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 ێبیکخ ەگىجاع ل یکاعییق ێخۆصیم پێی ەژهان ب ێىاؾەیو پ ەعکەوجًص ێىاػی ق  

  ەحاصیضاؾ ەالئەصیًع ی مغواع  ڕقخەی

 ەمینیعىؾمان )ئاکام( ئ

 ێرانئ ۆژئاوا،ع  یجاویعباەئاػ  یپؼقک ۆی ػاهک

 ەعیمیک ەیەؾىم 

 ، ئێرانکىعصؾخان ۆ ػاهک

  

 پوخحە    

 ەبىو  ۆمەڵگاصاک ەل یانو گغهگ ەعچاو ب ڕۆڵێکیژهان  ەک ەگەیًص ەوەب ێکضاهەوەکانل پێی ەب        

 ەمەئ ەع . هەژهان کغاو  ەؾایەجییو ک ۆمەاڵیەحیک ێگەیپ ەع ؾ ەل ەعصەواموب ۆع ػ  ڕێکیوم مكذ و

 ەصاوجاع  ەم. لبێخەوە ێل یکاعییو ق یػاوؿت ێکۆڵیىەوەیل ەهضیًچ ەوەیکەئ  ۆی ه ەجەبىو 

 ەالئەصیًع ییمغواع  ڕقخەی ێبیکخ ەژهان ل ێىاؾەیو پ ەعکەوجًص قێىاػی  ەمانهەوێذص

 .بضەیىەوە ێکگىجاع ل یکاعییق ێخۆصیم ەپێیب صا ەحاصیؾ

 ەک یەعکاڵفە،فا ۆعمانه یکاعییگىجاعق یانگىجاع  یکاعییق ەوجاع  ەمئ ێکۆڵیىەوەیل ێىاػی ق 

 ۆ ب ییگىجاع  یئاؾت ێس  یەعکاڵف. فاەكاهەیەص ێىەق ەمئ ێکۆڵیىەوەیل ێىاػی ق ێچىوجغیًو 

و  ڕاڤەکاعاهە یا ڕاڤەیی یئاؾت ەؾفی،و  ی: ئاؾتەل یخییەبغ  ە. کەکغصوو  هیكان ەؾذص ەقص یکاعییق

ئاؾخضا  ێس  ەع ه ەل ی مغواع  ڕقخەی ەقەیب ێس  ەم. ئەبیحنج یانکغصن  ەجەڵەج یئاؾت

 ێڕاهەوەگ ٢١٤٢ەحاصیؾ ەالئەصیًع ی مغواع  ڕقخەی ێبیکخ ێڕاهەوەکاویگ ۆی . کەڵؿەهگێىضعاوەه

 ەب یبەجەجا ێڕاهەوەکاویو گ ەؾەعەوەیەب یژهاو ی هاو  ەعگیانب ێس  ەعصێڕی ؾ ەک ەگغێذ؛ص ەزۆ ل

 ٤١ ەڵگغی ه ێهەمؾ ەعگیو ب ١ ەڵگغی ه ەمصووه ەعگی، ب٢٢ ەڵگغی ه یەکەم ەعگیژهان. ب

 .ەکغاو  ێ جاوجى  ێبساهەییکخ ەڵبژاعصویه ەقێىەیب ێڕاهەوەگ ١٢ پێیە ەم. بێڕاهەوەیەگ

 ڕاؾخەوزۆ ها ێىەیق ەژن ب یەکەمضا ەعگیب ەل ەک ەعصەزاثص ۆ ب ەوەمانئ ێکۆڵیىەوەکەل ئەهجامی

 ێىاؾەئاػاژن پ ەکو  ەیاهضاصاه یەک ەو ل ەگێڕێذص ڵما یو کاباو ەڕێىەبەع ب ڕۆڵی ێڕاهەوەگ ٤١ ەل

 یغەکیػ  یزىقک و ژو ڕۆڵیو  ێڕاهەوەیەچىاع گ ەعەکیؾ ەماویژن كاع  ەمضاصووه ەعگیب ە. لەکغاو 

 ڵێیەما یو کاباو ەڕێىەبەع ب ڕاؾخەوزۆ ها ێڕاهەوەگ٤٢ ەل ێهەمضاؾ ەعگیب ەل ەعوەهاه ەگێڕێذ؛ص ڵێما

 ەکو  یەکێکیكیاهضا ەو ل ێضەصاپ ڵێیما یکاباو ڕۆڵیو  ەڕێىەبەع ب ڕاؾخەوزۆ  ەقیانصاه ٥ ەو ل

  .ەبغاو  ئاػاژن هاو

 ەک ەعکەوجىونص ەمەکغ و ب ەیاع ع ۆعػان،ػ  ۆڤێکیمغ  ەکو  ێڕاهەواهەصاگ ەمژهان ل بەگكتی
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 ەعەڕایؾ ەاڵمب ییەه ەعػیانب ۆمەاڵیەجییک ەوپایەیێکیو پل یحنئاؾا یژهاو ۆعیىەیانػ  ەگەعچیئ

 ێڕاهەوەکاهضاگ ەػۆعبەی. لەصەنص ۆیانز ییو ئابىوع  ۆمەاڵیەحیک ۆػیص ەعزؿخنیؾ ەوڵیه ەوەفئ

 .ەیحنژهاه یگىجاع و ئازاوجن یىەعی و ب ەیەه ەكەکاهضاهاو ص ەل ەعبەزۆیانؾ یىووەبژهان ه
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 پێغەکى:

 ەئاع» یا« باهو ییەص ریحە»یواثا ەب یدصاوضکر  یو زماو ەوێضحائ ەژن ل

 ەهیاو ث ڕدراوەثەوەص یدافارص یزماو ەل یەکەم ەیوع ەمڕۆکەئ ێد،د« باهو

 ی،)اقبالەداتد ەعاوەییو گ ڕووهاکی یماها ەویػئ ەک ەثەوەباهو ماو 

 ێژووەوەم ەرەثایص ەل ەرگیز ژهان ه ەڵێند یضحەکان(. مارکض٩٢: ل٧٨٣١

 ەعان ب ۆچەرییەکانک ێڵەخ ێوانه ەو ل ەبوونه ەصدد ێر و ژ  کراو  ێل ڵمزو 

ژهان  ۆمەاڵیەجیک ێگەیپ ڕووخاویبوون.  ڕیسدا یەک ەو ل یاوانپ یعاو

باوک  ەوەو پاظ ئ ی صاالر  یکدا ێگەیپ ڕووخاوی ەگەڵهاوکات بوو ل

 ەک ەردەخاتد ۆمانب ێژوو . مەرخضدد ۆیانخ ەهایەجیو خاو  ی صاالر 

ژهاهدا  ەر ص ەب یاوانپ وثنیەرکەص ۆکاری ه ثریً ەڕەجیو بى یەکەمین

 ێر ژ  ەکو  ڵژن و مىدا ەوەیکەئ ۆی ه ەبوو  ەهدارێتی. خاو یە ەهایەجیخاو 

  یکردو ینو داب ۆکردهەوەبً. ک یاواهداپ ەتخسم ەل ەصخێکد

 ێراثر خ هێىاهەکی ەرهەمب ەب ۆی خ ێگەیکردن ج ڕاو و  ەمەهییەکانخوارد

دا. پاعان  ی عار  یغەگەلەکیکردن و پ ەوتپاعک ڵ،وکا کغد ەهاوی ب

 ڕاصحەوخۆ  یاوانپ ەکرد. چوهک ەظداب ڕەگەزدادوو  ێوانه ەل  ەکاهیانکار 

 ەورد ەورد ەوەگرت و پاظ ئ ەصحەوەد ەب یانو ئاوداعحي ڵوکا کغد ی کار 

 ەب ۆر ز  ێکیصامان و داهاث ەهایەجی،خاو  ەکو  ۆمەاڵیەثییەکانک ێگەپ ەهۆی ب

 ەب ەتحکوم یاوانپ  ەوەیکەئ ۆی ه ەبوو  ەمەظئ ەر درا، ه یاوانپ

و  یاوانپ ەجیخسم ەوەیکەئ ۆ ب یػژهاه ەمبەرداه ەبگرن. ل ەصحەوەد

: ٧٨٣٧)اهگلط، یرصاهەوەگ ڵداما ێوەیچوارچ ەل ەنبک ەماڵەکاهیانبى

  .(٥٣ثا ٨٣ل.

