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 ّەّ ُْراهی ئیس ّ ئەّسب ەّضیؼر
 بەراّردکبریێ ئەدەبی

 
 **عبدڵ هحەهەدپّْر

 
 :*ٔەڵێُە

 *ّیەرێ ؛ 1پڕۆسەیێ بەردەّام ّ ضێعرەّ ُْراهی پێسە سبهبًێ ئەّەًەبڕیبی ڕۆضٌْیری
ّێص ُەًێ  ێئەدەبی، زّاًی ّ فێکری چْاردە قەڕًەش بیەى ّ تبیبەتوەًذیێ تبریخی

فەلسەفەّ جْاًخبسی ًیۆّە. ّ دەسەاڵتی *ّ بە دّّر جە چەضکەّ ّ ئەضۆ پێسە ّێص
 بیەى "عەضق، ُەست، خەیبڵ ّ ّاقێعیەتّ گرێذای " ئێلِبهێ ّێڕسکزادەّ  ئی ضێعرێ
بەری پڕۆفیطٌبڵێٌێ ّ چٌی دەقە بەرزەکب دەّر ّ  ،کبفرەیێ جە دەقە ّ پیبۆًەّە

پێسە پەًەّازێ سەردەهی ّ ُەست بە  . ئەگەرچی دێر بەاڵم هبّەیێيّەراًْەری کەرا
دەقە  حْزّرّّ ّێٌبّ پەی کریۆتبزەگەری ڕّەش دێٌە،  "ّێْاًبیۆ ّ ّێذەّاهی"ًرخٌبی ّ 

هْهبرسە ّ سلّْکی  ّ فرەتەری هەّدای زەهبًی چەهەڕاّبب  ئەکتیڤەکبش،
 .ی بیوێضلگیراًەتەر

 
 کرێڵ ّاچێ:

 ًبلی ضبرەزّّری، هەّلەّی،، ڕەسەى بیەی، بەردەّاهی، قۆًبغەکب، ضێعرەّ ُْراهی
 ئەّسبیی، ئیسەیی، تبزەگەری، بەراّردکبری، سلّْک ّ ّێوبًٌبی، ّ...  

 
 :*صنێُە
َزیکبیەتی سەرەڕأ  َە،ٔ صنێُە *کی، جە تەضبَرايْٕڕۆضُٕیری ٔ  ئەصەثیبت، زٔاٌ

 *ێببقسبدێجٕٔ  ،کٕرصیەکبتەری ٔ زٔاَەفبرسی  ٕٔزٔاَچٌی  ڕەچەڵەکی ٔ ڕێشەضُبسی
ضێٕازضُبسی،  ٔێص *ٔکۀچەثە  ئەضۆ ە ٔێطب، کە تەَیبث تتبیجە سسڵەتێ

ئبسێزگە، تەرزۀ سەرٔرصای، . کریۆ یرضُبسی، ثەْرە ضُبسی ٔ سەسبرضُبسڕۆسسب
 ،ضُبسیچۀا، ، صەَگطُبسیڕازٔاٌ تبریشی، چەضُۀ يبيەڵە چُی صەسەاڵتی، *ٔیەری

ػەسڵٕٔ پەی  ئبسبییب ٔ جیبٔازیص ْەٌ، ئیُەیچ ٔ...سبستبر ٔ صنێُە ، يبَبضُبسی
کە چُی ی زٔاَەکب ٔرگێڵۆٔە ٔ تبریشٔ)اصم َسجیت صر زثبٌ( ٔ ڕۀەَضثُەيب ڕێژەییەکب

                                                           
 



2 
 

، چٌٕٔ ْەر زٔاَێ سبدێجٕٔ کریب ثەرز ٔ َزؤ يەثۆ جە ثەرأرصەَە  یێُەش ثیُثُجە
 .پێکبيبٔ ٔێطب

، ژیٕایطبسەرتبسەرٔٔ  ٔ ژٔٔژَبیٕە ، جۀ تەَبَەت سۆراَی پڕۆسۀ ضێؼرۀ فبرسی 
ییەٌ ثە ثەسیبٔە ث بٔ َزيیط ، ثەرزێثیێُ ێصەسەاڵتی سیبسی تێکەڵ *ّچُی چەضکە

 . ٔەستی بچیَەْۀ صەسەاڵت
ثە  ەثیٔ  یبرە َر ٔەکب"ثەەث"ئەصەثیبتٕٔ سۆراَی جە الٔ  تۀەَۀ ثُەڕەتٕٔ زٔاٌ ٔ

ە ضێؼریێ ٔەڵی ئبَەیەَە ۀتڕثڕێ ثەڵگی َیطبَە يضا کە ئی  .یێ ئەصەثیسبَەەثبڵ
ٔ دٕزٔٔرٔ ثڕێ  َبنی ضبرەزٔٔریيبيۆسب جە الٔ  سکی ئەصەثی ثۆ،ڕٔێ صیبرصێ

ٔ  2ضکڵەش گێرتێُەدلێ فەرُەًگێ ُەژاریەًە  ،سەرّّ پەًەّازێ سیبسیضبػێراتەری 
 ى کەبیە ئیٌە / الٔازیص*پبژَە ئبضیم، ئەڵجەتە ٔ ئیُەیچ سبڵی ثە ْێزاپەرەش سبَبٌ 

دهبیی هبهۆسب  ّ ّێصدهبّ ًەتبّاش کبریگەری بٌیۆ سەرّّ تبزەّەکەردەی ضێعرەّ 
 بێسبراًی ّ هەّلەّی قْتببخبًەّ کبریگەری جە قببلیەتەکب جْاًخبسی بەگۆراى 

 :ّ دهب بە دهبش بیە بە سبحێبّْ چٌذ ڕەّتێ تبزێ ضێعریێ 3تبزەگەریص دەسپەًەکەرد
داکبر،  يۆصێڕٌ، دهبری،طهیؼیت، زَبک، ضێؼری پەتی، ، ڕٔاَگە، کفگۆراٌ، صيبٔ گۆراٌ "

  "پێٕەر جیبٔاز، ضێؼری ثەرەکبٌ ٔ...
 

ضێؼرۀ زٔاٌ، ئەصەة ٔ  ٔەضڵێ ٔ... ییۀ یەک ْەَبس ، ضەکیهیڕەسەَبیەتیچُی 
، ئیسە ْیچ کە ثُضەسە 4ْەر جە ثُەڕۆٔە تێکەڵە ثیێ چُی صەسەاڵتی ئۀسبٔ ْٕرايی

 ێُێٕە.ڤ ٔ... زّاًی صەسەاڵتیقاڵٔۀ َەثێ؛ ثەرزەفڕ ٔێص جە 
َێ چُی ػەرەثی جە جًۀ سەصێ صيبٔ ئیساليی ٔ يهًال چُض 5)دەری(ضێؼرۀ فبرسی

پی جۆرە ثە پبٔ صۆسۀ ٔ کبریگەری َبسیۆَبڵیزيی فبرسی صەسپُەکەرۆ.  6)ضؼٕثیە(
يەدبڵی ٔ  سیبسی ٔ گهێڕگەیی، فۆڕئٕ يەژگەش فبڕیبٌ ٔ ضێٕازە

جە ئەصا ثیێُێ. ضێٕازۀ سٕراسبَی جە ( ٓبی صۀرەایکێ)سجکصۀرەییە
ٔەرئبيب)يطرق( ٔ ػێراقی جە َبٔەَض)يرکز( پەیضێ ثیێ ٔ صيبیی ثە پبٔ صۆسیێتەر ثییە 

صۆسێتەریُە گێاڵَۀە پەی ٔیەرصەی  *ثە ضێٕازۀ ْێُضی ٔ صيبیی چێرٔٔ ْێژيَٕی
ی تبزەگەر)تجضصگرایی( ٔ یئەصەثی)ثبزگطت( ٔ سەرەَجبو يەضرٔٔتە ٔ ئۀەژیٕای
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، پیجۆرە ضبػێراَێ گۀرە پێسە رٔصەکی، فێرصۀسی، 7یًبییص چُە کۀتەَۀەَ
، سەی ػەنی ضبيهٕ ، فرٔٔؽ،َیًب ، ثەْبر ْبتف، سەػضی، دبفێز، جبيی، سبئێت، 

زاص، سپیض، يٕج، دەجى، َیًبیی، صيبَیًبیی، ئب ": تبزێ ٔ صەْب ڕۀتێ سبڵذی
 "، درفی ٔ گفتبری، فراسپیض ٔ...ئبٔاَگبرص

 
صەسەاڵتی َەثیێُە، پیجۆَۀە ضبػێرێ  ۀضێؼر ْەر جە ئبسێزگەضٕە ْٕرايیێ،ضێؼرێ 

صَیبٔ ٔ  "ثبٔی ئەصەثی ێسۆَُەت"ٕەست ثیەٌ ثە یپەژیٕایص ستبیطگەرێص َەثیێُێ ٔ 
 سەرٔٔ َەک ٔ کبرصاَۀە سەرٔٔ ئەَتریُی؛ کبریگەریٔ  ئەزئَٕگەری تبکی ضێؼرێ ٔ

