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پوخحە      

ئەم جىێژیىەوەیە لە ژێش هاوهیؽاوى )ؼێىاصهاس ى و ؼێىاصهاس ى ئەدەب( دایە، مەبەظدێکە بۆ هاظاهذي 

صاوعتى ؼێىاصهاس ى، ؼێىاصهاس ى؛ خىێىذهەوەي دەقى ئەدەبییە لە ژێش ڕۆؼىایی ئاظخەکاوى ؼیکاسي ؼێىاصي 

کە بە ڕێگەي صماهەوە  کە وا دەقى ئەدەبى لەظەس بيیاث هشاوە، واجە: ؼێىاصي داسؼتن و بیري جاکە کەط،

داڕێژساوە؛ دەخاجەڕوو و واجا بەهێزەکەي هێى دەقى ئەدەبى بۆ وەسگش دەظدىیؽان دەکاث. بۆیە ڕێباصي ئەم 

 جىێژیىەوەیە؛ )ؼێىاصهاس ى(یە. هاوەڕۆکى جىێژیىەوەکە: ئەم جىێژیىەوەیە لە پێؽەکى و دوو بەػ پێکهاجىوە: 

اس ى(یە؛ چەهذ جەوەسێک لە خۆ دەگشێذ؛ جەوەسي یەکەم: بەش ى یەکەم: ئەم بەؼە بە هاوهیؽاوى )ؼێىاصه

)ؼێىاصهاس ى لە ڕواهگەي وؼەوە( باظکشاوە، جەوەسي دووەمیؾ؛ )ؼێىاصهاس ى لە ڕواهگەي صاساوە(وە 

 لەالیەن ؼێىاصهاظان و هىوظەساهەوە باظکشاوە.

ي یەکەم؛ لە بەش ى دووەم: جایبەجە بە )ؼێىاصو ؼێىاصهاس ى ئەدەب(، س ً جەوەس لە خۆ دەگشێذ: جەوەس 

باسەي )ؼێىاص(ەوەیە، جەوەسي دووەم؛ )ؼێىاصەکاوى صمان و ؼێىاصەکاوى ئەدەب( بەهمىوهە دەخاجە ڕوو، لە 

 جەوەسي ظێیەمیؽذا؛ لە باسەي )ؼێىاصهاس ى ئەدەب(ەوە دەدوێذ.

لە کۆجایی ئەم جىێژیىەوەیەدا؛ پىخخەي ئەو ئەهجاماهەي کە جىێژیىەوەکە پێى گەیؽخىوە لەگەڵ 

 ان و کىسجەي باظەکە بە صماوى کىسدي و عشبى و ئیىگلیزي خشاوهەجە ڕوو.ظەسچاوەک
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 :پێشەكی        

ئەم جىێژیىەوەیە لە ژێش هاوهیؽاوى )ؼێىاصهاس ى و ؼێىاصهاس ى ئەدەب( دایە، 

مەبەظدێکە بۆ هاظاهذي صاوعتى ؼێىاصهاس ى، ؼێىاصهاس ى؛ ؼێىاصي داسؼتن و 

بیري جاکە کەط، کە بە ڕێگەي صماهەوە داڕێژساوە؛ دەخاجەڕوو و واجا 

 بەهێزەکەي هێى دەقى ئەدەبى بۆ وەسگش دەظدىیؽان دەکاث.  

هەڵبژاسدوى ئەم جىێژیىەوەیە؛ دەگەڕێخەوە بۆ گشهگى صاوعتى ؼێىاصهاس ى هۆي 

لە ؼیکاسکشدوى دەكە ئەدەبییەکان بە جایبەحى دەقى ؼیعشي؛ بەظەسحەم 

ئاظخە حیاواصییەکاهییەوە بە مەبەظتى دەسخعخنى حىاهییەکاي هێۆ دەقى 

 شدا.ئەدەبى لە الیەک، دەسخعخنى ئاظتى ظەسکەوجنى دەقى ؼیعشي لە الیەکى ج

ئاماهج لەم جىێژیىەوەیە؛ دۆصیىەوەي بىەماکاوى ؼێىاصهاس ى و ؼێىاصهاس ى 

 ئەدەبە بە جایبەث.

 هاوەڕۆکى جىێژیىەوەکە: ئەم جىێژیىەوەیە لە پێؽەکى و دوو بەػ پێکهاجىوە: 

بەش ى یەکەم: ئەم بەؼە بەهاوهیؽاوى )ؼێىاصهاس ى(یە؛ چەهذ جەوەسێک لە 

س ى لە ڕواهگەي وؼەوە( باظکشاوە، خۆ دەگشێذ؛ جەوەسي یەکەم: )ؼێىاصها

جەوەسي دووەمیؾ؛ )ؼێىاصهاس ى لە ڕواهگەي صاساوە(وە لەالیەن ؼێىاصهاظان و 

 هىوظەساهەوە باظکشاوە.

بەش ى دووەم: جایبەجە بە )ؼێىاصو ؼێىاصهاس ى ئەدەب(، س ً جەوەس لەخۆ 

دەگشێذ: جەوەسي یەکەم؛ لە باسەي )ؼێىاص(ەوەیە، جەوەسي دووەم؛ 

صمان و ؼێىاصەکاوى ئەدەب( بە همىوهە دەخاجە ڕوو، لە جەوەسي )ؼێىاصەکاوى 

 ظێیەمیؽذا؛ لە باسەي )ؼێىاصهاس ى ئەدەب(ەوە دەدوێذ.

لە کۆجایی ئەم جىێژیىەوەیەدا؛ پىخخەي ئەو ئەهجاماهەي کە جىێژیىەوەکە پێى 

گەیؽخىوە لەگەڵ ظەسچاوەکان و کىسجەي باظەکە بە صماوى کىسدي و عشبى 

 ەجە ڕوو.و ئیىگلیزي خشاوه

 کلیلە وؼە: الدان، ؼێىاص، ؼێىاصهاس ى، ؼێىاصهاس ى ئەدەب.

 بەش ى یەکەم: لە بارەى شێوازناسییەوە:

 ثەوەرى یەکەم/ شێوازناس ى لە ڕوانگەى )وشە(وە:

بۆ جێگەیؽتن لە بەسهامەو کاسو واجاي ؼێىاصهاس ى؛ پێىیعخە ظەسەجا لە 

 ڕواهگەي وؼەوە ؼێىاصهاس ى بىاظێىین:  

 (: شێوازناس ى لە ڕووى )وشە(وە: ١-١-١)

 (Stylistique)ؼێىاصهاس ى لەڕووي فەسهەهگەوە؛ صاساوەیەکى فەڕەوس ى 

 (Stilus)لێکذساوە؛ لە دوو بڕگە پێکهاجىوە: بڕگەي یەکەمى بشیخییە لە ڕەگى 

پێىىوط( دێذ؛ کە لە صماوى الجیيییەوە  –بە واجاي ئامشاصي )كەڵەم 

پاؼگشەکەي )واجا(ي ڕێژەیی لەظەس  (Ique)وەسگیراوە، بڕگەي دووەمى 

ڕەهەهذي صاوعتى و پڕۆگشام هەڵذەگشێذ. لە کاحى لێکذاوى هەسدوو بڕگەکە؛ 

 (.(Cogard, (2001), p: 11 صاساوەي )ؼێىاصهاس ى( بەدەظذ دەهێىین.

 (Style + stics)ي پێذەڵێن، لەدوو بڕگە (Stylistics)لە صماوى ئیىگلیزیذا 

ە واجاي ڕێگەي ئاخاوجً و هىوظین دێذ، پاؼگشەکەش ى ب (Style)پێکهاجىوە، 

واجاي ئامشاصێکى جۆماسکشدهە، بە لکاهذوى هەسدوو بڕگەکە؛ بە واجاي ڕێگەي 

 (.041(، ؿ: 2102دەسبڕیً و هىوظین لە الي هىوظەس دێذ.)عبذاإلاطلب، )

لە صماوى عەسەبیؽذا پێى دەوجشێذ )ألاظلىبُت(، بەهەمان ؼێىە وؼەیەکى 

لە دوو بڕگە پێکهاجىوە، )أظلىب + ًت(       ) ألاظلىبُت (، لێکذساوە؛ 

، )ؼێىاص( دێذ، ئەو ڕێگەیەیە کە وا هىوظەس بۆ (Style))اظلىب( واجە: 

هۆهیىەوەي بەسهەمەکەي دەیگشێخەبەس، )ًت( پاؼگشەکەیەحى؛ بە واجاي 

صاوعذ دێذ. بە یەکگشجنى ڕەگى وؼەکەو پاؼگشەکەي )صاوعتى ؼێىاص( واجە: 

 (.12-10 :(، ؿ2112هاس ى(یان پێکهێىاوە. )اإلاعذي، ))ؼێىاص 

لە صماوى فاسظیؽذا )ظبك ؼىاس ى( پێ دەوجشێذ، لە صاسوەي فەڕەوس ى 

(Stylistique)    )وەسگیراوە، لە دوو بڕگە پێکهاجىوە: )ظبک + ؼىاس ى       

)ظبک ؼىاس ى(، )ظبک( بە واجاي )ؼێىاص(ە، )ؼىاس ى( یؾ بە واجاي 

( لە ئەهجامى لکاهذوى 01 :(، ؿ0131پڕۆگشام(ە، )ؼمِعا، ))صاوعذ یان 

 ڕەگەکە بە پاؼگشەکەي ) ؼێىاصهاس ى(یان بەسهەمهێىاوە.

لە صماوى کىسدیؾ )ؼێىاصهاس ى(یە، وەک صماهەکاوى پێؽىو لە دوو بڕگە  

 پێکذێذ:

)ؼێىاصهاس ى(، بە واجاي صاوعتى هاظینى ؼێىاص،         )ؼێىاص + هاس ى(  

ڕێگەیەي کە هەس هىوظەسێک لە هىوظیىەوەي بەسهەمەکەي  هاظیىەوەي ئەو 

 دەیگشێخەبەس؛ ئەمەػ لە ڕێگەي جىێژیىەوەوە پێى دەگەیً.

 ثەوەرى دووەم/ شێوازناس ى لە ڕووى )زاراوە(وە:

ؼێىاصهاس ى صاساوەیەکى هىێیە، بۆیە هەس یەکە لە صاهاو هىوظەسان و 

ئەم صاساوەیەیان  ؼێىاصهاظان، بەپێى جێڕواهین و گۆؼەهیگاي خۆیاهەوە؛

 هاظاهذووە، لەواهە:

 (: شێوازناس ى لە ثێڕوانینى ئەوڕوپییەکانەوە:١-٢-١)

 (: پێناسەى شێوازناس ى لە فەرهەنگە ئەدەبییەکاندا:١-١-٢-١)

دا ؼێىاصهاس ى پێىاظە دەکاث بەوەي (Le Robert)لە فەسهەهگى 

ڕێگاکان و ))جىێژیىەوەیەکى صاوعخییە بۆ ؼێىاص، هەسوەها جىێژیىەوە بۆ 

مەبەظذ لەم   (Pour Tous, (1994), P: 1065) دیاسدەکان دەکاث((.

پێىاظەیە؛ ؼێىاصهاس ى جىێژیىەوەیە لە ڕێگەکاوى هىوظیىەوەي بەسهەمى 

هىوظەسەکان، هەس هىوظەسێک ڕێگەیەکى جایبەث بە هىوظیىەوەي 

 بەسهەمەکەي دیاسي دەکاث، ئەو ڕێگە جایبەجییەػ )ؼێىاص(ي پێ دەوجشێـذ.

