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 پێشەكی
 

ٚ  ثٛٔیبدگەسییە ٌە ئەٚسٚپب ٌە ثٛاسی ٘ضسی فەٌغەفی٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ِیزۆدێىی دٚای 
ٚ رٛێىبسی دەق  ئەدەثیذا وبسی صۆسی ٌەعەس وشاٚە. ئەَ ِیزۆدە سەخٕەییە وبس ٌەعەس وٕەوشدْ

. ثە ثۆچٛٚٔی ئەِبْ دەق ٚاربی ثێىۆربیی ٘ەیەٚ وشاٚەیە ٌەثەس دیذی  دەوبد رب ثگبرە ٚاربی ٔٛێ
ویەوبٔی ئەَ ِیزۆدە ٌەٚأە خیبٚاصیی )االخزالف(، خٛێٕەسدا. خٛێٕەس ثەپێی پشۀغیپە عەسە

 عۀزەسی دەق دەرٛأێذ سۆ ثچێزە ٔبٚ لٛاڵیی دەلەٚە.
ئەٚەؽذا چۀذ ڵ ٌە سەخٕەی وٛسدیذا ٘ەسچۀذە ئەَ ِیزۆدە ثبثەرێىی ربصەیە، ثەاڵَ ٌەگە

ی رٛێژیٕەٚەیەوی وەِی ٌەعەس وشاٚە، ئەَ ثبثەرەی ئێّەیؼ رٛێژیٕەٚەیەوی ئەوبدیّییە ثەٚە
ئەٚەؽذا ثەپێی ثٕەِبوبٔی ڵ چۀذ دەلێىی ؽیؼشیّبْ ثەپێی ئەَ ِیزۆدە ساڤە وشدٚٚە، ثەاڵَ ٌەگە

ئەَ ِیزۆدە ئەَ ساڤەوشدٔەی ئێّە دٚا ساڤەوشدْ ٔییە، ثەڵىٛ ثبگشاٚٔذی سۆؽٕجیشی خٛێٕەس ثەپێی 
 ٚ عەسدەَ ٚاربی رش ثەَ دەلبٔە دەثەخؾێذ. وبد

ٚ ؽیىبسی وبسِبْ وشدٚٚە، ثبثەرەوەػ ثەعەس دٚٚ  ٚەعفیٌەَ رٛێژیٕەٚەیەدا ثەپێی سێجبصی 
 ثەؽی عەسەویذا داثەؽىشاٚە.

 
 بەشی یەكەم

 زاراوەو چەمك و پێىاسەی هەڵوەشاوذوەوەگەرایی
ٚ ثەربیجەری ٌە ثٛاسی سەخٕەی ئەدەثیذا  صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە صۆسثەی صِبٔەوبْ

ٚ ٚەسگێڕەوبٔیؼ  ٚ رٛێژەساْ ٚە، ٔٛٚعەساٌْێىذأەٚەٚ ثۆچٛٚٔی صۆسی ثەدٚای خۆیذا ٘ێٕب
ٚ پبؽخبٔی سۆؽٕجیشی خۆیبْ  صاساٚەی خیبخیبیبْ ثۆ دأبٚە، ئەٚأیؼ ثەپێی ؽبسەصایی



 ثەپێی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ؽیىشدٔەٚەی چۀذ دەلێىی ؽیؼشیی
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وۆربیی ثە   ئەَ صاساٚەیەدا وشدٚٚە، رب ٔضیىزشیٓ ٚ صۆسرشیٓ ِبٔبی ثێڵ ٘ەڵغٛوەٚریبْ ٌەگە
ەسییەٚە عەسیٙەڵذاٚەٚ ٘ەٚڵی ثٛٔیبدگ دٚایٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ِیزۆدێىە ٌەدەق ثجەخؾێذ. ٘ەڵ

، ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی پشۆژەیەوی  ؽیىشدٔەٚەٚ رٛێىبسیىشدٔی دەلە ثۆ دۆصیٕەٚەی ٚاربی ٔٛێ
ربصەی خٛێٕذٔەٚەی ثۆ دەلی ئەدەثی ٘ەیە. ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی دەلە ٌۀبٚ خٛدی خۆیذا، ثۆ 

  ٚ ثێ  الٌەری ٔٛێەوبْ، خٛێٕەس ٘ەٚڵذەداد ٚاربٚ دەؽٚیٕەٚەی ٚارب ؽبساٚەوبٔی ئەٚدیٛ دۆص
 وۆربیی ثەس٘ەَ ثٙێٕێذ.

ٚ ثٕیبرٕبٔەٚەی ٌەخۆگشرٛٚە، ثەاڵَ ٌە  ٚاربی فەس٘ۀگی ٚؽەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە دسٚعزىشدْ
ئەٚەی ثیٕب ثىشێزەٚە، ئەَ صاساٚەیە ٌە ٘ەِٛٚ وبیە   ٚاربی صاساٚەییذا ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەیە ثەثێ

ٚ ِێژٚٚ ٚ  ٚ یبعبٚ صأغذ ِبْٚ فەٌغەفەٚ ص ِەػشیفیەوبٔی دٚای ِۆدێشٔەدا ٌە ئەدەة
 رەالسعبصیذا گشٔگی پێذساٚەٚ عٛٚدی ٌێٛەسگیشاٚە.

( فەیٍەعٛفی فەسۀغی دسٚعزىەسٚ دا٘ێٕەسی صاساٚەی 9112 – 0291خبن دسیذا )
وبرێه خبن  (921، 9119٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییە. ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە صاساٚەیەوی گشاِبریىیە )زەِە، 

ساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی دأبٚ ثەوبسیٙێٕب ئەٚ ڕاعزیە دسیذا پشۆژەوەی ڕاگەیبٔذ، صا
دەخبرەڕٚٚ وە پێؾزش ئەَ صاساٚەیە ٌە صِبٔی فەسۀغیذا ٘ەثٛٚەٚ ٌە ئیٕغىٍۆپیذیبؽذا ثٛٚٔی 
٘ەثٛٚە. ئەَ صاساٚەیە رٛأبی ٘ەڵگشرٕی ِبٔبیەوی گشاِبریىی ِۆسفۆٌۆژی ثەخۆٚە ٘ەثٛٚە، ٌە 

(، ثە٘ۆی ئەٚ رٛأبٚ ٚصەیەی 2، 9101ىی ثٛٚە. )زەعەْ، دۆخذا ٘ەڵگشی ِبٔبیەوی رەوٕی  ٘ۀذێ
ٚ ٌێىذأەٚەیەوی  ٌە ٘ۀبٚی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییذا ٘ەیە ثۆ ٌەخۆگشرٕی ِبٔبیەوی گشاِبریىی

ٚ دسصەوبٔی  وۆربیی، ئەِە ٚایىشد وە ؽۆڕثێزەٚە ثۆ ٔبٚ ٘ەِٛٚ وەٌێٓ  ٚ ثێ رەوٕیىی فشاٚاْ
 .ٚ دەالٌەری ٔٛێ ثەس٘ەَ ثٙێٕێذ دەلەوبْ

یەوێه ٌە گشٔگزشیٓ ڕەگەصەوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ثە یبعبٚ ڕێغبوبٔی صأغزی ٌە ٔەثٛٚٔی 
 (010، 9112ٚ ثۀذدایە. )اٌدبثشی،  وۆد

( دێذ. ٌە صِبٔی Dēconstructionصاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە صِبٔی فەسۀغیذا ثە )
(، 833، 0831( دێذ )ازّذی، Deconstructionئیٕگٍیضیذا صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ثە )

ٌە صِبٔی ػەسەثیؾذا صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی رٛٚؽی فشە صاساٚەیی ثٛٚە، ثە٘ۆی ثیشٚ 
ٚ رٛێژەسأی ثٛاسی ئەدەثیەٚە، ٌێشەدا ٘ۀذێىیبْ  ٚ سەخٕەگشاْ ثۆچٛٚٔی خیبٚاصی ٔٛٚعەساْ

 دەخەیٕە ڕٚٚ:
، خ(دا صاساٚەوبٔی )اٌزفىیىیDēconstructionٌە صِبٔی ػەسەثیذا ٌە ثەسأجەس صاساٚەی )

 (011، 9119( ثەوبس٘برٛٚە )عبسٚثی، خ، اٌزؾشیسیخیضاٌزمٛی
ئەَ صاساٚەیە گفزٛگۆٚ ٚرٛٚێژێىی صۆسی ٌەالیەْ ٔٛٚعەسأەٚە ٌەثبسەٚە وشاٚە، ٚەن )ػجذاٌٍٗ 

اِی، یٛریً یٛعف ػضیض، ػجذاٌٍٗ إثشا٘یُ، ِسّذ ِفزبذ، عؼیذ ػٍٛػ، ػجذاٌغالَ اٌّغذی، زغ
(، 10، 0231اِی، زی( )اٌغظ، ِیدبْ اٌشٚیٍی، عؼذ اٌجبصغی، ِسّذ فبٌر اٌؾكػجذاٌٍّه ِشرب

( صاساٚەی Deconstruction٘ەسچۀذە ٔٛٚعەساْ ٌە ثەسأجەس صاساٚە ئیٕگٍیضییەوەدا )
(یبْ ثەوبس٘ێٕبٚەٚ عەسوەٚرٛٚ ثٛٚە، ٘ۀذێىی رشیؾیبْ ثۆچٛٚٔیبْ ٚایە صاساٚە خ)اٌزفىیىی
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( یەوذەگشٔەٚە ٌەڕٚٚی ٚاربٚ ؽیىبسیىشدٔی دەلەٚە وۆن ثْٛٚ خ)رفىیىیڵ ٌەگەفەسۀغیەوەیؼ 
ٌەعەس ثەوبس٘ێٕبٔی. ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ٚەن صاساٚە ئەٚ ٚاربیبٔەی ٌەخۆگشرٛٚە )اٌزٙذیُ = ڕِبٔذْ، 

 ثەوبس٘برٛٚە. ؽزی ِبدیاٌزخشیت = ڕٚخبٔذْ، اٌزؾشیسیە = رٛێىبسی( صیبرش ثۆ 
( ٌە 222، 0831ٌە صِبٔی فبسعیذا ثە )ؽبٌٛد ؽىٕی( )ِمذادی، صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی 

 ثەسأجەس صاساٚە فەسۀغیەوەدا دأشاٚەٚ ثەوبس٘ێٕشاٚە.
صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە صِبٔی وٛسدیذا رٛؽی فشە صاساٚەیی ثٛٚە، ٌە ثەسأجەس 

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی (یؾذا خ)اٌزفىیه(دا ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ثەوبس٘ێٕشاٚە، ٌەثەسأجەس )اٌزفىیىی
 ثەوبس٘برٛٚە.

( ٚەسیبْ گێڕاٚەرە عەس Deconstruction٘ۀذێه ٌە رٛێژەسأیؼ ٌە صاساٚە ئیٕگٍیضییەوەٚە )
صِبٔی وٛسدی، وە ئەٚیؼ صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییە، ٘ەسٚە٘ب صاساٚەی )پێىٙبرە 

ە ٌە وزێجی )ڕەخٕەی ٘ەڵٛەؽێٓ(یؼ ٌەالیەْ )ػجذاٌخبٌك یؼمٛثی(یەٚە ٌە صِبٔی ئیٕگٍیضییەٚ
 (020، 9111خبسٌض ثشیغٍیٓ( )یؼمٛثی،  ،ۆسییپێؾەوییەن ثۆ ر –ئەدەثی ٚ لٛربثخبٔەوبٔی 

صاساٚەی )٘ەڵٛەؽێٕگەسی(یؼ ٌەالیەْ )د.ػبسف زیزۆ( ٌە ٚربسێىیذا ثۀبٚی )٘ەڵٛەؽێٕگەسی ژ 
 (13، 9112ثۆ ڕەخٕە یب ٚێژەیی( )زیزۆ،   فەٌغەفێ

ەسایی ٌە ٔبٚۀذە ئەوبدیّییەوبٔذا چەعپبٚ رٛێژەساْ ثەاڵَ صاساٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگ
ثەوبسیذە٘ێٕٓ. ٘ەسچۀذە رٛێژەساْ ٚ ٔٛٚعەسأی وٛسد دسۀگزش ثەَ چەِىە ئبؽٕبثْٛٚ، ثەاڵَ 
ٌە ڕەٚری ڕەٚڕەٚەی ڕەخٕەی ٔٛێی ئەدەثی وٛسدیذا وبسی پێىشاٚەٚ خۆی ٌە وبسٚأی 

ٔگبٚی ثبؽی ثڕیٛە ثۆ ئبؽٕبثْٛٚ ثە پێؾىەٚرٕی سەخٕەی ٔٛێی ئەدەثی خیٙبٔی دأەثڕیٛەٚ ٘ە
چەِىە ڕەخٕەییە ٔٛێیەوبٔی دٚای ثٛٔیبدگەسی ثە ٚەسگێڕاْ ثێذ یبخٛد ثە رٛێژیٕەٚەٚ ٔٛٚعیٓ 
ثێذ، ٌە گۆڤبسٚ سۆژٔبِەوبٔذا ٌەٚ ٔٛٚعەسأەیؼ )ػجذاٌخبٌك یؼمٛثی، ڕێجیٓ سعٛي إعّبػیً، 