 صيبٔ ْۆرايی ۀڕۀتۀ ضێؼر. يٍ *سیبسی ٔ سۆسیبیی تبیجەتی ۀصۆس سٕٔڕۀ
 .8کەرصێُە *یثبقەثەس ە دۀت صۀرێث؛ ىئیساليی

ٔ تەجرۆثیەکب  ە تبیجەییضێٕاز ،ريە ضێؼرییەکبَۆ ؛*ەیەثبقە ثەستٔ ئی *چەّکە
ریطب ەپێسە قبًََٕٔەَضیێ ئەصەثی کبریگ طبئبصیضبػێرا صيبٔ  ٔ ثیەٌ کبضبػێرە َٕسجە

 .زێُٕٓٔ ْەر کٕرصێُە، دٕزٔٔرضب ْەٌ بگبٔٔێئچُە ٔرگێرتێُێ ٔ ئیسەیچ جە 
 

 :صەيی ٔ پەَۀازٔٔ ڕۆیرصیبرصێٕە سە پێسە تبزەگەری
 

 يٕصێڕٌ، صيب يٕصێڕٌ ٔ صيب صيب يٕصێڕٌئەَەفبڕیبیێ کە چی چُض صەْەَە ثە ئبيبی "
، زٔاٌ، ٔیر، فەنسەفە، َْٕەر، سیبست، کۆيەڵطُبسی ٔ ڕۆضُٕیری " جە صەرأەکب؛ٔ...

 ڕٔەش صێُە ٔ ّ دەّر ّ بەرّّ ّێوب کۆهەڵگەی جەُبًی جە ٔ... ضێعر ّ ئەدەة
ئی صیبرصەیە  ٔێُبٔ. يٍ پێٕیۆ *ٔ ثە ْەسی شەکبتێًُێ چێرٔٔ کبریگەریٔس صئێًەیچ

جە  ئەصەثی ٔ َْٕەری ٔ ڤیریەکبیتەرَە فرە ْەست پەَەيەکەرٔٔ؛ ثەاڵو ە*جە ژاَر
ٔ جە  9پەَەکەرصەٌچُض صەْەیێٍ صەسص  ضێؼرێ ْۆرايیێ ضێؼرەَە دبضبٔرَەگێرا.

یێُە ٔ چُض صەقە ضێؼریێ کبرايێ ٔ ػبنێ پی ضێٕازە چبپ ٔ فبڕصیًەٌ ٔ يەژگەَە، 
يضۆ ثە ضێؼرێ ئبرۆ  ەَضەتەرثەسطێ ئیُە ئبسۆیێ ڕۆضُتەر ٔ ْۆيێض ،َەضر کریێُێ

  .ْۆرايیێ کە چبٔەڵتەر ثێجەضە ثیێُە
ٔەًْی.  *ێهکەییئبٔ پێسەى ُەمٔ  ێرأاقێؼیەتێ دبضبٔرَەگُەم پەی ئێوە تبزەگەری 

ّ ڕەخٌە ئۀۀاَبیٕە  ئبهبدەیی ّ بێثێ چۀە ێالی ، جەًێێٌيٕتەئەسێرێ ثی ّ ٍێؼێٔاق
 ْێًب بۆ بە هەتەرسیێ پەی ،ّ تێئۆریزەکەردەیص ٔ َرسطُبسی ئی صیبرصەیە ٔێًب جە
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ثۆ.  /دژەُەرهبًێوبئبَتی تێزێئەضۆ پەی ئی ٔەرإَەریە ئێًە  هب.ەکبزٔاَی - فەرْبَگی
پێسە پەَۀازٔٔ ڕۆی جە ژیٕأ گرصٔٔ ئبرۆ تبزەگەری جە گردّّ دیبردەکبًە 

...  ئیُە ثبسێ صەرەتبَضارا ٔ ٓبَی ثیەیص، ڕەَگص صاَۀە ٔگهێرگەکبَە ثە دٕکًٕٔ جی
ُبڵیگبی هەجبزی کە یۆ جە دیبردە عەیٌیەکب  ەج. هەجبل ًیب ّ ێ هبرۆ دلێێتەربًثبس

کبيب کە تەًبًەت چەًیلە ّ... ی، سُؼەتی، ئبثٕٔریًبيەرتب ثهۆ َیبزە ص ئی کبریگەریٌە
تبزەگەری ٔ ّ سێجەرەگرص ئبسۀارٔٔ جیٓبَی ثیەی ٔ  ثۀَٕ ژیٕایًب پبَیطبٔە ثەَضا؛

ّ  بيسیجەت ؛ ڕاسبێوە بەدیلێوب ًەبۆ پەی ّێ گۆًجٌبیەئیٌە کە ئ. فکریٍ ۆبیّّژًئۀەژ
. ًێعوەتێ ئبرۆیبًەى ،بۆ ڤیری، ڕۆضٌْیری ّ فەلسەفیوب *زەهبًێ ئبڵترًبتیڤێ
بە سلّْک ّ ئەرەهبًیبیی ًەیبّهێ  تبّهێ ًە هەحباڵ ّ ًە دّّر؛دەسەبەرکەردەیص 
  .پی یبّگە سەردەهیە

يٕصێڕَیتەی ٔ  ّفڕگڕّٔ  يەضرٔٔتەی *یەرّّّثڕێ جە ڕۆضُٕیرە فبرسەکێ جە 
کبریگەریەکبش سەرٔٔفەزای سیبسی، فەرْەَگی، گهێرگەیی ٔ ئەصەثی ٔ... ؛ 

 :ّێطب ئەدەبی ّ فێکری تێزێڤیبە ّ یبّێ  ێگٕزارثە چٕار  ەتێئۆریزە کەرددۆخەکێطب 
کە ُەرکبم چبدیطب  .10ییتەقی زاصەیی، يیرزايەنکٕو سبَی، ضێز فەزڵۆاڵیی ٔ َیًب

 ێٌێ.یکۆهەڵگەّ ئێراًی ب ّئب ّەختە ّ ّێٌبّ چْار ڤیرێ دژبەیۆ
ئەّ چْار  کەرۆ،اش بە ئبهبدەیی تێئۆریکی ّ کرداری ّەراًْەری تەًیب ًیوب تبّ
ئەّسبیی ًەقذکەراّە ّ ُەر  ەر ئب جەسبرەتطب ًەبێ کە گەًجیٌەیڕّەکەردەکەیت

 بەاڵم .تەکریوی ڕّّت کەرێٌێ یبم تەحرین ، یبم چەهبەسیبیەرێ ئی دیبردەیە
 دۆخێطە حەپٌبّە ّ تبّاش بە ەّە، ئیبە ضبرەزایی، ڕٔەکەرصی َیًبیی

ّ  فبرسی کالسیکی ضێعرەّگەَجیُۀ ڕەخٌە سەرّّ  ُەرپبسە ّ صتێئۆریزەکەردی
ّ فۆڕم ّ  بذۆ ضێعرەّ فبرسیص جە قەیراًێ ًەجبت ، ضێْازەّ چبّەڵیًرخٌبیص

ًیوب ُەم ضبعێر بێ ّ ُەم تێئۆریسیۆى ّ . 11ضەّەدلێٌەش فبڕۆ ّ سەرًەّایْە ژیڤٌۆ
ٔەزَەی چێرّّ پەرسێ ّ  ەیەکسەر سبهبًەّ چبّەڵیص ًەبەرد .12ئەًەفبڕّّ ضێعرێ

پی  ٔە ٔەَەقضش کەرص ٔ يبڕا صێڕەکبش یەکسبَی، تەَیب الّە ًەًیبػەرٔٔزیەش تەيبو 
 ثە کیبَۀ تبزەگەری ٔێص. ە ضێؼرۀ فبرسی ثی لەًّە

ضێز »ڵطە ثیەثۆ. ٔڕئی « يبيۆسب گۆراٌ»جە ضێؼرۀ ئبرۆ کٕرصی سۆراَییەَە رەَگب 
ثەاڵو پێسە  ،ێصەسص ثە ڤبتەی ضێؼرێ تبزێ کەرص یُەەڵی ئبصّ« َٕری ضێز سبڵخ

 یبٌ فەنسەفۀ ئی تیۆرییە. کە جٕاَشبسی یێگۆراَی َەتبڤبش ثۆ ثە سبدێجٕٔ صەزگب
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ضێؼرۀ کٕرصی سۆراَی ٔ ثُەيبٔ ئی  زیبرٔٔائەَضثی ثە « گۆراٌ»ْەر پی صەنیهە 
 ّ هەجبزیُبڵیگبی  *ُێژهۆًی.ٔەضجەستبَە ئبرۆ ەضێؼرێطە تیۆری پەرصازی کەرص

ثیًێ  ێبگبصارْ *بە پڕتبڤْەريبَۀ جٕاَەکب جە  کەکبرێص کەرصەٌ  یتبزەگەرفەزای 
ٔإَٔضبٔە ٔ ضۆَگیریطب کەرٔٔ ٔ تب  چی فەزاًە يُریبرە چبپێ بب یبم يٍ ئب صەقێ کە ٔ

 ئیسەی چُض سەرَجێى سەرٔٔ ثڕێ ضێؼرێ ئب جٕاَب ٔستێُێ ڕٔە.

