
 

 http://jgu.garmian.edu.krdAvailable online at   

      

Journal of University of Garmian 

   https://doi.org/10.24271/garmian.- Conf-Sajade, 22    

          

  

  

 ییکىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ ەل حرانؼاع ێؽەکییپ ەقید ەل ەسواداسی ظ  

 ەحادیذاظ ەالئەدیًع

 ەمەدئەمحنح ڕەظىل  یادگاس

 ظۆسانصاهكۆی   // كەڵتی ئاداباف/ /بەش ی كىسدی 

  

پوختە      

 یاجش و ص  ەییوؼ ییو حىاهکاس  ڕەواهبێژی  ەسەکاویھىه ەل ەسێکە)السجع( ھىهەسواداسی ظ        

و  ەهگد ەهذچ ەل یخییە( بش یعشداؼ ەل ەسواظ ێىەی)ھاوؼ ەحعظ ەخؽاهەوە،پ ەب ەیىەظخەپ

 ۆجاییک ەؼەیھاوب ەهگەد ەو ئ ەخؽاهذا،پ ەظخەواژەیو د ڕظخە ۆجاییک ەل ەػھاوب ێکیئاواص 

 .ەخؽاهیەکەپ ەكەد ەبەخؽێخەد ەسی ھىه ێکیم و ئاواص ڕیخ ەظخەواژەکانود ڕظخە

 ی بىاس  ۆمەڵێکک ەل یکاسکشدو ێڕایو  ەلیلە،ظ ەب ەدیبێکیو ئ ەس هىوظ ەکى و  ەحادیظ عەالئەدیً

 ەقید ینیهىوظ ەل ەدەبییئ اڵیبا ەظدێکید یحن،و صمان و ئا ێژووییو م ڕەخىەییو  ەدەبیئ

جا  ەک ەوەیئ ێڕایو  یذا،کىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ ە. لەبىوەھ یعشئامێزیؾؼ ەخؽاهییپ

 ەهذسێذ،داد یکىسد ەدەبیاحیئ ێژووی م ی بىاس  ەکاویگشهگ ەسچاوەظ ەل یەکێک ەب ێعخاػئ

و  یانژ  یباظکشدو ەظخپێکید ەل ەس و هىوظ ەدەبیؽەئ ەسچاوەیەکیظ ێبەکخ ەو ئ یھاوکاث خىد

 ەسواداسییو ظ ەحعظ ەسی ھىه ەب ێکەڵج ەخؽاهێکیپ ەپاسچ حرێک،ؼاع ەس ھ ەسھەمیب

 .دەسخعخىوە ێذاج ۆی خ ویەدەبییەکاو جىاها ئ ۆهیىەجەوەھ

 ەكەد ەل ەحعظ ەسی ھىه یاحیاکاویح ڵبەكا ێخىێژیىەوەیو ل ەسخعتند ۆ ب ەوڵێکەھ ەباظ ئەم

 ێژووی م ێبیکخ ەل ەحادیظ ەالئەدیًع ەک حراهەیؼاع ەو ئ ەسحەمظ ێؽەکییپ ەخؽاهییەکاویپ

 .کشدوون یباس  یذاکىسد ەدەبیئ

 ەسی ھىه یهاظاهذو ەب یبەجەو جا یۆسییەج یەکەمی ەش یب ە،هاجىو  ێکپ ەػدوو ب ەل جىێژیىەوەکە

 یکییەپشاکخ ەمیش یدوو   ەش ی. بەخؽاهذاپ ەل ڕەهگذاهەوەیو  ۆسەکاویو ح یبەجمەهذیو جا ەحعظ

 ەسی ھىه ڵبەحیاحیاکاویو كا ۆس ح ڕەواهبێژییەوەو  ی حىاهکاس  ەسی ھىه ڕواهگەی ەو ل یوسد ەو ب

 .ۆڵذساوەجەوەک انێیو ل ەسخشاون د ەحادیظ ەالئەدیًع ەخؽاهەکاویپ لە ەحعظ
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 پێشەکى:

 ەل حرانؼاع ێؽەکییپ ەقید ەل ەسواداسی )ظ یؽاویهاوه ەب ێژیىەوەیەجى  ەمئ  

 ۆ ب ەوڵێکە( هەحادیذاظ ەالئەدیًع ییکىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ

