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 فەرىەنگ ً لێكسیكۆگرافیای گشتی ً فەرىەنگی  زمانی كٌردی
 پ.ی.د.صباح مٌسا علی

  رده رًه كۆلێژی پو –ركٌك  زانكۆی كو
 
 

 :   كٌرتەی باس
َٕٔسیی ی یەگْەَنسیا ی كیاٌ ویائٕ  (نیكسییكگرافییا ٔەیەكە ی تانیاَەكە تە ٔفذیای هیەگْەَی 

ظێد ، ْەگ نە رەڵ سەگْەڵعفَی َٕٔسیٍ كاٌ ٔێُە اظَی ظەگتاێُی  پأسیە ٔ ایای ی ژانفَەی 
يااڤاكەذی ْیاذگذە  یاكۀە ٔ گاڵیی تەگایأی ْەتیٕٔە نە پیاگف ذٍ ٔ ەەگەیەیە اظَی ذگيیاگرەی 

 ظفْاُاٌ ٔ ظەسكۀذی  اگٔفَی نكاَی يااڤاكەذی .
گْەَییی  كەەیییاكی راَییی  ٔ پیییا تیییاكەضە نە تیییاتەذی ناكسییییكگنگنی ، ایییَٕكە ناكسییییكٕرافییأ یە

ناكسیكگرافییا تا  نە تاتەذی نیكسى ٔ كە ە اَی ظە یاخ ، تیگكە ظەاایرە ضیاَەی ناكسیكگنگنی ٔ 
 فَییا ٔ يییاَۀفٌ ٔ ذٕێكەگە ییاٌ نە سییەگظەو ٔ گانرییاگی ْیُییعٔ ایُییە ییاَۀە  پییا  ْە فگەْییا 

گی یەگْەَ  َٕٔسی تٌٕٔ ٔ ذگياگی  گَی ْیُیعكیە اٌ ٔ ساڵ سەگواڵی تاتەذی یەگْەَ  ٔ  ا
 تاتەذی  راثە پیأ ە ەی ه گێنا ییعف( تەڵنەَۀكسرە تگ  اگی یەگْەَ  َٕٔسی .

ەەيییاال ناكسییكگرافییا تیییاتەذی خاییی سیییەگَدە ٔ ْەَنییأی اییا  ٔ تاەیییی تاێییٕە ٔ تیییٕٔەذە 
ْیا  اگيەَیع ٔ پسی ٕگ نۀ  فَسراكی سەگتەضگ ٔ ظفو ٔ ظە رای يە َی تیگ ظفَیافٔە ٔ تە ْە فگە

ظە رییأ ەە ییاظكًییە  فَسییرییاَە  ییاگظە ەٌ ٔ گانفَە  ٔەییەی َٕێثییأ ذییا ە ظێُییُە َییأ یەگْەَنییی 
  ياَۀە.

ناكسیییكگرافییا راَنیییی ٔ تیییاكەش تە ظگٔسییید  اظَیییی یەگْەَییی  ، نە گٔٔی خیییگگ ٔ پاكٓیییاذە ٔ 
اكیگڵیُۀە ذیا ە ٔەیە اٌ ٔ گێنا اَی ەاياظە اظَی ظەظفخ ٔ نقاكە نە  يیاَۀفَی ٔ تیاكەش ظەظفذە ن
 ەارەڵ  اظَیاٌ ٔ نە ٔفذای ٔەە اٌ تكگڵارۀە ٔ پٕل پٕل تكاێٍ. 

ياكٔٔی ناكسكگرافییای  یٕگظی  ە تەگفٔٔگظ تكاێید نە رەڵ يایكٔٔی ظێاێُیی ناكسیكگرافییای 
 ياَاَی ظككەی يیههەذاٌ سەگَح ظەظەكٍ  ە پأسە ٔ  اگی یەگْەَ  َٕٔسی نە  ياَی  یٕگظی 

گظظف  اگ ظٔف ۀذییییٕٔە ٔ ەەيەل ْگ ییییاگی ضییییگی ْەكە نە تییییٕفگی سیاسییییەخ ٔ ٔ نە َییییأ  ییییٕ



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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 گيەاڵكەذی ٔ ياڵٕێافَی ٔ گفرٕف ذٍ ٔ  اگ ْگ اگی ذا ٔنە رەڵ ەەيەەیعف یەگْەَی  َٕٔسیی ٔ 
 اگی ناكسینافییا تۀ ذەيەَە  ٕگخ ٔ ەە ئَٕە  ەيەی ْەَنأی تاەی َأە سیەگەگفی ذەيەٌ 

ڵاك ظەظفخ ٔ ناكسكگرافییای  ٕگظی رەكشرٕٔذە گفظەكە   ٕگذە ەی  ە ضگی نە اەَع سەظ سا
  ە نە ەاسری ناكسكگرافییای  ياَاَی ذاتاد .

ناكسیییكگرافییا نە گٔٔی وۀفگۀ اەەیییٍ ٔ تیییاتەخ ٔ ذۀەگ ٔ گێۆتەَیییعی  خیییگگی  اگە ٔ نە 
گٔٔی ەاسری  فَسیری  گێیكە ە خییأف ە ٔ تُەيیای  فَسیری ٔ  يیاَۀفَی خیٕظفكۀ ٔ راَی  نە 

ناكسیكگرافییا ٔ یەگْەَی  ظفَیاٌ پشید تە ظٔٔ  یاگ ظەتەسیراد ٔ كە ەيییاٌ گێكطسیرٍ ٔ  اگی 
گكۆتەَییعی ٔ ظٔٔەيیییاٌ  فَیییاگی ٔ  فَسییری ٔ  ەڵە   اظَییی ٔفذییا ٔ نثاكییعفَۀەی ٔفذییا ٔ ياَییای 

 كە ە اَی  ياٌ.
 سەگ تاساك :

 فگفٔەی هیەگْەَنُٕٔسییییییی( نە ظٔٔ ٔەییییییە گاَییییییاٌ تییییییٕٔە ٔ كە ەيیییییییاٌ یەگْەَیییییی  ٔفذییییییا 
سەگ اظَۀۀ گاەُثیای ٔ ەڵچەگ ٔ ظٔٔەيییاٌ َٕٔسییٍ ٔفذیا َٕٔسییُۀەی تەگْەيایك كیاٌ تە

تاتەذاییك ،تەەییاك نە  ياَۀفَییاٌ پاییی ظەڵیییٍ هیەگُْنسییا ی(، سییا ی ٔفذییای  فَسیید ظەرەكەَایید  
تەەییییاك ٔفی تییییگ ظەاییییٍ  ە ناكسییییكگرافییا ْەگ ناكسییییكگنگنكیە ، ناكسییییاك تە ياَییییای ٔەییییە 

ٔگظی ه نیكسیكگرافییا ( تەەیاكە نە  فَسیری  يیاٌ ٔ نە ٔەیە اٌ  یەگْەَنییە اَی  ياٌ ظێد،تە
ظە ییگڵُۀە ٔ تییاتەذاكی  يییاَۀفَییۀ ذٕێكێُییٕەكە نە ناكسیییى ٔ كە ە ییاَی  ياَییعف ، رەگ سییەگَح 
تعكُە ەۀ تاساَەی سەگۀە ەۀە گٌٔٔ ظەتارۀە  ە هناكسكگرافییا( ْەيیٕٔ ەاسید ٔ ناەكە یاَی 

كە ٔەییە نە ظەَنسییا ی ٔ يگگیگنییگنی ٔ سیییُا ە تە كە ۀە ظەظفخ ، اییَٕ   يییاٌ پییاكۀە رییا 
ظەتەسرارۀە ، تگكە پإكسیرە ەۀە نەو تیاتەذە ظە یگڵارۀە ظەتاید ەیاگە فكیە ی تیال ٔ ایا  ٔ 
ذۀفٔی سییییەتاگەخ تە ەاریًگنییییگنی ٔ ياییییكٔٔی  يییییاَی ظكییییاگككافٔ ٔ یكەَییییی  ییییگيەاڵكەذی ٔ 

 َی  ياٌ ْەتاد.گاەُثیای ٔ سەگظەو ٔ گانراگ ی تە اگْاُاَی ٔەە ا
نەو تاسەظف گاەُاكی ظەضاێرە سیەگ يایكٔٔی ناكسییكگرافییا نە یی ْیُیعكیە اٌ ٔ ایُییە یاٌ ٔ 
پاەاٌ ەیگگ ظەتایرە ضٕفگۀەتیگ يایكٔٔی ناكسیكگرافییای  يیاَی  یٕگظی ٔ پاەیاٌ نە تەەییكی 
 ذای تاسە ە تا  نە خگگە اَی ناكسیكگرافییا نە گٔٔی خیگگ ٔ وۀفگۀ اەەیٍ ٔ نە تەەیاكی
ظكیییكەی تاسیییە ە ەیییأگ نە ناكسیییكگرافییای  يیییاَی  یییٕگظی ٔ ْۀڵ ٔ ذەوەنییی ی پایییٕٔفٌ تیییگ 
سییەگْەڵعفَی یەگْەَیی  َٕٔسییی ٔ رەەییە اظَی تە ظگێكفكییی ەۀ اەَییع سییاڵەی گفتییاظٔٔ ٔ اییی 
تەگْەيایییك ْیییاذگذە تەگْەو ٔ پاەیییاٌ تیثهگرافیییییاكە ی تەەیییاك نە ەۀ یەگْەَنیییاَەی نە  يیییاَی 

ْاگف( ەاعیای يە َٕ  یٕگظپەگٔەگی  یٕگظ ه ەەزیًەظی ضیاَی( ذیا ەەو  ٕگظی ظفَافٌٔ نە هَۀتە
 اەَع ساڵەی گفتاظٔٔ.

 اگی ظفَاٌ ٔ ەاياظە اظَی ناكسیكگرافییا  اگێكی ْەگٔف ەاساٌ ٔ سٕٔ  َییە  ە ذیا ە  ەسیاك 
سەگواڵی ظفَاَی یەگْەَ  ِتە پشثەسرٍ تە ذٕفَای  فَسری ٔ گاەُثیای ٔ ەەظەتی ضگی ترٕفَاد 

اڵخ ٔ  ییگَرأڵی ٔەییۀ ظەسرۀفنۀٔەییەی  فگفٔە خیاخیا ییاَی  يییاٌ تكییاخ ، ْەگ تایید ،ظەسییە
تگكەنە ٔاڵذە پاشكۀذٕٔە اٌ ەەگ ی ظفَیاٌ ٔ سیا ظفَی یەگْەَی  ظەضەَە ەەسیرگی  گگێیك كیاٌ 
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ەە اظكًیاكە ی  فَسری ضأەٌ ەە ئٌٕ ٔ ذٕفَای  فَسری ٔ ياظكٕ نياگەكە   اگيەَیعٔ پسی ٕگ 
ٔ  ياَۀفَی تەەیعفگی نۀ پأسیەكە تیكەٌ ٔ سیااڵَە ەۀ  اگيەَیعفَە ٔ ەاگە ف نە تٕفگی  ياٌ 

 ضەگێكی ەەتعێد ٔ َگنەَكاظَۀەی تەگظۀفيی تٍ نە رەڵ پاشكۀذٍ ٔ رەەەسەَعَی  ياٌ .
تەەیی سیەگە ی ٔ اەَیع ذۀەگێیك ٔ نە تەەیی كە ەو سیەتاگەخ تە اەيیك ٔ   ەەو تاسە نە سێ

فٔفكە نە ای سەگاأەی راذٕٔۀ نە تەەیی ظٔٔەو پاُاسەی یەگْەَ  ٔ ناكسكگرافییأ ەەو  فگ
ەییأگ نە خییگگٔ تاتەذە ییاَی یەگْەَیی  ٔ خییگگ ٔ تییاتەخ ٔ وۀفگۀ اەەییٍ ٔ اییگَیەذی ظفگەییرُی 
ظەظگێرۀە ٔ تەەی سایەيی  ذەگضاٌ  یافٔە تیٕ گاەیُاكی ضسیرُە سیەگ يایكٔٔی یەگْەَی  ٔ 

ْەَنی  ٕگظی نە سەگەذا ذیا ناكسیكگرافییا ٔ ەەَدا تاساكی ذاأذەسەل ظەگتاگەی ياكٔٔی یەگ
اەَییع سییاڵیكی ەەو ظٔفكیییە تە پاییی  فَیییاگی ٔ ظفذا ییاٌ ٔ تاسییە  تە ەەَدییاو ٔ نیسییری وثەەییاكی 

  اگی یەگْەَنە اٌ ٔ سەگاأۀ پەگفٔێۆی  راثە اٌ .
 سُٕٔگی تاسە ە:

ەەو تاسییە تە َأَیشییاَی یەگْەَیی  ٔ نیكسیییكگرافییا ٔ ياییكٔٔی نە  يییاَی  ٕگظكییعف،ذاكثەذە تە 
یۀناكعفَۀە نە رشیید یكەٌ ٔ ەییەوهە اَی ٔەەَدییا تاسییی ياییكٔٔی یەگْەَنییی  ییٕگظی نە ەییاا

  فكیُی.2102سەگەذای ظفيە گفَعَییۀە ذا سانی 
 

 :بەشی یەكەم : چەمك و پێناسەی لێكسیكۆگرافیا و فەرهەنگ
 :تەًەری یەكەم: چەمكی لێكسیكۆگرافیا

ذییٕٔ ەكە ،  ە ٔەییەی ذاییعف ذگيییاگ افٔە، یەگْەَیی  ەۀ ذگيییاگ افٔەكە كییاٌ ەۀ  راییة ٔ پەگ     
ٔەییە اٌ تە گكۆتیییٌٕٔ ٔ گێكطسیییرُی ەەنمییٕتای ذگيیییاگ افٌٔ كیییاٌ َییگخ  یییافٌٔ ،  ە ظۀذاێییید 

 ذگياگ افٔەكە إَكە نە و سەگظەيە یەگْەَ  إٔەذە َأ تٕفگی ەاُرەگَاد ٔ رگرهۀە .
ياَییا ٔەییە اٌ  سییەژەگفی گكۆ ییاظٌ ٔ گێكطسییرُی كە ە ٔ ناكسیییًە اَی  يییاٌ ، نە ٔفذییا ٔ    

 ییگڵافٔەذۀە ٔ ناكییعگفٔەذۀە ٔ گٌٔٔ  ییافٔەذۀە ەییاكافٔۀ  ٔاگ  فَیییاگی ٔ ظفذییأ  فَسیید 
سییەتاگەخ تە ٔەییە اٌ ٔ اییگَیەذی َٕٔسیییٍ ٔ ظەگتییاكٍ ٔ سییەگْەڵعفٌ ٔ پەكییعفتٌٕٔ ٔ ەەگ  

 (.0:96::5ەۀگەزًاَی زاخی ياگفٔپانەی ٔەە اٌ نە َأ   ياَعف  افٔە ه
ظٔٔ پیاگاە پاكٓیاذٕٔە ٔ كە ەيییاٌ ه نیكسیاك( ٔفذیا اەیە یەگْەَنییە ییاَی ناكسییكگرافییا نە     

 ياٌ ٔ ه رافییا( ٔفذا َٕٔسیُۀە ٔ ەەگەیف  اظٌ ٔ پاگف ذُی كە ە اَی  يیاٌ نە ذیگی  رایة ٔ 
پەگذٕٔ ایییك  ، ٔە  هتیثهگرافیییییا ، ذگتگرافیییییا(تگ ەۀی َۀە پیییال َۀە ەاریییاظفگی رگگفَكیییاگی 

 ٔ وگَاضە سەضد ٔ ظنٔفگفَەی تە سەگ ٔەە اَی  ياَعف ْاذٕٔە. ياٌ ٔ رەەەسەَعَی ٔ ەە
( ْەكە ، ە  Lecikographyaنە تەگفَییییثەگ ٔەییییەی یەگْەَیییی   فگفٔەی ناكسیییییكگرافییاه       

راَنیییی ٔتیییاكەش تە ەايیییاظە اظَی یەگْەَییی  ظەظفخ نە ژٔٔی خیییگگ ٔ پاكٓیییاذۀ گێثیییا ٔ گێنیییأ 
( ٔفذییای  lecikoەاياظە ییاگی، ٔەییەكە ی كگَییاَی  ییگَە ٔ نە  ظٔٔ تەل پاكٓییاذٕٔە كە ەيیییاٌ (  