 :ضبػێرێ سەریکٕٔ ْەريبَۀ ضێؼرێُێڕۀتە تبزێُە یەرێ تبقًێ  بە پەیلْاّ هي چی
کە تبزە صەسطب پەَەکەرصەٌ، ئبسبییٍ ثە پبٔ کەو ئەزئَٕیطب، زٔاَطب  گەًجێ تبقًێ

ضێؼرێ ٔ ڕۀەَضێ تەقهیضی جە فٕڕو ٔ صنێُۀ  فەلسەفەّکرچ ٔ کبڵ ثۆ ٔ َەیبٔێجب 
چرأۀ ئبیُضەیطب ڕۆضُە  تبّا ۆّْ ئبردەیٌەیطب بضێؼرێطبَە پێٕیۆ ٔ ثە ضەرتێ سهٕٔک

 ثۆ.
ٔ پیجۆرە ٔێطب جیبٔاز  یبٔا صڵٕازْەَگبيێ ئیُێ ٔەڵتەر ٔ ْۀڵًضا کە  تبقًێتەر

 َیطبَە يضا ٔ ْۀڵەکبضب، سۆڵقُبی ْۆيێضێٍ پەی صەسەثەکەرصەی ئبیُضەی. 
کە ڕاصەضب کەيب ثە پبٔ ئەزئٌٕ ٔ چبپکەرصۀ صەفتەرە ضێؼرێ، جە فرۀ  تبقًێتەر

تبٔۆ پەی صٔە  ٔاَێ ثەرجەستەی ٔ ئەزئَٕەکبیچطبصەقەکبضبَە یبٔێُێ ثە ز
 تبقًەیتەری یبگێ پبڵپەضتێ ثب.

ُێطتب ڕای ًەبڕیێ فرێوب ئیٌب ّەرەًە، ُەرهبًەّ ضێعرێ  پی دەقبّە ّ پی ضبعێراّە،
خۆرپەی ّ ضێعرە فەلسەفەّ تبیبەّ ّێص ُەى کە چٌی  گبڵتەش پەًە هەکریۆ

ًیبزیچص بە ئەرەهبًیبیێ تبیبەتی ُەى پەی دۆڵەهەًذکەردەی هەعریفەی  ضبعێراًە
ّ سێٌبعەتی زّاًی ّ بەیبًی  تبیبە ًُْەری ّ ئەزهًّْی تبکی کە یبّۆ جیِبًْیٌی

 ّێص.
ثەضەکب جە ٔ یبٔایٍ ثە ضُبستێ ػەیُی  يپێٕەَضیێ زێُٓی، َْٕەریضێؼرە  ٌٕٔچ

صەقێ بە  ثە الصای تٕەکب زٔاَی، ّ اّ پەیجۆر کبراچی سٕٔڕەَە ضبػێر ئیُسبَێ  .ژیٕای
ْەو ٔێص يژَبسۆ ٔ ْەو ْۀڵ يضۆ ئیُسبَی ٔ جیٓبَی  ،فرەيبَب ٔ فرە ٔێُە

ْەر ضبػێرێ سێجەرێٍ جە يُی  ّێٌب عبتفیەکب " ثە ضێؼرە ٔاَۆٔە. یصۀرٔٔثەر
ێٍ جە پبَتبیی فەرْەَگٕٔ ٔ ْەستی ضُبسبَەیص. ئەگەر يەػریفۀ ًوّْدٔجٕصیص، 

 ش بۆ بەُە گُۆٔە، چەپۀاَەْەستی ضُبسبَەیص ْەژار ثۆ، يُێ ٔیکهە ٔ تبضیبرەش چ
 زایەڵەیێ پەی يُێ گۀرە ٔ ثەزرەفڕی".

ئبسۆ سەیبڵ ٔ ػبتفەیص ثە پبَبیی ئەزەڵ تب ئەثەصیٍ؛  " کە ٍی ڕۆهیبًيۀالًوًّْەش 
یٍ. صیبرصێ گٕالَجڵێ ٔ يیبَضەسێ جە بیۀ دەرەتبًْْەرێًٕٔ ئەَضێطەیص ثە 

ضێؼرەضُە يەپێٕیب؛ جیٓبَٕیُیص ڕۆضٍ ٔ ڕۀاَب؛ ئی َٕیسەرە ضبػێرش پێسە ئیُسبَێ 
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سهٕٔک، ئەزئَٕکبر ثەیُٕٔ "سٕصای ٔ جیٓبَی" َیبَەرە کە صایًەٌ ئیُب دبڵٕٔ 
               13"يٕيبرەسە ٔ ئبرصەیُەَە ٔ...

یبٔۆ پی یبٔگە ثەرزە ٔ پەرصە جە  یبم گەرەکص ًەبۆ ۆّاببیئەگەر ضبػێرٔ ئبرۆیًب َە
 هەبەستّْػبصەتە ٔیەرصە کۆَەکب الَەصۆٔە ٔ تۆزۀ زێُٓە کۆَەکب َەتەکُۆ؛ ئیتر 

 ئەضۆ چێص ثۆ؟! صضێؼرێ
 ،ىپەی ئێًە ضبػێرێ گۀرێَەثییەی  ئبدیچپەتبیێتەر گێرۆهبرە  چی صۆسێُەچّْى 
کە  ٔ يیُی ضبػێراضێؼر َٕیسب ثۆ ثە ثەْبَەیێ  کە يۀصایێ ڕەسسیۆ پەی  ئیٌەیچ

ٔ ڕێسبنەتی  ، جەُّەریجُسٕٔ فەَُیارە ٔ فرەتەر ضێؼرێ جە رگێفەزای فرەتەر 
 صٔٔرکەرأە ٔ ... ئیسەییص

 *ْۆَێ، ئبکبيص سبصۀیریٕەضبػێرێ پەی صَیێ ٔ صیبرصەکبش، جە الٔ  سبصە صیبی
َبی ٔ ٔێالٔ تەَیب پەی " سبصێکە ڕا يەثەرۆ ثە سٕٔچە تبریکەکب ژیٕای. ٔاتێ  سبصێُە

ٔ چەپکێ ٔیرێ تبزێ ٔزۆ  ّەثێ ئبَەی ثەڕۆضب کەرۆ " ىتۆيبر کەرصەی سۆزە تبکیەکب
سەرضب ٔ سەريبَۀ يەػریفەیص ٔ ٔێص صۆڵەيەَض کەرۆ ٔ تەَیب سًڕکەرۆ سەرٔٔ ئب 
سٕٔژە ثبٔا کە چُضْب سەصێٍ ٔچیێُێٕە کە يەدباڵ چی صەرأۆ ضۆڕێ ثیًێٕە پەی 

 تبزەگەری.
چٕارصە سەصێٍ جە ئبرضیٕٔ کتێجشبَەکبَە  سبيبَۀ ئەصەثی چبٔەڵیًبپێسە ڕاسیێ 

ٔ تبریشی  *تیقبییّە ٔ جە زێُٓەکبَە َەسطٕٔ ٔێص َیبَەرە ٔ جە ئبستی ثٕپبرێزیێُ
ٔێطبَە ٔ يۀنۀی ٔ سەیضیەکێ ٔ...  یبٔێُێ نٕٔتکە، ئیتر کەی الزو کەرۆ پەی ضێؼرۀ 

ضێؼرۀ ئبرۆی ٔ ضبػێری چبٔەڵی ٔرکەيب ثۆ؛ ٔرکەکبيب ئەضۆ چێٕالیێ ثب. پیجۆَۀە " 
گێڵۆ ضۆَۀ ئێستەیۆ  پڕتبڤسەرصەيی" ئەضۆو ْۀڵ ثضۆ، چەَی َرسُبی ئی سبيبَێ؛ 

کە َەثیێُێ ٔ ئیسە ثبرۆضبَە. ئی ڕۀەَضە ضێؼریە ْۀڵێٍ جێضیٍ پەی ئب يبَبیبرە 
 ".ی تبزێ*ەتەضکیبٔای ثە "

