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پەراوێسو خاڵبەهدی لە لێکۆڵیىەوەی مێژووییدا
م .ی صىەوبەر صردار صحار
م .ی دڵپاك جبار على
زاهکۆی گەرمیان /بەش ی مێژوو /کۆلێژی زاوضحە مرۆڤایەثییەکان

پوخحە:
لێکۆڵیىەوە یەکێکە لە پێىیعخییە َەسە ظەسەکیەکاوی بەدیهێىاوی پێؽکەوجنی گؽخگحری
واڵجێک و َێز و ظەسبەخۆیی َەس واڵجێک لەظەس بىەمای لێکۆڵیىەوە و بەسَەمهێىاوی صاوعذ بيیاد
دەهشێ .بۆیە حۆس و ئاظتی چاالکییەکاوی لێکۆڵیىەوە یەکێکە لە هیؽاهذەسە ظەسەکییەکاوی
گەؼەظەهذن و پێؽکەوجً .لێکۆڵیىەوەی مێژوویؾ َاوؼێىەی لێکۆڵیىەوەکاوی دیکەی وەک
(حىگشافیا ،کۆمەڵىاظیی ،دەسوهىاظییَ...خذ) ،ڕێگە و ؼێىاصی جایبەث بە خۆی َەیە ،پێىظخە
لێکۆڵەس لە کاحی ئەهجامذاوی لێکۆڵیىەوەیەکی مێژووییذا لەبەسچاویان بگشێذ و پێىە پابەهذ بێذ،
لەم ڕواهگەوە چەهذیً ؼێىاصی هىظینی پەساوێض لەلێکۆڵیىەوەی مێژووییذا َەن ،کەپێىظخە
لەکاحی ئەهجامذاوی َەس لیکۆڵیىەوەیەک یەکێک لەو ؼێىاصو ڕێگاهە لەالیەن لێکۆڵەسەوە
بەکاسبهێجرێَ ،ەسوەَا دەکشێذ یەکێک لە ؼێىاصەکان گىهجاوجش بێذ بۆ لێکۆڵیىەوەی مێژوویی
بەبەساود لەگەڵ لێکۆڵیىەوەکاوی جشدا ،وە یان دەبێذ لێکۆڵەس پابەهذ بێذ بەو ؼێىاصەی کە
لەالیەن ظەسپەسؼدیاسەکەی یاخىد بەػ و دەصگاکەوە بۆی دەظدىیؽان دەکشێذ .بەکاسَێىاوی
خاڵبەهذیؾ لە کاحی هىظینی َەس بابەجێکی صاوعتی گشهگە و پێىظخە لێکۆڵەس بەباش ی لەبەسچاوی
بگشێذ بۆ صیاجش بەصاوعخیی کشدوی بابەجەکەی ،لەپاڵ ئەمەؼذا یاسمەحی خىێىەسیؾ دەدا جاوەکى
ئاظاهتر لە هىظحن و بابەجەکە جێبگاث.
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پێشەکی :
لێکۆڵیىەوە بەؼێىەیەکی گؽتی واجە دەسخعخنی ڕاظخیی
ڕووداوەکان ،وە ئەو مەظەلەو کێؽاهەی کە مشۆڤ لە ژیاهذا
ڕووبەڕوویان دەبێخەوە ،لەبەس ئەوەی دەکشێذ کێؽەو
مەظەلەکان پەیىەظذ بً بەڕابشدوو یان ئێعخا وە یان
داَاجىو ،بۆیە لێکۆڵیىەوەکاهیؾ س ێ حاڵەث لە خۆ دەگشێذ،
یەکەمیان لێکۆڵیىەوەی مێژوویی کە پەیىەظخە بەڕووداوەکاوی
ڕابشدوو لەڕێگەی ئەهجامذاوی لێکۆڵیىەوە َەوڵذەدسێ ڕاظخییە
مێژووییەکان بخشێخە ڕوو ،حاڵەحی دووەمیان جیؽک دەخاجە
ظەس چەهذێتی و چۆهیەحی مەظەلەکاوی ئێعخای ژیاوی مشۆڤ
کە ظەسو کاسی لەگەڵیاهذا َەیە ،حاڵەحی ظێیەم و کۆجایی
پەیىەظخە بەداَاجىو کە صیاجش حۆسێکە لە داڕؼخنی بەسهامە بۆ
داَاجىوی مشۆڤایەحی .
گرهگی لێکۆڵیىەوەکە :گشهگی ئەم بابەجە لەوەدایە،
جەسخاهکشاوە بۆ لێکۆڵیىەوە لەباسەی (پەساوێضو خاڵبەهذی لە
لێکۆڵیىەوەی مێژووییذا) ،کەباط لەو ڕێگاو ؼێىاصاهە دەکاث
کە لێکۆڵەس لەکاحی ئەهجامذاوی لێکۆڵیىەوەی صاوعخیی پؽدیان
پێ دەبەظتێ.
ئاماهجی لێکۆڵیىەوەکە :خعدىە ڕووی ئەو میکاهحزم و
َەهگاواهەیە کە لێکۆڵەس پێىظخە لەکاحی هىظینی پەساوێضو
خاڵبەهذی کاسیان پێ بکاث ،جاوەکى بخىاوێ بە پؽذ بەظتن بەم
َەهگاواهە لەماوەیەکی دیاسیکشاودا کاسەکەی بەظەسکەوجىوی
ئەهجام بذاث.
هۆکاری هەڵبژاردوی لیکۆڵیىەوەکە :ئەم لێکۆڵیىەوەیە بۆ
کاسێکی ئەکادیمی ،لەوەوە ظەسچاوە دەگشێذ کە َەسچەهذ
لەماوەی ظااڵوی ڕابشدوو چەهذیً کاسی صاوعخیی ظەباسەث
بەڕێباصی لێکۆڵیىەوە بەؼێىەیەکی گؽتی ئەهجامذساوە ،بەاڵم
جاکى ئێعخا لێکۆڵیىەوەیەکی صاوعخیی جایبەث بە پەساوێضو
خاڵبەهذی لە لێکۆڵیىەوەی مێژووییذا هەهىظشاوە.
َەوڵماهذاوە لەم لێکۆڵیىەوەیەدا بەپؽذ بەظتن بەڕێباصی
لێکۆڵیىەوەی صاوعخیی پەساوێضو خاڵبەهذی لە لێکۆڵیىەوەی
مێژووییذا باط بکەیً و َەهذێک لەڕێگەکاوی ڕوون بکەیىەوەو
بەؼێىەیەکی بابەجیاهە لەظەس بىەمای میخۆدی(وەظفی-
ؼیکاسی) ،ڕاڤەو ؼشۆڤەی ڕووداوەکان بکەیً.
وە لە ئەهجامذاوی لێکۆڵیىەوەکەدا پؽذ بەظەسچاوە گەلێک
بەظتراوە کە َەهذێکیان بەصماوی دیکەی وەک عەسەبیی و
فاسظیی و َ...خذ ،کە صیاجش بىوهەجە َۆی دەوڵەمەهذکشدوی
بابەجەکە.
هاوەڕۆکی لێکۆڵیىەوەکە :ئەم لێکۆڵیىەوە لەدوو جەوەس
پێکهاجىوە کە بشیخحن لە:
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جەوەسی یەکەم :جەسخاهکشاوە بۆ باظکشدن لەظەس پەساوێض.
جەوەسی دووەمی لێکۆڵیىەوەکەػ جیؽک دەخاجە ظەس
خاڵبەهذی لە لێکۆڵیىەوەی مێژووییذا.
ثەوەری یەکەم :پەراوێس:
پەساوێض بشیدیە لە کۆمەڵێک لە دەظخەواژە یان ڕظخە کەلە
دەكێک یان لە وجەی هىظەسێک یان بێژەسێک وەسبگشێذ و لە
دەكێکی جش دوباسە بکشێخەوە 1 .یان پەساوێض بشیدیە لە َەسؼدێک
کە لە دەق دەسبچێذ ،ئەوەػ لێکذاهەوە ،ؼیکشدهەوە یان
ئاماژە پێکشدن بێذ ،کەبە َێڵێک لەدەق حیادەکشێخەوە2.
کەواجە بۆ پاساظخنی ڕاظپاسدەو بەسگشیکشدن لە ڕۆحی
لێکۆڵیىەوە ،لێکۆڵەس دەبێذ َەمىو ئەو صاهیاسیاهەی بەکاسی
دەَێىێذ بیگەڕێىێخەوەو دیاسی بکاث لە کام ظەسچاوە وەسی
گشجىوە ،بەکاسَێىاوی ڕێگە پێىەدساو و بەبێ بەڵگە لە صمان و
ئەهذێؽەی هىظەسێک وە هىظیيیان بە هاوی خۆجەوە دەچێخە
بىاسی دصی صاوعخیی؛ ئەم کاسە چ بە مەبەظذ بێذ یان بەبێ
مەبەظذ ڕێگە پێذساو هیە ،جەهاهەث لە دەظخەواژەو بحرۆکەی
هىظەساوی دیکە دەبێذ خۆپاسێض بحن و بیاهخەیىە هێى کەواهەوە،
بۆ ئەم کاسە دەبێذ صاهیاسی جەواوی کخێب و ژماسەی الپەڕە یان
الپەڕەکاوی جۆماس بکشێذ .دیاسە لێکۆڵیىەوەیەک کە ظىدی
لەگەلێک ظەسچاوە وەسگشجبێ ،وە پەساوێضو ڕووهکشدهەوەی
فشاواوی َەبێذ بەَێزجشو دەوڵەمەهذجش دەبێ3 .
بابەحی پەساوێض هىظحن لە ڕاظخییذا دسێژەدەسو پەیىەظخە بە
بابەحی وجەی وەسگحراو ،بەو حیاواصیەیی کە ئەگەسچی ئاماژەدان
بە جەواوی وجە َەمەحۆسەکان لە هاوەڕۆکذایە ،بەاڵم ؼىێنی
هىظینی هاوهیؽاهیان لە پەساوێضدایە ،لەبىەڕەجذا پەساوێض هىظحن
لە وەاڵمذاهەوەی دوو مەظەلە ئەهجام دەدسێذ :یەکێکی
ئەوەیە کە ،هىظەس لە هاوەڕۆک خاڵێک ،بابەث یان
دەظخەواژەیەک باظذەکشێذ وە بۆ صاهیاسیی و ئاگاداسبىووی
صیاجش ،ڕووهکشدهەوەی خۆی لە پەساوێض دەهىس ێ .لەواهەیە هاوی
کەظێک ببرێذ وە لێکۆڵەس بۆ صاهیاسی صیاجشی خىێىەس،
خعدىەڕووی کىسجە باظێک لە باسەی کەظەکەوە بە پێىظذ
بضاهێذ و وە لە پەساوێضدا ئاماژەی پێبکاث ،ئەم حۆسە لە
هىظینی پەساوێض( ،پەساوێضی ڕووهکشدهەوەی)ە .ئەوەی دیکەیان،
هىظەس بۆ ئەو مەبەظخەی لەبەش ی پێؽىودا َاجىوە کاجێک
بابەجێک وەک گەواهی بۆ کەظاهێک لە هاوەڕۆکذا
بەکاسدەَێنێ ،بەاڵم بۆ دسێژەدان بە صاهیاسییەکاوی پەیىەظذ
بەم بابەجە ،دەبێذ صاهیاسیی و هاوهیؽاوی ئەو ظەسچاوەی
صاهیاسییەکاوی لێىەسگشجىوە لەپەساوێض ئاماژەی پێبکاث ،ئەم کاسە
(دۆکۆمێيخکاسی لێکۆڵیىەوەیە) 4.وە یەکێک لە گشهگتریً

