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 زاوکۆی کۆیە                                            زاوکۆی کۆیە
 

 رەٚەؼەی یەکەَ:
 :ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی:  ١ – ١
 :یڕۆڵی ؾِبْ ٌە ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼ:  ٢ -١ 
 ٚنە ٚ ظەقزەٚاژە ٚ کبؼیگەؼی ٌەقەؼ نێٛاؾی ؾِبٔی نیؼؽ::  ٣ – ١

 رەٚەؼەی ظٚٚەَ:
 :پێٛأی نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظە ٚ فؽٚغی فؽٚضؿاظ ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ: ١  - ٢
 :پێٛأی نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظە ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ : ٢ – ٢
 :ثٛؾیّبْ پێٛأی نیؼؽەکبٔی فؽٚغی فؽٚضؿاظ ثەپێی ٘بٚکێهەی:  ٣ – ٢
ئبِبژەکؽظْ ثە ئبٚەڵٕبٚ ٚ کبؼ ٌە چۀع ّٔٛٔەیەکی نیؼؽی ٌەنیؼؽەکبٔی )فؽٚغی :  ٤ – ٢

 فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا:
 
 
 

 پێهەکی:
٘ەؼٚەکٛ ظەؾأیٓ نێٛاؾگەؼی چۀعیٓ ڕێجبؾ ٌەضۆظەگؽێذ، کە ٘ەؼیەکەیبْ پەیڕە ٚ     

ەثیعا،ئەِەی پەیٛەقزە ثە ثبثەرەکەی پؽۆگؽاِی ربیجەد ثەضۆیبْ ٘ەیە ٌە نیکؽظٔەٚەی ظەلی ئەظ
ئێّەٚە ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼییە، کە یەکێکە ٌە ڕێجبؾەکبٔی نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ، کە ٌە 
ڕێگەی ؾأكزی ئبِبؼەٚە خێجەخێ ظەکؽێذ، ڕۆڵی ٘ەیە ٌە ضكزٕەڕٚٚی نێٛاؾی ظەلەکبٔعا، 
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ؽی ٌە نێٛاؾی ثەٚەی کە ظەرٛأێذ نێٛاؾی ؾأكزی ٌە نێٛاؾی ئەظەثی ٚ نێٛاؾی نیؼ
 پەضهبْ خیبثکبرەٚە.

ٌەَ ٌێکۆڵیٕەٚەیەظا ؾیبرؽ پهذ ثەقزؽاٚە ثە ڕێجبؾی ٚەقفی ٚ نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی، چٛٔکە     
 کبؼ کؽاٚە ٌەقەؼ ظەلە نیؼؽییەکبْ ٚ ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەی کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبٚەکبْ.

ی نیکؽظٔەٚەی ڕێجبؾٌێکۆڵیٕەٚەکە ٌە ظٚٚ رەٚەؼە پێکٙبرٛٚە، رەٚەؼەی یەکەَ ثبـ ٌە     
کؽاٚە، ٘ەؼٚە٘ب ئبِبژە ثەِەل کؽاٚە کە  یڕۆڵی ؾِبْ ٌە ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼٚ  ئبِبؼی

٘ەیە، ٌە رەٚەؼەی  ٌەقەؼ نێٛاؾی ؾِبٔی نیؼؽ یکبؼیگەؼ ەٚنە ٚ ظەقزەٚاژرب چۀع 
ثبـ  پێٛأی نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظە ٚ فؽٚغی فؽٚضؿاظ ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ظٚٚەِیهعا

( VAR( ٚنە ٚەؼگیؽاٚە ٌە نیؼؽی ٘ەؼیەکەیبٔعا ٚ ظٚارؽ ؼێژەی )١٥١١کؽاٚە، کە ٔؿیکەی )
 (VARضؽاٚەرە ڕٚٚ ثە پێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ، ئەِەل ثبقکؽاٚە کە ثۆچی ڕێژەی )

ثە ئبٚەڵٕبٚ ٚ کبؼ  ِبْئبِبژە٘ۀعێکدبؼ ثەؼؾظەثێزەٚە ٚ ٘ۀعێکدبؼیم ٔؿِعەثێزەٚە، ٌە پبنبٔعا 
کؽظٚٚە، ظٚارؽ  ٛٔەیەکی نیؼؽی ٌەنیؼؽەکبٔی )فؽٚغی فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظاٌە چۀع ّٔ

ثبقّبْ ٌە ئۀدبِەکبْ ٚ ٌیكزی قەؼچبٚەکبْ کؽظٚٚە، پٛضزەی رٛێژیٕەٚەکەنّبْ ثە ؾِبٔی 
 ئیٕگٍیؿی ٚ ػەؼەثی ضكزۆرەڕٚٚ. 

  
 تەَەرەی یەکەم:

 ی؛ڕێبازی شیکردوەَەی ئامار: ١ – ١
ٌە قەؼەربظا پێٛیكزە ثبـ ٌەِە ثکەیٓ، کە نێٛاؾگەؼی چۀعیٓ ڕێجبؾ ٌەضۆظەگؽێذ، کە      

٘ەؼیەکەیبْ پەیڕە ٚ پؽۆگؽاِی ربیجەد ثەضۆیبْ ٘ەیە ٌە نیکؽظٔەٚەی ظەلی ئەظەثیعا، ظەکؽێ 
ثگٛرؽێ قەؼ٘ەڵعأی ڕێجبؾەکبٔی نیکؽظٔەٚە ِێژٚٚیەکی کۆٔی ٘ەیە، ثەاڵَ ٌە ِبِەڵەکؽظٔیبٔعا 

ظەلەکبٔعا ٌە کۆٔعا خیبٚاؾی ٘ەثٛٚە ٌەگەڵ ئێكزبظا، ٌە ٌێکۆڵیٕەٚەی کۆٔعا ؾیبرؽ ثبیەش ثە ٌەگەڵ 
ضكزٕەڕٚٚی ٘ٛٔەؼەکبٔی ئەظەة ظەظؼا، ثەاڵَ ٌە نێٛاؾگەؼی ٔٛێعا نیکؽظٔەٚەی ظەلەکبْ ٚ 
ظەؼضكزٕی نێٛاؾەکبٔیبْ خیبٚاؾە، ٚارە ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە ٔٛێیەکبٔعا نیکؽظٔەٚەی ؾِبٔەٚأی ثٛٚە 

کی رؽی ٌێکۆڵیٕەٚەکبْ، ٘ەؼٚە٘ب ظەرٛأعؼێ ثگٛرؽێ خۆؼێک پەیٛۀعی ٌە ٔێٛاْ ثەنێ
نێٛاؾگەؼی ٚ ؾِبٔەٚأی ٚ ڕەٚأجێژی ٚ ڕەضٕەظا ٘ەیە، کەٚارە ))نێٛاؾگەؼی ثؽیزییە ٌەٚ 
ؾأكزە ٔٛێیەی ٌە ربیجەرّۀعییە ؾِبٔییەکبٔی گٛربؼی ئەظەثی ظەکۆڵێزەٚە، زەلیمەری ئەٚ 

ئیعؼیف ٔٛٚقەؼەکبْ ٌە ٔٛٚقیٕی ظەلەکبْ پەیڕەٚیبْ ٌێکؽظٚٚە(()نێٛاؾأە ظەؼظەضبد، کە 
 (.١٦: ٢١١١ػەثعٚڵاڵ، 

٘ەؼٚە٘ب نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ ٘ۆکبؼێکە ثۆ پزەٚکؽظٔی پەیٛۀعی ٔێٛاْ ئەظەة ٚ ؾِبْ ٚ     
پهذ ثە ٘ەؼظٚٚ الیەْ ظەثەقزێذ، کە ظەکؽێ ثگٛرؽێ ثەنی ئەظەة ٚ ؾِبْ ٚە٘ب رێکچڕژاْٚ 

پێهکەنکؽظٔی ظەلی ئەظەثیعا رەٚاٚکەؼی یەکزؽْ، کەٚارە ))نیکؽظٔەٚەی  ثۀبٚیەکعا، کە ٌە
نێٛاؾ کبؼکؽظٔە ٌە ثٛاؼێکی رؽی ٌێکۆڵیٕەٚەکبٔعا، کە ٌە الیۀی ریۆؼی نێٛاؾگەؼی ظەچێزە 
الیۀی پؽاکزیکی، ئبِبٔدی ضكزٕەڕٚٚی قیّب ٚ ربیجەرّۀعییەکبٔی نێٛاؾە. نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ 
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ی ٌەضۆگؽرٛٚە، کە ٘ەؼیەکەیبْ ضبٚەْ قیكزەَ ٚ ثٕەِب ٚ ئبِبٔدی خۆؼە٘ب گۆنۀیگبی خیبٚاؾ
ڕەنیع ٚ (( )قەثبذ ربیجەری ضۆیبٔٓ، ڕێڕەٚی ئبڕاقزەی ڕێجبؾەکبٔی نیکؽظٔەٚە ظیبؼیعەکەْ

کە ثؽیزیٓ ٌەِبٔە: )ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ٚەقفی ، ڕێجبؾی  ،(١١٦: ٢١١٧ٔەؾیؽە قبثیؽ، 
ٔەٚەی ئبِبؼ(، کە ئەَ ڕێجبؾأە ثبؾٔەیەکی گؽیٕگ فیٍۆٌۆخی ، ڕێجبؾی ئەؼکی ، ڕێجبؾی نیکؽظ

پێکعە٘ێٕٓ ٌە نیکؽظٔەٚەی ظەلە ئەظەثییەکبٔعا، چٛٔکە ٘ەؼیەک ٌەَ ڕێجبؾأە ربیجەرّۀعی ضۆی 
، (١٣٢: ٢١١٧ڕەنیع ٚ ٔەؾیؽە قبثیؽ، )قەثبذ ٘ەیە ثۆ نیکؽظٔەٚەی الیۀێکی ظەق ٚ نێٛاؾەکە

 ٛەی ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼ.کە ثبثەری رٛێژیٕەٚەکەی ئێّە ظەچێزە چٛاؼچێ
ؼێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی یەکێکە ٌە ڕێجبؾەکبٔی نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ، کە ٌە ڕێگەی    

ؾأكزی ئبِبؼەٚە خێجەخێ ظەکؽێذ، ڕۆڵی ٘ەیە ٌە ضكزٕەڕٚٚی نێٛاؾی ظەلەکبٔعا، ثەٚەی کە 
ضهبْ ظەرٛأێذ نێٛاؾی ؾأكزی ٌە نێٛاؾی ئەظەثی ٚ نێٛاؾی نیؼؽی ٌە نێٛاؾی پە

خیبثکبرەٚە، ٘ۀعێک ٌەنێٛاؾٔبقبْ ٌەگەڵ ئەٚەظا ٔیٓ کە ثبثەری نێٛاؾ ثکەٚێزە چٛاؼچێٛەی 
ئبِبؼ ٚ ِبرّبریک، ثە ربیجەد ٌە ثٛاؼی ئەظەثیعا، کە ثبثەری ٘ەقذ ٚ قۆؾ ٚ ثیؽ ٌەگەڵ 
٘بٚکێهە ٚنک ٚ ڕٚٚرەکبٔی ِبرّبریک ٔبگٛٔدێذ، ثەاڵَ ؾۆؼ ٌە نێٛاؾٔبقبْ ٌەٚ ثڕٚایەظاْ کە 

ؼ ئبِؽاؾێکی ٌەثبؼە ثۆ رٛێژیٕەٚە ٚ نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ، ثە ربیجەری ٌە ئبقزی ؾِبٔعا، ئبِب
، ثیؽ خیؽٚ)چٛٔکە قؽٚنزی ؾِبْ ضۆی ٚ کەؼەقزەکبٔی ثۆ پڕۆقەی ئبِبؼ ظەقذ ظەظەْ

، ِبِەڵەکؽظٔی ئەَ ڕێجبؾە ٌە ٘ەِٛٚ ثٛاؼە ؾأكزییەکبٔعا خیبٚاؾیبْ ٘ەیە، (٨٦: ١٩٩٤
ێٛاؾی ئبِبؼی ثبقێکی خیبٚاؾە ٌە ضٛظی ضۆی، ثەاڵَ ٌە پێکٙبرەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی نیکؽظٔەٚەی ن

ڕێؿِبٔیعا ٌە نیکؽظٔەٚەی ظەلعا ثۆ گەیهزٓ ثە ظەؼۀدبِی نێٛاؾەکە، ٌە ڕێگەی چۀعێزی، 
ڕەنیع ٚ ٔەؾیؽە )قەثبذ ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚ ، ژِبؼەی کبؼی ڕقزەکبٔەٚە قەؼچبٚە ظەگؽێذ

 .(١٢٥: ٢١١٧قبثیؽ، 
ڕٚٚی چۀعییەٚە ئبِؽاؾێکی ثەکەڵکە، ڕیجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثۆ کەٚارە ئبِبؼ ٌە     

گەیهزٓ ثە نێٛاؾی ظەلێک، ٌە ڕێگەی چۀعییەٚە ظەقزپێعەکبد ٚ ٌەپێٕبٚ ثەؼژەٚۀعی ثە٘بی 
ژِبؼەظا پێهٕیبؾی ظٚؼضكزٕەٚەی )زعـ( ظەکبد، ٔٛقەؼاْ ٚ ٌێکۆڵەؼاْ قەثبؼەد ثە 

بٚاؾیبْ ٘ەیە، ٌەٚأە )پیؽخیؽۆ( کە پێی ٚایە ئۀدبِعأی پڕۆقە ئبِبؼییەکبْ ثیؽٚڕای خی
ژِبؼظٔی ٚنە فەؼ٘ۀگییەکبْ پڕۆقە ئبِبؼییەکە ثە ئۀدبَ ظەگەیۀێذ، کەچی )فۆکف( 
پڕۆقەکە ثە  کٛؼری ٚ ظؼێژی ٚنە ٚ ڕقزەٚە ظەثەقزێزەٚە، ثەاڵَ )ج. ِیٍف( ڕایەکی رەؼی 

ڕۆقە ئبِبؼییەکبْ ثە ئبٔدبَ ٘ەیە ٚ پێی ٚایە پەیٛۀعی ٔێٛاْ کبؼ ٚ ٔبٚ ٚ ئبٚەڵٕبٚەکبْ پ
 (. ٣٦: ٢١١٩ ،ظەگەیۀٓ)پەضهبْ ػەٌی

پێٛأەی چۀعی یبضٛظ ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ٌە نێٛاؾظا ٌەَ ثٛاؼأەی ضٛاؼەٚەظا     
 ثەکبؼظێذ:

ژِبؼەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی یەکەی خۆؼاٚخۆؼی فەؼ٘ۀگی یبضٛظ ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٘ۀعێ  .١
 یەکەی ظیبؼیکؽاٚە.

 ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٘ۀعێ پێکٙبرەی ؾِبْ، ٚەک)ئبٚەڵٕبٚ ، کبؼ ، ئبٚەڵکبؼ ، ٔبٚ ، ...٘زع(.ڕێژەی  .٢
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 ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٚنەی کٛؼد ٚ ظؼێژ. .٣
 ظؼێژی ٚ کٛؼری ڕقزەکبْ. .٤
خۆؼی ڕقزە ٚەک )ڕقزەی ٔبٚی ، ڕقزەی کبؼی ، ڕقزەی قبظە ، ڕقزەی  .٥

 ٌێکعؼاٚ،...٘زع(.
 (.٣٩ :٢١١٨ٌی، )نەػجبْ چبڕێژەی )ضٛاؾە ، ضٛاقزٓ، ...٘زع( .٦

ظەکؽێ ثگٛرؽێ ظٚثبؼەثٛٔەٚەی ٘ەؼیەک ٌەَ یەکە ٚ پێکٙبرییە ؾِبٔیبٔەی قەؼەٚە ثە     
ڕێژەیەکی ؾۆؼ، ثە ٔیهبٔەی نێٛاؾی ظاظۀؽێذ، کە ثە ڕێژە ٚ چڕی ٚ ثاڵٚەیی خۆؼاٚخۆؼ 
ثەظیبؼظەکەْٚ، کە ظەرٛأعؼێ ثەڕیژەکبٔی ثەظەقزٙبرٛٚ ؾۆؼ الیۀی نێٛاؾی ثەؼ٘ەِەکبْ 

(، ٘ەؼٚە٘ب ظەکؽێ ئەٚەل ثگٛرؽێ ظەلێکی ئەظەثی ثەٚ ٣٤ :١٩٩٢)قؼع ًٍِٛذ، ە ڕٚٚ ثطؽێز
٘ەِٛٚ خٛأکبؼی ٚ ٘ٛٔەؼەی رێیعا ثەکبظە٘ێٕؽێذ، قؽٚنزێکی ؾِبٔەٚأی ٘ەیە، ثەاڵَ کە 
ئبِبؼی پێکٙبرە ؾِبٔییەکبٔی رێعاظەکؽێذ قؽٚنزێکی ژِبؼەیی ٚەؼظەگؽێذ، ئەِەل ٘ۀعێک ٌە 

ظەلەکە ظٚؼیعەضبرەٚە، چٛٔکە ؾیبرؽ پهذ ثە ژِبؼەی )ٔبٚ ، خێٕبٚ ، ثە٘بی ئەظەثی ٚ نیؼؽی 
ئبٚەڵٕبٚ ، کبؼ ، ئبٚەڵکبؼ ٚ ئبِؽاؾەکبٔی ثەقزٕەٚە( ظەثەقزێذ، ٌە نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼظا ٌێکۆڵەؼ 
ئبِبژە ثە ژِبؼەی کبؼەکبْ ظەکبد ٚ خۆؼ ٚ کبری کبؼەکبْ ظەضبرەڕٚٚ، کە ظٚا لۆٔبؽ 

ڵٕبٚ ٚ کبؼە، ثۆ ئەٚەی ثگبرە ئەٚ ظەؼۀدبِەی کە نێٛاؾەکە ثەؼاٚؼظکؽظٔی ٘ەؼظٚ ثەنی ئبٚە
 (١٢٦ :٢١١٧ ،ظیبؼی ظەکبد((،)قەثبذ ڕەنیع ٚ ٔەؾیؽە قبثیؽ

 پێٛیكزە ٌە کبؼی ئبِبؼیعا ثە ٚؼظثیٕییەٚە قەؼٔح ٌە قێ ظەقزٛؼ ثعەیٓ:
 کبؼ ٚ ثبثەری ژِبؼظٔەکە ثە ٚؼظی ثٕبقێٕیٓ ٚ ٔیهبٔی ثعەیٓ. .١
ثکەیٓ، ثۆئەٚەی ثزٛأێذ ثە ظؼٚقزی ٚ ٚؼظی کبؼی ٌە کەقێک ظاٚای یبؼِەری  .٢

 ژِبؼظٔەکە ئۀدبَ ثعاد، یبْ ٌە ڕێگەی کۆپیٛرەؼەٚە ئەَ کبؼە ئۀدبَ ثعەیٓ.
 :١٣٩١ِسّٛظ فزٛزی، )ظڵٕیبثیٓ کە ئبِبؼ ئبگبظاؼی ٌە ثبثەری رٛێژیٕەٚەکەِبْ ظەکبد. .٣

١٧١.) 
ە نێٛاؾظا ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبٔە، یەکێ ٌە ٘بٚکێهە گؽیٕگەکبٔی ثٛاؼی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ٌ    

ئەَ ٘بٚکێهەی ٌە  ١٩٢٥ٌە قبڵی  (A.Buseman -     أ.ثٛؾیّبْ کە ؾأبی ئەڵّبٔی )
ٌێکۆڵیٕەٚەکەیعا ضكزەڕٚٚ، کە ٌەقەؼ ظەلی ئەڵّبٔی خێجەخێی کؽظٚٚە، ٘ەؼٚە٘ب ٌە الی 

ە٘ب ظەؼکەٚد ئەٚ ڕێژەیە ٚارب کبؼ ٌە ِؽۆڤی ٘ەڵچٛظا ؾیبرؽە ٌە ظەؼثڕیٕی ٚەقف، ٘ەؼٚ
ئبِبژەی ثەٚەنعا ڕێژەی کبؼ ثەؼاِجەؼ ثە ٚەقف ٌە ئبضبٚرٕعا ؾیبرؽە ٚەک ٌە ٔٛقیٓ، ظٚارؽ 

( رێجیٕی ئەٚەی کؽظ کە رەِِٛژییەک V.Neubawar –ؾأبی ظەؼٕٚٔبقی ئەڵّبٔی )ڤ.ٔٛیجبٚؼ 
ٌە ثەکبؼ٘ێٕبٔی ؾاؼاٚەکبٔعا ٘ەیە، ثۆیە ڕٚظأی کبؼی گۆڕی ثۆ ژِبؼەی کبؼ ٚ ٚەقفی گۆڕی ثۆ 

 ەی ئبٚەڵٕبٚ، ٘بٚکێهەکە ثەَ نێٛەیەی ٌێٙبد:ژِبؼ
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    ڕێژەی کبؼ ثەؼاِجەؼ ئبٚەڵٕبٚ = 
 

 (ٖ.Verb Adjective Ratioٔبٚظەثؽێذ کە کٛؼرکؽاٚەی ) (VARٌە ؾِبٔی ئیٕگٍیؿیعا ثە )
رۀبٔەد ڕەگەؾ ٚ ثەپێی خۆؼی ثبثەد ٚ  (VARٌێکۆڵیٕەٚەکبْ ثەظیبؼیبْ ضكزٛٚە کە ڕێژەی )

رەِۀی ضبٚەْ ثبثەد ظەگۆڕظؼێذ، ثۆ ّٔٛٔە ٌە نیؼؽظا ئەَ ڕێژەیە ثەؼؾظەثێزەٚە ٌە پەضهبٔعا 
ظاظەثەؾێذ، ٌە ئەظەثعا ثەؼؾ ظەثێذ، ثەاڵَ ٌە ؾأكزعا ظاظەثەؾێذ، ٌە ڕەگەؾی ِێعا ئەَ ڕێژەیە 

کبرەٚە، ٌەگەڵ ؾیبرؽە ٚەک ٌە ڕەگەؾی ٔێؽ، کەٚارە ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ظەلی ئەظەثی خیبظە
پیهبٔعأی ضبقییەرەکبٔی ظەلەکە ٌە ڕێگەی ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەی ئەٚ ٚنبٔەی ٌە ڕٚٚظاٚ ٚ کبؼ 
ظەظٚێٓ، ٌەگەي ئەٚ ٚنبٔەی ٌە ٚەقف ٚ ئبٚەڵٕبٚ ظەظٚێٓ ثە نێٛەیەکی ئبِبؼی، ئەگەؼ 
ژِبؼەی کبؼەکبْ ؾیبرؽثْٛٚ ئەٚا قؽٚنزی ؾِبْ ٔؿیکزؽ ظەثێزەٚە ثۆ نێٛاؾی ئەظەثی ٚ ئەٚ 

ەؼثڕیٕە ثە کبؼی چبالک ٔبٚ ظەثؽێذ، ئەگەؼ ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚەکبْ ؾیبرؽثْٛٚ ئەٚا قؽٚنزی ظ
ؾِبْ ٔؿیکزؽ ظەثێزەٚە ٌە نێٛاؾی ؾأكزی ٚ ئەٚ ظەؼثڕیٕە ثە ظەؼثڕیٕی ٚەقفی ٔبٚظەثؽێذ، 
ٚارە ئەَ ٘بٚکێهەیە ثەکبؼظێذ ثۆ پێٛأەکؽظٔی ربیجەرّۀعییەکبْ ٚ ظیبؼیکؽظٔی ؾِبٔی ئەظەثی ٌە 

ی چۀعایەری، کە نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼ یبؼِەریعەؼە ثۆ ظیبؼیکؽظٔی نێٛاؾی ٔٛقەؼێکی ڕٚٚ
)قؼع ًٍِٛذ، ظیبؼیکؽاٚ، ثۆئەٚەی ثزٛأێ ٌەَ ڕێگەیەٚە ظەلەکە ثگڕێٕێزەٚە ثۆ ضبٚۀەکەی

٨٣ - ٧٣ :١٩٩٢). 
 
 :یزمان لە ڕێبازی شیکردوەَەی ئامارڕۆڵی : ٢ – ١

ثێگِٛبْ ٘ەؼٚەکٛ ظەؾأیٓ ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ٌەقەؼ ظەق خێجەخێعەکؽێذ،     
٘ەِٛٚ ظەلێکیم ٌە چۀع یەکەیەکی ؾِبٔی ٚەکٛ ظۀگ ٚ فۆٔیُ ٚ ِۆؼفیُ ٚ ثڕگە ٚ ٚنە ٚ 
ڕقزە ٚ ٔبٚ ٚ ئبٚەڵٕبٚ ٚ ئبٚەڵکبؼ ٚ کبؼ ٚ ئبِؽاؾ  پێکعێذ، ٚارە ظاڕنزٓ ٚ ثٕیبرٕبٔی ٘ەؼ 

ؼەقە ؾِبٔییەکبٔەٚە ظەثێذ، کەٚارە ٌێؽەظا گؽیٕگی ٚ ڕۆڵی ؾِبْ ظەؼظەکەٚێذ لێک ثە٘ۆی کە ظە
ٌە ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی، چٛٔکە ؾِبْ یەکەَ کەؼەقەی ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی 
ظەثێذ، کە ئەَ ڕێجبؾە کبؼ ٌە قەؼ چۀعیەری ئەَ یەکە ؾِبٔیبٔە ظەکبد، ثۆ ظەقزٕیهبٔکؽظٔی 

 نێٛاؾی ظەلی ئەظەثی. 
ئەٚەی ؾۆؼ پێٛیكزە ثۆ نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ ثەپێی ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی خەضزی     

ٌەقەؼ ثکؽێزەٚە، ئبقزەکبٔی نیکؽظٔەٚەی ؾِبٔەٚأییە، نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼ ٌەَ ئبقزبٔە 
 کبؼظەکبد:

ئبقزی نیکؽظٔەٚەی ظۀگەکبْ: ئەٚ ظۀگبٔە ظەگؽێزەٚە، کە کبؼیگەؼیبْ ٌەقەؼ  .١
 ٘ەیە، ٚەک )ٚەقزبْ ، کێهی نؼؽی ، ٘ێؿ ، ئبٚاؾە(.گۆڕأکبؼی ٌە ٚاربظا 

ئبقزی ظؼکبٔعْ ٚ ظەڕثڕیٓ یەکێکە ٌە گؽیٕگزؽیٓ ئبقزەکبٔی ظەلی ئەظەثی، گؽیٕگزؽیٓ  .٢
ئبقزە ثۆ نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ، کە ظەرٛأعؼێذ ٌەٚ ڕێگەٚە ثگەیٕە ٚاربی ِەثەقذ ٌە 

 ژِبؼەی کبؼ
 ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚ



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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ژەکؽظْ ثە نێٛەی ظاڕنزٓ ظەلەکەظا، ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ٚنە ٚ ٌێکعأیبْ ثکؽێذ، ٌەگەڵ ئبِب
ٚ کبؼیگەؼییبْ ٌەقەؼ ثیؽ، ِیزبفۆڕ)ضٛاؾە(کبْ ٌە ظەلەکبْ ظەقزٕیهبْ ثکؽێٓ ثە ربیجەری 
ئەٚ ٚێٕە ضٛاؾەییبٔەی کە قؽٚنزی ضٛاقزٕیبْ ٌە ظەقزعاٚە، ٌەگەڵ رێپەڕثٛٔی کبد ٚ 

 ثەکبؼ٘ێٕبٔیبْ ثٛٚٔەرە ضٛاؾەیەکی ِؽظٚٚ.
ئبقزەظا ڕەگەؾێکی گؽیٕگە ثۆ ظەقزٕیهبٔکؽظٔی  نیکؽظٔەٚەی ٌێکعأەکبْ: ٌێکۆڵیٕەٚە ٌەَ .٣

ربیجەرّۀعییەکبٔی نێٛاؾگەؼی ٘ەؼ ٔٛقەؼێک، ظەرٛأعؼێذ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ڕقزەکبْ 
ثکؽێذ ٌە ڕٚٚی ظؼێژی ٚ کٛؼری ٚ ِەؼخەکبٔی ٌێکعأی کەؼەقەکبْ ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی 

ڕٚٚظأی  ئبِؽاؾەکبٔی پێکجەقزٓ ٚ ڕێکطكزٓ ٚ چۆٔیەری ٌێکعأیبْ، ڕەچبٚکؽظٔی کبری
 .(١٢٩ :٢١١٧ٚ ٔەؾیؽە قبثیؽ، )قەثبذ ڕەنیع کبؼەکبْ

٘ەؼٚە٘ب ظەکؽێ ثگٛرؽێ ؾِبْ ٚەک چۆْ ٘ێڵێکی ٔەپچڕاٚە ثۀێٛ کبیەکبٔی ظەلعا،     
نیؼؽییەریم ٘بٚنبٔی ئەٚ ٌۀێٛ ظەلعا ضۆی ظەظۆؾێزەٚە، ِبظاَ نیؼؽییەد ٌمێکە ٌە ٌمەکبٔی 

ٔعیبْ ثە نیکؽظٔەٚە ٚ ٌێعٚاْ ٌەقەؼ ئبقزەکبٔی ؾِبٕٔبقی، کەٚارە کبؼە ؾِبٔییەکبٔیم پەیٛە
ظۀگكبؾی ٚ ٚنەقبؾی ٚ ڕقزەقبؾی ٚ ٚاربقبؾییەٚە ٘ەیە، ثٕیبری ٘ەؼ ظەلێکی ئەظەثیم ٌەَ 

، ٚارە ظەرٛأیٓ ٌەڕێگبی ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی (٢١١٤:٦١،ژٚاْ ػەثعٌٚكەالَ)ئبقزبٔە ضبڵی ٔییە
نیؼؽی، ثۆ ئەٚەی ثزٛأیٓ ظەقزٕیهبٔی  ئبِبؼی کبؼە ؾِبٔییەکبْ ئۀدبَ ثعەیٓ ٌەقەؼ ظەلی

 نێٛاؾەکەی ثکەیٓ.
 کبرێک ئبِبؼ ثەکبؼظە٘ێٕیٓ ٌە ٌێکۆڵیٕەٚەی ؾِبٔعا، ثە ظٚٚ لۆٔبغعا رێپەڕظەثیٓ:

 ئبِبٔدی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ئبِبؼ ثۆ پێٛأکؽظٔی ربیجەرّۀعییە گهزییە ٘بٚثەنەکبٔە. .١
ٌێکدیبییەکبْ ٌە ٔێٛاْ ئبِبٔدی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ئبِبؼ ثۆ گەیهزٕە ثە ربیجەرّۀعییە  .٢

 .(٥٢ :١٩٩٢)قؼع ًٍِٛذ، نێٛاؾەکبٔعا.
 
