئاصاویو ب ێذزىازر  صه یاجر جر ز  ۆلەواویپ ەمى ه ە)هاو( ل ەه

 ەرپەرعتیص (Martin Haspelmath)ڕۆفیضۆرپ ەواجەوە,ص ۆی ز

 ۆ ب ەگرجى  ەزۆ ل یهاویج یچل زماو ەه ەواث,ص ێىهەجەوەییه ۆژەیەویپر 

 ەو ئ ەهێىانزىازراو ل ەیوع ڕێژەی ەوژمار  ۆرو ج یاریىرصویص

 ەوانزىازراو  ەوع ی%(70) ەه ەواث,ص ەوەب ەئاماژ  ەصا,زماهاه

)یضۆلۆجیاو ئا یًصواجر ئا ۆصێرهەوان,م ەو جاز  یارصەص ی هاو  ەل یخینبر 
7

 ). 

 یەوەوا ێخەص ێً)زىاصتن واج ەه ەهەنص ەوەب ەئاماژ  ەزایانعار       

زماهضا  ەصو ل ەصێًه ەواج ۆببىەوە,و ەهەرصاكض ەیەنصو زمان ل ەه

ان ەبێ,ه ەزاییعار   ێىضاعى  ەیەنل یاجر ز  یانصو زمان  ێًواج ی

)(ەواربهێنرێًب
8

 ) .  
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وى ۆوارهه     : )جىگرافى ,  واهه له ۆرن,ز   رگرجً و زىاصخنی وعه وه وا

اس ی , ئاًنی , ولخىري , زاوضتی ..( , به  ەوۆهەوەل ەر ه  ێىهو  صُ

زمان و  یگەری وار  ێر ژ   جه ەوجىههوىرص ه یراویعاع ێىضەواروزى 

 ەرەبیع ەب ەواهضاخىجر  ەل ەرەبییەوەو ع ەصەبیو ئ ڕۆعيبیری 

 یەهێً  هه ەوەيئ ەبەر بىن. ل  هه زماهه ێری ف ی و ەجەواب ێىضویاهەو زى 

يیهالص یعری ع یبەجمەهضییەواویجا ەل  ەیوع ۆرجریًز  ەه ەبى  ەوەئ ی

 ەوع ۆری ز  ڕێژەیەوی ۆیەب ەواربهێنرێذ,ب ەكەواهضاص ەل ێگاهەب

جىه یعرییەواهەوەع ەكەص ەڕێگەیل ەرەبییەوانع  یزماو ێى ه ەجەها

 .ەهرێذژمار صەه ییئاصا ێيیوار  ەب ەمەظئ ییەوە,وىرص

 ێىازێًع ەهضچ ەب یضاوىرص یزماو ەل ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع   

انهض و هه ەرگیراون و   یوىرص یزماو ەهگضازییەواویص یاصا ەپێیب ێىی

 ڵێًزا ەهضچ ەهرێذص ڕواهگەیەوە ەمل ە,هراو  ەگەڵل ڕەفخاریان

 :ەیىەڕوبس

ًازىص  ۆصەهرێًگ ێىەع ەیەنزماهضا ب ەرصو ه ەل ەیوعاه ەو ئ.1

مىعىەنو  ,  یىههس   وه هه یه له ی واو  جه به ۆهرصهیانگ  یعخیاصی,ئ یلە,: )

مخ ەالٌ,ع یضە,مع  ەزارەث,و  ەزیر,و  ەفخەر,ص ەرش,ص یدان,ُئ

 ەزالق,ئ یعر,ع یلهام,ئ ەواث,ز  ەاڵڵ,خ ەرام,خ ەصىەر,ع

 یبەجییەجا ەهاو  ەرەڕایص ەمەجاص...( ئ ەڵەم,ك یزب,خ ەصەب,ئ

انز ەنو  ۆربەیانز  ەه ەصیەوان,ه ویگ ێب ەو ب ۆی  یازىص) یهگ صه ۆڕا

 ەمەص,مد ەخمەص,)ئ ەوێىەب ەرگیراون,( و  وه مه هه یهگ صه ۆڕاهێيیگ  به

...(,  یماص,ع ەصەن,خ یدضان,ئ ەهرەم,كاصر, ئ ەر,عىم ەلی,ع

 ئازێىەراوی ەیصازگ ەگەڵل ەوانهاو  ەل ەهضێًه ۆهرصویگ ەاڵمب

انص ۆڕاویگ  ۆیهب ێن,وىرصصا هاگىهج جىه ەصەرصاب ەهگضازٍُ  ەم, ئ ها

 .ەهەیًباش ص ەمضاصوو ەزاڵیل یەهەال 

هگییانص ۆڕاویگ ەیوعاه ەو ئ.2 جىو ەصەرصاب ە هیانو ف ەها  ۆرمەوا

و ەب ەهضێىیانه ەوا, ه ێىەیەویع ەب ۆڕاوەگ ,هاهاصر  یئاصا  ێىەوە

 :ەواهەل

 ەجاز            (        طازجڵً )زهڵيی زه           زلم

 ێبهخ          هخاب                         خازر         خاضر

 یكىجاب           هّخابي                        ەیارەج          طائرة

 ەزەبغ        غضب                       ەقمىب         مطبم

 

 ێىیضتیپ ەبەر ل ەگەرچیئ ەصیُاهەظ,ه یبەجییەجا ەهاو  ەو ئ ەروەهاه   

 ی بار  ەیو هاصىام ەرەبیع ڕێىىس ی ێىەیع ەهەمانب ۆرجار ز  یاصایی

 یاصا ێرژ  ەزرێىەص ەربڕیىضاص ەل ۆرجار ز  اڵم به ەهىصرێخەوە,ص ەس یه

 :ەنو  ییەوە,وىرص یزماو ەهگییەواویص

 ەوڕەخمانعبضالرخمً    ئ       یرصاب  ؽابر

 ەهاج     طه               یرجاه  طاهر

 یلفاضل        فاز                زضر  زضر

 یرزاه     ظاهر               یبجال  طالب

 ڕەزا     رضا              یضیمص  ؽضیم

 

 ەهضچ ەب ەبًص ۆمەڵەوەزمان و و ێىیضتیپ ەڕویل ەوانزىازراو  وعە

 :ۆرێىەوەج

)ًازىص  ییەه ەرامبەریانب یضاوىرص یزماو ەل ەیزاراواه ەو وع ەو ئ -ا

 ەوا(, ئێنرێًوار هاه به  وه ڵه ۆمهو ن یهال  له اڵم به  یه هه یانر  رامبه به

 ۆیانز ێیج ڕاصخەوزۆ  ەهەوزماه ەرهەهگیف ەیەویصاه ەب ەبًص

ىا, باهً, ص یر,ز  وه ەزارەث,)و  ەوى و  ەهەهەوەص  ەیذ,ز  یژهە,ل ەوڵەث,ُل

 .خیزب, ...( حی, یهوام, خسبا صه , یهزا, هاخ وكاف, كه ئه ەلضەفە,ف

 ەبەصذم ەمانه ەیەو ه ەرامبەریانب ەه ەی,وعاه ەو ئ -ب

هیانب ەهجامیئ ەل ەگەیەهً,ص  ۆی ه ەبىەص یەهترصا, ەگەڵل ەوارهێىا

 یئازاوجن  له  جه ڵهم خا ئه مضا, هه یهزماوى  ەل ییهاوواجا یصروصدبىو

 ێنرێً,واربه به ێذهاب یىضاهىص  له اڵم به , ییهئاصا ێيیعد صا ڕۆژاهه

انز ی ێگهواث ج ڕبىوی ێپهج  به  یه واهه له  چىهىه هگضا  رهه فه  له ۆی

 یزماو وی صه ڕه ی وعه یًهض هچ یصخضاو صه له ۆی ه  و ببىه وه هه بىه

)م هه یه
9

 ): 