 ێػپ ەوەل ڵصا یۆن مل یەک یکەیهس  ۆ ب ەواهەیەل ەک ەردەماهێکص لە

 ڕێسێکی ەئاصحدا بوون و بگر  یەک ەل یاوانپ ەگەڵل ەکانژه ەڕێحەوە،بگ

 ەل یهانج یکەید ەیهاوچ ەهدێکو ه ەرەبع ەڵکی. خەبوو ه یاثریغیانز 

داها.  ەوی ز  ەر ص ەل ێیپ ەبوو ک ێکژه یەکەمین ەواح ڕوایەن،ب ەو ئ ەر ص

 یەکەمین ەک ەگەیًد ەوەب ێژووییەکانم ێکۆڵیىەوەل ێیپ بە ەروەهاه

 ێرعۆهەکانف ەردەمیو ص یضر م ەژن بوون و ل یگغت ەخوداکان ب

خودا  ەگەڵل ۆڤەکانمر  ەهووس یچار  یداهاو ەبوو و ل ێپ ەصەاڵثیاند

 ٣١ثا  ٧١ ە(. ل-٧١٧ل، -فروثً ی،)مرادەکردد یکارییانهار  یاوەکاهداپ

 یدروصد کردو ەرپرس یب ەماڵەدابى ەل نژها یین،زا ێػپ ڵصا ەزار ه

 دەبر د ەڕێوەب ی صاالر  یکدا ەعێوازی ب ەماڵەیانبوون و بى ەمەویخوارد

: ٧٨٢٩ ی،بوردخوو یا،ه ەبیحبوو)ز  یاوانپ ەل ەرزثر ژهان ب یئاصت ەمەئ  ەپێیب

 .(٨ل 

 ۆڕاویگ ۆمەڵگاک ەژهان ل ڕۆڵی ەورد ەورد ەماهە،ئ ەموو ه ەرەڕایص بەاڵم

 ۆکار،ه ەعده ەر ب ەل ڕۆژێک ەموو ه ەفالثوونئ ەهموه ۆ . بەرداهاتص ەب

 ەک ەبوو  ەوەئ ۆکاراهەه ەو ل یەکێک ەک ەکردوو  یخودا ی صپاصگوزار 

 یاوەپ ەروەهاژن. ه ەکه ەدروصد کردوو  یاو پ ڕەگەزی  ەل ەوی خودا ئ

 ۆ ث یەخودا:»ەڵێنو د ەکەنو هسا د ۆعاد ێوەیەع ەمب یػاهەکەکجوول

 ەوەیکەئ ۆ ! بیهانج ەموو ه ەویو خاو  ێمەئ یو ئاغا ەرۆک. صەپەرەصحیند

 .(٣: ل٧٨٣١) اگوصد، «ەخولقاهدووەژن ه ەکو  ێمەتئ

 یەکەم ەڕەوس ی،ف ۆمەڵىاس یک یرداڕێژێکیب Charles Fourier - یەفور  عارل 

 ۆ ب ێوەر پ ثریً ەڕەجیبى ەکو  ۆمەڵگایک یژهاو ۆخیبارود ەبوو ک ەصێکک

 ڕوایەب ەو ئ ەر ص ەکرد. عارل ل یگرت و باس  ەرچاو ب ەل ۆمەڵگاک ەعەیگ

 یاثر ز  ۆمەڵگایەک ەو ئ ێد،ب ەربەخۆثر ص ۆمەڵگاداک ەژن ل ەثاه ەبوو ک

ثا  ۆمەڵگاداک ەژهان ل ۆخیبارود ڵێینب ەثواهیند یگغت ەب .ەکاتد ەعەگ

باظ بوو.  یاوصاالری پ ۆمەڵگایک ەهاوی ب ێکعخ ەرهەڵداویص ێػپ

 ڵصا ەزار ه ١ ەژهان ل ەگەرچی: ئێ بکر  ەوەظب ەئاماژ  ێویضحەپ ەروەهاه

 ەزار ه٧١١ ەل یاثر ز  ەوبەرەوەل ەاڵمبوون، ب یاوانپ ێرچاودێری ژ  ەل ێػپ ەوەل

: ٧٨٢١ین،بوون) صوزان مولر آک ەهگو هاوص ەرابەر ب یاوانپ ەگەڵ، لڵصا

 .(٨٩١: ل ٩١١٣ ە،صحود  -٧٣ل 

 ۆمەاڵیەجیک ی کاروبار  ەل یاواهداپ ەمبەر ه ەژن ل ڕابردوو  ەردەماویص لە

 ەڕێوەبردویب ەل یاثر ز  ییەکاویچاالک ەچوهک ەبوو،ه ڵیو کا یار هاد ڕۆڵێکی

 ەبەرچاو و  ۆر ز  ۆیەبوو، ب ڵمىدا ەروەردەیپ ەرقاڵیبوو و ص ڵێداما ی کاروبار 

 ی هاو  بەژهان  ڕەخىەگراویو  ەرانهووص ەل یەکێک ەروەها. هەدەهاته

 ۆ ب یغەگەلێکپ» ی هاو  ەب ێکوثار  ەل Virginia Woolf - ۆڵفو  یرجیيیاو 

: ەڵێدو د ەکاتد ەییژهاه یدۆلۆژیایئا ەباش ل« زهان یبرا ەهاییحرف -ژهان 

و  یداف یانگ ەرەخۆ،ص ەل ەصایەثییەکیک ەکوو ژهان و  ەک ەک یدۆلۆژیایەئا

 ێد،دابى ەر ص ەل یگەری کار  ەوعاه ەمئ ەوەیکەئ ۆ ب ەهاصێيێد؛د یغحەفر 

 ۆمەلگاداک ەل ەمتر و ک هەبەخغرێد ێپ یگرهگ ڕۆڵێکیو  ێدب ەصەرەخۆ ل

 ۆمەڵگایک ەرهەمیب ەمەظئ ەک ەربخات،د ۆی خ

 ەرەثاکاویص ۆهاغەق ەل یدۆلۆژیا(. ئا٥١: ل ٧٨٣١ی،)خراصاویاوصاالرییەپ

ژهدا  ێوەیو چواچ ەبازه ەل ەرەکیص ێوەیەکیع ەب ۆمەڵگاک ڕێکخضحنی

 ۆمەڵگایک یوەیژهان ه ەروەها. هەبوو  ێوەپ یژو یرکۆ و م ەثەوەخوالو 

 ەب ەیاهەه ەک ییاهەیثواها ەو صروعد و ئ ێیپ ەو ب ێنند ێکپ ۆڤایەجیمر 

 ەب ۆر ز  ۆڕاهێکیگ ێژوودام ێژاییدر  ەل ەاڵم. بەبەخغًماها د ۆمەڵگاو ک یانژ 

 ڕەفیعی، -٧: ل٩١١٨ ۆجەالن،)ئەهاثوو  ۆمەڵگاداک ەژهان، ل ڕۆڵی ەرص

 .(٩٨: ل٧٨٢٨ ەباغی،د

 ەل یغەصازی پ ۆڕش یع ەروەهاه ەڕەوضە،ف ەزویم ۆڕش یع بەهۆی 

گرت.  ەوروپایئ ڕهەیچوار قو  یمۆکراس یو د ەربەخۆییص ی هاوار  ەورووپائ

و  ەعخیارانگ ڕۆژهامە، ۆڤار،گ ڕێگای ەل ەربەخۆییەص یروبۆچووویب ەمئ

ژن و  یەکضاوی ەیهموه ەهاوباهگتریً. بێراهیػئ اڵجیو  ەیغحەگ ەکانثاجر 

 ییپاعا ێگەیپ ەب ەیحواوید یکچ پاظ باوک ەبوو ک ەوەئ ۆن ک یراوێئ ەل یاو پ

 ی هاو  ەپ.ز( ک١١٣)ەکانماد یپاعا ەمینبکات. دواه ەتبگات و حکوم

ماهداها. ماهداهاظ  ی هاو  ەبوو ب ێکیکچ ەثاق ەبوو ه ڕیبوو کو  یاکئاصخ

 ەب ەکرد ک ەروەردە)کوروظ( پڕەکەیکو  ەعێوەیەککوروظ بوو و ب یکیدا

 ڕێکخضد ەیقوثابخاه ێراویئ ەکاویالو  ەثاز  ۆ ز بگات. ماهداها بەر ب ێگەیەکیپ

 .(٩٢: ل ٧٨٣١ی،)اقبالەکردند ێر ف ی صوار  ەصپو ئ یرهاوێژی و ث

 ەورووپییەکان،ئ ەرهەهگیف ەگەڵل ییئاعىا ڕێگای ەل ێراویئ یژهاو هەروەها

 ەگەڵل ڕۆژهامەکانو  ێیەکانهو  ەقوثابخاه ەوەیکراه ییەکان،فکر  ەوەبسووثى

 یباس  ڕووهتر  ەرئاعىا بوون. گ یەکضاویو  ەربەخۆییص ەهاوی ب ەمکێکچ

 ەعەیگ ۆی ه ەب ٧٢ ەدەیص ەڵێیند ێد،بکر  ێراهدائ ەل ەعرووثەم

 ەردەمەداص ەو هات. ل ەصەرداب ۆڕاویگ ۆمەڵگاک یغەصازییەوە،پ ۆڕش یع

 ۆ ب ەکانقوثابخاه ەل ەهدێکه یدرگا ڕووهاکبیر  یاواویژهان و پ یارمەثیی ەب

 ەعرووثەم ەدوایدوا ب ەک ڕۆژهامەکان ەوبەرەوە. لەژهان کراو  ەروەردەیپ

 ەخۆداهاثىەوەیو ب ۆعیاری ه ەر ص ەل ۆریانز  یگەرییەکیکار  اڵت،و  ەهاثى

و  ەداتد کاری ¬ینماع ەب ۆی خ ێیج ەصد،د ەژهان داها. پاعان کارکردن ب

 ەل یاو،ژن و پ ێوانه یاوازی ج ۆی ه ەببوو  ەک ەصحەییج ێزی ئاکامدا ه ەل

 ێىەو د ەکەنکار د ەکانکارخاه ەل یاوانپ یعاو ەو ژهان عان ب ەچێدهاو د
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ر ەص ەل یگەری کار  ەهاهەتث ۆخەبارود ەم. ئۆمەڵگاک ۆڕەپاویگ ێو ه

 ەل ڕوو  ۆرز  ەڵکێکیخ ەوەیکەئ ۆی ه ەبێحەو د ەهێدداد ییەثیػعارصحاه

 ەثر کراو  ەڵکیػخ یروهسریو ب ێبدرێدپ ەرەیپ ینیو عاروغ ەنعار بک

 .(١،٩٢: ل ٧٨١١ید،؛ هاه٨١: ل ٧٨١٢ یلیضە،)اێدب

 ەفحاکاویح ۆ ب ەوروپائ ەل ەڕەثدابى ەژن ل ێژووی م ەب یدانگرهگ ئەگەرچی

  ٧ەهگوڕیم ێکداهەوەکاویل ێیپ ەب ەاڵمب ەگەڕێحەوە؛د یضحەمب ەدەیص

 یروه ەب ەو ئاماژ  یۆهان ەهدەکاویخوداو  ێژووی م ۆ ب ەگەڕێحەوەژن د ێژووی م

 ەب ێىدوصحانه ەالیل یغىاکر  ەروەها. هەکاتد یۆهاوی ۆخیع ەکچ

ژن  ێىدوصحانه یینیئا ەل ەچوهک ە،هاوبراو  ۆعەویضتیخ وەهدیخودا

: ٩١٩٧ەصعەد،)ئەدەشموق ەدرەصەیم دەڵێن ێیو پ ەیەه ەرصحنیپ ێگەیپ

 .(٢١، ٧٧١ل 

 ێژوودا،م ەل یگەر کار  یژو ەد)ص ەو وثار هووصراو  ەرثووکپ ۆر ژهان ز  لەمەڕ 

 ەلضەفەیف ە(. ژن ل٩١١١ ێلێری،ئ ێبلی()عێلێری ئ ێبلیع ینیهووص

 یهاویج ە(  ژن ل٩١١٣ ۆکێن،)ئۆکێنئ ۆلێر م ۆزانص ڕۆژئاوادا، یاصییص

(. ٩١٧١ەمەڕەعید،)حڕەعید، ەمەح یًهاوژ  ەصەهدا،ح ێرزادع ەدەبیئ

. یدەصراتهران. وغر قص یچە،(، زن در ثفکر ه٧٨٣٩)هوعین ە،عاهىد

و  ەوغین(. زهان پرد٧٨٣١)ەفاطم یس ی،مره -ەایمغاز  یحە. ملەثرجم

(. ٧٨٣٩)یمین(. جيط دوم، دوبوار، ص  ە،هخبگان جوعً پوظ، )عاهىد

 کىىد، یرا مححول م یاده ەزهان چگوه ی صعود ثواهمىدصاز  ەیلحظ

 ەوپێگەیپل ەمەر ل یػفراواه خواصێکی( ( و باش و ٧٨٢٢)یىدامل یخط،گ

 یاهیػکورد و ب ەری هووص ەهد. چەئاراو  ەکورددا هاثووث ێژووی م ەژن ل

 ەو ل یەکێ. ەکردوو  یکورد ێبخاهەیکح ەب ێغکەظپ ێکۆڵیىەوەیانل

 ەرگب ێس  ەل ەعێکو ب ەژهان داو  ڕۆڵی ەب یەخیبا ەک ەیکورداه ەرەهووص

 ەکردوو  ەرخانث انژه ۆ ب ییمروار  ڕعحەی ێبیکح ەرگیب ەعده ەل

 ەل یزاوضت ێکۆڵیىەوەیەکیل یچه ێضحاثا ئ ێیەپ ەم. بەجادییەص ەالئەدیًع

 ەجادیص ەالئەدیًع ییمروار  ڕعحەی ەژن ل ڕۆڵیو  ێگەپ ەر ص

 ەوثار  ەم( ئیارەو هاد ەمک ۆر ز  ێدکرا ب ێکۆڵیىەوەیەکل ەگەریػ)ئەکراوە،ه

 ییمروار  ڕعحەی ێبیکح ەژهان ل ێىاصەیو پ ەرکەوثًد ێوازی ع ەیهەوێ د

 . بداثەوە ێکگوثار ل یکارییع ێحۆدیم ەپێیب ەجادیص ەالئەدیًع

 

 ێکۆڵیىەوەل ێوازی ع

 ەالیەنل ٤١٥٢ ڵیؾا ەحاع ل ەوەڵگىجاع ه یان یؿکۆعؽص ەیواژ  ەؾخەص   

 ەگىجغێ (. ص٨: ٤٧٣١پىع،¬)بهغامێجراصاه Zellig Harris -  وه ێریؿهه یلکػ 

 ی٤١ ەصەیؾ ۆ ب ەگەڕێخەوەص ەعچاوەصاؾ ەهضێه ەل ەمکەچ ەمئ ێژووی م

 ەب«Discourses»  یىییو الج  «Discourse» ەعاوؿەییف ەیوق ەل ەک یالصیم

 ەیوق ەل ەویلئ ەک ێذو گىجاع ص ەکییػاع  ەیكؿ ێژ،وجىو  ماهای

                                                     
محرػا مدەمەص ئەمحن مەهگىڕی هەک جەنها بە ؾەعمەقلی هىوؾەعاوی کىعص  ٤

صاصەهغێذ، بەڵکىو صەؾدپێشخەعیەکی بەعچاوی کغصووە و ئەگەع یەکەم کەؽ 

هەبێذ، ئەوە لەو کەؾە ؾەعەجاییاهەیە کە بایەزضاهەکاوی بە مێژووی ژن بۆ ؾااڵوی 

ەی بیؿخەم صەگەڕێخەوە. لە هاو هىوؾەعاوی کىعصصا کەمتریً ئاماژە بە ؾییەکاوی ؾەص

ڕۆڵی مێژووی ژن کغاوە و بە یەکێک لە کایە مێژووییە فەعامۆقکغاوەکان لە ؾەع 

 ئاؾتی کۆمەڵگەی کىعصی و کۆمەڵگەی ڕۆژئاوا صاصەهغێذ.

