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 پێػەکيی چاپی دووەم

 
ی َْٕەؿەرٕاَەکتتتتاٌ ەی پەیًتتتتاَ ينە ْەىتتتتتاکاَؼا  کە بٕتتتتتا 

ی متتەؿَذ ٔ ە تتٕٔو  ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا ٔ ىتتاَای تَٕتتؼٔتی  رتتێ 
ا ػی َتتتٕ  ٔ فیتتتاتـػي  ْەيیيتتتە  ەػٔای فاَیتتتاؿٌتێڕايتتتاَى  تتتٕٔ
يٕینتتتتتتت نەو تۀژيە ىتتتتتتتاَاییەػا  ْەؿ ەَتتتتتتتؼە  ػەگەڕاو ٔ ػِ

 ی ٔ مەؿ أەکاٌ فۆؿ کەو  ٌٕٔ  بٕٔڵ  تمًۀە  ْەؿ نەفاَیاؿ
یەىتتتتتتتتتۀە  ڕێیاەیەکتتتتتتتتتی ریتتتتتتتتتأاف ٔ يڕێتتتتتتتتت ەی ئەو ىاَا

ئەفيتتتتَٕٔ ەؿیى  تتتتا کتتتتاؿی ىتتتتاَاییى ْەڵمتتتت اؿػ ٔ  ەَتتتتؼێ  
ەتی متایااناژی ٔ ىتاَای ڕیتانیقيی ػٔٔؿ ي ًتٕاَیایە نە ٔابیؼی

 ػەکۀتًۀە  
یيتتتتتتتى تۀأ کتتتتتتتـػ  نەپتتتتتتتاڵ پێياەىتتتتتتتاـػَی ەکە پەیًاَ 

ی ىاَاَايۀَٕمتتتتتی سەؿەَنتتتتتی ژاٌ -َايەی ئەَتی تتتتتاٌىتتتتتاَا
ئتتتتإَی  نێاتتتتاڵیُۀەیەکى نەمتتتتەؿ ئەَتاَتتتتاٌ ئتتتتاؿتا ٔ ىتتتتاَای 

ی ەتَٕتتتتتؼٔتی    ە فيتتتتتاَی ػەؿە تتتتتی َٕٔمتتتتتی ٔ  تتتتتٕٔە رتتتتتێ 
ی ئۀ نێاتاڵیُۀەیەی يی ئۀ يايامتایەی مەؿپەؿىتيڕەفايەَؼ

ٔ گەڕاَۀەو  تا متهێًاَی   ّػەکـػو  ػٔای تۀأکـػَی پەیًاَ ت
ٔەک عٕنیتتتتایەک نە يێيتتتتاًؼا ْەؿ يتتتتایۀە   یتتتتـو نتتتت   ئتتتتاؿتا

ػەکتتتـػۀە ٔ نەگەڵ ْأڕێاتتتاَی ئۀ ػەيەيتتتؼا   ەؿػۀاو  امتتتی 
ی الیەَە پـاکتیاتتتتی ٔ کـػەییەکتتتتاَی ىتتتتاَای يتیتتتتاؿ ٔ  تتتتاَیەت

 تَٕؼٔتی ياٌ ػەکـػ ٔ ػەياَقاَی  ەَؼە گـاَە 
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و کتتتـػ  ە کتتتٕؿػی  ئۀ ەػٔارتتتاؿ نێاتتتاڵیُۀەکەی پەیًتتتاَ 
 تتتٕٔە ػەؿٔافە ٔ متتتەؿەتایەکی پتتتتۀ  تتتا یەکەو نێاتتتاڵیُۀەیە 

َتتتأی نىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی  کتێتتتب ٔ  ەؿْەيتتتی  تتتاپاـأو   ە
نەَێتتٕاٌ تیتتاؿ ٔ پـاکتیتت ەػا  کە ْەؿ ػٔای يتتأەیەکی کەو یەک 
ػاَەیيی نە کتێمغاَەکاَؼا َەيا ٔ  ٕٔە مەؿ أەیەکی متەؿەکی 

اَی ْتتَٕەؿ ٔ  ەىتتێای ييتتٔ پێٕینتتت  تتا َْٕەؿيەَتتؼاٌ ٔ بٕتا 
 ؿی ڕۆىُمیـاَیو  فۆ

ئێنتتتا ئۀ کتێتتمە نە ْتتیێ ىتتٕێُێ  ػەمتتت َاکۀێتتت ٔ تتتاکە 
یيتتە ٔ  ەَتتؼاٌ رتتاؿ يمتتەؿ أەی نئتتاؿتاە ٔ ىتتاَای تَٕؼٔتی 

ڕەَتتت ە  ؟کتتتـأە  کە  تتتا  تتتاپی َتتتاکەيۀە پـمتتتیاؿی ئۀەو نتتت 
ئێنتتتا  ەْتتای ئەو کتێتتمە فیتتاتـ  ێتتت  نۀ ڕٔٔۀەی کتێتتمەکەی 

 ەؿەکەیە  ە کتتٕؿػی نەئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا عایيتتی نىتتاَا ٔ ْەيتتم
 ەؿػەمتتتایە ٔ ڕامتتتۀعا نە سەؿەَنتتییۀە کتتـأە  ە کتتٕؿػی  

ؿێای  اىتتتتتە  تتتتتا  تیتتتتتؼِ ئەو کتێتتتتتمەیو ڕێ ەعاىتتتتتاەؿ ٔ یاؿيّ
 تێ ەیيتُێای بٕٔڵ ٔ  اىتـی ئۀ کتێمە  ەَـعە 

ػٔای ْۀڵ ٔ کاىيتتتێای فۆؿ ٔ پیتتتا َٕٔۀەیەکی  تتتڕ ٔ 
ڕامتتتتتتتتاـػَۀەی ْەڵەی  تتتتتتتاۆ ٔ گەڕاَۀە  تتتتتتتا  ەَتتتتتتتؼاٌ 
متتتتەؿ أەی تتتتتـ ٔ ػۀڵەيەَتتتتؼکـػَی  ە  ەَتتتتؼاٌ پاىتتتتاا ٔ 

   تتتاپی ػٔٔەيتتتی كتتتّبٕٔڵمتتتَٕٔۀە نە فۆؿ الیەَتتتی تتتتـی کتێمە
 ػەعەیُۀە  ەؿػەمتی ئێٕەی ئافیق 

 
 
 

 ػاَا ڕەئٕٔف
٠٢/١/٠٢١٤ 

 متاکٓاڵى
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 هەًگاوێکی پێىیطت بۆ ڕووًاکییەکی زیاتر

 
ەؿێای ڕامتت يىاَا نە ْەؿە ػیاؿػەکاَی ىاؿمتتاَ ای یەتە  پێٕت

ی َەتۀەکتتتتتاٌ ػەؿػەعتتتتتا   يىتتتتتیاؿاڕاػەی ئۀ متتتتتەؿػەيەیە  ْ
ڕامتۀعا  ە ژیتاَۀە  ەَتؼە  ڕەَ تؼاَۀەیەکی ڕٌٔٔ ٔ ئاىتاـایە  

َەؿی ٔ ئەػە ی گۀْەؿ ٔ ْێتتق ٔ اَیی گيتتت الیەَە ْتٕت ەکتتاَی يرتٕت
ۀی  تیاػا ػەَٕێُـ    ااڵتـیٍ پهەی  یـٔ ا َٕٔە  گەىتتێ   ە ڕێـت

 ەمەنًێُ   کاؿٔاَەکەی يـۆڤ ئەو ڕامتییە ػ
ٔ  ئەو متتتەػە رەَزتتتاڵە پتتتڕ نە َاکتتتايی ٔ  ەػ ەعتیتتتیە  کە ػە تتٕت

 تت    ەاڵو تەياکتتاؿی ٔ ْەڵتت ەی  عۀٌ ٔ عٕنیاکتتاَی تیتتاػا متتۀف
ػ  متتتەؿەتا  ە  اَەيەؿا کتتـت ػڕَتتتؼاَە ئۀ عٕامتتتتە ىتتتیـیُاَەی رتتٕت

پتتأە ىتتااڵٔی ْێُتتا  تەڕ ٔ ٔىتت  پتتێاۀە نە ٔرەَتتو ٔ نە ئۀؿٔ
ٔتا ٌ  گيتتتت  تتتایەط ٔ ٔێتتتُە  تتتااڵ ػۆفەعتتتی متتتەؿيایەػاؿیؼا ػەمتتٕت

ٔػەیی  پیـۆفەکتتتتتاٌ نە يتتتتتايەڵەی رەَ تتتتتؼا  ە  ێمتتتتتایەعی ٔ  ێٓتتتتٕت
ێُی عایتتؼا َەيتتایۀە   ەڵتت  ئۀ ػٔٔ  گتتاڕاَۀە  ْتتیێ ىتتتێ  نە ىتٕت

ػۀە  تتا  اعەکتتاَی  ەؿ نە  اٌریٓتتاَییە يـۆ یتت کٕىتتُؼِ   َ تتّ رّ  تـت
 ەؿػیٍ  چ گٕياٌ نۀەػا َیتیە  تەَٓتا ىتتێ  کە ڕاػەی پێيتاۀتُی 

ؿ  ْپتتتت    ە   ە گيتتتتت ىتتتتێٕەکاَیۀە  ڕۀىتتتتت  يىتتتتیاؿیا ێتتتٕت
ٔە ڕٔاڵەتتتتتتی  کۀ  ٔ پەیٕەَتتتتتؼی  ٔاتە  ێڕۀىتتتتتتی  تتتتٕت ْەڵنتتتتٕت
ی فە  ٔ  اٌ  ػؿٔىتتتتًت ڕۆژگتتتتتاؿەکە  َەتۀەکتتتتتاٌ ژێتتتتـت پتتتتت  عتتتتـت
ا ػەمتتتًایە؟ نە   ـینتتاەػاؿیو گەنتتێاٍ   ەاڵو کايەتتتا ئەَزتتاو ٔ کتٕت

  ەػەگتتاتە ڕاػەیەک کە نە ىتتاَایی نفاَایتتاَی سیقیتت  الی نػیـًَتتاٌە
نئەَيتایٍە ٔ ْتأەاڵَی ػەعتاتە ئامتتی پێتؼا َٕٔۀە  گەؿ فاَنتت 
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ۆڤ َە تتت ٔ تتتا ئامتتٕت ە   ػەیی يتتـت ٔػی  یتتتیە؟ کۀاتە ڕژێتتًت متتٕت
ە ڕايیاؿییەکتتاٍَ  ڕیەکتتاٌ کە ػەمتُیيتتاَاەؿی رتتاؿی يئا ٕٔؿ ژێتًت

 ئۀاَە  ەؿپـمیاؿٌ 
مەؿػەيێای ئتأا مەیـٔمتەيەؿەػا  تی  نە ڕۆژاَێای ٔاػا ٔ نە

ێـۀ تتا ػە ُیتتُۀە؟ ْەؿ ی متتەػەکاَی َأەڕامتتت  يؿەٌ پتتاه کتٕت
ایۀە  ئەيزتتتتتاؿەیو َەک  أێتتتتت  ػؿ أێتتتتت   ە  ەؿٔػٔاػا گێتتتتتڕ

ٌٔ  عٕنیتتتایەکی  ْەفاؿاٌ  تتتأ   ەَتتتؼەْا تەؿف ٔ  ەَتتتؼەْا  ا تتٕت
ێُی ڕٔٔػأەکتتتاٌ  ٔاتتتتا  اٌگۀؿە متتتەؿی ْەڵتتتؼا  متتتەؿەتا نە ىتتٕت

 ئۀؿٔٔپای ڕۆژئأا ٔ ئەيەؿیاا  
ٌٔ پە ٌٔ  ئەيە نێيتأی  یتؼا ەَؼ راؿێ   یتاٌ  ێێتیٍ  ا ٕت  ٕت

ە  ْەؿەمە  الی ْەَؼێ  ْەؿەمی ىاؿمتتاَییەتە ٔالسأێاە ٔ ْاتٕ
ٌٔ متت اؿػ  ٔ ئیتتـت تۀأ  فۆؿ يەنۀاٌ عایتتاٌ  ە عٕامتتتی ڕۆ تٕت

 ەڵاتٕت  ٔٔ نەَتت ەؿی گیـمتتاَۀەیاٌ َەْأیيتتت  َەک ْەؿ ئۀەَتتؼە
ی يام عایتتاَۀە َەْێيتتت  ْەىتتمٕٔ ْەىتتی  یەکاَیيتتیاٌ  ەيعێتـت

ٔە  ەمتتتتەؿی ئۀاٌ  ٔپەؿ ٔ متتتتەَ ەؿ   تتتٕت ٔە متتتٕت متتتت اؿػ ٔ  تتتٕت
 ەؿ ەمتتتتتت ٔ  ەؿگتتتتـت  ٔاتە ئۀاَەی کەمامتتتتتی ٔ عاکەمتتتتتاؿیاٌ 

ەػا ڕۆڵتی ڕا ەؿێت ی َْٕەؿيەَتؼ يتڕاياڵی ٔ راؿێای تـ ژیتاَۀە  نێـت
ەػا  ػەؿػەکۀ   کە ىاینتتتتەی ڕا ەؿایەتیاـػَتتتی َەتۀە  تتت   نێتتـت

ٔە ڕێمتافُػیاؿػەی پێيەَ ی ٔ  اپێيۀە ٌٕٔ ْتات ٔ  ە ئتاؿأە   ٕت
ا  کەمتتتاَێ  گتتتای َْٕەؿەکەیتتتاٌيمەؿيەىتتت  پتتت   ی تیتتتاػا ػەکتتـت

ػۀە   تتاؿی ژیتتاَەکە پێٕینتتتی  ە ػۆفیتتُۀە ٔ پيتتاُیُێای ستتڕە   تـت
ٔ  ْەؿیەکە پێيتتتتمڕ ػ  کێْە تتتٕت ی نەتەک کتتتتا  ٔ ْأەاڵَیتتتتؼا ػەکتتتـت

ٔ  ۀە  یەکت  نۀَنەَێٕاٌ ئەو کێيًەکێيەػا گەن   ا ە  ڕامتت  ٕت
َەؿ نە   ا ەتە ْەؿە گـَ اَە ىاَای تَٕؼٔتی   ٕٔ  ػەَ تؼاَۀەی ْٕت

 ئامتی ئۀ  اؿە ئاڵافە َانە اؿە مەعتەػا  
ٔف َٕٔمتتیٕیەتی نىتتاَای  ئەو کتێتتمەی َْٕەؿيەَتتؼ ػاَتتا ڕەئتٕت
اٌ تیتتتاؿ ٔ پـاکتیاتتتؼاە  گـَ ییەکتتتی تتتتایمەتی ْەیە   تَٕتتتؼٔتی  نەَێتتٕت
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ػَۀەی پەَتتزەؿەیەکە نەپێُتتأی ڕَٔٔتتاک ی فیتتاتـػا  يیەکەيیتتاٌ کتـت
ۆفە  پتتتتتتاه يػٔٔەيیتتتتتتاٌ ػەمت ێيتتتتتتاەؿی ەکی پێٕینتتتتتتت ٔ پیتتتتتـت

عٕێُتتتؼَۀەیەکی ٔؿػو  تتتا َٕٔمتتتیُەکەی  گەیيتتتتًە ئامتتتتی ئۀ 
 یەی کە َٕٔمتتتتەؿ  ە تۀأی بتتتتاڵی  تتتتا ەتەکەیە   تتتتایە  ەيڕامتتتتت

ە  ڕامتتتتییەکی  عتتتاڕایی ئەو ئەؿکە بٕؿمتتتەی نە عتتتای ڕاَە یُیتتٕت
یو ئۀەیە  کە َٕٔمتتتەؿ پەیڕۀی یاَەی يەکتتتی ڕێمتتتافی فاَنتتتتيتتتـت

کەیؼا  ٔەک ػەمتت ێاـػٌ ٔ ىٕێُمامتاۀتٍ ٔ ە نە َٕٔمتیُۀکـػٔ
ڕاػەیەک کە کەمتتێ   بٕتتتا ییەکی  گەیيتتتُە ئاکتتايێای يە ەمتتت   ە

اَ  تیُتتت َەؿ  تتتٕت ی  يتتتا  ٔ ئتتتاْی تێ ەیيتتتتٍ  ە  یتتـت ٔ ئێتْٕتتٕت
عًە  َاە ْەؿ  امتتتێ   یتتتاٌ تٕعًێتتت  نە تتتٕت يێيتتتای   تتتا    تتٕت
متتتتەؿەکییەکاَی ئۀ ڕێمتتتتافە  ەمتتتتەؿکـأەتۀە  ئەيەیتتتتو نەژێتتتـت 

 یەکاَؼا  يیی مەؿ أە  ڕٔاپێاـأە فاَنتڕۆىُا
یەکتی تتایمەتی ػەگـت  ٔ کەنێُتتی فۆؿ ەػڵُیتاو ئەو  ەؿْەيە رێ 

ٔيی پيتتتاُیٍ ٔ  ێتۀە  ئەيەیتتتو  ەؿٔ تتٕت گۀؿەی پتتت  پتتتڕ ػەکتتـت
ىتتتتۀَغَٕٔی ٔ ياَتتتتؼٔٔ َٕٔێاە  کە نە ػەىتتتت ێای ڕامتتتتتەبیُەی 

ٔە  ٔا أەکەی يت تقاَى  ڕٔپڕ َْٕەؿۀە نەػایت   ٕت کتاک "ی َٕٔمـت
تۀە فیتتاتـ نەمتتەؿی  تتڕۆو  ئەو ٕٔەيۀػای ئۀەی َەْێيتتت "ػاَتتا

ۀ  ە  تتاؿی ڕۆىتتُمیـی ػەػەٌ ٔ  أيتتاٌ  ە  رتتاؿە  ەؿْەيتتاَە  تـت
متەؿەڕای ئۀە عقيەتێاتی تتایمەتی   ئاما سـأاَەکاَتؼا ْەڵتؼەْێٍُ

او ػأایە ئەو ەَەؿيەَؼاَی ىتاَا ػەگەیٕاٌ ٔ ْي ە بٕتا ی َتٍ  نە عٕت
ێُتت  ٔ مٕپامتتی ٓػٔای عایتتؼا  گەنێتت  ْەَ تتأی تتـت  ە  ْەَ تتأە

ای َْٕەؿيەَتتؼو کتتاکە ػاَتتا ػەکەو  کە ڕێتتقی ئەو  ەَتتؼ ٔىتتە   تـت
 َٕٔمیُەی ن  َاو ٔ ْەؿ   یٍ 

 
 ئەصًەػ ماالؿ

٠٢/٢/١٤٣٣ 
 مهێًاَی
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   ضەرەتایەکی پێىیطت

 
 ػٔا ەػٔای ْەؿػٔٔ رەَ تتی یەکەو ٔ ػٔٔەيتتی ریٓتتاَی ٔ نە

ٍ ڕَٔٔتاکمیـ ٔ تیاؿینتت ي ەَؼ  يؼا ینتّمەؿەتاکاَی مەػەی  
 یتتتؼا  تتتٌٕٔ  کە ْەؿ نە ٔ ػەؿْێتتتُەؿ ٔ ئەکتتتتەؿ ٔ َْٕەؿيەَتتتؼ پّ

متتتتتەؿەتأە ئافاؿەکتتتتتاَی يـۆ تتتتتی متتتتتەؿػەيەکەی عایاَیتتتتتاٌ  
 ەؿايتتتمەؿ ْەيتتتٕٔ ئاکايەکتتتاَی ْێتتتقە ڕٔعێتتتُەؿ ٔ ىتتتەڕعٕاف ٔ 

ەکاَی تـ  کە گێ أێای بٕٔڵی نە ُُەْاتٕٔیتاٌ  تا يکێيە َٓێهنتی
ئتتاػەيیقاػ عٕڵ اَتتؼ ٕٔ  نە  ەؿْەيەکاَیاَتتؼا کتتـػە عتتاڵی  ػَٔیتتا ٔ

کی ػؿێ عتتتتایەٌ ٔ  ەؿػۀاو  ْەؿ نە  متتتتت ێاـػٌ ٔ يهًهَێیتتتتّ ػِ
ٍ ي ەَتؼ  کا ٌٕٔ ٔ کێيًەکێيە گۀؿەیەىؼا یّ ئەَزايی ئۀ  ّ

 تتتتقٔتُۀەی ْتتتتقؿی ٔ ئەػە تتتتی ٔ ْتتتتَٕەؿی پەیتتتتؼا  تتتتٌٕٔ  کە 
ٔ   اؿەمتتتەؿی ْتتتَٕەؿی ٔ ْقؿییتتتاٌ  تتتا کێيتتتە کتتتايەاڵیەتی

ػەؿَٔٔییەکاٌ فۆؿ ریأاف ٔ  ەػەؿ  تٕٔ نە  تقٔتُۀە ْتَٕەؿییە 
  أەکتتتتتتتاٌ  ئەو رتتتتتتتٕٔاڵَۀە ْتتتتتتتقؿی ٔ َْٕەؿییتتتتتتتاَە ْەؿ نە
مەؿەتأە ٔ نە  ەؿەَزايی ئۀ باَاغە ئتاڵاف ٔ تتاڵەی ڕۆژئتأا  

ٔڕە ٔ متتتتەؿکێو ٔ یتتتتاعییۀە ٕنە ڕٔاَ ەیەکتتتتی ْتتتتَٕەؿیی تتتتت
امتتتت ایاَە ٔە  کە ئەيەیتتتو ڕٕئەفئَٕەکاَیتتتاٌ  ە ػیتتتاؿ عنتتتت
ی متتەؿەتای متەػەی  ینتتتەو يگٕفاؿىتتی نە ڕاڕایتتی ٔ َەْتايەت

 کـػٔٔە  
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نە َْٕەؿی ٔێُەکێيتاَؼا  ١نػەؿ ڕیُغٕافیە ئێان ـۆىیَٕیقو
 ٕاؿەکتتاَی تتتـی ْتتَٕەؿػا    ڵتتؼا  پاىتتاٌ نتتّ ؿی ّْ نە ئەڵًاَیتتا متتّ

کاؿ ْتتتتتا   ػاػایتتتتتقو ٔ  ٔەک ىتتتتتاَا ٔ ئەػەی ٔ متتتتتیُەيا  تتتتتّ
 یقو ٔ ئایُتتتؼەگەؿی ٔ  ەَتتتؼاٌ متتتٕؿیانیقو ٔ متتتًمٕڵیقو ٔ کتتتٕ

ىتتتتتێٕافی ْتتتتتَٕەؿیی تتتتتتـ  کە نەمتتتتتەؿ  ُەيتتتتتایەکی ْتتتتتقؿی ٔ 
اَە تێڕٔاَیُەکاَیتتاٌ نە ىتتێٕە ڕێ اؿتتتٕاؿێای َْٕەؿیتتؼا يسەننتتەسی

ڕە ٔی ئۀ ىتااڵٔە تتٕٔ ەؿرەمتە کـػ تٕٔ  ًَتَٕٔەیەکی فیُتؼٔ
ٔ یتتاعییەی گیتتاَی متتەؿػەو  تتٌٕٔ  ئەيە رتت ە نە ػەؿکۀتتتٍ ٔ 

ؿایی  کە ٔەک تۀژيێاتتتتی    تتتتّپٕٔ متتتتەؿْەڵؼاَی ڕێمتتتتافی
سەننتتتتتەسی ٔ نە ڕٔاَتتتتت ەی نڕۆژگتتتتتاؿێای پتتتتتڕ نە ڕەىتتتتتمیُی ٔ 
ػڵەڕأکەی يتتتتـۆڤ ٔ ئەَزايەکتتتتاَی رەَتتتت ۀەە گەیيتتتتتُە ئۀ 

ی  ەْتتا پیـۆفەکتتاَی يتتـۆڤ ٔ يَەيتتاَ ئاکتتايەی  اَ ەىتتە  تتا
ڵ   ياَی پێٕەَتتؼیی يـۆ تتایەتی نەَێتتٕاٌ عتتّ  ێًاَتتایی ژیتتاٌ ٔ َتتّ

الیەک  نە  ەػیتاؿ  تتغەٌ  ئەيتتاَە نە تاەٌ ٔ ػیتتاؿػەی َتتايا ٌٕٔ  
الیەکتتتی ػیاەیيتتتۀە ئەفيتتتٌٕٔ ٔ ىتتتیاـػَۀە ػەؿَٔٔییەکتتتاَی 

نە  ١٤٩٤-١٣٨١پقیيای ػەؿَُٔٔامی گۀؿە "می ًاَؼ سـۆیتؼ" 
االىتتؼٕؿە ٔ ڕا ەکـػَتتی  ریٓتتاَی ػەؿٌٔٔ ٔ َەمتتت ن ێیاگتتایی/
ٔ  ە متتُۀەی  ە ىتاکاؿە   عۀٌ ٔ ىتیاـػَۀەی فۆؿ ػیتاؿػِ

ی يیە گۀؿەکتتاَی ریٓتتاَۀە   ەْتتا ٔ کتتاؿی ەؿيئەػە تتی ٔ ْتتَٕەؿ
ە  نْتتتَٕەؿیوە  ەْێقتتتتـیٍ  ەکێتتت   تتتٕٔە  کە ٔعتتتای َٕاَتتتؼٔ

                         
َەؿی ٔ ئەػە یتتیە ٔ نە.١ متتەؿەتای متتەػەی  ینتتتەيؼا متتەؿی   قٔتُۀەیەکتتی ْتٕت

ْەڵتتتؼأە  کتتتاؿە َْٕەؿییەکتتتاَی ئەو ڕێمتتتافە فیتتتاتـ گٕفاؿىتتتتاـػَێای متتتاف ٔ 
پێتیە تێتڕٔاَیُە  ی َْٕەؿيەَؼە نە کێيتە ٔ ػژایەتییەکاَیتؼا   ۀئَی ػەؿَْٕٔٔەڵی

ە  ُتاغەی پتعٕػییەکاٌ ٔ ڕۀ َەؿی  ڕىە ػەؿَٔٔییەکتاٌ ػە ُت ۆژەی ػاْێُتاَی ْٕت
َەؿییەکە  نە ڕێتتتتت  ی ەئەيە متتتتتەؿ اؿی ىتتتتتێٕاَؼَی ٔابیتتتتتغ  ٔەک ىتتتتتێٕافە ْتتتتٕت

کـػَی ٔابیتتغ  ە عۀٌ ٔ  ەکاؿْێُتتاَی ْێًتتا  ئامتتاَاـػٌ ٔ ٔؿػکتتـػَۀە ٔ ئأێتتّت
 ٔ ىااپێؼاَی َەمت  نالىؼٕؿە  ِٔ ٔ َقیامَّٕٔ
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ڕا ەؿاَتتی ئەو ڕێمتتافاَە  ە ْتتایۀە ئۀ ػیتتاؿػە ٔ تۀژياَەیتتاٌ 
ػەؿ ڕیٕە  نە ڕێ ەی َْٕەؿۀە تٕاَیٕیاَە گتايی يەَ تی ْەيتٕٔ 
ٔ ػا َٕەؿیت ٔ تیتاؿ ٔ ىتێٕافەکاَی ْتَٕەؿ ٔ ئەػەی  يتێەبێٍُ 

ْتتتَٕەؿی ٔ  متتتەؿاپای ڕێمتتتاف ٔ تیتتتاؿە گتتتاڕاَێای  ُەڕەتتتتی  ە
ئەػە ییەکاَتتتتؼا  ێتتتتٍُ  ئەو تۀژيتتتتاَە  ە ْەيتتتتٕٔ نتتتت  ٔ  تتتتٕاؿە 

یإَینتت  ە تێڕٔاَیُێاتی َٕێغتٕافییۀە  ػِ ِٔ  کاَیاَّ راؿأراؿِ
گٕفاؿىتتتتتت نە عەو ٔ ئافاؿەکتتتتتاَی يـۆ تتتتتایەتی  تتتتتاەٌ  کە نە 

ٔؿە ٔ تـمتُاکی ریٓاَیتؼا ژیتا ٌٕٔ  گێ أی ْەؿػٔٔ رەَ تی گە
ئۀ يتتـۆ ەی  ە ػؿێ ایتتی ڕۆژگتتاؿ نە تیتتاؿە سەننتتەسی ٔ کێيتتە 

یُییەکاَتتؼا  ۀاىتتە کـا تتٌٕٔ  ئۀ يـۆ تتاَەی يکتتايەاڵیەتی ٔ ئا
نەژێتتتتتتتتتـ متتتتتتتتتتەيی ڕژێتتتتتتتتتًە  تتتتتتتتتٕؿژٔا ٔ ػکتاتاؿەکاَتتتتتتتتتؼا 

ٔ يهًهَێتتتیەػا  ٔ ۀمتتتێُـا َٕٔۀە  ْەؿ نە ئەَزتتتايی ئۀ گێتتت ا
ٔ  ١٤٩٣-١٣١٩َتیٍ متاَینه نتتتتتای  ەَتتتتتؼاَی ٔەک کاَنتتتتتتا

ٔ ئێتتتتتـ یٍ پینتتتتتااتاؿ  ١٤١١ ١٣٢٠ئەػٔاؿػ گتتتتتاؿػٌ گـەیتتتتت  
ٔ ئتتتتتتتتاؿتٕؿ  ١٤٨١-١٣٤٣ٔ  ـتاڵتتتتتتتتؼ  ـێيتتتتتتتتت  ١٤١١-١٣٤٩

ٔ  ١٤٣٩-١٤٢١ٔ متتتتتتاياێم  ێایتتتتتتت  ١٤٢٢-١٤٢٣ئەػايتتتتتتاف 
ٔ  ١٤٣١-١٤١٢ٔ ژاٌ ژیُیتتتتتیە  ١٤٤٢-١٤٢٤یتتتتتاژیٍ یاَنتتتتتاا 
کە ْەؿیەکەیتاٌ  ە  تتاػ ٔەػەؿکۀتتٍ     -١٤٩٠سەؿَاَؼۆ ئاؿا اڵ 
تێای ْتتتقؿی ٔ ْتتتَٕەؿی تایمەتًەَتتتؼۀە    ا تتتّ  ىتتتێٕەیەک ٔ  تتتّ

 ەىتتتتتتتتتتؼاؿیی ػؿٔمتتتتتتتتتتتمَٕٔی ئۀ نْەڕەيەە يەفٌ ٔ  ەؿف ٔ 
ْەيە ەىتتُەی ْتتَٕەؿ ٔ ئەػەی ٔ ْقؿەیتتاٌ کتتـػٔٔە  ىتتتێای 

اَە نە یەکەو يتتتتتتئاىتتتتتتاـایە ئەو  تتتتتتقٔتُۀە ْتتتتتتَٕەؿی ٔ ئەػە ی
 ە ڕێمافی ڕۆياَنتی   ْەَ أیاَۀە ْۀڵیاٌ ػأە نە ػیؼێای ػژ

ىتتەکەیاٌ ڕڕیتتانیقو ٔ َتتاتٕؿانیقو ٔ  تتأی ئۀ متتەؿػەيۀە ىا
  ەؿپا  اەٌ  
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ػیٓێُاَی يە ەمتتتەکاَیاٌ  ئۀە  تتٕٔ نە یەکەو ْەَ تتأػا  تتا  تتّ
ڕٔٔیاٌ کـػە ىٕێُە گيتییەکاٌ ٔ نە ْاڵە ئامتاییە بەىتەَو ٔ 
گۀؿەکتتتتتاَی ىتتتتتاَا ػٔٔؿکۀتتتتتتُۀە  نەپێُتتتتتأی  ەػیٓێُتتتتتاَی 

   َؼتـػا  تتتا ًَایيتتەکاَیاٌ تایمتتّ گۀؿە ٔ ْاىتتًّ رەيتتأەؿێای
 ێت  ە گـستتت ٔ کێيتتەکاَی َتتأ عێتتقاَە  اؿژٔاکتتاٌ   تتا ئەو  َتتّ

يە ەمتتتتەیو فۆؿ ەی َْٕەؿيەَتتتؼەکاٌ ًَایيتتتەکاَیاٌ نەمتتتەؿ 
م ٔ  تتاعیە ێ  ىتتەبايە گيتتتی ٔ َتتأ کتتاؿگە ٔ گەؿارتتی ئاتايم
 گيتی ٔ گاڕەپاَە گۀؿەکاَؼا ًَایو کـػٔٔە  

ٍ ئۀ  تتقٔتُۀە ٔ تۀژيە ىتتاَاییە َٕێیتتاَە  ە ػەتتتٕاَیٍ  ێتتێ
ىتتێٕەیەکی گيتتتی نە ػٔٔ عتتاڵی متتەؿەکیؼا یەکیتتاٌ ػەگتتـتۀە  

ی َێتتتتٕاٌ ًَتتتتایو ٔ يیەکەيیتتتتاٌ گاڕاَاتتتتاؿی نە ڕٔٔی پێٕەَتتتتؼ
تە ٔٔە یُەؿاَۀە  ػٔٔەيیاٌ تێاتڕای ئەو ًَایيتاَە ڕٔٔیتاٌ کتـػ

کـػَی ڕۀىتتتتتەکاَی يـۆ تتتتتایەتی  کە فیتتتتتاتـ ػايتتتتتاڵیٍ ٔ  ڕا تتتتتّ
  و نتتتتتتتتتّيؼٔتی یی  ەعتتتتتتتتتأە گـتتتتتتتتتتٕٔە   ە تتتتتتتتتتایمەتیتَٕتتتتتتتتت
  ٠ی يـۆڤ  ە ٔابیؼە تاڵەکاَۀە ِٔ ڕٔٔ َّٕٔ ڕٔٔ ّ

یەکێتتت  نە گـَ تتتتـیٍ ئۀ ىتتتتاَە  کە نە يێتتت ٔٔی ىتتتاَاػا 
ًَایيە ىاَاییەکاٌ پەیڕۀیاٌ ػەکـػ   ەاڵو  تقٔتُۀە ْتَٕەؿی 
ٔ ىتتتاَاییە َٕێیەکتتتاٌ پيتتتت ٕێیاٌ عنتتتتمٕٔ  ػیتتتٕاؿی  تتتٕاؿەو 

ٔا ًَایيەکاٌ نەَێٕاٌ عایتاٌ ٔ  یُەؿاَتؼا  ٕاؿەی کە ٕٔ؛ ئۀ ػی
ی َێتتٕاٌ  ًْییتتّ ِٔ  ٔ ػیتتٕاؿِ ىتتاَاػا ئتتّ  ػؿٔمتتتیاٌ کتتـػ  تتٕٔ  نتتّ

کتاَی  ؿ ٔ ڕٔٔػأِ کتّ ئّ  ٔێِٕ ؿ نّ  یُّ  ی ىاَا  کّ عتّ ؿ ٔ تّ  یُّ
ٌ   تّ و" َتأی ػِ "ػیتٕاؿی  تٕاؿِ   یُێت  ّ ی ىاَا ػِ عتّ ؿ تّ مّ

 تتا ىتتاَای گـیاتتی ٔ ڕۆيتتاَی   ِٔ ڕێتتتّ گِّ یيتتی ػ کّ ؿ أِ ٔ مّ
  ٔ ػیتتٕاؿِ يیو ئتتّ ی  تتٕاؿِيتت ٕٔ  ْ متت  ػیتتٕاؿی ْتتّ  کتتاٌ  کتتّ

                         
    نّ ٠٨٨  ڕِ  ڕٔاَّ الپّ.٢

 .  انإیت١٤٢٤صـ   مؼؼ آؿػه  انًغـد سی انًنـس انًؼا
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گـی  عُتتتتّ متتتتٕٔف ٔ ڕِ یهّ رتتتتاؿیو سّ و کتتتتّ  تتتتٕٔ  یّ   ًْییتتتتّ ِٔ
ؼاَی ڵ   ؿّْ ڵ متتّ گتتّ نّ ١٢٣٢-١٢١٩"ػێُتتیل ػیتتؼؿۆیت"  َنتتی سڕِ

ِٔ  ئەيەیتو فیتاتـ ڕێت ەی عتاه  ىاَای ڕیانیقو ڕَٔٔی کتـػِ
ػ  تا متەنًاَؼَی ئۀ ػٔٔ عتاڵەی متەؿۀە نە الیەکۀە ٔ نە کتـ

ؿکـػَی ىتێٕافە َٕێیەکتاَی تتـی  الیەکی ػیاەیيۀە  ا ينتاگّ
 کاؿە َْٕەؿییەکاٌ ٔ  ەؿرەمتەکـػَیاٌ  

 ەؿپـمتتتتتی ىتتتتتاَای مەؿ ەمتتتتتت نە  ٩نئەَتتتتتؼؿیە ئەَتتتتتتٕاٌە
سەؿەَنتتا ٔ ػەؿْێتتُەؿی ڕێمتتافی َاتٕؿانیقيەکتتاٌ  یەکێتت   تتٕٔە 

ی ئۀ ػیٕاؿەیتتاٌ يتتَەی  ەؿػۀاو ػٔٔپتتاتی گـَ نۀ َْٕەؿيەَتتؼا
ڕێتتت ەی ىتتتاَاکەیۀە  یاتتتتاتە  تۀە ٔ ْۀڵتتتی ػأە نۀٔەکتتتـػ

کتاتی  َەؿیتێای  ەؿػۀاو ٔ َەگاڕی ىتاَا  ئەَتتٕاٌ ْەيیيتە نە
 ەؿْەيٓێُتتتتتتاَی  ەؿْەيە َٕێیەکاَیتتتتتتؼا ئەکتەؿەکتتتتتتاَی ئاگتتتتتتاػاؿ 

   یـتتتاٌ  یێتتتۀە ٔیەتی نپێٕینتتتە نەٕتۀە   ۀەی گٕتتتٔٔەکتتـػ
 ەؿػەو  یُەؿاَتتؼاٌە ْأکتتا  ىتتاَا  کە نە ْتتاڵی ىتتاَاػاٌ ٔ نە

ڕیانیقيییەکەی کاَنتاَتیٍ متاَینه نای نە يامتاا نىتاَای 
ی ػیتتتتٕاؿی يْتتتتَٕەؿی يامتتتتااە  ػٔٔپتتتتاتی گـَ تتتتی ٔ پێٕینتتتتت

تۀە  ٔٔە ٕاؿەيی نەَێتٕاٌ  یتُەؿ ٔ ئەکتتەؿ  نەمتەؿ ىتاَا کتـػ

                         
اٌ .٣ یەکتتتتتێاە نە کتتتتتاڵەکە پتۀەکتتتتتاَی ىتتتتتاَای  ١٤٢٩-١٣٨٣ئەَتتتتتؼؿیە ئەَتتتتتٕت

ٔە  ئەو ٔىتتاَای نمەؿ ەمتتتەی ػايەفؿاَتتؼ ١٣٣٢ْتتأ ەؿعی سەڕەَنتتی  متتاڵی 
ەؿە نەپتتتتتاڵ َٕٔمتتتتتەؿی گۀؿەی ئۀ ػەيەی سەؿەَنتتتتتا  ئەيیتتتتتم فۆال   ػەؿْێتتتتُت

يتتمـػَی ىاڕىتتە َتتاتٕؿانیقيییەکەی فۆال ٔ نۀ ڕٔاَتت ەیۀە ٔپێ ؿِ تە  ّٕٔەکۀتتت
ی  ەؿرەمتەکـػٌ ٔ ٔەػەؿعنتتُی ٔابیتغ ٔ ژیتاَی نەمتەؿ ىتاَا يػٔٔپاتی گـَ 

کـػٔٔە   ا ئۀ يە ەمتتەیو ًَایيتەکاَی نە  یـۆکەکتاَی ئەيیتم فۆالٔە ئايتاػە 
يی  ە  ْأکا  ْەَؼێ  نە ػەبەکاَی ڕا ەؿاَتی ىتاَای َتاتٕؿانیقو ٔ ڕیتانیقٔکـػٔ

ی ًَتایو کتـػٔٔە  ْەؿٔەْتا -ٔەک  تاؿگُێڤ  تاڵنتای  متـیُؼ ێـا ٔ ئیمنٍت
َەتە ژێتتـ ئتتااڵی بٕتا غتتاَەی ٔيتتی ًَتتایو کتتـػٔٔە  کە َەکۀتتٕتيْەَتتؼێ  ىاَای

 نیـ ٔ میقەؿی ىەکن یـ    نۀاَە ىا ِٔ َاتٕؿانیقيّ
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قو نە ڕٔاَت ەی  ەو ىێٕەیە ْەؿػٔٔ ڕێمافی َتاتٕؿانیقو ٔ ڕیتانی
ئۀ ػیتتتٕاؿۀە  کە تتتتٕعًێای گـَ تتتی ىتتتێٕافە َْٕەؿییەکەیتتتاٌ 
 تتتٕٔە  ْتتتیێ رتتتاؿە پێٕەَتتتؼی ٔ  ەىتتتؼاؿییەکی ڕامتتتتۀعا ٔ 

ە   ەڵاتتٕ َٔاڕامتتتۀعایاٌ نەَێتتٕاٌ ىتتاَا ٔ  یُەؿاَتتؼا َەْێيتتتٕ
 یُەؿاَیتتتتتاٌ َتتتتتٕبًی ریٓتتتتتاَی  ێٓاىتتتتتی ٔ عانە یـ تتتتتَٕٔۀە 

ۀە  تتا ئەکتتتەؿ کتتـػٔٔە  َٕاَتتؼٌ نە پيتتت ئەو ػیتتٕای  تتٕاؿەي
ؿ   یُتتتّ  ی ًْییتتتّ ِٔ  ٔ ػیتتتٕاؿِ ئتتتّ  ٔاتتتتّػە ێتتتتە کتتتاؿێای متتتەعت؛ 

   یُتی ی ىتاَای ػِ عتتّ ؿ تّ کتاَی متّ ؿ ٔ ڕٔٔػأِ کتتّ ئّ  ٔێِٕ نّ
ی  یتّ متاف ٔ  یـۆکّ مت ٔ ٔ ّْ ئّ  ؿ ػەڵێت  کّ  یُّ   ّ  ئاياژِ   ّ

ؿ  کتتتّ   ئّ یتتّ کّ ؿِ کتّ ی کاؿِيتتی عتتای َتتیٍ ٔ ْيتتػا ْ پیيتتاَی ػِ
يماؿیی  يماؿی  اتا   َٕاَتؼٌ  تا عتّ عتّ  مت  تّ ی ّْ ِٔ فیاتـ نّ
ؿ  متتّ  َٕٔی عتتای نّ ئايتتاػِ   تتّ  ٔ کتتّ کتتا   ئتتّ ػِ  کتتّ ؿِ کتّ کاؿِ
  کتّ ؿِ کتّ کاؿِ  َێٕاٌ عای ٔ ی يی ىاَا ػٔٔؿی ٔ ریأاف عتّ تّ

متت ٔ متاف ٔ  َیا ّْ تتّ  کا   کّ ػِ  ِٔ  ا ئّ  ػا  ئاياژِ پیياٌ ػِ
   یُێتتتتت  نتتتتّ ی ػِ کتتتتّ ڕۆڵّ  کتتتتّ  ی  ؿِ کتتتتتّ ٔ کاؿِ ی ئتتتتّ  یـۆکتتتتّ
و  نتتّ  ِٔ و ػیتتٕاؿِ ی ئتتّ ڕێ تتّ  ؿ نتتّ ڕێ ێتتت   یُتتّ ػاػِ  ِٔ ساؿيێاتتّ
    گا  ػِ  ڕامتییّ

نەگەڵ  ەؿپتتا َٕٔی ئۀ ىاڕىتتە َْٕەؿییتتاَەػا  ئەو ػیتتٕاؿی 
 تتتتتٕاؿەيەیو ٔەک ْەيتتتتتٕٔ ىتتتتتێٕاف ٔ ػا تتتتتَٕەؿیتە کتتتتتاٌ ٔ 

یەکەو ْەَ أیتتاَۀە  ْۀڵتتی  ە ەمتتەؿ ٕٔەکاَی تتتـ ڕيێُتتـا ٔ ن
ئۀەیاٌ ػا پێٕەَؼییەکی ڕامتۀعا ٔ کتاؿی ەؿ نەَێتٕاٌ ًَایيتە 

اٌ نە  تٕاؿی يتىاَاییەکاٌ ٔ  یُەؿاٌ ػەمتە ەؿ  اەٌ  ٔاتە تٕاَی
ۆمێنتتتی  اؿەمتتتەؿکـػَی ػەؿْێُتتتاٌ ٔ َٕاَتتتؼَۀە   یتتتُەؿاٌ ڕپ

 یاَۀێتت - غەَە َێٕ گاڕەپاَی یاؿییە ًَایيە ىاَاییەکاَۀە ٔ 
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 ٢ی ئۀ متـٔٔتەئەک تٕعًێای فیُتؼٔٔ  ەىتؼاؿ -َەیاَۀێتٔ 
یاٌ ڕیتتٕاڵە ىتاَاییاَە  تاەٌ   ەو ىتێٕەیە  یتُەؿاٌ نە تۀەؿەی 

ۆمتتتتەی ڕنە ڕٔاَتتتت ەی َەعيتتتتە ٔ پ–ە ىتتتتاَاییاَەػا يئۀ یتتتتاؿی
ْەؿ ٔەک ْەئٕ ئەکتەؿێ  ٔ  ە ت  ریتأافی   –ػەؿْێُاَەکۀە

ـَ تتتی ڕۆڵتتتی تتتتایمەتیی عتتتای ػیتتتٕە ٔ  ەىتتتؼاؿی ٔ  ەىتتتێای گ
 ًَایيەکە  ٕٔە  

پتتتتێو ئۀەی ئايتتتتاژە  تتتتا ْتتتتیێ کتتتتاو نە َْٕەؿيەَتتتتؼاٌ ٔ 
تتتتٕێ ەؿۀاٌ ٔ تیاؿینتتتتەکاَی ْتتتَٕەؿ ٔ ىتتتاَای ْتتتأ ەؿط ٔ 
کتتتاؿی ەؿی ٔ ڕۆڵەکاَیتتتاٌ نە  تتتقٔتُۀە ٔ پاىتتتەڕۆژی ْتتتَٕەؿ 
 اەیتتتٍ  ػەيۀێتتتت ڕۆڵ ٔ  ا تتتٌٕٔ ٔ تێتتتڕٔاَیُە تیاؿییەکتتتاَی 

ػەمتُیيتاٌ  ١٣٣٩-١٣١٩یيتاؿػ  تاگُەؿە ڕيامی اؿی ریٓتاَی ن
ْتَٕەؿێای گيتت ـ   تّ  اەو   َٕاە یەکەو َْٕەؿيەَؼە ئاياژەی

ٔ متتتتەؿاپاگیـی کتتتتـػٔٔە ٔ رێتتتت ەَزەی  ەمتتتتەؿ متتتتەؿەتای 
ْەَ أەکتتتاَی ْەڵ ـاَتتتی کتتتاؿٔاَی  تتتقٔتُۀەی ئەفيتتتَٕٔ ەؿیی 
َْٕەؿ ٔ َْٕەؿی ىاَا نئێؼٔاؿػ گاؿػٌ کـەیتوەی ئیُ هیتقی ٔ 

ە ػیتاؿە ٔ نە ْەيتٕٔ ی مٕینـییە١٤٠٣ٔ-١٣١٠نئەػۆڵف ئاپیاە 
تە متتتتەؿ پاىتتتتەڕۆژی ٔٔەڕٔٔیەکۀە کتتتتاؿێای گۀؿەی کتتتتـػ

 َْٕەؿ  
ئۀ ْتتتَٕەؿەی ن تتتاگُەؿەیو يە ەمتتتتی  تتتٕٔە ٔ نەپێُأیتتتؼا 

تۀە  ػؿٔمتتتتتاـػَی ٔٔەْتتتتاڵێای گۀؿەی َٕاَتتتتؼَی  تتتتا کتتتتـػ
                         

مـٔٔ   ْەؿ ەَؼە نە فۆؿ َٕٔمیُی تـيتؼا نە گا تاؿ ٔ ڕۆژَايەکاَتؼا  ٔىتەی .٤
کەهەو  ەؿايتتتتتتتمەؿ  ە متتتتتتتـٔٔ   یتتتتتتتاٌ   تتتتتتتل  ەکاؿْێُتتتتتتتأە   ەاڵو ػٔای ن

َٔۀەیەکی  ەؿػۀاو ٔ پتتـك ٔ ڕای فۆؿ نە فياَقاَەکتتاٌ  گەیيتتتًە ئۀ  ٔؿػ تٕت
 تتتڕٔایەی  کە ٔىتتتەی متتتـٔٔ  فیتتتاتـ ياَتتتاکە ػە ەعيتتتێت  نۀ ڕٔٔۀەی  کە 
اڵ ٔ   نتێ   ە ئاْەَتو ٔ متـٔٔػ ػەمتت پت  ػەکتا   ئەيە  ْەئٕ راؿە ڕیتٕت

ػەبی ٔاتتتاکەی عتتای نە نئا ێنتتتاەػا  ەکتتاؿ ٔۀەی  کە ئەو ٔىتتەیە  ە ػەبتتارتت ە ن
 ْاتٕٔە 
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یتتؼیای گـێاییەکتتاٌ ژػؿايتایەکی يامتتی ایی  تتٕٔە  تتتا باَتتاغی تـا
کـػَی ئەو ػؿايتتتتایەه  ە ژێُێتۀە   ێ ٕيتتتتاٌ ػەمتتتتتە ەؿٔ متتتتٕ

یەکەيتتتتیٍ تەبەال  تتتتا  ٕٔژاَتتتتؼَۀەی ػؿايتتتتا ٔ ىتتتتاَای کتتتتاَی 
  ٨یاَاَی  نە يێ ٔٔی ئەػە ی ڕۆژئأایی ْأ ەؿعؼا ػاػەَـێت
َتتا   تتاگُەؿ سەننتتەسە ٔ  ەياتتی پتتـاکتیاە ْتتَٕەؿییەکەی َتتأ
پتڕ ٔ َْٕٔەؿی ئایُؼە  ئەو  ەياەیو الی  اگُەؿ ٔێُەیەکتی  ڕ

ْتَٕەؿ ٔ ْەيتتٕٔ تتتٕعًە ىتتاَاییەکاَی تتێاەاڵٔی ًَتتَٕٔەییە  تتا 
تیتتتا کتتتاػە ێتۀە  یتتتاٌ  ە ٔاتتتتایەکی ػی ػؿايتتتاکەی  تتتاگُەؿ  ە 

ڕای ئۀ  ػؿايای ٔىە ٔ ئأاف ْەژياؿ ػەکـێت  کە ئەيەیتو  ە
َییە  تتتتتتتا ػەمتتتتتتتتە ەؿکـػٌ ٔ ٔتتتتتتتتاکە ٔێُەیەکتتتتتتتی ئەسنتتتتتتتٕ

 ەؿرەمتەکـػَی َْٕەؿی ىاَا   َٕاە ْەئٕ َْٕەؿەکاَی تتـ 
ٔاتتتتا  يامتتی ا ٔ ْتتَٕەؿی ىتتێٕەکاؿی   ەنە ئەػەی ٔ ػؿايتتا ٔ 

ْتتتتأ ەؿعییەکەی نىتتتتاَایەکی گيتتتتت ـە نە کتتتتاؿێای ػؿايیتتتتؼا 
کاػە ێتۀە  ئۀەی  تاگُەؿ يە ەمتتی  تٕٔە  ەؿرەمتتەی  اتا  

ۆژە َْٕەؿییە  ەؿػۀايەکتاَیۀە ػەمتتە ەؿیاٌ ڕڕٔاَ ەی پ ٔ نە
ٔ  اتتا   ئۀ نىاڕىتتە نێٕاَهێتتٕ نە ْێًتتا ٔ ىتتێٕەکاؿییە تتت ی نە

ٕٔە  کە يەمتتتەنەی ئەسنتتتَٕٔی نە ْتتتَٕەؿی ىتتتاَاػا ٔاتتتتایە  تتت
ی يْتتایۀە گٕفاؿىتتتیاٌ نە ڕەْتتایی ریٓتتاَێت ٔە ٔ  ۀعٕڵ اَتتؼ

کۀاتە ڕٔعنتتاؿە  ١ػیتتٕی َتتأۀەی عتتٕػی يتتـۆڤ کتتـػٔٔە ە
ياػێـٌ ٔ گۀْەؿە  ُەڕەتییەکاَی ْتَٕەؿ الی ئەو َْٕەؿيەَتؼە 

یە" ٔسی ئەڵًتاَی "َتیٕن ەپێی ئاياژەکـػٌ  ا تێمیُییەکاَی سەیهەمت
 ا تتٌٕٔ ٔ کاؿەکتتاَی  تتاگُەؿە ئۀ ْێتتق ٔ ٔفە گۀؿە ٔ يەفَە 

ٔپێيتیٌٕٔ ٔ گەىتەی گیاَیتؼا   تَٕاە  ؿِ  ٕٔە نە عٕڵ اَتؼَی  ّ
 ەؿػەو کتتتتـػَۀەی  َیی  ەؿفە نۀْتتتتَٕەؿ تٕاَتتتتایەکی ئەسنتتتتٕ

                         
  ١٤٢٨   ػ  ػمؼانـصًاٌ  ؼٔی  َیتيە عهصة انفاـ االٔؿپی  انإیت٨
  ١٤٢٤  انإیت  ١٤٢٤  ٣٨-٣٢مؼؼ اؿػه  انًغـد سی انًنـس انًؼاصـ  ل  ١
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ئامتتتایەکی گیتتتاَیی َتتتٕ  ٔ ئايتتتاػەکـػَی ٔێُەیەکتتتی پیتتتـۆفی 
 ٢ ی ْێقێای  ەتٕاَای ْێًاگەليیاؿيەت  ٌٕٔ   ە

ڕياٌ ٔکۀاتە نە ڕٔاَتتت ەی ئەو ػەؿٔافەیۀە رێتتتی مەؿمتتتٕ
َیتتیە  کە َتتییە  ێێتتت  نيامتتی ای  تتاگُەؿ تٕاَتتای َتتٕێاـػَۀەی 
ىاؿمتتتتتتتتتاَییەتی ْەیە  َەک ْەؿ ئۀە   ەڵاتتتتتتتتٕ عٕڵ اَتتتتتتتتؼَی 

 ٣ىاؿمتاَییەتێای پیـۆفی تافەیو ە
ە  کە ئۀیتتو َْٕٔەؿيەَتتؼێای ػی ْتتاتٕ  ػٔا ەػٔای  تتاگُەؿ
ی ە تتٕٔە ٔ نە رتتێ  ی  تتاگُەؿی پێتتٕە ػیتتاؿکەو ٔ فۆؿ رێتت ەَزە

عتتتایۀە ٔ نە ڕٔٔی ئۀ ڕۆڵە  ەؿفەیۀە نە  ٕاؿەکتتتاَی ئەػەی 
ٔ ْتتَٕەؿی ىتتێٕەکاؿی ٔ متتیُەيا ٔ ىتتاَاػا  کتتاؿێای گۀؿەی 

تە مەؿ  قٔتُۀەی ْتَٕەؿی ىتاَا ٔ ئەػەی ٔ متیُەيا ٔٔەکـػ
ٔ نتت ە راؿ ەراؿەکتتاَی تتتـ  ئۀیتتو  هیًەتتتی کاىتتای ْتتَٕەؿی 

يايامتتتتتتتتای تۀژو ٔ ڕێمتتتتتتتافە َٕێغتتتتتتتٕاف ٔ  سەڕەَنتتتتتتتایی ٔ
"ژاٌ کاکتتتتتتتتتتتتا"  َتتتتتتتتتتتؼ ْأ ەؿعەکتتتتتتتتتتتاَی ئۀ ػەيە َْٕەؿيّ

  ٕٔە   ٤ە١٤١٩ت١٣٤١ن
کاکتا ىاؿەفاییەکی تۀأ ٔ گيت ـی نە ْەيتٕٔ بٕتا غتاَە 
ٔ ىتتتتێٕاف ٔ تۀژيە سیاتتتتـی ٔ َْٕەؿییەکاَتتتتؼا ْە تتتتٕٔە   ەاڵو 

ی تۀە  کە نە َٕٔمتتتیُەکاَیؼا ىتتتٕێُ ێٔٔەئۀەی ػٔٔپتتتا  کتتتـػ
ْتتتتیێ کتتتتاو نۀ بٕتا غتتتتاَە ٔ تۀژيە ْتتتتَٕەؿی ٔ ْقؿییتتتتاَەی 

                         
  ١١فة  َیتيە  لػمؼانـصًاٌ  ؼٔی  عهصة انفاـ االٔؿپی  مهنهة انفهم  ٢
 .١٠-١١ ْەياٌ مەؿ أە  ل٣
ٔە  ٕ ژاٌ کاکتتتا نە يیقٌٔ/الستتت  نە پتتاؿیل نە عێقاَێاتتی  تت٤ ؿژٔافی نەػایتت   تٕت

ٔە    أکی راؿد کاکتا  ا يأەیەک پاؿێقەؿ  ٕٔە  ػایایيی ئتاژیُی نیإَتت  ٕت
هەڕە  نتتڕە ٔ کۀمتتەؿەتأە يُتتؼاڵێای َتتافػاؿ ٔ ْەمتُامتت  ٔ تتٕت کاکتتتا ْەؿ نە