 ەخؽاهەپ ەو ل ەسواداسی ظ ەسی هىه ێخىێژیىەوەیو ل ەظدىیؽاهکشدند

 ەل حرانؼاع یباظکشدو ێؽەکییپ ەل ەحادیظ ەالئەدیًع ەک ەدەبییاهەیئ

 .ۆهیىیەجییەوەه یکىسد ەدەبیئ ی و ێژو م ێبیکخ

 ییحىاهکاس  ەسی هىه ەل ۆسێکەو ح ڕەواهبێژییە ی بىاس  ەیەکیصاساو  ظەسواداسی 

 ەوەیل یاح ەحادیظ ەالئەدیً. عەسدەکەوێذد ەخؽاهذاپ ەل یاجش و ص  ەییوؼ

 ی و صمان کاس  یحنئا ێژوویی،م ڕەخىەیی، ی بىاس  ۆمەڵێکک ەل ەبىو  ەسێکهىوظ

و  ەبىو  یؾژ ڕەواهبێو  ەدەبیئ ی بىاس  یباش  ۆس ص  ەسێکی. هاوکاث هىوظەکشدوو 

 ەداو  یاسمەجیی ڕەواهبێژیی ەیباس  ەل یاسییصاه . صاوعذ و ەیەه ێبیکخ ەمباسەیەوەل

 ێؽەکییپ ەخؽاهاهەیپ ەو ئ ەگەڵل ەڵەمام یاییەوەو وس  یوسد ەب ۆس ص  ەک

 .ەکاهذاپاسچ ۆجاییک ەسوایظ ێىاهەوەیه ەل یبەحیجا ەبکاث، ب حرانؼاع

 ەکاسی ب ەخؽاهەکانپ ەل ەحادیظ ەسکاسییاهەیهىه ەو ل ەسهجذاهمانظ بە

 ێىەیچىاسچ ەل ەکاثد ەوەب ێىیعذپ ەک ەسکەوثد ۆ ب ەوەمانئ ێىاوەه

 ەو ل ەسواداسی ظ ەکاسییەکاویو وسد ەیىەوەبک ێگایح ێژیىەوەیەکجى 

 .ۆڵیىەوەبک ێیانو ل ەسبخەیًد ەخؽاهاهەداپ

 ەوەیل یاح ە،گشجىو  ەبەسچاو ل یکاسیمانؼ-ەظفیو  ڕێباصی  ێژیىەوەیەداجى  لەم

 ەکاسییەکاویهاوکاث وسد ەسخعخىوە،د ەخؽاهەکاهمانپ ەیپاسچ ەسوایظ

 ی ئاماس  ێىەیؼ ەو ب یکشدۆجەوەؼ یەهێکەوەال  ەهذچ ەل ەسواداسیمانظ

 ڕێژەو  ەژماس  ەب ەسواداسیمانظ ەسی هىه ۆسەکاویح ەل ەسیەکه ەکاسهێىاویب

 .ەسخعخىوەد

 ەوجىوهەجەک ەک ەخؽاهاهەدایەو چىاس پ یعذب ەو ل ەنهاکاسکشدهمان ج ظىىوسی 

 ەالئەدیًع ەک ی،کىسد حری و چىاس ؼاع یعذب یباظکشدو ێؽەکییپ

 .کشدوون یباس  یکىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ ەل ەحادیظ

 ەک یەکەم، ەش یب ەل ێکهاجىوە؛پ ەػدوو ب ەل ێؽەکیپ ەل یاح جىێژیىەوەکە

هاوکاث  ەسواداسی،ظ ەیو صاساو  ەمکچ یباظکشدو ەل یاح یۆسییە،ج ەؼێکیب

 ەواهمانئ ێڕواهینیج ێىاوەجەوەه ڕەواهبێژیمانو  ەدەبیئ ی بىاس  ەساویهىوظ ڕای

و و دواجش ڕو  ۆجەخعخ ەسواداسی ظ ۆسەکاویو ح ێىاظەو پ ەمکچ ەیباس  ەل

 ەظەس ل ۆچىوهیانب ەل ەسەهجامێکماند ەهذو چ ەڵماوعەهگاهذوونه

. ەمدوو  ەش یب ۆ ب ەمابى ەجەو کشدووماه ەڵهێىجاون ه ەسواداسی ظ ۆسەکاویح

 ەل ەسواداسی ظ ەب یبەجەو جا یکییەپشاکخ ەؼێکیب ەمیؽماندوو  ەش یب

 ەوەسی ج ە،کشدوو  ەوەسمانج ێس  ەش یداب ەحادی،ظ ەالئەدیًع ەخؽاهەکاویپ

 ەهگەکاویو د ەوؼ ڕووی  ەل ەسواداسی ظ ەؼکشدویداب ەب یبەجەجا یەکەم

هاوئاواص(.  ڕوو،هاو  ەس،)هاوظ ەبیيێخەوەد ۆسداح ێس  ەل ۆی خ ەک ەسوا،ظ

و  یکىسح ڕووی  ەل ەسواداسی ظ ەؼکشدویداب ەل یخییەبش  ەمیؾدوو  ەوەسی ج

 ۆسمانح ێس  ەظەس و ب ەخؽاهەکانپ ەظخەواژەیو د ڕظخەو  ەپاسچ ێژییدس 

(. ێکەڵج ەسواداسی ظ ێژ،دس  ەسواداسی کىسث، ظ ەسواداسی ػ کشدوون )ظەداب

و  ێؾک ڕووی  ەل ەسواداسی ظ ەؼکشدویداب ەب یبەجەجا ێیەمیؾظ ەوەسی ج

 ێس  ۆجەکشد ەویؽمانو ئ ەخؽاهەکانپ ەکاویپاسچ ەل ەسیەکه ڕگەیب ەیژماس 

 .کىسجتر( ەمدوو  ەیکىسجتر، پاسچ یەکەم ەیپاسچ یەکعان، ەی)پاسچ ۆس ح

 ێژیىەوەکەجى  ەسۆکیهاو  ەب یبەثجا ەهجاممانئ ۆمەڵێكک ۆجاییؽذاک لە

 ێظىودمان ل ەکشدوون ک ڕیض  ەسچاواهەؼمانظ ەو و ئ ڕوو  ەجەخعخىوه

 .ەسگشجىونو 

 ۆرەکانیناسانذن و ج ەرواداری،س

 ەسواداسی ظ ێىاظەیو پ ەمکچ

( و ەسواکاسی )ظ ەیصاساو  ەسدوو ه یذاکىسد یصماو ەل ەسواداسی ظ    

 ی)سجع(  ەیصاساو  ەساهبەسی ب ەیەصاساو  ەم. ئەهاجىو  ەکاس ب ۆ ب یش ی(ەسواداس)ظ

دوو  ەسواو ظ ەسواداسی . ظەخؽانپ ەب ەیىەظخەپ یاجش ص  ەسێکەو هىه ەسەبییەع

 یایانح ەوەی. ئەكەکاند ۆجاییک ەهگەکاوید ەب ەیىەظتنو پ ەدەبحنئ ەسی هىه

 ەب یبەجەجا ێذەوجشێ،پ ی(یە)كاف ەسەبیذاع ەل ەک ەسوا،ظ ەک ەوەیەئ ەکاجەوەد

 .ەخؽاهییەکانپ ەكەد ەب ەیىەظخەپ یاجش ص  ەسواداسییەظ ەسچیو ه یعش ؼ

 ەسواداسی ظ ۆ ب ێىاظەپ ەهذیًچ ڕەواهبێژییەوەو  ەدەبیئ ەساویهىوظ لەالیەن

 ەواوکەسی و ج ەکەهەوەد ێکج ەبەظخذام ەل ێىاظەکانپ ۆسی ص  ەؼێکیب ە،کشاو 

 ەسواداسی ظ ەفشاواهتر ب ەمکێکیچ ەظەسیەکەوەب ێىاظەکانو پ یەکترن 

گاث. ێبج ەکەصاساو  ەل یاجش ص  ێىەس خى  ەکاثوا د یاجش ص  ێىاظەیو پ ەبەخؽًد

" ەمدوو  ەسگیب یذا،کىسد ەدەبیئ ەل ڕەواهبێژی " ێبیکخ ە" لەسدیگ ەصیض "ع

: ەکاثد ێىاظەیپ ۆسەح ەمو ب ەکاسهێىاوەب ەحعظ ۆ ب ی"ەسواداس"ظ ەیصاساو 

 یا یذپ یەک ەظەسپتر ل یان ەخؽانپ ەڵىێعتیدوو ه ەک ەوەیەئ ەسواداس "ظ

 ەوەهذەئ یەوا ۆهشاوەه ەسوایظ ەکى و  ەڵىێعخەکانه ەسوایظ ەظتن،پتر بى 

" ییەه ەسجم ەخؽاهذاپ ەل ەاڵمب ێب یەک ێؽیانک ەبێد ۆهشاوەداه ەل ەیەه

 ێىەیەؼ ەمب یؾ"ەجیمع ەبذولعەصیض ع ۆس (. "دکخ٧٩: ٥٧٩١ ەسدی،)گ

 ەیدوو پاسچ ێکەوەگىهجاویپ ەل یخییە: "بش ەکاثد ەسواداسی ظ ێىاظەیپ

 ەخؽانپ ەل ەسواداسی ... ظەػهاوب ەهگێکید ەبىوویه ۆی ه ەب ەخؽانپ

 ەالئەدیً"ع ەسچی(. ه٧٥١: ٥٧٩١ یم،" )عخیعشؼ ەل یەوا ەسواظ وەکى 

 ەسەبیع ەحعیظ ەساهبەس ب ەل ی"واداسی ەس "ظ ەیصاساو  یە"ەحادیظ

 ی ئاخش  ەل ەسواداسییەظ ەمئ یاسە: "دەڵێذد ێىاظەکشدهیذاپ ەو ل ەکاسهێىاوەب

 ەسی هىه ەم. ئەکەندسوظذ ئ ەخؽاهەکەپ ەک ەبێئ ڕظخاهەوە ەوئ

: ٥٧٩١ ی،" )سجادۆهشاوەه ی( هەسوا)ظ ەکى و  ەخؽاهە،پ یه ەسواداسییەظ

٥١٥).  

 ەهاو ل ەمىویانکشاون و ه ەسواداسی ظ ۆ ب یؾجش  ێىاظەیپ ێىاظاهە،پ ەمل حیا

 یگؽت یەکیو ماها ەخىلێىەوەد یاسیکشاو د ێکیو ئاماهج ەبەظذم ێىەیچىاسچ

 ێىاظاهەیپ ەو ئ ەمىو ه ەل ەسگشجًظىودو  ە. بەبەخؽًد ەسواداسی ظ ەب

 هاو  ەچێخەد ڕەواهبێژیذا ەو ل ەسێکەهىه ەسواداسی : ظڵێحنب ەکشی کشاون، د

 یبىوو ەل یخییەبش  ەخؽان،پ ەب یبەجەجا یاجش و ص  ەییەوەوؼ ییحىاهکاس  ەیخاه

 ەل ەک یاجش ص  یان( ڕظخە یان ەظخەواژە)د ەییوؼ ەهذچ ەیدوو پاسچ

 ڕیخمێکیو ئاواص و  ەیەه ەؼیانهاوب ەهگێکید ەهذچ یان ەهگێکد ۆجایییاهذاک

 .ەبەخؽًد ەخؽاهەکەپ ەب یاسیکشاو د

 ۆجاییک ەهگییهاود ەل ییەه یخییەبش  ەنهاج ەب ەسواداسی ظ ەساهەوەهىوظ بەالی

 ۆ ب ەهێنداد ەسجم ۆمەڵێکو ک ەسواهًد ەمکەکەچ ەوسدجش ل ەڵکى ب ەکان،پاسچ

: ەڵێذد ەمباسەیەوە" لەسدیگ ەصیض . "عێدسوظذ ب ەسواداسییەکەظ ەوەیئ

 ەچىهک هییە، ەڵىێعخەکانه ڕگەیب یەکبىووی ەسامبەسب ەهیاج ەس ه ەسواداس "ظ

 ەیخىاوید ێ بگش  ەڵەمك ەظتید ەوەیئ یە،بىا ەوەهذەئ ەس ه ەمىویه ەگەس ئ

و هاظک و  ەسمه ەیدوو وؼ ەبێد ەسواداس ظ ەسواداسەوە،ظ ڵبیكا ەؼذ بخاج

 ەسدی،" )گەدەظخەوەب ەبذا ب ەظذوخ ڵكىو  یەکیبً، ماها ەجیو ل ەڵبژاسدەه

 یەوا ێیو پ ەوێداد ەسواداسی ظ ۆ ب ەسجم ۆمەڵێکک ەسوەها(. ه٧١: ٥٧٩١

 :ەسهاچێد ەواو ج ەکشێ ه ەدیب ێذاج ەیؼخاه ەم"ئ ەسواداسی ظ ەگەس ئ

 .و پاساو بً ڕ پ ەڕ و هاظک بً و ج ەسمه ەبێد ەکاهەوە،وؼ ەباسەیل .٥
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و جفاق بً و  ەباج ڕگەکانب ەبێد ەڵىێعخەکاهەوەه ڕگەکاویب ەباسەیل .٧

 .ێب یەک ەکىو  ۆجاییانک ڕگەیب یا ەو وؼ ەظتنبى  یەک ەسامبەسب

بً  ەوجەبک ەکیالو  ەیگىصاس  ەکه ەن،بک ەگىصاس  ەحیخضم ەکاویوؼ .3

 .ەکاهەوەوؼ ەلکیپ

 یواجا ەل ێدووس ب ەبێ،ه ەسبەخۆی ظ یواجا ەڵىێعدێکه ەس ه دەبێ .١

   .(3٣: ٥٧٩١ ەسدی،جش" )گ ەڵىێعخەکاویه

 ەصیض "ع ۆچىوهەکاویب ەل ەسگشجًظىودو  ە"ػ بەسدیگ ەحمەدئ حنمىحع"

 :ەکاثد ڕیض  ەسواداسی ظ ەسحەکاویم ێىەیەؼ ەم" بەسدیگ

 .ێدسوظذ ب ێىەیەکیؼ ەب ەبێد ەوؼ ەڵبژاسدویه -٥"

 .ێواجا ب ێىکەوجىویؼى  ەوؼ -٧

" ەیەهێذجش بگ ەوەیئ ەل یاح یەکیواجا ەسواداسەکانظ ڕظخە ەل ەسیەکەه -3

 .(٧٩١: ٧٣٥3 ەسدی،)گ

 ۆجاییک ەل ەػهاوب ەهگید یبىوو ڵپا ەل ەسواداسیذاظ ەسی هىه ەل کەواجە

 ۆ ب ەبًه یؾجش  ەسحێکیم ەهذچ ێىیعخەپ ەکان،و پاسچ ڕظخەو  ەظخەواژەد

 ەسبکەوێذ،د ەدەبیئ ەسصیب ەسێکیهىه ەکو  ەسواداسییەکەظ ەوەیئ

 ێکهاجەیگىهجاو و هاظک، پ ەیوؼ ەکاسهێىاویب یگؽت ەب ەسحەکاهیؾم

 ەوەکبً ه ۆڕظکاهەو خ ەظخەوەد ەبذاث ب ەواو ج یو ماها ێاو بەو ج ڕظخەکان

 خؽاهەکەەپ ڕظخەکاویو  ەپاسچ ەل ەسیەکه ەسوەهابً، ه ەڕیضکشدنوؼ ەنهاج

 جش.  ەکاویپاسچ ەگەلبً ل یاواص ح ییەوەواجا ڕووی  ەل

 ەسواداسی ظ ۆسەکاویح

 ەػداب ەسواداسییانظ ۆس ح ەهذیًچ ەب ڕەواهبێژی  ی بىاس  ەساویهىوظ   

 ەیەه ە،کشدوو  ەش یداب ەسواظ ەهگیدواد ەمایبى ەظەس ل ەیەه ە،کشدوو 

 ەمایبى ەظەس ل ەؼەه ڕظخەکان،و  ەپاسچ ێژییو دس  یکىسح ەمایبى ەظەس ل

 ەدەبیئ ەجش. ل ەیەکیپاسچ ەگەڵل ەساوسدب ەب ەیەکپاسچ ەیو وؼ ڕگەب ەیژماس 

 ۆسەکاویح یؾو وسدجش  ێؽتر پ ەمباسەیەوە" لەسدیگ ەصیض "ع یذاکىسد

: یەکەم ۆسە،دوو ح ەسواداس ظ یکىسح ە: "بەڵێذو د ەکشدوو  ەظدىیؽاند

 یاسەد(. 3٣: ٥٧٩١ ەسدی،" )گێژدس  ەسواداسی : ظەمکىسث، دوو  ەسواداسی ظ

 یؾجش  ەساویهىوظ ی" و ال ەسدی"گ یال  ەسواداس ظ ێژییو دس  یکىسح ەل ەبەظذم

 ەوەبىون ئ ۆس ص  ەوەو وؼ ڕگەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەکانپاسچ ەگەس ئ ەک ەوەیەئ