«Discursum- Discurrer»  ەصعەهگو  ەهێىان،ه ێضاصان پ ەالڕێضابغصن،ب یاوی 

 .(٤٧٨٥:١حر،)بكەعگحراوەزؿتن و ... و 

ماها  ەل یکاعی گىجاع ق یانAnalysis of discourse  - گىجاع قیکاعیی

 حن،هىوؾ یػماو ەل ەک ەکىجغێذص ێکۆڵیىەوەل ۆمەڵێکک ەب ییەکەیضاگكخ

 یكاهەهاس یه یاعصەیەکیص ەقىەچ ەع و ه ێماه یان ێکغصنپ ەكؿ یػماو

 ۆ ب ەک یەیماها ەو و ئ یکغصهەوە؛و ق ێکضاهەوەل ەعصەمب ەیساجەو ص ەکۆڵێخەوەص

هىوؾغاو، وجغاو،  ەقیص ەکغێذ،ص ەؾدىیكانص ێکەوجىەوەیەل ڕەوجە ەمئ

 ێىەهضییەپ یاهەیم ەل ۆعاوحۆع ح ێىاػی و ق ڵقک ەب ەک ێڕاهەوەنگ

 یػاوؿت ەل ێخۆصەم ەم. ئڵلاون و زى  ەگغجىو  یان یچمب ۆمەاڵیەجیەکاهضاک

گىجاع  ێخۆصی: مێىەو  ۆ . بەیەه نیاواػییاح ەهضێکه ەاڵمب یکەهؼ  ۆع ػ  یػماهىاس 

 ەکبکاث) و  ەقص ی و ؾازخاع  ێکهاجەپ ەع ؾ ەباؽ ل ەوەیکەئ ەحێیب یکاعی ق

جاک و  ییەکاویهاؾ ڕەوانو  ۆمەاڵیەحیک یبەجمەهضییە(، جایػماهىاس  یػاوؿت

 (٤١: ٤٧٣١)فغکالف، ەصوێذص ەؾەعیانو ل صەکاجەوە¬یش  ۆمەڵگاک

 ۆڕاهکاعییەگ ەهۆی ب ٤١٣٢جا  ٤١١٢ ەصەیؾ ێىانه ەل یکاعی گىجاع ق قێىاػی 

 ۆی ه ەب ێکۆڵیىەوەیەل ڕەوجە ەم. ئەئاعاو  ەهاج ەعغیفەییەکانو م یػاوؿت

و  ەهضهاو  ەکو  ڕەواهىاس یو  ڕامیاعی  ۆمەاڵیەحی،ک یػاوؿت ەگەڵل ێکەاڵوییج

 ۆعػ  صعگایو  ەبىو  ێىەهضگێڕی ه ڕۆڵێکی ە،ػاوؿخاه ەمئ گەیكخنی ێکپ ڵیزا

 ێخۆصێکیم ەکو  ەیغ ؾ ەزێراییەکیو ب ۆجەوەپكذ کغص ەع ؾ ەل یػاوؿت ڕقخەی

 .(٤٤٤: ٤٧١١ یلیپـ،و ف یىعگيؿً)ەهاؾاهضوو  ۆی ز یکئاکاصم ێکۆڵیىەوەیل

 ۆعمەنه ەالیەنل Critical Discourse Analysis - ڕەزىەگغاهە یکاعییق گىجاع 

 ە،بىو  یىگلیس یئ ێکیهاؾ¬ػمان ەک Norman  FairCloagh - ەیغکاڵفف

 ەع ه ەیغکاڵفف ڕوایب ە. بێکۆڵیىەوەل ێخۆصەکاویم ەیباػه ێى ه ەجەهاجىو 

 ەگەڵل ێىەهضیپ ەو ل جغ ¬ەكەکاویص ەل ۆڕێکج ەگەڵل ێىەهضیپ ەل ەكێکص

 یکاعییگىجاع ق ەعەکییؾ ەبەؾتی. مەهاؾێىضعێ ص ۆمەاڵیەجییەکاهضاک ەؾخێىەب

 یهان،ح ەل یىایەکو  ەمه ەک ییەکاهًو ػماه ی گىجاع  یؿەپغاکخ ڕەزىەگغاهە،

 ەل ەمیلو ه ڕوو  ەزاجەص ۆمەاڵیەجییەکانک ێىەهضییەو پ ۆمەاڵیەحیک ەئىبژ 

 ەو . ئەگێڕێذص عۆڵ ۆمەاڵیەجییەکاهضاک ەگغووپ ەعژەوەهضییب یچىوو ەعەوپێلب

 ەک ەگغێذص ەزۆ ل ێڕاهەوەگ یئاؾت ێس  ەیفیک ێکۆڵیىەوەیل ەل ێىاػەق

 یئاؾت( و ەفؿحر)جڕاڤەکاعاهە یا ڕاڤەیی یئاؾت ەؾفی،و  ی: ئاؾتەل یخییەبغ 

 ڕەزىەگغاهەی یکاعییگىجاع ق ە(. ل٤٧٣١)فغاکلف، ەبیحنج یانکغصن  ەجەڵەج

کغصن(  ەجەڵە)ج ەبیحنو ج ڕاڤەیی یئاؾت ەپێلو  ەوؾیفیج یئاؾت ەیغکاڵفضا،ف

 ەع ؾ ەصعێخەص ەعهجؾ ەصائاؾخ ەم(. ل٤٧٨١ػاصه، ¬)آكا گلەکەوێ ص

 ە،وق ەؾخەص ە،وق ەل ێکهاجىونپ ەک ەقص ڕواڵەجییەکاوی یبەجمەهضییەجا

و  ەمانػ  ەعفیػ  ەو ل ەبەزكًص ەقص ەماها ب ۆمەڵێکک ەک ڕؾخەو  ەمکچ

 ڕێی ەل جەهیا ەاڵم. بڕوو ەزەهەص ەقص ەکاویقاعاو  یەهەال  ەکاهضام

ئاقکغا  ۆمەاڵیەجییەکانک ێکهاجەپ حنهاجىاه ڕواڵەجییەکاهەوە یبەجمەهضییەجا

 ەل ەقص ەبێذص ەڵکىو (. ب٤٧٨٧ حرفسغایی،: م٤٧٨٥ػاصه، ¬)آكاگلەیًبک

 ەعگیب ێس  ئەمە ێیپ ە. بەڵؿەهگێىضعێذه صا  یلکغصه  ەجەڵەو ج ڕاڤەیی یئاؾت

 .ەڵؿەهگێىضعاوەئاؾخضا ه ێس  ەع ه ەژهان ل ەب یبەجەجا ەک ی مغواع  ڕقخەی

 

 ەرهووص ەجادییص ەالئەدیًع ەب ەبارەتص

 ی هاوصاع  ەبىەماڵەیو ل ە(یؿامەصیًع ەحمەصیًه ەالئەصیً)ع ەواوی ج ی هاو    

 ەقاعی ل یینیػا٤١٢٣ ڵیؾا ەو ل یە(ەلجی)ک ەیضەکاویؾ ەب ەع ؾ یە،(ی)سجاص

 ۆعێکػ  ێىضهضازى  یصوا ە. بەصایکبىوەکىعصؾخان ل ۆژهەاڵحیع  ەیؾى
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 ەجە(هاجىو ٤١٢٣)ڵی. ؾاەڕاوەکىعصؾخان گ ی و باقىوع  ڕۆژهەاڵث ەهاوچەکاویل

 ەؾىڵ ع  ەال م یخاج ەوحیو مؼگ ەالٌح ێشق ەمؼگەوحیو ل ێماویؾل ی قاع 

 ەعەلیباب ێشق ۆؾخامام یال  ەالیەحیم ۆڵەحی( م٤١٧٨) ڵیؾا ەقێ،ف ەب ەبىو 

 ەمەیضانزاجىون ل ەعیمەه ەمؼگەوحیل ەػضاو ب ۆ ب ەچىو  ەعگغجىوەو و  ەکیەییج

 ەصجەمئ ێشق ۆؾخایانمام یال  ەبەػضایل. لێًو وجاعزى  هىێژ  ەپێلب ەبىو 

 یؿالمییەکاهضائ ەػاوؿخەل ەهەهضێب ڵجیكؼ  ەمەصمد ێشو ق ەهاوی ػ 

 ەؾاڵیو ل ڕۆژهامەهىوس ی ەیضاویم ەجە( صا چىو ٤١٧١) ەؾاڵیل ەجەوە،چىو 

 ەقەیگ ەوعص ە( و وعصەالوێژ)گ ۆڤاعی گ ەڕێىەبەعی ب ەب ە(صا بىو ٤١١٤)

 ڕاپەڕیىە ی( صا صوا٤١١٨) ەؾاڵی(صا. ل٤١١١) ەل یجا صازؿخن ێکغصووەپ

 ەک ەعکغصووەص یو کىعص ەعەعەبیب ی)هؼاع( ۆڤاعی کاهىن، گ ەکەیهەػ م

جا  ەممىػو ج ی٤١ ۆڕش ی. پاف قەبىو  یاس یؾ پەعوەعی  نیكخماه ۆڤاعێکیگ

 ێژووی و م ەصەبئ ۆؾخایمام ەػضاب ۆی ػاهک یئاصاب ۆلێژی ک ە( ل٤١٣١) ڵیؾا

 یگكت ەمیىضاعی ئ ەب ە( صا کغاو ٤١٣١) ەؾاڵیل ەع ه ە،بىو  یکىعص ەصەبیئ

 ی صواجغ  اڵویؾا ەجەوە،ماو  ەصاکاع  ەو ل ڵؾا ٧ ەیماو  ۆ و ب ەوكافئ

 ۆچیک ٤٧/٤٢/٤١٨١ ە. لکغصووە¬ەڕێ ب ەصەبەوەئ ەحیو زؼم ەزاهەوكینیب

 ەػضاب ەقاعی ل ەیالویگ ەبضوللاصعی ع ێشق ەگۆڕؾخاویو ل ەکغصوو  ییصوا

 ڵەباویجا ڕەػای ێشو ق ەككبەهضیه ەبىلىافیئ ەبضوڕەخمانع ێشق ەهؼیکل

 .ێرصعاوەؾپ ەزاکب

 ڵێؿەیب ەڵگحرؾاویه ەگەڵهاوکاث ل ەػضاب ییکىعص ڕۆقيبحری  بؼووجىەوەی

 ەحاصیؾ ەالئەصیًع حروهؼعیب ەع ؾ ەل یانکىعصؾخان کاع  ەل ۆڕفق

 ەپێىاوی ل ۆی ز یاویپتر ژ  ڵچل ؾا ەوەیئ ۆی ه  ۆجەب ەوێىەه ەم. ئەکغصوو 

بکاث.  ¬ەعزانج ەصەبضائ ێژووی م یىەوەیو هىؾ ەلەپىوع ک ەوەیکغصه یىضوو ػ 

 ێبکخ یەصا ەؾتیص ۆؾخا( و )هؼاع(،مامەالوێژ)گ ۆڤاعی گ یصازؿخن یصوا

 ەكەواعەیب یکىعص ەصەبیئ ێژووی ( صا م٤١٥٢) ەؾاڵیل ەوەبىو ، ئ ٢حنهىؾ

 ەوثمؼگ یمامیئ ەک ڵؾا ێىجو پ یس  ەصعێژایی. بەوەبىو  اڵو ب ەڕەی( الپ١٥٢)

 ەمؼگەوجەل یكاو ع ەػغیبم ێژاویهى  ێىانه ڕۆژێک ەمىو ه ە،بىو 

و  ەبىوهەوەئ ۆ ک ەصەوعیل یاواویو هاؾ ڕۆقيبحر و  ەصیبئ ۆالهەکەیضابچک

 ەصەؽل ەلەیه ەو ئ یە. بى ۆفز ەیو كؿ ەو هىکخ ەگفخىگۆ ب ەکغائ ەؾذص

کغصوون و  ۆماعی ج ێذبىوب ەصڵیب ەک ەؾخەكاهەیو ه ۆفز ەكؿ ەو و ئ ەصاوەه

( ٤١٨٧) ڵیجا ؾا ەوە(٤١٥٣) ەؾاڵیل ەوەبىو . ئیڕقخىوهەجەوەصا ەعلەهىێ ؾ

 ڵپەعی ما ی،چاپکغصن)کغص ێل ی مغواع  ڕقخەی ەهاوی ب ێبیکخ ەعگەب ەقذه

 (.ەهلمۆهخەصائ ێراقع

 

 ی مروار  ڕعحەی ێبیکح 

                                                     
و ( ٤١٥٢مێژووی ئەصەبی کىعصی، )) بەعهەمەکاوی عەالئەصیً ؾەحاصی بغیخحن لە ٢

ڕقخەی مغواعی، هەقذ بەعگ،  ،(٤١٥٧هاوی کىعصی، )، (٤١٣٤)چاپی صووەم 

هەمیكە ، (٤١٥١قۆڕقەکاوی کىعص )، (٤١٥١گەقدێک لەکىعصؾخاهضا، )، (٤١٥٣)

ئەصەبی کىعصی و ، (٤١١٤صەؾخىوعو فەعهەهگی ػماوی کىعصی، )، (٤١١٢بەهاع )

و و چامەکەی هالی صو ، (٤١٣٢هغر قىاس ی، )، (٤١١٨لێکۆڵیىەوەی ئەصەبی کىعصی، )

، (٤١٣٨(، صەكەکاوی ئەصەبی کىعصی )٤١٣١(، کىعصەواعی، )٤١٣٧ؾالم، )

  ( صەعی ٤١٥٤)یاصی پحرەمێرص(ەوە لەؾاڵی)  بەهاوی  :هامیلکە، (٤١٣٨زۆشخىاوی، )

)یاصی کۆچی مدەمەص ئەمحن ػەکی(ەوە،   بەهاوی  :هامیلکە ( الپەڕەیە.٤٤٢کغصووە، کە )

 .(( الپەڕەیە٨٢ووە کە )کغص  (صا صەعی ٤١١٨لەؾاڵی )