       جاجر         بازرگان

 ەژاره        فەكیر 

 یلص        ئەصیر 

 ... جاص یذر  هه        عاصەث

 یزماو ە(لەواوج ی)هاوواجا ەنو  ەصەرەجاوەل ەوعاه ەمئ ەگەرچیئ   

 ەیەنب ەصو وع ۆرگراهەز  ڕاصدیضا ە))ل ەاڵمب ەرهەوجىن,ص یضاوىرص

 ەمزمان ه یجىاها ەل ەمەئ ەچىهى ێىضا,زماه ەل یًبژ  ێيىەوەو واجا بم

(()ەواجەوەص
10
 :ەرهەڵضەصاثص ەگەر صو ئ ەصابار  ەمل ەڵيى (, ب 

 ەجێپەڕبىویب ەویتریانو ئ ەرصەهەوێذهاوواجاوان ص ەوع ەل یەهێً   

ویواث ب ه یازىص ەهاوصەچێذ,ل ەبێخەوەو ص ەمه ەوارهێىا  یانواجاوا

 یارصەواویو ص ەرصەگرن و  ێ هى  یو واجا ێذص ەصەرصاب ۆڕاویگ

 ەواویهمىه ەل ڕوصەصاث, ێضاج یانواجا یفراواهبىو ەصىبىهەوەو ج

ر)ف ەیوع ەرهجیص ەگەر ئ ەرەوەصاص  ەل ەبیىینص ەیًژار( بض هه -ەكی

ً ب ەوروبەرێىضاص ەمى ه  :ڕصخەی ەل ێىەو  ەب یەهتر, یهاوواجا ەهاب

 .ەكیرەف ڵەهەمىضا   -

 ی( واجاەژار)ه ەواجایل ەجگ ەو فراوان بى  ەیواجاه( ەكیر)ف ەیوع    

 ڕواهەب ەباص ەمب ەبارەثص ەر . هەگەیەهێذص یػ(یرو ژ  ێمً)ه

م( ەیهمىه ەرصو ه
ْ
ر( و )َزل

ْ
 )َمى

 یزماو ەل ەاڵمب ێذ,( صێل)ف یواجا ەب ەرەبیضاع یزماو ە)مىر(: ل-

 ێم ڕەگەزی  ۆب یاجر و ز  ەگەیەهێذ)هاز( ص یواجا ەنهاج یضاوىرص

  :ەنو  ەوارصێذ,ب

     .( ەهربازه)م ەواثص ەهر م ەهچ ەو ئ -   

ویصروصخىراو  ەمى )ه ەواجایب ەرەجاص ەگەرچی)زلم(: ئ -  -زىا ەوا

جىە,زلم( ب الىاش(  -ەڵيی)ز یواجا ەنهاج ێضخائ ەاڵمب ەوارها

 ەیوع ەروەهاه ەوارهاهێنرێذ,ب یەهەم یو واجا ەگەیەهێذص

 ەرگیراوەو و  ەوە(یىضوز  -)حي ەیوع ەل ێىەع ەهەمانب یػ(ەیىان)خ

ان بێذ ۆڤچ مر  ێذ,( صیىضەوەر)ز  یواجا ەب ) ەاڵنو ئاژ  یاهلەبەر گ ی
11

( ەڵ)ئاژ  ەواجایب ەنهاج ێضخاصائ یوىرص یزماو ەفەرهەهگیل ەاڵم(, ب

 .ەوارصێذب

 

 واجا ۆڕاویگ -1-4

ویگ ەعەو گ ەل ەمیغەه ۆڤایەحیمر  ۆمەڵیو     ەرصەوامضایەو ب ۆڕا

 ەر ه ۆیەب ۆڕاهە,گ ەو ل ەگىزارعخىرصه ی ئامراز  یارجریًص یػزماه
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 ڕەهگ یغضازماه ەل ڕوبضاث ۆمەڵضاو ەل ێغىەوجيێًپ ەعەو گ

 .ەصاجەوەص

ویگ ەعەو گ ۆربارصاز  ەل     ڕوصەصاث, ەصەرزۆل ەبەپلەو واجا پل ۆڕا

 ۆیضاز ەصوایب ییواجا ەورەیگ ۆڕاهێيیگ ەئەهجامضال ەاڵمب

)ەهێىێذص
12

 ). 

ویگ یًگرهگتر     ەیەوەبار  ەمل ێذ,ب واجاصا صه ەئاصتیزمان ل ۆڕاهەوا

 ەه ڵىگۆڕەی,ئا ەیىەهضییەپ ەو ل یخییە: واجا بر ەڵێذ( صۆڵمان)ئ

 ەو ل ۆڕاهێًگ ەر ه ێیەپ ەمب ەیە,ه یاهضاواجاواه ەو وع ەهێىانل

)ەصرێذص ەكەڵەمل ییواجا ۆڕاویگ ەب ەوائ ڕوبضاث, ەیىەهضییەصاپ
13

 ). 

 

 واجا ۆڕاویگ ۆرەواویج -1-5

واجا  ۆڕاویگ ەل ەرەویص ۆریزمان  صو ج ی بىار  ەزایاویعار   

 :ەهەنص ەصدىیغانص

          .واجا یفراواهبىو-1-5-1

 .واجا ەصىبىهەوەیج-1-5-2

 

 :واجا یفراواهبىو -1-5-1

 ەر ه ەیوع ییەواویصروعخ یارصەص ەل یەهێىەواجا  یفراواهبىو   

 یاویژ  ێغىەوجنیپ ەعەو و گ ێىیضتیپ ڕێژەی ەپێیب ەه ێً,زماه

 ڕوصەصاث, ێًواج یارصەیەظص ەمئ ەبً,فراوان ص یػواجاواه ۆمەڵ,و

 یەویواجا ۆ ب ێخەوەبگىازر  یبەجەوەجا ەبەصدێيیم ەیاهضویگ ەواجا ل ەه

 یواجا ەیاهضویگ ەل ەبێذص یتیواجا بر  هبىویفراوا ێیەپ ەمب ی,گغت

پ ًه هه ن ًان ًه ًه )وعه ەه یەی,واجا ەو فراواهتر ل ر وى زماهيی(   ێغت

 )ەوارهێىاویب ی بىار  یفراواهتربىو یازىص ەیاهضویەحیگ
14

). 

 ەرەهییەواویص ۆوارەه ەل یەهێً ەه ەهەن,ص ەوەباش ل یانزاها  

 ۆ ب ۆرجار ز  ەه ێگاهە,ب ەیوع یزىاصخن ەل یخییەواجا بر  یفراواهبىو

)ەوارصێذب ەهەظوع ەڕەحیبى ەبەصتیم ەل یاج ەبەصتیم
15

 ە(. ل

 ەیضافراواهتر پ یەویواث واجا ێپەڕبىویج ەب ەواجاصا وع یفراواهبىو

) هێذ یه گه صه راواهتر ف یارصەیەویو ص ەواثص
16

  وه به  ئاماژه  ێىیضخه(. پ

 اڵم به ێذب فراوان صه ێىاهضاواره به له  واجاي وعه  ڕاصخه  هه ێذ,بىر 

ي  صاهه  هابً به  واجه ێىضُم,ل   هابً به  فراواهبىهه  ۆرهو ج ئه

وارهُىاهضا  به وان و له روازه صه ێیپ نها به جه  ڵيى هگى به رهه فه

 .هرێً ۆمارصهج ێىانواره به ێیپ هگِغضا به رهه فه  له  و وه صرێىه ێىضهل

 ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع ەرهجیص ەگەر ئ یضاوىرص یزماو ەل 

ً,واجا ص یفراواهبىو یارصەیص ەب ەصذئاعىرا ه ەب ەیً,بض  ەهەی

 :ەوێىەب

 ەچیه ێذ,صار(ص ەاڵی)گ ەواجایب ەرەبیضاع یزماو ە)وركت(: ل -1  

 :ەنو  ە,بارهراو  ێل ی جر  یەویواجا ەهضچ یضاوىرص ەزماویل

 ەجێىىصەهەل ەرەكەیەن.             و ێىىشج ەڕەی: پەرەكەو    -

 .ەرەوەبى

 .ەچەهضەب ەرەكەیەنو  ەمڕو.                  ئۆالر(ص100: )ەرەكەو    -

  .ڕابىێغە ەرەكەًەنو        . ێىرصنپ یاری  ی: وارحەرەكەو    -

و  ە( هراو ەرەكە)و  ەیوع ۆ ب ەرگێڕانو  ێضخاصائ یوىرص یزماو ەل  

 ێل ەواجاییفر  ەمەظئ ەوارصێذ,ب ۆالر (ص100) یواجا ەهەمان( بەاڵ)گ

 .ەوجۆجەوەه

 

: ل -2   و ەرەبیع یزماو ە)ركُب(  ەواجایب یاجر ز  یرۆزصاپ یو كىرئا

ویهرص ەصەر ( بێر( و )چاوصێسەر)پار  ,هاجى  ەمیزاصەوەئاص ەوەوا  ەاڵمب ە

يیهالص یراویعاع یال  یبەحیجا ەب یضاو وىرص یزماو ەل  یەویواجا ەب ی

جىەب یاوازجر ج ەبەصدێيیم ۆ فراواهترو ب  یىییەوانهالص یرە)عاع ەوارها

 ێىضاویو ج ی صوژمىيار  ەواجایب ڕەكیب ەه ەوەی,ئ لەصەر  ۆهًو

 ەرصەوامب ێریىرصویبرصن و چاوص یرەییئ ەروو صولب ڵضار ص ێىانه

و یىصانفر  ەمەبەصتیب () ێذگرفذ ص ێغەو ه یو صروصخىرص
17

 ەاڵم(. ب

 ەب ێضەچێذپ ەو الوازبى  ەبەوارهێىاهضال ەیەوع ەو ئ ێضخاصائ ەل

 ەب ەهضەب ەوع ێتیىضو یز  ەچىهى ێذ,بچ ەهاو واث ل ێپەڕبىویج

 .ەوارهێىاهەوەب

 ەیواجاه ێضخائ ێذ,)پارو( ص ەواجایب ەرەبیضاع ەزماوی)للمت(: ل -3  

 : ێىهو   به ێذ,وارص هان زىارصن( به ەمی)ژ  یصت به مه ەب ەو فراواهبى 

 . بىه  ئاماصه  ێىارهئ ۆ ب ن یه لىكمه-

 :ەواهەل ەوارصێذب یػجر  یەویواجا ەهضچ ە( بڵۆپ)ص ە)كطرة(: واج -4  

لىث و  ەهرێخەص ڵۆپص ەب ەه یغىییەی,پس  ەصەرەچار  ەو : ئەجرەك -

 .ەزۆعەوەه ی و چاو  ێ گى 

 .وث( هه ر هه باراهم به  جره كه ن یهئاو, باران   ) ۆپی: صل ەجرەك -    

بیضاع یزماو ە)هفر(: ل -5    ەه ەوجرێذ,ش ص هه ۆمەڵێًو ەب ەرە

) ێذ(ب10-3) ەل ەیانژمار 
18

 ۆر ز  یەویواجا یضاوىرص یزماو ەل ەاڵم( , ب

 ەوەصازىار  یال  ڕصخاهەی ەمل ەنو  ەزۆگرجىە,ل ی فراواهتر 

 :ەرصەهەوێذص

 یەن          زىارصن.     ۆریج ەهضێًه ێىاهەهرصویپ ۆ : بەفەره-

 .ەوێذص ەبابمه ەفەر ه

 ەم...     ئەهس یپاش و ج ێى ه ەروغینیص ێىاهەهرصویپ ۆ : بەفەره-

 .ەڵضەگرێذه ەفەر ه ەهضچ ەپاص

 یەن.                       ەوارصێذب ەشه یهاوواجا ەن: و ەفەره-

 .ێذهاهاص ەفەر ه

 یزماو  . لهێذ( صێىىش)ج یواجا  به یضاب ره عه یزماو  له)صفتر(:  -6  

 ەل ڕاهێىاهەهەمن: ) وه ێذ,وار  مان واجا به هه  به یغضاوىرص

( ههیىەهىص ەفخەرەهەصاص  هێذ, یه گه (ٌػ صهەاڵگ 100) یها واجا روه .