( ٔفذیا ذگيیاگ كیاٌ ذگيیاگرە كیاٌ ذگيیاگ افٔتە ٔفذیای Graphicٔەە اَی  يیاٌ ٔ ظٔٔەيییاٌ ه   
 ككە ەٕێُی ذگياگی ٔەە اَی  ياٌ.ظ
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ه ناكسییییكگرافییا( ذیییاكثەذە تە ەايیییاظە اظٌ ٔ سیییا ظفَی یەگْەَییی  ، تیییگكە تاەیییرا ٔفكە تە ه     
یەگْەَ  سا ی( كاٌ ه یەگْەَ  َٕٔسیٍ( كاٌه نیكسیكاڵ( َأتثاێد ،یەگْەَ  رەَدیُەی  ياَە 

اٌ تە ەإەكە ی گێكٕ پاك ٔ ذەگضاٌ  افٔە تگ گكۆ اظٌ ٔ پگل پگل  اظَی ٔەۀ  فگفٔەی  ي
،سەگەفی ەاایەكە ی ذۀفٔ ٔ ذگ ًە ٔ ياَای پڕ تە پیسری ذۀفٔی ٔەیە اَی  يیاٌ ٔ ەیإەی 
تە اگْاُییاٌ ٔ ظەگتییاێٍ ٔ تەظەياْییاذٍ ٔ گٌٔٔ  ییاظَۀی ذۀفٔ تە ٔەییاَەی ڵایی  ٔ َییايگٌ نە 

  ياَعف.
ە ظٔٔ ْەگٔەْییییییا  فگفٔەی هیەگْەَیییییی  سییییییا ی( تە اظەْاُاێیییییید ، یەگْەَیییییی  سییییییا ی ن    

ٔەەپاكٓاذٕٔە، ٔەەیهیەگْەَ ( ٔ ٔەەیهسیا ی( ٔفذیا  فَسید ظەرەكەَاید ،خینە نە  فگفٔەی ه 
یەگْەَ  سا ی( ، ٔەەی هنیكسیكگنگنی( ك  تە اگظەْیُاێد، ٔەەی ه یەگْەَ  َٕٔسیی( ل 
تیییگ تە اگْیییاذٕٔە، تەاڵو ەۀەی  كیییاذا نە  يیییاَی  یییٕگظی تە یییاگظەْاُا   فگفٔەیه یەگْەَییی  

 َٕٔسی(كە.
ەییییإەكەل ظەذییییٕفَیٍ پاُاسییییەی تكەكییییٍ ، یەگْەَیییی  سییییا ی تە ٔفذییییای ەايییییاظە اظٌ ٔ تەو 

 (.002:2101 :عەتعٔفنٕفزیع يٕەیا ظ ەكیَٕٔسیُۀەی ٔەە َايە ظێده
ْەگ َەذۀەكە  اەَییع یەگْەَنییی  اگ تایید  يییاَە ەی  كییاذا ظۀڵەيەَییع ظەتایید ٔ رەەییە     

گْەَییی  َٕٔسیییی  ناكیییگڵیُۀەكە نە ظە یییاخ ٔ تەگۀ پاشیییۀە ظەگٔفخ، كە اكیییی ذیییا ظەڵاییید : یە
كە ە یییاَی  يیییاٌ نە گٔٔی یكەَە یییاَی ظەَنسیییا ی ٔ گسرەسیییا ی ٔ ٔفذاسیییا ی ٔياكٔٔكیییی ٔ 

 (.61:2105َەگكًاٌ ضگەُأهظفژسرُۀەیه
 یییاگی یەگْەَییی  ٔ ەايیییاظە اظَی یەگْەَییی  ْەگٔف ەاسیییاٌ ٔ سیییٕٔ  َیییییە ، ٔە  ْەَیییعێك     

كٕ ەەگ  ٔ  اگێكی وٕگ  ٔ رافَە : اگی یەگْەَ  ذەياەای ظە ەٌ كاٌ ظەگٔفَُە ەەو  اگە، تەڵ
سا ی وٕگسراكٍ  یاگی  يیاَۀفَی ظفظەَاێید نە َایٕفٌ  فَسید ٔ ْیَٕەگظف يیأەذۀە، ظەذیٕفَیٍ 
تەو ەإەكە پاُاسیەی یەگْەَی  سیا ی تكەكیٍ : یەگْەَی  سیا ی تیاكرییە نە  یگ اظَۀەی ظفذیا 

 اٌ تە ەییییإەكە ی گێكٕپاییییك  ٔ  فَیاگكیە ییییاٌ ٔ ٔفذییییا ٔ ْەڵثییییكفگظٌ ٔ گێۆ اظَییییی  ەگەسییییرە
 (.011:2110يسًع يەزٕیهپگنیُكاظَی تە پای كاسأ ەەَدا َٕٔسیُۀە ٔتاڵٔ اظَۀەیه

 
  :تەًەری دًًەم : پێناسەی لێكسكۆگرافیا)فەرىەنگ(

پاُاسیییەی تیییگ  یییافٔۀ پاكٓیییاذٕٔە نە  یییگ اظَۀەی نیكسیییًە اَی  يیییاَاكی ذیییاكثەخ نە  گ ا    
 يییییاَە ۀ ضسیییرُە گٔٔی  فَییییاگی ذۀفٔ نە گٔٔی ەییییإف  ٔ پەگذٕٔ ایییك تە پایییی ەەنمیییگتای 

 ظەگتڕكٍ ٔ يگگیگنگنی ٔ ياَا ٔ تە اْاُاَە اَی نە إفگاإەی  ياَعف.
یەگْەَیی  َٕٔسیییی ەۀ  راییثەكە ،  ە  اگذیییاكٍ نيییاگەی كە ە یییاَی  يییاَی ذایییعفكە ، نە رەل     

ذٍ ٔ ەاریًگنیییگنی ەیییاایۀ ناكیییعفَۀەی ٔفذا یییاَی ، سیییەگەگفی ایییگَیەذی ظەگتیییاكٍ ٔ ەاضیییأ
 ٔەە اَی  ياٌ.



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
 

 

 (١5٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

یەگْەَنسییا ی سییەگاأەكە ە تییگ ذگيییاگ اظَی ٔەییە اَی  يییاٌ ٔ پییاگف ذُی نە َەيییاٌ ٔ      
یۀذیییاٌ ٔ نەَیییأإٌٔ ٔە  رەَدیُەكە یییی تە َاضیییی  يیییاٌ ەەنياگظە اێییید ٔ خایییی تیییاكەش ٔ 

 .(2:1:2101گانفٌ َٕٔگی عەتعٔڵاڵ:هراَنەه
نۀ  ياَۀفَە  ٕگظفَەی  ە نە سااڵَی زەیرا اٌ ەأگی  ظ. ەۀگەزًاَی زاخی ياگف كە اكە    

نەيهەو تاتەذە ظفٔەذۀە ٔ ظەڵاد ههیەگْەَ  ەۀ  رایثەكە  ە ٔەیەی ذایعف ذگيیاگ  یافٔە ، خینە نە 
گكۆ اظَییی ٔەییە ناییی  ییٕڵافٔەذۀۀ ٔفذییای گٌٔٔ  ییافٔەذۀە ٔ ناكییعگفٔەذۀۀ ەییاكافٔەذۀۀ 

عەتعٔنٕفزیییع ظگ اَییعَیاٌ ٔ پەكییعفتَٕٔیاٌ ظگفٔە((ه فَیییاگی ظەگتییاگەی اییگَیەذی َٕٔسیییُیاٌ ٔ 
 .(002:2116يٕەیا ظ ەكی

ههیەگْەَیی  سییەگاأەكە ی  يییاَییە  ە ظەگٔف ۀ ەییاایەی ذاییعفكۀ نۀفَەكە ياكٔٔكییی كییاٌ     
 :(.09:0:61يسًع تٍ يكاو فییاكقیه:ٔەسقی كاٌ پإفَەكی تاد((ه

 تییگ ەیُیسییكهگپیعكا  فگفٔەیهيٕسییٕعە(  نە  يییاَی عەگەتیییعف ٔەییەیهوايٕ ، يكدى(تە اگظێیید    
تە اگظەْاٍُ، ٔفذیای ه يكدیى( نە عەگەتییعف ههیتاظَیی ڵای  ٔ ذەيیٕيكفٔی كە ە یاَی  يیاٌ گٔڵ ٔ 

يسًیییع تیییٍ يكیییاو گێنیییای ظەگتیییڕكٍ ٔ تاەیییكاظٌ ٔ خیییٕفٌ  یییاظٌ ٔ پیییٕضرە اظَی َٕٔسییییٍ((ه
 (.19:0:61فییاكقی:

ظۀذاێید ، هه ە تە گكۆتەَیعی ٔەیە اَی  يیاٌ نە نە گٔٔی  فگفٔە ە تۀ  راة ٔ پەگذیٕٔ ە     
ەاياۆ ظەراێد ٔ تەگفَثەگك  ٔفذا ٔ ْأٔفذای ٔەیە اٌ گٌٔٔ ظە یاێُۀە ٔ ەاریًگنگنكیە ەەیی 

 :(.2::06:0فزًع يسًع فنًكرٕقظەسرُیشاٌ ظە اێد((ه
 ٔەەی ه وايٕ ( نە  ياَی عەگەتیعف تە اگْاذٕٔۀ  اگ ٔفذیای ناثیٕٔەذۀە ٔ ٔە  هظەگكیای    

يە ٌ( كاٌ هَأەژفسری ظەگكیا( كیاٌه ویٕٔنراكٍ َیأاەی ظەگكیا( ، ْەگایگٌ يسًیع  یگگی یەكیٕ  
ەاتییاظی  فگفٔەی ه وییايٕ  فنًسییی ( ی تە اگْاُییأە ، ٔە  ەايییانەكە  تییگ یافٔفَییی ٔ رۀگەكییی 

 یەگْەَ .
گ  خیا  (كاٌ ْەَع clopediaپای ظۀذاێد ه ency-ههفنًٕسٕعە( ل تەگفَثەگ ه ەاُیسكهگپیعكا    

پاییی ظۀذاێیید هظفەییاە فنًكییاگف( تە ٔفذییای یافٔفَییی َییأەگا  ٔ ەەگ  ٔ گكۆتەَییعی ظەگٔف ە ٔ 
 :(.012:0:65زگسیٍ َەسساگ:تاتەذە اٌ((ه

یەگْەَ  راَنی ٔ تاكەش تە َأی  ەساٌ ٔ َأظفگفٌ ٔ َأی ەٕێٍ ٔ ەیاگٔ گٔٔتیاگٔ اییا     
أ ناكعفَۀەی ٔفذای ٔەیە اَی  يیاٌ ٔ ظەگكأ گٔٔظفٔە اَی خیٓاٌ َاظفخ ، تەڵكٕ راَنی تە ٔفذ

 ظەظفخ.
سیەگەگفی ەەيەل ْەگ  ەسییاك ظەذٕفَایید نە ْییۆگٔ يیشیكی  گيەڵاییك كییاٌ نيییاگەكە  ٔەییە     

ت اگێۆێیید ، تەاڵو ەەيییاَە گا ننە پییال گان تەەییاكیاٌ نە كییاظ ظەاییٍ ٔ نە تیییا ظەاییُۀە ، تییگكە 
ٕفَاكییعف َییییە ، اەَییع نكییا ٔ یەگْەَنییك ٔەتیاْاُییاَۀەی ٔەییە اَە، سییەژەژفی ەۀەی يییاا ڤییهە ذ

سیەگخەو ٔەیە اَی  يیاٌ یی ضیگی ت اگكۆێید ، ههیەگْەَی     كاە  ٔ ْگەیًەَع تاید ، تریٕفَێ
ضانیییع خًییییم رەَدییییُەی ٔەیییە اَی  يیییاَە تیییگ پیییاگف ذٍ ٔ نەَیییأَەإَٔی كە ە یییاَی  يیییاٌ((ه

 (. 00:2116يسًع:



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١58)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ەسیییرۀە ٔ تە  اگ ٔفذیییای نە  يیییاَی یاگسییییعف یەگْەَییی   گيەڵایییك ٔفذیییا ٔ ظەینەخ ظەظفذە ظ    
خیأف  ظێد ٔە ٕٔ ههٔێكە ٔ ەەظەب ، پەگٔەگظە،  فَسد ،نيیاگەكە  ەەظەتییاخ ٔ ٔێُە،يیٕعدەو، 
گاەییُثیای،  گيەڵنییا (، یەگْەَنسییراٌ تە ٔفذییای كییاَەی ەەظەتییی ٔ گاەییُثیای نە  يییاَی یاگسییی 

 (.0:96::عهی يسًع فنقاسًی:ظێد((ه
ظەتەسیراد ، كە ەو گكۆتەَیعی ٔ گێكطسیرٍ ٔ ظٔٔەو  ٔفذا ظفَاَی یەگْەَ  پشد تە ظٔٔ  گڵەرە

 پاُاسۀ ەاایە اگی كە ە اَی  ياَی ظكاگككافٔ.  
يەتەسد نە هنیكسییكگرافییا(هه ەايیاظە اظَی یەگْەَی  ٔەیاكاگی  يیاَۀفَی ٔفذیا ظٔٔ ەاسید    

ظەریییاێرۀە كە ەو ەاسییید ەاسیییری ذایییٕگی  ە پایییی ظۀذاێییید یەگْەَییی  سیییا ی ٔظٔٔەو ەاسییید  
ەی  فَسری كە ە اَی  ياٌ ٔ ەاكاگی ەۀ كە اَە نە گٔٔی يگگیگنگنی ٔ ٔفذاسا ی ، ذٕێككُۀ

(،    تە 9ٔفذا ناكعفَۀەی گاَاٌ ٔ پاكٓاذەی كە ە اٌ ٔ یكەَی ياَیای  ە  نُسیری سییًاَریك  ((ه
 ییٕگذی ظەذٕفَاێیید پاُاسییەی رشییرنیای نیكسییكگرافییا تكاێیید، ەههپەگذٕٔ اكە ٔەییە اَی  يییاَی 

ٔتاییی ەۀ  يییاَە گێكطییافٔە ياَا ییاَی گَٔٔكییافٔەذۀە َظەراێیید ٔ تە ەییإەی ەەنییفذییاكثەخ نە ضگ
ەییاایە افٔۀ  فَیییاگی سییەتاگەخ ظەگتییاكٍ ٔ تە ظەياْییاذٍ ٔ ەاریًگنییگنی ٔ ناكییعفَۀەی تییگ 

 (.2100::فيیم تعكع ككقٕب: افٌٔ((ه
 نە  اگە یەگْەَ  سا ی ظەتاد گەاأی ەەو ضااڵَە تكاێد:

 كە ە اَی  ياٌ گ اظَۀە ٔەۀ ییی أ
 ەاياظە اظَی  فَیاگی پإكسد سەتاگەخ تە ٔەە اَی  ياٌی یی ت
گێكطسرُی نیكسییًە اَی  يیاٌ تە پایی ەەنمیگتای   يیاَی ظكیاگككافٔ كیاٌ تە پایی تیاتەخ كیاٌ  ی ییپ

 ظەگٔف ە.
  گ اظَۀەی ٔەە اٌ ْٔەگ كە اك تە پای تاتەذی ضگی.یی -ج
راییییة ، كییییاٌ نە گێنییییای ەاُرەگَایییید ٔ ْگكە ییییاَی چاپكاظٌ ٔ تاڵٔ ییییاظَۀەی تە ەییییإەی  یییییی چ

 گفرەكاَعٌ.
 