 ەحاصیؾ ەالئەصیًع ینیهىوؾ ەل ەعگییەب ەقذه ێبێکیکخ ی مغواع  ڕقخەی

 ەم. ئەوەبىو  اڵو ( چاپ و ب٤١٨٧) ڵیجا ؾا ەوە(٤١٥٣) ڵەکاویؾا ێىانه ەل

 ەل ێىەیەکەو ئاو  ەپگ ەهض،پ ەؾخەق،ه ەیكؿ ەل ڕ پ ەهجیىەیەکەگ ێبەکخ

 ەل ەع . هىوؾێژووییم ەؾاحیو کاع  ڕووصاو  یکىعص حروباوەڕی و ب ەلؿەفەف

 ەؾەعەجای. لەباؽ کغصوو  ێبەکەیکخ ینیهىؾ ۆکاعی ه یەکەم ەعگیب ؾەعەجای

 یچاپکغصو ەڕێیل ەک ەکغصوو  ەهگاهەیئاؾخ ەو ئ یباس  یکەصاص ەعگەکاویب

 ی مغواع  ڕقخەی ێبی(. کخ٤٧١١ ەحاصی،)ؾڕێگەی ەجەهاجىوه ێبەکەکخ

 ێبیکخ ێىصەوڵەحیه یكاهگایپ ۆھەمحنه ییەکاویکىعص ێبەکخ ڕفغۆقتریًپ

  .ەبىو  نکىعصؾخا

 ێیو هى  ۆن ک یچاپ ەهضیًچ ێبەکخ ەمئ کغصهەوەی یو ش  ەڵؿەهگاهضنه ۆ ب 

-٢٢٤٣) یەکەمی یچاپ ەوەیئ ۆی ه ەبىو. ب صا ەبەعصاؾذل یمانمغواع  ڕقخەی

و  ەمبىو و ک ەواوجغ ج ەمىوانه ەل  ٧ەؾى ەکىعصؾخان ل اڵوکغاوەیب ی(٤٧١١

 پێی ەب ەکاویصاؾخاه ەماهەفل یىگتر گغ  ەعوەهاو ه ەبىو ه ێضاج ەؾغییەکیک

 ەڵکیانک ێفغێيؿێکع  ەکو  ێبخىاو ێىەع زى  ەکغصبىو ک یاعی ص ەژماع ئ

. ەڵبژاعصه ێکۆڵیىەوەل ۆ ب ەوەمانئ ەعیان،ؾ ەڕێخەوەبگ یئاؾاو ەو ب ێىەعگغێذل

 ٢١٤٢ ەعگەب ٨ ەم. ئەبىو ه ێكىوصاپ ەکاویچاپ ەل یبەجمەهضییەجا ەمئ

و  ەژهاه ەب یبەثجا گێڕاهەوەکان ەعگیانب ێس  ەل ەک ەگغێذ؛ص ەزۆ ل ێڕاهەوەگ

 ەل ەهضێک)ه ی هاو  ێغ ژ  ەل ێىجەمضاو پ یەکەم ەعگیب ە. لەکاثژهان ص یباس 

ژن(  ەماهێتیكاع  ەل ەهضێک)ه ی هاو  ێغ ژ  ەل ەمضاصووه ەعگیب ەژن( و ل یصاؾخاو

 ەعگی، ب٢٢ ەڵگغی ( ه٤١١ ەجاه ٤٢٨ ەڕەی)الپ یەکەم ەعگیهاجىون. ب

 ٤٢٨ ەڕەیم )الپێهەؾ ەعگیو ب ١ ەڵگغی ( ه٧٢٣ ەجاه ٢٨٢ ەڕەی)الپەمصووه

 ەقێىەیب ێڕاهەوەگ ١٢ پێیە ەم. بێڕاهەوەیەگ ٤١ ەڵگغی ( ه٤١١ ەجاه

 ۆ ب ەماهەیل ەحگ ی بگىجغ  ێىیؿخە. پەکغاو  ێ جاوجى  ێبساهەییکخ ەڵبژاعصویه

ژهان  ەمەڕ ل جغی  ێڕاهەوەیگ ەهضیًچ ێبەکەکخ ەڵبژێغصعاون،ه ێکۆڵیىەوەل

ژهان باؽ  ۆدیص ەوزۆ ؾخڕا ەک ەعگەب ێس  ەو ئ ەهیاج ەصاوجاع  ەمل ەاڵمب ێضایەج

 .حراون چاو گ ەبەع ل ەکاث،ص

  

  ێکۆڵیىەوەل ەصکەوثەکاوید

 ەصفیو  یئاصت

 ەکىعص ل یژهاو ێگەیو پ ڕۆڵ یکاعییگىجاع ق ێىاػی ق ەب ێکۆڵیىەوەیەل ەمئ   

 ەعئەهجاماهەص ەم. ئێکضاوەجەوەل ەحاصیؾ ەالئەصیًع ییمغواع  ڕقخەی ێبیکخ

 :ەعکەوجىونص ەؾفیو  یئاؾت ەع ؾ ەل

 ەباث؛ص ی هاو « ژن  یصاؾخاو ەل ەهضێه» ەهاوی ب ەع هىوؾ ەک یەکەمضا ەعگیب لە

صاؾخاهضا  ٤١ ەل ڕاؾخەوزۆ ها ێىەیق ەب ەک ێىاوەجەوەه یصاؾخاو ەصاه ٢٢

 ەمانهمىوه ٤ ەژماع  ێڵکاعی ه ە) لەژهان صاو  ەب ڵێیما یو کاباو ەڕێىەبەع ب ڕۆڵی

 ڕاؾخەوزۆ  ێىەیقەب ەک ەکانصاؾخاه ەل یەکضاهە ەل ە(؛ حگێىاوەجەوەه ۆ ب

 .(٧ەژماع  ێڵکاعی ) هەباثئاػاژن هاو ص ەب ەکەژه

 ەصا ب ڕیكى  ۆپەڵێهاث، ج صا ەؾەعی ب ەهامەجییەیه ەو کابغا پاف ئ: »ەهمىه بۆ 

 ەوعەگ ڵێکیما ێىاعە. ئێىاعەئ ەجاه یانگغ  ەکغص ب ەؾتیص ۆاڵهێکاک ەو ل ەعیاؾ

. کابغا ەکائاػاژهم  باهگذ ئ ەعە: کابغا و یهاث وح ەکەعێکبىو، کاع  ەعاهبەعی ب

                                                     
(. عقخەی مغواعی. پێضاچىوهەوە و هەڵەبژێغی ٤٧١١ؾەحاصی، عەالئەصیً ) ٧

)جصحیذ( هاؾیذ فەجاحی و عەبضەڵاڵ فاجیخی کەعحۆ. ؾىە. باڵوکغاوەی کىعصؾخان. 

 الپەڕە. ٤٢٤١
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 ەمل ەبیجنص ەکو  هەع «ە؟ماو  ێپ یمچ یتر ئ ۆیە،ج یئاػاژو ۆعەیه یىجا: ئیوح

 .(٧ەژماع  ێڵکاعی )هەژن صاو  ەب یئاػاژو ڕۆڵی ڕاؾخەوزۆ ەقێىەیب ەیەصاهمىه

 یژهاو ەب یبەحیجا ڕۆڵێکی ڕاؾخەوزۆ ەقێىەیەکیب یکەصاص ەکاویهمىه لە

خىکم و  ەقاعاو  ەقێىەیەکیب ەمژن ه ەعوەهاو ه ەصاوەه ۆمەڵگاک

 ەؾایەجییەکیک ەقێىەیب ەمیله ەگغجىو  ەصەؾخەوەب ڵێیما ێىەیچىاعچ

 .(٢ەژماع  ێڵکاعی )هەعصەکەوێذص ۆعػانو ػ  ەکغباػ م ەیاع،ع

 ەقێىەیب ەک ەکەیًص یەک ەعگیب حرۆکاهەیچ ەو ب ەئاماژ  ێرەصال ەهمىه بۆ 

 ڕؾخەیێکیكیان ەهضو چ ەژن صاو  ەب ڵێیما یو کاباو ەڕێىەبەع ب ڕۆڵی ەقاعاو 

 .ەکەیًباؽ ص ەڵگەو ب ەهمىه ەکو 

 

 یەکەم ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص٤ەژماع  ێڵکاعییه -٤-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

٤ 

٤١٤-٤١٢-٤٨١-

٤١٥-٤١١-٤١٢-

٤١٨-٤١٣-٤١١-

٢٢٤-٢٢٢-٤١١-

٢٢١-٢٢٧-٢٢٢-

٢٢٣-٢٢١-٢٢٥-

٢٢١ 

١٥١ 

 س ێ ححرۆکی به

 بەڕێىەبەع

 کاباوی ماڵ

 زىقک

 ● 

ئەعێ بغا! جۆ لە ماڵەوە لەگەڵ ژهەکەث چۆوی؟ وحی: بەزىا بغا  -٤١٥

 بیفغۆقێذ(کىقخىومی.)هێىضەی قذ پێ صەصاث بیبا 

صوو پحرەژن بىون بە کچێنی ػۆع هاقحریً بىون، کەؽ  -٤١٣

هەیضەزىاؾتن. ڕۆژێ وجیان زۆ ئێمە لە صوهیاصا لەػەجمان لە زۆمان 

هەصی کەواجە با پێکەوە زاهىێک بگغیً. هەعصووکمان صەؾذ 

ڕەهگحن، صعوومان ئەکەیً و جا ماویً بۆ زۆمان بەم حۆعە 

 ڕائەبىێغیً

ژوی هەبىو؛ یەکێکیان ؾەعەو یەکێکیان کابغایێک صوو  -٤١١

حەهێڵ. پحرەژهەکە هەع ڕۆژی بىزخاهێکی بۆ ژهە حەهێڵە 

 هەڵئەبەؾذ؛ کابغا هیچ گىێی هەئەصایە

ڕۆژێک کابغایەکی ػەبەالح هاجە الی بێىەژهە کىعصێک وحی:  -٢٢٤

بیؿخىومە جۆ مێرصث هییە، مىیل بێ کەیباهىوم، ئەگەع قىوم 

 .ئەکەی ئەجسىاػم پێ

 بێ بی صه ع زىقکێکی عاػه که عه کی په کابغایه -٢٢١

 ڵێ... ی صه که زىقکه

 

 یەکەم ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص٢ ەژماع  ێڵکاعییه -٢-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

٤ 

٤١٢ -٤١٤-٤١٢- 

٤١١-٤١١-٤١٧-

٢٢٤-٤١١-٤١٨-

٢٢١-٢٢٣-٢٢٢ 

 ەؾایەجییەکیک

 ەیاعو ع ۆعػانػ 
●  

! ەجیىه ی: ئاەیىثئ حرێژن پ ەڵیؿدێنێ،ه ەلیپ یەصا ەؾتیص ڕەکى  -٤١٢

 .ەبێئ ێلچاوم ز ڕامەکێكە ۆڵمك

 یقىو  ێىجبىو؛ چىاع پ ێڵباػ ف ۆع ػ  ەبىو ه ێککىعص  ێىەژهەب -٢٢٤

 .کغصبىو 

 ەجەثئافغ  ەو ئ ۆثز ی پىوع  جغ  ڕۆژی  ێىججا پ یمڕۆژەوەئ ەل ڕۆڵە -٢٢٣

 .ۆی ز ڵیما ێىێخەص ۆ ب

 جغ  ێکیحاع  یتر ئ یاوانپ ەعحیق ەب ێب ەعثق ۆبە،: جیوح ەال م -٢٢١

 ئاقا چً. ەعووی گ ەب ەکغیانو م ۆیانز ەکەم؛ژن ه یباس 

 

 یەکەم ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص٧ەژماع  ێڵکاعییه -٧-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  صەعکەوجًقێىاػی 

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

  ● ئاػاژن  ٤١٧ ٤
ئاػاژهم  ەعە: کابغا و یهاث و وح ەکەع بىو، کاع  ەعاهبەع ب ەوعەیگ ڵێکیما

 .ۆیەج یئاػاژو ۆعەیه یىجا: ئی. کابغا وحەکاباهگذ ئ
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 ێىاوە؛ه ی هاو « ژن  ەماویكاع  ەل ەهضێه »ەب ەع هىوؾ ەک ەمضاصووه ەعگیب لە

 ەماویژن كاع  ەکەچىاع صاؾخاه ەع ه ەل ەک ەگێڕیخەوەچىاع صاؾخان ص

 ێکیژه ەکو  یا ەباثص یانزىقک هاو  ەکو  یا ۆعجغػ  ڕۆڵەکاهیص یو  ەعەکییەؾ

 .(١ەژماع  ێڵکاعی )هڵێما یغەکیػ 

 

 ەمصووه ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص١ ەژماع  ێڵکاعییه -١-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

٤ 
١٥٨ -١٥٣ -١٥١- 

١٥١ 

 ەماویكاع 

 ەعەکییؾ

 حرۆکچ

●  

 ۆی باه ۆی ه ەب ەوەعەحاه ەو ئ ەوەعیەحیحاه ەل بىو  ڕػگاعی  اڵثو  -١٥١

 .ەماهەوەكاع  ەیفاج ەعصاهەیم

 ەماهییەكاع  ەمئ ەاڵمب ەبێخەوە؛ئ ڵمىضا ەس ێب - ١ەس ێب چحرۆکی

 ەب یەقیال  ەوەکغص ەعػ ب ەجێکیئافغ  ەمىو ه ەعی ؾ ۆ ج ەجایبەجەیب

 .ەجانئافغ  ەماویكاع 

 جغەوە یایەکیصه ەوجەک ێرصەکەیم ەمه ەوەژه ەمئ یغی ژ  ۆی ه ەب -١٥٨

 جغەوە ەمێکیعال کەوجە یلپاصقا ەمه

 