 
 
 َشە َ دەستەَاژە َ کاریگەری لەسەر شێُازی زماوی شیعر:: ٣ – ١

٘ەؼٚەکٛ ظەؾأیٓ ئەٚ ٚنە ٚ ظەقزەٚاژأەی نبػیؽ ثەکبؼیبْ ظە٘ێٕێ ٌە ظەلە نیؼؽییەکەیعا،    
کؽایە ؾِبْ ربیجەرە ثە ِؽۆڤ ٚ کبؼیگەؼی ضۆی ٘ەیە ٌەقەؼ نێٛاؾی ؾِبٔی نؼؽەکە، کە ئبن

٘ەؼ ؾِبٔیهە ِؽۆڤ ٌە ؾیٕعەٚەؼأی رؽ خیبظەکبرەٚە، ظەثێ ئەٚەل ثؿأیٓ کە ؾِبْ ٌە 
گۆڕأێکی ثەؼظەٚاَ ظایە، چٛٔکە ؾِبْ ))ٌەظایکجٛٚی کۆِەڵە، ثەؼ٘ەِێکی کۆِەاڵیەرییە ٚ ثەپێی 

، (٧: ٢١١٧، ظیٓػەثعٌٚكەالَ ٔەخّە)گۆڕأی کۆِەاڵیەری ئەٚیم گۆڕأی ثەقەؼظا ظێذ(( 
٘ۆکبؼی ئەَ گۆڕأەی ؾِبٔیم ئەٚەیە کە ٚەاڵَ ظەؼەٚەی پێٛیكزییەکبٔی ٘ەِٛٚ قەؼظەِێکە، 
کە ؾِبٔی ٘ەؼ کۆِەڵگبیەک گٛؾاؼنذ ٌە ٘ۆنیبؼی ٚ ؾأیبؼی ٚ ئبقزی ڕۆنٕجیؽی ئەَ 
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کۆِەڵگبیە ظەکبد ٌە لۆٔبؽ ٚ قەؼظەِێکی ظیبؼیکؽاٚظا، کە خیبٚاؾە ٌەگەڵ قەؼظەَ ٚ لۆٔبغیکی 
رؽ، ٘ەؼٚەکٛ ظەؾأیٓ ؾِبٔیم کەؼەقزەی قەؼەکی ٚ ثٕەڕەری ئەظەثە، ٚارە ))کەؼەقەی ٘ۆٔیبؼ 
ٚنەیە، ٚەکٛ چۆْ الی ٚێٕەکێم ڕۀگە، ؾِبٔیم ٚەکٛ ٘ەِٛٚ نزێکی رؽ ٌە گۆڕأعایە، ؾِبٔی 

)زٛقێٓ ِەزّٛظ ، ئەِڕۆ ٘ی ظٚێٕێ ٔییە ٚ ٘ەڵجەرە ٘ی ظا٘برٛل ٘ی ئەِڕۆ ٔبثێ(( نیؼؽی 
٢٩ :٢١١٨ .) 

ئەِەل ئەٚە ظەگەیۀێذ کە ؾِبٔی نیؼؽ گۆڕأی ثەقەؼظا ٘برٛٚە ٌەَ ڕۆژگبؼەظا، ثۆ ّٔٛٔە     
ؾِبٔی نیؼؽی کالقیکی ؾیبرؽ ظیبؼظەی ڕەٚأجێژی ٚ فەؼ٘ۀگكبؾی پێٛە ظیبؼە، رۀبٔەد 

گەیهزٓ ٌە نیؼؽی کالقیکیعا کبؼیگەؼی ضۆی ٘ەثٛٚە ٌە ڕۆژگبؼی ضۆیعا، ثەاڵَ کێهەی رێ
نیؼؽی ٔٛێ ٚ ٘بٚچەؼش ٘ەؼچۀعە ظیبؼظەی قیّجٌٛیؿِی پێٛە ظیبؼە، ثەاڵَ ضٛێٕەؼی نیؼؽی 
ٔٛێ ٚ ٘بٚچەؼش رٛنی کێهەی رێگەیهزٓ ٔبثێذ، چٛٔکە ٚنەکبْ ظیبؼظەی ٔبِۆیی پێٛە ظیبؼ 

ژأەٚە، ٘ەؼٚە٘ب نبػیؽی ٘بٚچەؼش خۆؼە ؾِبٔێکی نیؼؽی ٔییە، ٌە ڕٚی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ڕۆ
ثبؼگبٚی ثەکبؼظە٘ێٕێذ ٚەک ظەالٌەد ثۆ رٛأبکبٔی ؾِبْ ثۆ ثەضهیٕی ؾیبرؽ ٌە ٚارب ٚ ظەالٌەرێک 

 ثۆ ِەثەقزێ.
ؾِبٔی نیؼؽی ؾِبٔێکی ربیجەرییە ٚ ٌە ئۀدبِی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ربیجەری ؾِبٔەٚە ظەثێذ، ٌە الیەْ 

ظەثێذ ثۆ گەیبٔعٔی ثە ِبٔبیەکی ٔٛێی خیب ٌە ِبٔب ئبقبییە ثاڵٚەکەی ٔبٚ نبػیؽەٚە ظؼٚقذ 
ضەڵک...نیؼؽ ربیجەرّۀعییە ٘ٛٔەؼییەکەی ظیبؼ ظەکؽێذ، ٚارب ٌەٚ ڕٚٚەٚە ٌە نێٛەیەکی ربیجەری 

( ٘ەؼٚە٘ب ئەؼقزۆ پێی ٚایە کە ))ؾِبٔی نیؼؽی ٌە ؾِبٔی ٢٨٣ :٢١١٦)پەؼێؿ قبثیؽ، ظەؼثڕیٕە
ئەٚە ظەچێذ کە نبػیؽ ِبفی ئەٚەی ٘ەیە ؾِبٔێکی ربیجەد ثەکبؼثٙێٕێذ، کە ئبقبیی خیبیە ٚ ثۆ 

ٌە ؾِبٔە ئبقبییە ثاڵٚەکەی ٔبٚ ضەڵک ظٚؼ ثێذ، ٘ەؼٚە٘ب پێی ؾِبْ ٌە نؼؽظا ظەثێ ڕْٚٚ ثێ، 
، چٛٔکە ئەٚ ؾِبٔە ئبقبییەی کە ٌۀبٚ ٘ەِٛٚ (١٧٩ ،٢١١٩، پەضهبْ ػەٌی (()ٔبثێ پەڕپٛٚد ثێ

ظەکەْ))ئەٚ رٛأبیەی ٔییە کە ٘ەِٛٚ خۆؼە ظەؼثڕیٕێکی ٔبٚەٚەی ٔبش  ضەڵکعا ثبٚە ٚ لكەی پێ
ٚ خۆؼە٘ب ثیؽٚثۆچٛٔی قؽٚنزی ربؾە ثجەضهێ ثە ٚنە ٚ گٛرٕەکبْ، ضۆ ئەگەؼ ئەٚەنی 
٘ێٕبیەظی، ئەٚا ئەٚ کبؼیگەؼییەی ٔبثێ ثەقەؼ گٛێگؽ یبْ ضٛێٕەؼەٚە، ئەگەؼ ئەٚ ظەؼثڕیٕبٔەی ثە 

( کەٚارە ؾِبٔی ئبقبیی پێٛەؼی یەکەَ  ٚ ٣٤ :٢١١٤ػەٌی، ضبٔؿاظ )ؾِبٔی ئبقبیی ظەؼثجڕێ(( 
قەؼەکی ظیبؼیکؽظٔی الظأە، چٛٔکە ظەلی ئەظەثی ثەربیجەریم نیؼؽ ثە الظاْ ٌە یبقبکبٔی ؾِبْ 

 ثەؼ٘ەَ ظێذ ٚ ٌە قێ لۆٔبؽ ظەؼثبؾ ظەثێذ ٚ ثەَ نێٛەیە ٌە ؾِبٔی ڕۆژأە خیبظەثێزەٚە:
 ەگیؽاْٚ، ؾۆؼخبؼ نبػیؽ ٚنە ظاظە٘ێٕێ.ٚنەکبْ ثە رەٚاٚەری ٌە ؾِبٔی پێٛەؼ ٚەؼٔ

ٌە نیؼؽ ثەربیجەری ٚ ٌە خۆؼەکبٔی رؽظا، نێٛاؾی خۆؼاٚخۆؼی ؾِبْ ظەرٛأؽێ ٌەگەڵ  .١
 یەکزؽظاثێٓ ٚەکٛ)ؾِبٔی فەؼِی ، ظیبٌێکذ ، نبؼی ، الظێیی...(.

ؾِبٔی نیؼؽی ضبٚەْ قیّبی ٚنەقبؾی ٚ ڕقزەقبؾی ٚ ڕێؿِبٔی ربیجەری ضۆیەری، ثە  .٢
 :٢١١٣، قبفیە ِسەِەظ)ەق ٚ ؾِبٔی ثە پێٛەؼ ظأؽاٚ ٌەیەک لۆٔبغعا ثِٓەؼخێک ؾِبٔی ظ

١١.) 



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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ؾِبْ کۆگبیەکی گەٚؼەی ٚنە ٚ ڕقزە ٚ ظەؼثڕیٕی خیبخیبیە، لكەپێکەؼأی ؾِبْ ٌە یەک     
کبرعا ٔبرٛأٓ قٛظ ٌە ٘ەِٛٚی ٚەؼثگؽْ، ثەڵکٛ ٚنەیەک ٌە ٔێٛاْ قەظاْ ٚنە ٚ ڕقزەیەک ٌە 

ثژێؽْ ثۆ ظەؼثڕیٕی ِەثەقزەکەیبْ، ٌە ؾِبٔی نیؼؽی ظا نبػیؽ ٔێٛاْ قەظاْ ڕقزەظا ٘ەڵعە
ٚؼظەکبؼرؽە ٌە ٘ەڵجژاؼظْ ٚنە ٚ ڕقزە ٚ ظەؼثڕیٕەکبٔعا، ٘ەؼ نبػیؽێکیم ثە٘ۆی رٛأب 
فەؼ٘ۀگی ٚ ظەؼثڕیٕەکبٔی خۆؼی ؾِبٔی ظەلەکەی ظەگۆڕێ، ظیبؼظەی رٛأبی ؾِبٔی ٚ نێٛاؾی 

خیبٚاؾی ٘ەیە، کەٚارە ٘ەؼ نبػیؽێک ؾِبٔی نیؼؽی ٌە نبػیؽێکەٚە ثۆ نبػیؽێکی رؽ 
نێٛاؾێکی ؾِبٔی نیؼؽی ضۆی ٘ەیە، کە ئەَ ربیجەری ثٛٔی ؾِبٔی نیؼؽە پێی ظەگٛرؽێذ 
نێٛاؾی نبػیؽ، نێٛاؾی ٌە ٘ەڵجژاؼظٔی ٚنە ٚ ظەؼثڕیٕەکبْ ، نێٛاؾی ٌە ٘ەڵجژاؼظٔی خۆؼی 

ٚ ئبٚەڵٕبٚەکبْ ٚ ڕقزەکبْ ، نێٛاؾی ٌە ثەکبؼ٘ێٕبٔی ضٛاؾە ٚ ضٛاقزٓ ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٚەقف 
.)ـ. َ. ثبٚؼا( پێی ٚایە: )٘ەِٛٚ (٥٨٣ - ٥٨٢ :٢١١١)٘یّعاظ زٛقێٓ، یەکە ؾِبٔییەکبٔی رؽ

نۆڕنێک ٌە نیؼؽظا ثە پٍەی یەکەَ کێهەی فەؼ٘ۀگی نیؼؽی ٚ ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٚنەیە(، ٚارە 
خۆؼێکە کە ِبِەڵەکؽظٔی نیؼؽ ٌەگەڵ ؾِبٔعا ثەٚ نێٛەیە ٔییە کە ضۆی ؾِبْ ٘ەیە، ثەڵکٛ ثەٚ 

، ٚارە ٘ەِٛٚ ئەٚ ظا٘ێٕبٔە ٌە الی نبػیؽە ٚ ٌە (٤٧٦ :٢١١١، )٘یّعاظ زٛقێٓظەثێذ ثجێذ
نبػیؽەٚە قەؼچبٚە ظەگؽێ، کە ٘ٛٔەؼی ٘ەڵجژاؼظٔی ظەقزەٚاژە ٚ ڕقزەکبْ ٚ ئیهکؽظْ ٌۀێٛ 
پێکٙبرەی ظەلعا ظەثێزە کبؼی ئەٚ، کەٚارە گؽیٕگیعاْ ثە ئبقزەکبٔی ؾِبْ ٚ پێکٙبرەکەی، 

 گیعأە ثە ظەؼضكزٕی نێٛاؾی ؾِبٔی نیؼؽی کبؼیگەؼ. گؽیٕ
ئەٚ ٚنە ٚ ؾاؼاٚأەی ٌە نیؼؽێک یبْ پەضهبٔێکی ئەظەثیعا ثەکبؼظێٓ ٘ەِبْ ئەٚ ٚنە ٚ     

ؾاؼاٚأەْ، کە ٌە ؾِبٔی ئبقبیی ڕۆژأە ثەکبؼظێٓ، ثەاڵَ ثە نێٛاؾ ٚ ٚارب ٚ ِەثەقزی رؽ، 
ٚڵی ثۆ ظەظاد، کە ٚنە ٚ ؾاؼاٚەکبٔی رۀیب ثۆ ئەِەل ثۆ ئەَ ئبِبٔدە ظەگەڕێزەٚە کە نبػیؽ ٘ە

رێگەیهزٓ ٚ گەیبٔعْ ثەکبؼٔب٘ێٕێ، ثەڵکٛ ثۆ قەؼٔدڕاکێهبٔە ٚ نبػیؽ ظەیەٚێ قەؼٔدی 
ضٛێٕەؼ ثۆ الی ضۆی ڕاثکێهێ، ثە ؾِبٔێکی خیبٚاؾرؽ ٚ کبؼیگەؼرؽ ثٕٛقێ، ثۆیە ظەقزکبؼی ئەٚ 

ٚنەکبٔەٚە ئەٚەی ٘ەیەری ؾِبٔە ظەکبد ٚ ٘ەٚڵعەظاد ثە ؾِبٔێکی فؽەٚارب ٚ ٌە پهذ 
ظەؼیججڕێذ، کە ئەِەل ظەثێزە٘ۆی ئەٚەی نێٛاؾی ؾِبٔی نیؼؽی خیبٚاؾ ٚ ربیجەد ثەَ 

(، کەٚارە ظەکؽێ ثگٛرؽێ ٚنە ٚ ڕقزە ٚ ١٦ :٢١١٣فیە ِسەِەظ، .)قبنبػیؽە ظؼٚقذ ثجێذ
ظەقزەٚاژە ٚ کەؼەقزە ؾِبٔییەکبْ ٚەک ٘ەٚیؽێکٓ ٌەثەؼ ظەقزی نبػیؽ، ثەپێی ٚیكذ ٚ 

ٚٚی ضۆی نێٛاؾ ٚ چەنٕە ظا٘ێٕبٔی ٘ەِەڕۀگیبْ ٌێ ظەقبؾێٕێذ ٚ ئەٚ رٛأب ٚ ثە٘ؽە ئبؼەؾ
 ؾِبٔییبٔە ظەظۆؾێزەٚە، کە ٌە پهذ ٚنە ٚ ڕقزەکبٔعا نبؼظؼاٚٔەرەٚە. 
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 تەَەرەی دََەم:
: پێُاوی شیعرەکاوی ٌێرۆ کُردە َ فرَغی فرَخساد بەپێی ٌاَکێشەی ١ – ٢

 :بُزیمان
یەکێک ٌەٚ ٘بٚکێهە گؽٔگ ٚ قەؼٔدڕاکێهبٔەی ٌە ثٛاؼی ئبِبؼە نێٛاؾظا ثەکبؼظێذ،     

٘بٚکێهەی )ثٛؾیّبْ(ە، ئەَ ٘بٚکێهەیە ثۆ خیبکؽظٔەٚەی ظەلی ئەظەثی ثەکبؼظێذ،  ئەَ 
٘بٚکێهەیە ٘ەڵعەقزێذ ثە پهبٔعأی ضبقیەری ظەلەکە ٌە ڕێگەی ظیبؼیکؽظٔی ئەٚ ٚنبٔەی کە ٌە 

ەڵ ئەٚ ٚنبٔەی کە ٌە ٚەقف ظەظٚێٓ ثە نێٛەیەکی ئبِبؼی، ئەَ ڕێژەیە ڕٚٚظاٚ ظەظٚێٓ ٌەگ
( ٔبٚظەثؽێذ ٘ەؼٚەکٛ ٌە پێهٛرؽظا VARٚارە ڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ کە ثە ئیٕگٍیؿی ثە )

ئبِبژەِبْ پێعاٚە، ئەظەثییەری نێٛاؾەکەِبْ ثۆ ظەؼظەضبد، ٚارە پٛضزەی ئەَ ٘بٚکێهەیە 
ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەیی ٌە ٔێٛاْ ظٚٚ الیەْ ئەٚأیم، کبؼ ٚ خیبکؽظٔەٚەی ظەلی ئەظەثییە ثە٘ۆی 

( VAR، ربٚەکٛ ڕێژەی کبؼ ؾیبرؽ ثێذ ڕێژەی )(٧٤: ١٩٩٢)قؼع ًٍِٛذ، ئبٚەڵٕبْٚ
 ثەؼؾظەثێزەٚە ٚ ظەلەکە ثە ظەلێکی ثەؼؾی ئەظەثی ئەژِبؼظەکؽێذ.