 :بەشی دووەم : جۆر وبەش و بابەتەكانی لێكسیكۆگرافیا
 :تەًەری یەكەم: جۆرەكانی فەرىەنگ

تە پاییی پییٕل پییٕل  اظَییی یەگْەَیی  َٕٔسییی ،یەگْەَیی  خییگگی  اگە ٔ ناییاەظف پییٕضرە ەی     
 ظەضاێرە گٔٔ:

 :یەكەم: فەرىەنگی زمان
گەكە  ە ياَای ٔەیە اَی ناكیعگفٔەذۀە نە  يیاَاكی ظكیاگككافٔ ، تە خگگێیك ضیافٔە، ەۀ خگ     

  ە ضٕێُەگ نە  اذی تەسەگ اظَۀە ٔ رەژفٌ تە ظٔفی تاتەخ تە ەاساَی ظەسری ظەاارە سەگی.
يەتسیید یەگْەَنییی ذییا   يییاٌ ٔفذییا ٔەییە ْأٔفذا ییاَی  يییاَاكی ظكییاگككافٔ ٔە  یەگْەَنییی     

 عەگەتی..ْرع. –  ٕگظی، عەگەتی - ٕگظی
 



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
 

 

 (١55)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 :دًًەم: فەرىەنگی ًەرگێڕان
اییی ظۀذاێیید یەگْەَنییی ظٔٔ  يییاٌ ، ەۀ خییگگەكە  ە ٔەییە اَی  ياَاییك نە رەل ٔەییەی پ    

 ياَاكی تاناَە ناك ظەظفذۀۀ ٔفذای گٌٔٔ  افٔەذۀە ٔ ەەيەل تە  گَراكٍ یەگْەَ  نە وەنەو 
 تە اگكاٌ ْاُأە.ظەظگێد ،رٕفكە سايییە اٌ نە ْە فگەی سایەيی پ.  

یەگْەَنییی خییٕٔذە  يییاٌ ٔفذییا ٔەییە تەگفَییثەگ كە رییا نە ظٔٔ  يییاَی خیییأف  ظەضییاذە گٔٔ ،     
 عەگەتی كاٌ عەگەتی  ٕگظی...ْرع. -ظەەاد پاچۀفَە ەەە ظگٔسرە، ٔە  یەگْەَنی  ٕگظی

 :سێیەم: فەرىەنگی ئێتیمۆلۆژی
 فَسراكە نە گەرە ٔ تُچییُەی ٔەیە اَی ەاریًگنگنی  فگفٔەكە ە نە تٕفگی  ياَعف تە اگظێد،     

 ياٌ ظە گڵارۀە، نە ْەياٌ  اذعف نۀ رگگفٌ ٔ پاشكۀذُاَە ظە گڵارۀە ،  ە تە ظگككفكی يایكٔٔ 
تە سەگ ضٕظی ٔەە اَۀە ْاذٌٕٔ،تۀ ٔفذاكەی ەۀ تەەیەكە نە  فَسیری ٔەیە  ە نە پەكیعفتٌٕٔ 

 .  ێٕە ظەظٔ ٔ ٔەگراذٍ ٔ رەەە اظَی ٔەە ٔ ەۀ ظۀگفَەی پای ذا ەگ
ەەو خییگگە نە ٔەییە ظە ییگڵارۀە تە ٔفذییای ەۀەی تە ەییإەكە ی سییەگە ی راَنییی تە خییگگی     

ٔ سیییەگاأەی   ،ياَیییا ٔ ٔفذیییای نایییك ظەظگێیییرۀە ٔ زیییاڵەذی گێۆيیییاَی ظۀَٕسیییا  ٔەیییە ظەظگ 
 پەكعفتَٕٔی َیشاٌ ظەظگێد ٔ اگَیەذی تە اگْاُاَی ٔ ظۀگی نە گسرەظف تەكاٌ ظە اێد.

یەگْەَنەكە  ە نە گەرە  ٔ تُح ٔ گكشۀ سەگاأەی كە ە اَی  ياٌ ظە یگڵارۀە، ەاكیا ەۀ      
ەۀ ٔەییەكە گەرە ی  ییٕگظكیە ، یاگسییییە، عەگەتییییە، كییاٌ ْەگ  يییاَاكی ذییا، نۀفَەەییە ٔەییە ە 
گەسەَی  ياَی َأتافٔ َەتاد ، نااەظف ەاەكافظە اێد ،  ە ٔەە ە ضگياڵی َییە ، تەڵكٕ تاناَەكە 

 يیاَاكی ذیاكثەخ، ٔە  ەۀ ٔەیە ذٕگ یییاَەی ظ ەكیاٌ  یاظاذە َیأ  يیاَی  یٕگظی ٔ ٔ سەگ تە 
اگٌ ْاذٕٔۀ ٔفذا ەی نە ظەسد َەظفٔە ، كاٌ ٔفذا ەی رگگفٔۀ ظەسیركاگی  یافٔە ، كیاٌ نەَیأ 

  ياَە ە ذٕفٔەذۀە.
ٔ تگ ًٌَٕٔ یەگْەَنی ه ەٕ سمٕگظی وٕذاتیاٌ( ی ظكاگ ەەزًەظ ،  ە  اگ تە خٕفَی ٔەە اَی َا

 یەگْەَنە ە ناكعگفٔەذۀە.
 (:چٌارەم: فەرىەنگی گەشە كاری)مێژًًیی

نە كە ۀ نیكسیییًاَەی  يییاٌ ظەظٔێیید ،  ە رەەییەی  ییاظٔٔۀ رییگگفَی تەسییەگظف ْییاذٕٔە تە     
 ظگێكفكی  اخ ٔ گانراگ ، ەۀ پاشكۀذُە اییە ٔرگگفَە اٌ اگٍَ. 

 : پێنجەم: فەرىەنگی پسپٌرً تایبەت
ذاكثەخ تە تٕفگێكی ظەسرُیشاَكافٔ كاٌ  فَسراك ، ەەوهاك، ٔە  یەگْەَنیی ەۀ یەگْەَنەكە     

ذاكثەخ تە  شرٕ اڵی ٔ ااَعٌ،ەەو یەگْەَنە ذەَیا ەۀ ٔەیاَە ظەریاێرە ضیگ  ە نە تیٕفگی ااَیعٌ 
ٔ  شیییرٕ اڵی ٔ يەگظفگی ٔ نكیییاَی رَٕیییع ٔ  ەگەسیییرۀ ەايیاە یییاَی تە یییاگْاُافٔ نۀ تیییٕفگەظف، 

 ەَنی پۆكشكی،یەگْەَنی ەأ، گفرەكاَعٌ، .....ْرع.یەگْەَنی تا گراَی، یەگْ
ەەو خییگگە یەگْەَیینە  ەڵكییی  اگی ْەكۀ ضۆيەذییی نە گفظە تەظەگ پاشییكەل ظە ییاخ ، ٔە      

 یەگْەَنی پۆكشكی  ە ذاكثەذە تە تٕفگی ساضهەيی ٔ ذەَعگٔسری َٔەەرەگرەگی.
 : شەشەم: فەرىەنگی ًێنەدار



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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ْگكە یییاَی گٌٔٔ  یییاَۀە، كاگيەذیًیییاٌ ظەظفخ ، تیییگ  زاەیییا ْەڵُەریییاە ٔێیییُە ٔە  كە ایییك نە    
ەاساَی ٔ ذانەكشری ٔفذای كە ە اَی  ياٌ، ْەگ تاتەذاك ٔێُەی ذاكثەذی تۀ تاتەذەی نەرەنیعفكۀ 
ههەەو خگگە یەگْەَنە كە ەو خاگ نە سەگ ظەسری  ياَُاسی ەەڵًاَیهظٔظٌ( ەاياظە اف،  اذایك نە 

، ٔە  ٔێییُەی َأيییاڵ، ەەَییعفياَی خەسییرەی يییاا  رەڵ ظفَییاَی یەگْەَیینە ە ، ٔێییُەی ظفَییاتٕٔ
 (.00:2100أيیم تعكع ككقٕب:،تاڵُعە((ه

نەو خییگگە یەگْەَنییاَە ەۀ ٔەییە تەگخەسییراَە  ە پاتەَییعی تییاتەذاكی ظكییاگككافٌٔ نە گێنییای     
ٔێییییُەكە  گٌٔٔ ظە ییییاێرۀە، ظٔفذییییا نيییییاگە ظەظگێییییرە ْەگ تەەییییاكی ٔگظی ٔێییییُە ە، ٔەییییەی 

يیییاگەی ْەگ تەەیییاكی ٔێُە یییاٌ ظفظەَاێییید، تییییاا ەی ەەو  یییاگە تیییگ رَٕدیییأك  نە تەگفَیییثەگ ن
 ياَُاسییی ەەڵًییاَی هظٔظٌ( ظەرەگێییرۀە، ظٔفی ەۀەی ذاثیُییی  ییاظ ،  ە  اگتەی ٔەییە َايگ ییاٌ 

 تەگخەسرەٌ، َە  ٔفذاكی، تگ ەۀ يەتەسرە یەگْەَناكی ٔێُەكی ظفَا.
غەگكة ، یەگْەَنییه ەگ سیمٕگظ( تگ ًََٕٔە یەگْەَنیهٔێُەظفگی ریاَعفگفٌ( ی  ەيال خەیل     

 یەگْەَناكی ٔێُەظفگكیە ٔ تەو ظٔفكیە ااپی  ٕگظی  ۀذە تا فگۀە. 
 ذۀەگی ظٔٔەو : خگگی یەگْەَ  نە گٔٔی ەەَعف ۀ وۀفگە:

 ەەيەل ەەَعف ۀ ٔ وۀفگەی  اگی ْەكە، ٔە ٕٔ:
 :یەك : فەرىەنگی مۆبایل ً الپ تۆپ ً ئێنتەرنێت

نكییییییییییییییییییییا،  ساڵەی ظٔفكی ْاذە يەكعفٌ تە ْگی پاشكۀذٍ ٔ ذە ُەنگ ەيەل ذا ە، نەو اەَعە    
إٔەذە َأ يگتاكم ٔیپ ذگپ ٔ ەەيەل  اگ ەاساَكاگی تگ ضٕێُەگ  اظٔٔۀ كە سیەگ نە ژێیی 

ْیچ ْۀڵاكیی   يگتاكهۀە ، ْەگای ٔەەكە  ،ظەسرثەخی ياَا ۀ ٔفذا ەی پاشكەەد ظە اخ ،تێ
 رەژفٌ نە  راة ٔ پەگذٕٔ .

 :ی بەر باخڵدًً: فەرىەنگ
خگگێكە نۀ یەگْەَناَەی تدٕٔ ۀ ٔظەضاێرە ریاییاٌ ٔ تاضیم، ەەَیعف ەی ەۀەَیعە تدیٕٔ ە     

یەگْەَنیی ریاییاٌ ٔ تەگ   ظەذٕفَاێد تطاێرە َأ ریایاَی  اف  ٔ اا ەذۀە، تگكە پایی ظۀذیا 
ٕێُاكی نە گٔٔكە ۀە ەۀ خگگە یەگْەَناَە ەاساٌ ٔ سٕٔ ە ْەڵناذُی نە ەٕێُاك تگ ەی تاض ،

ذا  تیٕەۀەی تە ەاسیاَی تیگ ْەيیٕٔ خانیاكە  تنیٕف گێرۀە،تەاڵو نە گٔٔی سیٕٔظ ٔ  ەڵیكۀە ، 
ەۀف سییٕٔظٔ ەەَییعف ەی ٔەییە اَی  ەيۀ سییُٕٔگظفگ ظەتایید ، نەتەگ ەۀەی  اگتەی ٔەییە اَی 

  ياٌ نە ضگ َاراێد.ٔە ٕٔ یەگْەَنی ەٕ سمٕگظ ، یەگْەَنی نكا.
 : : فەرىەنگی بجًٌك سێ
ذا گفظەكە  نە یەگْەَنیی تەگتاضی  ٔ ریاییاٌ رۀگەذیاە ٔ تیگ وٕذاتییاَی وٕذاتطیاَۀ  ەەيەل    

 َأەَعی تە اگظەْیُاێد ٔ نياگەی ٔەە اَی  ەيە ٔ سُٕٔگی ذەسكە.
 إفگ: یەگْەَنی َأەَدیه ياو َأەَع(:

ەەو خگگە وۀفگۀ نياگەی ٔەە ٔ كە ە اَی تاەیە ٔ ذیا گفظەكە   اگتەی ٔەیە اَی  يیاٌ     
ظەپگەاد ٔتاكەضی  اگە ٔ ذا گفظەكە  تأە ، إَكە َە  اگ تدٕٔ ۀ َە  اگ رۀگەكە ٔ تگ ظف

  اگی ظا كُۀەی ٔەە ٔ  فَیُی ٔفذا اٌ تاەە.



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
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 :پێنج: فەرىەنگی گەًرەً مەزن
ەەيەل  اگ رۀگەكە ٔ سییەگخەو رشیید ٔەییە اَی  يییاَاكی ظكییاگكطافٔ ظفظەپگەییاد ٔ  اگ     

راییة ذۀفە َاتایید ، ظەتاییرە ظٔٔ تەگز كییاٌ  كییاذا، ذاثیُییی ەۀە رییاَنە ٔ ْەَییعێك خییاگ تە كە   
 ظە اێد ْەڵناذٍ ٔ رٕفسرُۀەی َەضراك ەاسرەَنە .

 
 :ذۀەگی سایەو :نە گٔٔی  ياٌ ٔ ظكاناكد ٔ  فگفٔە

نەو گٔٔۀە یەگْەَیییییی  ٔ ناكسیییییییكگرافییا اەەییییییٍ ٔ خییییییگگی  اگی ْەكە  ە ەەيییییییاَەی     
 ضٕفگۀەٌ:

 :زارً دیالێكت أــ فەرىەنگی تاك زمان ً
ەۀ خییگگە یەگْەَنییاَەٌ ،  ە ٔەییە اٌ ٔ ٔفذا ییاَی تە كە   يییاٌ ٔ كییاٌ  فگە ییاَی  ياَاییك      

ظكاگی ظە اخ ٔ ياَا ٔ ٔفذا اَی گٌٔٔ ظە اذۀۀ ایگَیەذی تە ظەياْیاذُی ٔ ظەگتیڕكٍ ، ذەَییا نە 
- ییٕگظی  يییاَاكی ظكییاگككافٔ كییاٌ ظٔٔ ظكانیكیید ٔ  فگی  يییاَاكی ظكییاگككافٔ،ٔە  یەگْەَنییی

 یییٕگظی ه یەگْەَنیییی ضیییاڵ(، كیییاٌ یەگْەَنیییی ظٔٔ  فگ ٔە یییٕٔ یەگْەَنیییی ظكیییانیكری تكیییٕٔگ ٔ 
تاۀٕگی  ياَی  ٕگظی ه یەگْەَنی يەگز ٔ نی(،ه یەگْەَنی  ٕگظسراٌ، ریگ يٕ اكیاَی ، (،ه 

خیینەگ سییگ (،هیەگْەَنی -یەگْەَنییی ذەوییی، خەیل ذەوی(،هیەگْەَنییی  اَی،يسًییع سییاڵر پیییعگاكی
 ٕگيیاَدی -ْۀگفيی-ە اظكًیای  ٕگظسراٌ(،هیەگْەَنی ٔەەَايە، خەيال زەتیثٕن ْەگفەاٌ ، ە
 َأەگفسد(.