                                                     
هەکایەث    چحرۆکە بە چحرۆکی ئەقکەوحی گەوەع)گەوهەع( هاؾغاوە. هەم بە قێىەی ػاعەکی لە مىکغیان )باژێغی بۆکان، مهاباص، ؾەكؼ،باهە، ؾەعصاقدذ، پحراوكاع و قىۆ(  ئەو  ١

 الپەڕەصا عەواهەی باػاع کغاوە. ٤١١لە « ئەقکەوحی گەوەعێ »زىاهان صەیگێڕهەوە، هەمیل بە قیىەی بەیذ. هەع لە ؾەع ئەم ڕووصاوە عاؾخەكیىەیە، بەفغیً قەعەفکەهضی ڕۆماوی 
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« ژن  یصاؾخاو ەل ەهضێکه »ی هاو  ەب ەع هىوؾ ەک ێىجضاپ ەعگیب ەل هەعوەها

 صا ەیانصاه ٤٢ ەل ەک ەگێڕێخەوەصاؾخان ص ٤١ ەقەقضاب ەمل ێىاوە؛ه ی هاو 

 ەژه ەکو  صا یلصاؾخاه یەک ەو ل ەباثص یانهاو  ڵێما ێزاویز ەکو  ڕاؾخەوزۆ ها

 ەژماع  ێڵکاعی ه ەل ەعوەها(، ه١،٥ەژماع  ێڵکاعی )هەهێىێذژن ص ی هاو  یێکئاػا

 ەیاع و ع ەکغ م ەب ۆعػان،ػ  ەؾایەجییەکیک ی هاو  ەب ەع ه یؿاهەوەص صا ەوجیلخ

 .ەعکەوجىونص

 

 ێىجەمپ ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص٥ەژماع  ێڵکاعییه -٥-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

٤ 

٤١٨٨-٤١٨٣-

٤١١٤-٤١٨١-

٤١١١-٤١١١-

٤١١١-٤١١٨-

٤٥٢٢-٤٥٢٤-٤٥٢٢ 

و  ەڕێىەبەع ب

 ڵما یکاباو
●  

 ەوجىو،ک ەعاؾ ەب ڵمىا ێژن مغصوو، صوو س  یەکیکابغا -٤١٨٨

 .بکا ەزێى ب ۆ ب ڵەکاویمىا ێوا بخىاو ێکیژه ەاڵم.بێنێژن ب ەیىیؿذئ

 ەو ل ەعگحز ه ینێهاب ۆش یز -- ڵەما ەل یو ژو ێنێژن ص ەوەیئ -٤١١١

  ڵەما

 ۆع ػ  ەمەقائ ەگەڵو ل ەڵضاه ۆ ب ەجیانو خؿم ەخەیاب ێکیژه -٤٥٢٢

 .ڕەهگحن ەؾذص

 

 ێىجەمپ ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص١ەژماع  ێڵکاعییه -١-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

  ● ئاػاژن  ٤١١٨ ٤

 ەک ڵێئاػاژهذ ب ەب ۆ کچم بچ یو وح ەڵکێكاه ەهاؾەیەکیه ێشق

 ەل ە. کچەصاهاو  ۆ ب ەماهەثئ ەمً ب ەالیل ەعاویك ەػاع ئاػاث ه

 ەکەیئاػاژه ەب ەکەیو كؿ ەڕایەوەگ ەعکا،ص ەڕ بىو پ ەواهەل ۆقیاز

 وث.

 

 ێىجەمپ ەعگیب ەل ێکۆڵیىەوەل ەؾکەوجەکاوی: ص٣ ەژماع  ێڵکاعییه -٣-٧

 ڕۆڵ ژماعەی چێرۆک ئەژماع
 ەکانئاماژ  قێىاػی صەعکەوجً

 قاعاوە ڕاؾخەوزۆ ێىەو  چەهض

٤ 

٤١٨٨ -٤١٨٣- 

٤١١٥-٤١١٧-

٤٥٢٢-٤١١٣-٤١١١ 

 ەؾایەجییەکیک

 ەیاع ع ۆعػان،ػ 

 ەمەکغو ب

●  

و  یىضاع ص یاوێکیپ ۆ ج ەڵێی؟وا ئ ۆ ب یاوەکەپ ەیەڕۆ : ئیوح ەجێز -٤٥٢٢

و  ەوەؾاعص کغص حراویپ ەوعص ەوعص ەكؿاه ەمب ەجێ. زیذزىاها بىو 

 ڕاؾخەكیىەی ەهگێکیص ێىییەنه ەهگەص ەو ئ ەک ەوەئ ەع ؾ ێىایەه

 .ییەزىا

 ەهجزىا مً گ ەک ێب ەوەو صاواث ئ یاػ ه یەکەم یاوەکەپ یوح زەجێ

 .ەوەبکاج

 ێس  ەب ەیبم ک ەكىعباهذب ەیەڕۆ : ئەڵێئ ەؾىوەکەش یز -٤١١١

 ۆ ج ەوە. ئەکغصوو  ەواو ج ڕۆژی  ۆماهگ و ه ۆ . هەبىو  ڵیماهگ مىا

 .جێکچىوە ێل ەکاهذماهگ یؿابیخ

 

 ێًکات و عو 

حاع  ۆع ػ  ەؾفییە،و  یئاؾت یبەجمەهضییەکاویجا ەل یەکێک ەک ێًکاث و قى      

 ەمىو . هەکەنص ڕووصاوەکان ێنیکاث و قى  یباس  ڕوووی ەب ێراهەوەکانگ

 ەکەصاکاج ڕێژەی ەل ەهیاج ەیە؛ه ەزۆی ب یبەثجا ێيێکیکاث و قى  حرۆکێکچ

وو ڕ  صا ڕۆژێک یا ێرکاجژم یەک ەل حرۆکەکەچ ڕووصاوەکاوی ۆعحاع. ػ یاواػن ح

 ەعهجیکاث ؾ صا، حرۆکچ ێىضهەوەیزى  یکاح ەل ێىەع زى  ەواجەک ەصەن؛ص

 ی،) عابضەبێذه ێضاج یکاح ەک حنبىىوؾ حرۆکێکچ حنو هاجىاه ڕاصەکێكێذ

١١،١٧: ٤٧٣٣ٌ). 

 ەزىعق ەڵکەوجبىو ه یەککابغا ۆیەک ی بىاع  ەل اڵهەصاؾا ەمل» ەهمىوه ۆ ب 

 ەبىو ه ێککچ ۆیەک ی بىاع  ەل ەع ه ەوگێڕ ق ێیص ەل» ،«ێضەکىوثپ ێغیانکى 

 ەو ل ێبانله یگىهض  ە(.  ل٢٨٢، ٌ ١٥١ ەژماع  ێڕاهەوەی)گ« هاو بىو  ەیفاج

، ٌ ١٥٣ەژماع  ێڕاهەوەی)گەڵضابىو ه ێىەجمانبىو، ز ەو ق یاصه ێیەصػ  ەقتیص

 (.٢٨٣ٌ  ەس ێ،ب حرۆکی... )چاڵنئا اڵحیو  ە(. ل٢١٨

 

 ەصایەجیک ێىاصەیپ
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 ێکپ حرۆکێکچ یچه ەؾایەحی،ک ەبێ. بەؾایەجییەک حرۆک،چ ەعەکیؾ یلل

 یگەعییەکیبضاث، کاع  ڕوو  ڕووصاوێکیل ەعهاصاث، گ ڕوو  ڕووصاوێکو  یێذها

: ٤٧٣٣ ی،عابض -١٢.١٤: ٤٧٨٢ٌ یً،)پغ ێذصاهاه ێىەع زى  ەع ؾ ەل ەؾدیاعاهەه

 ەالیل ەک ەعبکەوێذص ێىەیەکق ەب ێىیؿخەپ ەعەکیؾ ەؾایەحی(. ک١٨ٌ

 یابکاث  ێىاو  ۆی ز ەو ئ ەپێیب ڕیاعەب ێىەع زى  ە. چىهکێذبىاؾغ  ەباش یب ەع ىێزى 

 ەصاثص یى فغ  ێىەع زى  حرۆکەکەچ ێىەیەق ەم. بێذب ەو ئ ەکو  ێذب ۆفز ێیپ

 ەمىو ه ەواجەبکاث. ک ەبحر ل ۆی ز ەمىکىڕییەکاویک ێذبخىاه ەوەیکەئ ۆ ب

 ەیصووپاج ەیکاث،ص حرۆکضاچ ەجاک ل ەک ەیکاعاه ەو ئ ەجىاهێذص ەؾێکک

 ێىیؿخمانپ ەؾایەجییەک،ک یکغصو ەؾفو  ۆ ب ەاڵمبباث، ب ەڕێىەیو ب کاجەوەب

 ە(. ل١٨: ٤٧٣٣ٌ ی،عابض -١٢.١٤: ٤٧٨٢ٌ یً،)پغ ەیەه ێهاجىوییل ەب

 :ەل یخییەبغ  ەک ەعصەزەنص ۆیانز ێىەصوو ق ەب ەؾایەجییەکانک حرۆکضاچ

 ەگێڕو  ەالیەنل ەؾایەجییەکانک یبەجمەهضیجا ێرەصال : ڕاؾخەوزۆ ەؾایەحیک-٤

 ەل ەواج ەکغێخەوە؛ص یباؽ و ش  حرۆکەکەهاو چ یکەیص ەؾایەجییەکاویک یا

 گەلێکی یبەجمەهضیو چ جا ێیەک ەک ەعصەکەوێذص ۆمانب یکەص ەؾێکیک یػماو

 .(١٣-٣٢: ٌ ٤٧٣٣ ی،عابض ١٥-١١: ٌ.٤٧٨٢ یً،)پغ ەیە؟ه

 ەؾخییەوەص ەب ەبىو ه ەمىاعی هاه ێکیکىعص ژه یەکیکابغا( »٢٢١: )همىهە

 ەب ێرصیم یصاگغجبىو. کابغا یایصوه ەژه ەو ئ ئەكڵی ێو ب ێڵیو  ەهگ،ج ەهاجبىو 

 .«هاجبىو  یمو ػ  یمص یجىوش  ەؾخییەوەص

 ۆیەصاک اڵحیو  ڵؿخاویگى  ەزىا ل ەک یحىاو ڵیگى  ەبىو ل ڵێکگى  ەفاج(»١٥١)

پان و ؾىوع و  ڕوومەجێکی ەعػ،ب اڵ با ەڵەگەجێکیکغصبىو؛ ک یصعوؾت ەجاكاه ەب

 ەینیب ەب یکباع  ێکیلىوج ێژ،بغژاهگ صع  ڕەقکاعی  ەوعەیگ ی صوو چاو  ی،ؾپ

 «.ەوەزىاع  ەهاجبىو  ەکەیاؾىوع  ۆهاصوو گ

جغؽ و  ێو ب ەعگەو ح ەگێڕهەوەئ ەماوصەمص ێؿخەفئ ەکىو و  ەس ێب(»١٥٣)

 «.ەصەنئ یكانپ ەهمىوه ەکىو و  ەس ێب ەکەیپاک ێىەصاو 

 وپۆی  ەٌپ ۆعەح ەو ب ەعمەوەؾ ەب ەجێکەوائافغ  ەمەکغص ئ ەماقامج( »١٥٨)

 ەع ه یمەن،ص ەب ەڵەگەث،ک ەڵبڕی ه ەؾذص ەجاه ی؟چ ەحیئافغ  ەاڵم. بڕیىمب

 ەف،گ ۆیەکیپان، چاو و بغ  ڕوومەجێکی ڕژعاوە،صا ەیجىکم ەڵێیئ ێکیباؾک

 «.ەعابىو ب ەل یحىاو اڵیو وا ڵئا ێکیؾىوع، حل ڕی ز ۆهایگ ێحىوح

 «.ەهاه ۆڵەیص ێمڵم یىەیه ە،ژاه یىەیه ە،ژه یىەیژن ه( »٤١١٢)

 ەڵؿىوکەوثه ەب ەؾایەجییەکەک ەقەقضاب ەم: لڕاؾخەوزۆها ەؾایەحیک-٢

 ێىاؾەیپ ەگێڕ و  یا ەعهىوؾ ە. واجەهاؾێيێذص ێىەع زى  ەب ۆی ز ی،و ئاکاع 

 ١٥-١١: ٌ.٤٧٨٢ یً،)پغ ەهاؾێيێذص ێىەع زى  ەب ەوەکاویکغص ەب ۆی هاکاث و ز

 .(١٣-٣٢: ٌ ٤٧٣٣ ی،عابض

. ێىابىو ه ڵیؾا ەفخاخ حرێژهێکیپ ەهێڵح ی كىماع باػ  ڕێکیکى ( »٤١٢: )همىهە

. ەیئەجىاویه ەڵس ێ،ه ەکاهیضاج ەک حرێژهەکغص، پ ی ئاو  یصاوا ڕەکى  ڕۆژێک

 ۆڵم! كەجیىه یئا:»ەیىثئ حرێژن پ ەڵیؿدێنێ،ه ەلیپ یەصا ەؾتیص ڕەکەکى 

 .«ەبێذص ێلچاوم ز ڕامەکێكە

. ەکغصوو  یانژه ەژن ب ییاهە؛قا ەمەعصەو باو  ۆؾخە! کێ پىوع : »یوح( »٤١١)