        .ەفخەرەص ێىجپ ەب ەوییەهەز  ەپارچ -ن:          وه

 ەجیخ  هه ێذ,وجر  صه ەصەه ەو ب یضاب هر  عه یزماو  )خاج(: له -7  

 یانهاصراو  ەجەمەویب یاوی پ ۆ ها ب روه , ههێذصاب ەهجامئ

ػه  .(یوان خاج ۆوین: )چ وه ێنرێذ,ه وار صه به ەهاصراَو

كاصر, كاوع,  ەباح,)صەنو  یبەجییەواویجا ەهاو  ەواهەظئ ەرەڕایص   

 ەره ەرەبیضاع یزماو ە...( ل یدضان,ئ ەمین,, ئیعاس  ەریم,عاهر, ه

 ەه ەگەیەهً,ص یػجر  ی( واجاەشه یح جاًبه ی )هاو  ەل ەجگ یەهەیان

هیان,واجا ف ەل یخینبر  كاصر=جىاها,  ەیاوی,)ؽباح=بەوێىەب ەرهەهگییەوا

وی, ...(, ئازەإخضان=چاه  ەوارصەهێن,ب ەواجاه ەرصو ه ەرەبع ێىەرا

ر: )ؽباح الخەنو   ەنهاوىرص ج ێىەراویئاز ەاڵمؽباح(, ب یا ی

انهاول ەمەبەصتیب  ەو ل ەجگ ەهێنن,ص ەواریانب یبەحیجا ی هاو  ەنو  ێى

 ڕصخەواوی ەل ەنو  ڕوهە,وىرص  یجاو یال  یانواجاواه ەه ەی,هاواه

 :ڕوهىراوەجەوە ەوەصازىار 
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يیش( ه )هاوي هه ەمینوان ئ- و . )هاوه ەمیىهئ ەصێ صذ  : صه واجه -ڵىا

 پان(

يیه ەڕاصتیش( ب )هاوي هه یلعاص ۆصخامام-  -ڵىاو . )هاوهیلەعاص ەصێ

 ر( روه : صاصپه واجه

او - و . )هاوهەریفەع وی یه واصه زاهه  ش(  له )هاوي هه ەریفع ەصخ  -ڵىا

 (صار یهپا ڕێسو : به واجه

امام- و . )هاوهەعروفەم ەصاعار  ەمش(  ل )هاوي هه ەعروفم ۆصخ  -ڵىا

 : هاصراو( واجه

 یوىرص واجا ری  ێىهئاز  هه ێذ,و  هه رصه صا صه وه ره صه ی ڕصخاهه و له

 ێذ,زاه عروف( صه مه یف,ر  عه یل,عاص ین,م )ئه یواو هاوه یهگ رهه فه

انوار  به صا ڕصخه  له ڵىاو  ن هاوه وه ێذجىاه صه  ۆیهب  ۆ ب اڵم به ێىێذ,به ی

و هاوه  همىهه كاصر, ؽباح, أصماء,  ی,)أخمض, طاهر, مؾطف یوا

 یازىص , ییهزاهراو ه ی وىرص واجاهه ری  ێىهئاز یال  یگغت أهرم, ...( به

 .ێنرێًه وار صه به یانواه ره رامبه به یضاوىرص یزماو  له

 

 واجا ەصىبىهەوەیج -1-5-2

 ی بىار  یصىىرصاربىو ەل یخییەواجا بر  ەواویباو  یارصەص ەل یەهێً   

ویب وع ەواج ە,وع یواجا ەوارهێىا  ییەهەیواجا گغخ ەواز ل ەیەن)

 ەواث,ص ەیضاپ ەصىترصاج یەویواجا ەل ۆریو پضپ ەهێىێذص ۆی ز

 ێسێذ,بپار  ەواجاه ەرصو واجضا ه ەمانه ەل ەهەوع ەواهەعەل

جار  ەهضێًو ه ەبێذه یگغت ایەویجار واج ەهضێًجر ه ەواجایەویب

() ەواربێذب ەصىتر ج ەواجایەویب
19

 ەو (زىازراو ەفخەر)ص ەیوع ەوێىە( ب

يیهالص ی ععر  ەل  ەفخەری ( و )صە)هىصِىگ یواجا ەب یضاوىرص ی

و ەل ەاڵمب ەوارهاجىە,( بێىىشج-ەزواغ )وىرصاوى یضاوىرص ێضخایئ یزما

هىص یباعىر( واجا )هێذ یه ( هاگهیىگە)
20
 یاجر ز  ی همىهه ەوەزىار  (, له 

 :ڕوو  یىه زه صه

بیضاع ەزماوی: لیضعه .1    ەب ەبًص ەه ەوجرێذص ەصاهەه ەو ب ەرە

و  ێيۆعانج ەل ەه ەوجرێذ,ص ەصێىیػه ەب ەروەهاه ر, یضهواه گه

 ەل ەاڵمب یضابياث,ف یاویگ اڵجیضاو  ەجەوەو و ه یًئا ێىاو پ ەل یهاصصاج

 یواجا ەنهاج ەصىبۆجەوەو ج ەوارهێىاویب یصىىر یضاوىرص یزماو

 .هێذ یه گه صه ەمیانصو 

( ەهیض)ع یهاوواجا ەنو  ەرەبیضاع یزماو ە)عاهض( ل ەیوع .2  

 ەهاهەثج ەوە,بگره یەهتر  ێگەیج ەجىاهًص ەزۆربارصاو ل ەرصەهەوێذص

ِهَض  ەل ەڕەجضابى ەل ەهەوع ەرصو ه
َ

ون,و  ە(و یضاواه گه-)ع  ەچیه ەرگیرا

,بگره یەهتر  ێگەیهاجىاهً ج ەیەصو وع ەو ئ یضاوىرص یزماو ەل  ەوە

 ڕصخەواوی ەل ۆهمىهەب ەڵگرجىە,ه یبەحیجا یەویواجا ەریەهەیانه ەڵيى ب

 ین(صا, هاجىاهەوێذص یەحیصو عا ەهەجان(و )وار ێذهامر  ەهیض)ع

بىیەثعا ەهیض,)ع ەیصو وع ەر ه ەب ێگۆڕویج  یواجا ەچىهى ەیً,( 

 :ەنو  ێىضەچێذ,ج ڕصخەوان

 ..                          )واجا هاصروصذ(ێذهامر  یەثعا-

 ..         )واجا هاصروصذ(ەوێذص ەهیضیصو ع ەهەجانوار -

  

 ەه ەگرێخەوە,ص ۆواراهەئامرازو ه ەو ئ ەرەبیضاع یزماو ەواصطت: ل .3  

) ێًعد یان ەصێًه ەب ەماهگەیەهێذص
21

 یوىرص یزماو ەل ەاڵم(. ب

 ۆ ب ەنهاج ەواج ەوارصێذ,ب ەرێىییەهەیواجا ه ەب ەنهاج ێضخاصائ

 ەصەصخانوارب ەصەاڵجضاروص ەه ەوارصێذب ەصاهەه ەو گىزارعخىرصن ل

هیان ەهۆیەوەو ب ەهاصًص یی وارەوا  ەب ەگەرچیئ ەهرێذ,ص ڕا

اصاییها ێىەیەویع  یواو همىهه  له ەنو  ەبً,ه یضخەظو عا ێذب ی

  ێ وى  ەل یخەواص ەكیر ف یاوی (و )پ ەصتێوارث هاو  ەبێه یخەث)واص

 .یارە(صا صێيێذب

(: )صبدان ەللا یرصیو  یوجن ەواج ەرەبیضاع یزماو ە: لیذحضب .4  

)ەوعێًو ز ەمىوىڕیه ەمى ه ەل ەزن م یزىا ڕاگرجنیپاه
22
 ەاڵم(, ب 

 ەو ئ ۆ ب ۆڕاوەگ ەیواث واجاه ێپەڕبىویج ەب یضاوىرص یزماو ەل

 ەهجامئ ێپ یرصەواویو  ەصتراوەجەوەو ب ەجێًپ ەب ەه ەی,مىرواه

 .ەصرێذص

بیضاع یزماو ە: لیضص .5    ێذ,ص ڵىضار و مى  ەهيار زاو  ەواجایب ەرە

صروص ەًامبەر پ ەوەواویه ەچەو و  ەب ەرامبەر ب ەروەهاه  یزىا ی)

