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  ئاخاوجەییەکان لە هىنەري ڕاسیکزدنداڕۆلى کزدە   

 هێمن کاکە حسێن بدرخان سلیمان على

 سانکۆي سەالحەددین / کۆلیژي پەروەردەي بنەڕەحى/ //کىردي سمانى بەش ى

 

  

پىخخە     

ەسامەندي وەرگزە لەسەر بەشێک لە ئاخاوجنەکانمان بەمەبەستى بەدەستهێنانى ڕ     

بیرۆکەیەک یان کزدەیەک کە ئەنجامى دەدەین، ئەم هەوڵەش پێى دەوجزێ هىنەري 

پەیامەکە لە ڕاسیکزدن. یەکێک لەم الیەنانەي کە ڕۆلیان هەیە لە نشیکبىونەوەي وەرگز 

بە پەیامى نێرەر هەبێ و رەسامەندي وەرگز بەدەسخبهێنرێ، کزدە  بڕوا بۆ ئەوەي

ئاخاوجەییەکانە، کە لەمیانى گفخىگۆ و ئاخاوجنەکانمان، بەکاریدەهێنین و گزیمانەي پتري 

بەدەستهێنانى ڕەسامەندي وەرگزي لێدەکزێ، چىنکە لەگەڵ ئاخاوجندا کزدەیەکیش 

ۆشحاڵ دەبێ و بەهۆیەوە دەجىانین وەرگز پێى خ ئەنجام دەدەین، بەشێک لەم کزدانەش

بەدەسخبهێنین، بۆنمىونە کزدەکانى) بەڵێندان، سىپاسکزدن،  ڕەسامەندي وەرگز

یان هەیە لە قەناعەجپێکزدنى وەرگزدا. ڵسخایشکزدن، پێشىاسیکزدن...هخد( ڕاسخەوخۆ ڕۆ 

 بەدەسهێنانى ڕەسامەندیش هىنەرێکە لە هىنەرەکانى ڕاسیکزدن، کە لە ڕۆژگاري ئەمڕۆدا

ئەم هىنەرە بەکاردەهێنرێ لە پێناو  .بەچەندین شێىەي جیاواسو کەناڵى جیاواس

یان دامەسراوەي  بەرژەوەندي و خىاستى نێرەر، چ لە ئاستى جاکدا بێ یان کۆمەڵ

کۆمەاڵیەحى، سیاس ى، باسرگانى...هخد بێ، ڕێگاي جۆراو جۆرو کەناڵى جیاواسي بۆ خزاوەجە 
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پێػەکی

جوێژیىەوەکە بە هاوهیػاوى )رۆڵى کزدە   جوێژیىەوەکە:هاوهیػان و بوارى  ١-

ئاخاوجەییەکان لە هوهەرى راسیکزدن(دایە، بەمەبەضتى جیػک خطدىە 

ضەر رۆلى کزدە ئاخاوجەییەکان لە راسیکزدوى وەرگز وەک یەکێک لەم 

  هوهەراهەى بەکاردەهێنرێذ بۆ بەدەضتهێىاوى رەسامەهدى وەرگز. 

گى جوێژیىەکە لەوەدایە یەکێک لە کارە گزهگى جوێژیىەوەکە: گزه ٢-٠

گزهگەکاوى ئەمڕۆى جیهاوى باسرگاوى و ضیاس ى و کۆمەاڵیەحى... هخد بۆ 

گەیاهدوى بیرۆکە و بەرهەم و کارو دەضخکەوجەکاهە بە کەس ى بەراهبەر/ 

وەرگز/ ، گەیاهدوى ئەم پەیامەع بەهۆى جۆراوجۆرى و ئاڵۆسى 

ووە، بۆیە کزدەى ئاخاوجەیى پەیامەکاهەوە، ئەرکى گەیاهدهیؼ ئالۆس ب

یەکێک لەم ڕێگایاهەیە، غیماهەى ئەوەى لێ دەکزێ گەیاهدوى پەیامەکە 

ئاضاهتر و سووجز بکا، بەمەع ڕێگایەکى باوجزە وەک هوهەرێک لە هوهەرەکاوى 

 ڕاسیکزدهدا.

ئاماهجى جوێژیىەوەکە: دەضدىیػاهکزدن و جیاکزدهەوەى کزدە  ٣-٠

ى و دیاریکزدوى رۆلییاهە لە هوهەرەکاوى ئاخاوجەییەکاهە لە کزدەى سماو

 راسیکزدن و  گەیاهدوى پەیام و جێبەجێکزدوى پەیامەکە لە هەماهکاجدا.

بە  جوێژیىەوەکە لە ئاضتى پزاگماجیکدایەڕێباسى جویژیىەوەکە: ضىوور و  ٤-٠

کە ڕێباسى وەضفى غیکارى گیراوەجەبەر، پێى جیۆری )غیکاری ئەرکی(، 

 دە ئاخاوجەییەکان ئەهجامدراوە.دەکەوێخە هاو جیۆری کز 

ئاخاوجنى ئاضایی ڕاضخەوخۆى رۆژاهەى جاکى کەرەضخەى جوێژیىەوەکە:  ٥-٠

 كطەکەری کزماهجی هاوەڕاضخە.

هاوەرۆکى جوێژیىەوەکە: جوێژیىەوەکە لە پێػەکییەک و دووبەع  ٦-٠

پێکهاجووە، لە بەش ى یەکەمدا باص لە هوهەرى راسیکزدن وكۆهاػەکاوی 

زدن و مەبەضذ لە هوهەری ڕاسیکزدن و بیردۆسی س ً هوهەری ڕاسیک

جائییەکان و هەهگاوەکان و پەیامی ڕاسیکزدن و ڕاسیکزدن و خوێىدهەوەی 

جەماوەر کزاوە، لەبەش ى دووەمیػدا باص کزدە ئاخاوجەییەکان رۆلیان لە 

 و هوهەرى راسیکزدن کزاوە، لە کۆجاییػدا بەچەهد خاڵێک ئاماژە بە

 ەجوێژیىەوەکەدا بەدەضتهاجوون.ئەهجاماهە کزاوە، کە ل

 

 :هوهەرى ڕاسیکزدن  -١

 چەمک و پێىاضەی هوهەری ڕاسیکزدن: ١-١

 چەمکی هوهەری ڕاسیکزدن: ١-١-١

بەراهبەرەکەی  Persuasionمزۆڤ پێویطتى بەڕاسیکزدوی  گەلێک جار 

لە ژیاوی ڕۆژاهە و لەکاحی کارکزدن و مامەڵەمان لەگەڵ کەضاوی دەبێذ 

بەوەیە چۆن كەهاعەث بە بەرامبەرەکەمان بکەیً یان جزدا، پێویطخمان 

چیمان پێویطخە بۆ ڕاسیکزدوی، مەبەضخەکاهیؼ جیاجیان بەپێى خودی 

کەضەکە و کارەکاهیان، بۆ همووهە پشیػکێک پێویطتى پێیەحی بۆ ئەوەی 

كەهاعەث بە هەخۆغەکەی بکاث جا دەرماهەکاوی لەکاحی خۆی بخواث یان 

ک بۆ ئەوەی کچەکەی بەپێى هەریتى هەغەرگەری بۆ بکاث، دایکێ

کۆمەڵگەکەی پەروەردە بکاث، باوکێک بۆ ئەوەی کوڕەکەی لەگەڵ 

کەضاوی خزاپ هەگەڕێذ یا واس لە جگەرە کێػان بێيێذ، ساهایەکی ئایینى 

بۆ ئەوەی هاوی خەڵک بداث لەضەر چاکەکزدن دوورکەوجىەوە لە خزاپە، 

یا ەپێبدەن، باسرگاهێک و ضیاضەجمەدارێک بۆ ئەوەی لە هەڵبژاردن دەهگی 

خاوەن پیػەیەک بۆ ئەوەی کڕیاری سۆرجز بۆخۆی ڕابکێػێذ، هەموو 

ئەماهەع پێویطخییان بە کزدەی ڕاسیکزدهە جا لە کارەکاهیاهدا ضەرکەون، 

 ، پەیوەضخە بە کزدەی ڕاسیکزدن.ً جاڕادەیەککەواجە ضەرکەوج

جە جێى واجای راسیکزدوی کەس ى بەراهبەر لە مػخومزدا، هەمیػە بۆ   

ضەرهجی جاک و هەوڵی بەدەضتهێىاوی ئەو جواوطخەیان داوە، بەاڵم ئەی 

بۆچی کەص باس ى ئەوە هاکاث کە چۆن جواهای "راسیىەبون" یاخود"سالبون 

بەضەر گفخوگۆدا بەدەضخبهێىین، چۆن بخواهین جواهای ئەوەمان هەبێذ 

کۆمپاهیایەک لە رێگەی ریکالمێکەوە "کااڵکەی بەضەرماهدا 

 ؟ە"جەو ضاػىەکا

  لە هەموو  بەر  بەدەضتهێىاوی جواوطتى ئەهجامداوی گفخوگۆیەکی باغتر  

غدێک دەبێذ لەوە جێبگەیً کە "باغتر" چییە؟، کام هێاڵهە بە باغتر 

ئەژمار دەکزێً؟ گفخوگۆیەکی باغتر، ئەو جۆرەیە لە گفخوگۆ کە کەمتریً 

جزیً هێڵی بەریەک کەوجً و هەڵە جێگەیػتن و دوبارەبوهەوەی ئاماژە و سۆر 

یان بابەجێکی  الیەوی گفخوگۆکار  هەردوو  جەریب و هاوبەش ى جیادایە لەهێوان

 ساوطخییاهە، بۆ ئەمە ضەیزێکی مەهامە بکە.

بەغێوەکی گػتى گفخوگۆیەکی باع لە ئەهجامی گوێگزجيێکی باع   

دروضذ دەبێذ، "گفخوگۆی باع" لە هەبووی "گوێگزجيێکی باع"دا لەبار 

ع، گفخوگۆکارێکی باغیػە. گوێگزە باغەکان جواهای دەچێذ، گوێگزێکی با

بیيینى ئەوەیان هەیە کە کەس ى گوجاربێژ چی دەکاث و دەیەوێذ چی بڵێ، 

وەاڵمەکاهیػان بەگوێزە و غیاوی ئەوە دەگوهجێنن، بۆغاییەکی باع بۆ 

لە گفخوگۆکە  بەراهبەر دروضذ دەکەن جا بەپێى ویطتى گوهجاوی خۆیان

ێک دەکەن لە اهوجنى ئەو کەضاهەی وا لە کەض، نهێنى ضەرکەبەغداربً

كەراغی باڵەخاهەیەکی بەرسەوە خۆیان فزێىەدەهە خوارەوە و خۆیان 

هەکوژن هەر ئەمەیە؛ بۆغاییەکی باغیان بۆ دروضذ دەکەن جا بخواهً 

 کەهەوە.بدەردەدڵی خۆیان بکەن و لە هەوڵە خۆکوژیەکە پەیػیماهیان 

ێىاوی ئاماژەی هوهەری ڕاسیکزدن بىچیىەی هەموو گفخوگۆیەک، بەکاره  

لەهەموو دەضخگاکاوی ڕاگەیاهدهدا هەیە و لە الیەن کارمەهداوی پەیوەهدییە 

گػخییەکاهەوە، لە پەیوەهدی ڕاضخەوخۆ یان ها ڕاضخەوخۆ بەکاردەهێنرێذ، 

پەیوەهدی گػخیؼ هەوڵێکی پالهدارە بە مەبەضتى دروضخکزدوی پەیوەهدی 

جەماوەردا دەردەکەوێذ)ڕیکالم و  وجێگەیػتن لە هێوان رێکخزاو و 

 پەیوەهدیی گػتى و باساڕکزدن(.