 ەوجشێذد ێیپ ەوەبىون ئ ەمک ەگەس ئ ۆ خ ێژ،دس  ەسواداسی ظ ەوجشێذد ێیپ

 ۆی خ ێش یپ ەساویهىوظ ەگەڵ" لەسدیگ ەصیض "ع یاواصییکىسث. ح ەسواداسی ظ

 ەسواداسی ظ ۆ ب ەمابى ەکەهەد ەوؼ ەیژماس  ێؽتر پ ەساویهىوظ ەک ەوەیە،ئ

 ێیپ ەوەبىون ئ ەمتر ک ەوؼ ٥٣ ەل ەکانپاسچ ەگەس ئ یەوا ێیانو پ ێژ کىسث و دس 

 ەبێخەد ەوەبىون ئ یاجش ص  ەػوؼ ٥٣ ەل ەگەس کىسث، ئ ەسواداسی ظ ەوجشێ د

 یەکیال  ەس ه ۆ ب ەوؼ ١و  ١و  3 یەوا ێی" پەجیم"ع ەهمىوه ۆ . بێژدس  ەسواداسی ظ

 ەهذێکه یال  ەسچەهذەه ێژ،دس  ەسواداسی ظ ەبێخەد ەوؼ ٥٣ ەکىجاو  ەکانپاسچ

 ەسواداسی ظ ەب ەس ه ەػوؼ ٥١و  ٥٧و  ٥٥ ەکىکىسث جاو  ەسواداسی ظ ەطک

. ەهذسێ داد ێژ دس  ەسواداسی ظ ەب ەوؼ ٧٣ ەسووی و ظ ەهذسێ کىسث داد

 ەظەس ل ەک ڕاظخترە ێیپ یە"ەسدیگ ەصیض "ع ەسچی(. ه٧٧٧: ٥٧٩١ ەجیم،)ع

 ەمایبى ەظەس ل ەوەکه ێًبکش  یاسی د ێژ کىسث و دس  ەسواداسی ظ ڕگەب ەمایبى

 ەب ێژ کىسث و دس  ەسواداسی ظ ەبێد ەوەمى ەالی: "بەڵێذد ەمباسەیەوەل ؼە،و 

 ەڵىێعذدوو ه ەیەه ۆی ب ەچىهک ە،وؼ ەکه ێًبکش  یاسی د ڕگەوەب ۆی ه

 ەکاویوؼ ەل یەکێکیان ەکاویوؼ ەاڵمب ێب یەک ەهذیه ەکاهیانوؼ ەیژماس 

 ٥٣ ەبەظخەم ەمئ ۆ " بەسدی(. "گ3٣: ٥٧٩١ ەسدی،بً" )گ ێژجش جش دس  ەوەیئ

 ەوەبىون ئ ەمتر ک ڕگەب ٥٣ ەل ەکانپاسچ ەگەس ئ یەوا ێیو پ ەمابى ەکاجەد ەگڕ ب

 ەوجشێذد ێیپ ەوەبىون ئ یاجش ص  ٥٣ ەل ەگەس کىسث و ئ ەسواداسی ظ ەوجشێذد ێیپ

 .ێژدس  ەسواداسی ظ

جشمان  ڕایەکی ێمەئ ێؽىوجش،پ ەساوی" و هىوظەسدیگ ەصیض "ع ڕای ێىانه لە

 ەمایبى ەظەس ل ەکانپاسچ ێژییو دس  یکىسح یاسیکشدوید ەک ڕاظخە ەوەئ ەیە،ه

 ۆ ب ڕگەب ٥٣ ەمایبى یداهاو یەوا ێمانپ ەاڵمب ە،وسدجش و دسوظختر  ڕگەب

 یادن ص ڕگەکاب ەیژماس  ەکشێ و د ەمەک ێژ کىسث و دس  ەیپاسچ یاکشدهەوەیح

 ەجەکاویل ڕگەیب ەیژماس  ەک ڵباهەیكا ەو ئ ڕاظخە، یعشیؾؼ ۆ ب ەمە. ئێذبکش 

 ەواهەیو ئ ەکشێًد ەژماس کىسث ه ڵبیكا ەب ڕگەیەب ٥٥و  ڕگەب ٥٣ ی ظىىوس  ەل

 ەگەس . ئەکشێًد ەژماس ه ێژ دس  ڵبیكا ەب ڕگەدانب ٥٣و  ڕگەب ٥١ ی ظىىوس  ەل

 ەب ەوەئ ە،ش ڕجو چ ەظختر خ ەخؽانپ ەل ەک ێذ،ب ڕاظذ یعشؼ ۆ ب ەوەئ

 ەمتر ک ێذهاب ەکشێذه یاجش ص  ڕگەکانب ەیژماس  ەگەس ئ ەخؽاهیؾپ ۆ ب ڵىیاییەوەد

 ەم. لێژدادڕجشەدس  یعش ؼ یصماو ەل ەخؽانپ یصماو ێیەیپ ەو ب ێذ،بکش 

 ەمایبى ەظەس ل ەک ەصاهحند ڕاظختری  ە" بەسدی"گ ێىەیهاوؼ ڕواهگەیەوە

 ڕگەییب ٥١ سچەیپا ەاڵمب ێذ،بکش  یاسی د ەکانپاسچ ییو کىسج ێژی دس  ڕگە،ب

 ەکاویپاسچ ڕگەیب ەیژماس  ەگەس ئ ەواج ڕگەیی،ب ٥٣ ەوەکه ەمابى ێخەبکش 

کىسث،  ەسواداسی ظ ەڵێحند ێیانبىون پ ەمتر ک ڕگەب ٥١ ەل ەخؽاهەکەپ

 .ێژدس  ەسواداسی ظ ەڵێحند ێیانبىون پ یاجش ص  ڕگەب ٥١ ەل  ەگەسیؾئ

 ەػداب ەسواداسی جش ظ ێىەیدوو ؼ ە" بەسدیگ ەصیض "ع ەؼکشدهە،داب ەمل حیا

 یا ێکىسث ب ەسواداس : "ظەڵێذد ەؼکشدهەکەداب ەمیدوو  ێىەیؼ ۆ . بەکاثد

 :ەؼەوەب ێس  ەب ەکشێ د ێکڕاییج ەب ێژ دس 

 ەبً واج یەک ەکىو  ێؽەوەک ەیباس  ەل ەڵىێعخەکەه ەسدوو ه ەوەیە: ئیەکەم

 یەک ەظەسل ەسدووکیؽیانه یاسەد ۆ خ ێ،ب یەک ەهذیه ڕگەیانب ەیژماس 

  .(ڕەپی ەهاول ەظذد ەپی،ج ەظەس ل ەپ)ج ەکى ... و ەڕۆند ەسواظ

 یەک ەظەسل ەڵىێعخەکانه ەمىو ه یا ەڵىێعخەکەدوو ه ەک ەوەیە: ئدووەم

 ەمدوو  ەڵىێعتیه ەل یەکەم ەڵىێعتیه ێ،حىدا ب ێؽیانک ەڕۆن،ه ێؾک

 .(ەفشۆکەب ەباسی د ێیل ەوسۆکە،)ه ەکى ... و ێکىسجتر ب

 ەل ەمدوو  ەڵىێعتیه ەبێذ،ه یەک ەڵىێعخەکانه ێش یک ەک ەوەیە: ئظێیەم

 .(3١-3٩: ٥٧٩١ ەسدی،" )گێکىسجتر ب یەکەم ەڵىێعتیه

 ۆسیح ێس  ەس ظ ەش یداب ەسواداسیذاظ ەؼکشدویداب ێیەمیظ ێىەیؼ لە

  :ەکاثد

 ەاڵمب ێب یەک ەسوایانظ ەڵىێعخەکانه ەک ەوەیە: ئەسهاوظ ەسواداسی ظ -٥

 ەمتر ک یەکەم ەل ەمدوو  یا ێب ەمتر ک ەمدوو  ەل یەکەمحا  ەبێ،ه یەک ێؽیانک

 .ێب یەک ەسوایانحىدا و ظ ێؽیانک ەوەیەگشهگ ئ ییە،گشهگ ه ێب

 یەک یانگؽد ەسوایو ظ ێؾک ەڵىێعخەکانه ەوەیە: ئڕژساودا ەسواداسی ظ -٧

 ەکاویوؼ ەگەڵل یەکەم ەڵىێعتیه ەکاویوؼ ۆسبەیص  ەمەػئ ەسەڕای. ظێب

 .بً ەسواو هاوظ ێؾهاوک ەنج ەب ەنج ەمدوو  ەڵىێعتیه

 یەکذا ەؼىێًپتر ب یا ەڵىێعذدوو ه ەبێوا د ەوەػ: ئڕوو هاو  ەسوایظ -3

 ەچاوداه ەبێب ێب یەک ەکىو  ەسواوەو ظ ێؾک ەیباس  ەل ۆجاییانک ەیو وؼ ێنب

 .(١٣-3٧: ٥٧٩١ ەسدی،" )گەڵىێعخەکانه ی جش  ەؼەکاویب

 ێیو پ ەکاثد ەػداب ەسواداسی ظ ێىەؼ یەک ەب ەنها" جەحادیظ ەالئەدیًع" 

 ڕوو )مخىاصن( و هاو  ێؾ)مطشف(، هاوک ەس هاوظ ۆسە؛ح ێس  ەسواداسی ظ یەوا

 ەک ەوەیە(( ئەس: "))هاوظەکاثد ێىاظەیانپ ێىەیەؼ ەمب ەسوەها(. هی )مخىاص 

 یەکً، ەکىو  ییذادوا یتیپ ەل ێً،د یەکذا ەؼىێًب ەهذێکەو ب ڕظخە ەهذچ
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 ەهذ(( چێؾ... ))هاوکیانح ێؽەوەو ک یذپ ەیژماس  ەالیەنل ەاڵمب