ە تەيەَی ىتەه متاڵییۀە  ە ریٓتاَی متێـک ٔ ػٔای ئۀەیتو  ە ىتاَا  ٕٔە  ن
  ٕٔە  ئاىُا
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  نەگەڵ ئۀەیيتتتتتتتؼا  کاکتتتتتتتتا فۆؿ رتتتتتتتاؿ  ە ١۰ْەڵُەگـتتتتتتتتٕٔە
ىتتتتێٕەیەکی گيتتتتتی نە تۀەؿە متتتتـیانییەکەی مـیانینتتتتتەکاٌ 

و ئەو الیەَە نە ستتتتتتتتتیهًە يتتتتتتتتتتایمەتی تۀە   ۀٕەَقیتتتتتتتتت   تتتتتتتتت
میُەياییەکاَیؼا ػەؿػەکۀێت  کە َٕٔمتەؿ ٔ ػەؿْێُەؿەکەیيتی 

  ئەيە رتت ە نۀەی یەکەو کەك  تتٕٔە  کە نە تێڕٔاَیُێاتتی  تتٕٔە
تۀە ٕٔەْأ ەؿعاَۀە  ػامتاٌ ٔ ئەسناَە گـێاییەکاَی ػاڕىتت

ٔ  اؿەمتتتتەؿێای ْأ ەؿعتتتتاَەی  تتتتا کتتتتـػٌٔٔ   تتتتا ًَتتتتَٕٔە 
ی متتتتەؿَزە  کە ٕٔەنئاػی تتتتاكە ٔ نئەَتی تتتتَٕەە  ئۀەی رێ تتتت

نە کاکتا ْەيیيە نۀ ػامتاَاَەػا  يـۆ ی ٔەک ْێقێاتی گۀؿە 
  ئۀەی تتتا ١١ڕٔاَتت ەی  اؿۀَٕمتتێای ػژ ٔ ریتتأافۀە  یُیتتٕە

ئێنتتتتا نە تێاتتتڕای نێاتتتاڵیُۀە ٔ ىتتتیاـػَۀە ٔ عنتتتتُەڕٔٔی 
 ەؿْەيە  ەپیتتتە ْەيیيتتە فیُتتؼٔٔەکاَی کاکتتتاػا ػەعتتـێتە ڕٔٔ  
ئۀ ریٓتتتاَە ىتتتیؼـئايێقە گۀؿە ٔ َامتتتاە پتتتڕ نە ژیتتتاَەیە  کە 

ؿ ٔ ػەؿْێُتتاَە تێاتتڕای  ەؿْەيە ىتتاَایی ٔ َٕٔمتتیُە راؿ ەرتتا
ىتتاَایی ٔ ستتیهًە متتیُەياییەکاَی ػەگتتـێتۀە   ەو رتتاؿە کاکتتتا 

َی نە ىتاَا ٔ متیُەيا ٔ ىتاکاؿە ٔنە  اعی مـیانیقيؼا ئەسنتٕ
ئەػە ییەکاَیتتتتؼا عٕڵ اَتتتتؼٔٔە ٔ پێ ەیەکتتتتی ػیتتتتاؿ ٔ کتتتتاؿی ەؿی 

 ْە ٕٔە  
 ۀ  ەىتتتتتتتتُە ئەو تۀژيە ْتتتتتتتتأ ەؿعە َْٕەؿییتتتتتتتتاَە  نە 

اتتاػا نەمتتەؿ  ُتتاغەیەکی پتتتۀ ٔ مەؿاَنتتەؿی ڕۆژئتتأا ٔ ئەيەؿی
ْاىتتتتًەَؼی ئۀ  تتتتقٔتُۀە ٔ يێتتتت ٔٔە پـىتتتتُ ؼاؿەی  یتتتتـ ٔ 
ْتتَٕەؿۀە ٔ نەپتتاڵ ئۀ کەنەپتتٕٔؿە  ەپێتتق ٔ گۀؿەیەػا ڕێتت ەی 
ىاڕىتتی َْٕەؿییتتاٌ گتتـتە  ەؿ ٔ ڕێ ەعاىتتاەؿێای پتتتۀیو 

                         
  آی ١٢١ٔ االػی انزؼیتتؼ  انؼتتؼػ  يانت تتؼي ي  يزهتتة انفاتتـ انؼـ تتي  انًخ تتف انؼـ تت١۰

١٤١٤  
   ؿ أِ ياٌ مّ   ١١ّْ
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 تتٌٕٔ  تتا تتتابیاـػَۀە ٔ ئەفئَٕەکتتاَی ن تتال ستتاؿ ە ٔ ننیُتتیە 
ىاَاییەکاَی نيایـْاڵؼە ٔ ن اعتتاَاافە   اە نە سەڕەَنا  ال ٕؿە

نە ڕٔٔمتتتتیا ٔ فَزیتتتتـە تابیاـػَۀەکتتتتاَی نرتتتتاؿد ستتتتاعلەی 
ئەڵًاَی  ە ىێٕەیەکی گيتی ٔ نئەَتاَاٌ ئاؿتاە نە سەڕەَنتا   ە 

   ١٠ىێٕەیەکی تایمەتی 
ئەو  امەی ئێًەیو نێـەػا مە اؿە   ە نئەَتاَتاٌ ئتاؿتاەیە  

ێز اؿ سـأاٌ نە ْتَٕەؿی ی گاڕاَااؿییەکی  ُەڕەتی ٔ ئيکە تٕاَ
ىاَاػا  ەؿپتا  اتا   ئتاؿتا متە اؿە   ە ىتاَاکەی ٔ ئۀ ػیتؼە 

ػەڵێتتت    ْتتَٕەؿی ٔ ئێنتتتاتیاایەی  تتا ْتتَٕەؿی ىتتاَا ْەیمتتٕٔە
نْەيتتتٕٔ کاؿتێاـػَێتتت  تَٕتتتؼٔتی ییە  ػە ێتتتت ىتتتاَا  ەپێتتتی ئۀ 
 یتتـۆکەیە   یتتـۆکەی کـػاؿێاتتی ٔؿٔٔژێتتُەؿ ٔ پەڕاَ یتتـ  عتتای 

تا ْەؿ فٔٔ ػەیۀێتتتت ڕۆڵتتتی ىتتتاَا ٔ ئتتتاؿ ١٩َتتتٕ   اتتتاتۀە ە
پەیتتتايی ىتتتاَا ڕٌٔٔ  اتتتاتۀە ٔ ػیتتتؼێای ریتتتأاف  تتتا ستتتاؿو ٔ 
تەکُیاتتتتتی ئۀ ىتتتتتاَایەی ئۀ ػەیٕینتتتتتت ػەمتتتتتتە ەؿ  اتتتتتا   
ئێنتاتیاای ئاؿتا ىێٕافێای تـ نەعا ػەگـێتت ٔ  ە ىتێٕەیەکی 
تـ  ەػٔای صەبی ەتؼا ػەگەڕێتت  نئايتاَزی ىتاَا ئۀەیە نە ڕێتی 

اَۀە  ە ىتتێٕەیەکی  ا ەتییتتاَە گٕفاؿىتتت نە رتتٕٔڵە کاؿی ەؿەکتت
  نتتّ  ىتتّ ٔ  ّ ؿ ئتتّ متتّ  صەبتتی ەتە ىتتاؿأەکاٌ  اتتا   تیيتت   غاتتتّ

پيتتتت  َٕٔك  نّ ڵ  تتتاؿِ گتتتّ ٔتُیتتتؼا نّ ؿکّ ػِ  نتتتّ     کتتتّ بی تتتّ صّ
   ١٢ە  ِٔ  يێُێتّ یی ػِ ىاؿأِ  کاَؼا  ّ ساؿيّ

ئتتاؿتای ىتتاَاکاؿ ٔ ىتتاػیـ  ە یەکێتت  نۀ کەمتتاَە ْەژيتتاؿ 
ی نە يێتتتت ٔٔی يـێتتتتت  کە نە ػیتتتتؼێای پێٕینتتتتتۀە  ەىتتتتؼاؿػەک

                         
 .١٤٢٤  انإیت  ٤١-٣٢انًنـس انًؼاصـ  ل  ي  مؼؼ اؿػه  انًغـد س١٠
  ١٩٩ٌ  ىتتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتەسا بەمتتیى  ل  ئتتاؿتا  ئەَتاَتا ١٩

  ٠٢١٢  ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػو
 ػا ١٩ی ژياؿە  ؿ أِ ياٌ مّ ّْ  نّ ١١١  ڕِ   الپ١٢ّ
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گاؿاَااؿییەکتتتتاَی رەمتتتتتەػا کتتتتـػٔٔە؛ ئۀ ژیتتتتاَی عتتتتای  ە 
ْتتتَٕەؿەکەی عٕڵ اَتتتؼ ٔ ْۀڵتتتی َەْێيتتتتُی ئۀ  ەؿ ەمتتتتاَەی 
ػەػا  کە ڕێ ەیتتاٌ نە گٕفاؿىتتتەکاَی رەمتتتە ػەگتتـ   يەمتتەنە 
تیاؿییەکاَیو  ا ئاؿتا یەکەیەکتی گـَ تی ریتاَەکـأە  تٌٕٔ نە 

ۆمتتتتە ىتتتتاَاییەکەػا  ػیتتتتؼێ   ە ْتتتتیێ راؿێتتتت  نە ڕعتتتتٕػی پ
َتاکـێتۀە  نە ەؿ ئۀە ػەؿٔافەکتاَی   ەىەکاَی تتـی ىتاَا ریتا

ئەو کتێمەی  ەؿػەمتتتاٌ تیتاؿە ٔ نە تیتاؿۀە الیەَە کـػەیتی ٔ 
پتتـاکتیاییە ئێنتتتاتیاییەکاَی ئۀ ىتتاَایە ڕٌٔٔ ػەکەیتتُۀە  کە 

 ئاؿتا ْەئٕ ژیاَی عای نەپێُأیؼا  ەعيی  
 ێ ٕيتتاٌ ئايتتتاػەکـػَی ْەؿ  امتتتێ  ػەؿ تتتاؿەی ػەؿْێتتتُەؿە 
ریٓاَییەکتتتاٌ ٔ ئۀ ىتتتاَاکاؿاَەی  ە ىتتتێٕەیەکی ڕامتتتتۀعا 

ی گاڕاَاتتاؿی ٔ گەىتتە ٔ  ەؿۀپێيتتیَٕٔی  ُەياکتتاَی ي ەىتتؼاؿ
ؿ ەعایاٌ  ًَایيتتی ىتتاَاییاٌ کتتـػٔٔە ٔ تیتتاؿی تتتایمە  ٔ متتە

 ػەؿ تتتاؿەی ْتتتَٕەؿی َٕاَتتتؼٌ ٔ ػەؿْێُتتتاٌ ػاَتتتأە   تتتا ًَتتتَٕٔە
يایـْاڵتتتتتؼ  پینتتتتتااتاؿ  گتتتتتاؿػٌ کـەیتتتتتو   ـێيتتتتتت    ْتتتتتتؼ  
ڕٔٔ ەڕٔٔی گەنێتتت  کامتتتگ ٔ تەگەؿەی گـَ ًتتتاٌ ػەکتتتاتۀە  
نۀاَە  یەکەو  َە تتتَٕٔی متتتەؿ أەی تۀأ ٔ  تتتأەڕپێاـأ  کە 

ْەؿػٔٔ   اتتاتۀە ٔ نە ئەو بٕتا غتتاَە ٔ تۀژيە ىتتاَاییاَە ىتتی
ػٔٔەو ڕٔٔی تیتتاؿی ٔ پـاکتیتت  ٔ کتتـػەییۀە  یتتاَ ـێتە عتتا  

َە تتتَٕٔی ْتتتیێ رتتتاؿە ئەفيتتتَٕٔێای ىتتتاَایی ٔا نە گاڕەپتتتاَی 
 گيتتتتتی ٔ نە کٕؿػمتتتتتاٌ  ە  تتتتقٔتُۀەی ىتتتتاَای ػێـابتتتتی  ە

تتتتتتتتایمەتی  کە تٕاَیمێتیتتتتتتتاٌ ئەگەؿ تتتتتتتی نەمتتتتتتتەؿ ئامتتتتتتتتێای 
ڕٔٔکەىیيتتتتتتتؼا  ٕٔ ێتتتتتتتت  پەیتتتتتتتڕۀی ئۀ تیتتتتتتتاؿ ٔ تۀژيە 

 تتتتتٕاؿی ًَایيتتتتتە ىتتتتتاَاییەکاَؼا  ىتتتتتاَاییاَەی کـػ ێتتتتتت ٔ نە
 ًایو کـا ێت   ەؿرەمتە ٔ َ
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ئەو نێاتتتتتتتتاڵیُۀەیەی ٔا نە  ەؿػەمتتتتتتتتتتاَؼایە   ەؿْەيتتتتتتتتی 
ياَتتؼٔٔ ٌٕٔ ٔ پيتتاُیُێای فۆؿ ٔ نێاتتاڵیُۀەیەکی  ەؿػۀايتتی 
 اٌ ەَتتتتؼاٌ متتتتاڵەی عتتتتايە ٔ  ۀ ئەَزاياَەیيتتتتۀە  کە پێیتتتت

گەیيتتتتٕٔو   ێ ٕيتتتاٌ نێاتتتاڵیُۀەیەکی ئتتتأا  تتت  کەيٕکتتتٕٔڕی 
ی سـأاًَتاٌ عنتتمێتە َا ێت   ەاڵو ْیٕاػاؿو  ەو کتێمە ػەؿگایەک

متتتتتتەؿ پيتتتتتتت  تتتتتتا گفتٕگتتتتتتا ٔ نێاتتتتتتاڵیُۀەی  ەؿػۀايتتتتتتی 
یتتتتتتاَەی ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ  هیًەتتتتتتتاَەی ڕۆڵتتتتتتی ىتتتتتتیأ ٔ يئەکاػیً

ػیتاؿیاـأی عایتاٌ نە گاڕاَاتتاؿی ٔ  ەؿۀپێيتیَٕٔی ىتتاَای 
ْأ ەؿعتتؼا  یُیتتٕە  ئەيەیتتو نەپێُتتأی ْەَ أَتتاَێای عێتتـا ٔ 

 یی پێيتاۀتٕٔاَە  ا عٕڵ اَتؼَی ىتاَایەکيْاىًەَؼ ٔ فاَنتی
 کٕؿػی 
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 بەغی یەکەم

 با ئەًتۆًاى ئارتۆ بٌاضیي
 

گۀؿەیە نە ڕۀتتتتی ئتتتاؿتا عتتتاڵی ٔەؿ ەعتتتاٌ ٔ ػا ڕاَێاتتتی 
ٔە متەؿەتایەکی تتـ -ىاَای ْتأ ەؿعی ئۀؿٔٔپیتؼا  نە ئتاؿتا

 تتتتتا ىتتتتتاَا ػەمتتتتتت پتتتتت  ػەکتتتتتا  ٔ ْەيتتتتتٕٔ متتتتتەؿ أەی 
ۀە  تتتتتتتا ئۀ  ْەيتتتتتتتٕٔ تۀژو ٔ ُگاڕاَااؿییەکتتتتتتتاٌ ػەگەڕێتتتتتتت

رٕٔاڵَۀە َٕێغٕاف ٔ ئە اَ اؿػەکتاَیو نە  تقٔتُۀەی ىتاَای 
ػا -ی ئتاؿتايەؿریٓاَیؼا   ە ىێٕەیەک نە ىێٕەکاٌ  نەژێـ کتاؿی 

کاؿیتتاٌ کتتـػٔٔە ٔ کتتاؿی ەؿییەکی  ەْێتتقی ئۀیتتاٌ  ەمتتەؿۀە 
 تتتتتتٕٔە  ْەَتتتتتتؼێ  نە تتتتتتتٕێ ەؿۀە ٔ ڕەعُەگتتتتتتـە ىتتتتتتاَایی ٔ 
يێ َٕٔٔٔمتتتاَی ْتتتَٕەؿ ٔ ئەکاػیًینتتتتەکاٌ نئەَتاَتتتاٌ ئتتتاؿتاە 

 ە ػامتتتتاَی ػؿايتتتا ٔ ىتتتاَای ْتتتأ ەؿط َتتتأفەػ  ١٤٢٣-١٣٤١
ٕاَێای ىتیؼـیی   ئاؿتا مەؿەتای ژیتاَی ْتَٕەؿیی  ە ػیت١ػەکەٌ

 یتٕٔک ػەمتتت پت  کتتـػٔٔە  ئۀ ػیٕاَەیيتی کايەڵەىتتیؼـێای 
ْێًتتاگەنی تتت ی نە تەيتتٕي ی نەعتتا گـتتتٕٔە  ػٔای ػەؿکـػَتتی 
ئەو ػیتتتتٕاَە ىتتتتتیؼـییەی نە َْٕەؿيەَتتتتؼە مٕؿیانینتتتتتتەکاٌ  ە 

ٌە  ە ىتتێٕەیەکی تتتایمەتی اىتتێٕەیەکی گيتتتی ٔ نئەَتتؼؿیە  ـیتتت
ٔڕێیەتی ٔ َْٕەؿییتاٌ تۀە ٔ َێٕەَؼییەکی  ەتیُی ْتإٔەَقی   

تە ئەَتتتتؼايێای  تتتتاالک نەو ٕٔەنەَێٕاَتتتتؼا ػؿٔمتتتتت  تتتتٕٔە ٔ  تتتت
                         

ػة انًلتتدهش انُ تتؼؿنتتؼ ٕ  اؿ١َ ل  تـرًتتة ػ  يَٕنتتؼ ۆ  ُْیهتتف  يٕمتٕت   انهيؼ تٕت
  ١٠ػمؼانٕاصؼ نٕنٕة  ل



 34 

يتتتتتأەیەکی کتتتتتٕؿ   مێتتتتتتە رێتتتتتی  تۀژيەػا ٔ تٕاَیتتتتتٕیەتی  ە
متتتتتتتتتەؿَزی فۆؿ نە الٔە َْٕەؿيەَتتتتتتتتتؼ ٔ ڕەعُەگـەکتتتتتتتتتاٌ ٔ 

یەکی ىیأ ٔ ستـأاَیو نەَتأ مٕؿیانینتتەکاَؼا  تا عتای ەرێ 
َۀەی متٕؿیانیقو  ااتۀە  ئاؿتا ْیتٕایەکی فۆؿ نەمتەؿ رتٕٔاڵ

 ٕٔ متٕؿیانیقو ئۀ ػەؿٔافەیەیە  یتاٌ ئۀ  ٔا ػاػەَێت  ئۀ پێی
ک  تتا ئۀ يـۆ تتاَەی نەػایتت   ْیٕایتتّ  ػەمتتت ێاەیە ػەکـێتتت  مێتتتّ

َە ٌٕٔ  ْەؿٔەْا  ا ئۀ يـۆ اَەی  کە پێٕینتە نە ژیاَتؼا ٔؿیتا 
ٔا  تٕٔ   اـێُۀە ٔ  ە ىێٕەیەکی تـ نەػایت   متُۀە  ئتاؿتا پێتی

ْەئٕ ػەفگا کتايەاڵیەتییە متەؿەکییەکاَی ٔەکتٕ عێتقاٌ ػە ێت 
ٔ يتتیههە   متتەؿنەَٕ   ُیتتاػ  ُێتتـێُۀە  ئۀ ْتتَٕەؿە يتتـػٔٔەی 

ۆژە متتتتتتاعتەکاٌ ٔ ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ ڕپتتتتتتاؿە پەیتتتتتتؼا ػەکتتتتتتا   پتتتتتت
ىاؿمتاَییەتە ئیفهیزەی ػەمتی  ەمەؿ ػَٔیاػا گـتتٕٔە  ػە ێتت 

ێاتتی يێٍُ ٔ کاتاییتتاٌ پتت   تت   تتتا ػەؿٔافە  تتا متتا  ٔ فەيەَ َتتّ
َتتٕ  ٔ ریتتأاف  ىتتٕێُێای َتتٕ  ٔ يـۆ تتی َتتٕ    اتتاتۀە   ەاڵو 

ػەػا ؟ ىتتتیؼـ ٔ ىتتتاَا  یتتتاٌ متتتٕؿیانیقو ٔ  ئەيە  تتتاٌ ڕٔٔ
 ساؿيە تافەکاَی ىاَا ئەو ریٓاَە َٕێیە ػەمتە ەؿ ػەکا  

ئتتتتاؿتا نە تەيەَتتتتی پێتتتتُذ متتتتاڵییۀە تٕٔىتتتتی ئۀ ػەؿػەی 
نە  يێيتتت  ػە ێتتتت  کە نە ْەيتتتٕٔ ژیاَیتتتؼا پێتتتٕەی تتتتهٔەتۀە ٔ

ەکتتتتاَی ػٔاَأەَؼیتتتتؼا نەپتتتتڕ غيتتتتـػٌ ػەگەڕێتتتتتۀە  نە ػٔا باَا
ی تۀأ عتـاۆ ػە ت   ئتافاؿێای نەڕاػەنە ەؿ يڕۀىی تەَؼؿٔمت

يێيتتای ػاػەگـێتتت ٔ نە يـۆ ێاتتی کتتـأە ٔ ػڵغاىتتۀە ػە ێتتتە 
ػا ١٤٠٢-١٤١٨کەمێای ڕەىتمیٍ ٔ گاىتەگیـ  نەَێتٕاٌ متااڵَی 

ێيتاؼا ػەعتـێتە ٍ َەعاىغاَەی تایمەتی ػەؿَٔٔی ٔ يينە  ەَؼ
ژێـ  أػێـی ٔ  اؿەمتەؿکـػَۀە  ْەؿ نەو يتأەیەػا  رت ە نە 
سەؿەَنتتا  ػٔٔ متتاڵ نە َەعاىتتغاَەکاَی مٕینتتـاػا  اؿەمتتەؿ 

 ػەکـێت  
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ػا نە ياؿمتتتیهیا ئۀ ١٤٠٠ئتتتاؿتا نە يتتتاَ ی ىەىتتتی متتتاڵی 
ەعنتتتێت  کە ًَایيتتتێای کاي اَیتتتایەکی متتتەيای ڕەی  تتتا ػەنْە

یەکەو ػیتتؼە ریتتأافەکەی  تتا کەيمتتاػی  میُێتتت  نەو ًَایيتتەػا 
 هیتتتتتؼی ٔ َەؿیت ەؿاکتتتتتاٌ ال يىتتتتتاَایەک نە ػەؿۀەی ڕێنتتتتتا ت

ػا کە ًَایيتێای متەيافاَەکاَی ١٤٩١ػؿٔمت ػە ێتت  نە متاڵی 
متتەؿنەَٕ  ئەو ػیتتؼەی ال   ػٔٔؿگەی  تتانی نە پتتاؿیل ػە یُێتتت

 فیاتـ نەو يەمەنەیە ػەػٔێیٍ   ییفیُؼٔٔ ػە ێتۀە  ػٔا
نە يتتأەیەکی کٕؿتتتؼا ػەتٕاَێتتت ئتتاؿتا  کە ػە ێتتتە پتتاؿیل 

ْتتای  ؤکتتـػَۀەی ئۀ  متت  کتێمتتی گـَتتو  تتؤ  اتتاتۀە   ە
کتێماَەیيۀە فیاتـ  ە کاڕ ٔ َأەَتؼە ْتَٕەؿی ٔ کٕنتتٕٔؿی ٔ 
ْتتقؿییەکەی ئۀ ػەيەی پتتاؿیل  ُامتتـێت  کتێمەکتتاَیو  تتـیتیٍ 

  نەگەڵ کايەڵێتت  ١٤٠٨  تەؿافٔی يێيتت  ١٤٠٨ێێتتی ننە  ڕافی 
  ١٤٠٢ ٠یفییـەَايە  ا نراک ڕ

ػە ێتتتتە ئەڵًاَیتتتا ٔ ٩ٌەائتتتاؿتا ػٔای ئۀەی نئەَتتتؼؿیە  ـیتتتت
ی عتای  تا ينۀ   تأی  ە نتـۆتنتایە ػەکۀێتت ٔ ڕەفايەَتؼ
 ەيەیتتتو نە   ْەڵٕێنتتتت ٔ ْتتتقؿ ٔ  ا َٕٔەکتتتاَی ػەؿػە ڕێتتتت

متتُٕٔؿ ٔ پـەَنتتیگ ٔ ڕێمتتافی متتٕؿیانیقو الػەػا  ٔ ػە ێتتتە 
ۀە گەیيتتمٕٔ  کە عاَەی میامتەتۀە  ىتێت یـ ػە ێتت  ئتاؿتا ن

يـۆ ە ئافاػ ٔ ػاْێُەؿەکتاٌ َا ێتت پا ەَتؼی ْتیێ ىتتێ   اتـێٍ  
                         

  ١٩١انًؼاصـ  ل يی انفـَناالػ ي  ػ  مايیة آصًؼ آمؼؼ  س٠
ٌ  ئەَتتتتؼؿیە ٩ ەؿ ٔ  ١٤١١–١٣٤١  ـیتتتتٕت ىتتتتاػیـێای سەڕەَنتتتتییە ٔ  ە ػايەفؿێتتتُت

ؿیانیقو ػاػِ ياَێفێنتتتتتی یەکەيتتتتتی  ١٤٠٢َـێتتتتتت  متتتتاڵی  ڕا ەؿی ڕێمتتتتافی متتتٕت
ؿیانیقيی ػەؿکتتـػ تە ڕیتتقی پتتاؿتی  ەپتتڕۀۀە ٔ ٕٔۀە   ەاڵو نەػٔاییتتؼا  تتٔمتٕت
نتت  ػەْێُێتتت ٔ نە ڕیقەکتتاَی ئۀ پتتاؿتە ػا ٔافی ١٤٩٨متتاڵی  ئۀەَتتؼە َا تتا  ٔ نە

ػێتتتتتە ػەؿۀە  ػٔای ئۀەی َافییەکتتتتاٌ پتتتتاؿیل ػاگیتتتتـ ػەکەٌ  ػە ێتتتتتە ٔاڵتە 
َٔی رەَتو ١٤٢١یەک ـتٕٔەکاَی ئەيەؿیاتا ٔ متاڵی  ػەگەڕێتتۀە   ػٔای تۀأ ٕت

 .ٔاڵتەکەی عای
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ی يتتکە مٕؿیانینتتتەکاٌ "عایتتاٌ سـۆىتتت"  ە کاياَینتتتەکاٌ   
کتتتاؿ  اتتتا  ٔ ئتتتاؿتا ئۀ ْەڵٕێنتتتتەی  ؼاتتتتـ َایۀێتتتت نەگەڵیاَتتت

مٕؿیانینتەکاٌ  ە َاپتاکی ْەژيتاؿ ػەکتا    ـیتتاٌ ٔ ئەؿاگتاٌ 
نە  ١٤٠٢متتتتتتٕؿیانیقو متتتتتتاڵی  ٔ ئەَتتتتتتؼايە ػیاؿەکتتتتتتاَی تتتتتتتـی

َ یـیی عایتتاٌ  تتا کاياَینتتتەکاٌ ػەؿػە تتڕٌ   ەیاَايەیەکتتؼا الیتتّ
ٔ ػٔاتـیو ئاؿتا نە  قٔتُۀەکەیاَتؼا پەؿأێتق ػەعەٌ؛  ێ ٕيتاٌ 

ايەیەػا  ْەڵٕێنتتتتی میامتتتیی عایتتتاٌ ڕاػەگەیەَتتتٍ  ُتتتنۀ  ەیاَ
ئاؿتا ٔەاڵيیتاٌ ػەػاتۀە  ۀەی متٕؿیانیقو ئۀ ڕۆژە يتـػ  کە 

ٔ ْەَتتتؼێ  نە ْأەڵەکتتتاَی نە کاياَینتتتتەکاٌ َقیتتت   ـیتتتتاٌ 
  َٕٔۀە 

نە ڕٔاَتت ەی َتتا ەرێی ئەو ْەڵٕێنتتتەی  ١٤٠٣ئتتاؿتا متتاڵی 
ۀە  کە  ە ْەڵٕێنتتتێای میامتتی ئايتتاژەی  تتا ػەکتتا   -ٌا ـیتتت
ی عتای  ە ًَایيتاـػَی نعۀَەًَایيتێ ەی يەفایی ٔ ػژایەتڕَا

 ١٤١٠-١٣٢٤َٕٔمتتتتەؿی متتتتٕیؼی نئأگامتتتتت متتتتتـیُؼ ێـاە 
ؿػە ڕێت ٔ ػٔاتتـ مٕؿیانینتتەکاٌ  ڕیتاؿی ػەؿکـػَتی ئتاؿتا ػە

ػەػەٌ  ًَایيتەکەی ئتتاؿتا  ە یتاؿيەتی ٔ پاڵ يتتتی  اڵیافعتتاَەی 
 مٕیؼ نە سەڕەَنا ػە ێت  ئەيەیتو پەؿ ەکـػاؿێاتی  ەْێتقی نە
الیەٌ مٕؿیانینتتتتتەکاَۀە نتتتت  ػەکۀێتتتتتۀە؛ نێتتتتـۀە ْتتتتأڕ  

ًَایيتتتی  کاَی ػە تتتٍ  ە ػٔژيُتتتی ٔ یەکەو ڕۆژی مٕؿیانینتتتتّ
نعۀَەًَایيتتێ ە  کە ئتتاؿتا  ۀپەڕی ْێتتق ٔ تٕاَتتأە کتتاؿی تیتتا 

َتتا ٕٔ  تێتت  ػەػەٌ   کـػ تتٕٔ ٔ ْیتتٕایەکی گۀؿەی نەمتتەؿ ڕۆ
ْای ئەو ئاژأەیۀە ئۀ ْەنەی کە  ای ڕەعنا  تٕٔ   ئاؿتا  ە

تتتتا  یێتتتتە متتتٕیؼ ٔ ٔەک ڕی ینتتتاؿێای يیتتتٕاٌ نە ىتتتاَاکاَی 
ڵ  گتتتّ تتتتـ ئتتتاؿتا نّمتتتتاکٓاڵى کتتتاؿ  اتتتا   نەػەمتتتت ػەػا   ئی

ْأکاؿەکتتتاَی َا تتتاؿ ػە تتتٍ پتتتانیل  اَتتتو  تتتاەٌ  نە ئەَزايتتتؼا 
 ـیتتتاٌ ٔ ْەَتتؼێ  نە ئەَتتؼايەکاَی تتتـی متتٕؿیانیقو ػەمتتت یـ 
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یتو نە یاػاىتتەکاَیؼا ػەڵێتت  نئتاؿتا ئۀ -ػەکـێٍ  ئەَاییل َتیٍ
مٕؿیانینتتتتتیاٌ   کاٌ  تتتتّ  تتتتٕٔ  کە مٕؿیانینتتتتتّ  مٕؿیانینتتتتتّ
 َەػەفاَی ە 
 ١٤٢٤-١٣٣٨ی نىتتتاؿڵ ػۆالٌە يەتاػا بٕتتتتا متتتەؿ ئتتتاؿتا نە

-١٣٣٢ٔ کاؿیيتی نەگەڵ ننایُیتا  تاە ٔ نرتاؿد  یتاییتفە   ٕٔە
کە یەکێت    Théatre de I´Atelierکتـػٔٔە ٔ نە ىتاَای  ػا١٤٩٤

 تتتتتتتتٕٔ نە ىتتتتتتتتاَا ْەؿە گـَ ەکتتتتتتتتاَی ئۀ ػەيەی پتتتتتتتتاؿیل  
ػەگیـمتتتتتێتۀە  نەو ىتتتتتاَایەػا  ػیتتتتتؼ ٔ  ُەياکتتتتتاَی ىتتتتتاَای 

 تتتتٕٔە  ْەؿٔەْتتتتا ىتتتتاَای  اعەکتتتتاَی  ڕۆژْەاڵ  متتتتەؿ أە
َأەڕامتتتتتت  ئەکتەؿەکتتتتتاٌ سێتتتتتـی ئۀە ػەکتتتتتـاٌ   تتتتتا ئۀەی 
گٕفاؿىتتتت نە ىتتتتەکاٌ  تتتاەٌ  پێٕینتتتتە ػەمتتتتەکاَیاٌ  بتتتاچ ٔ 

 ٓێتتتٍُ  نەو ىتتتاَایەػا کتتتاؿ نەمتتتەؿ  ْەيتتتٕٔ رەمتتتتەیاٌ  ەکتتتاؿ
ػەبەکتتتاَی ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی  متتتتـیُؼ ێـا ٔ ئیمنتتتٍ ٔ  ەَتتتؼاٌ 

ىتتتاَاکە  نەپتتتاڵ  تتتتاالکی ٔ َٕٔمتتتەؿی تتتتـ ػەکتتتـا  ْأکتتتا  
ًَایيتتتتەکاَیاَؼا  بٕتا غتتتتاَەیەکی ىتتتتاَایو  تتتتٕٔە  ئتتتتاؿتا نەو 
ىتتتاَایەػا  ەَتتتؼاٌ ڕۆڵ ػە یُێتتتت  یەکێتتت  نۀ ڕۆاڵَەی کە نەو 
ىتتاَایەػا متتەؿکۀتُێای فۆؿی تیتتا  ەػەمتتت ػەْێُێتتت  ڕۆڵتتی 
ن امتتتتتتتتیه ە  تتتتتتتتٕٔە نە ىتتتتتتتتاَاَايەی نژیتتتتتتتتاٌ عۀَتتتتتتتتێاەەی 

ئتاؿتا ْەؿ  تا ئەو ًَایيتە ىاَاَايۀَٕمی ئین اَی کانؼۆؿیٍ  
 ەؿا ٔ ػیااؿی ًَایيەکەیيتی ػؿٔمتت کتـػٔٔە  ٕػیقایُی ره

نە ْەيتتتتاٌ کاتیيتتتتؼا  ەَتتتتؼ کتتتتٕؿتە ىتتتتاَاییەکی ػەؿْێُتتتتأە ٔ 
ٔە  ْەَتتتؼێ  ڕۆڵتتتی ٔيەىتتت ی نەمتتتەؿ ْتتتَٕەؿی َٕاَتتتؼٌ کتتتـػ

الٔەکی   ەاڵو گـَ ی نە ىتاَا ٔ متیُەياػا ػیتٕٔە  نۀاَە ڕۆڵتی 
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ن تتتتأکە کـامتتتتیاٌە نە سیهًێاتتتتی  نيتتتتاؿاە نە سیهًتتتتی نَتتتتاپهیاٌە ٔ
  ٢َأی نيـػٌ ٔ ئافاؿەکاَی ژاٌ ػاؿکەۀە ػاَیًاؿکیؼا   ە
ی  ػِ کتاَی ئتّ راؿأراؿِ   تٕاؿِ  ی نتّ ِٔ    تّ  اؿِ ئاؿتا  متّ

  فۆؿ نە نێاتتتتاڵەؿۀاٌ ریتتتتأافیی  ؿػا نێٓتتتتاتٕٔ  تتتتِٕٔ ٔ َْٕتتتتّ
ئاؿتای ػەؿْێُەؿ ٔ َْٕەؿيەَؼی ىاَا ٔ ئتاؿتای َی تاؿکێو ٔ 

ٔ ئەکتەؿیتتاٌ َەکتتـػٔٔە  ئتتاؿتا ىتتاػیـ ٔ َْٕەؿيەَتتؼ  ىتتاػیـ 
َٕٔمتتتەؿی َتتتتايە ٔ پیتتتأی ىتتتتاَا ٔ متتتیُەيا  پەیتتتتايمەؿ ٔ  ە 
ىتتتتێٕەیەکی بتتتتٕٔڵ ڕەعُەگتتتتـی کتتتتايەڵ ەیو  تتتتٕٔە  ْەيتتتتٕٔ 
 ٕاؿەکاَی ژیاَی کٕنتٕٔؿی ئۀؿٔٔپتا  ىتاَا  ئەػەی  سەننتەسە  
يامی ا  َْٕەؿی ٔێُەکێيتاٌ    ْتتؼ   ە ىتێٕەیەک نە ىتێٕەکاٌ 

 یاٌ  ەمەؿۀە ْە ٕٔە ٔ ْەیە  -ی ئاؿتايؿی ەؿکا
ْتتتای متتتەؿَەکۀتُی ًَایيتتتاـػَی   ە ١٤٩٣ئتتتاؿتا متتتاڵی 

ۆژەیەک نە َٕاَتؼٌ ٔ ػەؿْێُتاَی ڕىاَایی ن ُەياڵەی تيُيیە  پ
عای  ػە ێتە ْای گتاڵتەپێاـػَێای  ێمەفەییتاَەی  یتُەؿاٌ  نە ەؿ 
 ئۀەی ْتتتیێ صتتتاڵی َتتتا ٍ  ىتتتتێای ئاىتتتاـایە  کە  یُەؿاَتتتی ئۀ
ػەيەی ىتتتاَای سەڕەَنتتتی ئۀ ئاياػەییەیتتتاٌ تیتتتا َە تتتٕٔە  تتتا 
ئۀەی نۀ گاڕاَاتتتاؿییە  ُەڕەتیتتتیە ىتتتاَاییاَەی ئتتتاؿتا  تتت ەٌ  

ی ػەؿَٔٔتی ٔ ػەيتاؿگـژی يئاؿتا نە ئەَزايتؼا تٕٔىتی َەعاىت
ژێـ  متتتاڵ نتتتّ ١٢ٔ رتتتاؿە ىتتتێتییەک ػە ێتتتت  کە  تتتا يتتتأەی 

ٔ  ؿَٔٔتتتتتی ی ػِ عاىتتتتتغاَّ َّ  تتتتتتّ کی ٔؿػ  عـأِ  أػێـییتتتتتّ
کاَی يێيتتتتاۀە  ئتتتتاؿتا نە يتتتتأەی ئەو ػە متتتتاڵەی  عاىتتتتییّ َّ

ژیاَیؼا  تٕٔىی گەنێ  ئتافاؿی متەعت ٔ  ـمتێتی ٔ َەْتايەتی 
ْتتتاتٕٔە  ئەيەیتتتو َا تتتاؿی کتتتـػٔٔە   ە تتتتایمەتی  تتتا ئۀەی 

ەکاَیتؼا متەؿکۀێت  سێتـی  ەکاؿْێُتاَی يي ەمەؿ ئتافاؿە ػەؿَٔٔ

                         
  ١٩٠انًؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ي  ػ  مايیة آصًؼ آمؼؼ  س٢
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ػە ػیٍ ٔ يتاياؿسیٍ  مێت  ػٔارتاؿیو  ە تۀأی ْتاگـی يتاؿس
  يتاؿسیٍ ٔ ْیتـۆیٍ ٔ ْەيتٕٔ راؿەکتاَی ٨ْاىمەؿەکاٌ ػە ێت

ػە ْاىمەؿەکاٌ ػە ُە ػەؿياَی ژیتاَی ڕۆژاَەی ئتاؿتا  ػتـی يا
ئاؿتا نە ژیاَیؼا   ەَتؼاٌ رتاؿ َا تاؿی ػۀؿەی پتاک کـػَۀەی 

ػە ْاىمەؿەکاٌ ػەکـێتت   ەاڵو ْەيیيتە ػرەمتە نە ژەْـی يا
ياَتتای ٔىتتتەکە  أەتۀە  کە  ەنەو ػۀؿاَەػا ئۀە ػٔٔپتتا  کتتـ

ی کە ْەؿ نە  ؿَٔٔییتتتتتّ ْاگـیتتتتتاٌ َە تتتتتٕٔە  ئۀ َەعاىتتتتتییە ػِ
يُتتتتتؼاڵییۀە ػٔٔ تتتتتاؿی ػە ێتتتتتت  ٔای نتتتتت  ػەکتتتتتا  َا تتتتتاؿی 
 ەکاؿْێُتتاَی َاؿکاتیاتتا  مێتتت  تتا ئۀەی ئۀ ئتتافاؿە گۀؿەیەی 

 ْەیمٕٔە  کەو  ااتۀە  
کاَی  ییتَّٓێُ  ػَٔیتا   تا  ٔ  تّ  نتّ   تِٕٔ  ِٔ ئاؿتا پێٕینتی  ّ

يێيتای ػاگیتـ   يیيتّ ّْ    کتّ ک  تِٕٔ یّ َیا کێيتّ تّ  يّ  قاَێت  ئّ
  ئۀ تێ ەیيتُەی ئۀ گەؿەکی  ٕٔە  پێٕینتتی  ە ڕێت ە  کـػِٔٔ

ٔ ىتتتێٕافە ئاکتتتاؿی ٔ ڕايیتتتاؿییە ئامتتتاییەکاٌ َە تتتٕٔە   ەڵاتتتٕ 
پێٕینتتتتتتتتی  ۀ ڕێتتتتتتت ەیە  تتتتتتتٕٔە  کە ٔەک مٕؿیانینتتتتتتتتەکاٌ 

  ؿ نتتّ يی  تتّ ؿػِ  ێتتت  تتا متتّ  ِّٔ ڕاَتت ػەمتُیيتتاَیاٌ کـػ تتٕٔ  گّ
مت ێاـػَی يێت ٔٔ  نەو ڕۀىەیيتؼا َْٕەؿيەَتؼە ْاىتیاؿ ٔ  ػِ

 هیًەتەکتتتتاٌ  پێٕینتتتتت  تتتتٕٔە   ەڕێتتتتُۀە  تتتتا ریٓتتتتاَە پتتتتڕ نە 
  کۀاتە ئۀ ١ػایامٌٕٔ ٔ ػٔای يتتتتتـػٌ َٓێُییەکتتتتتاَی پتتتتتێو نتتتتتّ

اڵتی ٔ  متّ ەی ئاؿتا تٕٔىی ْاتمٕٔ  راؿێ   ٕٔە نە  ێؼِيىێتی
 ەمتتتتەؿ ئۀ ریٓتتتتاَە ستتتتـأاَەی تتتتت ی نە ْێًتتتتا ٔ  ێتٕاَتتتتایی 

کـأەکاَی َتأۀەی عتای  تٕٔە  کە َەیتٕاَیتٕە  سّ کاؿەماتە عّ
کاَتـۆڵیاٌ  اتا  ٔ  ەمتەؿیاَؼا فاڵ  ێتت  ئتاؿتا نە َتاکاکییەکی 

ی يی  تتڕ ٔ متتەعتؼا ژیتتأە  َە تٕاَیتتٕیەتی ْأمتتەَ يتتػەؿَٔٔ
                         

 .١٩٠  ل٢ژياؿە   ْەياٌ مەؿ أەی ٨
  ٩٩-٩٠  ٔاالك سأنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانیؼة مؼیؼ  ل١
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ْەؿ نە ەؿ َێٕاٌ ژیاَێای ئامتایی ٔ َە ئەَؼێيتەکاَیؼا ڕا  ـێتت؛ 
ئۀەیتتتو  تتتٕٔە  ژیتتتاَی ٔەک ئەکتتتتەؿ ٔا  تتتٕٔە ٔ ْەيیيتتتە ئۀ 
ىتتتاَایەی نە ئەَؼێيتتتەکاَیؼا  تتتَٕٔێای  ەْێتتتقی ْە تتتٕٔە  ئۀا 
عتتتای نە ژیتتتاَی ڕۆژاَەیتتتؼا  ئەکتتتتەؿی متتتەؿەکی  تتتٕٔە  ئتتتاؿتا 
ْەيیيتتتتتتتە ئۀەی ػٔٔپتتتتتتتتا  ػەکتتتتتتتـػۀە  کە ئۀ نە کتتتتتتتتاؿە 

 َْٕەؿییەکاَی نەػای   ٕٔە  َەک نە ػایاێ   
  کە ْتتأڕێیەکی َقیاتتی ئتتاؿتا ٢ڕٔٔۀە نئەَتتاییل َتتیٍەنەو 
یەتی نئاؿتا ىێتی ئۀەیە  کە کەك ْتأػەيیی ئۀ ٔگٕتٕ   ٕٔە

ىتتتتتتێتێتییەی ئۀ َە تتتتتتٕٔە ە ئەَتتتتتتاییل َتتتتتتیٍ  ەو ىتتتتتتێٕەیە نە 
یاػاىتەکاَیؼا  امی عتای ٔ ئتاؿتا ػەکتا   ن"نە عەڵت  ٔایە يتٍ 

ىتتەیە تتا  ىێتى  تا نۀ  ڕٔایەػایت  کە يٍ ىێت  ى؟ ئەيە ئۀ
ػەتـمتتێُێت؟" يتتٍ نۀ متتاتۀەعتەػا ػەيقاَتتی ئتتاؿتا ىتتێتە  يتتٍ 
ئۀەو نە  أەکاَیؼا ػە یُتی  ػەىتًقاَی کە يتٍ ئۀ ىتێتێتییەی 

ٔینتتتتتت  يتتتتتٍ ئۀەو نە ػەيیتتتتتؼا ػە یُتتتتتی  کە  ػِ ئۀو عتتتتتاه
ەی ْاىتتتتمەؿ ڕەه ْەڵ ەڕا تتتتٌٕٔ  ػەو ٔ ػنێٕەکتتتتاَی  ە يتتتتاػ

يا تت  اتا   ٔەک  نێٕێ  يٍ َەيؼۀینت يا ییاٌ  اەو  ئاؿتا
ی يئۀە ٔایە نەگەڵ ئۀ  ەؿۀ يتتـػٌ ڕاتماێيتتٍ   ەؿۀ َەعاىتت
ی يىتتتتتتتتێتی؛ ػەىتتتتتتتتًقاَی  کە ئۀ نە ڕێتتتتتتتت ەی عاىۀینتتتتتتتتت

                         
  ئەَتتتاییل َتتتیٍ  ۀە َامتتتـأە  کە نە متتتاڵەکاَی متتتیی متتتەػەی ڕا تتتـػٔٔػا  نە ٢

ە  ٔی ْەَتتؼێ  نە َٕٔمتتەؿە پێيتتڕۀ ٔ َامتتـأەکاَی کتتـػٔيَتتقیاۀە ْتتأڕێیەت
ؿتە یـۆکی  ە ُتتـی يتتیهەؿ  ئەو عتتاًَە ْەَتتؼێ  ڕۆيتتاينۀاَە ئتتاؿتا ٔ ْ ٌ ٔ کتٕت

اَتـیٍ  ەؿْەيەکتتتتاَی  ْەَامتتتتەیەکی  ەْێتتتتقی ىتتتتیؼـی َٕٔمتتتتیٕە   ەاڵو رتتتٕت
یاػاىتەکاَیەتی  کە َتقیاەی ػە  ەؿگتی نت   تؤ کتـأەتۀە  نەو یاػاىتتاَەیؼا   ە 
ىتتتتێٕەیەکی ڕامتتتتت ا  پەؿػە نەمتتتتەؿ پێٕەَتتتتؼییە مێانتتتتییەکاَی عتتتتای نەگەڵ 

ٔ ىتتتێ  ػەکتتا   ْەؿ نەو َٕٔمتتەؿەکاَؼا ْەڵتتؼەياڵێت ٔ  ە ٔؿػی  امتتی ْە يتٕت
یاػاىتاَەیيتتتتتؼا فۆؿ ڕٔٔی نە ژیتتتتتاٌ ٔ  ەؿْەو ٔ پێٕەَتتتتتؼییەکاَی  ە ئتتتتتاؿتأە 

 تۀە ٔٔەڕٌٔٔ کـػ
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ئتتتتاسـەتێاۀە ػەیٕینتتتتت   ەڕێتتتتتۀە  تتتتا ژیتتتتاٌ  متتتتەؿنەَٕ  
ٔ     تتتّ  اؿِ ؿو  مێتتتتۀە  متتتّ مێتتتتۀە  گتتتّ ْەڵنتتتێتۀە  نەػایتتت  

ژێتـ   عت  تٕٔ  یێتتّ ؼا  متّؿ ژیاَت ؿايمتّ  ّ  ٔ نتّ ی ئّ گٕيڕا َّٕٔ
ئتاؿتا عتای  نۀ  ٣ە ِٔ کی ئامتایی يـۆ اَتّ ٔینتتییّ  اؿی عاىّ

باَاغە ئاڵاف ٔ مەعتەی ژیاَیؼا  نە یەکێ  نە َايەکاَیتؼا  کە  تا 
یی ٔ  يؼیؼِ نراک ڕیفیؼەی َاؿػٔٔە   ەو ىێٕەیە  امی ئۀ متتّ

تەَتتتتو ٔ  ەڵەيە ػەؿَٔٔیتتتتیەی ػەکتتتتا  ٔ ػەڵێتتتتت  نتٕٔىتتتتی 
ی ڕۆصیتتی تـمتتُاک ْتتاتٕٔو ٔ ئتتافاؿو ػەػا    یتتـو یەکيَەعاىتت

ي أی ػە ێتتتت ٔ نتتتێى ریتتتا ٕنە ْەيتتتٕٔ ئامتتتت ٔ کاتێاتتتؼا تەيتتت
ػە ێتتتتۀە  ْەيتتتٕٔ ىتتتتێ   ْەؿ نە کتتتاؿێای ئامتتتاَۀە تتتتا ئۀ 
کاؿاَەیيتتی  کە ػەيۀێتتت تاياؿیتتاٌ  تتاەو  ئێنتتتا کۀتتتٕٔيەتە 

ە ػژٔاؿەکەی عتتتايۀە  يژێتتتـ ئامتتتتی  تتتاؿە َانە تتتاؿە ػەؿَٔٔیتتت
و ػەفاَى  ئافاؿیيی پێتٕە ػە ێت و   ەاڵو پێيتی بتایهى  نە ئەيەی

تـمتتتتتی ئۀەی َۀەک  ە تۀأی  ًتتتتتـو ە یتتتتتاٌ ڕٔٔ ەڕٔٔ  ە 
ە  نرێى َاْێێیت؟ ػٔٔؿَتاکۀیتۀە ٔ ٌٔ ٔنئەَاییل َیٍەی گٕتٕ

َا یتتت؟ تتتا  تتا يتتٍ ْەيتتٕٔ ىتتتێای  تتتا ػاَنتت ە ٔ ریتتأافی  
ڕ َاکەو  يتٍ ْەؿگیق نۀۀ ەؿ ئاسـەتێای ٔەک تاو َەػیٕە   أە

ٌٔ  ت   تتا ٌٔ  یتت   ئٕی عتّ ْتّ  يّ   ئّ یّ ِٔ و ئّ ٔؿِ تـمی گّ
ئتتتاؿتا ػەمتتتتەکاَی گتتتـژ کـػ تتتٌٕٔ  ػەمتتتتی يُتتتی گتتتـ   ٔەک 

ئتتتاؿتا نە ػٔا کتێمیيتتتیؼا  کە  ٤کەمتتتێ  کە عەؿیتتتاە ػەعُاێتتتت ە
َأی نعاکٕژ  ە ػەمتتی کتايەڵ ەە  مە اؿە   ە ن اٌ گااە  ە

اؿ ٔ ژاَەی عتای  ەو ىتێٕەیە َٕٔمیٕیەتی  گٕفاؿىت نۀ ئتاف

                         
    نّ ٠٢٢  ڕِ    ڕٔاَّ الپ٣ّ

Anais Nin, Dagbok, 1931–1934, översättning av Britt 
Arenander, bokförlaget Trevi, 1977 

   أِؿ  ياٌ مّ ّْ  نّ ٠٢٤  ڕِ   الپ٤ّ
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ػەکتتتتا   "يتتتتٍ عتتتتاو َتتتتا متتتتاڵى نە َەعاىتتتتغاَە ػەؿَٔٔتتتتی ٔ 
تە متتتتتەؿ  نەگەڵ ئۀەیيتتتتتؼا ْەؿگیتتتتتق ٔٔەػەبهییەکاَتتتتتؼا  تتتتتـػ

َەکۀتمتتٕٔيە ژێتتـ  یـکتتـػَۀە نە عاکٕىتتتٍ ٔ کاتاییٓێُتتاٌ  ە 
ژیتتتتاَى   ەاڵو ػەفاَتتتتى ْەيتتتتٕٔ ػاَیيتتتتتٍ ٔ رەننتتتتەیەک نەگەڵ 

اَتتتتؼا  کە متتتتەؿػاَی يەیاَیپقیيتتتتاە ػەؿَٔٔیتتتتیەکەو نە کتتتتاتی  
ػەکـػو  ئاؿەفٔٔی ئۀەو ػەکـػ عاو ْەڵٕامى   ە تتایمەتی کە 

 ١۰ِٔ" يّ ػەيقاَی َاتٕاَى يهی ئۀ ن   اّ
ۆرتتیە  تتهٌە ٔ نرتتاٌ ستتیهە ْتتأڕ  ڕنژاٌ نتتٕیل  تتاؿۆە ٔ ن

َقی  ٔ ػڵنافەکاَی ئتاؿتا  تٌٕٔ ٔ نە ْەيتٕٔ کتاتێای تەَ تاَە 
 ە ػەَ تتتتیۀە  تتتتٌٕٔ ٔ  ٔ ْەڵیتتتَٕٔی  تتتتاؿە ػەؿَٔٔییەکاَیتتتؼا 

ی ئتاؿتا فاَیتٕە يیاَە  عایاٌ  ە بٕتا ێیاؿيەتییاٌ ػأە  ئەو ْأڕ
ٔ رێتت ەَزەی  ەمتتەؿ کتتاؿ ٔ  ەؿْەيەکاَیتتاَۀە ػیتتاؿ  تتٕٔە  ئەو 

ی  یتتـ ٔ ڕا ٔ ػیتتؼ ٔ يَْٕەؿيەَتتؼاَە َەیتتاَتٕاَیٕە نەژێتتـ کتتاؿی ەؿ
تێڕٔاَیُەکتتاَی ئتتاؿتا ڕفگاؿیتتاٌ  ێتتت ٔ  ەؿػۀاو ٔەک يايامتتتا 

 ڵەیاٌ نەگەڵؼا کـػٔٔە يايە
کاؿی ەؿییەکاَی ئتاؿتا تەَٓتا  ەمتەؿ َْٕەؿيەَتؼاَی ىتاَا ٔ 
ىتتتتتتتاَاکاؿەکاَۀە َە تتتتتتتٕٔە   ەڵاتتتتتتتٕ ڕۆڵێاتتتتتتتی کتتتتتتتاؿی ەؿ ٔ 
ڕامتتتۀعای  ەمتتەؿ َٕٔمتتەؿاَی ػؿايتتا ٔ ىتتاَای ئە نتتێـػ ٔ 

  ەؿأە ْە تتتٕٔە  نەو ڕٔٔۀە تەَٓتتتا متتتايایم  ێایتتتت ٔ ٔپتتتٕ
تێاـػَی تیاؿەکتتتاَی َەتە ژێتتتـ کتتتاؿٔئتتتاژێٍ یاَێنتتتاا َەکۀتتتتٕ

 ئاؿتأە   ەڵإ ْەئٕ َٕٔمەؿاَی ڕێمافی ىتاَای پێيتڕۀ   ە
ۀە ١٤٢٨تتتتتتتتتایمەتی ئۀ َٕٔمتتتتتتتتەؿاَەی نەػٔای متتتتتتتتاڵەکاَی 

تۀە   ە ىتتێٕەیەکی ڕامتتتۀعا ٔ ٔٔە ەؿْەيەکاَیتاٌ  تتؤ کتـػ
َاڕامتتتۀعا کۀتتتَٕٔەتە ژێتتـ کتتاؿی ەؿیی ػیتتؼە ئێنتتتاتیای ٔ 

                         
 Artaud, Antonin, Van Gogh, Självmördad av   ڕٔاَتّت  ١۰

samhället, översättning av Percival, Norstedts, 1995 
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   ەاڵو ْتتتتتیێ کتتتتتاو نۀ ١١تیتتتتتاؿی ٔ پتتتتتـاکتیاییەکەی ئتتتتتاؿتأە
ػاَیتتتتتاٌ  ۀ ػ ١٤٢٢-١٤٢٣َٕٔمتتتتەؿاَە  رتتتتت ە نە نئەػايتتتتتاڤە 

 ١٤٣١-١٤١٢ڕامتییەػا َەَأە  ػٔای يـػَی ئتاؿتا نژاٌ ژیُیتیەە 
ی تیاؿەکتتتتاَی ئتتتتاؿتا نە ػٔٔ تتتتتٕێی ػەبەکتتتتاَی عایتتتتؼا يتتتتتٕاَ

 ەؿرەمتتتە  اتتا  ٔ ئۀ ڕۀىتتە ڕیتٕاڵیامتتا ٔ ئەسنتتَٕٔییە  ە 
ت  کە ئاؿتا  اَ ەىتەی  تا ػەکتـػٌ  ػەبە ىاَاییەکاَی  مەعيێ

نەگەڵ ئۀەیيؼا فۆؿ ەی نێااڵەؿۀە ٔ ڕەعُەگـەکاٌ  ئۀەیتاٌ 
تۀە  کاتێتتت  ژیُیتتتیە ئۀ ػەبە ىتتتاَاییاَەی ٔٔەػٔٔپتتتا  کتتتـػ

َٕٔمیٕە  ْیێ فاَیاؿییەکی ئۀتای ػەؿ اؿەی ئتاؿتا ٔ ىتاَای 
تَٕؼٔتی  َە ٕٔە  تەَاَە  ژیُییە عایيتی ػػاَتی  ەو ڕامتتییەػا 