ؼع )ق( ٌەَ ثبؼأەی ضٛاؼەٚەظا ظەگۆڕێذVARظەرٛأیٓ ئبِبژە ثەٚەل ثعەیٓ کە ڕێژەی )
 :(٨١: ١٩٩٢ًٍِٛذ، 

( ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌە ثەؼاِجەؼظا ٌە ؾِبٔی ٔٛقیٓ VARٌە ؾِبٔی لكەکؽظْ ڕێژەی ) .١
 ئەَ ڕێژەیە کەِزؽە.

( ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌە ثەؼاِجەؼظا ٌە ظەلە VARٌە ظەلە ظیبٌێکزییەکبْ ڕێژەی ) .٢
 ( ٔؿَ ظەثێزەٚە.VARقزبٔعاؼییەکبْ ڕێژەی )

( ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌەثەؼاِجەؼظا ٌە ظەلە VARەی )ٌە ظەلە نیؼؽییەکبْ ڕێژ .٣
 ( ٔؿَ ظەثێزەٚە.VARپەضهبٔییەکبْ ڕێژەی )

( VARٌە کبؼی ئەظەثی ٚەکٛ )چیؽۆک ٚ نیؼؽ ٚ گێڕأەٚە ٚ نبٔۆ( ڕێژەی ) .٤
 ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌە کبؼی ؾأكزی ئەَ ڕێژەیە ٔؿَ ظەثێزەٚە.

ئەَ  پەضهبٔی ڕۆژٔبِەٚأی( ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌە VARژەی )ٌە پەضهبٔی ئەظەثی ڕێ .٥
 ڕێژەیە ٔؿَ ظەثێزەٚە.

( ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌەثەؼاِجەؼظا ٌە نیؼؽی VARٌە نیؼؽی گۆؼأیعا ڕێژەی ) .٦
 ثبثەری)نبٔۆیی( ٔؿَ ظەثێزەٚە.

پێٛیكزە ئبِبژە ثەٚەل ثعەیٓ کەٚا رەِەْ ٚ ڕەگەؾیم ظٚ الیۀی گؽیٕگٓ ثۆ ثەؼؾثٛٔەٚە ٚ 
( ثجەقزیٕەٚە ثە لۆٔبغەکبٔی رەِەْ ٌە VAR، کە ئەگەؼ ڕێژەی ) (VARٛٔەٚەی ڕێژەی )ٔؿِج

رەِۀی ِٕعاڵی ٚ گۀدی ثەؼؾظەثێزەٚە، ثەاڵَ ٌە رەِۀی پیؽی کەِعەثێزەٚە، ٌە کبؼەکبٔی ٔٛقەؼ 
( کەِعەکبد ٌەَ ٔٛقیٕبٔەی کە ظەچێزە VARکە ثەپێی ِێژٚٚ ڕێکی ظەضبد، ظەثیٕیٓ ڕێژەی )

 ربیی رەِۀی ثە ثەؼاٚؼظ ثەٚ ٔٛقیٓ ٚ ثەؼ٘ەِبٔەی کە پێهٛرؽ ٘ەی ثٛٚە.چٛاؼچێٛەی کۆ



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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(ەٚە ٘ەیە، کە ئەَ ڕێژەیە ٌە VAR٘ەؼٚە٘ب ڕەگەؾیم ثە٘ەِبْ نێٛە پەیٛۀعی ثە ڕێژەی )
الی ژْ ٚارە ڕەگەؾی ِێ ئبؼەؾٚی ثەؼؾثٛٔەٚە ظەکبد، ٌەثەؼاِجەؼظا ٌە الی پیبٚاْ ڕێژەی 

(VAR کەِعەکبد، ئەِەل ثەڕٚٚٔی ) ظیبؼ ٚ ثاڵٚە ٌە نیؼؽ ٚ ئەظەثی ژٔبٔعا ثە ثەؼاٚؼظ ثە
 نیؼؽ ٚ ئەظەثی پیبٚاْ. 

ظەثێذ ئەٚەل ثؿأیٓ، کە ٚنە ثٕەِبیەکی قەؼەکییە ٌەَ ٘بٚکێهەیەظا ٚ پێٛأە ٚ    
کە ٘ەڵكۀگبٔعٔی نیؼؽ ثەپێی ئەَ ٘بٚکێهەیە پهذ ثەخۆؼی ثەنەئبضبٚرٕی ٚنە ظەثەقزێذ، 

ٌێؽەظا ثۆ گەیهزٓ ثە ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ٘ەؼیەک ٌە ثەنەکبٔی  ئەٚأیم کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبْٚ، کە
ؾِبْ ٌە نیؼؽی ٘ێؽۆ کٛؼظە ٚ فؽٚغی فؽٚضؿاظظا، ظٚٚ ثەنی قەؼەکیّبْ ٚەؼگؽرٛٚە، 
ئەٚأیم )کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبٚ(ْ، ثۆ ئەَ ِەثەقزەل ِیزۆظی ئبِبؼی ثەؼاٚؼظکبؼیّبْ ثەکبؼ٘ێٕبٚە ٚ 

ِبْ ٌە چۀع پبؼچە نیؼؽێکی نبػیؽأی ٔبٚثؽاٚ ( ٚنە١٥١١ٌە الی ٘ەؼ نبػیؽێکیم ٔؿیکەی )
(، ثۆیە ئبِبژەِبْ ثە VARٚەؼگؽرٛٚە، ئەٚەی خێگەی ئبِبژەثۆکؽظٔە ثۆ ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەی )

ڕێژەی ٚنە ظاٚە، چٛٔکە ٌە نیؼؽی ٘بٚچەؼش ٚ ٔٛێعا ظؼێژی ٚ کٛؼری ظێڕەکبْ ٌە 
ڕێذ، کە ثەپێی ڕێژەی نبػیؽێکەٚە ثۆ نبػیؽێکی رؽ ٚ ٌە نیؼؽێکەٚە ثۆ نیؼؽێکی رؽ ظەگۆ

(ِبْ ظیبؼیکؽظٚٚە ٚ ٌە کۆربییعا ئۀدبِەکبّٔبْ ثەؼاٚؼظ VARٚنەی ٚەؼگیؽاٚ ڕێژەی )
 کؽظٚٚە ٌە الی ٘ەؼظٚ نبػیؽ.

 
 :: پێُاوی شیعرەکاوی ٌێرۆ کُردە بەپێی ٌاَکێشەی بُزیمان٢ – ٢

نیؼؽی ظا، ٔبِیٍکە (1) ( ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(VARئێّە ثۆ ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەی )
(ظا ٢١١٣( ٚنەیە ٌە قبڵی )١٥١١)ظۀٛٚقُ یٛقف(ِبْ ٚەؼگؽرٛٚە، کە ٔؿیکەی )

(، ٌە کبری پێٛأەکؽظٔی نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە( ثەپێی ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە، ثاڵٚکؽاٚەرەٚە)
 ثەَ نێٛەیەی ضٛاؼەٚە ظەؼکەٚد: (VAR٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ، ڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ )

 ٤٣٩)٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا: ژِبؼەی کبؼ ٌە نیؼؽەکبٔی 
 ٢١٧ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚ ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا: 

 ( =VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)
   ژِبؼەی کبؼەکبْ 

 ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚەکبْ

 ( =VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)
 ٤٣٩   

٢١٧ 

 ٢،١٢( = VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)

                                               
  نبؼٖ  ( ١٩٨٩ٌٗظایه ثٛٚی قبڵی )   ٌٗ  ٘ێؽۆ وٛؼظٖ  ٚاٚ: ٘ێؽۆ زكبَ اٌعیٓ ِسی اٌعیٓ  ٔبقؽاٚ ثٗ ٔبٚی رٗ (1)

  ( ٢١١٧ٌٗقبڵی )  .ٌٗ قذ ٘ێٕبٖٚ ظٖ ثی وٛؼظی ثٗ ظٖ ؾِبْ ٚ ئٗ  وبٌۆؼیۆقُ ٌٗ ظایه ثَٛٚ، ثٗ  ؼوٛن ٌٗ ی وٗ وٗ خٛأٗ
ٚ  ٔٛٚقیٓ وؽظٖٚٚ قزُ ثٗ ٖٚ ظٖ ( قبڵی ی١٨ٗٔی ) ِٗ رٗ  . ٌٗ گؽرٖٛٚؼ ثی وٛؼظی ٖٚ ظٖ ئٗ  ؼَ ٌٗ ؼِۆ ِبقزٗ ؾأىۆی چٗ

َ  ( قبڵی ظا ظ٢٤ٖٚٚٔی ) ِٗ رٗ  ٌٗ  ؼؾی فڕیٓ ظا( ٖٚ ٖٚ  وبُٔ ٌٗ ٔبٚی ) قٛربٔٗ ثٗ  ٖٚ ُِ ثاڵٚوؽظۆرٗ ؼ٘ٗ َ ثٗ وٗ یٗ
ؼوٛن  وبٔی نبؼی وٗ ثطبٔٗلٛرب  وێه ٌٗ یٗ  ئێكزبظا ٌٗ  ، ٌٗ ٖٚ ٔٛقُ یٛقف ( ثاڵٚوؽظٖ ٔبٚی ) ظٖ ُِ ثٗ ؼ٘ٗ ثٗ

 .ؼوٛن( ، و٢١١٨ٗ-٣-١٨ڵ نبػیؽ،  گٗ ٚرٓ ٌٗ )چبٚپێىٗ ِبِۆقزبَ.



 َ. ی. ظەؼیب قبثیؽ زەِەظ        َ. ڕۆژگبؼ ِسەِەظ قبثیؽ
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 ثطەیٕەڕٚٚ: ظەرٛأیٓ ئۀدبِی ئبِبؼەکە ٌەَ ضهزەی  ضٛاؼەٚەظا
 ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ئبٚەڵٕبٚ ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی کبؼ نبػیؽ

 %١٤ %٢٩ ٘ێؽۆ کٛؼظە
 (١ضهزەی ژِبؼە )

( ثەؼؾثۆرەٚە، ئەِەل VARٚەک ظەثیٕیٓ ڕێژەی کبؼ ؾیبرؽە ٌە ڕێژەی ئبٚەڵٕبٚ، ٚارە ڕێژەی )
٘ەڵچٛٔی  ئەٚە ظەگەیۀێذ کە پٍەی ئەظەثی نێٛاؾی نیؼؽی ٘ێؽۆ کٛؼظە ثەؼؾە، نیؼؽەکبْ

ؾۆؼە ٚ ٚؼژاْ ٚ خٛڵەی ظەؼٚٚٔی نبػیؽ پیهبْ ظەظاد، کە ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٘ێؿی 
نیؼؽییەری ثەؼؾثۆرەٚە، یەکێ ٌە ٘ۆکبؼەکبٔی ثەؼؾثٛٔەٚەی ئەَ ڕێژەیەل ظەگەڕێزەٚە ثۆ 
ئەٚەی ٌە نیؼؽی ٘بٚچەؼش ٚ ٔٛێعا ظێڕە نیؼؽەکبْ ٌە ڕٚٚی ٚاربٚە ٌە یەکزؽی ظأبپچڕێٓ ٚ 

نیؼؽەکە ٌەقەؼەربٚە رب کۆربیی ٚەک ڕقزەیەکی ظؼێژی ٌێعێذ، کٛؼری ٚ ظؼێژی ؾۆؼخبؼ 
ظەؼثڕیٕیم کبؼ ظەکبرە قەؼ ڕێژەکە، چٛٔکە )کە لكە ضێؽارؽ ظەکؽێذ، ئبٚەڵٕبٚ کەِزؽ 

 .(٤٩١ :٢١١١)٘یّعاظ زٛقێٓ، ثەکبؼظە٘ێٕعؼێذ(
٘ەؼٚە٘ب ثبثەری نیؼؽیم پەیٛۀعی ثە ثەؼؾثٛٔەٚە ٚ ٔؿِجٛٔەٚەی ئەَ ڕێژەیەٚە ٘ەیە،     

(ەٚە ٘ەیە، رۀبٔەد ئەگەؼ ٌە نێٛاؾی یەک ٔٛقەؼیهعا VARچٛٔکە )ثبثەد کبؼیگەؼی ثەقەؼ )
، ثەگهزی نبػیؽ ٌە نیؼؽەکبٔیعا گٛؾاؼنذ ٌە ضٛظی (٤٩٢ - ٤٩١ :٢١١١) ٘یّعاظ زٛقێٓ، ثێذ(

ەؼٚٚٔی ضۆی ٚ ضەَ ٚ ضەیبڵ ٚ ئبؾاؼەکبٔی ضۆی ظەکبد، ثۆیە ڕاظەی ضۆی ٚ ثبؼی ظ
( ٌە نیؼؽەکبٔیعا VAR٘ەڵچٛٔی ؾیبرؽ ظەثێذ ٚ کبؼ ؾیبرؽ ثەکبؼظە٘ێٕێذ ٚ ڕێژەی )

 ثەؼؾظەثێزەٚە.
ٌە ٔبِیٍکەنیؼؽی  (VARکەٚارە ظەکؽێذ ثٛٔی پٍەی نیؼؽییەد ٚ ثەؼؾثٛٔەٚەی ڕێژەی )

 چۀع ٘ۆکبؼێک ثگەڕێٕیٕەٚە، ئەٚأیم: )ظۀٛٚقُ یٛقف(ی )٘ێؽۆ کٛؼظەظا( ثۆ
٘ەیە، ٘ەرب رەِۀی  (VARرەِۀی نبػیؽ کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ثەؼؾی ٚ ٔؿِی ڕێژەی ) .١

( VARنبػیؽ الٚرؽ ثێذ، ٘ەڵچٛٔی ؾیبرؽ ظەثێذ ٚ کبؼ ؾیبرؽ ثەکبؼظە٘ێٕێذ ٚ ڕێژەی )
ٌە  ثەؼؾظەثێزەٚە، ٌەثەؼئەٚەی رەِۀی )٘ێؽۆ کٛؼظە( ٌە کبری ٔٛقیٕی ئەَ نیؼؽأەظا

( قبڵیعا ثٛٚە، ٚارە رەِۀی الٚی ثٛٚە ثۆیە ڕێژەکە ٌە الی ئەَ ٢٤ - ٢٢ٔێٛاْ )
 ثەؼؾثۆرەٚە.

٘ەیە، چٛٔکە ئەَ  (VARڕەگەؾی نبػیؽیم کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ثەؼؾی ٚ ٔؿِی ڕێژەی ) .٢
ڕێژەیە ٌە الی پیبٚاْ ٔؿِعەثێزەٚە ٚ ٌە الی ژٔبْ ثەؼؾظەثێزەٚە، کەٚارە ٌە الی )٘ێؽۆ 

 ػیؽێکی ژٔە ئەَ ڕێژەیە ثەؼؾظەثێزەٚە.کٛؼظە(ظا کە نب
٘ەیە، کە  (VAR٘ەؼٚە٘ب کٛؼری ٚ ظؼێژی ظێڕە نیؼؽەکبْ کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ڕێژەی ) .٣

 ؾۆؼثەی ظێڕە نیؼؽەکبٔی نبػیؽ کٛؼرٓ، کە ئەِەل ظەثێزە ٘ۆی ثەؼؾثٛٔەٚەی ڕێژەکە.