 : ب ــ فەرىەنگی جًٌتە زمان
ەەو خگگەل  كاذاتأە نە َإ خگگە اَی یەگْەَ  ، ٔفذا  اگتەی یەگْەَنە یاٌ نە خیگگەٌ،     

  -عەگەتییی هَۀتەْییاگف، عەگەتییی -ظٔٔ  يییاَی خییٕظف ٔ خیییأف  ، ٔە  یەگْەَنییی  يییاَی  ییٕگظی
 ییٕگظی ه ەیییاكٍ -عەگەتییی( كییاٌ تە پییاچۀفَە ٔە  عەگەتییی - ییٕگظی، ەەسییرااە رەەییە  ییٕگظی

یەگْەَنییاَەی  ییٕگظی نە رەڵ  يییاَی هەیُنهیۆی،یەگەَسییی، گٔٔسییی،   ییٕگظی( ، كییاٌ–عەگەتییی 
عەگەتیییی(،ه - یییٕگظی- یییٕگظی -سیییاتیا راظعا ەتیییاَی –ذٕگ ی،..ْریییع(ٔە ٕٔه یەگْەَنیییی ەیییاگی 

ذگییییو ٔەْثییی ٔ سییی.ج. ەەظيییگَۆ(،هیەگْەَنی -Kurdish –english dictionaryیەگْەَنییی 
 گ راگ  ەگكى(. -ظەگكا ٔ نێاەگرسد نفتا(،هْەگظٔٔ یەگْەَنی -یەگەَسی – ٕگظی 

یەگْەَنییی نەو خییگگە تە پاییی سییٕٔظ ٔ  ەڵییك ٔ ضییۆيەذە ەی ، تییگ كە اكییی يەتەسییری یاییای     
 ياَی عەگەتی تاد ٔ  ٕگظ  ياٌ تاد، ظەتاد یەگْەَناكیی عەگەتیی  یٕگظكیە، ایَٕكە پإكسیری 

ە، تیگ عەگەتایك تە ناكعفَۀەی ٔفذای ٔەە عەگەتییە اٌ تگ ەۀەی تۆفَاد تە  ٕگظی ٔفذیای اییی
 تیۀی ییای  ياَی  ٕگظی تاد ، پإكسری تە یەگْەَنی  ياَی  ٕگظی عەگەتییۀ تەو ەإەكە.

 : زمانفەرىەنگی فرەــ -پ
  ەەو خگگە یەگْەَناَە، ذا گفظەكە  تە  ەڵك ٔ تەسیٕٔظە، ەەيەل تیاكرییە نە یەگْەَنیی سیێ    

كاٌ یەگْەَنی ایٕفگ ٔ پایُح  يیاٌ ، ەیُنهیۆی  -عەگەتی- ياٌ ٔ  كاذا ٔە ٕٔیەگْەَنی  ٕگظی
ەۀەی خاییی سییەگٌ ٔ گەضییُەكە ،  ە ەەو خییگگە یەگْەَنییاَە ذگ ًۀ فَسییری َییاتٍ اییَٕكە اەَییع 



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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ياَعٔٔتَٕٔی پإە ظكاگتاید، تەاڵو ەاسیرەَنە  یگَرااڵی ەۀ  يیاَە خگگتەخیگگفَە تكاێید ، ٔە  
 یەگەَسی(. -ەیُنهیۆی-یاگسی -عەگەتی -یەگْەَنی پاُح  ياٌه  گڵكە  ێاكُە ٕگظی

 
 :تەًەری سێیەم :گرنگی ً بایەخی لێكسیكۆگرافیا) فەرىەنگ نًٌسی(

ٔ ظفَیاَی ضشیراكی ذیا نە سیەگ ْەگ تیاتەذاكی   ظفَاٌ ٔ تٌٕٔ ٔ ظفْاُاَی  یاگٔ تەگْەيیی َیٕ    
 فَسیییری ٔ ْیییَٕەگی ٔ ەەظەتیییی ، تیییاكەش ٔراَنیییی ضیییگی ْەكە ٔ  ەنیُایییك نە تیییٕفگە ەیییەوهاك 

 ظ تەضشە تگ گێثا ی ضۆيەذی يااڤاكەذی ٔ پاشكۀذُعف.پڕظە اذۀە،  ە ەەيەل سٕٔ
یەگْەَیی  ذەَیییا سییٕٔظٔ ەڵكی تییگ ضٕێُییعۀفگٔ گاەییُثیأ  يییاَۀفٌ َییییە، تەڵكییٕ  اگتەی     

ظەتیییٍُ، چ نە    ییگيەاڵَی ضەڵییك ٔ يیییههەخ پإكسییریاٌ تە یەگْەَیی  ْەكە ٔ سییٕٔظی تاەییی نییێ
ەیاگە فٔ ضیأەٌ ەە يیٌٕٔ ٔەیاگە فٔ گێنای  راة ٔ سەگاأە اٌ تاد ، چ نە گێنای  ەساَی 

 پس ٕگ تاد.
 یەگْەَ  ٔ ناكسكگرافییا راَنی نەو ضااڵَە  كاذا گٌٔٔ ظەتارۀە:

پاگفسیییرُی ٔەییۀ نیكسییییًە اَی  يییاٌ نە يەذاسیییی نەَییأإٌٔ ٔ یۀذیییاٌ ٔ ذییییاإٌٔ تە ییییی •
ظەتاید ظگێكفكی ياكٔٔٔ گانراگ ، ە  ياٌ نۀ يأە ظٔٔگٔظگێكەظف ظٔایاگی ْۀگف  ٔ َشیإی 

ٔ تۀ ْیییییگكۀە نۀفَەكە نيیییییاگەكە  ٔەیییییەی  يیییییاٌ ذیاتچاییییید ، كیییییاٌ تە ْیییییگی پاشیییییكۀذٍ 
ٔرەەەسەَعٌ ٔ  فَسد ٔ ذە ُەنگنكا ، نياگەكە ی تەگاأ نە كە ۀ نیكسییًە اَی  يیاٌ تەگۀ 
یٔف ی ٔنەَییأإٌٔ تییااٌ ٔ ركگڵەكییاٌ تەگۀ ناییكی تییأفخ ٔ نە سییەگ  فگی ضەڵكییی َاياُایید ، 

 ی پاگف ذُی سەگخەو نیكسیى ٔ ٔەە اَی  ياٌ.یەگْەَ  رەَدیُە
گٌٔٔ  ییاظَۀۀ ەییااڤە اظٌ ٔ ناكییعفَۀەی ٔفذییا ٔ ياَییا كە ە ییاَی  يییاٌ، ە  اگ ٔەییەی ییییی •

 يیییاٌ ياَاكیییاٌ ڵاییی  ٔ ذەيیییٕيكفٔی ٔ گٌٔٔ َیییییە ، كیییاٌ  گيەڵایییك ٔفذیییای خییییأف ی ْەكە نە 
ەەَدییا ەەگ ییی یەگْەَیی  ،  تە اگْاُییاٌ ٔ خیییأف ی ياَا ییاَی نە َییأاەكە  تییگ َییأاەكە ی ذییا،

 گٌٔٔ  اظَۀۀ ناكعفَۀەی  فذا ٔ ياَا اَی .
نەرەڵ رەەەسییەَعَی گەگۀەی نكییاٌ ٔ گانرییاگٔ واشییكۀذٍ ٔ َەەییًَٕا اظَی  گيەڵنییا ، ییییی •

، تگ ەۀەی نە رەل سیەگظەو ٔ   پإكسد ظە اخ یەگْەَ  تەگظۀفو ەەتعێرٕ َگنەٌ ٔ ذا ە تكا 
ەاَی ْاذُی ٔەەی َٕكچثأ تگ َیأ  يیاٌ ، یەگْەَی  تەگظۀفو  گانراگظف ْەَنأ تُاد ەاٌ تە

تەسەگ تكاێرۀە ٔ  ٕيٕ ٕگی ٔ َاذۀفٔكیە اٌ پیڕ تكاێرۀە.ٔە یٕٔ یەگْەَنیی هفنًُدیع، فنًُدیع 
ەاُیسیكهگپیعكای تەگكراَییا( نە  يیاَی -یی فیع و( نە  ياَی عەگەتی ٔ ه ظفەاە فنًكاگف فنثاكناَیە

 ەاُنهیۆی  اگی ذا.
یییافٔفٌ تییَٕٔی ەاسییگی  فَیییاگی ذا ە ییاٌ ٔ كییاذا تییَٕٔی رەەییەی يیشییك ٔ ْگەیییاگی یی ییییی •

ذا ە یییاٌ سیییەتاگەخ تە َاسییییُۀەی ەاریًگنیییگنی كە ۀ نیكسییییًە اٌ ٔ سیییەگاأۀ گەرە  ٔ 
گێشییەی  يییاٌ، ەاكییا ەۀ ٔەییاَەی  يییاٌ پییانۀ ەەگ یییاٌ نە َییأ  يییاٌ اییییە ٔاییگَە ، ٔەییە اٌ 

يیاَە ەٌ، كیاٌ ْیأگظۀ تانیاَەٌ ، سیەگاأەكاٌ نە ایییۀە ضگياڵی ٔ ٔەەی گەسەٌ ٔ پەذیی  
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ٔەگراذییٕٔە ٔ ، گێنییأ گێثییا ی ْییاذُی تییگ َییأ  يییاٌ، ٔفذییا ٔ ياَییای اییییە، اییگٌ ْییاذٕٔۀ  ەاكییا 
 ظەوأظەق كاٌ تە ظەسركاگی ٔ كاٌ تە ذٕفَۀە ْاذگذە َأ  ياٌ.

ی ەەگ یی گێۆيیاَی ْەگ ەاەیُاكەذی ٔ ەیاگە فكی ذۀفٔ سیەتاگەخ تە كە ە یاَی  يیاٌ نە گٔٔیی •
كە ۀ پییانۀ گانییی نە َییأ  يییاٌ ٔ گەسییەَاكەذی ٔەییە اٌ ه ییگَە، َٕێثییأە، یٔف ە،ەە ریییەە( ەاكییا 

 - ٕگظسییراٌ–ظەگاییٕٔە ، تە ًََٕٔۀەییەیه ٕگظ   اەَییعی رەەییەی  ییاظٔٔە ٔ چ ٔەییەكە ی نییێ
- یییٕگظۀفگی– ٕگظتیییٌٕٔ - یییٕگظفكەذی - یییٕگظ پەگٔەگ – ٕگظسیییراَی تیییٌٕٔ - ٕگظسیییراَیاٌ

 ...ذاظ(-اأخٕفٌ-اأتا -اأذاك-اأەَٕفگ -اأەگی-اأەگٔفَی-إكهكە -ظی(،ه اأ ٕگ
ژفسید َیٕٔكٍ ٔ گێُٕٔسیی پیا  ٔ ضیأێٍ ٔ گۀفٔ تەظەيیا ْیاذُی ٔەیە اٌ، ظٔٔگ ۀذیُە نە یی •

پاەیییارەگظفَی َیییأ گێُٕٔسیییی  يیییاٌ ،  يیییاٌ ذەَییییا ەاضیییأذٍ ٔ ظەگتیییڕێٍ َیییییە، تەڵكیییٕ ٔكیییرەی 
 ەَریییا َیییییە، تیییگكە راَنییییعفٌ تەو تیییٕفگە پإكسیییرە، تیییگ گێُٕٔسیییی ظەَنە یییاَی  گاڵ ٔ پیییانەی 

كە ناذٕٔ، ەەيە ەەگ یی نیچكسییكگرافییاكە تیگ گفسید َٕٔسییٍ ٔ گێُٕٔسیی كە ناذیٕٔی  يیاٌ، 
یەگْەَ  گێًُاكی ظەضاذە پا  اأ تگ پەكاۀ اظَی گفسد َٕٔسیٍ ، پیشیُیا  تیگ گێُٕٔسیاكی 

ێُٕٔسییاكی خییٕفٌ ٔ گێییك گەاییأ ظە ییاخ ، تییگ كە ناذییٕٔ پاشییكەل ظە ییاخ ٔ نە ْەيییاٌ  اذییعف گ
ەۀەی ْەئٕ نە سەگ ەۀ گێُٕٔسە تااٌ ، نە گێُٕٔسی  ياَی  ٕگظی ْەَنیأی  اگ َیافٔە ، 

 تەاڵو تە ەيی سەگی راذٕٔە.
 
 :بەشی سێیەم : مێژووی لێكسیكۆگرافیا)فەرهەنگسازی( 

 :تەًەری یەكەم : مێژًًی لێكسكۆگرافیای جیيانی
ناكیییگڵیُۀە ٔ اأضشیییاَعٌ نە يایییكٔٔی ناكسیییكگرافییا یی  ياَیییاَی خیٓیییاٌ ذیییٕێككُۀۀ     

ەۀەيیاٌ تییگ گٌٔٔ ظەتاییرۀە  ە ياییكٔٔە ە تییگ سییەگظەيی سییەگْەڵعفَی َٕٔسیییٍ ٔ ەەگەیییف ٔ 
ذگيییاگ اظٌ ٔ ٔێُە اظَیییی تەسیییەگْاذە اٌ ظەرەژێیییرۀە ،  اذایییك يیییاا  ٔ ذا ە یییاٌ گٔٔظفٔ ٔ 

تە ذگيییاگ ٔ ٔێییُە ٔ ظفذاەیییُی تەگظ ٔ ظكییٕفگی  تەسییەگْاذی ٔێسییرنە  اَیی  ٔ پڕتییاكەضی نكییاٌ
ەەەكۀخ ٔ ذاەە تەگظە اٌ تە ٔێُە ذگيیاگظە اظ ٔ نۀ گانریاگە ٔتیگ پیاگف ذُی ەۀ گٔٔظفٔفَە 
پەَاكیییاٌ تیییاظاذە تەگ یەگْەَییی  َٕٔسیییی ، يییییههەخ ٔ َەذۀە ضیییأەٌ ەاگسیییراَییە اٌ تەرەی 

  كُعٔٔی ەۀ تاتەذەٌ.
ٌ ظەظفخ  ە يیاا ڤیهە رەڵ سیەگْەڵعفَی نكیاٌ ٔ سیەگواڵی ياكٔٔ ەۀەيیاٌ تیگ ظەظەضأَیشیا    

 فَسد ٔ  فَییاگی ٔ ضیۆيەخ  تیٕٔە ، ْۀڵیی ظفٔە تەگْەو ٔ ضەتیاخ ٔ ذەوەنی ٔ ایای ی ضیگی 
ذگياگتكاخ ، سەگەذال ٔە  تاسًاٌ  اظ تە ٔێیُەی سیەگ ذاەیە تەگظ ٔ رەاڵی ظفگ ٔ َٕٔسییُی 

ل ٔ َیشییاَە ٔ ٔێییُە ەۀ  ییاگفَەی سییاظۀ سییا اگ ظەسییری پاكییاظٔ  اگ خییاگ نە گێنییای سییٕيثٕ
 .  ظەگظەتا 

ناكسیییكگرافییا ْەگ نە  ییگَۀە خانییای تییاكەش تییٕٔ یی تاتهییە ییاٌ ٔ ەاەییٕگكیە إَ كَٕییاَیٕ     
 ْیُعی ٔ گاياَی ٔ  اگ َەذۀەی ذا.