ڕۆڵی هوهەری ڕاسیکزدن لە پەیوەهدییە گػخییەکان و ڕیکالمدا سیاجز 

دەردەکەوێذ، ئاماهجی ڕیکالمیؼ ئەوەیە باهگەغە بۆ بەرهەم بکاث و 

بیخاجە باساڕەوە، ئەویؼ لەژێز ضایەی کێبڕکێى بەرهەمەکاهەوە لە چەهدیً 

بەجاک و کۆوە، ڕیکالمیؼ بەغێوەی ضەرهجڕاکێؼ، کاریگەری لە ڕێگە 

وەرگز دەکاث و هاوی دەداث جاوەکو غوێنى ڕیکالمەکە و ئەو ساهیارییاهە 

، بۆ ئەمە ضەیزی هامەکەی فەرهاد جۆفیم، بکەوێذ کە باڵودەکزێىەوە

 ڕووف کەریم،... هید بکە.

 

 پێىاضەی هوهەری ڕاسیکزدن ٢-١-١

ەیوەضخە بە یاضاکاوی پاڵىەر و ساهیاری و پەیبردن، هوهەری ڕاسیکزدن پ 

هەروەک  مدمد عبدالزخمً عیطوی وای دەبیيێذ، کە کزدەی ڕاسیکزدوی 

جاک ئەوکاجە ئەهجام دەدرێذ، کە لە الیەن کەضێک پێگەیەکی بەرس و 

( ١٩، ١٩٤٧بەهێزی کۆمەاڵیەحی هەبێذ،) مدمد عبدالزخمً عیطوي، 
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ەکاوی ڕاسیکزدن لەضەر بۆچوون و دیارە کە بىەما ضەرەکییبەمەع 

هەروەها چەهدیً پێىاضەی ساوطتى ، هەڵوێطخەکان بيیاث دەهزێذ

 اثهەوڵدەدئەم لێکۆڵیىەوە و  ن جیاجیای جز بۆ هوهەری ڕاسیکزدن کزاو 

 ڕوو کە ئەماهەن: خاجەبەغیێکییان ب

جۆن فاریلی دەڵێذ: ڕاسیکزدن بزیخییە لە پەیوەهدیکزدوی سارەکی  -

ان بیىین یان بیطتن، کە جێیدا كطەکەر یان هووضیىەکی ی

هەوڵدەداث، کار لە بۆچوون و ڕەفخاری بەرامبەر بکاث. 

 (.١٨٩، ١٩٩٣)ایبراهیم ابو عزكوب، 

پڕۆضەی گۆڕیً یان ئاراضخەکزدوی بۆچوووی ئەواوی دیکەیە  -

 (٢٠٢٠بەرەو بۆچوووی مەبەضذ.)خزیف خطێن ، 

( یەکێک لە ئەرکەکاوی سمان Hallidayهالیدای ) -

ضوودمەهدییە، ئەم ضوودمەهدییەع بەکاردێذ بۆ گەیػتن 

، بەئەهجام، کە هاوهزاوە: ئەرکی مً دەمەوێ)جمعە ضید یوص

٢٢، ١٩٩٠ ) 

فزاسیل ضدیل لەمبارەوە دەڵێذ: ڕاسیکزدن ئەوە دەگزێخەوە کە  -

جۆ بخواوی کەضێک لە ڕێگەی ئامۆژگاری و بیاهوو و لۆژیک یان 

کارێک )ابزاهیم ابو لە ڕێگەی هێز، هاهبدەی بۆ کزدوی 

 (.١٨٩، ١٩٩٣عزكوب،

بەکارهێىاوی ئەو وغەو ئاماژاهەن کە كطەکەر یان هوضەر  -

بەکاریان دێىێذ و دەجواهێذ لە ڕێگەی ئەواهەوە کاریگەری 

 لەضەر ئاڕاضخە و ئارەسو و هەڵطوکەوحی وەرگز دروضذ بکاث.

کاریگەرییەکی دروضذ و كبوڵکزاوە لەضەر بیروڕاکان  -

نى بەغێک یان هەموو لەڕێگەی خطدىەڕووی بەمەبەضتى گۆڕی

 ڕاضخییەکاهەوە بە بەڵگەی كبوڵکزاو و ڕوون.

ضدیڤ بۆس و بیترفێڵد دەڵێن: ڕاسیکزدن کارامەیی بەکارهێىاوی  -

وغەیە، بۆ گۆڕینى بیروڕاو هشر و هەضذ و ڕەفخارو کەضاوی 

 (.٢٠٠٩، steve-Butterfieldجز)

هەری ڕاسیکزدن، لەم پێىاضاهەی ضەرەوەدا دەردەکەوێذ کە هو  -

کزدەی چۆهییەحی جێرکزدوی پێویطخییەکاوی جاکە بۆ 

بەدەضتهێىاوی ئاماهجەکاوی، هەرچەهدە لە ڕاضدیدا کزدەی 

ڕاسیکزدن فزاواهتر و وردجزە لە بەدەضتهێىاوی هیوایەجەکان. بۆ 

ئەم مەبەضخەع جەهیا گوجاربێژ و وەرگز بووهیان هەیە و 

بۆچووهەکاوی ئاڕاضخەی گوجاربێژ دەیەوێذ بە ڕێگای جیاجیا 

وەرگز بکاث، هەروەها گوجاربێژ ئەو کزداراهە ئەهجام دەداث کە 

بخواوێ هەضتى بەراهبەر بۆالی خۆی ڕابکێػێذ، وە دەبێذ 

 گوجاربێژ کەس ى بەرامبەر ڕاسیبکاث.

یان هەهدێک جار هێمای سماوی ڕۆڵی ڕاسیکزدن دەبیيێذ، یاخود ڕاسیکزدن   

ارەسای بەکارهێىاوی هێما سماهییەکان ئەودەمە بەدەضذ دێذ کەضێک غ

بێذ لەکاحی كطەکزدن...هوهەری ڕاسیکزدن بزیخییە لە کارامەیی باش ى 

پەیوەهدیکزدن و بەجواهایی لە هوهەری گفخوگۆدا. هەهدێک وغە هەن کە 

لەماهادا لەگەڵ وغەی راسیکزدن لێکنزیک دەبىەوە بە ڕادەی جێکەڵبوون، 

ینراویان هەبێذ، همووهەی ئەم هەرچەهدە ڕەهگە جیاواسی وردی هەب

وغاهەیؼ وەک: فێڵکزدن، وروژاهدن، ڕێکەوجً. بەغێک لەم وغاهە 

هەضذ دەوروژێنن و هەهدێکیػیان ڕاضخییەکان ضاخخە دەکەن هەهدێکی 

 جزیػیان جەنها ڕێگەچارەیەکی هاوەهدیً و ڕێکەوجيیکً بەبێ ڕاسیکزدن.

اوجً ئاماژە و هەروەها لەمیاوی پێىاضەکان، دەبێذ کزدەی ئاخ     

دەرخەری ئەوە بً کە پێویطخییەکاوی جاک بەدی بێيێذ، هەرچەهدە لە 

ڕاضدیدا کزدەی ڕاسیکزدن، فزاواهتر و وردجزە لەوەی کە جەهیا بەدیهێبەری 

ئارەسووەکاوی جاک بێذ. "هزبزث لێۆهبێرگز" وای دەبێيێذ، کە گەیػتن بە 

اػاهەدا گوسەر ئاماهجی ڕاسیکزدن، بۆ ئەم کزدەیە پێویطخە بەم كۆه

 (١٧١، ١٩٧٠بکاث)جیهان ئەخمەد رغتى، 

 كۆهاػەکاوی هوهەری ڕاسیکزدن ٢-١

 (:Awarenessكۆهاغی هۆغیاری ) .١

ئەو كۆهاػەیە کە جێیدا گوێگز یان کۆمەڵێک بۆ یەکەم جار     

جاكیدەکزێىەوە، لە بارەی بیرۆکەیەک یان وێىەیەک یاخود ئاڕاضخەیەکی 

واوێ ئەوەی پێیوجزاوە وەریبگزێذ یان هوێ، لەم كۆهاػەدا گوێگز دەج

 رەجیبکاجەوە.

 (:Interestكۆهاغی بایەخپێدان ) .٢

لەم كۆهاػە جێیدا وەرگز هەوڵدەداث ئەوەی داوای لێکزاوە، جا چەهدێک 

 ضوود و بایەخی هەیە. 

 (:Evaluationكۆهاغی پێواهە و هەڵطەهگاهدن ) .٣

بەراورد کزدوی  لەم كۆهاػەدا وەرگز هەموو جواهاکاوی خۆی دەخاجەگەڕ بۆ 

هێوان ئەوەی دەجواوێ پێػکەش ى بکاث لەو کارە یان ئەو ئاڕاضخە هوێیە و 

 ئەو بارودۆخەی کە هاوکاث جێیدایەحی.

 (:Trialكۆهاغی هەوڵدان ) .٤

جاكیکزدهەوەیە یان ئەسموون کزدهە یاخود لە هشیکەوە ئاگاداربوون لێى     

وڵدان بۆ ساهینى لە الیەن گوێگزان یان ئاڕاضخەکزاوان لەالیەک و هە

 چۆهیەحی ضودبیىین لە الیەکی جزەوە.

 (:Adoptionكۆهاغی گزجىەخۆ ) .٥

هێردراوان یان ئامادەبوان ئاڕاضخە دەکزێً بۆ باوەڕهێىاوی جەواوەحی جا      

سارەکی بێذ، یا کزداری بەو بێرۆکە هوێیە یان ئەوەی لێیان داواکزاوە، 

اک و جی ڕۆغيبیری بەجۆرێک ئەو بێرۆکەیە دەبێخە بەغێک لە کیاو

 کۆمەڵ.

لە الیەکی جزەوە هەریەک لە)ڕایان( و )گزۆص( ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن، کە   

گزجىەخۆی بیرۆکەی هوێ بە چوار كۆهاغ دەبێذ کە بزیخین لە)علي عجوة، 

٢٦، ١٩٨٥:) 

 . درک کزدن بە بیرۆکە.١

 . ڕاسیبوون بە ضوودەکاوی.٢

 . هەوڵی ڕاسیبوون.٣

 .گزجىەخۆی جەواوەحی.٤

 مەبەضذ لە هوهەری ڕاسیکزدن ٣-١

مەبەضذ لە هوهەری ڕاسیکزدن ئەوەیە گوێگز گوێذ بۆ بگزێذ و بڕوا بە 

بیرۆکەکەث بکاث، بەغێوەیەک وەها بشاهێذ لە بىەڕەجدا بیرۆکەی خۆی 

بووەو لەهاخی خۆیەوە هاجۆجە دەرەوە، هەک بیرۆکەی جۆبێذ وەک 

 وژاهدووە و خطخۆجە ڕوو.ڕیکالمکەر، بەاڵم جۆ لەبزی ئەو بیرۆکەکەث ور 

 بیردۆسی ڕاسیکزدن و کاریگەری: ٤-١
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پەلکێػکزدوی ڕای گػخییە بەرەو بیرۆکەیەکی دیاریکزاو، ئاماهجی هەموو    

ئامادەبووێکە بە داهپێىان و کاریگەرییەکاوی، لەپێىاو گزهگی پێداوی بە 

ەکی باغتریً ڕێگاکاوی گەیػتن بە گۆڕینى ئەو ڕایە یان بيیاجىاوی ئاڕاضخەی

کاری کزدهیان بۆ ضەرهج ڕاکێػاوی ئامادەبووان بۆ خهوێ یاخود دەض

 بیرۆکەیەکی دیاریکزاو.  

جوێژیىەوە ساوطخییەکان لەضەر ئەم بىەمایە کەڵەکەبوون، بەغێوەیەک    

کە ڕاسیکزدن کاریگەری جەنها ڕێچکەیەکی هوهەری هییە کە وجاربێژ پەیڕەوی 

 دەکاث، بەڵکو وەک ساوطدێک دەخوێنرێ.