(دا ؼێىاصهاس ى بەوە دەهاظێيێـذ، کە (Edwardفەسهەهگێکى جشی ئیىگلیزی  لە

))للێکى صماهەواهییە، جىێژیىەوە لە حیاکاسییەکاوى )دەهگعاصي، وؼەظاصي، 

ڕظخەظاصي( دەکاث، ئەو حیاکاسیی و گۆڕاواهەػ؛ ؼێىاصێکى دیاسیکشاو 

ێکى مەبەظذ لێى ؼێىاصهاس ى بە لل(Quinn, (2006), P: 402) پێکذێنن((.

صماهەواوى داهاوە بەوەي جىێژیىەوەیە لە پێکهاجەي دەكە ئەدەبییەکان لە 

)دەهگعاصي و وؼەظاصي و ڕظخەظاصي(، بە ئاڵۆگۆڕکشدوی هەسیەکە لەم 

کەسەظخاهە لەهێى دەقى ؼیعشدا؛ حۆسێک الدان  دێىێخەکایەوە، هەس 

 الداهێکیؾ حۆسێکى دیاسیکشاو و جایبەث لە ؼێىاص بەسهەم دەهێنن.

 (: پێناسەى شێوازناس ى الى زاناو نووسەرو شێوازناسان:٢-١-٢-١)

)ڕیفاجیر( ؼێىاصهاس ى بەوە دەظدىیؽان دەکاث و دەڵێـذ: ))ئەو صاوعخەیە، کە 

جایبەجمەهذییە دیاسە بەدەظتهاجىوەکان لە الي هێرەس ڕوون دەکاجەوە، ئەمەػ 

گشە کاسیگەسي بەظەس ظەسبەخۆیی وەسگشجىەوە لە الي بۆ هێردساو هەیە، ب

جەسصێکى دیاسیکشاو دەظەپێيێـخە ظەس دسککشدن و جێگەیؽخنى خىدي 

( لەم پێىاظەیەدا ئاڕاظخەو (Riffaterr, (1977), P: 146بۆهێردساوەکە((. 

چۆهیەحى هاسدوى پەیام ڕوون دەکاجەوە، هەسوەها ئەسکى هەسیەک لە هێرەسو 

یؾ؛ بۆهێردساو دیاسي دەکاث، بۆ گەیؽتن بە واجاي دەكە ئەدەبییەکاه

ؼێىاصهاس ى هەڵذەظخێذ بەؼیکشدهەوەو ڕووهکشدهەوەي پەیامى هێرەسو 

 گەیاهذن و جێگەیؽتن لە الي بۆهێردساو.



 Journal of the University of Garmian 9 (1), 2022 

  
Page 100 

 
  

)فىن دسحا بلىدغ( ئەو وەهاي پێىاظە کشد، کە ))ؼێىاصهاس ى جىێژیىەوەیە لە 

ؼێىاص لە ڕێگەي الداهە صماوى و ڕەواهبێژییەکاوى دەقى ئەدەبى((. )مىهان، 

ەجا وەکى ئێعخاػ الدان بڕبڕەي پؽتى دسووظخکشدوى ( ه040(، ؿ: 0540)

ؼێىاصە حۆساوحۆسەکاهە، لەگەڵ هەس گۆڕاهکاسییەکى صماوى حۆسێک لە الدان 

دسووظذ دەبێذ، هەسوەک دەصاهین کەسەظخەي ئەدەب وؼەیە، وؼەػ لە 

 ڕێگەي صماهەوەیە دەقى ئەدەبى لەظەس بيیاث دەهشێذ.

ێذ: ))ؼێىاصهاس ى ئەمڕۆ، جىێژیىەوەي )بیرحیرۆ( لە باسەي ؼێىاصهاظییەوە دەڵ

صماهە، هەسوەها جىێژیىەوەیە لە گۆڕاهکاسییەکاوى صمان، هەسوەها جىێژیىەوەیە 

( مەبەظذ لەمە جىێژیىەوەیە 2(، ؿ0541لە کاسي داهێىەساهە((. )بیرحیرو )

لەبىەما بىچیىەییەکاوى دسووظدبىووى دەقى ئەدەبى داهێىەس، واجە: 

کاس لەظەس ئەو دەكە ئەدەبیاهە دەکاث، کە  ؼێىاصهاس ى ئەو صاوعخەیە

داهێىاوى جیایذا کشابێذ و هەڵگشي پەیامێکى هىێ و ظىود بەخؾ و کاسیگەس 

 بً.

لە ظەسچاوەیەکى ڕووظیذا ؼێىاصهاس ى بەوە پێىاظەکشاوە، کە وا ))للێکە لە 

للەکاوى صاوعتى صمان، کە لە ؼێىاصە حیاواصەکاوى ئاخاوجً و ڕێگە 

 ,Sachkova. (2012)) ڕیً و ئامشاصەکاوى صمان دەکۆڵێخەوە((حیاواصەکاوى دەسب

P: 4) . مەبەظذ لەمە؛ لە هۆکاسەکاوى پەیذابىووى ئاخاوجنى حیاحیاو ؼێىەو

دەسبڕینى حیاواصو ئەو بەؼاهەي ئاخاوجً و دەسبڕینى حیاواصە، کە بە هۆي 

 صماهەوە لەظەس بيیاث دەهشێذ؛ دەکۆڵێخەوە.

 انینى عەرەبەکانەوە:(: شێوازناس ى لە ثێڕو٢-٢-١)

 (: پێناسەى شێوازناس ى لە فەرهەنگە ئەدەبییەکاندا:١-٢-٢-١)

لە فەسهەهگى ئەدەبى عەسەبی )حبىس عبذالىىس(دا هاجىوە: ))ؼێىاصهاس ى یان 

صاوعتى ؼێىاص جىێژیىەوەیەکى صاوعدیاهەیە، بۆ ڕێگە بەکاسهاجىوەکاوى 

ا دەبێخەوە لە گىصاسؼخکشدن لە بیروڕاکان، ئەمەػ لە بابەحى خۆي حی

جىێژیىەوەي صمان، چىهکە صاوعتى صمان )هىێ( پؽذ دەبەظخێذ بەو 

ئاخاوجىەي، کە ئاخێىەسەکان پێؽکەش ى دەکەن، یان هىوظەسەکان 

دەیىىوظً، بەاڵم صاوعتى ؼێىاص ڕێگەمان پێؽان دەداث بۆ وەسگشجنى ئەو 

ىێىەس ماددەیە؛ بۆ گەیؽتن بەحۆسێکى دیاسیکشاو و کاسجێکشدن لەبیعەس یان خ

بەو مەسحەي ئاخێىەسو هىوظەس لەو ڕێککەوجىە دەسهەچً، کە صاهایاوى صمان 

بۆ واجاکاوى وؼەو ڕێضمان و وؼەظاصي و ڕظخەظاصي دەظدىیؽاهیان کشدووە((. 

( مەبەظذ ئەوەیە کاجێک ؼاعیر یان 20-21(، ؿ: 0544)عبذالىىس، )

ىەهذییەکى ئەدیب الدان دەکاث، الداهەکەي بەو ؼێىەیە هەبێذ کە هیچ پەی

بەبىەماکاوى فەسهەهگ و صاوعخەکاوى صمان هەمێىێذ، چىهکە؛ بۆهمىوهە: 

ئەگەس دەظخکاسي بىەما پێىیعخییەکاوى ڕظخە کشا، بە الداوى بەؼێکى ظەسەکى 

لە دوو بەؼە ظەسەکییەکاوى کە بکەسو فشماهً، ئەو کاجە بە دەسبڕیً 

 ظیىیەحى:واجاکەي دەؼێىێذ. وەک بۆ همىوهە: )ئەهىەس مەظیفى( هىو 

 ال گاال 

 گاال

 گاال

 گاال  

 گاال  

 گاال  

 گاال

 گاال

 گاال

 گاال

 گاال

 (              13-12(، ل: 2111گاال    )مەظُفى، )

ئەم دەسبڕیىە لەبەس ئەوەي ڕێضماوى بىچیىەیی جێکذاوە، بۆ بەؼێىاصێکى 

 ظەالمەث لە گەیاهذوى بیرو دسووظخکشدوى کاسیگەسي الي خىێىەس هاژمێردسێذ.

چىهکە بکەسو فشمان لەم دەسبڕیىە دیاسهییە، ئەمەػ لە الیەن ؼێىاصهاظان 

 ڕەجکشایەوە، لەبەس ئەوەي جێکذاهە هەک الدان، کە داداییەکان دایانهێىاوە.

هەسوەها )حبىس( لە دسێژەي بیروڕاکەي لەظەس ؼێىاصهاس ى دەڵێذ: ))چەمکى 

ەمىو ئەو ؼخاهە هىێى صاوعتى ؼێىاص لە دواییذا فشاوان بىو و وایلێهاث ه

بگشێخەوە، کە پەیىەهذییان هەیە بەصماهەوە لە دەهگەکان و ؼێىاصەکان و 

وؼەکان و دەظخەواژەکان، بەمەػ حۆسێک جێکەاڵوي لە هێىان صاوعتى 

ؼێىاصو صاوعخەکاوى وؼەظاصي و دەهگعاصي و ڕظخەظاصي و واجاظاصي و 

ەظخەکاوى فەسهەهگذا دسووظدبىو، هەمىو ئەماهەػ بۆ ڕووهکشدهەوەي مەب

ؼێىاصهاس ى و بەهێزکشدوى پڕەوعیپ و پڕۆگشامەکاوى، لە پێىاو باؼترکشدوى 

وێىاهذوى بیرو وێىەو هەڵچىوهەکان، هەمىو ئەمەػ بۆ گەیؽتن بە ئەوپەڕي 

پلەکاوى کاسجێکشدوى هىهەسي، بەمە لەم ظااڵهەي دواییذا ؼێىاصهاس ى وەک 

(. بەوەي کە 20(، ؿ0544صاوعدێکى ظەسبەخۆ دەسکەوث((. )عبذالىىس، )

ؼێىاصهاس ى جىێژیىەوە لەبەؼەکاوى صاوعتى صمان دەکاث، بە مەبەظتى 

گەیؽتن بە بیرو پەیام و دەسوووى هىوظەس لە الیەک، گەیؽتن بە حىاییەکان 

و ڕاددەي هەڵچىون و کاسجێکشدوى خىێىەس لەالیەکى جش. بەاڵم هەسچى صاوعتى 

ي لەهێى دەكە ئەدەبییەکاهذا صماهە ئەوا هىوظەس بە هۆیاهەوە دەظتڕەهگینى خۆ 

دەبیيێذ، دەصاهێذ چەهذە دەكەکە الداوى جێذا کشابێذ، ئەوا ئەوەهذە ڕێگەي 

داڕؼخنى حىاهترو وێىەي ؼیعشي حىان و ظەسهجڕاکێؾ دەكەکە 

ظەسهجڕاکێؽتر دەکەن، ئەوەهذەي جشیؾ خىێىەس پێى کاسیگەس دەبێـذ؛ وا 

 ێخە کایەوە.دەکاث پەیام بگاث و لەگەڵیؽیذا گۆڕاهکاسي بێي

ؼێىاصهاس ى لە فەسهەهگى صاساوە ئەدەبییەکاوى )د. ظعُذ علىػ(دا 

))واهەیەکە، بابەجەکەي جىێژیىەوەیە لە ؼێىاصەکان و جایبەجمەهذییەکاوى 

دەسبڕینى صماوى، یان کێڵگەي ئەم جىێژیىەوەیە صماهەواوى دەسبڕیً، ڕەواهبێژي، 

ەػ دەبێذ((. )علىػ، ؼیعشیەحى گێڕاهەوەي ظیمۆلۆژیاهە، واجاهاس ى، داب

( ئەم بەکاسهێىاوى صماهە ئەفشاهذن و داهێىان دەبەخؽێذ 004(، ؿ: 0541)