دا  ێؾک ە. لەبًدسوظذ ئ یەکذا ەؼىێًب ڕظخەیەکی ەهذچ ەل ەسوایەکًظ

... ەبىەوەئ یاح یىەییذابىچ یتیپ ەل ەاڵمب ەوەظتن،ئ یەک ڕووبەڕووی 

 ەک ێًد ڕظخاهەوە ەوئ یدوا ەل ەسواکانظ ەک ەوەیەئ ەؼەب ەم(( ئڕوو ))هاو 

 ەیو ژماس  ێؾک ەل ڕێکً، ڕوویەکەوە ەمىو ه ەل ەماهەئ یەکذان، ەؼىێًب

 یىەییبىچ یتی. پیەکً ەسه یىەییؽذابىچ یتیپ ێؾپ یتیپ ەل ەهاهەثو ج یذپ

 .(٥١3-٥١٧: ٥٧٩١ ی،" )سجادڕاوەظخاوە ەوئ ەظەس ل ەسواکەظ ەک ەوەیەئ

 ەل یخحنبش  ەک ۆس،چىاس ح ەکاجەد ەسواداسی ظ ە،"ەجیمع ەبذولعەصیض "ع هەسچی

 ێىاظەیانپ ۆسەح ەمب ەسوەها(. هەؼخىوسو م ەواصی مخ ەسظیع،ج یف،)مىجش 

 ەسظیعبً. ج ڕەوی و هاو  ەبًه ێؾهاوک ەکانپاسچ ەک ەوەیەئ یفمىجش  ەکاث؛د

 ێؾهاوک ی دواجش  ەیپاسچ ەساهبەس ب ەل ەیەکپاسچ ەکاویوؼ ەمىو ه ەک ەوەیەئ

و  ێؾهاوک ەکانپاسچ ۆجاییک ەیوؼ ەنهاج ەک ەوەیەئ ەواصی بً. مخ ڕەوی و هاو 

 ەکانپاسچ ەک ەوەیەئ ێذەوجشێ،پ ەؼخحریش یج ەک ەؼخىوس،بً. م ڕەوی هاو 

 .(٧٧٣-٧٥٩: ٥٧٩١ ەجیم،)ع یعش ؼ ەب یبەجەجا ەمەػو ئ ەبًه ەسواهاوظ

 ۆ ب ەسێکەوەهىوظ ەل ەسواداسی ظ ۆسەکاویح ەؼکشدویداب یچ ئەگەس 

 ە. لێذەکەهەوەو ئاماهج ج ەبەظذم ەل ۆسبەیانص  ەاڵمب یاواصە،جش ح ەسێکیهىوظ

و  ەسانهىوظ ەؼکشدهاهەیداب ەو ل ەؼێکب یلەجذاویو د ێىذهەوەخى  ەهجامیئ

 ێژووی م ێبیکخ ەل ەحادیظ ەالئەدیًع ەخؽاهەکاویپ ەل ەوەوسدبىوه ەب

 :ەیًبک ەػداب ەسواداسی ظ ۆس ح ێس  ەب ەکشێ د یذا،کىسد ەدەبیئ

 ەرواوەس ەنگەکانیو د ەوش ڕووی  ەل ەرواداری س ۆرەکانیج

 ەسواهاوظ ەکانپاسچ ۆجاییک ەیوؼ ەک ەوەیەئ )املطزف(: ەر هاوس: یەکەم   

 ەاڵمب ەهگً،هاود ۆجاییک ەکاویوؼ ەهگیدواد ەواج ەبً،ه ێؾهاوک ەاڵمبً ب

 .حنه یەکعان ڕگەب ڕووی  ەل ەکانوؼ

و  ێؾهاوک ەکانپاسچ ۆجاییک ەیوؼ ەک ەوەیەئ (:ی )املتواس  ڕوو هاو : دووەم

 ەل ەهگً،هاود ۆجاییک ەکاویوؼ ەهگیدوا د ەوەیل یاح ەبً، واج ەسواهاوظ

 ۆسەیاهذاح ەم. لیەکعاهً ڕگەؼەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەکانکاجذا وؼ ەمانه

 ەب ەیىەهذییپ ەسوان،و هاوظ ێؾهاوک ەکانپاسچ ۆجاییک ەیوؼ ەنهاج

 ەل ەیەکپاسچ ڕگەکاویب ەؼێذد ەواج ییە،ه ەکانپاسچ ی جش  ەکاویوؼ

 .ێذب ەمتر ک یان یاجشجش ص  ەیەکیپاسچ

 ەگەڵل ەیەکپاسچ ەکاویوؼ ۆی ک ەک ەوەیەئ (:یعهاوئاواس )الترص: ظێیەم

 ەس ه ەبً، واج ەسواػحاس هاوظ ۆس و ص  ێؾجش هاوئاواص و هاوک ەیەکیپاسچ

 ەگەڵل ەبێخەوەد ەسامبەس ب ەوەو ئاواص  ڕیخم ەمانه ەب ەیەکپاسچ ەیەکیوؼ

 دواجش. ەیپاسچ ەل ەسامبەسی ب ەیوؼ

 ەکانەوەپارچ ێژییو در  یکورت ڕووی  ەل ەرواداری س ۆرەکانیج

 ەس ه ڕگەیب ەیژماس  ەک ەگشێخەوەد ەخؽاهاهەپ ەو : ئێژدس  ەسواداسی : ظیەکەم

 .ێذب ەظەسەوەو ب ڕگەب ٥١  ەکانپاسچ ەل  ٥ەیەکپاسچ

 ەس ه ڕگەیب ەیژماس  ەک ەگشێخەوەد ەخؽاهاهەپ ەو کىسث: ئ ەسواداسی : ظدووەم

 .ێذب ەمتر ک ڕگەب ٥١ ەل ەکانپاسچ ەل ەیەکپاسچ

                                                     
پاسچە لە پەخؽان هاوؼێىەی لەث و هیىەدێشە لە ؼیعش، کە عەصیض گەسدی  ٥

"هەڵىێعذ"ی بۆ بەکاسهێىاوە و عەالئەدیً ظەحادیؾ "ڕظخە و بەهذ"ی بۆ 

بەکاسهێىاوە. ئێمە وؼەی پاسچەمان بۆ ئەو ئەو مەبەظخە بە گىهجاو صاوی، چىهکە 

 لە ڕظخەیەک بێذ. دەؼێذ ئەو چەهذ وؼەیە دەظخەواژەیەک بێذ یان ڕظخە و صیاجش 

 ڕگەیب ەیژماس  ەک ەگشێخەوەد ەخؽاهاهەپ ەو : ئێکەڵج ەسواداسی : ظظێیەم

 ەیەکو پاسچ ێذب ەمتر ک ڕگەب ٥١ ەل ەکانپاسچ ەل ەهذێکه یان ەیەکپاسچ

 ەكەکەجش، د یەکیواجا ە. بێذب یاجش ص  ڕگەب ٥١ ەل یؾجش  ەیەکیپاسچ ەهذچ یان

 .ێکهاجبێذو کىسث پ ێژ دس  ەیپاسچ ەو ل ێذب ێکەاڵو ج

 ەل ەریەکێکه ڕگەیب ەیو ژمار  ێشک ڕووی  ەل ەرواداری س ۆرەکانیج

 ەکانپارچ

 ەیژماس  ڕووی  ەبً و ل ێؾهاوک یاجش ص  یان ەدوو پاسچ ەک ەوەیە: ئیەکەم    

 یعش ؼ ەکى و  ەخؽاهیەکەپ ەكەد ڵەجەداحا ەمبً. ل یەکعان ڕگەوەب

 ۆڵەگەیدوو ک ەک ەبێ،د ەسوایو ظ ێؾک ەكەکەد ێیەیپ ەو ب ەسدەکەوێ،د

 .یعشن ؼ

 ەیو ژماس  ێکىسجتر ب ێؽەوەک ڕووی  ەل یەکەم ەیپاسچ ەک ەوەیە: ئدووەم

 .ێب ەمتر ک ەمدوو  ەیپاسچ ەل ڕگەکاویب

 ەیو ژماس  ێب ێژجش دس  ێؽەوەک ڕووی  ەل یەکەم ەیپاسچ ەک ەوەیە: ئظێیەم

 .ێب یاجش ص  ەمدوو  ەیپاسچ ەل ڕگەکاویب

 ەجادیذاس ەالئەدینع ەقەکانید ەل ەرواداری س

 ەب ێعخاػجا ئ ەحادیظ ەالئەدیًع ییکىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ     

 یاسییەصاه ەسەڕایظ ەهذسێذ،داد ەبىاس  ەو ئ ییەکاویصاوعخ ەسچاوەظ ەل یەکێک

 ڵظا ٩٣ ۆب اڵوبىوهەوەیب ەک ەیەه ێژووییش یم یەخێکیبا ییەکاوی،صاوعخ

 شیًو وسدج یًکاث گشهگتر  ەو ئ ۆ . بەگەڕێخەوەد ٥٧١٧ ڵیظا ۆ ب ەواج ەمەوبەس،ل

 ەسچاوەیەکیظ ەک ەوەیل یا. حەبىو  یکىسد ەدەبیئ ێژووی م ەسچاوەیظ

 ێزاهەیئام ەخؽانپ ەكەد ەو ئ ۆی ه ەهاوکاث ب ەخؽە،ب یاسی و صاه ییەصاوعخ

 ەکو  ەجىاهحند ڕێژڕاون،دا ەدەبییاهەو ئ ەسی هىه ۆس ص  ەک حران،ؼاع ێؽەکییپ

 لە یگؽت ەب ڕەواهبێژی  ەسەکاوی. هىهڕواهحنب ێیل ەدەبیؾئ ێبێکیکخ

 ۆی خ ێیەیپ ەو ب ەحادی. ظەجەوەداو  ڕەهگی حرانؼاع ێؽەکییپ ەخؽاهەکاویپ

 ی هاو  ەب ڕەواهبێژیؽە ەسەکاویهىه ی بىاس  ەهاوباهگیب ێبێکیکخ ەویخاو 

 ەسەکاویهىه یو حىاو ەظخاییو  ەب ۆس ص  یىیەحیجىاه ۆیە(، بۆشخىاوی)خ

 ەیە،مێئ ێخىێژیىەوەیل ەحیباب ەک ەسواداسی،ظ ەسی هىه ەجایبەحیب ڕەواهبێژی 

 .ەوەبکاج ێج حرانؼاع ێؽەکییپ ەكاهەید ەو ئ ەهاو ل

و  یىەهىوظ ەخؽاهاهەیپ ەو ئ ەبەظخەوەم ەب ەحادیظ عەالئەدیً

 یاجش کىسد ص  ێىەسی خى  یەوا ێیو پ حرانؼاع یباظکشدو ێؽەکییپ یەجییەخعخىو 

و  ەسواداس ظ ەخؽاهەپ ەو و ئ ەکاثد یعش ؼ ێىذهەوەیخى  ەل ەص ح

 یکىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ ێىذهەوەیخى  ەل ەکەنوا د یعشئامێزاهەػؼ