بیضاع اڵحیو  ەهضێًه ەل ەئێضخاعضال ێذ,( صێذب ەصەر ل  ەیواجاه ەرە

 ەصێيیه ەر ه  ر به رامبه به ێذوارص به یػ(ڕێس )به یواجا ەب ەو فراواهبى 

) هه هاصراو
23

 ەو ئ ەرامبەر ب ەنهاج یضاوىرص یزماو ەل ەاڵمب ,( 

انز ەه ەوارصێذ,ب یىییاهەئا ەصایەجییەه  ەلیع یمامی)ئ ەهەوەیب ۆی

 .ەزاهً( صەبىجالبئ ڕیوى 

 ەمەهییاهەعل ەو ئ ەمى ه ەرامبەر ب ەرەبیضاع ەزماویمغروب: ل .6  

 یضاوىرص یزماو ەل ەاڵمب ەعێذ,ص ەوەزىارصه ۆ ب ەه ەوارصێذب

 ەوە)زىارصه یواجا ەنهاج ەصىبىەجەوەو ج ەجەواوی ب ەیواجاه

 . ەگەیەهێذ( صییەوانهدىل

 ەل ێذ,ص یػ(ێرص(و )و یاص) یواجا ەب ەرەبیضاع یزماو ەطهر: ل .7  

جىن ب ەواجاه ەرصو ه ەیەنماو  یغضاوىرص یزماو  ەل یبەحیجا ەب ەوارها

 ەمتر ( هیاص) یواجا ەب ییاهەصاصوا ەمل ەاڵمب یراهماهضا,عاع یعری ع

ویوع ەچىهى ێذ,چ صه ەهاوچىن ل ەرەو و ب ەوارصێذب ( یرب یاص,) ەوا

 :ەواویهمىه ڕواهەب ۆجەوە,گرج ێگەیانج

 .ەبىمه ڵغاف ۆ ج یىری ف یىروز  ە(         مً لیاص) یىرز -

 .ەواجەوەئارام ص ڵزىا ص یىری ز (       ێرص)و  یىر ز -

جى  ەوەإهداز(-)خاز ە: ل یز خ .8   ()یضاوە)ال  ەواج ە,ها
24

 یزماو ە(, ل

 ی بىار  ۆ ب یاجر ز  ەرگرجىەو و  یبەحیجا یەویواجا ەڕاصخضاهاو  ی زار  یوىرص

و  ێر ه ڕەگەزی  ەرصور ه رامبه به ەوارصێذ,ب ێىس یص ی و وار  ێىصانجى

 ەزۆ +هچ +ژن( ل یاو +پ ڕ)+وى  ییەواویواجا یماها ص روه هه ێ,م

 ێم ڕەگەزی  ۆب ەنهاج ەیەوع ەمژوروصا ئ ی زار  ەل یچەه ەگرێذ,ص

وی ییهواجا یماص  ها به روه هه ەوارصەهێنرێذ,ب +هچ    یاو پ-  ڕوى -) وا

)ەوارصێذب یغلبازی ع ەواری ب ەرامبەر +ژن( ب
25

 ). 

 

ەمدوو ەوەریتـ -2

  ەوانوع ێىانه ییواجا ەیىەهضیپ -2-1

ویوع     ەرهەوجًو ص اڵوبىهەوەو ب ۆڕانو گ ەیىەهضیپ  ێیپ زمان به ەوا

ار  ۆڤەوانمر  ەنو  یەهترصا ەگەڵل یانو گىهجاه  ۆیەب ەهەن,ص ڕەفخ

ویوع ەل ەریەنه ۆرجار ز  هیانو ب ەوروبەر ص ێیپ ەزمان ب ەوا  ەوارهێىا

 .ەگەیەهًص ۆراوجۆرج ەبەصتیواجاو م یاوازصاج یىگەیژ  ەل

 ەهێىانل یاواز ج ەیىەهضیپ ۆرزماهضا صو ج ڕصخەیەوی ەهەرل  

و  یصخىو ەیىەهضیپ ەل یخینبر  ەه ەبێذ,صروصذ ص ەواهضاوع

و  ەوانوع ێىانه یيخاهس یص ەیىەهضیپ یەهەمیان ۆریج ۆیی,ئاص
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 ەل ەاڵمب ڕوهضەواجەوە, یەهترصا ەگەڵل یانو گىهجاه ەرهەوجًص

 ۆڕینیو گ ەوانوع ەهگیهەر ف ەیىەهضیپ ێچەواهەوە,پ ەب ەمیاهضاصو 

ضا  یىگەيژ  ەمانه ەجر ل ەیەویوع ەب ەیەنوع )ڕوهضەواجەوەزماُه
26

 

). 

 بەجىاهایە

 یصخىو ەیىەهضیپ        ـیرەهــەز  

ازا یاوێيیئازاص.. پ                    ە.. ـئ           ـی

 ۆییئاص ەیىەهضیپ    

    

 ییواجا یارصەیص ەهضیًباصىران, چ ەیىەهضییاهەیپ ەو ئ ەهجامیئ ەل   

  .جاص...( یی,صژواجا ێژی,هاوب یی,: )هاوواجاەواهەل ەبً,ص ەیضاپ

 یئاصت ەل ەڕوویب یوىرص یزماو ەصەر ل ەرەبیع یزماو یگەری وار    

 ەواوی ج ەب ەرەبییەوانع ەوع ەل ۆرێًز  ەجەوەو صاو  ڕەهگی یضاواجاصاز 

  ۆیهب ێگیربىن,ج ۆجەوەو هرص ۆیانز ێیج یضاوىرص یزماو ەرهەهگیف ەل

 ەوانزىازراو  ەرەبیەع ەوع ێىانه ەیىەهضیپ ێژیىەوەیەصاجى  ەمل

و  ەرهجص ەر ب ەجەزراو  ەڕەجیەواهضابى ییەوىرص ەوع ەگەڵل

  , هه باصىراوه ییواجا یارصەيص ێىجپ ەبەصخەظ,م ەو ئ ۆ , ب ێيۆڵیىەوەل

  .(ییواجا ی بىار  ێژی,هاوب ەواجایی,فر  یی,صژواجا یی,: )هاوواجاەل یخینبر 

 

 ییهاوواجا -2-1-1

leech , Lyons , pa) ەنو  ەواویزماه ۆراویپضپ     lmer , crystal , 

ً لعەهیطئ یبراهیممىزخار, ئ ەخمەصئ  ەمەص, مدێبی, خاهم ماُل

ص یس عس  اڵ , عبضو ەبضواڵع ێساڵ, بەجاحعروف ف مه  یواجا ەصەر ل (... جا

 ەعێىەیەویهاوواجا ب ەوانئ ۆچىویب ەب ە, واجۆهًهاوواجا و ەڕەحیبى

جر ز  یان ە)صوو وع ەل یخییەبر  یگغت  ەروەها(, هیەهً ەنو  ەواجاصال یا

, ەبێذه ێىىصیانو ر  ەهگص ەمانهاوواجا ه ەیصو وع ییەه ەرجیػم

 ەن, ه وه ییههاوواجا ەب ەیىەصخەپ ەرەجییەهەیواجا بى ەچىهى

)ێىىس یهاور یا ەهگهاوص
27

 ).  

 ەل ەیەه ۆی ز یبەحیجا یهرد یی: )هاوواجاەلێذص ڵمانئى  یڤًصد   

 ەوع ۆڕیىەوەیو گ ێگۆڕوێج ەڕێیل ەهرێذص ەزماهضا, چىهى

 )(ێذبىر  ڕازاوە ەوڵەمەهضوزمان ص ەوەهاوواجاواه
28

). 

انبىن  یپرس      ڕێيیمغخىم و  ێغهزماهضا ه  له ییهاوواجا یبىو هه ی

بىاره ئه یاویزاها ێىانه  له ۆری ز  اراوه  جه ێىاوهصا ه م   حی یبهجا )به  ئ

ان ۆمهو , وه ڵه ۆمهصو و  بىن به یانزاها  ۆیهواو(, ب جه ییهاوواجا   به ڵێىی

 ێیانپ و  وه هه هه صه ث ڕهزماهضا  ن یههاو   له ییهاوواجا یبىو ی واو  جه

  واجه هه یاوازن,ج  وه ییههگ صه ڕۆهاوی ڕوی  وان له وعه  هه , یهوا

 یلض,)بلىمف ظ یاههو زاها بً, له یاواز ج  وه یغهواجا ڕوی  له ێذب صه

 ڕوایانب , وه واهه ێچهپ  م به صووه ڵی ۆمهو اڵم ..( بهگىص مان, . یط,هار 

 ن یه وعه ێذهر  و صه زماهه یصروعت وی یه یارصهص ییهاوواجا  هه , یهوا

بگه وی یه وعه یواجا  یاریىراوصا,ص ێيێيیواث و عى   له هێذ یه جر 

و  ئه ێذهر  و صه زماهه وجنی ێغىهپ یهجام رئه صه ییهاوواجا  چىهىه

يیك  له ی وعاهه انواجاواه ێىضازماه یاریىراوی ص ۆهاغێ ,  بىوه یاواز ج ی

 ظ یاههو زاها له اوواجاه  مان زماهضا ببن به هه ی جر  ۆهاغێيیك  له

)...( یً,جارم, خاهم مال یل عه ۆڵمان,ئ یفً)صد
29

 ).  