و ؼێىاصەکاوى دەسبڕیً دێىێخە بەسهەم؛ بە ؼێىەي هێماو هىهەسە حىاهەکاوى 

ڕەواهبێژي بە دەسدەکەون، ئەمەػ بە وسدبىوهەوەو جىێژیىەوە پێى ئاؼىا دەبین 

 ، کە بە هۆي ؼێىاصهاظییەوەیە.  و دەبێخە واهەیەکى حىان و چێژبەخؾ

لە فەسهەهگێکى جشي ئەدەبى )هىاف هفاس(دا هاجىوە: ))ؼێىاصهاس ى للێکە لە 

جىێژیىەوەي صماوى، خاوەهاوى ئەم ئاڕاظخەیە بەکاسهێىاوى ؼێىاصە صماهییەکان 

لە ظیاكە ظىىوسداسەکان بۆ بەسهەمهێىاوى ؼێىاصي ئەدەبى گىصاسؼخکاس 

ى صماهەواوى و دەکۆڵىەوە، ئەمەػ هەمىو ڕوواڵەجەکاوى دەسبڕینى صماوى وەک

(، ؿ: 2113عەسوصو ڕظخەظاصي و وؼەظاصي و .... دەگشێخەوە((. )هفاس، )

( کە ئەمە لە الي هەمىو صاهایاوى صمان، چ لە الي ئەڕظخۆو کۆهدێالن و 03

ظیروچ، هەسوەها  لە ڕەواهبێژي ئیعالمیؾ لە الیەن هەمىو ڕەواهبێژەکاهەوە 

حاخضو ....( هەمىو ئەواوى وەکى: ) ئیبن معتز و جەفخاصاوى و حشحاوى و 

جشیؽەوە، بە واجا کۆهەکەي صۆسجش کاسي لەظەس کشاوەو کەلخىسێکى گەوسەي 

 جىێژیىەوەي ؼێىاصییان دسووظخکشدووە. 
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 (: پێناسەى شێوازناس ى الى زاناو نووسەرو شێوازناسان:٢-٢-٢-١)

بەها لە الي )إبشاهیم الشماوى( ؼێىاصهاس ى بەوە هاظێنراوە، کە وا ))صاوعدێکە 

حىاهەکاوى کاسي ئەدەبى ئاؼکشا دەکاث، ئەمەػ بەظەسچاوەگشجً لە 

( 40(، ؿ: 0541ؼیکاسي دیاسدە صماوى و ڕەواهبێژییەکاوى دەق((. )الشماوى، )

ظەسچاوەي دسووظدبىووى حىاهییەکاوى هێۆ دەقى ئەدەبی بە هۆي صاوعخەکاوى 

صهاظییەوە هەبێذ صمان و صاوعتى ڕەواهبێژییەوەیە، بەاڵم بە هۆي صاوعتى ؼێىا

دەقى ئەدەبى حىاهییەکاوى دەسهاکەوێذ، چىهکە ؼێىاصهاس ى جىێژیىەوە لەظەس 

بەؼەکاوى پێکهاجەي دەقى ئەدەبى دەکاث لە پێىاو گەیؽتن بەو بەها 

 حىاهییەي، کە لەهێى دەكەکەدا کشاوە.

م(ٌؾ بەمؽێىەیە پێىاظەي ؼێىاصهاس ى کشدووە:   )مِؽال ؼٍش

ییەو بابەجەکەي لە ؼێىاصو مەسحە بابەجییەکان و ))ؼیکشدهەوەیەکى صماهەواه

م، ) ( ئەم 14-13(، ؿ0543بىەما صاهیاسییە صماهەواهییەکان پێکذێذ((.)ؼٍش

پێىاظەیە دەسیذەخاث ؼێىاصهاس ى لە کڕۆک و هاوەسۆکى دەكمان بۆ 

دەسدەخاث، جیؽک دەخاجە ظەس مەسج و بىەما گشهگەکان، کە لە 

 .ؼیکشدهەوەي دەكذا بەسحەظخە دەبێذ

)فشخان بذسي( بەمجۆسە پێىاظەي دەکاث ))ؼێىاصهاس ى حەخذ دەکاجەوە 

لەظەس جىێژیىەوە لە جایبەجمەهذییە ؼێىاصییەکان و وێىە ؼیعشییەکان و 

وەظف و خىاصەکان و ئاواصو ئیلاعەکان لەگەڵ هەمىو ئەو ڕەگەصدۆصي و 

ە دەهگاهەي، کە ئەو ئاواصو ئیلاعاهە دسووظتى دەکەن. هەسوەها جایبەجە ب

جىێژیىەوەي ظیعخەم و صماوى ؼیعشي و ئەو جەمىمژەي دێخە هاو صماوى دەق و 

چۆهیەحى بەکاسهێىاوى ئەفعاهەو پەهذو بەظەسهاجە پێؽیىەکان و بیجگە لە 

ماهەػ؛ هەهذێکى لە باظەکاوى ڕەواهبێژي کۆن وەسگشجىوەو لە ڕەواهبێژیص ى 

ىاصهاس ى لە (. مەبەظذ لێى ؼێ02(، ؿ: 2111جێپەڕاهذووە((. )الحشبي، )

هەمىو ژاهشە ئەدەبى و وسدەکاسییەکاوى هێى دەقى ئەدەبى دەکۆڵێخەوە، واجە: 

وسدجش لە صاوعخەکاوى جش کاس لەظەس دەق دەکاث؛ لە پێىاو دۆصیىەوە و گەیؽتن 

بە بەها هىهەسي و حىاهییەکاوى دەق لە الدان و هەڵبژاسدن و دەهگ و وێىەي 

 و .... جذ.     ؼیعشي و ڕیخم و هىهەسەکاوى ڕەواهبێژي 

ل( لە باسەي ؼێىاصهاظییەوە دەڵێذ: ))ؼێىاصهاس ى صاوعدێکى  )عذهان بً رٍس

صماوى هىێیە، لەو هۆکاسە صماهیاهە دەکۆڵێخەوە کە وا لە گىجاسي ئاظایی ئەدەبى 

دەکەن، جایبەجمەهذییەکاوى دەسبڕیً و ؼیعشییەحى حىدایان بۆ دسووظذ بێذ 

ل، )و لەغەیشي خۆیان حیایان بکاجەوە(( ( ئەمەػ 010(، ؿ: 2112. )بً رٍس

بە هۆي الدان لە یاظاکاوى صمان ڕوو دەداث و ئاخاوجنى ئاظایی بە ئەدەبى 

دەکەن، بە واجاي هەس دەسچىوهێک و جێکؽکاهذێک لە بەؼەکاوى صمان؛ 

حۆسێک لە ؼێىاصي دەسبشیً دسووظذ دەبێذ، ئەمەػ وا دەکاث صماهێکى 

بکشێخەوە لە هەس دەسچىوهێکى جش لە جایبەحى ؼیعشي دسووظذ ببێذ و حیا 

ڕێعاو بە هەماکاوى صمان، واجە: ؼێىاصهاس ى بشیخییە لە پێکەوە گىهجاهذوى 

هێىان بیر و دەسبڕیً، ئەوەي لە بیر هەیە ؼاعیر بە هۆي صماهەوە دەسیذەبڕێذ 

 بەؼێىەیەک کە پێؽتر بەسچاو هەکەوجبێذ و حیا بێذ لە صماوى ئاخاوجً. 

 لە ثێڕوانینى کوردەکانەوە:(: شێوازناس ى ٣-٢-١)

 (: پێناسەى شێوازناس ى لە فەرهەنگە ئەدەبییەکاندا:١-٣-٢-١)

لە فەسهەهگى ئەدەبى کىسدي )ظەالم هاوخۆػ(دا هاجىوە؛ ؼێىاصهاس ى 

))بشیخییە لە جىێژیىەوەي ؼێىاص لە صماهذا لە هىوظینى حیایی لە هێىان دەقى 

شیخییە لەحیایی ئەدەبى و دەقی جش، کەچى لە هىێذا ؼێىاصگەسي ب

ظیعدیماجیکى لە هىوظین و ئاخاوجىذا، کە پەیىەظتن بەحۆسي دیعکۆڕط و 

( بەمؽێىەیە ؼێىاصهاس ى بىوەجە 112(، ل: 2104کۆهدێکعذا((. )هاوخۆػ، )

پشدي پەیىەهذي هێىان صمان و ئەدەب، پێىەسە صماهەواهییەکاوى جیادا 

 اخاوجً دەکاث.بەکاسدەهێنرێذ و حیاکاسي لە هێىان صماوى هىوظین و ئ

 (: پێناسەى شێوازناس ى الى نووسەران و شێوازناسان:٢-٣-٢-١)

)وعمذ هللا خامذ( لە پێىاظەي ؼێىاصهاظیذا وجىویەحى: ))ؼێىاصگەسي ئەو 

صاوعخە، ئەوێ ؼێىاصێ بەسهەمى ڤەدکۆلیذ و ظیماو جایبەجمەهذیێن وێ 

، ئاهکى ئەؼکەسا و دیاس دکەجً، بێى کى بڕیاسێ ل ظەس وي بەسهەمى بذەجً

( مەبەظذ لێى 12(، ل: 2113بەسهەمى هاهەلعەهگیىیذ((. )نهێلى، )

ؼێىاصهاس ى جىێژیىەوە لە بەسهەمەکان دەکاث و ظیماو جایبەجمەهذییەکاوى هێى 

دەقى ئەدەبى ئاؼکشا دەکاث، بەاڵم بڕیاس بەظەس دەكەکە هاداث وەک لە 

وسدي ڕەخىەي ئەدەبى بشیاس بەظەس دەكەکەوە دەدسێذ، هەسوەها بەسا

بەسهەمە ئەدەبییەکان لەگەڵ یەکتریذا هاکاث، جەهیا بەؼیکشدهەوەو 

 دەسخعتن واصدەهێىێذ.

)د. ئیذسیغ عەبذوڵاڵ( لە پێىاظەي ؼێىاصهاظیذا دەڵێذ: ))ؼێىاصگەسي 

صاوعتى ؼێىاصە، واجە: صاوعتى جىێژیىەوەي دەق و وەظفى ئەو ڕێگەیەیە، کە 

کێکە لە بىواسەکاوى ڕەخىەي دەسبڕینى جیا خشاوەجەسوو، دیاسە ئەوەػ یە

ئەدەب، کەحیا لە هەس الیەهێکى کاسیگەسي کۆمەاڵیەحى، یان ظیاس ى، یان 

ئایذۆلۆجى، یان هەس الیەهێکى پەیىەظذ بە دەق، بيیاحى صماوى دەقى ئەدەبى 

لە بەسچاو دەگشێذ و لەو دەکۆڵێخەوە، ئەمە چىهکە ؼێىاصگەسي هىێترینى ئەو 

ێذا لەصاوعخەکاوى صمان پەیذابىوە((. صاوعخاهەیە کە لە ظەسدەمى هى 

(. لەمەدا ؼێىاصهاس ى بەڕەخىەي ئەدەبى 01(، ل2100-2101)معخەفا، )

بەظتراوەجەوە، لەگەڵ ئەمەؼذا حەخذ لەظەس لێکۆڵیىەوە لە بيیاحى صمان 

 دەکاث، کە دەقى ئەدەبى لەظەسي دسووظدبىوە.