یوبًەّ هي پ. ّّڵ هذەّ چٌذ دەقێ ئەّسبیی ّ ئبرۆیی پێْە بەراّرد کەرّچێگەًە ُە
بە دیەّ ضێعرێ بەرگٌۆ کە  يپەی ضێعر بییەی تەًیب فۆڕم ًیب، فۆڕم چێْێ ڕّاڵەتی

 ،یرًُْە. بەاڵم چێْێ کە ببیەخذار ّ ئێژای ّ.. فۆڕهص چێطب؛ کالسیک یبم ُبهچەرخ
کە گردّّ  ەّ ضێعرێي بە هبًب ّەرفراّاًەکەشتەضکش ُەى ڤیری ّ بەیبًی ،زّاًی

ە ئەگەر ّەڵکەّتێ ّ دۆڵەهەًذە بۆ ّ پیوبًەّ ضێعرێص تەضکبەضەکب ضێعرێ گێرۆّە. 
هٌیۆ  صکۆًە ّ تبزە ّ ئەّسبیی ّ ئیسەییّ  بەر ٌەهێ ّ ًبضێعریێ جە قبڵبّْ ُۆًێ بۆ

 . هرهبًۆ ّێ ُەر ّەخت جە ئبّی گيریص تبزێّ پێسە هبسب ئەّالّە
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ضبػێرێ  چُضٔیُگبی جۆرأجۆر جە  چُضزيسبَیُە ثە  *ٕٔڤچی يۆتی ێیئی جیبٔاز
 کریۆ: ئۀسبیی ٔ ئیسەییُە ْەست پُە

..................................................  
(1) 

 ەَگ ٔ گەرصٌٔٔ یبٔاٌ           ڕزۆسبَەٌ ٔەی 
 گێجیبی نٕٔل گێج کڵێڵەی کبٔاٌ

 بەًبببضی بْرج بەرزەدیبراى
 سفیذکبری کەرد تبقچەی هْغبراى

 چ ضیریٍ زەڕگەر تٕف ْۀای سەرص              
 گۆضٕارە، َەگۆش َۀَەيبيبٌ کەرص

 پەی َیگبی ثباڵی يەدجٕٔة ثێ گەرص             
 یەر ئبیُە گرت، تەو چبرضێٕ ئبٔەرص

 ئەی هەحبّْة خبس، ّەی بیٌبی تەهبم
 هٌبڵۆ پەی بەزهن، سبقی ّ ضیطە ّ جبم
 سبقی ببک ًیەى جەسەردیی)دەی( دەی

 ا ّەش کەردەى ًەضئەی ًۆضبی هەیُەّ
 ئبخر سەرهەضقەى پەرێ هەیخبراى

 ّاردەی ّیەردەی ّیبردەی یبراى
 چّْى ًە دڵ ضٌۆی هەزەی هەیذاراى

 ّەتۆی لۆًگێ هەّیبراى بذیە چۆى
 زّاًەکەی سۆز، دەسەکەی ًبڵە
 بکیبًۆ، ڕێزۆ، ڕەحوەت، پیبڵە

 ڕەحوەت ّەڕّّی خبک ڕەستگبراًذا
 ئێٌتێزاراًذاپیبڵە ّەدەم 

 دێرەى بب ئێوەیچ ًەی گْزەرەّە
   14جبهێ ّەدەس ًێیي، دەس ّەسەرەّە 

..........................................................   
(2) 

 کٕتٕٔپڕ ْەر ڕاثڕاَی ْەضتٕٔ جە
 ضڕ ٔ ضەق ثی تبرەی ْۀرە ْەيبرٔٔ
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 ٔێچب ڤەرڤە ەْۀرەکبَ فرێطتێ
 يڕێچب سەرکەل ئۀ ڤەرڤە تەپڵۆر ثە

 ژيبرە ثێ چەريێ چەريە پەپٕٔنێ
 صەگبرە ٔ ضبر ٔ کەش ٔ ثبر پڕا

 ايەرص ڕۆڵە ْەَبسۀ ثۆراٌ ثیەٌ
 اسەرص ٔ سەست چٍ کزەش ڕچُۆ پیبی

 ثبَێ يزیبرە سەػبت َیى جٕاَێ
 یبَێ يبرأە قژ ٔ ڕيص چەريەی ثە
 ضيجب انٕنضاٌ يجؼم یٕيآ" کە

 !ػەجیجب صَیبَە جە قیبيەتًبٌ
 ثٕارۆ تب کەراَێ صەيطب يەڕێ
 يبرۆ قەیًبسێٕە چە ثۆراٌ ٔ صەيە

 زڵفب چەريە صی ضۆڕەثيص ْەَبری
 جڵفب ٔ قرت صارێ يبچۆ کەرص دەزش

 يەدبڵە  چي َەرێُێ ئی ػەجبیێت
 ْەراڵە شگرص ثیەٌ نەقطب ٔ سەر

 سەيبٔە ٔیُی قطقێرێٕ تەَیب ثە
 ڕەيبٔە یبَەش ئۀ ڕٔٔ ئۀرایی ثە

 يەڕێُە ەٌکەرص کزش ٔت ٔت ژەرەژ
 ْەڕێُە يطتۀ پەَجەکێص سەَەیُێ

 يەتبٔۆ َبٔاٌ صەيەی یبَەیص ثەرۀ
 ثیبٔۆ کەرگب سەنۀ ئۀ يریچڵێ

 ثبسب جە ثەی ٔ ْەڵٕٔچە ٔيكۆڵ ٔ ٔەز
 ضبسب جە يێڵۀ چەَی تەَگەز ٔ ٔەٌ
 ْەَبرێ ٔ ْەضتبڵۆ ٔ گێاڵس ٔ تفی

 چُبرێ ٔ سبٔی ڕٔەٌ تف ٔ چەقبنێ
 چەريەپۆضێ جەيێُێ ػەرافبتۀ

 سٕرۆضێ پەڕ زيستبٌ یب نەثجەیک ثە
 ثڕاَب ڕا ٔ زٔقى ٔ ثۆراٌ ٔ صەيە

 قڕاَب گەريب ٔ تەو ٔ سەْۆڵجەَض
 سەيیُب" سەػضی" يێ صەَگێ صٔٔرۀ جە
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 غەریجی_سەػضی               15يبتەيیُب ْەرەسگبی چبڵۀ گُبٌ
 

ٔەرٔێ ٔ ضبػێریچ پێسە فتۆگرافێرێ  سیبْٕٔرايبٌ ٔ زيسبَی سەست ٔ کرێڵە ثە
ٔ  ٔ ثە زٔاَێ ئەصەثی ٔ َْٕەری رەەتەڕصەس، چەيضارا يهٕٔ ئی صیبرصەکب زيسبَی

 .کەرصێُێص تەجرۆثەیێ ضبػێراَەجە ْەيبَۀ ٔیرۀەریەکبضەَە  ئەزئَٕێ ٔاقێؼی،
 تێًێ ەَە جە فەزایێ تۀسیفی ٔ يەجبزی فبڕیۆٔە پەیکۆتبیی ضێؼرەكێطجە 

ٔ  زيسبٌ ٔ پەنۀەرێ صرەست، صیًەَێ ڕۆدبَی يضۆ ثە صەقەکەیص. صنێُەتەری ٔ
ئێذرايپۆضب ػەرەفبتی ٔ نەثەیک ثە  ، ضۆثٓیبُێچەريەپۆضێ ٔەرٔێگرص ... صیبرصەکبش

پەی ٔێُبٔ ثبرٔٔ َبسەکی  ئەژَیەی َێضایێ غەیت ئبسب ثە زيسبَی ٔ سەرەَجبو ٔاتەی
 : ضبػێری

 سەيیُب" سەػضی" يێ صەَگێ صٔٔرۀ جە
 يبتەيیُب  ْەرەسگبی چبڵۀ گُبٌ

)هفبعیلي، ضەپۆلەّ دەریبّفۆڕهص غەزەلەًە ّ دیبردێ قەراردادی ّ ئەّسبییي، سەرّّ 
کە تبیبەّ دّەبەیتی ببببتبیەری ئب ضبعێرا کە ئی  طیێٌەخًەهفبعیلي، هفبعی/فعْلي( 

قبڵبە ضێعرێ هبچب. ئبُەًگەکەش جۆگەلەیی ّ دڵٌطیي ّ ئبراهەًە. ّاچێ، چەپکە 
 ّاچێ، دەًگەکێ ّ تەرزەّ چٌیەیطب چٌی فەزاّ ضێعرەکێ یۆگێراّە.

 
............................................................... 