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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ەٚە ٘ەؼٚە٘ب ئێّە ٘برٛیٓ ٌە نؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا کبؼِبْ ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕ    
( کبؼ ١٨( کبؼ قبظەیە ٚ )٢٨٧( کبؼی ثەکبؼ٘برٛٚ، )٤٣٩ظاثەنکؽظٚٚە، کە ٌە کۆی گهزی )

 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ: ٢( کبؼ ٌێکعؼاٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ضهزەی ژِبؼە )١٣٤ظاڕێژؼاٚە ٚ )
 

 ڕێژەی کبؼ ٌەڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا.

 
(٢ضهزەی ژِبؼە )  

 
٘ەؼٚە٘ب ٌە نؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا کبؼِبْ ٌە ڕٚٚی کبرەٚە ظاثەنکؽظٚٚە، کە ٌە کۆی 

( کبؼ ڕاثؽظٚٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ١٣٤( کبؼ ڕأەثؽظٚٚە ٚ )٣١٥( کبؼی ثەکبؼ٘برٛٚ، )٤٣٩گهزی )
 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ: ٣ضهزەی ژِبؼە )

 ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا. ێژەی کبؼ ٌەڕٚٚی کبرەٚەڕ

(٣ِبؼە )ضهزەی ژ  
٘ەؼٚە٘ب ٌە نؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ئبٚەڵٕبِٚبْ ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ظاثەنکؽظٚٚە، کە ٌە 

( ئبٚەٌٕبٚ ظاؼێژؼاٚە ٚ ٦٤( ئبٚەڵٕبٚ قبظەیە ٚ )١٤٣( ئبٚەڵٕبٚی ثەکبؼ٘برٛٚ، )٢١٧کۆی گهزی )
 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ:٤( ئبٚەڵٕبٚ ٌێکعؼاٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ضهزەی ژِبؼە )١١)

٠ 
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١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

٣٠٠ 

٣٥٠ 
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٤٥٠ 

٥٠٠ 

 (٤٣٩)ی گشتیۆک (١٣٤)کدراوێکاری ل (١٨)ژراوڕێکاری دا (٢٨٧)کاری سادە

٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

٣٠٠ 

٣٥٠ 

٤٠٠ 

٤٥٠ 
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 (٤٣٩)ی گشتیۆک (٣٠٥)انەبردوڕکاری  (١٣٤)ابردوڕکاری 



 َ. ی. ظەؼیب قبثیؽ زەِەظ        َ. ڕۆژگبؼ ِسەِەظ قبثیؽ
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 ڕێژەی ئبٚەڵٕبٚ ٌەڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا. 

 
 (٤ضهزەی ژِبؼە )

 
 
 
 :: پێُاوی شیعرەکاوی فرَغی فرَخساد بەپێی ٌاَکێشەی بُزیمان٣ – ٢

ظا، چۀع نیؼؽێکّبْ ٌە (2)( ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(VARئێّە ثۆ ظیبؼیکؽظٔی ڕێژەی )    
( ٚنەیە ١٥١١(ِبْ ٚەؼگؽرٛٚە، کە ٔؿیکەی )اغبؾ فًً قؽظ  ُ ثٗیثیبٚؼایّبْ کۆِەڵە نیؼؽی )

                                               

نبؼی   وبؼ( ٌٗ ٔعی نێٖٛ ؼِٗ ِبیی ٚ ٘ٛٔٗ ؼی قیٕٗ ؼ٘ێٕٗ )نبػیؽی ظیبؼی نیؼؽی فبؼقی، قیٕبؼیۆٔٛٚـ، ظٖفؽٚؽ فؽٚضؿاظ (٢)
( ِیالظی )ؾاییٕی( ٌە ظایک ثٛٚە,, ثبٚکی  ١٩٣٥/ ١/ ١٥( کۆچی ٘ەربٚی ثەؼاِجەؼ ) ١٣١٣/  ١/  ١٥ٌە ؼۆژی )  نی ئێؽاْ  فؽٖ رٗ

قبڵیعا  ١٦ٔی  ِٗ رٗ  ، ٌٗ ٔعی ضٛێٕعٖٚٚ ی ٔب٩ٖٚنبػیؽ رب لۆٔبغی ،  فؽٚؽ ) قەؼ٘ۀگ ِسەِەظی فەؼٚٚضؿاظ ( قەؼثبؾ ثٛٚە
ثٛاؼی   ٌٗ  ٖٚ وبرٗ ظٖ ضٛێٕعْ  قذ ثٗ ؼگیؽی ظٖ ی ٘بٚقٗ ظٚای پؽۆقٗ  ، ٌٗ ؼی پێىٙێٕبٖٚ ؼٚێؿ نبپٛؼ ژیبٔی ٘بٚقٗ ڵ پٗ گٗ ٌٗ

  رٗ ؼگیؽی ثٖٛٚ ژیبٔی ٘بٚقٗ  ْ، ظٚای قبڵێه ٌٗ وٗ ٘ٛاؾ ظٖ نبؼی ئٗ  یعا ؼٚٚ ٌٗ وٗ ؼٖ ڵ ٘بٚقٗ گٗ ٌٗ  ٖٚ ٚ٘ۆیٗ وێهبٔعاٚ ثٗ ٚێٕٗ
  ٌٗ .٘ێٕٓ ؼگیؽیبْ ظٖ ژیبٔی ٘بٚقٗ  ؼٚێؿ وۆربیی ثٗ ڵ پٗ گٗ ثْٛٚ ٌٗ  ٖٚ ٔبٚی )وبِیبؼ(، ظٚای ظٚٚ قبڵ پێىٗ  ٔی وٛڕێه ثٗ ضبٖٚ

َ  ؼٚێؿ نبپٛؼ، ئٗ قزۆی پٗ ئٗ  ٚێزٗ وٗ ی ظٖ وٗ وؽظٔی وٛڕٖ ؼظٖ ؼٖٚ پٗ  ٖٚ وٗ الیٗ ی، ٌٗ وٗ ؼٖ ٘بٚقٗ  ی ٌٗ ٖٚ ظٚای خیبثٛٚٔٗ
ؼٔدی فؽٚؽ ثۆ  قٗ  ٖٚ وی رؽیهٗ الیٗ ثٛاؼی ٔٛقیٓ ٚ نیؼؽظا. ٌٗ  ی فؽٚؽ ٌٗ ٖٚ ٘ۆی لٛڵجٛٚٔٗ  ثێزٗ ی ظٖ وٗ وٛڕٖ  ل ٌٗ ظٚٚؼییٗ
  ل ٌٗ ِٗ ْ، ئٗ وٗ ی ظٖ وٗ ؼٖ ٘بٚقٗ  ٌٗ  ٖٚ ڵ ژٔێىی خیبثٖٛ گٗ ٌٗ  ڵٗ چۆْ ِبِٗ  وێهؽێذ وٗ ڵگب ؼاظٖ د ٚ رێڕٚأیٕی وۆِٗ ڵكٛوٗ الی ٘ٗ

( کۆچی  ١٣٤٥/ ١١/ ٢٤ٌە ؼۆژی ظٚٚنەِّە ) قبڵیعا  ٣٢ٔی  ِٗ رٗ  ٌٗ . ٖٚ ظارٗ ٔگعٖ وبٔی فؽٚغعا ؼٖ ؼییٗ ٘ٛٔٗ  نیؼؽٚ وبؼٖ
ی پبل ٔیٛەؼۆ ٌە ؼێگبظا کە ثەؼەٚ قزۆظیۆ ظەچٛٚ ٌەگەي  ٣( ِیالظی ) ؾایٕی ( کبرژِێؽ  ١٩٦٧/  ٢/  ١٣٘ەربٚی ثەؼاِجەؼ ) 

ضؿِەرکبؼەکەی ٌەثەؼ ئەٚەی ضۆی ٔەکێهی ثە قەیبؼەی لٛربثطبٔەیەک کە پؽثٛٚ ٌە ِٕعاڵی خٛاْ ضۆی ال ظەظا ٚ ٌەگەي 
ثە ٘ۆی ؾۆؼی ثؽیٕەکەیەٚە ثۆ یەکدبؼی ِبڵئبٚایی ٌە قەیبؼەیەکی رؽی ثەؼاِجەؼیعا پێکعا ظەکێهٓ رب ظەگبرە ٔەضۆنطبٔە 

 ژیبْ ظەکبد...

 

 

٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

 (٢١٧)ی گشتیۆک (١٠)کدراوێناوی لڵئاوە (٦٤)ژراوڕێناوی داڵئاوە (١٤٣)ناوی سادەڵئاوە
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ثاڵٚکؽاٚەرەٚە، ٌە کبری پێٛأەکؽظٔی قزعأی نبػیؽ  ظٖ ظٚای گیبٍٔٗ(ظا ٌە ١٩٦٤ٌە قبڵی )
ثەَ  (VARنیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ( ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ، ڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ )

 نێٛەیەی ضٛاؼەٚە ظەؼکەٚد:
 ٢٢١ژِبؼەی کبؼ ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا: 

 ١١١ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚ ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا: 

  ( =VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)
   ژِبؼەی کبؼەکبْ 

 ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚەکبْ

 ( =VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)
 ٢٢١   

١١١ 

 ٢( = VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)
 

 ئبِبؼەکە ٌەَ ضهزەی  ضٛاؼەٚەظا ثطەیٕەڕٚٚ:ظەرٛأیٓ ئۀدبِی 
 ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی ئبٚەڵٕبٚ ڕێژەی ثەکبؼ٘ێٕبٔی کبؼ نبػیؽ

 %٧ %١٤ فؽٚؽ فؽٚضؿاظ
 (٥ضهزەی ژِبؼە )

( ثەؼؾثۆرەٚە، ئەِەل VARٚەک ظەثیٕیٓ ڕێژەی کبؼ ؾیبرؽە ٌە ڕێژەی ئبٚەڵٕبٚ، ٚارە ڕێژەی )
نیؼؽی فؽٚؽ فؽٚضؿاظ ثەؼؾە، نیؼؽەکبْ ٘ەڵچٛٔی ئەٚە ظەگەیۀێذ کە پٍەی ئەظەثی نێٛاؾی 

ؾۆؼە ٚ ٚؼژاْ ٚ خٛڵەی ظەؼٚٚٔی نبػیؽ پیهبْ ظەظاد، کە ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٘ێؿی 
نیؼؽییەری ثەؼؾثۆرەٚە، یەکێ ٌە ٘ۆکبؼەکبٔی ثەؼؾثٛٔەٚەی ئەَ ڕێژەیەل ظەگەڕێزەٚە ثۆ 

ربٚە ٌە یەکزؽی ظأبپچڕێٓ ٚ ئەٚەی ٌە نیؼؽی ٘بٚچەؼش ٚ ٔٛێعا ظێڕە نیؼؽەکبْ ٌە ڕٚٚی ٚا
ؾۆؼخبؼ نیؼؽەکە ٌەقەؼەربٚە رب کۆربیی ٚەک ڕقزەیەکی ظؼێژی ٌێعێذ، کٛؼری ٚ ظؼێژی 
ظەؼثڕیٕیم کبؼ ظەکبرە قەؼ ڕێژەکە، چٛٔکە )کە لكە ضێؽارؽ ظەکؽێذ، ئبٚەڵٕبٚ کەِزؽ 

 .(٤٩١ :٢١١١)٘یّعاظ زٛقێٓ، ثەکبؼظە٘ێٕعؼێذ(
ثە ثەؼؾثٛٔەٚە ٚ ٔؿِجٛٔەٚەی ئەَ ڕێژەیەٚە ٘ەیە،  ٘ەؼٚە٘ب ثبثەری نیؼؽیم پەیٛۀعی    

(ەٚە ٘ەیە، رۀبٔەد ئەگەؼ ٌە نێٛاؾی یەک ٔٛقەؼیهعا VARچٛٔکە )ثبثەد کبؼیگەؼی ثەقەؼ )
نبػیؽ ٌە نیؼؽەکبٔیعا گٛؾاؼنذ ٌە ضٛظی (، ثەگهزی ٤٩٢ - ٤٩١: ٢١١١)٘یّعاظ زٛقێٓ، ثێذ(

                                                                                                                                                
 ؽوبٔی نبػی ِٗ ؼ٘ٗ ثٗ

  ٗ ٗ َ وۆِٗ ڵ ٗ  ٤٤ نیؼؽ پێىعێذ، ئ ٗ ٖٚ  وٗ  ٌ ٗ  ٔبٚٔیهبٔی ) ظیً( ثاڵٚثٖٛٚ ر ٗ  قبڵی ١٩٥٥ ظا ث ٗ  نیؼؽی فؽٚؽ ٌ ٗ وٗ َ وۆِٗ ڵ   ی
 . ٖٚ ثیٕێزٗ ظٖنیّبٔیعا  ٔبئِٛێعی ٚ پٗ  نیؼؽٖ ضۆی ٌٗ

 . نیؼؽی پێىٙبرٖٛٚ  قیعٖ لٗ ٢٥  ٌٗ ١٩٥٦قبڵی   نیؼؽی )ظیٛاؼ( ٌٗ  ڵٗ وۆِٗ
 . نیؼؽی پێىٙبرٖٛٚ  قیعٖ لٗ ١٧  ٌٗ ١٩٥٧قبڵی   نیؼؽی )یبضیجْٛٚ( ٌٗ  ڵٗ وۆِٗ 

 . نیؼؽی پێىٙبرٖٛٚ  قیعٖ لٗ ٣٥  ٌٗ ١٩٦٢قبڵی   ( ٌٗ ظایىجٛٚٔێىی ظیىٗ نیؼؽی )ٌٗ  ڵٗ وۆِٗ
قزعأی  ظٖ ٚ ظٚای گیبٍٔٗ نیؼؽی پێىٙبرٖٛٚ  قیعٖ لٗ ٧  ٌٗ ١٩٦٤قبڵی   ٌٗ ؼؾی قبؼظ(  ٘برٕی ٖٚ  ڕ٘ێٕبْ ثٗ نیؼؽی )ثبٖٚ  ڵٗ وۆِٗ

 .(٢١-٨: ٢١١١ظاغی،  ؼٖ )ٔبير لٗ.ٖٚ رٗ نبػیؽ ثاڵٚوؽاٖٚ
 



 َ. ی. ظەؼیب قبثیؽ زەِەظ        َ. ڕۆژگبؼ ِسەِەظ قبثیؽ
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ٔی ضۆی ظەکبد، ثۆیە ڕاظەی ضۆی ٚ ثبؼی ظەؼٚٚٔی ضۆی ٚ ضەَ ٚ ضەیبڵ ٚ ئبؾاؼەکب
( ٌە نیؼؽەکبٔیعا VAR٘ەڵچٛٔی ؾیبرؽ ظەثێذ ٚ کبؼ ؾیبرؽ ثەکبؼظە٘ێٕێذ ٚ ڕێژەی )

 ثەؼؾظەثێزەٚە.
ٌە کۆِەڵەنیؼؽی )ایّبْ  (VARکەٚارە ظەکؽێذ ثٛٔی پٍەی نیؼؽییەد ٚ ثەؼؾثٛٔەٚەی ڕێژەی )

 ٕیٕەٚە، ئەٚأیم:ثیبٚؼیُ ثە اغبؾ فًً قؽظ(ی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ( ثۆ چۀع ٘ۆکبؼێک ثگەڕێ
٘ەیە، ٘ەرب رەِۀی  (VARرەِۀی نبػیؽ کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ثەؼؾی ٚ ٔؿِی ڕێژەی ) .١

( VARنبػیؽ الٚرؽ ثێذ، ٘ەڵچٛٔی ؾیبرؽ ظەثێذ ٚ کبؼ ؾیبرؽ ثەکبؼظە٘ێٕێذ ٚ ڕێژەی )
ثەؼؾظەثێزەٚە، ٌەثەؼئەٚەی رەِۀی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ( ٌە کبری ٔٛقیٕی ئەَ نیؼؽأەظا ٌە 

( قبڵیعا ثٛٚە، ٚارە رەِۀی الٚی ثٛٚە ثۆیە ڕێژەکە ٌە الی ئەَ ٣١ - ٢٨ٔێٛاْ )
 ثەؼؾثۆرەٚە.