: ))ؼێىاصگەسي لە الیەکى جشیؾ )د. ئیذسیغ( لە باسەي ؼێىاصهاس ى وجىویەحى

بشیخییە لەو صاوعخە هىێیەي لە جایبەجمەهذییە صماهییەکاوى گىجاسي ئەدەبى 

دەکۆڵێخەوە، خەكیلەحى ئەو ؼێىاصاهە دەسدەخاث، کە هىوظەسەکان لە 

( 00(، ل: 2101هىوظینى دەكەکان پەیڕەویان لێکشدووە((. )معخەفا، )

ظینى بەسهەمە مەبەظذ دەسخعخنى ئەو ڕێگەیەیە، کە هىوظەسەکان لە هىو 

ئەدەبییەکاهیان گشجىویاهەجەبەس، ئەمەػ بەجىێژیىەوە لەظەس ئەو 

 پێکهاجەیەي، کە دەكەکەي لەظەس بيیاث هشاوە. 

 بەگشتى؛ شێوازناس ى: 

بشیخییە لە صاوعتى جىێژیىەوە لە جایبەجمەهذییەکاوى ئاخاوجً و ئەدەب، 

مەػ لە هەسوەها ڕاددەي کاسیگەسي ئەو ؼێىاصاهە لە بیعەس، هەمىو ئە

ئەهجامذا بۆ باؼترکشدوى ؼێىاصەکاوى بەسهەمهێىاوى پەیىەهذییەکى باؼتر لە 

 هێىان جاکەکاوى کۆمەڵگە، هەسوەها لە هێىان ئەدەب و کۆمەڵگە.

 بەش ى دووەم: شێواز و شێوازناس ى ئەدەب:

 ثەوەرى یەکەم/ لە بارەى شێوازەوە:

 ەخەیىە ڕوو:    بۆ گەیؽتن بە واجاي وؼەیى ؼێىاص؛ بەمؽێىەیەي خىاسەوە د

 (: شێواز لە ڕووى )وشە(وە: ١-١-٢)

لە  (Style)ؼێىاص لە ڕووي فەسهەهگەوە، لە صماوى فەڕەوعیذا؛ وؼەی 

ە، لە ظەسەجادا بە واجاي ئامێرێکى ڕەق و (Stilus)بىەڕەجذا صاساوەیەکى الجینى 

جیژ هاجىوە، لە کۆن ئەو ئامێرەیان بۆ هىوظینى بە دەظذ بەکاسدەهێىا، بەالم 

دواجش بە واجاي جۆماسکشدوى چااڵکییەکان بە دەظتى خىدي خۆیان 

(. پاؼان جێبیىییان کشد بىچیىەي (Pour Tous, (1994), P: 1065هاجىوە،
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ي (Stulos)ي الجُنى لە ڕووي دەسبشیً و هىوظین لە وؼەي (Stilus)وؼەي 

م( هضیکە، بە واجاي ظخىون دەهاث، دواجش گۆڕا بۆ واجاي 0412ئەغشیلى )

 (Larousse, (1977), P: 1310)كەڵەم(ە.  –ێري هىوظین ئەویؾ )پێىىوط ئام

. 

ي پێ دەوجشێذ و چەهذیً واجاي بۆ بەکاسهێنراوە، (Style)لە صماوى ئیىگلیزیذا 

ئاماژەیە بۆ )هەكص ى  (Style)دا (Thomas)هەسوەک لە فەسهەهگى ئیىگلیزی 

ئەمەػ  ظەس مۆم(، بشیخییە لە ئامێري هىوظین لەظەس جەخخەي مۆم،

 :Pي الجینى بە واجاي هەڵکۆڵین و جۆماسکشدن دێذ.(Stylus)ئاماژەیە بۆ وؼەي 

1022)  .(Sebeak, (1986),  

بە ئامێرێک دەوجشا، کە لە ئاظً دسووظخکشا  (Stylus) هەسوەها وؼەي الجینى 

بىو، ئەو ئامێرە دوو ظەسی هەبىو؛ ظەسی یەکەمى جیژ بىو، بۆ هەخؽاهذوی 

هامە لەظەس جەخخەي مۆم بەکاسدەهاث، ظەسی دووەمیص ى ڕاظذ و پان بىو، 

  بۆ ڕاظخکشدهەوەو البشدوی ئەو هەخؽاهە بىو، کە پێؽتر دسووظذ کشا بىون.

بەسباڵوەو بە گەڵێک ؼێىە خۆی پیؽان دەداث،  ماهای وؼەی ؼێىاص؛

هەهذێ حاس بە ماهای صمان و هىظین دێذ. هەهذێ حاسیؾ بە واجای ڕێگەي 

بەاڵم بەؼێىەیەکى جایبەث ئەو وؼەیە )ؼێىاص( . دەسبشینى بیرە بە هۆي صماهەوە

بە واجاي ئە ڕێگە جایبەجیە دێذ؛ کە بۆ هىوظینى هىوظەسێک لە هىوظەسان 

 سوەها بە ماهای ڕیگەی دەسبڕیً لە الیەن کۆمەلێک ئەدیبهە. بەکاسدێذ

یان بە ماهای هەڵبژاسدوی وؼەو ڕێگەي باػ دێذ و دەبێذ بەؼێىاصی  .دێذ

(، ؿ: 0554وەاڵمذاهەوەو گفخىگۆکشدن لەگەڵ کەظاوی جش. )اللضاة، )

022.) 

 (Stylus)ي پێذەڵێن کە لە (Style)دا ئاماژە بەوە کشاوە (Katie)لە فەسهەهگى 

وەسگیراوەو ئامشاصێکى هىوظین بىوە، واجە: حۆسێک لە پێىىوط بىوە، دواجش 

ماهاکەي بۆ )چۆهیەحى هىوظین(گۆڕدساوە. بەمەػ ؼێىاص بشیخییە لە ڕێگە 

 (.(Wales, (2011), P: 398 حیاحیاکاوى دەسبڕیً لە هىوظین و ئاخاوجً.

( ي Styleلە )فەسهەهگى ئاصادی(دا بەؼێىاصێکى حىان بۆ ڕۆیؽخىو باس ى )

( ئامێرێکى هىوک 0( وەکى هاو بەماهاي : )Styleكشدووە: )) لە صماوى ئیىگلیزي )

( پێىىوط، كەڵەم، 2جیژە، پێؽیىان ؼدیان پێ دەهىوس ى لەظەس جەبەقى مێى، )

ؼێىاص )هىهەس(، ؼێىەي هێىاهەدي -ؼێىەي هىوظین یان داڕؼتن، ب -( أ1)

هایابى ؼێىاص،..... ((. ( ؼێىاصي حىاوى و چاکى، 4بەسهەمێکى هىهەسي، )

(. بەو واجایەي حێهێؽخنى پاؼماوەیەک بۆ 0100(، ل2112)كەسەداخى، )

هاظیىەوە، یان ؼێىاصي داڕؼخنى بەسهەمى هىهەسي، یان ئاکاسي حىاهە؛ واجە: 

ؼێىاص ظەسحەم کایەکان دەگشێخەوە؛ هەس لەهەڵعىکەوحى ڕۆژاهەوە جا 

 هىوظینى بەسهەمێکى ئەدەبى.

 (Style)ەبیؽذا )ألاظلىب(یان لە بەسامبەس وؼەي لە فەسهەهگى عەس 

 بەکاسهێىاوەو چەهذیً واجاي بۆ دەسبڕاوە، لەواهە:

لە فەسهەهگى ) الىحیز (دا ))ؼێىاص ڕێگەیە، کە دەڵێین ڕێگەي فالهە کەظم 

گشجۆجەبەس، یان ئەو ڕێگەیەیە هىوظەس لە هىوظیىەکاوى دەیگشێخەبەس((. 

ەو ڕێگەیەوەیە هىوظین و (. بە هۆي ئ102(، ؿ: 0541)ضُف، )

هەڵعىکەوجەکان لە یەکتر حیا دەکشێىەوە، گشجىەبەسي ڕێگەي کەظێک؛ ئەو 

 ڕاظخییە دەخاجەڕوو؛ کە ئەو کەظە کەظێکى ڕەوؼذ حىاهە.

لە فەسهەهگى )اإلافباح(دا ))ؼێىاص ڕێگەو هىهەسە، کە دەڵێن ئەو لەظەس 

(، ؿ: 0543، )ؼێىاصێک لە ؼێىاصەکاوى هەجەوەدا جێذەپەڕێذ((. )الفُىمى

 (. مەبەظذ لێى پابەهذبىوهە بە دابىوهەسیتى کۆمەڵگە.014

لە فەسهەهگى )لعان العشب(دا ))ؼێىاص واجاي ڕێڕەوێکى دسێژە، یان ڕێضێک لە 

داس خىسمایە، ؼێىاصیؾ: ڕێگە یان ڕوو یان ڕێباص، دەگىجشێذ ئێىە لەظەس 

یان لەو  ؼێىاصێکى خشاپ دان، یان ئەو کەظە لەو ؼێىاصەي وەسگشجىوە،

ؼێىاصەدا یەکعاهً، واجە: بەهەمان ڕێباص هەڵعىکەوث دەکەن، یان 

بەهەمان ڕێگەدا دەڕۆن، یان هەمان مەبەظدیان لە گەیاهذهذا هەیە((. )ابً 

(. ؼێىاص بۆ بىاسە حیاحیاکان بەکاسهێنراوە، 221(، ؿ: 2114مىظىس، )

 هەسوەک دەوجشێذ: )ؼێىاصي ژیان(، ؼێىاصي وێىەکێؽان(، )ؼێىاصي 

(. بەمەػ ؼێىاص پەیىەظخە بە ظەسحەم 34(، ؿ: 0553هىوظین(، )خلُل، )

 بىواسەکان.

دا هاجىوە، بە  (Style)لە صمان و ئەدەبى فاسظیذا )ظبك( لە بەسامبەس وؼەي

واجاي ڕێباصێکى جایبەحى بۆ جێگەیؽتن و جێگەیاهذن بە هۆي ڕظخەي لەباسو 

جایبەحى بۆ جێگەیاهذوى گىهجاو و هەڵبژاسدوى وؼەو ؼێىەي جىێژیىەوەیەکى 

(، ؿ: د(. بە واجاي گەیاهذوى پەیام بۆ خىێىەس، بۆ ئەو 2111خىێىەس. )بهاس، )

مەبەظخەػ پێىیعخە وؼەکان هەڵبژێشدساو بً، جاوەکى بە باش ى پەیام 

 بەخىێىەس بگاث.

دا هاجىوە، (Style)لە فەسهەهگى کىسدیؽذا )ؼێىاص( لە بەسامبەس وؼەي 

 ، لەواهە: گەلێک واجاي بۆ داهشاوە

لە )فەسهەهگى هەهباهە بۆسیىە(دا بە واجاي )) ؼکل )ؼێىە(و جەسح 

(. ئەو ڕێی 112(، ل0144)پێؽيیاسکشدن(، ساهاجً و هیئذ و كافیە((. )هەژاس، )

و ؼىێىە جایبەجە دیاسیکشاوەي پێؽکەػ بەکەظێک دەکشێذ؛ بۆ ئەوەي 

کە بۆ جیایذا ظەسکەوجً بەدەظذ بێيێذ، یاهیؾ ئەو سێگەیەیە، کەظە

حێبەحێکشدوى کاسوباسي ڕۆژاهەي دەیگشێخەوەبەسو جىاهاو لێهاجىوە لە بەسامبەس 

ڕاپەڕاهذوى کاسەکاهیذا، ئەمەػ بۆ ئەو ؼێىاصە دەگەڕێخەوە، کە پەیڕەوي 

 لێذەکاث.