گزهگی کزدەی ڕاسیکزدن و کاریگەری لەوکاجەدا دەضتى پێکزد، دوای    

ی باهگەغەی هاسییەکان و غیوعییەکان و ضەهیۆهیەکان پاع جەهگی یەکەم

جیهاوی، کاجێک ڕۆڵی باهگەغە کاریگەریی لەضەر ڕای گػتى و ورەی گەالن و 

جەهگاوەران کەمتر هەبوو لە سریپۆع و فڕۆکەکان.)د.عامز مصباح، 

(. لەکزدەی ڕاسیکزدن ورەی هەیار بەئاماهج دەگیرێذ، بۆ گومان ٩، ٢٠٠٥

دروضذ کزدن و بەالڕێدابزدن و غکطذ پێهێىاوی جواهاکاهیان لەضەر 

هەڵگیرضاهدوی جەهگەکان، هەروەک چۆن ورەی ضەرباسەکاوی دوژمً 

دەکاجە ئاماهج بۆ هەهێػخنى جۆع و خزۆش ى غەڕکزدهیان، لەهەمان کاجدا 

ادکزدوی گیاوی غەڕکزدن و بەرگزیکزدن خەووی ئاواحی پڕکزدهەوە و سی

 ضەرکەوجً...هخد

جگەلەمەع کزدەی ڕاسیکزدن لە بواری باساڕگەری و غخوومەک رۆڵێکی   

گزهگی هەیە، بۆ فزۆش ى کەلوپەلەکاهیان لە دەسگاکاوی ڕاگەیاهدن. لەضەر 

بىەمای ڕاسیکزدوی بەکاربەر بۆ کەلوپەلەکان دەضخەبەری دیاریکەری 

جووی بەرهەمهێىەرە. جەهاهەث ڕاسیکزدن و کاریگەری جەهیا خۆی لەم داها

دوو بوارەدا هابیيێخەوە، بەڵکو بوارگەلێکی جزیؼ دەگزێخەوە وەک هەڵمەجە 

کۆمەاڵیەجییەکان و باساڕی ضیاس ى و باساڕگەری ئایدۆلۆژیا و بیرۆکە و 

ەی پڕۆژەکاوی خکومەث و بواری ساوطتى دەرووهىاس ى هۆریىگەیی...)ضەرچاو 

 .(١٠، ٢٠٠٥پێػوو، 

 

 بیردۆسی س ً جائییەکان )الخاءاث الثالثت(:  ١-٤-١

کزدەی ڕاسیکزدن و کاریگەریی لە ضلوکی جاکەکان لە بیردۆسی )میػاڵ   

لۆهاث( بەپێى س ً كۆهاغ دەبێذ، ئەویؼ كۆهاػەکان 

هۆغیارکزدهەوە)الخوعیە( و یاضاداهان)الدػزیع( و چاودێزیکزدن و 

(ە، لەم پەیڤاهەی ضەرەوە وەرگیراون، بۆیە بەبیردۆسی بەدواداچوون)الخدبع

 س ً جائەکان هاوهزاون.

 آ. كۆهاغی هۆغیارکزدهەوە)الخوعیە(:

هۆغیارکزدهەوە، میکاهیزمەکاوی ڕاسیکزدوی سماهەواوی و ڕوهکزدهەوە و    

جێگەیاهدن دەگزێخەخۆ، بەهێزکزدوی هەموو ئەماهە بە بەڵگەی و هیػاهەی 

لەگەڵ بیروڕای وەرگز، کە ببێخە هۆی گەیاهدوی ئەو باوەڕپێکزاو بگوهجێ 

بیرۆکاهەی کە دەویطترێ بگەینرێخە بەرامبەرەکان بەڕوووی. جاکو وەرگز 

ماهدوو هەبێذ لە کزدهەوەی ئاماژەکان یان ئەواهەی الی ڕوون هین، یا 

ئاضان بێذ لە جێگەیػخنى و وەرگزجً، بەمجۆرە ڕاسیبوووی جەواوەحی 

ماهجی هامە ویطتراوەکە ڕوون و ئاضان دەبێذ بۆ بەدەضخدێذ، بەمەع ئا

 (١٦-١٣، ١٩٩٣جێگەیػتن.)میػاٌ لۆهاهذ،صالح بً خلیمە، 

ضەرکەوجنى ئەم كۆهاػە جەهیا لەضەر ئەم ضىوورە هاوەضخێذ، بەڵکو   

پێویطخە لەضەر هێرەر بارێکی گوهجاو هەڵبژێزێ بۆ گەیاهدوی پەیامەکەی 

دڵە پێػواسیکەرەکان و و وێگزەکان جاوەکو ئاماهج بپێکێذ، یاخود گوێی گ

بارودۆخی هەهووکەیی دەوروبەر کاریگەری هەیە لەضەر کزداری ڕاسیکزدن و 

 کاریگەریی.

 ب. كۆهاغی یاضاداهان )الدػزیع(:

لە دیدی )میػاڵ لۆهاث( پێویطخە كۆهاغی هۆغیارکزدهەوە و    

ە جێگەیاهدن، بەهێزجز بکزێذ بە كۆهاغی دواجز کە خۆی دەبیيێخەوە ل

دەرکزدوی )یاضا( کە پاڵپػتى بیرۆکە دەکاث و وەرگز لە ضەرپێچی کزدن 

كەدەػە دەکاث، بۆیە هۆغیارکزدهەوە و ڕووهکزدهەوەی غخەکان دیارکزدوی 

ضشاکان بەجەنها بەص هین بۆ کاریگەری لە هەڵطوکەوحی وەرگز بۆ هەڵطان 

ری لە بە داواکاری پێویطذ یان ئەهجامىەداوی، کزدەی ڕاسیکزدن و کاریگە

دووجوێیاهدا پێویطخە هەڵگزی ماهای دەضەاڵث و بەرپزضیاریەحی و 

، ١٩٩٣هەڵبژاردن و هاهدان و جزضاهدوی جێدابێذ.)ضەرچاوەی پێػوو، 

(، ڕەهگە بیاهووی هاوبزاو دەربارەی دەرکزدوی یاضاکان، بزیتى بێذ ٦١-٦٠

لەوەی کە مزۆڤ دەضخەوەضخاهە لەهەمبەر هەڵطوکەوث و ویطذ و خەس 

ڵىەرەکاوی خۆی، بۆیە پێویطخە پارێشگاری لە خودی خۆی بکاث بە و پا

داهاوی یاضاکان، بەاڵم لەڕێگای جزضەوە هەبێذ. )هەمان ضەرچاوەی 

(، بەاڵم داهاوی یاضاکان بەجەنها بەص هییە بۆ پاراضخنى ٦٢، ١٩٩٣پێػوو، 

کۆمەڵگە لەو جزضىاکییاهەی لە دەوروبەری کۆمەڵگە هەیە، بۆیە پێویطخە 

یاضاکاهدا هاهدان و جزضاهدن هەبێ لەگەڵ دووبارەبووهەوەی ئەوە  لەگەڵ

 بەبەردەوامی جاوەکو وەرگز دەگاجە ئاماهجی دیاریکزاو.

 پ. چاودێزیکزدن و بەدواداچوون)الخدبع(:

لەپێىاو ضەرکەوجنى کزدەی ڕاسیکزدن و کاریگەری، پێویطخە چاودێزی و    

ریشگزجنى یاضاکان و بەدواداچوون هەبێذ، ئەوەع پێویطخە جەخذ لە 

کارکزدن بە داواکارییەکان و ئاگاداربوون و وریاکزدهەوە لە پػخگوێ خطتن 

بکزێخەوە، کزداری جەخخکزدهەوە و بیرهێىاهەوە و چاودێزیکزدن خۆی 

دەهوێنً لە سیادکزدوی پلەی ڕاضتى پەیامی ڕاسیکزدن لەالیەن وەرگزەوە، 

 ص ً.هەروەک چۆن گزهگی پێداهیان بۆالی خۆی ڕادەکێ

الیەوی دەروووی وەرگزی  (جائییەکان)وادەردەکەوێ کە بیردۆسی س ً     

فەرامۆع کزدبێذ، چوهکە وەرگز مافی خۆیەحی کە وەربگزێ یان 

ڕەجیبکاجەوە، بۆیە ئەمەع خشمەحی دەضەاڵحی ضیاس ى دەکاث و وەرگز 

ملکەچ دەکاث بۆ یاضا هوێیەکان، ئەمەع کەمێکە لە سۆریک، چوهکە 

ن بۆ کزدەی ڕاسیکزدن و کاریگەری بە لێکۆڵیىەوە و بیردۆسی سۆر هە

غیکزهەوە، هاجواهزێ هەموویان ضىووردار بکزێ، چوهکە بواری جوێژیىەوە 

 بۆ لێکۆڵیىەوە دەربارەی هەموویان هەکزاوە.

 هەهگاوەکاوی ڕاسیکزدن ٥-١ 

ڕاسیکزدن کزدەیەکی مەبەضخدارە و بەپالن جێبەجێدەکزێذ، هەهدێکان 

هدێکی جز هەهگاو بە هەهگاو یان هاڕاضخەوخۆیە، ئاماهج ڕاضخەوخۆیە و هە

بە ڕوووی دەرهابڕدرێذ، بەڵکو ضەرەجا ڕاضخییەکەی دەضەملێىدرێذ ئیىجا 

ڕادەگەیەهدرێذ کە لەهەموو ڕێباسەکاوی جز کاریگەرجزە، چوهکە ڕاضخەوخۆ 

هەهگاو بەرەو ئاماهج هاهزێذ، بەڵکو البەال ئاماهجەکاوی دەخاجە ڕوو و 

بۆ دەرباسبوووی ڕاسیکزدن دەکاجەوە)هەمان ضەرچاوەی پێػوو،  دەرگایەک

(، کە کزدەی راسیکزدهەکە بەضەرکەوجوویی ئەهجام درواوە و ١٤٠، ٢٠١٥

خودی کەضەکە بەضەربەرسی لێى دەردەچێذ. هەهگاوەکاوی ڕاسیکزدن 

 (:١٦٨، ٢٠٠٩بەغێوەیەکی گػتى بزیخین لە) لیلی شحزور، 
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 خۆ هشیککزدهەوە:هەماهەهگی پەیداکزدن و  ١-٥-١

خۆهشیککزدهەوە لە وەرگز)گوێگز( دەبێخە هۆی مخماهە وەرگزجً و ڕێ      

خۆغکزدن بۆ ضەرکەوجنى ڕاسیکزدن، بۆ ئەو مەبەضخەع دەبێذ ڕاسیکەر 

ڕەفخارێک بىوێبێذ جا وەرگز پێى ضەرضام بێذ، بەمەع ئەگەری وەرگزجً 

 ع دەبێخە هۆی:سۆر دەبێذ و کزدهەوەی بیری ئاگایی سیاجز دەکاث، بەمە

 آ. ڕێشگزجً:

مزۆڤ بەدوای ئەوکەضاهەدا دەگەریذ کە گزیىگی پێدەداث و سیاجز  

پەیوەهدی لەگەڵ ئەوکەضاهەدا دەبەضخێذ، کە ڕیشی لێدەگزێذ، ئەگەر 

لە داوا و پەیامەکەی  ێ ئەمەی دۆسییەوە لە کەس ى بەرامبەر، ئەوا گو 

کەی ئەوا دەگزێذ، چوهکە مزۆڤ چەهد گزیىگی بداث بە بەرامبەرە

بەرامبەرەکەش ى سیاجز گزهگی پێدەداث و بەرەو پیری دەچێذ...ڕیش پاڵىەرێکی 

گەیػدىە  بە کزدن باغە بۆ بەرەو پێؼ چوون و باوەڕ بەخۆبوون و هەضذ

، بە مەرجێک ئەم ڕیشگزجىە خواسراو )مشیف( و بە درۆ هەبێذ، یاماهج

م ابو بەڵکو دەبێذ ڕاضخەكیىە و لەهاخەوە دەربڕدرابێذ)مدمد هػا

 ( ٢٠...،  اللمبز،

 ب. ضخایػکزدن:

پێویطخە لە ئاخاوجىەکاهماهدا باص لە کزدار و ئەدگارەکاوی بەرامبەرمان  

بکەیً و واس لە ضیفەث و ئەدگارە هاغیریىەکان و خزاپەکاوی بێىین، جا 

دەکزێذ، پێویطخە غێواسی ضخایؼ بەکاربێذ، بەبێ سیادەڕۆیی 

( وەک ئەم دەضخەواژە باواهەی ٢٢کزدن)هەمان ضەرچاوەی پێػوو، 

 خوارەوە:

 کەضێکی سۆر باع و دڵىەرمی.جۆ  -

 سۆر ضەرضامم بە هێز و جواهای جەهابذ. -

 دڵىیام، جۆ لە کارەکاهذ ضەرکەوجنى باع بەدەضذ دەهێىیذ. -

جۆ بەگوێزەی پێویطذ سۆر بە جواوی هەڵطوکەوث لەگەڵ  -

 بەرامبەرەکەث دەکەیذ.