ذس، زەِەعؼیذ زغٓ، ثەخزیبس ئبصاد زەِە، ػەثذٌّٚٛرەٌیت ػەثذٚڵاڵ، ئبصاد عٛثسی، ئبصاد خ
عەخبدی، د.ػبسف زیزۆ، ٔەٚصاد ئەزّەد اعٛد، ٘بؽُ عەساج، ِغؼٛد یبیبیی، ...٘زذ( 

 (01، 9101ثەوبسیبٔٙێٕب. )زغٓ، 
گۆڕأىبسییەوبٔی خیٙبْ ٌە وۆربییەوبٔی عەدەی ٔۆصدەیەَ ٚ عەسەربوبٔی عەدەی ثیغزەِذا صۆس 

ەٚەی وە گۆڕأىبسی ٌە ٘ەِٛٚ ثٛاسەوبٔی ژیبْ ثەخێشایی گٛصەسیبْ دەوشد، ئەِەػ ثٛٚە ٘ۆی ئ
٘برٛٚٔەرە ٔبٚ   سٚٚثذاد، ئەدەثیبریؼ ٌەٚ گۆڕأىبسیبٔە ثێجەػ ٔەثٛٚە، چۀذاْ ریۆسی ٔٛێ

ثٛاسی ئەدەثیەٚەٚ عەسیبٔٙەڵذاٚە، ئەِەیؼ ٚایىشدٚٚە وبیەوبٔی ِەػشیفیؼ ٚەن پێٛیغزیەوی 
ٚ پێؾىەٚرٕەوبٔی  ڕەٚەی گۆڕأىبسیٚ ٌە ڕەٚ ٚ سۆؽٕجیشی ٘ەِیؾە ٚ ٘ٛٔەسی ٚ ٘ضسی ٌۆژیىی

ثەسدەٚاِجێذ، ڕەخٕەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییؼ ٌە دەس٘بٚیؾزەی ئەٚ صەِیٕەٚ ثبسٚدۆخەٚە 
٘برە ٔبٚ ثٛاسی سەخٕەی ئەدەثیەٚە ثۆئەٚەی خبسێىیزشٚ ثە خٛێٕذٔەٚەیەویزش ٘ەٚڵی ثضاٚرٓ ٚ 

وۆربیی ثجبد، ٌۀبٚ   ٚ ٌێىذأەٚەی ٔٛێی ثێ خٛڵە ثخبرە دۆخێىی خێگیشەٚەٚ ثەسەٚ گۆڕیٓ
عەسیٙەڵذاٚ ٚەن ؽۆڕؽێه ثەعەس ٘ەِٛٚ   سەخٕەی فەسۀغیذا ثضٚرٕەٚەیەوی سەخٕەی ٔٛێ

 وبیەوبٔی فىشٚ ِەػشیفەدا.



 ثەپێی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ؽیىشدٔەٚەی چۀذ دەلێىی ؽیؼشیی
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خبن دسیذا سەخٕەگشی فەسۀغی ثە عەسئبِەدٚ پێؾۀگی ئەَ ثضٚرٕەٚەیە دادۀشێذ، خبن دسیذا 
٘ٛدی سۆژ٘ەاڵد دەگەڕێزەٚە، ٌە ٌە خبٔەٚادەیەوی ٘ەژاسەٚ ثۆ ثٕەچەی چیٕی ِبِٕبٚۀذی یە

 (1، 9101، خیطؽبسی )ثیبس( ٌە خەصائیش ٌەدایىجٛٚە، )ػ
سەخٕەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ثشیزیە ٌە عزشاریژیەری ٔەخؾەٚ دیضایٕی عەسدەَ وە رٛأبی 

 (092، 9101ٚ ڕژێّەوبٔی پێؼ خۆی ٘ەیە )وەسیُ، ِەعزی،  سەرىشدٔەٚەی یبعبٚ ڕێّٕبیی
 ٚ یبعبوبٔی پێؼ خۆی ٘ەیە. ی رٛأبی سەرىشدٔەٚەی پیشۆصی٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسای

ٚ ٘ەِٛٚ  ٚ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی ٔبٚەٚەی دەق ٚ رێىذاْ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌێىۆڵیٕەٚەیە ٌە عیبق
ٚ ساعزەلیٕەوبْ  ئەٚ ِبٔبٚ دەالٌەربٔەی وە عەسچبٚەوەی ٌۆگۆعە، ثەربیجەری ِبٔب زەلیمیەوبْ

ٔبدیبسٚ ٔەٚرشاٚەوبٔی ٚؽەوبْ ٚ ئەٚ پەیٛۀذییە  ٘ەٚڵی خٛێٕەسە ثۆ دۆصیٕەٚەی ِبٔب
وۆربیی   ٘بسِۆٔیەی دسٚعزیبْ وشدٚٚە، ئەِەؽە دەلەوە ثە وشاٚەیی ثەخێذێڵێذ ٚ ٚاربی ثێ

 پێذەثەخؾێذ.
ٌە رێڕٚأیٕی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە دەق خبٚۀی یەن ِەدٌٌٛی سە٘ب ٔییە، ئبِبٔدی ئەِبْ 

ە ٙێٕەسٚ خٛێٕذٔەٚەی دا٘ێٕەسأەی ثەس٘ەِ ٚ ٘ەٚڵی دا٘ێٕبْْ وۆربیی ِبٔبوب  ٌێىۆڵیٕەٚەیە ٌە ثێ
( ثەَ ؽێٛەیە دەق ٌە ٚاربیەن صیبرش ٘ەڵذەگشێذ ٌە 882، 9101ثۆ دەلی دیبسٚ ئبؽىشا )االزّش، 

  وۆربییە ٌە ِبٔبٚ ئەِەیؼ ٘ەٚڵی خٛێٕەسی دەلە ثۆ دا٘ێٕبٔی ٚاربٚ دەالٌەری ٔٛێ  ٘ۀبٚیذاٚ ثێ
 .ثۆ ٔبدیبسەوبٔی ٔبٚ دەلەوە

٘ەسٚە٘ب چەِىی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی خۆی ثۀذ ٔبوبد ٚ ٘ەِیؾە ثەدٚای ِبٔب ٔبدیبسەوبٔی 
دەداد. ڤبٌێشی دەڵێذ: "٘یچ   ٚ ٘ەٚڵی وٕەوشدٔیبْ ثۆ دۆصیٕەٚەی ِبٔبی ٔٛێ ٚؽەوبٔذا دەگەڕێذ

وبْ ( دەق فشەٚاربیە ثەپێی خٛێٕەسە خیبٚاصە19، 0221ِبٔبیەوی ساعزەلیٕە ٌە دەلذا ٔییە" )ایىٛ، 
ٚ یەن ٚاربٚ دەالٌەری دیبسیىشاٚی رێذا ٔیە، چٛٔىە دەلەوبْ دەسگبیبْ ٌەعەس ثەس٘ەِٙێٕبٔی 

 ٚاربیەوی ربن ٔەوشدۆرەٚەٚ ٚارب ثێىۆربییە.
ەعەس ئەٚ ٘ضسەیە وە دەق ٌ( شخٛێٕذٔەٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی خٛێٕذٔەٚەیەوی ئبصادە )ز

 (022، 9110 ٔییەٚ ثێىۆربییە. )زدبصی،ىشاٚ ٚاربیەوی خێگیشی ٔییە، ٚارب وشاٚەیەٚ دیبسی
خٛێٕذٔەٚەی خیبٚاص ئەٚە دەعەٌّێٕێذ وە دەق ٚاربی عەلبِگیشٚ ثۀذوشاٚی ٔیە، ٚاربیؼ 

ٚ خیبوشدٔەٚەی سەگەصەوبٔی دەق ٌە  دیبسیىشاٚ ٔیە. ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی دەق ٚارب داثەؽىشدْ
سەوییەوەی دەگۆڕێذ ئەٚ دأبٔەٚەی ٌە چٛاسچێٛەیەوی ٔٛێذا، ئەسوە عە  یەوزشی ٚ عەسٌۀٛێ

ٚ ثەپێچەٚأەیؾەٚە دەلەوە پێىذێذ ٌە  سەگەصأەی وە ڕۆڵێىی الٚەوی پێىذێذ دەیىبرە عەسەوی
ئەٚ سەگەصأەی وە دا٘ێٕەسەوەی ٌە عەسەربٚە ئبِبژەی ڵ چۀذ سەگەصێه وە دژە ٌەگە

 (22، 9110پێىشدٚٚە. )زدبصی، 
ٚ  دەق پبسچە پبسچە دەوبد ثۆ سەگەصە پێىٙێٕەسەوبْ  وبسوشدْ ثۆ گەیؾزٓ ثەٚاربی ٔٛێ

ثەس٘ەِذێٕێذ، ثەپێچەٚأەی ٚاربی عەسەوی   ٚ الٚەوی ٔٛێ دٚٚثبسە سۆڵی ٚاربی عەسەوی
ٚ عەسەوی دسٚعذ دەوبد ٌە رٛأبی ثەس٘ەِٙێٕبٔەٚەی دەالٌەری  دەلەوە. ئەِەیؼ سۆڵێىی گشٔگ

ٚ پێچەٚأەی ثێىۆربیی. ٘ەسٚە٘ب سەخٕەگشی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی وبس ٚ خیبٚاصٚ دژ  ٔٛێ



 ؽٕۆ ِسەِەد ِەزّٛد د. ی. پ.
 

 

 (١45)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٚ ِزّبٔەی دەلەوبْ دەوبد، گِٛبٔیؼ ٌەَ عیغزەِەدا  ٌەعەس رێىذأی وۆدۀگی دەالٌەد
ٚااڵوشدٔەٚەی ثٛاسە ٌە فشەٚاربیی، دەق دەثێزە ِەیذأی خیبٚاصی ٚارب ٔەن پێىٙبرٓ، ِەیذأی 

ٚ دیبسیىشدْ. )عؼیذ،  ەلبٔذٔەٚەی ٚاربوبْ ٔەن ثۀذوشدْخیبٚاصی ٔەن سێىەٚرٓ، ِەیذأی ر
 (032، 9111، 0238بة، طخ

ٌەَ عیغزەِەدا ثٛاس ثۆ فشەٚاربیی ٚ خیبٚاصی ثیشٚثۆچْٛٚ ٚ دۆصیٕەٚەی ٚسدی ٔٛێی ٚارب 
ٚااڵیەٚ ِەیذأی خیبٚاصیەوبْ صیبرشە ٔەن سێىەٚرٕەوبْ ٚ رەلبٔذٔەٚەی ٚصەی ٚاربوبْ ثە 

 ٚ عٕٛسدأبْ. ٚ ثۀذوشدْ چێٛە گشرٓوشاٚەیی دٚٚس ٌە چٛاس
ئەَ صاساٚەیە ٚا پێٕبعە وشاٚە "٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ٌەڕٚٚی صِبٔەٚأیەٚە ٚارە ثەػ ثەؽىشدْ 
ویبٔێىی ٌێىذساٚی ثڕاٚ، پبؽبْ دٚٚثبسە ٌێىذأەٚەی، ٘ەسٚەن ئەٚەی ٌە پێؾٛٚدا ٘ەثٛٚە، ٚەن 

ڵ ئەٚەؽذا ه ٌەگە٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی پبسچە پبسچەی ثضٚێٕەسێه یبْ پبسچەوبٔی چەوێ
، كی ٘ەس ثەؽێه ٌەٚ ؽزەی وە ٘ەڵٛەؽێٕشاٚەرەٚە". )ِشربدەیٛەصش٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ثەِبٔبی ث

  ٚ عەسٌۀٛێ پبسچەوبٔی ( ٚارە ؽیىشدٔەٚەی وۆدەوبٔی دەلێه ثۆ پبسچە910، 0222
 وۆربیی.  دسٚعزىشدٔەٚەی ثەٚاربیەوی خیبٚاصی ثێ

ٚ  ڕٚٚرىشدٔەٚەی دەلە، رب گەیؾزٓ ثە ٔٙێٕیە ؽبساٚەوبْ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی پشۆعەیەوی 
پیشۆصی ٌێذادەِبڵێذ. ثەَ رێگەیؾزٕە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی رەفشٚرٛٔبوشدٔی وۆدەوبٔی دەلە ثۆ 
پبسچە پێىٙێٕەسەوبٔی، دٚارش ثەٚ پبسچبٔە دا٘ێٕبٔێىی ٔٛێزش دەخٌٛمێٕێذ ثەپێی خیٙبٔجیٕیەوی 

 (31، 9108ربصەی پێچەٚأە. )زغەیٓ، 
ٚ ؽبساٚەوبٔە، دەق ٌە  ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی پشۆعەیەوە ٘ەٚڵی ئبؽىشاوشدٔی ٔٙێٕیەوبْ

پیشۆصیەوبٔی دادەِبڵێذ، ٘ەسٚە٘ب رێىذأی وۆدەوبٔی دەلە ثۆ ئەٚ پبسچبٔەی یبْ ئەٚ ثەؽبٔەی 
 وە ٌێی پێىٙبرٛٚە، ثۆ گەیؾزٓ ثەٚاربی ٔٛێی دا٘ێٕشاٚی ٔبوۆربیی.