گژ  ەب یاهکەمکغص ب ەهەمچ ەع ه ئەصەن، ێل ۆڕهاو ػ  ەهۆڵ ص ڕۆژەچىاع  ەمڕۆ ئ

 ەیئ:»ی. وح«ەمً باق ۆ ب یانگغ  ەگغیم؛ئ ەوەئ یصاد ەل ەکغا،ه ۆمب یەکا

 یە،وا ڵێب ۆفج ە،بغام ەڵێممً ئ ەگەڵم؛ل ەعەو  ەڵؿەه ەمێنێ،ه ەمغثع

 .«ەکەمئ یچ ەبؼاه یىجائ

 چىو، ێپ ڕۆژی چىاع  ێ. س ەمبض یكاهذه ێب ەعث: قیوح حرێژن پ( »٤١١)

 ەل ەعپێص ەبێب حرەژن هىؾدبىون، پ ەیىانه ەل ەکەیکابغا و ژه ەک ەیاهییەکب

 ەکغص ی گى  ەپێج ەلەپ ەکغص هىؾخىون. هاث ب ەماقایج ەعەوە،ص ەژووع هاج

 «.جغ ەکەیژه ێگەیهاو ح

 ڕی ب ەؾذص ەیه ەعەوەص ۆعەبچ ەؾخەه یوح یؿذب ەمەیئ ەک ەژه( »٤١١٣)

 ۆعەبچ ەؾخەه ەکە؟زىاهاؾ ەهاوباهگەب ێسەق یذبىو  ەمە! ئۆففغ  یامەثك

 .«ێ هاو  ۆیكمج ەیو پاع  ەهیكەالم صام ەعمەػاعییەوەق ەب ەعەوەص

 ۆ ب ەهضصاک ەوقەکاویک ەل یێجا ەچغپ ێب ەب ەوەژووع  ەچىو  ەک ەع ه( »٤٥٢٤)

و  یخانق ێیل کەوث ێپ ی چاو  ەکەیبکا. ژه ڵیو ئاك ەکەیاژه ەع ؾ ەب یماڵێب ەوەئ

: یکابغا وح ەهض؟صاک ەوقەثک ەجاک ەو وا ئ یبىو  ێذق ۆ ج ەوەئ ڕە: کى یوح

 «!یانزاهم گ ەوەاڵ ه

و  ڕاؾخەوزۆ  ێىەیق ەب ەصافاکخاه ەو ئ ەمىو ه ەژهان ل ەبیىحنص ەکو  هەع 

 ڕاوی  ەگەعئ ە. واجصایە ەؾذص ەل ەکاهیانصاؾخاه ەعەکییؾ یماک ڕاؾخەوزۆ ها

 ەقاعاو  ێىەیق ەب یؿاهیلص ەبێذژهان ه ەل ەمیص ڕووی  ەگێڕیلو  یان

صاؾخان و  ەکىعج ەل ەؾایەحیک یباس  ەگەعچی. ئەعصەزەنص ەع ه ۆیانز

 ەل ێذهاجىاه ەع و هىوؾ ییەه ۆڕصانو ماه ەعهجؾ ێیح ۆع کىعجضا ػ  یعهاحەؾەب

 ێژەیصع  ەل ڵىگۆڕییەکاویبکا و ئا ەعوەعصەپ ەؾایەحیصاؾخاهضا ک ەکىعج

 ەب ەحاصیضاؾ ەالئەصیًع ەکاویکىعج ێڕاهەوەگ ەل ەاڵمب ێنێبىى  صاەکەصاؾخاه

 .ەعزؿخىوەص ۆیانکغاون و ز ێىاژهان و  ەؾایەجییک ڕؾخە ەهضچ

 

 ڤەییرا یئاصت  ەرص ەل

 ەب یبەجەجا ەک صا ەحاصیؾ ەالئەصیًع ییمغواع  ڕقخەی ێبیکخ ەعگیب ێس  ەل

 صا یکىعص ۆمەڵگایک ێژەکاویجى  ەژن ل ینیچ ەهضیًژهان، چ ێڕاهەوەکاویگ

 ەفؿحرصاج یئاؾت ەل ەاڵم. بەباؽ کغاو  ێكتر پ ێگەیانو پ ڕۆڵ ەک ەن؛ه

 ەو باؽ ل ێژوون م ەویزاو  ەكەکەص ێى ه ەکاویو گىجاع  ەقص ڵێحنب ەجىاهحنص

 یهاهییەکانح ۆڕاهکاعییەگ ۆی ه ەب ەک ەکەنص ەزخاهەصاو  ەؾاج ەو ژهان ل ۆدیص

 ەو ئ ۆی ه ەب ەهاهەث. جەهاجىو  ەصیکىعصا ب یژهاو ەعاویو گىػ  یانژ  ەل ڵىگۆعیئا

و  ەیاع ع ۆعػان،ػ  یژو یهان،و ح یًهاو  ۆژهەاڵحیع  یژهاو ەمىو ه ەکو  ۆڕاهاهەوەگ

 ێكەکییەپ ەم. ئەبىو  ی واع ەکىعص یاویژ  ی کلخىوع  ێخەیئاو  ەڵەکەباػیلج

 ێبیکخ ەعگیب ێس  ەل ەقێک)ب ەعصەمب ەكەکەیص ەک ەعصەزاثص ۆ ب ەوەمانئ

 ەؾخەو ص ەمکچ ییە،ه کغاو ¬ەعبەؾذصازغاو و ؾ ەكێکی(، صی مغواع  ڕقخەی

و  ەقص ەگەڵل ڕاؾخەوزۆ و  ەقانب¬قان ێىەهضییەکیپ ەل ەقص ێى ه ەکاویواژ 

 ێىانه یان<<یىامخنی>>ب یؾازت جغ  یەکیواجا ەگىعواون. ب یاهییەکاهضاب ەگىجاع 

 ەل ێىەو  ۆ . بەهىێىێذص ۆی و ز ڵەػا یاعصەیەکیص صا ێڕاهەوەکانگ ۆڕبەیػ  ەل ەقص

 اڵجاویو  ەکاویو صاؾخاه حرۆکچ ۆعبەیػ  ەکو  صا، ەمانكاع  ەیفاج یصاؾخاو

 ە)زىعق ەعصەییو ح ی صػ  ەمکاعی،ؾخ ەب ۆجاییک ێکژه حران،و ح ەع و ص ێهاوس 

 ۆ ب ڵۆػمەیم ەو ئ ەعصەمؾ ەؾەاڵحیص ەصا ک ێککاج ەل ێىێذ،( صێغکى 

 ەقکەوحیئ حرۆکیچ ە)هاؾغاو ب ەس ێب یصاؾخاو ە. لەکغاوەه ەؾبەؾەع ص

 یصوو صاؾخاو ەصا و ل ١٥٨ ەژماع  ێڕاهەوەی( و گیانمىکغ  ەیهاوچ ەعی ەو گ

)حىعج  ێژوو م ەوعەیگ یژهاو یبەجمەهضییچىاع جا ەل ەم،صووه ەعگیب یکەیص

 ۆدیق صا یچاک حىان ی بىاع  ەل ەمه ەک ؛بىون ەهغەمەهض( ب٤٧٨٤پىپ ، 

 ەل ەعوەهابىون، ه ەهاوباهگب صا یپاک ەل ەمیلبىون و ه ۆیانز ەماویػ 

و  ڵێتیعاك ەو ل ەعکەوجىونؾ ۆیانز ەماویػ  یاواویپ ەؾەع و  یەجیضائاػا

  .ەبىوەه یانهاوجا حرمەهضاب

و  ێىەهضیکغاون، پ ەعزانج ێکۆڵیىەوەل ۆ ب ەک ەعصەؾذب ێڕاهەواهەیگ ئەم

 یمىن ؾ ڕوایب ە. بەیەه ێمێىیؿخییەکاهیكضاف ەكەص ەگەڵل ێکچىوییو 



 Journal of the University of Garmian - Conf-Sajade, 2022 

  
Page 32 

 
  

 ەکو  ۆمەالیەجییەکان،ک ەعبەؾخەب ەم،صووه ڕەگەػی  ێبیکخ ەصووبىاع ل

 ەمیكەییضاه یالیەجییو ص یىضانػ  ەل یژهاو یکایەحی،قىوکغصن و صا

 ەعاییو جاک گ یئاػاص ێکضەعی و ج ۆػەرص ەکو  یاو پ ەبىوویو ه ەو ێكخىوەجەه

 ێڕاهەوەکاویگ ەل ەهضێکه ە(.  ل٤٣-٤٧٨١)صووبىاع، ەژماعئ ێىێخەژن ص

، ٤١٣ ەژماع  ێڕاهەوەی)گ ەل ێىەو  ۆ . بەعصەزەنص ۆ ز ۆچىوهاهەب ەمئ ێبەکە،کخ

 ەؽبىون ک حریًهاق ۆع ػ  ێنیکچ ەب ەبىون ک حرێژن (: صوو پ٤١٢ٌ 

 ەواجە. کەصیه ۆمانز ەل ەػػەجمانل ێمەئ ۆ ز یانوج ڕۆژێ تن.... ەیضەزىاؾه

 ەژهاه ەم.... ئڕەهگیىحن ەؾذصووکمان ص ەع . هیًبگغ  یەکزاهىو  ێکەوەبا پ

 ەعیدێکیه ەک ڵضاعی قىو کغصن و ما یاع ص ەب ۆع ػ  ەڕواهییەکیچاو  یصوا

 ۆكىجاع ز ەوڵیه ێىەصوو ق ەكالب کغصوون، ب ێیپ ۆمەڵگاو ک ۆمەاڵیەجییەک

 ۆیانز ەزص یو ه ەؾذص ڕێگای ەل یەک. ەصەنص یاوؾاالعی پ یایصوه ەکغصن ل

 ۆیانز ەیفیک ەب یاو،پ یبىوو ەل هیاػ  ێب ەمو صووه ێذب ەعبەزۆیانؾ ی ئابىوع 

 ،«ەیەه یلو ژه ەیەژن ه»(، ٧٢٢، ٌ ١٥٨ ەژماع  ێڕاهەوەی)گ ەل یان. یًبژ 

 ەوڵەمەهضص ەزۆی و زاه ەحاغو  ۆع ػ  ەكحران،ف ەکچ ێگەیكخىوییو ج ەییکاعام

. ڕەزؿاهضووە ێیهى  یاهێکیو ژ  ەکغصوو  ڕػگاع  ەمانو ه ەوجانف ەل ەبەهضیو ػ 

 ەچىهک ییە؛خاکم ه صا ێڕاهەوەکانگ ەمىو ه ەع ؾ ەب ڕواهگەیە ەمئ ەاڵمب

و ػاها  ێڵباػ ف ەؾێکیک ەکو  حرۆکاهەصاچ ەو ل ەهضێکه ەژن ل ەؾایەحیک

و  ەفؿاهەئ ەع ؾ ەڵبگەڕێخەوەه ەمەفئ ەواهەیەل ەک ەعصەکەوێذص

و  حروهؼع ب ی بىاع  ەژن ل ەکانئىؾخىع  ێیپ ە. بێكىو پ ەعصەماویؾ حرۆکەکاویچ

ژن  ێهاجىوییػاوؿذ و ل ەعوەها. هەبىو  ڵػا صا ەیخاهیلق ەع ؾ ەب ییػاها

و  ێهاجىوییل یاعمەحی ەب ی. ژن جىاوەیەه یاو پ ەل یاجغی ػ  ێژوویەکیو م ێكیىەپ

 ەک ێىەیەیق ەو ع بە. هێذب ڵصا ػا و زىصاکان ەیخانق ەع ؾ ەب ییەکاویػاها

 یىەیەم ەو و ل ەیذبک ەمكؿ ەب ەبێص یبىو و کىح ڵػا صا ەمئاص ەع ؾ ەب ەواخ

  .(٤١١: ٤٧٥١ٌ ی،)هىاٌ الؿعضاو ۆیذبس

 ێکل ەکانئىؾخىوع  بێژاهە¬ڕاؾذ ەعگحزه یاوانپ ەماهەئ ەمىو ه ؾەعەڕای

 ەعەؾتیزىاپ یینیئا ێلپ ەعصەمیؾ ەژن ل ێگەوپێگەیح یو باس  ەهەوەهاص

 ەگغێذجىفىن ص یـهىع  ێککاج:»ەڵێنص یەؽ ەفؿاهەیئ ەل ەهمىه ۆ . بەنهاک

 ڕەکەیکى  یلیص ەچێذص یکیصا ۆقک،ک ەیهێىێخەوەو ص ۆی ز یلیص ەب ەیکاثو ص

 یەحیپاقا یجاهج ەػاهێذص ەمەب ەک ێؿیلهىع . ڕۆ ب ەڵێو ص ەکاثص ڕػگاع  زۆی 

 ەکاثصعوؾذ ص ێل ەعی ؾ ێب ەیکەعێکیو پ ەبڕێذص ەعی و ؾ ەگغێذص یکیصا ەل

 ەو ئ ەع ؾ ەگەڕێخەوەص ەفؿاهەیەئ ەمئ «ەکەهەوەص ڕ پ ڕاوەکەب ەعەؾ ێگایو ح

 ێضاج یچیه ەعی و ؾ ێكکەم ێژن ب ەڵێنص ەک ەڵکز ەیو باؾ ەكؿ

 ەؾتیص ێغ ژ  ەهەژهان بک ەوەیکەئ ەبەع ل یاوان(.پ٤١١ٌ  ی،)فغوجً، مىعاصییەه

 ەع و ه حنه ەواو ژهان ج ە: چىهکەیاهکىثبً ص ڵػا صا ەؾەعیانو ب ۆیانز

 ڵػا صا ەعیانؾ ەب یاو پ ێىیؿخەو پ ییەه ەواو ج ێكکیانو باؾً، م ەكؿ ەعیکیز

 ەباش یب ەفؿاهەکاهیانئ ۆیانز ی کاع  یكاػاهج ەع ب ەل ەهیاج یاوی. ێذب

 (.٧٤١ٌ  ە،)ؾخىصهەصەصاوە¬ێکل

 