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

حیاواصییەکان لە ؼێىەکاوی لێکۆڵیىەوە ،حیاواصی لە ؼێىاصی
پەساوێض داهان یان ڕیفشێيعە ،واجە ئەگەس بخەوێذ ئاماژە بەهاوی
ظەسچاوەیەک بکەیَ ،ەس کەظێک ؼێىاصی هىظینی ئەم
ظەسچاوەیە بەؼێىەی ظەلیلەیی یان بە پێی فێربىون و
ئەصمىووی خۆی دەهىس ێ ،لێرەدایە حیاواصی بىەڕەحی لەؼێىاصی
پەساوێضداهان دسوظذ دەبێذ ،مەگەس ها لەؼێىاصەکاوی دیکەی
هىظحن بەگؽتی کەمتر حیاواصی َەیەَ 5.ەسوەَا دەبێذ ئەوە
بضاهحن لێکۆڵیىەوەی مێژوویی لەظەس بىەمای گەڕاهەوە بۆ
بەڵگەی باوەڕپێکشاو حىکمی لەظەس دەدسێ ،وە بەپێی کێؾ و
بەَای صاوعخیی بەڵگەکان ظەباسەث بە بایەخ و
دەظخکەوجەکاوی لێکۆڵیىەوەی مێژوویی بڕیاسی لەظەس دەدسێذ،
بۆیە پەساوێض لەو حۆسە دەظخەیە کە بەوسدی حێگەی بایەخ و
گشهگی پێذاوی خىێىەسی بە ئەصمىوهە ،پێىظخە لە جۆماسکشدوی
پەساوێضەکان جەواوی پێىەسی صاوعخیی و ڕێباصی باوەڕپێکشاوی
حیهاوی لەبەسچاو بگحرێذ6.
ئاماهج و صوودی پەراوێس هوصین چیە؟
یەکەم :بۆ ڕووهکشدهەوەی صیاجش ظەباسەث بە بابەجێک کە
باظکشدوی لە هاوەڕۆکذا دەبێخە َۆی دسێژەدان و پچڕاهذوی.
دووەم :بۆ بەساودکاسی ،بۆ همىوهە لە کاسی وەسگێڕان ،لەواهەیە
لەپەساوێض بۆ بەساود کاسی خىێىەس ،بابەجێک بە صماوی ڕەظەن
بێنێ وە یان ژماسەیەکی صۆس لەچاپی بەسَەمێک بخشێخە ڕوو7.
ظێیەم :بۆ ڕاڤەو ؼیکشدهەوەی َەهذێک خاڵ کە دەکشێذ لە
دەسەوەی بابەحی باظکشاو بێذ8.
چىاسەم :پەساوێض هاوهیؽاوی وسدی ظەسچاوەی بىەڕەث دەخاجە
بەسدەم خىێىەس.
پێىجەم :بۆ لەبەسچاوگشجنی خاوەوی صاهیاسییەکان و ڕێگەگشجً لە
دصی صاوعخیی ،دەبێذ بە وسدی پەساوێض هىظحن یان
دۆکۆمێيخاسی ئەهجام بذسێذ9.
ؼەؼەم :لە پەساوێض دەکشێذ ئاماژە بە هاوی ظەسچاوەی دیکە
بکشێ بۆ ظىد وەسگشجً و بەسچاو ڕوووی صیاجشی خىێىەس10.
حەوجەم :پێىاظەو هاظاهذوی وؼە یان چەمکێک کە لە
هاوەڕۆکذا بەکاسدەَێجرێذَ ،ەهذێک حاس پێىظخە لە پەساوێضدا
پێىاظە بکشێ.
َەؼخەم :ئاماژەدان بە پەسەگشافێک پەیىەظذ بە بابەجێکی
دیاسیکشاو وەک پەظەهذکشدوی بحرۆکەیەک یاخىد ڕەجکشدهەوەی
بحرۆکەیەک ،بەاڵم دەکشێذ لە هاوەڕۆکیؽذا ئاماژەی پێ
بکشێذ11.
هۆیەم :بەکاسَێىاوی بۆ ڕووهکشدهەوەی َەهذێک بابەث  ،وەک
بحروڕای جایبەحی لێکۆڵەڕ ظەباسەث بە مەظەلەیەک12.
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دەیەم :بحرخعدىەوەی خىێىەس لە بابەجێک کە پێؽتر
باظکشاوە(،کە ئەم بابەجە یان چەمکە پێؽتر لە بەش ی یەکەم،
جەوەسی یەکەم ڕووهکشاوەجەوە یان باظکشاوە)13.
وە َەهذێک حاس لێکۆڵەس ظىد لە ئەظخێرە(*) بۆ
دەظخەواژەکان ،پێىاظە یان پەسەگشافەکان وەسدەگشێ ،پاؼان
لە پەساوێضدا دایان دەهێذ ،واجە لە بشی ژماسە ظىدیان لێ
وەسدەگشێ ،بەاڵم ئەگەس لە الپەڕەیەکذا صیاجش لەیەک
دەظخەواژەو پێىاظە َاث ،دەبێذ لە هاوەڕۆک و پەساوێضیؽذا
ژماسەی ئەظخێرەکان صیاجش بکشێذ .واجە بەم ؼێىەیە،)*( .١ :
.14... )***(.٣ ،)**(.٢
لە لێکۆڵیىەوەی زاوضحیی دا چوار جۆر پەراوێس باوە کە
هەریەکەیان ثایبەثمەهدی خۆیان هەیە:
یەکەم :پەراوێس لە هاوەڕۆکدا :
پەساوێض لە هاوەڕۆکذا لەؼێىاصە هىێیەکاوی لێکۆڵیىەوەیە،
ئەم ؼێىاصە یەکەم حاس لە ئیيعکلۆپیذیاکان دەسکەوث ،وە
پاػ ئەوە لەوجاسە صاوعخییەکان وە ظەسئەهجام لە َەمىو
حۆسە لێکۆڵیىەوەکان بەجایبەث کخێبەکان بەکاس َاث ،ئەم
حۆسە بۆ ئەوەیە جاوەکى خىێىەس لەکاحی خىێىذهەوەی
لێکۆڵیىەوەکەدا ظەسچاوەو پەساوێضەکاوی بە ئاظاوی لە پێؾ
چاوی بً 15،وە صۆسێک لە لێکۆڵەساوی بەسحەظخەی ڕۆژئاوایی
باوەڕیان وایە کە خىێىەس لە َەس ظاجێکذا پێىظخە پەساوێضەکان
ببینێ و لەبەسچاوی بً ،بەپێی ئەم ؼێىاصەػ جەهاهەث لە
کۆجای الپەڕەؼذا هیە ،بەڵکى دەبێذ پەساوێض لە هاوەڕۆکذا
بێذ ،بۆ ئەوەی صهجحرەی َضسی خىێىەس هەپچڕێَ 16.ەسوەَا
لەم ؼێىاصە لێکۆڵەس لەَەس حێگەیەک بە پێىظتی صاوی دوو
کەواهە دەکاجەوەو پەساوێضی پێذەدا ،مەبەظذ لە پێىظذ
بەماهای ئەوەی کەلە حاسی یەکەمیؽذا جەنها ئاماژە بەهاوی
گەوسە یان هاصهاو و بەسواسی باڵوکشدهەوەو الپەڕە دەدا ،وە
صاهیاسییەکاوی جش لە پێڕظتی پەساوێضی کۆجای جەواو دەکاث،
وەک(ظەسدەؼتی17.)٣١١ٌ :٢١١١ ،
دووەم :هىظینی پەساوێض لە دامێنی الپەڕە :بەسباڵوجشیً ڕێگە لە
پەساوێض هىظحن هىظینی پەساوێضە لەکۆجایی َەس الپەڕەیەکذا18.
یان ئەم حۆسە بەڕووهکشدهەوە ،ڕاوبۆچىون ،یاداؼذ وە یان
پەساوێضێک دەوجشێ کەلەدەسەوەی هاوەڕۆک و لە دامێنی َەس
الپەڕەیەک دەهىظشێ ،بەؼێىەیەکی گؽتی ئەم حۆسە لە
پەساوێض کىسجً؛ وەک هىظینی ووجەی وەسگحراو ،هاوی الجینی
کەظێک یان دەظخەواژەیەک لە حێگەیەک کە پێىظذ بە
پەساوێض دەکاث دەبێذ لەظەس کۆجا وؼەی مەبەظذ یان
کەواهەی ووجەی وەسگحراو ،ژماسە دادەهێن (ژماسەیەکی وسد
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بەسصجش لە َێڵی صەمینی هاوەڕۆک) دادەهشێ ،وە َەمان ژماسە لە
دامێنی َەمان الپەڕە دوباسە دەکشێخەوە ،وە دواجش صاهیاسییەکاوی
پەساوێضەکە دەهىظشێ 19.پاؼان بۆ َەس الپەڕەیەک بە ژماسە
یەک دەظذ پێذەکاث بەپێ پێىظذ بەسدەوام دەبێذ ،وە
لەالپەڕەی دواجش دیعان لە ژماسە یەکەوە دەظذ پێذەکاث20.
بەاڵم ئەم حۆسە لە پەساوێض بەپێچەواهەی هىظینی پەساوێض لە
هاوەڕۆکذا لەحاسی یەکەمذا جەواوی صاهیاسییەکان ظەباسەث بەو
ظەسچاوەی بەکاسی دەَێنی دەهىظشێ ،ئەم ؼێىاصی پەساوێضە
لە لێکۆڵیىەوەی مێژوویی باؼتریىە ،لەبەس ئەوەی ڕێگەدەدا
خىێىەس یەکعەس کۆهتڕۆڵی پەساوێض بکاث و لە َەمان کاجذا ئەم
حۆسەػ لەکاحی خىێىذهەوە هابێخە َۆی پچڕاوی بحری
خىێىەس21.
صێیەم :هىظینی پەساوێض لە کۆجای بەؼەکە :لەم ؼێىاصە
پەساوێضەکاوی َەس بەؼێک لەیەکەم الپەڕەوە ژماسەیان بۆ
دادەهشێذ جا کۆجای بەؼەکەو بە صهجحرە ژماسەکاهیان بەدوای
یەکذا دەڕواث ،وە لەم حۆسەدا پەساوێضەکان لەدامێنی الپەڕە
هاهىظشێ ،بەڵکى جەواوی پەساوێضەکان پێکەوە لە کۆجای َەس
بەؼێکی لێکۆڵیىەوەکە دەهىظشێ22.
بەؼێىەیەکی گؽتی بۆ هىظینی وجاس لە گۆڤاسە