سەخٕەییە والعیىیەوبٔیبْ خغزە ژێش ٔەؽزەسی سەخٕەٚ  ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ ِیزۆدە
ٚ ؽێٛاصگەسی( وشد،  ٚ عیّیۆٌۆژی ٘ەسٚە٘ب سەخٕەؽیبْ ئبساعزەی ِیزۆدەوبٔی )ثٛٔیبدگەسی

چٛٔىە ئەِبٔە صۆس صیبدەڕەٚییبْ ٌۀبٚ دەلذا وشدٚٚە، ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ ئبصادأە 
ی دەلذا ڕاگەیبٔذٚ دەعەاڵری ربویبْ )خٛد(یبْ یبخیجٛٚٔیبْ ٌە دەعەاڵری پێىٙێٕەسەوبٔی ٔبٚەٚە

ٚ  ثەسصوشدەٚە، ثەَ ؽێٛەیە ٔبوۆوییەن ٌۀێٛاْ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٚ ِیزۆدە والعیىیەوبْ
، رِیزۆدی دەلذا ٘برەوبیەٚە، ٌەوبرێىذا ٌە عزبریىبی دەلی ئەدەثی دەڕٚأشێذ. )ربٚسیذ، ساخ

9113 ،01 ) 
ٚەی ٘ەِٛٚ ثەؽەوبٔە وە دەلی ٌێ پێىٙبرٛٚە ثەٚ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٘ەٚڵی خٛێٕذٔە

ٌەٚ   ئبِبٔدەی ثگبرە ِبٔب ٔبدیبسەوبٔی ئەٚدیٛ داٌەوبْ ٚ خبسێىیزش خٛڵمبٔذٔی ٚاربی ٔٛێ
ٚ خیبٚاصەٚە ٘ەٚڵی دۆصیٕەٚەی ِبٔب   پێىٙێٕەسأەی دەلذا، ئەِەػ ثەپێی خیٙبٔجیٕی ٔٛێ

 رب ثەس٘ەَ دێٕێذ.ٔبدیبسەوبٔی ٔێٛ دەلەوە دەداد ٚ دا٘ێٕبٔێىی ٔٛێی ٚا
عەسەربٚ دەسوەٚرٕی ڕەگ ٚ ڕیؾەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی دەگەڕێزەٚە ثۆ عەسدەِی 

ڵ فەیٍەعٛفە گشیىییەوبْ، ئەَ صاساٚەیە ِبرّبریىی ٚ ٌۆخیىییەٚ ٌەپبػ عەدٚ پۀدب عب



 ثەپێی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ؽیىشدٔەٚەی چۀذ دەلێىی ؽیؼشیی
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١42)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٚ رێىۆؽبٔی )خبن دسیذا(  ٚ صِبٔەٚأی ٌە ِەیذأی سەخٕەدا ثە ٘ەٚڵ ثەؽێٛەی ریۆسێىی ئەدەثی
ایەٚەٚ گەڕایەٚە ِەیذأەوە. ثە٘ۆی وۆٔەخٛاصاْ ٌە فەسۀغب ئەَ ریۆسە ثەسەٚ دٚاٚە ثٛٚژ

سۆیؾذ، چٛٔىە ثبٔگەؽەی وۆربیی دەلیبْ دەوشد، خبن دسیذا ٚ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ربصە 
الیۀگشأی ثەسەٚ صەِیٕەی سۆؽٕجیشی ٘ەِەالیۀە ٌە ئەِشیىب ڕۆیؾزٓ، ٌە ئەِشیىب ڵ ٌەگە

یجەد ثە خۆیبْ پێىٙێٕب وە دسێژەپێذەسی فەسۀغیەوە ثٛٚ، ئەِەػ لٛربثخبٔەیەویبْ رب
ثەؽێٛەیەوی گەؽەپێذساٚەٚ ثٛٚ ثە لٛربثخبٔەیەوی ربیجەری ئەِشیىی ٌە وۆربییذاٚ ٌە سەگ ٚ 

 (882، 9101ثٕەچەی لٛربثخبٔە فەسۀغییەوە دٚٚسوەٚرەٚە. )االزّش، 
وەعبٔە دەژِێشدسێٓ وە ثبیەخیبْ ثە ٌە ئەِشیىب ٘ۀذێه ٌە سەخٕەگشأی ئەدەة ٌە یەوەِیٓ ئەٚ

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە عەسەربی عبڵی زەفزبوبٔذا داٚە. وە وۆِەڵێه ٌەٚ سەخٕەگشأە ثشیزیٓ 
ٌە )٘بسٌٚذ ثٍۆَ، پۆچیٕۆ دٚٔبرك، پۆي دسیّبْ، خیفشی ٘بسرّبْ، ج ٘یٍیظ ِیٍٍش، خٛصیف سیذي 

 (32، 9108)زغیٓ، 
زەفزبوبٔذا وۆِەڵێىی ثچٛٚوی سەخٕەگش ٌەٚأەیؼ  دٚاثەدٚای ئەِەػ ٌە ٔبٚەڕاعزی عباڵٔی

)ؽٛؽبٔب فیٍّبْ، ثبسثبسا خٛٔغْٛ، چیفشی ِیٍّبْ( ئەِبٔەیؼ پێیبْ دەٚرشێذ 
٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ ٚ چۀذأی رشیؼ، ئەِبٔەػ ٌە چۀذ صأىۆیەوذا ثاڵٚەیبْ وشدٚٚە، 

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی  ثەاڵَ خبن دسیذا وەعبیەریە عەسەویەوەیە وە سۆڵی ٌە پێىٙێٕبٔی
ص ٌە وۆٔگشەی ثٛٔیبدگەسییەوبْ وە ٌە صأىۆی )خۆْ ٘ٛێىزٓ( 0211ئەِەسیىیذا ٘ەثٛٚە، ٌەعبڵی 

وزێجی گشٔگی   ڕێىخشا، ڕەخٕەی رٛٔذی ئبساعزەی ٘ضسی ثٛٔیبدگەسی وشد، دٚای ئەٚعبڵەػ عێ
سدەوبْ )اٌىالَ (ٚ وەالَ ٚ دیبخثاڵٚوشدەٚە، ئەٚأیؼ دەسثبسەی صأغزی ٔٛٚعیٓ )ػٍُ اٌىزبث

یەوەِیبْ ٘ێشؽی وشدۆرە عەس  یٚاالخزالف(، وزێج خٛا٘ش( ٔٛٚعیٓ ٚ خیبٚاصی )اٌىزبثظٚاٌ
ٚ وزێجی دٚٚەِیبْ سەخٕەی رٛٔذی ئبساعزەی دیبسدەگەسایی )٘ۆعشي( ثٛٚ، وزێجی  ثٛٔیبدگەسی

سایی عێیەِیبْ خۆی ٌە یبٔضە ٚربسدا دەثیٕێزەٚەٚ ٘ێشؽی دەوشدە عەس ثٛٔیبدگەسی ٚ دیبسدەگە
 (802-808، 9112( )اٌىِٛی، خ٘شاریٌظبا خ)اٌجٕیٛی

ئەَ پشۆعەیە صیبرش خەخذ ٌەعەس خٛٚڵەی دەق دەوبد ثەپێچەٚأەی ثٛٔیبدگەسەوبْ ثۆ 
ثجەخؾێذ. دسیذا پێی   دەسخغزٕی وۆدەوبٔی پبسچە پێىٙێٕەسەوبٔی دەلەوەٚ ِەدٌٌٛٚی ٔٛێی پێ

یبدگەسییەٚە عەسیٙەڵذاٚە، ٘ەٚڵی ئەٚەی ٚایە خگەٌەٚەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە ٘ۀبٚی ثٛٔ
ە ئەٚ ٘ەِٛٚ رۀگەژەٚ گیشٚگشفزە ٔەوشاٚأەٚ ئەٚ ئبڵۆصییەی ڕاڤەٚ ٌێىذأەٚەی ثۆ کداٚە 

ٔەوشدٚٚە، ئەِبٔە ٘ەِٛٚ ٌەالیەْ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە چبسەعەس دەوبد ٚ ٚەن 
 ەٚە دەداد.پشۆعەیەوی دژ ثە ثٛٔیبدگەسی وبسدەوبد ٚ گەؽە ثە پشۆعەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔ

گەؽەوشدٔی ڵ ٚ ثەسەٚپێؾچٛٚٔی ٘بٚوبد ٌەگە )٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ثە زٛوّی ڕێىشدٔی
، 0233ثٛٔیبدگەسیذا، ٌە٘ەِبْ وبریؾذا خۆی ئبساعزەی ثباڵدەعزی ثٛٔیبدگەسی وشدٚٚە( )فبٌر، 

( ٘ەس ثەَ پێیەی وە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ٚەن دەعزەٚاژەیەوی ِیزبفۆسی عەسوەٚرٛٚ 012-001
ٚ فەیٍەعٛفبْ  ٌەڕٚٚی رٛأبی ٘ەڵگشرٕی فشەٚاربییەٚە، ثەربیجەری الی ثیشِۀذاْدەسوەٚرٛٚە، 

خۆی ثەسەٚپێؾەٚە ثشدٚٚە، ٌە خغزٕەڕٚٚی ساعزیەوەٚە عەثبسەد ثە ٔضیىجٛٚٔەٚەی چەِه ٚ 
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 (١45)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

(ەٚە، دسیذا ٌە 0211 - 0332دەعزەٚاژەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ٌە دەعزەٚاژەی ٚێشأىبسی ٘بیذگەس )
خۆیذا ثۀبٚٔیؾبٔی )ٌەثبسەی سٚذ، ٘بیذگەسٚ پشعیبس( خۆی دەڵێذ: یەوێه ٌە وزێجەوبٔی 

(ی ئەڵّبٔی، وە ٘بیذگەس ثەوبسیٙێٕبٚە، عٛدی ٌە دەعزەٚاژەی Destruktionٌەثەسأجەس ٚاژەی )
 (281، 0831٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ٚەسگشرٛٚە. )ازّذی، 

ٚای ثٛٔیبدگەسییە، ثەَ پێیە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ثەساٚسدوشدٔێىی فەٌغەفی دەلە، ریۆسێىی د
ثەاڵَ ٚاربی ئەٚە ٔیە وە خێگشەٚەی ثٛٔیبدگەسی ثێذ، ثەاڵَ عٛد ٌە عیغزەِی ؽیىشدٔەٚەوەی 
ٚەسدەگشێذ، ٌە فەسۀغب ٌەعەس دەعزی خبن دسیذا پەسەی عۀذ، دەرٛأیٓ ثڵێیٓ ٚەن ِیزۆدێه 

وبسیگەسی ثۆ خٛێٕذٔەٚەی دەق ثەوبسیٙێٕب، خبن دسیذا خۆیؾی داْ ثەٚەدا دۀێذ وە ٌەژێش 
 (12، 0221فەیٍەعٛفەوبٔی پێؼ خۆیذایە، ٌەٚأەیؼ )وبٔذ، ٔیزؾە، ٘ۆعشي( )ثؾجٕذس، 

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی پشۆژەیەوە صۆس ٔضیىە ٌە ٘ضسی فەٌغەفییەٚە ثە وٍزٛسٚ ٘ضسی 
سۆژئبٚاٚە ٌىبٚە، ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی خۆی ئەٚە سەرذەوبرەٚە وە سێجبصێه یبْ ریۆسێه یبْ 

ٚ سەری  ثێذ، چٛٔىە ئەَ پشۀغیپە ٌەعەسەربدا ئبِبدۀەثٛٚٔی ٚارب ثەالٚە دۀێذ لٛربثخبٔەیەن
 دەوبرەٚە.