 پ. گوێگزجً:

هوهەری گوێگزجً و كطە پێىەبڕینى بەرامبەر، ئاضتى ڕۆغيبیری    

ەضەکە هیػاهدەداث و پلەی کۆمەاڵیەحی مزۆڤ بەرس دەکاجەوە، چوهکە ک

لەیەکتر هەگزیً، ئەوا کزدەی پەیوەهدی کزدن بە دروضتى  ئەگەر گوێ 

ئەهجام هادرێذ، هەر بۆیە ساهایاوی دەرووهىاس ى ئاماژە بەوە دەکەن، 

ئافزەث ئەو مزۆڤەی الپەضىدە کە گوێی بۆ دەگزێذ) لیلی شحزور، 

وهکە كطە پێبڕیً، کارداهەوەی هەرێنى لەضەر هەضتى (، چ١٦٨، ٢٠٠٩

بەرامبەر دروضذ دەکاث، گەلێک جار بابەحی ضەرەکی لە ئاوەسی پەرع 

دەبێذ یاخود بیرۆکەکەی لە گۆغەیەکی بیریدا بەدەرهەبڕاوی كەجیظ 

دەمێىێذ، وا لەکەضەکە دەکاث لە گفخوگۆ لەگەڵذ بەردەوام هەبێذ 

 ڕووهەداث.هیوان  یڕاگۆڕیىەوە و جێکەڵبوو

بە پێچەواهەوەع، گوێگزجً لە داوا و بیرۆکەکاوی سیاجز بڕوا بەخۆبوون     

الی ئەوەکەضە سیاد دەکاث، هەضذ بەوە دەکاث کە گزهگی پێ دەدرێذ و 

 مخماهە بەخۆبوون الی سیاد دەکاث.

 گۆڕینى باری وەرگز: ٢-٥-١

باری پاع ئەوەی بوویخە جێگای مخماهەی وەرگز، هەهگاوی گۆڕیً بۆ    

کاریگەری دەضذ پێدەکاث لە ڕێگای جواڵهەوە و بیرکزدهەوە و 

هەڵطوکەوجەوە، ئەم کاریگەرییەع چەهدە ڕێژەکەی سیاجز بێذ 

کێک لەو جەکىیکاهەی یەلەضەروەرگز، کزدەی ڕاسیکزدهەکە ئاضاهتر دەبێذ، 

بۆ گۆڕینى بار بەکاردێذ، بزیخییە لەوەی داوا لە وەرگز بکزێذ یادگاری و 

وی ڕابزدووی لە یادگەی بکاجەوە و بیهێىیخەوە یادی خۆی، چوهکە ڕوداوەکا

وەرگز سیاجز بەرەو کزاهەوە و جێکەڵبوون دەباث، دیطان گزیماهە کزدوی 

خەیاڵی و داهاوی چەهد ئەگەریک بۆ بارودۆخ و ڕوداوەکان، دەبێخە هۆکار بۆ 

گۆڕینى باری وەرگز و کزدەی ڕاسیکزدهەکە ضەرکەوجوواهە ئەهجام 

 (.٣٧، ٢٠٠٩ذ)لیلی شحزور، دەدری

 ئامادەکزدوی باری گوهجاو بۆ دەوروبەری گوجً: ٣-٥-١

بۆ ئەوەی بەرامبەرەکەمان ڕاسیبکەیً، دەبێذ لە بارێکی دەروووی و     

هۆغەوکی باغدابین، جاکو بیرەکاهمان ڕێکبخەیً و بە غێواسێکی ڕوون و 

 ضادە و لۆجیکی دەرببڕیً. کاث و غوێً کاریگەری سۆری هەیە

لەضەرکەوجنى کزدەی ڕاسیکزدن، چوهکە مزۆڤ هەموو کاجێک لەبارێکی 

دەروووی باغدا هییە... ئەگەر کەس ى كطەکەر پەیوەضذ بوو بەکارێکی جز، 

یان ئەگەر ساهیمان بەرامبەرەکەمان دەیەوێذ بە خێرایی كطە جەواو 

(. ئەوا ئەم کاجاهە ١٤٣، ٢٠١٥بکاث...هخد)عەبدولواخید موغیر دسەیی، 

و هین بۆ گەیاهدوی پەیام، چوهکە پەیامەکە بەدروضتى هاگاجە وەرگز گوهجا

یان بە گزان جێدەگاث یان وجەکان بە هاجەواوی لەالیەن وەرگزەوە 

وەردەگیرێذ و بیری بە غتى جزەوە ضەركاڵە، بۆیە هاگوهجێذ لەم کاجاهەدا 

پەیامی ڕاسیکزدن بگەیەهزێذ. دیطان دەبێذ ڕاچاوی دەوروبەری گوجىەکان 

زێذ لە دەربڕێنى وغەکان و بشاهین ئەم وغەیە لەگەڵ دەوروبەرەکە بک

 (. ٣٧، ٢٠٠٩دەگوهجێذ یا ها )لیلی شحزور، 

 دیارکزدوی جێڕواهین و ئاڕاضخەکزدوی بە ڕێڕەوێکی جز: ٤-٥-١

دەبێذ بەغێوەیەک بێذ پاڵەپەضخۆیەکی  س،بۆ داواکزدوی داوا و پێػيیا   

جەکىیک لە هەڵطوکەوث پەیڕەو  سۆر هەخزێخە ضەر وەرگز، بەڵکو دەبێذ

بکزێذ... ئەوەی دەوجزێذ دەبێذ بە ڕێگایەکی لۆژیکی غیبکزێىەوە و 

هەوڵبدرێذ بە ساهیارییەکی کەم وێىەیەکی جەواو دروضذ بکاث، ئەگەر 

وێىەیەکی هاجەواومان پێدا، بیری وەرگز ضەركاڵ دەبێذ بە پڕکزدهەوەی  

ا بۆ ضەركاڵ کزدوی مێػکی وێىە هاجەواوەکە، کەواجە بابەجێک دیاری کز 

وەرگز، بەم پێیەع دەجواهین بەئاضاوی ڕاضخەوخۆ بگەیىە بیری بێئاگایی 

وەرگز، دیطان بە گێڕاهەوەی چیرۆک یان ضەرگوسغخەیەکی وروژێىەر یا 

پەهدیک، وا دەکاث وێىەیەکی جەواو بخزێخە بەرچاوی وەرگز و جێڕواهیىەکان 

 (.٤، ٢٠٠٩دیاریبکزێذ)ضەرچاوەی پێػوو، 

 پەیامی ڕاسیکزدن: ٦-١

ئەو پەیامەی کە بەهیاسیً بیگەیەهین، پێویطخە بشاهزێذ ئاراضخەی چ   

 جوێژێک دەکزێذ و جەمەن و ئاضتى ساهیاری و ڕۆغيبیری لەبەرچاو بگیرێذ.

دەبێذ ساهیاری ئەوەع وەربگیرێذ بەرامبەرەکەی چی دەوێذ و هاغبێذ بیر 

اڵم یان ەکە بەرامبەرەکەی و  لەوە بکزێخەوە کە بەرامبەرەکە چی دەوێذ...

بیاهووی هییە، بەڵکو دەبێذ ڕاچاوی بەرگزی بکاث... دەغبێذ ئەو پزضیارە 

 لەخۆمان بکەیً: پەیامەکەمان چ کاریگەرییەکی دەبێذ؟

باغتر وایە مزۆڤ خۆی لە غوێنى بەرامبەرەکەی دابىێذ جا هەضذ بە  

سیاجز کاریگەر بەرەهگاری و ڕاسیىەبووهەکان بکاث، بۆ ئەوەی پەیامەکەی 

 (.١٤٥، ٢٠١٥بێذ)عەبدولواخید موغیر دسەیی، 

 :ڕاسیکزدن و خوێىدهەوەی جەماوەر ٧-١
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ھەوڵدان بۆ هاضینى جەماوەرکارێک كوڕص و گزاهە، ئەمەع     

دەگەڕێخەوە بۆ گزاوی خوێىدهەوە لەضەر جەماوەر بەمەبەضتى ڕاکێػاوی 

ضەرهجی جەماوەر، ساهایاوی دەروهىاس ى و بیرمەهداهیؼ ھەمیػە هاضینى 

خۆیان بۆ جەماوەر بەگزان هاوبزدووە. ضایکۆلۆژیای جەماوەر لەگەڵ ھەر 

ەیان پزضیار لە خۆی دەکاث بۆ هاضینى جەماوەر، بۆ بەغێکیدا د

بیرکزدهەوە و کار و کزدەوەکاهیان، بۆ ئەو کاجاهەی کە ئیتر ھەمووغدێک الی 

جەماوەر لەوپەڕی پیرۆسییەوە دەگۆڕدرێذ بۆ جێکدان و ھەڵوەغادهەوەی 

ئەو پیرۆسیاهە. بۆ دروضخکزدوی هەموو جۆرە ڕیکالمێکی بینراو یا بیطتراو یا 

 او، هابێذ ڕاکێػاوی ضەرهجی جەماوەر هادیدە بگیرێذ.هووضز 

هەر بۆیە دەبێذ  گوجاری گوجاربێژ پەیوەضذ بکزێذ بە جەماوەرەوە،    

جەماوەریؼ رەگەسێکی گزیىگە لە ضەرکەوجً و ضەرهەکەوجنى مەبەضتى 

گوجاربێژدا، ئەگەر گوجاربێژ ساهیاری پێػوەخخەی لەضەی جەماوەر هەبێذ، 

پێػکەش ى دەکاث ئەوا  گوجاربێژ ضەرکەوجوو هابێذ لە  بۆ ئەو گوجارەی کە

گەیاهدوی مەبەضخەکەیدا، بەاڵم گوجاری گوجاربێژ بۆ جەماوەر ضەرکەوجوو 

دەبێذ، ئەگەر گوجاربێژ پێػتر جەماوەر بىاضێذ و ساهیاری دەربارەی 

  پاشخاوی جەماوەر هەبێذ.

وهىاضیدا راڤەکزدوی دەرووهیى جەماوەر گزهگییەکی جایبەحی لە دەرو    

هەیە، ئەمەیؼ هەوڵێکی جاسەی جیهاهییە لەالیەن ساهایاوی دەرووهىاضیەوە. 