 ە" لەبذولىاحیذ"ئاصاد ع ەسوەک. هەکەنه یىگیو بش  یوؼک ەب ەظذه

 ێیو ل ەکاثد ەمەب ە" ئاماژ ەحادیظ ەالئەدیً"ع ەگەڵل ێکەوجيێکیذاچاوپ

 حرەکانؼاع یباس  ە( لیذاکىسد ەدەبیئ ێژووی )م ەل ۆچیب ۆظخا: "مامەپشظێذد

 ەل ێکشدووە؟پ ەظدذد یعشئامێز ؼ ەسواداسی ظ ەخؽاهێکیپ ەب ێؽەکیپ

 ۆیەب یعشن،ؼ ێىەسی خى  یاجش کىسد ص  ێىەسی م خى ەصاه: مً دیگىح ەاڵمذاو 

 ەخؽاهەپ ەو ب یانو هاظاهذه حراهەؼاع ەو ئ یایهاو ده ەچىوه ۆ ب یعخىومەو 

 ەکەنه ەظذجا ه ەکەباظ ێىذهەوەیخى  ۆ ب ڕابکێؽم ەسهجیانظ ەسوادساهەظ

 ەیڕەو پ ێىاصەمؼ ەو ئ ەوێ ل ۆیەب ەخىێيىەوە،د یىگوؼک و بش  ەجێکیباب

 .(٧3: ٧٣٣٣ ەبذولىاحیذ،" )عەکشدوو 

و چىاس  یعذب ەحادیظ ەالئەدیًع یذا،کىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ لە

 ە. لیىەهىوظ یکىسد حری و چىاس ؼاع یعذب ۆ ب ێزی ئام ەخؽانپ ێؽەکییپ

 ەدوو پاسچ ەس ه ۆ ب ۆسبەیاهذاص  ە. لەیەه ەسواداسی ظ ەخؽاهەکاهذاپ ەمىو ه
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 ۆی ک ەسواظ یەک ەپاسچ ێس  ەهذێکیؽیاهذاه ەل ەیە،ه ەسوایەکظ

 ەس ه ە( لەظخەواژەکانو د ەهذو ب ڕظخە) ەکانپاسچ ییگؽخ ۆی . کەجەوەکشدووه

 یەک ەدوو پاسچ ەس ه یاهذا،3٧٣ ە. لەنپاسچ 33١ ەخؽاهەکەو چىاس پ یعذب

 یاهذا،ؼ٥١ ە. لەسواهاوظ ەییدوو پاسچ ٥٣٣ ەکاجەد ەک ەیە،ه ەسوایانظ

. ەسواهاوظ ەییپاسچ ێس  ١ ەکاجەد ەک ەیە،ه ەسوایانظ یەک ەپاسچ ێس  ەس ه

  .ەییپاسچ ێو س  ەییدوو پاسچ ڵەحیحا ٥٣١ ەبىەد ێکەوەپ

 ۆ ب یەکەم ەش یب ۆجاییک ەل ەک ەؼکشدهاهەیداب ەو ئ ەمایبى ەظەس ل لێرەدا

 ۆسەکاویح ۆ ب ەحادیظ ەخؽاهەکاویپ ەپاسچ ەیکشدمان، همىوه ەسواداسی ظ

 :ەکۆڵیىەوەد ێیانو ل ەهێىیىەوەد ەسواداسی ظ

 ەرواوەس ەنگەکانیو د ەوش ڕووی  ەل ەرواداری س

 ۆجایی،ک ەهگەکاویو د ەسواظ  ڕووی  ەل ەک ەکشاو  ۆ ب ەیئاماژ  ێؽتر پ ەکى و      

 ە. لەکشاو  ەػهاوئاواص( داب ڕوو هاو  ەس،)هاوظ ەل ەسیەکه ۆ ب ەسواداسی ظ

و  ڕوونهاو  ڵەجیانحا ٧٣ ەسن،هاوظ ڵەجیانحا ١3 ڵەجذا،حا ٥٣١ ەسه ۆی ک

 ەظەسیانل ڕووهکشدهەوەو  ەهمىوه ەل ەؼێکب ێرەداهاوئاواصن. ل ڵەجیانحا ٥٣

 :ڕوو ەخەیىەد

 ەسهاوظ

 ەیڕەو پ ەس هاوظ ەسواداسییظ ەخؽاهەکانپ ەیپاسچ ی٪ 3٧،٥٧ ڕێژەی ەب

 ەکانوؼ ەاڵمب یەکە، ەکىو  ەهگیاندواد ۆجاییاهذاک ەیوؼ ەل ەکان. پاسچەکشاو 

 :ەسدەکەوێذد ەوەخىاس  ەیهمىوهاه ەمل ەکو  حن،ه ێؾهاوک

 :(ی)هال پێؽەکیی

 ۆتەوەخوارد ڕەوانا ەبعیت ەیباد ەل یعزی ش یانیژ  ئاوی 

 ەحادی،)ظ ۆتەوەبووژانذ ەدەبئ ەیباغچ ۆنیب ەب یجوان یکزی و ف دەمار 

٧١٣: ٥٧١٧). 

 ە( لۆجەوەبىوژاهذ ۆجەوە،)خىاسد ۆجاییک ەیوؼ ەسدوو ه ەیەدادوو پاسچ لەم

( ۆجەوە)د ەهگەکاوید ەسدووکیاهذاه ەو ل یەکً ەکىو  ۆجاییک ەهگەکاوید ڕووی 

. حنه یەکعان ڕگەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەکانوؼ ەاڵمب ۆجەوە،ب ەدووباس 

 ەسی هىه ەل ەمەػ(. ئە/و ە/جۆو )بىو/ژان/د ڕگەیە( چىاس بە/و ە/جۆ)خىاس/د

 .ەسهاوظ ەسواداسییظ ەوجشێذد ێیپ ەسواداسیذاظ

 :(حرەمێرد)پ ێؽەکییپ ەجش ل همىوهەیەکی

 ەرخۆشانس ەنگیس  ەنگید صەاڵڵی

 .(١١٩: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ناشان ڤگەیتا ەل ەڵبەنذم ەشئەین بە

 ەهگً،)ؼان( هاود ەهگید ەسس ێه ەهاؼان( ل ەسخۆؼان،)ظ ەیوؼ هەسدوو 

 .ڕگەیەو )ها/ؼان( دوو ب ڕگەیەب ێ/ؼان( س ۆ/خەس. )ظحنه ێؾهاوک ەاڵمب

 ڕوو هاو 

 ەک ە،کشاو  ەیڕەو پ ڕوو هاو  ەسواداسییظ ەخؽاهەکانپ ەیپاسچ ی٪ ١١،٥١ ەل

. ەکاسهاجىو ب ۆسیح ۆسجشیًص  ەکاجەجش، د ۆسەکەیدوو ح ەگەڵل ەساوسدب ەب

 ڕووی  ەو چ ل ێؾک ڕووی  ەچ ل ەکانپاسچ ۆجاییک ەکاویوؼ ۆسەیاهذاح ەمل

 :ەسدەکەوێذد ەهمىوهاه ەو ل ەک. و یەکً ەکىو و  یەکعاهً ەسواظ

 :(یشی حض  ەالی)م پێؽەکیی

 ۆتانەوەب ەرسیب ەنذەنیب ەکانیشاخ ەراوەردیس ەل ەوچزاش گەوهەرێکی

 ەو دوور ل ەشقەوەع ەکانیخان ەراوردیب ەل ەرواپ ێب سەمەنذەرێکی

 .(٥٩٧: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەوەسووتان

 ەسواوەظ ەهگەکاوید ڕووی  ە( لەوەظىوجاه ۆجاهەوە،)ب ەکاویوؼ ەل هەسیەک

 ەل ەکەهاوکاث دوو وؼ ەؼً،( هاوبەوە)جاه ەهگذاد ەػؼ ەو ل یەکً ەکىو 

 ە،/و ە/جا/هۆ)ب ڕگەنچىاس ب یەکەیان ەسو ه یەکعاهً ێؽیؽەوەک ڕووی 

 .ڕوو هاو  ەوجشێذد ێیپ ەسواداسیذاظ ەسی هىه ەل ەمەػ(. ئە/و ەظىو/جا/ه

 :(ێعاساوی)ب ێؽەکییپ ەجش ل همىوهەیەکی

 یەسدانی یلهامێکیئ ۆ ب ەتەوەکزاو  دلی

 .(٧٣١: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ۆرانیگ ەدەبیاتیئ ێالنەیه ەب بووە

 ە( لی)او ەهگید ەسس ێو ه ەسوانظ ەی( وؼۆساویگ یەصداوی،) ەیوؼ هەسدوو 

 ێؽیؽەوەک ڕووی  ەل ەکەوؼ ەسدوو هاوکاث ه ەؼە،هاوب ەسدووکیانه

 (.ی/سا/وۆگ ی،/دا/ویەص) ڕگەنب ێو س  یەکعاهً

 هاوئاواص

 ەخؽاهەکانپ ەیپاسچ ەل ی هاوئاواص  ەمتر جش، ک ۆسەکاویح ەگەڵل ەساوسدب ەب

 ەل یاجش ص  ی هاوئاواصن. هاوئاواص  ەکانپاسچ ی٪٧،٩ ەنهاو ج ەکشاو  ەیڕەو پ

 ەل ەنهاج یەو كاف ێؾک یەکعاهییو  ێذایەج ەظخاییو و  ەکاسییجش وسد ۆسەکاویح

 ەس ه ەواج سچەکاهە،پا ی جش  ەکاویوؼ ەمىو ه ەل ەڵکى ب ییە،ه ۆجاییذاک ەکاویوؼ

 ەل ەساهبەسی ب ەیوؼ ەگەڵل ەسوایەو هاوظ ێؾهاوک ەیەکپاسچ ەیەکیوؼ

 :ەسدەکەوێذد ەداهمىوهاه ەمل ەسوەک. هەمدوو  ەیپاسچ

 :(ەدەب)ئ پێؽەکیی

 ەڕپۆشانس  ەنگیئاه ەیخانەیم سەرخۆش ی

 .(١3٩: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەینۆشانم یەکڕەنگی ەیخانەین دەنگخۆش ی

 ەهگخۆش ید  ظەسخۆش ی

 ەیخاهەیه  مەیخاهەی

 یەکڕەهگی  ئاهەهگی

 ەیىۆؼانم  صەڕپۆؼان

 ەوەیل یاح ەبیىحند ەیًبذ ەیەدوو پاسچ ەو ئ یوسد ەسهجێکیظ ئەگەس 

. هاوکاث ێکهاجىونپ ڕگەب ٥٧ ەل ەکانپاسچ ەسدوو و ه ەسوانو هاوظ ێؾهاوک

 ەیوؼ ەگەڵل ەسوایەو هاوظ ێؾهاوک یەکەم ەیپاسچ ەکاویوؼ ەل ەسیەکه

(، ی/ش ۆ/خەهگد ی،/ش ۆ/خەسدا. )ظ ەمدوو  ەیپاسچ ەل ەساهبەسی ب

/ؼان، ۆ/پەڕ(، )ص ی/گڕەن/یەک ی،/گەن(، )ئا/هەی/خا/ههەی ەی،/خا/هەی)م

و  ڕگەیحنب ێس  ەساهبەس ب ەیدوو وؼ ەل ەسیەک/ؼان(. هۆ/هەیم

 ەكەکەد ەب ۆسیانص  ییەکیگىهجان و حىاهکاس  ێکەوەو پ ەسواؼًهاوظ

 .ەخؽیىەب

 :(ی )هاس  ێؽەکییپ ەجش ل همىوهەیەکی

 ەرامذاغ ەل یعزفزۆشانش ڕی باسا یایێکیگو  سمانی

: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەرامذام ەل یشبێژانستا ڵشاری گو  ەمامێکین قەڵەمی

١٧٣). 