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی یبخیجٛٚٔێىیؾە ٌەڕٚٚی ثٛٔیبدگەسیذا، چٛٔىە ثٛٔیبدگەساییەوبْ 
وۆؽؾیبْ وشدٚٚە ثۆئەٚەی دەعزجگشْ ثەعەس دەالٌەرەوبٔی ٔبٚ دەلذا پؾزیبْ ثە صِبْ 

ڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی خەخذ ٌە ٔبوۆربیی دەالٌەد ٌە دەلذا دەوبرەٚە، ثڕٚای ثەعزٛٚە، ثەاڵَ ٘ە
ٚایە وە خٛێٕەس ثەس٘ەِٙێٕەسی دەالٌەد ٚ ٚاربیە. ٘ەٚڵی ٔٛێجٛٚٔەٚەی خۆی دەداد ٌەثەسأجەس 
ئەٚ داخشأەی یبْ ئەٚ عٕٛٚسدأبٔەی وە ثٛٔیبدگەساییەوبْ ٘ەٚڵی ثبٔگەؽەیبْ ثۆ دەدا. )ثبسە 

ٚ  ٚٔەٚە ٘یچ وبد داخشاٚٚ عٕٛٚسدأشاٚ ٔییە، چٛٔىە ٘ەِٛٚ رێڕٚأیٓ(، ٔٛێج012ٛ، 9113
ٚ پشۀغیپەوبٔی ثەسدەٚاَ ٌە ٔٛێجٛٚٔەٚەٚ گۆڕأذایە. ثەَ پێیە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی دەلی  چەِه

ئەدەثی خٛێٕذٔەٚەیەوی فشاٚأە، خٛێٕذٔەٚەیەوە ٌە گۆڕأذایە ثەپێی لۆٔبغەوبٔی ِێژٚٚ ٚ 
  ٕەسی ریب دەژی، ٚاربی دەق ثەپێی ئەَ چەِىە ٚاربیەوی ثێسۆؽٕجیشی ئەٚعەسدەِەی وە خٛێ

ٚ ِێژٚٚی ئەٚوبرەی خٛێٕەسەوەی ریب دەژی،  وۆربییە، ٚاربیەوی وشاٚەیە پەیٛەعزە ثە وبد
( 21، 9110ٔٛٚعیٕەٚەیەری. )زدبصی،   ئەسوی خٛێٕەس ٌێشەدا دۆصیٕەٚەی دەق ٔییە، عەسٌۀٛێ

ٚ  ٌە دەلێىذاٚ ٌە دێڕەوبٔیذا ِبٔبیەوی پۀٙبْ )خٛێٕەسیؼ ٘ەسدەَ دەثێذ گِٛبٔی ٘ەثێذ وە
 (22، 0229، ٛٔبدیبس خۆی ِەاڵط داثێذ( )ایى

 
 بىەماكاوی میتۆدی هەڵوەشاوذوەوە الی )جاك دریذا(:

 دەٚسٚثەسی ثە ٘ضسێىە ثەٚەی ٌێی سەخٕەگشرٓ ٚ ڕۆژئبٚای ٘ضسی ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی٘ (0
 .چڕثۆرەٚە ػەلڵذا

 عۀزەسەوەی دەعەاڵری دۀگە.ئیذأەوشدٔی ٘ضسی ڕۆژئبٚایی ثەٚەی  (9
 ثبٔگەؽەوشدْ ثۆ الِەسوەصیەد، ٚارە الِەسوەصیەری ػەلڵ ٚ دۀگ. (8



 ثەپێی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ؽیىشدٔەٚەی چۀذ دەلێىی ؽیؼشیی
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١١1)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

( ٚەن ئەٌزەسٔبریڤێىی خثبٔگەؽەوشدْ ثۆ خێگیشوشدٔی صأغزی ٔٛٚعیٓ )ػٍُ اٌىزبث (2
 (22، 9112( )ِسّذ، یبة اٌؾفٙطگٛربسی صاسەوی )اٌخ

ٚ دۀگ  چٛٔىە خۆی پبثۀذی صِبْ )دسیذا( ثەَ ؽێٛەیە ِیزۆدی ثٛٔیبدگەسی سەد دەوبرەٚە،
جبد( ثوشدٚٚە. ثەپێچەٚأەٚە ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌەعەس پشۀغیپی عەلبِگیشی )اٌ

خۆی ثٛٔیبد ٔبٔێذ، ٘ەسٚە٘ب ثەپێی عۀزەسێىی دیبسیىشاٚیؼ ٘ۀگبٚ ٔبٔێذ، پبؽىەٚرٕی 
، 9108وبٔیذایە )زغیٓ، ثٛٔیبدگەسی ٌە عەسٔەوەٚرٕیذایە، ٌەِەڕ دیبسیىشدٔی گؾذ ثضاٚری ثبثەرە

(، ثەَ ؽێٛەیە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٘ەٚڵی خٛێٕەسی ثەسص ٔشخبْ ٌە ٚارب پێذأی 32
 عەسٌۀٛێی داٌەوبٔذاٚ گشٔگی ثە پێگەی وبسیگەسی خٛێٕەس دەداد. 

ثەاڵَ ٌەڕٚأگەی ثٛٔیبدگەساییەوبٔەٚە ئەِە پێچەٚأەیە ثەٚەی وە ئەٚاْ )پێذاگشیبْ ٌەعەس 
ٌە عیغزّذا ثەسەٚ چۀذ ِەدٌٌٛێىی وۆربیی ثشدْ، عەسەڕای ئەِبٔەیؼ ثبیەش ثبثەری ثٛٔیبد 

ٔەدأیبْ ثە خٛێٕەس یەوێىیزش ثٛٚە ٌە ؽىغزەوبٔیبْ، ثە ثۆچٛٚٔی ئەٚاْ دەق ٚارب دەداد ثە 
خٛێٕەس، ٌە٘ەِبْ وبرذا دەق ڕۆڵی ثىەسٚ رەٚاٚوەسی ڕاعزەٚخۆیؼ دەثیٕێذ، ثەدەعزٙێٕبٔی ٚارب 

سی الی خٛێٕەس پبثۀذە ثەٚەی وە پێىٙبرەٚ عیغزُ ٚ ثضاٚری ثٛٔیبدەوە ٌە ٌە ڕٚأگەی ثٛٔیبدگە
 (10، 9112ٚ پێىٙبرەوبٔی چی ثە دەق دەثەخؾٓ(. )ِسّذ،  عیغزُ

دەعزىەٚرە سەخٕەییەوبٔی پشۆژەوەی )دسیذا( ٌەثبسەی ڕەخٕەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ثشیزیە 
 ٌە:
 Differenceخیبٚاصی )االخزالف(  .0
 Critique of Centricityسەخٕە ٌە عۀزەسگەسایی )ٔمذ اٌزّشوض(  .9
 Theory of Playاٌذاي أٚ اٌذاي اٌؼبئُ(  خیبسی داي یبخٛد داٌی ػبئُ )ٌؼج .8

Grammatology 
 صأغزی ٔٛٚعیٓ .2
 Presence and Absenceٛس ٚاٌغیبة( ضئبِبدەٚ ٔبئبِبدەیی )اٌس .2

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییذا ٔب٘ەِیؾەییە، چٛٔىە ٘ەِٛٚ  ٚا دەسدەوەٚێذ وە ٘ەِٛٚ ؽذ ٌە پشۆژەی
ٚ ئەٚەػ ئۀدبِی داڕٚخبٔی  پێىٙبرەوبْ ثٛٔیبدەوبْ ٌە دۆخێىی ثەسدەٚاِی ٔبوۆربییبْ

ٚ سەرىشدٔەٚەی رشادیغیۆٔی دا٘ێٕبٔی ثەس٘ەِٙێٕبٔی ِشۆڤبیەرییە ثەسأجەس  ّٔٛٚٔەیی ِشۆڤبیەری
( 10، 9112بٚ ڕەرىشدٔەٚەی عەلبِگیشییە )ِسّذ، ثە دەق ٌە٘ەِبٔىبرذا ثێجبٚەڕییە ثە ڕاعزی ڕە٘

ِیزۆدی سەخٕەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی سٚٚثەڕٚٚی وۆِەڵێه سەخٕەی ثٛٚەٚە، وە دەلەوە 
 ثەٚاربیەوی صۆس ٌەالیەْ خٛێٕەسەٚە ثەٚاربی خۆی ثبسدەوشێذ.

ٌۀبٚ د.ػّبد زغیٓ دەڵێذ: "٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی دەعەاڵری ثە خٛێٕەسی دەق ٔەداٚە وە ٚارب 
دەلذا دسٚعذ ثىبد، یبْ ئەٚ ٚاربیەی خٛێٕەس پەیٛۀذی ثە دەلەوەٚە ٔەثێذ ٌە ٘یچ ڕٚٚیەوەٚە. 

ٚ دەیذاد ثە دەلەوە،  ثەڵىٛ ِەثەعذ ٌە ٔبوۆربیی ِبٔب ئەٚەیە خٛێٕەس چۀذ ِبٔبیەن دەٚسٚژێٕێذ
٘ەیەٚ یەن ثەاڵَ ٚارب ٔٛێیەوبٔیؼ ٘ەس ئیسب ٌە دەلەوەٚە ٚەسدەگشْ، چٛٔىە داي چۀذیٓ ٚاربی 

 (31، 9112ٚاربی ٔیە رب ٌەعەسی ثٛەعزیٓ" )ِسّذ، 
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 (١١٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

پەیٛۀذی ثە ٚاربی ثٕەڕەری   ثەَ ؽێٛەیە پێٛیغزە خٛێٕەس ئەٚ ٚاربیبٔەی ٌە دەلەوەٚە دەیگبرێ
ٚ ڕایەڵەیەوی پەیٛۀذی ٚاربٚ دەلەوە ثەیەوەٚە دەثەعزێزەٚە، )خٛێٕذٔەٚەی  دەلەوەٚە ٘ەثێذ

یەوی دٚٚعەسەیە، ٘ەٚڵ دەداد ثۆ خٛێٕذٔەٚەیەوی یەوەِی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی خٛێٕذٔەٚە
)رمٍیذی( دەلەوە ثۆ دیبسیىشدٔی ٚارب دیبسەوەی، ٌە دٚایذا ئەٚ ٚاربیەی وە ثەدەعزیٙێٕبٚە 
خبسێىیزش ٘ەڵیذەٚەؽێٕێزەٚە ثۆیە ثە خٛێٕذٔەٚەیەوی پێچەٚأەی یەوەِە، رب دسٚعزىشدٔی 

یەوەَ ٚ ٚاربی ٔبدیبسی دەلەوەدا. ثۆؽبییەن یبْ وەٌێٕێه ثۆ دیبسیىشدٔی ٚاربی 
٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٘ەِٛٚ فەٌغەفە سۆژئبٚاییەوبْ ثە پشۆژەی خٛێٕذٔەٚە ٘ەڵذەٚەؽێٕێزەٚە. 

ٚ ٘ۆؽیبسیذا دەسدەوەٚێذ. ئەِەیؼ ٘ەِٛٚ  ٚ ؽٛٔبط ئەِەیؼ ٌە ٚاربی خێگیشٚ ڕاعزی صأغزی
فەیٍەعٛفبٔی ٚەن )ٔیزؾە( ٚ گٛربسی فەٌغەفەی ڕۆژئبٚا دەگشێزەٚە. دسیذایؼ ٌەژێش وبسیگەسی 

خبسدا، دسیذا پێی ٚایە ٘ضسی سۆژئبٚا ٌەعەس   )٘بیذگەس(دا ثٛٚەٚ رێیؾی پەڕأذْٚٚ ٌە ٘ۀذێ
ٚ  ٚ عۆص، پیبٚٚ ژْ، صاسەوی  ٚ خەعزە، ػەلڵ دٚژِٕىبسأەی ٚەن دٚاٌیضِی ػەلڵدٚاٌیضِی 

ٚ دٚٚەَ فەساِۆؽىشاٚە، ٔٛٚعیٓ داِەصساٚە. ٌە دٚاٌیضِەوبٔیؾذا گشٔگی ثە الیۀی یەوەَ دساٚە
دسیذا ئەِەی ٔبٚٔبٚە )عۀزەسیضِی ٌۆخیىی(، ثەٚاربی عۀزەسیضِی ٚؽەٚ لغە دێذ( )اٌشٚیٍی، 

9119 ،013) 
 

 پروسیپەكاوی هەڵوەشاوذوەوەگەرایی
 (:Difference( جیاوازییەكان )1

ٔبثەعزٕەٚە دەوەْ، )خیبٚاصییەوبْ خۆیبْ  اڵخیبٚاصییەوبْ دەسگبی چۀذیٓ ڕاڤەوشدْ ٚا
ثەِبٔبیەوی دیبسیىشاٚٚ ٚەسگش چۀذیٓ گشیّبٔە دەخبرە ڕٚٚ ئەِەػ ٚا ٌە ٚەسگش دەوبد وە 

ٚ ثەسپشعێىی عەسەوی دەلەوە(  ثەرەٚاٚی ثچێزە ٔبٚ دەلەوەٚە، ٌە٘ەِبْ وبرذا ثجێزە دەعەاڵد
 (081، 9101)وشیُ، ِەعزی، 

یؾەٚە ٔبوەْ، ثەڵىٛ ٌەالیەوی رشثەَ ؽێٛەیە خیبٚاصییەوبْ خۆیبْ ثە ٚارب گؾزیەوبٔەٚە ثۀذ 
ٓ. )دسیذا ٌەَ خبڵەٚە ثە ٘ەرب٘ەربیی ٚ سە٘بیی ٌۆگۆط ٚ ئیسزیٛای ێڵثەدٚای ِبٔبی ربیجەریؾذا ٚ

ِیزبفیضیىی وە دەعەاڵری خۆی ثەعەس ثیشی سۆژئبٚادا پیبدە وشدثٛٚ سەرذەوبرەٚەٚ داٚادەوبد 
ی خیبثىشێزەٚە، ٔٙێٕیەوەیؾی عەسِەؽمێزڵ ئەٚ فەٌغەفەیەی وە وشۆوەوەی ئبِبدەثٛٚٔەٚ ػەل
سە( عەسەوی دەثەعزێذ ٚەن ڕەچەڵەوی ؤرۀگژەی ثیشی ڕۆژئبٚایە وە پؾذ ثە ریؾىۆی )ث

، 9108ِشۆڤ سەگەصەوبٔی رش پەساٚێض دەخبد ٚ دەوەٚێزە ساعزییەوی ٚا٘یّەداسەٚە( )زغیٓ، 
ٚاصییەوبٔە، ( ٘ەسٚە٘ب ثە ثۆچٛٚٔی دسیذا ٚاربی ٚاربوبْ ٘ۆوبسێىی عەسەوی دەسوەٚرٕی خیب32

ٚ ٚؽەوەیە، دەچێزە ٔبٚ ثەسٔبِەی  ثۆ ّٔٛٚٔە ثچٛٚوزشیٓ یەوەی دەق وە دۀگی پیذ
ٚ  ٚ ٘ێّبیی ٚ دەوشێذ ٚؽەیەن صۆسخبس ٘ەڵگشی چۀذاْ عیّبی ٚاربیی ڕەٚأجێژی خیبٚاصییەوبْ
 ئبِبژەیی ثێذ.
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 ( سەوتەریسم )چەقێتی(:2
 عۀزەسیضِی دۀگ ٚ عۀزەسیضِی ٚؽە.