٘ەیە، چٛٔکە ئەَ  (VARڕەگەؾی نبػیؽیم کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ثەؼؾی ٚ ٔؿِی ڕێژەی ) .٢
ڕێژەیە ٌە الی پیبٚاْ ٔؿِعەثێزەٚە ٚ ٌە الی ژٔبْ ثەؼؾظەثێزەٚە، کەٚارە ٌە الی )فؽٚؽ 

 ڕێژەیە ثەؼؾظەثێزەٚە.فؽٚضؿاظ(ظا کە نبػیؽێکی ژٔە ئەَ 
٘ەیە، کە  (VAR٘ەؼٚە٘ب کٛؼری ٚ ظؼێژی ظێڕە نیؼؽەکبْ کبؼیگەؼی ٌەقەؼ ڕێژەی ) .٣

 ؾۆؼثەی ظێڕە نیؼؽەکبٔی نبػیؽ کٛؼرٓ، کە ئەِەل ظەثێزە ٘ۆی ثەؼؾثٛٔەٚەی ڕێژەکە.
 

٘ەؼٚە٘ب ئێّە ٘برٛیٓ ٌە نؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا کبؼِبْ ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە 
( کبؼ ٧٥( کبؼ قبظەیە ٚ )١٤٥( کبؼی ثەکبؼ٘برٛٚ، )٢٢١ظاثەنکؽظٚٚە، کە ٌە کۆی گهزی )

 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ: ٦ٌێکعؼاٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ضهزەی ژِبؼە )
 
 

 فؽٚضؿاظ(ظا. ڕێژەی کبؼ ٌەڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ

 
 (٦ضهزەی ژِبؼە )
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 (٢٢٠)ی گشتیۆک (٧٥)کدراوێکاری ل (١٤٥)کاری سادە
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 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (441)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

٘ەؼٚە٘ب ٌە نؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا کبؼِبْ ٌە ڕٚٚی کبرەٚە ظاثەنکؽظٚٚە، کە ٌە کۆی 
( کبؼ ڕاثؽظٚٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ٩٨( کبؼ ڕأەثؽظٚٚە ٚ )١٢٢( کبؼی ثەکبؼ٘برٛٚ، )٢٢١گهزی )

 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ: ٧ضهزەی ژِبؼە )
 ؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا.ٌە نی ێژەی کبؼ ٌەڕٚٚی کبرەٚەڕ

 
 (٧ضهزەی ژِبؼە )

 
٘ەؼٚە٘ب ٌە نؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا ئبٚەڵٕبِٚبْ ٌە ڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ظاثەنکؽظٚٚە،     

( ئبٚەٌٕبٚ ٢٥( ئبٚەڵٕبٚ قبظەیە ٚ )٧٥( ئبٚەڵٕبٚی ثەکبؼ٘برٛٚ، )١١١کە ٌە کۆی گهزی )
( ئبٚەڵٕبٚ ٌێکعؼاٚە، ٘ەؼٚەکٛ ٌە ضهزەی ٦( ئبٚەڵٕبٚ ظؼێژؼاٌٚٚێکعؼاٚە ٚ )٤ظاؼێژؼاٚە ٚ )

 ( ظا ضؽاٚەرە ڕٚٚ:٨ژِبؼە )
 
 
 

 ئبٚەڵٕبٚ ٌەڕٚٚی پێکٙبرٕەٚە ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا.

 
 (٨ضهزەی ژِبؼە )

(ِبْ ٌە الی ٘ەؼظٚٚ نبػیؽ ظیبؼیکؽظ ٚ ؾأیّبْ کە VARٌە ظٚای ئەٚەی کە ڕێژەی )      
( ١٥١١ڕێژەی کبؼ ؾیبرؽە ٌە ڕێژەی ئبٚەڵٕبٚ، ثەاڵَ ئەٚەی خێگبی ئبِبژەثۆکؽظٔە ٌە کۆی ئەٚ )

٠ 

٥٠ 

١٠٠ 

١٥٠ 

٢٠٠ 

٢٥٠ 

 (٢٢٠)ی گشتیۆک (١٢٢)انەبردوڕکاری  (٩٨)ابردوڕکاری 

٠ 

٢٠ 

٤٠ 

٦٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

١٢٠ 

ناوی ڵئاوە (٧٥)ناوی سادەڵئاوە

 (٢٥)ژراوڕێدا

ژراو و ڕێناوی داڵئاوە

 (٤)کدراوێل

ناوی ڵئاوە

 (٦)کدراوێل

 (١١٠)ی گشتیۆک
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ٚنەیەی کە ٌە نیؼؽی نبػیؽأی ٔبٚثؽاٚ ٚەؼِبٔگؽرٛٚە، ظەثیٕیٓ ڕێژەی کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبٚ ٌە 
ەؼظا ٌە نیؼؽەکبٔی فؽٚغی فؽٚضؿاظظا ڕێژەی کبؼ نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظەظا ؾیبرؽە ٚ ٌە ثەؼاِج

( ٢٤ -٢٢ٚ ئبٚەڵٕبٚ کەِزؽە، چٛٔکە ٘ەؼٚەکٛ ٌەپێهٛرؽ ئبِبژەِبْ پێعا ٘ێؽۆ کٛؼظە ٌە رەِۀی )
( قبڵی نیؼؽەکبٔی ٣١ - ٢٨قبڵی نیؼؽەکبٔی ٔٛقیٛٚە، ثەاڵَ فؽٚغی فؽٚضؿاظ ٌە رەِۀی )

ٌە الی ئەٚ ثەؼؾرؽە،  (VARٕیٓ ڕێژەی )ٔٛقیٛٚە، ٚارە ٘ێؽۆ کٛؼظە الٚرؽ ثٛٚە، ثۆیە ظەثی
ئەِەل ئەٚە ظەؼظەضبد کە پٍەی نیؼؽییەری نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظە ؾیبرؽە ٌە پٍەی 
نیؼؽییەری نیؼؽەکبٔی فؽٚغی فؽٚضؿاظظا، ٘ەؼٚە٘ب ظەکؽێذ ئەٚەل ثگٛرؽێ، ٌەثەؼئەٚەی ٌەَ 

ؿِە، ثۆیە ثە ( VARٔچۀع پبؼچە نیؼؽەی کە ٚەؼِبْ گؽرٛٚە ٌە فؽٚغی فؽٚضؿاظ ڕێژەی )
٘ێؽۆ کٛؼظە   ظەلی پەضهبٔی ظاظۀؽێذ، ثەاڵَ ٌەَ چۀع پبؼچە نیؼؽەی ٌە ٚەؼِبْ گؽرٛٚە ٌە 

 ظاظۀؽێذ. ( ثەؼؾرؽە، ثۆیە ثە ظەلی نیؼؽیVARڕێژەی )
 

ئاماژەکردن بە ئاَەڵىاَ َ کار لە چەود ومُوەیەکی شیعری : ٤ – ٢
 لەشیعرەکاوی )فرَغی فرَخساد( َ )ٌێرۆ کُردە(دا:

وبٔی  نؼؽٖ  وبؼِبْ  ٌٗٚ ڵٕبٚ  ئبٖٚ  ٔعێه ٌٗ قذ ٔیهبٔی ٘ٗ ظٖ  ٖٚ ی ضٛاؼٖ نؼؽٖ  ٔع ظێؽٖ ٚ چٗ ٌٗ
 .ٖ ٚٚوؽظ (ظافؽٚغی فؽٚضؿاظ)

باَەربٍێىیه بە سەرەتای َەرزێکی           اغاز فصل سرد  م بًیایمان بیاَر
 سارد

ئەِەل ُِٕ                                                  ٚ ا٠ٓ ُِٕ     
ژٔی رۀیب                                                   رٕٙبؾٔٝ   

ٌە ثەؼظەَ ٚەؼؾێکی قبؼظ                                    قؽظظؼ آقزبٔٗ فًٍٝ   
ٌە قەؼەربی پەیجؽظْ ثە ثٛٚٔی ئبٌٛظەی ؾەٚی                              ٜ ؾ١ِٓ آٌٛظٖظؼ اثزعاٜ ظؼک ٘كزٝ   

ٚ ٔبئِٛێعی قبظە ٚ ضەِٕبکی ئبقّبْ                             اقّبْ غّٕبکٚ  قبظٖٚ ٠أـ   
ٚ ثێزٛأبیی ئەَ ظەقزە چیّۀزۆییبٔە                           ق١ّبٔٝٚ ٔبرٛأٝ ا٠ٓ ظقزٙبٜ   

ؾەِەْ ؼۆیی                                               ؾِبْ گػنذ  
 

ئەی یبؼ، ئەی ربلبٔەرؽیٓ یبؼ                                          ٠بؼ رؽ٠ٓ ٠گبٔٗاٜ ٠بؼ ، اٜ   
چ گەٚاڵە ٘ەٚؼێکی ڕەل         ضٛؼن١عٔع ١ِّٙبٔٝظؼ أزظبؼ ؼٚؾ  ق١ب٘یچٗ اثؽ٘بٜ 

  چبٚەڕٚأی ڕۆژی ِیٛأعاؼی ضۆؼْ
ئەڵێی ٌە ڕێی       کٗ ٠ک ؼٚؾ آْ پؽٔعٖ ٘بپؽٚاؾ ثٛظ أگبؼ ظؼ ِك١ؽٜ اؾ ردكُ 

 ثەؼخەقزەثٛٚٔی فڕیٕعا ثٛٚ کە ڕۆژێ ئەٚ ِەٌە 
پەیعاثٛٚ                                                    ّٔب٠بْ نعٔع  

ئەڵێی ٌە ٘ێڵەکبٔی قەٚؾی ضەیبڵ                           قجؿ رط١ً ثٛظٔعضطِٛ  أگبؼ اؾ
 ثْٛٚ



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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ە ٌە نە٘ٛەری ئەٚ گەاڵ ربؾأەی ک       ١ِؿظٔع ٔففکٗ ظؼ نٙٛد ٔك١ُ  ربؾٖآْ ثؽگ ٘بٜ 
ظأەقیّب ٘ۀبقەیبْ ئە  

ئەڵێی                                                             أگبؼ  
ئەٚ گڕە ٚۀەٚنەییەیە کە ٌە      ١ِكٛضذپٕدؽٖ ٘ب  پبککٗ ظؼ غ٘ٓ  ثٕفم٘بٜ  آْ نؼٍٗ

 ؾەیٕی پبکی پۀدەؼەکبٔب ئەقٛرب  
نزێ ٔەثٛٚ خگە ٌە ٚێٕبکؽظٔێکی                      ٔجٛظچؽاؽ اؾ  ِؼًِٛٝچ١ؿ ثدؿ رًٛؼ 

 پبکیؿەی چؽا 
ثۆ ٔەِڕٚأی؟                                            ؟ ٔگبٖ ٔکؽظَچؽا   

رّبَ ٌسظٗ ٘بٜ قؼبظد ١ِعأكزٕع                          رەٚاٚی قبرەکبٔی ثەضزەٚەؼی 
 ئەیبٔؿأی

 کٗ ظقزٙبٜ رٛ ٠ٚؽاْ ضٛا٘ع نع                            کە ظەقزبکبٔی رۆ ٚێؽاْ ئەثٓ
 ٚ ِٓ ٔگبٖ ٔکؽظَ                                             ٚ ِٕیم ٔەِڕٚأی

 رب آْ ؾِبْ کٗ پٕدؽٖ ی قبػذ                              رب ئەٚ ظەِەی قەػبرەکە 
گهٛظٖ نع ٚ آْ لٕبؼٜ غّگ١ٓ چٙبؼ ثبؼ ٔٛاضذ         کؽایەٚە ٚ ئەٚ کۀبؼییە غەِگیٕە چٛاؼ 

 خبؼ ضٛێٕعی                 
 چٙبؼ ثبؼ ٔٛاضذ                                              چٛاؼ خبؼ ضٛێٕعی

ٚ ِٓ ثٗ اْ ؾْ کٛچک ثؽ ضٛؼظَ                           ٚ ِٕیم رٛنی ئەٚ ژٔە ثچکۆڵیە 
 ثَٛٚ

کٗ چهّٙب٠م ، ِبٕٔع الٔٗ ٘بٜ ضبٌٝ ق١ّؽغبْ ثٛظٔع           ٌە چبٚأی ٌە  ٘ێالٔەی چۆڵی 
ئەچْٛٚ قیّؽغەکبْ  

ٚ آٔچٕبْ کٗ ظؼ رسؽک ؼأٙب٠م ١ِؽفذ              ٚ ٘ەؼٚەکٛ ثە خٛڵەی ڕأەکبٔیهیب 
 ظەؼئەکەٚد

 گ٠ٛی ثکبؼد ؼؤ٠بٜ پؽنکٖٛ ِؽا                      ئەرٛد کچێٕی ضەٚٔی پڕنکۆی ِٕی
 ثب ضٛظ ثكٜٛ ثكزؽ ١ِجؽظ                             ٌەگەڵ ضۆیعا ئەثؽظ ثۆ پێطەفی نەٚ

آ٠ب ظٚثبؼٖ گ١كٛأُ ؼا ظؼ ثبظ نبٔٗ ضٛاُ٘ ؾظ ؟      ئبیب ظیكبْ پؽچەکبُٔ ٌەثەؼ ثبظا نبٔە 
 ظەکەَ؟

آ٠ب ظٚثبؼٖ ثبغچٗ ٘ب ؼا ثٕفهٗ ضٛاُ٘ کبنذ ؟          ئبیب ظیكبْ ٌە ثبضچەکبٔب ٚۀەٚنە 
 ظەڕٚێُٕ

 ٚ نّؼعأٝ ٘ب ؼا                                             ٚ گٛڵە نەِعأییەکبْ
 ظؼ آقّبْ پهذ پٕدؽٖ ضٛاُ٘ گػانذ ؟                ٌە ئبقّبٔی پهزی پۀدەؼەکەظا ظاظۀێُ؟

آ٠ب ظٚثبؼٖ ؼٜٚ ١ٌٛاْ ٘ب ضٛاُ٘ ؼل١ًع ؟             ئبیب ظیكبْ ٌەقەؼ ثەؼظاضەکبْ قەِب 
 ظەکەَ؟
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آ٠ب ظٚثبؼٖ ؾٔگ ظؼ ِؽا ثكٜٛ أزظبؼ يعا ضٛا٘ع ثؽظ ؟           ئبیب ظیكبْ ؾۀگی ظەؼگب 
 ثەؼەٚ چبٚەڕٚأی ظۀگُ ظەثب؟

 ثبٚەؼثٙێٕیٓ                                         ثیبٚؼیُایّبْ 
  ثبٚەؼثٙێٕیٓ ثە قەؼەربی ٚەؼؾێکی قبؼظ                    قؽظثٗ آغبؾ فًً  ثیبٚؼیُ ایّبْ
 ثبٚەڕثٙیٕیٓ ثە ٚێؽأی ثبضەکبٔی ضەیباڵ          ثبغٙبی رطیً ٚیؽأٗ ٘بیثٗ  ثیبٚؼیُایّبْ 

 ثە ظاقە ٘ەڵگەڕاٚە ثێکبؼەکبْ                   ثٗ ظاـ ٘بی ٚاژگْٛ نعٖ ی ثیکبؼ
   ثە رۆٚە ؾیٕعأییەکبْ                                   ؾٔعأی ثٗ ظأٗ ٘بی

   چ ثەفؽێ ئەثبؼێ ثڕٚأە                        ِی ثبؼظکٗ چٗ ثؽفی  ٔگبٖ کٓ
ئەنێ زمیمەد ئەٚ ظٚٚ          نبیع زمیمذ آْ ظٚ ظقذ خٛاْ ثٛظ ، آْ ظٚ ظقذ خٛاْ