بۆ لێکداهەوەی هشری جەماوەر، ساهایاوی دەرووهىاس ى بۆ ضەردەرکزدن لەم 

جەماوەرە لە لێکۆڵیىەوەکاهیاهدا، هەهدێک همووهە لە جاکەکان  وەردەگزن 

وو جەماوەرەکە و گزیماهەی دەکەن، کە ئەم همووهاهە همایىدەی هەم

 (.David Gilse,2003,184دەکاث)

لەم ضۆهگەیەوە جزۆجز و لۆبۆن و گزاهام جیمی و واڵتر لێبماوی،   

بەغێوەیەکی ساوطتى لێکۆڵیىەوەیان لەضەر مێػکی جەماوەر کزد و ئەوەیان 

ضەملاهد کە مێػکی جاکەکەص و جاماوەر وەک یەک هین و جیاواسن، بەهیچ 

وهىاضیدا لێکۆڵیىەوە لەضەر مێػکی غێوەیەک هاکزێذ لە دەرو 

جاکەکەضێک بکزێذ، وەک هموهەیەک بۆ لێکۆڵیىەوە لەضەر مێػکی 

( ئەمەع ئەوە دەگەیەهێذ کە Edward L.Bernays ,1928,47جەماوەر)

دەرووهىاس ى جاکەکەس ى و دەرووهىاس ى جەماوەری وەک یەک هین، بەڵکو 

لێکۆڵیىەوە لە  جیاواسی لەهێواهیاهدا هەیە، هەرچەهدە هەردوو ساوطذ

جاکەکەص دەکەن، بەاڵم هەریەکەیان بەغێوەی جیاواس، دەرووهىاس ى 

جاکەکەس ى بە جیا لێکۆلیىەوە لە جاکێک دەکاث بەبێ ئەوەی بە کەضێکی 

جزەوە پەیوەضتى بکاث، بەاڵم دەرووهىاس ى جەماوەری لێکۆڵیىەوە لە 

 جاکەکەص دەکاث لەضەر بىەمای ئەوەی کە ئەهدامێکە لە هۆسێک یان

جوێژێکی کۆمەڵگادا، یاخود گەلێک یا دەسگایەک کە کارێک یا ئاماهجێکی 

(، خەیاڵی جەماوەر ٢٢-٢١، ٢٠٠٦وەک یەکیان هەبێذ)ضیؼمۆن فزۆید، 

هاوغێوەی خەیاڵی هەر بووهەوەرێکە کە بە ئاوەس بیرهاکاجەوە، ئامادەیی 

ر گەورەی جێدایە کە بچێخە ژێز کاریگەریی كووڵی ئاوەسی هاوەکی، جەماوە

جاڕادەیەک لە کەضێکی خەوجوو دەچێذ و دەروووی دەداجە دەضذ 

وێىەگەلێکی هاو خەیاڵی، بۆیە لێرەوە ئاماهجی ضەرەکی لە ڕاڤەکزدوی 

جەماوەر ساهینى ضایکۆڵۆژیای جەماوەر لەالیەن گوجاربێژەوە، گزهگی 

خۆگوهجاهدوی گوجاربێژ لەگەڵ جەماوەر دەردەکەوێذ، لەو گوجارەی 

غدێک هەدرکێىێذ، کە لەگەڵ جەماوەر پێػکەش ى دەکاث، 

 (. Masud Omer Nasro, 2001,30هەگوهجێذ)

بۆیە گوجاربێژ بۆ ئەوەی پتر غارەسای ضایکۆڵۆژیای جەماوەر بێذ،   

پێویطخە گوجاربێژ بشاهێذ کە جەماوەر بەضەر چەهد ضیمایەک دابەع 

 دەکزێً، گزیىگتریً ضیماکاوی جەماوەرەریؼ ئەماهەن:

و هاضىامە جوخم ضیمای کەضایەحی: جەماوەر بەضەر جەمەن و  .١

 و غوێنى لەدایکبوون دابەغدەبً.

ضیمای گۆڕاهکاری ئەگەر هەبً: ئەمەیؼ بەضەر ئاضتى  .٢

خوێىدن و داهاحی جاک و بارودۆخی کۆمەاڵیەحی سمان و ئایین و 

 ئەرک و هیػخەجێبوون دابەع دەبً.

هد ئاراضخەیەک ضیمای کۆمەاڵیەحی: لێرەدا جەماوەر بۆ چە .٣

دابەع دەبً، کە جەماوەری الیەهگز و بێالیەن و ئۆپۆسضیۆن و 

 ..... هخد .

ئاضتى ڕۆغيبیری: ئەمەع بۆ جەماوەری هەخوێىدەوار و  .٤

جەماوەری ئاضایی و جەماوەری خاوەن ڕۆغيبیرییەکی بەرس 

 دابەع دابً.

ئامادەگی ڕاسیبوون: ئەمەع ئەو جەماوەراهە دەگزێخەوە کە جا   .٥

 امادەی ڕاسیبووهیان هەیە.چەهد ئ

دیطان پێویطخە گوجاربێژ بشاهێذ، کە هەر جۆرێکی جەماوەر بە چوار پێوەر 

 دیاری دەکزێً، پێوەرەکاهیؼ ئەماهەی خوارەوەن :

كەبارەی جەماوەری: ئەمە ژمارەی جاکە کەضاکان لەخۆ  .١

 دەگزێذ.

پێکهاجەی جەماوەری: ئەمەع بزیخییە لەو چین و جوێژ و گزوپ  .٢

 کۆمەاڵیەجییاهەی کە خودی جەماوەر پێکیان دەهێنن.و دەضخە 

ڕێژەی گوهجاوی جەماوەری: مەبەضذ لە گوهجاوی جەماوەری  .٣

ئەوەیە، کە جا چەهد جیاواسی هەیە، لەهێوان چین و گزوپ و 

 دەضخەی جەماوەری.

ماوەی گزهگیپێداوی جاک: مەبەضذ لە ماوەی گزهگی پێدان  .٤

خە بۆ بیىین و ئەوەیە، کە جاکەکەص چەهدە ماوەی پێویط

گوێگزجً جا ئەوەی پەیوەهدی بە جەماوەر بکاث)مدطً 

 (. ٤-٣، ٢٠٠٩الکىاوي، 

 کزدەی ئاخاوجً لە هوهەری ڕاسیکزدهدا: -٢

همووهە بەراییەکاوی سمان لە ضۆضێرەوە وایدەبینن کە یەرکی ضەرەکی  

سمان، بزیخییە لە هەوڵدان، چەمکی هوهەریگەیاهدهیؼ خۆی لە 

ری و داجا بۆ وەرگز دەبیيێخەوە، بەمەع کەدەی ئاخاوجً گواضدىەوەی ساهیا

دەبێخە هزدەی ضەرەهیى سمان و سماهیؼ دەبێخە جەهیا هۆدێً یان 

ئەم بیروبۆچووهەی هە لە ژمارەیەوی سۆری جیۆرەواوی  ضیطخمێً لە هۆد.

ئاماژە بەدیماهىزدووە بە جایبەحی لەالی هەڵگزاوی وەفطگەرایی لە ئاماژەدا 

و الی ئاماژەواوی ڕاضخیى یان ئاماژەواوی لۆجێيی وێىەییدا، ئەوان وایدەبینن 

یىە هە الیەوی وەضفی هواهدن لە واجادا ضەرەهیى و گزیىگتریىە و واجاواوی د

الوەهین. ئەواهەی لەضەر ئەم ئاڕاضخەدا دەڕۆن هەموو گوجەیەوی 

ضەملێىەری هواهدن یان وەضفی واكیع دادەهێن، بۆیە دەهەوێخە ژێز پێوەری 

ڕاضخیى و درۆ و ساراوە و چەمىگەلێً بەواردێنن هە بىاػەیەهیى ڕاضخییان 

 اضخیى.و مەرجەواوی ڕاضخیى و بەهای ڕ  truthهەیە بۆ همووهە وەن ڕاضخیى 

بەاڵم ئەم گۆغەهیگایە ڕووبەڕووی ڕەخىەیەوی سۆر بووەوە لە الیەن       

ژمارەیەوی سۆری سماهەواهان و فەیلەضووفان، بە جایبەحی، 
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فەیلەضووفەواوی سماوی ئاضایی و مەضەلەهە لێرەدا پەیوەضخە بە 

كوجابخاهەی ئۆهطفۆرد و بە فەیلەضووفەواوی لە همووهەی وەن 

و ضیرێل و ػەیزی ئەواهە. لەڕاضخییدا ئەماهە  ضتراوضً و ئۆضخین

ىزد هە هۆمەڵێيی سۆر لە گوجەوان ئەرن و وەسیفەی خۆیان لە هجێبیىییا

هەواڵدان هاهوێنن و وەضفی هیچ واكعێً هاهەن و هاهەوهە ژێز باری 

پێوەری "ڕاضخیى و درۆ، گوجەواوی بەجێهێىان و گوجە جەمومژاوییەوان و 

ەم دەضخەواژاهە لە ڕوواڵەجدا بۆمان گوجەواوی هەڵطەهگاهدن. ئ

دەردەهەون هە دەضخەواژەی وەضفین لەواجێىدا هاوەضفین. ئەمە وای 

لەئۆضخین هزد ساراوەی " فێڵێىزدوی وەضفی" بەواربێنً. بۆ ئەم جەرسە 

 ڕضخاهەدا ئەم گوجاهەی خوارەوە وەن همووهە دەهێىیىەوە:

 داهیػدىەهە ڕاگەیەهدرا. .١

 دەرگاهە داخزا. .٢

 جەاڵق درای.س ً س ً بەجۆ  .٣

 چاوێىم دیذ. .٤

 ئەم ئوجێلە هایابە. .٥

 ئەم كوجابییە سیزەهە. .٦

س ً ڕضخەهەی ضەرەجا ڕضخەی بەجێهێىاهً و س ً هزدەمان پێیاهەوە 

بەدیهێىا: فزماوی هزاهەوە و فزماوی داخواسی و فزماوی جەاڵكدان. بەم 

ڕضخاهە واكیعێيی دیاریىزاو وەضف هاهەیً و هیچ مۆرهێيی وەضفی یان 

هیان هییە و هایػىزێ بڵێین ڕاضتن ) لەگەڵ واكیعدا یەهدەگزهەوە( هواهد

یان درۆن ) ڕێً هەهەوجوون لەگەڵ واكیعدا( و هەمان غذ دەربارەی ئەو 

ڕضخەیەی چوارەمدا دەڵێین هە جەمومژیی دەاللیى فەرهەهگیى 

 لەخۆگزجووە: ئایا ڕاضخە یان درۆ؟

ئاو یان ضیخور)غوفار(ە؟ ئەو چاوەی لە همووهەهەدا هاجووە: ئایا چاوەی 

ئەگەر مەرجەواوی ڕاضخیى دەضخەواژە هەساهین، هاجواهین بەهایەوی 

دیاریىزاوی ڕاضخیى بدەیىەپاڵی و هەوابوو هاغخواهین واجایە وەضفییەهەی 

یان هاوەڕۆهە هەوڵداهەهەی دیاریبىەیً. هەرچی ڕضخەواوی پێىج و غەغە، 

خۆگزجووە و هیچ دوو ڕضخەی هەڵطەهگاهدهً و خوهمی بەهایان لە

مۆرهێيی ڕوون و ئاغىزای وەضفییان هییە و هەروەها سەخمەجە الیەهەواوی 

 ڕاگەیاهدن و هەواڵداهیان دیاریبىەیً.