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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یەگْەَیی  كییاٌ نیكسیییكگرافییا ْەگ نە  ییگَۀە خاییی تییاكەش تییٕٔل ە یی رەیٌ ٔ َەذۀە ییاَی     
تیییاتهی ٔ ەاەیییٕٔگكیە اٌ ٔ كگَیییاَی ٔ ْیُیییعٔ اییییٍ ٔ گاياَییە یییاٌ، تیییگ ًَیییَٕٔە  خیٓیییاٌ ، یی

 ەاۀٕگكیە اٌ راَنییاٌ تە  ياَە ەە ەظكیە اٌ ظفٔەنە گٔٔی ٔەۀگێۆياَۀە .
ههەاەیییییٕگكیە اٌ راَنیییییییاٌ تە  يیییییاَە ەە ەظكیە یییییاٌ ظفٔە نە گٔٔی ٔەیییییۀٔ گێۆيیییییاَۀ ،     

ە ٔ  ۀذییَٕەذە پییا  عەگەتە ییاٌ تە ْە فگ سییاڵ، ەاەییٕگكیە اٌ تاكەضیییاٌ تە یەگْەَنسییا ی ظفٔ
یەگْەَنە اَییییاٌ تە سیسیییرًاكی خییییأف  نە عەگەتە یییاٌ ەايیییاظۀ گێۆ یییاظٔٔە، ەاەیییٕگكیە اٌ ٔ 

-556ٔەییە اَیاٌ ، َٕٔسیییُی ٔێُەكییی تییٕٔل ە سیییەگ ذییاتهگی وییٕگ ْەڵكەَییعتٕٔ،  ە نە سیییاڵی ه
ٔف ، ەەو یەگْەَینە كە یاكە نە پ. ( پاشكەل تە  راثطیاَەی ەاەیٕٔگ پاَی یال  اظتیٕٔنە َەكیُە526

 .(2101::00عەتعٔنٕفزیع يٕەیا ظ ەكی:سەگاأەكە ی ياكٔٔكی ەاەٕگكیە اٌ ((ه
ێككُۀەی  ياَۀفَیعف سەنًاُعگفٔە  ە نە ٔاڵذی ْیُعسراَی  گٌ تیگ كە ەو خیاگ ، اەَیع ٕنە ذ    

 ە یاَی ذیاكثەخ تە سەظەكە  پا   فكیٍ ، نە ەەَدايی ەۀ ناكگڵیُۀفَەظف ظەگتاگەی ەاسیرە خیأف
 يیاَی  یگَی يیاظەی –یگَەذیك ٔ یگَگنگنی ٔ ناكسیكگنگنی ٔ سیُرا سی  يیاَی هساسیكاكری 

ْیُعكیە اٌ(  اظكیاٌ ، ظكاگە ەەو  یاگفَەل تە ْیگی ەۀەتیٕٔ  ە نۀ سیەگظەيەظف ، ضەڵكیی ەیریا 
ەیاكیٍ ٔتییأ  راثیی پییأ ی ْیُیعكیە  گَە یاٌ(،  ە  -ذاُەرەٌ نە سأٔظە ەاكیُییە اَیه گێنایییعف

 تأەگی نياگەكە ی  اگ نە ظفَیشرٕٔفَی ەۀ  اذەی ْیُعسراٌ تٕٔ(.
ههنە سەظەی إفگەيی پ.   فَا ٔ  ياَۀفَۀفَی تەَأتاَنی ْیُعسراَی ه پاَیُی( ەەو ەەگ ە      

رۀگۀرافَەی راذە ەەسرگ ، تەو  اگەی تەگظی تُاضەی  فَسری َە  تگ ْیُعكیە اٌ ، تەڵكٕ تگ 
ههەذاَی خیٓاٌ ظفَا ، ه پاَیُی( نە ژێۆياَە ەكعف نە رەڵ ەۀەی َأی اەَیعكٍ  يیاَۀفَی ْەئٕ يی

ذای پا  ضگی ظەتاخ،تەاڵو ەاسری تەگ ٔ يە َی  اگە  ياَۀفَییە اَی هپیاَیُی( تیٌٕٔ تە ْیگی 
تثاییرە ظفيە گێییُەگی گفسییرەویُۀ  فَسییرییاَەی ناكییگڵیُۀە  ياَۀفَییكییاٌ نە خیٓاَییعف ظفتُاێیید ٔ 

ەل ْیُعكیە اٌ كە ەو خاگ ، یەگْەَنیاٌ تگ ەۀ ٔەاَە ظفَیا  ە نە هگێنیا یییعف( ظف ْەتیٌٕٔ ٔ تەي
 5-یییی6ضەڵكییی نایییاٌ ذاُەەەرەكشییرٍ ، ەەو یەگْەَیینە َییأی ه َینطییاَرە ڤاسییی( كە ٔ نە سییەظەی 

 فكیُیییی   فَأ يیییاَۀفَی ْیُیییعی هەیییأفگە( یەگْەَنیییی ساَسیییكاكری ظفَیییا  ە ذیییا ەەيیییاا نە یكەٌ 
َی  ياَی ساَسكاكرییۀە نە  اگظفكە، تەو خگگە ، ْگ یاگی سیەگە ی  ە ْاَیعەگ تیٕٔ تیگ پس ٕگف

ْیُیییعكیە اٌ ذیییا ظەسییید تیییعەَە  یییاگی یەگْەَییی  َٕٔسیییی هەیییاكیُی( تیییٕٔە، ەۀفٌ ٔكسیییریاٌ تەو 
 اگفَەكییاٌ ضەڵكییی نە سییأٔظە ەاكیُییە ییاَی هگێنییا ییییعف(( ذاییثنەٌ ٔ ٔەییۀ  فگفٔە  گَە ییاٌ نە 

 (.0:96::عهی يسًع فنقاسًی:گ راگتكەٌ((.ه یۀذاٌ ٔ نەَأإٌٔ
ایُییە یییاَی  نە سیییەظەی ظٔٔەيیییی پیییا   فكیُیییعف یەگْەَنیییی ایُیییییاٌ ظفَیییأە، تەو ەیییإەكە  

 ایُییە اٌ ياكٔٔكیە ی  گَیاٌ سەتاگەخ تە یەگْەَ  ْەكە،  اگ یەگْەَنییاٌ ظفَأە.
پایییی ٔفذیییا ٔەیییە اَی  ههاییُییە یییاٌ سیییەگەذا یەگْەَنە اَییییاٌ تە پایییی ٔێیییُە ٔ ْەَیییعێكی ذیییا تە

گێۆ یییافٌٔ،ظٔفی يیییأەكە ی ظگێیییك یەگْەَنییییاٌ تە پایییی گێۆتەَیییعی ظەَییی  ظفَیییأە، راَنریییاكٍ 
یەگْەَنی ایریی یەگْەَنییه ْگەییٍ(ە،  ە َاسیافٔە تە یەگْەَنیی هتشیٕفٌ(  ە يایكٔٔە ەی تیگ 

ٔ  پ. ( یەگْەَناكیی ایُیی ذیا تاڵٔ یافكۀە تە َیأی هكگكییاٌ(611پ. (ظەرەگێرۀە، ساڵی ه061ه
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َاسافٔە تە یەگْەَنی ه  ٕی ٔفَح( ،كە ەو یەگْەَنی ایُیی ،  ە ٔەیە اَی نە گێنیای ریگ اظَی 
  ( تاڵٔتگذۀە،510-یی660 ظەَنۀە گێۆ اظتاد یەگْەَنیهْگییاٌ(ە، ە نە َإفخ سااڵَی ه

كگَاَیكییییاَی  تە ْەيییییاٌ ەییییإە یەگْەَنیییییاٌ ْەتٕٔەراَنُاكُیییییاٌ یەگْەَنە ییییاَیهكگنیگ      
 (.69:2116ضانع خًیم يسًع:تٕنكە،ْی ظكگ ( ە نە سەظەی زۀذەيی  فكیُی تاڵتگذۀە((ه

عەگەتە اَی  نەو تٕفگەظف ەەس ی ضگكاٌ ذأظفٔە ٔ سەگواڵی ظفَاَی یەگْەَ  تَٕٔە، تە ذیاكثەذی 
پال تاڵٔتَٕٔۀەی ەاكیُی ەیسی و ٔ ذۀفٔ تیَٕٔی یرٕٔزیاذی ەیسی يیعف، نە سیەظەی ْەەیرەيی 

ه ضەنیهی  ٕگی ەەزًەظی یەگفْیعی( كە ەو یەگْەَكی تگ  ياَی عەگەتی ظفَا َیأی ناُیا   فكیُیعف
ه  راب فنكیٍ(، عەگەتە اٌ یەگْەَنیی پیا تەْاكیاٌ تیگ  يیاَی عەگەتیی َٕٔسیإە ، تە ذیاكثەذی تیگ 
ٔەییە َايگ ییاَی َییأ وٕگەییاَی پیییأ ە ٔەییە ْأٔفذا ییاٌ   هسیییُگَیى(ٔ ه یییايٕ  فنًسییید( ی 

 .زاەا ْەڵُەراەتگ ەەو تاتەذە تاظییەكأٔ  ەا
 

 :ذۀەگی ظٔٔەو : ياكٔٔی ناكسكگرافییای  ٕگظی
ناكگڵیُۀە اأضشاَعٌ نە ياكٔٔی نیكسكگرافییای  ٕگظی ،ەۀەياٌ تیگ گٌٔٔ ظەتایرۀە، ە     

ياكٔٔكیە ییی  اگ  ییگَی َییییە رەگ تەگفٔگظ تكاێیید نە رەل ياییكٔٔی ناكسییكگرافییای يیههەذییاَی 
 ذای خیٓاٌ.

 اگی یەگْەَ  َٕٔسی  ٕگظی  اگێكی ْەگٔف  اگێكی ەاساٌ ٔ سٕٔ  َیییە ، نەتەگ ەۀەی     
 ەەْٕۀفكیكی نەتاگَەتٕٔە نە گٔٔی گفيیاگی ٔ گاەیُثیای ٔ  یگيەاڵكەذی، تەاڵو نەتەگ ەۀەی 
َەذۀەی ەییاًە تە ظگێكفكییی ياییكٔٔی پییا ْۀگف ٔ َشییإی یاییای ضییگگفرای ٔ پییاگف ذُی  ەنرییٕگ 

ٔسیییاَی  یییٕگظك  نە َانەتیییاگذاكٍ تاگٔظاضیییعف تە اەەیییُاكی َیییا ەاسیییاكی ٔ تیییٕٔە، یەگْەَییی  َٕ
سەگسٕٔگْاُەگ ذٕفَیٕكاَە ْۀڵاكی پییاا  ٔ نە يیأەكە ی  اگ  اگ َیا  گيەنایك یەگْەَی  تە 

سیییاڵ ذاییی ەژ َا یییاخ، نە رەڵ ەەيەەیییعف  161ْەنظە  يیییاٌ ەايیییاظۀ سیییا تعەٌ ٔ ذەيەَە ەەیییی 
 گْەَ  َٕٔسی  ٕگظی ْەكە ٔ تەو ەإەكە:نياگەكە   گەپ ٔ ذەرەگە نە پا   اگی یە

، ضیأەٌ ظە ریا ەە یاظكًی ٔ فَسیری ٔ ٔڵەذاكی  َەذۀەكیی سیەگتەضگی َیییە ٕگظ ضأەٌ ظەیی -أ
و تیگظخەكە ی ، ْە ، ْەو  یاظكای ەە یاظكًی پیثنەكەَیێ َیییە، تیگكە نۀ تیٕفگەظف َیاذٕفَێ ياَۀفَی 

 .تاەی تگ ذەگضاٌ تكاخ
ٍ ظكاككد ٔ  فگٔ ەإە  فگی خییأف  پاكٓیاذٕٔە، ەەيەل  گسی ە  ياَی  ٕگظی ، نە اەَعكیی -ب

 نە تەگظەو  يا َۀفَاٌ تگ ظفَاَی یەگْەَ .
 اگی یەگْەَ  يأەی  اگی ظۀێید ٔ ەەو ظەگیەذەل نە تیٕفگی  يیاَی  یٕگظی نە ەیاگفظف -ی ییپ

 َییە.
گ ەەيیاا رەنایك رەل ەەيەەعف ذا نە ،  اظكای پس گگ ٔەاگە فياٌ  ەيٍنە تٕفگی  ياَۀفَییی -ج

یەگْەَنگ  ٔ َیايیهكۀ پەگذیٕٔ  ٔ پاەیكگی  رایة تاڵٔ یافٔەذۀە ٔ  یاگی یەگْەَی  َٕٔسیی 
 ْەَنأی تاەی تاێٕە ٔ خانا ەاَا كیە.  



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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نەو تاسییەظف گاەییُاكی ظەضییاێرە سییەگ ظٔٔ خییگگ یەگْەَیی  ، كە ەيیییاٌ ەۀ یەگْەَنییاَەی  ە     
كە دیاگ  اگە ، تییگكە َیأی تەەییاكی ەۀ  یٕگظ  يیاٌ ەاياظەكییاٌ  یاظٔٔە ٔ ەەيەل نيییاگەكە ی 

یەگْەَناَە ظە اێد  ە ذگ ًۀ َأظفگٌ ٔ تُەيیای  فَسیرییاٌ ْەكە،ظٔٔەو ەۀ یەگْەَنیاَەی  ە 
رەگكعۀگانْەاڵذُاسیییە اٌ ٔ  يیییاَۀفَە تاناَە یییاٌ ەاياظەكیییاٌ  یییاظٔەە ٔ ەەيەل ٔە  خیییگگی 

ە ایَٕكە ەەيیاَەل  اگٌ ٔ كە ەو نياگەكاٌ  اگە ٔ ذاشك تطەكُە سەگ تەەاكیاٌ  ە خای تاس
ظە ەكٍ تە پای ەاریاظفگی ٔ  2106تە رشری تاسی تەەاكی تاەی یەگْەَ  ظە ەكٍ ٔ ذا سااڵَی 
 تەسەگ اظَۀەی تەگظۀفيی تٕفگی یەگْەَ  سا ی  ٕگظی .

 
 :كە ەو:ەۀ یەگْەَناَەی  ٕگظ  ياٌ ەاياظەكاٌ  اظٔٔە

اڵو ْەيیٕٔ یەگْەَنە یاٌ َییٍ ، نەتەگ نياگەكە  یەگْەَنی  ٕگظی ضافٔەذە پیا  ایأ ، تە     
ظٔٔ ْگ ، كە ەيیاٌ نە تاساكی  ەأْا َا اێد سەگخەو تەگْەيە اٌ گكۆتەَع تكاكٍ ، ظٔٔەيییاٌ 
تەەاك نۀ تەگْەياَە نە تەگ ظەسد َەتَٕٔە كاٌ َەيأٌ كیاٌ ەیاًە ظەسیرًاٌ پایی َەرەكشیرٕٔە 

ی ياكٔٔكیًاٌ  اظ، َە  راَ  ٔ سەگەگفی ەۀەی نە گكۆتەَعی یەگْەَنە اٌ گەاأی گكۆتەَع
 ٔ پانەی یەگْەَنە ە ٔ ەەيەل تەەاكی ەۀ یەگْەَناَەٌ تە پای گكۆتەَعی ساڵی ظەگإَٔیاٌ:

 یەگْەَنی َۀتەْاگفی ەەزًەظی ضاَییی -0   
یەگْەَییینە ەی  هەەزیییًەظی ضیییاَی (  ەیییاعیای رۀگەی  یییٕگظ ، تە  یییگَراكٍ   یەگْەَنیییی      

 فكیُییی ضییاَی ظفكاەییرٕٔە،  0561-یییی0562یەگْەَیینە نە سییااڵَی   ییٕگظی نە وەنەو ظەظگێیید ، ەەو
یەگْەَناكی  ٕگظی عەگەتیییە، تە ەیإەی ْیَٕافٔە تیگ يُیعفاڵَی  یٕگظ تیگ ەۀەی یایای  يیاَی 
عەگەتی تثٍ ، یەگْەَنە ە تە  اگ ەإف  تا   افٔە ه َۀتەْاگ،َۀتەْاگف،َۀتەْاگف تدٕٔ یاٌ، 

 .(51:2116:ضانع خًیم يسًعَگتەگە، َۀ تەگە( ه
یەگْەَنییییی َۀتەْییییاف یەگْەَنا ییییی تدییییٕٔ  وەتییییاگەكە ، ەەزییییًەظی ضییییاَی ەییییاعیا سییییاڵی 

 فكیُیییی  گذیییاكی تە ظفَیییاَی ْاُیییأ تە  يیییاَی عەگەتیییی  یییٕگظكیە ٔ ەیییإەی  0561 یییگای01:1
 َْٕافٔەی گەاأ  اظٔٔە تگ ەۀەی يُعفاڵَی  ٕگظ تە ەاساَی نە تەگی تكەٌ.