    ١٠ەَأ
ی ْەؿ  ەمتتەؿ َٕٔمتتەؿ ٔ ىتتاَاکاؿەکاَۀە يئتتاؿتا کتتاؿی ەؿ

َە تتتتٕٔە   ەڵاتتتتٕ کتتتتاؿی ەؿییەکی گۀؿە ٔ بٕٔڵیيتتتتی  ەمتتتتەؿ 
َْٕەؿيەَتتؼاَی يامتتی ا ٔ ئتتأاف ٔ يامتتی ای ڕۆکتتی ریٓتتاَییۀە 
ْە تتتتٕٔە   تتتتا ًَتتتتَٕٔە ن تتتتأ ْتتتتأكە یەکێتتتت  نە ئەنمتتتتٕٔيە 
يامتتتتتی ییەکاَی  ە َتتتتتأی نئەَتاَتتتتتاٌ ئتتتتتاؿتاۀە َتتتتتأ َتتتتتأە  

ەَتیُتتی ننیتتٕك ئەنمێـتتتا متت یُێتەە رَْٕەؿيەَتتؼی َامتتـأی ئەؿ
َتتأە نئتتاؿتاە ٔ  ەىتتێای فۆؿ نە  يەکتتاَی َتتأٔیەکێتت  نە ئەنمٕ

ٔە -گاؿاَییەکاَی ئەو ئەنمٕٔيەی نە ىیؼـ ٔ تێانتتەکاَی ئتاؿتا
ی  ا ػاَأٌ  یْٕتاٌ فۆؿاٌ  کە يئاياػە کـػٔٔە ٔ ئأاف ٔ يیهاػ

                         
 ١٨٢  ػ  مايیة اصًؼ امؼؼ  سی االػی انفـَنی انًؼاصـ  ل ١١
  ژاٌ ژیُیتتیە ڕۆيتتإَُٔك ٔ ىتتاَاَايۀَٕك ٔ ىتتاػیـێای سەؿەَنتتأییە ٔ  ە ١٠

ٔە  ئەيەیتو کتاؿی ەؿییەکی  ىێٕەیەکی َاىەؿػی نە ػایاێای مافاَی نەػایت   ٕت
ۆژ ٔ ڕۀتتتتی ژیتتتاَی  ژیُیتتتیە  ەىتتتێای فۆؿی ڕتە متتتەؿ پاىتتتۀٔەگۀؿەی کتتتـػ

ەَؼی ٔ صەفی َٕٔمتتیٍ  ژیتتاَی نە  ەَؼیغاَەکاَتتؼا ػە تتاتە متتەؿ ٔ ئامتتتی ْاىتًت
نەَتتتتتأ  ەَؼیغاَەکاَتتتتتؼا ال ػؿٔمتتتتتت ػە ێتتتتتت  گـَ تتتتتتـیٍ ػەبە ىتتتتتاَاییەکاَی  

 ْەَ ی ڕەى ێنتەکاٌ  کاؿەکەؿەکاٌ  ەؿ ەمتەکاٌ  ئا
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متتت   ەؿْەيتتتی عتتتای  کاي امتتتیتاؿێای َامتتتـأە  تتتتا ئێنتتتتا
 ئاؿتا کـػٔٔە  یپێياەى

 ە ئەمتتتتێـەیەکی گەه ٔ يتتتاَ ێای ْەيیيتتتە  ١٤٠١متتتاڵی 
ی يئتتأاَە ٕٔی ژیتتاَی ئتتاؿتا ػاػەَـێتتت  نەو متتاڵەػا ٔ  ە یتتاؿيەت

نڕۆریتتیە سیتتتـاکە ٔ نؿٔ یتتـا ڕۆٌە ىتتاَای نئەنفـێتتؼ گاؿیەیتتاٌ 
ْەؿ ەَتتؼە تەيەَتتی  Theatre Alfred Jarryػايەفؿاَتؼٔٔە  

یە ْێُتتؼە َاعایەَێتتت   ەاڵو ئتتاؿتا  ە ػايەفؿاَتتؼَی ئەو ئەو ىتتاَا
ىتتاَایە عۀَەکەی ػێتتتە ػی ٔ نۀ يتتأە کتتٕؿتەی تەيەَتتی ئۀ 
ىتتتاَایەػا  تتتٕاؿ ىتتتاَایی ًَتتتایو ػەکتتتا   ئۀ ىتتتاَاییاَەیو 
 ـیتی  ٌٕٔ نە  نمای مٕٔتأە ٔ نَٓێُییەکتاَی عاىۀینتتیە  

ُێتت   نە َٕٔمتتیُی ڕۆریتتیە سیتتتـاک ٔ نەمتتەؿ ىتتاَای گـێ ١٤٠٢
ػەبێای پتال کهاػێتم نَتاَغٕاؿػَی َیتٕەڕۆە نەمتەؿ  ١٤٠٣ماڵی 

نعۀَەًَایيتێ ەی  ١٤٠٣ىاَای نکايیتؼی ىتاَقیهیق ە متاڵی 
ن یاتتتاؿ   ١٤٠٣متتـیُؼ ێـا نەمتتەؿ ىتاَای نئە یُیتتٕە ٔ متاڵی 

یتتتتاعٕػ يُتتتتؼاڵەکاٌ ػەمتتتتەاڵ  ػەگتتتتـَە ػەمتتتتتە نە َٕٔمتتتتیُی 
ە ًَتتایو ڕۆریتیە سیتتتـاک  نەمتتەؿ ىتتاَای نکايیتتؼی ىتتاَقیهیق 

  ئۀ ىاَاییاَەی ئاؿتا ًَایيتی کتـػٌٔٔ  نە ڕٔاَت ە ٔ ١٩ػەکا 
ػیتتتتتتتتؼی ىتتتتتتتتیؼـە پتتتتتتتتڕ نە ْێًتتتتتتتتا ٔ متتتتتتتتٕؿیانیقيەکاَیۀە 

َەتۀە ٔ متتیُاؿیای  تتا ػاَتتأٌ  یتتاٌ  ە ىتتێٕەیەکی ٔػایڕىتتتٕ
 ١٢  کە نؿۆریە سیتتـاکۀٌمەؿەکی ئۀ ىاَاییاَەی ًَایياـػٔ
                         

  ١٢٨  ئەَتاَیٍ ئاؿتا  انًنـس ٔ بـیُە  تـرًة ػ  مايیة اصًؼ امؼؼ  ل١٩
ؿیانی ١٤٨٠-١٣٤٤  ڕۆرتتیە سیتتتـاک ١٢ ٔە  متٕت اَە يىتتاػیـ ٔ ىتتاَاَايۀَٕك  تٕت

ٔە   ە یەکێت  ٔیتاٌ ػايەفؿاَتؼ-گۀؿە  ٕٔە ٔ نەگەڵ ئاؿتا ىاَای ئەنفـێؼ گتاؿی
ٔ  ەؿا ػاػِنە ػايەفؿێُەؿاَی ىا ٔە ٔ  ەؿ ١٤٩٤-١٤٩٣َـێتت  نە متااڵَی  َای پٕت

ۆگـايتتی ڕتە ئايتتاػەکـػَی پٕٔەی ػٔٔەو  کۀتتتينە ْەڵ یـمتتاَؼَی رەَ تتی ریٓتتاَ
ئێتتقگە  کە  ە یەکێتت  نە  تتاالکییە َقیتت   ە ػەؿَٔٔتتی سیتتتـاک عتتای ػاػەَـێتتت  

ْتتتای  ْتتتای ئۀەی الی َافییەکتتتاٌ ٔ  ە  ەاڵو نەگەڵ  ەؿپتتتا َٕٔی رەَتتتو ٔ  ە
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بٕتتا ییەک  نە  ػەیُٕٔمیٍ  نە ەؿ ئۀەی سیتـاک ٔەک ْأڕ  ٔ
ْەيتتتٕٔ کەك فیتتتاتـ ػەیتتتتٕاَی نە ئتتتاؿتا   تتتا  ٔ تٕاَتتتای پەی 
ػەؿپەی پـاکتی  ٔ تیاؿەکاَی ئتاؿتا ػەمتتە ەؿ  اتا   ْەؿ نەو 

تۀە  کە ئاؿتا ىتیؼـی ٔٔەڕٔٔۀە سیتـاک ئۀەی ػٔٔپا  کـػ
نە رەمتتتتەی عتتتای ػؿٔمتتتت کتتتـػٔٔە   تتتَٕاە ئتتتاؿتا ڕای ٔا 

گۀؿەکتتاٌ نە ػەؿۀەی  تتٕٔە  کە نْەيتتٕٔ َٕٔمتتەؿە ىتتاَاییە 
 تۀە ۀٔەىاَا ػا  یـیاٌ کـػ

نە ڕٔاَ ەی ئەو ڕایەی الی مەؿۀە  ػەتتٕاَیٍ  ێێتیٍ ئتاؿتا  
ٔەک متتاسی یتتاعٕػ ىتتاػیـ  ٔینتتتٕٔیەتی ڕامتتتییە  ُەڕەتتتی ٔ 
 یـٔ أڕەکتتاٌ نە  ەؿگێاتتی سەننتتەسییۀە   تتاڕێتە متتەؿ ىتتتی 

ێ  ی ٔ ت ی نە ْەمت   ا ئۀەی   تاتە ػۆفیتُۀەی ْەَتؼػياػ
يۀػای َتتتتٕ  نە ْتتتتاه ٔ ْەڵیتتتتٌٕٔ ٔ ْەمتتتتتی ئتتتتاػەيیقاػ  
ئەيەیتتتو نە ڕێتتت ەی بٕٔڵمتتتَٕٔۀە نە ریٓتتتاَی عۀٌ ٔ فیُتتتؼە 
عۀَەکاًَتاَۀە   تا ػۆفیتُۀە ٔ عنتتُەڕٔٔی ئۀ ىتتاَەی نە 

  ئتتاؿتا ْەؿ نە متتەؿەتای متتییەکاَؼا ١٨کتتـأٌ َەمتتتًاَؼا عەسە
  نە ئايتتاژەی  تتا يەمتتەنەی گـَ تتی عۀٌ کتتـػٔٔە ٔ نە یەکێتت
ْتتتای  تێانتتتتەکاَیؼا ػەڵێتتتت  نڕٔٔػأەکتتتاَی َێتتتٕ عۀٌ  کە  ە

ئاگتتایی بتتٕٔڵًۀە  ەڕێتتٕە ػە تتٍ  ياَتتای ڕٔٔػأەکتتاَی ژیتتاَی 
تێتتؼا  ەڕێتتٕە  اٌئاگتتاییى سێتتـ ػەکەٌ  کە  اؿۀَٕمتتی ڕٔٔ  يُیتت

ػە ا ؛ کۀاتە ىاَا ٔەک ئاگتاییەکی يەفَە   ەاڵو ئۀە يتُى  کە 

                                            

کێتتت  نە  ەؿَايەکتتتاَیۀە َتتتأی ػەعتتتـێتە نینتتتتی َتتتأە بەػەغەکـأەکتتتاَۀە  یە
 ەؿَتتتتتايەکەی ػۀەمتتتتتتێت  ػٔای ئۀە پتتتتتاؿیل  ەرتتتتت  ػەْێێێتتتتتت ٔ تتتتتتا ػٔای 

 کاتاییٓاتُی رەَو َاگەڕێتۀە 
  ٠١٢ٔاالك سأنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانیؼة مؼیؼ  ل  ١٨
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ئاؿتا ػەیٕینتت یامتایەک  ١١نۀێؼا  اؿۀَٕك ػە ەو  ە ڕێٕە ە
يێ ٔٔیيتۀە  تؼۆفێتۀە  تتا ٔەک  ٔمەؿٔ نە پيت يێ ٔٔ ٔ نە

 ەياێتت   ەکتتاؿی  ٓێُێتتت   تتَٕاە ػەیٕینتتت ىتتتێای رێ یتتـ نە 
ڕۀىتتتتی يـۆ تتتتؼا  کە نەو  اؿٔػۆعەیيتتتتؼا  متتتتُٕٔؿػاؿیەتی ٔ 
 ڕ َٕٔۀەیە  ە ْای نەعتا َتايا َٕٔە نە کتايەڵ ە ٔ  ێ ٕيتاٌ 

 ڕۆژەکاَیؼا  ەؿرەمتە  اا  نە ػۀؿٔ ەؿەکەیو  نە پ
گا اَێای ػەمت ػەکۀێتت  ئەو گا تاَە  ١٤٩٢ئاؿتا ماڵی 

یتتتتتؼیای ژیتتتتتاَی  گا تتتتتاَێای ژ تتتتتا ئۀ ػە ێتتتتتتە ػەمتتتتتت ێای تـا
میضـأی ٔ  اَ ەىتەی ئۀە ػەکتا   ئۀ گا تاَە ػەگەڕێتتۀە 
 ا نماَت پاتـی ە  کە کەمتایەتییەکی پیتـۆفی ئیـنەَتؼییەکاٌ ٔ 

ەتتتی ْەيتتٕٔ گەنتتی ئیـنەَتتؼا  تتٕٔ  ئەو نی ػیُتتی ٔ َەتۀایٕمتتًم
گا تتتتاَە ٔا نە ئتتتتاؿتا ػەکتتتتا   ەؿۀ ئیـنەَتتتتؼە  اۀێتتتتتە ڕ   
ئۀەیو ػٔٔپا  ػەکاتۀە  کە ػە ێت گا تاَەکە   ەڕێتتۀە  تا 
کێێنتتتتتتا پیـۆفەکتتتتتتاَی ئیـنەَتتتتتتؼە  تتتتتتتا  ەمتتتتتتەؿ تۀژيە ػژ  ە 
يەمیضییەکاَؼا فاڵ  ٍ  ئەو متەسەؿە  تا ئتاؿتا گەىتتێ  ػە ێتت 

ایؼا  گەىتتێ  ػە ێتت نە گٕيتاَۀە  تا گٕيتاَێای  ە َأۀەی ع
ی بتٕٔڵ يتبٕٔڵتـ  کە ػە ێتە ْتای تەَت ەژە ٔ بەیـاَێاتی ػەؿَٔٔ

ی  ەمەؿ ْەيتٕٔ ژیتاَیۀە ػە ێتت  ئتاؿتا متەؿەتای ئ کاؿی ەؿ
ػەڕٔا   تتا ئێـنەَتتؼە  کە ػەگتتاتە  ١٤٩٢يتتاَ ی ْەىتتتی متتاڵی 

ػەػا   پتتتتتتتتانیل ػەی تتتتتتتتـٌ ٔ  یمَٕٔێ  ڕٔٔڵػصا ػ هتتتتتتتتٍ  تتتتتتتتّ
َزەی ػەػەٌ ٔ ػەی ەڕێُتتتُۀە  تتتا سەڕەَنتتتا  نە کتتتاتی ئەىتتتاە

گەڕاَۀەػا  نە پتتاپاؿەکەػا ىتتێت یـ ػە ێتتت ٔ کتتاپتُی پتتاپاؿەکە 
َا اؿ ػە ێت  ەَؼی  اا   کە ػەگتاتۀە سەڕەَنتا ٔ کەَاؿەکتاَی 

                         
ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا  ئتتاؿتا  ئەَتاَتتاٌ  ىتتاَا ٔ   نتّت ٠٠٢  ڕِ   الپتّت١١

  ٠٢١٢بەمیى  ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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Le Havre  نە الیەٌ پانینی سەڕەَنییۀە مەؿنەَٕ  ئەىتاەَزە
ەٌ  نێتتتـۀە ػەک ؼاػەػؿێتتتتۀە ٔ ٔەک ىتتتێتێ  يتتتايەڵەی نەگەڵتتت

 اؿۀَٕمتتی ئتتاؿتا نە َەعاىتتغاَە ئەبێییەکتتاَۀە ػەمتتت پتت  
ی ػٔٔەيتتتیو ْەڵؼەگیـمتتتێت  ئۀ يػەکتتتا   کە رەَ تتتی ریٓتتتاَ

 ٔەک يـۆ ێاتتی تەَیتتا ٔ گاىتتەگیـ ٔ نە یـکتتـأ  ٔەک ئۀەی نە
ەبتتاَەی ڕمتەؿەيەؿگؼا  ێتتت  نە کەىتێای پتتیل ٔ َايـۆ تاَە ٔ ػڵ

ٔ  ە  ەوەی تَٕتتتؼَەعاىتتتغاَەکاَؼا ػەعتتتـێتە ژێتتتـ  تتتأػێـییەک
 کٕنەيەگی ػەژی  

ئتتتاؿتا  نەػٔای ئۀ  ەَتتتؼ پتتتڕۆژە ٔ ئەفيتتتَٕٔە کـػەییەیتتتؼا  
ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ  امتتتتتتە تیتتتتتتاؿاَەی نە گا تتتتتتاؿ ٔ  ١٤٩٣متتتتتتاڵی 

ڕۆژَايەکاَؼا  تؤی کـػ تَٕٔۀە   ە کتێمێاتی متەؿ ەعایو  ە 
تۀە  ئەو کتێتمە  ٔٔەَأَیياَی نىاَا ٔ ْەيمەؿەکەیە  ؤ کـػ

ْتاتٕٔە   ايە  ياَێفێنت ٔ گٕتاؿی تیتاؿی پێت کە نە کايەڵێ  َ
نە ئەفيتتَٕٔە پتتـاکتیاییە کـػەییەکتتاَی ئتتاؿتا کتتاؿی ەؿتـ  تتٕٔە 
 ەمتتتتەؿ َٕٔمتتتتتەؿ ٔ َْٕەؿيەَتتتتتؼاَی ىتتتتتاَای پتتتتتٕٔ  ەؿأە  

 ئەيەیو تٕٔىی  ێقاؿی ٔ ئەَؼێيەیەکی  ێ ایاَی کـػٔٔە  
ئاؿتا ژیاَی تتایمەتیی پتڕ  تٕٔە نە کێيتًەکێو ٔ ػژایەتتی ٔ 

راؿێت  فۆؿ رتاؿ  ی ػەؿَٔٔتی   ەيىێتی ٔ َەعاىت راؿێ  نە
متەؿٔٔی ْەيتٕٔ  َەیتٕاَیٕە  ەمەؿ عٕػی عایتؼا فاڵ  ێتت  نە

متتاڵ نە  ١٢ئەياَەیيتتۀە يتتاَۀە ٔ  تتأػێـیاـػَی  تتا يتتأەی 
ی تۀأ ئتتتاڵاف ٔ ٔێتتتـاٌ ػەکتتتا   يتتتنىتتتێتغاَەە  تتتاؿی ػەؿَٔٔ

ؼا ْەئٕ ئۀ ىتاَەی  کە نە ژیاَیتؼا ڕٔٔیتاٌ ػأە  نە تیاؿەکاَیت
ڕەَ یتتتتاٌ ػأەتۀە  ئۀەتتتتتاَ  عۀٌ ریٓتتتتاَێای  ەؿستتتتـأاٌ ٔ 
ڕامتەبیُەی ژیاَی يتـۆ ە نە تێڕٔاَیُەکتاَیۀە  نەعۀَتؼا َە ێتت 

ەکتتی يعايتتاٌ  ەڕامتتتی ٔ  اىتتی َتتا یُیٍ  نەو ڕٔاَتت ەیۀە گـَ ی
ئۀە   ەڵاتتتتتتٕ  ە  تتتتتتڕٔای ئۀ  فۆؿی ػأە  ە عۀٌ  َەک ْەؿ
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ا  ێتتتت  ئتتتاؿتا نە ػە ێتتتت ىتتتاَا  ٔەک عۀَێاتتتی ْەيیيتتتەیی ٔ
یتاػۀەؿی ٔ ڕۆژژيێـەکاَیتؼا ػەڵێتت  نيتٍ رت ە نە يـۆ ێتت   کە 
نە ػژی ْەيتتٕٔ ىتتتێای  تتٌٕٔ نە ىاڕىتتؼاو  ْتتیێ ىتتتێای تتتـ 

 و ػژی ئۀ گـستەی  کە نێـە  ى ە يَیى   ە تایمەتی
ىتتتتتێٕە ڕامتتتتتتۀعایە ىتتتتتاَاکەی  نە ەؿ ئۀە ئتتتتتاؿتا  ۀ

ەیٕینتتٕٔە  ە ْتتیێ پا ەَتؼی ئۀ تێتڕٔاَیُە ئایتؼیانییە  تٕٔە  کە َ
راؿێتت   یـۆکەکتتاَی يتتاؿکێای میامتتی  ەعتتأە   تتـٌ؛  ەڵاتتٕ 
يۀػایەکی گەنێت  سـأاَتتـی نەعتا گـتتٕٔە ٔ فیتاتـ يە ەمتتی 

یەکتتتاَیۀە نەمتتتەؿ ْەيتتتٕٔ ي تتتٕٔە نە يتتتـۆڤ ٔ ىتتتتە گۀْەؿ
ئامتەکاٌ َقی   مێتتۀە  ْەؿ نەو ڕٔٔۀە يە ەمتتی ىتاَاکەی 

اڕێتتتتت  ْەمتتتتتی  ە تەَٓتتتتا ئۀە َە تتتتٕٔە ژیتتتتاٌ ٔ ریٓتتتتاٌ   
پێٕینتتتیی گاڕاَاتتاؿییەکی گيتتتی ٔ  ُەڕەتتتی نە عتتٕػی يتتـۆڤ 

ە ٔ يە ەمتی  ٕٔە  ە ػاؿػەمتتە ئەسنتَٕٔییەکەی ٔعایؼا کـػٔ
کێتتتت ەی ئۀ ىاڕىتتتتە نە َتتتتاعی يـۆ تتتتؼا ْەڵم یـمتتتتێُێت  نەو 
ػیؼەیيتتتتتۀە  ە ڕای ئۀ ْتتتتتیێ ىاڕىتتتتتێ  َاتٕاَێتتتتتت   تتتتتاتە 

ُی گیتاٌ ٔ عتٕػی متەؿەتاػا ْۀڵتی گتاڕی ئاکايەکاَی  ئەگەؿ نە
  ١٢عای َەػا 

ىتتتتاَا  تتتتا ئتتتتاؿتا ژیتتتتاَە ٔ ژیتتتتاَی عتتتتای ًَایيتتتتێاە  تتتتا 
 ەؿرەمتتتتەکـػَی ئۀ  ەيتتتاەی ئۀ  تتتا ىتتتاَای ػاْێُتتتا  ٔاتە 
رتتاؿێاە نۀ تَٕتتتؼٔتی ییەی  تتتاؿۀَٕك ٔ ْێتتتقە ئەفەنییەکتتتاٌ 
يـۆ تتتتتتی پتتتتتت  تتتتتتتابی ػەکتتتتتتاتۀە  نەو ڕٔٔۀە نە نىتتتتتتاَا ٔ 

ی َەعيتتە اػاڕێ ؿأ ْەيتتمەؿەکەیەػا ػەڵێتتت  "يتتٍ  ە ىتتێٕەیەک
تتتـك َتتا ێُى  ٔىتتەی تَٕتتؼٔتی ی ػە ێتتت  ە ياَتتا ستتـأاَەکەی 
ٔەؿی   تتـیٍ  َەک  ۀ ياَتتا ياتەؿیتتاڵی ٔ  ـیُتتؼاؿکەؿەی  کە  ە 

                         
  ١٨٣انًؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ي  ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ  س١٢
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ئتتتتاؿتا ْەؿ نە نىتتتتاَا ٔ  ١٣ىتتتتێٕەیەکی  تتتتأ ػەػؿێتتتتتە پتتتتاڵی"
ْەيتتتتتتتتمەؿەکەیەػا   ە ىتتتتتتتتێٕەیەکی کتتتتتتتتاَاـێتی ٔ نە ػیتتتتتتتتؼە 

اە تَٕتتتؼٔتی ییەکەی ىتتتاَاییەکۀە  پێُامتتتەیەکی کتتتٕؿتی  ەيتتت
ىتتاَاکەی  ەو ىتتێٕەیە ػەکتتا  ٔ ػەڵێتتت  نػە ێتتت ئۀە نە یتتاػ 
َەکەیتتتتٍ  کە رتتتتٕٔڵە نە ىتتتتاَاػا تَٕتتتتؼٔتی ە   ەاڵو کـػاؿێاتتتتی 

 ١٤ە  ێهیەَە ٔ ئاؿەفٔٔی تَٕؼٔتی ی َاکا  
ئتتاؿتا  ئۀ َْٕەؿيەَتتؼە  تتٕٔ  کە ػژی ىتتاَای کهمتتیای ٔ 

ەمتتتتتایۀە   تتتتاؿژٔا ٔ َەؿیت ەؿایتتتتی ئۀؿٔٔپتتتتی ٔ کتتتتايەڵ ە ٔ
ْأکتتتا  کەمتتتتێایو  تتتتٕٔ  کە ْەيیيتتتتە َائتتتتاؿاو ٔ  ێمەفەیتتتتی 
 ەؿايمەؿ رەمتە ٔ ػەؿَٔٔی عایيی؛ ْەيیيەیو ئاياژەی  تا 

 ئۀە کـػٔٔە  کە ئۀ رەمتەیەکی ْەتاْەتایی ْەیە 
َییە ٔئاؿتا  ا  ەؿرەمتەکـػَی ئۀ ریٓاَە ىتاَاییە ئەسنتٕ

ی کتـػٌٔٔ   ە تَٕؼٔتی ەی  کە نە َٕٔمیُە تیاؿییەکاَیؼا تايتاؿ
ی -ی ىتتتتتتاػیـ ٔ متتتتتتتُؼاليی َٕٔمتتتتتتیُەکاَی ىتتتتتتیههيیتتتتتتاؿيەت
َأَیيتتتتتاَی ن ُەيتتتتتاڵەی  ٕٔك ػەبێاتتتتتی ىتتتتتاَایی  ەُڕۆيتتتتتاَ

َٕٔمتتتتتیٕە ٔ نە ْتتتتتاڵێای عتتتتتـاۆ ٔ ىتتتتتاَایەکی  یتيُيتتتتتیە
ؼا  ػٔٔؿ نە ْەيتٕٔ يەؿرەکتاَی ْتاڵ ٔ ىتاَأە ًَتایو ي افَەی

یەکتتتتی تتتتتـ  ػٔٔؿ نە ەياَتتتتای ْۀڵتتتتی ػأە رێ   ە  ٠۰کتتتتـػٔٔە
ُامتتافی ىتتاَا تەبهیتتؼییە ئیتتتانییە  تتأەکۀە  تتا ًَایيتتەکەی  ی

 تتتؼۆفێتۀە  ئەو ىتتتاَاییەه  ەمتتتەؿْاتی نکاَتتتت تيُيتتتیەی 
متتتەػەی ىتتتاَقەْەيؼا ژیتتتأە   ػەگێتتتڕێتۀە  کە نە ١٨٤٣-١٨٢٤

                         
  ئتاؿتا  ئەَتاَتتاٌ  ىتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای ١٣

    ١٨٨  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
ا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای   ئتاؿتا  ئەَتاَتتاٌ  ىتا١٤َ

 .١٩٢  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
  ٠١٠انًنـس انًؼاصـ  ل ي  مؼؼ أؿػه  انًغـد س٠۰
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ئتتاؿتا نەو ًَایيتتەػا ئۀ عاىۀینتتتییە صەؿاو ٔ بەػەغەکتتـأە 
ە ٔە  کٕی کیی  ەؿ أ عنتت-مێانییەی تيُيی  ا  یاتـیل
ی تَٕتتتؼٔتی   تتتٕٔە  ئەو پیتتتأە يپیتتتأێای ئەؿمتتتتاکـاتی ڕۆيتتتاَ

هٌ  تتا يػەکتتا   پتت ػاْأمتتەؿگیـی نەگەڵ ئتتاسـەتێای ػۀڵەيەَتتؼ
یو يی مێانتتتيێ یتتتت ٔ ػەمتتتتؼؿێ ڕەکتتتاَی ػاػەڕکٕىتتتتُی کٕ

ی يی کیتتتتی  " یتتتتاتـیل  ە یتتتتاؿيەت-ػەکتتتتاتە متتتتەؿ  یتتتتاتـیل
ت  تتأەژَەکەی ٔ  ـایەکتتتی ٔ پیتتتأکٕژێای  ەکـێ یتتتـأ ػەتٕاَێتتت

ی يیتؼژ أکی  إژێت  ئاؿتا ػەبەکەی عای نەمتەؿ ػەبێاتی تـا
 ١٣١٤ۀە ئايتتتاػە کتتتـػٔٔە  کە متتتاڵی ي-پێتتتُذ  ەىتتتی ىتتتیههی
ییۀە نەکتتاَی نە ئیتتتا١١٢٢یتتو  یـۆکێاتتی -َٕٔمتتـأە  متتتُؼال

 ٠١ تتتا ٔەؿگێتتتڕأە  کە  امتتتی ژیتتتاَی ئۀ  ُەيتتتاڵەیەی کتتتـػٔٔە "
کاَتتتت ئتتتاؿتا رتتت ە نە کتتتاؿی ػەؿْێُتتتاٌ  ْەؿ عایيتتتی ڕۆڵتتتی ن

 ەؿا ٔ میُاگـاسیاکەیيتتتی ٕتيُيتتیەی  یُیتتٕە ٔ ػیقایُتتتی رهتت
 ە  ٔکـػٔ

ْەؿ ەَتتؼە سەؿەَنتتاییەکاٌ گتتاڵتە  ەو ًَایيتتە ػەکەٌ   ەاڵو 
ڕەعُەگـەکتتتتتتتتتتاٌ تتتتتتتتتتتا ئێنتتتتتتتتتتتا  ە یەکێتتتتتتتتتت  نە ًَایيتتتتتتتتتتە 

ڕْێُەؿەکاَی يێت ٔٔی  تقٔتُۀەی ىتاَای سەڕەَنتتی ٔمەؿمتٕ
ًَتایو  ١٤٩٨ػاػەَێٍ  ن ُەياڵەی تيُيیە  ا یەکەو راؿ متاڵی 

 کـأە  
ئتتاؿتا  ەو ًَایيتتە ْەيتتٕٔ ػیتتٕاؿ ٔ ػەيايتت  ٔ  ەؿ ەمتتتە 

ی ْەڵًتتاڵیٕە  کە ئتتا ڕٔٔیەکی يتتمتتاعتەکاَی کتتايەڵ ەی ئۀؿٔٔپ
پتتڕ نە ػؿۆٔػەنەمتتە ٔ ػؿٔمتتتاـأی نە پيتتتۀە صەىتتاؿػأە  

یەکەو ىتتتتتتتتتتتۀی   ەاڵو ئەو ْۀڵە ىتتتتتتتتتتتاَاییەی ئتتتتتتتتتتتاؿتا نە
ۀؿە متتتتی ٔ ىتتتااَۀەیەکی گًَٕایيتتتاـػَیۀە تٕٔىتتتی َٕى

                         
 Percival, Artaud, Beckett, Blake, essäer och     ڕٔاَتّت٠١

tolkningar, Carlssons bokförlag, 1992 
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ی عتتای يَ  ْأمتتّ  ئتتاؿتا کتتـػِٔٔ  یو ٔای نتتّ يتتّ ْتتاتٕٔە  ئّ
ی  تتـػٔٔە ٔ ٔەک ْەڵٓاتُێتت  نۀ ئ ىتتێت ؿِ متتت  تتؼا ٔ  تتّ ػِ نّ

ڕۀىە  ەؿۀ ٔاڵتی يەکنی  ٔ ػٔاتـیو  ا ئێـنەَتؼا ػەڕٔا   
نە ئەَزايیيتتتتتتتؼا عتتتتتتتـأەتە َەعاىتتتتتتتغاَەی يێيتتتتتتتاۀە  ئەو 

ئەو ًَایيتۀە ْتای    تەَٓتا  ەّتە ٔ نەػەمتتؼاَی ْاىتٕمَٕى
َە ٕٔە  ئتاؿتا نە ژیاَیتؼا متەؿکۀتٍ نە ْتیێ  ٕاؿێاتؼا  ەػەمتت 
َاْێُێتتتتت ٔ ئەو کتتتتاؿػاَۀە  ەْێتتتتقەیو ػەیغتتتتاتە  ەؿػەو ئۀ 
ڕامتییە تاڵەی  کە نە  ٕاؿەکاَی ىاَا ٔ ئەػە ؼا کەمتێ   تٕٔە  

َەْێُتأە  ئتاؿتا ٔینتتٕٔیەتی  ی  ەػەمتيْیێ ئەَزايێای ئەؿێُ
متییەکاَی  اتاتۀە ٕ  بەؿە ٕٔی َٕى ۀ گەىتەی  ا يەکنی 

ڵتەؿَاتیڤێای تتـ  تا ىتاَاکەی ٔ  تا ژیتاَی  تؼۆفێتۀە  ْەؿ أ ئ
یەتی  نيتتٍ ئەو متتەسەؿە ٔنە ەؿ ئۀە  ەؿ نە متتەسەؿەکەی گٕتتتٕ

یەکاَتتتتؼا ػەکەو  ينەپێُتتتتأی گەڕاٌ  ەػٔای ْێتتتتقە َاػیتتتتاؿ ٔ غەیم
یتتاٌ َتتا  نۀ  تتڕٔایەػاو نە يەکنتتی  تتتاکٕ   َتتافاَى ػەیتتؼۆفيۀە

ئێنتتتتایو ئۀ ْێتتتقە گەؿيتتتاَە ْە تتتٍ  کە ْێتتتقی پاڵەپەمتتتتای 
ُؼییەمتتتٕٔؿەکاٌ ڕێتتت  ػەعتتتا   نۀ  ئۀ ىتتتاَایە يعتتتٕێُی ْ

ْەیە  کە يتتتٍ ػەيۀێتتتت  نۀاَەیە  تتتتٕاَى نە َتتتأۀەی عايتتتؼا 
ْەڵی   تـو ٔ  ە ىتێٕەیەکی ڕامتتۀعا گٕفاؿىتتی نت   تاەو ە 
 ئتتتتاؿتا  ە يە ەمتتتتتی ئاىتتتتُا ٌٕٔ ٔ نێاتتتتاڵیُۀە نە کٕنتتتتتٕٔؿە
 ەؿایتتی ٔ متتەؿەتاییەکاَی يتتـۆڤ  تتٕٔ  تتا يەکنتتی    ەاڵو کە 

 ٔأی تێ  ىاا ٕٔ   تّ گەڕایۀە نە ڕٔٔی ػەؿَٔٔییۀە  ّ 
الیەٌ  ئتتتتتتتتتتتتتتتتتاؿتا ػٔای ْۀڵ ٔ تەبەالیەکتتتتتتتتتتتتتتتتتی فۆؿ نە

نە َەعاىتتتتغاَەی ػەؿَٔٔتتتتی نە  ١٤٢١ْأڕێاتتتتاَیۀە  متتتتاڵی 
نڕۆػێقە ػێتە ػەؿۀە  نە ياَ ی پێُزتی ئۀ متاڵۀە  ٔاتە متاڵی 

کتتا ی ػٔایتتی ػەکتتا   نە كتتّ  ١٤٢٣ی يتتاَ ی متتێی ٢تتتا  ١٤٢١
ػەژی  کە يتتٕڵای  -َقیتت  پتتاؿی  ىتتٕبەیەکی  یتتٕٔک نە ئیڤتتـی
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َەعاىتتتتغاَەکە ػە ێتتتتت  نەو ىتتتتٕێُەػا  ە تۀأی مەؿ ەمتتتتت 
ەی ژیاَیؼا   ەَؼاٌ ػەبتی گـَ تی عتای غػە ێت ٔ ْەؿ نەو باَا

   تتا ًَتتَٕٔە کتێتتمە  یتتٕٔکەکەی متتە اؿە   ە  تتاٌ ٌَٕٔمتتیٕ
اا ن تتتتاٌ گتتتتاا عاکتتتتٕژ  ە ػەمتتتتتی کتتتتايەڵ ەە  ئتتتتاؿتا نە گتتتت

متتەؿەتای متتییەکاَۀە  ٔەک ىتتاػیـ ٔ َْٕەؿيەَتتؼێای گەَتتذ ٔ 
رٕاٌ َامـا ٕٔ  يـۆ ێت  عتأەَی فيتاَێای  ەؿفی ىتیؼـئايێق 
ٔ  تتتتتتتااڵ   ەاڵو ػٔای ژیتتتتتتتاَێای کتتتتتتتٕنەيەؿگی ٔ متتتتتتتەعت نە 
َەعاىتتغاَە ػەؿَٔٔییەکاَتتؼا  ػػاٌ نە ػەيیتتؼا َايێُێتتت   ە ْتتای 

فۆؿ الٔاف ٔ  ێٓێتتتتق ػە ێتتتتت    ِٔ تییّێٕاؿػَی عتتتتـاۆ ٔ  ـمتتتتعتتتت
یو ػە ێتە کەمتێای پیتـ ٔ پەکۀتە  نەگەڵ ئۀەیيتؼا  عتّ پێيِٕ

ی  امتی  ٔ فياَّ ی  ئّ کّ ٔتٕٔە  فياَّ کّ نٕپا َّ پّ  ْێيتا ْەؿ نّ
کـػ  فیُؼٔٔ  ٕٔ  نە کتێمەکەىتیؼا  ی ژیاَی ػِ َزّ ىاّ ئافاؿ ٔ ئّ

تێ  مە اؿە   ە عای ػەڵێتت  عتای مە اؿە   ە  اٌ گاا ى
ػا ػە یُێتتتۀە  ئۀ ػەڵێتتت  ن تتاٌ گتتاا نە ْەيتتٕٔ -نە  تتاٌ گتتاا

أۀە  ؿێت ڕژیاَیؼا   ە ٔفەیەکتی َاػیتاؿ ٔ ٔینتتێای پتهٌ  تا ػا
 ەػٔای نيتتتتٍەی عایتتتتؼا ػەگەڕا  ئۀ نە ڕۀىتتتتێای ْەڵیتتتتٕٔی 

ژیتاَی َەْێُتا  نە تتـك ٔ ػڵەڕأکێتی ئۀەی   ىێتێتیؼا کاتایی  ّ
ٕینتتتت  ەػەمتتتتی َەْێُێتتتت   ەڵاتتتٕ  ە پتتتێیۀاَۀە ئۀ نۀ ی ػِ

ماتەػا گەیيتمٕٔە فۆؿ ىت ٔ ئۀەی  تا ػەؿکۀتمتٕٔ  کە ئۀ 
ی کتايەڵ ە  ەئاگتا ْتاتۀە   تا ينە کٕێیە ٔ کێیە  کە ْاىی گيت

ئۀەی متتتتتتتقای ئۀ  تتتتتتتؼا   نە ەؿ ئۀەی ئۀ نە یامتتتتتتتاکاَی 
َی عتای ػەؿ ٕٔ ٕٔ   ەػەمتتی ئۀ کتايەڵ ەیە کاتتایی  ە ژیتا

ن اٌ گاا عاکتٕژ  ە ػەمتتی کتايەڵ ە  َٕٔمتیُی ئتاؿتا    ْێُاە
ئتتاؿتا ْەؿ ەَتتؼە نەو کتێمەیتتؼا   ە١٢ تتڕٔاَە متتەؿ أەی ژيتتاؿە 

 امی  اٌ گاا ػەکا    ەاڵو نە ڕامتیؼا  امی عتای ػەکتا  ٔ 
 ػا ػە یُێتۀە -عای نە  اٌ گاا
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ػا نە پتتتاؿیل ػٔا ١٤٢٢ی يتتتاَ ی یەکتتتی متتتاڵی ١٩ئتتتاؿتا نە 
عای  ا  یُەؿاٌ پێياەه ػەکا   تەَاَە  ئۀاَەیيتی  ًَایيی

کە ْتتاتٌٕٔ  تتا ئۀەی گتتاڵتە  ە ئتتاؿتا  تتاەٌ ٔ ًَایيتتەکە تێتت  
 تتؼەٌ   ێتتؼەَو ػە تتٍ  نەو ًَایيتتەػا يـۆ ێتت  ػەػٔێتتت  کە ْتتیێ 
یەکێتت  نە  یُەؿاَتتی ئۀ ًَایيتتە  ٔەک ئۀ نئتتاؿتاە تٕٔىتتی ئۀ 

ا ئتتاؿتا ئتتافاؿە گۀؿە ڕۆصتتی ٔ رەمتتتەییە َە تتٌٕٔ  رەمتتتە  تت
نەو ًَایيتتەػا ىتتاَایەکە  نە ْەڵايتتاَێای  ەؿػۀايتتؼایە  ئتتاؿتا 

 نەو ىاَایەػا ػٔا تٕاَاکاَی عای  ەکاؿ ػەْێُێت  
 ئاؿتا ڕٔٔۀ  یُەؿەکاَی ػەڵێت 
 ئێًە ْێيتا نەػای  َە ٕٔیٍ 

 ئێًە ْێيتا َەْاتٕٔیُەتە ػَٔیأە 
 ْێيتا ْیێ ػَٔیایەک َییە 

 ْێيتا ْیێ ىتێ  َەعٕڵ أە 
 ڕۆصەی ػە ێت  َٕٔی ْە ێت  ْێيتا َەعٕڵ أە  ئۀ

ئتتتاؿتا نەو ػٔا ًَایيتتتەیؼا  ٔەک ئەکتتتتەؿ گەيە  ە رەمتتتتەی 
عتتتای ػەکتتتا ؛ رەمتتتتەی عتتتای نەمتتتەؿ ىتتتاَا  ەؿايتتتمەؿ  ە 

تـ ن یتُەؿاٌە نە ْتاڵەکەػا  ػە ێتتە  ەڵت ەی ئۀ  رەمتەی ئۀاَی
یتتتتؼیایەی ئتتتتاؿتای تیتتتتا ژیتتتتأە  گەيەیەکتتتتی رەمتتتتتەیی  نە ژتـا

تَٕتتتتؼٔتی ػا  کە  ەىتتتتێ   تتتتٕٔە نۀ عٕڵ اَتتتتؼَەی  ىتتتتاَایەکی
يێتتت ٔٔی يـۆ تتتایەتی  ئافاؿەکتتتاَی ئتتتاؿتا نەو ػٔا ًَایيتتتەػا نە 
يێتتت ٔٔػا  ەؿرەمتتتتە ػە ێتتتت  ْأکتتتا  ػە ێتتتتە تتتتا هایەک  تتتا 
 یُەؿەکتتاَی   یُەؿەکتتاَی نۀ ػٔا ًَایيتتەػا  ْەَامتتە  ە ْەَامتتە 

ػە تتتتٍ  متتتتەیـی ئۀ رەمتتتتتە ىتتتتێٕێُـأەیاٌ  ػانەگەڵ ئتتتتاؿتا
ػٔٔە  کە نە ڕايتتتاٌ ٔ پەیڤێاتتتی بتتتٕٔڵی ڕۆصیتتتؼا  تتتٕٔە  کە کتتتـ

ی  تتؤ ػەکتتـػۀە  يْێيتتتا ْەَامتتەی ػەػا  کە ْێيتتتا ڕَٔٔتتاک
ی متەؿَزی  یتُەؿاٌ   ەَتؼاٌ کەك ئۀ ەًَایيەکە ػە ێتە رتێ 
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پـمتتیاؿەیاٌ ػەکتتـػ  ئتتاؿتا کێتتیە؟  هتتیًەتە  ىتتاػیـە  ئەکتەؿێاتتی 
 ىێتە  یاٌ يـۆ ێاە کەك نێی تێُاگا ؟

َەتٕاَیٍ  اؿۀَٕمًاٌ   تاڕیٍ   ەاڵو ػەتتٕاَیٍ ٔا  نۀاَەیە
ی متتتەؿَذ  ێتتتت؛ ئەيەیتتتو ەنە  اؿۀَٕمتتتًاٌ  اەیتتتٍ  کە رتتتێ 

یەکتتتێاە نە ئەؿکە گـَ ەکتتتاَی ْتتتَٕەؿی ىتتتاَا  کە يتتتـۆڤ تتتتا 
ػەىتتؼۆڕێت ئاْەَتتو  ە تٕاَاکتتاَی عتتایۀە   ێڕێتتت  یتتاٌ ٔەک 
ئاؿتا ػەڵێت  ٔەک ئۀەی بٕؿ تاَی  تیٍ ٔ  ەمتەؿ عا ەکتاَۀە 

 ٍ  ْأکا  نەَأ ئاگـەکۀە ػەمت ڕاکێيیٍ  ئتێُـێٕ ن
 تتا  ٠٠ئتتاؿتا  ەَتتؼ ياَ ێتت   ەؿ نە کتتا ی ػٔایتتی نەَێتتٕاٌ 

ػا  پـۆگـايێای ڕاػیا  ە َأی ن تا ١٤٢٢ی ماڵی ٤ی ياَ ی ٠٤
 ٓێُتتتیٍە تايتتتاؿ ػەکتتتا   کە  ئۀەی کاتتتتایی  ە ػەمتتتەاڵتی عتتتٕا

ػا ١٤٢٣ی متتتتاڵی ٠ی يتتتتاَ ی ٠ ڕیتتتتاؿ  تتتتٕٔە پـۆگتتتتـايەکە نە 
 ەؿی ڕاػیتتتای ە ە  ڕیتتتاؿی  ەڕێتتتٕ ڕەعتتتو  اـێتتتت   ەاڵو نەپتتتپ

   ە ڕۆژێتت   ەؿ نە پەعيتتاـػَی Wladimir Porchéسەڕەَنتی 
ەیو ػەکـێت  ئتاؿتا نەو پڕۆگتـايەػا  کە  ە غڕاػەگیـێت ٔ بەػە

ػەَ ی عای تاياؿی ػەکا   ػەَ ی  ۀ ْأاؿە  ەعيتیٕٔە  کە 
ْتأاؿەی تەَٓتا يـۆ ایەتی ئاياػە َە ٕٔە گٕێی  ا ڕاػێـ   ئۀ 

گٕفاؿىتتتتی نە ئافاؿەکتتتاَی رەمتتتتەی عتتتای َەػەکتتتـػ   ەڵاتتتٕ 
گٕفاؿىتتتێ   تتٕٔ نە ئافاؿەکتتاَی ئۀ کتتاتەی ئتتاؿتای تیتتا ژیتتأە  
رەمتتتتتە  تتتتا ئۀ ْەيتتتتٕٔ ىتتتتتێ   تتتتٕٔە   ە رەمتتتتتە ستتتتاؿيی 
عۀَەکتتتاَی ػاػەڕىتتتت  ْەؿٔەْتتتا  ە ئاگتتتایی ٔ  ە ْەڵنتتتاَۀە  

ێ  عەڵای  ەئاگتا رەمتەیەک ڕاػەپەڕێت ٔ ْأاؿ ػەکا   ْأاؿ
متتتاڵ ػٔاتتتتـ ڕاػیتتتای سەڕەَنتتتی ئەو پـۆگتتتـايە  ٩٢ػێُێتتتتۀە  

 پەعو ػەکا   
 ۀ راؿە ژیتاَی ئتاؿتا  ـیتتی  تٕٔە نە کايەڵێت  کاؿەمتا  

نەگەڵ ژیتاٌ ٔ  تٌٕٔ ٔ ریٓاَتؼا؛  ِٔ کێيە ٔ يهًهَ  ٔ پەنەبتاژ
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ئتتتتتتتاؿتا ػٔای ْتتتتتتتاتُە ػەؿۀەی نۀ  ەَتتتتتتتؼیغاَە ػەؿَٔٔیتتتتتتتیە 
ەٌ عتتتتاًَە ئەکتتتتتەؿی َامتتتتـأی سەؿەَنتتتتا الی تَٕتتتتؼٔتی ەػا  نە

نمتتاؿە  ـَتتاؿػەۀە ٔ  ە ئايتتاػە َٕٔی َْٕەؿيەَتتؼ ٔ َٕٔمتتەؿە 
گۀؿەکتتتتتتتاَی ئۀ ػەيەی پتتتتتتتاؿیل  ڕێقێاتتتتتتتی گۀؿەی نتتتتتتت  

َأَیياَی ىتاػیـی گۀؿە ٔ يەفَتی  ١٤٢٢ٔ ماڵی  ٠٠ػەگیـێت
فۆؿ َاعایەَێت ٔ پاه ػٔٔ متاڵ   ن  ػەَێٍ   ەاڵو ئەو ڕێقنێُاَّ

  کتا ی ػٔایتی  اَتّيؿَٔٔی ٔەی نۀ َەعاىتغاَە ػِنە ْاتُە ػەؿە
تایی نە ژیتاٌ ٔ ىتاَا کتـػٔٔە   ۀ  تاْتّ کـػٔٔە ٔ ياڵیأایی ّْ

  ػٔای يـػَتی  تهێاـأِ سـِ ىێٕەیە  گۀؿەیی ئەو َْٕەؿيەَؼە َّ
الی سەؿەَنتتییەکاٌ ٔ ْەيتتٕٔ ئۀؿٔٔپتتای ڕۆژئتتأا ٔ ئەيەؿیاتتا 

نە ىتاَاکاؿاٌ   تا  ئاىاـا ػە ێت ٔ ػە ێتتە پەیتايمەؿی َۀەیەک
َتتتايە   ؛تێاتتتڕای َٕٔمتتتیُەکاَی نە ١٤٨١یەکەو رتتتاؿیو متتتاڵی 

نێااڵیُۀەی تیاؿی ىاَایی  گێڕاَۀە  ىیؼـ  ْێێاتاؿی  ػیتًەَە 
ىتتاَاییەکاٌ  متتیُاؿیای ستتیهى  متتەسەؿَايە  گٕتتتاؿی ڕەعُەیتتی  
یتتتتاػۀەؿی    ْتتتتتؼ نە  تتتتاپێای رتتتتٕاٌ ٔ گۀؿەػا  نە ػەفگتتتتای 

ػەکتـێتۀە  ػەفگتای گتانیًـاػ تتا متاڵی گانیًـاػ نە پاؿیل  تؤ 
 ەؿػۀاو ػە ێت نە  ؤکتـػَۀەی  ەؿْەيەکتاَی ئتاؿتاػا  ١٤٤١

 ۀە  ُ ەؿگؼا  ؤ ػەکـێ ٠٨ٔ ػٔاراؿ کای  ەؿْەيەکاَی نە 
 ەو عنتتتُەڕٔٔە عێتتتـایەی ژیتتتاَی ئتتتاؿتا ٔ نە  ەؿػەو ئەو  

ػەگەیُە ئەو ئاکتايە  ئۀ   ْأاؿەی  ا ىاَایەکی َٕ  ٔ ریأاف
أاؿەی ئتتتاؿتا  ْتتتأاؿێای پتتتڕ نە ژاٌ ٔ ئەَؼێيتتتە ٔ ئتتتافاؿی ْتتت

يـۆ ێاتتتتی پتتتتڕ نە ْەمتتتتت ٔ ْاىتتتتە  کە ىتتتتۀَغَٕی  ەػیتتتتاؿ 

                         
ٔە   ەعتتاًَە ئەکت ١٤٠٩–١٣٢٢   ـَتتاؿ  متتاؿە ٠٠  ەؿێاتتتی ىتتاَای سەڕەَنتتی  تتٕت

َٔە َتأ ڕۆڵەکتاَیۀە َاك ْای کتاؿەکتەؿ ٔ ػەَتو ٔ تٕاَتای  ٕت ٔەە   نْأىٕت  ٕت
ٔە   ە  اىتـیٍ ئەکتەؿ ئاياژەی  ا کـأە  ماؿە  ـَتاؿ َأ تاَ ێای گۀؿەی ْە ٕت

 پاػا َامـأ  ٕٔە ٔٔ نە فۆؿ ەی ٔاڵتاَی ئۀؿٔ
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 یـکتتـػَۀە ٔ تێڕايتتاَی عٕڵ اَتتؼَی ػَٔیتتایەکی َٕێتتٕە ػەکتتا   
ْأاؿێاە   ە ئاىتاـا ػەَ تؼاَۀەی ئافاؿەکتاَی عتٕػی عتای  ە 

ٔکتتا  ْەؿ رەمتتتەیۀە   ە گیتتاَیۀە   ە ػەؿَٔٔتتیۀە  ػیتتاؿە  ْا
ئەو ئتتافاؿە تٕاَتتای ئۀەی ْەیە پەؿػە نەمتتەؿ ڕٔٔی َٓێُتتی ٔ 

 ىتە ڕٔٔکەه ٔ ماعتەکاٌ ْەڵًاڵێت  
ىتتتتتێای ئاىتتتتاـایە ئتتتتاؿتا  کە ٔینتتتتتٕٔیەتی ڕۆڵتتتتی ٔىتتتتە 

ی ڕۆژگتتاؿ ٔ ي مەعيتتێت  ە رەمتتتە  تتتا فۆؿ  ە بتتٕٔڵی متتەعت
ی يـۆ ًاٌ پیيتاٌ  تؼا   ئۀ متەعتییەی يتـۆڤ تٕٔىتی يکێاڵ

ٌ ػەکتتا  ٔ  ێمەفەییتتاَە تێاتتی ػەىتتاێُێت ٔ َەعاىتتی ٔ ػا تتڕا
 اؿۀَٕمتتتتیو  ەؿػۀاو ڕٔٔ ەڕٔٔی يهًهَتتتت  ٔ کاؿەمتتتتاتی 
ػەکتتا   ئتتاؿتا يـۆ ێاتتی  ێتتؼەؿەتاٌ ٔ پتتڕ نە ژاٌ ٔ ئتتافاؿ  تتٕٔە  

ئاماگە ٔ  یتـ ٔ ْاىتی    ە ْەمتیاؿییەکی فۆؿ  ەؿف ٔ َام 
  ٌکـأ گاه

ە ئۀەی ئتتاؿتا کتتـػی  ىتتاَاکاؿاَی ػَٔیتتای  تتا ْەتاْەتتتای
عنتتتە  ەؿػەيتتی ئۀ ڕامتتتییە ڕەْتتایۀە  کە ئەگەؿی ریتتأاف ٔ 
تتتافە نە  ەؿػەيتتی کتتاؿی ىتتاَاػا ْەٌ  ئتتاؿتا  ە ػیتتؼ ٔ تیتتاؿە 

ی  تتا ئایُتتؼەی ىتتاَا يىتتاَاییەکەی  تتٕٔە ئۀ کەمتتەی پێيتتمیُ
کتتـػ  ىتتتێای گتتٕ  نۀۀ ەؿ  ۀ ىتتێٕەیە َەگتتٕتـا  تتٕٔ   ەاڵو 

گـۆتا نتای  کەماَی ٔەک متاَینه نای  يایـْاڵؼ   ـێيتت 
ٔ  تتتـٔٔک  تٕاَییتتتاٌ  ە ئەفيتتتٌٕٔ ٔ متتتٕٔػٔەؿگـتٍ ٔ کتتتاؿی 

ی  ەؿػۀاو  پێيتتتمیُییەکاَی ئتتتاؿتا  تتتاەَە يتتتکـػەیتتتی ٔ پـاکتیا
ئەفئَٕێای ػۀڵەيەَتؼ ٔ ػۆفیتُۀەی فيتاَێای ریتأاف ٔ َتٕ  

  ا َْٕەؿی ىاَا  
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 بەغی دووەم 

 دەروازەیەک بۆ ئاغٌابىوى بە جیهاًی ئارتۆ
 

تا  قٔێُەؿێاتتی گـَ تتی ئۀ ْتتأاؿە تتتٕٔڕەییە  ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿ
مەؿاَنەؿی پاَتایی ىاَای ئۀؿٔٔپیؼا ػەَ تی ػأەتۀە  کە نە

ٔ کتتتاؿی ەؿییەکی  ەْێتتتق ٔ ڕامتتتتۀعای ْەیە  ئتتتاؿتا تەَٓتتتا نە 
ڕێتت ەی کايەڵێتت  گٕتتتاؿ ٔ ْەَتتؼێ  َتتايە ٔ  ەَتتؼ ًَایيتتێاۀە  

ی گتتتتايێای يەَ تتتتی ىتتتتاَایی سەڕەَنتتتتی ٔ ػٔاتتتتتـیو يتتتتتٕاَ
ی ٔ ریٓتتتتاَی  يتتتتێەبێُێت ٔ  تتتتاَ ۀافی ىتتتتاَایەکی ئۀؿٔٔپتتتت

ئەسنتتَٕٔی ٔ ىتتیؼـئايێق  تتؤ  اتتاتۀە  گٕتتتاؿ ٔ َايەکتتاَی نە 
 َأی نىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەیە یؼا   ە کتێمێای مەؿ ەعا  ەيػٔا

Le Théatre et son double  ٔنە ػەفگتتتای نگانیًتتتاؿە  تتتو
 کتتـأەتۀە  ئەو کتێتتمە  ەْتتایەکی ئێز تتاؿ گۀؿەی نە يێتت ٔٔی
ػؿايتتتتتتا ٔ ىتتتتتتاَای ْتتتتتتأ ەؿعی ریٓاَیتتتتتتؼا ْەیە ٔ فۆؿ ەی 
ىاَاکاؿە الٔ ٔ  ەئەفئَٕەکاٌ  نە مەؿاَنتەؿی ریٓاَتؼا ٔەک  