ئەم جەرسە لە ڕضخە خۆی خاڵی دەضخپێيی دەرهەوجنى ئاڕاضخەیەوی دەاللی 

دیىەی چێىزدووە و لەگەڵ ئاڕاضخەی وەضفییدا هاخواث هە هاضزاوە بە 

 فییەوان.ئاماژە هاوەض

ئەم ئاڕاضخە وایدەبینً هە ڕضخەواوی سماهە ضزوغخییەوان هیچ غدێً 

وەضف هاهەن و جەهیا بەواردێً بۆ بەدیهێىان و بەجێهێىاوی فزماهگەلێيی 

دیاریىزاوی وەن فزماهەواوی هەڵطەهگاهدن. ئەم سماهەوان و 

فەیلەضووفاهە ڕەجدەهەهەوە هە ئەرن و وەسیفەی بىەڕەجیى گوجەوان لە 

واجا گواضدىەوەی ساهیاری  ،هە ضزوغخییەوان بزیتى بێذ لە هەوڵدانسما

ضەبارەث بەجێهاوی دەرەوە یان پێػىەغىزدوی هواهگەلێً بۆ ئەم جیهاهە، 

ئەوە دەهەهەوە هە گوجە و ڕضخە مۆرهێيی وەضفی ضەملێىەراهەیان  رەفشی 

هەبێ و هەروەها كابلی ئەوە بً وەضفبىزێً بەوەی ڕاضتن یان 

 ( ١١٤، ٢٠٠٦)ئەبوبەکز ئەلعشاوی، درۆن

ڕا  بەرلەماوەیەوی سۆر ئاماژەهزاوە بەالیىەمەوە، لە ضەردەمی ئەڕیطخۆ

بەوەی هەموو گوجەواوی سماوی ئاضایی بەوارهاهێنرێً بۆ وەضفىزدن یان 

هەوڵدان و هاهەوهە ژێز باری پێوەری راضخیى و درۆ. ئەڕیطخۆ هەموو ئەو 

ە عەرەبەوان هاودێزیاهىزدوون بە "ڕضخە گوجاهەی باضىزدوون هە ڕەواهبێژ 

پێىهاجییەوان" و دواجز ئۆضخین هاویىاون" گوجەواوی بەدیهێىان". لێرەدا 

مەضەلەهە پەیوەضخە بە گوجە ئاڕاضخەهزاون بۆ دیاریىزدن و 

دەضدىیػاهىزدوی هەڵوێطخەواوی كطەهەر یان جێیپێى كایم بىزێ بۆ 

ن و فەرماهىزدن و بۆ همووهە وەن پزضیارهزد ،فزماهەواوی كطە

هەڕەغەهزدن بەدیبێنً و ضەبارەث بەم گوجاهە، مەضەلەی ڕاضخیى و درۆ 

هیچ ماهایەوی هییە. بۆ همووهە،ڕضخەواوی داخواسیی یان پزضیارهزدن 

وەضفی هیچ واكیعێً هاهەن، بۆیە هاهزێ بگوجزێ ئەوان ڕاضتن یان 

یىزاو درۆن، بەاڵم جەهیا بێژەهزدهیان خۆی لەخۆیدا فزماهێيی دیار 

 چێدەهەن. 

بیروبۆچوووی پزاگماجیىیى دەرخەق بە سمان هە لەالی فەیلەضووفەواوی 

سماوی ئاضایی همووهەی وەن ئۆضخین و ضۆرٌ و گزایظ بەدیدەهەیً و 

بەجایبەجیؼ لە جیۆری هزدەواوی سماهدا دەیبیىین، ئەم بیروبۆچووهە ڕەفشی 

هواهدوی واكیع یان ئەوە دەواجەوە هە سمان جەهیا دەضخەچیلەیەن بێذ بۆ 

سیهً، بەڵىو هەرەضخەیەن دەجواوێ هزدەگەلێً لە جەرسێيی دیاریىزاودا 

بەدیبێنً: فەرماهىزدن، پەیماهدان، ڕەجىزدهەوە، پزضیارهزدن، 

و  واكوڕمان هزهزدن، ئاوەمۆرهزدن)جەعمید(،ۆ ئامۆژگارییىزدن، غ

 هەڕەغەهزدن و ػەیزی ئەماهەیؼ سۆر و جۆراوجۆرن.

ردەواوی وەن پزضیارهزدن، فەرماهىزدن و پەیماهدان غیىزدهەوەی دیا

ڕوووی دەواجەوە هە سمان بە ضیفەحی خودیی وجوهەریی هۆمەڵێً لەو 

ڕێياراهە دەگزێخەخۆ هە ڕێدەداث بەداهاوی جۆراوجۆرییەوی سۆر لە 

پەیوەهدییە مزۆییە پزاگماجیىییەوان و ئەو واجە هاهزێ سمان جەهیا یەن 

مەضەلەهە  ئەویؼ گواضدىەوەی ساهیارییە.ئەرن و وەسیفەی هەبێ هە 

گەمەیەن، بە ، گەمەیەوی گەورەجز و  پەیوەهدە بە یاضاوڕێطاگەلێً

گەمەیەن هاوی  ،غێوەیەوی بەرفزاوان، جێىەڵ بە بوووی ڕۆژاهەیی دەبێذ

چاوپێىەوجً دەداث لەهێوان جاهەوان و لەهەماهياجدا ڕێيارەهەیص ى 

 (٥-٤، ١٩٧٢هۆهتڕۆڵدەوا.)ئۆسفیلد دیکزۆ، 

ضۆرٌ وایبۆدەچێ هە كطەهزدن بە سماهێً لە سماهەوان جەهیا جەبەهنى 

، ێ)ضغێوەیەن لە غێوەواوی ڕەفخارە و یاضاوڕێطاگەلێً بەڕێوەدەبا ٌر

ئەمەیؼ ئەو ماهایە  ،و ئەم ڕێطا و یاضایاهە سۆر ئاڵۆسن ( ٥٢، ١٩٧٢

دەداث هە بەوارهێىاوی سمان یان كطەهزدن ڕەفخارێىە و ڕێطاویاضای 

ەیە و مەبەضخدارە و خۆی لە بەجێهێىاوی هزدەگەلێيی سماهدا خۆی ه

دەهوێنً بەپێى ئەو یاضا و ڕێطایاهەی بەوارهێىاوی جوخمەواوی سمان 

بەڕێوەدەبەن. لێرەوە جیۆری سمان دەچێخە خاهەی جیۆری فزمان 

 بەغێوەیەوی گػتى.

و هەواجە ئەو گوجاهەی لە ژیاوی ڕۆژاهەماهدا هە بەرهەمیان دێىین دو      

الیەهیان هەیە: الیەوی سمان و الیەوی فزمان، بزیدیین لە گوجە و فزمان یان 

گوجەگەلێىً گوجە جێىەڵ بە فزمان دەبێذ. لێرەوە هاوهیػاوی دالی و 

دەربڕی هی پەرجووکی ئۆضخین : " واحێ گوجە هزدەیە" یان واحێ دەڵێین، دەی 

ً بىەیً بۆ و دەهزێ بەم ڕضخاهەی خوارەوە هواهدهێ ،هزدەوە دەهوێىین

 هزدەواوی سمان و گوجەواوی بەجێهێىان:

 جۆ لە وارەهەث دەرهزای. .١

 پیرۆسباییذ لێدەهەم بەبۆهەی ضەرهەوجيذ. .٢
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 جەاڵكدرای.س ً بەس ً جۆ  .٣

 دەضخىزدن بە داهیػدىەهە ڕاگەیەهدرا.  .٤

ئەگەر لەم ڕضخاهە ڕامێىین، بە غێوەیەوی ڕوون و ئاغىزا الیەوی    

فزماهیاهمان بۆ دەردەهەوێ. كطەهەر بەهۆیاهەوە هەریەن لە هزدەواوی 

دەرهزدن، پیرۆسباییىزدن، جەاڵكدان و هزاهەوەی بەدیهێىاوە.  ئەو پزضیارەی 

لێرەدا خۆی كوجدەواجەوە بەم غێوەوەیە: هزدەی سماوی چییە؟ 

، بۆ وەاڵمداهەوەی ئەم ؟خۆییەواوی چینجەجیاهەرەوە و جایبەهیػاهە

 پزضیارە پێویطخە یەهەمجار چەميی هزدە دیاری بىەیً.

دیىزۆ وایبۆدەچێ هە هەر چاالهییەن هەضێيی دیاریىزاو دەیىوێنً،  

دەهزێ بە فزمان یان وار دایبيێین ئەگەر لە ضەر بىاػەی ئەو 

لە جیهاهدا دیاریبىەیً  ثوێ بیاهياگۆڕاهيارییاهەی دروضتى دەوا یان دەیە

لەگەڵ ئەو گۆڕاهيارییاهەیؼ پەیوەهدییان هەیە لەگەڵ بارودۆخی فیزیایی 

یان هۆمەاڵیەجیى كطىەردا، چوهىە هەمان پزۆضە و جوولەوان دەهزێ 

خالیظ و بێخەوغە یان وەضفبىزێً  وەضفبىزێً بەوەی چاالهیەوی

اخۆ لە خودی خۆیان بەوەی هزدەوە و وارە بەپێى ئەوەی هە ئێمە د

ضەیزمان دەهزدن یان بەوهۆیەی هە گۆڕاهيارییەوی پەیوەهدیی یەهێً 

 ( لێرەوە ٧٧، ١٩٧٢دایدەڕێژێ لەگەڵ جیهاهدا. )ئۆسفیلد دیکزۆ، 

جایبەجمەهدیی فزماوی سمان خۆی لەوە دەهوێنً هە هزدەیەوی  یەهەم:

 دیاریىزاو بەجێدێنً واجا چاالهییەن ئاماهجی گۆڕینى واكیعە.

دووەم: فزماهێيی یاضاییە وەن سماهەواوی فەڕەوس ى ئۆسفاڵد دیىزۆ بۆی 

دیاریدەهزێ بەوەی  کەدەچێ و باس ى هزدەی یاضایی دەهەیً واحێ چاالهییە

گۆڕاهێىە لەو پەیوەهدییە غەرعیى و كاهوهییاهەی هێوان هەضگەلێيی 

(. بە هزدەیی هزدەی سماوی ٧٧هەن.)ضەرچاوەی پێػوو،  دادیاریىزاو 

ی ئەوەیە هۆمەڵێً لەو ماف و ئەرواهە دروضدبياث هە پەیوەضتن بە ئاماهج

گفخۆگۆهەران. لێرەوەیە بەهای كاهوهیى هە خزاوەجەپاڵ و ئەو 

گۆڕاهيارییاهەی هە هەوڵدەداث بەدیاهبێنً مەرجگەلێيی كاهوهییان هەیە، 

ئەو گۆڕاهيارییاهە گزیماهەهزاون یان جەهیا ئارەسوویان لەضەرە. ئاوا بەم 

ە، چاالهییەن بە كاهوهیى دادەهێین واحێ بە چاالهییەوی غێوەی

جاواهبارییاهە یان جێگەی ڕێشوپێزاهین یان دداهپیاهان بە پابەهدبوون و 

ػەیزی ئەماهە وەضف دەهەیً. بۆ همووهە ئەو گوجەیەی دادوەر دەیبێژێ 

دەهزێ بەهزدەیی وەن هزدەیەوی كاهوهیى دایبيێین لەبەرئەوەی هیچ 

رادا هییە لە هێوان كطەی دادوەر و گۆڕینى جۆمەجبار بۆ هیػاهەیەن لەئا

خوهمی بەضەردا بچەضپً لێىجیابياجەوە، لەبەرئەوەی كطەهە خۆی هە 

 .(119، ٢٠٠٦)ئەبوبەکز ئەلعشاوی،  خوهم دەردەوا.

ضێیەم: هزدەوەیەوی داوودەسگایی، سۆرێً لە هزدە هزدارییەوان بەدیهێىان 

فزە لە داوودەسگایە  و جێبەجێبووهیان پەیوەضذ دەبێ بە

هۆمەاڵیەجییەوان، وەلێ ئەم هزداهە لە هاو سمان و لەڕێگەی ئەوەوە 

بەدیدەهێنرێً و هاودێزهزدهیان بە هزدەواوی كطە یان سمان لێرەدایە. ئەوان 

بەهۆی ضزوغتى سماهییاهەوە گوجەگەلێىنن، ئەواهیدیىەع فزماهگەلێىً 

گۆڕینى پەیوەهدییە لەگەڵ  لەبەرئەوەی ئاماهجەواهیان گۆڕینى واكیعە یان

جیهاهدا، ئەواهیؼ لەبەر ضزوغخیى كاهوهیى و غەرعیى و داوودەسگایی و 

هۆمەاڵیەجییاهەوە، پاغان كطەهزدن و بەوارهێىاوی جۆرێىە لە بەڵێىدان و 

 پابەهدبوون و هەڵگزجنى بەرپزضیارییەجیى و ئەرن.