ٔبٚ ثبثەری دەلەٚە )ثبثەری دەق ثشیزیە ٌە چەلی دەق، ٚارە ٘ەس دەلەٚ خبٚەْ  ٌێشەدا دەچیٕە
چەق   چەلێىی ثبثەریە وە ثەالی دسیذاٚە خێگەیەوی ٘ەسە گشٔگی دەلە ٚەن ئەٚەی دەق ثەثێ

ٚ ٘ەڵغٛڕأی چەق  دسٚعذ ٔبوشێذ، ثەاڵَ چەلێزی ثشیزیە ٌە دەٚڵەِۀذوشدْ  پشۆژەوەی پێ
ێه دەثیٕێذ، چەلێزیؼ سۆڵی ثباڵدەعزی، ٚارە ٌەوبرێىذا چەق ثەِەیؼ چەق ڕۆڵی دەعەاڵر

ثبثەرێه دەوبرە رەٚەسی ثبعەوەی ئەٚا چەلێزی ٌەالیەوەٚە پؾزگیشی ٌەٚ داِەصسأذٔە دەوبد، 
ٚ  ٌەالیەوی رشیؾەٚە ٚەن وبسێىی عەسچبٚەی ثبثەری داِەصسأذٔەوە دەٚڵەِۀذ دەوبد

( ٌێشەدا چەق 029، 9101دەثێذ( )وشیُ، ِەعزی،  ٌێشەؽەٚە وبسیگەسییەوبْ ٌەعەس دەلەوە پەیذا
 ٚ چەلێزیؼ ٘ەسدٚٚویبْ ثۆ دەٚڵەِۀذوشدٔی ثبثەرەوە داِەصساْٚ.

)دسیذا ٚای ثۆ دەچێذ وە پەیٛۀذی دۀگ ٚ ٚؽە ثە عۀزەسیضِی ػەلڵی ِشۆڤی سۆژئبٚا 
ثۆ ٚؽە ٚ ٔب٘ەعزی، ٌێشەدا ٔشش  ٚ سێخۆؽىەس دەثێذ ثۆ خیبٚاصییەری ٘ەعزی ڕٚوشدٔە دەعەاڵد

دەثێذ، ئەٚەوبٔی رش فەساِۆػ دەوشێذ، ئبساعزەوشدٔی ثەالی ٚؽەٚ خەخذ وشدْ ٌەعەس 
عۀزەسیضِی ٌەژێش ٔبٚی ئبِبژەپێىەسی ٔبٚیی )داي اعّی( وۆربییەوەیؼ ئبِبژەپێىشاٚی 

 (21، 9118ٔبٚییە)ِذٌٛي اعّی((. )عبسٚثی، 
ٔبوبد ٌەعەسٚی ئەٚ ڵ ەٚە لجٛئەگەس چەق ثبثەرێه ٌە دەٚسی خۆی وۆثىبرەٚە، ئەٚا چەلێزیؼ ئ

دۀێزە   ثبثەرەٚە چۀذ ثبثەرێىی الٚەوی دسٚعذ دەوبد وە ٌە دٚایذا ئەَ ثبثەرە الٚەویبٔەیؼ پێ
لۆٔبغی ثبثەری عەسەوییەٚە، ٌە دٚایذا خیبوشدٔەٚەیبْ ئبعبْ ٔبثێذ. ئەِەػ ٘ۆوبسێىی عەسەوی 

ۆی ٍِّالٔێی ٔێٛاْ چەق ٚ چەلێزییەٚە ثەاڵَ ٌە دەلذا ثە٘ ،سەرىشدٔەٚەی یەن ثبثەرییە ٌە دەلێىذا
 چۀذیٓ ثبثەری رش دێٕە ٔبٚەٚە.

 
 ( وووسیه یان )زاوستی وووسیه(:3

صأغزی ٔٛٚعیٓ ثشیزیە ٌە گٛاعزٕەٚەی ٚێٕەیەن ثۆ ٚێٕەیەوش رش، خیبٚاص ٌە ڕٚٚخغبسٚ 
ش ٘بٚؽێٛە ٌە ٔبٚەڕۆوذا، ٌەالیەوی رشەٚە صأغزی ٔٛٚعیٓ ثبیەش ثە چەِىی لغەی ٚرشاٚ صیبر

ٌە لغەی ٔٛٚعشاٚ دەداد، چٛٔىە لغەی ٚرشاٚ ٘ەِیؾە وبد ئبِبدەیەٚ ثەسپشعیبسێزی صەِۀی 
ٚ  دەق ٌەخۆدەگشێذ، ِەسج ٔییە ٌەپؾذ ٘ەِٛٚ ٔٛٚعشاٚێىەٚە ڕژێّێىی ِەػشیفی ٚ فیىشی

 (021، 9101دا٘ێٕبْ ٘ەثێذ. )وشیُ، ِەعزی، 
ثٕەٚە، دەق ٔٛٚط ٘ەٚڵی داٚە دەثٕەٚەٚ وٛسرزش دەڵ ٚ ِبٔبوبْ صیبرش لٛ ٌە ٔٛٚعیٕذا ثبثەد

 ِبٔبیەن ٌە ِبٔبیەوی رش ثەس٘ەَ ثٙێٕێذ.
ثٕەِبیەیە وە )خبن دسیذا(   دٚاخغزٓ( )االخزالف، االسخبع( ئەِە ئەٚ عێ –خیبٚاصی  –)ٔٛٚعیٓ 

دایٙێٕبْٚ خەخذ ٌەعەس ؽێٛأذٔی وپی ِێژیٓ دەوەْ، ٔٛٚعیٓ الی دسیذا چەِىی رشادیغیۆٔی 
یبخٛد ٔەخؾی ثیٕشاٚ، ٔٛٚعیٓ دەثێذ ثە عۀزەس، رب پێؼ لغەوشدْ ٚ ثبٚ ٔبگەیۀێذ، )پیذ( 

 (20، 9108صِبٔذا. )زغیٓ، ڵ ٚ ثچێزە گفزٛگۆیەوی ئبؽزیخٛاصأەٚە ٌەگە ثىەٚێذ



 ؽٕۆ ِسەِەد ِەزّٛد د. ی. پ.
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٘ەس ٌەثەسئەِەؽە ثۆ ثەسخەعزەوشدٔی سژێّە ِەػشیفیەوبْ ثبؽزش ٚایە صیبرش پؾذ ثە لغەی 
زگۆییەوەی صیبرش ٌە لغەی ٚرشاٚ ٚ ڕاع ٚ ثەٚپێیەی ِەثەعزێزی دەق ٚرشاٚ ثجەعزشێذ

ثەدەسدەوەٚێذ، ٌەالیەوی رشەٚە لغەی ٚرشاٚ ثٛاسێىی ثبػ ٌەثەسدەَ ڕاڤەوشدْ دەڕەخغێٕێذ، 
چٛٔىە ٌە ٔضیىەٚە ربوەوبْ ثەؽذاسْ ٚ ٌە٘ەِبْ وبرذا دەرٛأٓ دایەٌۆگ ٚ ئبسگیِٛێٕذ ٌەعەس 

 (021، 9101لغە ٚرشاٚەوە ثىەْ. )وشیُ، ِەعزی، 
 
 ن:( گەمەی ماواكا4

ٚ رەلٍیذییە  ٌە ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییذا گەِەی ِبٔبوبْ ثشیزیە ٌە عەسوٛرىشدٔی سژێّە ِەػشیفی
عەسپێییە ساعزەٚخۆوبْ، ٌەخیبری ئەِە ثەدٚای عەسچبٚەٚ عەسچبٚەٌێگشرٕە لٛڵەوبٔذا 

ٚ  دەگەڕێذ ٚارە دەق ثەؽێٛە ٔبڕاعزەٚخۆوەی پێىٙبرٛٚە ٌە چۀذیٓ دژە ٚاربٚ گشژی
 (022، 9101ٚ ٘ێّبٚ ئبِبژەی خۆساٚخۆس. )وشیُ، ِەعزی،  ِبدۀەثْٛٚٚ ئب ئبِبدەثْٛٚ

ثەِؾێٛەیە دەق خگە ٌە ٚارب ڕٚٚوەؽە عبدەوەی پڕە ٌە ٚاربی رش وە خۆی ؽبسدۆرەٚە، 
ٚ ٚاربی ئبِبدەٚ ٔبئبِبدە، وە پێٛیغزە  ئەِەیؼ ثشیزیە ٌە دەِبِه ٚ ئبِبژەٚ دژەٚاربٚ گشژی

ەی ِبٔبوبٔەٚە، ئەِەیؼ پێٛیغزی ثە ِەٚ ثچێزە ٔبٚ گەٚ لٛاڵیی دەلەوەٚخٛێٕەس ڕۆثچێزە ٔب
ٚ ٘ضسی  ٚ ثبوگشاٚٔذی ڕۆؽٕجیشی وەعەوبٔەٚە ٘ەیە، رب ئبعزی سۆؽٕجیشی ٚؽیبسی ربن

وەعەوبْ ٌەَ ڕٚٚەٚە ثەسصرشٚ فشاٚاْ ثێذ، ئەٚوبد صیبرش گەِەی ِبٔبوبْ دەدۆصیٕەٚەٚ 
 عەی ٘ٛٔەسی ٚ رەوٕیىی.دەسدەوەْٚ، گەِەی ِبٔبوبْ دەثێزە ٘ۆی دەٚڵەِۀذوشدٔی پشۆ

 
 

 بەشی دووەم
 شیكردوەوەی چەوذ دەقێكی شیعری بەپێی میتۆدی هەڵوەشاوذوەوەگەرایی

ٌێشەٚە دەچیٕە ٔبٚ خٛێٕذٔەٚەی دەلەوبٔەٚە، ئەِەیؼ ثۆخۆی ؽێٛاصێىی رشی ٔٛٚعیٕە، وبرێه 
ٔٛٚعیٕەٚەی ئەٚدەلەیە، ثەٚەی ثەس٘ەِی   خٛێٕەس دەلێه دەخٛێٕێزەٚە وبسی عەسٌۀٛێ
ٚ ڕۆثچێزە ٔبٚ ٘ەِٛٚ دسصٚ وەٌێٕێىی دەلەوەٚ  دێٕێزەٚە، پێٛیغزە خٛێٕذٔەٚەوە دا٘ێٕەسأە ثێذ

ئەٚ ٚاربیبٔەی وە دیبس ٔیٓ ٚ خۆیبْ زەؽبسداٚە ٌەٚدٚیٛ ٚؽەوبٔەٚە، خٛێٕەس ثە٘ۆی ثەسصی 
ٚ ئەِەػ ٔبوبرە ئەٚەی وە دٚا ٚارب  ثخٌٛمێٕێذ  ٚ فیىشی خبسێىیزش ٚاربی ٔٛێ ئبعزی سۆؽٕجیشی

ێذ، ثەڵىٛ ٘ەس خٛێٕەسێه ٚاربیەوی ٔبئبِبدە ثەس٘ەَ دێٕێزەٚە، ثەَ ؽێٛەیە ٚارب ٔبوۆربییە ٌەالی ث
٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ، چٛٔىە ئەِبْ ثبٚەڕیبْ ٚایە رۀیب ئەٚ ٚارب دیبسٚ عبدەیەی وە ٌە 

ژدا، ٚاربی فەس٘ۀگی ٚؽەوبٔەٚە دەثیٕشێذ وۆربیی ٔییە، ثەڵىٛ دەگەڕێیٓ ثەدٚای ٚاربی رشی د
چٛٔىە ٚاربی وۆربییەٚ )ثە ثۆچٛٚٔی دسیذا( ٚارب دٚاخشاٚی )رأخیً( پێٛیغزە پێی ثگەیذ، ثەاڵَ 
گەیؾزٓ ثەیەن ٚارب ٘ەِیؾە ڕٚٚٔبداد، ٘ەِیؾە ٚارب ثۆ ثەسژەٚۀذی ٚاربیەوی رش 