لە )فەسهەهگى کىسدظخان(دا بە واجاي ))ؼکل، ؼەسم، ئەدەب، ئاکاسو 

ؼێىاص بە ڕوؼذ و (. لەمەؼذا 214(، ل0555ؼێىە((. )مىکشیاوى، )

 کاسوکشدەوەي حىاهەوە هاظیىذساوە. 

لە )فەسهەهگى ؼیریً(دا واجاي ))چۆهیەحى، سەفخاس، سێگە، ؼێىە((. )هظام 

(. بە واجاي ئەو ڕێچکەیەیە، کە هەڵعىکەوحى خۆي 104(، ل2113الذیً، )

 جیادا دەهىێىێذ.

ە، ( واجاي )) ؼێى Styleلە )فەسهەهگى ئۆکعفۆسد( بەسامبەس بە وؼەي )

ئەدگاسێکى حیاواص، سوخعاسی گؽتى، حل و بەسگى مۆدێل((. )هاوخۆػ، 

(. لێرەدا ؼێىاص بەخى و سەوؼتى حىان و ظیماو پۆؼاک 111(، ل2111)

 بەظتراوەهەوە.

لە )فەسهەهگى مهاباد(دا بە واجاي  ))ئەدەب، وكاس، جشبیە((. )مىکشیاوى، 

کە لەهێى کۆمەڵگە  (. بە ماهاي پەسوەسدەي ؼیاو گىهجاو دێذ104(، ل2102)

 ڕێگە پێذساوە.

ظالەي ئێعخا وؼەي  11- 21لە الي کىسد ؼێىاص هەس لە کۆهەوە جا ئەو  

)أظلىب( بەکاسهێنراوەو هەس بۆباسي کۆمەاڵیەحى و ڕۆؼيبیري و دەسوووى و ......، 

ؼێىاص هىهەسي دەسبڕیىە لە خىدي خۆي و دەوسوبەسیى و جەواوي ژیان، ڕێگەي 

ەو بەپێى جاکەکاوى هێى کۆمەڵگەوە دەگۆڕێذ، هەسوەها ژیاهکشدن حۆساوحۆس 

بەپێى کاث و ؼىێىیؾ گۆڕاهکاسي بەظەسدادێذ، هەس جاکێک بەپێى ئاظتى 

جێگەیؽتن و وؼیاسي خۆي و ئەو باسە کۆمەاڵیەجییەو ڕۆؼيبیرییەي، هەیەحى 

 ؼێىاصەکەي دیاسي دەکشێذ.
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جێکى جایبەث، بە کىسحى ؼێىاص لە ڕووي فەسهەهگەوە: ؼێىە، یان هەڵعىکەو 

 یان ڕەفخاسو ڕێگەیەکى دیاسیکشاوە، جاک پێى دەهاظشێخەوە.

 (: شێواز لە ڕووى )زاراوە(وە:٢-١-٢)

ؼێىاص لەم ڕووەوە، واجە: ؼێىاصەکاوى بەکاسهێىاوى صمان. بۆیە پێىاظەي ؼێىاص 

گەلێک صۆسو فشاواهەو هەس یەکێک لەصاهاو جىێژەسان و هىوظەسان و 

 بیروبۆچىون و جێڕواهینى خۆیان هاظاهذوویاهە؛ لەواهە:ؼێىاصهاظان بەپێى 

 (: شێواز لە ثێڕوانینى ئەوڕوپییەکانەوە:١-٢-١-٢)

 (: پێناسەى شێواز لە )فەرهەنگە ئەدەبییەکاندا:١-١-٢-١-٢)

لە صماوى فەڕەوعیذا ؼێىاص وا پێىاظەکشاوە، کە ماهاکەي بەپێى ظیاكەکەي 

یبەث و دیاسیکشاو دەداث بە دیاسیذەکشێذ، هەس ظیاكێک واجایەکەي جا

دا هاجىوە ))ؼێىاص ڕێگەیەکى (Petit)دەظخەوە، هەسوەک؛ لە فەسهەهگى

جایبەجە بۆ هىوظین و گىصاسؼخکشدن لە بیر، یان بۆچىوهێکى گىصاسؼخکاسێکى 

بەدەظتهاجىوە لە الیەن بیرمەهذو هىوظەسو داهێىەس؛ بە ؼێىەیەک جىاهاي 

هەس (Larousse, (1987), P: 880) یە((.حیاکشدهەوەي ڕاو و بۆچىوهەکاهیان هە

دەسبڕیيێک لە بیر حۆسێک و ؼێىەیەکى جایبەث دسووظذ دەکەن، بە هۆي 

هاجنى وؼەکان بە دواي یەکذا؛ ظیماو ڕێگەي حیا دسووظذ دەبێذ، لە 

 هەمان کاجذا واجاي جایبەث و حیاکشاوە دەبەخؽً. 

)بەکاسهێىاوى جىاهاي دا ؼێىاص بشیخییە لە )(Jean)لەفەسهگێکى جشي  فەڕەوس ى 

مەبەظذ (Dubois, (1999), P: 448) هىؼیاسي بۆ هەڵعەهگاهذوى هىوظەس((.

لەمە هەڵعەهگاهذوى هىوظەس لەبەئاگایی بىون و جىاهاو لێهاجىویی لەداهێىاوى 

 بەسهەمى ئەدەبیذا. 

دا ؼێىاص بشیخییە لە هەس ڕێگەیەکى جایبەحى (Cuddon)لە فەسهەهگى ئیىگلیزي 

ؼیعش، یان بشیخییە لەوەي چۆن هىوظەسەکان ؼخەکاوى هاخیان دەسبڕیً لە 

بىىوظً، ؼیکشدهەوەو هەڵعەهگاهذوى ؼێىاصەکان پەیىەظخە بە 

ؼیکشدهەوەي وؼەکان کە هىوظەس هەڵیبژاسدووە، لەواهە: )هىهەسەکاوى 

سەواهبێژي، ؼێىەي داڕؼخنى ڕظخەکان، .....(هەمىو ئەو الیەهاهەي چۆهیەحى 

بیرکشدهەوەي هىوظەساهە (Cuddon, (2013), P: 688) ێنراوە.صماوى جیادا بەکاسه

لە چۆهیەحى داڕؼتن و بە وؼەکشدوى هاخیان و هەڵبژاسدوى ئەو ڕێگەیەي، کە 

بە گىهجاوي دادەهێن بۆ گىصاسؼخکشدوى دەسووهیان؛ ئەمەػ بە هۆي صماهەوە 

دەخشێخەڕوو، دیاسیکشدوى بەهێزو حىاوى ؼێىاصەکان  دەوەظخێخە ظەس دەظذ 

ەهگینى هىوظەسکان؛ لە چۆهیەحى بەکاسهێىاوى هىهەسەکاوى ڕەواهبێژي و ڕ 

دسووظخکشدوى وێىەي هىهەسي و ..... جذ لە داڕؼخنى دەكە ئەدەبییەکاهیاهذا؛ 

ؼیکشدهەوەي دەكە ئەدەبییەکاهیؾ؛ بەهذە بەبىووى چەهذێتى هىهەسەکان 

ەکاوى،...... وهەڵبژاسدوى ئەو وؼاهەي ؼاعیر لە ؼیعشەکاوى، هىوظەس لە هىوظیى

 لە دەكەکاهیاهذا بەکاسیانهێىاوە.    

 (: پێناسەى شێواز الى زاناو نووسەران و شێوازناسان:٢-١-٢-١-٢)

پێى وایە ؼێىاص کۆمەڵەیەک، یان ژماسەیەک  (Pierre)هىوظەسي ئیىگلیزي 

جىاهایە، کە صمان لەهێى خۆیذا هەڵیان دەگشێذ، چىهکە صمان بيیاجێکە 

ە بەسهەمى بێيێذ و صۆسجشیً جىاهاکاوى صماهەکان لەظەس ئەدیب پێىیعخ

بۆحىاهترکشدوى دەسبڕیً لە الیەن هىوظەسي ظەسکەوجىو، یان ڕاصێىەسەوەي 

ئەم پێىاظەیە   (Guiraud, (1969), P: 43-60) حىان ظىودي لێ وەسبگشێذ.

جىاهاي صمان دەسدەخاث، بەوەي کە صماهە جىاهاي هىوظەسەکان دەهىوظێخەوەو 

هییەکاوى هێى دەكە ئەدەبیەکاهە، لە پێىاو ظەسهجڕاکێؽبىووى دەسخەسي حىا

 دەكە ئەدەبیەکەیە جاوەکى خىێىەس خێراجش بە پەیامى هىوظەس ئاؼىا بێذ. 

(، 0554)کۆهذ بۆفۆن(ي فڕەوس ى دەڵێذ: ))ؼێىاص ئیيعاهە((. )بیرحیرو، )

(. لەوەؼذا مەبەظذ لەوەیە کە هەمىو ئیيعاهێک ڕێگەیەکى جایبەحى 14ؿ: 

 دەسبشیىذا هەیە.لە 

ؼێىاص لە جێڕواهینى )كلىدال(ەوە ))بشیخییە لە ئاواصي کەظایەحى ئیيعان، 

هەسوەکى چۆن دەهگەکەي ئاواصەیەکى هەیە و لەهێى ئاواصەي دەهگى خەڵکاوى 

جش ون هابێذ، بەهەمان ؼێىە، ؼێىاصەکەش ى لەهێى ؼێىاصي کەظاوى جش ون 

ىاص ڕۆڵێکى گشهگى هەیە؛ ( واجە: ؼێ14(، ؿ: 2112هابێذ((. )اإلاعذي، )

 لەهاظیىەوەي کەظەکان و حیاکشدهەوەي دەكە ئەدەبییەکان بەجایبەث. 

)بیرحیرۆ( دەڵێذ: ))ؼێىاص بشیخییە لەڕێگەیەکى گىصاسؼخکشدن لە بیر، بە هۆي 

(. مەبەظذ لێى بە هۆي صماهەوەیە، 01(، ؿ: 0554صماهەوە((. )بیرحیرو، )

 سدەبڕدسێً. ئەو بیرکشدهەواهەي هىوظەس هەیەحى دە

)ؼاسل بالى( دەڵێذ: ))ؼێىاص بشیخییە لە کۆمەڵەیەک لە ڕەگەصە کاسیگەسەکاوى 

(. بە واجاي 53(، ؿ: 0554صمان، لەظەس بیعەس یان خىێىەس((. )فضل، )

ڕەهگذاهەوەي دەسبڕیىەکاوى هىوظەس لەظەس خىێىەس، هەس چەهذ وؼەو 

ئەوەهذەیتر هەڵبژاسدن و ڕیضکشدهیان بە هۆي صماهەوە حىاهتر بێذ؛ 

 کاسیگەسییەکەي بەظەس بیعەسو خىێىەس صیاجش دەبێذ.

)ظیذلێر( دەڵێذ: ))ؼێىاص ظشوؼتى کاسی صماوى و جایبەجمەهذییەکاهیەحى،  

ئەمەػ کاسێکى ظۆصاوییەو لەهەس دەكێکذا بە هۆي بەکاسهێىاوى صماهەوە 

(. مەبەظذ لەم پێىاظەیە؛ ؼێىاص 54(، ؿ: 0554ڕوودەداث ((. )فضل، )

ەیەکە لە کەظایەحى و بیروچۆووى هىوظەس، گىصاسؼخکشدن و ئاوێى

 ڕەهگذاهەوەو گەیؽتن بە کڕۆکى مەبەظتى هىوظەس بە هۆي صماهەوەیە. 