یەگْەَیینە تكەكییٍ ، ەۀف تگيییاٌ گٌٔٔ ظەتاییرۀە  ە ضییاَی رەگ ْەڵٕەسییرەكە  نە سییەگ ەەو     
ەیییاعیا ضیییأەٌ ْەسیییراكی َەذۀفكەذیییی رۀگەی ْەكە ٔ  اگ ْەسیییریاگ تیییٕٔە، ٔكسیییرٕٔكەذی نە 
گێنای ەەو یەگْەَنگ ۀە ، َیشاَەی ضگی ت اكاد، كە ەو يُعفاڵَی  ٕگظی ییای  يیاَی عەگەتە 

ایَٕكە ەۀ ٔكسیرٕكەذی یییای عەگەتیی تیثٍ تثٍ ، تیگ ەۀەی ەاسیری ْٕەییاگكیاٌ یافٔفَریا تاید 
گتییٌٕٔ ٔ فَسیید  راییة ٔ سییەگاأەی عەگەتییییە ٔ َنەتەگ ەۀەی نۀ گانرییاگەظف سییەگاأەی 

ییای  ياَی عەگەتی ٔفذا ْٕەیاگی ٔ ەاریاتَٕٔی ظۀگٔتەگ، ظٔٔەيییاٌ يُیعفاڵَی  یٕگظ اأكیاٌ 
ەەو تییاا ەكەی ضیاَی  اگ ظە اێرۀە ٔ ْەسد تە تاثەەثَٕٔی  ٕگظ نە يایە سیەگە ییە اَی ٔ 

 نە سەگظەيی ضگی  اذا تٕٔ.
 ضاَی ەاعیا نەو یەگْەَنگ ە تەو ەإەكە ظەسد پاعە اخ:

 هه ٔج گخم چ يااظٔنٌ                    ياأە  ٔخەخ ٔ َسا



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
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 ٔفنع تاب  ٔ ٔفنعە ظف                        ەقیو ٔ فش ْەگظٔٔ تاف 
 سەْا ضە ٔگ ٔيايە عى      فتٍ  ٕگ  ٔ تُد  ەچ                 

 عًە  يەذە ٔ عًايە ەال                خعە اییە ضٕ پیاەظف
 گٍْ رەگۀ                     ضسا   كاٌ  ە ب ظگا((   فخاە  ا 

ظێییڕ ْییَٕافٔەكۀ تەيەل ضۆيەذاكییی  205نییگ ە نە ْە فگ ٔەییەی عەگەتییی پاكٓییاذٕٔۀ َیەگْە
  اظٔٔە.تاەی پاشكەل تە ەەظەب ٔ  ياَی  ٕگظی 

  (نە سییەگ گكچییكۀ ذەگ ی َۀتەْییاگف یەگْەَنییگ اكی سییێ:096-یییی0561ەیسییًاعیم تاكە كییعی ه
 0651عەگەتیی( تە َیأی ه رگڵكٕ فگ(َٕٔسیی ٔ پایی ظەااید سیاڵی  –یاگسیی  – ياَەه  ٕگظی 

 (1:2112َٕٔسافتارۀە((هسەكیع عەتعٔڵاڵ سەيەظی:
هیی(ە( : سییەگەذای ظفيە گفَییعَی یەگْەَنییی یەگْەَنییی ه زٕفَُاسییییە اَی  يییاٌ( ه تییعفەع فنیییی -2

ٔ عهی ف ثیا ٔویاەع تە 0659یاگسییە ساڵی  – ٕگظی خٕفَُاسییە اَی  ياٌ یەگْەَناكی  ٕگظی 
 یەگياَی یاْاظ يیا فی رۀگەی ەاگی سُە ەاياظەی  اظٔٔە ٔ  يیا ف عهی ف ثا ظفكُأە.

نٓعكە فنسًیعكە( ظفَافٔە ٔ ساڵ پا  یەگْەَنی هف 11ٔەە نە ضگ ظەراێد ٔ  2111ههیەگْەَنە ە 
 اگ ٔەیییەی  یییٕگظی تە یاسیییی ناكیییعگفٔەذۀۀ تە ەەنمیییٕتای عەگەتیییی ظفگێكگفٔە(هضانیییع خًییییم 

 (.69:2116يسًع:
 یەگْەَنگ ی هەەزًەظی(یی  -1

 ٕگظكیە  –ەاص ياگیی َگظكی یەگْەَنگ ی هەەزًەظی(ظفَأە، یەگْەَناكی عەگەتی  09:6ساڵی 
 ٔ تە ەإەی َْٕافٔە گێكطافٔە ٔ ظٔٔ خاگ ااپكافٔەذۀە 

ظف ظٔٔ خییاگ نە اییاپ ظگفٔە ، كە  نە سییهاًاَی ٔ ظٔٔل ە 0:15ههەەو یەگْەَنییگ ەْەگ نە سییاڵی 
 (.95:0:96تەغعفهەۀگەزًاَی زاخی ياگف:

 یەگْەَنی هفنٓعكە فنسًیعكە یی فنه(ە فنكاظكە(  یی1
نە 06:2عەگەتییییە هكٕسییف  فەەظكییٍ پاەییای ضانییعی يەوعسییی(نە سییاڵی  –یەگْەَناكییی  ییٕگظی 

نە یكەٌ يسًع يٕ ای نە تەكأٔخ ااپكافٔەذۀە  0:96ەەسراَە ااپكافٔۀخاگێكی ذا نە ساڵی 
 یپەژە پاكٓاذٕٔە . 155،نە 
خگگە سسری ٔ یٔف ی نە تٕفگی یەگْەَ  َٕٔسی ٔ اگی  0:61-ی0:26نە يأەی سااڵَی  یی-6

نیكسییكگرافییای  ییٕگظی تەظی ظە اێیید ، ەەيەل تە ْییگی تییاگٔظاضی َییاخانیای  ٕگظسییراٌ ٔ 
تاگی ظٔف ۀذٕێی نكیاٌ ٔ نۀ يیأەكەظف ەیراكی  ەو ْیاذە تەگْەو ٔ نایاەظف گاەیُاكی ظەضەكیُە 

 سەگَدٍ ٔ خای تاكەضٍ: سەگ تەەاك نۀ یەگْەَ  ٔ پاەكگكاَە  ە خای
دەیظەخ عانی تعگضاٌ نە سااڵَی سایە اَعف نە تەەاكی ذاكثەذینگڤاگی هْأفگ( ظفٔ نیسراك ییأ    

 تە  فگفٔەی گاەُثیای ٔ  گيەاڵكەذیٕ سیاسی  تاڵٔ اظاذۀە.
 عەیظكٍ سەخاظی نە رگڤاگی هَۆفگ(  گيەڵاك  فگفٔەی تاڵٔ اظاذۀە.یی  ب   
 یەگْەَنگ اكی تاڵٔ اظاذۀە  0:11نە ساڵی  ەا یا یەذاذ یی-پ   
 عەگەتی ظفَأە. –یەگْەَناكی  ٕگظی  0:10گێٕەگ نە ساڵی  یی -ج 



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
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 يییاَی ه   ەیسییًاعیم تاكە كییعی تە اییأناكەگی هَۀتەْییاگ( ی ضییاَی یەگْەَنییگ اكی سییێ یییی-چ
ی  يیاَی  یٕگظ  عەگەتی( تەَأی رگڵۆفگ َٕٔسیی ٔ تە كە ەو یەگْەَنیی سیێ –یاگسی - ٕگظی

 ظەنيااظگێد.
ههرییییییٕ يٕ اكیییییاَی ظەسییییراكی تیییییااڵٔ گاڵاكیییییی رۀگەی نە ظفَییییاَی یەگْەَنیییییی  یییییٕگظی -یییییی5

 (.96:0:96تیُیٕەهەەگەزًاَی زاخی ياگف:
 ریٕ يٕ اكاَی نياگەكە  یەگْەَنی ظفَأە ٔ ەەياَەی ضٕفگۀە پٕضرەی ەۀفَەٌ:  
نە ااپطیییاَەی  0:61نەسیییاڵی گفتەگ: یەگْەَناكیییی وٕذاتطیییاَەكی عەگەتیییی ٔ  یییٕگظكیە ، ییییی أ    

 ْە فگ ٔەەی نە ضگ راذٕٔە. 06 ٕگظسراٌ نە ْۀناا ظەگإٔە، َۆككەی 
 -عەگەتییی -اییاپكافٔۀ یەگْەَناكییی پاییُح  يییاَییەه ٕگظی 0:66 ییگڵكە  ێییاكُە : سییاڵی  یییی-ب   

خیاگی ذیا 0:55تاتەذی خیأف  ظفتەل  افٔۀ ساڵی  :6یاگسی ، یەگەَسی، ەیُنهیۆی( ٔ تەسەگ 
 فٔەذۀە.ااپكا
 11عەگەتیییە ٔ َیۆككەی  –تاڵٔ یافٔەذۀە ٔ یەگْەَناكیی  یٕگظی 0:50يەْاتاظ : ساڵی  یی-پ   

 تە تەگراكی َٕ  نە ْۀناا  ااپكافكۀە. 2102ْە فگ ٔەە ی نە ضگ ظەراێد،ساڵی 
عەگەتیییە ٔ ەەو  – ٕگظسراٌ: یەگْەَناكی ذای ریٕ يٕ اكاَییە ٔ یەگْەَناكیی  یٕگظی  -ی ج   

 ە نە گٔٔی نياگەی ٔەە اٌ ٔ ەاسری  فَسری نە یەگْەَنە اَی پاشٕٔذا تاەراە.یەگْەَن
ٔەیەی راذیگذە  26 یٕگظكیۀ  -َگتەگە: كە اكە نە یەگْەَنە اَی ضٕفناطٕەثٕٔ عەگەتیی-یی چ   

 ااپكافٔە ٔ ذا ەۀ  اذە ظٔٔ تەگری گَٔٔا ی تاُإە. 0:65ضگ ٔ ساڵی 
ەەو یەگْەَنەی  :0:6تٕٔە ، يايگسرا ریٕ ساڵی  ٕگظی َە –یەگْەَنی  ٕگظی  0:51ذا ساڵی 

 ەاياظە اظتٕٔ تەاڵو پال سااڵَاكی  اگ ااپكاف.
نە یكەٌ ظ.عییۆەظكٍ يسیرەیا گەسیٕل نە ەیاگی تەغیعف  0:66یەگْەَنگ  تگ وٕذاتیاٌ : ساڵی یی 9

ااپكافٔۀ ذاكثەذە تە ناكعفَۀەی ٔەیە اَی  راثیی وٕذاتطیاَە تە  يیاَی  یٕگظی ٔتیٕ سیەگظەيی 
 ی ەراكی راَ  تٕٔ .ضگ
عەگەتییییە ، يسًییع يەگظاش نە سییاڵی -یاگسییی–یەگْەَنییی يەگظاش: یەگْەَناكییی  ییٕگظی یییی -6

نە ذیییاگفٌ تیییاڵٔی  یییاظاذۀۀ یەگْەَناكیییی  اگ تە َیییاش ٔ تەْاكیییاكە ْٔۀڵ ٔ ذەوەنییی ی  0:65
عفكە ،  اگی ظفٔە ذا ەەو  رایثە ْیاذگذە تەگْەو ،ههنە رەڵ ەۀەەیعف  ەو ٔ  یٕگذی ٔ َیاذۀفٔی ذای

ٔەەی ظگٔسد  افٔ  ۀذگذە َأ یەگْەَنە ە،  ە نە  ياَی  ٕگظی َییٍ ٔ   ٔە  ەۀەی ْەَع 
نە رەڵ ظەسرٕٔگی  ياَی  ٕگظی َارَٕدیٍ، كاضٕظ نيیاگەكە  ٔەیەی عەگەتیی یاگسیی ْاُیأە 

 (.6:2112سەكیع عەتعٔڵاڵ سەيەظی:ٔ  ٕگظ تە اگی َاْاٍُ((ه
َییاش ٔ رۀگفَەی یەگْەَنییی  ییٕگظكیە ٔ ذییا ەاسییرا خاییی یەگْەَنییی ضییاڵ : كە ییاكە نۀ  ییاگ تەیییی :

تییاكەش ٔ ەڵكییی ضییگی ْەكە، ەییاص يسُییعی ضییاڵ تە ظگێكفكییی سییااڵَاكی  اگ ْۀڵییی ظفٔە ، ەۀ 
تەگرە ٔ    یییٕگظكیە ٔ سیییێ–تەگْەيەی ایییأی تە گاەیییُاكی تكۀێییید ٔ یەگْەَییینە ە  یییٕگظی 

ی  اظۀۀ ەاص يسًیعی ضیاڵ تەگرە ە نە  راثاكعف ااپ  ْەگ سێ 2101ظە رای ەاگف  نە ساڵی 
ج( ٔ -ایییاپ  یییاظٔٔۀ تەگریییی كە ەيییییه  0:51-0:51تەگریییی كە ەو ٔ ظٔٔەيیییی  نە سیییاڵی 



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
 

 

 (١25)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ْە فگ  -1ایاپكافٔ  0:95ی( ذیاكە نە سیاڵی -ف( ٔ سایەو تەگری هق-هچ0:51ظٔٔەيی نە ساڵی 
 (.211:2116ٔەەی ذیاكۀ  اگە راَ  ٔ يە َی یەگْەَ  َٕٔسی  ٕگظكیەهیاگٔق عهی عًا:

-خەيییال َەتە  یەگْەَنییگ ی  فگفٔەی  فَسییری ه ییٕگظی 0:51یەگْەَنییی  فَسییری: سییاڵی  -یییی01
تە ْەيیاٌ ذەگ  تەەیی ظٔٔەيیی ەەو یەگْەَنیگ ەی  0:50عەگەتی( تیگ وٕذاتییاٌ ظفَیأ نە سیاڵی 

 ْە فگ ٔەەی نە ضگ راذٕٔۀ  اگێكی تال تٕٔ.  ظەگ اظ ٔ سێ
نە یكەٌ عەیظكییٍ سیییەخاظی  0:52ی عەگەتییی: نە سییاڵ –ظەسییرٕٔگٔ یەگْەَنییی  یییٕگظی یییی 00

 ی تاتەخ ٔ تەل ظفَافٔە.َیاگسییە ٔ ٔەە اٌ تە پ –عەگەتی  -ااپكافٔۀ  ٕگظی
 ییٕگظكیە ٔ يايگسییرا خیینەگ ضییٕێٍ نە سییاڵی  –یەگْەَنییا  ییٕگظی : یەگْەَناكییی  ییٕگظی  یییی-02

نە تەغیییییییییعف ایییییییییاپی  یییییییییاظٔٔۀ ظٔٔ تەگرۀ تە ظكیییییییییانیكری  ايیییییییییاَدی تیییییییییا ٕٔگ  0:52
 ْە فگ ٔەەی راذگذە ضگ. 61كعفَۀەی ٔفذا اَیاٌ تە ْەياٌ  فگ ٔ َۆكیكەی َٕٔسافٔۀنا

 0:91یە گْەَنی ظٔٔ ژەرە: يەی عەتیٕنكەگكًی يیٕظەگكە ەايیاظەی  یاظٔٔۀ نە سیاڵی  یی -01
 ییٕگظكیە ٔ يەتەسیید  –نە ەییاگی تەغییعف اییاپی  ییاظٔٔۀ تە ەییإەی ْییَٕافٔە تییٕٔۀ عەگەتییی 

 تثٍ. يُعفاڵَی  ٕگظ یاای  ياَی عەگەتی
نە سیهاًاَی ایاپی  یاظٔٔۀ ەەو  0:90یەگْەَنیی  فَییاگی :عەتٕنقیاظگ تەگ َدیی نە سیاڵی -یی01

تەگْەيە ٔە ییٕٔ ەیُسییكهگپیعكاكە َە  یەگْەَیی  ٔ ەەيەل كە ەو  ییاگی نۀ خییگگەكە نە  ییاگی 
  ٕگظكیە. -ەیُنهیۆی-یەگْەَ  سا ی  ٕگظكعفٔ عەگەتی

ذییییٕگ ی  نە ەەسییییرەَثگڵ  -ناكییییی  ییییٕگظییەگْەَنییییا  ییییٕگظی: يٕسییییا عەَییییرەگ یەگْەَ -ییییییی06
ذییٕگ ییە ٔ  ییٕگظكیە ەی تە ظكییانیكری  ايییاَدی  –اییاپكاظٔەەيەل كە ەو یەگْەَنییی  ییٕگظی 

سییەگاأە   ْە فگ ٔەییەی نە ەییاياۆ راذییٕٔۀ َْٕییع  01نە ااپییعگفٔۀ 0:59تییا ٕٔگۀ سییاڵی 
 (06ْە گ ٔەەی راذگذە ضگه 00تاسی ەۀە ظە ەٌ  ە 

 -نەیكەٌ و. يآییاظفظ ەۀگەَیی  یەگْەَناكییی  ییٕگظی 0:56یەگْەَیی   ییٕگظی: نە سییاڵی  یییی05
یاگسی نە ذاگفٌ ایاپ  یاف ٔ ەیەل ْە فگ ٔەیەی راذیگذە ضیگ ٔ ظٔٔ تەگرۀ  یاگێكی ایا  ٔ 

 سەگ ۀذٕٔۀ خای ضگی نە  راثطاَەی  ٕگظی  اظاذۀە.
يییاگف وەگەظفضییی نە تەغییع  نە یكەٌ 0:92یەگْەَنییی  شییرٕ اڵی: ەەو یەگْەَیینە نە سییاڵییییی 09

 ییییٕگظكیە ٔ سییییەگخەو  –ْە فگ ٔەییییەی راذگذەضییییگٔ ٔ  ییییٕگظی 01اییییاپكافٔۀ ظٔٔ تەگرۀ 
  ەگەسرۀ ەرٕيە ی ااَعٌ ٔ  شرٕ اڵی ذاعفكە.