، 9111٘ەڵٛەؽبٚەرەٚە، ئەِەیؼ خۆی ٌە صٔدیشەیەن ڕاڤەٚ ثەدٚاداچٛٚٔذا دەثیٕێزەٚە. )لقبة، 
022-911) 
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 ؽێشوۆ ثێىەط دەڵێذ:
  ؽیؼشدا سێه ٔبوەٚێڵ ثە٘بس ٌەگە

  ٌە ثە٘بسدا ؽیؼش صەٚق ٚ صٚٚپ ئۀٛێٕێ
 صٚٚ خۆی ئەدا ثەدەعزەٚە،

 ، ؽیؼشدا ٔبگٛٔدێڵ ثە٘بس ٌەگە
 ئەٚە رۀٙب ٘ەس پبییضە

  ٚا ٌە ؽیؼش ئەوب وە دسۀگ دسۀگ دەسوەٚێ
 وە دەسیؼ وەٚد،

 ٘ەصاس ٘ەصاس ٌێىذأەٚە
 ! ەی ثىشێثۆ ئەٚ دەسوەٚرٕ

 022ؽێشوۆ ثێىەط، خێشاوە ِشدْ خەسیىە ثگبد!، ي     
ئەگەس ثڕٚأیٕە ئەَ وۆپٍەیەی دەلی )ئبداْ(ٚ ثەپێی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ؽیىشدٔەٚەی 
ثۆ ثىەیٓ ئەٚا دەرٛأیٓ ثڵێیٓ ٌۀبٚ دەلەوەدا ٘ەعذ ثەٚاربی دیبسٚ ٔبدیبس دەوەیٓ. ٚارب دیبسەوە 

٘ەسدٚٚ ڵ ە وە ؽبػیش چۆرە ئبعزی ؽیؼشییەرەٚە وبرێه ِبِەڵە ٌەگەٌەٚەدا خۆی دەثیٕێزەٚ
ٚەسصی ثە٘بسٚ پبییض دەوبد ٌە سٚأگەی ؽبػیشەٚە دا٘ێٕبْ ٌە عبرەٚەخزی خۆؽیذا ٔبثێذ، 

ٚ دڵزۀگی وە ثە ٚەسصی پبییض گٛصاسؽزی ٌێىشاٚە عەسچبٚەی  ثەڵىٛ ثەپێچەٚأەٚە سەؽجیٕی
ەساییەٚە دەق ٚاربی خۆساٚخۆس دەثەخؾێذ ثەپێی ژیٕگەٚ دا٘ێٕبٔە. ٌە سٚأگەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگ

ٚ ثبگشاٚٔذی سۆؽٕجیشی خٛێٕەس گۆڕأىبسی ثەعەسدا دێذ، ٚارە دەق وشاٚەیەٚ وۆرب  صەِەْ
ٚاربی ٔییە ٘ەرب خٛدی ؽبػیش ؽێشوۆ ثێىەط ٌە چبٚپێىەٚرٕێىذا ٌەعەس وزێجی )ئێغزب وچێه 

چەِىی ٔیؾزّبٔە وە ٌە ثەس٘ەِەوبٔی  ٔیؾزّبّٔە( دەڵێذ: ئەَ ثەس٘ەِەَ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەی
 پێؾٛدا ؽەیذای ثَٛٚ.

ئەگەس ٌە سٚأگەی خیبٚاصیەوبْ )االخزالف( وە یەوێىە ٌە پشۀغیپەوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی 
خبسێىی رش ثڕٚأیٕە دەلەوە ئەٚا دەڵێیٓ ثە٘بس ٘ەس رۀٙب گٛصاسؽذ ٌە ٚارب فەس٘ۀگییەوە ٔبوبد، 

آٌ، ثەاڵَ ِەدٌٛالری خۆساٚخۆس ٌەخۆدەگشْ، وە خٛێٕەس ثەپێی ٚارە ٌێشەدا ثە٘بسٚ پبییض د
ثبگشاٚٔذی سۆؽٕجیشی ساڤەی دەوبد، ٚارە دەرٛأێذ ثڵێیٓ ثە٘بس، وەعە، ٚاڵرە، ؽٛێٕە، خۆؽیە، 
ؽبدیە، صەِۀە، ٚؽەیە، صِبٔە، ٘ضسە، فەٌغەفەیە، ربدٚایی، پبییض، غەِە، سٚٚریە، ثێىەعیە، 

ە، ربد. ٌە سٚأگەی ئەِبٔەٚە ٚاربی وۆربیی ٌە دەلذا ٔییە. ٚارە خٛێٕەس دا٘ێٕبٔە، رەلیٕەٚەیە، ئبفشەر
 ثجەخؾێذ. دەرٛأێذ ٚاربی فەس٘ۀگی دیبسدەوبْ ٘ەڵٛەؽێٕێزەٚەٚ ٚاربی رش ثە دەلەوە

ئەگەس ٌە سٚأگەی عۀزەسی دەلەٚە وە یەوێىە ٌە ثٕەِبوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ئەٚا دەثیٕیٓ 
ضساٚ ٔییە، ثەڵىٛ ثضاٚرٕی خیٛەیی ٘ەیە، خبسێه، ثبیە، خبسێىی رش عۀزەس ٌە دەلەوەدا پبسێ

 ِێژٚٚە، خبسێىی رش ٚەسصە، ثە پبییضٚ ثە٘بسەٚە رب خبسێىیؼ ژٔە رب دەگبرە ِبٔگ.
 (دا دەڵێذ:ؽێشوۆ ثێىەط ٌە دەلی )دٚوەڵ
 ِٓ ٌەعەس دڵی ثٌٛجٌٛێ،
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 ثٛٚ ثە ٔەیبسَ  رٛرڕوێ
 ، ِٓ ٌەعەس ٌمی دسەخزێ

 ضاسَ٘برە عشە ٔ  رەٚسێ
 ٌە دٚاییؾذا،

  ِٓ ٌەعەس ئبصادیی ژٔێ
 ٘ەسچی خێٍی چەلۆ ٘ەیە،
 پەالِبسی ؽیؼشیبْ داَ ٚ

 ٌەٚ سۆژەٚە،
 دٚٚوەڵی ٔبٚ ِێژٚٚیەوی

 ربسِٚبسَ!
 012ؽێشوۆ ثێىەط، خێشاوە ِشدْ خەسیىە ثگبد!، ي     

دیبسٚ ئەگەس ٌە سٚأگەی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ئەَ دەلە ؽیجىەیٕەٚە ئەٚا ٚاربی 
ٔبدیبس ٘ەیە، ٚارب دیبسەوبْ ٌە ٚاربی فەس٘ۀگیەٚە عەسچبٚە دەگشْ، ثەاڵَ ثەپێی پشۀغیپی 
خیبٚاصی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی دەلەوە ٚاربی رش ٌەخۆدەگشێذ، دەرٛأیٓ ثڵێیٓ ثٌٛجٛي داٌە، 

 ثٌٛجٛي، ٔیؾزّبْ، خۆؽەٚیغذ،  ثەاڵَ ِەدٌٌٛەوبْ ثەپێی ثبگشاٚٔذی خٛێٕەس دەگۆڕێٓ، دەوشێ
ئبسەصٚٚ، وێؾە، فەٌغەفە، وەط، ربن، وۆ، رب وۆربیی ثێذ. ٘ەسٚە٘ب ِەدٌٌٛەوبٔی رەٚسٚ دسەخذ 
دیغبْ ٚاربی خۆساٚخۆس دەگەیۀٓ، ٘ەسٚە٘ب دەرٛأیٓ ساڤەی خۆساٚخۆس ثۆ خێٍی چەلۆ ثىەیٓ 
وە چۀذ ِەدٌٌٛێىی خیبٚاص ٌەخۆدەگشێذ، دەرٛأیٓ ثڵێیٓ ئەَ ساڤەوشدٔەٚەی ئێّەیؼ دٚا 

ٔبثێذ. ٘ەسٚە٘ب ثەپێی عۀزەسی دەلیؼ دەلەوە عۀزەسێىی دیبسیىشاٚی ٔیە، ثەڵىٛ  ساڤەوشدْ
پەي دە٘بٚێژێذ ثۆ چۀذ رەٚسێىی خیبٚاص ٌەٚأە: ثٌٛجٛي، دسەخذ، رەٚس، ئبصادی، ژْ، ِێژٚٚ، 

 وەٚارە عۀزەسەوە ثضاٚرێىی خیٛەیی ٘ەثە.
 ؽێشوۆ ثێىەط ٌە دەلی )ئبٚی ؽیؼشی خٛاْ(دا دەڵێذ:

  ٘ەِٛٚ خبسێ
 دٚای دٚا دیٛاْ

 دٚای ئەٚەی ٚەن
 زەٚصێىی خبڵی زەپەعبٚ،
  خەسیىُ ثۆ لەرشە ؽیؼشێ

 عٛێُ ثێزەٚە
 ِٓ ئەٚعبوە
 ئەی ژٔەوە!

 ٘ەس  ثُ... ئەثێ  ٌە ٘ەس ؽٛێٕێ
 ثگەڕێّەٚە ثۆ الی رۆ،
 رۆ رۀٙب ئبعّبٔی ِٕی،
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 وە ثەعەسِب داثىەیذ ٚ 
 دیغبٔەٚە

 پڕِىەیزەٚە ٌە ئبٚی
 ؽیؼشی خٛاْ خٛاْ!

 011ثێىەط، خێشاوە ِشدْ خەسیىە ثگبد!، ي ؽێشوۆ
ئەگەس ٌە سٚأگەی ِیزۆدی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ثڕٚأیٕە ئەَ دەلە ئەٚا دەڵێیٓ داي ژٔە، 
ثەاڵَ ِەدٌٛي خیبٚاصە، ٘ەِەڕۀگە، ٌێشەدا دەرٛأیٓ ثڵێیٓ ژْ ثشیزیە ٌە: ٔیؾزّبْ، خۆؽەٚیغذ، 

ٌەػ، خەعزە...ربد. ٌێشەدا عۀزەسی دەلەوە ٘ضس، فەٌغەفە، ئبییٓ، سەٚؽذ، وەعبیەری، سۆذ، 
 عەلبِگیشە ٚارە ثضاٚرێىی خیٛەیی ٔیە ئەٚیؼ داٌی ژٔە.

ٌە سٚأگەی ثٕەِبوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ئەِەػ دٚا ٚاربٚ دٚاِەثەعذ ٔیە ٚارە ٌێشەدا 
 دەلەوە وشاٚەیە ثەٚەی داْ ثە دٚا ٚاربیذا ٔبٔێذ.

 ەیەوذا ؽێشوۆ دەڵێذ:ٌە دەلی )سەٚری وۆربییذا( ٌە وۆپٍ
 ؽەٚێه ثەدیبس گۆِێىەٚە ٘ەڵزشٚؽىبَ
 ٌە دٚاییذا ئەٚەی وە گۆَ فێشی وشدَ،

 ثێذۀگی ثٛٚ
 ؽەٚێىی رش

 ثەدیبس صاِی غەدسێىەٚە دأیؾزجَٛٚ،
 ٌە دٚاییذا ئەٚەی وە صاَ فێشی وشدَ

 رەٚاٚ دژی ثێذۀگی ثٛٚ!
 812ؽێشوۆ ثێىەط، خێشاوە ِشدْ خەسیىە ثگبد!، ي

چۆرە ئبعزێىی ثەسصی ؽیؼشیەرەٚە، خۆسە دٚاٌیضِێىی رێذا دەثیٕشێذ، داٌەوبْ ٚاربی ئەَ دەلە 
ثەپێی پشۀغیپی   دیبسی ؽیؼشەوەْ، ثەاڵَ ِەدٌٌٛەوبْ خیبٚاصْ، ٚارە دەوشێ

٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی وە خیبٚاصییە ِەدٌٌٛە خیبٚاصەوبْ ثخٛێٕیٕەٚە. دەڵێیٓ ِەدٌٌٛی گۆِەوبْ 
ذ دەگەیۀێذ، دەوشێذ ئەَ ٚاربیبٔە ثجەخؾێذ: ٘ضس، فەٌغەفە، ئبییٓ، خیبٚاصە، ٚاربی فشە سە٘ۀ

ػەداٌەری، عزەَ، گۀذەڵی، چیٕبیەری، غەَ، زەعشەد،   خۆؽەٚیغزی، سەؽجیٕی، سٚخبٔذْ، ثێ
ِشدْ، ژیبْ...ربد. عۀزەسی دەلەوە عەلبِگیش ٔییەٚ ٌە ثضاٚرێىی خێشادایەٚ ثەدەٚسی ربن ٚاربدا 

ضس، صیٕذأی ئەثٛغشێت، ِەٚالٔب، عٛسیبی ئێغزب، وبِەساْ ٚ ٘ەسدی ثە ٔبعٛڕێزەٚە ثۆ ّٔٛٚٔە، ٘
 ئیٕدبٔەوەی ػِٛەسی ِەوزەثە وۆربیی دێذ.