  ۆوارهه ۆرجار ز   , چىهىه م صروصختره صووه ۆچىویب ر  ێژهجى  ڕوایب  به

اس ی,ن: )ص وه واوی ییهو هازماه یزماو  ی,زار  فره ی,جىگراف ی,ئابىر ی

 .ییهاوواجا یصروصدبىو ی یهما  بىه زىاصتن, ...( صه ڕێسمان,

) ۆجەوەهرص یاج ییانهاوواجا ەل ۆرێًج ەهضچ ەگغتیب ەزایانعار    
30

,باش ص ییهاوواجا ۆرینها صوج جه ێژیىەوەیەصاجى  ەم( , ل  ەه ەهەًی

 :ەیەه ێمەوەئ ەجەهەیباب ەب ڕاصخەوزۆیان ەیىەهضیپ

 

 ەواوج یهاوواجا -2-1-1-1

 ەگەیەهً,واجا ص یەن ەجەواوی ب ەه ەگرێخەوە,ص ەوعاه ەو ئ      

هیانه یاوازی ج ەب ەصذه ۆرێًج ەهیچب ێىەراهیػئاز و  ەنهاه ێىا

) ەنبى ێپ ێگۆڕهێیانج ەوروبەرێىضاص ەهەمى ل ەجىاهًص
31

 , )

 ییهاوواجا ۆرەیج ەمئ ەبىویو ه ەبىن ب ەبارەثص ەوانزماه ەگەرچیئ

انز  ڕێيیمغخىم  ەمئ یبىو ەصان ب ەواهەوانزماه ۆربەیز  ەو هرصو  ۆری

 یبىو ەب ەصذه ەئاعىراب یضاوىرص یزماو ەل ەاڵم, بێنهاه ۆرەصاج

 .ەهرێذص  یه یارصهو ص ئه

 ییەه ەخاڵم ەرچەهضەه ەواو ج یی: )هاوواجاەڵێذص ۆڵمانئ یڤًصد    

زماهضا  ەل ەئاصاویب یارصەیەهەص ەچىهى ۆرهەمە,ز  ەاڵمزماهضا ب ەل

 ەزوییو ب ەبێذص ەمه ەیەویماو  ۆ ب ەعبێذه ەگەر ئ یەث,ها ەوار ب

() ەبێذص ەیضاپ ەواهضاوع یواجا ێىانه ەل یاوازی ج
32

 یەهێً(. 

) صروصدبىهیص ی ەرەهییەواویص ەهۆوارەل
33

 یزىاصخن ۆ ب ەگەڕێخەوە( ص

 , وه ێمهئ ی هه وه ێژیىهجى   به ێذب صذ یىه په ی وه . ئهێگاهەب ەیوع

هىصهىص  ەهەعذ,= ب ەهەثن: )ج وه , واهه ییهب ره عه  زىاصخنی وعه

 ەبر ك ەفرەث,= ه ەعىەثل ۆزەر,= ص ەهەهمج ەپىلەصىلەیماهە,= پ

) ەینی= ه ەجىمع ەجیى,= ه یەجیم ۆڕ,= گ
34

ً,= ئا یً( , ص  ی

) یغخە= فر  ەالئیىەم
35

 ێغخساهە,= چ ەحعەم(, ەللا = زىصا, م

=  یصلب ەرێنی,= ئ یجابیئ ی,= بازرگاو ەثججار  ە,= مىچ ەعاظم

-یيضانئ ەڕ,= باو  یمانئ ڕێس,=  یدترامئ ەرم,= ع ەیاخ ەرێنی,ه

 ... جاص( ۆڤ= مر  ەعەر ب

اص یەویعا     ەنو  ێىەوەپ ەهاوواجاه ەوع ەرصو جار ه ەهضێًه ەب

: ەنو  ەزخىرصهەو,ج یاجر ز  ۆ ب ەوارصێًب ڕۆژاهەصا یئازاوجن ەل ێسێًفر 

و  ەرمث, ع كىه ێزوه ڕجا,جياو  یدخیرام,ئ ڕێسو ەزاب,ه ۆزوی)صر 

 ...( ەزەیی,و ب ڕەخم یفە,عاج ۆزو ص ەم,و صخ ڵمزو ەیا,خ

 ەیوع ڕۆهاوی ەعضاری ب ەوانزىازراو  ەصاص ەوعەل ەلێًگ  

انهى  ەیوع ەو هرصو  ێىضراویانل یان ڕێژراوصا ,پ ێی  ێىهێىاوە

 ەی,هاصاصاه ەوع ەو ئ ەگەڵهاوواجا ل ەبىن ب یضانص ەهضێىیغیانه

ویم ەرجەمص ەه فیمەوا  ێ/بە=بەزالقئ ێ/بە: )بەنو  ۆماڵیین,ز ۆر

بە=بەیاخ ێ/بەب ڕەوعذ,  ێ/بەب ۆڕصخان,ان=گەبرصخك ەرم,ع ێ/

 ...( ڕوا,ب ێب ڕواصار =بیمانئ

 

 ەواوهاج ییهاوواجا -2-1-1-2

 ەیەویماو  ۆ ب ەوروبەرصاص ەهضێه ەل ەه ەی,وعاه ەو ل یخییەبر     

اصان  ێيیوار  یاهرصهەوەیانج ەوەو بگره یەهتر  ێیج ەجىاهًص یاریىراو ص ئ

انبخىاهً واجاواه ەواهانزماه ۆرو پضپ ەنهاج ەگەر م ێذ,هاب  ێًل ی

هاوواجا  ەنو  ەڵًز ۆریىەیز  ەبیىینص ۆیەب یابىەهەوە,ج

)ەواریضەهێننب
36

 ).  
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ڵی یضاوىرص یزماو ەلەه ەیزىازراواه ەوع ەو ئ ەگغتیب      ڕۆ

 ەرچاو ب ەیەویژمار  یيیىەب ەواویانهاج یهاوواجا یصروصدبىو

 ەیەوەبار  ەو ل ەوجۆظئ ێيیئامار  ێژیىەوەو جى  ەگەرچیئ ێىضەهێنن,پ

 ەوانواث وع ێپەڕبىویج ەب ەه ڕوهە, ەوەئ ەاڵمب ییە,ه ەبەرصەصخضال

 یىگەیژ  ەوروبەروص ەپێیب ەیانهیە ەرو ه ەگەیەهًجر ص یواجا

(و ەاڵق)ج ەیوع ەرصو ه ەوێىەب ەهغێذ,ص ی واجاهه ۆی ز یاوازی ج

بىهەوە)ج ەنو  ەهرێً,صاص ەهاوواجا( بیابىهەوە)ج  ەل ڕو ەاڵق/جیا

  :ەوەزىار  ڕصخاهەی ەمئ ڕواهەب ەاڵم(, بیاصبىهەز 

    .یابىیەوەج ڕێىەیهاو  ەئازاص ل -   

 *.ەاڵكضاج ڕێىەيئازاص هاو  -   

 :ەوەزىار  ەیهمىهاه ەمئ ڕواهەب هەروەها

         (عىهر, صىپاش) .1

        .ەهەمزىا ص ی /عىهر یصىپاس  -   

 *.ەهەمعىهرث ص -.                  ەهەمصىپاصذ ص -   

  :(ێىەو  ڕەصم,) .2

     .گرث ڕەصمێيی/ ێىەیەویو  -   

 *.ی ععر  ڕەصمی -                    ی ععر  ێىەیو  -   

اصىام ەل ێىەیەنو  -     ەهەثهاصىام ەل ڕەصمێً -.    ێىەب ەهەثه

 *.ێىەب

        :(ێىیضذپ ەرز,واجب/ف) .3

  .ێىیضخە/ پە/ واجبەرزەف ڵمانمضى  ەصەر ل ێژ هى  -   

  .*ڕبازا ۆ بچم ب ەرزە/فەواجب -.           ڕبازا ۆ بچم ب ێىیضخەپ -   

   :(ەصەغەك ەرام,خ) .4

 .ەهرصو  ەصەغە/ كەرامىرصوەخ ەصەرزۆی ل ەیراویئازاص ص -  

 *.ەصەغەیەك یصو زماو -.                ەرامەخ یصو زماو -  

 یاوازن,ج ڕویەهەوە ەهضچ ەل ەیەصو زاراو  ەمئ یواجا ڵێینب ەجىاهینص   

 ەواراه ەو ئ یًئا ێیپ به ییيیەو ئا ەیەوی( زاراو ەرام)خ ەوەیئ ەبەر ل

( ەصەغە)ك ەاڵمب ەهەن,ص ینیئا یصسا یجىش  ەهەهەیو زاو  یاصاغً

 ی وه ێپێچیىهل ڕوی ڕوبه ەهەهەیزاو  یاصاییەو  ەیەویزاراو  ڕاصەیەنجا

 .صەبێخەوە یاصایی

و  ەرام/ میەث/هەصض(, )كیو صروعت ەبیعی)ج ەواویوع ەروەهاه  

. ڕاهەوە(, )صوعاو پاێيۆعانج یهاصو (, )جیارو هاص ەیب(, )غەبەصذم ..)