صاوعخییەکان ئەم حۆسە لە پەساوێض هىظحن باوە ،لەَەمان کاجذا
بەؼێىەیەکی گؽتی َەس هاوەهذێکی صاوعخیی یان گۆڤاسە
حیاواصەکان بۆ پەساوێض هىظحن ؼێىاصێک لەپەساوێض بەکاسدەَێجن
کە دەبێذ هىظەس پەیڕەوی بکاث 23.بەاڵم ئەم حۆسە لە
پەساوێض کاسێکی یەکجاس كىسط و گشاهە بۆ خىێىەسو مامۆظخای
ظەسپەسؼدیاس ،چىهکە دەبێذ بۆ وەسگشجنی صاهیاسی َەس
پەساوێضێک بگەڕێخەوە بۆ کۆجای بەػ24.
چوارەم :هىظینی پەساوێض لە کۆجایی لێکۆڵیىەوەکە :ئەم
ؼێىاصەػ لەپەساوێض جاڕادەیەک هضیکە لەڕێگەی پێؽىو ،چىهکە
بەَەمان ؼێىە لەالپەڕە یەکەوە ژماسە یەکی پەساوێض دەهىظشێ
لە کۆجا الپەڕەی لیکۆڵیىەوەکە کۆجایی دێذ ،کەواجە َەمىو
پەساوێضەکاوی لێکۆڵیىەوەکە لەکۆجایذا دەهىظشێ 25.هىظینی
ئەم حۆسە لەپەساوێض لە حۆسەکاوی دیکە ئالۆصجشە ،لەبەس ئەوەی
لێکۆڵەس وا لێذەکاث َەس لەظەسەجاوە جا کۆجای بە ژماسە دەظذ
پێبکاث ،بەمەػ کاسی لێکۆڵەسو خىێىەس ظەخذ دەبێذ کە
دەبێ بۆ وەسگشجنی صاهیاسی َەس یەک لە پەساوێضەکان بگەڕێخەوە
بۆ کۆجایی لێکۆڵیىەوەکە ،ئەمەػ دەبێذ َۆی پچڕاوی بحری
خىێىەس 26.وە بۆ هىظینی پەساوێض ؼێىاصی حیاواص پێؽيیاص
کشاوە ،لێکۆڵەس دەبێذ بضاهێذ کە کام لەم ؼێىاصە
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بەکاسبهێىێذ .لەهىظینی ووجە وەسگحراوەکان لە لێکۆڵیىەوەی
وجاسی ،دەبێذ ئەو ؼێىاصە پەیڕەو بکەیً کە گۆڤاسەکە داوای
دەکاث؛ لەبەس ئەوەی َەس گۆڤاسێک ؼێىاصی جایبەث بە خۆی
َەیە .الوی کەم حەوث ؼێىاصی بەهاوباهگی هێىدەوڵەحی َەیە
کە َەسیەکەیان لەبەؼە صاوعخییە حیاواصەکاهذا کاسی
پێذەکشێ ،ئەواهیؾ بشیخحن لە:
یەکەم :ؼێىاصی ئەهجىمەوی دەسوهىاس ی ئەمشیکا )(APAبۆ
بەؼەکاوی دەسوهىاس ی ،پەسوەسدە و فێرکشدن و بەؼەکاوی
دیکەی صاوعخە کۆمەاڵیەجییەکان بەکاسدەَێجرێذ و لە
هاوەڕۆکذا دەهىظشێ .همىوهە(بشایم فەسش ی27.)٥١ٌ ،٢١١٨ ،
دووەم :ؼێىاصی ئەهجىمەوی صماوی مۆدێشن )(MLAلە
ئەدەبیاثَ ،ىهەسو صاوعخە مشۆڤایەجیەکان ،لەم ؼێىاصەدا
ظەسەجا جەواوی ظەسچاوەکان لە لیعتی ظەسچاوەکان
بەڕیضبەهذی ئەلفبا ڕیض دەکشێ ،پاػ ڕیضبەهذ کشدهیان بە ژماسە،
ژماسەی ئەو ظەسچاوەی بەکاسی دەَێنی لەگەڵ ژماسەی
الپەڕەکە لە هاو دوو کەواهە لە هاوەڕۆکذا دەهىظشێ.
همىوهە( )٩٨ :٦ژماسەی ( )٦ژماسەی ظەسچاوەکەیە ،ژماسەی
( )٩٨ژماسەی الپەڕەی ظەسچاوەکەیە .
صێیەم :ؼێىاصی ئەهجىمەوی پضیؽکی ئەمشیکا )(AMAلەبىاسی
پضیؽکی ،جەهذسوظتی و دەسمان ،صاوعتی ژیىگەهاس ی بەکاسدێذ،
وە ئەم ؼێىاصە لە هاوەڕۆکذا جەنها ژماسە بەکاسدەَێجرێ لەگەڵ
ژماسەی الپەڕە بەم ؼێىەیە دەهىظشێ" :ڕێکخشاوی مىحاَیذینی
خەڵم ،لەظاڵی  ١٩٦٥دامەصسا ،ڕێکخشاوێکی ئعالمیی -چەپی
ڕادیکاڵە" ،)٣٢ٌ(٥.بەاڵم لە لیعتی ظەسچاوە بەم ؼێىەیە
دەهىظشێ :فاجیمە ظەمادی ،جەوژمە ظیاظیەکاوی ئێران ،و.
بەسصاوی مەال جەَا ،ظلێماوی؛ 28 .٢١١٥/
چوارەم :جىسابیان) ،(Turabianؼێىاصی هىظینی لێکۆڵیىەوەی
پۆلی ،هامەو لێکۆڵیىەوەی دەسچىون بۆ خىێىذکاسان
جەسخاهکشاوە ،وە ئەم ؼێىاصە لە دامێنی َەس الپەڕەیەک
دەهىظشێ یان لە کۆجای َەس بەؼێک .همىوهە :ئەسدەاڵن
عەبذوڵاڵ ،چحن صلهێزی هىێی حیهان ،چاپخاهەی ئاساط،
َەولێر.٢١١١ ،
پێىجەم :ؼێىاصی صاهکۆی َاسڤاسد ،ؼێىاص "هىظەس -بەسواسی
باڵوکشدهەوە"ی پێؽيیاص کشدووەو لە هاوەڕۆکذا دەهىظشێ ،وە
لەبەؼەکاوی صاوعتی ظشوؼتی ،صاوعتی کۆمەاڵیەجیی و
هىظشاوەکاوی صاهکۆیی بەکاسدەَێجرێذ .همىوهە( :کاوس ی).٢١١٧ ،
شەشەم :شێوازیIEEE:
یەکێکە لە ؼێىاصە گشهگەکاوى پەساوێض کە لە صۆسبەي صاهکۆکاوى
واڵحى بەسیخاهیادا بە کاسدێذ و بە جایبەث لەبەؼە صاوعخییەکاوى
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وەکى ئەهذاصیاسي و کۆمپیىجەس ،وە بۆ سۆژهامە و گۆڤاسە
ئەکادیمییەکاهیؾ پؽتی پێ دەبەظترێذ ،لەم ؼێىاصەدا
پێىیعذ بە داهاوى صاهیاسي دەسباسەي کخێب و هىوظەس و ظاڵى
ظەسچاوە لەهێى جێکعخەکە یاخىد لەدامێنی الپەسەکە هاکاث ،
بەڵکى جەنها پێىیعخە ژماسەیەک بۆ ظەسچاوەکە دابىێن لەهێى
دوو کەواهەدا لە دواي جەواو بىووى پەسەگشافەکە ،بەم ؼێىەیە
( )١یان ( ،)٢دواجش لە َەس بەکاَێىاهێکى ئەو ظەسچاوەیەدا
َەمان ژماسە بەکاس دەَێجرێذ ،پاؼان لەکۆجایى جىێژیىەوەکەدا
بەپێی ژماسەکان ڕیضبەهذی دەکشێذ هەک بە پێی ئەلفبای
هاوەکان،وە هاوي یەکەمى هىوظەس جەنها یەکەم پیتی
دەهىظشێذ و هاوی کخێب ئیخالیک دەکشێ .همىوهە]1[ :ن.
دەسظیمی ،دەسظیم لە مێژووی کىسدظخان ،و .ئەحمەد فەجاح
دصەییَ ،ەولێر:چاپخاهەي 29 .٢١ٌ ،٢١١١ ،....
حەوثەم :ؼێىاصی صاهکۆی ؼیکاگۆ )(CMSبۆ باڵوکشدهەوەی
کخێب ،گۆڤاس ،ڕۆژهامە وە لە بىاسەکاوی دیکەػ
بەکاسدەَێجرێذ ،ئەم ؼێىاصە لە هاوەڕۆکذا دێذ ،لە پاػ جەواو
بىووی َەس پەسەگشافێک کە پێىظذ بە پەساوێض بکاث دوو
کەواهە دەکەیىەوەو صاهیاسییەکاوی ظەسچاوەکە دەهىظحن.
همىوهە( :ئەیىب صادە30.)٤٨١ :٢١١٢ ،
ئەگەسچی ؼێىاصی صۆس َەن بۆ هىظینی پەساوێض ،بەاڵم لە
ڕاظخییذا حیاواصیەکی ئەوجۆ لە هێىاهیاهذا هیە ،بەؼێىەیەکی
گؽتی َەمىو ؼێىاصەکان بۆ هىظینی ووجە وەسگحراوەکان و
پەساوێضەکان دوو ؼێىاصی حیاواصیان پێؽيیاص کشدووە کە بەپێی
بابەث و بەؼە صاوعخییەکان لەگەڵ یەکذا حیاواصیان َەیە:
یەکەم :ؼێىاصی "هىظینی هاوی ظەسچاوە" ،هاظشاوە بەؼێىاصی
صاوعخە مشۆڤایەجییەکان ،لەم ؼێىاصە ظەسچاوە صیاجش لە هىظەس
بایەدی َەیە ،گەڕاهەوە بۆ ئاظەواسی مێژوویی و َەهذێک
دەظدىىس ی بێ هاوهیؽان و کۆن لەم ؼێىاصە صاوعدیاهە جشو
وسدجشە.
دووەم :ؼێىاصی پەساوێض "هىظەس ،بەسواسی باڵوکشدهەوە" ،لەم
ؼێىاصە ئاماژە بەهاوی هىظەسو بەسواسی باڵوکشدهەوەی
ظەسچاوە دەکشێذ ،لە بەؼەکاوی صاوعخە ظشوؼدیەکان و
جەکىۆلۆژیا ،ظاڵی باڵوکشدهەوە بەَۆی بایەدی ماوەی
بەسَەمهێىاوی صاوعذ صۆس گشهگە ،چىهکە َەسچی صاهیاسییەکان
هىێتربً بایەدی صاوعدیان صیاجشە31.
شێوازەکاوی پەراوێس بە گوێرەی صەرچاوە جیاوازەکان:
لەم ؼێىاصە دەکشێ لێکۆڵەس کۆمەڵێک ڕێى ؼىێً َەن
لەکاحی بەکاسَێىاوی ظەسچاوە حیاواصەکان بیاهگشێخە بەس ،بەم
ؼێىەی خىاسەوە:-
1.بەڵگەهامە :