 ؟(دا دەڵێذ: ٌەریف ٘ەڵّەد ٌە دەلی )خب سەؽەثب چی ٌەدەعذ دێ
 ؟ خب سەؽەثب چی ٌەدەط دێ

  ئەگەس داسەوبْ ثؾىێٕێ
  خۆ سەگەوبْ ٘ەس دەِێٕێ

 ؟ خب سەؽەثب چی ٌەدەط دێ
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  خبٔٛٚەوبْ ثڕٚخێٕێگەس 
  خۆ صەٚی ٘ەس دەِێٕێ  ئێ

 ؟ خب سەؽەثب چی ٌەدەط دێ
  گەس چشاوبْ ثخٕىێٕێ

  خۆس دەِێٕێ
 ؟ خب سەؽەثب چی ٌەدەط دێ

 ؟ خۆؽەٚیغزی دڵذاسەوبْ ٘ەڵٛەسێٕێ  ثۆ ئەرٛأێ
 ؟ خب سەؽەثب چی ٌەدەط دێ

 ثەعزەی ٔبخی ئەَ عەدەیە  ثۆ ئەرٛأێ
 ؟ ثخٕىێٕێ

 23٘ەڵّەد، يدیٛأی ٌەریف        
ئەَ دەلە ثەپێی ِیزۆدی خۆساٚخۆس ثخٛێٕشێزەٚە، یبخٛد ثەپێی ِیزۆدی گؾزگیشی وبسی   دەوشێ

ٚ ٚێٕەی خٛاْ ٚ صِبٔی ؽیؼشی رێذا ثەوبس٘برٛٚە، ثەاڵَ ئەٚەی  ٌەعەس ثىشێذ، سەٚأجێژی
ِەثەعزی ئێّەیە ٌێشەدا ؽیىشدٔەٚەی دەلەوەیە ثەپێی پشۀغیپەوبٔی ِیزۆدی 

گەسایی، ثەربیجەد پشۀغیپی خیبٚاصی )االخزالف( وە رێیذا دەق ٚاربی خیبٚاص ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە
ٚ ٌە٘ەِبْ وبریؾذا دەلەوە وشاٚەیەٚ ٚاربی وۆربیی ٔییە، ٚؽەوبٔی سەؽەثب، داس،  ٘ەڵذەگشێذ

سەگ، خبٔٛٚ، سٚخبٔذْ، چشاوبْ، خٕىبٔذْ، خۆس، دڵذاس، ٘ەڵٛەسیٓ، ٔبش، عەدە، ..ربد. ساعزە 
ٚ داٌی دەلەوەْ، ثەاڵَ ٘ەسیەوەیبْ چۀذیٓ ِەدٌٌٛی خیبٚاص  ٔگیٓئەِبٔە ٚؽەی فەس٘ە

ئەٚەیؾذا ڵ ٘ەڵذەگشێذ ٌە٘ەِبٔىبریؾذا ثبوگشاٚٔذی خٛێٕەسیؼ ٚاربی رشیبْ دەخۀە عەس، ٌەگە
 ئەٚەی خٛێٕەسیؼ دٚا ٚارب ٔییە. ثۆ ّٔٛٚٔە دەرٛأیٓ ثڵێیٓ:

     
 داگیشوەسە

 دٚژِٕە    
 ٘ضسە    
 ئبیذیبیە    
 بِەرییۀە٘    
 ٔەخۆؽییە   سەؽەثب 
 سەؽجیٕیە    
 لەدەغەوشاٚەوبٔە    
 صەِۀە    
 ِشدٔە    
 ٔبئِٛێذیە    
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 ژیبْ    
 ٘یٛا    
 ئبٚاد    
 گەؽجیٕی    
 ژیبٔەٚە    
 عەلبِگیشیی    
 ئبیٕذە   سەگ   
 ٘ەعزبٔەٚە    
 چشۆ    
 وۆڵٕەداْ    
 ٘ضس    
 ٘ەڵٛێغذ    
 ؽبسعزبٔی    

 

 ؽۆڕػ    
 ئِٛێذ    
 ٘ەعزبٔەٚە    
 فێشوبسی    
 ٘ضس    
 فەٌغەفە   چشا    
 سٚٔبوی    
 ٘ۆؽیبسی    
 ژیبْ    

 ثۆ ٚؽەوبٔی رشیؼ ِەدٌٌٛەوبْ ٚاربی خیبٚاص ٘ەڵذەگشْ.
ثەپێی عۀزەسیضِی دەق وە یەوێىە ٌە پشۀغیپەوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی، ٌێشەدا عۀزەسی 

ەِبوبٔی ِیزۆدەوەیە ثەٚەی ئەَ ِیزۆدە خەخذ ٌەعەس فشە عۀزەسیضَ دەق پێچەٚأەی ثٕ
 دەوبد، ٚارە ٌێشەدا عۀزەس عەلبِگیشی خۆی ٌە ٚؽەی )سەؽەثب(دا دەثیٕێزەٚە.

 ٌەریف ٘ەڵّەد ٌە دەلی )الفبٚ(دا دەڵێذ:
 ٚؽە وە پشٚلبْ  ٘ۀذێ

 ئیزش ٘ەسگیضاٚ ٘ەسگیض
 ٔبوەٚٔە عەس صِبْ

 ەَِبچ ٘ەْ وە ثْٛٚ ثە ر  ٘ۀذێ
 چۀذ ٌێژْ ٘ەسگیض ٔبگۀە دەَ
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 ٘ەْ وە ؽىبْڵ د  ٘ۀذێ
 ٚ  ئیزش ٘ەسگیض ٔە ئەٚیٕێه ریب ثەْ دەثێ

 ٔە خۀذەی خٛاْ
 چەَ ٘ەْ وە ٘ەڵیبْ وشد  ٘ۀذێ

 ٚ  ٔە وێٛ ثەسیبْ ٌێ دەثەعزێ
 ٔە ٘ەصاساْ ثەسثەعذ ٚ پشد.

 001دیٛأی ٌەریف ٘ەڵّەد، ي       
ٚؽەدا دەوبد، ٚێٕەٚ الدأی خیبٚاصی رێذا دەثیٕشێذ، ڵ ٌەگە ٌەَ دەلەدا ؽبػیش ٘ٛٔەسیبٔە ِبِەڵە

ٚ ٚێٕەی ؽیؼشی سۀگبٚڕۀگ، ٚاربی ئبِبدەٚ  ٌە صِبٔی فەس٘ۀگییەٚە ثۆ صِبٔی خٛاصەیی
ئەٚەیؾذا ٘ێؾزب وۆرب ٚارب ٔییە، ئەگەس ٌە سٚأگەی ِیزۆدی ڵ ٔبئبِبدەی رێذایە، ثەاڵَ ٌەگە

ەیٕەٚە ثەپێی ثٕەِبی خیبٚاصی )االخزالف( ئەٚا ئەَ ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ئەَ دەلە ؽیجى
، ؽىبْ، ئەٚیٓ، خۀذە، خٛاْ، چەَ، وێٛ، ثەسثەعذ، دڵداالٔە: ٚؽە، صِبْ، ِبچ، رەَ، ٌێژ، دەَ، 

، ثۆ  پشد ِەدٌٌٛی خیبٚاص ٌەخۆدەگشْ، ٌە٘ەِبٔىبریؾذا خٛێٕذٔەٚەی خیبٚاصیبْ ثۆ دەوشێ
 ّٔٛٚٔە:
 غەَ    
 گشفذ    
 ٔبئِٛێذی    
 ؽىغذ    
 ِبڵٛێشأی    
 وێؾە    
 ثِٛەٌەسصە   رەَ    
 وبسەعبد    
 الفبٚ    
 عەساة    
 ربسیىی    
 وٛێشی    
 خٛد    
 خۆؽەٚیغذ    
 یبس    
 ٔیؾزّبْ    
 وەعبیەری   دڵ    
 ؽۆڕػ    
 ِشۆڤ    
 ئبوبس    
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٘ەیە، ثۆ ّٔٛٚٔە خۆی ٌەَ ٚؽبٔەدا  عۀزەسی ئەَ دەلە عەلبِگیش ٔییە ثضاٚرێىی خیٛەیی

 دەثیٕێزەٚە:
 ٚؽە  

 
 ِبچ  

 
 عۀزەسی دەق  دڵ  

 
 چەَ  

 
ٚ ٚاربی ٔبدیبس ٘ەیە، ٚارە  ثە ثۆچٛٚٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ ٘ێؾزب ٌۀبٚ دەلذا ثۆؽبیی

 ٚاربی وۆربیی ٌە دەلذا ٔییە.
 ئۀٛەس لبدس ِسّذ ٌە دەلێىذا دەڵێذ:

 ریژی سلی عٛٚسثە داعی   وبرێ 
 دسٚێٕەی دڕوی خەَ ئەوەَ 
 ئەوەَڵ ٘ەربٚ ٚا  ثبٚەؽُ ثۆ چەپىێ 
 ٌە وفٕی گۆڕعزبٔی ربسی ٔبٚ دڵّب 
 چبٚی ِشدْ رێش خەٚ دەوەَ 
 2دیٛأی ئۀٛەس لبدس ِسّذ، صسیبْ ٚ صایەڵەٚ صٔبس، ي     

ثباڵی ٘ٛٔەسیذایە ئەگەس ٌە سٚأگەیەوی سەخٕەییەٚە ثڕٚأیٕە ئەَ دەلە ئەٚا دەڵێیٓ ٌە ئبعزێىی 
ٚ  ٚ ٚێٕەی خٛاْ ٚ پبٔزبییەن ٌە ؽیؼشیەری ٌەخۆگشرٛە، ٘ەس ٌە صِبٔی ؽیؼشی خۆسێه ٌە عزبریه

الداْ ثگشە رب ئبِبژەوبْ، ثەاڵَ ئێّە ٌێشەدا ٌەعەس ئەٚ ثبثەربٔە ٔبدٚێیٓ صیبرش، خەخذ ٌەعەس 
ٌەخۆ دەگشێذ ثەٚەی  خٛێٕذٔەٚەیەوی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚە ثۆ دەلەوە دەوەیٓ. دەلەوە ٚاربیەوی دیبس

ٚ خۆی ئبِبدە دەوبد رب  ثبعی خۆسێه ٌە ٘ضس دەوبد ثە پشۀغیپ ثۆ گەیؾزٓ ثە ئبِبٔدەوبْ
ٚ ِشدْ ٌە دڵی خۆیذا ٌە گۆڕ دۀێذ. ثەاڵَ ٌە سٚأگەی  ٚ سەؽجیٕی ثگبد ثە ِەثەعذ

پشۀغیپەوبٔی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ئەِە دٚا ٚارب ٔییەٚ دەلەوەیؼ ٘ەس ثە وشاٚەیی 
دەِێٕێزەٚەٚ ٚاربی خۆساٚخۆس ٌەخۆدەگشێذ، چٛٔىە ٘ەسیەن ٌە داٌەوبْ ِەدٌٌٛی ٘ەِەخۆس 

 ٌەخۆدەگشێذ. دەرٛأیٓ ثەپێی پشۀغیپی خیبٚاصی )االخزالف( ئبِبژەیبْ پێجذەیٓ.
داعی ریژ، داٌە گٛصاسؽذ ٌە ٚاربیەوی فەس٘ۀگی دەوبد، ثەاڵَ ٌێشەدا دەچێزە چٛاسچێٛەی 

ثە ٚاربی خۆساٚخۆس دەوبد ٚارە دەرٛأیٓ ثڵێیٓ چۀذیٓ ِەدٌٌٛی خیبٚاص ٚ خٛاصە، ئبِبژە  الداْ
ٚ صەِەْ  ٌەخۆدەگشێذ، ٘ەسٚە٘ب خٛێٕەسیؼ ثەپێی ثبوگشاٚٔذی سۆؽٕجیشی خۆی ثەپێی وبد

 دەرٛأێذ ِبِەڵەی خیبٚاصی ٌەگەڵذا ثىبد. ثۆیە دەرٛأیٓ ثڵێیٓ:
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 ئبیذیۆٌۆژیبیە    
 ٘ضسە    
 فەٌغەفەیە    
 ارەئەد    

 ؽۆڕؽە   سلی عٛٚس    
 عەس٘ەڵذأە    
 ساپەڕیٕە    
 ئبیٕە    
 رۆڵەیە    

 
 سەؽجیٕی    
 ئبصاس    

 وێؾە  دڕوی خەَ     
 دٚاسۆژە    
 ئبِبٔدە    

 
 

 داٌە ٌە ثەسگی خٛاصەدا    
 ٘ەربٚ  چەپىێ 
 ؽۆڕؽە ٌە ثەسگی ِەدٌٌٛذا    
 ؽۆڕؽە    
 ئبِبٔح    
 ئبٚاد    
 ٘یٛا    
 ئبعۆیە    

 
 چبٚی ِشدْ رێشخەٚ دەوەَ    دڵوفٕی گۆڕعزبٔی ربسی ٔبٚ 

 
 ژیبْ       ٔیؾزّبْ 

 
 ئبِبٔح        ئبیذیب 
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 ٘یٛا        ؽٛێٓ 
 