ی ىاَایەکی ياػێـٌ ٔ ئە اَ اؿػ ْەژياؿیتاٌ کتـػٔٔە  -ئیُزیم
ياَێفێنتتتتەکاَی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی  گـَ تتتتـیٍ  ُەياکتتتاَی ئەو 

ـػەیتی ػیتؼی ت ٔ  ە ىێٕەیەکی کاَاـێتی ٔ کێکتێمە پێ  ػەْێُ
عتتای  تتا  ەيتتاە ئێنتتتاتیاییەکەی ىتتاَای تَٕتتؼٔتی  ػەعتتاتە 

ٔیەتی  ن ە ت  ٕمە اؿە   ەو کتێمە گٕتت ١ڕٔٔ  نژاٌ نٕیل  اؿۆە
                         

یل  تتتتتاؿۆ  ئەکتەؿێاتتتتتی گۀؿە ٔ َْٕەؿيە١ َتتتتتؼێای ػیتتتتتاؿی ىتتتتتاَای   ژاٌ نتتتٕت
ە ەؿێای  ەتٕاَتتتای ىتتتاَا  ٔە  ٔەک ڕی ینتتتاؿ ٔ ئەکتتتتەؿ ٔ  ەڕێتتٕت سەڕەَنتتتی  تتٕت
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ْتتتیێ ػٔٔػڵیتتتیەک  ىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەی گـَ تتتتـیٍ کتێتتتمە نە 
 ٠مەػەی  ینتەيؼا ػەؿ اؿەی ىاَا َٕٔمـا ێت ە

ٕٔە  ئتتاؿتا رتت ە نۀەی َْٕەؿيەَتتؼێای ىتتاَایی نێٓتتاتٕٔ  تت
ؿیانیو  تٕٔە  نە ەؿ ٕىاػیـێای عتأەٌ ْەمتت ٔ  ەتٕاَتای مت

ؿیانیقيی  تتتا ٕئۀە ىاَاکەیيتتتی فۆؿ متتتیًا ٔ تێڕٔاَیُتتتی متتت
 تتٌٕٔ ٔ ٔابیتتغ ْە تتٕٔە  ٔینتتتٕٔیەتی نە ڕٔاَتت ەی عٕڵ اَتتؼَی 
ْێقێاتی َاتە تای ئەسنتَٕٔییۀە  ەَتأ َەمتتی يـۆ تؼا ڕۆ یێتتتە 

 ُەيتتتا ٔ  عتتتٕاؿۀە  ْأکتتتا  ىتتتاَایو   ەڕێُێتتتتۀە  تتتا متتتەؿ
 تتتتأگە متتتتەؿەکییەکاَی عتتتتای ٔ ىَٕامتتتتێای تایمەتًەَتتتتؼی 

 مەعيتتێت  ئۀەتتتا نە یەکێتت  نە َايەکاَیتتؼا ػەڵێتتت   ىتتاَایی پتت 
يتتتتتاٌ  ۀ َیتتتتتافە ػايەفؿاَتتتتتؼ  ئۀ -نىتتتتتاَای ئەنفـێتتتتتؼ گتتتتتاؿی

مەؿ ەمتییە تۀأەی نە يامی ا ٔ ىتیؼـ ٔ ٔێُەکێيتاَؼا ْەیە  
ا ٔ  ە  مەعيتتتتتیٍ  ە ىتتتتتاَا  ئۀ مەؿ ەمتتتتتتییەی تتتتتتا ئێنتتتتتت

 ٩ىێٕەیەکی مەیـ ٔ َايا ىاَای ن   ێمەه کـأە ە
ئەو گتتتتٕتەیەه ئۀەيتتتتاٌ  تتتتا ڕٌٔٔ ػەکتتتتاتۀە  کە ئتتتتاؿتا 
ْۀڵی گەڕاَۀە ٔ ػۆفیُۀەی ىاَا ٔ ىێٕافە متەؿەتاییەکاَی 

یو نە ڕٔٔی ىتتێٕەی ًَتتایو ٔ کتتاؿتێاـػَۀە  يػأە   ە تتتایمەت
کتتايەڵ ە   تا ًَتتَٕٔە تۀتەو ٔ ػامتتتاٌ ٔ ڕیتتٕاڵ ٔ َەؿیتەکتتاَی

متتتتتەؿەتاییەکاٌ  ػٔا ەػٔای ئۀاَتتتتتیو متتتتتەؿەتاکاَی ػؿايتتتتتا ٔ 
ُییەکاَؼا نەػایت  يىاَای ػێـیُی گـێ   کە نە ئايێقی َەؿیتە ئای

                                            

َەؿ ی ٔەک بٕتتا ییەک نەمتتەؿ ػەمتتتی يئايتاژەی  تتا کتـأە  متتەؿەتای ژیتاَی ْتٕت
ە  ػٔای ئۀە ٔەک ئەکتتتتەؿ ٔ بٕتتتتا ی ٔنىتتتاؿل ػیتتتهٌەۀە ػەمتتتتی پتتت  کتتتـػٔ

ُا ٌٕٔ  ە ژیتتتتاٌ ٔ ٔە   تتتتا فیتتتتاتـ ئاىتتتت-ی ئتتتتاؿتايػەکۀێتتتتتە ژێتتتتـ کتتتتاؿی ەؿ
ی  تتتاؿۆە    ەؿْەيەکتتتاَی ئەو َْٕەؿيەَتتتؼە   تتتڕٔاَە  گـگُتتتی  هتتتیًە  نرتتتاٌ نتتٕت

    ١٨گا اؿی نڕۆژی کٕؿػمتاٌە ژياؿە   ٔەؿگێڕاَی ػاَا ڕەئٕٔف
 .٩١نیَٕاؿػ کا م  ـَٔإ  ينـس اندهیؼة  تـرًە یٕمف أماُؼؿ  ل  ٠
  ١٩٢انًؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ي  ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ  س٩
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  ىتتتتێای ڕٌٔٔ ٔ ئاىتتتاـایە ئۀ ڕیتتتتٕااڵَە تتتتإَپایەکی ٢ تتتٌٕٔ
ًَایيیامتتا ٔ ْتتَٕەؿی ٔ ىتتاَاییاٌ نەعتتا گـتتتٕٔە  رەيتتأەؿی 

ە راؿ ەراؿەکتتتتتتاَۀە  ئۀ کتتتتتتايەڵ ە متتتتتتەؿەتاییاَە نە ڕێتتتتتت 
یُییتتاَەػا کتتـػٔٔە  ي ەىتتؼاؿییەکی ڕامتتتۀعایاٌ نۀ ڕیتتتٕاڵە ئا

 ێ ٕيتتتتتاٌ ئۀ ڕیتتتتتتٕااڵَەیو  ەىتتتتتمەصاڵی عایتتتتتاٌ کايەڵێتتتتت  
متتتتی تێاتتتڕای  متتتت ٔ ّْ َّ  نتتتّ  کتتتّ ْێًتتتاگەنی ئاىتتتاـا  تتتٌٕٔ 

  نەو ڕٔٔۀە ىتتتتتاَا  تتتتتا ئتتتتتاؿتا ٨کتتتتتـأِ  ستتتتتّ ػا عّ ڵ تتتتتّ کايّ
ێاە ْێقێاتتی گەؿػَٔٔتتی ڵمتتًمٕ َقیامتتَٕٔۀەیە نە گەؿػَٔٔۀە 

ػەیزٕٔڵێُێت ٔ نەمەؿ  ُەيتایەکی ڕتیتٕاڵی ٔ ئەسنتَٕٔی  ػٔٔؿ 
نە متتتتتتتتتتتـاکتٕؿە ڕیتتتتتتتتتتانیقيی ٔ ػەؿَٔٔیتتتتتتتتتتیەکەی ىتتتتتتتتتتاَا 
َەؿیت ەؿاکتتتاَۀە کتتتاؿ ػەکتتتا   ئتتتاؿتا نەو ڕٔٔۀە نە ىتتتاَا ٔ 

ێای تۀأی پیيتتتاَؼاَە ڵْەيمەؿەکەیتتتؼا ػەڵێتتتت  نىتتتاَا متتتیًما
 ١گەؿػَٔٔییەکاَە ە

                         
ئتتاژەڵ  ڕٔٔەک یتتاٌ ْەؿ تەَێاتتی گۀؿەی ْەمتتت ێاـأە  کە  Totem  تۀتەو  ٢

کتتتتايەڵ ەی متتتتەؿەتایی  ۀپەڕی ڕێتتتتق ٔ ىتتتتاايەَؼییۀە متتتتەؿیاٌ  تتتتا َۀی 
کتتـػٔٔە؛ عەڵاتتی ئۀ ْتتافە متتەؿەتاییاَەی  ەؿ نە پەیتتؼا َٕٔی ىاؿمتتتاَییە   ٔا 

ە ٔ َەژاػیتتتاٌ ػەگەڕێتتتتۀە  تتتا ئۀ تە ٔتەيە  ئەيە ْەمتتتییاٌ کتتتـػٔٔە  کە  ُییتتُت
ر ە نۀەی عێ  ٔ ْافەکتاٌ  ۀ تۀتەياَەیيتۀە َتأ َتـأٌ  ْەؿٔەْتا تۀتەو 

یو  ٕٔە  کە کايەڵێت   یتـٔڕا ٔ ػەبیتؼەی Totemismْێًاگەنی نتۀتەيییە ە 
اٌ عەڵاتتتتی ْتتتتافە  ئتتتتاڵاف متتتتە اؿە   ە تۀتەو ٔ پێٕەَتتتتؼییە پەَٓاَەکتتتتاَی َێتتتٕت

اە نە کتاَتـیٍ ىتێٕە ٔ ىتێٕافە  ەؿاییەکاٌ نەعا ػەگـێت  ئەيە ر ە نۀەی یەکێ
ی تۀتەيیتیە  ْەمتتاـػَە  ە يػیُییەکاَی کايەڵ ەی مەؿەتایی  متیًای متەؿەک

َٔێای ْتتأ ەه نە پێٕەَتتؼ ی کتتايەڵ ٔ ئۀ رتتاؿە ئتتاژەڵ ٔ ىتتتەکاَی تتتـۀە  ي تٕت
ی ئۀ يکە ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٌ  ئەيە رتت ە نۀەی فیتتاتـ پەیٕەمتتتە  ە ئتتا ٕٔؿ

 اؿێقەؿێای  ەْێقی عەڵای  ٕٔە کايەڵ ە مەؿەتاییاَۀە ٔ پ
  ١٢  ليانفٍ انًنـص ي  ػ  مًیـ مـصاٌ  تزاؿی رؼیؼة س٨
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١

  ٠٢٢ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل  ٠٢١٢
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  متتتتّ ٔ َّ یتتتو ػەؿ ڕیُێاتتتی ئاىتتتاـای ئتتتّ-ڕیتتتتٕاڵ ێ ٕيتتتاٌ 
َەتۀە ٔ ٔ ٕٔە ٔ  یُەؿاَی پێاۀە  ەمتتٕ ڵ ّ ی کايّ کـأِ سّ عّ

ی متتتتتُٕٔؿی کتتتتتايەاڵیەتی ٔ ْەمتتتتتت ٔ متتتتتافی يپاؿێقگتتتتتاؿ
یاٌ   ِٔ ْتای ْاىتیاؿ َّٕٔ     تّ یتّ ڵ ّ ٔ کايّ کـػٌٔٔ  ػٔاتتـ ئتّ

    ِٕٔ ا ْتتتتّمتتتتتیاَؼ َّ  کـأی نتتتتّ ستتتتّ عّ  ی  تتتتّ ِٔ ئتتتتّ  تٕاَیٕیاَتتتتّ
ٔ کايەڵێتت  ٔێتُە ٔ متەيا ٔ رتتاؿە   ِٔ ؿِ ػِ   ٕؿکاَیامتا  یٓێُُتّ

ُییەکاَیتتتتتتتاٌ يئەسنتتتتتتتَٕٔێ   غتتتتتتتٕڵ ێٍُ ٔ نەگەڵ ڕیتتتتتتتتٕاڵە ئای
متتـٔٔتێای ْتتَٕەؿی  ەؿرەمتتتە  تتاەٌ  ئەيەیتتو نە ەؿ ئۀەی 
کايەڵ ە مەؿەتاییەکاٌ ن ەؿاییەکاٌە نە ػیتؼێای ئەسنتاَەئايێق ٔ 

تۀە ٔٔەؼـی ٔ ْێًتتا  یـیتاٌ کتتـػػامتتاَەکاَۀە   ە ٔێتتُەی ىتی
ٔ نە ىتتتتتتەکاٌ گەیيتتتتتتٌٕٔ  ئۀەی ىتتتتتایاَی ئايتتتتتاژە اکـػَە  
َەؿیتتتتتتە تۀتەيییەکتتتتتاَی ئۀ کتتتتتايەڵ ە متتتتتەؿەتاییاَەی  ەؿ نە 

  ىتتێٕەیەکی ئەسنتتَٕٔییاٌ نەعتتا كّػەؿکۀتُتتی ىاؿمتتتاَییەتە
گـتتتتتتٕٔە ٔ ڕۆڵێاتتتتتی ئاىتتتتتاـا ٔ ڕامتتتتتتەعایاٌ نۀ ئتتتتتاْەَ ە 

ا نە نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیەػا ػەڵێتتت  ڕیتٕاڵییتتاَەػا ػیتتٕە  ئتتاؿت
نتۀتەي ەؿایی ئەکتتەؿە  گەيە ػەکتا   نە ەؿ ئۀەی ػەرٕٔڵێتت 
ٔ نەپێُتتتأ ئەکتەؿەکاَتتتؼا ػؿٔمتتتت کتتتـأە  گيتتتت کٕنتتتتٕٔؿێای 
ڕامتتتتتتتتتەبیُە پيتتتتتتتتت  ە ْاکتتتتتتتتاؿە  ەؿ ەؿی ٔ  ەؿاییەکتتتتتتتتاَی 
تۀتەي ەؿایتتتتتی ػە ەمتتتتتتێت  کە يتتتتتٍ ئۀ ژیتتتتتاَە ْتتتتتا یُییەی 

 ٢ یاَەی  ە تۀأی عاڕماەەػەپەؿمتى  ٔاتە ئۀ ژ
ی ٔمتتتتتتتتەؿٔ َْٕەؿيەَتتتتتتتتؼاَی ىتتتتتتتتاَای ْتتتتتتتتأ ەؿط  نە

نە تێ ەیيتتتُی  ەياتتی ئەو مینتتتێًە  " ئتتاؿتا"ْەئٕىتتیاَۀە 
پتتتـاکتیاییۀە  ػٔارتتتاؿیو نە ئەَزتتتايی ْەَتتتؼێ  نە ئەفيتتتَٕٔە 
تایمەتییەکتتتتاَی عایتتتتاَۀە  گەیيتتتتتَٕٔەتە ئۀ ئاکتتتتايەی  ێتتتتێٍ  
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 ەاڵو نە ڕامتیؼا نە ْەمتت ڕٔٔػأەکاٌ نەمەؿ ىاَا ػە یُـێٍ  
ڕێُۀە؛ ئۀ ْەمتتتتت ٔ ْاىتتتتەی ٔٔ ْاىتتتی  یُەؿاَتتتتؼا ػەمتتتتٕ

ػە ێتە متەؿ ىتاَا ٔ نەگەڵ ْٕىتیاؿیی ئەکتەؿەکاَتؼا یەکتاَ یـ 
ػە تتٍ  ئتتاؿتا کتتاؿی ەؿییەکی گۀؿەی ًَایيتتە متتەيائايێقەکاَی 

 ەمتتتتتەؿۀە ػە ێتتتتتت ٔ ئۀ ًَایيتتتتتاَە   ە  یػٔٔؿگەی ن تتتتتانیە
ْتتقؿ ٔ ػیتتؼە ئێنتتتاتیاییەکەی  تتا ىتتێٕەیەکی ڕەْتتا ػەی ەیەَتتُە 

ىتتتتتاَا  نەو ڕٔٔۀە ئايتتتتتاژە  تتتتتا ئۀە ػەکتتتتتا   کە  نْەيتتتتتٕٔ 
ئەسـاَتتتؼَێ  نەو ىتتتتاَایەػا نە تەعتتتتتەی ىتتتاَأە ػەمتتتتت پتتتت  
ػەکا   تەؿرەيەکـػَی نػەؿ ڕیُیە ٔ تەَتاَە   ُییُەکەیيتی نە 
تۀژيێای ػەؿَٔٔیی َٓێُیؼا عای ػە یُێتۀە  کە ئۀیتو ٔتەیە 

 ٣پێو ٔىە ە
تە نەو ڕٔاَ ەیۀە  ئۀ َْٕەؿيەَؼاَە یەکەو ْەَ أ  کە کۀا

ْۀڵتتتتتتتی متتتتتتتەنًاَؼٌ ٔ گەیيتتتتتتتتُە ئەَزايیتتتتتتتاٌ  تتتتتتتا ػأە  
 ەىتتتتؼاؿی ێاـػَی  یتتتتُەؿاٌ ٔ پێاۀە ەمتتتتتُۀەی  ە ئەکتتتتتەؿ ٔ 

ی ًَایيیامای پڕ نە ىتیؼـ يیەکەیەکی ئێنتاتیا ڕٔٔػأەکاٌ  نە
   ە ٔ ْەڵٕێنتتتؼا  تتٕٔە  ئتتاؿتا نە ػیتتؼی ئۀ تیتتاؿەی متتە اؿە

ىتتاَاکەی نە ػٔٔتتتٕێی کتێمتتی نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیەػا  تتؤی 
تە متەؿ ٕٔەتۀە  تیيتای متەؿَذ ٔ نێاتاڵیُۀەی عنتتٔٔەکـػ

ئەو يەمتتتتەنەیە   ێ ٕيتتتتاٌ نە  تتتتٕاؿی  ا تتتتَٕٔێای کـػەیتتتتی ٔ 
تەکُیای ٔ ػیؼی َْٕەؿيەَؼێای ىاَأە  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی 

ە ْەيتتمەؿەکەی  تتا ئتتاؿتا  یەکنتتاَە  ە ژیتتاَی ڕامتتتەبیُە  کۀات
ئتتاؿتا  تتا ىتتاَا ژیتتاَە ڕامتتتەبیُەکەیە  ىتتاَا  تتا ئتتاؿتا ژیتتاَە  

ەکاَتتتؼا ١٣٢٢ ەاڵو ئۀ ٔابیؼیتتتیە  ٔ َتتتاتٕؿانیقيییە َیتتتیە  کە نە 
ڕٔٔکتتاؿی ڕامتتتەبیُەی ىتتاَای ڕۆژئتتأا  تتٌٕٔ  ىتتاَا  ەپێتتی 
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پێُامتەکاَی ئتتاؿتا ستتاؿيێای ْتَٕەؿی َیتتیە   ەڵاتتٕ ْتتَٕەؿێاە  ە 
ٔەک ئۀەی نە ژیتاٌ   ەیتت ٔەک  ْەؿبٕٔڵی ػە ێتە ژیتاَۀە  

ی يتتتـۆڤ  یتتتاٌ يىتتتاَا  ئتتتاؿتا نۀ  تتتڕٔایەػا  تتتٕٔە  کە ڕامتتتت
یەتتتی يتتـۆڤ ستتاؿيی ڕامتتتەبییُەی عتتای َەػۆفیتتٕەتۀە  ئابیؼ

نە ەؿ ئۀەی ئەَتتتتؼايە تۀأەکەی رەمتتتتتەی يتتتتـۆڤ ْێيتتتتتا 
تۀە  ٔٔەی عتتای َەکتتـػەػؿٔمتتت َە تتٕٔە ٔ نە رەمتتتەػا رتتێ 

ی  ا ئۀە کـػٔٔە  کە نيٍ َتاتٕاَى نە ئاؿتا  ەَؼاٌ راؿ ئاياژە
ْتتیێ کاؿێتت   میتتُى ە ئەو ژیتتاَە ڕامتتتەبیُەیەه   ػەؿۀەی ژیتتاٌ

نەَێتتتٕ متتتیضـ ٔ ڕیتتتتٕاڵە پیـۆفەکتتتاٌ ٔ ئەسنتتتٌٕٔ ٔ  ەياتتتی 
يیتاسیقیاتتؼا ئۀ تتتاػَٕٔەیە  کە پەؿػە نەمتتەؿ ْەيتتٕٔ ىتتتەکاَی 
ژیاٌ ْەڵؼەياڵٍ  ئاؿتا نە نىاَا ٔ ْەيتمەؿەکەیەػا  متەؿَزًاٌ 

عاڵێای گـَ ی  ەيای َْٕەؿی ىتاَا ڕاػەکێيتێت  کە تتاکٕ  ا 
ئێنتایو  ُەيا ٔ متـاکتٕؿێای  ە  ەْای ىاَایە  نىتاَا تەَٓتا 
نۀ ماتۀەعتۀە ػەتٕاَێت  َٕٔی ْە ێت  کە يەصاڵەکتاٌ تێیتؼا 
 ەڕامتی ػەمت پ   اەٌ  نۀ متاتۀەعتۀە  کە ئۀ ىتیؼـەی 

تـ نە کتتايەڵی نەمتتەؿ تەعتتتەی ىتتاَا گتتٕفەؿ ػەکتتا    تتاؿی فیتتا
 ٤ە ٔابیؼییەکاٌ  ُێت ٔ ْێقی پێٕینتییاٌ پ   مەعيێت ەٕڵمیًم

ئتتاؿتا ىتتاَاکەی  ە ىتتاَای تَٕتتؼٔتی  َتتأفەػ ػەکتتا  ٔ نە 
کتێمەکەیيتتتتیؼا ْۀڵ ػەػا   ە  ەَتتتتؼاٌ ىتتتتێٕە ٔ ىتتتتێٕاف ئەو 
 ەيتتتتتاە تَٕتتتتتؼٔتی ەی ىتتتتتاَاکەی ڕٌٔٔ  اتتتتتاتۀە  ىتتتتتاَای 

ی  ەمتتتەؿ يەؿتَٕتتؼٔتی    ەپێتتتی ْتتتقؿی ئتتتاؿتا ػەیۀێتتتت کتتتاؿی 
ریٓاَۀە ْە ێت  گاڕاَاتاؿی نە  ُەياکتاَی گەؿػَٔٔتؼا ػؿٔمتت 
 اتتا   ئۀ ئەسنتتَٕٔە  ێتتت  کە  تٕاَێتتت يـۆ تتی َتتٕ  ػؿٔمتتت 
 اتتتتتتا   ئەيەیتتتتتتو ئۀ ْێتتتتتتقەیە عتتتتتتٕػ  ەؿۀ پتتتتتتاگ  َٕٔۀە 
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نکاتاؿمتتتتیلە ػە تتتتا   ئتتتتاؿتا  تتتتڕٔای ٔایە  یتتتتُەؿی ىتتتتاَای 
ە ٔایە نە تَٕتتتتتؼٔتی   کە نە ًَایيتتتتتەکە ػێتتتتتُە ػەؿۀە  ٔەک ئۀ

ی  تا کتـأە ٔ يْاڵی َەىتەؿگەؿی ْتاتمُە ػەؿۀە  َەىتتەؿگەؿ
تۀە   ەاڵو نە کتاتی  اؿەمتەؿ ٔ َەىتتەؿگەؿییەکەػا ٕٔە اک  ت

تۀأ ػا ێەکێُتتتتـأە ٔ ڕٔٔ ەڕٔٔی  ەَتتتتؼاٌ ْێتتتتؼيەی  ەْێتتتتق 
ی نەگەڵ ئامتتتە تاؿیاەکتتاَی يکتتـأەتۀە  کە  ە ْتتایۀە پەیٕەَتتؼ
ەیۀێتتتت ىتتتاَا  ُەياکتتتاَی َتتتأۀەی عایتتتؼا کتتتـػٔٔە  ئتتتاؿتا ػ

کتتتايەڵ ە ٔ ىاؿمتتتتاَییە  ٔ   تتتـە ریٓتتتاَیو ْەڵمٕەىتتتێُت ٔ 
متتەؿنەَٕ   َٕیتتاػی  ُێتتتۀە   ەياتتتی تَٕتتؼٔتی ی  تتا ئتتتاؿتا  
یەک ـتُتتتتی رەمتتتتتە ٔ ڕۆصە  ئەو یەک تتتتـتُەیو نە تێايتتتتااَی 
َاکاکییەکتتتاَۀە متتتەؿْەڵؼەػا  ٔ ػؿٔمتتتت ػە ێتتتت   ەيەیتتتو 

نە ْەيمەؿەکەیتؼا   ەياێاتی ىاَا ػە ێتە ئۀ ژیاَەی الی ئاؿتا 
يیتتتتتتاسیقیای  کیًتتتتتاگەؿی نەعتتتتتا ػەگـێتتتتتت  کە ئتتتتتأێتەی ئۀ 
ػەؿػەياٌ ػەکا   ئاؿتا  ە تاػٌٕٔ ئاياژەی  ا کتـػٔٔە  ئتاؿتا 

ی ْە تٕٔە  نەو ڕٔٔۀە يْقؿێای سەننەسی  ا  ەيای تَٕتؼٔتی 
ی پەتتتی  اەیتتٍ يػەڵێتتت  نفۆؿ  تتاک ػەتتتٕاَیٍ ٔێُتتای تَٕتتؼٔتی 

َزەی رەمتتتتتەیی  ئەگەؿ  ە ىتتتتێٕافی  ە تتتت  ئتتتتافاؿ ٔ ئەىتتتتاە
سەننەسی  ؼٔێیٍ ٔ  ێێیٍ تَٕؼٔتی ی  یتیە؟ ئۀا نە گاىتەَی ای 
ْتتتتقؿۀە  تَٕتتتتؼٔتی ی ياَتتتتای متتتتەعتی  ڕەبتتتتی ػەگەیەَێتتتتت  
پیاػەکـػٌ   ڕیاؿی صەتًی  رە ـگەؿایی ٔ ڕەْتایی ػەگەیەَێتت  
صەتًییەتتتی سەننتتەسیی ْەؿە  تتأ نە ػیتتؼگای  تتَٕٔی عايتتاَۀە 

ئتتتاؿتا نە کاتاییەکتتتاَی  ١۰ێُەکتتتاَی تَٕتتتؼٔتی ی ۀێتتتُەیەکە نە ٔ
-١٣٨٩ژیاَیؼا  نۀ کتێمە  یٕٔکەیؼا  کە ػەؿ تاؿەی ن تاٌ گتااە 

ػەیُٕٔمتتێت  ػەگەڕێتتتۀە  تتا متتەؿ رەمتتتە  رەمتتتە ٔ  ١٣٤٢

                         
 . ؿ أِ ياٌ مّ ّْ  نّ ١٨١  ڕِ   الپ١۰ّ



 64 

ْەَامتتەػاٌ  ٔەک پـۆمتتەیەکی کـػەیتتی ٔ ػیتتؼێای بتتٕٔڵتـ  تتا 
تێ ەیيتتتتتٍ نە رەمتتتتتە  ئتتتتاؿتا نەو ػەؿٔافەیۀە متتتتە اؿە   ە 

ی تَٕتتتؼٔتی ی ػەڵێتتتت  نىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی ستتتاؿيێای  ەياتتت
 ە تتایمەتی  -ىاَایە  کە ىاَا پاک ػەکاتۀە ٔ تافەی ػەکاتۀە

 ە ْتای گٕفاؿىتتتی رەمتتتۀە   تا ًَتتَٕٔە نە ڕێتت ەی تەکُیاتتی 
تتتایمەتی ْەَامتتەػاَۀە ە  ەاڵو ڕەعُەگـەکتتاٌ  کتێمتتی نىتتاَا ٔ 

ػاَتتاَێٍ  ْەيتتمەؿەکەیە  ە تیتتاؿێای متتەؿ ەعا ٔ تتتایمەتی ىتتاَا 
 ەڵاتتتتٕ فیتتتتاتـ ئۀە ػٔٔپتتتتا  ػەکەَۀە  کە ئۀ  یـٔڕایتتتتاَەی 

ڕە ٔ تَٕتتؼٔتی ی ٔئتتاؿتا  تەَٓتتا  ـیتتتی  تتٌٕٔ نە ػەؿ ڕیُێاتتی تتتٕ
َأۀەی عای  کە َا اؿ  ٕٔە  ۀ ىتێٕەیە ػەؿی  مڕێتت  ْەؿ 
نە ەؿ ئۀەی عایيتتتی ٔەک ىتتتاَاکاؿێ  َەیتٕاَیتتتٕە  ا تتتَٕٔە 

کـػەیتتی ٔ پتتـاکتیاۀە   تیاؿییەکتتاَی  غتتاتە  تتٕاؿی ئەفيتتٌٕٔ ٔ
یەکی ەئەيە رتتت ە نۀەی نۀ کتێمەیتتتؼا  ەؿػۀاو  ٔەک پەؿمتتتت 

ئەسنَٕٔأی ػەڕٔاَێتە ىاَا   ۀ  تڕٔایەی ىتاَا تەَٓتا ْێتق ٔ 
ٔفەیەکە  تٕاَێتتت يـۆ ێاتتی َتتٕ   غٕڵ ێُێتتت ٔ  ٓێُێتتتە ػَیتتأە  
 تتَٕاە ىتتاَا نە تێڕٔاَیُتتی ئتتاؿتأە  ىتتاَایەکی يیتتتاسیقیاییە ٔ 

َتتتؼَی ػٔٔ عتتتاڵی گتتتـَ ە  ئۀەیتتتو   اؿەمتتتەؿ ٔ ئاکتتتايی پێاا
عتتتتتتتتتتاڵەیو   َٕیاػَتتتتتتتتتتاَۀەیە   ە یەکتتتتتتتتتتاَ یـ َٕٔی ئەو ػٔٔ
   ١١ پـۆمێنێای پێاۀە  ەمتـأ مەباي یـ ػە ێت

ػیتتؼە تیاؿییەکتتاَی ئتتاؿتا رتتاؿێاە نە ىتتیؼـ  ْەَامتتەیەکی 
ػیُتتتتتی نەعتتتتتا ػەگـێتتتتتت  ٔەک  ەىتتتتتێ  نە ڕەعُەگـەکتتتتتاَیو 

                         
اٌ يتتتتـۆڤ ٔ ١١    ەياتتتتی يیتتتتتاسیقیای ىتتتتاَا ْۀڵتتتتؼاَێاە  تتتتا گَٕزتتتتاٌ نەَێتتتٕت

سەننتتتەسەی  ەؿػۀايیتتتؼا نانلتتتیـٔؿةە  ەؿۀ گەؿػٌٔٔ ٔ ػٔا ەػأی ئۀە  ەؿۀ 
ٌٔ ٔ َەيتتتاٌ نانفُتتتا ە   ە ەَ تتتی ەکەی سەؿْيياَتتتا سەننتتتەسییە ئایتتتؼیانیقيی ڕۆ تتٕت

سەننتتەسە َتتایە   نە  ەىتتەکاَی تتتـی ئەو کتێتتمەػا فیتتاتـ نەو  ەيتتاە يیتتتاسیقیاییە 
 ػەػٔێیٍ 
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کتێتتتمە ػیُیتتتیە پیـۆفەکتتتاٌ ئاياژەیتتتاٌ  تتتا کتتتـػٔٔە   ە  ەىتتتُی 
بٕؿمتتتایی ْەیە؛ ْأکتتتا  ئەو ْتتتقؿ ٔ ػیتتتؼە تیاؿییتتتاَە پتتتڕٌ نە 
 ا تتَٕٔی ػژ ەیەک  ئتتاؿتا تیاؿەکتتاَی نەمتتەؿ  ەَتتؼاٌ  ُەيتتای 

ٔە  ٕيیتاسیقیتتت   متتتایااناژی ٔ ئێنتتتتاتیاایەکی گيتتت ـ ػاڕىتتتت
 ەاڵو نەَێٕ ئەو ػیتؼە تیتاؿییۀە  ەَتؼاٌ  ا تٌٕٔ ٔ پێيتُیافی 

َاـێتیامتتتتتای کتتتتتـػٔٔە   ەىتتتتتێ  نۀ کـػەیتتتتتی  پـاکتیاتتتتتی کا
نێااڵیُۀاَەی نەمەؿ تیاؿەکاَی ئتاؿتا کتـأٌ   ە تتایمەتی ػەبە 
سەننتتتەسییەکاٌ  ْۀڵیتتتاٌ ػأە  ئەو ػٔٔ الیەَە نە یەکتتتتـی ریتتتا 
 تتتاەَۀە  يە ەمتتتتى تیتتتاؿ ٔ پتتتـاکتیاە  نەو ڕٔٔۀە ػەتتتتٕاَیٍ 

ی  ەْتتای ئتتاؿتا ػەگەڕێتتتۀە  تتا ػٔٔ ْاکتتاؿ  يتتٍ  کە گـَ ي ێێتت
ەو  ا تتتٌٕٔ ٔ ػیتتتؼە تیاؿییەکتتتاَی يتتتاؿک ٔ َتتتأەڕۆکێای یەک
ی نەعتتا گـتتتٕٔە  ٔەک تیتتاؿێای ْاىتتًەَؼاَەی ئەکتتاػیًیی يتتػیُ

ئە نتـاک  تٍ  ػٔٔەيیيتیاٌ ػەکـێتت تیاؿەکتاَی ئتاؿتا نەمتەؿ 
 ەَتتؼاٌ ئامتتت ٔ  ە  ەَتتؼاٌ ىتتێٕە  غٕێُتتؼؿێتۀە  ػەکـێتتت نە 

ەو ٍ ػەؿٔافەی ریتتتأافۀە نە ئتتتاؿتا َقیتتت   میتتتُۀە  ني ەَتتتؼ
ڕٔٔەیيتتۀە ْتتیێ رتتاؿە  ەؿ ەمتتتێای نتتاژیای  یتتاٌ ْاىتتیاؿی 
َیتتیە  کە ڕێ تتـ  ێتتت نۀەی  ە چ ىتتێٕەیەک ػەياَۀێتتت ئتتاؿتا 

  غٕێُیُۀە 
 ەياتتتی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی   تەَٓتتتا ػیتتتؼێای ئێنتتتتاتیای ٔ 

ػأە  ٔەک نۀۀ ەؿ  تەکُیاێای ریأاف َە ٕٔە ٔ ئتاؿتا ْۀڵتی
نتتەسی  تتا ئەو فاؿأەیە ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە   ُەيتتایەکی سەن

 تتتتتؼۆفێتۀە ٔ ػایمڕێ ێتتتتتت   تتتتتا ًَتتتتتَٕٔە ئتتتتتاؿتا نە ْقؿێاتتتتتی 
سەننەسییۀە ػەیڕٔاَییە ْێتقە ىتەڕعٕاف ٔ نە ْەيتاٌ کاتتؼا ئۀ 
ْێتتقاَەیو  کە  ە  تتاکە ٔ عێتتـ َتتأفەػ کتتـأاٌ  ئەو ػٔٔ ْێتتقە 
 ەَتتتؼە ػژ ەیەک کتتتاؿ ػەکەٌ  ْێُتتتؼەیو تۀأکەؿی یەکتتتتـیٍ  

ؼٔتی ییەٌ نە مـٔىتتت ٔ مـٔىتتتی یەکەیەکتتی گـَ تتی ئۀ تَٕتت
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  يـۆ تتؼا ْەٌ ٔ ئتتاؿتا ػەیاَاتتاتە  ُەيتتایەک  تتا ػیتتؼە ئێنتتتاتیای
ْەؿٔەْتتتا سەننەسییەکەیيتتتی  تتتا ىتتتاَا  ژیتتتاَیو ئۀ ىتتتەڕ ٔ 

کاتی ًَایو ٔ نەػٔای ًَایيتیو  عێـەیە  کە نەمەؿ ىاَا ٔ نە
 ەؿػۀايییەکتتتتی ْەتاْەتتتتتایی  ە  تتتتَٕٔی يتتتتـۆڤ ٔ  ە ژیتتتتاٌ 

ە  ەَتتؼە  ەيتتاە تَٕتتؼٔتی ییەکەی ئتتاؿتا   ەعيتتیٕە  نە ەؿ ئۀ
 ەؿايتتتمەؿ مـٔىتتتتی ژیتتتاٌ ٔ مـٔىتتتتی يتتتـۆڤ تَٕتتتؼٔتی ە  
ْێُتتتؼەیو  ەؿايتتتمەؿ  ە عتتتٕػی نتَٕتتتؼٔتی یەیەکە  تَٕتتتؼٔتی ە  
نێتتتتتتـۀە يتتتتتتـۆڤ  ەؿ ئۀ ئەفيتتتتتتَٕٔە ػەکۀێتتتتتتت  کە  ەؿۀ 
پاک  َٕٔۀە ٔ عٕڵ اَؼَۀەیەکی تـی ػە تا    ەيەیتو رەمتتە 

 ٕێؼا یەک ػەگـَۀە ٔ ڕۆس  نە یەکەیەکی َ
کاؿی ىاَا المتاییاـػَۀە ٔ رتٕاَاـػَی ژیتاٌ َیتیە   ەڵاتٕ 

َٔی ٔ کـػەیەکتتتی متتتەعت ٔ گـاَتتتی ٕىتتتاَا گەيەیەکتتتی ئەسنتتت
ژیتتاَە ٔ ڕیتتتٕاڵێای پیتتـۆفە  تتا ڕفگتتاؿکـػَی يتتـۆڤ؛ ىتتاَا  تتا 
ئتتاؿتا ژیتتاَە ٔ تٕاَتتای عٕڵ اَتتؼَی ژیتتاَی ْەیە  ئتتاؿتا َایۀێتتت 

ٌ ٔ ىتتتاَا تَٕتتتؼٔتی ەػا  ەؿۀ  یُەؿەکتتتاَی نەَێتتتٕ ئەو ئەسنتتتٕٔ
ْەڵیتتٌٕٔ ٔ ئەَؼێيتتە  ەؿێتتت   ەڵاتتٕ ػەیۀێتتت  تتَٕٔی يتتـۆڤ 
ن یُەؿەکاَیە  غتاتە  ەؿػۀو ئەفيتَٕٔێای متەعتی ٔەْتأە  کە 
 تتتٕاٍَ  ڕیتتاؿی یەکتتااڵکەؿۀە  تتؼەٌ  ىتتاَا  تتا ئتتاؿتا  تتـیتییە نە 
ژیتتاٌ  ئۀ ژیتتاَەی نێٕاَهێتتٕە نە تَٕتتؼٔتی ییەکی  َٕٔ ەؿایتتاَە ٔ 

ی  یتتتتاعٕػ  ەؿرەمتتتتتەی تَٕتتتتؼٔتی ییەکاَی ژیتتتتاٌ ٔ تتتتتێاەاڵٔ
ئافاؿەکتتتاَی رەمتتتتە ٔ ڕۆس ػە تتتٍ  تَٕتتتؼٔتی ی  تتتا ئتتتاؿتا نە 
 ەياتتتی ْەڵٕەىتتتاَؼَۀە ٔ ٔێـاَاـػَتتتؼا  نە پيتتتت ئافاؿەکتتتاَی 

ٔە کتتتاؿ -رەمتتتتە ٔ ڕۆصۀە   ە يە ەمتتتتی عٕڵ اَتتتؼَێای َتتتٕ 
ػەکتتتا   تَٕتتتؼٔتی ی نە  ُەيتتتا سەننەسییەکاَیيتتتۀە   ەؿ نۀەی 

اتتتتتی ىتتتتتاَایی  ێتتتتتت   تتتتتا ئتتتتتاؿتا پەؿػەْەڵًتتتتتاڵیُە نە  ەياێ
ی ٔ يیتتاسیقیای  ػَاکاکییەکاٌ  َاکاکییە ػەؿَٔٔتی  ڕۆصتی  يتاػ
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ئتتاؿتا  ە ىتتێٕەیەکی متتاکاؿ  ْأکتتا  بتتٕٔڵیو گٕفاؿىتتت نەو 
ی ی ػەکتتا  ٔ ػەڵێتتت  نکۀاتە تيیاتتاَیقيە پتتتۀەی ژیاٌ/تَٕتتؼٔ

 ێتتێى گتتٕتى "تَٕتتؼٔتی ی"  ٔەک ئۀەی  ێتتێى "ژیتتاٌ"  ٔەک ئۀەی 
صەتًیتتتیە   نە ەؿ ئۀە  ػەيۀێتتتت ئايتتتاژە  تتتا ئۀە  تتتاەو  کە 

ٔ   ٔايتتّ ؿػِ ٔتُێای  ّ ؿکتتّ   ػِ ىتتاَا  ە تتتایمەتی  تتا يتتٍ کتتـػاؿِ
  ػەیيتتتٕٔ ٓێُى  ە کـػاؿێاتتتی ڕامتتتتی  ٔاتە  متتتتاَی  تتتا َییتتتّ ِٔ

 ١٠فیُؼٔٔ  ٔاتە ئەسنَٕٔأی ە
ػٔای ْەئٕ ئەياَە ػەيۀێتت ئايتاژە  تا یەکێت  نە ْاکتاؿە 

ؿە کاؿی ەؿەکتتتتتاٌ  تتتتتاەو  کە فیتتتتتاتـ  تتتتتٕٔە پتتتتتاڵ ێٕەَەؿێای ْە
گەڕاٌ ٔ پيتتتاُیُی  ەيتتت  ٔ ػاڕامتتتتۀعای ئتتتاؿتا  تتتا  ەػٔا
ٔػا  ئۀەیو ًَایيی ْەَتؼێ  نە ٕىێٕافێای ىاَایی َٕ  ٔ ر

متتتتتتەيافاَەکاَی ػٔٔؿگەی ن تتتتتتانیە  تتتتتتٕٔە  کە نە گەىتتتتتتتێای 
کايەڵێتتتتتت  ًَایيتتتتتتی  ١٤٩١َْٕەؿیتتتتتتؼا  نە پتتتتتتاؿیل متتتتتتاڵی 

ٔ َأافەیاٌ پێيتاەه کتـػٔٔە  ئۀ ًَایيتەی ڕْێُەؿ ٔمەؿمٕ
ػٔٔؿگەی  تتتانی نەمتتتەؿ  ُەياکتتتاَی متتتەيا  گتتتاؿاَی  ْتتتَٕەؿی 
پتتاَتايیى ٔ يامتتی أە ڕۆَتتـأە ٔ  ە ْەيتتٕٔ ىتتێٕەیەک ػٔٔؿ 
 تتتتتتٕٔە نە ىتتتتتتاَا متتتتتتایااناژییە َەؿیتتتتتتت ەؿا ٔ  تتتتتتٕؿژٔافییە 
ڕیانیقيەکەی ئۀؿٔٔپأە  ئاؿتا ْەمتتی  ۀە کتـػٔٔە  کە ئەو 

ای  تانی  ْتَٕەؿی ىتاَا ػەگەڕێُێتتۀە  تا متەؿ ًَایيەی ىتاَ
 ُەيتتتا متتتەؿ ەعاکاَی ىتتتاَا  ًَایيتتتەکەی ػٔٔؿگەی  تتتانی ئۀ 

تۀە  کە ػە ێتتتت ىتتتاَا نە ٔٔەػیتتتؼەی  تتتا ئتتتاؿتا ػٔٔپتتتا  کتتتـػ
گاىتتتەَی ای ٔەْتتتى ٔ تـمتتتۀە   ەڕێُتتتـێتۀە  تتتا متتتەؿ أە 
مـٔىتتتتی ٔ متتتەؿەکییەکاَی ىتتتاَا؛ ًَایيتتتە متتتەيائايێقەکاَی 

ٔ ًََٕٔە پـاکتیاییە  ٌٕٔ  کە ئۀ  اَ ەىتەی ٔؿگەی  انی ئۀػ
                         

َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١٠
  ١٢٨ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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  َْٕەؿێای متەؿ ەعا  کە نە ػەمتەاڵتی َٕٔمتەؿ ٔ ٌ ا ػەکـػ
ػە  ڕفگتتتاؿی  تتتٕٔە  ئەيە رتتت ە نۀ ػەَ تتتؼاَۀە  ەؿػۀايەی 
ىتتتتاَاَايەی نئاپتتتتای پاػىتتتتاە نە ْەمتتتتت ٔ ْتتتتقؿ ٔ ْاىتتتتیؼا 
ػەفؿَ تتایۀە  کە ىاَاَايۀَٕمتتی سەڕەَنتتی نئەنفـێتتؼ گتتاؿیە 

  ئتتتاؿتا نە ىتتتاَا ٔ ١٩ی پتتت   ەئاگتتتا ْێُتتتایۀەيەَنتتتىتتتاَای سەؿ
ْەيمەؿەکەیتتؼا  متتە اؿە   ە  تتانی ػەڵێتتت  نعەڵاتتی  تتانی  کە  تتا 
ْەيتتتتتٕٔ  تتتتتاؿٔػۆعێای ژیتتتتتاٌ  ەَتتتتتؼیٍ رتتتتتٕٔڵە ٔ ئايتتتتتاژەی 
راؿأرتتاؿ  ەکتتاؿ ػێتتٍُ   ە ڕێنتتا ٔ یامتتا ىتتاَاییەکاٌ  ەْتتا 
 ەؿفەکەی پتتتتت  ػە ەعيتتتتتتُۀە؛ کتتتتتتاؿی ەؿیی  ەْتتتتتتای  ەؿف ٔ 

َتتتؼیٍ ڕێنتتتا ٔ یامتتتاياٌ پیيتتتاٌ ػەػەٌ  کە  ە کتتتاؿتێاەؿی  ە
ىێٕەیەکی پٕعتت سێتـی  تٌٕٔ ٔ  ۀپەڕی نێتقاَییۀە پیاػەیتاٌ 

 ١٢ػەکەٌ ە
ئتتاؿتا  ۀ ىتتێٕەیە  نە ڕٔاَتت ەی ئۀ ٔفە ڕۆصیتتیە  ەؿفەی 

ی  کتّ راڕِ ًَایيەکاَی ػٔٔؿگەی ن تانیە ٔ ْتأاؿە تت ی نە گاڵتّ
ە  ْأکتا  نئاپاە ٔ گەىتەکاَی عای  ا يەکنتی  ٔ ئێـنەَتؼۀ

َە َأ ریٓاَی ىاَای ڕۆژْەاڵتتی کتاَۀە  گەیيتتە ئۀ ٔڕۆ ٕ
ئامتتتتەی ٔێُتتتای ىتتتاَایەکی ًَتتتَٕٔەیی ئایتتتؼیانیقيی  نەمتتتەؿ 

ڕێتتتتت ەی  ەؿرەمتتتتتتەکـػَی عۀٌ ٔ   ُەياکتتتتتاَی َەمتتتتتت ٔ نە
فیُتتتتتتتؼەعۀَەکاَۀە  ەػی  ٓێُێتتتتتتتت  ػەمتتتتتتتەتە ەؿکـػَی ئەو 

ٔ  ەْتای ریٓاَەیو نەمەؿ ىاَا ػەگەڕێُێتۀە  تا ْێتق ٔ ڕۆڵ 
                         

ؿ    تتانی ئۀ ػٔٔؿگەیەیە  کە نەمتتەؿ َەعيتتەی ئەَؼۆَینتتیا  تەَٓتتا عتتاڵێای فۆ١٩
ٔکە نە ڕۆژْەاڵتتتتتتتتتی ڕۆعتتتتتتتتی نرتتتتتتتتأاۀە  نە ڕٔٔە ػیُییەکەیيتتتتتتتتۀە   یتتتتتتتٕت

َٔۀەیەکی ػێـیُتتتی ئیً ـاتتتتاؿیەتی نْ ۆیو تتتتابە ڕُؼۆمتتتییەکاٌەە  ئەيتتتيػؿێ  تتٕت
ُتتؼەۀە  نە  ەىتتەکاَی تتتـػا فیتتاتـ ئؿی نْٕٔاڵتێاتتی ُْؼۆمتتە نە ػەؿۀەی متُت

 ڕۆڵی ػٔٔؿگەی  انی ڕٌٔٔ ػەکەیُۀە 
َتاَتاٌ ئتاؿتا  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ػەفگتای  تاۆ ٔ  ئّت   نّت ٣٣ٔ  ٣٢  ڕِ   الپ١٢ّ

 .ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى ٠٢١٢پەعيی مەؿػەو  
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 َْٕەؿی ػەؿْێُاٌ ٔ عٕػی َْٕەؿيەَتؼە ػەؿْێتُەؿەکە  ئەيە نە
ی گٕيتتتتاٌ َیتتتتیە  ەالیەکتتتتی ػیاەیيتتتتۀە  کە رتتتتێ  الیەک ٔ نە

کتتتاؿتێاـػَی ْەؿیەک نە گتتتاؿػٌ کـەیتتتو ٔ ئەػۆڵتتتف ئاپیتتتا   ە 
ىتتتێٕەیەکی َاڕامتتتتۀعا   ە تتتتایمەتی نە ڕٔٔی ڕفگتتتتاؿکـػَی 

ؿە نە پاَتتایی ىتاَا ٔ تٕاَا ئەسنَٕٔی ٔ يیتاسیقیاییەکاَۀە  ػیتا
 رەمتەی ئەکتەؿػا   ە ىێٕەیەکی تایمەتی  

ۆیو ػٔای تێ ەڕ تتَٕٔی فیتتاتـ نە پەَزتتا متتاڵ  ەمتتەؿ ڕئەيتت
متتتتتەؿتاپای ڕۆژئتتتتتأا ٔ ٔاڵتە  يـػَتتتتتی ئەو َْٕەؿيەَتتتتتؼەػا  نە
تە عتأەَی پەیتايێای گۀؿە ٔ ووەیەک ـتٕٔەکاَی ئەيەؿیاتاػا  ت

اَی پیتتتتتتـۆفی  تتتتتتقٔتُۀەی ىتتتتتتاَای ْتتتتتتأ ەؿط ٔ تیاؿەکتتتتتت
ئاياػەییەکی  ەؿػۀايیاٌ نە ال تٕؿە ىتاَاییەکاَی ریٓاَتؼا ْەیە؛ 
کتێمەکەیيتتتی نىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەیە ٔەؿگێتتتـػؿأەتە متتتەؿ 
فۆؿ ەی فيتتاَە ریٓاَییەکتتاٌ ٔ  ە ْەفاؿەْتتا ػاَەی نتت   تتاۆ ٔ 
 تتتؤ کتتتـأەتۀە  کۀاتە ئەيتتتڕۆ  نەژێتتتـ ڕۆىتتتُایی تیاؿەکتتتاَی 

ەفئَٕ ەؿییەکتتتتتاَی   فۆؿ نە  تتتتتقٔتُۀە ٔ ًَایيتتتتتە ئػائتتتتتاؿتا
ۆژە ڕىتتتتاَای ْتتتتأ ەؿط ٔ َْٕەؿيەَتتتتؼە عتتتتأەٌ ػیتتتتؼ ٔ پتتتت

 ەؿػۀاو ٔ گۀؿەکتتتتتتاَی ىتتتتتتاَا  نە ٔێنتتتتتتت ەکاَی ئتتتتتتاؿتاػا 
ٔەمتتتأٌ ٔ نە ػیتتؼ ٔ  ەياتتی تتتایمەتی عایتتاَۀە  تیاؿەکتتاَی 
ئاؿتایاٌ نە ئەفئَٕێای کـػەیی ٔ پـۆمێنتە َْٕەؿییەکاَیاَتؼا 

  ەؿرەمتە کـػٔٔە 
گتتتـَ ە  تتتٕٔە  کە ْەيیيتتتە  ەىتتتێای ئتتتاؿتا ئۀ متتتەؿ أە 

أَەتۀە متتەؿی ڕفۆؿی ىتتاَاکاؿە گۀؿە ٔ ئە اَ اؿػەکتتاٌ گە
 ا ًََٕٔە  ژۆنیتاٌ  ێت  ٔ ىتاَای   ۀٔ مٕٔػیاٌ ن  ٔەؿگـتٕ

فیُتتتتتتتتؼٔٔ نە ئەيەؿیاتتتتتتتتا  کە نە ىەمتتتتتتتتتەکاَؼا گۀؿەتتتتتتتتتـیٍ 
تۀژيەکتتاَی ىتتاَای ئەيەؿیاتتی  تتٕٔە ٔ ػیتتؼێای میامتتی  تتا 

فۆؿ رتاؿ نەمتەؿ ىتەباو ٔ  تاعیە ىاَا ْە تٕٔە  ژۆنیتاٌ  ێت  
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گيتتتییەکاَؼا ًَایيتتەکاَیاٌ پێيتتاەه کتتـػٔٔە  گـۆتا نتتای نە 
اؿی ەؿییەکی كتػیؼە کـػەیی ٔ تیاؿییەکاَیتؼا  تا ىتاَای ْەژاؿ  

تۀأی ئتتتتاؿتای  ەمتتتتەؿۀەیە  ْأکتتتتا  پیتتتتتەؿ  تتتتـٔٔک نە 
ىەمتتتەکاَؼا  کتتاؿی ەؿییەکی فۆؿی ئتتاؿتای  ەمتتەؿۀە  تتٕٔە  

متتتەؿَذ ٔ تێتتتڕٔاَیُە   تتتـۆک نە ْەيتتتٕٔ ی ە ەاڵو ئۀەی رتتتێ 
ىتتتاَاکاؿێای تتتتـ فیتتتاتـ نە نئتتتاؿتاە ٔ  ەيتتت  ٔ فاؿأەکتتتاَی 

تۀە   تتتـۆک  ە ىتتتێٕەیەکی ٕٔەىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی َقیتتت   تتت
اَە  متتٕٔػی نە تیاؿەکتتاَی ئتتاؿتا ٔەؿگـتتتٕٔە   تتا ئەو يفاَنتتتی

يە ەمتتتتتتەیو نەگەڵ  یەکێتتتتت  نە یاؿیتتتتتؼەػەؿەکاَی ن تتتتتاؿنل 
ەَتتتأ ىتتتاَای ىەکنتتت یـی ىتتتایاَە  ە ٔپێایتتتاٌ نٔيتتتاؿٔتیقە گـ

َتتتتتتأی نىتتتتتتاَای تَٕتتتتتتؼٔتی ەۀە  نەپێُتتتتتتأی ػۆفیتتتتتتُۀە ٔ 
گەڕاَتتتتتتی ٔەاڵيتتتتتتی ئۀ پـمتتتتتتیاؿاَەی ئتتتتتتاؿتا  ەرێتتتتتتی ػا ەػٔا

ی يْایتتتتتاَۀە نە  تتتتتاَیەت ە  تتتتتتا  ۀٌ  ػايەفؿاَتتتتتؼْٔٔێيتتتتتتٕ
  ١٨ىاَایەکی پیـۆف   ەٌ

 تتـٔٔک نە باَتتاغی متتەؿەتای گەڕاٌ ٔ پيتتاُیُی ىتتاَاییؼا  
ٔپەػا  تیاؿەکتتاَی ٔيەَتتؼێای نێٓتتاتٕٔ  نەگەڵ ئۀ گتتـٔەک َْٕەؿ

تە ػەمتتتتت ێ  ٔ  ُتتتتاغە ٔ نۀ ػەؿٔافەیۀە ٔٔەی کتتتتـػ-ئتتتتاؿتا
ە پـاکتیقەکـػٌ ٔ ئەفئَٕی کـػەیتی ٔ  ەمت اَؼٌ ٔ وەتٕکۀت

ۆمێنتتە ىتتاَاییەکاَی  ْأکتتا  َامتتاَؼَی ڕ ەؿرەمتتتەکـػَی پ
نئتتتتتتاؿتاە  ە  یتتتتتتُەؿ ٔ َْٕەؿيەَتتتتتتؼاَی ىتتتتتتاَا ٔ ڕەعُەگتتتتتتـە 

یەکاَیو  نە ْەيتتتٕٔ ئۀؿٔٔپتتتا ٔ ئەيەؿیاتتتاػا   تتتـٔٔک ىتتتاَای
ٔەک ئەَزايێای ئۀ تتابی ەیە ػەبە کتٕؿتەکەی ئتاؿتا نپـیيتای 
عتتتٕێٍە ًَتتتایو ػەکەٌ  ننە کاتتتتایی ئەو کتێتتتمەػا نە یەکێتتت  نە 

يتتاٌ ٔەؿگێتتڕأە ٔ ػاَتتأە ە ئەو -پاىتتااکاَؼا ئەو ػەبەی ئتتاؿتا

                         
  ٢٤   یتـ  ـٔک  انًااٌ انغانی  تـرًة مايی ػمؼانضًیؼ  ل١٨
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ئەفيتتتتَٕٔەی  تتتتـٔٔک ڕێ ەعاىتتتتاەؿ  تتتتٕٔ  تتتتا متتتتەؿنەَٕ  
ۆفیتتتتتُۀە ٔ َامتتتتتاَؼَی ئتتتتتاؿتا ٔەک یەکێتتتتت  نە گـَ تتتتتتـیٍ ػ

متتتتتەؿ أە ٔ تۀژيەکتتتتتاَی ىتتتتتاَای ریٓتتتتتاَی   ەاڵو َا ێتتتتتت 
یتتتتتاػ  یێتتتتتت  کە  تتتتتـٔٔک ٔەک ڕی ینتتتتتاؿ ٔ  ئۀەیيتتتتتًاٌ نە