Page 28

أ.باڵوهەکراوە:
فەسماوی دۆکۆمێيذ ،وەسگش یان وەسگشەکاوی دۆکۆمێيذ،
بەسواسی دۆکۆمێيذ ،ژماسەی دۆکۆمێيذ ،ژماسەی الپەڕەکان،
ؼىێنی ماهەوەو ژماسەی فایل.
لەواهەیە َەمىو بەڵگەیەک َەمىو ئەو صاهیاسییاهەی ظەسەوەی
هەبێذ ،بۆیە صاهیاسی بەپێی پێىظذ بەظە.
همىوهە :هامەی ژماسە()٢٩ی پاسحی دیمىکشاحی کىسدظخان،
لحژهەی هاوچەی ظلێماوی بۆ عەبذولحەمیذ /٢١ ،کاهىوی
دووەم.١٩٧١/
وە کاجێک ئەم دۆکۆمێيخاهە لە لیعتی ظەسچاوە دەهىظشێ،
ظەسەجا ؼىێنی ماهەوەی بەڵگەکە دەهىظشێ ،وە دواجش َەمىو
صاهیاسییەکان بەَەمان ؼێىەی پەساوێض دەهىظشێ32.
ب .باڵوکراوە:
لە کىێىە بۆ کىێ(دامەصساوە یان وەصاسەجەکان) ،بەسواسی
دۆکۆمێيذ ،فایلی ژماسەی دۆکۆمێيذ ،الپەڕە.
همىوهە :هامەی مەکخەبی عەظکەسی لەؼکشی ئیعالم بۆ للی
ظلێماوی حضبی ظۆظیالیعتی کىسدظخان /٢٣ ،حىصەیشان/
.١٩٨٢
ج .بەڵگەهامەی حکومی(چاپی یان ئیيحەرهێتی ):
لە ویالیەجە یەکگشجىوەکاوی ئەمشیکا باڵوکشاوەی حکىمەث لە
واؼيخۆن) ،(D.Cصۆسبەی دۆکۆمێيخەکاوی حکىمەحی فیذساڵ
بەؼێىەی چاپکشاو یان لەڕێگەی ئیيخەسهێخەوە خعخىیەجیە
خضمەث خىێىەسان ،بەکاسَێىاوی ئەم ؼێىاصە لە بەڵگەهامە،
بەم ؼێىەی خىاسەوە دەبێذ:-
هاوی واڵث ،پاسێضگا ،ئەو ؼاسە یان ئەو واڵجەی بەڵگەهامەکەی
باڵوکشدۆجەوە؛ هاوی هىێىەساوی یاظاداهەسەکان ،هىێىەسی
دادوەسی یان بڕیاسدان یان ئەو بەؼاهەی کە ڕۆڵیان لە
باڵوکشدهەوەی بەڵگەهامەکەدا َەبىوە ،هاوهیؽاوی
دۆکۆمیيخەکە ،هاوی هىظەس ،ژماسەی باڵوکشاوە ،باڵوکەسەوە،
ئەگەس َەبێذ(هىظیىگەی باڵوکشاوەی حکىمی یان
)Govermment Printing Officeئەجىاهشێ بەؼێىەی
کىسجکشاوەی ) (GPOبىىظشێ ،بەسواسو ژماسەی الپەڕەکاهیؾ
دەبێذ بىىظشێ ،ئەگەس لەڕێگەی ئیيخەسهێخەوە دۆکۆمێيخەکە
بەکاسَێجرا ،دەبێذ هاوهیؽاوی ظایخەکەػ بىىظشێ33.
همووهە:
Dwight D. Eisenhower, ''Statement by the Persident
on Establishing the Presidents Committee on
International Information Activities, ''Public Papers
of the Presidents of the United States; Dwight D.
Eisenhower, 1953(Washington DC:GPO, 1960), 8.

2.دەصخىوش :
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پەساوێض بۆ دەظدىىط کە بەؼێىەی دیاسیکشاو لە چەهذ
کخێبخاهەیەکی جایبەحی یان گؽتی لە واڵجاوی حیاواص دەپاسێضسێ،
کەمێک حیاواصجشە لە کخێب لە کاحی بەکاسَێىاوی لە پەساوێض.
واجە لەبشی حێگەی ؼىێنی چاپ ئاماژە بەو ؼىێىە دەکشێ کە
دەظخىظەکەی جێذا پاسێضساوە ،وە لە حێگەی الپەڕە
دەظخەواژەی بەسگ بەکاسدەَێىحن 34.همىوهە :هامەی د.
كاظملىو بۆ ایذ ەللا خىمەینی،ٌ١٣٥٩/١/٢٣ ،
 ،١٩٨١/٤/١٤دەظدىىط ،ئەسؼیفی حذکا.
3.هامە زاهکۆییەکان :
هاوی هىظەس ،هاوهیؽاوی هامەکە ،پلەی هامەکە(ماظخەس،
دکخۆسا) ،صاهکۆ یان دەصگا ،بەسواس ،الپەڕە 35.همىوهە:
ظىەوبەس ظەسداس ظخاس ،ؼێخ عحزەدینی حىظەینی(-١٩٧٩
 ،)١٩٨٩ماظخەس(باڵوهەکشاوە) ،صاهکۆی ظلێماوی -کۆلێجی
صاوعخە مشۆڤایەجییەکان.٣٦ٌ ،٢١١٦ ،
4.کحێب:-
کحێب یەک هوصەری هەبێد :هاوی هىظەس ،هاصهاو ،هاوی
ظەسچاوە ،هاوی وەسگێڕ ،ژماسەی بەسگ ،هاوەهذی پەخؾ و
باڵوکشدهەوە ،ؼىێنی باڵوکشدهەوە ،مێژووی باڵوکشدهەوە،
ژماسەی چاپ ،الپەڕە.
همىوهە :ئێریک حەی صوحەس ،مێژووی َاوچەسدی جىسکیا ،و.
یاظحن ظەسدەؼتی ،چاپخاهەی ظیما ،ظلێماوی ،٢١١١ ،چ،٢
ٌ.٣١
کحێب دوو یان س ێ هوصەری هەبێد:
همووهە :ئیبراَیم خەلیل ئەحمەدو خەلیل عەلی مىساد،
مێژووی ئێران و جىسکیا ،و .بەَادیً حەالٌ معخەفا،
چاپخاهەی ڕۆژَەاڵثَ ،ەولێر.٤٣ٌ ،٢١١١ ،
کحێب زیاثر لە س ێ هوصەری هەبێد :هاوی یەکەم هىظەس+
ئەواوی جش36.
همووهە :حەلیلی حەلیل و ئەواوی جش ،ؼۆڕؼەکاوی کىسد
لەظەسدەمی هىێذا ،و .بەَادیً حەالٌ معخەفا ،چاپخاهەی
ڕۆژَەاڵثَ ،ەولێر.٢٤ٌ ،٢١١٣ ،
َەسوەَا دەبێذ هاوی ظەسچاوەکان بەصماوی خۆیان
بىىظشێ37.
همىوهە :احمذ هىسي الىعیمي ،جشکیا و حلف ؼماٌ الاطلس ی،
بغذاد ،١٩٨١ ،ؿ.٥٣
Example; Kerim Yildiz; The Kurds in Iraq the Past,
Present and Future, Landon Ann Arbor,mi, 2004.
بەاڵم لە دووەم بەکارهێىاوی صەرچاوەیەک بەم شێوەیە
دەبێد:
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هاوی هىظەس یان هاصهاو ،ظەسچاوەی پێؽىو یان بەکىسث
کشاوەی دەهىظشێ(ط .پ) ،الپەڕە.
همووهە :ؼەیما ظەعیذ حمەالو ،کۆمەڵەی ؼۆڕؼگێڕی
کىسدظخاوی ئێران-کۆمەڵە(ظاصکا) ( ،)١٩٨٨-١٩٦٩چاپخاهەی
حەمذی ،ظلێماوی.٣٣ٌ .٢١١٧ ،
ؼەیما ظەعیذ حمەالو ،ط .پ.٢٣ٌ ،
حعفش حعحن هضاس ،الثىسة الاظالمیت في ایشان وكائع واحذار،
 ،١٩٧٩ؿ.٢١
حعفش حعحن هضاس ،م .ط .ؿ.٣٢
Daivd Romano; The Kurdish Nationalist
Mavments, Opporttunity Mobilization,and Identiy
Inter- University Consortium for Arab and Middle
East Studies, Montreal, Canada,2006, p35.
Daivd Romano; I bid, p43.