(3) 
 .  رٔێ کٕضُبِٔ ِٔ  / ْب کّ ڕایّ  يبٔ تٕنّ ًَێ/ ٔ/ ضۆَّ ّْ  ئێًّ 

 و. ئەثری         16تبڵ قۆيیبٌ  پٕزٔاَێ/ زيسبَیّ  ْۆرکێطّ
 

 کە یبًّبًەًە ّەردەًگص ضبعێر سرۆضتی، زهسبًّْ ّێٌەّ جە جیب کْڵیص، سەرەڕاّ
 بۆ ئبهبدە ّ ُۆرکێطۆ پّْزەّاًێ کە هذۆ ًیطبًە ڕایێص تّْلە ّەرّگێرتێ، ڕای چٌی
 "...تباڵ زهسبًیێ" کە تەرُەستئبهێزاًە ّ سەهبلْکیتەری حەقێقەتێ پیرایی پەی

 
...................................................................... 

 (4) 
 زيسبَب/ سەرص/ سەرصتەر جە ڕۆ ئەصا ثیەیى!/ زٔقى زٔقى

 فەسڵێُە تبسیبکڕیٕە/ پەیتب پەیتب/کبٔەتری جە ثۆرإَٔ ئی 
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 ة.و ضبرۆ      17ئبە/ ئبسۆ کەی ثەی کەی؟/ ئبی ٔەْبر/ يٍ چەيەڕا...
 

 دیوّْ ئەّ ّ کەردەى تەّسیف تبسٌص کبّەتر کڕیْەئبهێزی ّ زّقوبّی سەرد، زهسبًێ
 ئبهبی چەهەڕاّ کە ئبهبدەکەردەى ّەردەًگص ُێوبئبهێز ضبعێر، قبهّْسیب، هبًب ئی

 ...بۆ ّەُبری حەقێقەتیتەری
.................................................................... 

(5) 
 تکبکبر کەردە ُەًبریٌە/ ڤەرڤەم ڤلە دهبییي زهسبًّْ

 ّاگژەى چەهبرە/ ُەرچی کۆاڵًەّ ضۆًەیت/ ّیەرۆ کە
 غەزەاڵًە خطٌۆ هەسی/ دەسێ لیٌی/ تب کەردم بْێت ڕیتوّْ بە

 هجیبرە بەش ئبسوبًیْە/ سەرەڕاتٌە ًبهێ / کەردێن...ُەرسەکێن
 "ژّاى"     18 ُبرە. ّ ضێتە / چێگەبیێٌب...تۆ بێ: ُەًگبهەکبت/ ّاچب پلوەّ گێرا

 
 بەڵکەم ًیب کە زەهبًّْ قْهیبی ضێعرەکێي، زهسبًی ضێعرًبی یبم سبدە تەّسیفێ تەًیب
 ضبعێر پیجۆرە. ّ ُبرهۆًی کەردەی دیبردەکب ضێعرێ پەی ڕادەبەدەریي ّیٌگبیێ جۆرە

بە کەسیەتی بەخطێ ّ ئێستێعبرە کەردەی  ًۆستبلۆژیەًە، دۆخێ ّ ّێذۆًبیێٌە جە
 لیٌی ّاگژەیچ ّ ّیەرۆ چەهبرە کۆاڵًەّ کە تکبکبر کەرۆ ڕەگەزەکب زهسبًی، ڤەرڤێ

 ّ کەرۆ بۆّەضطب ّ غەزەڵەکبضەرە خطٌۆ دەسێ هەسی بە تب بۆّەضی ڕیتوّْ پەی کەرۆ
 ّپبڵذاهٌە گێرا ّ زەهیي هجۆضبرە کە عبسوبًیۆە ًبهێ بە کەرۆ ُەرسەکبش

 ضێتّْ بیێٌب تۆ بێ ّاچب ّ کەرا ُبهٌەّایی ّ سیوفۆًیێ بە بب گرد ّ ُەًگبهەکبش
 .ُبرە

........................................................ 
 

 ضبعێرا، *سەرعێلْ هەّلەّی، ًُْەری بەرزەّ ئبستەّ بەراّردە، پی ًەبیەى گەرەکن
 بیەى گەرەکن *کەّچێ پی...  ًب. زێللەت فەرضی کێطّْضەرە عێزەت عەرضی جە

 ضۆًکەّتەی بە بۆ هەحکّْم ّ فبڕیۆ ئەضۆ دًیبّیٌیص ڕادەّ ئێوە ئبرۆ ضبعێرّّ ّاچّْ
 کە ئیٌەى هەًێٌەّە حبفێزەهبًە جە کە هەّلەّی ضێعرەکێ ڕازەّ. يحەقێقەتبیتەری

 سێٌبعبتی ّ ّردەکبری جە سەرڕێز ّ ًُْەریي ًیگبرێ تەختە ّ دەرًّّی ئێلِبهی
 ّاقێعێ ًیطبًذای زەریف ّ کەردەی ًُْەری پەی ضۆرەًگێز، ّ ضیریي زّاًی ّ ضێعری
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دەقب جە بْارّّ جْاًخبسی  چْارسرّضتی ّ ّێٌبّ ًەریتێ گلێرگەی ... کە ُیچکبم چب 
 ّ دەسەاڵتی ضێعرێ ّ فەًٌی هەیبّا قْلێ دەقەکەّ هەلەّی.

ًیطبًذایص بە  زەریف ببس جە  ّ سرۆضتی ڕازًبیۆ جگەم جە تببلۆ زهسبًی، هەّلەّی
زەڕگەر،  پێسە زّاًیێ ڕەگەزێ بڕێ ئبردەی بە ّضیبراًە ،سەیبڵ ٔ سەیبڵجەَضی

  تۆف، یەخ، تەهە ّ...بە ئێستێعبرە ّ ضۆبٌِبیطب بە ّ... چبرضێْ ّ ئبیٌە گۆضْارە،
 ریٌەکٕرصۀاە فەرْەَگی . جُْراهبًی زەهبًٌّەّ ًەریتّْ بە کەرۆ زهٌی ئیطبرەیێ

 جە ڕاستبّ ...ّ ّەڵێطەًە چ گێراجبهێٔ  ریۆ سەرضرەتبرا ص ّەّەختێ ّەیْە فبڕا، اثبٔ
 فبڕیبًەّە پەی سبقی ّ هەیْاردەیْە ،ًەًۆضبًّۆضە چب بەزهەبە تەئسیر ضێعرەکێطٌە 

ّ  حەقێقەتّْ هەرگی ەستەکیەکبش ّ کەّتەی ڤیرّّ قەبر، قیبهەت،ُ پەًگبّەّ 
  ...جە سەرهەضق گێرتەیص

ّ ْ  ، بەڵکّْ بەیبًی ًیبّاقێعیەت الًّبیۆ تەًیب عرەضێ "کە فرە ڕاسب ئب ّاتە 
ەّ خۆڵقٌبکچٌی  . ئی گْزارە19 "جە ّاقێعیەتی ّ خْرپەئبهێز ُەقێقەتێي ئێلِبم گێرتە

 ّاقێعّْ زەهبًەی جە ضێعرێطە ئی ەًُْەری -پی هبهەڵە ڕۆحبًیهەّلەّی یۆگێرۆّە. 
 حەّزەّ جە ەپیجۆر. هەًێٌەّە گردسەردەهی ّ ُەتبیی زەهبًی پەی فبڕێٌەّە
 ضێعرەّ بەرزێقاڵّە بیێٌە ًێگبرە تەختە ئی ضبعێراًە تکٌیکی ّ سبزی هەزهّْى
 .ُْراهی

  
 ّ ێٌێسەرتبرەّاری ّ ئەستًّْی بًە ّئبرۆی ضبتەضکە دیوب کە ّستێوب ڕّە، ئب دەقێ

 ئیِتوبهطب فرەتەر ّ بیێٌە یتە بَ ّسبی ضێعرەّ ئَ بٌبغەّ یۆیرە. چٌیێٌە تۆڕی پێسە
 ّ سەرتبرەّاری تۆڕەّ چٌیەی تب  کەردەى ضێعرێ الپالیی ّ کەردەی ئبسۆیی بَ

 ضبعێرهب یبگێٌە فرێ جە قْتبرکەرە چٌە ًۆخبێص ضبعێرێ بڕێ. دەقی ُبرهۆًیکەردەی
. بیەى قبفیەی زەًگّْ جۆرکەردەی ّ کەلیوب پێکٌبیۆ ّ ُۆًبیْە تەًیب ُەرهبًەضب،

 کێطە، پب ُەر ّ کریێٌە کێطبًە ەکب(افبعیل) سەرّّ بیێٌە، عەرّّزیە دەقەکە ئەگەر
 فرەتەر ّ یەکجۆرە فۆڕم چّْى ُْراهیێ ضێعرێ ئەڵبەتە. ُۆًیێٌەّە هیچ دٍّ لٌگەّ

 ّ ڕیتن ُۆکبرّّ بیێٌە،( ُجبیی دە) بڕگەیی ّزًە ّ ڕیتن ّ( لٌگەیی دّە)هەسٌەّی
 صچعەرەبی عەرّّزی جە ّ کەّتەًْەش چۆ بەیتەکب بەیٌّْ سەرتبرەّاری پێْەًذیی