 ظەقزە الٚە ثٛٚثێذ
  کە ٌەژێؽ ثبؼیٕی یەکجیٕەی ثەفؽێکب ٔێژؼاْ                    ِعفْٛ نعکٗ ؾیؽ ثبؼل یک ؼیؿ ثؽف 

 ٚ قبڵێکی رؽ، کبری ثە٘بؼ                                ٚ قبي ظیگؽ ، ٚلزی ثٙبؼ
ٌەگەڵ ئبقّبٔی ئەٚظیٛ پۀدەؼەکەظا               ِی نٛظثب آقّبْ پهذ پٕدؽٖ ّ٘طٛاثٗ 

 ئەضەٚێ
 فٛاؼە قەٚؾەکبٔی القکە قٛکەکبْ ٚ                              فٛؼاْ ِی کٕٕعٚ ظؼ رٕم 
 ٌە خەقزەیعا ٘ەڵئەلٛڵیٓ                     قبلٗ ٘بی قجکجبؼ قجؿفٛاؼٖ ٘بی 

نکۆفە ئەکەْ ئەی یبؼ، ئەی ربلبٔەرؽیٓ           یبؼ یگبٔٗ رؽیٓای  ،ای یبؼ ضٛا٘ع ظاظنکٛفٗ 
 یبؼ

ثبٚەؼثٙێٕیٓ ثە         (٢٧١-٢٥٥: ١٣٨٤،ػجعاٌؽَب خؼفؽی )...قؽظثٗ آغبؾ فًً  ثیبٚؼیُایّبْ 
  قەؼەربی ٚەؼؾێکی قبؼظ

دَای تۆ                                     بعد از تُ  
 ئەی زەٚد قبڵی                               ای ٘فذ قبٌگی

 ئەی قبری قەیؽی قەفەؼ                  ٘بی نگفذ ػؿیّذ ای ٌسظٗ
ظٚای رۆ ٘ەؼچییەک ڕۆی،              ؼفذ، ظؼ أجٛ٘ی اؾ خْٕٛ ٚ خٙبٌذ ؼفذثؼع اؾ رٛ ٘ؽچٗ 

 نێزی ٚ ٔەؾأیٕب ڕۆی ٌە رۆپەڵی

ظٚای رۆ پۀدەؼەکە پەیٛۀعییەکی     قطذ ؾٔعٖ ٚ ؼٚنٓای ثٛظ  ثؼع اؾ رٛ پٕدؽٖ کٗ ؼاثطٗ
 رەٚاٚ ؾیٕعٚ ٚ ڕۆنٓ ثٛٚ

 ٌە ٔێٛاْ ئێّە ٚ ثبڵٕعەظا              ِیبْ ِب ٚ پؽٔعٖ
 ٌە ٔێٛاْ ئێّە ٚ ٔەقیّب              ِیبْ ِب ٚ ٔكیُ

 نکب                      نکكذ
 نکب                      نکكذ



 ێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ ٌە چۀع نیؼؽێکی )فؽٚغی  فؽٚضؿاظ( ٚ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا ڕ
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 نکب                      نکكذ
 ظٚای رۆ ئەٚ ثٛکەنٛنە ضبکییەی                             ضبکیثؼع اؾ رٛ آْ ػؽٚقک 

کە ٘یچی ٔەئەٚد، ٘یچ خگە ٌە ئبٚ، ئبٚ،        ، ٘یچ چیؿ ثدؿ آة، آة، آةگفذ ّٔیکٗ ٘یچ چیؿ 
 ئبٚ

 ٌە ئبٚظا ضٕکب                                          .غؽق نعظؼ آة 

 ظٚای رۆ ئێّە ظۀگی ؾیکؿیکەکبّٔبْ کٛنذ             کهزیُ٘ب ؼا  ثؼع اؾ رٛ ِب يعای ؾٔدؽٖ
ٚ ثە ظۀگی ؾۀگ ظا، کە ٌە         ضبقذ ثؽ ِی ٘بی اٌفجب ٚ ثٗ يعای ؾٔگ، کٗ اؾ ؼٚی زؽف

 پیزەکبٔی ئەٌفٛثێٛە ثەؼؾئەثۆٚە
ٚ ثە ظۀگی نٛری کبؼگەکبٔی          .ظي ثكزیُ٘بی اقٍسٗ قبؾی،  ٚ ثٗ يعای قٛد کبؼضبٔٗ

 چەکكبؾی

 ظٚای رۆ کە نٛێٕی یبؼیّبْ ژێؽ ِێؿەکبْ ثٛٚ         ثٛظثؼع اؾ رٛ کٗ خبی ثبؾیّبْ ؾیؽ ِیؿ 
 ٌە ژێؽ ِێؿەکبٔەٚە                                      اؾ ؾیؽ ِیؿ٘ب

 ثۆ پهذ ِێؿەکبْ                          ؿ٘ب٘ب ِی ثٗ پهذ
 ٚ ٌە پهذ ِێؿەکبٔیهەٚە                        ٚ اؾ پهذ ِیؿ٘ب
 قەؼ ِێؿەکبْ  گەیهزیٕە                  ؼقیعیُثٗ ؼٚی ِیؿ٘ب 
 ٚ ٌەقەؼ ِێؿەکبٔیم یبؼیّبْ کؽظ                 ثبؾی کؽظیُٚ ؼٚی ِیؿ٘ب 

ٚ ظۆڕایٓ، ڕۀگی رۆِبْ ظۆڕأع، ئەی زەٚد       ، ای ٘فذ قبٌگیثبضزیُ، ؼٔگ رؽا ثبضزیُ ٚ
 قبڵی

 ئێّە ضیبٔەرّبْ ٌەیەک کؽظ ظٚای رۆ                ضیبٔذ کؽظیُثؼع اؾ رٛ ِب ثٗ ُ٘ 
 ظٚای رۆ ئێّە رەٚاٚی یبظگبؼییەکبّٔبْ                   ٘ب ؼا ثؼع اؾ رٛ ِب رّبَ یبظگبؼی

ثە پبؼچە لٛڕلٛنُ، ثە ظڵۆپە          ضْٛ ٖ ٘بی ِٕفدؽ نع لطؽٖ٘بی قؽة، ٚ ثب  ثب رکٗ
 رەلیٛەکبٔی ضٛێٓ 

ٌەقەؼ الخبٔگە گەچبٚییەکبٔی              .ؾظٚظیُ ظیٛاؼ٘بی کٛچٗ گؽفزٗ ٘بی گچ اؾ گیدگبٖ
 ظیٛاؼەکبٔی کۆاڵْ قڕییەٚە

 ِەیعأەکبْظٚای رۆ ئێّە چٛیٕە                  ؼفزیُ٘ب  ثؼع اؾ رٛ ِب ثٗ ِیعاْ
 ٚ ٘بٚاؼِبْ کؽظ:                                 :ظاظ کهیعیُٚ 
 " ثژی                                    ثبظ ؾٔعٖ "

              (٢٧٣-٢٧١: ١٣٨٤ ،ػجعاٌؽَب خؼفؽی)ثّؽی"                                    " ثبظ ِؽظٖ
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  پەوجەرە                                                 پىجري
 یەک پۀدەؼە ثۆ ِٓ ثەقە                                             یک پٕدؽٖ ثؽای ِٓ کبفیكذ

یەک پۀدەؼە ثۆ قبری ٘ۆنیبؼی                      یک پٕدؽٖ ثٗ ٌسظٗ آگب٘ی ٚ ٔگبٖ ٚ قکٛد
 ٚ ڕٚأیٓ ٚ ثێعۀگی   

         ئێكزب ٔەِبٔی گٛێؿەکە                                                 اکْٕٛ ٔٙبي گؽظٚ
٘ێٕعە ثباڵی کؽظٚٚە کە ِبٔبی          ٘بی خٛأم کٗ ظیٛاؼ ؼا ثؽای ثؽگ لع کهیعٖآٔمعؼ 

 ظیٛاؼەکە ثۆ گەاڵ الٚەکبٔی 
 ٌێکجعارەٚە                                   ِؼٕی کٕع
 ٌە ئبٚێٕە ثپؽقە                              ثپؽـاؾ آیٕٗ 

 ٔبٚی فؽیبظڕەقذ                     ؼأدبد ظٕ٘عٖ اد  ٔبَ
 ئبیب ؾەٚی کە ٌەژێؽ پێزب ئەٌەؼؾێ                ٌؽؾظ ِی آیب ؾِیٓ کٗ ؾیؽ پبی رٛ

 ٌە رۆ رۀیبرؽ ٔییە؟                         اؾ رٛ ٔیكذ؟ رٕٙبرؽ
 پێغەِجەؼەکبْ ٌەگەڵ ضۆیبٔب                 پیغّجؽاْ، ؼقبٌذ ٚیؽأی ؼا

 بْ ٘ێٕبەِپەیبِی ٚێؽأیبْ ثۆ ئەَ قەظەی                   آٚؼظٔع ثب ضٛظ ثٗ لؽْ ِب
 ئەَ رەلیٕەٚە پەیعەؼپەیبٔە،                        ایٓ أفدبؼ٘بی پیبپی،

 ٚ ئەَ ٘ەٚؼە ژە٘ؽاٚییبٔە                           ،ِكَّٛٚ اثؽ٘بی 
ئبیب ؾؼٔگبٔەٚەی ئبیەرە     (٢٧٧-٢٧٥: ١٣٨٤ ،ػجعاٌؽَب خؼفؽی)٘كزٕع؟ ِمعـ٘بی  آیب طٕیٓ آیٗ
 پیؽۆؾەکبٔٓ؟

 
وبٔی  نؼؽٖ  وبؼِبْ  ٌٗٚ ڵٕبٚ  ئبٖٚ  ٔعێه ٌٗ قذ ٔیهبٔی ٘ٗ ظٖ  ٖٚ ی ضٛاؼٖ نؼؽٖ  ٔع ظێؽٖ ٚ چٗ ٌٗ

 .ٖ ٚٚوؽظ )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا
 

 ڕََتبَُوەَە
ظأیهزَٛٚی ٌێی ەگۆنەی ئەٌَە ظەؼەٚەی   

یەک یەک                       
 خٍەکبٔی قەؼەٚە ٚ ژێؽەٚەَ

ظاظەکۀُ                        
،ظەپۆنُضەیبڵەکبٔذ   

ظەثّەٚە ڕٚٚرزؽ  
  ڕٚٚٔەٚەثەؼگە  ئەٌَە ظەؼەٚەی 
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ظەثؽیكکێّەٚە ظؼۆٚەک   
ظێڕەٚە ظٚٚ ئەٌَە پهزی   

ظەچّە ڕٚٚریثە  
ظەؼەٚە             

 ظەؼەٚەی ِبڵ ٔب
 ظەؼەٚەی ضۆَ

  ثەڕٚٚری٘ەؼ 
 ٌە رۆڕا

ژٚٚؼەٚە ظێّە  
 ئەؾ ٚ رۆ 

ٔەثێذ ٘ەاڵرٓ ٔییە گٛرٓ٘یچّبْ ثۆ   
ٔەثێذ ڕٚٚرجٛٚٔەٚە ٔییە پۆنیٓ٘یچّبْ ثۆ   

ڕٚٚرییەٚە ئەٌَە پهزی   
ٚەک رەَ ڕُٚٚٔٚ  رەٌصٚەک ئبٚ   
 رۆ ٚ ئەؾ

ٔییەیەکزؽ  ظڵعأەٚەی٘یچّبْ ثۆ   
ٔەثێذ ڕٚٚربٔە ظؼۆ ئەَ            

 
ڕٚٚد ڕٚٚد ظەکەِەٚەظیكبْ ضۆَ   

قؽٚنذ رۀگیظڵی   
ثێ ٌەؾؾەرە ظەظەِەٚە ڕٚٚرییەثەَ   
ڕٚٚرجٛٚٔەٚە ظاِجەقذٔٛێژەی ٌە ػبٔی  ئەٚ  

پێّەٚە ٌکبٚەٚەک ربػْٛٚ   
ظەِپۆنێزەٚەضەؼیکە   

ڕٚٚرجٛٚٔەٚەیە ئەَظٚای   
ظەِگؽێذ ٘ەاڵرٓربی   

ظەثەَثۆ کیٍۆٔی ظەؼگەکە  ظەقذ  
ٔبکؽێزەٚە                            

یەک یەک             
ژە٘ؽاٚییەکبُٔ ظەپۆنّەٚە خٍە  

ٚ  ٘ەاڵرٓرب ظەؼگەیەک ثۆ   
 پۀدەؼەیەک 

ضەیبڵەکبُٔ ڕٚٚرکؽظٔەٚەیثۆ   
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ثکەِەٚە                         
ثەؼ ٌٛٚرُ گەیهزەثۆٔی خگەؼەکەد   

ڕٚٚد ظەثّەٚە ٚا  
کچبٔەیەٚە ظؼۆ ئەٌَە ظەؼەٚەی   

  ظؼۆؾْٚەک ضۆَ 
ظەقٛڕێٕەٚەٚەک رۆ ثە خٍەکبّٔەٚە   

ثێ ٌەؾؾەدٚەک ظٚٔیب   
رؽقٕۆکٚەک ضۆَ   
(٤٢ - ٣٧: ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە، ) ظەضٌٛێّەٚەثە ظەٚؼی ضۆِعا               

 پیاسە
ظەڕٚاد ثەلٛؼقی  
ثٛٚٔە پبٔزؽڕأەکبٔی   

خەقزەظا یەکظڵ ٌە  ظٚٚ  
ثٛٚٔەرەٚە کٛؼدکؽاقەکبٔی   

ظەکبرەٚەٌە ٔبٚێک  ثیؽ  
(٥٨ - ٥٥: ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە، )قەؼٔدی ظەثبد گچکە ؾۆؼپێاڵٚێکی   
 بێ سەر

خٛظا ظەکەِەٚەقەؼَ ٌە ٌەنُ   
پٛٚرەکەٌٍەقەؼە  ئەَ  

فهەڵٚەک رۆپێکی   
ڕەٚاْ ظەکەَظەقزی  ئەٌٚەَ ظەقذ ثۆ   

پڕثٛٚە ثە٘یچکەٌٍەقەؼە  ئەَ  
غٍۆؼ ظەکەِەٚەٌەقەؼ ؾەٚی   

ئێكزب  ثێ قەؼَ  
ظەڕۆَثە کۆاڵٔعا  قەالؼرؽ  

ظەظۆؾِەٚەڕێیەکبْ  ثبنزؽ  
 ثێ قەؼ

ظەکەِەٚەٌە قەؼ  ثیؽ ثبنزؽ  
ٚەک قێجەؼ قٛٚکخەقزەیەکی   

کێم ظەکەٌَە ظٚٚی ضۆَ   
ثێ ٔەؼیذکچێک          
ثێ ئبییٓکچێک          
ثێ قەؼ         
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 ثبنزؽ
 ؾۆؼ ثبنزؽ

 ٌۀبٚ ضۆِعا
(٦٢ - ٥٩: ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە، )کۀبؼ ظەگؽَ  

 شەتڕەوج
ٚ گۆڕیم ٔەیدٛڵێٕیذٚ رۆ  ڕێ ثگؽێذظایە! پبنب   

کۆٔەٚ ظەقزذ  ظەرؽقُٚ ِٓ  ربؼیکە  
ٌەقەؼ ٔبخٛٚڵێٕیذ کە رۆ پبنب ثکەَکەٚارە ِٓ چ   

ظایە! ظەثؿٚێذڕێیەکەَ ٚ ضٛێٕی پێُ   
  ربؼیکییەکەیٌە  ثیؽکە ِٓ  ظەثێذ ربؼیکزؽگۆڕیم 

ربؼیکیعاٌە  ظەکەِەٚە                                
ڕێُ   ظاٚە،   ِٓ   ضۆنعەٚێنبػیؽێک  ِٕی     

ثڵێذثەؼ  ٌەٚەی   ثطٛادنێٛەکبؼێک  خەقزەَ    
ٌە   پڕ  ظەکەِەٚە"کەِٛکٛڕییەکبٔی  خەقزەد    

ضەثەؼژٔەکەی  پێکۀیٕعاربثٍۆیەکعا" ٚ ِٓ ٌە   
(٧٢ - ٦٧: ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە، )ثکەِەٚە                                         

 
 

 ئەوجام
 گؽیٕگزؽیٓ ئۀدبِەکبٔی ئەَ رٛێژیٕەٚەیە ئەِبٔەْ:

ؼێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی یەکێکە ٌە ڕێجبؾەکبٔی نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ، کە ٌە ڕێگەی  .١
ؾأكزی ئبِبؼەٚە خێجەخێ ظەکؽێذ، ڕۆڵی ٘ەیە ٌە ضكزٕەڕٚٚی نێٛاؾی ظەلەکبٔعا، 

نێٛاؾی نیؼؽی ٌە ثەٚەی کە ظەرٛأێذ نێٛاؾی ؾأكزی ٌە نێٛاؾی ئەظەثی ٚ 
 .نێٛاؾی پەضهبْ خیبثکبرەٚە

ئەٚەی ؾۆؼ پێٛیكزە ثۆ نیکؽظٔەٚەی نێٛاؾ ثەپێی ڕێجبؾی نیکؽظٔەٚەی ئبِبؼی  .٢
 خەضزی ٌەقەؼ ثکؽێزەٚە، ئبقزەکبٔی نیکؽظٔەٚەی ؾِبٔەٚأییە.