كطەهەر، چوارەم: هزدەوەیەوی مەبەضخدارییە، بەهۆی ساهینى مەبەضتى 

هزدەی سماوی بەدیهێنراو ئاغىا دەبم، گەر كطەهەر بە یەهێيی دیىەی گوث: 

" مەجزضییەن بەربیىگذ دەبێخەوە، ڕەهگە مەبەضتى لە كطەهەی خۆی 

.)جاک موغلێر، ذهەوڵدان یان ئاگادارهزدهەوە یان گاڵخەپێىزدن بێ

٢٤، ١٩٨٥ .) 

ەچاوهزدوی پێىجەم: هزدەیەوی دەوروبەرییە، بەجۆرێً هاهزێ بەبێ ڕ 

دەوروبەر جەماغای بىزێ. گەر ڕضخەیەوی لەم جۆرەمان وەرگزث:" بەیاوی 

ئامادە دەبم"، دەبیىین چەهدیً ماها دەداث و ئەمەیؼ بەگوێزەی 

دەوروبەر: لە دەوروبەرێىدا، ماهای هەوڵدان دەبەخص ً، لە دەوروبەرێيی 

 دیىە ڕەهگە هەرێدان ببەخص ً و لە دەوروبەری ضێیەمیػدا بۆی هەیە

 ماهای هەڕەغە بداجبەدەضخەوە.

غەغەم: هزدەوەیەوی داووهەریخییە: هزدەی سماوی بۆ ئەوەی ضەرهەوجوو 

هە پەیوەضخە  ذبێذ، دەبێ باگۆی هۆمەڵێً لەو مەرجاهە بێ

بەبەوارهێىاوی. ئەم مەرجاهەیؼ ئەو چوارچێوە دیاریدەهەن هە هزدەوە 

هەوێ گوهجاو و هزدەییەهە جێیدا لەگەڵ ئەو دەوروبەرەی جیایدا دەردە

 (١٢٠، ٢٠٠٦)ئەبوبەکز ئەلعشاوی،  هۆن دەبێ.

ئەم مەرجاهە پەیوەضتن بە ڕواڵەجگەلێيی جیاجیا هە لەماهەی خوارەوەیان 

 باص دەهەیً: 

ئەو بارودۆخ و هەضاهەی بەغدارییان هزدووە لەبەدیهێىاوی هزدەوە ( ١

 سماهییەهە.

 .( مەبەضخەکاوى ئاخێوەران٢

جەرسی واریگەریی پەیوەضذ بەبەدیهێىاوی هزدەی سماوی و ( ٣

 وارییەهەی.ئاخاوجە

ئەم جەرسە لە مەرجەوان ئەواهەن هە ئۆضخین هاویاهدەبا بە مەرجەواوی 

ضەرهەوجً و پێػێلىزدوی هەر مەرجێىیان دەبێخەهۆی جەرسێً لە 

جەرسەواوی غىطتهێىان وەن ئەوەی هزدەهە بوووی هەبێ یان جەهیا بۆ 

 ).ەبێذێذ یان هیچ واریگەرییەوی هبەوەی بۆغایی لەڕضخەدا بەوار پڕهزده

هزدەوەی سماوی لەو گوجە هاوەضفییاهەدا (، ٢٤، ١٩٨٥جاک موغلێر، 

اضخییان بدەیىەپاڵ و ضزوغدێيی ڕ خۆی دەهوێنً هە هاهزێ هیچ بەهایەوی 

بەدیهێىاهیان هەیە، واجا ئەو وجاهەی هە گوجە و هزدە جێىەڵ بەیەهدی 

ون خین گەیػخۆجە ئەوەی لە هاو هزدەی سماهییدا هە سۆر بەرباڵ دەیً. ئۆض

ئاغىایەجیى لەگەڵ س ً هزدەی هاوواجییدا پەیدابياث و بیاهىاس ً: هزدەی 

گوجەیی و هزدەی واریگەریی و هزدەوەی بەدیهێىەری یان هزدەوەی 

هە بزیخییە لە چەميی جەوەر و  –. هزدەی بەدیهێىان کاندەربڕاهە)سماوی(

هزدەی بەدیهێنراو لە هاو سماهدا بەهۆی كطەهەرەوە  -جیۆرەهەبىىەیی لە 

بەدیهێىاهییەهەی، ئەمە لە بەرامبەر هزدەی واریگەریی  ی یان بزیخییە لە هێز 

بەدیهێنراو بەهۆی كطەوە. هەرچی ضەبارەث بە ضۆرلە، هزدەوە 

 بەدیهێنراوەوان وەن ئەوەی خوارەوەن:

 ڕضخەگەلێً بێژەدەهەیً.هزدەی گوجەیی: ئەوەیە ئێمە وغە و  -

 هزدەی پەیوەضذ بەهاوەڕۆن: پێىدێ لە هەڵگزجً و ئیدالەهزدن -

هزدەی بەجێهێىان: دەهزێ فەرماهپێىزدن یان پەیماهپێدان یان  -

 گەفلێىزدن .. هخد. بێذ. 
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ئەم هزدەواهە لەیەهدی ضەربەخۆ هین. هاهزێ هزدەیەوی بەدیهێىان 

هزدەیەوی هاوەڕۆوی و هزدەیەوی گوجەیی بەجێبێىین بێئەوەی لە هەماهياجدا 

 ێىین.ىبەجێ

لە كۆهاػێيی دواجزدا، ئۆضخین و دواجز ضۆرٌ و ػەیزی ئەو غوێيپێى 

ئەویان هەڵگزث، هە هەموو ئەو گوجاهەی لە ژیاوی ئاضایی خۆمان 

یهێىاهً. بە غێوەیەن دەجواهین بەهورحی دبەرهەمیان دێىین گوجەی بە

رەوە هورحی بىەیىەوە: لە هاو گوجەدا ئەوەی گوجمان بەم غێوەیەی خوا

یان لە هاو ماهاهەیدا دەجواهین هێوان دوو پێىهاجە جیابىەیىەوە: پێىهاجەی 

ئۆبژێىخف و پێىهاجەی هیوان سەینى)هێوان ضوبژێىخف( واجا هێوان بابەث و 

هێزی بەدیهێىان) یان هزدەی بەدیهێنراو( و دەهزێ هێمایبىەیً بەم 

 غێوەیەی خوارەوە:

ە ضزوغتى كووڵی هزدەواوی سمان بىۆڵیىەوە و بۆ هزدوی ئەم وارەیؼ ل     

دەبێ هێواوی دوو جۆری یاضاوڕێطا جیابىەیىەوە هە پەیوەضتن 

بەبەرهەمهێىاوی هزدەی سمان: یاضا و ڕێطای دروضخىزدن و یاضا و ڕێطای 

(. یاضا و ڕێطایەن دەبێخە یاضا و ڕێطایەوی ٨٢، ١٩٧٢پێوەریی)ضیرێل،

بارەث بە غێوەیەوی دیاریىزاو لە چاالهیى، واحێ ئەگەری دروضخىزدن ضە

بوووی ئەم چاالهییە خۆی دادەمەسرێنً و بەڕێوەیدەبا و پێػێلىزدوی ئەم 

جەرسە لەم یاضا و ڕێطایە دەبێخەهۆی ڕاوەضخاوی چاالهییەهە. دەهزێ یاضا 

  . و ڕێطاواوی دروضخىزدن بىوێىین بە یاضا و ڕێطياوی یاری بزیدج

]جۆرە یاریێکی  (Contract bridge)ەضذ لە یاریىزدوی بزیدجئێمە د    

وەرەكە پێکدێذ و چواریاریشان دەیکەن[،  ٥٢بەوەرەكە دەکزێذ، لە 

هەڵدەگزیً واحێ یاضا و ڕێطاواوی ڕێشیان لێىاگیرێ و پێػێلدەهزێً، یاضا و 

دەبا ضەبارەث بە یاضا  ڕێطای پێوەریی خۆی چاالهییەوی دەرەهیى بەڕێوەی

ە. لێرەوە ئەو یاضا و ڕێطایاهەی هێزی بەدیهێىاوی گوجەیەن و ڕێطاه

دیاریدەهەن واجا هە هزدەی بەدیهێىاوی بەدیهاجوو لە الیەن كطەهەرەوە لە 

دیاری دەوا، بزیخین لە یاضا و  واحی بێژەهزدوی بە ڕضخەیەوی دیاریىزاو

ێيی دروضخىزدوی بىەڕەجیى دەرخەق بە بەوارهێىاوی ئەم گوجەیە. یڕێطا

ن بەدیهێىاوی هزدەیەوی سماوی جەهیا ڕووداوێيی داوودەسگاییە واجا بوون پاغا

وبەدیهێىاوی پێویطخە لەالیەن هەهدێ لە داوودەسگایە مزۆییەوان)هەمان 

( ئەگەر ڕووداوە داو و دەسگایەوان هەهزێ ٩٢ضەرچاوەی پێػوو، 

ڕاڤەبىزێً مەگەر بگەڕێیىەوە بۆ یاضا و ڕێطاواوی دروضخىزدوی ژێزەوەیی، 

ئەوە بىەیً هە كطەهزدن بزیخییە لە  یبۆیە پێویطخە لەضەرمان كبووڵ

بەدیهێىاوی گوجەگەلێيی سماوی بەپێى یاضا و ڕێطایە بىەڕەجییەوان)هەمان 

 (.٩٣ضەرچاوەی پێػوو، 

مان وەرگزث، جایبەجمەهدیی پێىهاجنى ن(بۆ همووهە ئەگەر هزدەی )پەیما

هەر خۆی دەهوێنً لە ێً ئەوەیە هە ضەبارەث بە كطەپەیماهبىەڕەجیى 

گزێبەضتى پابەهدبوون بە هزدەیەن جەهاهەث ئەگەر كطەهەرەهەیؼ 

ڕاضخگۆ هەبوو لە بەڵێىەهەی واجا ئەو بەهزدەیی هایەوێ ڕێش لە 

ە هە مزۆڤ بڵێ: " بەڵێن دەدەم ضپابەهدبووهەواوی خۆی بگزێ. ئەوەهدە بە

پابەهدبووهیؼ هە ...."بەوە پابەهدبووە لە بەرامبەر گوێگزێيی دیاریىزاو، 

خاوەهەهەی پێبەهدەواث. لێرەوە، یاضا و ڕێطای ضەرەهیى پێىهاجنى هزدەی 

بەجێهێىان" بەڵێن":" بەوارهێىان" ی " بەڵێن" خۆی لە پابەهدبوون بە" 

 (.١٠٥هزدەیەوی دیاریىزاو" دەهوێنً)هەمان ضەرچاوەی پێػوو، 

. هەرچی بێژەی" بەڵێن" بزیخییە لە بەرژەهگ)هیػاهە(ی هێزی بەدیهێىان

ضەبارەث بە هزدەی داخواسییە، بەدیهێىاهەی خۆی لە هەوڵی هاهداوی 

 ەیەبەرامبەر بۆ ئەوەی هزدەیەوی دیاریىزاو بياث و ئەوەیؼ هە هاضزاوە ئەو 

كطەهەر فەرماهێً دەرهاواث بۆ ئەو هەضەی لە بەردەمیەحی مەگەر بە 

هزدەیی ئەو هەضە ئارەسوو بياث فەرماهەهە جێبەجێ بياث، هەروەها ڕوون 

و ئاغىزایە هە هاجواوێ فەرماهێً دەربياث بۆ بەرامبەرەهەی مەگەر لە 

 جواهایدابێذ دەضخەاڵحی و هەژموووی خۆی لەضەریدا پزاهخیزە بياث. 