 .ەهرێًص ەژمار ه ەواو هاج یهاوواجا ەجاص, ب

 ێیپ  , هه وه هه هه صه یاهاوواجا ج ی جر  ۆرێيىج  واهان زماهه  له ێهض هه   

 ۆریج ڵ گه له ۆی وج ئه وی یاوازییهج اڵم )هاوواجا ئاصا(. به ێذوجر  صه

 . هرصووه ێىهمان پ ئاماژه  ۆیهب , ییهمضا ه صووه

 

 ییصژواجا -2-1-2

 ەوان,وع ێىانه ییەواویواجا ەیىەهضییەپ ەل ەجر  یەهێيی ییصژواجا   

صژواجاصا  ەل ەواج ەیەهً,صژ ب یانواجاواه ەه ەوجرێذ,ص ەوعاه ەو ب

انصوعذ  ێىانه ێچەواهەییو پ یەویصژ  ەیىەهضیپ  یان ەشصوه ی

) ەصرێذص یغانپ یفەثصوص
37

 ەهضیًچ یضازماهىاص ی بىار  ە(. ل

 , ەزىازێذوا ص ێژیىەوەصاجى  ەمل ەاڵم, بیاهراوەجەوەج ییصژواجا ۆریج

 ۆرەواویج ەواهەوە,زىازراو  ەوع ڕۆهاویو  ێىهاثپ ەڕویل ەه

 یاجر ز  ۆرن جر ز  واوی ۆرهج ی وه ر ئه به له ەیً,بى ەصدىیغانص ییصژواجا

صىىرصارهرصن  یصت به مه  به  ێیهم پ به , وه ڕصخه یواجا ی زاهه  چىه صه

ج هه  نها له صا, جه هه جه بابه ۆویهر   به  وه یىهبب ڵ كى  یاجر و ز   ۆریرصو 

 . وه ۆڵیىهو ( صهێنیر  هه یی( و )صژواجاێنیر  ئه یی)صژواجا

 ەرێنیئ ییصژواجا -2-1-2-1  

 ەڕویل ەواج یەهترن, ی صژ  ەواجاو  ەڕویل ەنهاج ەوانوع ۆرەصاج ەمل   

 ەواویو ئامراز  ێذهاهر  ییواجا  ەرامبەربىهێيیب ەهیچب ەصذه ڕۆهاهەوە

 یچه ەوەظل ەجگ ەوارهەهێنراوە,..( ب ە,ها, م ە,)هەنو  ەرێىرصویه

اعگر و پ ەن(ي و ەهضب ۆرفیمێيی)م ( ب ەهضهاوب ێغگرو)پ  ەعضاری ...

 :ن وه ەن,هضا هاهڕۆهاهیا ەل

 ەاڵكضانج     مارەهرصن

  یلجاه         عالیم

 ەڕع           زێر 

 ێرئازرز     ەڕ ع ئازر 

 وىفر          ئیمان

 ەهەثج      جەهەهەم

 ەاڵڵخ         خەرام

 +ان(یم)مىصل  ڵمانمىص           وافر 

 صفىر    مىخەجەبە

 

 ەرێنیه ییصژواجا -2-1-2-2 

ویم ەهۆی ب ەه ەگرێخەوە,ص ەوعاه ەو ئ    ن:  وه ەرێىرصوی,ه ۆرفیمەوا

ه ەڕێژرێً...( صاص ێ,ب ە,ها, م ە,)ه  یەهترو ی صژ  ەب ەبًص یانو وجاوا

 ەوع ەو ئ ەرچاوی ب ڕێژەیەوی. ەبىەوەص ەرامبەر ب ێچەواهەو پ

جىه ەه ەی,زىازراواه  ڕێگەیە ەمب ییەوە,وىرص یهاو زماو ەجەها

 ەل ەجگ ەو زىازراو  ەهەوع ەنهاج یازىص ڕێژراون,صا ەواهیانصژ 

ویپاعگرو پ ەهگضازی,ص ۆڕاویگ ) ەن( و ەهێتیزاو  یەحی,)بىها ێغگرەوا

 ەمەظگىمان ئ ێب ە,هراو  ەرێ پاعان ه ەجەصەر,زراو  ی..., ...صار(ەب

و  ەرصەگرن و  ەهەزماه ۆرویم ە, چىهى زماهضا گىهجاوجره ەل

انز ێگەیج ەرهەهگضاف ەل ەئاصاهیػب  بڕواهە ەهەهەوە,ص ۆی

 : وه زىاره ەواویمىهه

 ەفاو  ێب        ەفاصار ماها            و  ێب         ماهاصار 

 ڕازی ها           ڕازی            ەكڵع ێب          عاكڵ

 ەرەفع ێب     ەعەرەفب            ەقها خ          خەق

 یدترامئ ێب     ەئیدترامب            یًص ێب         صیىضار 

 ەیبع ێب       ەیبضار ع         ەصەبئ ێب       بەئەصەب

 ەزالقئ ێب     ەئەزالقب         یرەثغ ێب      بەغیرەث

 ڕەخم ێب      ڕەخم ەب          یمانئ ێب       ئیماهضار 

 یژصانو  ێب      ەویژصانب          ەیاخ ێب       ەیاخ بە

 جام ێب          ەجامب          ەبر ص ێب       بەصەبر 

 ەچىهى یاجرە,ز  یەهەم ۆریج ەچاو ل ییصژواجا ەمجۆرەيئ ڕێژەی   

 ەوارهێىەراهیػب ە,زار ئاصاه ەصەر ل ییەو وىرص ۆرفیمەواویم ەعێيیب

م ەب ەصذو ه ەهێننص ەواری ب ڵەمیىەوەص ەبێب  ەوانوع ۆییها

  له اڵم به , ییهئاصا ێيیئازاوجىضا عد یزماو  له ظ یه یارصهم ص . ئهەنهاه

 .ێنرێًوار به به وان ییهوىرص  جییه ڕه بىه  و زاراوه وعه  خهێىیضپ یىضاهىص
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 ەواجاییفر  -2-1-3

 ەمەرجێًب ەبەزغً,واجا ص یەن ەل یاجر ز  ەه ەی,وعاه ەو ل یخییەبر    

 ەرچاوەو و هاوص ەبێذه ێىاهیاهضاه ەل ییواجا ەیىەهضییەویپ

.)ڕەگەزبًهاو 
38
) 

ویزىازراو  ەوع ەل     ەواجافر  ەیوع ەهضیًچ یضاوىرص یزماو ەوا

 ۆ ب ەنهاج یاهەوەزىاصخي ەصەرەجایل ێضەچێذپ ەه ەهەون,ص ەرچاو ب

 ەزۆگرجبێ,ل یانجر  یصواجر واجا ەوارهێنرابً,واجا ب یەن ەیاهضویگ

 ەهضیًچ  زماهضا, چىهىه ەل ەیەوع یصروعخي یاصای ەمەظئ

 ەرصەوامب ەرگرجىەو و  ەرەبییانع ەیزاراو  ەو وع ەوانوىرص ەصەیەص

ویه ەل یەهێً ەجەبى  ەمەظئ ێىاوە,ه ەواریانب  یصروصدبىو ۆوارەوا

 :ەوەزىار  ەواویهمىه ڕواهەب یضا,وىرص یزماو ە( لییواجا )فره

  ەهگ: ج 1 ەڕع - 

 .ێسێ بماهپار  ەیخانع ەری ع ەن: زىا ل : زراپ, وه 2 ەڕع   

زىا   ێگیراوە,ل ەزەبيیغ ەڵێین: ص , صسا, وه ەیی: جىر 1 ەزەبغ -

  .ەگرجى  ێل ەزەبیغ

 ەو ئ ۆن چ ەزەبەغ ەو ن:   ئ وه ەرهێػ,, ئازاو ص ەگبەث: ه 2 ەزەبغ  

 !!هرص ەیوار 

زى  1 ێشع - ان)كارء(.  ێً, كىرئاهسى ێً: صوعا   ەرزیب یەیەویپا ۆ ب ی

 :ن وه ەوارصێذ,ب ینیئا

 .ێىضیًزى  ۆ ب یەویصوعا ەخمەصئ ێشع  

هض  چه  هه ێذ,وارص به یوىرص ۆزێيیه و  ڵهما بىه ی ن هاو  : وه 2 ێشع  

انز به ث یبهجا حی اڵیه ۆمهو وی یمایهص  ێًع هض به چه  و له  یه هه ۆی

 . ۆڵهص ێذیع ەرزهجە,ب ێذی, عەوانصىر ێسە: عەن" و ێىهاجىن پ

 ەصذ,ص ەڵلەیئ ەرگیراوە,و  ەرەبییەوەع ی(ە)خلل ە: ل 1 ەڵلەئ -

ىە؟ه یىی ز  ەڵلەین: ئ وه  ٍڕ

 . ...صراما ,  ەڵلەی: ئ 2 ەڵلەئ  

 .ۆیەحیز ەقین: خ : ماف, وه 1 ەقخ -

 .ەكًخ ەمىی ه ەواوین: كض وه ڕاصتی,:  2 ەقخ  

 .ەكیرەف ڵێيین: مىضا وه ەصەرزۆ,و ل یر و ژ  ێمً: ه 1 ەكیرف -

 .ەصارەه ەكیروف ەصێيین: ه وه ەژار,: ه 2 ەكیرف  

 . ەهج/ گ ەخێڵ/ج ێل/ جاخ ەهێڵ/جیەڵ: جا 1 یلجاه -

 .ێىضەوارییەزى  یلجاه ەرماوین: ص وه ەزان,: ه 2جاهُل   

 . ... ە,بى ین: خضاب : ژمارصن, وه 1خضاب  -

, ەهرێ ص ەگەڵخضابذ ل ڕۆژ ن: صوا وه ێپرصیىەوە,: ل 2خضاب   

 . ... جاص  یە,زىا یال  یخضاب

 