ٌە کۆی ٌە کبری پێٛأەکؽظٔی نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە( ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ،  .٣
بؼ ٌە ژِبؼەی کثەَ نێٛەیە ظەؼکەٚد،  (VARەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ )ڕێژ( ٚنە، ١٥١١)

ٕبٚ ٌە نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ ژِبؼەی ئبٚەڵ( کبؼْ ٚ ٤٣٩نیؼؽەکبٔی )٘ێؽۆ کٛؼظە(ظا)
( ٚ ڕێژەکە ٢،١٢) ظەکبرە( VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)( ئبٚەڵٕبْٚ، کە ٢١٧) کٛؼظە(ظا

 ّێٕێذ.ثەؼؾظەثێزەٚە، کە ئەِەل نیؼؽییەری ظەلەکبْ ظەقەٌ
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ٌە کۆی ٌە کبری پێٛأەکؽظٔی نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ( ثەپێی ٘بٚکێهەی ثٛؾیّبْ،  .٤
ثەَ نێٛەیە ظەؼکەٚد،ژِبؼەی کبؼ ٌە  (VARڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ )( ٚنە، ١٥١١)

( کبؼْ ٚ ژِبؼەی ئبٚەڵٕبٚ ٌە نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ ٢٢١نیؼؽەکبٔی )فؽٚؽ فؽٚضؿاظ(ظا )
( ٚ ڕێژەکە ٢( ظەکبرە )VARئبٚەڵٕبْٚ، کە ڕێژەی کبؼ ثۆ ئبٚەڵٕبٚ)( ١١١فؽٚضؿاظ(ظا )

 ثەؼؾظەثێزەٚە، کە ئەِەل نیؼؽییەری ظەلەکبْ ظەقەٌّێٕێذ.
( ٚنەیەی کە ٌە نیؼؽی نبػیؽأی ١٥١١ئەٚەی خێگبی ئبِبژەثۆکؽظٔە ٌە کۆی ئەٚ ) .٥

 ڕێژەی کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبٚ ٌە گەیهزیٕە ئەَ ئۀدبِەی کۀبٚثؽاٚ ٚەؼِبٔگؽرٛٚە، 
نیؼؽەکبٔی ٘ێؽۆ کٛؼظەظا ؾیبرؽە ٚ ٌە ثەؼاِجەؼظا ٌە نیؼؽەکبٔی فؽٚغی فؽٚضؿاظظا 
ڕێژەی کبؼ ٚ ئبٚەڵٕبٚ کەِزؽە، چٛٔکە ٘ەؼٚەکٛ ٌەپێهٛرؽ ئبِبژەِبْ پێعا ٘ێؽۆ کٛؼظە 

 ٢٨( قبڵی نیؼؽەکبٔی ٔٛقیٛٚە، ثەاڵَ فؽٚغی فؽٚضؿاظ ٌە رەِۀی )٢٤ -٢٢ٌە رەِۀی )
ٛٚە، ٚارە ٘ێؽۆ کٛؼظە الٚرؽ ثٛٚە، ثۆیە ظەثیٕیٓ ڕێژەی ( قبڵی نیؼؽەکبٔی ٔٛقی٣١ -
(VAR)  ٌە الی ئەٚ ثەؼؾرؽە، ئەِەل ئەٚە ظەؼظەضبد کە پٍەی نیؼؽییەری نیؼؽەکبٔی

 .٘ێؽۆ کٛؼظە ؾیبرؽە ٌە پٍەی نیؼؽییەری نیؼؽەکبٔی فؽٚغی فؽٚضؿاظظا
 

 سەرچاَەکان بەزماوی کُردی
 چبپطبٔەی ڕۆژ٘ەاڵد، ٘ەٌٚێؽ.، نێٛاؾ ٚ نێٛاؾگەؼی، ٢١١١ئیعؼیف ػەثعٚڵاڵ  .١
 ، نێٛاؾی نیؼؽی گۆؼاْ ، چبپطبٔەی ڕۀح، قٍێّبٔی.٢١١٩پەضهبْ ػەٌی ئەزّەظ  .٢
، ڕەضٕەی ئەظەثی کٛؼظی ٚ ِەقەٌەکبٔی ٔٛێکؽظٔەٚەی نیؼؽ، ٢١١٦ پەؼێؿ قبثیؽ .٣

 ری پەؼٚەؼظە، ٘ەٌٚێؽ.ظەؾگبی چبپ ٚ ثاڵٚکؽظٔەٚەی ئبؼاـ، چبپطبٔەی ٚەؾاؼە
ٔبِەی ِبقزەؼ،  نێٛاؾ ٌە ٘ۆٔؽاٚەکبٔی فەؼ٘بظ نبکەٌی،، ٢١١٨زٛقێٓ ِەزّٛظ ػەٌی  .٤

 . کۆٌێژی ؾِبْ، ؾأکۆی کۆیە، کۆیە
، ؾِبٔی نؼؽەکبٔی زبخی لبظؼی کۆیی ٚ ِەزٛی ٚ نێص ڕەؾا، ٢١١٤ ضبٔؿاظ ػەٌی لبظؼ .٥

 ٘ەٌٚێؽ.ٔبِەی ظکزۆؼا، کۆٌێدی ئبظاة، ؾأکۆی قەاڵزەظیٓ، 
ؾ ٌە نؼؽەکبٔی کبِەڕاْ ِٛکؽی ٌەژێؽ نێٛا، ٢١١٤ژٚاْ ػەثعٌٚكەالَ ػەؾیؿ گەؼظی  .٦

کۆٌێژی پەؼٚەؼظە، ٔبِەی ِبقزەؼ، ثطبٔەی "فیٍۆٌۆخی ٌیٛنپیزؿەؼ"ظا، ڕۆنٕبیی لٛرب
 ؾأکۆی قەالزەظیٓ، ٘ەٌٚێؽ.

 (،١٩٩١ - ١٩٨١الظاْ ٌە نیؼؽی ٔٛێطٛاؾی کٛؼظیعا)، ٢١١٣قبفیە ِسەِەظ ئەزّەظ  .٧
 کۆیە.ؾأکۆیی کۆیە، فبکەڵزی پەؼٚەؼظە، ٔبِەی ظکزۆؼا، 
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بؾەکبٔی نیکؽظٔەٚەی ، نێٛاؾ ٚ ڕێج٢١١٧ قەثبذ ڕەنیع لبظؼ ٚ ٔەؾیؽە قبثیؽ ِكزەفب .٨
 ، کۆیە.گۆڤبؼی ؾأکۆی کۆیە)ؾأكزەِؽۆڤبیەرییەکبْ( نێٛاؾ،

، نێٛاؾی نیؼؽی خؿیؽی، چبپب ئێکێ، چبپطبٔب زەخی ٘بنُ، ٢١١٨بْ چبٌی نەػج .٩
 .٘ەٌٚێؽ

ەی ظەلی نؼؽی ٌە ڕٚٚی نیکؽظٔەٚ ،٢١١٧ ػەثعٌٚكەالَ ٔەخّەظیٓ ػەثعٚڵاڵ .١١
 ؾأکۆی قەاڵزەظیٓ، ٘ەٌٚێؽ.ؾِبٔەٚأییەٚە، ٔبِەی ِبقزەؼ، کۆٌێژی ؾِبْ، 

، ئبفؽەرێکی رۀیب فؽٚغی فؽٚضؿاظ، چبپی یەکەَ، چبپطبٔەی ٢١١١ٔبير لەؼەظاغی  .١١
 ؾأکۆی قەاڵزەظیٓ، ٘ەٌٚێؽ.

 قٍێّبٔی.چبپی یەکەَ، چبپطبٔەی کبؼۆ، ، ظۀٛٚقُ یٛقف)نیؼؽ(، ٢١١٣٘ێؽۆ کٛؼظە .١٢
، چبپطبٔەی ثبؾ، ەک ثۆ ڕەضٕەی ئەظەثی ٔٛێی کٛؼظیظەؼٚاؾەی،٢١١١٘یّعاظ زٛقێٓ  .١٣

 یبٔی، ٘ەٌٚێؽ.چبپی ظٚٚەَ، ظەؾگبی رٛێژیٕەٚە ٚ ثاڵٚکؽظٔەٚەی ِٛکؽ

 سەرچاَەکان بە زماوی عەرەبی
 ػؼ ػیبنی، اٌّؽکؿ اٌمِٛی، ثیؽٚد.، االقٍٛة ٚاالقٍٛثیە، د: ١٩٩٤ِٕثیؽ خیؽٚ .١٤
اٌطجؼخ اٌثبٌثخ، ػبٌُ اٌکزت، االقٍٛة، ظؼاقە ٌغٛیە ازًبئیە،  ،١٩٩٢ قؼع ًٍِٛذ .١٥

 اٌمب٘یؽح.

 سەرچاَەکان بە زماوی فارسی
 .، ٔهؽ رٕٛیؽ، رٙؽاْ،  فؽٚؽ خبٚظأٗ، ١٣٨٤ػجعاٌؽَب خؼفؽی  .١٦
 ، رٙؽاْ. أزهبؼد قطٓ ،قجکهٕبقی ،١٣٩١ ِسّٛظ فزٛزی .١٧

 چاَپێکەَته:
، ڕۆژی ٢١١٨/  ٣/  ١٨ثەؼٚاؼی چبٚپێکەٚرٓ ٌەگەڵ نبػیؽ: )٘ێؽۆ کٛؼظە(، ٌە  .١٨

 یەکهەِّە، کەؼکٛک.
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 خالصة البحث
 

ِٕٙح اٌزس١ًٍ االزًبئٟ ػٍٝ ٚفك ِؼبظٌخ ثٛؾ٠ّبْ فٟ ثؼٍ أنؼبؼ  فؽٚغٟ فؽٚضؿاظ ٚ ١٘ؽٚ )
ال ٠طفٝ اْ ٕ٘بن ِٕب٘ح نزٝ فٟ رس١ًٍ إًٌٛو ِٕٚٙب إًٌٛو االظث١خ ٚ اٌهؼؽ٠خ,  ,وٛؼظٖ(

لٛاػع رزظبفؽ فٟ رس١ًٍ إًٌٛو, ِٚب ٠طى ثسثٕب ٘ػا فبٌزس١ًٍ ٌٚىً ِٕٙب اقف ٚ ِجبظٞء ٚ 
ازًبئٟ ٚ٘ٛ ازع إٌّب٘ح اٌزس١ٍ١ٍخ, ٌٍزؼج١ؽ ٠زجغ ٌغخ االزًبء َّٓ إٌّٙح اٌٛيفٟ اٌزس١ٍٍٟ 
ٌؼؽٌ اٚخٗ اٌزؼج١ؽ فٟ إًٌٛو, ثس١ث ٠ّىٕٗ ِٓ اٌز١ّؿ ث١ٓ االٚخٗ اٌؼ١ٍّخ اٌجسزخ ٚاالٚخٗ 

 خ اٌهؼؽ ٚ ٌغخ إٌثؽ.االظث١خ, وّب ١ّ٠ؿ ث١ٓ اٚخٗ ٌغ
فبػزّع اٌجسث وث١ؽا إٌّٙح اٌٛيفٟ اٌزس١ًٍ االزًبئٟ, ًٌٍٕٛو اٌهؼؽ٠خ َِٛٛع اٌجسث, ٚ     

رسع٠ع اػعاظ االفؼبي ٚ االٚيبف ٚ ٠ُُ اٌجسث ِسٛؼ٠ٓ , اٌّٚٙب: ٠جسث ػٓ ِٕٙح اٌزس١ًٍ 
 ٌغخ يٛؼح ػٍٝ ؼج١ؽاٌز ٚ اٌىٍّخ اثؽ ّاالزًبئٟ ٚاثؽ اٌٍغخ فٟ ِٕٙح اٌزس١ًٍ االزًبئٟ, وّب َُ

,  فؽٚضؿاظ فؽٚغٟ ٚ وٛؼظٖ ١٘ؽٚ انؼبؼ ِمب١٠ف ػٓ اٌسع٠ث اٌثبٟٔ اٌّسٛؼ َُّ ٚ, اٌهؼؽ
ّب, ثُ ػؽَذ ا٠ُب نؼؽ٘ فٟ وٍّخ( ١٥١١) رٕبٚي اغ, ثٛؾ٠ّبْ ِؼبظٌخ ٚفك ػٍٝ اٌجسث َِٛٛع
ػٍٝ ٚفك ِؼبظٌخ ثٛؾ٠ّبْ ٚ ث١ٓ اٌجسث فٟ ٘ػا اٌّسٛؼ قجت اؼرفبع ٔكجخ (  VARٔكجخ )

(VAR  ) ِٓ از١بٔب اٚ أطفبَٙب از١بٔب اضؽٜ, ثُ ان١ؽ اٌٝ االٚيبف ٚاالفؼبي فٟ ّٔبغج
نؼؽّ٘ب, ٚرّذ  االنبؼح اض١ؽا اٌٝ ٔزبئح اٌجسث ٚ ضزُ اٌجسث ثًّبظؼ اٌجسث ٚ ِؽاخؼٗ ٚ 

 ضاليخ اٌٍغبد اٌؼؽث١خ ٚاٌىؽظ٠خ ٚاالٔد١ٍؿ٠خ.
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Abstract  

(The method of statistical analysis according to the Bozeman equation 
in some poems Frogy Frukhzad and Hero Kurde(. 
It is not secret that there are various methods in the analysis of texts, 
including literary and poetic texts, each of which has bases, principles 
and rules that combine in the analysis of texts, and in terms of our 
research. Statistical analysis, one of the analytical methods, to follow the 
language of statistics within the analytical descriptive approach to the 
presentation of expressions in Texts, so that it can distinguish between 
the purely scientific aspects and literary aspects, as distinguished 
between the facets of the language of poetry and prose language. 
The research adopted a descriptive approach to the statistical analysis 
of the poetic texts in question, and to determine the number of verbs 
and descriptions. The research includes two axes. The first is looking for 
the method of statistical analysis and the impact of language in the 
statistical analysis method. The second axis of the talk about the 
standards of notification Frogy Frukhzad and Hero Kurde(, the subject of 
research according to Bozeman equation, where he dealt (1500) words 
in their hair, and then presented the proportion of (VAR) according to 
Bozeman equation and between the research in this axis, VAR) 
sometimes, or sometimes lower, then refer to the descriptions and 
actions in the M models Their hair, and reference was made to search 
and finally seal search outsourcing search and review and summary of 
the Arabic, Kurdish and English results. 

 
 