یەگْەَنی  فگفٔەی ْەيە اەەٍ:  اگێكی َاكاتٕ ذگ ًەی  گگی  فَیاگی  ٕگظە  ە تە ظٔٔ  یی 06
عەگەتیییی  -ذۀۀتە ەیییإەی یەگْەَنیییی  یییٕگظیتیییاڵٔی  یییاظا  0:96-ییییی0:91نیسییید نە سیییاڵی 

 ااپكافٔە.
نە تەغعف ااپی  اظٔٔۀ  0:91یەگْەَنی ەاعكگيی  ٕگظی: ساظق تەْاظكٍ ەايیعی نە ساڵی یی :0

 عەگەتی ناكعفٔەذۀە. - ٕگظی –ەاعكگيی  ٕگظی َٕٔسإۀ ٔفذا ٔ  ياَا تە  ٕگظی  2611
كیییی رۀگۀ يە َە ٔ عەگەتە  یییٕگظكیۀ یەگْەَنیییی  فَییییاگیه ویییايٕ  فیعییی و(: تەگْەياییییی 21

نە سیییهاًاَی ایییاپكافٔۀ ایییال سیییاڵاك یەگْەَنیییی  فَییییاگی ٔێیییُەظفگك  ایییاپكافٔ  90:سیییاڵی



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١25)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٔەەی  فَسیری ذایعف َٕٔسیافٔۀ سیااڵَی ْەەیرا اٌ  0111 ٕگظكیۀ پرا نە -ەیُنهیۆی -عەگەتی
تە  ەڵییك ٔ  خییاگێكی ذییا نە سییُە اییاپكافكۀۀتگ تییٕفگی ضٕێُییعٌ ٔ ذییٕێككُۀەی  فَسییری  اگ

تەَییاضۀ ەییأژی نە َییأی نيییاگەكە ی  اگ نە َییأظفگفَی  ییٕگظ ٔ تاسییاكی  ییٕگخ سییەتاگەخ تە 
 نكاَُايەكاٌ .

 ٕگظكیە ٔ يايگسیرا عەتٕناەزًیاٌ يسًیع  –وائٕسی  ياَی  ٕگظی: یەگْەَناكی  ٕگظی یی 20
ی پیریی أ ٔب تاڵٔ افٔەذۀە هتەگر  ااپی  اظٔٔۀ ظٔٔ تەگری نێ  :0:9فيیٍ  ەتیسی نە ساڵی 
َەْییاذٕٔۀ ذەگضییاٌ  ییافٔە تییگ اەَییع تاسییاكی  يییاَۀفَی ە یەگْەَیی    (ٔ  ییاگە ە  گذییاكی پییێ

َٕٔسییی ٔ ياییكٔٔی  يییاٌ ٔ نە تەغییعف اییاپكافٔۀ تە كە اییك نە ْەَنییأە رۀگە ییاَی یەگْەَیی  
 َٕٔسی  ٕگظی ظەنيااظگێد.

ی خییاگفٌ اییاپكافٔۀ ظ. نە كەگكەییاَی گٔسیییا :0:9یەگْەَنییا ەاییعكگيی: ەەو تەگْەيە سییاڵی یییی 22
يە سیییًی ضەيییگ تە ناكییعفَۀەی نيییاگەكە ی  اگی ەیییعكگيی  ییٕگظی ەايییاظە افٔۀ نە پاشییە ی 

 نٔٔی ەیعكگيی ٔ ەەَدا ٔفذای ەیعكگيە اٌ تە  اياَدی تا ٕٔگ ٔ گٔٔسی.َتاسی نی و
یەگْەَنی ەەسرااە رەەە:  یاگێكی رۀگۀ تەَیاضە نە يایكٔٔی ناكسیكگرافییای  یٕگظی ٔ یی 21

ْە فگ ٔەیەكۀ  21نە ەاگی تەغع تە ااپی رەكاَعٔٔۀ  0:99يايگسرا یا ڵ َیۆفيەظكٍ نە ساڵی
یەگْەَناكییی ذییای تە َییأی  :211عەگەتییییە ٔخاییی ٔذییُە ْەيییاٌ َٕٔسییەگ نە سییاڵی  – ییٕگظی 

 یٕگظكیە ٔ ەەو ظٔٔ  یاگە  ەنیُاكیی رۀگەی نە -هەیاكٍ( ایاپكاظٔٔۀ ،تەاڵو ەەيەكیاٌ عەگەتیی
ەَنی  ٕگظی پڕ یاظۀە، ْەگاەَیعە ظەتیٕٔفكە ەەو  یاگفَە ەەتیعێد تكیافَەكۀە ٔ  راثطاَەی یەگْ

 إَكە ٔەەی َٕێثأٔ ذا ەی  اگ ْاذگَەذە َأ  ياَی  ٕگظكیۀە
گٔٔسیییییە( ٔ پ.  -گٔٔسیییی: یەگْەَناكیییی  ٕگظیه ايیییاَدی تیییا ٕٔگ -یەگْەَنیییا  یییٕگظیییییی 21

یەذی خاگفٌ تە ایاپ رەكاَیعٔٔۀ نە كە اری سگڤی 0:61وەَاذی  ٕگظكیف ٔٔ  . كگسف نە ساڵی 
 ْە گف ٔەەی ذاعفكۀ  اگێكی رۀگەی  ٕگظكیە.. 11یپەگۀ  962
  یاگسی َٕٔسإۀ ظٔٔ تەگری نێ –یەگْەَنی ياظ : سعكو تگگە ەكی یەگْەَناكی  ٕگظی یی 26

ٔزەیرا یپەژەی كە ەيی ذەگضاٌ  افٔە تگ ْەَیعێك تاسیی  يیاَۀفَی ٔ 1::0-0:62ظەگإٔۀ 
 ْە فگ ٔەەی ذاعف ذگياگ افٔە.5111ٕ گێۆياَی

ٔە  ەەو یەگْەَینە   یەگْەَنی  ْەَثاَە تیگگكُە:  یاگێكی ذیگ ًە ٔتەَیاضۀ ذیا ەاسیرا  یاگ -یی25
 - ییٕگظی -َە ییافٔۀ ْۀڵییی ظەكییاٌ سییاڵەی يايگسییرا ْەنفگ يٕ اكییاَییە ٔ یەگْەَیینە ە  ییٕگظی

ك  ەیییأژی نە ەەگ یییی یاگسیییییە ٔ سیییەگەگفی ياَأٔفذیییای ٔەیییە اٌ ناكیییعگفٔەذۀە ٔ  اگ خیییاگ
نە ذیاگفٌ ایاپكافٔۀپرا  1::0نیكسیًە اٌ ٔە ٕٔ َأ ٔ اگ ٔ ەأەڵُأ ٔەأەڵكاظفٔەذۀۀ ساڵی 

یپەگەظف راذیگذە ضیگ ، ضٕفناطٕەیثٕٔ تە ەاەیُاكی ٔ  0116  ْە فگ ٔەەی  ٕگظی نە ذیٕ  56نە 
ظكانیكرە یاَی  ەاگە فكی ٔ رەگفَی تە َإ رشد پاگاە اَی  ٕگظسیراٌ ٔ ەیاگە فكی نیی  فگفٔۀ

 يییاَی  ییٕگظی یەگْەَیینە ە  اگ ظۀڵەيەَییع اظٔٔۀ نە ناكییعفَۀی ٔەییە اٌ ٔ ياَییا ٔفذا اَیییاٌ 
 اگ سییەگ ۀذٕٔ تییٕٔۀ سییەگەذا تاسییی نە گێُییٕٔ  ٔ رایرە ییاَی  ییاظٔٔۀ ظٔٔەو اییاپی نە 

نە ذیاگفٌ  یافٔۀ تەیو ەۀۀی خایی سیەگَدە َە نە ایاپی ظٔٔەو ٔ َە نە پاەییاَعف  6::0سیاڵی 



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
 

 

 (١2١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

أژ نە َییٕێكاظَۀە ٔ ەەتییعكد  ییاظَۀەی ەەو یەگْەَیینە َەظگفٔە تییگ ەۀەی ەۀ پاشییكۀذٍ ٔ ەیی
ۀە ذا ەاسرا ە تطاێرە َیأ یەگْەَینە ۀ 6::0رەەەسەَعَەی تە سەگ  ياَی  ٕگظكعف نە ساڵی 

ەۀەَییعەی ذییای ظۀڵەيەَییعٔ سٕٔظتەضشییی تكییاخ، تەاڵو ەەيە نە ەاسییری تەگ ٔ تییااڵی ەەو  ییاگە 
 ە.  ەو َا اذۀ

 یەگْەَنی   ەتیسی: -یی29
 یییٕگظكیۀ تە ظٔٔ -نە تەغیییعف ایییاپكافٔە ٔ یەگْەَناكیییی  یییٕگظی 0:99ەەو یەگْەَییینە نە سیییاڵی 
یپەژەكە ٔ نە ەايییییاظە اظَی و. عەتییییعٔناەزًاٌ  ەتیسییییییۀ ظٔٔ  155تەگز تییییاڵٔ  ییییافٔەذۀۀ

 ااپكافٔە.  تەگری نێ
 یەگْەَنی یٕەاظ : -یی26

نە ەییاگی سییهاًاَی ْییاذگذە تەگْەو ،كە ەو تەگرییی  2116ە سییاڵی ەەو یەگْەَیینە ظٔٔ تەگرە ٔ ن
ەیُنهیۆی ٔظٔٔەو تەگریی تە ْەيیاٌ ذەگ  خیٕٔخ  يیاَە تەاڵو  –خٕٔخ  ياَە تە  ياَی  ٕگظی 

 ٕگظكیە ٔەەيەل ذا گفظەكە  تاتەذاكی َیًچە  –تە پاچۀفَەی تەگری پاشٕٔ تە  ياَی ەیُنیۆی 
،  اذیییك ضییگی و. یییا ڵ َیییۆفيەظكٍ یەگْەَنییی ه  ذییا ەكە نە تییٕفگی یەگْەَیی  َٕٔسییی  ییٕگظی

عەگەتی تٕٔ، ظٔفی سااڵَاكی ظٔٔگٔ ظگێك یەگْەَنی هەیاكٍ(  –ەەسرااە رەەە(ی ظفَا  ٕگظی 
 ییٕگظی تییٕٔ، خاییی  –ی اییاپكاظ ، تە پییاچۀفَەی تەگْەيییی پاشییٕٔی تییٕٔ ، ەۀكیی  عەگەتییی 

تەگْەو ، َیأی یەگْەَینە ە  سەگَدە یەگْەَنیی هیٕەیاظ( ْەگظٔٔ تەگرە ەی نە كە   اذیعف ْیاذە
 تە َأی زأەَە ەی َأَافٔەه یٕەاظ گەەیع تە ا(.

نە ْۀناییا ظف  2115یەگْەَنییا يەگز ٔ نی:ەەو یەگْەَیینە يەی ضەنیییم يشییەضری نە سییاڵی یییی :2
 یییییٕگظكیە  تە ٔفذیییییایه يەگز ٔ  -نەپەگەكۀ  یەگْەَییییینە ە  یییییٕگظی 651ایییییاپی  یییییاظٔٔۀٔ 

ە راَنی ظفَاَی یەگْەَ  ٔەەَدا نيیاگەكە  َیأی یەگْەَنیی نكاٌ(،سەگەذا تاساكی سەتاگەخ ت
 .01:2119يەی خهیم يشەضری: ٕگظی ضسرگذە تەگاأه

نە پاشە ی یەگْەَنە ە ظەڵاد ههەەو یەگْەَنەو نە ْەەرا اَی سەظەی گفتاظٔٔ ەايیاظە اظٔٔۀ 
سییەگظفَی يەتەسییرى گ رییاگ اظَی ٔەییۀ كە ە ییاَی  يییاٌ نە یۀذییاٌ ٔ نە َییأإٌٔ ٔ پاەییاٌ 

 یاظو  ە یەگْەَینە ە تثیُاید يُیی   ذاگفَى  یاظ ٔ ایأو تە ْەنفگ يٕ اكیاَی  ۀخ ٔ ظفٔفی نێ
ٔەگرییاخ ٔ پاەییاٌ تییگيی رەگفَییعۀە ٔ ەايگنرییاگی  ییاظو  ە پاگێۆرییاگی   ظفكًییی ٔ سییٕٔظی نییێ

يەی خهییییییییم نایییییییثكەو ٔ نەَأَەااییییییید ، ەەرەگ يیییییییاا  تًاێییییییید ەۀف ٔەیییییییە اٌ َیییییییاياٌ((ه
 .01:2119يشەضری:

سیییەگەذای پاشیییە ی یەگْەَییینە ە تاسیییی  فگە  ٕگظكیە یییاٌ ٔەیییإە  فگٔ تیییٍ  فگٔ ظەَییینە  نە
 ٕگظكیە اٌ ٔ اگَیەذی َٕٔسیُی ظەَنە اٌ تە پیری عەگەتی ٔ یذیُی ٔ ەايیانەی تۀە  یاظٔٔە 

ٔەییە ْەٌ  ە نە  يییاَی  ییٕگظی ٔ  ەگظەەییری ٔ ەأكسییراكی ْأٔفذییاٌ، ههیەگْەَیینە ە  1:1،  ە 
تەل َیییە، ٔە  ەۀەی نە   ەكە ْەگاەَعە نە َاذۀفٔی ٔ  ەو ٔ یٕگی تیێَاش ٔ تاكەضی ضگی ْ

پاشییە ی  اگ تییاتەذی تییا   ییاظٔٔە ،  ەاییی نە َییأفضرٍ ەايییااەی تییگ َە ییاظٔٔە ٔ سییەگەگفی 
 ْەڵەی گێُٕٔسی ٔ ااپەيەَی((.



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١26)
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 یەگْەَنی ظەگكا:یی 11
 2115ۀ نە سیاڵی  ٕگظكیە ٔ گ راگ  ەگكیى ەايیاظەی  یاظٔٔ –ەەو یەگْەَنە تە  ياَی عەگەتی 

نە ذییاگفٌ اییاپكافٔۀ ظٔٔ تەگرە ٔ  اگ ناكییعفَۀەی تییگ ٔەییە عەگەتییە ییاٌ تە  يییاَی  ییٕگظی 
  اظٔٔە.

 یەگْەَنی ەاگف:یی 10
نە سییهاًاَی تە اییاپ رەكاَییعگفٔە ٔ نە یكەٌ  2119 ییٕگظكیە ٔ سییاڵی  –یەگْەَناكییی عەگەتییی 

پایۆە ٔ تُەيیای  فَسیری نە تەگْەيە ە عەتعٔڵاڵ خەتاگۀە ەاياظە افٔۀ تەگْەياكی ذگ ًە ٔ تە 
 گەاأ  افٔە.

خای سەگَدە  اگتەی ەۀ یەگْەَناَەی نە  ٕگظسراَی تاۀٕگ ەاياظە افٌٔ تە  ياَی  یٕگظی 
ٔ عەگەتییییە ٔ ەەيەل ەییاگفٔە َییییە  ە ەەو ظٔٔ  يییاَە  يییاَی یەگيیییٍ ٔ سییەژەگفی ەییاگە فی 

 اَاَی ذا.َٕٔسەگ ٔ گاەُثیافٌ نە ْەگظٔٔ  ياَە ۀ  ەيرا نە  ي
 یەگْەَنی ەاگكاَەاج :یی 12

یەگْەَناكی  اگ تە  ەڵك ٔ سٕٔظە ٔ پانەی ذیاكثەذی ضیگی ْەكە نە َایٕ یەگْەَنە یاَی  يیاَی 
تەگرە ٔ ٔەیە اَی تە  يیاَی  یٕگظی   نە ەاگی ْۀنایا ایاپكافٔۀ سیێ 2116 ٕگظی ٔ ساڵی 

ٔ نە ەاياظەسییا ی ظ.   ٕ  ییگٌ تەگفَییثەگ تە ناكییعفَۀەی ياَا ییاَی تە ٔەییە اَی  يییاَی  ییٕگظی َیی
 ْۀگفياَییە.