ئەگەس َاجىو َەمان ظەسچاوە بەبێ دابڕان بەکاسَێجرا
دەهىظحن (َەمان ظەسچاوە یان بە کىسجکشاوەی "ٌ .ط")38.
همىوهە :هادس ئیىدعاس ،ئیدىۆ هەجەوایەحی کىسد ،و .عەجا
كەسەداغی ،چاپخاهەی جیؽک ،ظلێماوی.٢٣ٌ ،2004 ،
ٌ .ط.
وە لەکاجێکذا کخێبێک یەکجاس چاپکشابێذ و یەک بەسگ بێذ
هۆسەی چاپ و ژماسەی بەسگ ئاماژەی پێىاکشێ ،وە لە لیعتی
ظەسچاوەکان هاصهاوەکاوی وەک دکخۆس ،ئەهذاصیاس ،مامۆظخا،
ؼێخ َ...خذ لەپێؾ هاوی کەظەکە الدەبشێذ ،مەگەس ئەوەی
ئەم هاصهاوە بەؼێک بێذ لە هاوی کەظەکە.
ئەگەر کحێبێک هاوی هوصەر هەهوصرا بێد:
_______ ،هاوی کخێب ،ؼىێنی چاپ ،ظاڵی چاپ ،الپەڕە.
همىوهە ،_______ :كاظملۆ ڕێبەسێکی مۆدێشن.٤٥ٌ ،
واجە لە حێگەی هاوی هىظەس َێڵێک دادەهێن ،وە لە
پەساوێضەکاوی دیکە هاوی کخێبەکە دەهىظشێ ،لەبەس ئەوەی لە
لیعتی ظەسچاوە ظیعخەمی ئەلف بێ بەکاسدەَێجرێ بۆ ئەم
حۆسە ظەسچاواهە پیتی یەکەمی هاوی کخێبەکە لە ڕیضبەهذی
ئەلف بێذا دادەهشێذ.
ئەگەر دوو یان چەهد بەرهەمی هوصەرێک بەکارهێنرا ،دەبێد
بۆ جاری یەکەم هەموو زاهیارییەکان بىوصرێ ،بۆ جاری
دووەمیش ئاماژە بە هاوی صەرچاوەکە بکرێ .
جاری یەکەم:
همووهە :حەلیل گاداوی ،با هەبێخە دسۆی پاػ مشدوو،٢١١١ ،
ٌ.٣٢
حەلیل گاداوی ،لە کەؼکۆڵی پێؽمەسگەوە ،چاپخاهەی
ڕۆژَەاڵثَ ،ەولێر.٥٢ٌ ،
بۆ جاری دووەم:
حەلیل گاداوی ،با هەبێخە دسۆی پاػ مشدوو.٣٤ٌ ،
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حەلیل گاداوی ،لە کەؼکۆڵی پێؽمەسگەوە.٤٣ٌ ،
کحێب زیاثر لە یەک بەرگی هەبێد93.
لەپاػ هاوی ظەسچاوە دەهىظشێ ئەگەس وەسگێڕ َەبێذ لە دوای
هاوی وەسگێڕ دەهىظشێ.
همىوهە :بەَمەن ظەعیذی ،خەباث بەسەو ظەسکەوجً ،ب،١
 ،٢١١٢چ.٣٤ٌ ،٣
. ٥ڕۆژهامەو گۆڤار:
هاوی هىظەس ،هاوهیؽاوی وجاس ،هاوی ڕۆژهامە یان گۆڤاس ،ڕۆژو
ماهگ و ظاڵی باڵوکشدهەوە ،ژماسەی الپەڕە ،ئەگەس هاوی هىظەس
هەبىو هاوی وجاس دەهىظشێ40.
ڕۆژهامە:
همووهە :ئاظۆ حەظەهضادە ،چاو خؽاهذهێک بەظەس  ٦٥ظاڵ
پێىەهذی هێى هەجەوەییی ححزبی دیمىکشاحی کىسدظخان،
کىسدظخان ،ئۆسگاوی هاوەهذی حذک ،ژ ،٥٤١یەک ؼەمە /٣١
گەالوێژ/٢٢-١٣٨٩ /ئاگىظذ.٣ٌ ،٢١١١/
گۆڤاس:
همووهە :كاظم ئەحمەدی ،گىجاسە ڕۆؼيبحرییەکان لە
کىسدظخاوی ئێران ،پێؽڕەو ،ژ ،١٨حىصەیشاوی .٢٢ٌ ،٢١١١
. ٦چاوپێکەوثً :ئەگەس َاجىو چاوپێکەوجىمان لەگەڵ
کەظێک ئەهجام دا َاوؼێىەی ئەم همىوهەی خىاسەوە
دەهىظشێ 41.وەک
چاوپێکەوجنی ظىەوبەس ظەسداس لەگەڵ حەلیل گاداوی ،کۆیە،
.٢١١٤/١٢/٢٤
. ٧ئایاجی قورئان :بەم ؼێىەیەی خىاسەوە دەجىاهحن ئایاحی
كىسئاوی پحرۆص لەپەساوێض بەکاسبهێىحن:
ژماسەی ئایەث ،هاوی ظىسەث.
همىوهە :ئایەحی( ،)٢١ظىسة امللک.
. ٨فەرموودەکاوی پێغەمبەر(صلی علیە وصلم ):
هاوی گێڕەسەوە( ،ئەگەس َەبێ) ،بەسگ ،ژماسەی فەسمىودە42.
همىوهە :فەسمىودەی ژماسە()٥١ی ظەحیخی بىخاسی.
. ٩ئیيضکلۆپیدیاو فەرهەهگ :بەکاسَێىاوی ئیيعکلۆپیذیا لە
پەساوێض هاوی هىظەس دەهىظشێ هەک ظەسپەسؼدیاسی
ئیيعکۆپیذیاکە یان کەظاوی جش43.
همىوهە :عەبذواڵ عەلیاوەیی و ئەواوی جش ،ئیيعکلۆپیذیای
َەولێر(اسبیل) ،ب ،٢لىبىان.٦ٌ ،٢١١٩ ،
فەسَەهگ:
همىوهەَ :ەژاس مىکشیاویَ ،ەهباهە بۆسیىە ،فەسَەهگ ،جاسان،
.٣٣ٌ ،١٩٩١
. ٠١دەزگای ثەلەفسیۆن و ڕادیۆ:
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هاوی بێژەس هاوهیؽاوی وجىوێژ ،هاوی دەصگا ،ؼىێً و کاحی
بەسهامەکە44.
کاوە ئەمحن ،چاوپێکەوجً لەگەڵ عەبذواڵ حەظەهضادە،
بەسهامەی پەهجەمۆس ،کەهاڵی ڕووداو/١١( ،حىصەیشان).٢١١٨ /
. ٠٠فیلم:
هاوی فیلم ،هاوی دەسَێىەس ،ؼىینی دەسَێىان ،ظاڵی
دەسَێان45.
همووهە:
فیلمی (َەڵۆکاوی حەهگ) ،باط لە كاسەماهیەحی و
ڕووبەڕووبىهەوەی پێؽمەسگە لەگەڵ داعؾ دەکاث،
دەسَێىاوی کاسوان ئاواث.٢١١٦ ،
. ٠١وثاری چاپ هەکراو لە صیمیىاردا :
هاوی هىظەس ،هاوی وجاس یان لێکۆڵیىەوە ،ؼىێنی ظیمیىاس،
پێؽکەؼکاسی ظیمیىاس ،بەسواسی پێؽکەؼکشدوی ظیمیىاس46.
همىوهە:
بێعخىن عەبذولکەسیم ،صاهکۆ و مشۆڤ ظاصی ،صاهکۆی
گەسمیان -کۆلێژی پەسوەسدە/١١ ،ؼىباث.٢١٢١ /
13.ئیمێڵی ثایبەجی :لە پەساوێض هاوی هىظەسو حۆسی هىظشاو و
بەسواسی هىظشاوەکە ئاماژەی پێ دەکشێذ ،بەاڵم هامەکان یان
ئیمێڵەکان لە لیعتی ظەسچاوە هابێذ بىىظشێَ ،ەسوەَا لە
پەساوێضدا هابێذ ئاماژە بە ئیمێڵی جایبەحی خۆث بکەی47.
همىوهە :
, e-mail message to author, jul16,019.zahra ali kurdi
14.موحازەرە:
پێؽکەؼکاسی مىحاصەسە ،هاوهیؽاوی مىحاصەسە ،هاوی صاهکۆ و
کۆلێژ ،ؼىێنی باڵوکشدهەوە ،بەسواسی باڵوکشدهەوە ،ژماسەی
الپەڕە48.
همووهە :ظىەوبەس ظەسداس ظخاس ،کىسدهاس ی الی بەسیخاهیەکان،
صاهکۆی گەسمیان کۆلێجی پەسوەسدە ،کەالس.٣ٌ ،٢١٢١/٢/٣ ،
15.صەرچاوەی ئەلکترۆوی:
بەکاسَێىاوی ئەم ظەسچاوەػ َاوؼێىەی ظەسچاوەکاوی
دیکەیە ،بەو حیاواصیەی لە کۆجاییذا هاوهیؽاوی ئەو ظایخەی
صاهیاسییەکاوی لێ وەسگحراوە دەهىظشێذ .
همىوهە :ئەحمەد ئەظکەهذەسی ،پەیام بۆ ڕێىڕەظمی ڕێضلێىان
لە مامۆظخا ؼێخ عحزەدینی حىظەینی ،ئۆپعاال ،ظىێذ،
http://helwist.com/Mamosta/27%20%202%20%20Eh
med%20es kenderi.htm
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ئەگەس بۆ حاسی دووەم بەکاس َێجرا َاوؼێىەی پەسجىک جەنها
هاوی هىظەس دەهىظحن ،بەاڵم ئەگەس صیاجش لەیەک بەسَەمی
هىظەسێک بەکاسَێجرا ،دەبێذ وەک کخێب دوای هاوی هىظەس
هاوی بابەجەکە بە کىسحی لە کاحی دووەم بەکاسَێىاهیذا ئاماژەی
پێ بکشێذ4.
دوو
ثەوەری ەم :خاڵبەهدی لە لێکۆڵیىەوەی مێژووییدا:
خاڵبەهذی بۆ خىێىەس یان هىظەس بایەخێکی صۆسی َەیە ،لە
کۆمەڵگا پێؽکەوجىوەکاوی ئەمڕۆ هىظەسان لە هىظیىەکاهیاهذا
ظىدیان لەو َێماو هیؽاهاهە وەسگشجىوە کە دەبێخە َۆی
حیاکشدهەوەی ڕظخەکان و ماهای جەواویان پێذە بەخص ێ50.
حگەلەوە خاڵبەهذی خىێىذهەوەی دەكەکە ڕووهترو ئاظاهتر
دەکاث ،لەم پشۆظەدا بەظدىەوەو هەبەظدىەوەی وؼەکان
بەیەکەوە دەخشێخە ڕوو ،وە ئەم هیؽاهاهەػ دەبێذ لە کاحی
گىهجاو و پێىظخذا دابجرێذ واجە بەگىێشەی دەكەکان کە
پێىظذ بە کام حۆس لە هیؽاهە دەکاث 51.وەک دەصاهحن مشۆڤ
لە ڕێگەی َێزی بحرو ظۆصیەوە َەظتی خۆی دەسدەبڕی ،وە
لەڕێگەی صمان و هىظحن مەبەظذ و بحرکشدهەوە َضسییەکاهمان
بەکەظاوی دەوسوبەسمان دەگەیەهحن ،وە پەیامەکاوی خۆمان
بەو وؼاهەی کە لە گەهجیىەی صماوی هەجەوەی خۆماهذا َەیە
بۆ ئەواوی دەگىاصیىەوە ،بەاڵم ئەم وؼەو دەظخەواژاهە لەگەڵ
ئەو َەمىو چەؼىەی چ لە دەسبڕیً یان هىظحن َەیەحی بۆ
َەهذێک حاڵەحی دەسووی وە واجای َضسی بە جەنها بەط هیە،
بۆیە بۆ كەسەبىوکشدهەوەی پێىظخە لەکاحی ئاخاوجً گۆڕاهکاسیی
لە ژێیەکاوی دەهگ ،ئاماژە کشدن بەچاو و دەظذ و ڕووخعاس
بەکاسبهێجرێ .وە لەکاحی هىظیىیؽذا دەبێذ َێماو ئاماژە
حیهاهیەکان بۆ صیاجش جێگەیؽتن لە دەظخەواژەکان بەکاسبهێجرێ،
کە بەیاسمەحی ئەواهە لێکۆڵەس دەجىاوێ َەظتی خۆیی و وە ئەو
خااڵهەی کە هاجىاهشێ بە ؼێىەی هىظشاو و وؼە دەسببڕێ بە
خىێىەسی بگەیەوێ52.
ئەو هیؽاهاهەػ کە پێىظخە لەکاحی هىظیىذا بەکاسبهێجرێً
بشیخحن لە:
1.خاڵ( :)١خاڵ کاجێک دادەهشێذ کە ڕظخەکە جەواو بىبێ و
هیؽاهەی کۆجایی كبىڵکشدوی وجەو ئاماژەیە بۆ وەظخاوی جەواو.
حیا لەمە خاڵ لەم حاڵەجاهەی خىاسەوەؼذا بەکاسدێً:
ئەگەس دەظخەواژەیەک بەؼێىەی کىسجکشاوە بەکاسَێجرا ،لەپاػ َەس یەک لە پیخەکان خاڵ دادەهشێ بۆ حیاکشدهەوەیان
لە یەکتر .وەک :ژ(.ژماسە) .ٌ ،ط(َەمان ظەسچاوە).
َەهذێک حاس بۆ کىسجکشدهەوەی پیتی یەکەمی هاوەکە لە پێؾهاوی دووەم دەهىظشێ .وەک :ح .گەوَەسی(حامذ گەوَەسی).
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لە پاػ پیخەکاوی ئەلفبا بۆ حیاکشدهەوەیان خاڵ پێىیعخە.وەک :أ .ب .ج.٥٣...
. ١هیشاهەی پرصیار (؟) :لەم حاڵەثاهە بەکاردێد:
لە کۆجایی َەس ڕظخەیەکی پشظیاسیەوە دێذ .وەک :مامۆظخالە خىێىذکاسەکەی پشس ی ئایا حەهگی یەکەمی حیهاوی کاسیگەسی
لەظەس کىسد َەبىو؟
بۆ دەسبڕینی واجایەک لە هێىان گىمان و گاڵخەکشدن بەکاسدێذ،لەم حاڵەجەدا هیؽاهە پشظەکە دەخشێخە هێىان دوو کەواهەوە.
وەک :لە کۆسیای باکىس دادپەسوەسیی کۆمەاڵیەجیی بااڵدەظخە
(؟).