 ئبٚاد        خبن 
 

 گەؽجیٕی        ژیبْ 
 

 عەسوەٚرٓ        ِشدْ 
 

 ؽۆڕػ       ثێىۆربیی 
 

 خۆڕاگشی         
 

 ثەسخٛداْ         
 

 ثێىۆربیی         
 

ٌێشەدا دەرٛأیٓ چۀذ ٚاربیەوی دیبس سٚٚٔجىەیٕەٚە ٌە٘ەِبٔىبریؾذا دەرٛأیٓ ٘ەڵیبٔجٛەؽێٕیەٚەٚ 
ٚاربی رش ثذەیٓ ثە دەلەوە. ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی ٌە ئەٚسٚپبدا عەسی ٘ەڵذا ٌە ثٛاسی ٘ضسٚ 

ٚ خیبٚاصی دەوەْ ٔەن  ەٚاْ صیبرش خەخذ ٌەعەس گۆڕاْفەٌغەفەٚ ئەدەثذا وبسی رێذا وشا، ئ
ٚ وبد ثەپێچەٚأەٚە  أذایە ثەپێی صەِەْڕعەلبِگیشیی، ثە ثۆچٛٚٔی ئەٚاْ ژیبْ ٚ ٘ضس ٌە گۆ
  ٚ دەڵێٓ سۀگە ئەَ ٘ضسەی ئەِڕۆ عجەیٕێ عەلبِگیشی ِشۆڤبیەری ثەسەٚ ثیشی ٚەعزبٚ دەثبد

 ٌەگەڵیذا ٔەثیٓ.
ساییەٚە وبرێه ثبعی عۀزەسی دەق دەوەْ ئەَ ثیشۆوەیە ٌە ٘ضس ٌە سٚأگەی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگە

ئبیذیۆٌۆژیبی سۆژئبٚادا عەسچبٚەی گشرٛٚە وە ؽزی سە٘بٚ ٔەگۆڕ ٔییە ئەَ چەِىە ٘برٛٚەرە 
ٚ سەخٕەٚە وە گٛصاسؽذ ٌەٚە دەوبد وە دەق ٌە عۀزەسێىی عەلبِگیشدا  ٔبٚ ئەدەة

بِگیشی ٔەثێذ، ٚارە ٌە خٛڵەیەوی خیٛەیی دا ٔبگیشعێزەٚە، ثەڵىٛ پێٛیغزە دەق عۀزەسێىی عەل
 ثێذ. ثەسدەٚاِی ثەٚارب ثذاد.
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 ئەوجامەكان

 
 ٌە وۆربییذا گەیؾزیٕە ئەَ ئۀدبِبٔە:

 
ەٚ کبس ٌە دژی ثۆچٛٚٔەکبٔی ثٛٔیبدگەسییەکبْ سەخٕەیی ِیزۆدێىی ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی٘ -0

 .ٚە عەسیٙەڵذاٚەثٛٔیبدگەسییە پبػٌە دەکبد،
 ٚاربی وۆربیی ٔییە. وشاٚەیەٚ دەق ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەوبْ ثۆچٛٚٔی ەث -9
 .دەوەْ خٛێٕەس سۆؽٕجیشی ثبگشاٚٔذی رٛأبٚ ٌەعەس خەخذ یبرشص -8
پێیبْ ٚایە دەق  .دەق دیبسیىشاٚی ثٛٔیبدێىی ٚ عۀزەسیضَ ٌە دەگشْ ثەدٚٚس ۆیبْخ -2

 ثۀذکشاٚی عۀزەسیضَ ٔییە.
 خبڵی ثەٚەی ٔضیىٓ( اٌزٍمی خشیظٔ) ەٚەسگشرٕەٚ ریۆسی ٌە صۆس ثۆچٛٚٔەوبٔیبْ ەپێیث -2

 .خٛێٕەسە ٘بٚثەؽیبْ
٘ضسی ٔبئبِبدەی ٔبٚ دەق ی ٘ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەساییەٚە ئەٚەیە ٌەعەس ثەال گشٔگ ڵیخب -1

، ثۆ ڕۆچٛٚٔە ٔبٚ ٘ەِٛٚ کەٌێٓ ٚ دسصەکبٔی دەلەٚە ثۆ دیبسیکشدٔی ٚارب وبسدەوەْ
 ٔەٚرشاٚەکبْ.

ثبٚەڕی ثە فشە خٛێٕذٔەٚەی دەق ٘ەیە، چٛٔکە خٛێٕەس دٚٚثبسە  ەڵٛەؽبٔذٔەٚەگەسایی٘ -1
 ٘ەٚڵی ٔٛٚعیٕەٚەی دەق دەداد.

 ٌەریف ثێىەط، ؽێشوۆ دەلی  ٘ۀذێ ٌەعەس وبسِبْ ِیزۆدە ئەَ پشۀغیپەوبٔی ەپێیث -3
 .وشدٚٚە ِسّذ لبدس ئۀٛەس ٘ەڵّەد،
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 سەرچاوەكان

 
 كتێبی كوردی: -

، 9ِۆدێشٔیضَ، ثەؽی یەوەَ، چبپخبٔەی ٚەصاسەری پەسٚەسدە، چئبصاد زەِە، ثیشی پۆعذ  .0
 .9119٘ەٌٚێش، 

ئۀٛەس لبدس ِسّذ، دیٛأی صسیبْ ٚ صایەڵەٚ صٔبس، چبپی یەوەَ، چبپخبٔەی دٌێش،  .9
 .9112عٍێّبٔی، 

صا٘یش ٌەریف وەسیُ )پ.د(، ٔیبْ ٔەٚؽیشٚاْ ِەعزی )پ.د(، فشە خٛێٕذٔەٚەیی ٌە دەلی  .8
 .9101(ی ؽێشوۆ ثێىەط، )ئێغزب وچێه ٔیؾزّبّٔە

، چبپخبٔەی وبسۆ، عٍێّبٔی، 0ؽێشوۆ ثێىەط، دیٛأی خێشاوە ِشدْ خەسیىە ثگبد، چ .2
 .9108ٔبٚۀذی غەصەٌٕٛٚط ثۆ چبپ ٚ ثاڵٚوشدٔەٚە، 

، چبپخبٔەی ربساْ، ٔبٚۀذی غەصەٌٕٛٚط ثۆ 0ٌەریف ٘ەڵّەد، دیٛأی ٌەریف ٘ەڵّەد، چ .2
 .9102چبپ ٚ ثاڵٚوشدٔەٚە، 

 
 ی:كتێبی عەرەب -

 ،(22-22) اٌؼذد اٌّؼبفش، اٌؼشثی اٌفىش خِدٍ یذا،اخشاٖ ٘بؽُ فبٌر، زٛاس ِغ خبن دس .0
0233. 

 .9101)د(، خبن دسیذا ٚاٌزفىیه، داس اٌفبساثی، ثیشٚد، ٌجٕبْ،  خیطازّذ ػجذاٌسٍیُ ػ .9
، اٌؼذد خفقٛي اٌّقشی خفشیبي غضٚي فی ِدٍ كادٚاسد عؼیذ، اٌؼبٌُ ٚإٌـ ٚإٌبلذ، ػش .8

، ٌٚیذ لقبة، دِؾك، داساٌفىش، ثدثی اٌسذیالّٓ وزبة ِٕب٘ح إٌمذ اض، 0238ٌٚی، الا
9111. 

 .0221، 0ط، خاِجشرٛ ایىٛ، اٌمبسئ فی اٌسىبی .2
، حاٌّؼبفش خإٌمذ اٌزفىیىی فی اٌىزبثبد إٌمذی خساخر )د(، فٍغف خثؾیش ربٚسیذ )د(، عبِی .2

 .9113، ػّبْ، 0ط
 خزّذی اٌدبثشی، ِشاخؼ خیٓ، الذَ ٌه، رشخّخبن دسیذا، خیف وٌٛجیٕزش، ثیً ِبییٍ .1

 .9112، ح، اٌمب٘شخمبفثػٍی ٌٍال، اٌّدٍظ ا0طٚاؽشاف ٚرمذیُ اِبَ ػجذاٌفزبذ اِبَ/ 
 خاٌؾؼش، د: ػجذاٌّمقٛد ػجذاٌىشیُ، عٍغٍ ءح االدة اٌّؼبفش، لشا خشیظدیفیذ ثؾجٕذس، ٔ .1

 .0221، حٌٍىزبة، اٌمب٘ش خاٌؼبِ خاٌّقشی خاالٌف وزبة، اٌٙیئ
 .ثخاٌسذی خدثیالٚا خٍسبد اٌٍغٛیطیش زدبصی )د(، ِؼدُ اٌّقعّ .3
 .9110، ح، لب٘ش0طٍسبد إٌمذ ٚاالدثی، طعّیش عؼیذ زدبصی، لبِٛط ِق .2

، داس 0ط، حِؼبفش خٌٕقٛؿ ؽؼشی خاِی، رؾشیر إٌـ، ِمبسثبد رؾشیسیزػجذاٌٍٗ اٌغ .01
 .0231، ثیشٚد، خٍیؼطاٌ
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، حػالِبد، خذ خاٌّفَٙٛ، ِدٍ خفی إؽىبٌی ك، خٛءحرٛفش اٌمشا ء ، اٌمشاكػجذاٌٍّه ِشرب .00
 .0222، 02، ِدٍذ 02، جخاٌغؼٛدی

، ح، اٌمب٘ش0طی، ثفی اٌؾؼش اٌسذا خاد رفىیىیءػّبد زغیٓ ِسّذ )د(، ثئبس إٌـ، لشا .09
9112. 

 .9101ٌٍؼٍَٛ ٔبؽشْٚ، اٌدضائش،  خ، اٌذاس اٌؼشثی0طزّش، ِؼدُ اٌغیّیبئیبد، الفیقً ا .08
 خاٌؼبِ خاٌّقشی خِذخً فٍغفی، اٌٙیئ ثخاٌسذی خا٘ت إٌمذیزِسّذ ؽجً اٌىِٛی )د(، اٌّ .02

 .9112ٌٍىزبة، 
خّیظ ثٛ غشاسە،  خ، رشخّثخِٚبثؼذ اٌسذا خِذاْ عبسٚثی، دٌیً رّٙیذی اٌی ِبثؼذ اٌجٕیٛی .02

 .9118، اٌدضائش، خیٕیطٕطلغ خِٕؾٛساد خبِؼ
مبفی اٌؼشثی، ثاٌ، اٌّشوض 8طدثی، الِیخبْ اٌشٚیٍی )د(، عؼذ اٌجبصغی )د(، دٌیً إٌبلذ ا .01

 .9119، ءبضداساٌجی
 .9111، داٌش اٌفىش، دِؾك، 0ط، ثدثی اٌسذیالٌٚیذ لقبة )د(، ِٕب٘ح إٌمذ ا .01

 
 كتێبی فارسی: -
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 ثملخص البح

 
ػٍّٙب اٌسفشیبد ٚاٌزؾشیر داخً  خٚس٘ب أٚسٚثیز( ِٕٙح ٔمذی خDeconstruction) خاٌزفىیىی

ٌٍٕـ االدثی. یٙزّْٛ ثبٌمبسئ وجبٔی اٌشئیغی  حإٌـ، ٘ذفٙب اٌٛفٛي اٌی أػّبق اٌّؼبٔی اٌّزؼذد
ٌه یجزؼذْٚ ػٓ زٌٗ ِؼٕی ٔٙبئی ٚو ش خبؿ یمٌْٛٛ ثأْ إٌـ ِفزٛذ ٌیظٔظٌٍٕـ ٌٚذیُٙ ٚخٗ 

 ش.ضفی إٌـ ٚیٙزّْٛ ثبٌّؼٕی اٌغبئت ثذال ػٓ اٌّؼٕی اٌسب خاٌّشوضی
 ِٓ لغّیٓ: خرزىْٛ اٌذساع

 ٍر ِغ اٌّجبدئ.طػٓ اٌزؼشیف، اٌّفَٙٛ ٚاٌّق حػجبس ٚياٌمغُ اال
یف طیىظ، ٌ، ؽیشوٛ ثء ج ٌذی اٌؾؼشارجیمی ٚلذ إٔزمیٕب ّٔبطاٌز ءػٓ االخشا حبٔی ػجبسثاٌمغُ اٌ

 ٍّ٘ذ، أٔٛس لبدس ِسّذ.
 
 

Abstract 
 

Deconstruction is a critical approach, which is originally from Europe. It 
concerns about the anatomy and unearthing a literary text. This approach’s 
goal is is to reach to the different profound meanings of a literary text. The 
followers of this approach consider the reader to be the constructor of the text, 
as well as, in their perspective, they say that a text is open and has no ended 
meaning. Furthermore, they fade away from the centrality of text and deal with 
the implicit meaning rather than the explicit meaning.  
This study includes two sections; the first is dedicated to the definitions and the 
terminologies within the discipline. Section two is about the application of the 
approach to several selections of some poets like Shirko Bekas, Lateef Halmat, 
and Anwar Qader Ahmad. 

 
 

 