ىتتتاَاکاؿێای ئەفئَٕاتتتاؿ ٔ ػاْێتتتُەؿ  ئۀ باَتتتاغەی  ڕیتتتٕە ٔ 
تٕاَیتتٕیەتی ڕێمتتتاف ٔ ستتتاؿو ٔ تەکُیاێاتتی عتتتای ػا ٓێُێتتتت ٔ نە 

ئَٕەکتتتاَیۀە ئەکتتتتەؿ  ە ىتتتێٕاف ٔ تەکُیاێاتتتی تتتتـ ڕێتتت ەی ئەف
ۀەی ْتتتَٕەؿی ػەؿْێُتتتاَیو نە ئەَزتتتايی ڕپێم ەیەَێتتتت ٔ ڕۀ

 تابیاـػَۀە  ەؿػۀايەکاَیۀە  ەؿۀپێيۀە  ەؿێت  
ئۀ باَتتتتتتاغەی  تتتتتتـٔٔک  کە نەژێتتتتتتـ ڕۆىتتتتتتُایی ىتتتتتتاَا 

ػا ئەفئَٕەکتاَی تیتا ًَتایو کتـػٔٔە   ە -تَٕتؼٔتی ەکەی ئتاؿتا
ۆژاَە  باَتتاغی متتەؿەتا ڕـیتتتی  تتٌٕٔ نەو پتتىتتێٕەیەکی گيتتتی  

متتتیُاؿیایەکی نەژێتتتـ َأَیيتتتاَی نگەؿيتتتأی گيتتتتیە ًَتتتایو 
کتتـػٔٔە  ػٔای ئۀە ػەبتتی ن ەؿ ەمتتتەکاٌەی ىاَاَايۀَٕمتتی 

ی يتتسەڕەَنتتی نژاٌ ژیُیتتیەەی ْەڵمتت اؿػٔٔە  کە  ە ػەبێاتتی ػؿاي
ۀە  -ْأ ەؿط ػاػەَـێت ٔ َقیاە نە ػیؼ ٔ  ا َٕٔەکاَی ئتاؿتا

متتتاػەی پیتتتتەؿ  تتتایل  تتتـٔٔک  –ەؿ ەمتتتتەکاٌ نيتتتاؿا ػٔای  
  ١١ػەگەیەَێتە تـۆپای مەؿکۀتُەکاٌ
ئۀ ىتتاکاؿە نە  ەؿگێاتتی  ١٤١٨ تتـٔٔک نە نەَتتؼەٌ  متتاڵی 

ئەسنتتتتتَٕٔی ٔ ڕیتٕاڵیتتتتتايێقی  ەؿفػا ًَتتتتتایو ػەکتتتتتا  ٔ  ۀ 
  ەؿْەيەی تٕاَیٕیەتی  ەمەؿ گيت متُٕٔؿە ریٓاَییەکاَتؼا  تاف

ای فۆؿ ەی ٔاڵتتتاَی ػَیتتاػا متتاػ نەمتتەؿ ىتتاَ – تتؼا  ٔ يتتاؿا 
ًَایو  اا   ػٔاتـیو  ا تێڤی تاياؿ  اـێت  نەگەڵ ئۀەیيتؼا  
ئەو ىتتتاَاکاؿە ْەيیيتتتە َاێغتتتٕافە  متتتُٕٔؿی ئاکايەکتتتاَی نە 

                         
  ١٨٤-١٨٣انًؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ي  ػ  مايیة آصًؼ آمؼؼ  س١١
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متتاػەۀە کاتتتایی َتتایە    ەڵاتتٕ ئتتاؿتا ٔ  -پيتتت ًَایيتتی نيتتاؿا
تیاؿەکتتتتاَی ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  نە ػەؿْێُتتتتاَە بەىتتتتەَ ەکەی 

نە پتتاؿیل ػەگەیەَێتتتە  ١٤١٣متتاڵی  ١٢انئاػی تتاكەی نمتتیُیااەػ
  ١٣گەنێ  ئەَزايی ئەؿێُی ٔ مەؿکۀتُی فیاتـ

ئەو ئەفئَٕەی  تـٔٔک نەگەڵ ئتاؿتا ٔ ىتاَای تَٕتؼٔتی ػا 
ی  ەمتتتەؿ ًَایيتتتەکاَی ىەکن یـیيتتتۀە ػە ێتتتت ٔ يکتتتاؿی ەؿ

 ـٔٔک مٕٔػێای فۆؿ نە ئێنتاتیاای ئاؿتا  ا عٕێُتؼَۀەکاَی 
 ىەکن یـ ٔەؿػەگـێت  

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ئارتۆ لە ڕۆڵی هارا                                                                      

                         
 ەؿە ػیاؿەکتتتتتاَی ػ فە نە ڕا ی١٨ی ۆ ف  ٢  متتتتتیُیاا  نٕىتتتتتیٕك ئەَتتتتتایٕك ن١٢

ٔە ٔ نَێتتـۆٌەی پەؿٔەؿػە کتتـػڕسەننتتەسەی ن ٔە  کە نە ٔۀابتتیە ڕۆياَییەکتتاٌ  تٕت
ؼا نە متتتتێؼاؿەی ػەػا   متتتتیُیاا گـَ ییەکتتتتی تتتتتایمەتی ػأە  ە ڕێمتتتتافی يتتتتػٔای

ػ" الی ڕ ٌٔە "ٔصتتؼة انٕرتٕت ٔابیتتیە یاَاَییەکتتاٌ   ە ىتتێٕەیەکی متتەؿەکی ەنیەکمتٕت
 ۀەی ئەگەؿ  ە رتتتتتاؿێای  تتتتتااڵ تۀە ٔ ٔٔەگتتتتتـستە ئاکاؿییەکتتتتتاَی ڕٌٔٔ کتتتتتـػ

ػە ٔ ْتتێًٍ  ْەؿٔەْتتا ٔ اـێتتت يتتـۆڤ ػەگتتاتە تـۆپاتی گیتتاَێای ئامتٕت  اؿەمتەؿ
ػی ە  يْۀڵتتی ػأە سەننتتەسەی ئاکتتاؿ  کە ئەيەیتتو نە  ُتتاغۀە سەننتتەسەیەکی عتٕت

ٔە نۀ   مەمتتتتێتۀە  ە کتتتاؿی کتتتايەڵ ٔ ػۀڵە  ٔ ٔاڵتۀە  ئتتتاؿتا یەکێتتت   تتٕت
یەتە سەننتتتەسەی ٕمەؿمتتت َْٕەؿيەَتتتؼاَەی  ە  تتتأێای  ەؿف ٔ ٔڕياَۀە ڕٔاَیتتٕت

  انؼاصـە ياالػی انفـَن يمیُیاا   ا فیاتـ ىاؿەفا َٕٔیو  ڕٔاَە کتێمی نس
 .١٨٤انًؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ي  ػ  مايیة آصًؼ آمؼؼ  س١٣
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 مبەغی ضێیە

 کاریگەرییەکاًی ئەلفرێد گاری
 

 ١٤٢٢ -١٣٢٩َٕٔمتتتەؿ ٔ ىتتتاَاَايۀَٕك ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی 
تە متتەؿ  یتتـٔڕا ٔ ػیتتؼ ٔ  ا تتَٕٔە ٔٔەکتتاؿێای گۀؿەی کتتـػ

نگتتتاؿیە  ە ڕا ەؿێاتتتی گۀؿەی  ىتتتاَاییەکاَی ئتتتاؿتا  ْەؿٔەْتتتا
 تتتتقٔتُۀەی ىتتتتاَای پێيتتتتڕۀی ریٓتتتتاَی ٔ  تتتتأکی ڕۆصیتتتتی 

َـێت  نە ەؿ ئۀە نێتـەػا ْەَتؼێ  فیتاتـ  تۀژيی ػاػاییەکاٌ ػاػِ
تیيتتتت  ػەعەیتتتتُە متتتتەؿ ػیتتتتؼ ٔ ژیتتتتاٌ ٔ  ەؿْەيەکتتتتاَی ئەو 

ٔە  تتتتا نەو ڕٔاَتتت ەیۀە -َٕٔمتتتەؿە ٔ ػەیمەمتتتتیُۀە  ە ئتتتاؿتا
ا ئۀەی فیتتاتـ  ە ریٓتتاَی ئتتاؿتا ػەؿگتتایەکی تتتـ  اەیتتُۀە   تت

 ئاىُا  یٍ  
 ەْا ٔ  ایەعی ئەنفـێؼ گاؿی نۀەػایە  کە ڕۆڵێاتی گۀؿە ٔ 
يەفَی نە  ٕاؿەکاَی ئەػەی ٔ َْٕەؿی ىاَاػا گێڕأە  ْأکتا  
 ٕٔەتە مەؿباسێە ٔ متەؿەتا ٔ ػەمتت ێای پتتۀ ٔ ْاىتًەَؼ  تا 

َای ئۀ ڕێمتافە ْتتقؿی ٔ ْتتَٕەؿییە گۀؿەیەی ئەيتتڕۆکە  ە ىتتا
پێيتتتتڕە ٔ پتتتتٕٔ  ەؿا ػەَامتتتتـێت ٔ  ەَتتتتؼاٌ کەڵۀَٕمتتتتەؿی 
 ەتٕاَتتا ٔ نێٓتتاتٕٔ  نە ْەيتتٕٔ الیەکتتی ریٓتتاَۀە ڕا ەؿایەتییتتاٌ 

یتتتتو نسەؿەَنتتتتاەیاٌ کتتتتـػە َأەَتتتتؼ ٔ -کتتتتـػ  ٔاڵتەکەی گتتتتاؿی
 يەڵمەَؼی ئەو ىاڕىە گۀؿە ْقؿی ٔ َْٕەؿییە 
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 ًەهایػەکاًی ئارتۆ لە غاًۆی ئەلفرێد گاری
 

کتتا ی ػٔایتتی کتتـػٔٔە  ػٔای ئۀ نە  ١٤٢٢نگتتاؿیە متتاڵی 
 ٔ ئەفئَٕەکاَی ئەَتاَاٌ ئاؿتا  سەڕەَنا  تا ػەؿکۀتُی تیاؿ

اَە پەؿە يتتاَە ٔ  ا ەتیيکەمتتێ  َەیتٕاَیتتٕە  ە ىتتێٕەیەکی فاَنتتتی
 ۀ راؿە ئەػەی ٔ َْٕەؿە  تؼا  ٔ ىتٕێُ ێی ْەڵم ـێتت  نە ەؿ 

ە ٔ ْتتتتتَٕەؿػا  ئۀە نەَتتتتتأ گەؿيەی کتتتتتاڕی  یتتتتتـ ٔ سەننتتتتتەس
ٔؿػۀؿػە  نەگەڵ ڕۆژگتتتتتتتتتتاؿػا َتتتتتتتتتتأی  ەؿۀ َٔمتتتتتتتتتتٌٕٔ ٔ 

   ەاڵو ػٔای ػەؿکۀتُتتتتتتی تۀژيتتتتتتی ١ یـ تتتتتتَٕٔۀە ػە ێتتتتتتت
ػاػاییەکتتاٌ ٔ ئۀ متتەؿکۀتُە  ێ ایتتاَەی ػؿايتتای پتتٕٔ  ەؿا ٔ 
ئە نێـػ ٔ ئۀ ئەػە ەی  ە  ێٕٓػە  نەمەؿ ػەمتی ئەنمێتـ کتايا 

ٌ ژیُیتتتتتتتتیە  نە الیەک ٔ یاَێنتتتتتتتتاا   ێاێتتتتتتتتت  ژا ١٤١٢-١٤١٩
                         

  ئەيەیو فیاتـ ػەگەڕێتۀە  ا ئۀەی  ە ىێٕەیەکی گيتتی نە َأەَتؼە ئەػە تی ١
َەؿی ٔ الی ڕەعُەگـاَتت ی ئۀکتتاتەی سەڕەَنتتا  گتتاؿی تٕٔىتتی ىتتااڵٔێای ٔ ْتٕت

 تَٕؼٔتی  ْاتٕٔە ٔ  یـٔڕا ٔ ىێٕافە َْٕەؿییەکەی پەمەَؼ َەکـأە 
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ئەػايتتاڤ    ٔ ئۀاَتتی تتتـ نە الیەکتتی ػیتتاۀە   ەػەمتتتیاٌ ْێُتتا  
یتتتو  نە ئامتتتًاَی ئەػەی ٔ -متتتەؿنەَٕ  َتتتأی ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی

ْتتتَٕەؿ ٔ ىتتتاَای ْأ ەؿعتتتؼا  کۀتۀە ػؿۀىتتتاَؼَۀە  ئەيە 
رتت ە نۀەی  ؤ تتَٕٔۀەی ػیتتؼ ٔ تیتتاؿە ىتتاَاییەکاَی ئتتاؿتا  

َٕٔی ػیتتؼ ٔ ػؿايتتا ٔ ڕۆڵێاتتی ڕامتتتۀعای ْە تتٕٔە  ە ئاىتتُا 
ْتتَٕەؿی ئەنفـێتتؼ گتتاؿی  ە ریٓتتاَی ىتتاَا ٔ ئەػەی ٔ ْتتَٕەؿی 
ْأ ەؿعی ئۀؿٔٔپی؛ َْٕەؿيەَؼە ىاَاییەکاٌ  کە نۀ ػیتؼ ٔ 

ٔ  ٌڕٔاَ ەیۀە  فیتاتـ  ە ىتێٕەیەکی کـػەیتی ٔ ڕٌٔٔ َامتـأ
 یيیاٌ ٔەؿگـتٕٔە يياؿکێای تایمەت

کی ىتتاَای سەؿەَنتتی  ە ػؿێ ایتتی  ینتتت متتاڵ نە  تتافَەیە
ڕأەتۀە ٔ تٕٔىتتی ىانتتتی ٔ َەْتتايەتییەکی ٔػاعتتـأػا متتٕ

 ەْێتتق ْتتاتمٕٔ  تتتا نە َیتتٕەی متتەػەی  ینتتتەيؼا ئەنفـێتتؼ گتتاؿی 
ػا ئۀ ىتتتتاَا ١٣٤١ی نە یەکێتتتت  نە ئێٕاؿەکتتتتاَی متتتتاڵی يتتتتتٕاَ

 ێزٕٔڵە يـػٔٔە تٕٔىی ڕا ێەکیٍ ٔ عٕؿپەیەکی  ەْێتق  اتا  
ُێتتتتت ٔ اۀتمتتتتٕٔ ڕاپەڕێئ نۀ َەْتتتتايەتی ٔ ئۀ ىانتتتتتەی تێ

  فەَ تتتی ئۀ ڕا ێەکیتتتُەیو نە کێێنتتتاکەی ٠ ەئاگتتتای  ٓێُێتتتتۀە
نئاپتتای پاػىتتاەۀە ػەَ تتی ػایۀە ٔ گتتايە يەَتت ەکەی ىتتاَای 

 Lunge – Poésی پت  ىتێەباَؼ ٔ تی تی ننتَٕییە  تٕییەە يسەڕەَنت

Theatre de IÓeuvre   ىتتەؿەسی ئەو ىاڕىتتەی  ە َەيایيتتی
  ٩پتتت   تتتڕا Théatre Nouveauنئاپتتتا پاػىتتتاە نەمتتتەؿ ىتتتاَای 

الیەٌ  ی ئايتتتتتتتاژە اکـػَە  کە ئەو ًَایيتتتتتتتە نەەئۀەی رتتتتتتتێ 
 ڕەعُەگـەکاَۀە ْێـىێای تَٕؼی ػەکـێتە مەؿ  

ػەتتتتٕاَیٍ  ێێتتتیٍ  ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی  ە ػە  ٔ ًَایيتتتی نئاپتتتا 
پاػىاە ىاَای پێيتڕۀی ػايەفؿاَتؼ  نە ەؿ ئۀەی یەکەو ػەبتی 

                         
 .١٩ث  ينـس االصتزاد ٔ انتُابض  تـرًة ػ  ػمؼانًُؼى امًاػیم  ل رٕؿد ٔنٕؿ  ٠
  ١٩  ْەياٌ مەؿ أەی ژياؿە یەک  ل٩
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ۀەیەکی ی ڕەَ تؼاَيىاَایی ٔ ًَایيی ْأ ەؿط  تٕٔە  کە تتٕاَ
ئۀ ْێـىتتتە پتتتڕ نە ْەؿأفەَتتتایە  ێتتتت  کە  تتتٕٔە ىاڕىتتتێای 

ػەژیتتتتا ٔ ْەيتتتتٕٔ ئۀ  يتتتتؼاػژ  ۀ کتتتتايەڵ ەیەی تیا  ػٔٔستتتتا 
ىێٕافە پەیڕۀکـأاَەیو  کە عەؿی   ٌٕٔ نە ػیؼ ٔ ڕٔاَت ەی 
کاؿەکاَی ئەَؼؿیە ئەَتٕاٌ ٔ نىاَای ئافاػەۀە  ڕەگی پتتۀی ٔ 

ٔ ىتاَای َتاتٕؿانیقو ٔ َەيـی ٔ ْەتاْەتایی عای نەَأ ػؿايتا 
 ڕیانیقيؼا ػا إتێت  

 ٔ ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی ٔ ًَایيتتتەکەی نئاپتتتا پاػىتتتاە  ٔەک ْەيتتٕت
اف تٕٔىتتتتی ىتتتتااڵٔێای تَٕتتتتؼٔتی ی  کتتتتاؿێای تتتتتافەگەؿ ٔ َٕێغتتتٕت
اٌ ْتتتتتتاتٕٔە  ٔەک ژاٌ ػاؿک  ە عتتتتتتا ی يەمتتتتتتیضؼا  ڕەعُەگتتتتتـت

ػ تۀە  کە ئەنفـێتتتؼ ٔٔەْەڵیإَامتتتیٕە ٔ ئۀەیيتتتیاٌ ػٔٔپتتتا  کتتـت
ٔ متتیفەتێای گتتاؿی يـۆ ێاتتی  اَەیە ٔ ػٔٔؿە نە ْەيتٕت ىتتێت ٔ ػێتٕت

ٔ ػەؿگاکتتتتاَی  ە ڕٔٔػا  يـۆ یامتتتتأە  نە ەؿ ئۀە ػە ێتتتتت ْەيتتتٕت
 ػا غـێت  

ۆکەی متتتتتتەؿەک ی ئەو ػەبە کايیتتتتتتؼیایەیو نە ييەػاؿ ٔ  یتتتتتـت
کتتاؿەکتەؿی  تتأکە نئاپتتاەػا عتتای ػە یُێتتتۀە  ئاپتتا کتتاؿەکتەؿێای 

  نئاپتتتاە ٢تـمتتتُاکە  ْأکتتتا  کەمتتتێای پێاەَیُتتتأی ٔ گاڵتەرتتتاڕە
یتتاعییە  یتتاعیمَٕٔەکەی تەَٓتتا ػژی ػايٕػەفگاکتتاَی کتتايەڵ ە َیتتیە  
 ەڵإ ػژی عٕػی ژیاَە؛ نئاپاە کەمتایەتییەکی َاپتاک   أ ـمتی  
 ێمتتاک   ێمەفەیتتی  تَٕتتؼٔتی  ٔ تـمُاکیيتتە  عتتأەَی ػەمتتەاڵتێای 

ی گۀؿەی گەؿػَٔٔیتتتیە  نە ْەيتتتاٌ کاتتتتؼا کتتتاؿەکتەؿێای يىتتتەڕاَ
ػەْێُێتتتە پێاەَتتیٍ  نئاپتتاە  ە رەمتتتە بەڵۀە  کايیتتؼییە ٔ  یتتُەؿاٌ

                         
اَزەکاَیتؼا ياَتایەک ػە ەعيتێت    پێاەَیُأی نپێاەَیٍە  کە نە ْەئٕ راؿ ٔ ئاي٢

ػە گێهیتیۀە ػەمتت  ەی نە  تاؿێای ٔەمتتأی نانزًٕت پێاەَیُێای ڕەْا  ئۀ پێاەَیُت
ەیە پ  ػەکا   تا ػەگاتە نەؿیُۀەی پڕ نە  ڵ  ئەيەیتو ئۀ پێاەَیُت گـیتاَێای  ەکٕت

ی ىتتتتاَاکەیۀە  کە ػٔٔ ڕٔٔی کتتتتتايەاڵیەتی ٔ ەکە ئتتتتاؿتا ػەیۀێتتتتت نە ڕێتتتت 
  ٓێُێت  یيی پێاەَیُە   ەکاؿیکەاۀ  ەيت سەننەسی نەعا ػەگـێ
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گۀؿەکەی ٔ  تتتاَە َاعاىتتتەکەی ٔ متتتەؿە ڕٔٔتتتتأەکەی  ػە ێتتتتە 
 ی گاڵتەراڕی ٔ پێاەَیٍ  ەرێ 

نێاتتاڵەؿۀە ٔ ڕەعُەگـێاتتی  Catulle Meddesنکتتاتٕن  يُتتؼیلە 
ػاؿاَەی  کە  سەڕەَنتتییە   ەو ىتتێٕەیە  ەؿرەمتتتەی ئۀ کتتايەڵە کتـت

ػٔٔە  ئاپتتا رتتاؿێاە نۀ نە کتتاؿەکتەؿی ئاپتتاػا ػەؿ ٌٔ  کتـت کۀتتٕت
گێهێتیتتتتتیە ئە ەػیتتتتتیەی نە يـۆ تتتتتؼا ْەیە  نەگەڵ ئتتتتتاؿەفٔٔ  ىتتتتتەڕ  
ۆڤ   ی َتتتأۀەی يتتـت غەؿیتتتقە  ػڕَتتتؼەیی ٔ گەَتتتؼەڵااؿییەکاَی تتتـت
ئەياَە ْەئٕیاٌ  کە  اؿٔػۆعێای نە اؿیتاٌ  تا ْەڵماۀێتت  ػە تُە 
ٔ الیەَەکتتتتاَی ژیتتتتاَیو نە  ٔفەیەکتتتتی کأناتتتتاؿ ٔ فۆؿػاؿ  ْەيتتتٕت

افی  َیيتتتیًاَ ەؿٔەؿی ٔ  ەْتتا  ەؿف ٔ پیـۆفەکتتاٌ ػە تتُە عێ ـعتٕت
ەػا گـَتتو ئۀەیە  کە ئۀەی  پتتاؿٔٔیەکی  ۀؿی ئۀ کەمتتاَە  نێتـت
تـأە  ٔەک  ێی "ئاپتتتا"ػاە گتتٕت ٔ   ٕتـێتتتت ننە ػٔٔتتتٕت پێٕینتتتت  تتٕت
کاؿەماتێای يێ ٔٔیی ٔ گـَو نە يێت ٔٔی ػؿايتاػا ئۀ کاؿەمتاتە 

ە ڕۆياَنتتتتتییە  ٔ يەفَە  ە ىتتتتتێٕەی ىاڕىتتتتتێای گۀؿەی ػژ  
 َاتٕؿانیقو ٔ ڕیانیقو ٔ ْەئٕ کاؿە کهمتیای ٔ  أەکتاٌ ڕٔٔیتاٌ
ػا  ىتتتتێای ئاىاـایيتتتە  کە نە ریٓتتتاَی ىتتتاَاػا  ْەؿ ٔەک ٔابیتتتغ 

و ئۀ ڕٔٔػأاَەی ػە تتُە يعتای  ْەؿگیتق ڕٔٔػأەکتاٌ   ە تتایمەتی
رێتتی ييتتتٕيڕ ٔ متتەؿۀژێـکـػَی ىتتتەکاٌ ٔ ػەمتتتە ەؿکـػَی 

  ئۀ ڕٔٔػأەی  تا ٨  َتاگەڕێُۀە  تا ػٔأەفياٌ ٔ ساؿيێای َٕت 
 تؼاتۀە   ؼا    أەڕٔاَی ئۀەی ن  ػەکـێتت ڕٔٔ راؿێایو ڕٔٔ

َاە رێتت ەَزە ٔ کتتاؿی ەؿ ی عتتای ئ ْەَ تتأی عێـاتتـت  ُێتتت   تٕت
َەؿ ٔ ْتقؿی يـۆ تایەتییۀە  ەرێٓێيتتٕٔە    ەمەؿ  قٔتُۀەی ْٕت
تا ٔەک ػەىتتقاَیٍ ْەيیيتتە ْەَ تتأی یەکەو  ە ػەمتتت ێ  ٔ متتەؿە
َەؿی   ە ۆژە کتتتاؿێای ْتتٕت  ػاػەَـێتتتت   ە تتتتایمەتی متتتەؿەتای پتتـت
ەَؼاَە ٔ  ەْێتق  ێتتت  گەىتتە ػەکتتا  ٔ  يەؿرێت  ْەَ تتأێای ْاىتًت

                         
  ١٢ث  ينـس االصتزاد ٔ انتُابض  تـرًة ػ  ػمؼانًُؼى امًاػیم  ل   رٕؿد ٔنٕؿ٨
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 ەؿػۀايتتتی ٔەؿػەگـێتتتت ٔ ػەىتتتمێتە َەژاػێاتتتی گەنێتتت  پتتتتۀ ٔ 
  ەپیت  

ػٔای ًَایيتتتتتاـػَی نئاپتتتتتا پاػىتتتتتاە  ۀ ىتتتتتێٕە تَٕتتتتتؼٔتی ە 
اَ اپاگیـ ٔ  ُەڕەتتتتتی ەکی متتتتەؿيی گاڕاَاتتتتاؿیيگاڵتەرتتتتاڕە  کە تتتتٕت

 ەمەؿ ىاَاػا  ٓێُێتت  ىتتێای  ەڵ ەَۀینتتە ىتاَا ئۀ ڕۀه ٔ 
ػٔٔەی َتأ  ُەيتا تەبهیتؼی ٔ ئەکتاػيییە  ٔ یامتا ٔ   تاؿٔػۆعە يـت

 مینتێًە  ە ڕامتە پێٕاَەکەی ڕێمافە  أەکاٌ  تێ ەڕێُێت 
ەَؼ   ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی ٔەک َٕٔمتتتەؿ ٔ َْٕەؿيەَتتتؼێای ْاىتتًت

ە سەننەسەیەکی ػیتاؿیاـأی ْە ێتت ٔ ْەؿگیق ْۀڵی ئۀەی َەػأ
اؿێای تتتایمە   ە عتتای ٔ پەیتتڕۀی  اتتا     یاتاتە  ُەيتتا ٔ ڕێ اؿتتٕت
ػٌٔٔ يتتاؿکێای  ْأکتتا  گيتتت ئۀ  ەؿْەيتتاَەی پێياەىتتی کتـت
ٔە  ْەؿ ٔەک  تتاٌ  ئامتتاٌ ٔ متتاػە ٔ عاؿمتتایاٌ  ەعتتأە گـتتٕت
ەٌ ػەْێُتتتتُە  يُتتتؼاڵ نە ریٓتتتاَی  ێیاگاییتتتتؼا کتتتاؿی گۀؿە ٔ ػەگتتًت

ەاڵو ئەيە ئۀە َاگەیەَێتتتت  کە ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی تٕاَتتتای    ١ ەؿْەو
ئۀەی َە ٕٔ  ێت نە ػیؼ ٔ ڕٔاَ ە ٔ يۀػایەکتی تتایمە  ٔ ػیتاؿی 

ػٌ ٔ تێ ەیيتتتُی ئاکايەکتتتاَی   ِٔ سەننتتەسی ڕێإپێاتتتّ    تتا ڕا ەکتتـت
تٕاَاکتتاَی عتتای  غتتاتە ڕٔٔ  ْێێتتی گيتتتی ػەبەکتتاَی ئاپتتا  کە نە 

ی پاىتتا  ئاپتتای کتتایهە  "ئاپتتامتتێیُەیەکی ىتتاَایی پێتت  ْتتاتٌٕٔ  
ػەکە" ۆکەی متتتاکاؿ ٔ  نە ئاپتتتای متتتەؿ گتتـت متتتەؿەتاػا ٔەک  یتتـت

ڕٔٔکەه ػەؿػەکۀٌ  کە گتتاؿی ْۀڵ ػەػا  نە ْقؿێاتتی بٕٔڵتتؼا 
ٔڵٍ   ی ْقؿێاتتی بتٕت ػەؿیاَمغتتا    ەاڵو نە ڕامتتتیؼا ػەبەکتتاٌ ْەڵ تـت
کە گتتاؿی ػەیۀێتتت نە ىتتێٕافێای متتاکاؿ ٔ ْقؿێاتتی ڕٔٔکەىتتؼا 

گتتتاؿی نە ژیاَیتتتؼا ْۀڵتتتی ئۀەی ػأە  ػەؿیتتتاٌ  مڕێتتتت  ئەنفـێتتتؼ
ٔ ػا  َەؿیتت ٔ ىتێٕاف ٔ  ەؿْەيێاتی ٕيـۆ ێای یاعی  ێت نە ْەيٕت

ٔە  ئۀ ٢ئامتتایی ٔ ئامتتاٌ ٔ ئاىتتاـا   گتتاؿی یتتاعییەکی ڕەْتتا  تٕت
                         

  ١١  ْەياٌ مەؿ أەی  ل١
 .١١  ْەياٌ مەؿ أەی  ل٢
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ٔە نە ژیتتتاٌ ٔ نە ىتتتتەکاَی ػٔای ژیتتتاَیو   ە راؿێتتت   یتتتاعی  تتٕت
ی نە ػەؿۀەی ژیتتاٌ ٔ ٔابیؼتتی ژیتتاَی ڕۆژاَۀە  تتا  نٔابیؼێاتتیە تتـت
ػٔٔە؛ ٔەک ڕەعُەگـەکتتتتاٌ ئاياژەیتتتتاٌ  تتتتا  عتتتتای ػؿٔمتتتتت کتتتـت
ػٔٔە  ٔابتتتیؼەکەی گتتتاؿی نە ػەؿۀەی متتتُٕٔؿەکاَی ریٓتتتاَی  کتتـت

 یۀە  ٕٔە  -سیقیای ٔ يیتاسیقیای
ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی تەَٓتتتا نە ڕێتتت ەی   ئەو یاعیمَٕٔتتتّ  تتتێًۀػایەی

ٔە   ەڵاتٕت ئۀ عتتای نە ژیاَیتتؼا يـۆ ێاتتی  َەؿی ىتتاَأە َە تٕت ْتٕت
ٔە نە ْەيتت َەؿیتە کتتايەاڵیەتی ٔ  أەکتتاٌ   ەاڵو یتتاعی  تٕت ٕٔ ػا تٕت

ەَؼاَە  نەو ڕٔٔۀە گٕتتتتتتتتتتتتٕت یەتی  ٔیتتتتتتتتتتتتاعیمَٕٔێای ْاىتتتتتتتتتتتًت
ۆڤ  ێتتتقاؿ  نٔەػەؿعنتتتتُی ىتتتتەکاٌ  ە ڕَٔٔتتتی ٔ ئاىتتتاـایی يتتـت

کتتا  ٔ ياَاکتتاَی ػەگتتاڕٌ   ەاڵو ىتتتە  ێًاَاکتتاٌ ػە تتُە ْاکتتاؿی  ػِ
ۆڤ ػەکەٌ  کە  ە ىتێٕەیەکی  گٕؿرٕگاڵی ڕۆس ٔ ٔا نە ْقؿی يـت

 ێ ٕيتتتاٌ عٕڵ اَتتتؼَی ئۀ ىتتتێٕافە  ٣ اۀێتتتتە کتتتاؿکـػٌ ە  تتتاالک
َٔەیەکی  کايیؼییە َٕێیەه  کە ئاپای پاػىتای پت  َٕٔمتیٕە  ًَٕت

  ەؿفی ئۀ یاعیمَٕٔەیە  
رتتتتاؿ نە  ٔەک نۀۀ ەؿ گٕتًتتتتاٌ  ئەنفـێتتتتؼ گتتتتاؿی  تتتتا یەکەو

ڕٔاَ ەی نئاپای پاػىتاۀە  تاَ ۀافی یتاعیمَٕٔەکەی عتای  تؤ 
ػ یتتتو یتتتاعیمَٕٔێای -الی ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿیتۀە  یتتتاعیمٌٕٔ ووەکتتـت

ٔە؛  ەمتەؿ ژیتاٌ  ٔ ىتتەکاَؼا  ٕت تۀأ ٔ مەؿاپاگیـ   ەمتەؿ ْەيٕت
ٔە  تتتتا  یو ياَتتتتای ّْۀ ػٔای ژیاَتتتتؼا  ئەو یتتتتاعیمَٕٔ ٔڵتتتتؼاٌ  تتتٕت

گەیيتتتتتتتُە نئتتتتتتافاػییەکی تۀأ ٔ ڕەْتتتتتتاە ٔ متتتتتتەؿپێییاـػٌ نە 
  ٤تایی يەؿا تاّْ ی ّْيکایهەیەت

ػەیی ىتاَاە  کە ٔائەنفـێؼ گاؿی نە  امتێایؼا  ە َ َیيتاَی ن ێٕٓت
یەتی  نپێٕینتتتە ٔػیتتؼێای ڕٌٔٔ ٔ ئاىتتاـای ئۀە  تتا ىتتاَا  گٕتتٕت

                         
ؿؿ  ٣ يتتٍت ا نتتٍت انتتتی رتتتاٌ ریُیتتتة  تـرًتتتة  ئ تتتـ   ـٔمتتتتایٍ  انًنتتتـس انختتٕت

  ٩٠٨  ليػمؼانضهیى انميهٔ
  ٠٢ث  ينـس االصتزاد ٔ انتُابض  تـرًة ػ  ػمؼانًُؼى امًاػیم  ل د ٔنٕؿ  رٕؿ٤
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ٔ ىتتتە  ێًاَایتتاَە ال ەؿیتتٍ  کە متتەؿ تەعتتتەی ىتتاَایاٌ  ئۀ ْەيتٕت
ػٔٔە   ە پتتتهەی یەکەيتتتیو   ە تتت  ْتتتیێ پێٕینتتتتییەک بەؿە تتتاڵ  کتتـت

تەیەی گتاؿی گٕفاؿىتت نە  ١۰يە ەمتى  ػیاتاؿ ٔ ئەکتتەؿە ە ئەو گٕت
اای ئۀ ىتتتاَایە ػەکتتتا   کە ئۀ  ُەياکتتتاَی نە ػەبەکتتتاَی ئێنتتتاتی

ػەکە"ػا  نئاپتتتاە "ئاپتتتای پاىتتتا  ئاپتتتای کتتتایهە  ئاپتتتای متتتەؿ گتتـت
ػاڕىتٕٔە  ْأکا  مەػەیەک ػٔاتـت  ەَتؼاٌ ىتاَاکاؿی گۀؿەی 
ریٓتتتتتاٌ  ە ىتتتتتێٕەیەکی کـػەیتتتتتی ٔ پـاکتیاتتتتتی ْەيتتتتتاٌ ػیتتتتتؼ ٔ 

ْێُتأە   ؿئینتاتیاایاٌ  ا ػَٔیاػیؼە ٔ ػیتؼی ىتاَایی عایتاٌ  ەکتا
ٔ ػیاتاؿە ٔابیؼییەکتاٌ پتاک  گتاؿی ػەیٕینتت متەؿ ىتاَا نە ْەيٕت

  ااتۀە ٔ نە ـی ئەکتەؿیو  ٕٔکەڵە  ەکاؿ  ٓێُێت  
نئەَؼؿیە  ـیتاٌە مە اؿە   ە ئەنفـێؼ گاؿی ٔ نئاپتای پاػىتاە 

اَیٔگٕتتٕت يُتتی   "اَتتا االػهتتی" ٔاتتتّ  یەتی  نگتتاؿی  ەمتت اَؼَێای رتٕت
ئەيەیتتو  ١١ػا ە-َی َتتییە ٔ سـۆیتتؼیە نە  ەياتتی تێڕٔاَیُەکتتا- تتااڵ

یانییەکاٌ  کای ْێقێای ىتاؿأەی َەمتتی ىتاؿأەیە   ەيەیتو مـت
ئاپا  ە ػەؿ ڕیُێاتی ڕامتت ای َەمتت ػاػەَتێٍ  ئەنفـێتؼ گتاؿی  تا 

ی ىاَایەکی َٕ  ٔ  ەؿپتاکـػَی گاڕاَاتاؿییەکی  ُەڕەتتی  يْێُاَەػ
م  عاڵی مەؿەکیی ػەمتُیياٌ کـػٔٔە  کە  ـیتیٍ نەيتاَەی الی 

 عٕاؿۀە 
َٔ ەؿیی ال ٕٔؿئامتا  کە -١ ٔکی ئەفيٕت  َٕٔی ىتاَایەکی  یٕت

  ە ْیێ راؿێ  بافاَذ ٔ گیـساَ ڕکـػٌ ئاياَذ ٔ يە ەمتی َە ێت 
َٔی ڕی ینتتتتتاؿی ىتتتتتاَایی ئتتتتتافای ٔا  کە  تتتتتڕٔای  ە -٠  تتتتٕت

 تافەگەؿیەتی ٔ ػا ڕاٌ ٔ تێ ەڕاَؼٌ ْە ێت  

                         
  ١٣  رُڤیڤ میـٔ  تاؿیظ انًنـس انضؼیج  تـرًة ػ   ؼؿانؼیٍ ان امى ل١۰
  تـرًتة ػ  ا تـاْیى صًتاػة  انؼتؼػ ي  انفـیؼ راؿی  اپٕت يهاتا  يٍت انًنتـس انؼتان١١ً

 .١٤  ل١٤١
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َەؿی ٔ -٩ ەَؼ ٔ عتتأەٌ  ێتت ی ْتتٕت َٔی  یُەؿێاتتی ْاىتًت  تٕت
  ١٠ی ىاَا ئەفئَٕ ەؿە   ا يمتُام   کە نەو گاڕاَااؿْە

يە ەمتتتتتتتتی ئەنفـێتتتتتتتؼ گتتتتتتتاؿی نە گۀْەؿی ئۀ ىتتتتتتتاَایەػا 
ٔە  کە نەمتەؿ ئەَؼێيتە ٔ  ڕٔٔتاـػَۀە ٔ ػاياڵیُی ػەياياەکاٌ  ٕت
ە  ا ٔ ئأاتەکتاَی يـۆ تی پێٕت تەَیایی ٔ  ێًاَایی ئۀ  ەْایتاَەی ْیٕت

ٔ  نەو ڕٔٔۀە ٔىتتە نە  ا  تٕت تێانتتتەکاَیؼا ىتتتێای  ەمتتتـأە  ڕۆَتـت
ٔە   ەڵاتٕت  ە پتتێیۀاَۀە ٔىتتەکاَی ٔفە ٔ ْێقێاتتی   ێ یتتاٌ َە تٕت

  ١٩ئەسنَٕٔیاٌ ْە ٕٔە
اَ ی ئاکتايی ئۀ ػیتؼ ٔ سەننتەسەیەی ئەنفـێتؼ يئەَتاَاٌ ئاؿتا تٕت

گتتتتتاؿی گەیيتتتتتتمٕٔە ئەَزايەکتتتتتاَی ٔ نە  تتتتتا ەتە تیتتتتتاؿی ٔ ػەبە 
ٌٔ  نە پ اییؼا ۆمتتەیەکی ىتتاَڕىتتاَاییەکاَیؼا کتتاؿی نەمتتەؿ کـػ تٕت

اَ ی ئۀ ي ەؿرەمتتتتە  اتتتا   ْأکتتتا  ْۀڵێاتتتی فۆؿی ػا تتتتا تتتٕت
مینتێًە ْقؿی ٔ َْٕەؿییەی ئەنفـێؼ گتاؿی نەمتەؿی ڕۆیيتتٕٔە 

ۆمێنتتتتتێای کـػەیتتتتتی؛ ئۀ ڕ  اڕێتتتتتت  ە فاؿأەی ىتتتتتاَایی ٔ پ
ەػا يە ەمتتتتًاَە  ڕێمتتتافە یتتتاعییەکەی ئەنفـێتتتؼ  مینتێًەیيتتتی نێتتـت

ٔە  کە نە ڕێتتتت ەی ىتتتتتە َتتتتاکاک ٔ ػژ  ە یەکەکتتتتاَۀە گتتتتاؿی  تتتٕت
  ١٢ ەئەَزايی ػەگەیاَؼ

ئتتاؿتا نە ئەَزايتتؼا ٔ نە ػیتتؼی عتتای ٔ نەو ڕٔاَتت ەیۀە  ٔەک 
َەؿی متتەؿەتای ئۀ تێتتڕٔاَیٍ ٔ سەننتتەسەیەی   ْأکێيتتەیەکی ْتٕت
ػەییۀە  کە نۀۀپێو ئەنفـێؼ گاؿی نە  ٕاؿی ْەَتؼێ   ُەيتای کـت

ۆمێنتتتێای ریتتتأافی  تتتا ىتتتاَا ٔ ػەبە ىتتتاَاییەکاٌ ػاَتتتا ٕٔ  ڕپ
ػٔٔە  متتەؿ أەی پيتتاُیُەکاَی ئتتاؿتا ەؿر یتتو تەَٓتتا -ەمتتتە کتـت

                         
  ٠٢  ل١١  ْەياٌ پەؿأێقی ژياؿە ١٠
ة انغاينتتة ػيتتـة  انؼتتؼػ عتتا١٩ ً  انًنتتـس    يزهتتة االبتتهو  انؼتتؼػ االٔل  اننتُت

  يانؼانً
ؿ١٢ ؿد ٔنتٕت اػیم     رتٕت ث  ينتتـس االصتزتتاد ٔ انتُتتابض  تـرًتتة ػ  ػمتتؼانًُؼى امتًت
 .٠٨ل
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ٔە  نۀ ریٓتتاَەی  ىتتاَاَايەکەی ئەنفـێتتؼ گتتاؿی نئاپتتای پاػىتتاە  تٕت
ػٔٔە  ئتتتتاؿتا ٔەک ْێقێاتتتتی گۀؿەی  گتتتتاؿی کتتتتاؿی نەمتتتتەؿ کتتتـت
یەتی  یەتە کتتاؿەکتەؿی نئاپتتاە  ئۀ ْێتتقەی تٕاَیتٕت ڕٔعێتتُەؿ ڕٔاَیتٕت

أە َٔە تەمتتتت  ٔ متتتٕت ی  کە  تتتتا ْەتاْەتتتتتایە ػؿايتتتتا نۀ  ا تتتٕت
مااڵَێای فۆؿی عایاَؼ  ٕٔ   اڵی  ەمەؿ ىاَاػا کێيتا ٕٔ  ڕفگتاؿ 
َاە کتتاؿی ػؿايتتتا تەَٓتتا  ـیتتتتی َیتتیە نە ػڵغاىتتتاـػَی   اتتا    تتٕت
عەڵاتتتتتتتی ٔ کاتمەمتتتتتتتەؿ ـػٌ  ئتتتتتتتاؿتا  ە  اَ ەىتتتتتتتەی ىتتتتتتتاَا 

 تتایە  یۀە َقیتت  ػە ێتتتۀە  ْەؿ-تَٕتتؼٔتی ەکەی نە ئەنفـێتتؼ گتتاؿی
گتتاؿیە  ئتتاؿتا متتاڵی  ىاَاکەیيتتی َتتأ ػەَێتتت نىتتاَای ئەنفـێتتؼ

اک ٔ ڕۆ ێتـت  کتتاؿۆٌ نىتتاَای ئەنفـێتتؼ  ١٤٠١ نەگەڵ ڕۆگەؿ سیتتـت
یۀە -گاؿیە ػاػەيەفؿێٍُ؛ نەو ىاَایەػا ٔ نە ػیتؼی ئەنفـێتؼ گتاؿی

ػەیۀێتتتتت ڕٔٔػأەکتتتتاٌ  غتتتتاتە متتتتەؿ ىتتتتاَا  َەک يـۆ ەکتتتتاٌ  
نيـۆ ەکتتتاٌ  ە عەمتتتێەتە ػەؿَٔٔتتتی ٔ صەف ٔ ئاؿەفٔٔەکاَیتتتاَۀە 

اڵٔی ْەَتؼێ  ْێتق ػێٍ ٔ رێتی عایتاٌ ػەگت ـٌ   ەاڵو ٔەکٕت ْەڵ ٕت
 تتتٍ ٔ نە گاىتتتەی ئۀ ڕٔٔػأاَە ٔ ئۀ صەتًییەتتتتی يێتتت ٔٔییۀە 

ێٍ  کە ڕۆڵتتتی عایتتتاَی تێتتتؼا ػەگێتتتڕٌ ە نە ەؿ ئۀە  ١٨تەياىتتا ػەکتتـت
نەمتتەؿ ػؿايتتا پێٕینتتتە نەػٔای ػەؿکۀتُتتی ىتتاَاَايەی نئاپتتای 

ۆفاَەی  کە  پاػىتتاۀە    ەڕێتتتۀە  تتا متتەؿ ئۀ کێيتتە ئتتایُییە پیتـت
ۆ ۀە ْتتتتتاتَٕٔەتە متتتتتەؿ ػَیتتتتتا ٔ نەگەڵ  نەگەڵ پەیتتتتتؼا َٕٔی يتتتتـت

 کايەڵ ە ریٓاَییە مەؿەتاییەکاَؼا يايەڵەیاٌ کـػٔٔە 
 
 
 
 

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١٨

  ١٤٠ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل  ٠٢١٢
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 ئەلفرێد گاری
 

ػا  کە -ئتتتاؿتا نە یەکەو ياَێفێنتتتتی ىتتتاَای ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی
َٕٔمتتتیٕیەتی ػەڵێتتتت  نئتتتێًە کاؿەکاًَتتتاٌ تەَٓتتتا  ١٤٠١متتتاڵی 

ی  ڵإ ئاڕامتتتّ ت ٔ ْاىتتی  یتتُەؿاٌ َتتاکەیٍ   تتّئاڕامتتتەی ْەمتت
یٍ  ژیتاَی ئۀاٌ ٔ عایيتًاٌ  ئتێًە ْەيتٕٔ  کتّ ئٕ ژیتاَی ػِ ّْ

ژیاًَتتتاٌ نۀ َٕاَتتتؼَەػا ػاػەَێتتتیٍ  کە نەمتتتەؿ ىتتتاَا پێيتتتاەه 
ػەکتتـێٍ  ئەگەؿ ئتتێًە  ە ىتتێٕەیەکی ڕٌٔٔ ٔ ئاىتتاـا  ْەؿٔەْتتا 

ٔ  ی ئتّ  ە ىێٕەیەکی فۆؿ بٕٔڵ ْەمتەکاًَاٌ ٔ ژیاًَاٌ ئأێتتّ
 ٍ  ئۀە ئێًە ْیێ  ە پێٕینتی َافاَیٍ  ئۀ ئەفيتَٕٔە  َّ  َٕاَؼَّ

 ١١ی تـ   ەیەَیٍ ەي 

                         
 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och  نّت ١١٤  ڕِ   الپّت١١

redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981 
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ئتتتتتاؿتا ْەؿ نە ْەيتتتتتاٌ ياَێفێنتتتتتتؼا ئايتتتتتاژە  تتتتتا ىتتتتتتێای 
ی تتتـ نە ػیتتؼی عتتای  تتا ئۀ ىتتاَایەی ئۀ ػەیۀێتتت يتتگۀْەؿ

ػؿٔمتتتی  اتتا  ٔ کتتاؿی تیتتا  اتتا   ػەعتتاتە ڕٔٔ  ْەؿ  تتایە نە 
ػەڵێتتتت  نئەگەؿ ئتتتێًە ىتتتاَایەک ػؿٔمتتتت  ْەيتتتاٌ ياَێفێنتتتتؼا

 اەیتتٍ   تتا ئۀە َیتتیە ػەبە ىتتاَاییەکاَی تیتتا پێيتتاەه  اەیتتٍ  
  کاٌ نتّ ىتتّ  یٍ  کتّ  ەڵإ  ا ئۀەیە   ەیُە ئامتێ   پیياَی  ؼِ

تاؿیایتتتؼا َێتتت ؿأٌ ٔ پەؿػەیتتتاٌ نەمتتتەؿ ْەڵُەيتتتاڵـأە   ەاڵو نە 
ٔ ْەمتتتەکاًَاَؼا ٔەک کەؿەمتتەیەک ٔ ىتتتێای ئاىتتاـا  تتٌٕٔ 

تتا ئێنتتا   کتّ-یاٌ ْەیە  ئێًە  ەػٔای ئۀەػا َاگەڕێیٍ ي ەؿػۀاي
  ْتتاه ٔ  یـيتتاٌ  غەیُتتّ -  ِٕٔ ؿ ْتتّ ىاَایيتتؼا ْتتّ  ٔ نتتّ  یتتّ ّْ
ؿ ىتتتێ   کە َیتتیە   ەڵاتتٕ  ە پتتێیۀاَەی ئەيۀە ػەياَۀێتتت  متتّ

ئۀ تا هایتتاَە  غەیتتُە  ەؿ تتأ  کە َەىتتێٕێُـأٌ  ئۀ ٔێُتتاَەی 
ە ڕامتتتتۀعا نەگەڵ ْەمتتتتەکاًَاَؼا ٔڵییتتتاٌ نتتت  َاکـێتتتت  کَٕا

-ئاؿتا ْەؿ نۀ ياَیفێنتاَەی ىاَای ئەنفـێؼ گتاؿی ١٢ػەػٔێٍ ە
ػا  ئۀەیتتو ػٔٔپتتا  ػەکتتاتۀە  کە  یتتُەؿاٌ ػە تتٍ  تتا ىتتاَا  
ٔەک َەىتتتەؿگەؿییەکی گـاَیتتاٌ  تتا  اـێتتت  یتتاٌ  یتتٍ  تتا الی 
ػکتتتاؿی ػػاٌ "ػەفاَتتٍ َتتايـٌ   ەاڵو ىتتتێای گتتـاَە ٔ ئتتافاؿی 

ػە ێت ٔا نە  یُەؿەکاَی  اا  ْأاؿ  اەٌ ٔ ْەمتت  ػێت" ىاَا
  ە يەتـمییەکاَی ژیاٌ  اەٌ  

ًَتایو  ١٤٠٢یەکەو کاؿی ىاَای ئەنفـێؼ گتاؿی  کە متاڵی 
ػەکـێتتتت  ىتتتاَاَايەی نػایتتتاە ىتتتێتەکەە ػە ێتتتت  نە َٕٔمتتتیٍ ٔ 
ػەؿْێُتتتاَی ئتتتاؿتا  نڕاف ٔ َیتتتافی عاىۀینتتتتیە نە َٕٔمتتتیُی 

ڵ يُتتتتتؼاڵی فۆؿػاە َٕٔمتتتتتیُی ڕۆگەؿ سیتتتتتـاک ٔ نػایاێتتتتت  نەگە
ی يرتتتاؿ نەو ىتتتاَایەػا تتتتٕاَ ڕۆ ێتتتـ  ئتتتاؿۆٌ  ئتتتاؿتا  تتتا یەکەو

                         
   ە ١١ی ژياؿە ن ؿ أِ ياٌ مّ ّْ  نّ ١٠٢  ڕِ   الپ١٢ّ
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ْەَؼێ  نە ػیؼ ٔ  ا َٕٔە ئێنتاتیاییە ریأافەکاَی  ەؿرەمتتە 
 اا   ئەو ىاَایە  ْەؿ ەَؼە تەيەَی فۆؿ کتٕؿ  ػە ێتت   ەاڵو 
ػەؿٔافەیەکتتی ئەفيتتَٕٔ ەؿی  تتا ئتتاؿتا ػەمتتتە ەؿ کتتـػ ٔ ْەؿ 

اَیتتتتؼا ػیتتتتؼە ىتتتتاَاییەکەی گەىتتتتە ػەکتتتتا  ٔ ەی ژیغنەو باَتتتتا
ۆمتتە ىتتاَاییەکەیؼا بتتٕٔڵ  مێتتتۀە  یەکێتت  نۀ ڕػەتٕاَێتتت نە پ

ٔٔی پاىتتتەڕۆژی ئەو ىتتتاَایەه ػە ێتتتتۀە  ڕگـستتتتاَەی ڕٔٔ ە
ٔپێاتی متەؿ  ە عایتاٌ ٔ َە ْتیێ ٔئۀە  ٕٔە کە ْەؿگیق َە گـ

ناکتتاڵ ٔ ىتتاَایەکیاٌ ْە تتٕٔە  تتتا ًَایيتتەکاَیاَی تیتتا پێيتتاەه 
ەؿ ەَتتتتتتؼە تەيەَتتتتتتی ئەو ىتتتتتتاَایە  ٔەک نۀۀ ەؿ  تتتتتتاەٌ  ْ

ئاياژەياٌ  ا کـػ  فۆؿ کتٕؿ  ػە ێتت   ەاڵو َأ تاَ ێای گۀؿە 
 ەػەمتتت ػەْێُێتتت ٔ  ەَتتؼاٌ َْٕەؿيەَتتؼ ٔ َٕٔمتتەؿی ػیتتاؿی 

َنتتتا ٔ تەَتتتاَە  نە ٔاڵتتتتاَی ئۀؿٔٔپتتتأە   تتتا ەئۀ ػەيەی سەڕ
ًَتتتتَٕٔە ئەَتتتتؼؿیە گیتتتتؼ  ئتتتتاؿتٕؿ ئەػايتتتتاڤ ٔ پتتتتأل  تتتتانێـی 

 یاٌ کـػٔٔە  مەؿػاَ
ی ە  ەڕێیُۀە  ا الی گاؿی ٔ نئاپتای پاػىتاە  ئۀەی رتێ 

متتتەؿَذ ٔ ئاياژە اکـػَیيتتتە  ئۀەیە ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی نەو ػەبە 
ىتتتتاَاییەیؼا ٔ نەپێُتتتتأی  تتتتٕاؿَەػاَی ْتتتتیێ رتتتتاؿە يتتتتاؿکێای 

  ١٣عٕػگەؿاییۀە  ْەئٕ کاؿەکتەؿەکاَی ػەيايایاٌ پاىیٕە
  کە نئاپتتای پاػىتتاە نتیتتقٌٔ  تتـۆٌە ئۀە ػٔٔپتتا  ػەکتتاتۀە

ْێًای ىتێتێتی يـۆ تایەتییە  ئاپتا ْێقێاتی عەڵەتێُتـأە  ػٔٔؿە 
نە ْەيتتتتٕٔ ْەمتتتتتێاۀە   ە ياَتتتتا ْتتتتأ ەؿعەکەی  يـۆ ێاتتتتی 
ئايێـئامایە  نۀاَەیيە ْێًاگەنی ئۀ ْێتقە عٕأەَتؼییە  ەْێتقە 
 ێتتتت  کە  تتتاڵی  ەمتتتەؿ ریٓاَتتتؼا کێيتتتأە   ە تتتتایمەتی نەػٔای 

                         
انؼاصتـ  يزهتة  يانًنتـس انفـَنت ي  ػ  مايیة اصًؼ امؼؼ  االتزاْا  انـئینة ست١٣
 بهو  انؼؼػ االٔل  اننُة انغاينة ػيـة اال
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ی نە يتتتە ػڵُۀایتتتی عٕأەَتتتؼ ٔ َەْئۀەی يتتتـۆڤ پيتتتتی کتتتـػ
  ١٤يیتاسیقی  ٔ ئاکاؿ کـػ ٔ ٔێُەی عاىۀینتییاٌ ىێٕاَؼ

ی ينە ڕٔاَتت ەی ئەو  ەيتتاە َايـۆ تتاَە نە يـۆ تتؼا ٔ َايتتابٕٔڵ
َتتتتتاڕۀاییە نە کتتتتتايەڵ ەػا   تتتتتافَەی ڕۆژگتتتتتاؿی يـۆ تتتتتتایەتی 
ػاػەعـێتتتتت ٔ پيتتتتتًاٌ تێتتتتؼەکا  ٔ متتتتەؿػەيی ڕێتتتتق ٔ  ەْتتتتا 

ە نە ڕۆژگاؿە ڕا تـػٔٔە ػێـیُەکتاَۀە پیـۆفەکاَی يـۆ ایەتی  ک
ياَای  ەؿۀپێيیٌٕٔ ٔ  ەْا پیتـۆف ٔ  هیًەتتی ٔ پتاڵۀاَییەتی 

 يـۆ ی  ا ْێُا ٕٔیٍ ْێؼی ْێؼی  ەؿۀ َەياٌ ػە ێت 
ػەبەکتتاَی گتتاؿی  ػیتتؼە سەننتتەسییەکەی  تەکُیتت  ٔ ئێنتتتاتیاا 
ىتتاَاییەکەی ػە ێتتتە  ُەيتتا ٔ ػەؿٔافەیەک  تتا ئۀ متتتـاکتٕؿە 

ـاکتیاییەی ئتتتتتتاؿتا کتتتتتتاؿی نەمتتتتتتەؿ ػەکتتتتتتـػ  تیتتتتتتاؿی ٔ پتتتتتت
ئەَزايەکاَیيتتتی ىتتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ٔ ػايەفؿاَتتتتؼَی نىتتتتاَای 

   ئەنفـێؼ گاؿیە ٔ کتێمی نىاَا ٔ ْەيمەؿەکەیە ػە ێت 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیرۆکە بێ وغەکاًی ئارتۆ لە غاًۆی ئەلفرێد گاری