 ُْراهیەرە ضێعرەّ سەرّّ کبریگەریص کەهتەر عەرّّز ئیسە تب یپۆکبتە جیبکریۆّە،
 . بیەى "دەًگتەّەر" کە ُۆرگێڵۆّە زّاًەکەی قببلیەتّْ پەی ئیٌەیچ. ًیبًەرە

 ُەّضە ّەضبیەی ُۆکبرّّ بۆ کە ّەضکەرا *زڕە ّ لەرە دەًگەکێ ُْراهیٌە، زّاًّْ جە
 طبرۆّەهّ دەًگەکب  بڕگەکب ّ یەکسبًی درێژی ّ کْڵ دێڕەکبًە پڕۆسەّ جە کە *دەًگێ
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 زّاًیوە ڕەگەزە ئب هي. کریۆ هۆسیقبیی ّ ضێْیبیی قۆرسبیی بە ُەست ئیٌەی بی ّ
 ئیطبرەش ّاتەیٌە، گۆراًی جە خەڵکیچەًە زّاًّْ دلێ کە 20*دەًگ کرکە ًیبى ًبهێ
 ...ّ ّەضب کرکەش هێ، کرکەش :کریۆ پٌە
 پۆرەی لکیبی ُۆکبرّّ بە بۆ ّ ُەى ڕەًگذایطْە ضێعرێٌە دلێ کە زّاًیە ڕەگەزە ئی

 غەزەڵەّ  جە ّ يُۆراهی ضێعرەّ تبیبەّ خبڵێ کە غەزەڵێ ّ ضێعرێ سەرتبرەّاری
 .جیبکریۆّە عەرّّزیەًە ّ الپالیی کە سۆراًی

ەرێ، یدەقّْ  کە یبّهێٌە کە پەی دەقی پڕۆفیطٌبڵی ّستوب ڕّە، یەپیوبًە ّ ئبپببە 
 ئیٌەیە سەرەڕاّ ّ فرێٌێ ًەبڕیێطب ڕایُیطتبی  بًۆڕه ئب یبّای پەی ؛چْاری ّ پەًجی

 ُەست سبختبری جیبّازیێ هبًبسبزیٌە، ّ زێٌِی ضکڵی ّ دًیبّیٌی حەّزەّ جە
ضبػێرٔٔ ئبرۆی تەَیب چەيص َیب ٔرصەکبری َْٕەری ٔ  کٕپیە کەرصەی  .پەًەکریۆ

ئیُەیچەَە، صَیبٔیُی ئبرۆیبَەش دٕکى کەرۆ، جگەو تۀسیفٕٔ ٔاقێؼەکبٔە، جە پبڵٕٔ 
  ٔاقێؼیەتێ، گێڵۆ ضۆَۀ دەقێقەتبیتەریەرە.

....................................................... 
 دهبیٌە

 ؛ضبعێرّّ ئبرۆی پەی ئێوە ّەختێي کە *ّ یۆتۆپیب ، ئبیذیبڵدڵْازپی ئبکبهە یبّهێ کە 
یبّا  ًە،؛ جە ئەزهًّْەکبضبێهی ّ ئبزادچە سەردە غەزەڵْاچی،، ە فۆڕهی ئەّسبییچ

 زّاًی هتەیرەی ڕەگەزەکب ئبرۆی پەی ترازێ ّ قەڵەهڕەّێ جە ضێعرەّ ّ بە سیستێوێ
 ضبعێری ّ ًیب دیبریکریبش سٌّْرێ ئیٌەیچدیبرا  .دەقی دلێ ئەًذاهییەکب پێْەًذییە ّ

 پەخطبى، ّتبری،/ خەڵکی زّاًی  پێسە لەحٌێ ّ ڕەگەزێ گرد جە دەسەاڵت بە
تبّۆ  ...ّ /ئێرۆسی*حەزاًەضێعرێ ئبیرۆًی، ّ تەًز داستبى، ئْستّْرە، ّ ئەفسبًە

 ّ ًُْەری فەزای ّ ضێعرێ هەًتێقّْجیِبًْیٌی، سێٌبعەت، ّ یبّۆ بە  ّرگێرۆ بەُرە
 .ی تبکیجْاًخبسبًە ببری
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 :ێٔاچە َبي 
 

 *ٔیەر: گٕزەر، گەضت، تێپەڕیٍ
 ڕٔسسبر، نەفز، ضکڵ، سبست تەضک: فٕڕو، صیًەٌ،*
 ٔەڵێُە: سەرەتب، پێطەکی، يقضيە*
 صنێُە: َبٔەڕۆک، يەژگّ، کبکڵە، يبَب، يذتٕی*

 صيبیُە: کۆتبیی، ئەَجبو، پبیبٌ* 
*پبژَە ئبضیم: پبضُە آضیم، پێٕەَضیص ثە ئبضیم پبڵۀاَی ئۆستٕٔرەیی یۆَبَیۀە ْەٌ کە تەيبئٕ 

یبَێ ثێ ٔ تەَیب جە پبژَەضەَە تیرە کبرش چُە کەرێ. ثە صرکە/کُبیە  / ئبسُیٍنەضیص ڕۆییٍ
 ص. ثەزیبیثۆ ْۆکبرٔٔ  ثیە ، تەَیب الٔازیص جە سبڵێُە ثۆ کۀ پبڵۀاٌ ْێز کەسێ ثە

 ضرٔڤەکبری، نێکضاَۀە، تذهیم ٔ ثررسی ضیکبری، کبرصۀەژێ:*
 ٔەرئبيب: سۆرْەاڵت، يطرق*
 تەزۀق، نزەچەضکە: چێژ، *
 الکێپیًبَە، پێٕەر يؼیبر، يیزاٌ، يکۀچە: *

 ٔێُەیێ کە صٔٔرٔە ثە ْەڵە پێسە ئبٔێ پێٕیۆ، سەراة *ئبٔیهکە:
 ، ڕاگەچبرێٕەتەر، ٔەڵُیبرێ جیبٔاز، ثەصیمی صٔەوڕاکبر ئبڵترًبتیڤ:*

 جٌس ّ... جە پبًبیی ًُْەر ّ ئەدەبیبت ّ... ،، جۆرًۆع ٔاچێٕە فەراَسۀیٍ یبَێ :Genre/*ژاَر
  جۆری ئەدەبی بەکبر بریۆ. جە ئەدەبیبتٌە بەضێي جە تێئۆری ئەدەبی،

 ، سەرسێڵ، سەرکبرٔاٌ، رییس ایمئێڵسەرػێڵ: سەر*
 ْۆَە: َظى، ضؼر*
 ْۆَبیۆ: ْۆَبَضَۀە، ثە رضتە َظى صر کطیضٌ، سرٔصٌ*
 ْۆَۀاٌ: َبظى، ضبػر*
 سۆسیبیی: اجتًبػی، گهێرگەیی*

 *پڕتبڤ: زٔٔ، سێرا، سریغ
 يقٕنە، َٕع، ٔتەزأاتەزا: *

 ، َجرەانصٕتton voiceە، کرکەصەَگ: ْۀضەصەَگ، ْێطٕە صەَگ، ک*کر
 ٔای زیر، يشبنف ثىآزڕەصەَگ: زَگ صٕت، *
 ْۀضە صەَگ: ْێطٕە صەَگ، سٕضە آٔا ٔ صٕت*
 ێذەَُب: راستۀسۆ، يستقیى، ٔٔێذەٌ*
 ْێژيَٕی: ثرتری جٕیی، زاڵجٌٕٔ*
 غهیظیْەس، ْەسی: سەست، سەستی، غهیظ، *
 ٔاچە: ٔاژە، ٔضە، کهًە*

 *تەضک: پێکبيب، پێکٓبتە، سبستبر، ستراکچر
 تێۆری ٔ زاَستٕٔ ضێؼرێػەرەثیکریبٔ/يؼرة ٔاچۀ یۆَبَی)پٕئەتیکب(یٍ. یبَێ : Poyetikes*ثٕٔتیقب/

 ضێؼرضُبسی ٔ َْٕەرٔٔ ضبػێری ٔ
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، پۆنێُکرصٌ، چەپکە ٔضەە ٔاژە، چە: صستە، گرٔە ٔاژە، ترکیت، صەسثبقە ٔاسی، ثبقە ثەثبقە، *
 صستەثُضی

 ضێٕاز/سجک، ستبیم ثۆ ثە ،یڕێسب ەج ی: ڕێسبی ئەصەثی، الصاnorm*َۆرو/
را ثە ضێٕەیێ ، ڕەگەز یبو ٔێُەیێ ْبيجەضی ئەصەثی ٔ َْٕەری کە جە ضێؼرۀ ضبػێ motif*يۆتیڤ:/

جەفبکبری يبضٕٔقێ، ثێ ٔەفبیی  ّێٌەّ زهسبًی کە ّەًتوبّە یبم ٔە. پێسەبَبٔێئبگب صٔٔثبرێ ث
 زەيبَەی، زەرصی سەزاَی پەی ڕَگ زەرصی ٔ ضۆثٓیبی زڵفێ سیبٔێ ٔ ضۀە ٔ... 