بەهۆی ضزوغخە هەریتى و كاهووی و داوودەسگاییەهەی و بەهۆی  ن،سما

پابەهدە بە مً و ئەوی دیىە.  دەضەاڵث و هێزی وغەواوی،

بەدەضخەواژەیەوی دیىە، سمان هەم بۆ پابەهدهزدن هەم بۆ پابەهدبوون 

بەواردێ. دەضخەاڵحی سمان یان دەضخەاڵحی كطە سیاجز بۆمان دەردەهەوێ 

ضخە دەهەیً و ەپڕوطیپاهە هەڵو  و لەو پێوەر واحێ هە لە الی هەهدێ

ڕادەوەضخین هە بە غێوەیەوی ئاضایی جەبەهنى پۆلێىىزدن و جیاهزدهەوە لە 

 ( -،  ١٩٨٢هێوان هزدەواوی سمان دەهەن)ضیرێل، 

دەضذ بە پێوەری یەهەم دەهەیً هە ئەویؼ مەضەلەی لەبەریىترڕاگزجىە 

مان دەداث بۆ ئەوەی بخواهین ئەم پێوەرە یارمەجی .دابویەر لە هێوان وغە و 

)فەرماهىزدن،  جیاواریی بىەیً لە هێوان هزدەواوی داخواسییدا

ڕێگزییىزدن، داواهزدن، ئاگادارهزدهەوە...( هە جیایاهدا واكیع لەگەڵ 

وغەواهدا جێىدەواجەوە و لە هێو ئەو هزدە ضەملێىەراهەی هە گوجەوان 

هزدەواوی  ەیئەو جیایاهدا لەگەڵ واكیعدا جێىدەهەهەوە، هەروەها 

بەدیهێىان هە پەیوەهدیی هێوان گوجەوان و واكیعدا پەیوەهدییەوی هاوجایی 

و هاوغێوەییە واجا هەردووهیان بەیەهەوە دەخۆن. لێرەدا جەرسی 

یەهەممان لە هً گزیىگە هە كطەهەر وادەواث واكیع لەگەڵ گوجەواوی 

ێ هە ساهیمان جێىبياجەوە. ئەمە لەگەڵ ئەوەی لەپێػەوە گوجمان دەخوا واح

هزدەی سمان خۆی لەبەدیهێىاوی وارێيی دیاریىزاودا دەهوێنً واجا هەر 

چاالهییەن ئاماهجی ئەوەیە واكیع بگۆڕێ و هەروەها هزدە و چاالهییەوی 

كاهوهییە ئاماهجی گۆڕینى ئەو پەیوەهدییە غەرعیى و كاهوهییاهەیە هە لە 

 هێوان هەضاوی دیاریىزاو هەن.

پەیوەضخە بە جیاواسیی هێوان هزدەواوی سمان پێوەرێيی دیىە هەیە 

ضەبارەث بە پلەی بەدیهێىاهیان و پەیوەهدییان بە داوودەسگا هۆمەاڵیەجییە 

دەرەهییەوان. دەهزێ هزدەی جەاڵكدان یان هزدەی ئاوەمۆرهزدن وەن 

همووهە بێيیىەوە بۆ هزدەواوی بەدیهێىاهە داوودەسگاییەوان یان هزدەی 

.هخد. ئەوەهدە بەضە هە پیاو بە ژهەهەی بڵێ" جۆ دەضخپێىزدوی داهیػتن..

جەاڵكدرای" بەم غێوەیە ژهە لەڕووی غەرع و كاهوهەوە جەاڵكدرا و لێى 

خەرامبوو و دەهەوهە بەر واكعێيی هوێ هە ئیدی هیچ بووهێً هامێنً بە 

هاوی پەیوەهدیی ژن و مێردایەجیى یان داوودەسگای سەواج. گوجەی ڕەهای 

و ڕووداو و دەبێخەهۆی گۆڕینى واكیع و  كطەهەر دەبێخە هزدە

دەضياریىزدوی و هەروەها ئەهجامگەلێيی غەرعیى، كاهوهیى، داوودەسگایی و 

هۆمەاڵیەجیى جزضىاوی لێدێخەئارا. هەواجە بەهۆی سمان جەاڵق ڕوویدا هە وار 

و ڕووداوێيی هۆمەاڵیەجیى و داوودەسگاییە و دەضخەواژەی: " جۆ جەاڵكدرای" 

ە و لە هەماهياجدا هزدەیەوی ماددی و هۆمەاڵیەجییە و هزدەیەوی سماه

دەغخواهین هەمان غذ ضەبارەث بە واری دەضخپێىزدوی داهیػدىەهە 

بڵێین واحێ هە ضەرۆوی داهیػدىەهە دەضخپێىزدوی داهیػدىەهە 

ڕادەگەیەوێ بە گوجنى ئەم كطەیە: " بەهاوی خودا دەضذ بە داهیػدىەوان 
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ا ودەضذ بەوارەواوی هزا. دەضخەواژەی دەهەیً. داهیػدىەهە دەضخیپێىز 

پێػوو هەم كطەیە هەم هزدەوەیە. هاهزێ ڕێيارەوان دەضخپێبىەن و 

و گوجە و ڕاووبیروبۆچون و  ەحییغاهێد و پارێشەر و جۆمەجباران غایەج

مەگەر دوای ئەوەی واری  ،خوهمداهەواهیان بدەن و بڵێن و دەرببڕن 

ەن ضەرۆوی كطەهەر بەهۆی دەضخپێىزدوی داهیػدىەهە وەردەگزن لە الی

 سمان) واجا هزدەی ئاخاوجەیی(.

پێوەرێيی ضێیەم هەیە. ئەمجارە ئەم پێوەرە پەیوەضخە بە پابەهدببون و 

بە هزدوی وارێيی  ذكطەهەر پابەهد دەبێ ،پابەهدپێىزدن لە بەڵێىدا

دیاریىزاو، هەرچی داخواسییە، كطەهەر والە ئەوی دیىە دەواث ئەو وارە 

بابەجەهە پەیوەضخە بە پابەهدبوون، گوجەوان لەڕووی  بياث. واجێىیؼ

پلەی پابەهدبوون جیایاهدا جیاواس دەبً، بۆ ئەم مەضەلەیە، ئەم دوو 

 همووهەیە وا لە خوارەوە دەهێىیىەوە:

 پێػيیار دەهەم بچیىە غاهۆ. -

 دەبێ هەر بچیىە غاهۆ. -

ە ئەگەر لە هێوان ئەم همووهەیە بەراووردمان هزد، بۆمان دەردەهەوێ ه

 همووهەی دووەم پابەهدبووهێيی سیاجز لەخۆ دەگزێ.

هەروەها مەضەلەی باری كطەهەر و ئەویدیىە لەئارادا هەیە. لەم 

چوارچێوەیەدا، ئەم دوو غخە لێىجیادەهەیىەوە؛ داواواریی هە بە 

غێوەیەوی ئاضایی لە ضەردەضخەوە بۆ بىدەضخەیە یان لە هاوڕێیەن بۆ 

لە ضەردەضخەوەیە بۆ بىدەضخەهەی بەپێى هاوڕێیەهە و واری داخواسیی هە 

 ئەو دەضەاڵجەی كاهون پێیداوە، هەروەها بەپێى دەضەاڵحی داوودەسگایی. 

لەمە هەمووی دەگەیىە ئەو ئەهجامەی هە هەواڵدان هاهزێ بە جاهە ئەرن 

وەسیفەی سمان دابيێین، هەروەن سۆرێً لە همووهەواوی سمان 

ە، بەڵىو هاهزێ هەواڵدان بە  Codeوایبۆچوویىە. سمان جەهیا هۆدێً 

یەهەم و ضەرەهیتریً ئەرن و وەسیفەی سمان دابيێین. سمان بەواردێىین بۆ 

بەدیهێىاوی وارگەلێً و گۆڕینى واكیع یان گۆڕینى پەیوەهدییەواهمان لەگەڵ 

ئەم واكیعەدا و وارجێىزدن لە ئەواوی دیىە و غخەوان. لێرەدا دەضەاڵث و 

)ئەبوبەکز ئەلعشاوی،  اوی دەردەهەوێ.هەژموووی سمان و هێزی وغەو

١٢٦، ٢٠٠٦). 

 

 ئەهجام

هوهەرى راسیکزدن پێویطتى بە كۆهاغ و هەهگاوى جیاواس هەیە بۆ  -١

 گەیاهدوى پەیامەکە. 

ئەو پەیامەی کە بەهیاسیً بیگەیەهین، پێویطخە بشاهزێذ ئاراضخەی چ  -٢

 او بگیرێذ.جوێژێک دەکزێذ و جەمەن و ئاضتى ساهیاری و ڕۆغيبیری لەبەرچ

لە کزدەى ئاخاوجەییدا، ئاخێوەر پابەهد دەکا بە کزدوى کارێکى دیاریکزاوو -٣

ئەمەع جێبەجێدەکزێ.  ون و پابەهدپێىزدنو پەیوەضذ بە پابەهدب ى پێوەر 

 مەبەضخە ضەرەکییەکەیە لە راسیکزدوى بەراهبەردا.

سماوی بەپێى یاضا و ڕێطایە گوجنى  بزیخییە لە بەدیهێىاویئاخاوجً -٤

 .بىەڕەجییەوان

جیاواسیی هێوان هزدەواوی سمان ضەبارەث بە پلەی بەدیهێىاهیان و -٥

 ەوە هەیە.ودەسگایە هۆمەاڵیەجییە دەرەهییەواهمو پەیوەهدییان بە دا

بەراهبەر یەکتر دەوەضتن و  وغە و واكیعلە کزدەى ئاخاوجەییدا  -٦

 جێکدەکەهەوە.
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 ملخص

 او فكزة حىل  لشء من كالمنا يكىن لغزض الحصىل على إرضاء املسخقبج

 في دور  لها التي الجىانب احدي. الاقناع بفن املحاولت هذه وحسمى ما، فعل

 هي املسخقبل، إرضاء على ويحصل املزسل بزسالت يقخنع كي لباملسخق جقزيب

اث فزضي وجشداد واملحادثاث الحىاراث اثناء نسخخدمها التي الكالميت الافعال

الحصىل على إرضاء املخلقي، ألننا نسخخدم افعاال مع الكالم، وبعض جلك 

ألافعال يسز املسخقبل او املخلقي وبسببه نسخطيع الحصىل على رضا 

املسخقبل، على سبيل املثال )الىعد، الشكز، املدح، ألاسخقبال.... الخ( لها 

رضاء فن من فنىن عالقت مباشزة بقناعت املسخقبل. والحصىل على ألا 

ألاقناع التي لها أوجه عديدة وقنىاث مخخلفت في يىمنا هذا. يسخخدم هذا 

الفن ألجل مصلحت املزسل ورغبخه، سىاء كان على مسخىي الفزد او املجخمع 

او املؤسست ألاجخماعيت او السياسيت او الخجاريت ... الخ، و خصصت لها طزق 

 وقنىاث مخخلفت.

 

 

 

 

 

 

Aspect: 

Some of our speeches are aimed at obtaining 

approval for an idea or action we are doing, which 

is called the art of persuasion. One of the aspect that 

has a role to play in approaching the recipient in the 

message to be convinced of the sender's message 

and to obtain the recipient's consent is the speeches 

that we use in the course of our discussions and 

speeches, and more assumptions are made of 

obtaining the recipient's consent, because we will do 

an action with the speech,Some of these actions will 

be enjoyed by the recipient, and because of that we 

can get the recipient's approval, for example, his 

actions (promises, thanks, praise, welcoming... etc.) 

have a direct role in convincing the receiver . 

Getting approval is also an art of satisfying art, 

which today is in many different ways and different 

channels. This art is used for the benefit of the 

interests and desires of the sender, whether at the 

individual level or society or social, political, 

commercial institutions... etc, various ways and 

different channels have been put into place. 

 

 

 