 ەڵەمیك  صماوی

 ەمامێکیه  گىیایێکی

 ڵضاسی گى   باصاڕی 

 یؽبێژانظخا  ؼیعشفشۆؼان

 ەسامذام ەل  ەسامذاغ لە

 ەساهبەس ب ەسواوەو ظ ێؾک ڕووی  ەل ەکانوؼ ەمىو ه ەیەؼذادوو پاسچ لەو 

 ۆجاییک ەهگید ڕگەیحنب ێ( س ی/مڵە/ەك ی،)ص/ما/و ەیوؼ ەسدوو . هەبىەوەد

 ێىجپ ەس و ه ڕگەیحن( چىاس بی/کێ/ما/مەه ی،/کیێ/یا. )گى/ەؼەهاوب یان(ی)

س چىاس ەه ڕگەیحنب ێ( س ی /صا/س ڵ گى  ڕی،. )با/صا/ەؼەهاوب یان(یێکی)ا ەهگید
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/ؼان، ۆ /عش/ف/س ی. )ش ەؼەهاوب یان(ی )صاس  ۆجاییک ەهگید

/ ە. )لەؼەهاوب یان)ان( ەهگیدوو د ەس و ه ڕگەیحنب ێىج/ژان( پێ/بیؾط/جا/

 یان(ەسامذا) ەهگید ەػؼ ەس و ه ڕگەیحن/سام/دا( چىاس بە/ مە/سام/دا، لەغ

 .ەؼەهاوب

 ەکانەوەپارچ ێژییو در  یکورت ڕووی  ەل ەرواداری س

 ٥١ ەیەکپاسچ ەس ه ۆ ب ەک ەوەکشد ڕوون  ەوەمانئ یۆسییەکەداج ەؼەب ەل

 ەل ەیدوو پاسچاه ەو . ئەکانپاسچ ێژییو دس  یکىسح ۆ ب ەمابى ۆجەکشد ڕگەمانب

هاومان  ەمتریؽًک ەواهەیئ ێژ،دس  ەسواداسی هاومان هاون ظ یاجشن ص  ڕگەب ٥١

 ەظەسەوەب ڕگەب ٥١ یەکیان ەکەػدوو پاسچ ەگەس کىسث. ئ ەسواداسی هاون ظ

 ٥٣١ ۆی ک ە. لێکەڵج ەسواداسی بىو هاومان هاون ظ ەمتر ک یەکیؽیانبىو و 

 یانؼ٥٩و  ێژن دس  ەسواداسی ظ یان٣٣کىسجً.  ەسواداسی ظ یان١١ ڵەجذاحا

 :ەکەیىەوەد ڕووهیانو  ەهێىیىەوەد ۆ ب ەیانهمىوه ێرەدا. لێکەڵًج ەسواداسی ظ

 ێژدس  ەسواداسی ظ 

 ەس ه ڕگەیب ەیو ژماس  ێژن دس  ەساداسی ظ ڵەجەکانحا ی٪3٣،3٣ ڕێژەی ەب

 ێژجشیً. دس ەظەسەوەنب ڕگەب ٥١ ەل ەکەپاسچ ێس  یاندوو  ەل ەیەکپاسچ

 :ەڵێذد ەحادیظ ەسکەوجىوە،( دیشی حض  ەالی)م ێؽەکییپ ەل ڵەثحا

 ەنگەکەید ی ئاواس  ەک ەرامیاتذاغ ەساری الل ەل ڕاستی ەب نموونەیەکی

 ۆشج ێنێتەب ەمەنچ یبولبول

 یعزەکەیش ەمتووری س ەهوەشاناکەم ەگایبار  ەل ەربەستیس عاشقێکی

 .(٥٩٧: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ۆشخور  ێنێتەب یاران ەماری و د ڵد

و  ڕگەب 33 یەکەم ەیو پاسچ ێژن دس  ەیدوو پاسچ ەیهمىوه ەیە،دوو پاسچ ئەم

 :ێىەیەؼ ەمب ڕگەیە،ب 3١ ەمدوو  ەیپاسچ

/ ە/دا/ کیاث/سام/ە/ غی /صا/س ە/ ال/لە/ لی/حڕاط/ ە/ بی/کیە/ە/مىو/هن

 33/   ۆػ/ حە/جێ/وێ/ بەن/مە/ چی/ بىل/بى/لەی/کە/گەن/ دی ئا/وا/ص 

 .ڕگەب

/ ە/ؼا/ها/کە/و ەه/ می/گاە/ با/س ە/ لی/حەط/بەس/ ظی/کێ/ػ/قعا

/ ە/جێ/وێ/سان/ بیا/ ی /ما/س ەو/ د ڵ/ د/ەی/کە/س یع/ ؼی /جىو/س ەمظ

 .ڕگەب 3١/    ۆػخى/س 

 :(ەحىی )م ێؽەکییپ ەل ێژ دس  ەسواداسییظ ۆ جش ب همىوهەیەکی

 ێنینەوەخو  ێسکیفزم ەل ڕ پ ی چاو  ەو ب ڕووناکان ڵد ەرماڵیب ەر س شێخی

: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ینەوەئاسن یمیقا ەڕی باو  ەو ب ڵەوانانپا یوەخانید پیری 

3٣٥). 

 ٧٥ ەمدوو  ەیو پاسچ ڕگەیەب ٧٧ یەکەم ەیو پاسچ ێژن دس  ەیەػدوو پاسچ ئەم

 :ێىەیەؼ ەمب ڕگەیە،ب

/خی/کێغ/فش/مە/لڕ/پی /چا/و ەو/ها/کان/بڕوو/ڵ/دڵی/ما/ەس/بەس/ظی/خش ێ

 ڕگەب ٧٧/  ە/و ە/هی/وێ و 

/ ی/می/ كا/ڕی /ە/ با/و ەو/وا/هان/ بڵە/ پا/ی/خا/وە/و ی/ دی /س پی

 ڕگەب ٧٥/    ە/و ە/هیئاط/و

 کىسث ەسواداسی ظ

 ڕێژەیکىسجً و  ەسواداسی ظ ڵەثحا ۆسجشیًص  ڕگەوە،ب ەیژماس  ڕووی  ەل

 ەل یەکێک یچه ڕگەیب ەیژماس  ڵەجاهەداحا ەم. لێکهێىاوەپ یان١3،33٪

 ێؽەکییپ ەل ڵەثحا یًکىسجترن. کىسجتر  ەڵکى ب ڕگە،ب ٥١ ەهاگاج ەکانپاسچ

 :ەسدەکەوێذ( دێعاساوی)ب

 دانا پیرێکی

 .(٧٣١: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ سانا مەالیەکی

 :ێىەیەؼ ەمب ڕگەیە،ب ٣ ەمو دوو  ڕگەیەب ١ یەکەم پاسچەی

 ڕگەب ١/ دا/ها/      ی/کێ /س پی

 ڕگەب ٣/ صا/ها/    ی/کیە/ال/مە

 :(ەولەوی )م ێؽەکییپ ەکىسث ل ەسواداسی ظ ەجش ل همىوهەیەکی

 ڕابوردوو  ەدەیس یعزی ش پێغەمبەری 

 .(٧٩٣: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ و نوو  ەتاس  ەڕی باو  شۆڕشگێڕی 

 :ێىەیەؼ ەمب ڕگەیە،ب ٥٣ ەمو دوو  ڕگەیەب ٥٥ یەکەم پاسچەی

 ڕگەب ٥٥/بىس/دوو/   ڕا/ ەی/دە/ ظی /س یع/ ؼی /س ە/بەم/غپێ

 ڕگەب ٥٣و/ هىو/      ە/ جا/ص ڕی /ە/ با/و ڕی /ێ/گڕػ/ؼۆ

 ێکەڵج ەسواداسی ظ 

و  ەمترەک ڕگەب ٥١ ەل ڕگەکاویب ەیژماس  ەکانپاسچ ەل یەکێک ۆسەیاهذاح ەمل

 یەکێکیان ەسوا،هاوظ ەکەیدوو پاسچ ەل ەواج یاجشە،ص  ٥١ ەل یانجش  ەوەیئ

 ەیپاسچ یەوا ی . حاس ێژەدس  ەسواداسی ظ یانجش  ەوەیو ئ ەکىسج ەسواداسی ظ

. ێچەواهەیەپ ەب ەیەواػ ه ی حاس  ێژە،دس  ەمەکەو دوو  ەکىسج یەکەمی

 :ەهێىیىەوەد ەدوو همىوه ێرەدا. لێکەڵًج ەسواداسی ظ ەکانپاسچ ی3٪،٥٣

 :(ی)کىسد پێؽەکیی

 یشەکەیئ ەرەنجامیس ەک ەبوو  ۆسەوەس لەم

: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ێشەکەیئ ەیماوەو ن ەرواحەوەئ ەمیعال کەوتۆتە

3٧٩). 