لەکۆجای هاوهیؽاهێک کەماهای پشظیاسی َەیە وە خۆیبەؼێکە لە ڕظخەکە .وەک :کخێبی" :لە چ ئێعخایەکذا دەژیً؟"
م خىێىذەوە٥٤.
وە َەهذێک وؼە َەن کە ئامشاصی پشظیاسکشدهیان پێ دەوجشێ،
لەظەسەجای ڕظخەوە َاجً دەبێذ لە کۆجاییذا هیؽاهەی پشظیاس
دابىێن .وەک( :بۆچی ،کەی ،چی ،کێ ،چۆن ،ئایا ،چەهذ٥٥.)...
. ٣هیؽاهەی ظەسظىڕمان :ئەم هیؽاهە لە دوای وؼەیەک
یاخىد ڕظخەیەک یان واجایەک دێذ ،کەحێگەی ظەسظىڕمان
بێذ ٥٦،یان ڕاگەیاهذوی َەواڵێکی چاوەڕوان هەکشاو و لەهاکاو
خۆؼبێ یان هاخۆػ٥٧.
وەک :بەڕاظخیی ئەم کخێبە ؼایعخەی خەاڵجە!
. ٤ویشگىڵ ،فاسیضە( :)،صۆسجشیً هیؽاهەیە کە بەکاسدەَێجرێ ،صۆس
کاث بەکاسَێىاوی َەمە چەؼىە وەک :
لەهێىان بەؼەکاوی ڕظخە کە بە(و) یان (یان) لەیەکحیادەبىەوە ،وە صیاجش لەیەک بەؼً .وەکَ :ەڵبژاسدوی
هاوهیؽاوی لێکۆڵیىەوە ؼىێً ،کاث و بابەجێک لەبەسچاو بگشن.
بۆ حیاکشدهەوەی دوو ڕظخەی ظەسبەخۆ کە بەئامشاصیپەیىەهذی پێکەوە گشێذساون ٥٨.وەک :یەکێک لە ظەسباصەکان
َەڵهاث ،وە ئەواوی جشیؾ کەوجىە دوایی.
ڕاظخەوخۆ لە پاػ کەواهەی دووەم دێذ ،بەاڵم لەپێؾکەواهەی یەکەم هایەث ٥٩.وەک :حەهگی دووەمی حیهاوی لە
ماوەی ظااڵوی ( ،)١٩٤٥-١٩٣٩ڕوویذا.
بۆ حیاکشدهەوەی ڕظخەیەک ،یان َەس دەظخەواژەیەکی صیادەلەڕظخەی ظەسەکی ،بەو مەسحەی کە البشدوی صیان بە ڕظخەی
ظەسەکی هەگەیەوێ .وەک :یەکێک لە َەهگاوە گشهگەکاوی
هىظحن ،وەک ئەوەی پێؽتر گىجمان ،خاڵبەهذی دسوظخە٦١.
لەهێىان ڕظخەی مەسج و وەاڵم ٦١.وەک :کاسوان حەهگاوەسێکیبە جىاهیایە ،چىهکە ڕاَێىاوی صۆس دەکاث.
بۆ ڕظخەی وەظفی .وەک :الی مامۆظخایەک دەخىێىم ،کەصۆس صیشەکە٦٢.
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لە پەساوێضو لیعتی ظەسچاوە بۆ بەظدىەوەی بەؼەکاویظەسچاوەیەک بەکاسدێذ٦٣.
. ٥دوو خاڵ لەصەریەک( :(:دەظخەواژەی پاػ خۆی ڕاڤەو
ؼیذەکاجەوە .ئەم هیؽاهەیە پیؽاوی دەداث بابەحی صیاجش لە
پێؽماهذایە ،واجە بابەحی ظەسەکی ڕوون دەکاجەوە٦٤.
وە لەم حاڵەجاهەػ بەکاسدێذ:
لە پێؾ ووجەی وەسگحراوی ڕاظخەوخۆوە دێذ.لەهێىان هاوی هىظەسو هاوی کخێب یان وجاس یان هاوهیؽاویظەسچاوەکە دێذ - ٦٥.لەهێىان دوو ڕظخەدا کە ڕظخەی
دووەم ڕاڤەی ڕظخەی یەکەمە .وەک :گشهگتریً پادؼاکاوی
ظەفەوی بشیخحن لە :ؼا ئیعماعیل ،ؼا عەباطَ...خذ.
لە پاػ دەظخەواژەکاوی وەک(بەم ؼێىەی خىاسەوە ،ئەماهەیخىاسەوە) دێذ٦٦.
. ٦هیشاهەی البردن یان س ێ خاڵ(َ :)...ەس کاث بابەجێک
بەَەس َۆکاسێک پێىظذ بە پچڕان بکاث ،بۆ پیؽاهذاوی بڕینی
دەظخەواژەکە دەبێذ ظىد لەهیؽاهەی البشدن وەسگشیً٦٧.
لەم حاڵەجاهەی خىاسەوەػ بەکاسدێذ:
بۆ حێگشجىەوەی البشدوی وؼەیەک لە ڕظخەیەک یان چەهذماددەیەک لە پێڕظدێکذا ،لەم حاڵەجەدا ظىد لە س ێ خاڵ
بەؼىێً یەکەوە وەسدەگشیً.
بۆ ئاماژەدان بە البشدوی ڕظخەیەک لە مەجيێکذا لەمحاڵەجەدا چىاس خاڵ دادەهێن(یەک خاڵیان لە حێگەی کۆجای
ڕظخەی پێؾ بابەحی البشاو وە س ێ خاڵەکەی جشیؽیان لە بشی
بابەحی البشاو دادەهشێذ)٦٨.
. ٧داش( :)-داػ یان ؼاسیحە لەم حاڵەجاهە بەکاسدێذ:
بۆ دوباسە کشدهەوە یان ؼیکشدهەوەی بابەجێک.بۆ کىسجکشدهەوەو پىخخکشدوی بابەجێک لە ڕظخەیەکذا.بۆ حیاکشدهەوەی ژماسەی پیخەکان٦٩.کاجێک لە ڕظخەیەکذا وەظخاوی لە هاکاو َەبێذ ،ئەگەس ئەموەظخاهە لە هاوەڕاظتی ڕظخە ڕوویذا دوو داػ پێىظخە ،بەاڵم
ئەگەس لە کۆجای ڕظخە بىو یەک داػ بەظە ،مەبەظذ لە
وەظخاهیؾ دەسبڕینی ڕظخەیەکی هاڕاصیە لەڕووی واجایەوە
َەهذێک لەماهای ڕظخەکە دووس بێذ٧١.
وەک :ئەوە ؼدێکی لەم باسەیەوە دەصاوی -یاخىد خۆی وای
پیؽاهذەدا.
لە هێىان دوو ژماسە یان ظاڵ .وەک ٢١٢١-٢١١٩ :یانال.١٣١-١٢٣
لە هێىان دوو دەظخەواژەی پەیىەظذ بەیەکتر ٧١.وەک:باسودۆدی کۆمەاڵیەجیی -ئابىسیی.
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. ٨کەواهەی ئاصایی() :ئەم کەواهەیە لەم حاڵەجاهە بەکاس
دێذ:
بۆ حیاکشدهەوەی صاهیاسی صیاد لەڕظخەی ظەسەکی .وەک :بەپێیوجەی بێرهاسد لىیغ(هىظەسی ئەمشیکی).
بۆ هیؽاهذاوی وؼەو دەظخەواژەی َاو واجا .وەک :فۆسطماژۆس(هائاظایی).
بۆ حیاکشدهەوەی ژماسەکاوی هاوەڕۆک لە وؼەکان – ٧٢.لەَەهذێک ؼێىاصی پەساوێض ،کەلە هاوەڕۆکذا دەهىظشێ وەک
ؼێىاصی ؼیکاگۆ ئەم کەواهەیە بەکاسدێذ.
َەهذێ کاث بۆ ئاماژەدان بە هاوهیؽاوی دووەمی کخێبێکبەکاسدێذ٧٣.
بۆ بۆچىهێک بەکاسدێذ ،کە هە ڕووهکشدهەوەیە هە ڕاڤەکشدن.وەک :پێغەمبەس(ـلی علیە وظلم).
یان لە ڕیضبەهذی ژماسەی پەساوێضەکان بەکاسدێذ٧٤.بۆ ڕووهکشدهەوەی ظاڵ و ڕووداوەکان ،وە ئاماژەدان بەبەسواسی لەدایکبىون و مشدوی کەظایەجیە مێژووییەکان٧٥.
. ٩دوو هێمای گواصخىەوە یان گیومە(" ") :لەم حاڵەجاهە
بەکاسدێذ:
لەکاحی گىاظدىەوەی ڕاظخەوخۆی هىظیىەکان لەظەسەجاوکۆجایەکەیذا دێذ (واجە وەسگشجً یان هىظینی وجەی کەظێک
بەبێ گۆڕاهکاسی).
کاجێک لەپەساوێض ئاماژە بەهاوی وجاسێک دەکشێ دەخشێخە هێىگیىمە.
ی
َەس کاث بۆ دڵىیایی یان بە َۆکاس دیکە بماهەوێذدەظخەواژەیەک لە هاوەڕۆکذا دیاس بێذ .وەک :وجم"پێىىظەکە"
بێىە.
بۆ دیاسیکشدوی دەظخەواژەکان و وؼەکان٧٦.. ٠١وێرگوڵی خاڵدار(؛) :وێشگىڵی خاڵذاس لە خاڵ الواصجشە،
بەاڵم لە وێشگىڵ یان کاما بەَێزجشە ،وە بۆ پەیىەظذ کشدوی
دوو ڕظخە کە لە ڕووی واجاوە پێکەوە بەظترا بێخەوە٧٧.
. ٠٠هیشاهەی دوو کەواهەی گەورە({}) :لەم کاجاهە بەکاسدێذ:
بۆ صیادکشدوی دەظخەواژەیەک یان بابەجێک کەلە هاوەڕۆکیهىظیىذا ئاماژەی پێىەکشابێذ.
بۆ ڕاظخکشدهەوەی َەڵەی هىظەساوی پێؽىو یان بۆڕووهکشدهەوەو صیاجش جێگەیؽتن لە هاوەڕۆک بماهەوێ وؼە یان
دەظخەواژەیەکی بۆ صیاد بکەیً ،ئەواهە دەخەیىە هێى کەواهەی
گەوسە٧٨.
دەرئەهجام :
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پاػ ئەهجامذاوی ئەم لێکۆڵیىەوەیە گەیؽخیىە چەهذ
ڕاظخییەک کە دەکشێذ لەم خااڵهەی خىاسەوەدا کىسث
بکشێخەوە:
یەکەم :یەکێک لە بەؼە گشهگەکاوی هىظینی لێکۆڵیىەوە بشیدیە
لە بەکاسَێىاوی پەساوێض ،کە یاسمەحی لێکۆڵەس دەداث جاوەکى
بخىاهێذ لەم ڕێگەیەوە صیاجش لێکۆڵیىەوەکەی بەو صاهیاسییاهە
دەوڵەمەهذ بکاث کە هاجىاوێ لە هاوەڕۆکی لێکۆڵیىەوەکەدا
ئاماژەیان پێبکاث ،بەمەػ لێکۆڵەس دەجىاوێ لە پەساوێضدا
بیاهىظێذ.
دووەم :لێکۆڵەس دەبێذ ئاگاداسی ئەوە بێذ چ ؼێىاصێک لە
پەساوێض بۆ کاسەکەی بەکاس دێىێذ ،دەبێذ َەمىو َەهگاوەکاوی
ئەو ؼێىاصە یەک لەدوای یەک بیاهگشێخە بەس .واجە هابێذ لە
جەوەسێک یاخىد بەؼێکی لێکۆڵیىەوەکەیذا ؼێىاصێک لە پەساوێض
بەکاسبهێىێذ و لە جەوەسو بەؼێکی جشدا ؼێىاصێکی دیکە پەیڕەو
بکاث ،بۆیە دەبێذ َەس لەظەسەجاوە جاوەکى کۆجای
لێکۆڵیىەوەکە یەک ؼێىاص بەکاسبهێىێذ.
ظێیەم :بەکاسَێىاوی ؼێىاصی پەساوێضیؾ دەبێذ لەظەس
خىاظتی الیەوی بەساهبەس بێذ کە لێکۆڵیىەوەکەی بۆ دەهىس ی
واجە (صاهکۆ ،دەصگا ئەکادیمیەکانَ...خذ) ،ئەمەػ دەبێذ
ظەسەجاو بەس لەدەظخپێکشدوی کاسەکەمان ئەو ڕێىمایاهەیان
لێىەسگشیً بۆ ئەوەی دواجش دوچاسی گشفذ هەبیىەوە.
چىاسەم :پەساوێض چەهذیً حۆسو ؼێىاصی َەمەحۆس لەخۆ
دەگشێذ ،کە دەکشێذ یەکێکیان بۆ بەػ و بىاسێک گىهجاو جش
بێذ لە بىاسێکی دیکەدا ،بۆیە بەؼە صاوعخە مشۆڤایەجییەکان
صیاجش پؽذ بە ؼێىاصی جىسابیان دەبەظتن ،کە ئەمەػ
دەگەڕێخەوە بۆ ئەوەی کە صیاجش لە بەؼەکاوی دیکە پێىظذ
دەکاث لە پەساوێضدا چەمک و پێىاظەکان ئاماژە پێبکەن و
ڕوووی بکەهەوە.
پێىجەم :خاڵبەهذی یاخىد َێماکاوی هىظحن ،بەؼێکی گشهگ و
واجاداسی هىظینی صاوعخییە ،کەلەم ڕێگەیەوە یاسمەحی لێکۆڵەس
دەداث بۆ ئەوەی بەؼێىەیەکی ڕێکىپێک لێکۆڵیىەوەکەی
بىىس ێ و پەیامی کاسەکەی بە خىێىەس بگەیەوێ.
حەوجەم :پؽذ بەظتن بە َێماکاوی هىظحن یان خاڵبەهذی
کاسی هىظحن بۆ لێکۆڵەس ئاظاهتر دەبێذ ،چىهکە یاسمەحی
دەداث جاوەکى بضاهێذ لە کىێذا بىەظخێذ و کۆجایی بە
پەسەگشافێک بهێىێذ و دەظذ بە هىظینی پەسەگشافێکی جش
بکاث ،یان لە هاوەڕۆکذا لەڕێگەی َێماکاهەوە کاس بۆ خىێىەس
ئاظان دەبێذ کە ئەم ڕظخەیە لێرەدا ماهایەکی جەواو
دەبەخؽێذ و بەمەػ دەجىاهێذ بىەظخێذ و بڕواجە ظەس
بابەجێکی جش.
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پەراوێسەکان:
.1