 ێژی هاوب -2-1-4

 ەریەنه ەزۆگرجىەو ل یاجریانز  یانصو واجا  ەه ەگرێخەوەص ەوعاه ەو ئ  

وزماهان  یال  یاهەظواجا ەو ل  ەواری ئازاوجىضا ب ەل یەو و ئاعىرا ڕونها

)ەهێننص
39
,ئ ەواجاییو فر  ێژی هاوب ێىانه یاهەرەوەیج ڵی( , زا   ەوەیە

 ەواهضاوع یواجا ێىانه ەل ێژوییم ەیىەهضیەویپ یچه ێژیضاهاوب ەل ەه

م  له  جگه یاوازن,ج ەوەصروصدبىه ەرچاوەیص ڕەگەزو ڕوی ەل ییەو ه

و  ێژی ي هاوب وه جُاهرصهه ۆ ب  ًه جر هه وی ًه ڕێگهو  ێىاز هض ع چه , یه ڕێگه

)ظ واهه , لهییواجا فره
40

 ):  

و صو  ئه ی وه یاهرصههج ۆ ب ر  ێىهپ  ێخههر  : صهی مىمژ  جه ی وه یىرصههجاك. 1

ارام وه ی ڕصخه  له  همىهه ۆ ب , یه یارصهص ازاص صه )ئ  یچ( هێىێذزى  ن ئ

ازاص  )ئارام وه ی ڕصخه  له اڵم به ێذ,هاهر  یص به ن ییهمىمژ  جه ن ئ

 :ن واث, وه صروصذ صه ی مىمژ  )ها( جه ۆرفیمی(صا مێىێذهازى 

 .ێننهازى  یانرصوه ئارام و ئازاص هه-

 .ێىێذن ئازاص )باظ( هازى  ئارام وه-

 .ێىێذن ئازاص )زراپ( هازى  ئارام وه-

 . یهواجا )ها( فره وی یرهگ ڵێین صه  بۆیه

واجا   له  جگه ن, یهواجا یاهضوی گه ۆ ب ن یه وعه ێىاویواره : به زىازه. 2

زىازراوهیر)فل ی وعه  ێىهو   به ۆی,ز ی هه جییه ڕه بىه  ێمً)ه یو واجا ( 

 .هێذ یه گه صه یػ(یرژ  ۆورز صه و له

پغذ   , به وعه یواجا ۆویهر  یان یبىج یواجا یصوا به ڕان گه. 3

ر  به  باجه ها صه په یاجر ز   یه ێگهم ر  . ئهێژی هاوب ی بر  له ییواجا فره  صتن به به

 ی یاههو واجا , صواجر ئه صاهراوه  هه ییهزماه  صاهه ۆ ب  واجا, هه م هه یه

 . ێىاوهه یصت صه به

 

اصىرا, صه ی وه ئه ی ڕواهگه  له     ی وعه ێهض هه ۆ ب  وه یىرصههع ێذهر  ب

و ی زىازراو  واجضا  ەیەن)وىفر( ل ەیوع  ێىهو  به یً, بىه یب ره عه یزما

 ەن ل وه ە,صروصخىرصو  یضاوىرص یزماو ەل ەواجاییص یو فر  ێژی هاوب

 :ەجەوەهراو  ڕون ەوەزىار 

وافر  ە: )وىفر لەنو  ەوارصێذ,( بڕواب ێ)ب ەب ەرامبەر وىفر : ب.1

 .(ەوەعێخەوەص

 ی : )وىفر ەنو  ەزغراوە,ب ێیپ ەوەیب ەبىن ه ڕازی  ەواجایوىفر: ب.2

  .(ەهرصو  یعمەحیه

 .(ڕەظ ڕەهگی) یواجا ەوىفر: ب.3

 ڕوبارەوانو  ەمچ ەهاری ه ەل یاجر ز  ەزخێىەصر  ۆرەوىفر: ج.4

)ەڕوێذص
41

 ) . 

 ەل ییواجا ەیىەهضییەویپ ەچىهى ەواجان,( فر 1,2)ڵیزا ە)وىفر( ل   

 ۆرەج یچه ەچىهى ێژن (صا هاوب3,4)ڵیزا ەل ەاڵمب ەیە,ه ێىاهیاهضاه

 ەل ییەوەواجا یيیهس  ەڕویو چ ل ێژوییم ەڕویچ ل ەیىەهضییەنپ

 .ییەه ێىاهیاهضاه

 یزماو ەل ێغى پ ۆوارەواویه ەهەمانب ێژ هاوب ی جر  ەیوع ەهضیًچ   

 : ەواهە, لەیضابىن پ یضاوىرص

 . ەرگیراوەو  ەرەبییەوەع ی)بئر( ەل ە: ه 1 یرب -

  .ەوجەوەه یرم: بەن, و  ێذص یاصو  ۆظه ەواجای: ب 2 یرب  

: ەن(, و ڕۆزی ) ەواج ەرگیراوە,و  ەرەبییەوەع ی)رزق(  ە: ل 1 ڕصم -

 .ەصاو  یرزقزىا 

  . : )جرج( 2 ڕصم  

  .  یًصا ی: برا 1 ڵزا -

 )ەظل ەر ص ڵی: زا 2 ڵزا  
42

) 

صا  2 ڵىزا ڵ گه ... ) له ەواڵی,ه ڕصخەی ۆجایىو ڵی: زا 3 ڵزا  

 (  واجاًه فره

( 3( و )2) اڵم به ێژن,( صا هاوب3( و )1( و )2( و )1) ( لهڵ)زا واجاي

 واجان فره
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 یواح ەواجای, ب ەرگیراوەو  ەرەبییەوەع ی)عؾر( ە: ل 1 ەصرع -

 .ێمەوەص ەصر ع ی: صواەنو  ێذ,ص ەصر ع

 .ەوەزىار  ەهاج ەچاویضاب ەصر : عەنو  ەعً,ئ ێضً,: فرم 2 ەصرع  

 .ۆرەز ەقعار  ەصێيی: هەنو  ی,هدىل ەوەی: زىارصه 1 ەقعار  -

 .ییەوەیەهاو چاواه ەب ەق: عار ەنو  ێىچاوان,ه ەقی: عار  2 ەقعار   

 .یرۆزپ ەهەیم ی : عار  1 ەهەم -

 .ەهەم ەهە: وار ەنو  ێذ,ص ەرەبیع ی)الجفعل( یواجا ە: ب 2 ەهەم  

 )ـئ( ەمسەه یتی: پ 1 ەمسەه -

 ەهەیوار  ەمسە: وان هەن(, و ەمسە)خەس یه یبەحیجا ی : هاو  2 ەمسەه  

 .هرص

 ەرەوە: پاهى 1 یزەمىعج -

 ) (ەرجىوە)پیغاهەه ەڵگەو : ب 2 یزەمىعج  
43

) 

 .و ژان ێػ: ئ 1ئازار  -

)ئازار ی: ماهگ 2ئازار   
44

 )  

 یضانه ۆجۆمبێلی: ئ 1 یضانه -

 یضانه ی: ماهگ 2 یضانه  

 .ەیاهىرصب ێىییەهەی: نهەن: ئاعىراهرصن, و  1 ەیانب -

 .ەزەوجمه ەیان: جا بەنو  ۆر,ز ڵهاجنی : واحى هه 2 ەیانب  

  

 (ییواجا ێڵگەی)ه ییواجا ی بىار  -2-1-5

و  ەوارصەهێنرێًب یارصەیەنص ەربڕینیص ۆ ب ەه ەگرێخەوە,ص ەوعاه ەو ئ  

) ەهەنباش ص یارصەیەص ەو ئ ەعێيیو ب یەنال  ەریەهەیانه
45

 ە(, ب

 ێىەوەیانپ ییواجا ەیىەهضییەویپ ەه ەیەهًوع ۆمەڵەجر و یەویواجا

)ۆصەبىەوەو یضاگغد ێيیهاو  ەژێر ل ەمىعیانه ەبەصخێخەوە,ص
46
  ,)

 ەو ئ ەرجەمص ۆهرصهەوەیو ەل یخییەبر  ییواجا ی بىار  ەرەویص یئاماهج

 ەرزضخنیص ەگەڵل یبەجً,جا ییواجا ێيیبىار  ەب ەر ص ەه ەی,وعاه

)ێىاهیانه ەیىەهضیپ
47

 ). 

  (Finch) بىار ەڵێذص  ێىانه ەراورصواری ب یراصەهرصویص ۆ ب ییواجا ی : 

) ەصىصەب  ەوانزماه
48

 ۆهییەحیچ ەب ەبارەثص ۆهگەیەوەو ص ەو (. ل

 ێىیضخەپ ییضا,واجا ی بىار  ەل ەئەهضامبىویب ێگاهەو ب ەیوع یوارهرصو

 :ەیىەڕوبس ڵێًزا ەهضچ

 ەرامبەریانب ەواج ڕصەهەهەوە,پ ەهەزماه ەلێنیه ێگاهاهەیب ەوع ەو ئ.1

 ەوەئ ەگەیەهً,واجا ص یەن ەهەعضازماه ەرصو ه ەل ییە,ه ەهەصازماه ەل

 ییەهەیواجا ەبىار  ۆریج ەه ییواجا ێيیبىار  ەل ەهضامئ ەب ەبًص

)برجلاٌ, زىر( ەواوی: وعەوێىەب ێگاهەهە,ب ەزماهەل ەبێذه یاواز ج

ون,و  ەرەبییەوەع یزماو ەل جاوا ەهەمانب  یزماو ێىەیهاوع ەرگیرا

, یىە)م ییواجا ی بىار  ێى ه ەچىەص یغضاوىرص یزماو ەل ەرەبیع )

 ێنراون گىهج یوىرص یزماو ەهگضازییەواویص یاصا ەپێیب  ەرچەهضەه

 .(ۆرك ەكاڵ,)پرج

 ەمواجا, ئ ەهەمانب ەیەه ەرامبەریانب ەهەصازماه ەل ەیوعاه ەو ئ.2

 ی بىار  ەل ەهضامئ ەهابى ۆیەب ڕهاهەهەوە,پ ەهەزماه ەلەبەری ه ەوعاه

 ەزۆ )هاوواجا( ل ۆرێًج ەهیچب ییواجا ی بىار  ەچىهى ییضا,واجا

 ەحعەم,م ەعاظ,م ەروەث,ص ڵم,)زو ەواویوع ەوێىەب ێذ,هاگر 

.( )ب ەعەر,ب ئیيضان, ی,صلب یجابی,ئ یدترام,ئ  ەحیباب ڕواهە..