 ەوە،کىسج ەسواداسی ظ ەیهاو خاه ەچێخەو د ڕگەیەب ٥١ یەکەمی پاسچەی

 ێژەوە،دس  ەسواداسی ظ ەیهاو خاه ەچێخەو د ڕگەیەب ٥٣ ەمیؾدوو  ەیپاسچ

 :ێىەیەؼ ەمب

 ڕگەب ٥١/     ەی/کە/ؼی/ ئی/حا/مەن/س ە/ ظە/ کە/ بى/و ە/و ە/ص ۆ/ ظلەم

 ٥٣/    ەی/کە/ؼێ/ ئە/ما/و ەیو/ ه ە/و ە/وا/حەس/ ئی/مە/ عا/لە/جۆ/جکەو

 ڕگەب

 :(ڕەصا ێخ)ؼ پێؽەکیی

 اڵنناو ما یسستان ۆڕیک ەوچەرەیش ڕەوانی قسەی

 .(٧٩١: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ڵەبانتا ەماڵەیبن ەرماڵیب ێخیش خۆیش ی

 ەواج ڕگەیە،ب ٥٣ یەکەم ەیپاسچ ەمجاسەئ ێؽتر،پ ەیهمىوه ێچەواهەیپ بە

و  ەکىسج ەسواداسی ظ ەواج ڕگەیە،ب ٥١ ەمدوو  ەیپاسچ ێژە،دس  ەسواداسی ظ

 :ەکەندسوظذ د ێکەڵج ەسواداسی ظ ڵەحیحا ێکەوەپ

 ٥٣/   اڵن/ هاو/ ما/ی/ صط/جا/وڕی /ۆ/ کەی/س ە/چەو/ ؼی/وا/وڕە/ ەی/ظق

 ڕگەب

 ڕگەب ٥١/بان/    ڵە/ جا/ڵەی/ما/ە/ ب/هڵی/ما/ەس/ بی/خێ/ ش ی/ش خۆی 

 ەکانپارچ ەل ەریەکێکه ڕگەیب ەیو ژمار  ێشک ڕووی  ەل ەرواداری س

 ەساهبەس ب ڕگەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەکانپاسچ ەؼکشدهەداداب ۆسەح ەمل

 یەکعان،کشدوون،  ۆسمانح ێس  ەش یداب یۆسییەکەداج ەؼەب ە. لەکشێًد

 ەحادیذاظ ەخؽاهەکاویپ ە. لێژجشدس  یەکەم ەیکىسجتر، پاسچ یەکەم ەیپاسچ

 ٥٣١ ۆی ک ە. لێجند ێکپ ۆسیىەص  یەکعاهە ڕگەیانب ەیژماس  ەیپاسچاه ەو ئ

 ڕووی  ەل یەکعاهً ەپاسچ ێس  یان ەپاسچ ەسدوو ه ڵەجیانحا ٩٧ ڵەث،حا

 ڵەجیؽذاحا ٧٧ ەو ل ەکىسجتر  یەکەم ەیپاسچ ڵەجذاحا ١٩ ەل ڕگەوە،ب ەیژماس 

 .ێژجشەدس  یەکەم ەیپاسچ

 ڕگەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەکانپاسچ یەکعاهیی
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 یعش ؼ ەکى و  ۆسەیانح ەمئ ەکشد، ک ێىەباظمان ل یۆسییەکەداج ەؼەب ەل ەکو 

 ڕووی  ەل ەسوان،هاوظ ەکانپاسچ ەوەیئ ەسەڕایظ ەچىهک ەهىێنێ،د ۆی خ

 ەمىو . هۆسەنح ەمل ەکانپاسچ ی٪١٩،١١. یەکعاهً ڕگەکاهیؽەوەب ەیژماس 

( حرەمێردپ ەباسی،ح ەالیم ی،خاو ەحمەدی)ئ حرانؼاع ێؽەکییپ ەکاویپاسچ

 ۆماڵییخ یعشی ؼ ێش یک ەکى و و  حنڕگەیب ٥٣و  یەکعاهە ڕگەکاهیانب ماسەیژ 

 یؾ(ێکەط)ب ێؽەکییپ ەکاویپاسچ ەسوەهاه ەسکاوجىون،د ڕگەییب ٥٣

 ٥٣ ەمىویانجش ه ەواویئ ەبێذ،ه یەکەم ەیدوو پاسچ ەنهاج ێىە،ؼ ەهەمانب

 ەمىویانچذ ه ەگەس ئ یؾمىخخاس( ەحمەد)ئ ێؽەکییپ ەکاوی. پاسچڕگەیحنب

 ەیژماس  ڕووی  ەل یەک ەسامبەسب ەیدوو پاسچ ەمىو ه ەاڵمب حن،ه ەییگڕ ب ٥٣

 :ەکانپاسچ ڕگەیب ەیژماس  یەکعاهیی ۆب ە. همىوهیەکعاهً ڕگەوەب

 :(یخاو ەحمەدی)ئ پێؽەکیی

 ەڕکەفتیس  ەخش ین ینووس  ەک قەڵەم

 .(٧٥١: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەفتیژن ەوابوو ک ەنگێد شەیذای

 ەل یخحنو بش  یەکعاهً ڕگەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەسدووکیانه ەیەدوو پاسچ ئەم

 :ێىەیەؼ ەمب ڕگە،ب ٥٣

 ڕگەب ٥٣/   ی/حەف/کەڕ/ ص ی/ش ەخ/ هی/ هىو/س ە/ کڵەم/كە

 ڕگەب ٥٣/    ی/حەف/وا/ ژ/هە/ بىو/ کێ/گەن/ دی/داؼەی

 :)ظالم( پێؽەکیی

 بابان ێڵەکەیخ ەدانیخان ەسەاڵتیو د ەنعەناتع ەب مەفتوون

 کوردان ڕۆژەی ەوئ یئاسمان ەش یگ ەستێرەیئ ڕشەپڕش یپ ەب شەیذا

 .(٧١٣: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ

 ڕگەوەب ەیژماس  ڕووی  ەل ەیەدوو پاسچ ەمئ ێؽىوجش پ ەیهمىوه هاوؼێىەی

 ەمب ڕگەیە،ب ٧٣ ەیەهمىوه ەمئ ەیەکیپاسچ ەس ه ەیژماس  ەاڵمب یەکعاهً،

 :ێىەیەؼ

/ ی/دا/وە/ خا/هی/حاڵ/ە/ظە/ها/ث و/ دە/عەن/ عە/جىون/ بمەف

 ڕگەب ٧٣/ با/بان/    ەی/کڵە/ێخ

/ ەو/ ئی/ ئاط/ما/وی/ش ە/ گەی/س ێ/حەط/ ئی/ش ڕ/پە/ؼڕ/ پە/دا/ بؼەی

 ڕگەب ٧٣/ کىس/دان/  ەی/ژ ڕۆ 

 ەمدوو  ەیپاسچ ەل ێکىسجتر ب یەکەم ەیپاسچ

 ەیپاسچ ڕگەکاویب ەیو ژماس  ۆسەنح ەمل ڵەجەکانحا ی٪3١،١١ ڕێژەی ەب

 :ەهمىوه ۆ ب ەم،دوو  ەیپاسچ ەل ەمترن ک یەکەم

 :(ەجاهحر)باب پێؽەکیی

 ەبوو  ەگایبار  ەوی س  ەساری الل گاهێ

: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەبوو  ەوچزایئاسمان ش ەستێرەیئ یوەیجز  گاهێ

٥٩٣). 

 :ڕگەیەب ٥١ ەمو دوو  ڕگەیەب ٥3 یەکەم پاسچەی

 ڕگەب ٥3/    ە/ بى/و ی/گاە/ با/س ی /و ە/ ص ی /صا/س ە/ ال/لێ/هگا

 ٥١/   ە/ بى/و ی/چ/ساەو/ ئاط/مان/ ؼەی/س ێ/حەط/ ئەی/و ی / ج/س ێ/هگا

 ڕگەب

 :(ەمذی)ح پێؽەکیی

 بوو  ەوی و ش ڕۆژ  ڕاسی هاو  ەمد ەموو ه ەمانەس  پەستی

 بوو  ەمیش ەروونید ەیکش  ۆنیب ەپشکووتد ەک ەوقیس  ڵۆکیگ بۆیە

 .(١٩٣: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ

 :ڕگەیەب ٧٥ ەمو دوو  ڕگەیەب ٥٣ یەکەم پاسچەی

 ٥٣/ بىو/    ی /و ە/ژ و/ ؼڕۆ / ی /ص ڕا/ هاو/ەم/مىو/ دە/ هە/ما/هە/ ص ی/حپەط

 ڕگەب

/ ی/سوو/وە/ دەی/ ک/ص ی/وۆ/پؾ/کىوث/ بە/ دە/ کی/قەو/ ص ی/کڵۆ/ گ/یە/بۆ

 ڕگەب ٧٥/ بىو/   ی/مەؼ

 ەمدوو  ەیپاسچ ەل ێب ێژجش دس  یەکەم ەیپاسچ

 ەیپاسچ ڕگەکاویب ەیو ژماس  ۆسەنح ەمل ڵەجەکانحا ی٪٥٩،١١ ڕێژەی ەب

 :ەهمىوه ۆ ب ەم،دوو  ەیپاسچ ەل یاجشن ص  یەکەم

 :(ەسیم)ح پێؽەکیی

 ەکشدوو  یکچ یباس  یهال یىیەد ەک ەکشدوو  ەمیج کەەللی

: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەکشدوو  ڕیکى  یباس  ەمئ ەجەوەداو  ەهگید ظەمخىوسی 

١٧٥). 