 یەگْەَنی ذاكمە:یی 11
نە ٔاڵذییییی نٕتُییییاٌ اییییاپكافٔۀ  2116ەیُنهیییییۆكیە ٔ سییییاڵی  –عەگەتییییی -یەگْەَناكییییی  ییییٕگظی

تەگێٕەتەگفكەذی رشری ضٕێُعَی  ٕگظی نە تەغعف تە تەەعفگی نياگەكە  يايگسرا ەاياظە افٔۀ 
 ذاكثەذە تە وٕذاتیاَی َأەَعی ٔ ەاياظەكی.

 یەگْەَنا  اياَدی :یی 11
عەگەتییییییە ٔ نە  – ٕگظیه ٕگيییییاَدی ضییییٕفگٔٔ(  -یەگْەَنیكییییی  ٕگظیه ٕگيییییاَدی نٔٔگٔٔ(

نە ْۀناییا تە اییاپ رەكاَییعگفٔۀ  2116ەايییاظە اظَی عاكشییە يسًییع عهییی يسًییع سییاڵسە ٔ سییاڵی 
ٔەییییە اٌ تە  فگی  ٕگيییییاَدی سییییەگٔٔ ظفَییییافٔۀ تەگفَثەگە ەەییییی تە  ٕگيییییاَدی ضییییٕفگٔٔ 

 ناكعگفٔەذۀۀ ەەَدا ٔفذا ەی تە  ياَی عەگەتی.
-یەگْەَنیهيیعكا(: ظ. ەۀژەزًیاَی زیاخی يیاگف ەايیاظەی  یاظٔٔە ٔ یەگْەَناكیی  یٕگظییی 16

ااپكافٔە پال  گای ظٔفكیی يايگسیرای ضٕفناطگەیثٕٔ، نەو یەگْەَینەظف  2100 ٕگظكیۀ ساڵی 
اە یییاَی  یییٕگظۀفگی ْۀڵیییی ظفٔە ٔەیییەی  یییٕگظی رشییید ەیییإە اَی  یییٕگظی ْٔەيیییٕٔ َأ

ْە فگ 011 گتكیییاذۀۀ نە َایییٕ ەەو یەگْەَییینەظف ذگيیییاگی تكیییاذٕ نيیییاگەی ٔەیییە اَی َیییۆككەی 
 ٔەەكە  ظەتاد.

 مەگْەَنی  ياٌ ٔ  فگفٔەی  ٕگظی:یی15
ەەو تەگْەيە ذیییٕێككُۀەكە ی  فَسیییرییە ، نە رەڵ ەۀەەیییعف ناكیییعفَۀەكە ی گێۆيیییاَی ٔ تیییُح ٔ 

ی  يیاَی  یٕگظی ضسیرگذە تەگایأ ، ياَیا ٔفذا یاَی گٌٔٔ گكشیەی نيیاگەكە   اگ نە  فگفٔە یاَ



 پ.ی.ظ.صثاذ يٕسا عهی
 

 

 (١25)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 اظاذۀە،ْەگٔەْا یكەَی ٔفذاسا ی  فگفٔە اَی  یگڵییۀەذۀە، گانفٌ َیٕٔگی عەتیعٔڵاڵ سیاڵی 
 نە ساێًاَی ااپی  اظٔٔە. 2101

 
 :دًًەم : ئەً فەرىەنگانەی بێگانە ئامادەیان كردًًە

سییییەگ ٔ گانْەاڵذُییییا  ٔ  فَییییای تانییییاَە نيییییاگەكە ی تەگاییییأ نە یەگْەَیییی  نە یكەٌ َٕٔ    
ەاياظە افٌٔ ،  ە تە َیا ی سیطٕگێری تگ ٔاڵذە ەكاٌ ، كاٌ تگ تاڵٔ اظَۀەی ەاكیُی ضگكاٌ كیاٌ 
تگ  فَسری سەگظفَیری  ٕگظسراَیاٌ  اظٔٔە ٔ نە پیاڵ  یاگە سیەگە ییە ەكاٌ ەەو تەگْەياَەكیاٌ 

 ااپكاظٔٔە ٔ تە پای ياكٔٔ:
ْیاذە  ٕگظسیراٌ ٔ نە  0969 اگ اَی: وەەیەكەكە ی ەیراڵییاكی تٕٔ،سیاڵی یەگْەَنی يأگكۆا یی 0

ْە فگ 6 یٕگظی تە گێیكەی -پاەثەَعی  راثی ه ٕگذەی گێۆيیاَی  یٕگظی( یەگْەَنیگ اكی ەیریاڵی
 ٔەە نە گايا ااپی  اظ ، كە ەو یەگْەَنی  ٕگظكیە نە یكەٌ تاناَەكە  ەاياظە ظە اێد.

نە كەگكەیاٌ  0666گٔٔسیییە نە سیاڵی  –كی  ٕگظی ه ف فكیی( یەگْەَنی پیرەگ نیاش: یەگْەَنایی 2
 ااپكافٔە.

 راثاكییی سییەتاگەخ تە ذإگە ییاَی  يییاَی  ییٕگظی  0:11يگگرییاٌ :سییاڵی   یەگْەَنییی نف  ٔ ییی 1
 -تاكە كیعی -رەگٔٔسیی -تاڵٔ اظاذۀۀ ذیاكعف تاسی ەیإۀ فگە اَی  يیاَی  یٕگظیه يیگ ای

ضٕخۀەَعی(  اظٔٔۀ ٔەە  ٕگظكیە اٌ تە  -نە ی–سهاًاَی  –خاف  -ْۀگفياَی - اياەاَی
  ياَی یەگەَسی گفڤە  افٌٔ.

نە نەَییعەٌ  نە یكەٌ يیییدەگ سییگَۀە اییاپكاف ٔ پاەییكگی  0:21یەگْەَنییی سییگٌ: نە سییاڵی یییی 1
  ٕگظكیە. – راثی گێۆياَی  ٕگظكیە ٔ فەكگ ەیەگْەَناكی  ەیُنهیۆی 

 راثاكیی وۀفگە تدیٕٔ  تیگ یاا اظَیی  يیاَی  0:61یەگْەَینە يسیرەیا ەیهطیاَی  فظە: سیاڵی یی 6
 (.211:2116یاگسی َٕٔسافٔە هضانع خًیم يسًع  -یپەژە تە  ياَی  ٕگظی 611 ٕگظی ٔ نە 

 
 :ئەنجــــــــــــــــام                                               

 یەگْەَ  رەَدیُەكە ی رۀگۀ تەَاضە تگ َۀەی ەەياا ٔ ەاكیُعە.یی 0
ٔ یەگْەَنیی  فَسیری ٔ ذیگ ًە ەۀ  سەگخەو كە ۀ ٔەۀ نیكسیًە اَی  ياٌ نە ضگ ظەریا یی 2

 خگگە یەگْەَناَەٌ  ە ْەئٕ ٔەە اَی  ياٌ نە ضگ ظەراێد.
ٔەە اَی  ياٌ نە یۀذاٌ ٔ نەَأإٌٔ گ ریاگ ظە یاخ ، ٔەیە ْەگایی تەسیەگ تاید ، ەەرەگ یی 1

 د ٔ ظەپاگێۆگی .تچارە ضاَەی ياظَۀە ەۀف نە یەگْەَ  ظەيیُا
سٕٔظٔ  ەڵكی  اگی ْەكۀ نۀفَەل ٔفذای ٔەە ڵا  ٔ َايگ ٔ ذەيأكیە اٌ ەاایە ظە اخ  یی 1

 ٔ ناكیاٌ ظەظفذۀە ٔ تاۀ تە  ياٌ ظەظفخ تگ تەگۀ پاشۀەإٌٔ .
سییەگاأەكە ی راَیی  ٔ  ەضیاەكەكە ییی تییال ٔ اییا ی  يییاَە ٔ ْەيیشییە  يییاٌ ظۀڵەيەَییع یییی 6

َٕێثأ ذا ە ٔ سەگاأەی ٔەەی ْأٔفذا ٔ َٕێثأ ە ٔ نە ْەياٌ  اذیعف  ظە اخ نە گێنای ٔەەی
 ٔەەی ْأتاكٔ ْأٔفذا ٔ  گەگێك ظەضاذە گٔٔ.



 گظییەگْەَ  ٔ ناكسیكگرافییای رشری ٔ یەگْەَنی   ياَی  ٕ
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (١22)
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سەگاأەكە ی گەسەَە تگ یااتَٕٔی  ياٌ ٔ گفسد َٕٔسییٍ ٔ  ەڵیك ٔەگریاذٍ نە  فَییاگی یی 5
 ٔ  فَسرە اٌ سەتاگەخ تە ٔەە ٔ ەاریًگنگنی ٔەە.

 تكۀێد ، ەۀەَعە یەگْەَ  رەەە ٔ ظۀڵەيەَع ظەتێ. ياٌ اەَع رەەۀ پا  یی 9
سیییەگاأەكە ی گەسیییەٌ ٔ ریییاَنە تیییگ  فَییییاگی  یییگ اظَۀە نە تیییاگەی يایییكٔٔی  يیییاٌ ییییی 6

 ٔوگَاضە اَی پاشكۀذُی ٔ َەەًَٕا اظَی ٔ  اگ  فَیاگی ذا.
 

 :سەرچاًەكان                                   
 :بە زمانی كـــــــــــــٌردی •
 .0:96ظ. ەۀگەزًاَی زاخی ياگف، ٔەەی  ياَی  ٕگظی،تەغعف، ( 0ه
 .  2101( گانفٌ َٕٔگی عەتعٔن ، یەگْەَنی  ياٌ ٔ  فگفٔەسا ی  ٕگظی، سهاًاَی، 2ه
‘ سیییاڵەی یەگْەَنُٕٔسیییی   یییٕگظی121(سەكیععەتعٔناڵسەيەظی،تەسیییەگ اظَۀەی يایییكٔٔی1ه

 .                             2112رگڤاگی سأە،
 . 2101( ظ. ەٓاب ەاص ذەكیة، ظەگتاگەی  ياَۀفَی، ْۀناا، 1ه
 .2101ظ.عەتعٔنٕفزیع يٕەیا ظ ەكی، ناكسیكگنگنی، ْۀناا،   -(6ه 
 .     2116ظ.عەتعٔنٕفزیع يٕەیا ظ ەكی، نیكسیكگنگنی، ْۀناا،  -(5ه 
ٔناییییا،         ، ْە5(ظ.يییییاگف ضە َەظفگ، یەگْەَنییییی يەْاتییییاظ، رگڤییییاگی ەە اظكًیییییای  ٕگظسییییراٌ، ن9ه

2119   . 
 .2110(ظ.يسًع يەزٕی،ٔەەَايە ٔ یەگْەَ ، سهاًاَی, 6ه
 .2119( ي  ضەنیم يشەضری، یەگْەَنا يەگز ٔ نی، ْۀنیا، :ه
 ،.2116(، سهاًاَی، :2،  نه ( ظ. یاگٔق عًا سعكو، یەگْەَنی ضاڵ، رگڤاگی رەیٔێكی َٕ 01ه
 .2110(، ْۀناا،:0، نه (رگڤاگی َٕٔسەگی َٕ 00ه
 .2105( ظ.َەگكًاٌ عەتعٔن  ضگەُأ،  ياَۀفَی  اگە ی، ْۀناا، 02ه
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 يهطص فنثسث                          

ض نییّ فنرییعواو ٔفنرًسییاص ٔفنًراتكییح ییی   فنثسییث فنًٕعییٕ  ْییٕ هًییاج خٓییٕظ يییعج يییٍ فنییۆيٍ ذییى
فنكشافخ يٍ فنًكاخى ٔفنقٕفياە فنكٕگظيح فنًُشٕگج يُذ فنكقع فنًاع  ٔزرى فيايُا ْذف، ٔوع وًُا 
تعگفسح ٔذسقاو فَٕف  فنًكاخى ٔفنًٕسیٕعاخ يیٍ زایث فنشیكم ٔفنسدیى ٔفنُیٕ  ٔفنه(یاخ فنیذ  ذیى 

ركايییف تًمٓییٕو فنًكدییى ذكايمییا ٔي یی هسا َشییاِ یاییّ، ٔییی  تعفيییح فنثسییث ذییى فنقییا  فن ییٕ  عهییى فن
 ٔفنركًو ی  يمٕٓيٓا ٔفضر ف فنقايٕ  عٍ فنًٕسٕعح ٔفنثسث ی  فصٕنٓا ٔذؤگيطٓا.

فنثسث وسًد فنى ه هح فوساو ، يرُأل فنقسى فألٔل ی  ظگفسح يمٕٓو فنقیايٕ  ٔفنًكدیى ٔفنثسیث 
ٔفنُٓیٕظ ٔفألەیٕگياٍ يیٍ  ی  ذؤناف فٔل يكدى ی  ذؤگيص فنشكٕب ٔفألوٕفو ، زاث  اٌ فن یاُإٌ

 فنسثاوااٍ ی  ْذف فنً ًاگ.

فيا ی  فنقسى فنثاَ  یقعذى فنقا  فن ٕ  عهى فَٕف  فنًكاخى يٍ زاث فنسدى ٔععظ صمساذّ ٔ هًاذّ 
ٔيٍ زاث فنه(ح زاث ُْا  يكاخى فزاظ  فنه(ح ٔهُیاە  فنه(یح ٔه هی  فنه(یح ُْٔیا  َیٕ   ضیا يیٍ 

هح ٔيٕخیع يكیاخى ذطیص فن یة فٔ فنۆگفعیح فٔ فیعی و زاث فنًٕعٕ ، یُٓا  يكیاخى عايیح ٔەیاي
 ٔغااْا .

ٔی  فنقسى فٔ فنم م فنثانث ذى فنر اق فنى ذؤگيص َشؤج فنًكاخى ٔفنقٕفياە ٔتكعْا ذى فنركاج فنیى 
يٕعٕ  ذؤگيص فنًكاخى فنكٕگظيح يُیذ َشیؤج فٔل ویايٕ   یٕگظ  عهیى يیع فنشیاعا فزًیع  ضیاَ  

ا ْیذف ٔیی  ضریاو فنقسیى ذیى ظگج فسیًا  عیعظ ی تیؤ  يیٍ يأگ  تكعج زقة يٍ فنۆيٍ زریى يٕيُی
 فنًكاخى فنكٕگظيح ٔفنًسكًح عهًاآ .
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Abstract 

Dictionary and General Dictionary and Kurdish Dictionary. 
The topic is the fruit of the efforts of a period of time during which the 
scrutiny and scrutiny and follow-up in dozens of dictionaries and 
dictionaries published since the last decade and even today, we have 
studied and investigated the types of dictionaries and encyclopedias in 
terms of form, size, type and languages, which was published, Highlight 
the definition of the concept of lexicon definition and terminology and 
deepen the concept and the difference of the dictionary on the 
Encyclopedia and research in the origins and history .     
The research is divided into three sections. The first section deals with 
the study of the concept of dictionary, dictionary and research in the 
creation of the first lexicon in the history of peoples and peoples. 
Chinese, Indians and Assyrians were among the pioneers in this field. 
As for the second section, it is possible to shed light on the types of 
dictionaries in terms of size, number of pages and words, and in terms 
of language, where there are monograms of language, bilingual and 
trilingual. There is another type of subject. There are general and 
comprehensive dictionaries and there are dictionaries related to 
medicine, agriculture or media. 
In the third or third chapter, the history of the dictionaries and 
dictionaries was discussed. The history of the Kurdish dictionaries was 
then moved to the subject of the history of the Kurdish dictionaries since 
the beginning of the first Kurdish dictionary by the poet Ahmadi Khani, 
passing through several periods until the present day. The Court is 
scientific. 
In addition to the three sections there are the results we have reached 
then a list of sources in addition to the summary of this research in 
Arabic and God conciliator. 

 