                         
یى صًاػة  انؼؼػ ي  انفـیؼ راؿی  اپٕ يهاا  يٍ انًنـس انؼان١٤ً ـْا  .٠٢  ل١٤١  تـرًة ػ  ا 
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 بەغی چىارەم

 دیدی ئارتۆ و غاًۆی خۆرهەاڵتی کۆى
 

تاػا پەیٕەمتتە  ە گەؿػَٔٔۀە؛ ئەيەیتو ىاَا نە ْقؿی ئاؿ
نە ىتتتاَای  -ياَتتتایەکی تتتتـ یتتتاٌ  ە- نە ىتتتاَای عتتتاؿْەاڵتۀە

  ئتتتتاؿتا ١ػێـیُتتتی  اپتتتاَی ٔ ْیُتتتؼییۀە متتتەؿ أەی گـتتتتٕٔە
مـٔٔىتتی نە ػیتتؼ ٔ سەننتتەسەی  ەَتتؼاٌ کٕنتتتٕٔؿی ٔاڵتتتاَۀە  

یو ئامتتتتتتتیا ٔ ئامتتتتتتتیای َأەڕامتتتتتتتت ٔ ػٔٔؿۀە ي ە تتتتتتتتایمەت
ىتتاَای  تانی نە ٔاڵتتتی ئەَؼۆَینتتیا  کە  ٔەؿگـتتٕٔە   تتا ًَتَٕٔە

َْٕەؿی رٕٔڵە  ەىێای گـَ ی ژیتاَە  نەو رتٕٔڵەیەػا يامتی ا  
ئايتتاژە  فيتتاَی رەمتتتە  ػەيايتت   متتەيا ٔ ٔىتتە نە یەکەیەکتتی 
ئێنتتاتیایؼا تتێاەاڵٔ ػە تٍ ٔ ْتَٕەؿێای رٕٔڵەئايێقيتاٌ نەمتەؿ 
ئامتتتتێای  ەؿفی ْتتتَٕەؿی ٔ ْتتتقؿی ٔ ئەَؼێيتتتە ٔ ْەمتتتت ٔ 

ه ػەکەٌ  نەو ًَایيتتتتاَەی ػٔٔؿگەی  تتتتانی نە متتتتاف  پێيتتتتاە
ئەَؼۆَینتیا  ْێتقە ىتەڕعٕاف ٔ ئۀ ْێقاَەیيتی ػژی ىتەڕٌ نە 
يهًهَێیەکتتی ڕامتتتۀعاػاٌ نەمتتەؿ ىتتاَا؛  یتتُەؿاٌ تەَٓتتا  یتتُەؿ 
َتتیٍ   ەڵاتتٕ  ەىتتێای گتتـَ ٍ ٔ ػەکۀَە ژێتتـ کاؿی ەؿییەکتتاَی 

                         
ٔە    ١ ٔػی نە ىاؿمتتتاَییە  ٔ ىتتاَای عتتاؿْەاڵ  ٔەؿَەگـتتٕت تەَٓتتا ئتتاؿتا متٕت

ە يەفَەی  ٔػیاٌ نۀ گەَزیتتتُت  ەڵاتتتٕت فۆؿ نە پنتتتت اڕاَی ىتتتتاَای ریٓتتتتاٌ متتتٕت
ِٔ ایەتی ِٔيـۆ ت َٔەیەکی  ەؿفە  کە نە پ ؿگـتتٕت ۆمێنتتێای ڕ   ـتاڵتتؼ  ـێيتت ًَتٕت

ٔػی فۆؿی نتتت   َەؿی ٔ ػیتتتؼە پـاکتیاییەکاَیتتتؼا  تتتا ىتتتاَای ػامتتتتاٌ  متتٕت ْتتٕت
 ٔەؿگـتٕٔە 
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ًَایيتتتتتتەکۀە ٔ گاڕاَااؿییتتتتتتاٌ  ەمتتتتتتەؿػا ػێتتتتتتت  نە کتێمتتتتتتی 
BharteNatya Castraکە کتتاَتـیٍ متتەؿ أە ٔ نێاتتاڵیُۀەیە ػا  

متتتە اؿە   ە ىتتتاَا نە ریٓاَتتتؼا َٕٔمتتتـا ێت؛ نەمتتتەؿ فيتتتاَی 
  نىتتاَا نەگەڵ متتەؿەتاکاَی    کتّ " ـاًْتا"ی عٕأەَتتؼۀە ْتتاتِٕٔ

ریٓاٌ ٔ ػەؿکۀتُتی فاَنتتە پیتـۆف ٔ فاَیتاؿی ٔ ئەسنتاَەکاَؼا 
ٔ  ی فاَنتتتتتتتەعٕڵ تتتتتتأە  نە ەؿ ئۀە ىتتتتتتاَا ػە ێتتتتتتتە رتتتتتتێ 

 ٠ی ْەئٕ  یُەؿاٌ ەيعاىمەعت
ْەؿ نەو ڕٔاَتت ەیۀە ئتتتاؿتا سەننتتەسەی متتتەؿەتایی؛ یتتتاعٕػ 
فَزیتتـەیەک ْۀڵ ٔ تەبەالی کتتايەڵ ەی يـۆ تتایەتی   ێ ٕيتتاٌ 

ػایامَٕٔی ىاؿمتتتتاَییە  ٔ  یـکتتتـػَۀەی نتتتاژیایی  پتتتێو نتتتّ
ئتتتاػەيیقاػ ٔ تیتتتاؿە راؿ ەراؿەکتتتاٌ  تتتا تێ ەیيتتتتُی گێتتتتی ٔ 

ٌ ٔ  تاؿۀَٕك ٔ مـٔىتت ٔ یەفػاٌ نێاؼاَۀەی ژیاٌ ٔ يـػ
ُی  کە تێاتتتتتتڕا نە کايەڵێتتتتتت  يَەؿیتی ئتتتتتتایٕٔ ڕیتتتتتتتٕاڵ ٔ ػا تتتتتت

ە ٔ َٔەؿیتی ڕاگتتتتتٕفاؿی ٔ غەؿائیقیتتتتتؼا عایتتتتتاٌ َٕاَتتتتتؼٕٔػا تتتتت
 ەؿرەمتتتتتتتتتتە  تتتتتتتتتٌٕٔ؛  ە گۀْەؿی يتتتتتتتتتـۆڤ ٔ ڕامتتتتتتتتتتیی 
ڕەمەَایەتیمَٕٔی ئاػەيیقاػ ػاػەَێتت  ئتاؿتا ئەو  ُەيتایە ػەکتاتە 

ػەمتتتە ەؿکـػَی ئۀ ػیتتؼە   تتأا ٔ متتەؿ أەیەکی گـَتتو  تتا
 ئێنتتتاتیاایەی  تتا ىتتاَاکەی ْەیمتتٕٔە  ْأکتتا  ئتتاؿتا پێتتی ٔا
 تتتتتتٕٔە  کە پیتتتتتتڕاٌ ٔ نە ػەمتتتتتتتؼاَی ئەو گیتتتتتتاَە  ەؿایتتتتتتیە ٔ 
ی يکٕژاَتتتتؼَۀەی نە ئامتتتتایەکی پتتتتڕ نە تەيتتتتٕي ی ْاىتتتتًەَؼ

يـۆ تتتتایەتی ٔ پٕٔکتتتتاَۀەی نە  تتتتافَەیەکی گەؿػەنٕٔنیامتتتتای 
ڵ ەیەکی پیيەمتتتافی ٔ ىاؿمتتتتاَییەتؼا ٔ ػؿٔمتتتتمَٕٔی کتتتايە

 ەؿف تتتتتَٕٔۀەی ػەمتتتتتەاڵ  ٔ  ەؿژۀەَتتتتتؼیی  ٕؿژٔاکتتتتتاٌ   ە 
متیًاکاَی باَتاغی  ەؿۀپێيتیٌٕٔ ٔ پێيتاۀتُی ئەو متەػەیە 

                         
ل" انؼتؼػ   ٠ ة  يزهتة "سلٕت صفیضة يضًؼ ػمؼانًُؼى  اَتَٕتاٌ اؿتٕت ٔ ينتـس ان نٕت
 .١٤٣٠  مُة ٩
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و نە ْۀڵێاتتی تیاؿی/کـػەییتتؼا يَـێتتت  ىتتاَای تَٕتتؼٔتی ی ػاػِ
یەتی   ەڕێتتۀە  تا ئۀ کٕنتتٕٔؿە ػێتـیُەی ڕۆژْەاڵ  ٔٔینتٕ

اَ ەیەکتتی َٕێتتٕە يٕتتتٕؿ ەی ٔەؿ  ـێتتت ٔ نە ڕٔ ٔ متتٕٔػی نتت 
 ىاَای تَٕؼٔتی ی  اا   

ی  ە گۀْەؿی متتتەؿەتا ٔ -ئاىتتتاـایە ئۀەی فیتتتاتـ ئتتتاؿتا
ٔە  ٕٔەػەمتتتت ێای  تتتٌٕٔ ٔ ػَیتتتا ٔ يـۆ تتتی ػێتتتـیُۀە  ەمتتتتم

ئۀەیە يـۆ تتتتتتتتی ئۀ کتتتتتتتتايەڵ ە ػێـیُتتتتتتتتاَە  ە تۀأی نەگەڵ 
مـٔىتتتت ٔ ػیاؿػەکاَیتتتؼا عتتتای گَٕزاَتتتؼٔٔە  یتتتاٌ گَٕزتتتأە  

پێٕەَؼییە کايەاڵیەتییەکتاٌ َەڕەعنتأٌ ٔ َتاکاکییە  نە ەؿ ئۀە
 یُایەتییەکتتتاَیو نۀ کتتتا  ٔ متتتەؿػەياَەػا ْێيتتتتا ػؿٔمتتتت 
َە ٕٔ ٌٕٔ ٔ متەؿیاٌ ْەڵُەػا تٕٔ؛ ئەيەیتو تۀأی ئۀ  ُتاغە 

ُییەکتتاَی ئ  ُەيتتا سەننتتەسییەیە  کە ْتتَٕەؿی کتتاٌ ٔ ڕیتتتٕاڵە ئای
نۀ  یيتتی-نەمتتەؿ ڕۆَتتـأە  ئۀەی فیتتاتـیو متتەؿَزی ئتتاؿتا

کتتتتتتايەڵ ە کتتتتتتاَەی يـۆ ایەتیتتتتتتؼا ڕاکێيتتتتتتأە  ئۀ یەکێتیتتتتتتیە 
 َەپیڕأەی َێٕاٌ يـۆڤ ٔ مـٔىت ٔ يـۆڤ ٔ کايەڵ  ٕٔە  
ئاؿتا ئاياژەی  تا ىتێٕاَؼٌ ٔ َەيتاَی ئەو گیتاَە متەؿەتاییە 
نە گێتتتتتت أی گەىتتتتتتەی ىاؿمتتتتتتتاَییە  ٔ  ەؿۀپێيتتتتتتیَٕٔی 

ئەو تەکُەناژیتاػا ػەکتتا    ەاڵو ئۀەیتو ػٔٔپتتا  ػەکتتاتۀە  کە 
گیتتتاَییە  ە ىتتتێٕەیەکی َاڕامتتتتۀعا ٔ گٕؿرٕگتتتاڵ تتتتـ ٔ  ٔفە

ػەکا  ٔ  ەؿػۀاو ٔینتی عای  ەمتەؿ  عـاپتـ  نە َەمتؼا کاؿ
کتتايەڵ ٔ کۀٌ ٔ  َٕٔۀەؿەکاَتتؼا ػەمتتەپێُێت  ئەو ٔێتتُەیەه 
نە ىتتێٕەی رەَتتو ٔ پیهَتتؼاَاٌ ٔ الػاٌ نە فۆؿ  ەْتتای ئاکتتاؿ ٔ 

فاؿاٌ رتتاؿ   ە ْتّعٕٔڕۀىتتی  ەؿف ٔ ػٔژيُتتایەتی  کە ڕۆژی 
عتتای ػەَٕێُێتتت  ػەؿػەکۀێتتت  نە ەؿ ئۀە ئتتاؿتا  ە پێٕینتتتی 

ؿعنتتُی  فاَیٕە   ەڕێتتۀە  ەػٔای متەؿ أەیەکی َٕێتؼا  تا ػِ
ئۀ ٔفە گیتتاَییەی نە يـۆ تتی کتتٕيەڵ ەی ْأ ەؿعتتؼا ْەیە  ئەو 
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عۀَەیتتتتتتو  ە ڕای ئتتتتتتاؿتا نە ىتتتتتتاَایەکی ئەسنتتتتتتَٕٔأی ٔ 
   ێ ٕيتتتاٌ ٩ت  َتتتایەتە ػی متتتەؿەتایی ٔ ئەَؼێيتتتەئايێقػا َە ێتتت

ئەيەیو  ە ىێٕەیەکی گيتتی ػەگەڕێتتۀە  تا ئۀەی ئەسنتاَە  
کە ٔێُەیەکتتتی  ەؿفی کەنەپتتتٕٔؿی ئۀ ػَیتتتا ػێتتتـیُەیە  کە ٔەک 
عۀٌ ٔایە ٔ رتتتتتتاؿێاە نە ػەؿ ڕیُتتتتتتی َەمتتتتتتتی ىتتتتتتاؿأە   ە 
ٔاتایەکی ػی نڕامتییەکی يیتتاسیقیاییە ٔ  ە فَزیتـە ڕٔٔػأێت  

َتتتتتتؼیی  ە "فەيەٌ"ۀە ْەیە  نە ەؿ ئۀە  یِٕ ػاػەَـێتتتتتتت  کە پتتتتتتّ
 ٢ئەسناَە یەکێاە نە بٕٔڵتـیٍ ػەمتاۀتەکاَی يـۆ ایەتی ە

ىتتتاَا الی ئتتتاؿتا ٔەک ػەؿٔافەیەک ٔایە نەَێتتتٕاٌ  تتتٌٕٔ ٔ 
َە َٕٔتتتتتتؼا  نەَێتتتتتتٕاٌ ئۀ ػَٔیتتتتتتای کە ْەیە ٔ ئۀەیتتتتتتو  کە 

الیەکی ػیتاۀە ئۀ ػَٔیتا  ی ْە َٕٔی ػەکا  ػە یُێت  نەييەفەَؼ
یاییەی نە ػامتتتتتاٌ ٔ ئەسنتتتتاَەکاَۀە ػێتتتتُە ػەؿۀە ٔ يیتتتتتاسیق

نەمتتتەؿ ىتتتاَاکاٌ  ەؿرەمتتتتە ػە تتتٍ ٔ يۀػا ٔ متتتتـاکتٕؿ ٔ 
ئەتًامتتتفێـێای تتتتـ  ە  تتتٌٕٔ ٔ ژیتتتاٌ ػە ەعيتتتٍ  ئتتتاؿتا  ەو 
 ەىتتتُە نە گیتتتاَی ڕەمتتتەَی ىاؿمتتتتاَییەتە کاَەکتتتاَۀە َقیتتت  

یاَااتتتتّ  ػە ێتتتتۀە ٔ متتتەؿ أەکاَی نۀێتتتٕە ٔەؿػەگـێتتتت ٔ ػِ
ُییە کاَەکتاٌ ييەیەکی مـٔىتی ئەسنَٕٔأیی َەؿیتە ئایْأکێ 

ٔ نە ىتتتتتتتاَاکەیؼا کاؿیتتتتتتتاٌ نەمتتتتتتتەؿ ػەکتتتتتتتا   نە ەؿ ئۀەی 
ی کتتتتتايەڵ ە يتتتتتئەسنتتتتتاَەکاَی ػَٔیتتتتتای ػێتتتتتـیٍ ػیتتتتتٕێای ڕۆص

متتتەؿەتاییەکاٌ  تتتٌٕٔ   ە تتتتایمەتی کايەڵ ەکتتتاَی عتتتاؿْەاڵ   
 ٕٔ َٕٔە مەؿ أەی مـٔٔه ٔ  ەىێای مەؿەکی نە ْتقؿ ٔ 

                         
ٔژاَۀەی ڕۆصیتتتی ىتتتاَای يە ەمتتتت نە  ەياتتتی متتتەؿەتایی نە ىتتتا  ٩ َاػا   تتٕت

ٔۀە ٔ ىتتتتاَایەکی  گتتتتـێاە  ئۀ ىتتتتاَایەی  ەؿئەَزتتتتايی َْٕەؿەکتتتتاَی تتتتتـ  تتتٕت
 گيت ـی   ە ياَا ْأ ەؿعەکەی عٕڵ اَؼٔٔە 

ػهی صنیٍ انزا ـی  انضٕاؿ انفهنفی  یٍ صضتاؿا  انيتـ  ان ؼیًتة ٔ صضتاؿة   ٢
 .٠٤انیَٕاٌ ل
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یتاَە  ئتاؿتا ْەؿ نەو ڕٔاَت ە ستـأاَۀە  ەۀ کايەڵ نێاؼاَۀەی ئ
پێيتتُیافی عٕڵ اَتتؼَی ىتتاَا عتتاؿْەاڵتییە يیتتتاسیقیاییەکەی  ػژ 
 ە ىتتاَای ڕۆژئتتأا  کە  ە ىتتاَای تێتتڕٔاَیٍ ٔ ىتتیاـػَۀەی 

  ٨  کـػٔٔەػەکا مایااناژی ئاياژەی  ا 
ْەيیيتتە تاؿيتتایی ئەسنتتاَەکاَی عتتاؿْەاڵ   ٔەک تاؿيتتایی 

اًَتاؿک نْايهێتەئامتا نە ْتقؿ ٔ  ا َٕٔەکتاَی گیاَی پاػىتای ػ
ڕأَەتۀە   ێ ٕيتتتتتاٌ نە ەؿ ئۀەی ػامتتتتتتاٌ ٔ ٔئتتتتتاؿتاػا متتتتتٕ

ئەسنتتتتاَەی ػَیتتتتای ػێتتتتـیٍ   ە تتتتتایمەتی ىتتتتاَا ٔ ئەسنتتتتاَەی 
نعتتتتاؿْەاڵ ە  یەکتتتتێاە نە کتتتتـػاؿە گیتتتتاَییە ْەؿە گۀؿەکتتتتاَی 

عيتتی ْتتقؿ ٔ ئتتأەفی  ئتتاػەيیقاػ ٔ ػؿٔمتتتاـػَێای مـٔٔىمّ
کتتتتتايەڵ ە متتتتتەؿەتاییە  تتتتتٌٕٔ  ە گيتتتتتتی ٔ  ىتتتتتاػیـاَەی ئۀ

کتتتتتتتايەڵ ەی عتتتتتتتاؿْەاڵ   ە تتتتتتتتایمەتی  ىتتتتتتتاَای ڕۆژْەاڵ  
رٕٔڵەیەکی  ڕ ٔ نێٕاَهێٕە نە ػیت ە   ئايتاژە  ڕۀه  تتاٌ  کە 
 ە ْەئٕیاٌ فياَێای يیتتاسیقیای ٔ ىتاَایی پێت  ػەْێتٍُ  ئۀ 
فياَەی  ە ىێٕەیەکی بٕٔڵ نە ىتیؼـێای کتاَاـێتی ٔ  یُتـأػا 

ػە ێتتتت  ْتتتقؿی ئەکتتتتەؿ ٔ  یُەؿەکتتتاَیو  یتتتاٌ  ە  ەؿرەمتتتتە 
ٔاتتتتایەکی تتتتـ  عتتتٕػی ْتتتقؿ  ەؿۀ ڕۀىتتتێای بتتتٕٔڵ ػە تتتا   
ىتتتتتاَای ڕۆژْەاڵ  عٕێُتتتتتؼَۀەیەکی ژیتتتتتاَە نەژێتتتتتـ ڕٔاڵەتە 
گيتتتییەکاَۀە ٔ ػەؿْێُتتاَی ئۀ ٔێُتتاَەیە نەو ژیتتاَەػا  کە ئتتێًە 
عايتتتتاَی تیتتتتا  تتتتؼۆفیُۀە  ئەيەیتتتتو ئۀ ػیتتتتؼەیە  کە ئتتتتاؿتا 

اؿی نەمتتتتەؿ  اتتتتا    ێ ٕيتتتتاٌ ئەيەیتتتتو رتتتتاؿە ػەیٕینتتتت کتتتت
ػٔٔستتتابییەکە   تتتا ژیتتتاَە ڕٔاڵەتیامتتتا ٔ ڕامتتتتۀعاکەی ژیتتتاَی 
ڕٔژاَە َتتا  کە  تتٕٔە  ە ٔێُەیەکتتی ٔابیؼییتتاَەی ژیتتاَی ڕٔژاَە ٔ 
ڕٔاڵەتیامتتا ٔ ڕٔٔکتتاؿی ػەؿۀەٌ   ەڵاتتٕ ٔابیؼییەتێاتتی تتتـ  کە 

                         
  ١٢-٨٤ايیة اصًؼ امؼؼ  لأَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُە  تـرًة ػ  م  ٨
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ئتتتاؿتا  ۀ نَەْەَتتتوەە ئايتتتاژەی  تتتا کتتتـػٔٔە  کە ػە ێتتتتە َتتتأ 
بتتتٕٔاڵییە تاؿیاەکتتتاَی  تتتٍ ػەؿیتتتأە ٔ ػٔای ئۀە نەپتتتڕ متتتەؿ 

ەتێاتتتتتتی گەؿػَٔٔیتتتتتتیە ٔ نە ػەؿۀەی يػەؿػەْێُێتتتتتتتۀە؛ ٔابیؼی
ٔابیؼییەتتتتتتتتتتتتی يتتتتتتتتتتتـۆڤ ٔ ژیتتتتتتتتتتتاَی ڕۆژاَە ٔ تەَتتتتتتتتتتتاَە  
ىاؿمتاَییەتیيتتۀەیە  ئتتاؿتا نە ىتتاَا ٔ ْەيمەؿەکەیتتؼا ػەڵێتتت 
 ننە ىتتاَای ڕۆژْەاڵتیتتؼا  کە عتتأەٌ يەیتتهە يیتاسیقیاییەکتتاَە ٔ
ػژی ىتتاَای ڕۆژئتتأاییە  کە عتتأەٌ يەیتتهە متتایااناژییەکاَە  
کای  ڕٔپڕیی رٕٔڵەکتاٌ ٔ ئاياژەکتاٌ ٔ  تاؿ ٔ ْەڵاێنتتەکاٌ 
ٔ ػەَ ەکتتاٌ  کە فيتتاَی ػەؿْێُتتاٌ ٔ فيتتاَی متتەؿ ىتتاَا پێتت  
ػێتتتتتٍُ  نەمتتتتتەؿ ْەيتتتتتٕٔ ئامتتتتتتەکاَی ئاگتتتتتایی ٔ  ە ْەيتتتتتٕٔ 
ئاڕامتتتتتەکاَؼا گيتتتتت ػەؿئەَزتتتتايە کتتتتاؿی ەؿییە رەمتتتتتەیی ٔ 

ؼـییەکاَی عایتتتاٌ گەىتتتە پتتت  ػەػەٌ  کە  ە َا تتتاؿی ْتتتقؿ ىتتتی
پەناتتتتتێو ػەکەٌ  تتتتتا ٔەؿگـتُتتتتتی ْەڵٕێنتتتتتتە بٕٔڵەکتتتتتاٌ  ئۀ 
ْەڵٕێنتتتتتتتاَەی  کە ػەتتتتتتتٕاَیٍ  ە "يیتاسیقیاتتتتتتا نە کاؿکـػَتتتتتتؼا" 

 ١َأفەػیاٌ  اەیٍ ە
ىتاَای ڕۆژْەاڵ   نەمتتەؿ  ُەياکتاَی پەیٕەَتتؼییەکی بتتٕٔڵی 

  نەو پەیٕەَتتتؼییەػا گيتتتت ـ ٔ ْەيەالیەٌ نەگەڵ ژیتتتاٌ ڕۆَتتتـأە
 ُەيا ئەسنَٕٔییە ػامتاَییەکاٌ ٔ مەؿ أە سیقیاییەکتاٌ ڕۆڵتی 
متتتتەؿەکی ػە یتتتتٍُ  يیتاسیقیتتتت  ٔ ئەسنتتتتٌٕٔ ڕایەڵە بتتتتٕٔڵ ٔ 
 ُەڕەتتتی ٔ  ُەيتتا گـَ ەکتتاَی ئۀ ػامتتتاَە ڕۆصتتی ٔ يـۆییتتاَە 
پێتتتت  ػەْێتتتتٍُ  کە ىتتتتاَای ڕۆژْەاڵ  متتتتەؿ أەکاَیەتی  نەو 

یەکاٌ  ئەسنٌٕٔ ٔ ػامتتاَەکاٌ ٔ ىاَایەػا  ْێُؼەی  ُەيا ڕۆصی
َەؿیتە پیـۆفەکاٌ ڕۆڵ ٔ کاؿی ەؿییاٌ ْەیە  ٔىتە ٔ ػیتاناا ٔ 
ْقؿ ٔ  ُەيا مایااناژییە کاَاـێتییەکاٌ ئۀ ڕۆڵ ٔ  ەْایەیتاٌ 

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١

 .٢٠ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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َییە  نە ەؿ ئۀە ىتاَای ڕۆژْەاڵ   ٔەک ىتاَا تَٕتؼٔتی ەکەی 
ئتتتاؿتا نە  ەياێاتتتی کیًیتتتایی  سیقیایتتتؼا ػیتتتؼی  تتتا گەؿػٌٔٔ ٔ 

ایەتی  تتتڕ ػەکتتتاتۀە  ىتتتاَای ڕۆژْەاڵ  متتتُٕٔؿەکاَی يـۆ تتت
َێٕاٌ ْەمت ٔ ْقؿ  ْەمت ٔ ٔىە  ْەمت ٔ َەمتت الػە تا  

سیتقیاییۀە کتاؿ  يیتتاسیقیای/ ٔ نەمەؿ  ُەيایەکی تـی ڕیتتٕاڵی/
ػەکا   ئاؿتا ْەياٌ ىت ػەکا ؛ کتاؿ نەمتەؿ ْەيتاٌ يیاتاَیقو 

ا  ػەکتتتا   ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتتە  ەؿػۀاو ئۀەيتتتاٌ  تتتا ػٔٔپتتت
ػەکتتاتۀە  کە ىتتاَا ىتتتێای سیتتقیاییە ٔ ػە ێتتت  ە رەمتتتە پتتڕ 
 اتتتـێتۀە  تەياىتتتا  اـێتتتت  َەک گتتتتٕێی نتتت    یـێتتتت  ىتتتتاَا 
مـٔىتتتتتێای سیقیاتتتتی ْەیە  ئەو مـٔىتتتتتە سیتتتتقیاییەی ىتتتتاَا 
ػە ێتتت نە  ەياەکتتتاَی فاَنتتتی ػەؿَٔٔامتتتی ػٔٔؿ  غتتتـێتۀە  
ىتتتاَای َەؿیتتتت ەؿای ئۀؿٔٔپتتتی   ە ىتتتێٕەیەکی ڕامتتتتتۀعا 

ؿ  ُەياکاَی ڕیتانیقيی ػەؿَٔٔتی ڕۆَتـأە  کە ئەيەیتو  تا نەمە
ئتتتتاؿتا ػٔٔؿعنتتتتتُۀەی ىتتتتاَایە نە مـٔىتتتتتە سیتتتتقیاییەکەی 

ی ْتقؿ ٔ گفتٕگتای میامتی ەعای  ًَایو ػیاناا َییە ٔ رتێ 
ٔ سەننەسی َییە   ەڵاتٕ ًَایيتێای ىتاَایی ئايڕافەکتاَی فيتاَی 

ەک رەمتتتە  ئايتتاژە  رتتٕٔڵە  ڕەَتتو ٔ يامتتی ایە  کە ػە ێتتت  ٔ
ىتتیؼـ تەعتتتەی ىتتاَای پتت  پتتڕ  اتتـێتۀە  ئتتاؿتا نە نىتتاَا ٔ 
ْەيتتتمەؿەکەیەػا ػەڵێتتتت  ننە ىتتتاَای ڕۆژْەاڵتیتتتؼا  کە عتتتأەٌ 
ئاڕامتتتتتە يیتاسیقیاییەکتتتتاَە ٔ  ەؿايتتتتمەؿ ىتتتتاَای ڕۆژئتتتتأایی 
ػۀەمتتتتتتتتتتتێت  کە عتتتتتتتتتتأەٌ ئاڕامتتتتتتتتتتتە ػەؿَٔٔییەکتتتتتتتتتتاَە  
ٔ ػەمتمەمەؿاگـتُێ  نە الیەٌ ساؿيەکاَۀە  ەمتەؿ ياَاکاَیتاٌ 

نە الیەٌ ياَا ەعيتتتتتتیٍ  ەمتتتتتتەؿ ْەيتتتتتتٕٔ ئامتتتتتتتەکاَؼا  ەػی 
ٔاتە ئۀ فەيەَە سیتتقیاییەی ىتتاَا نە ػەمتتتی ػأە   ٢ە.کـێتتت ػِ

                         
َتاَاٌ ئتتتاؿتا  ىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەی  ػەفگتتتای  تتتاۆ ٔ  ئتتّت   نتتّت ١١٢  ڕِ   الپتتّت٢
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ػە ێت   ەڕێتۀە  ا َْٕەؿی ىتاَا  ىتاَا ْەؿ نە ػەمتت ێاۀە 
ْتتتتتَٕەؿی  یُتتتتتیٍ  تتتتتٕٔە  َەک ْتتتتتَٕەؿی  ینتتتتتتٍ  نە ەؿ ئۀە 

َای گەڕاَۀە  تتتا متتتەؿەتا ػێـیُەکتتتاَی ىتتتاَای گـێاتتتی ٔ ىتتتا
ڕۆژْەاڵتتتتی  تتتتٕعًە گـَ ەکتتتاَی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی  تتتٌٕٔ  
ڕیتٕاڵە پیـۆفەکاٌ ٔ ئايڕافە َْٕەؿییەکاٌ ٔ رەمتتەی ئەکتتەؿ  
ئەڵتەؿَاتیڤی ػیاناا ٔ ٔىەٌ نە ىتاَاػا   ێ ٕيتاٌ  ەکاؿْێُتاَی 
فياٌ ٔ ٔىەیو   ەاڵو  ە ىێٕەیەکی تتـ  ٔەک ئتاؿتا ئايتاژەی 

 َەکاًَاَؼا ْەیە   ا کـػٔٔە  ٔەک ئۀ نفياٌەەی نە عۀ
أاَەی   ئاؿتا نەو ڕٔاَ ەیۀە  ا گەیيتُە ئاکتايی ئۀ ئامتا سـت

ٔ ٔ  ەؿػۀاو نە َأۀەیتتتتؼايکە ٔەک ْێقێاتتتتی  ٕؿکتتتتاَ  ی ْەڵیتتتٕت
ػ ٔە  ڕٔٔی کتتتـت  ٣تە ىتتتتاَا ٔ متتتتەيا نە ػٔٔؿگەی ن تتتتانیۀٔە تتتٕت

َاە يامتتی ا ٔ متتەيای ئەو ػٔٔؿگەیەی نئامتتیاە نە ئامتتتێای   تٕت
ٔ ئۀ تیتتتتتتاؿە ئێنتتتتتتتاتیاییاَەی  کە  ەؿفػاٌ  ئەيە نەگەڵ ْ ەيتتتتتٕت

ٔی نەو   ُتتتتتتاغەیەکی پتتتتتتتۀی ئۀ ًَایيتتتتتتاَەٌ  ئەيتتتتتتاَە ْەيتتتتتٕت
   ئەيەیتتو فیتتاتـ٤َەتە تـۆپاتتی گەىتتەکـػٌٔػٔٔؿگەیەػا گەیيتتتٕ

ػِٔٔ يوَتتؼَی  ا َٕٔتتّ ٔ کتتايێمٌٕٔ ٔ عّ ؿِ "ئتتاؿتا"ی  تتّ ؛  کاَی  تـت
َٔێای  ئتتتتاؿتا نە ػیتتتتؼ ٔ ڕٔاَتتتت ەی ػٔٔؿگەی ن تتتتانیەیۀە  ا تتتٕت

نیقياَەی ػٔٔؿ نە ئاعتأتٍ ٔ ػیتاناا ٔ گفتٕگتا ٔ گەڕاَۀە ياتـیا
ٔە  ننە ىتتتتاَای  تتتتانی  تتتا ػەبتتتتی ئەػە تتتتی نە ػا  -ال ػؿٔمتتتت  تتتٕت

ۀە  نە َتتأرەؿگەی ژیتتاَۀە ٔ ػػەؿْێُاَەکتتاٌ نە َتتأرەؿگەی يتتاػ
ڵ ٕاڵٌٔ  نەَێٕت ئۀ ػەؿْێُتاَەػا ىتتێ   نە َأرەؿگەی ٔابیؼۀە ْتّ

                         
ٔ گَٕتتؼ ٔ ٣ َەؿ  نە ْەيٕت ی تۀأ يَأ ەکتاَی ػٔٔؿگەی ن تتانیەػا  ڕێاغنتتُی ْتٕت

کا" يْەیە ٔ ْەؿیەکە نە ػاَیيتتتتتٕاَی ئەو ػٔٔؿگەیە پێٕەَتتتتؼ ٔە Sukaی  ە "متتتٕت
کا یتتتو ياَتتتای کتتتايەڵەیەک نە کايەڵەکتتتاٌ ػەگەیەَێتتتت  کە نۀاَەیە -ْەیە؛ متتٕت

 تایمە   ێت  ە مەيا  يامی اژەَؼٌ  یاعٕػ مێمەؿی عەیاڵ 
ٌ  تتأفؿ  ا٤ ضتتا  ػاؿ اناتتتای انؼـ تتی ؿنًنتتـس ستتی انيتتـ   تـرًتتة اصًتتؼ   سٕ یتٕت

  ٠٢٣نهدماػة ٔ انُيـ  ان اْـة  ل
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اڵی ئتتتایُیی ئاْەَ یتتتايێق ْ ْتتتقؿ ٔ  ەیە   ۀ ياَتتتایەی  کە نەنە ڕیتتتٕت
ٔ  یـۆکەیەکتتتی ىتتٕت ٓاَؼٌ ٔ  ؿِ ی  یُتتتّ ِٔ  یـکـػَتتتّ کاَیاٌ  ْەيتتٕت

نەو  ١۰الماییاـػَۀەیەکی گاڵتەراڕاَەی ٔابیغ ڕیيتەکێو ػەکتا  ە
ػ تۀە  کە ٔٔەڕٔٔەیيتتتۀە ػٔٔپتتتاتی متتتُٕٔؿی ئۀ ىتتتتاَەی کتتـت

نەمتتەؿ ىتتاَا ڕٔٔ ػەػەٌ   ێ ٕيتتاٌ نە پتتاڵ  أپاىتتیُێای تۀأی 
َەؿیتی ىتتاَای ڕۆژئتتأأە  ٕبە ئەػە ییەکتتاٌ   ە پتتێیۀاَەی ػا تتػە

کە ػەبە ئەػە تتتتتتتی ٔ تێتتتتتتتڕٔاَیُە متتتتتتتایااناژییەکاٌ  تتتتتتتا ڕا ە ٔ 
ػاَ ە ػؿايییەکتاٌ   ُتاغەیەکی  ىیاـػَۀەی کاؿەکتەؿ ٔ  ەْا ٔ پێٕت
پتتتۀٌ  ػە  نەو ىتتاَایەػا  کە فیتتاتـ نە فيتتاَی ئايتتاژۀە َتتقیاە  

ػە ەَە  ەؿ ػەبە ػێـیُەکتتتاٌ؛ نە  یـۆکەکتتتاَی گەؿػَٔٔتتتیٍ ٔ پەَتتتا 
ۆک ٔ ػەبە ْەؿە ػێـیُەکتتتتاَۀە  ػەؿٔافەکتتتتاَی ئەسنتتتتاَە ٔ  یتتتـت
 ەػٔای صەبتتتتی ە  ٔ  ُەيتتتتا ڕۆصییەکتتتتاَی يـۆ تتتتؼا ػەگەڕێتتتتٍ  نە 
فاَنتتتتتتتتتە کاَەکتتتتتتتتاَی ػؿٔمتتتتتتتتتمَٕٔی ػَٔیتتتتتتتتأە  فيتتتتتتتتاَێای 
ڵ ێٍُ ٔ ػەگەڕێتتتُۀە  تتتا  سیقیای/رەمتتتتەیی ٔ ئاياژەئتتتايێق ػەعتتٕت

ٔػ نە ىاؿمتتتتتتاَییەتی متتتتتەؿ أە  ەؿاییەکتتتتتاَی يتتتتت ـۆڤ  متتتتٕت
ٌ  ئتاؿتا متە اؿە   ە  يەکنیای  ُْؼی  ػیمـی ٔ ئێـاَی ٔەؿػەگـت
ىاَای  تانی  نە نىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەیەػا ػەڵێتت  نػەکـێتت ػأای 

نە  –متتە اؿە   ۀ ىتتتاَەی َتتاپێٕؿێٍ–ٔاَەیەکتتی  ەؿفی ڕۆصتتی 
ىاَای " انی"  اـێت  ئەيەیو ػەگەڕێتۀە  ا ئۀ تٕاَا ئیضتائییەی 

ۆکە ٔ تێڕايتتتتتتاَێای ن ە ْتتتتتتقؿػا ْەیە  ئەو ىتتتتتتاَا يیههیتتتتتتیە   یتتتتتـت
ػاتتت   کە  َائامتتاییًاٌ ػەؿ تتاؿەی ئامتتتی ڕۆىتتُمیـیی ئۀ گەنە ػِ

اڵییۀە ًَتتایو  رەژَە َیيتتتًاَییەکاٌ نە ڕٔاَتت ەی کێيتتەیەکی ڕیتتٕت
ػەکتتتتا  ە ْەؿ نەو کتێمەیتتتتؼا  فیتتتتاتـ رەعتتتتت نەمتتتتەؿ ىتتتتاَا نەو 

ٔڵە ػەکتا   ی يػٔٔؿگەیە ػەکاتۀە ٔ  امتی ْتأتەؿیم ػەَتو ٔ رٕت
ػە تا   نکاتێت  کە ػەَ ێت    وکە  اٌ ػیؼی ًَایيتەکە  ەؿۀ پتێ

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ  ئتّت   نتّت ٤٢تتت٤١  ڕِ   الپتّت١۰
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ی ئۀەی ٔەک  ٔڵەیەک  نە ـت نە ىاَای  انیؼا  ْأتتا  ت  نەگەڵ رٕت
ۆکەیە  ۆکەیەک  اتتا   ئۀ  یتـت ػیاتتاؿ  ەکتتاؿ  ێتتت ٔ ْأىتتاَیی  یتـت

یتتاعٕػ  ە   گەىتتە پتت  ػەػا   ئاڕامتتتەی ػەکتتا   تێاتتی ػەىتتاێُێت
فیُؼەعۀَەکەی ئتاؿتا ٔ نە ػیتؼ  ١١ەڕەتی ػەی اڕێت ەىێٕەیەکی  ُ

تۀە  ە تێاڕایتتتتتتی نە اڵٔ ڕٔاَتتتتتت ەی ىتتتتتتاَای ػێـیُتتتتتتی عتتتتتتاؿْە
رٕٔاڵَۀەی راؿ ەراؿ ٔ ئاياژە ٔ ػەَتو ٔ ْتأاؿ ٔ ػەَ تؼاَۀە 

ىتتتتێٕافی تتتتـت  کە   ەَتتتتؼیٍٔ گتتتتاؿاَی ٔ پاَتايتتتتایى ٔ متتتتەيا ٔ 
َەؿی ػەؿْێُتاٍَ  ئۀ فيت اَەی نە پێآێُەؿەکاَی فياَی ىاَا ٔ ْٕت

ەی ْاىتتیاؿییۀە  ئەَزايتتؼا  ە ْەمتتتیاؿییۀە رەمتتتە نە  ٕاؿ ێتٕت
َٔە ي ەؿۀ رٕٔڵە ػە ا   ْاتە ػی ٔ تٕاَ اؿی ئەفيٕت ی  یاَغاتە  ٕت

ٌٔ ٔ ڕو نە پيتتتایمەتی کـػەییەکتاَیۀە   ە ۆمتەی ئۀ  ەَتتؼ ئەفيتٕت
 تابیاـػَۀەیەی نە ىاَای ئەنفـێؼ گاؿی ًَایيی کـػٌٔٔ 

ٔە فيتتتا َەؿی ىتتتاَا ئتتتاؿتا يە ەمتتتتی  تتٕت َێای تتتتایمە   ە ْتتٕت
 غٕڵ ێُێتتت  فيتتاَێای ْأتتتای فيتتاَی ىتتیؼـ  ئۀ فيتتاَەی متتەؿ  ە 
 ٔ ٔ ن ەکتتتاَی مـٔىتتتت ٔ ىتتتیؼـە ٔ نەمتتتەؿ ئامتتتتی ْەيتتٕت ْەيتتٕت
َەعيەکاَی ْاىًەَؼییۀە کاؿ ػەکا    ەيەیو فيتاَێای ریٓتاَی 
اڵ ٔ ًَایيتتێای ڕیتٕاڵیتتايێق پێتت    تتا تێ ەیيتتتٍ ٔ عٕڵ اَتتؼَی ڕیتتٕت

نەمتتتەؿ ئامتتتتی کتتتاؿکـػٌ نْتتتقؿە  ە ىتتتێٕەیەکی  ػێتتتت  ئەيەیتتتو
 پێٕینت  ەؿۀ تێڕاياَێای بٕٔڵ ٔ سـأاَتـ ػە ا  

ٔ ىتتتتێ  ڕامتتتتۀعا نەمتتتەؿ ىتتتاَا  نە ىتتتاَای  انیتتتؼا ْەيتتٕت
ٔڵە ٔ  ػەعٕڵ ێتتتت ٔ ڕێتتت ەی عتتتای نە ػیتتتؼی عٕێُتتتؼَۀە ٔ رتتتٕت
َٔەیی پتتتێو  اڵێای ًَتتٕت فيتتتاَێای رەمتتتتەییۀە ػەکتتتاتۀە ٔ ڕیتتتٕت

ػی ٔىتتتەکاٌ ػەگَٕزێُێتتت  ٔاتە ًَایيتتتەکاٌ نە  ٔىتتەکاٌ  تتتا عتٕت
ێی ریٓتتتتتتتاَێای  ىتتتتتتتاَای ػٔٔؿگەی  انیتتتتتتتؼا ػە تتتتتتتُە ػٔٔتتتتتتتٕت
اؿی "ت هیتتتتؼ" ٔ  ەکاؿْێُتتتتاَێای  يیتاسیقیایامتتتتأە  ئەيەیتتتتو نە  تتتٕت
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بهیؼیو نە  ەياتی متەيا ٔ ىتاَای ەتایمەتی ػا َٕەؿیتەکاَیاَۀە  ت
ێُاۀتُێای  یتاٌ المتاییاـػَۀەیەکی   انیؼا تەکُیاێای َەؿيە ٔ ىٕت

ێ   متتتتەيا نە ١٠ـاَەی ڕێنتتتتا ت هیتتتتؼییەکاَی ژیتتتتاَی ڕۆژاَە َیتتتتیەکتتتٕت
َٔە  عەڵاتتی ئەو ػٔٔؿگەیە  ػٔٔؿگەی  تتانی ڕۀىتتێای گـَ تتی  تٕت

ی گەؿػٌٔٔ نە ریٓاَتتتتؼا  متتتتەيا ينەپێُتتتتأی گەڕاَۀەی ْأمتتتتەَ 
ی-ػەکەٌ  ئتتتاؿتا ػ یتتتتو  ە ْەيتتتتاٌ ئاڕامتتتتە  یتتتـت تۀە ٔ ٔٔەکتتتـت

 ێُێتتت  ػەیٕینتتت ڕامتتتۀعا نەمتتەؿ ىتتاَأە ًَایيتتەکاَی  غٕڵ
 َەک پەَا  ەؿێتە  ەؿ ػەبی َٕٔمـأ ٔ ئاياػە  

ػٔٔؿکۀتتتتتُۀە نە ىتتتتیاـػَۀەی ػەؿَٔٔتتتتی ٔ َەؿیتتتتت ەؿای 
ىاَای ئۀؿٔٔپتی  کە ْۀڵتی ئۀە ػەػا  ىتتە َاػیاؿەکتاٌ  اتاتە 
ىتتێای ػیتاؿ ٔ ئاىتاـا  نە ىتتاَای ڕۆژْەاڵتًتاٌ َقیت  ػەکتتاتۀە  

ی ٔ َەؿیتت ەؿا  ە ئاؿتا ْەئٕ  ُەيا ػەؿَٔٔییەکاَی ىتاَای ٔابیؼت
َەؿی ىتتتتتتاَأە ػە یُێتتتتتتت   يەتـمتتتتتتییەکی گۀؿە  ەمتتتتتتەؿ ْتتتتتٕت

ِ  يیيتّ ّْ  اژیا  کّننمایاا   نتّ  کتا  ٔاتتّ کتاٌ ئاىتاـا ػِ َاػیاؿِ  ػیٕت
ِ کّ ی ّْ  ٕاؿ ێتتتتتٕت کتتتتتتاَی ڕۆژاَتتتتتتّ  ئامتتتتتتایی ٔ ػیاؿِ  ٔتّ ڵنتتتتتٕت

ْاکاٌ    اؿ ـػَی  تتّ ْتتای نتتّ   ێتتتّ یو ػِ يتتّ   ئّ کتتا  ی ػِ متتتّ ؿرّ  ّ
ەمتتتتتتتیَٕٔە يەتـمتتتتتتیؼاؿەی ٔفەکتتتتتتاٌ  کە  ە ڕای يتتتتتتٍ ئەو نەػ

گەیيتٕٔەتە ػٔا باَاغیاٌ   ایە ٔای  ا ػە تى  کە ػە ێتت ىتاَا ٔ 
 ١٩ە.عٕػی عایيًاٌ ئیؼی نە مایااناژی ػٔٔؿ  اۀیُۀە

ٔڕياَە  عاڵێت  نۀ پاَتتاییە ٕنەو ىاَایەػا ئۀەی رێی مەؿمت
أاَە رت  َاْێێـێتت  ە ت  ئۀەی  ە فيتاَی ْتاَـأە ٔ  متەيا ٔ سـت

ێتۀە  نە ىتتاَای  ػەؿ تتڕیٍ ٔ ْێًتتا ٔ ئايتتاژە ٔ يامتتی ا پتتڕ َەکتـت
 انیؼا  یتُەؿ ْەمتت  ە  تاؿی پتێو فيتاٌ ٔ ئاعتأتٍ ػەکتا    تانی 

پڕاَە گاڕاَاتتاؿیی  ىتتاَای بٕتاؿ َٕٔتتّ ٔ ىتتتەکاٌ فۆؿ کتتٕت   ْەيتٕت
                         

   ؿ أِ ياٌ مّ   ١٠ّْ
ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو  َتاَاٌ    ئتّت١٩

 .١٠١ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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متتتەیـ ٔ َايایتتتاٌ  ەمتتتەؿػا ػێتتتت ٔ ٔفەیەکتتتی گۀؿەی گیتتتاَی 
ۆڤ ٔ َەمتتتتتی ٔئتتتتاڵٕ نالىتتتتؼٕؿە ػەکتتتتا    ە ػەی َتتتتأۀەی يتتتـت

اَە  ە فيتتتتتتاَێای ئەػە تتتتتتی ٔ نتتتتتتاژیای  ىتتتتتێٕەیەک  کە فۆؿ گتتتتتـت
 گٕفاؿىتی پ   اـێت 

 ەو  ەىتتُە ئتتاؿتا فەيیُەیەکتتی نە تتاؿ نە ػامتتتاٌ ٔ ئەسنتتاَە ٔ 
ْقؿ ٔ ىاَای ڕۆژْەاڵتؼا ػەػۆفێتۀە ٔ ػیتؼی ىتاَاکەی نەمتەؿ 
 َٕیتتتتتتتاػ ػەَێتتتتتتتت  ْەؿ نەو ػەؿٔافەیۀە  ە تۀأی نە  ەياتتتتتتتی 

اژیای ىتتتتاَای ڕۆژئتتتتأا ػٔٔؿػەکۀێتتتتتۀە ٔ فيتتتتاَێای متتتتایاان
َٔە تیاؿییەکتتتاَی  رەمتتتتەیی  ئێنتتتتاتیاایەکی سیقیاتتتی  تتتا  ا تتٕت

 ػاػەڕێ ێت  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیرۆکە بێ وغەکاًی غاًۆی ئەلفرێد گاری                                            
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 بەغی پێٌجەم

 تیۆری غاًۆیی و فەلطەفەی غاًۆ 
 

ی ئەو کتێتمەػا کەو ٔ فۆؿ يعایەتی  ێێیٍ  کە نە پێيتەکی رێ
ػەمتُیيتتتتتتتتاَی ػیتتتتتتتتاؿػە ٔ تۀژيە ْتتتتتتتتقؿی ٔ ئەػە تتتتتتتتی ٔ 

ی ْەؿػٔٔ ئە ٔ ْاکتتتتتاؿ ٔ کتتتتتاؿی ەؿَْٕٔەؿییەکاًَتتتتتاٌ کتتتتتـػ
تۀە  کە چ ٔٔەکتتتتتتـػ یيتتتتتتًاٌ ڕٌٔٔيرەَ تتتتتتی گۀؿەی ریٓاَ

ڕۆڵێاتتی گـَ یتتاٌ نە متتەؿْەڵؼاٌ ٔ گەىتتەکـػَی ئۀ ػیتتاؿػاَەػا 
ی يو پێيتتتتتتتمیُيا   ە ىتتتتتتتێٕەیەکی گيتتتتتتتتیْە تتتتتتتٕٔە  ْأکتتتتتتت

َْٕەؿيەَتتؼاًَاٌ ڕٌٔٔ کتتـػۀە  ە يە ەمتتتی گەیاَتتؼَی يـۆ تتی 
متتتەػەی  ینتتتتەو  ە متتتەؿسـافی ٔ ڕفگتتتاؿکـػَی نۀ ىتتتااڵٔە 

 گۀؿە ڕەىەی ئۀ ماتاَە  
نەو ڕٔاَتتت ەیۀە ػەيۀێتتتت نەو  ەىتتتەػا گۀْەؿی ىتتتاَای 

اتاَە ئاؿتا نە ڕٔٔی تیاؿییۀە  تغەيە ڕٔٔ   تَٕاە ئۀ کاؿەمت
 ەىێای گۀؿەی نە ژیاٌ ٔ ئەفئَٕەکاَی ئتاؿتا  ٔەک ىتاػیـ 
ٔ َْٕەؿيەَتتؼێای ػاْێتتُەؿ ٔ ْاىتتیاؿ  پێتت  ْێُتتأە  کەمتتێایو 
 تتتٕٔە نە بٕؿ اَییەکتتتاَی ئۀ ڕۆژگتتتاؿە ٔ ْۀڵتتتی متتتەؿسـافیی 
عەڵایيتتتی ػأە نۀ پەتتتتایەی ئۀ ڕۆژگتتتاؿە ْێُتتتا ٕٔیە ئتتتاؿأە  

اؿ ٔ ژاَەی تٕٔىتی رتاؿ ئايتاژەی  تا ئۀ ئتاف ئاؿتا عتای فۆؿ
  کتتـػٔٔە  نيتتٍ پیتتأێاى ئتتافاؿێای فۆؿی ڕۆصتتى ػؿأە  ٌْتتاتٕٔ
نە ەؿ ئۀە ئۀ يتتتتتتاسەو ْەیە ػەؿ تتتتتتاؿەی ئەو يەمتتتتتتەالَە  ْەؿ
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ئتتاؿتا نۀ  تتڕٔایەػا  تتٕٔە  کە ىتتاَایەکی ڕامتتتەبیُەی  ١ تتؼٔێى ە
ڕۆژئتتتتأایی ْێيتتتتتا ػؿٔمتتتتت َە تتتتٕٔە  نە ەؿ ئۀە عۀَتتتتی  ە 

ڕۀتی ػَٔیتا   اڕێتت ٔ يـۆ ێاتی  ىاَایەکی تافۀە ػە یُی  تا
تـ ٔ ریتأاف ػؿٔمتت  اتا    تا ئەو يە ەمتتەیو ْۀڵتی ػأە 

 تتتتتأەڕ ٔ  تتتتتاؿ ٔ ڕۀىتتتتتە ػەؿَٔٔییەکتتتتتاٌ نە ڕٔاَتتتتت ە ٔ ٔ یـ
ی يفەيیُەیەکتتتی ٔێتتتُەی ىتتتیؼـی ٔ نە تەکُیاێاتتتی ئەسنتتتَٕٔأ

 ەؿفػا  ٓێُێتتتە کتتتایۀە   ێ ٕيتتتاٌ  ەيەیتتتو تێاتتتڕای  ٕاؿەکتتتاَی 
تتـ ػە ێتت ٔ متُٕٔؿێای ْتَٕەؿیی  تااڵ  َْٕەؿی ىتاَا  ەؿسـأَ

ۆمێنتێای ْتَٕەؿیی ڕنە ڕٔاَ ەی ئاماگەیەکی ئەسنتَٕٔأیؼا پ
ًَتتتَٕٔەیی ٔ  ەؿستتتـأاٌ ٔ گيتتت ـ ػەعٕڵ ێُێتتتت ٔ ْەَ تتتأێای 
عێـایو ػە ێت  ا ڕفگاؿکـػَی ىاَا نۀ  افَە تەماەی تیایتؼا 
بەتتتیل کـا تتٕٔ  ئتتاؿتا ػَٔیتتای ڕامتتتی ػەگەیەَێتتت  ە ػَٔیتتای 

 کە ٔابیغ ػەىاؿێتۀە ٔ مەؿنەَٕ  ػەیؼۆفێتۀە  ئەَؼێيە  
ئتتاؿتا نەو ڕٔاَتتت ەیۀە  تتتاَ ۀافی یتتاعیمَٕٔی عتتتای  تتتؤ 

تۀە ٔ يە ەمتیيتتتتی نۀ یتتتتاعیمَٕٔە ْەڵًتتتتاڵیُی ئۀ ٔٔەکتتتتـػ
یتتتاَە  تتتٕٔە  کە  تتتافَەی يڕٔٔپاىتتتە پتتتڕ نە ػؿۆ ٔ متتتاعتە ْقؿ

ڕۆىتتُمیـیی ْتتأ ەؿط  ە َتتأی ىاؿمتتتاَییە  ٔ پێيتتاۀتُۀە 
ەتی يکتتتـػٔٔە  ەمتتتەؿ ڕامتتتتی ٔ  ُەڕەتتتتی ىاؿمتتتتاَی کەڵەکەی

کتتاٌ ٔ يتتـۆ ە متتەؿەتاییەکاٌ ٔ ػا تتَٕەؿیتە عاڕمتتاەکاٌ  کە 
ْەَتتتتتتتتتتتتؼێایاٌ  ە َتتتتتتتتتتتتأی ئتتتتتتتتتتتتاییٍ ٔ عاىۀینتتتتتتتتتتتتتی ٔ 

ۀە  ئۀ يتتتاؿکە َاڕەمتتتەَە  ەعتتتأە ػەگتتتـٌ  يَیيتتتتًاَ ەؿٔەؿی
الیەکتتتی تتتتتـۀە ْەَ أَتتتتاَی  تتتتا ػايتتتتاڵیُی  الیەک ٔ نە ئەيە نە

اتتتتتاَەی تتتتتت یٍ نە ڕ  ٔ کیتتتتتُە ٔ ستتتتتڕٔسێێە ْەيتتتتتٕٔ ئۀ ػەياي
غەؿیقەییەکتتاَی َتتأۀەی عتتٕػی يتتـۆڤ  ئتتاؿتا نۀ  تتڕٔایەػا 

                         
 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och     ڕٔاَتّت١

redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981 
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 ٌ تتٕٔە ڕۆصە  ەؿاییەکتتاٌ  کە ٔێُەیەکتتی ڕامتتتەبیُەی ڕا تتـػٔٔ
  ٌٔ ْە ٍ ا ناژی    ەؿػۀاو نە َەمتتی يـۆ تی ڕۆژئتأا ػەژیت

ئتتتاؿتا ئەو ْەيتتتٕٔ ػیتتتؼە َێ ەتیتتتڤ ٔ َەؿێُیتتتیەی  تتتا ْتتتَٕەؿ ٔ 
  ٔ کايەڵ ەی ئۀؿٔٔپی ْەیمٕٔە  ػەکتاتە کتاؿێای ىاؿمتاییە

  ئەؿێُتتتی ٔ پافەتیتتتڤ  ْأکتتتا  نەَێتتتٕ ئەو ْەؿأفەَتتتا ٔ ػیتتتؼِ
ی  تتتتا ئەػەی ٔ ْتتتتَٕەؿی ڕۆژئتتتتأا ْەیمتتتتٕٔە   یتتتتّ گـاَّ عُّ ڕِ

تیتتاؿێای بتتٕٔڵی ڕە ەىتتاێٍ ػۀَٕمتتێت  کە ػە ێتتتە ػا تتڕاٌ ٔ 
 ىاڕىێای گۀؿە نە  ٕاؿی ىاَاػا  