 :ڕگەیەب ٥٩ ەمو دوو  ڕگەیەب ٥٧ یەکەم پاسچەی

/ ی/ ک/چی/ با/س ی/ ها/لیە/یى/ دە/ کە/ کش/دو/و ی/مە/ جەی/لکەل

 ڕگەب ٥٧/   ەکش/دو/و 

/     ە/ کش/دو/و ڕی / کى/ی/ با/س ەم/ ئە/و ە/جە/ دا/و ی/گەن/ دی /جىو/س ظەم

 ڕگەب ٥٩

 :(ەگب حر )جاه پێؽەکیی

 یمەند ەب ۆسەظىاسێکیؼ یعشاؼ ەؼتید ەهەؼتیب لە

 .(١٥٥: ٥٧١٧ ەحادی،)ظ ەوڵەمەند ەؼذاسێکیب ەؼلاع ەؼتیو  یظشوؼت لە

 :ڕگەیەب ٥١ ەمو دوو  ڕگەیەب ٥٣ یەکەم پاسچەی

  /  ەن/می/ دە/ بی/کێ /وا/س ڕەط/ۆ/سا/ ؼیع/ ؼی/حەػ/ دی/حەػ/هە/ بلە

 ڕگەب ٥٣

/     ەن/مڵە/ەو/ دی/کێ /دا/س ەػ/كا/ بەػ/ عی/حەػ/ و ی/ ط/سوػ/حلە

 ڕگەب ٥١

 ەنجامەکانئ

 حری ؼاع ٧١ ەل یباس  ەحادیظ یذا،کىسد ەدەبیئ ێژووی م ێبیکخ ەل 

 ەپاسچ ەب حرێکیؼاع ەس ه یباظکشدو ێؽەکییپ ە،کىسد کشدوو 

 .ڕاصاهذۆجەوە ەسواداسظ ەخؽاهێکیپ

 ەحادیؾو ظ ڕەواهبێژی  ەیهاو خاه ەچێخەد ەسواداسی ظ ێیەیپ ەو ب 

 ڕەواهبێژی، ەسەکاویهىه ەب یبەجەو جا ۆشخىاهییەخ ێبیکخ ەویخاو 

 ەظەس ب ەسواداسی ظ ەسەکاویهىه ەظخاییو و  یوسد ەب ۆس ص  یىیەحیجىاه

 .بکاث ێبەجێح ەخؽاهەکاویپ

 33١ ەخؽاهەکەو چىاس پ یعذب ەس ه ەل ەکانپاسچ ییگؽخ ۆی ک 

 ەک ەیە،ه ەسوایانظ یەک ەدوو پاسچ ەس ه یاهذا،3٧٣ ە. لەنپاسچ

 ەپاسچ ێس  ەس ه یاهذا،ؼ٥١ ە. لەسواهاوظ ەییدوو پاسچ ٥٣٣ ەکاجەد

 ێکەوە. پەسواهاوظ ەییپاسچ ێس  ١ ەکاجەد ەک ەیە،ه ەسوایانظ یەک

  .ەییپاسچ ێو س  ەییدوو پاسچ ڵەحیحا ٥٣١ ەبىەد

 ەل ەسیەکه ۆ ب ەسواداسی ظ ەسواوە،ظ ەهگەکاویو د ەوؼ  ڕووی  ەل 

 ٥٣١ ەسه ۆی ک ە. لەکشاو  ەػهاوئاواص( داب ڕوو هاو  ەس،)هاوظ

 ٥٣و  ەسن هاوظ ڵەجیانحا ١3 ڕوون،هاو  ڵەجیانحا ٧٣ ڵەجذا،حا

 ەسواداسی ظ یەکەم ەیپل ەب ەحادیظ ەواجەهاوئاواصن. ک ڵەجیانحا

 ەمدوو  ەیپل ە٪، ب١١،٥١ ەکاجەد ەک ەکاسهێىاوە،ب ڕوویهاو 
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 ەیپل ە٪، ب3٧،٥٧ ەکاجەد ەک ەکاسهێىاوە،ب ەسی هاوظ ەسواداسی ظ

 .٪٧،٩ ەکاجەد ەک ەکاسهێىاوە،ب ی هاوئاواص  ەسواداسی ظ ێیەمیؾظ

 ۆس ح ێس  ەش یداب ەسواداسی ظ ەکاهەوە،پاسچ ێژییو دس  یکىسح ڕووی  ەل 

 ێب ەمتر ک ەیەکپاسچ ەس ه ڕگەیب ەیکىسث )ژماس  ەسواداسی ظ ە؛کشاو 

 ٥١ ەل ەیەکپاسچ ەس ه ڕگەیب ەی)ژماس  ێژ دس  ەسواداسی (، ظڕگەب ٥١ ەل

 ڕگەیب ەی)ژماس  ێکەڵج ەسواداسی (، ظێذب ەسەوەظ ەسەو ب ڕگەب

 ڕگەب ٥١ ەل ەمدوو  ەیپاسچ یو ه ێذب ەمتر ک ڕگەب ٥١ ەل ەیەکپاسچ

 ەسواداسی ظ یان١١ ڵەجذاحا ٥٣١ ۆی ک ە(. لێذب ەسەوەظ ەسەو ب

. ێکەڵًج ەسواداسی ظ یانؼ٥٩و  ێژن دس  ەسواداسی ظ یان٣٣کىسجً. 

 ەکاسهێىاوە،ب یکىسح ەسواداسی ظ یەکەم ەیپل ەب ەحادیظ ەواجەک

 ی ژ ێدس  ەسواداسی ظ ەمدوو  ەیپل ە٪، ب١3،33 ڕێژەی ەکاجەد ەک

 ەسواداسی ظ ێیەمیؾظ ەیپل ە٪، ب3٣،3٣ ەکاجەد ەک ەکاسهێىاوە،ب

 .٪٥٣،3 ەکاجەد ەک ێىاوە،ه ەکاس ب ێکەڵیج

 ەسواداسی ظ ەکان،پاسچ ەل یەک ەسه ڕگەیب ەیو ژماس  ێؾک ڕووی  ەل 

 ەکىسجتر ل یەکەم یەکعان، ەیپاسچ ەؼکشاوە؛داب ۆس ح ێس  ۆ ب

 ڵەجیانحا ٩٧ ڵەث،حا ٥٣١ ۆی ک ە. لەمدوو  ەل ێژجش دس  یەکەم ەم،دوو 

 ەل ڕگەوە،ب ەیژماس  ڕووی  ەل یەکعاهً ەپاسچ ێس  یان ەپاسچ ەسدوو ه

 ەیپاسچ ڵەجیؽذاحا ٧٧ ەو ل ەکىسجتر  یەکەم ەیپاسچ ڵەجذاحا ١٩

 یال  ەکانپاسچ ڕگەیب ەیژماس  یەکەم ەیپل ەب ەواجە. کێژجشەدس  یەکەم

 ەیپاسچ ەمدوو  ەیپل ە٪، ب١٩،١١ ەکاجەد ەک یەکعاهً، ەحادیظ

 ێیەمیؾظ ەیپل ە٪، ب3١،١١ ڕێژەی ەکاجەد ەک ە،کىسجتر  یەکەم

 ٪.٥٩،١١ ەکاجەد ەک ێژجشە،دس  یەکەم ەیپاسچ

 

 ەرچاوەکانس

 :یکورد یسمان ەب

 :کتێب

 ەیچاپخاه ی،کىسد ەدەبیئ ێژووی (، م٥٧١٧) ەالئەدیًع ەحادی،ظ .٥

 .ەغذاب ەعاسف،م

 ەعاسف،م ەیچاپخاه ۆشخىاوی،(، خ٥٧٩١) ەالئەدیًع ەحادی،ظ .٧

 .ەغذاب

 ەسگیب یذا،کىسد ەدەبیئ ەل ڕەواهبێژی (، ٥٧٩١) ەصیضع ەسدی،گ .3

 .ەولێره ەواوی،ؼاس  ەیچاپخاه ەم،دوو 

 ڕەواهبێژی  ەهاسی (، ب٧٣٥3) ەفامعخ ەحمەدئ حنمىحع ەسدی،گ .١

 .ەولێره یً،هاس  ەیچاپخاه(، ی حىاهکاس  ڕووهبێژی، ی،)واجاهاس 

 :ۆڤارگ

 ەهذێو ه ەظخێرەیەکئ ی(، کؽاو٧٣٣٣ئاصاد ) ەبذولىاحیذ،ع .١

 .ەولێر، ه٥٥٧ ەژماس  ڕامان، ۆڤاسی گ یبەجیم،جا حرەوەسی ب

 :ەرەبیع یسمان ەب

داس النهضت  یع،(، علم البذ٥٧٩١) یضالذکخىس عبذالعض  یم،عخ .٣

 لبىان. حروث،ب یت،العشب

 

 امللخص

الحذيث عن الشعزاء املذكورين في كتاب )تاريخ السجع في مقذمات 

 ألادب الكزدي( لعالءالذين السجادي

 

السجع فً مً فىىن البالغت واملحعىاث اللفظيت، ويخعلم أكثر بالىثر،  

فالسجع )مثل اللافيت في الؽعش( يلفذ به أـىاث وألحان مماثلت في نهايت 

 .الجمل، حعطي إيلاعا ولحىا للىق الىثري 

، فضال عً كخابخه في مجاالث -ككاجب وأديب مخمكً-ً السجادي عالء الذي

ألادب والىلذ والخاسيخ واللغت والذيً، كان له باع طىيل في كخابت هفىؿ 

هثريت راث طابع ؼعشي، وكخابه )جاسيخ ألادب الكشدي(، مع كىهه مً املفادس 

كبل املهمت في مجال جاسيخ ألادب الكشدي، فهى مفذس أدبي كخب فيه املؤلف 

الحذيث عً حياة وهخاج  كل ؼاعش مً الؽعشاء الزيً ركشهم، كطعت هثريت 

 .ممضوحت بفً السجع، للخعبحر عً كذساجه ألادبيت

وهزا البحث محاولت لبيان وجحليل ألاؼكال املخخلفت لفً السجع في  

ملذماث الحذيث عً  الؽعشاء الزيً ركشهم السجادي في كخابه جاسيخ 

 .ألادب الكشدي

يخكىن البحث مً كعمحن، جىاول ألاول  منهما الجاهب الىظشي واخخق  

بالخعشيف بفً السجع وخفائفه وأهىاعه واوعكاظه في الىثر. في ححن 

فً السجع  -بالغيا  -اخخق اللعم الثاوي بالجاهب الخطبيلي، وبحث فيه 

 وأهىاعه وأؼكاله املخخلفت، ورلك في هثرياث عالء الذيً السجادي.

 

Abstract 

Rhyming in the introductory text of the poets in the book 

of the history of Kurdish literature by Aladdin Sajadi 

 

Rhyming (Saj') is an art of rhetoric and lexical aesthetics 

and is more related to prose. Saj' (similar to rhyme in 

poetry) has several common sounds and melodies at the 

end of sentences and phrases in the prose text. 

Aladdin Sajadi, as writer and prolific literature specialist, 

even though he was worked on several literary fields 

including, literature, criticism, history, language and 

religion, but was also an expert on poetical prose. In his 

book ‘History of Kurdish Literature’, which is still 

considered as one of the most important sources on the 

history of Kurdish literature, the book itself is also a 

literary source and foundation. In the book, where he 

talks about life and works of poets, he has rendered an 

example of the art of Saj’ for each poet. 

This article is an attempt to reveal and analyze the 

different forms of the art of Rhyming in the introductory 

texts of all the poets mentioned by Aladdin Sajadi in his 

book: ‘History of Kurdish Literature’. 

The research consists of two parts: the first part is 

theoretical and is dedicated to introducing the art of 

Rhyming, its characteristics and types and its reflection 

in prose; the second part is practical and goes into details 

from the point of view of aesthetics, artistic, rhetoric, 

different forms and types and forms of the art of 

Rhyming in the Aladdin Sajadi's prose. 

 

 