 .ییەوەواجا ێيیبىار  یچه ەهاچى یضاوىرص یزماو ە( لییهاوواجا

واجاو  ۆ ب ەاڵمب ەرگیراون,و  ێگاهەوەب یزماو ەل ەه ەیوعاه ەو ئ.3

 ەئەهضامیب ەبًص ێىەواجا هى  ەپێیب ەوائ ەوارصەهێنرێًجر ب ەبەصدێيیم

 )ییواجا ێيیبىار 
49

). 

 ەوەیئ ەهۆی ب یضاوىرص یزماو ەل ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع   

 ەمیغەو ه ەرگیراون و  ۆهەوەو ەرصەمێيیص ەل ۆریىەیانز 

و  ێهاجب یاهضاواجاواه ەصەر ب ۆڕاهياری گ ییە,ئاصا ۆیەب ەوارهێنراون,ب

 ەصىبىهەوەی)ج یارصەواویص ێ,بارهرصب ەزۆ ل یانجر  ەبەصتیواجاو م

 ێژیىەوەیەصاجى  ەمل ێغتر پ ە( هییواجاەواجا, فر  یواجا, فراواهبىو

 ەوێىەب یەهە,ال  ەمئ ەملاهضویص ۆ ب ڕوهً ەیهمىه ەڵگەو باصىران ب

 ەگەڵل ڕەفخاری  یواجاواو ەپێیب یضاوىرص یزماو ە( لەڵلە)ئ ەیوع

 :ەوەزىار  ێىەیەیع ەمب ییضا,واجا ی بىار  ەل ەهرێذص

 ییواجا ی بىار  ێى ه ەچێخە.    )صەبیيیىەه ەثصراماه ەهضەمیچ ەڵلەیئ-

 (ەصراماو 

 ییواجا ی بىار  ێى ه ەچێخە)ص              .            ەهڕیىەه ەڵلەثئ-

 (ێڕەهگەرییەوەز  ەحیباب

 ینیئا یگەری وار  ەژێر ل ەه ەوانزىازراو  یىییەئا ەزاراو  ەب ەبارەثص   

 ێيیبىار  ییەوە,وىرص یزماو ێى ه ەجەهاجىه ەرەبیضاع یو زماو یضالمئ

 ەوانزاراو  ەو وع ەرجەمص ەچىهى ە,صروصخىرصو  ییانواجا

هیاهضال ییواجا ەیىەهضییەویپ انه ەیەو ه ەهێىا  یەهێيیال  ەریەهەی

 ەوەظب ەئاماژ  ێىیضخەپ ەاڵمب ەهەهەوە,ن صڕو یضالمئ ینیئا ەرعیع

انب یضاوىرص یزماو ەل ەوعاه ەو ل ۆمەڵێًو ەه ەیً,بى  ۆ ب ەرامبەری

 ەنهاج ەصابار  ەمل , یاهگرجىوهر  و وه ەواریضەهێننب ێىەراهیػئاز ەو صاهراو 

بییهع ەوع ێیج ییەهەوەو واجا  بىاره ێى ه ەچىەص ییەوانوىرص ەوع   ەرە

ویزاراو  ەوێىەب ەگرهەوە,ص یانهاوواجاواه  یماهضار,وىفر, ئ یمان,)ئ ەوا

 ەچىهى ەبرێً,...جاص( الص ەكىا,ج ەالئیىە,م ەزاب,ع ڕەخم, یىر,ز 

ویوع  یغخە,صسا, فر  ەزەیی,ب ێرص,و  ڕواصار,ب ەڕ,باو  ێب ەڕ,)باو  ەوا

.( ل ەزىاجرصان,ل جىن ب ەبەرامبەرصا.. انو ج ەوارها ,گرجىه ێگەی  ەجەوە

يیو ەروەهاه ,ه ێگرەوەیانج  زىازراواهه نزاراوا ەو جر ل ۆمەڵێ  ییە

 ەوع ەگەڵل ەهاوبەش یب ەجىاهًص ەمێيىەوەو ص ۆیانز ەنو  ۆیەب

 ەرام,ن: )خ وه ێىبهێنن,پ ییواجا ێيیبىار  یىییەواهضائا ییەوىرص

,ف ەث,صىه ە,عىمر  ەج,خ ەث,صىر یەث,كىرئان, ئا ەاڵڵ,خ  ەرز

 ەصبیذ,ج ەرع,ع ەیخان,ع اڵو,ص ەیلەجىللەصر,ل ڕەمەزان, یهاص,ج

)... 

 

ەنجامئ

 هضهرصوی مه ڵهو  صه ی یهما  ێخهب و صه و گرهگه ێىیضذپ  وعه یزىاصخن. 1

و  ئه ێًرج مه به ی,هرصو عه و گه ێشخضتنزمان و پ یهگ رهه فه

گ رهه فه ێنیل هه  زىاصدىه  ۆی ه  ێخهب و هه وه بياجه ڕ زمان پ یه

 .وان ۆماڵییهو ز حی ڕه بىه  وعه یو وىعخن ییهاوواجا یصروصدبىو

و یوجن هه رهه صه واوی ۆوارهه یًگرهگتر   له. 2 ر  صه به يیب ره عه یزما

  یدیه( بر  وه ًاهه هه زماهه  هضبىووى وىرص به پابه له   )جگه یضاوىرص یزماو

انگ ی وه ر ئه به ظ له مه ( ئهی)زماو ۆواری ه  له  یئاصت  له ۆڕ

  له ارێسگاری پ ێژ صر  وی یه ماوه ێذجىاه صه و  ۆیهرز صه له ۆر ز  صازیضا ڕصخه

 .بياث واوی ڕێسماهییه  هضیه جمه یبهجا یاصاو 
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ویزىازراو  ەوع ەل ەرچاو ب ەیەویژمار . 3  یزماو ەل ەرەبیع یزماو ەوا

 ڕۆڵیان ەروەهاه ەصىبۆجەوەج یان ەفراواهبى  یانواجاواه یضاوىرص

 ەوان,وع ێىانه ییواجا یارصەیص ەهضیًچ یصروصدبىو ەل ێڕاوەگ

 :ەگەڕێخەوەص ەرەویص ۆواری صو ه ۆ ب ەمەظئ

 .زىازراون  ەزاراواه ەو ئ ۆهەوەو ێژویەویم ەل-

 .یاوازصاج یىگەیژ  ەوروبەروص ەل  ەزاراواه ەو وع ەو ئ ەوارهێىاویب ۆر ز -

 ەمتر واجضا ه ەهەمانزىازراون, ل یاجر ز  یىیُەوانئا ەزاراو  ەو وع.4

 .ەهاجىو ەصەرصاب ییانواجا ۆڕاویگ

 ەیىەهضیپ ۆریج ێىجپ ەهاو ل ێژیىەوەیەجى  ەمئ ەهجامیئ ەپێیب. 5

(صا ییواجا ی بىار  ێژی,هاوب یی,صژواجا ەواجایی,فر  یی,)هاوواجا ییواجا

 یصروصدبىو ۆی ه  جه بىهه یاجر ز  ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع

 .جرصا ۆرەواویج ڵ گه راورص له به  ( بهیی)هاوواجا

 ەمب یضاوىرص یزماو ییواجا ی بىار  ەل ەرەبییەوانع ەزىازراو  ەوع.6

 :ەهرێذص ەگەڵضال ڕەفخاری  ەوەزىار  ێىەیەیع

و ەل ەیەه ەرامبەریانب ەیوعاه ەو ئ-  ەل ەهضامئ ەهابى یضاوىرص یزما

ه ەب ەچىهى یی,واجا ی بىار   ڕ پ ۆماڵیز ەیوع ەل یانهاوواجاوا

 .ەهرێىەوەص

 ەمانه ەب ەوائ ییە,ه ەرامبەریانب یضاوىرص یزماو ەل ەیوعاه ەو ئ-

 .ەهضامئ ەب ەبًص ییضاواجا ی بىار  ەهەمانواجاو ل

انب یضاوىرص یزماو ەل ەیوعاه ەو ئ-  ەب  ەاڵمب ەیە,ه ەرامبەری

هى  ەپێیب یضاوىرص یزماو ەل ەوائ ەوارصەهێنرێًب ێ هى  یەویواجا  ێىەواجا 

 .ییواجا ێيیبىار  ەل ەهضامئ ەب ەبًص

انبً  ی)چ وىرصیىییەوانئا ەزاراو  ەو وع ەهرێذص- ـبىار ەرەبیع ی  ێيی( 

 .ێذبىر  ەرزانج ۆ ب ەوە(ینی)بىاري ئا ەهاوی ب ییانواجا
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