يیتتتتتاسیقیاییەکەی  ە نتتتتتاػٌٕٔە   ئتتتتاؿتا نەو ڕٔٔۀە ىتتتتاَا
ػەؿػەڕىاَۀە َتأفەػ ػەکتا    تَٕاە تتاػٌٕٔ ٔەک ػەؿػێاتی 
کٕىتتتتُؼە ٔ  ە تتتت  ریتتتتأافی نە يتتتتأەیەکی کەيتتتتؼا ریٓتتتتاٌ  ە 
ىێٕەیەکی  ەؿسـأاٌ ػەگـێتۀە نىاَا ٔەک تاػٌٕٔ بەیتـاَێاە 

یتاعٕػ پتاک  َٕٔۀۀە کاتتایی ػێتت  تتاػَٕٔیو   نە ڕێی يەؿا
تە  نە ەؿ ئۀەی بەیـاَێاتتتی گيتتتت یـە  ػٔای ػەؿػێاتتتی  ااڵػەمتتت

ئۀ تەَٓتتا يەؿا یتتاعٕػ پتتاک  َٕٔۀەیەکی پەڕگیتتـ ػەيێُێتتتۀە  
 ە ْەيتتتتتتتتتاٌ ىتتتتتتتتتێٕە ىتتتتتتتتتاَایو ػەؿػێتتتتتتتتتاە  نە ەؿ ئۀەی 
پاؿمتتەَ ییەکی ْەؿە  ەؿفە  کە  ە تت  تێايتتااَؼٌ ٔ ڕٔعاَتتؼٌ 
 ەػەمتتت َتتایە   ْتتقؿ ػە تتاتە َێتتٕ ٔڕێتتُەیەک  کە ْێتتق ٔ ٔفەی 

  تتتاػٌٕٔ َەعاىتتییەکە کتتاؿی عتتای نە ػیتتٕی ٠ػۀؿٔٔژێُێتتتە
َتتتتتأۀەی يتتتتتـۆڤ ػەکتتتتتا   نەيەیيتتتتتؼا  ێمەفەیتتتتتیە ٔ تۀأی 
 ەىتتەکاَی ػیتتٕی َتتأۀەی يتتـۆڤ ػەگتتـێتۀە  ػٔای ئۀە نە 

ٔایە ىتتتاَا ػە ێتتتت  ػیتتتٕی ػەؿۀە ػەؿػەکۀێتتتت  ئتتتاؿتا پێتتتی
ْأىێٕەی تاػٌٕٔ کاؿ نەمەؿ ػیٕە ىاؿأەکاَی َاعی يتـۆڤ 

                         
نتتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای   ئتتاؿتا  ئەَتاَتتاٌ  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ي٠

  ٨٠  ل٠٢١٢ اۆ ٔ  ەعيی مەؿػەو  
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نەمتتەؿ ػیتتٕە ىتتاؿأەکاَی يتتـۆڤ ْەڵًاڵێتتت   اتتا   ٔاتە پەؿػە 
نەيەیيؼا  ە  ەىُی تاػٌٕٔ  ەفەیی  ە يـۆ تؼا َەیەتۀە  ٔاتە  
تەَاَە  پەؿػە نەمتەؿ ئۀ ػیتٕاَەیو ْەڵًاڵێتت  کە ڕەَت ە فۆؿ 

یتتاعٕػ نە َەمتتتؼا ىتتاؿأە  تتٍ   ێ ٕيتتاٌ ئەو ىتتتە   کەمتتێُی  تتٍ
ُی  ىتاؿأاَەیو فاػەی ئەفيتتَٕٔە ریاریاکتاَی يتتـۆ ٍ  رتا ئتتایی

کتتتايەاڵیەتی  میامتتتی  یتتتاعٕػ کەمتتتێُی  تتتٍ   ۀاَەیيتتتۀە کە 
متتەؿ أەکەیاٌ ػەگەڕێتتتۀە  تتا بتتٕٔاڵیی يێتت ٔٔ ٔ نە ْتتقؿ ٔ 

ا ٕٔە ٔ يـۆ یتتاٌ يتتپتتێ ەی کتتايەڵ ەػا  ەمتت أٌ ٔ تـافاَیتتاٌ ت
ػەمتتتتەيا کتتتـػٔٔە  نەو ڕٔٔۀە  ئتتتاؿتا ٔەک يێتتتتاساؿ يتتتايەڵە 

ػۀینتتت تتتا  ػەکتتا   ئتتاؿتا ىتتاَایەکی ؼانەگەڵ  ەياتتی تاػَٕٔتت
 تٕاَێتتت ٔەک ئتتايڕافێای  ەْێتتق  ەکتتاؿی  ٓێُێتتت  تتا ڕٔعاَتتؼٌ  
ٔەک  تتتتتتاٌ تتتتتتتاػٌٕٔ  ٕا ێتتتتتتٕە ٔ  ُەيتتتتتتا ٔ متتتتتتتـاکتٕؿە 

 کايەاڵیەتییەکاٌ عاپٕٔؿ ٔ ٔێـاٌ ػەکا   
ی ئايتتاػەکـػَی ػیاتتاؿ يیەتی  ػیتتًەٌ ٔ  تتاَیەتٔئتتاؿتا گٕتتتٕ

نە ىتتتاَاکەيؼا  ٔا نە  یتتتُەؿاٌ ػەکتتتا  ْەمتتتت  ە پتتتاک  َٕٔۀە 
  نەگەڵ  ِٔ نە المتاییاـػَّ ِٔ  َٔتّ ٌ ٔ ػٔٔؿ  اّ  اتّ تاؿمتیل""کا

ئۀەیيتتؼا ػە ێتتت ڕٔٔ ەڕٔٔی ئۀ تۀژيە  ەْێتتقە  مێتتتۀە  کە 
  ٩نە ڕٔاَتتت ەیۀە ْەمتتتت  ە ڕٔٔە متتتاعتەکەی ڕامتتتتی  اتتتا 

                         
  يە ەمتتتت نە پتتتتاک  َٕٔۀە الی ئتتتتاؿتا تەَٓتتتا ئۀ نپتتتتاک  َٕٔۀەەیە َیتتتتیە  کە ٩

َەؿی ىتتتیؼـەەکەیؼا ئايتتتاژەی  تتتا کتتتـػٔٔە  ۀ ڕۀىتتتە  ئەؿمتتتتا نە کتێمتتتی نْتتٕت
ەَە پتڕ نە کاؿەمتا  ٔ تـاریتؼیا  ەؿفۀ ە ػژەی  کە  یُەؿاٌ نە ڕٔاَت ەی ئۀ ػیًت

ٕٔػی ٔ ْێًُتتتی ٔ ئاؿايمَٕٔتتّت  اتتتا    ەڵاتتٕت پتتتاک  َٕٔۀە   ِٔ ْەمتتتت  ە عاىتتُت
َٔەی ئەؿمتتتاػا   ەيتت  ٔ تێڕٔاَیُێاتتی تتتـی الی ئتتاؿتا ْەیە   نەپتتاڵ ئۀ  ا تٕت
ەؿاٌ ػٔای  ەؿ نە ڕٔاَتت ەی ًَایيتتەکۀە ْۀڵتتی عاَامتتیٍ ػەػا    یتُت َاە  یتُت  تٕت

ە کاؿەمتتتتاتێای  یُیُتتتتی ًَایيتتتتێای ئتتتتاؿتا ٔ ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی   ٔەک ئۀە ٔای
 یُیمێتتتت  یتتتاٌ کتێمێاتتتی  ە ػەگًەَتتتی عٕێُتتتؼ ێتۀە  نەو صاڵەتەیيتتتؼا نەگەڵ ئۀ 
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ػا  ىتتتێاە ْەيیيتتە نە -گەؿػٌٔٔ نە تێتتڕٔاَیٍ ٔ ْتتقؿی ئتتاؿتا
ٔەک  ؿرتتتتتتتتتٕٔڵە ٔ گاڕاَااؿیتتتتتتتتتؼایە  ژیتتتتتتتتتاٌ ٔ گەؿػٌٔٔ ْە

   ػِػیاَاَییەکتتاٌ ئاياژەیتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە  رتتاؿێاە نە گتتاڕاَی يتتا
کە رتتتاؿێای تتتتـ ػەگەڕێتتتتۀە تتتتا نە ىتتتێٕە ٔ ستتتاؿيێای تتتتـػا 
ػەؿ اۀێتۀە  ئەيەیتو گەڕاَۀە ئە ەػیتیەکەیە ٔ رتٕٔاڵَۀەی 
متتتتەؿ تەعتتتتتەی ىتتتتاَایو  تتتتا ئتتتتاؿتا ٔ نەو ػیتتتتؼ ٔ ْتتتتقؿە 

ی گەؿػَٔٔتتتی سەننتتەسییۀە رتتتاؿێاە نە ٔێـاَاتتتـػٌ  ٔێـاَاـػَتتت
نەپێُتتتأی فیُتتتؼٔٔکـػَۀە ٔ  َٕیاػَتتتاَۀەیەکی تتتتـ ٔ ریتتتأاف  
 ێ ٕيتتتاٌ ئەو تیتتتاؿەی ئتتتاؿتا نە  تتتٕاؿی ًَایيتتتە ىتتتاَاییەکەػا 
مینتتتتتێًێای ئەسنتتتتَٕٔی  ەعتتتتاە ػەگـێتتتتت ٔ  ەيە ْأکێيتتتتە 

ۆمێنتتتتتە ىتتتتتاَا َەؿیتتتتتت ەؿا ػؿايتتتتتی ٔ ڕيیتتتتتتاسیقیاییە ػژ  ە پ
ٕ ریٓتتتتاَێای متتتتایااناژییەکەی ڕۆژئتتتتأا ػەعٕڵ ێُێتتتتت  ننەَێتتتت

پیيتتتتتاَؼؿأػا   ە ٔاتتتتتتایەکی يیتتتتتتاسیقیای  عتتتتتـاپە یامتتتتتایەکی 
 ەؿػۀايە ٔ ئۀەی  کە  تتاکەیە  ئەؿکتتێاە ٔ تَٕتتؼٔتی ییەکە  کە 
 تتا تَٕتتؼٔتی ییەکی ػیتتاە فیتتاػ ػەکـێتتت  ئەگەؿ نەيە تێتتُەگەیٍ  

گتتتاڕیُی فيتتتاَی  ٢ٔاتە نە  یتتتـۆکە يیتاسیقیاییەکتتتاٌ تێُتتتاگەیٍ ە
سیقیتتتتت   ٔەک ئۀە ٔایە فيتتتتتاٌ گفتٕگتتتتتا ٔ ػیتتتتتاناا  تتتتتا يیتا

گٕفاؿىتتتت نۀ ىتتتتاَە  اتتتا   کە ْەؿگیتتتق  ە فيتتتاٌ َەکتتتـأە  
 ەکاؿْێُتتتتاَی فيتتتتاَە  ە ىتتتتێٕافێای َتتتتٕ  ٔ ریتتتتأاف  رتتتتاؿە 
 ػۆفیُۀەی ڕٔٔػأگەنێای ٔەْایە  کە ْێؼيە ػؿٔمت ػەکا  

ػؿٔمتتتتتاـػَی يیتاسیقیاتتتتایو نەمتتتتەؿ ىتتتتاَا   تتتتا ئتتتتاؿتا 
فيتتتاَە ئەػە یتتتیەکە  ئۀ ؿکۀتتتتُۀە ٔ ٔافْێُتتتاٌ  تتتٕٔە نە ٔػٔ

                                            

َٔە ئیُنتتاَییەػا   ە ىتتێٕە ڕٔٔتە ڕەْتتا  ەؿفەکەیتتؼا ػەژی  نە ەؿ ئۀە ئۀ  ئەفيتٕت
  یُەؿە ػەگاتە ئامتی پاک  َٕٔۀەیەکی ڕۆصی 

متتەؿػەو  َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی    ئتّت٢
 .١٨٤ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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فياَەی ػەبی ىاَایی پت  ػۀَٕمتـا  ئتاؿتا تیاؿەکتاَی نەمتەؿ 
 ەَتتتؼ  ُەيتتتایەک ڕۆ ػەَێتتتت  کە  تتتا ىتتتیاـػَۀە ٔ ڕا ەیەکتتتی 

ەتتێاە  ييناژیای فەصًەتە  ئۀەی ئاؿتا يە ەمتێتی رتاؿە ٔابیؼ
تـ ٔ بٕٔڵتـە نۀ ٔابیؼەی ئتێًە ْەمتتی پت  ػەکەیتٍ ٔ تکە ڕام

ؿتا ػەیٕینت فياٌ  مێتت  ە ىتتێای تتـ؛ فيتاٌ ٍ  ئايتیایؼا ػەژی
 ٓێُـێتت  ئۀ  ەػٔای فيتاَێای  ەؿ  نە ىێٕەی ئەسنَٕٔؼا  ەکاؿ

نە فياَتتؼا ػەگەڕا  فيتتاَێای ىتتاَایی تتتایمە   فيتتاَی عۀَەکتتاٌ؛ 
ئۀ فيتتاَەیو نە رتتٕٔڵە  ئايتتاژە  يامتتی ا  ڕَٔٔتتاکی ٔ ْەيتتٕٔ 

ُەؿەکتاَی ػا پێآێ-ئايڕافەکاَی تتـی فيتاٌ  فيتاَی  ەؿ نە پەیتڤ
فياَە ىاَاییەکەی ئۀیاٌ  ەؿرەمتە ػەکتـػ  کە ئتاؿتا نەمتەؿ 
ىتتتاَا ػۀَٕمتتتێت   ە تۀأی ئاڕامتتتتەی َٕٔمتتتیُەکە نەمتتتەؿ 
ڕٔٔػأە ىتتتتتاَاییەکەیە  ٔاتتتتتتا عتتتتتٕػی پـۆمتتتتتە پتتتتتتـاکتیاییە 
کتتـػەییەکەی ىتتاَا  نەو ػەؿٔافەیەىتتۀە ػە  ٔ  ەْتتای ٔىتتە 

ـػاؿ ٔ ػەکۀێتتتتتە پەؿأێتتتتقۀە؛ ٔەًْتتتتی ٔابیتتتتغ  ػیتتتتاناا  کتتتت
متتتتـاکتٕؿ ٔ ػؿايتتتاتاؿگییە ت هیتتتؼییەکەی ىتتتاَا تێاؼەىتتتاێُێت  
ئەيەیو ئۀە ػەگەیەَێت  کە ئتاؿتا ػەیۀێتت نٔىتەە نە عتٕػی 

ەیتتتو ياَتتتای ئۀە ػەگەیەَێتتتت  کە يػەبەکە ڕفگتتتاؿ  اـێتتتت  ئە
ٔىە  ٔەک ئايڕافێای گٕفاؿىتیايێق نە  ُەيا متایااناژییەکەی 

ىتتە ػە ێتتت ياَتتایەکی تتتـ ىتتاَای َەؿیتتت ەؿا ػٔٔؿ  اۀێتتتۀە  ٔ
 مەعيتتتتێت  کە  تٕاَێتتتتت  تتتتا ًَتتتتَٕٔە  يۀػایەکتتتتی ڕۆصتتتتی ٔ 
عۀَەئايێق نەعا   ـێت  فياٌ  ا ئۀ ئەسنٌٕٔ  تٕٔ  یتاٌ ئۀ 
ٔەک ئەسنٌٕٔ نە فيتاَی ػەڕٔاَتی  ئتاؿتا ػأای ال ـػَتی ٔىتە 
نە ػەبە ىاَاییەکاَؼا َاکتا   ئۀ ػەیٕینتت  تاؿۀَٕك ٔ ٔفە 

ٕینتتتتت ٔىتتتتە  زٕٔڵێُێتتتتت ٔ نە ٔ ْێتتتتقی ٔىتتتتە   اڕێتتتتت  ػەی
 ەکاؿْێُتتتتاَە َەؿیت ەؿاکتتتتاَی عایتتتتؼا ػەؿیُمٓێُێتتتتت  ئتتتتاؿتا نۀ 
 ڕٔایەػا  تٕٔ  ەکاؿْێُتاَی فيتاَی ئەػە تی ٔ ٔىتە  ۀ رتاؿەی 
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نە ىتاَاکاَی ئۀؿٔٔپتاػا کاؿیتاٌ نەمتەؿ ػەکتـػ ٔ نە ستاؿيێای 
ڕیتتتتانیقيی ٔ متتتتایااناژیؼا  ەبتتتتی  ەمتتتتتٕٔە   ەکاؿْێُتتتتاَێای 

ىتتتاَا ٔ ڕۆڵە ڕامتتتتەبیُەکەی  ەکاؿْێُتتتاَی  ْەڵەیە ٔ ػٔٔؿە نە
ىاَأە  ئاؿتا ػەیٕینت ػەبە ىاَاییەکاٌ   اڕێتت  تا کتايەڵە 
ْێًا ٔ کاػێای راؿأراؿی ٔەْا  کە راؿە پیـۆفییەک نەعتا 
ػەگـٌ  ْێًتا ٔ کتاػی ٔىتەکاٌ  تا ئۀ ػە تَٕٔە متیضـ ٔ ئۀ 
ڕیتتتٕاڵەی ًَایيتتەکەی تیتتا  ەؿرەمتتتە ػەکتتـا  فيتتاٌ  تتا ئتتاؿتا 

ػؿٔمتتتت  ڵٕمتتتتە  ە فيتتتاَێای ْیـۆغهتتتٕسییۀە  کە متتتًمپەیٕە
ییەی ئتتتتاؿتا ػەیٕینتتتتت  فيتتتتاَی ٕڵػەکتتتتا   ئۀ فيتتتتاَە متتتتًم

ػەگەڕاَۀە  تتتتا  ُەيتتتتا متتتتەؿەکییەکاَی ػەمتتتتت ێای فيتتتتاٌ نە 
کتتتتتايەڵ ە متتتتتەؿەتاییەکاَی  ەؿ نە يێتتتتت ٔٔ  ئەيەیتتتتتو رتتتتتاؿە 
ئەنفە ێیەکتتی متتیضـییە  کە گٕفاؿىتتت نۀ ىتتتاَە ػەکتتا  فيتتاٌ 

يەیتتو ىتتاَا ػەگەڕێُێتتتۀە  تتا ڕەگٕڕیيتتە ػیُیتتیە َاتٕاَێتتت   ە
يیتتتاسیقیاییەکەی  ئتتاؿتا  ەو ىتتێٕەیە ئايتتاژە  تتا ئەو يەمتتەنەیە 
ػەکا   نکاؿەکە پەیٕەمت َییە  ە متڕیُۀەی ٔىتە نە ىتاَاػا  
 ەڵاتتٕ  ۀەی ڕۆڵ ٔ ئايتتاَزی عتتای پتت   ٓێُتتـێتە گتتاڕیٍ   ە 
تتتتایمەتی  یتتتٕٔکاـػَۀەی پتتتێ ەکەی ٔ ٔەکتتتٕ ىتتتتێای ػیتتتاە 

ياىتتتتتا  اـێتتتتتت  َەک ٔەک ئۀەی ْاکاؿێتتتتت   ێتتتتتت صەف ٔ تە
ئاؿەفٔٔەکتتتاٌ  ەؿۀ ئايتتتاَزی ػەؿەکییتتتاٌ  متتتا   نە ەؿ ئۀەی 
کاؿەکە ْەيیيە نە ىاَاػا پەیٕەمتە  ۀ ىتێٕافەی ْەمتتەکاٌ 
ٔ ئاؿەفٔٔەکتتتاٌ  ەؿايتتتمەؿ یەکتتتتـ ػۀەمتتتتُۀە  نە ژیاَیيتتتتؼا 

ئاکتتتتتايی ئتتتتتاؿتا نەو تێتتتتتڕٔاَیُە  ٨يتتتتتـۆڤ  ەؿايتتتتتمەؿ يتتتتتـۆڤ ە
تاسیقیاییۀە  ا ىاَا  يەؿايی گەیيتُە مەؿسـافی  تٕٔە   تا يی

سی ٔئەو يە ەمتتتەیو نە گیتتاٌ ٔ  یتتـ ٔ  ا َٕٔەکتتاَی سەیهەمتتٕ
                         

َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت٨
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تۀە ٔ ٕٔەَقیتتتت   تتتت ١٤٢٢-١٣٢٢ئەڵًتتتتاَی نسـیتتتتؼؿیو َتتتتییەە 
ی يی کتـػٔٔە ٔ کتاؿی ەؿ-تأتٕێی  ەياە سەننەسییەکاَی َتییە

تێڕٔاَیُێاتی   ەمەؿیۀە ْە ٕٔە   ەو پێتیە  ئتاؿتا ٔەک َتییە نە
 ەياتتتتتتی نمتتتتتتەؿسـافە  تتتتتتَٕٔۀە ڕٔاَیتتتتتتٕیەتە ن تتتتتتٌٕٔە  نەو 

 تٕٔە  -ػۆفیُۀەی متەؿنەَٕێی يتـۆڤ- ڕٔٔەیيۀە يە ەمتی
فاؿاٌ متتاڵەی ػا تتَٕەؿیتی يەمتتیضییەتؼا   نەژێتتـ ٔێـاَەعتتاکی ْتتّ

يە ەمتتتی گەڕاَۀە ٔ  ٔێێتی پاىتتًأە يیتاسیقیاییەکتاٌ  تتٕٔە   ە
ؼا  نەو ڕٔٔۀە ئتتاؿتا ڕۆ تتٌٕٔ  ە َتتأاعٍ ٔ ئۀػیتتٕی ىتتتەکاَ

 ٔەک َییە  نە ْۀڵی مەؿنەَٕ  ػۆفیُۀەی يـۆ ؼا  ٕٔە  
ئەگەؿ َییە  اَ ۀافی گەڕاَۀەی نَەىٕة ػیَٕیقیةە  ێت ی 

و  ەؿ يئاْەَ ە ئتایُییە یاَاَییەکتاَی  تؤ کتـػ ێتۀە   ە تتایمەتی
ئۀا ئاؿتا   نە گەىەکـػٌ ٔ مەؿْەڵؼاَی سەننەسەی نمٕکـا ە

ەی ئۀ فەيەَە پتتتتتتڕ نە ػڕَتتتتتتؼەییەی ػأە  کە ْۀڵتتتتتتی گەڕاَۀ
ە  ژیأە  تتا نۀ  تٕاؿ ٔ ڕيـۆڤ ٔەک گیاَهە ەؿێای ػڕَؼە ٔ ػڵ

پەَٓاَەکتتتتاَی  ٔ ڕٔاَتتتت ەیۀە   تتتتاتە َٓێُیتتتتیە بتتتتٕٔڵ ٔ ىتتتتاؿأە
  ١يـۆڤ

نە تێڕاياٌ ٔ تێ ەیيتُی ئۀ  یـٔڕایاَەی الی متەؿۀە  ئەو 
کـػَێای متت  عتتاڵە ػەعەیتتُە ڕٔٔ  کە ػەتتتٕاَى  ێتتێى ػەمتتتە ەؿ

 گيتیی تیاؿەکاَی ئاؿتاٌ 
 ێتتت     پاَتتتایی  پێٕینتتتە ئەو ىتتاَایە ٔەک ػەؿٔافەیەک ٔا١

تا نە ڕٔاَ ەیۀە نە ْەيتٕٔ راؿەکتاَی ػڕَتؼەیی ٔ ػٔژيُتایەتی 
ڕفگاؿياٌ  ێت ٔ ڕأەػَٔٔاٌ  ێت  تا گیتاَە ىتەڕعٕافەکاٌ  کە 
 نە َەمتتتتتتتًاَؼا ن ە ڕێ ەیەکتتتتتتی تتتتتتتایمەتیە کتتتتتتگ کتتتتتتـأٌ ٔ نە

                         
کـا  ١ ی يسێای گتتتتتتتتـێاییە ٔ کتتتتتتتتاؿی ەؿٔۆ ف سەیهەمتتتتتتتٕت ی٩٤٤–٢١٤  متتتتتتتٕت

کـا   ە گفتٕگتا ٔ پا ٔ ریٓاَۀە ػیاؿە  مٕتٔسەننەسەکەی  ەمەؿ ْەئٕ ئۀؿٔ
 ٔتٕٔێ  نە یاَاٌ ٔ نەَأ بٕتا ییەکاَیؼا َأ اَ ی ػەؿکـػ ٕٔ  
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ەیەکی  ەؿػۀايتتتتتتتتؼاٌ  ئەگەؿ  تتتتتتتتاؿٔػۆعێای عاعتتتتتتتتٕاؿػَۀ
تایمەتییاٌ  ا ْەڵماۀێت  ئۀا  ە ئاماَی متُٕٔؿەکاٌ ػە تڕٌ ٔ 

 ػەؿػەکۀٌ  
ئەيەیتتتو رتتتاؿێاە نە پتتتاک  َٕٔۀە ٔ گەڕاَۀەی ئۀ  یتتتـە 
ئەسنتتتتتتتتَٕٔأییە گەؿػَٔٔیتتتتتتتتیە متتتتتتتتەؿەتاییە  کە فاَنتتتتتتتتتی 
ىیاـػَۀەی ػەؿَٔٔیتی َتٕێیو  تا  اؿەمتەؿکـػَی َەعاىتە 

و  ە ٔەؿگـتُی ْەڵٕێنتتی ػەؿۀەی يییەکاٌ   ە تایمەتیػەؿَٔٔ
ئۀ ڕۀىەی  کە ػەیۀێت َەعاىەکەی پێم ەیەَێت  پەَتای  تا 
 تتتتـػٔٔە  ئتتتتاؿتا نە ڕٔٔی  ەؿرەمتتتتتەکـػَی ئەو ڕامتتتتتییۀە 

ٔٔی ْەئٕ ئۀ  یتُەؿاَە ڕاػۀەمتتى  کە ػٔای ڕػەڵێت  نڕٔٔ ە
پا ەَتؼی   َٕٔەػەؿۀەیاٌ نە ىاَاکەی يُؼا   ە ْیێ ىتێٕەیەک

 یتتـۆکەی عـاپەکتتاؿی ٔ کٕىتتتٍ ٔ ٔێـاَاتتاؿی ٔ  ەػڕۀىتتتی 
تی ْەؿ تتی پتتاعێۀاتی گیتتاٌ ٔ  کۀاتە ئتتاؿتا ٔینتتتٕٔیّ ٢ تتمٍ ە

َأۀەی عٕػی يتـۆڤ ْەیە ڕایًاڵێتت ٔ متەؿنەَٕ  يـۆ ێاتی 
تتتتـ نە گیتتتاٌ ٔ ػەؿَٔٔێاتتتی پتتتاک ٔ  تتتێ ەؿػی تتتتـػا ػؿٔمتتتت 

  ااتۀە  
َی ْەيتٕٔ  یتـٔڕا ٔ   ىاَاکەی  ُەيایەکی مەؿۀژێـکـػ ٠

ماف ٔ ًََٕٔە  أەکاٌ  ێت  نە ْەيتاٌ ێ یـۆکە ٔ  ەْا ٔ ػیؼ ٔ ڕ
کاتیيتتتتؼا  اَ ۀافێتتتت   ێتتتتت  تتتتا گاڕاَاتتتتاؿییەکی  ُەڕەتتتتتی نە 
ڕٔاَتتتتت ەی  ەياەکتتتتتاَی ڕۆىتتتتتُمیـی ٔ ْتتتتتَٕەؿێای َتتتتتٕ  ٔ 
ػەؿ ڕیُێ   ێت نۀ ىاڕىەی  کە نە ػیتؼی فيتاَێای ریتأاف ٔ 

مەتییۀە ػەؿکۀتمێتتتت  َتتتٕ  ٔ تەکُیتتت  ٔ تتتتٕعًێای تتتتـی تتتتای
ئتتاؿتا ْەؿ نەو ػەؿٔافەیەىتتۀە ػەڕٔاَێتتتە  ەياتتی ڕۆىتتُمیـی 
ٔ  ە مەؿ أەیەکی کٕىُؼە ٔ ْەڵەی ػاػەَێتت  يە ەمتتیو نە 

                         
 .٢٠  أَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُە  تـرًة ػ  مايیة اصًؼ امؼؼ  ل٢
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 ەيتتتتت  ٔ يەمتتتتتەنەی نڕۆىتتتتتُمیـیە  تتتتتا ئتتتتتاؿتا  ئۀ  ەؿگە 
ؿە تتتتتتتتتت ی نە ػٔٔڕٔٔیتتتتتتتتتی ٔ ػڕۆ ٔ ػەيتتتتتتتتتاياە ٔئەمتتتتتتتتتتٕ

تی ڕەَ أڕەَ تتتتتتتاَەی ىاؿمتتتتتتتتاَییەتە  کە  ەمتتتتتتتەؿ مـٔىتتتتتتت
بًی ػەؿیتتتتایەکی ٕيـۆ ایەتیتتتتؼا متتتتەپێُـأە ٔ يـۆ یتتتتاٌ پتتتت  َتتتت

گۀؿەی تیتتتاؿە راؿ ەراؿەکتتتاٌ کتتتـػٔٔە  ئتتتاؿتا  ە ْەيتتتٕٔ 
ىتتتتتتتتێٕەیەک ػژی ئۀ ڕۆىتتتتتتتتُمیـییە  تتتتتتتتٕٔە  کە نە ٔىتتتتتتتتە 
 اپاـأەکاَتتؼا ْە تتٌٕٔ  ػژی ڕۆىتتُمیـی کتێتتب ٔ ڕۆژَايەکتتاٌ 
 تتٕٔە  نە ەؿ ئۀەی ئەو ڕۆىتتُمیـییە ْەيتتٕٔ پەیٕەَتتؼییەکاَی  ە 
مەؿ أە  ەؿاییەکاَۀە نەػەمت ػأە  ْتقؿ ٔ ػیتؼی ئتاؿتا  تا 
ڕۆىتتُمیـی ڕاػیاتتاڵییە ٔ نەمتتەؿ  ُەياکتتاَی ڕیتتتٕاڵە  ەؿاییەکتتاٌ 
ڕۆَتتتـأە ٔ ػەیٕینتتتت ئتتتأێقاَی ژیتتتاَی ڕۆژاَەی ئۀؿٔٔپتتتای 
 اتتا   ئتتاؿتا ػەیٕینتتت نە ڕێتت ەی ئەو ڕۆىتتُمیـییە  ەؿایتتی ٔ 

ڵ ەػا  اتا   نە ەؿ ڕیتٕااڵَۀە  گاڕاَااؿی نە ْتقؿی ػیُتی کتايە
ئۀەی ػیتتتٍ ژیتتتاَی نە َتتتأەڕۆکە متتتیضـییەکەی عتتتای  ەتتتتاڵ 

تۀە ٔ الیەَە غەؿیقییەکاَی يـۆ تی کٕىتتٕٔە   ەياتی ووەکـػ
ڕۆىتتتتتتُمیـی  تتتتتتا ئتتتتتتاؿتا يەمتتتتتتەنەیەکی کـػاؿئتتتتتتايێقە ٔ  ە 
کائەَتتتؼايێای َتتتٕ  نە َأۀەياَتتتؼا ئايتتتاژەی  تتتا ػەکتتتا   نەو 

ؿ  یتتتتتتـۆکەی ڕٔٔۀە ػەڵێتتتتتتت  نپێٕینتتتتتتتە پێتتتتتتؼاگیـی نەمتتتتتتە
ڕۆىُمیـییەکی کـػاؿئايێق  اـێت  کە ٔەکتٕ کائەَتؼايێای َتٕێی 
نتت  ػێتتت نە َأياَتتؼا  کە ػە ێتتتە راؿێتت  نە ْەَامتتەی ػٔٔەو؛ 
ىاؿمتتتتاَییە   تتتـیتییە نۀ ڕۆىتتتُمیـییەی پیتتتاػەی ػەکەیتتتٍ ٔ 
تەصەکٕو  ە ٔؿػتـیٍ کـػاؿ ٔ ڕەستاؿياَۀە ػەکتا   ئايتاػەگیی 

ٔٔکەىیامتتتا ىاؿمتتتتاَییە  ٔ ڕۆصە نەَێتتتٕ ىتتتتەکاَؼا  ئتتتێًە ڕ
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ڕۆىُمیـی نە یەکتـ ریتا ػەکەیتُۀە  ػٔٔ ٔىتە  ەکتاؿ ػەْێُتیٍ 
 ٣ ا َاماَؼَی یەک کـػاؿی ْأتا ە

کی گیتتتاَیی َتتتٕ  ٔ عتتتأەٌ  یتتتّ    تتتأگەیەکی  ەپیتتتتی ٔفِ ٩
ْەڵٕێنتتتتێای سەننتتتەسیی بتتتٕٔڵ  نەَێتتتٕاٌ ریٓتتتاَی ڕیانینتتتتی ٔ 

کە  ێمەفەیتتی ٔ ریٓتتاَی ئەَؼێيتتەػا  ێتتت ٔ  ا ەتەکتتاَی نە َتتأەڕۆ
تَٕتتتتتتؼٔتی ەکەی عۀَەکاًَتتتتتتاَۀە ػەمتتتتتتتە ەؿ  اتتتتتتا    ەيە 
يۀػایەکتتتی ڕەْتتتا ٔەؿ  ـێتتتت ٔ  ە َتتتأۀەی عتتتٕػی عاياَتتتؼا 

نە   بتتتٕٔڵ  مێتتتتۀە  تتتتا ئۀ ریٓتتتاَە ىتتتیؼـییە تەژی نە ْەمتتتتە
َەمتتتًاَؼا ٔێتتُە  ەؿف ٔ ًََٕٔەییەکتتاٌ  ەؿرەمتتتە  اتتا   ئتتاؿتا 

ػەڵێتتت  ن ڕٔايتتاٌ  ۀ ػا -نە ياَێفنتتتی ىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿی
ْەڕەىتتتاَە ْەیە  کە نە َاػیتتتاؿۀە نێًتتتاٌ ػەکـێتتتت ٔ ػژی ئۀ 
َاػیاؿاَە ْۀڵ ػەػەیٍ  ئتێًە  ە ْەيتٕٔ ْەمتت ٔ ْاىتًاَۀە  
 ە ْەئٕ تٕاَاياَۀە ْۀڵتی ئۀە ػەػەیتٍ  کە  ەَتؼ َٓێُیتیەک 
 تتؼۆفیُۀە  ػەياَۀێتتت ئۀ ْیتتٕا  عۀٌ  ئەَؼێيتتە ٔ ٔێُایتتاَە 

ە نۀ ػؿۆیتتاَۀە ْتتاتَٕٔەتە ػەؿۀە  کە  یتتتـ پیيتتاٌ  تتؼەیٍ  ک
 ٤ْیێ کەمێ   ڕٔای پ  َاکا   ئۀ ػؿۆیەی َأی ىاَایە ە

ئەکتتتتەؿ ٔ ػەؿْێتتتُەؿ  تتتا ئتتتاؿتا ٔ نە  ُەيتتتا گـَ ەکتتتاَی ئەو 
ە ٔ ػىتتتتتتاَایۀە  کەمتتتتتتاَێای کیًیتتتتتتاگەؿٌ  کە نەَێتتتتتتٕ يتتتتتتاػ

ػە  ڕۆس ٔ ػٔؿػیهەکتتتاَۀە ىتتتیااؿییەکی بتتتٕٔڵ  تتتا عتتتٕػی يتتتا
ئەکتتتەؿ  ُەيتتا ٔ متتتـاکتٕؿی ًَتتایو ٔ متتەؿ رەمتتتە ػەکەٌ  

تەعتەی ىاَایە  يیااَیقيی ْەئٕ پەیٕەَتؼییەکاَە ٔ  ەْتایەکی 

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای    ئتّت٣

    ١١  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning  نّت ١٠٢تت١٠٩  ڕِ   الپّت٤

och redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 
1981 
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پیتتـۆف  ە  ەيتتاە ْتتَٕەؿییەکەی ىتتاَا ػە ەعيتتێت  ىتتاَاکاؿی 
ىاَای تَٕؼٔتی   ئۀ ئەسنَٕٔۀاَەٌ  کە نە پيت مـٔىتتۀە 
َامـٔىتتت ػەعتتٕڵ ێٍُ ٔ نە پيتتت رتتٕٔڵەی رەمتتتە ٔ سیقیتتای 

َاـێتییەکاٌ ٔ نە پيت سیقیای مـٔىتتۀە  ػە تُە ئۀ ػە کاػيا
کیًتتتاگەؿەی ڕٔٔ ەؿٔٔی تَٕتتتؼٔتی ییەکاَی ژیاًَتتتاٌ ػەکتتتاتۀە  
نپێٕینتتتتتتتتتە نە گاىتتتتتتتتەَی ای  ەکاؿْێُتتتتتتتتاَی ئەسنتتتتتتتتٌٕٔ ٔ 
رتتتتتتاػٔٔگەؿییۀە تەياىتتتتتتای ػەؿْێُتتتتتتاٌ  اەیتتتتتتٍ  َەک ٔەک 
کتتتتتاؿػاَۀەی ػەبێاتتتتتی َٕٔمتتتتتـأ ٔ ْەيتتتتتٕٔ ئۀ ْتتتتتتأٔێُە 

مـأۀە ْەڵؼەبٕڵێٍ   ەڵإ ٔەکتٕ ْأیيتتُە سیقیاییاَەی نە َٕٔ
گڕأییەکتتتاَی ْەيتتتٕٔ ئۀ ىتتتتاَەی ػەتٕاَـێتتتت نە ػەؿئەَزتتتايە 
 ا ەتییەکتتتاَی رتتتٕٔڵەیەک  ٔىتتتەیەک  ػەَ ێتتت   يامتتتی ایەک ٔ 

 ێ ٕيتاٌ ئەو ٔێتُە ٔ  ١۰گَٕزاَؼَیاٌ نەَێٕ عایاَؼا ْەڵٓێُزـێٍ ە
ىتتتتتیؼـە ىتتتتتێٕەکاؿییە  نە الی ئتتتتتاؿتا  یتتتتتُەؿاٌ  ەؿۀ رتتتتتاؿە 

ىتتتٕەیەک ػە تتتا   ئۀ َەىتتتٕەیەی ػەيتتتاَ ەیەَێتە گۀْەؿی َە
ػایامَٕٔی رتاؿێاە ەڕامت ای عۀَەکاًَاٌ  ياَای َەىٕەیو ن

ْاىتتتتتغا ٌٕٔ ٔ مەؿىتتتتتێتی ٔ ەنە نڕیتتتتتتٕاڵە ًَایيتتتتتەکەػاە ن
ڕياَێای بتتتتتتتتتٕٔڵ  ْأکتتتتتتتتتا  ٔعاىتتتتتتتتتُٕٔػی ٔ مەؿمتتتتتتتتتٕ

ی ػَیتتا نێٕاَهێتتٕ  ِٔ گتتٕێقاَۀەیەکی کتتتٕپڕی ڕۀه ٔ ْێؼیمَٕٔتتّ
ٔ گەیيتُە ئامتًاَی عاىت ٕفەؿاَی ٔ گتٕێڕایەڵی نە نە ئاڵافی 

ئتتتأافی متتتـٔٔػی متتتەؿسـاف ٌٕٔ نەعتتتا ػەگـێتتتت  ْەؿ ٔەک 
ئۀەی نۀ  تتتـکەیەی ًَایيتتتەکەػا ٔ نە تەک عتتتای ٔ عتتتٕػی 

  ئۀ پەیٕەَتؼییە ١١عایؼا ْەمت  ە متەؿسـافی ٔ َەيتـی  اتا 
ئەسنتتَٕٔییەیو ئتتاؿتا  امتتی ػەکتتا   نەَێتتٕ عتتٕػی رتتٕٔڵە ٔ 

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو   ئتّت. ١۰

  ١١٨ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
  ٠٢٢اصـ  ل  ػ  ندفی ساو  انًنـس انفـَنی انًؼ١١
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ٔ ػیتتؼی ػەؿْێُاَتتؼا ػؿٔمتتت ػە ێتتت  ئتتاؿتا نەو  فيتتاَی رەمتتتە
ڕٔٔۀە ػەڵێتتت  نئۀ پەیٕەَتتؼییە ئەسنتتَٕٔأییە کتتاؿێاە؛ رتتٕٔڵە 

ٔ  ئتتتّ  ئۀ ٔابتتتیؼە ػەعٕڵ ێُێتتتت  کە ئايتتتاژەی  تتتا ػەکتتتا    ایتتتّ
ی عتای  کتّ ؿێتییّ  ت  تتا کاؿی ّ مـٔىتتێای متايُاکی ػِ  ٔابیؼّ
ْەؿ نەو  ١٠ ە ِّٔ ٔێتت ی َاڕِ کّ مايُاکّ  کا   مـٔىتّ ر  َّ رێمّ

  ڕٔٔۀە ىتتاَای تَٕتتؼٔتی ی  کە ئتتاؿتا  اَ ەىتتەی  تتا ػەکتتـػ
راؿێاە نە گاڕاَاتاؿییەکی َتأەکی  متەؿەتا گاڕاَااؿییەکتاٌ نە 
َأۀە ػەمت پ  ػەکا   ئەيەیو کاؿێای گـاَە  يـۆڤ َا تاؿ 
ػەکتتتا  ئۀ ڕۀىتتتەی ئۀی تیتتتاػایە  ەرتتت   ٓێێێتتتت ٔ   تتتاتە 

ۀەی نە تاؿیایؼا   یت ٔ نەپتڕ  ەؿ ئامتێای  ەؿفتـ  یاٌ ٔەک ئ
ڕَٔٔتتتاکییەکی  ەْێتتتق  اۀیتتتت  کە تٕٔىتتتی َا یُایتتتت ػەکتتتا   

َأۀە نەػای   ێتت ٔ  ەؿۀ ػەؿۀە  تڕٔا    َْٕەؿ پێٕینتە نە
ئتتاؿتا ػەیۀێتتت  ێێتتت ْەيتتٕٔ کـػاؿێتت  تَٕتتؼٔتی ییە  ْەيتتٕٔ 
کـػاؿێتت  عٕافیتتاؿی عتتاڵی بٕٔتتتاؿ ٌٕٔ ٔ متتەؿسـافییە  ٔەک 

نە ْەئٕ ىتێاؼا  تەَٓا کـػاؿە ىتیؼـئايێقەکاٌ  عاڵی ػەمت ێ 
 ێتتتتتت  نەو ڕٔٔۀە  ئۀ ٔفە ٔ ْێقەیتتتتتاٌ ْەیە  کە ڕفگتتتتتاؿکەؿ

ىاَای تَٕؼٔتی  ٔ تیاؿەکەی  ا ئتاؿتا  رتاؿێاە نە سەننتەسەی 
ژیتتاٌ  ئەو ىتتاَایەیو ٔەک نۀۀە ەؿ ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە  
ٔ  ە فيتتاَێای رەمتتتەیی  ەؿرەمتتتە ػە ێتتت  فياَێتت  نە ػەَتتو 

گەيەی ڕَٔٔتتتاکی ٔ رەمتتتتتەی ئەکتتتتتەؿ   ێ ٕيتتتتاٌ ئەيە  ە تتتت  
ی نەػەمتتتتتتت  یێتتتتتتت ٔ تٕاَتتتتتتای  ەمتتتتتتەؿ يئۀەی ْاىتتتتتتًەَؼ
 عافاڵمَٕٔؼا  ًێُێت 

  کە متتاڵی ؼائتتاؿتا نە ياَێفێنتتتەکەی ىتتاَای ئەنفـێتتؼ گاؿیتت
َٕٔمتتتتیٕیەتی ػەڵێتتتتت  نڕێتتتتاۀ  نۀ ىتتتتاَایەی ئتتتتێًە  ١٤٠١

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١٠

 .٠٩١ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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  کاؿەمتتا  ػەياَۀێتتت  عٕاکەيتتاَە  ئتتێًە نە ىانتتت َاتـمتتیٍ
َیتتیە  ئەگەؿ ئتتێًە  ڕٔايتتاٌ  ە رتتاؿە يتتٕریقەیەک َە ێتتت  ئۀا 

یەيتتاٌ ْەڵُەػە تت اؿػ  کە پتتڕە نە يەتـمتتی   ەاڵو تەَٓتتا ێ ەئەو ڕ
کاًَاٌ   ـ ٔ کاىيتتتتّ يتتتتٕریقەیەک ػەتٕاَێتتتتت پاػاىتتتتتی متتتتّ

 ١٩  ئێًە  أەڕٔاَی ئۀ يٕریقەیەیٍ ە ِٔ  ؼاتّ
 ەو ىتتتتتتتتێٕەیە ئتتتتتتتتاؿتا تەَٓتتتتتتتتا نە متتتتتتتتُٕٔؿی پتتتتتتتتاک  ٔ 
عتتتتتأێُمَٕٔۀەػا ڕاَأەمتتتتتتێت   ەڵاتتتتتٕ ْۀڵتتتتتی عٕڵ اَتتتتتؼَی 

کـأی کتتتتتتٕپڕ ٔ  ەْێتتتتتقی پتتتتتڕ نە ٔفە  ڕٔاَُتتتتتّ ڕٔٔػأی  أِ
ػەػا   ئەيەیو نەپێُأی ئۀەی  یتُەؿاٌ نەو ًَایيتاَەػا  غتاتە 
گێتتتت أی  تتتتٕٔيەنەؿفە ٔ فؿیتتتتاَێای گەؿػَٔٔتتتتی ٔ گیتتتتاَییۀە  

ئەو   تتتَٕاە ئەو نەؿیتتتُۀە ٔ ْێتتتؼيە  ەْێتتتقاَە َە ێتتتت يـۆ تتتی
متتەػەیە  يـۆ تتی متتەػەی پیيەمتتافی ٔ تەکُەناژیتتا ٔ ػَیتتای 

 ی ػا تَٕەؿیتە کايەاڵیەتییەکتاَە ٔ  ٕ انیقو  ئۀ يـۆ ەی يهاتّێگ
ىتتیاـأەی ژێتتتـ تەنەمتتتاا ی تیتتتاؿە متتتایااناژییەکاَە   ەئاگتتتا 

 َایەتۀە ٔ َاگاڕػؿێت  
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                         

 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och  نّت ١٨٣  ڕِ   الپّت١٩
redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981 
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 سەننەسەی ىاَا ٔ کاؿی ەؿییە سەننەسییەکاٌ 
َتتتتاٌ ئتتتتاؿتا   ە تتتتتایمەتی نەػٔای يتتتتـػَەکەیۀە  ٔەک ئەَتا

پەیتتايمەؿێای ىتتاَا ئايتتاژەی  تتا کتتـأە  کەمتتێ  متتەؿنەَٕ  
ىتتتاَای َتتتٕ  کتتتـػۀە ٔ ىتتتاَای نە ػیتتتؼێای تتتتـۀە ػە یُتتتی  
ػیتتتتؼێ   ُەيتتتتا ٔ ػەؿٔافەیەکتتتتی گەؿػَٔٔتتتتی  عتتتتٕػگەؿایی ٔ 

الی  ی نەعتتتا ػەگتتتـ  ٔ متتتەؿَزی سەیهەمتتتٕسەکاٌ  ەيسەننتتتەس
ت  ئتتتتاؿتا ػە ێتتتتت  ە متتتتەؿەتایەکی تتتتتـ  تتتتا عایتتتتؼا ڕاػەکێيتتتتێ

سەیهەمتتتتٕف ٔ ْتتتتقؿی يـۆ تتتتی ْتتتتأ ەؿط   تتتتا تێڕٔاَیُێاتتتتی 
 ١٢سەننەسی نە رەمتە  

ئاؿتا  ٔەک نۀۀە ەؿ ئاياژەياٌ  ا کـػٔٔە  ْەيتٕٔ  ُەيتا 
َەؿیت ەؿاکتتاَی ىتتاَای تێتت  ىتتااَؼ ٔ  ەػٔای ىتتاَایەکی تتتـػا 
ػەگەڕا  ىتتتتتتتتتاَایەک  کە متتتتتتتتتتـاکتٕؿ ٔ  ُەيتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتٕٔڵ ٔ 

ەکییەکاَی نە عٕػی ىتاَأە ْاتمێتت   تا ئەو يە ەمتتەیو مەؿ
نە ىتتتتتاَە بتتتتتٕٔڵە تاؿیاەکتتتتتاَی ژیتتتتتاَۀە  نە تَٕتتتتتؼٔتی ی ٔ نە 
گۀْەؿی ىتتتتتاَأە  ەػٔای تیاؿەکاَیتتتتتؼا ػەگەڕا  تیاؿەکتتتتتاَی 
ئتتاؿتا  ەىتتێ   تتٌٕٔ نۀ ئتتافاؿە رەمتتتەییەی عتتای  نە ػیتتٕە 
کە تاؿیاەکاَی ڕۆصی عای ٔ نە  ەياەکتاَی ئۀ نىتێتەییۀە  

ی  تا ي ٕٔ ٕٔ  ە میًای ژیاَی ئۀ  ئاؿتا  کە  ەيای تَٕؼٔتی 
ىتتتاَا ػاْێُتتتا؛ تیتتتاؿێای تۀأە ٔ ْەڵاێنتتتتێای  ەْێتتتقە ػژی 
فە ـٔفەَ تتتی ژیتتتاٌ  کە مینتتتتێى ٔ ػیتتتٍ ٔ ػەمتتتەاڵ  ٔ ػیتتتؼە 

                         
سەکاَی ػٔای رەَ تی ػٔٔەيتی ٔەؿی  ەمتەؿ ْەَتؼێ  نە سەیهەمٕت  ئاؿتا کاؿی ١٢

ریٓاَییۀە ْە ٕٔە   ا ًََٕٔە گیهیل ٔانیامتە  سێهتێال گیٕەتتاؿی  کە نە تیتاؿە 
یو نە يسەننەسییەکاَیاَؼا گەڕأَەتۀە  ا متەؿ  ەيت  ٔ ْتقؿی ئتاؿتا   ە تتایمەت
ەمتتتۀە  يەمتەنەی رەمتتە ٔ پێُامتەکـػَی رەمتتە نە ػەؿۀەی ئەَتؼايەکاَی ر

يیيتتێم ساکتتا  امتتی سەننتتەسەی ىتتێتمٌٕٔ الی ئتتاؿتا ػەکتتا  ٔ ػؿیتتؼا  ەؿػۀاو 
 ػەگەڕێتۀە  ا الی ئاؿتا 
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ْقؿییە  ااڵػەمتەکاٌ  ەمەؿ يـۆ یؼا ػەمەپێٍُ  ْەؿ نەَتأ ئەو 
ۀە  کە ڕێیاەیەکتتی ىتتاَا تَٕتتؼٔتی ەػا  سەننتتەسەیەک ػەػۆفیتتُ

تتتـی ژیتتاٌ ػەمتُیيتتاٌ ػەکتتا   ىتتاَای تَٕتتؼٔتی ی ػیتتؼێای 
گاڕاَاتتتاؿیی ْەڵ ـتتتتٕٔە  َەک ْقؿێاتتتی رێ یتتتـ ٔ ڕأەمتتتتأ  

ٔٔی ْێتتقە تَٕتتؼٔتی  ٔ ڕيتتـۆڤ نە ىتتاَای تَٕؼٔتی یتتؼا ڕٔٔ ە
ىتتەڕاَییەکاٌ  ە ْێتتقی  تتڕٔا  َەک ْێتتقی رەمتتتەیی ػە ێتتتۀە  

اؿ ەپتتتتاؿ ەکـػَی متتتتاػیقو ٔ عتتتتٕێٍ ٔ پ  ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی 
رەمتتتە َیتتیە   ەڵاتتٕ يۀػایەکتتی عتتٕػگەؿای بتتٕٔڵی سەننتتەسییە  
سەننتتتتتتەسەی ژیتتتتتتاَە  ئتتتتتتافاؿی ڕۆصە ٔ عائايتتتتتتاػەکـػَە  تتتتتتا 
ڕٔٔ ەؿٔٔ تتتتَٕٔۀەی ْێتتتتقە گەؿػَٔٔیتتتتیە گۀؿە  تتتتاؿۀَٕك 
متتافەکاٌ  ىتتاَای تَٕتتؼٔتی  ئۀ  اؿۀَٕمتتە تَٕتتؼٔتی ەیە  کە 

ٕٔ ژیاَێایو يەؿگتی رەالػ ٔ بٕؿ اَی پێاۀە کاػەکاتۀە  ْەي
کەمێای تـە  ىاَایو ئۀەيتاٌ پیيتاٌ ػەػا   کە  تاٌ ژیتاٌ 
ىتتاَایەکی تَٕتتؼٔتی ە  ىتتاَا نەو ػیتتؼە سەننتتەسییۀە  تتا ئتتاؿتا 

 ١٨ػە ێتە ْۀڵێای  ێنُٕٔؿ ػژ  ە  اؿۀَٕك 
ئتتاؿتا ػەیقاَتتی  ە ىتتاَای تَٕتتؼٔتی ی چ ىتتتێ   ەػەمتتت 

یەکێتت  نە   ٓێُێتتت ٔ چ ئايتتاَزێای نەو  ەيتتاەی ىتتاَا ْە تتٕٔ؛
ئاياَزەکاَی ئاؿتا نەو ىتاَایە  ئۀە  تٕٔ ػەیٕینتت مینتتێًی 
ػەياؿەکتتتاَی يتتتـۆڤ  تتتاالک  اتتتا   تتتتا  تٕاَێتتتت ئەفيتتتٌٕٔ ٔ 
ڕۀىتتتی يتتتـۆڤ نە ػەؿۀەی متتتُٕٔؿە ئامتتتاییەکاَی کتتتا  ٔ 

                         
ٔە ٔ فۆؿ ٔی سەیهەمتٕتي  ئتتاؿتا کتتاؿی ەؿ١٨ سی ڕۆيتتاَی نمتتیُیااەی  ەمتتەؿۀە  تٕت

ٔە  ە ػەبە ىتتاَاییەکاَی ٔ ْتتقؿە سەننتتەسییەکەی  تەَتتاَە  ئتتاؿتا  مەؿمتتاو  تٕت
یتتتؼیایە نە ژ  کە متتتیُیاا يەفَتتتتـیٍ َٕٔمتتتەؿی تـائايتتتاژەی  تتتا ئۀە کتتتـػٔٔە

َٔەیەکی َٕٔمتتـأ  ٕيێتت ٔٔػا؛ ْأکتتا  گٕتتت ٔیەتی  يتتـۆڤ َاتٕاَێتتت ْتتیێ ًَتٕت
ێُێای  مە اؿە   ە تَٕؼٔتی ی نە ىاَاػا  رت ە نە ػەبەکتاَی متیُیاا  نە ْتیێ ىٕت

ە ٔ  تا -تـ  تؼۆفێتۀە  ئتاؿتا ئۀ ْێتقە ػەؿەکیتیەی نە ػەبەکتاَی متیُیاا ػا  یُیٕت
 گەؿػَٔٔییە گۀؿەکاٌ  ٕٔە   پيێِٕ  ػەبەکاَی میُیاا  پێاؼاػاَی ْێقِئۀ 
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ىٕێُۀە  ەؿرەمتە  اتا   ئتاؿتا ػەیٕینتت متەؿنەَٕ  ژیتاَی 
ۀأەکەی ـ  تتَٕٔی ىتتاَا نە مەؿ ەمتتتییە تتىتتاَا  یتتاٌ ڕامتتت

عایؼا  ؼۆفێتۀە  نەگەڵ ػەمت ێای ْێتق ٔ ٔفەکتاَی عٕڵ اَؼَتؼا 
یەک   تتـێتۀە  ئەَتتؼايەکاَی يتتـۆڤ ٔ ئاؿگاَەکتتاَی رەمتتتەی 
يتتتـۆڤ   اڕێتتتت  ْأکتتتا  ئامتتتتی ْەمتتتتاـػٌ ٔ ٔەؿگـتُتتتی 
يتتتـۆڤ  ەْێتتتق  اتتتا   ئتتتاؿتا ػەیٕینتتتت نە  ُەيتتتأە يتتتـۆڤ ٔ 

فەیەی رەمتتتەی يتتـۆڤ   اڕێتتت   ە ىتتێٕەیەک ئۀ يتتـۆ ە تتتا
ئۀ ػەیٕینتتتتتتت  مێتتتتتتت  ە  ەىتتتتتتێای گـَ تتتتتتی تتتتتتتٕعًی ئۀ 
 عٕڵ اَؼَەی  کە  تٕاَێت ڕٔٔە ڕامتەبیُەکەی عای ػەؿ غا  

ئتتاؿتا َەک تەَٓتتا  ە ىتتاَا   ەڵاتتٕ  ە ٔێتتُە ٔ تا هاکتتاَی؛ ئۀ 
تا هایاَەی ئۀ ػؿٔمتتی ػەکتـػٌ ٔ ئۀ ْتَٕەؿە ٔێُەکێيتاَەی 