 صڵٕاستە چێڤی : ئبريبَج ضبر، ئبرەزٔٔضبر،utopia*یٕتٕپیب/ 
ُەّسٌبهە، تەغەزّڵیێ ّ  عبضقبًێ، ضێعرێ ُەّەسیێ، ئی ببقە ّاچە ًیبیرەّ ّێوب. حەزاًە ضێعرێ:*

  ئێرۆسیەکب ّەسفّْ دیوەًە
..................................................................... 

 پەراّێزێ:

 235يبٌ ل ە، ْیثبق ەحەدصەيەيذ - 1
 سەرچەهەی ّەڵیي - 2
دەيە دەيە پبش هەّلەّی...، ّتبر، سیرّاى ژ ّ -هحەهەدپّْر عبدڵ، ضێعری کْردی پبش ًبلی - 3

کبرٔاَی ضێؼری َٕێی کٕرصی، ة یەکەو، چبپشبَەی کۆڕی زاَیبری کٕرص، ئەيیٍ قبصر)کبکەی فەالح(، 
 ز1978ثەغضاص، 

پەرسەًە ئەی  ئەردەاڵًیەکب بیەى، پەی هي دیْاًی ّ ئەدەبیهبچب حەّسەد سبڵێ ُْراهی زّاًی  - 4
کەش ضبعێرێ دەرببریێ ّ دەقێ ستبیێطیێوب ًیەًێ؟ جە دەقەکبضبًە ئی ژاًرە یەچی بە هبًب ڕاس

هەپێْیب، یبم هي ًەدیێٌێن. ببزًەّ ُەرهبًەکبضب چٌی دەسەاڵتّْ ئەردەاڵًی، جە بۆًەکب، ضێعرێ 
 ێًبهەکب ّ پێْەًذیی تبکی ّ... هەترازیۆ. چی پبًبییٌە ًە ضبعێرێ پیطەییوب ُەى ّ ًە دەق

؛ جە الیێ ُۆکبرێي پەی قەتیس بیەی زّاًّْ ُْراهی ّ جە ێێ. ئی دژەُەرهبًیستبیط
پەی  بوب ضێعرەضێئەرێٌیي پەی ضێعرێوب، چّْى ئیٌەی ًیطبًە هذۆ کە ضبعێر حەًٌبیێتەرّە، خبڵێ

بە ضێْەیێ  يّ هەژگەّ جْاًخبسی ضێعرەّ ُْراهی تێکەڵێ جە عيطق ّ ّاقێعیەتی ێضێعرێ ڤبتێٌ
 .ەکبىزادەّ بەداُەت ّ سرۆضتّْ ژیْای ضبعێر ئیٌەیچ ّێڕسک، ُۆًەری ّ غێٌبیی ّ

سی دلێڕاسیي/پبرسی هیبًەى کە بۆ بە ئبخێزگە ّ ّەڵێٌەّ زّاًی ّیەری تبریخی فبرزّاًی دەری،  – 5
بًیەکێ پی زڤبًیە گۆکەرا بەاڵم ئێراًیەکێ پبرسیص پٌە هبچب. ئی زّاًە غفبرسی ئبرۆی، ئیسە ئەف

  بیەى پەّکەی هبچبش پٌە "دەری". پەیذاّەڵێٌەش جە دەرببرەکبًە 
کە پێسە پەڕچە ُەرهبًێ جە سەردەهّْ ضعْبیە ًبهێ ڕەچەڵەکێ فێکری ّ ئێتٌیکی ئێراًیەکبى  - 6

ّ ُێژهۆًی عەرەبەکب ّ دّەهی ک.م جە ّەراًْەرّّ ُەڵوەتە"ئْهەّیەکب" جە سەرەتبکب سەدەّ 
، سەرش ّرداى ّ بە ّڕًبی دەسەاڵتّْ "ئۆهەّیەکب" ّ ئبهبی بە ئێراًیەکب سّْکبیەتی کەردیطب

ّّ "عەببسیەکب" ئێراًیەکێ دەسەاڵتی سیبسی ّ فەرُەًگیطب ژّّژیبّە ّ یبّێ دەسەاڵتێ سەرکبر
 سیبسی ّێپب.

 10هحەهەدپّْر عبدڵ، تەرح، ل  -7
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کە تەضکەش  ەانف( ْٕريٕزگبٌ؛ ْۀەڵیٍ صەقە ضێؼریێ صە ثڕگەیی ٔ ْەضت نُگەییەَ - 8
ثۆ ثە صەسپێکٕٔ تبریشٕٔ ضێؼرۀ يەسُۀیەَە ٔ ثیێُّ تۀەَۀ ثُەڕەتٕٔ ضێؼرۀ ْۆرايی، کریۆیچ 

 .کٕرصیی جە صەْەکب ْۀەڵٕٔ کۆچی يبَگی
 

 ْٕريزگبٌ ريبٌ، ئبتراٌ کٕژاٌ / ٔێطبٌ ضبرصۀە، گۀرە گۀرەکبٌ 
 زۆرکبری ئبرەة، کەرصَە سبپٕٔر / گُبی پبڵەیی، ْەتب ضبرەزٔٔر 

 کەَیکبٌ ٔە صیم ثەضیُب / يێرص ئبزا تهێی ٔە ڕٔٔی َْٕٔیُب  ضەٌ ٔ
 رۀضت زەرصەضترە، يبَۆ ٔە ثێ کەس / ثەزیکب َەیکب، ْٕريز ٔە ْیچ کەس 

 
 2-11 ثەضێ ْەرە گۀرۀ ضێؼرێ ْۆرايیێ) ٔ ڕۆسەیێ ٔەرٔەاڵ ٔ ضێؼریێ ئبییُیێة( یبرسبٌ؛ پ

 ک.و(. 
ج( ثێسبراَی؛ ضبػێری غێُبیی ڤبچ ٔێُبیێ پەی سەالقییەت ٔ يبَیفێستٕٔ ضێؼرێ صەثڕگەیی ْٕرايی 

 ک.و(12- 13کۀتەکبٔ ئی صۀرەیە ٔ صيبتەر ٔ ئیسەیچ )ٔ ضبػێرە ضۆَ
ص( سەیضی ْٕرايی؛ ٔێُبٔ جۆرأجۆری ٔ ثەرصۀايی ضێؼرێ ْٕرايیێ؛ ثە ضێٕازی ػەرٔٔزی ٔ ثڕگەیی، 

 ک.و( 13ثە یەرێ زٔاَێ ْۆرايی، فبرسی ٔ ػەرەثی)
ػێرە ِ( يۀنۀی تبٔەگۆزی؛ سەرػێڵ ٔ ْەيیطە سەرصەيیی ضێؼرۀ کالسیکۀ ْٕرايی ٔ ضب

 ک.و(14-13ضۆَکۀتەکب ئی ڕۀتە ضێؼریێ، سەصۀ )
  .ک.و(14) ێٕازۀ يۀنۀیطب ئیضايەصاٌئب ضبػێرێ کە ض ؛ٔ( صيبٔ يۀنۀی

 دەسپەًەکەردەی تبزەگەریز( 
يبٔەیێٍ ثڕێ جە ضبػێرا  .غەزەڵێٍ فۆڕهّْ، ەرصەیص ْەٌپەَە ک ئیطبرەئێژای چیٕێ کە چێگەَە *

 فرە کە جە ْٕرايیُە )ثبزگطت( پەی قبڵجۀ غەزەڵێەّۀێطب ٔاصاَ پێسە تبزەگەریێ ْٕرايبَی
، بەاڵم فبرسیچٌە جە سۆراًیچەًە ُۆًتەیطۆ الّازە بیێٌەئیسە َەثیێُە ٔ  ّ یبگەگیرەڕەسەَە 

ٔێطب ثە تبیجەت جە صَیبی  ّثەرْەيەکب . سەرەڕاّ ئیٌەیە ُەّڵذریبىّەڵتەر ّادایْەش پەی کریبى
ْەست ثە تبزەگەری جە بڕێطبًە ی، قبڵبٔە. جیب جە السبیی کەرصەیۆ راتبقیکەيەجبزیُە پی قبڵجە 

ەّ غکە ُەر سەر بە قۆًب ّەیۆۆًچبٔەڵیێ ْهەزهًّْی بَە ْەيبٌ صیبرصەی چطجە ثڕێ ّ کریۆصنێُەیی 
 پێسە ئی ضبعێرا: دهب هەّلەّی بە حسبة هێٌێ.