 کردهدا  ەثەڵەث یان ەبیینث یئاصت ەل

و  ەهغزێنێص ۆمەاڵیەحیک ێکیکغصاع  ەککغصن، گىجاع و  ەجەڵەج یان ەبیحنج

 ەقص ەع ؾ ەل ێًقى  ۆمەاڵیەحیو ک ی کلخىوع  ڕامیاعی، ەژمىوویو ه ێز ه وایە ێیپ

 ڕواهگەی ە. لەگێڕن ص ۆڵگىجاعصا ع  ەب صان¬ڵؾاػ کغصن و قک ەو ل ەهێنصاص

و  یضاو ئا یەضاۆڵك ەل یانگىجاع  ڵەوی ح ۆمەاڵیەجییەکانک ێکهاجەپ ەبییىەوەج

 ەبىوویبىون و ه ێىە،و  ۆ . بەلىێجنص ەوەهاوچاواه ەب ەؾەاڵحیص یضۆلۆژییئا

 ەل ەباوک ؾاالعاه یان یاوؾاالعاهەپ ڕواهگەی ۆهییەجییو چ ڕەگەػی  یاواػییح

و هاواکاعان،  ی)خضاصەعصەزاث؟ص ۆی ز ێىاػێکو ق ڵچ قک ەب ەكضاهاو ص

 ەؾەاڵحیو ص ڵػا ی گىجاع  ،کغصن ەجەڵەج یان ەبیحنج یگكت ە(. ب٧١: ٤٧١٤

  .ەصوێ ص ڵێیانو  ڕوو  ەزاجەص ەكەکەصاص ەع ؾ ەخاکم ب

و  ەو پل ۆمەڵگانک ییئاؾا یژهاو ەک صا ێڕاهەوەکانگ ۆعبەیػ  ەل ڕواهگەیەوە لەم

و  ەعهاکەون ص ەعبەزۆ ؾ ێکیجاک ەکو  ییە،ه یضاعیانئ یان ۆمەاڵیەحیک یەیەکیپا

. یانژ  ۆڕەپاویو گ یەکا ێى ه ێىەص یاواهەوەپ ۆی ه ەو ب صان ەهاوپەؾخىێ پ ەل یاجغ ػ 

 ەوؾاع ه یبەجەوە،جا ێکیو مغز ێهاجىوییل ۆی ه ەب ەک ەبێه ەجاكم ەو ئ ەهیاج

و  ییجىاها ەقنیو چ ۆع ح ەک ەیەئاماژ  ێی. حصایە ەؾذص ەل ۆیانز یاویژ 

 ەصەؾدیانو  صا ۆیانز ەعووویص ەل ۆیانژهان ز یاوی. یکدؿابحنئ ێهاجىوییەکانل

 ەلیپ ۆؾخایەکمام یچو ه ەهێىاون ه ڕای ەکخەبێکو م ێرگەف یچو ه ێىاوەه

 ۆ ب یاوؾاالعاهەیً،پ ی گىجاع  یىەعی ب صا ەکانکحرۆچ ەل ەقێکب ە. لەگغجىونه

. ەیەه یانبىوه ەع و حاصووگ ەیخانق ێڵباػ،ف ێىەژویژن و ب ەک ەماهەیل ێىە،و 

 ەالئەصیًع ی مغواع  ڕقخەی ێبیکخ ێڕاهەوەکاویگ ۆی باؾمان کغص ک ەکو  ەع ه

 ێس  ەل ێبەکەصاکخ ێڕؾتیپ ەل ەک ەگغێذص ەزۆ ل ێڕاهەوەگ ٢١٤٢ەحاصیؾ

ژن(  یصاؾخاو ەل ەهضێک)ه ی هاو  ێغ ژ  ەل ێىجەمضاو پ یەکەم ەعگیب ە]ل ەعگیانب

ژن  ی ژن([ هاو  ەماهێتیكاع  ەل ەهضێک)ه ی هاو  ێغ ژ  ەل صا ەمصووه ەعگیب ەو ل

و  ڕەگەػی  ڕواهگەیەکی ەکانصاؾخاه ەعۆکیهاو  ەڵێص ێمانپ ەمەئ ەک ەهاجىو 

گغفذ و  ێگاصاح ەهضیًچ ەل ەوەیکەل ە. حگەکكاو  ەؾەعصاب ییەجیانحيؿ

 ڕواهگەیەکی ەماهەئ ەکاث؛باؽ ص صا ۆعیح یًجغ  ەعیتیه ەل انژه ێكەیک

 ەالئەصیًع ڕەهگە. ەصاثص ێىەع زى  یكاویه ەعیخسىاػاهەو ه یضیىلۆژێکئ

 ەمئ اڵوکغصهەوەیو ب ۆکغصهەوەک ەب ەؾتیئاماهجضاع ص ێىەیەکیق ەب ەحاصیؾ

 ەب ەباعەثؾ ڕواهگەیو  ڕواهحن ێىەیق ەیىیؿخبێذو ه ەکغصبێذه ەعجىوکەپ

کاث،  ەگێڕ،و  ێر،کاعاکخ ەب ێڕاهەوەکاویگ ەعپاکیؾ ەاڵمب ەئاعاو  ێيێخەژهان ب

 ەجىاهحنص ۆیەب ەع . هًیکىعص ۆمەڵگایک ەڵلىاڵوی ه ەؾایەجییەوەو ک ێًقى 

 یژهاو ەش یب ەڕەکاویالپ ێى ه ەل یکىعص ەیژهاه ێکیگىجاع و گىفخماه ڵێحنب

 یًصەالئەع ڕەهگە ێ بگىجغ  ەمەفئ ێىیؿخە. پیەئاعاصا ەل ی مغواع  ڕقخەی

 ەالوەب ەوەیکاث ئ یچه ەعهەمەب ەمئ ۆی و گغصوک ۆکەع ک ەکو  ەحاصیؾ

و  ەؾخاو ص ەباعەیل یچ ێکۆڵەعانو ل ێژەعانجى  ەک ەبىوبێذه یىگگغ 

 ەوە. ئەزەنص صا حرۆکەیو ب ڕواهگەکام  ەع ؾ ەو ب ەڵێنص پىوزخەکەی¬ەؾذص

و  ەصەعزەنو  ەعهەمەکاویب ێى ه یاعەکاویو هاص ەقاعاو  یەهەال  ەک ێژەعەجى  ەعکیئ

 .ەنبک ەعگێڕی و و  ەڵگێڕ ه

 

 ەرئەهجامئاکام و د

 ەهضچ ەحاصیؾ ەالئەصیًع ییمغواع  ڕقخەی ێبیکخ یکاعییگىجاع ق

ژن  ەب ەک ەوعاهەیو ص ۆڵع  ەو ئ ەؾفیضاو  یئاؾت ە. لەیەه یىگیگغ  ەعئەهجامیص

و  ەمانئاػاژن، كاع  ڵ،ما ێڕی کابان و کاعگ ڵ،ما یژو یک،: صاەل یخحنبغ  ەصعاو 

 بحرمەهض، ەؾایەجییک ەکو  یەجیضاکاؾا ی بىاع  ە. لەیضانم ەعەکییؾ ڵەواهییپا

 بەكا ێو ب وەفا ێو ب ەڵەکەباػ ج ێًقى  ەهضێه ەل ەیاع،و ع ۆعػانػ  ەفاصاع،و 

 ەکه صان¬ەعێنیئ ەؾایەجییک یال  ەب ەوعەکانص ۆعبەیػ  ەاڵم. بەصەعکەوجىونو 

 ەگكتی: بێڕاهەوەصاگ ەیئاعاؾخ ی بىاع  ە. لەعێنیه ۆڵیو ع  ەؾایەحیک

 ەک ێًقى  ێکهضەه ەل ەحگ ەکغێذ،باؽ ص ەگێڕەوەو  یػماو ەل حرۆکەکانچ

 ێس  ەو ل ەاڵم. بەکاثص ەكؿ ڕؾخەصوو  یەکػمان و  ێخەص ۆی ز  کە¬ەژه

 ەگەڵل ەکانژه یالۆگیص ەکغێذ،ژهان ص ەماهێخییكاع  یباس  ەک حرۆکەیچ
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 ەکو  ەع . هەبیجرێذص ێژی صووع و صع  ەب ەکەصاصاؾخاه یکەیص ێرەکاویکاعاکخ

 صا ۆی ز ەعصەمیؾ ڵەکاویػا ەگىجاع  ێىەیچىاعچ ەل ەكەفص ەمکغا ئ باؽ

 ەعهەمەکاویو ب ەقص ەگەڵل ێىەهضیپ ەو ل ەکغێذص ۆ ب ێکضاهەوەیو ل ۆڤەقغ 

ئاقکغا  ەب ەقیص ێىانه یؾازت جغ ¬یەکیواجا ە. بەڵضەؾەهگێىضعێ ه ۆی ز ێلپ

  .ەبیىضعێذص

 ەعصەزاجکەص ۆ ب ەوەمانئ یکاعی گىجاع ق ێخۆصیم ەب ێکۆڵیىەوەکەل ئاکامی

 یبىوو ێراهەوەکاهضاگ ۆی ک ەع ؾ ەب ی گىجاع  یان یگىفخماو ەعاوی ه ۆڕەپاهێکیگ

 ۆی ز ڕوووی ەب ەک ڕەهگێک یەکەم. ەکغاو  ڕێژ ¬ڕەهگ ێىەق ێس  ەو ب ەیەه

 یاوی وهەمصو  ڕەهگی ەگەڵل ەک ەیەؾاالعاه یاو پ ەژمىوویه ی گىجاع  ەهىێىێذ،ص

 ەو ل ڵێحنب ەجىاهحنص یگكت ە. بەعبەعەکاهێضانب ەل یؿتیفمى ڵیػا ی گىجاع 

ژهان  ەب یبەجەجا ەک صا ەحاصیؾ ەالئەصیًع ییمغواع  ڕقخەی ێبیکخ ەقەیب

 ەڵکىو ب ێذ،هاکغ  ەصیژهان ب ەل ەهضمامىاو  ێکیجاكم یان یەکضەؾذ ەقێکیک

  .ەگغێذص ەزۆ گغووپ ل ێس  ەمەوەک ەالویب

  ۆیانز ەیژهاه ەعکیو ئ ێتیکاباه ەل ەحگ ەزىاػن ک ەعیذه یژهاو یەکەمیان،

. ەڵىاكىعجێجنه ۆمەاڵیەحیک ی کاعوباع  ەل ۆیانو ز ەنهاک ەوجۆ ئ ێکیکاع 

 ەبىوڵك ۆ ب ۆزەکەیانباعوص ەژهاهً ک ەل ێکگغووپ ەم،صووه ەؾخەیص

غن، ەعگو  ەڵکک ەعصەمؾ ی ئامغاػ و ؾاػ و کاع  ەل یىەجىاه ەقیانو ه ەکغاوەه

 ەؾەاڵحیص یان ەڵەکە،و ج ێڵف ێىەیق ەحا ب ێكکیاهەوەم ڕێگای ەل ۆیەب ەع ه

 ۆیانز ی گىعػ  ێذکغاب ۆیانب یان ەعگغجىوەو  ۆیانز یماف ێتی،ئاػاژه

 ۆڕمەه ێضاهەگى  ێب ەو ب ێراهەحىام ەک ەنژهاه ەو ئ ێهەم،ؾ ی. جاكمەقاهضووەو 

و  ەجەوەبىوه ۆمەڵگاو ک یاوانپ ەعەڕۆییو ؾ ۆڵمػ  ەعەهگاعییب ەعصەمؾ ەکاویباو 

 ۆی ه ەڕەجضابى ە. لقکاهضووە ێکج ۆمەاڵیەجییەکاهیانک ڕێؿاو  یاؾا ەواوی ج

و  یاوؾاالعییەپ ەؾەاڵحیص یکغصو ێسىؾذپ یەکەم، یگغووپ ەگەڵل یانصژواػ 

 ەمیلصووه یگغووپ ەگەڵل یاواػییانح ەعوەهاو ه ڕەگەػییە ەعژینیپ یالبغصو

 ەعبەؾخەکاویب یقکاهضو ۆ ب ە. واجەیەواهیاپ ی ئامغاػ  ەب ەعەهگاعی و ب ەعزۆصانب

 ەمهاو ئ یژهاو ڵێحنب ەجىاهحنص ۆیەب ەع . هیاواهەوەپ یكالب ەجەچىووه ەعصەمیانب

و  یانژ  ی باع  یگغجن ەصەؾخەوەب ۆ ب ڕصانچ ێیەکیملماه ەل ێڕاهەواهەگ

 .ۆیانز ەهىوس یچاع 

 