محمىد فخىحی ،آیحن هگاسػ ملالە پژوَص ی ،تهشان،
 ،١٣٨٩ؿ١٩١؛ Turabian, Kate L. A Manual for

Writers of Research Papers, Theses, and
Dissertations: Chicago Style for Students and
Researchers. The University of Chicago Press,
2020. P30-39.
 .2جەالٌ مەحضووب ،ڕێباصی لیکۆڵیىەوەو ئامادەکشدوی
لێکۆڵیىىەیەکی جیۆسی و پشاکخیکی ،و .مەسیىان عەبذوٌ،
دەصگای مىکشیانَ ،ەولێر٧٣ٌ ،٢١١٧ ،؛ عبذالفخاح
خضش ،أصمت البحث العلمی فی العالم العشبی،
الععىدیت ،١٩٩٢ ،ط ،٣ؿ.٢٣
 .3علحرضا مالئی جىاوی ،دسآمذی بش سوػ پژوَؾ دس جاسیخ،
چاپ ظپیذاس ،تهشان ،١٣٩١ ،چ ،٥ؿ.١٨٨
 .4حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،سوػ پژوَؾ دس
جاسیخ ،ظاصمان اهدؽاساث فشَىگ و اهذیؽە اظالمی،
تهشان ،١٣٨٨ ،ؿ.١٢٨،١٢٩
 .5حىاد َشوی ،سوػ جحلیم و پژوَؾ علمی دس جاسیخ،
ساَىمای هگاسػ جحلیلاث دس علىم اوعاوی و جاسیخ،
مىظعە اهدؽاساث امحر کبحر ،تهشان ،١٣٨٩ ،ؿ.٢٤٨
حعً حضشحی ،سوػ پژوَؾ دس جاسیخ ؼىاس ی(با جأکیذ بش
اـىٌ و كىاعذ سظالە هىظیس ی) ،اهدؽاساث پژوَؽکذە امام
خمینی و اهلالب اظالمی ،تهشان ،١٣٩٣ ،ؿ١٨١؛ J. Barzun
and H.F. Graff, The Modern Researcher(Third Edition),
New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1957, p. 15.
 .6سدیىت عثمان یىظف ،أظالیب البحث العلمي في مجاٌ
العلىم الاوعاهیت والاحخماعیت ،داساملىاهج ،عمان،
ؿ٨٥؛ عبذالىَاب ابشاَیم ابى ظلیمان ،کخابت البحث
العلمي ـیاغت حذیذة ،مکخبت الشؼذ ،الشیاض،٢١١٥ ،
ط ،٩ؿ.136
 .7أومبرجى إیکى ،کیف حعذ سظالت دکخىساە (جلىیاث وطشائم
البحث والذساظت والکخابت) ،ث .علی مىىفی ،إظپاهیا،
 ،١٩٩٦ط ،١٦ؿ.١٨٤
 .8محمىد فخىحی ،پیؽحن ،ؿ.١٩١
 .9أومبرجى إیکى ،م .ط ،ؿ.١٨٤
 .10سدیىت عثمان یىظف ،م .ط ،ؿ.٨٥
 .11ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ڕێباصی لێکۆڵیىەوەی
مێژوویی ،چاپخاهەی کاسۆ ،ظلێماوی.٢٥٣ٌ ،٢١١٩ ،
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 .12سدیىت عثمان یىظف ،م .ط ،ؿ.٨6
 .13عبذالىاحذ رهىن طە ،اـىٌ البحث الخاسیذی ،املىـل،
 ،١٩٩١ؿ.198
 .14علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٨٩
 .15حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٨١
 .16حىاد َشوی ،پیؽحن ،ؿ.٢٤٩
 .17حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن ،ؿ.١٢٩
 .18محمىد فخىحی ،پیؽحن ،ؿ.٢١١
 .19حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن ،ؿ.١٢٩
 .20حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٨٢
 .21ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ط .پ.257ٌ ،
 .22حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن ،ؿ.١٣١
 .23کاسوان عىظمان عەلیَ ،ەهگاوەکاوی جىێژیىەوەی
صاوعتی.٦٣ٌ ،
 .24ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ط .پ257ٌ ،
 .25کاسوان عىظمان عەلی ،ط .پ.٦٣ٌ ،
 .26سبخی مفطفی علیان ،البحث العلمی -اظعە مىاهجە
وأظالیبە احشاءاجە ،بیذ الافکاس الذولیت ،الععىدیت،
ؿ294؛ سفشوغ هىیس ی بە سوػ  APAچگىهەاظذ؟،
https://jhub.ir/%d8%b1%d9%81%d8%b1%d9%86%d
8%b3-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%b4-apa
 .27محمىد فخىحی ،پیؽحن ،ؿ١٩٧ ،١٩٥؛ اهىاع سوػ
َای اسحاع دهی و سفشوغ هىیس ی دس ملاله و پایان هامه،
https://www.writeme.ir/%D8%A7%D9%86%D9
%88%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%DB%8C/
 .28اهىاع سوػ َای اسحاع دهی و سفشوغ هىیس ی دس ملاله و
پایان هامه  +مثاٌ،
https://www.writeme.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88
%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B9/%D8%AF%D9%87%DB%8C
Citation styles: Apa, Mla, CHICAGO, Turabian, .29
IEEE: IEEE Style. (n.d.). Retrieved April 23, 2021,
from https://pitt.libguides.com/citationhelp/ieee.

Page 34

.30
.31

.32
.33

.34

.35

.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50

.51

محمىد فخىحی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٧ ،١٩٦
مشی لحن سامپىال ،ساَىمای هگاسػ جاسیخ ،ث .لی ال
ظاصگاس ،اهدؽاساث آگاە ،١٣٩٤ ،ؿ١٧٧؛ احمذ بذس،
اـىٌ البحث العلی ومىاهجت ،املکخبت الاکادیمیت،
اللاَشة ،١٩٩٦ ،ط ،٩ؿ.٢١١
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٨٣
سحیم یىوغ کشوالعضاوی ،ملذمت فی مىهج البحث
العلمی ،٢١١٨ ،ؿ 47؛ حعحن محر حعفشی و مشجض ی
هىسائی ،پیؽحن ،ؿ.145
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ١٩٢؛ سوبشث .أ .دأی و
باسبشا حاظدیل ،کیف جکخب بحثا علمیا و وؽش ،ث.
محمذ ابشاَیم حعً و اخشون ،اللاَشة،٢١١٨ ،
ؿ.١٢١
عبذالهادی الفضلی ،اـىٌ البحث ،مٶظعت داس
الکخاب الاظالمی ،كم ،١٩٩١ ،ؿ٢٥٤؛ حعً
حضشحی ،پیؽحن ،ؿ١٨٢؛ احمذ بذس ،م .ط ،ؿ.١٩٩
ظەسوەس عەبذولڕەحمان عمش ،ط .پ.٢٦١ٌ ،
حعحن محر حعفشی ،پیؽحن ،ؿ.١٤٤
حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن،
ؿ.١٤٤،١٤٥
َمان ،ؿ.١٣٧ ،١٣٦
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٨٥
ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ط .پ.٢٧٢ٌ ،
مىزس عبذالحمیذ الضامً ،أظاظیاث البحث العلمي،
داس املعحرة ،عمان ،٢١١٧ ،ؿ.٢٤٤
ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ط .پ.٢٦٩ٌ ،
حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن،
ؿ.149،١٥١
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٤
مشی لحن سامپىال ،پیؽحن ،ؿ.185
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩2
حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،پیؽحن ،ؿ.148
امحر حعحن آسیاهپىس ،پژوَؾ و پژوَؾ هامە ،وؽش
گعترە ،تهشان ،١٣٨٩ ،چ ،٥ؿ.٦٩
حىظێن هضاس فەصولاڵ ،پىخخەیەک لە ڕێباصی جىێژیىەوە،
و .هەسیمان عەبىلاڵ خۆؼىاو ،چاپخاهەی َێڤیَ ،ەلێر،
.٩٢ٌ ،٢١١٦
آؼىایی احمالی با عالیم وؽاهە گزاسی،
http://pooyesh.whc.ir/article/11992/%D8%A2%
D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-
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.53
.54
.55
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.59
.60
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68