 (: شێواز لە ثێڕوانینى عەڕەبییەکانەوە:٢-٢-١-٢)

 (: پێناسەى شێواز لە فەرهەنگە ئەدەبییەکاندا:١-٢-٢-١-٢)

مجذي و کامل(دا ))ؼێىاص لە فەسهەهگى صاساوەي صمان و ئەدەبى عەسەبی )

بشیخییە لە ڕێگەي ئیيعان بۆ گىصاسؼخکشدن لەدەسوووى خۆي لە ڕێگەي 

(. هىوظەس بە هۆي هىوظیىەکاهیەوەیە 14(، ؿ: 0544هىوظیىەوە((.)وهبه، )

دەسبڕیً لەدەسوووى خۆي دەکاث، ئەمەػ یاسمەحى هىوظەس دەداث لە 

پەهگى خىاسدبىویەوەو  خالیبىوهەوەي ئەو باسە دەسووهییەي، کە لە هاخیذا

ئاصاسي پێ دەچؽذ، واجە: ڕێگەیەکیؽە بۆ ڕصگاسبىون لە کێؽە دەسووهییەکان 

 و بەیان کشدن و گەیاهذوى بەخىێىەسان بەڕێگەیەکى جایبەحى حىان داڕێژساو. 

لە فەسهەهگى صاساوە ئەدەبییەکاوى )إبشاهیم فخحی(دا ))ؼێىاص جایبەجمەهذییە 

حیاواصەکاوى دەقى ئەدەبییە، کە صیاجش پەیىەظخە بەؼێىەي دەسبشینى ئەدەبى بۆ 

ئەو بیرەي، دەكەکەي لەظەس دادەمەصسێذ، یاهیؾ ڕێگەي پەخؽکشدوى بیرە 

جایبەث کشاوە (. لەمەدا ؼێىاص 24(، ؿ0544لەهێى وؼەدا((. )فخحى، )

بەهىوظین و داڕؼخنى بەسهەمى ئەدەبى و گەیاهذوى بیر بە سێگەي هەخؽاهذوى 

 لەهێى وؼەکاهذا.  

لە فەسهەهگێکى جشي صاساوە ئەدەبییەکاوى )هىاف هفاس(دا واهاجىوە ))ؼێىاص 

ؼێىەیەکى دەسبڕیىە لە بیر، یان ئاخاوجىە بە هەڵبژاسدوى وؼەو دەسبڕینى 

ەمؽێىەیەي، کە لە بیري هىوظەسەکەیە، لەگەڵ جایبەث و ڕیضکشدهیان ب

ظىود وەسگشجً لە خەیاڵ و وێىەو ظۆص بۆ ئەوەي صۆسجشیً کاسیگەسي لەظەس 

خىێىەس، یان بیىەس، یان بیعەس دسووظذ بکاث، بە ؼێىەیەک هەمىو ئەماهە 

ببىە ظیماي حیاکەسەوەي کەظێک، یان کۆمەڵە کەظێک، یان 

( لەم پێىاظەیذا باط لەو خالە 21(، ؿ: 2100ظەسدەمێک((. )هفاس، )

حەوهەسیاهە کشاوە، کە دەبىە هۆي حیاکشدهەوەي هىظین و ئاخاوجىەکان لە 
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الي وەسگش، ئەمەػ لەبەس ئەوەي بیرکشهەوەي جاکەکاوى کۆمەڵگە لە یەکتر 

هاچێذ، هەس یەکەیان ؼىێً پەهجەیەکى جایبەث بەخۆی لە الي خىێىەسو 

 بیعەسو بیىەس دەظدىیؽان دەکەن. 

 (: پێناسەى شێواز الى زاناو نووسەران و شێوازناسان:٢-٢-٢-١-٢) 

هىوظەسي عەسەبى )سئیف خىسي( جێڕواهینى خۆي لە باسەي ؼێىاص هىوظیىەو 

وجىویەحى ))ؼێىاص ئەو ظیما جایبەجەیە، کە باڵ بەظەس بەسهەمى ئەدەبیذا 

 دەکێؽێذ، بەسهامەي ئەو لە گەیاهذهذا بەؼێىەیەکى جایبەث لە غەیشي خۆي 

( بىووى خەظڵەث و ظیماي 011(، ؿ: 0515حیا دەکاجەوە((. )خىسي، )

جایبەث لە بەسهەمى ئەدەبیذا، پەیامى حیاکشاوە لەهێى خۆیذا هەڵذەگشێذ، 

ئەمەػ وایلێذەکاث لە بەسهەمێکى جشي ئەدەبى حیا ببێخەوە، واجە: هەس 

اهە ژاهشێکى ئەدەبى بە هۆي کۆمەڵێک ظیما دەهاظشێخەوەو ئەو ظیما جایبەجی

 وا دەکەن لەویتر حیا بکشێىەوە.

ؼێىاص لە الي هىوظەسي عەسەبى )جىفیم الحکیم(دا بەوە پێىاظەکشاوە کە 

))داهێىاهێکى هىهەسییە، ئەوەیە کە وا جۆ ....جۆ بیذ.....واجە: جۆ خىدي خۆث 

(، 0533بەدي بێيیذ، ئەوەیە جۆ دەهگى خۆجمان پێ بگەیەهێذ((. )الحكُم، )

لە کاحى داهێىاوى دەقى ئەدەبیذا وا پێىیعخە  ( مەبەظذ لێى01-02ؿ

هىوظەس بەپێى ویعذ و بیروبۆچىووى خۆي ڕێگەیەکى جایبەث بەخۆي دەیاسی 

بکاث کە لە ڕێگەیەوە پەیامى جایبەث بەخىدي خۆي بگەیەهێذ و ببێخە هۆي 

 هاظیىەوەي کەظایەحى هىوظەسەکە. 

ؼێىاص ڕێگەي لەجێڕواهینى هىوظەسێکى جشي عەسەبى )أخمذ الؽاًب(دا ))

(. واجە: 41(، ؿ: 0550بیرکشدهەوەو وێىاکشدن و دەسبڕیىە((. )الؽاًب، )

هەخؽەداهان بۆ داڕؼتن و دەسبشینى ئەو بیرۆکەیەي کە لە بیر دایە، ئەمەػ 

ڕێگەیەکى دیاسیکشاو و جایبەث بۆ خاوەهەکەي دەظخەبەس دەکاث، هەس بە هۆي 

 کشێخەوە.ئەم ڕێگەیەوە دەهاظشێخەوەو لەواوى جش حیا دە

)ـالح فضل( لەباسەي ؼێىاصەوە دەڵێذ: ))جێگەیؽتن لە ؼێىاص ڕووکەػ و 

( بەو واجایەي جا لێى هەکۆڵشێخەوە بەو 51(، ؿ: 2101ئاظان هییە((. )فضل، )

 ڕێگە دیاسیکشاوەي هىوظەس ئاؼىا هابین.

 (: شێواز لە ثێڕوانینى کوردەکانەوە:٣-٢-١-٢) 

 اناو نووسەران و شێوازناسان:(: پێناسەى شێواز الى ز ١-٣-٢-١-٢)

لە صمان و ئەدەبى کىسدیؽذا هەس لە کۆهەوە باط لە ؼێىاص کشاوە، هەسوەک 

)ؼێخ هىسي( لە باسەي ؼێىاصەوە وجىویەحى ))ئىظلىب بەو جەسصي مەخعىس ى 

بەیاهیە دەڵێن کە هەس خەجیبێک یاخىد هەس مىخەڕسێک ئەوەي لە 

ک مالکى جەسصێکى مەخعىس ى دەماغیایەحى ئیفادەي ئەکاث، هەمىو خەجیبێ

(. ؼێىاص لێرەدا جایبەجمەهذییەحى هىوظەسە، 41(، ژ: 0522بەیاهە((. )ظاڵح، )

بە هۆي ئەو ڕێگەیەي، کە چۆهیەحى بیرکشدهەوەي خۆي جیادا هەخؽاهذووە، 

هەس ئەمەؼە وا دەکاث هەس هىوظەسو ئەدیبێک خاوەوى ڕێگەو ؼێىاصێکى 

 داڕؼخنى جایبەث بً. 

. عضیض گەسدي( باس ى ؼێىاصي هىوظین دەکاث و دەڵێذ: لەالیەکى جش )د

))بشیخییە لەو ڕێ و ؼىێً و ڕەهگ و ڕووخعاسەي، کە هىوظەس لەهىوظیىذا 

هەیەحى، ئەویؾ حۆسي بیرکشدهەوەو هەظذ و هەظذ و گىداصو وؼىباصي و 

داڕؼخنى ڕظخەو هەس ؼـدێکى دي دەگشێخەوە کە پەیىەهذي بەهىوظەسو 

(. واجە: حۆسي 5(، ل: 0535. )گەسدي، )هىوظیىەکەیەوە هەبێذ((

بیرکشدهەوەو بىووى هەظذ و هەظذ و ظۆصي هىوظەس، حۆسي وؼەکان و 

ڕظخەکان دەظدىیؽان دەکاث و بەپێى ڕێگەیەکى جایبەث لە الیەن هىوظەسەوە 

 لەداڕؼخنى بەسهەمەکەیذا دەهىوظشێخەوە.  

ئەدەبییەکاهذا بۆ )خەمە هىسي( لە باسەي ؼێىاصەوە دەڵێـذ: ))ؼێىاص لەبابەجە 

دەسبشیً و گىصاسؼخکشدن و چۆهیەحى گەیاهذوى بیرو مەبەظتى یا چۆهیەحى 

دووان و كعەکشدن یا هىوظین بەکاسهاجىوە، حگە لەمە لە بابەحى 

صاوعخیؽذا صاهاکان )ؼێىاص( بەکاسدێنن بۆ ڕێباصي لێکۆڵیىەوەي صاوعتى((. 

ەسەڕاي ئەوەي، کە (. بەپێى ئەم جێڕواهیىە ؼێىاص ظ04(: ل2114)کاکى، )

ڕێگەیەکە بۆ گىصاسؼخکشن و هىوظین، هەسوەها ڕێگەیەکیؽە بۆ هىوظنى 

جىێژیىەوەي صاوعتى لە الیەن جىێژەسەوە، واجە: ظەسەڕاي بابەحى ئەدەبى بۆ 

 بابەحى صاوعخیؾ بەکاسهێنراوەو ظىودي لێىەسگیراوە.

جایبەث، لە پێىاظەیەکى جشی )خەمە هىسي(دا ))ؼێىاص بشیخییە لە ڕێگەیەکى 

کە هىوظەس یان ؼاعیر بەهۆیەوە لە داڕؼخيێکى جایبەث بەخۆي و 

(. لەمەؼذا 22(: ل2114صماهەکەیەوە بیرەکاوى پێ دەسدەبڕدسێذ((. )کاکى، )

باط لەو ڕێگە جایبەجە دەکاث، کە وا هىوظەسان و ؼاعیران بە هۆي صماهەوە 

 گىصاسظذ لە بیرەکاهیان دەکەن.