 ەرچاوەکانص
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 .ەڕەالپ ٤٢٤١کىعصؾخان.  اڵوکغاوەی. بەؾى

 ەكیهیف ەعگێڕ و  ێژووصا،م ەل یگەع کاع  یژو ەص(. ؾ٢٢٢٣) ێلێری ئ ێبلیق .٥

 ەیزاه ەڕێىەبەعایەحیب ڕۆقيبحری  ەػاعەحیو  یەکەم، یچاپ یىوؾف،

 ەعگێڕانو 

 ڕۆژئاواصا، یاؾییؾ ەلؿەفەیف ە(. ژن ل٢٢٢٨) ۆػانؾ ۆکێن،ئ ۆلێر م .١

 .یزاو ەیچاپساه یەکەم، ی. چاپڕەؾىڵ  ڵخاوی،ؾى  ەعگێڕ و 

 

 یفارس 

 یکغصهایعو »(، ٤٧٨١ؾاصاث) یممغ  یاثیان،آكاگل ػاصه، فغصوؽ و ػ .٤

 ی،مجله ػبان و ػبان قىاس  ،«یگفخمان اهخلاص یلػالب صع جدل

 .٥١-٧١: ٥قماعه 

. تهغان: یگفخمان اهخلاص یل(  . جدل٤٧٨٥ػاصه، فغصوؽ)¬آكاگل .٢

ٌ یو فغهىگ یاهدكاعاث علم  .. چاپ او

وكغ  یغان،کهً ا یش(. ػهان صع جاع ٤٧٨٣) یمهض ی،آباص ی؛مهض ی،اكبال .٧

ٌ  یؿان،چاپپغص  .او

 حنئىل یض،الکؿاهضع، ع  ی،کالعا، کىلىخا حن،ػجک یک؛اهگلـ، فغصع  .١

  .ػاصگان، انؼغ. وكغ هگاه یمهض ەجغحم ە،(. ػهان صع حامع٤٧٨٤)

  ی،بهؼاص یەعك ە(. ػن صع قغق باؾخان. جغحم٤٧٣١. )یبرثؾ یلؿە،ا .٥

 .ەاهدكاعاث پژوهىض

 .هگاه یە. وكغ یاػصهم. صفتر یالحزم( ػن و ؾىؾ٤٧٨١ببل، اگىؾذ.) .١

. یؾازخاع، نضا و معن یصاؾخاو یاث(. اصب٤٧٨٢لىعاوـ ) یً،پغ  .٣

. وكغ عهىما، چاپ یمەفه ە،ػاص یلخؿً ، اؾماع یماوی،ؾل ەجغحم

 .صوم

قضن و خلىق  ی(. حهاو٤٧١٧.)یضمج ی،مدمض؛ صباغ یعی،عف یجل .٨

 یحهاو یمطالعاث عاهبرص ەػهان؛ فغنتها و چالل ها،  فهلىام

 .چهاعصهم ەیقضن، ؾاٌ پىجم، قماع 

. حرػاصی. مترحم عفذ قیش(. ػهان بؼعگ جاع ٤٧٨٤ج پىپ )حىع  .١

. تهغان اهدكاعاث:مىج. آباصی زاجىن  ینیخؿ حرمدمضباكغ : میغاؾخاعو 

 ٧٤٢حعضاص نفداث 

 .پىج ەپىجا ە. قماع ەگلؿخاه ە(. ػبان ػهان، مجل٤٧٨٢م ) ی،زغاؾاو .٤٢

چاپ ؾىم،  یس ی،صاؾخان هى  ەؾىی ب ی(.  پل٤٧٣٣) یعابض یىف،صاع  .٤٤

 .ەوكغ مضعؾ

. ی حلض. جغحمه كاؾم نفى  ٢(. حيـ صوم. ٤٧٨١) یمىن صوبىاع، ؾ .٤٢

 .تهغان: جىؾل

 یاثاصب یش(. جاع ٤٧١٢.) حنخؿ ی،بغصزىو یە؛عمغان، آؾ یاه یذػب .٤٧

 .. بىؾخان کخابیغانکىصک و هىحىان صع ا

، چاپ  یش(. ػن و ؾکـ صع جاع ٢٢٢٨) ە،ؾیامکؾخىص .٤١ ، ٥ج.اٌو

 .یغانصع ا یغػمینیػ 

ػغب، ،  یاس یؾ ەفلؿف یگاه(. ػن اػ ص٤٧١٣) حنؾىػان مىلغ آک .٤٥

 .اهدكاعاث عوقىگغان و مطالعاث ػهان ە،ػاص ی: ن.هىع ەجغحم

تهغان. وكغ  یچە،(، ػن صع جفکغ ه٤٧٨٢) حنهىق ە،قاهىض .٤١

 .ەایمؼاػ  یدە. ملە. جغحمیضەؾغاكه

فاطمه  ەگفخمان.  جغحم یاهخلاص یل( جدل٤٧٣١فغکالف، هىعمً. ) .٤٣

 .ها¬عؾاهه یلاثمغکؼ مطالعاث و جدل. تهغان: حرانپ یؿخهقا

. مىخضي إكغأ الثلافي: مىخضي ثلافي للىخب باللؼاث یابىعل ی،کغص .٤٨

ت  اليىعصًت، العغبيت، الفاعؾيت و إلاهجلحًز

https://iqra.ahlamontada.com/t3873-topic 
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 ٤٧٨١: آطع یحنپـ اػ انالخاث، آ یغاوی(. ػهان ا٤٧٨١) یی،الهەکىال .٤١

 .١قماعه 

 ەػهان چگىه ی نعىص جىاهمىضؾاػ  ەی(. لحظ٤٧١١) ضایىمل یدـ،گ .٢٢

اهدكاعاث  ی،حهغم ی. مدمض نضاكتەجغحم کىىض، یعا مخدٌى م یاصه

 .ەپكتیکىل

ػغب.  یاس یؾ ەفلؿف یگاه(. ػن اػ ص٤٧٨٧ؾىػان) حن،مىلغ آک .٢٤

 .اهدكاعاث عوقىگغان و مطالعاث ػهان ە،ػاص ی: ن.هىع ەجغحم

. تهغان: مغکؼ گفخمان¬یلجدل یىض(.فغا٤٧٨٧ث. ) حرفسغایی،م .٢٢

 .ها¬عؾاهه یلاثمطالعاث و جدل

و هسبگان حىقً پىف،  ەوكحن(. ػهان پغص٤٧٨٢) ەفاطم یس ی،مغه .٢٧

 .یتهغان، وكغ و

وكغ  ە،صع حىبل مكغوط یغان(. ػهان ا٤٧١٢. )یض،عبضالحؿحنهاه .٢١

 .یؼجبر  یا،اخ

 یض: مجەػن عغب: ، جغحم یانعغ  ە(.چهغ ٤٧٥١) ی هىاٌ الؿعضاو  .٢٥

، اهدكاعاث عوػبهان ی،مغاص یمعخ -فغوجً  چاپ اٌو

 یلو عوف صع جدل یه( هظغ ٤٧١١. )یلیپـف یحز و لى  یانماع  یىعگيؿً، .٢١

 .ی. تهغان: ویلیحل یگفخمان. جغحم هاص
 

 ملخص

ي ەظهور املرأة و جعريفها وفق مىهج ثحليل الخطاب في كحاب رعح

 مرواري لعالء الديً سجادي

مهًما وهاًما في املجخمع، ووان هىان خؿب الخفؿحراث، لعبذ املغأة صوًعا 

الىثحر مً الجضٌ خٌى الىضع الاحخماعي و الشخص ي للمغأة و كض أصي طلً 

إلى العضًض مً الضعاؾاث العلميت والخدليليت. في هظا امللاٌ هغيض جفؿحر 

طغيلت ظهىع اليؿاء وحعغيف أهفؿهً في هخاب عالء الضًً سجاصي " 

  .ل الخطابي مغواعي " وفم مىهج جدلي عقخه

طغيلت الضعاؾت في هظه الىعكت هي جدليل الخطاب أو جدليل زطاب هىعمان  

فاًغهالف هي الطغيلت ألاهثر قيىًعا لضعاؾت هظه ألاهىاع مً الىهىم. خضص 

فاًغهالف ثالثت مؿخىياث للخطاب لخدليل الىو. هظه هي: املؿخىي 

م هظه ألاكؿام الىنفي واملؿخىي الخفؿحري واملؿخىي الخفؿحري. ًخم جليي

ي مغواعي على حميع املؿخىياث الثالثت. إحمالي عضص  الثالثت مً عقخه

عواًت. ثالثت مً  ٢١٤٢الغواًاث في هخاب عالء الضًً سجضي ًدخىي على 

على  ٤املجلضاث بعىىان اليؿاء والغواًاث مسههت لليؿاء. ًدخىي املجلض 

ؾغًصا. و فًلا لظلً  ٤١على  ٧و ًدخىي املجلض  ١على  ٢، و ًدخىي املجلض ٢٢

 .ؾغًصا في قيل ازخياعاث مىخبت ١٢، جم جدليل 

جظهغ هخائج البدث أهه في املجلض ألاٌو ، جلعب اليؿاء بكيل ػحر مباقغ صوع 

كهت وفي إخضاها ًخم حعغيفهً بالؿيضة. في  ٤١املضًغيً وعباث البيىث في 

جلعب صوع أزذ وعبت املجلض الثاوي ، املغأة هي البطل الغئيس ي ألعبع عواًاث و 

مجٌز طهيت ؛ في املجلض الثالث، هي مضًغة ومضبغة مجٌز بكيل ػحر مباقغ في 

عواًاث ، زمؿت منها حعطیها مباقغة صوع املضًغة ومضبغة املجٌز و في  ٤٢

ضعى هبيلت
ُ
 .إخضاها ج

بكيل عام، جبضو اليؿاء في هظه الغواًاث عزيهت الثمً و ماهغة و ماهغة،  

وؿاء عاصًاث وال ًخمخعً بمياهت احخماعيت عاليت، لىنهً عػم أن معظمهً 

مع طلً ًداولً الىجاح في كضاًاهً الاحخماعيت و الاكخهاصًت. في معظم 

الغواًاث، ًيىن للمغأة خضىع مؿخلل في الىهىم و هي مكاهضة للخطاب 

 .ألاهثىي 
 

ي مغواعي ، عالء الضًً  املغأة ، صوع املغأة ، عقخه الكلمات املفحاحية: 

 سجاصي ، جدليل الخطاب
 

Abstract 
The Appearance and Definition of Women 

According to the Method of Discourse Analysis in 

Book of Rshtay Mrwari by AlaeddinSajadi 

According to the interpretations, women have 

played a significant and important role in society 

and there has been a lot of debate about the social 

and personal status of women. This has led to many 

scientific and analytical studies. In this article, we 

want to interpret the way women appear and define 

themselves in AlaeddinSajadi's book Rshtay Mrwari 

according to the method of discourse analysis. 

 The method of study in this paper is discourse 

analysis or Norman  FairCloagh's discourse 

analysis, which is the most common method of 

studying these types of texts. The FairCloagh has 

identified three discourse levels for text analysis. 

These are: the descriptive level, the interpretive 

level and the interpretive level. These three sections 

of the Rshtay Mrwari are assessed at all three levels. 

The total number of narratives in AlaeddinSajadi's 

book contains 2,412 narratives; three of the volumes 

are titled by women and the narratives are dedicated 

to women. Volume 1 contains 20, Volume 2 

contains 4 and Volume 3 contains 16 narratives. 

Accordingly, 40 narratives were analyzed in the 

form of library selections. 

The results of the research show that in the first 

volume, women indirectly play the role of managers 

and housewives in 19 narratives and in one of them 

they are defined as mistress. In the second volume, 

the woman is the main protagonist of four narratives 

and plays the role of a sister and a clever housewife; 

in the third volume, she is indirectly the manager 

and housekeeper in 10 narratives, five of them 

directly give her the role of manager and 

housekeeper, and in one of them she is called a 

noblewoman. 
 In general, women in these narratives appear as cheap, 

cunning and cunning people who, although most of them 

are ordinary women and do not have a high social status, 

but nevertheless try to succeed in their social and 

economic causes. In most of the narratives, women have 

an independent presence in the texts and are viewers of 

feminine discourse. 

 

 Keywords: Women, Women's Role, Rshtay 

Mrwari, AlaeddinSajadi, Discourse Analysis 

  