.69
.70
.71
.72
.73
.74

%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84
%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C؛
“Importance of Punctuation in Research Papers
(Part 1).” Enago Academy, 3 Dec. 2020,
www.enago.com/academy/importance-ofpunctuation-in-research-paper-part-1/.
حهاهگحر كائم ملامی ،سوػ جحلیم دس جاسیخ هگاسی،
اهدؽاساث داوؽگاٍ ملی ایشان ،١٣٥٨ ،ؿ.٥١
امحر حعحن آسیاهپىس ،پیؽحن ،ؿ.٧١
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٧
حىظێن هضاس فەصولاڵ ،ط .پ.102ٌ ،
کاسوان عىظمان عەلی ،ط .پ.٦٩ٌ ،
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٩١
ظعیذ اظماعیل ـینی ،كىاعذ اظاظیت في البحث
العلمي ،بحروث ،١٩٩٤ ،ؿ٤٩٨؛ “PERIOD AND
COMMA
IN
ABBREVIATION
AND
CONTRACTION.” You Have a Point There, 2003,
pp. 53–54., doi:10.4324/9780203379929-10.
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٩١
کاسوان عىظمان عەلی ،ط .پ.٦٨ٌ ،
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.198
حىاد َشوی ،پیؽحن ،ؿ.٢٩٥
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٨
حىاد َشوی ،پیؽحن ،ؿ.٢٩٥
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٨
َمان.
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٨٩
غاصی عىایت ،ئامادەکشدوی جىێژیىەوەی صاوعتی-
بەکالۆسیۆط -ماظخەس -دکخۆسا ،و .بەَشە مىحەمذ علی،
کۆمەڵەی ئاسا ،٢١١٩ ،چ٦1 ٌ ،٣؛ حىاد َشوی،
پیؽحن ،ؿ.٢٩٥
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.١٩١
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٩
حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.192
حىاد َشوی ،پیؽحن ،ؿ.296
ظعیذ اظماعیل ـینی ،م .ط ،ؿ.٥١٦-٥١٢
علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٩
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 .75علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.١٩٩
 .76حعً حضشحی ،پیؽحن ،ؿ.190
 .77علحرضا مالئی جىاوی ،پیؽحن ،ؿ.200
لیضتی صەرچاوەکان:
کخێبەکان:
.1

.2

.3

.4

.5

أ-بەصماوی کىسدیی:
جەالٌ مەحضووب ،ڕێباصی لیکۆڵیىەوەو ئامادەکشدوی
لێکۆڵیىىەیەکی جیۆسی و پشاکخیکی ،و .مەسیىان
عەبذوٌ ،دەصگای مىکشیانَ ،ەولێر.٢١١٧ ،
حىظێن هضاس فەصولاڵ ،پىخخەیەک لە ڕێباصی
جىێژیىەوە ،و .هەسیمان عەبىلاڵ خۆؼىاو،
چاپخاهەی َێڤیَ ،ەلێر.٢١١٦ ،
ظەسوەس عەبذولڕەحمان عىمەس ،ڕێباصی
لێکۆڵیىەوەی مێژوویی ،چاپخاهەی کاسۆ ،ظلێماوی،
.٢١١٩
غاصی عىایت ،ئامادەکشدوی جىێژیىەوەی صاوعتی-
بەکالۆسیۆط -ماظخەس -دکخۆسا ،و .بەَشە مىحەمذ
علی ،کۆمەڵەی ئاسا ،٢١١٩ ،چ.٣
کاسوان عىظمان عەلیَ ،ەهگاوەکاوی جىێژیىەوەی
صاوعتی.

ب-بە زماوی عەرەبیی:
ٌ
 .6احمذ بذس ،اـى البحث العلی ومىاهجت ،املکخبت
الاکادیمیت ،اللاَشة ،١٩٩٦ ،ط.٩
 .7أومبرجى إیکى ،کیف حعذ سظالت دکخىساە (جلىیاث
وطشائم البحث والذساظت والکخابت) ،ث .علی
مىىفی ،إظپاهیا ،١٩٩٦ ،ط.١٦
 .8سبخی مفطفی علیان ،البحث العلمی -اظعە
مىاهجە وأظالیبە احشاءاجە ،بیذ الافکاس الذولیت،
الععىدیت.
 .9سحیم یىوغ کشوالعضاوی ،ملذمت فی مىهج البحث
العلمی.٢١١٨ ،
 .10سدیىت عثمان یىظف ،أظالیب البحث العلمي في
مجاٌ العلىم الاوعاهیت والاحخماعیت ،داساملىاهج،
عمان.
 .11سوبشث .أ .دأی و باسبشا حاظدیل ،کیف جکخب بحثا
علمیا و وؽش ،ث .محمذ ابشاَیم حعً و اخشون،
اللاَشة.٢١١٨ ،
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.12
.13
.14
.15
.16

.17

اظاظیت في

ظعیذ اظماعیل ـینی ،كىاعذ
البحث العلمي ،بحروث.١٩٩٤ ،
عبذالفخاح خضش ،أصمت البحث العلمی فی العالم
العشبی ،الععىدیت ،١٩٩٢ ،ط.٣
عبذالهادی الفضلی ،اـىٌ البحث ،مٶظعت داس
الکخاب الاظالمی ،كم.١٩٩١ ،
عبذالىاحذ رهىن طە ،اـىٌ البحث الخاسیذی،
املىـل.١٩٩١ ،
عبذالىَاب ابشاَیم ابى ظلیمان ،کخابت البحث
العلمي ـیاغت حذیذة ،مکخبت الشؼذ ،الشیاض،
 ،٢١١٥ط.٩
مىزس عبذالحمیذ الضامً ،أظاظیاث البحث
العلمي ،داس املعحرة ،عمان.٢١١٧ ،

.18
ج -بە زماوی فارصیی:
 .19امحر حعحن آسیاهپىس ،پژوَؾ و پژوَؾ هامە ،وؽش
گعترە ،تهشان ،١٣٨٩ ،چ.٥
 .20حهاهگحر كائم ملامی ،سوػ جحلیم دس جاسیخ
هگاسی ،اهدؽاساث داوؽگاٍ ملی ایشان.١٣٥٨ ،
 .21حىاد َشوی ،سوػ جحلیم و پژوَؾ علمی دس
جاسیخ ،ساَىمای هگاسػ جحلیلاث دس علىم اوعاوی
و جاسیخ ،مىظعە اهدؽاساث امحر کبحر ،تهشان،
.١٣٨٩
 .22حعً حضشحی ،سوػ پژوَؾ دس جاسیخ ؼىاس ی(با
جأکیذ بش اـىٌ و كىاعذ سظالە هىظیس ی)،
اهدؽاساث پژوَؽکذە امام خمینی و اهلالب
اظالمی ،تهشان.١٣٩٣ ،
 .23حعحن محر حعفشی و مشجض ی هىسائی ،سوػ
پژوَؾ دس جاسیخ ،ظاصمان اهدؽاساث فشَىگ و
اهذیؽە اظالمی ،تهشان.١٣٨٨ ،
 .24علحرضا مالئی جىاوی ،دسآمذی بش سوػ پژوَؾ دس
جاسیخ ،چاپ ظپیذاس ،تهشان ،١٣٩١ ،چ.٥
 .25محمىد فخىحی ،آیحن هگاسػ ملالە پژوَص ی،
تهشان.١٣٨٩ ،
 .26مشی لحن سامپىال ،ساَىمای هگاسػ جاسیخ ،ث .لی ال
ظاصگاس ،اهدؽاساث آگاە ،١٣٩٤ ،ؿ.١٧٧
د .بە زماوی ئیىگلیزیی:

.1

J. Barzun and H.F. Graff, The Modern
Researcher(Third Edition), New York:
Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1957, p. 15.

 -2گۆڤاس بە صماوی ئیىگلحزی:
“PERIOD AND COMMA IN ABBREVIATION .2
AND CONTRACTION.” You Have a Point
There,
2003,
pp.
53–54.,
doi:10.4324/9780203379929-10.
Turabian, Kate L. A Manual for Writers of .3

Research Papers, Theses, and Dissertations:
Chicago Style for Students and Researchers.
The University of Chicago Press, 2020. P3039.
 -3ظەسچاوە ئیلکترۆهیەکان(ئیيخەسهێذ):
أ-بەصماوی فاسظیی:
 .4آؼىایی احمالی با عالیم وؽاهە گزاسی،
https://bit.ly/2RZfk4L
 .5اهىاع سوػ َای اسحاع دهی و سفشوغ هىیس ی دس
ملاله و پایان هامه  +مثاٌ،
https://bit.ly/3gxsFeI
 .6سفشوغ هىیس ی بە سوػ  APAچگىهەاظذ؟،
https://bit.ly/3xinNQt
 .7محمىد فخىحی ،پیؽحن ،ؿ١٩٧ ،١٩٥؛ اهىاع
سوػ َای اسحاع دهی و سفشوغ هىیس ی دس ملاله و
پایان هامهhttps://bit.ly/3xlSK6k ،
ب -بە زماوی ئیىگلیزیی:
.8

.9

“Importance of Punctuation in Research
Papers (Part 1).” Enago Academy, 3 Dec.
2020,
www.enago.com/academy/importance-ofpunctuation-in-research-paper-part-1/.
Citation styles: Apa, Mla, CHICAGO,
Turabian, IEEE: IEEE Style. (n.d.). Retrieved
April
23,
2021,
from
https://pitt.libguides.com/citationhelp/ieee.
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البحث َى أحذ الاحخياحاث الشئيعيت لخحليم الخىميت
الؽاملت لبلذ وكىة واظخلالٌ ول بلذ على أالظاط البحث
وإهخاج العلىم .ولزلً ،فئن هىع ومعخىي ألاوؽطت البحثيت
َى أحذ املؤؼشاث الشئيعيت للخىميت .البحىر الخاسيخيت حؽبه
دساظاث أخشي مثل الجغشافيا وعلم الاحخماع وعلم الىفغ...
الخ)  ،وأظاليبها الخاـت  ،والطالب بحاحت إلى الىظش فیها
والالتزام بها أزىاء البحث الخاسيذي  ،ومً َزا املىطلم َ ،ىان
العذًذ مً أالظاليب الىخابت الهامؽيت في البحث الخاسيذي ،
والتي جحخاج إلى الىظش فیها أزىاء ول دساظت  ،وحعخخذم مً
كبل املحلم ً ،مىً أن جيىن إحذي الطشق أًضا أهثر مالءمت
للبحث الخاسيذي مً الذساظاث ألاخشي  ،أو ًجب على املحلم
الالتزام بالطشيلت التي ًحذدَا َى أو سئيعها أو كعمها وووالت.
اظخخذام عالماث التركيم عىذ هخابت أي مىضىع علمي مهم
ًيبغي أًضا أن ًىظش بؽيل حيذ مً كبل الباحثىن ملضيذ مً
الفهم العلمي لهزا املىضىع  ،فضال عً معاعذة اللشاء على
فهم املىضىع بعهىلت أهبر.
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