سەعذی غەریبی، حێکوەت هۆهي یەزداًبەخص، پەرّیز ببببیی، فەریذ عەببسی، عەدًبى هْرادی، 
 ، هبریب عەزیزی/ئبهیٌێ ڕەحیویهحەهەدی، حبفز ئەحوەدی، عەببس غەریبی، جەهبڵ قبدرپّْر، ژّاى

رەًگب ًبهێ کەسبًێن ّیر ًەبب ّ دەلیل بە ًەبیەیطب ًەبیەى ّ ئیٌە ئب ضبعێرێٌێ کە دەقطب جە ّ...
 فەزای هەجبزی ّەاڵ کریبًْە ّ هي دیێٌێن.

 
ەکب تەضکۀ يەسُۀی ثێ کە نُگٔ صرێژ کەرصەی  ( ٔ کٕڵ5+5ضێؼرۀ ْجبیی)ی گٕرێزرێسب الف( - 9

ثی ثە  هبهۆسب عۆسوبى ُْراهی،«  êrû dilîئێرٔ صڵی، »ٔ «صەق»پەی ْۀەڵجبری 
ی ک.ر(، 50ی ز/ صەْۀ 70جە ْۀەڵٕٔ صەْۀ ) جوە ئەدەبیەرچەيبڕ)ُْجبرضکٍ(ٔ ئی رۀتییە. ئی 

 ریگەریص ٔرگێرت.ی کب«گۆراٌ»جە رێفۆڕيکبری يبيۆسب
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ص پەی تەرێصٔێ ْەَگبيێی ک.ر(، 70)ٔ  ر(.ی ک60)سبڵەکبّ سەرەتبٔدهب بە دهبّ ئی ُەًگبهێ  ة(
بە ئبهبی بەرّّ دەفتەرێ ضێعرێ؛ پڕۆسەکە لْاًە دّخێ ، ک.ر( 80)جە ّەڵێٌەّ َّریێ 

جریبى ، طرح، ر: عبدڵ هحەهەدپّْیەسەرچەهەدۆڵەهەًتەری. پەی زاًیبری فرەتەری بذیەیذێ ئی 
 210 -205، ل 1392ضٌبسی ضعر ُْراهی از ابتذا تب کٌْى، ًطر احسبى. 

ثڕێێ ضبػێرێ  چٌذ دەفتەرە ضێعرێ ّەڵێ بیێٌێْە ّ ٔ ەەَێثی ەْەر پبسە ثەرصۀاي ێئی رۀت(ج
ثە تەئسیر جە صۆسٕٔ صْەکب ٔەڵتەری ٔ کبریگەری ضێؼرۀ صۀرٔٔثەری سەرضب ڤرصاٌ ٔ  جْاًێ

پەی ّردەکبری ببسەکەی بذیەیذێ ُەهبى سەرچەهەی ّەڵیي،  .ّ.. تبقیکبری ئەصەثی ّئبيێُێ يەیضإَ
 210تەرح، ل 

 86، ل 38-37فرُْگ تٕسؼە، ش هبُرّیبى ُْضٌگ، ًیوب رّیکرد چِبرم بە هذرًیتە،  - 10
 86سەرچەهەی ّەڵیي، ل  -11
 86سەرچەهەی ّەڵیي، ل  -12
 لگزیضە غزنیبت ضًس  ضفیعی کذکٌی د. م. ر، - 13
 298تبّەگۆزی هەّلەّی، دیْاًی ضێعر، هْدەڕێس عەبذّلکەرین، سەیذیبى، ل - 14
جە غەزەڵْاچە سەرکەّتەکب ّادایۆ  ص پەی کیبستەًب. سەعذی غەریبی یۆئی دەقە ضبعێر ّێ -15

 .يضێعرەّ ئیسەّ ُْراهی
 رەەجە ُبڵیگبی هەجبزی تلگراهی گێرتێٌەه - 16
 رەەگێرتێٌەهجە ُبڵیگبی هەجبزی تلگراهی  -17
 ئی دەقە ضبعێر ّێص پەی کیبستەًب - 18
 497، ًبضر ًیسٌذە، ل 1بەراُەًی رەزا، طال در هس، ج  -19
  65هحەهەدپّْر عبدڵ، کتێبّْ ڕەًگبڵەی، هەڵبەًذّّ ڕؤضٌْیری ُەّراهبًی، سبڵەّ ل  -20
 

....................................................... 
 

 :ێسەرچەي
 

 ز 1984 غضاصەث ،یكٕرص ئەصەثی یٔٔژت ييەثبث ەصار، نەزَەيبرف س 
 بييزپ ،(138) ل( 79-80)چۆى بۆی بٌْاڕیي، زرێببر ژ ٔ ەيكيی ، َبنهحەهەد حەهە ببقی ٔ 

 یَبن ەث تەتبيج ،(1391) زستبٌ
 پبش هەّلەّی...، ّتبر، سیرّاى ژ-ًبلیش هحەهەدپّْر عبدڵ، ضێعری کْردی پب 
  ٍقبصر)کبکەی فەالح(، کبرٔاَی ضێؼری َٕێی کٕرصی، ة یەکەو، چبپشبَەی دەيە دەيە ئەيی

 ز 1978کۆڕی زاَیبری کٕرص، ثەغضاص، 
 چبپخبًە ئبکبم، ُەّراهبًی،  هحەهەدپّْر عبدڵ، کتێبّْ ڕەًگبڵەی، هەڵبەًذّّ ڕؤضٌْیری

  65 لز،  2012سبڵەّ 
  1392کٌُٕ، َبضر ادسبٌ، يذًضپٕر ػبصل، طرح؛ جریبٌ ضُبسی ضؼر کرصی ْٕرايی از اثتضا تب 
 298تبّەگۆزی هەّلەّی، دیْاًی ضێعر، هْدەڕێس عەبذّلکەرین، سەیذیبى، ل 
 ،لگزیضە غزنیبت ضًس  ضفیعی کذکٌی د. م. ر 
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  ،86، ل 38-37فرُْگ تٕسؼە، ش هبُرّیبى ُْضٌگ، ًیوب رّیکرد چِبرم بە هذرًیتە 
  497، ًبضر ًیسٌذە، ل 1بەراُەًی رەزا، طال در هس، ج 

.................................................................. 

 
 

............................................................... 
 

 : **یَٕیسەرپرۆفبیلّْ 
 

 عادڵ محەمەدپوور

 انف( سبدێت ئیًتیبز ٔ يٕصیر يەسئٕٔنٕ گۆڤبرٔ زریجبرێ
 فبرسیة( هەستەرّّ زّاى ّ ئەدەبیبتی 

 ج( هبهۆسبی یبًەًطیي
 ( ئی ثەرْەيێطە چبپ کریێُێ:ص
 ِ.ش1381سجک ضُبسی اضؼبر ثیسبراَی، فبرسی، -سرٔص سزاٌ، تذهیم اَتقبصی -1
ٔاَی، سهیًبَیّ  زٔاَّ-ەَگی زٔاَی کٕرصی ْٕرايی نّ گبسبکبٌ تب...، کٕرصی سۆراَی، يیژٔٔییضەث -2

 و 2008چبپشبَّ ثبثبٌ، 
اٌ نّ فبرسی ثٕ کٕرصی، َبضر يۆسسّ ڕێٕ ْێريُۆتیک ٔ رافەی ئەصەثی، ٔەرگث ێکی َٕێتێرٔاَیُ -3

 و 2009ًبَی، ێچبپ ٔ َطر سه
ؼری کٕرصی، َبضر ادسبٌ، ێکبری تئٕریکی ض ؼری کٕرصیضا، رافّێسۆزی نیریکب نّ ئەزئَٕی ض -4

 ِ.ش 1388
 فبرسی-رصی(ْب )ثیجهٕگرافی َطریبت ک تبریز يەتجٕػبت کٕرصی ٔ ثبزضُبسی سبستبری آٌ -5
 تەرح؛ جریبٌ ضُبسی ضؼر کٕرصی ْٕرايی از آغبز تب کٌُٕ)فبرسی( -6
 (1کٕنتٕٔری ْٕرايبٌ/دبڵٕٔ ئبيبصەکبری) -7
 دیوبًە، ئبهبدەّ چبپیي -8
 چبپ ٔ ٔەاڵکەرصەی چەَضیٍ ٔتبرێ ثە کٕرصی سۆراَی ٔ ْٕرايی جە گۆڤبرەکب  ئی صیى ٔ ئۀصیًی - 9

 ڕؤضُٕیری ٔ ئەصەثیەکب ثبضٕٔر ٔ ٔەرئبيبٔ کٕرصصستبَیثەضضارثیەی جە گهێرۆثیە  -10
 

 00989188749929مۆبایل/تلگرام:   adel.mohammadpur@gmail.comمەریوان   ئیمێڵ: 
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