عەلى(دا بشیخییە ))لە بىاسي ئەدەبیذا بۆ دەسبڕیً ؼێىاص لەجێڕواهینى )پەخؽان 

و گىصاسؼخکشدن لە الیەن هىوظەسەوە بەکاسدێذ، بۆ گەیاهذوى هەظذ و 

ظۆصو بیروبۆچىوهەکاوى بە ڕێگەیەکى جایبەث بەخۆي، کە ئەمە لە 

هىوظەسێکەوە بۆ هىوظەسێکى جش حیاواصي هەیە یاخىد یەک حۆسە ؼێىاص لە 

دووباسەو چەهذ باسە دەکشێخەوە((. )ئەخمەد، الیەن کۆمەڵێک هىوظەسەوە 

(. مەبەظذ لێى ؼێىاص ئەو سێگەیەیە، کە بۆ بەسهەمى 01-04(، ل: 2115)

ئەدەبى بەکاسدێذ؛ جیایذا دەسبڕیً لەهەظذ و ظۆصي هىوظەس دەکشێذ، 

هەسوەها ئەم هىوظەسە ڕاي وایە؛ جاکە ڕێگەیەک لە الیەن چەهذیً 

 ێنرێـخەوە.هىوظەسەوە بۆ چەهذیً حاس بەکاسبه

)د. ئیذسیغ عەبذوڵاڵ( لە پێىاظەي ؼێىاصدا دەڵێذ: ))ؼێىاص بشیخییە لە 

(. 5(، ل2102گەیاهذوى جاکە واجا بەدەسبڕینى لە یەک حیا((. )معخەفا، )

ئەمەػ بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە هەس هىوظەسێک بەپێى جێڕواهین و گۆؼەهیگاي 

 خۆیەوە دەسبڕیً لە واجا دەکاث. 

 بەگشتى شێواز؛ 

یخییە لەو ڕێگە دیاسیکشاو و جایبەجەي هىوظەسو ئەدیب و ؼاعیران؛ کە بش 

جیایذا گىصاسؼخکشدن لە بیرو کەظایەحى و هەظذ و ظۆصو باسە 

دەسووهییەکاهیان دەکەن و دەبێخە هۆي هاظیىەوەیان لە ڕێگەي هەڵبژاسدوى 

ئەو وؼەو دەظخەواژە حىان و ظەسهجڕاکیؽاهەي، کە لە کاحى هىظیيیان 

 ن، ئەمەػ لە پێىاو کاسیگەسبىون و ظەسهجڕاکێؽاوى خىێىەسدا. دایذەڕێژ 

 ثەوەرى دووەم/ شێوازەکانى زمان و شێوازەکانى ئەدەب:

 دەؼێذ ؼێىاصەکان؛ ؼێىاصي صمان بً، یان ؼێىاصي ئەدەب.

ؼێىاصەکاوى صمان؛ بەپێى فەسهەهگ و یاظاکاوى دەهگعاصي و وؼەظاصي و 

م ؼێىاصەکاوى ئەدەب؛ بەسهەمى ڕظخەظاصي و واجاظاصي بەسهەم دێً، بەاڵ 

الداهً لە هەمىو ئەو ئاظخاهەي صمان، حا هەس ؼێىاصەي دەؼێذ لە الیەهێک 

 لەو الیەهاهەي صمان و فەسهەهگذا؛ الداوى کشدبێذ.

 بۆ همىوهە: 

 ( کچەکەى خۆم جوانە.١

 ( ئێوە قەت فێر نابن.٢

 ( شەو بۆ نووسخنەو ڕۆژ بۆ کارکردن.٣
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 ڕظخاهەي ظەسەوە بکەیً:ئەگەس ظەیشي ئەم  -

 یە.)وەسفى(ڕظخەیەکى  یەکەمیان:

 (یە.)لۆمەڕظخەیەکى  دووەمیان:

یە، دوو وؼەي دژیەکى جێذایە کە )ؼەو و )هەواڵی(ڕظخەیەکى  سێیەمیان:

 ڕۆژ(ن.

هەمىو ئەم ڕظخاهە؛ بەپێى یاظاکاوى صمان و فەسهەهگ دسووظخکشاون، هیچ 

 ڕظخاهەي خىاسەوەدا:الداهێکیان جێذا بەدي هاکەیً، بەاڵم لەم 

 ( گوڵەکەى من جوانە.١

هاجىوە. واجە: الدان بەهۆي وؼەي )کچەکەم( لەؼىێنى  )گوڵەکەم(لێرەدا 

 دسووظدبىوە. )گوڵەکەم(

 ( ئێوە ثا کەى ثێناگەن؟٢

یە، بۆ )پرسیارى مەجازی(ئەم ڕظخەیە ؼێىاصەکەي پشظیاسە، بەاڵم 

 الداهە لە ؼێىاص. ، ئەمەػ)ئێوە قەت جێ ناگەن(هاؼیریىکشدهە، واجە: 

 ( بشمرم ئەو کارە ناکەم.٣

)ئەگەر من یە، دەبىو بڵێذ: )لێکدراوى مەرجى(لێرەدا ڕظخەکە، ڕظخەی 

بەاڵم دەبیىین کىسجبڕي کشدووە لەبىەماکاوى بشمرم، من ئەو کارە ناکەم(، 

 ڕظخەظاصي کىسدي، ئەمەػ الداهە لە داڕؼتن.

و بەڕظخەکاوى زى زمانى()شێوادەڵێین  )کۆمەڵەى یەکەم(حا بەڕظخەکاوى 

 .)شێوازى ئەدەبى(دەڵێین  )کۆمەڵەى دووەم(

 ثەوەرى سێیەم/ لە بارەى شێوازناس ى ئەدەبەوە:

ئەدەب؛ وێىاکشدوى بیرە بەؼێىەیەکى حىان و ظەسهجڕاکێؾ و پێؽبینى 

هەکشاو، هەس هىوظەسێک خاوەن  بیرێکى جایبەث بەخۆیەحى و وێىەیەک بۆ 

جابلۆیەکى هەخؽین لە ڕێگەي صماهەوە دەیخاجەڕوو، بیرەکاوى دەکێؽێذ، وەک 

 حیا لە وێىەي بیري هىوظەسێکى جش.

ئەدەب پێکهاجەیەکە لە کۆمەڵێک ڕەگەص؛ کە وا دەقى ئەدەبییان لەظەس 

بيیاث دەهشێذ، بشیخین لە: ) بیر، هەظذ، ظۆص، خەیاڵ (، بۆ خعدىەڕووي 

یەوە پەیام و ئەم ڕەگەصاهەػ ڕێگەیەک پێىیعخە بۆ ئەوەي هىوظەس بەهۆ 

واجاکاوى دەسببڕێذ؛ ئەویؾ بشیخییە لە )ؼێىاص(، واجە: ؼێىاص بىچیىەیەکى 

گشهگى دامەصساوەو داسؼخنى دەقى ئەدەبییە، لەگەڵ ئەمەؼذا خضمەث 

بەڕەگەصەکاوى جشي ئەدەب دەکاث و یاسمەجیذەسە بۆ دەسکەوجنى ئەو بیرەي 

ا هىوظەس لە پێىاو هىوظەس هەیەحى. بەمؽێىەیە ؼێىاص ئەو ڕێگەیەیە، کە و 

هىوظین و دەسبڕینى مەبەظخە ئەدەبییەکاوى هەڵیذەبژێشێذ. ئەمەػ دەبێخە 

هۆي فشاواهبىووى ڕێگاکاوى دەسبڕیً و هاظیىەوەي هىوظەسەکان بە هۆي ئەو 

 ؼێىاصەي بۆ هىوظىەکاهیان گشجىویاهەجەبەس.

وە ؼێىاص ڕێگاکاوى بەکاسهێىاوى صماهە هەوەک دسووظخکشدوى صمان، لەبەس ئە

هەس هىوظەسێک خاوەن فەسهەهگێکى جایبەجییە. هاظیىەوەو گەیؽتن بەو بیرو 

 هەظذ و ظۆصو دەسوووى هىوظەسیؾ بە هۆي ؼێىاصهاظییەوە دەبێذ. 

ؼێىاصهاس ى؛ هەڵىەؼاهذهەوەي دەقى ئەدەبییە لە پێىاو دۆصیىەوەي بىەما 

کەي، هىهەسییەکان و ئەو ڕێگەیەي کە وا هىوظەس بۆ داڕؼخنى دەكە ئەدەبییە

 پەهاي بۆ بشدووە. 

ؼیىاصهاس ى، صاوعتى دەسکەوجەي حىاهییەکاوى هێى دەكە ئەدەبییە 

 داهێنراوەکاهە، چىهکە ؼێىاصهاس ى دواي الداهەکان، لە دەق دەکۆڵێخەوە. 

هەس الداهێک دەبێخە هۆي بەسهەمهێىاوى ؼێىاصێک و حیا لەویتر، بەمؽێىەیە 

ەمىو ئەماهەػ بۆ گەیاهذوى دەقى ئەدەبى بەسهەمهێنراو دسووظذ دەبێذ. ه

پەیامێکى وێىە بۆکێؽشاوە، بەمەبەظتى گەیؽتن بە پەیامەکاهیؾ؛ 

ؼێىاصهاس ى ڕۆڵی خۆي دەگێڕێذ؛ لەؼیکشدهەوەي پێکهاجەي دەكە 

ئەدەبییەکان و بەجایبەحى دەقى ؼیعشي، جاوەکى بە ڕووە حىان و بیرە داهێنراو 

دەب: جىێژیىەوەیە لەظەس و واجا بەهێزەکان بگەیً، بەمؽێىەیە ؼێىاصهاس ى ئە

ئەو دەسبڕیىە ئەدەبیاهەي هىوظەس، بەمەبەظتى گەیاهذوى حىاوى و پەیامى 

 واجاداس بەخىێىەس. 

 ئەنجام: 

 لە گشهگتریً ئەهجامەکاوى ئەم جىێژیىەوەیە:

. لە سواهگەي فەسهەهگەوە، ؼێىاص بە واجاي حۆساوحۆس هاجىوە، کە 0

 ەوە هییە.هیچیان پەیىەهذییان بە ئاخاوجً و ئەدەب

. ؼێىاص وەکى صاساوە، واجایەکى هىێیە بۆچەمکێکى کۆن، کە لێرەدا لەظەس 2

 صماوى ئەدەب و ئاخاوجً کىسث دەبێخەوە.

. ؼێىاصي ئەدەبى، ئەو ؼێىاصاهەي؛ داهێىاهً، هىوظشاو بً، یان صاسەکى، کە 1

 بەسهەمى الداهەکاهً لە بىەماکاوى صمان و فەسهەهگ.

هیا لەو ؼێىاصاهەي داهێىان دەکىڵخەوە، کە . ؼێىاصهاس ى ئەدەبى، جە4

 بەسهەمى الداهەکاهً.

 لیستى سەرچاوەکان:

 یەکەم/ سەرچاوە کوردییەکان:

(: ؼێىاصي ؼیعشي گۆسان، چاپخاهەي 2115( ئەخمەد، پەخؽان عەلى )0

 ڕەهج، ظلێماوى.

(: ؼەیخان، چاپخاهەي وەصاسەحى پەسوەسدە، ؼىێً 2111( مەظیفى، ئەهىەس )2

 هەولێر.

(: ؼێىاص لەؼیعشي کالظیکى کىسدیذا، 2114( کاکى، خەمە هىسي عمش )1

 چاپى یەکەم، چاپخاهەي جیؽک، ظلێماوى.

(: اظلىب چییە، ادبیاحى کىسدي، 0522( ظاڵح، ؼێخ هىسي ؼێخ )4

 .2(، ث41ڕۆژهامەي ژیان، ژماسە )

 –(: فەسهەهگى ئاصادي )ئیىگلیزي 2112( كەسەداخى، د. خەمە ڕەؼیذ )1

 کىسدي(، چاپى یەکەم، چاپخاهەي اظىە، ؼىێً )؟(. 

(: ڕەواهبێژي لە ئەدەبى کىسدیذا )واجاهاس ى(، بەسگى 0535( گەسدي، عضیض )2

 ظێیەم، چاپخاهەي کاکەي فەالح، ظلێماوى.

(: ؼێىاصو ؼێىاصگەسي، 2100-2101( معخەفا، د. ئیذسیغ عەبذواڵاڵ )3

 چاپى یەکەم، چاپخاهەي ڕۆژهەاڵث، هەولێر.

(: ؼێىاص، چاپى یەکەم، چاپخاهەي 2102( معخەفا، د. ئیذسیغ عەبذواڵاڵ )4

 مىاسە، هەولێر.

(: ؼێىاصگەسي الدان، چاپخاهەي 2101( معخەفا، د. ئیذسیغ عەبذواڵاڵ )5

 لەسیا، ظلێماوى.

کىسدي(،  –فەسهەهگى کىسدظخان )کىسدي (: 0555( مىکشیاوى، گیىي )01

 چاپى یەکەم، دەصگاي ئاساط، هەولێر.

فەسهەهگێکى كىجابخاهەي   –(: فەسهەهگى مهاباد 2102( مىکشیاوى، گیىي )00

 ئاسەوەییە(، چاپى دووەم، چاپخاهەي ئاساط، هەولێر. –)کىسدي 

(: ؼێىاصگەسي )جیۆسي و پشاکخیک 2113( نهێلى، وعمذ هللا خامذ )02

 ەکۆلیىەکە د بیاڤێ هۆصاوێ دا( ، چاپا ئێکێ، چاپخاها خاجى هاؼم، هەولێر.ڤ

(: فەسهەهگى صماهەواوى هاوخۆػ، چاپى 2104( هاوخۆػ، پ. د. ظەالم، )01

 یەکەم، چاپخاهەي هێڤى، هەولێر. 
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 –(: فەسهەهگى ئەکعفۆڕدي هىێ )ئیىگلیزي 2111( هاوخۆػ، ظەالم  )04

 مىاسە، هەولێر. کىسدي (، چاپى دووەم، چاپخاهەي

کىسدي(،  –(: فەسهەهگى ؼیریً )عەسەبى 2113( هظام الذیً، فاضل )01

 چاپى چىاسەم، چاپخاهەي ؼڤان، ظلێماوى.

(: فەسهەهگى هەهباهە بۆسیىە 0144( هەژاس، عبذالشخمً ؼشفکىذي )02

 فاسس ى(، چاپى ؼەؼەم، ظشوػ، تهشان. –)کىسدي 

 دووەم/ سەرچاوە عەرەبییەکان:

(: لعان العشب، 2114ظىس، حمال الذًً مدمذ بً مكشم )( ابً مى03

 لبىان. -اإلاجلذ العابع، الطبعت العادظت، داس ـادس، بیروث

(: ألاظلىبُت و ألاظلىب، الطبعت 2112( اإلاعذي، د. عبذالعالم )04

 لبىان.-الخامعت، داس الكخاب الجذًذ اإلاخدذة، بیروث

ي الىلذ العشبي الحذًث (: ألاظلىبُت ف2111( الحشبي، فشخان بذسي )05

)دساظت في جدلُل الخطاب"، الطبعت ألاولى، مجذ اإلاؤظعت الجامعُت 

 الحمشا.-للذساظاث واليؽش والخىصَع، بیروث

 (: فً ألادب، داس اإلافش للطباعت، اللاهشة.0533( الحكُم، جىفُم )21

ىل 0550( الؽاًب، أخمذ )20 (: ألاظلىب ) دساظت بالغُت جدلُلُت اـل

ت، اللاهشة.ألاظالُ  ب ألادبُت( ، الطبعت الثامىت، مكخبت النهضت اإلافٍش

(: اإلافباح اإلاىیر معجم )عشبى 0543( الفُىمى، أخمذ بً مدمذ بً على )22

 لبىان.-عشبى(، مكخبت لبىان، بیروث –

(: مذخل إلى ألاظلىبُت، مجلت امال )مجلت أدبُت 0541( الشماوى، إبشاهُم )21

 ، اإلاكان )؟(.20ت العشبُت"، العذد: زلافُت( عً وصاسة الثلاف

(: ألاظلىب وألاظلىبُت والىق الحذًث، مجلت 0554( اللضاة، د. مدمذ )24

دساظاث العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت، بدىر مهشحان اإلاشبذ الؽعشي 

 الثالث عؽش، الجامعت ألاسدهُت.

ض (: ألاظلىب وألاظلىبُت، جشحمت: مىزس عُاش ي، مشك0541( بیرحیرو )21

 ؤلاهماء اللىمي، لبىان.

(: ألاظلىبُت، جشحمت: مىزس عُاش ى، الطبعت الثاهُت، داس 0554( بیرحیرو ) 22

 الحاظىب للطباعت، خلب.

ل، عذهان )23 (: اللغت وألاظلىب )دساظت( ، الطبعت الثاهُت، 2112( بً رٍس

 داس )؟(، اإلاذن )؟(.

ت الىق، 0553( خلُل، إبشاهُم )24 الطبعت ألاولى، داس (: ألاظلىبُت وهظٍش

 اليؽش )؟(، اإلاذن )؟(.

(: الذساظت ألادبُت، الطبعت الثالثت، داس اإلاكؽىف، 0515( خىسي، سئُف )25

 لبىان.-بیروث

م، د. حىصٍف مِؽال )11 (: دلُل الذساظاث ألاظلىبُت، الطبعت 0543( ؼٍش

 الثاهُت، اإلاؤظعت حامعُت الذساظاث واليؽش والخىصَع، بیروث.

(: اإلاعجم الىحیز، الطبعت ألاولى، مجمع اللغت 0541د. ؼىقى ) ( ضُف، أ.10

 العشبُت، حمهىسٍت مفش العشبُت.

(: البالغت وألاظلىبُت، الطبعت الشابعت، 2102( عبذاإلاطلب، د. مدمذ )12

ت العاإلاُت لليؽش )لىهجمان(، اللاهشة.      العشكت اإلافٍش

ت الثاهُت، داس العلم (: اإلاعجم ألادبي، الطبع0544( عبذالىىس، حبىس )11

 لبىان.-للمالًً، بیروث

(: معجم اإلافطلحاث ألادبُت اإلاعاـشة، 0541( علىػ، د. ظعُذ )14

 لبىان.-الطبعت ألاولى، داس الكخاب اللىاوي، بیروث

(: علم ألاظلىب مبادئت وإحشاءاجه، الطبعت 0554( فضل، د. ـالح )11

 ألاولى، داس الؽشوق، اللاهشة.

(: مىاهج الىلذ اإلاعاـش، الطبعت الثالثت، الذاس 2101( فضل، ـالح )12

 البُضاء، اإلاغشب.

(: معجم اإلافطلحاث ألادبُت، الخعاضذًت 0544( فخحى، ابشاهُم )13

 العمالُت للطباعت واليؽش، الجمهىسٍت الخىوعُت.

(: مفاجُذ ألالعيُت، جشحمت: الطُب البكىػ، 0540( مىهان، حىسج )14

 الجذًذ، جىوغ. الطبعت ألاولى، ميؽىساث

(: اإلاعجم ألادبي، الطبعت ألاولى، داس وسد ألاسدهُت 2113( هفاس، هىاف )15

 لليؽش والخىصَع، ألاسدن.

اهجلیزي( ،  –(: معجم اإلافطلحاث ألادبُت )عشبى 2100( هفاس، هىاف )41

 الطبعت ألاولى، داس اإلاعتز، عمان.

ث العشبُت في (: معجم اإلافطلحا0544( وهبه، مجذي و كامل مهىذط )40

 لبىان.-اللغت وألادب، الطبعت الثاهُت، مكخب لبىان، بیروث

 :سێیەم/ سەرچاوە فارسییەکان

(: ظبک ؼىاس ى، حلذ اول، چاپ چهاسم، 2111( بهاس، مدمذ جلى )42

 چاپخاهە ظیهش، تهشان.

(: كلُاث ظبك ؼىاس ى، چاپى دوم، 0131( ؼمِعا، د. ظیروط )41

 چاپخاهەي سامین، تهشان.
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 امللخص:

إلى إللاء )ألاسلوبية وألاسلوبية ألادبية(، بـــــ ٌععى هزا البدث  اإلاىظىم 

اجه في ضىء الخدلُل  الضىء على علم ألاظلىب وكشاءة الىق ألادبي ومعخٍى

كُفُت الىلىج إلى مكىىهه الفكشه وبعذه الذاللي وبُان ألاظلىبي لبىِخه وبُان 

 مىاطً اللىة فُه للمخللي، معخمذا ومىخهجا ههج علم ألاظلىب ومعطُاجه.

 والبدث في مجمله مكىن مً ملذمت، ومبدثین سئِعین، اجخزا الؽكل آلاحي: 

اإلاعىىن بــــ )ألاظلىبُت( وؼمل مدىسًٍ على الخىالي  املبحث ألاول:ًضم 

ًٍ، ًدىاول مدىسه ألاول: ألاظلىبُت في بعها اللغىي، في خین ًخدذر مدىس 

طالحي.  مدىسه الثاوي عً ألاظلىبُت في بعذها ألـا

ضم زالزت املبحث الثاني: أما  فُدمل عىىان )ألاظلىب وألاظلىبُت ألادبُت( ٍو

ت ألاظلىب  مداوس، ًدىاول اإلادىس ألاول: ألاظلىب، والثاوي: ألاظلىب اللغٍى

 ت، والثالث: ألاظلىبُت ألادبُت.ألادبُ

ىهى البدث مؽىاسه بخخامه مىدع فیها أهم ألاظخيخاحاث ومعشد بأظماء  ٍو

اإلافادس واإلاشاحع اإلاعخمذ علیها وزم اخخخام البدث بملخق بلغتي الكشدًت 

ت.  العشبُت وؤلاهكلیًز

اح، ألاظلىب، ألاظلىبُت، ألاظلىبُت ألادبُت.الكلمات املفحاحية  : ألاهٍض

 

Abstract: 

This research paper is entitled (Stylistics and Stylistics 

of Literature), is a purpose to introduce the Stylistics 

Science, Stylistics and studying the literature content 

under the light of the levels of stylistic analysis that the 

pleat of literature has been constituted on, it means: it 

introduces the Style of formula and individual notion 

which derivated linguistically, and it determines the 

strong denotation includes in the context of literature for 

the recipient. Thus, the layout of the research is; 

(Stylistics).  

The research’s table of content: the research constitutes 

of introduction and two chapters:  

First Chapter: this chapter is entitled (Stylistics); it 

contains many sections; the first section is defined; 

(Stylistics in the view of words), and the second section 

is defined (Stylistics in the view of idiom) by the 

Styleologist and authors.  

Second chapter: It is pertained to (Stylistics and 

Literature Stylistics), it contains three sections: the first 

section is about (Style), the second section introduces: 

(Language and Literature Styles) with examples, and in 

the third section, it talks about the (Stylistics of 

Literature). 

In the conclusion of this research paper; the summary of 

the results that are concluded by the research paper with 

the resources and the epitome of the matter by the 

Kurdish, Arabic, and English Languages are introduced. 

Key Words: Deviation, Style, Stylistics, Stylistics of 

Literature. 

 

 