ٔ َٕٔمتتتیُە   ْأىتتتاَی ْۀڵە ىتتتاَاییەکاَی ٌئۀ ػەیغٕڵ اَتتتؼ
تیاؿییەکتتتتتتتتتاَی  ەؿرەمتتتتتتتتتتەی ػیتتتتتتتتتؼە ڕەه ٔ سەننتتتتتتتتتەسە 
َەْێهنتتتتییەکەی ئتتتاؿتا ػەکەٌ  ٔێتتتُە ٔ تتتتا ها ٔ ْێێااؿییەکتتتاَی 
ػٔای يـػَی  َەعيە ڕەىتە تَٕتؼٔتی ەکەی ژیتاَی ئتاؿتا تۀأ 
ػەکەٌ  تیيتتتتتت  عنتتتتتتتُە متتتتتتەؿ ْتتتتتتَٕەؿی ٔێُەکێيتتتتتتاٌ ٔ 
 ؤکتتـػَۀەی ْێێاتتاؿی ٔ پاتـێتەکتتاَی  ٔێتتُە سەننتتەسییەکەی 

 ژیاٌ ٔ َْٕەؿی ئاؿتا تۀأ ػەکەٌ 
یەکەو کەمتە  کە تتا ها ٔ ْێێاتاؿی  ٠٢٢٢-١٤٩٢نراک ػؿیتؼاە  

ٔڵی  ٔ پاتـێتەکاَی ئاؿتا  نە ڕٔاَ ەیەکی سەننەسی ٔ  ەياێاتی بٕت
ێُێتۀە  ػؿیتتتتؼا نە ىەمتتتتتەکاَۀە کتتتتاؿی  متتتتایااناژییۀە ػەعتتتٕت

ػٔٔە  ئتتتتتأؿێای  تتتتت نە ژیتتتتتاٌ ٔ   ْەَتتتتتؼ انەمتتتتتەؿ ئتتتتتاؿتا کتتتتـت
ی ػأەتۀە ٔ نە ػیتؼێای ریٓتاَ یـی ٔ گەؿػَٔٔیتیۀە   ەؿْەيەکاَ
یو ئتتاؿتایەکی ىتتاَاکاؿ  -ڕا ەی ئتتاؿتا یەکتتی ٔێُەکتتێو ٔ ػٔاتتـت
ٔسێای ىتتتاَاياٌ  تتتا ػەکتتتا   یەکەو کتێمتتتی ػؿیتتتؼا ٕیتتتاٌ سەیهەمتتت

أەتۀە  نە ػٔٔ  ١٤١٢نَٕٔمتتیٍ ٔ ریتتأافیە  کە متتاڵی   تتؤ کتـت
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ػگەؿایی ٔ نەنێاتتتاڵیُۀەػا  نە الیەکۀە ننە ڕٔٔی سەننتتتەسەی   عتتٕت
الیەکتتتتتتی ػیاەىتتتتتتۀە ػەؿ تتتتتتاؿەی؛ کە نە ػەؿۀەی ژیتتتتتتاٌ ٔ نە 

 ١١مُٕٔؿەکاَی يەؿگؼا   یتە کاؿ ػەکا  
ٔڵی  ػؿیتتتتؼا نە ڕٔٔی تیتتتتاؿی ىتتتتاَاییۀە  ىتتتتیااؿییەکی بتتتٕت
سەننەسی ٔ مایااناژی  ا ىاَای تَٕؼٔتی  ػەکتا   ػٔاتـت ػؿیتؼا  

ی گۀؿەػا ػٔای  ەَؼاٌ ماڵ ػەگەڕێتۀە متەؿ ئتاؿتا ٔ نە کتێمێات
ػا  تؤی ١٤٣١ْێێاتاؿی ٔ پاتـێتتە  کە نە متاڵی  نئەَتاَاٌ ئاؿتا/

ػ تۀە  ػؿیتتؼا نەو کتێتتمەػا  کاؿەکتتاَی ئتتاؿتا  ئتتأی  ْێێاتتاؿی ٔٔەکتـت
رهتتتٕت ەؿگی ىتتتتاَایی  َەعيتتتتەی متتتتیُاگـاسیا   ەىتتتتێای فۆؿ نە 
ێُی  پاتـێتەکتتاَی عتتای ٔ پتتاتـێتی ْأڕێاتتاَی  کە نە کتتا  ٔ ىتٕت

متتتتەؿػەکاتۀە  ػؿیتتتتؼا ْەؿ نەو کتێتتتتمەػا  ریتتتتأافػا کێيتتتتأَی   ە
ْەَتتؼێ  نۀ َايتتاَەیو  تتؤ ػەکتتاتۀە  کە ئتتاؿتا ٔەک تتتا ها ٔ  ە 

ٔتاَؼٔ ی  ٔەک ئۀەی ٔێتتتُەی َٔئتتاگـی رتتت ەؿەکەی ػەمتتتی متتٕت
ێُی تیتتتتتتتتا کێيتتتتتتتتا    ئەو َايتتتتتتتتاَە  کە نە َەعاىتتتتتتتتغاَە ٍعتتتتتتتٕت

   ێ ٕيتتاٌ فەَ ێاتتی پتتڕ َیػەؿَٔٔییەکتاَۀە  تتا ْأڕێاتتاَی َتاؿػٔٔ
ٔ یييەتـمتت ٔ ٌئتتاؿتا  تٕت  تتا  ٌنەو َەعاىتتغاَاَەػا ٔ ْأاؿێتت   تٕت

 ١٢یاؿيەتی ٔ ڕفگاؿکـػَی نەو ىٕێُاَەػا 
َەؿییە سەننتتتتتەسییە  کە تتتتتتا ها ٔ ْێێاتتتتتاؿی ٔ  ئەو کتێتتتتتمە ْتتتتٕت
پاتـێتەکتتتاَی ئتتتاؿتا  نەگەڵ تێانتتتتەکاَی ػؿیتتتؼا نەعتتتا ػەگـێتتتت  
ئتتتتأڕػاَۀەیەکی متتتتەؿاپاگیـە  تتتتا ئتتتتاؿتا  ٔەک َْٕەؿيەَتتتتؼێای 

                         
 Enckell, Johanna, Skärvor av Artaud, En essä om  نّت ١٨٣  ڕِ   الپّت١١

fransk teater efter Befrielsen, Helsingfors, 2003 
ی ەڕێت  رتاؿ  ە َايەکتاَی ٔ نە ٔ فۆؿ ٌ  ئاؿتا ژياؿەیەکی ئێز اؿ فۆؿ َتايەی َٕٔمتی١٢ٕ

ی عتتای متتە اؿە   ە ىتتاَا  سەننتتەسە  فيتتاٌ   تتاؿی يَايەکتتاَیۀە ْتتقؿ ٔ ػیتتؼی ْتتَٕەؿ
ػٔٔە   ٕاؿی ئتاؿتا  ئاياژەیتاٌ  تا ئۀە کـت ػەؿَٔٔی    ْتؼ ػەؿ ڕیتٕە  فۆؿ ەی پنت اڕاَی  ت
کە ئاؿتا نە َايەکاَیؼا فۆؿ ڕامت ا  ٕٔە   تا ًَتَٕٔە نە ْەَتؼێ  نۀ َايتاَەػا ئايتاژەی  تا 

ػٔٔە   ی ػە ێتتتۀە ٔ ئۀە کتـت ی نتت  ػەکتتاتۀە نە  یتـت کە ْەمتتت ػەکتتا  ئۀەی ئۀ  یتـت
ٕاَتایەی َیتیە گٕفاؿىتت نە نيتٍەی عتای  ٕاَێت ْقؿی عای کا اتاتۀە  ْأکتا  ئۀ ت َات

  اا  
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ـۆ ێای  ێؼەؿەتاٌ  ػؿیؼا ئايتاژە  تا ئۀە ػەکتا   کە ٔێُەکێو ٔ ي
ئتتتتتتاؿتا نە ڕۀىتتتتتتی ىتتتتتتێتی ٔ  تتتتتتاؿێای ػژٔاؿی ػەؿَٔٔتتتتتتی ٔ 
نەػەمتتتتؼاَی ْأمتتتەَ یؼا  رتتتاؿە فيتتتاَێای تتتتایمە   ە عتتتای  تتتا 
ػٔٔە  ػؿیتتؼا  گٕفاؿىتتتاـػٌ نۀ ڕۀىتتەی تیتتا ژیتتأە ػؿٔمتتت کتـت
ؿە ئۀە ػٔٔپا  ػەکتاتۀە  کە ٔێتُە ٔ ْێێاتاؿی ٔ پاتـێتەکتاٌ رتا

ػیُتتتايیاێای َتتتأەکییە  تتتا ڕاگـتُتتتی تۀافَتتتی َتتتأۀەی ئتتتاؿتا ٔ 
ٔ نْتتأاؿ  ػٌ  ػؿیتتؼا ْەيتٕت تٍ ٔ  ەؿگـیاتـت  ەؿػۀايتتی ٔ  ەؿگەگتـت

ػاؿػاە ػە یُێتتتتۀە ْٔتتتأاؿ ٔ ْەؿا ئەيەیتتتو  ١٣فەَتتتای ئتتتاؿتا نە کتتـت
ێٍەەیە  کە ئتاؿتا ػەیۀێتت  ەؿرەمتتەی   تا ەتی ئۀ نپـیيتای عٕت

ؿتی ىتتتاَایی  ە َتتتأی ػەبێاتتتی  ١٤٠٢ اتتتا   ئتتتاؿتا متتتاڵی  کتتٕت
ێٍەۀە َٕٔمتتیٕە  ػؿیتتؼا ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا    ١٤نپـیيتتای عتٕت

ێٍ  کە ئتاؿتا ػژی ڕٔٔپەؿی ئۀ کتاغەفاَە  متـاتی ی پـیيای عٕت
  ەکاؿی ػەْێُیت  کە ٔێُەیاٌ نەمەؿ ػەکێيێت 

ئتتاؿتا ػٔا ٔێتتُە  کە کێيتتأیەتی  پتتاتـێتێای عتتایەتی نە يتتاَ ی 
ٔەک میًایەکی پڕ نە ػؿايا ئايتاژەی ػا کـأە ٔ ١٤٢٣یەکی ماڵی 
 ٠۰ ا کـأە 
 
 

                         
 Enckell, Johanna, Skärvor av Artaud, En essä om  نّت ١٨٣  ڕِ   الپّت١٣

fransk teater efter Befrielsen, Helsingfors, 2003 
ٔاَە پاىاای ژياؿە ١٤  ی ئەو کتێمە ٩   ڕ
یەکی گۀؿە  تتا ەػا يافەعتتاَەی ْتتَٕەؿی يتتاػێـٌ نە َیتتاؿک  پێيتتاَ ١٤٤١  نە متتاڵی ٠۰

تتتا ها ٔ ْێێااؿییەکتتاَی ئتتاؿتا ػەکتتاتۀە  ْأکتتا  ػؿیتتؼا متتیًیُاؿێ  متتە اؿە   ە ئتتاؿتا ٔ 
ؿتای َتتتتأی نئتتتتا ْتتتتَٕەؿی ٔێُەکێيتتتتاٌ پێيتتتتاەه ػەکتتتتا   ػؿیتتتتؼا متتتتیًیُاؿەکەی  ە

ػەۀە ػە ێتتت  ٔەک ْێًتتایەک  تتا ژیتتاَی ئتتاؿتا نە ػٔٔ متتاڵی کاتتتایی تەيەَیتتؼا؛  پیـەيێتـت
ٌ  ْەؿٔەْتتتا ػؿیتتتؼا ئايتتتاژەی  تتتا  ئتتتاؿتای تێايتتتاأ ٔ گەڕاَۀە  تتتا ْتتتَٕەؿی ٔێُەکێيتتتا
ػٔٔە  کە ئتتاؿتا نە ْەيتتٕٔ ژیاَیتتؼا ػژی ْەيتتٕٔ ػەفگتتا سەؿيییەکتتاٌ  تەَتتاَە   ئۀەیتتو کتـت

 يافەعاَەکاَیو  ٕٔە  
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 بەغی غەغەم 

 ئارتۆ و ئەدەبی غاًۆیی و هىًەری دراها
 

 ەىتتتتتەکاَی ئەو تتتتتتٕێ یُۀەیەػا  ە  بەیتتتتتتا ئێنتتتتتتا  نە فۆؿ
ی متتـٔٔ  ٔ يڕامتتتۀعا ٔ َاڕامتتتۀعا  تتاَیەت ىتتێٕەیەکی

متُیيتتتتتاٌ  ُی ٔ متتتتتتـاکتٕؿە ػؿايییەکاًَتتتتتاٌ ػِيڕیتتتتتتٕاڵە ئتتتتتای
ی  ەؿرەمتتتتەکـػَی ئۀ ڕیتتتتتٕاڵە يکتتتـػٔٔە  ْأکتتتا   تتتتاَیەت

ی ىتتاَایی يتتُییە ػێـیُتتاَە نە رتتاؿە ًَایيتتە ْتتَٕەؿێای ػؿاييئتتای
تۀە   ەاڵو نێتتتتتتتتتتتـەػا ٔەک ٔٔەمتتتتتتتتتتەؿ ەعاػا ڕٌٔٔ کتتتتتتتتتتـػ

 ەىە ػەيۀێت ریأافیی َێٕاٌ ئۀ متـٔٔ   مەؿەتایەکی ئەو
ؿ ٔ یامتتتتایەکی ُٔییتتتتاَە  ٔەک پەیتتتتاو ٔ ػەمتتتتتٕئ ڕیتتتتتٕاڵە ئای

َەگاڕی ئامًاَی  نەگەڵ متـٔٔ  ٔ ڕیتتٕاڵە ػؿايییەکتاٌ  تاەو؛ 
ئۀ متتتتتتتتتـٔٔ  ٔ ڕیتتتتتتتتتتٕااڵَەی ئتتتتتتتتتێًە يە ەمتتتتتتتتتتًاَە ٔ نە 

یيتتتتتتەکاًَاَؼا ْۀڵتتتتتتی  ەؿرەمتتتتتتتەکـػَی ػەػەیتتتتتتٍ ٔ نۀ اًَ
ت َْٕەؿێای ػؿايی ٔ ىاَایی متەؿ ەعا نە ڕێ ەیۀە ػەياَۀێ

َْٕەؿەکتتاَی تتتـ  غتتٕڵ ێُیٍ  ئەيەیتتو  تتا ئۀەی  تتتٕاَیٍ فیتتاتـ 
 يە ەمتەکاًَاٌ   ێایٍ ٔ تایمەتًەَؼێتییەکی پ   مەعيیٍ  

ٔەک نۀۀ ەؿ ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە  يتتـۆڤ نە ڕٔاَتت ەی 
متتـٔٔ  ٔ ڕیتتتٕاڵە ػؿايییەکتتاَۀە  ەؿػۀاو ػٔٔپتتاتی کەؿايە  

ی عٕػی عای ػەکتاتۀە  ْەؿٔەْتا ئەو ڕیتتٕاڵ ٔ ي ەمتٔ مەؿ
ٔٔ تتَٕٔۀەیەک   ەؿايتتمەؿ ڕمتتـٔٔتاَە  اَاەىتتەی رتتاؿە ڕٔٔ ە

ْێتتتتتقە گۀؿە ئامتتتتتًاَی ٔ ئۀاَەی متتتتتەؿفەيیُیو ػەکتتتتتا   



 121 

ۆمێنتتتتێای ڕ ەيەیتتتتو متتتتـٔٔ  ٔ ڕیتتتتتٕاڵە ػؿايییەکتتتتاٌ  کە پ
ىاَایی ٔ ًَایيیايێقٌ ٔ پێآاتٕٔی گەنێت  کێيتە ٔ يهًهَێتی 

ی يتتتتتتـۆ ٍ  فۆؿ ریتتتتتتأافتـٌ نۀ يتتتتتتایی ٔ گەؿػَْٔٔەتاْەتتتتتتت
متتتتتتتـٔٔ  ٔ ئاْەَتتتتتتتو ٔ ڕیتتتتتتتتٕاڵە ئتتتتتتتاییُییە نێٕاَهێتتتتتتتٌٕ نە 

ۆىمـػٌ ٔ پاڕاَۀەی يـۆڤ مە اؿە   ە ٔێـػ ٔ یامتا ٔ ٕکڕَ
یُییەکتتتتتتاٌ  تتتتتتتا ْێتتتتتتقە عٕأەَتتتتتتؼی ٔ يؿە َاػیتتتتتتاؿە ئأمتتتتتتُٕ

ئامتتًاَییەکاٌ  ە  تتتأی  ەفەیتتتی ٔ متتتافۀە نێیتتتاٌ  تتتڕٔاٍَ ٔ 
 نێیاٌ عاه  ٍ   ڕافی  مٍ نێیاٌ ٔ

عتتاڵی ریتتأافیو نەو يەمتتەنەیەػا  کە فیتتاتـ گتتـَ ە ٔ رێتتی 
متتەؿَذ ٔ ئايتتاژە اکـػَە  ئۀەیە  ئتتاػەيیقاػ نە کاتێاتتؼا ننە ْەؿ 
متتتەػە ٔ متتتەؿػەيێاؼا  ێتتتتە َتتتٕبًی ػەؿیتتتای ئەو متتتـٔٔ  ٔ 

ُییتاَە ػە ێتت ٔ  ە تۀأی عتٕػی عتای ٌٔ ػەکتا  يڕیتٕاڵە ئای
یتتتتتتتتٕاڵە ىتتتتتتتاَاییەکاَؼا  کە  ە ٔ ڕۆڵتتتتتتی َايێُێتتتتتتتت   ەاڵو نە ڕ

ىتتیاؿاَە متتٕٔػی نۀ متتـٔٔ  ٔ ٔێتتـػ ٔ اىتتێٕەیەکی فۆؿ ْ
یُییتتتتاَە ٔەؿگـتتتتتتٕٔە  تەَٓتتتتا ئتتتتاػەيیقاػ عتتتتتأەَی يڕیتتتتتٕاڵە ئا

ْەڵٕێنتە ٔ ڕۆڵی مەؿەکی ػەگێڕێت  نە ەؿ ئۀەی يتـۆڤ نۀ 
ػیتتتؼ ٔ ڕٔاَتتت ەیۀە ٔ نە  ەؿرەمتتتتەکـػَێای  تتتااڵػا  عتتتای ٔ 

 عٕػی عای ػەؿػە ڕێت  
ؿتا ػٔای گەىتتتە ْتتقؿییە بتتٕٔڵ ٔ سـأاَەکتتاَی ٔ  یُیُتتی ئتتا

ىتاَاییە متتەيائايێقەکاَی ػٔٔؿگەی ن تانیە ٔ ْاىتتیاؿی عتتای 
یُییە کاَەکتتتاَی گـیتتت  ٔ ي ەؿايتتتمەؿ  ە متتتـٔٔ  ٔ ڕیتتتتٕاڵە ئتتتا

ی ػەبە يمتتتتتتەػەکاَی َأەڕامتتتتتتت ٔ ڕەَ تتتتتتؼاَۀە ٔ کتتتتتتاؿی ەؿ
نە ىاَاییەکاَی ئەنفـێتؼ گتاؿی ٔ ْتأاؿ ٔ ٔڕیتُەی  تأکە ئاپتا 

يێيتتتتتایؼا  ْەؿٔەْتتتتتا َقیاتتتتتی عتتتتتای نە ریٓتتتتتاَی ىتتتتتیؼـ ٔ 
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ٔ فيتتاَە ىتتیؼـییە پتتاؿأ ٔ  ٠ٔ  تتاػنێـ ١کاؿی ەؿییەکتتاَی ڕايمتتا
ٔ  ٢ٔ نتاؿاَل ٩ییەکەی يتاؿیل يیتـنُتوڵٕبٕٔڵ ٔ پڕ ياَا مًم

ٔ ْێتقە گۀؿە  ٨تاؿياییە کاؿی ەؿە  ەْێقەکەی ئەػگاؿ ئتااڵٌ پتا
 ١يییەئەسنتتتتتتتَٕٔأییەکەی ػامتتتتتتتتاَی نْیـٔػیتتتتتتتاػەی يتتتتتتتاالؿ

ٔیاَەتە ئۀ  تتڕٔایەی  ێێتتت  پێٕینتتتە ْتتَٕەؿی ىتتاَا نە ٔگەیاَتتؼ
کاٌ   اؿێقؿێتتتتت ٔ  متتتتتّ ػِ ػەبە َٕٔمتتتتـأ ٔ ئايتتتتاػە ٔ صافؿ ّ

 ػٔٔؿ  غـێتۀە 
ئتتاؿتا نەژێتتـ ئۀ کتتاؿی ەؿییە  ەْێتتقەی ػَٔیتتای ىتتیؼـۀە 
ػیتتؼە ىتتاَاییەکەی عتتای ػاػەڕێ ێتتت ٔ نە تتتاؿیاییە بٕٔڵەکتتاَی 

                         
ەؿ ٔ ڕا ەؿێاتتی گۀؿەی  ١٣٤١–١٣٨٢ايمتتا  ئاؿمتتەؿ ڕ  ١ ػاػەَـێتتت  ە ػايەفؿێتُت

ی ێتتتتتت ەیقو نە ىتتتتتتیؼـی ْتتتتتتأ ەؿعی ریٓاَیتتتتتتؼا  نە ڕٕڵبٕتا غتتتتتتاَەی متتتتتتیًم
يايامتتتتاکەیۀە ئتتتاگـی عاىۀینتتتتی ٔ  یتتتـ ٔ عٕێُتتتؼَۀە نە ػەؿَٔٔیتتتؼا نە 

یو نە یٔە  صەفی  ە گفتٕگتتتتاکـػٌ   ە تتتتتایمەتٔبٕتا غاَەکەیتتتتؼا کێتتتت ەی متتتتەَؼ
 .ەکاَی ػیٍ ٔ مێال ٔ میامەتؼا کـػٔٔە ٕاؿ

ىتتاػیـێای سەؿەَنتتییە   ە یەکێتت  نە ػیتتاؿیتـیُی  ١٣١٢–١٣٠١ تتاػنێـ  ىتتاؿڵ  .٠
َەؿ  تا َْٕەؿیتاٌ کتـػٔٔە  ػاػِ َـێتت   ئۀ َْٕەؿيەَؼاَەی  اَ ەىەی تیتاؿی ْٕت

 ەمتتتتەؿ ػؿٔمتتتتتمٌٕٔ ٔ  اٌەکی گۀؿەیتتتتیتیتتتتاؿە ئێنتتتتتاتیاییەکاَی کتتتتاؿی ەؿی
 .یقيۀە ْە ٕٔەڵی میًمٕگەىەکـػَی بٕتا غاَە

ىتتاػیـ ٔ َٕٔمتتتەؿی ىتتاَایی  ەنییایتتتیە   ١٤٢٤–١٣١٠ياتـنیُتتو  يتتتاؿیل  . ٩
تە پتاؿیل ٔ نۀ  َیيتتەر  ػە ێتت ٕٔەکانێ ی یامای تۀأ کتـػٔٔە   ەاڵو  ت

 ٔ عای  ا ئەػەی ٔ َْٕەؿ تەؿعاٌ ػەکا  
 ە  ٕٔك ٔ ىتاػیـێای ئیُ هیتقییە ُڕۆيتاَ ١٤٩٢–١٣٣٨نٕؿَل  ػایڤیتؼ ْـ تـ   .٢

َـێتت  یەکێ  نە يەفَتـیٍ ٔ  هیًەتە گۀؿەکتاَی ئەػە تی ڕۆياَنتی ئیُ هیتقی ػاػِ
 نە مەػەی  ینتەيؼا 

ىتتتتاػیـ ٔ  یـۆکُٕٔمتتتتێای ئەيەؿیایتتتتیە   ١٣٢٤–١٣٢٤ئتتتتااڵٌ پتتتتا  ئەػگتتتتاؿ  .٨
م ی ٔ گٕفاؿىتتیايێق نەعتا ػەگتـٌ ٔ یەکتێاە ٕڵَٕٔمیُەکاَی فیتاتـ  ەؿگێاتی مًت
 یـۆکی ْأ ەؿط نە ػايەفؿێُەؿاَی َْٕەؿی کٕؿتە 

ىتتاػیـێای سەڕەَنتتییە  ػاػەَـێتتت  ە ڕا ەؿ ٔ  ١٣٤٣–١٣٢٠يتتاالؿيیە  متتتێڤاٌ  .١
 یقو ٕڵػايەفؿێُەؿی ڕێمافی میًم
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ـۀە پێُامتتەی ئۀ ىتتتە نە ىتتاَاػا فيتتاَە يەرتتافییەکەی ىتتیؼ
ػەکا   کە پێُامە َاکـێت  ئتاؿتا نە ياَێفنتتەکەی ػايەفؿاَتؼَی 

نًَایيتی ىتاَایی ٔ رتٕٔڵەی  ػا ػەڵێتت -ىاَای ئەنفـێؼ گتاؿی
ئەکتتتتەؿ  تەَٓتتتا ٔەک ئايتتتاژەیەکی ػیتتتاؿ  متتتە اؿە   ە ىتتتتێای 

ئەيەیتتتتو  ٢َاػیتتتتاؿ  یتتتتاٌ فيتتتتاَێای َٓێُتتتتی متتتتەیـ ػەکـێتتتتت ە
قؿییە  تتتا ڕا ەی ىتتتیؼـ نە ىتتتاَاػا ٔ ئتتتاؿتا گەڕاَۀەیەکتتتی ْتتت

 م ا   تێػەیۀێت نە َٓێُیی ىیؼـۀە نە َٓێُییەکاَی ىاَا 
نەو ڕٔٔۀە نە ڕێتتت ەی ػیتتتؼ ٔ ْتتتقؿە تیاؿەکتتتاَی ٔ  ەَتتتؼ 
ئەفيتتتتَٕٔێای کتتتتـػەییۀە کۀتە کتتتتاؿکـػٌ ٔ ئايتتتتاػەکـػٌ ٔ 

ۆمتتتتتتێل ٔ متتتتتتتـاکتٕؿێای تتتتتتتایمەتی پتتتتتتڕۆژە ڕػاڕىتتتتتتتُی پ
ىتتتتیؼـ  ٔەک فيتتتتاَێای يەرتتتتافی ٔ ىتتتتاَاییەکاَیۀە  فيتتتتاَی 

َاڕامتتتۀعا نە ػەؿ ڕیُتتؼا ٔ َقیاتتی نە ػامتتتاٌ ٔ گتتٕێُەػاٌ ٔ 
پيت ٕێغنتُی گتٕتەی نتاژیایی يەمتەنە ئاىتاـا ٔ ڕامتتۀعا 
ٔ  تتا ەتە پتتڕ نە تەيتتٕي  ٔ تیتتاؿە ٔىتتاەکاٌ  یەکەو ْەَ تتأی 
مینتتتتتێًی ال تتتتٕؿە ىتتتتاَاییەکەی  تتتتٕٔە  ئتتتتاؿتا نۀ ىتتتتێٕافە 

ە  ێیاگتتتتاییەکە  ياسەکتتتتاَی عایتتتتاٌ ىتتتتیؼـییۀە عۀٌ ٔ ژیتتتتاَ
 ەػەمت ػەْێُُۀە   ۀ ىێٕەیەه يتـۆڤ ػەگتاتە َٓێُییەکتاَی 

   تا ئەو يە ەمتتەیو ىاڕىتێای ٣ػەکتا  ؿکیتاٌ پت ەگێتی ٔ ػ
سەننتتەسی ٔ ػا ڕاَێاتتی ْتتَٕەؿی نە نفيتتاٌ ٔ فيتتاَی ئەػە تتی ٔ 

کتتـػٔٔە  ئەيەیتتو  ْتتَٕەؿی َٕٔمتتیُی ػەبتتی ىتتاَاییەػا  ەؿپتتا
تۀە  کە نفيتتاٌ تٕاَتتای ئۀەی ٕٔۀٌ  تتػٔای ئۀەی  تتای ڕٔ

َیتتیە ْأىتتاَی ىتتاَا ئایتتؼیانیقيییەکەی  مێتتتۀە ٔ ئەَؼێيتتە ٔ 
ْەمت ٔ مافە راؿ ەراؿ ٔ ریأافەکاَی يـۆڤ ػەؿ مڕێتتە  

                         
 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och "   نّت ١٠٢  ڕِ   الپ٢ّ

redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981 
 .٠١١ٔنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانؼة مؼیؼ  ل  ٔاالك سا٣
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 َٕاە ئاؿتا يە ەمتی  ٕٔە ئاکتايی ًَایيتەکاَی  متە اؿە   ە 
يتتـۆڤ   اتتاتە تـۆپاتتی پـمتتیاؿە يیتاسیقیاییەکتتاٌ  فەيەٌ  ژیتتاٌ 

  ئتتتاؿتا ػەیٕینتتتت ىتتتاَایەکی ئەسنتتتاَەیی ػؿٔمتتتت ٤ػٌٔ يتتتـ
 اتتا   تتتا  تٕاَێتتت گٕفاؿىتتت نە الیەَە گەؿػَٔٔیتتیە گۀؿەکەی 
ژیاٌ  ْەؿٔەْا َٓێُییەکاَی يەؿا  اا  ٔ نەو ژیتاَە ئۀ ٔێُتاَە 
 تتتتتؼۆفیُۀە  کە عايتتتتتاَی تیتتتتتا ػەػۆفیتتتتتُۀە ٔ ػٔاتتتتتتـ  ەؿۀ 

 پاک  َٕٔۀەياٌ ػە ا   
ی ىتتاَا ٔ ىتتاَای کهمتتیای يتتئتتاؿتا ْأکتتا  ڕۆَتتاَی ػؿاي

ئۀؿٔٔپتتتتی  نەمتتتتەؿ  ُەيتتتتا ئاکتتتتاؿییە َەگاڕەکتتتتاٌ ٔ ن ُەيتتتتا 
ػەؿَٔٔییەکاٌەی کاؿەکتەؿ پيت ٕ  ػەعا    تَٕاە ئەو رتاؿە 
کتتاؿەکتەؿاَە  تتا ئۀ ىتتاَا ئاکتتاؿییەی  کە ػؿێ کتتـأەی ىتتاَا 

  ەکەی َیتتتٕەی ػٔٔەيتتتی متتتەػەی  ینتتتتەيە  َە ێتتتتيمـٔىتتتتی
ؿَٔٔییەکتتاَی کتتاؿەکتەؿ الی ػەمتتت َتتاػا    ُەيتتا ٔ ڕۆَتتاَە ػە

ئتتاؿتا  پێٕینتتتە نەمتتەؿ ىتتێٕافێای يیتتتاسیقیای  ُیتتا   ُـێتتت ٔ 
ْێًتتتتا ٔ عٕامتتتتتٍ ناالمتتتتتؼاؿةە متتتتیًاکاَی پێتتتت   ٓێُێتتتتت؛ نەو 

ٔەیيۀە نەمتەؿ َٕٔمتەؿە ىتاَاییەکاٌ پێٕینتتە  کە  ت ەَە ٔڕ
تتتتتا نۀ   نڕەگەە ػەؿَٔٔیتتتتیە بتتتتٕٔڵ ٔ ػامتتتتتاَییەکاَی يتتتتـۆڤ

ٕاٍَ ڕٔعنتتتتتتتتاؿ ٔ متتتتتتتتیًاکاَی ػەؿٔافە ٔ ڕێتتتتتتتت ەیۀە  تتتتتتتتت
  ١۰کاؿەکتەؿەکاٌ ػیاؿی  اەٌ

ئاؿتا ئايتاژە  تا يە ەمتتی عتای نە ىتاَایەکی ئاياژەئتايێق 
ػەکتتتتتتتتتا   نۀ ڕٔٔۀەی گـَ تتتتتتتتتی  ە  ەؿرەمتتتتتتتتتتەی الیەَە 
سیتقیاییەکەی ىتتاَا ػەػا   کە ىتتت ەنێای کتتاَاـێتی ٔ ئايتتاػەٌ 
أ نەمەؿ ىاَا  ئەو ىت ەنەیو تەَٓا میُاگـاسیایەکی ئايتاػەکـ

                         
  ١٤٢٤  يزهة االبهو  انؼؼػ االٔل  اننُة انغاينة ػيـة ٤
ل" انؼتؼػ ١۰ ة  يزهتة "سلٕت   صفیظة يضًؼ ػیؼ انًُؼى  أَتَٕاٌ أؿتٕ ٔ ينتـس ان نٕت
 .١٤٣٠  مُة ٩
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َیتتیە   ەڵاتتتٕ ياَتتتایەکی تتتتایمە  ٔ ڕامتتتتۀعای گـَ یتتتاٌ ْەیە  
ياَایەک  ەَؼە نە ڕٔٔە سیقیاییە  ەؿرەمتتەکـأەکەی ىتاَأە 
 ەْتتتای ْەیە ٔ گتتتـَ ە   ە ْەيتتتاٌ ىتتتێٕە يۀػایەکتتتی بتتتٕٔڵی 
َأۀەیيتتی ْەیە؛ ْێقێاتتی پتتڕ نە ڕاف ٔ َیتتافی َتتأەکی نەعتتا 

 ەْێتتتتتق  ػەگـێتتتتتت  ئەيەیتتتتتو تتتتتتاکە ڕێتتتتت ەیەکە ئايتتتتتاػەگییەکی
ػە ەعيتتێت  ە ىتتاَا ٔ ىتتاَایەکی تۀأيتتاٌ پتت  ػە ەعيتتێت  

سیقیاییە ىتاَاییۀە   ەياتی تَٕتؼٔتی ی ئاڕامتتەکاَی -نەو يیتا
عتتای ٔەؿػەگـێتتت ٔ ٔەک  تتَٕٔێای کتتاَاـێتی ٔ ْەمتتت ێاـأ 

 ڕۆڵی عای ػەگێڕێت  
تێ ەیيتٍ ٔ تێڕٔاَیُە ْقؿییەکەی ئاؿتا متە اؿە   ە ػەبتی 

َی  ەْتتتتای ػیتتتتاناا ٔ ئاعتتتتأتٍ ٔ ىتتتتاَایی ٔ  تتتتٌٕٔ ٔ َەيتتتتا
گفتٕگتتا   ەو ىتتێٕەیەی الی عتتٕاؿۀە نە ْێێێاتتی ڕێاتتی پتتتۀ ٔ 

 مینتێًێای ئاىاـاػا ػەؿػەکۀێت 
ی ًَایيتتتتتاـػَی يػەبتتتتتی ىتتتتتاَایی تتتتتتٕعًێای متتتتتەؿەک  ١

 ىاَاییەکاَە 
  نەگەڵ ْەيتتٕٔ ىتتتێاؼا پێٕینتتتە ڕێتتقی ػەبە ىتتاَاییەکاٌ ٠

   یـێت 
    ٍەط ٔ ڕێقنێُاَێای ئۀتا َی  ػەبە ىاَاییەکاٌ ىایاَی  ای٩
  ػەبتتی ىتتاَایی  اؿۀَٕمتتێای ػیتتٕەفيەی تَٕتتؼٔتی ە ٔ ٢

 پێٕینتە عاياَی ن  بٕتاؿ  اەیٍ 
  ػەبە ىتتتتتاَاییەکاٌ ػٔژيُێاتتتتتی کٕىتتتتتُؼەٌ ٔ پێٕینتتتتتتە ٨

  ١١ی تۀأ  ەػەمت  ٓێُیٍي ەمەؿیاَؼا فاڵ  یٍ ٔ مەؿ ەمت
تە پيتتت ٕ   کە ٕٔە ەو ىتتێٕەیە ئتتاؿتا ئۀ  ەيتتاەی عنتتت

ػەبتتی ىتتاَایی ٔەک تتتٕعًێای متتەؿەکیی ىتتاَا متتەیـ ػەکتتا   

                         
  ١٢١-١٢٨  ػ  مايیة آصًؼ آمؼؼ  سی االػی انفـَنی انًؼاصـ  ل١١
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نەو ڕٔٔۀە ننتتتاک ئەمتتتتاٌەی ڕەعُەگتتتـی ىتتتاَای سەؿەَنتتتی 
ئاياژەی  ا ئەو يەمەنەیە ٔ ْەئٕ ػەبەکاَی متەؿ  ە ڕێمتافی 

  ەؿا ٔ  ێٓتتٕػە ػەکتتا  ٔ  ە ىتتاَای نپتتێیۀاَەە ٔىتتاَای پتتٕ
 ە  َأفەػیتتاٌ ػەکتتا ؛ ئەو ىتتاَایەیو  ٔاتە نىتتاَای پتتێیۀاَەە

ػؿأێاتتتتتتی ػٔٔ ڕٔٔ ػاػەَێتتتتتتت  کە ْەؿػٔٔ ڕٔٔەکەی ئتتتتتتااڵی 
 یاعیمٌٕٔ ٔ ىاڕىیاٌ ْەڵاـػٔٔە  نە ەؿ ئۀەی 

ریتتأافییەکی  ُەڕەتتتی نە ْەيتتٕٔ ئۀ  ػا  ئەو ىتتاَا َتتٕێیە١
قاَیٍ ٔ نێًتتاٌ کاڵیتتَٕەتۀە ٔ نە اَیاَەی  یُیٕيتتاٌ ٔ ػەیتتيىتتاَا

 ەتۀە ْەیە   ەُيأَػٔٔتتتتتتتٕێی  ەؿگتتتتتتی ػەبەکاَتتتتتتؼا عٕێُتتتتتتؼٔ
ىتتتتیاؿاَەیە  ەػٔای اە گەڕاَێاتتتتی ْئاتتتتتایەکی ػی ئەو ىتتتتاَای

 فەيیُەیەکی  ەپیت  ْأکا  َاػیاؿ ٔ ىاؿأەػا 
  ئەو ػؿايا ٔ ىتاَا پتێیۀاَەیە ْۀڵتؼاَێاە  تا گەڕاَۀەی ٠

متتتتەؿەتا ٔ  ُەياکتتتتاَی ػؿايتتتتا ٔ ڕفگتتتتاؿکـػَی ىتتتتاَا نە فۆؿ 
تتتتتٕعًی فیتتتتاػ ٔ َاڕەمتتتتەٌ  کە  ە ػؿێ ایتتتتی يێتتتت ٔٔ  ەمتتتتەؿ 

  ١٠ؿیتەکاَی ىاَاػا کەڵەکە  ٌٕٔػا َٕە
ڕایە  ئتتتتاؿتا ػەڵێتتتتت  ننە ٔ تتتتا فیتتتتاتـ متتتتەنًاَؼَی ئۀ  یتتتتـ

َْٕەؿی ػەؿْێُاٌ ٔ ًَایيەکاٌ ػأا ػەکەیتٍ کێيتە ٔ يهًهَت  
کتتتاٌ ٔ َٕێیەکتتتاٌ  اؿەمتتتەؿ ٔ  ەؿرەمتتتتە  اتتتا   َەک ػەبە 
ىاَاییەکاٌ ە ئاؿتا نە نىاَا ٔ ْەيمەؿەکەیە فیتاتـ پت  نەمتەؿ 

ی ىتاَا نەَێتٕ پاَتاییتؼا يتاػەگـێت ٔ ػەڵێت  نَٓێُئەو يەمەنەیە ػ
عٕڵ اَتتتؼَی َاتە تتتاییە  رێ تتتاڕکێ ێاـػَی  ەؿفی ٔ َقيیتتتی نەؿە 
ػەَ ییەکتتتتتتاَە نە ػەؿ ڕیُتتتتتتی گٕفاؿىتتتتتتتەکاٌ  ە ىتتتتتتێٕەیەکی 

 ١٩ػیانێاتیای ە
                         

  ١٣٣کا م  ـَٔإ  ينـس اندهیؼة  تـرًة یٕمف أماُؼؿ  ل   نیَٕاؿػ١٠
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ػەفگتتای  تتاۆ ٔ پەعيتتی متتەؿػەو     ئتّت١٩

 .١٢٩ – ١٢٠ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ل ٠٢١٢
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ی  یتتـٔڕا  نە  ِٔ کتتـػەی  تتاَ ۀاف ٔ گتتٕێقاَۀە ٔ  ؤکـػَتتّ
ەیە ىتتتتتاَا ٔ ۆمێنتتتتڕڕێتتتت ەی ئاعتتتتأتٍ ٔ ػیتتتتتاناگۀە  ئۀ پ

ًَایيەکاَی پ  ریاػەکـێتۀە نە ْەيتٕٔ ىتتێای تتـ   ە کتٕؿتی 
ىاَا تٕاَای ئەو کاؿەی َییە؛ ئەو ْاکاؿە ىاَا ػەکاتە ن ێت  نە 
ن ەکاَی ئەػەی ٔ پڕٔپاگەَؼە  ئاؿتا ئايتاژەی  تا ئۀە کتـػٔٔە  
ئەگەؿ ئاکتتايی ىتتاَا تەَٓتتا پێاۀەگـێتتؼاَی  یـٔڕاکتتاٌ  ێتتت نە 

کتتتتتتتتتاتە  اٌ ٔ ػیتتتتتتتتانێاتیاۀە  ئۀڕٔاَتتتتتتتت ەی ئەػەی ٔ فيتتتتتتتت
عاياَتتؼٔٔکـػًَاٌ  ێًاَتتا ػە ێتتت ٔ کتتا  ٔ پتتاؿەیەکی فۆؿیتتو 
ػەعەیتتُە ئتتأۀە  تتا ػەؿْێُتتاٌ ٔ ًَایيتتاـػَی ىتتاَاییەک  ْەؿ 
  نەو ڕٔٔۀە نە َايەیەکیتتؼا  کە  تتا نڕۆگەؿ  یتتتـاکەی َٕٔمتتیٕە
ػەڵێتتت  نئەگەؿ ػەتۀێتتت ىتتاَایەکی ٔا  غٕڵ ێُیتتت  کە  ەؿگتتـی 

 یتتـٔڕای میامتتی  یتتاٌ ْەؿ ىتتتێای تتتـ  تتاەی  ئۀا نە ْەَتتؼێ  
يتتتتتٍ نەگەڵ تتتتتتاػا َتتتتتا ى؛  تتتتتَٕاە ْتتتتتیێ ىتتتتتتێ  نە ىتتتتتاَاػا 

   ەکاؿْێُتاَی ٍَايزٕٔڵێُێت  تەَٓا ىتە ىاَاییەکاٌ عایتاٌ َە ت
رتتت ە –ىتتتاَا  تتتا  ؤکتتتـػَۀەی ْەؿ  یـێاتتتی ىاڕىتتت ێـی 

 تتتتقاَى  ٔا – ە گیتتتتاَۀە ْەیە ياٌنۀاَەی  کە تەَٓتتتتا پەیٕەَتتتتؼی
ای َتتتتا ەرێیە  ئەيە رتتتت ە نۀەی کتتتتاتمەسیـۆ َٕٔێای ْۀڵتتتتؼاَێ

 ١٢فۆؿە ٔ ْییی تـ ە
تۀە  کە نٔىەە نە ىتاَاکەیؼا ٔٔەئاؿتا ئۀەی ػٔٔپا  کـػ

 ەکتتتتتاؿ ػەْێُـێتتتتتت ٔ  –ػەَ ێاتتتتتی تتتتتتایمە   ە عتتتتتای–ٔەک 
ئتتتتتتاْەَ ێای ڕیتٕاڵیامتتتتتتای  تتتتتتا ػەعٕڵ ێُـێتتتتتتت  نۀ ػیتتتتتتؼ ٔ 
ؿە ڕٔاَ ەیەىتتتتۀە ئۀ رتتتتاؿە ئەتًامتتتتفێـ ٔ ْەمتتتتتە کتتتتاؿی ە

ئاياػە ػەکەیٍ  کە مـٔىتێای تایمەتیی ىتیؼـی ػەڕەعنتێُێت  
                         

ل" انؼتؼػ ١٢ ة  يزهتة "سلٕت ؼى  أَتَٕتاٌ أؿتٕت ٔ ينتـس ان نٕت   ٩  صفیظة يضًؼ انًُت
  ١٤٣٠مُة 
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تا گیاٌ ٔ ػەؿًَٔٔاٌ گتاه  اتا   َەک نۀ  تٕاؿۀە  یتـٔڕا ٔ 
ْتتقؿ ٔ گفتٕگايتتاٌ ئاڕامتتتە ٔ پێيتتاەه  اـێتتت   تتا ًَتتَٕٔە 
ػەَ ێاتتتی گتتتڕ ٔ تتتتێاەڵ ٔ َاػیتتتاؿی  ەْێتتتق   ەمتتتە  تتتا ئۀەی 

   نەو ْەمتی تتـك ٔ ڕا ێەکتیٍ ٔ عٕؿپەيتاٌ ال ػؿٔمتت  اتا
ڕٔاَ ەیۀە  ەکاؿْێُاَی ٔىە ٔ فيتاَی ػیتاناا ٔ ئاعتأتٍ الی 
ئاؿتا فیاتـ  ەؿگێای َقی  نە ڕێمافی متٕؿیانیقيەکاَۀە نەعتا 
ػەگـێت  ئتاؿتا نەپتاڵ ػٔٔؿکۀتتُۀەی نە  ەکاؿْێُتاَی ٔىتە ٔ 
ػیاناا   ۀ ىێٕەیە ٔ پيت ٕێغنتُی  ْۀڵی ػأە  ەکاؿْێُتاٌ 

نتتتتتتتتتە کتتتتتتتتايەاڵیەتی ٔ ی ْەيتتتتتتتتٕٔ رتتتتتتتتاؿە فاَئ یتتتتتتتتاؿيەت
ػەؿَٔٔییەکتتتاَیو نە ىتتتاَاػا پيتتتت ٕ   غتتتا  ٔ نێیتتتاٌ ػٔٔؿ 
 اۀێتتتتۀە  ئتتتاؿتا  ەو ىتتتێٕەیە  امتتتی ْێتتتق ٔ ٔفەی ػؿايتتتا نە 
تێڕٔاَیُتتتی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ۀە ػەکتتتا  ٔ ػەیمەمتتتتێتۀە  ە 
 اؿۀَٕك ٔ تٕاَای يـۆ ۀە  ننۀاَەیە َەتٕاَیٍ  اؿۀَٕمتی 

یٍ  اؿۀَٕمتتتتتتًاٌ رێتتتتتتی ژیاًَتتتتتتاٌ   تتتتتتاڕیٍ   ەاڵو ػەتتتتتتتٕاَ
ؿَزڕاکێيتتاٌ  ێتتت ٔ ْۀڵ  تتؼەیٍ نە کۀتتتٍ ٔ ڕٔعاَیيتتؼا  مّ

ئاْەَتو  ە ْێتق ٔ تٕاَاکاًَتاَۀە   ێتڕیٍ  ئەيە یەکتێاە نە پیيتتە 
 مەؿەکییەکاَی ػؿايا ە 

ۆمێنتتتتتە ًَایيتتتتتەکاَی ڕنە ەؿ ئۀەی گۀْەؿی تیتتتتتاؿ ٔ پ
ئاؿتا نە ىاَا ٔ سەننەسە ٔ ىاؿمتاَییەتی عتاؿْەاڵتی کتاٌ ٔ 

اَە يیتتتتتاسیقیاییە ىتتتتاَاییەکەی َقیتتتت  ػە ێتتتتتۀە ٔ ْۀڵ ریٓتتتت
ػەػا  نەتەک ئۀ ریٓتتتتاَەػا متتتتـٔٔ  ٔ ڕیتتتتتٕاڵە ىتتتتاَاییەکی 
 ەؿف پێيمیُی  اا   کۀاتە ئۀ  تا ە  ٔ ػەبە ىتاَاییاَە  تیٍ  
کە نەگەڵ ْتتتتقؿ ٔ  ا تتتتٌٕٔ ٔ ػیتتتتؼ ٔ تێڕٔاَیُەکتتتتاَی ئتتتتاؿتاػا 

ياَێفێنتتی ػەگَٕزێٍ؛ ْەؿ متە اؿە   ەو يەمتەنەیە  ئتاؿتا نە ن
ػٔٔەيتتی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ەػا ػەڵێتتتت  نىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ئۀ 
 تاك ٔ  ا ەتتاَە ْەڵتؼە  ێـێت  کە ڕەَ تؼاَۀەی ئۀ َەعاىتییە 
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ی يـۆ تتتتی ئەو متتتتەػەیە  ێڕأک ػەؿَٔٔتتتتی ٔ ىتتتتێٕأی ٔ ػڵتتتتّ
یاَە  ە ػیتتاؿػەی متتەؿػەو يػەىتتتٕاَى  ێتتێى ئەيتتڕۆ ئەو َەعاىتت

ٔ  ەپێتتی  ١٨یٓتتاَی ػە تتٍی ريتتَتتـێٍ ە  ا ەتەکتتاٌ  تتا ەتی کۀَ ػاػِ
کتتتتتتتـێٍ ٔ  کتتتتتتتاَتـیٍ ػە  ٔ  تتتتتتتا ەتە ئەسنتتتتتتتاَەییەکاٌ ڕا ە ػِ

مەؿْەڵؼاَی فاَنتتە گەؿػَٔٔیتیە  مٕٔػیاٌ ن  ٔەؿػەگیـێت؛ نە
کاَەکاَیيتتتتتۀە ىتتتتتت ٔەؿػەگـێتتتتتت   تتتتتا ًَتتتتتَٕٔە فاَنتتتتتتە 

ُتتؼ ٔ ػیمـاَییەکتتاٌ يئەسنتتاَەییەکاَی متتەؿْەڵؼاَی يەکنتتی  ٔ ْ
پێُزەيتتتتی ئەو کتێتتتتمەػا  ٔ ئێتتتتـاٌ  ٔەک نۀۀ ەؿ ٔ نە  ەىتتتتی

ئاياژەيتتتتتاٌ  تتتتتا کتتتتتـػٔٔە  نکۀاتە ئەو ىتتتتتاَایە نە يـۆ تتتتتی 
متتتایااناژی ٔ يتتتاؿک ٔ ػا تتتَٕەؿیتە ریأافەکتتتاَی َاڕٔاَێتتتت  

ٔ يتتايەڵە نەگەڵ  ِٔ   ێتتتّ گيتتتی ػِ ڕٔٔی يتتـۆڤ  ّ  ەڵاتتٕ ڕٔٔ تتّ
 ُەيتتا متتایااناژییەکاَی  يتتـۆڤ  ە  ەىتتُێای ریتتأاف  ػٔٔؿ نە

اَەی  يتتَەک ئۀ يتتـۆ ە کايەاڵیەتی ىتتاَای ڕیتتانیقيۀە ػەکتتا  
ٍ ٔ فاَنتتت ٔ تیتتاؿە يیامتتاکاٍَ  ئتتای کە يهاە تتی ػا َٕەؿیتتت ٔ
یاٌ ن تا  یتـ نە ىتاَایەکی ٔا  ١١یاَە ۀراؿ ەراؿەکاٌ ىێٕاَؼٔ

َەکەیُۀە  کە ڕامتتۀعا نەمتەؿ تەعتتەی ىتاَا  ُٕٔمتـێت ٔ 
ئەيەیتو یەکتێاە نە ػیتؼ ٔ  ُەيتا  ١٢کاؿی ػەؿْێُاَی  ا  اـێتت ە

کییەکاَی ىتتتتاَایەک  کە ػەیۀێتتتتت نە ػەؿۀەی  ُەيتتتتا متتتتەؿە
 ت هیؼییەکاَی ىاَأە کاؿ  اا   

ی ىتتتاَایی يتتتئتتتاؿتا نەو ڕٔاَتتت ەیۀە پيتتتت  ە ػەبتتتی ئەػە 
ۀە ىتتتتتتاَا َا ێتتتتتتت -َا ەمتتتتتتتێت؛  تتتتتتَٕاە نە ػیتتتتتتؼی ئتتتتتتاؿتا

                         
ٌٔ ٔ يە ەمتتتتتی تیاؿەکتتتتاَی   گەؿػٌٔٔ ١٨ ٌە الی ئتتتتاؿتا ْەيتتتتاٌ  ا تتتٕت ناناتتتٕت

ٔڵە ٔ  نْـبهینتتتتدلەە متتتتە اؿە   ە ریٓتتتتاٌ  ئۀ ریٓتتتتاَەی ْەيیيتتتتە نە رتتتٕت
 گاڕاَؼایە  

  ١٢٤-١٢٣  أَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُة  تـرًة ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ ل١١
 ی پێئٕ  ؿ أِ ياٌ مّ   ١٢ّْ
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 ەؿايەی  ٕعتتٕؿػی  ەؿْەيە ىتتاَاییە َٕٔمتتـأەکاَی َتتأ ٕ اَت
فی ئۀ ػیتتتتتاناا ٔ کتێمغاَەکتتتتتاَی نتتتتت   ێتتتتتت   ەڵاتتتتتٕ پێيتتتتتُیا

ۆمێنتتی ػەؿْێُاَتتؼا عتتای ڕکتتاتی پ گفتٕگایتتاَە ػەکتتا   کە نە
ڕاگتتتتٕفاؿی ػؿٔمتتتتت ػە ێتتتتت   ە ٔاتتتتتای ْەؿ نۀ کتتتتاتۀە  کە 
تٕعًەکتتتاَی تتتتـی فيتتتاَە ىتتتاَاییەکە نە ػیاتتتاؿ ٔ ڕَٔٔتتتاکی ٔ 
پێآێُەؿەکاَی تـی ىاَاییەکە ئاياػە ػەکـێتت  ننە ىتاَاػا ْێت  

ٔڵەیەی کە نە ػەَتتتت ۀە ػەَتتتت ە  رتتتتٕٔڵە ٔ يتتتتٕفیاە  ئۀ رتتتتٕ
متتتەؿ أە ػەگـێتتتت  ٔەک ٔىتتتەیەکی ٔاتتتتاػاؿی ڕَٔٔتتتی َێتتتٕ 

 تتا متتەنًاَؼَی ئەو ڕایەه تەَٓتتا  تتا ەتەکە  پتتێو  ١٣ڕمتتتەیەکە ە
متُیيتتتاٌ ػەکـێتتتت  ْەؿ نێـەیيتتتۀە  ۆمێنتتتی ػەؿْێُتتتاٌ ػِڕپ

يەمەنە ڕاگٕفاؿییەکە نە کتاتی ًَایيتاـػَەکەػا نەگەڵ  یُەؿاَتؼا 
ۆمێنتتی ػۆفیتتُۀە ٔ ڕی پتتـۆ ە ٔ پَتتاػا    ەڵاتتٕ نە کتتات ڕٔٔ

کتتتاؿی ػەؿْێُاَتتتتؼا ػەعٕڵ ێتتتتت   تتتتا ئۀەی فيتتتتاَی ػیتتتتاناا ٔ 
کی َْٕەؿیتؼا متەباي یـ  یتّ کّ یّ  تٕعًەکاَی تتـی ىتاَاییەکە نتّ

 مٍ  ْەئٕ ػیًەَێ   ْەئٕ  ـکەیەک نە َٕاَتؼَی ئەکتەؿەکتاٌ 
ػە ێتتتت عتتتای نە عایتتتؼا ڕٔٔػأێاتتتی گـَتتتو ٔ کتتتاؿی ەؿ  ێتتتت  

ە ئۀ ْەمتتتتەیاٌ تێتتتؼا ػؿٔمتتتت  اـێتتتت  کە  یتتتُەؿاٌ پێٕینتتتت
 ئۀەی نەمەؿ ىاَا ػەیمیُیٍ  ػیًەَێاە نە  ٌٕٔ ٔ ژیاَی ئۀ  

ٍ ئەَزتتتايی ئەو ئاَیُتتتاَەػا ػەتتتتٕاَیٍ  ێێتتتڕنە ئاکتتتايی ئەو تێ
ىتتاَایە  اؿەمتتەؿکـػَی کێيتتە کتتايەاڵیەتی ٔ ػەؿَٔٔییەکتتاٌ 
َە تتتتتتٕٔە  یتتتتتتاٌ گاڕەپتتتتتتاَی ىاڕىتتتتتتە ْتتتتتتقؿی ٔ ػژ ەیەک ٔ 

یامتتتتتییەکاٌ   ەڵاتتتتتٕ يە ەمتتتتتتی ئەو ىتتتتتاَایە ٔپاگەَتتتتتؼە مڕپ
بٕٔڵەکتاٌ   گٕفاؿىتاـػٌ  ٕٔە نە ْەَتؼێ  نە ڕامتتییە ىتاؿأِ 

اَە ٔ گـَ یؼاٌ  ە ْەئٕ ئۀ ىتتاَەی يیەکی تـی  ا ەتیە ێ ە ڕ
                         

اٌ ئتتاڕتا    ىتتاَا ٔ عٕأەَتتؼەکاٌ  ئەَتاَتتاٌ ئتتا١٣ ؿتا  ٔەؿگێڕاَتتی کتتاؿػۆ  ئەَتتٕت
 .٩٢  ل٠٢١٨  ػەفگای رەيال ػیـساٌ  ٨کايەڵێ  َٕٔمەؿ  کتێمی ىاَا ژياؿە 
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ُییە َێـػؿأەکتتاَی ييـۆ تایەتیٍ؛ تەَتتاَە  نە ػامتتتاٌ ٔ کتێتتمە ئتتای
 ە  ياٌؼییو ْتتتتیێ َا یُێتتتتت  ئۀاَە َە ێتتتتت  کە پەیٕەَتتتتيئامتتتتًاَ

ْەيتتتتٕٔ عەڵتتتتاۀە ْەیە ٔ پـمتتتتیاؿی راؿأرتتتتاؿ نە ْەيتتتتٕٔ 
ی يەمتتتتتتەنە يمتتتتتتەؿػەيێاؼا  ػەؿ تتتتتتاؿەی گـستتتتتتت ٔ پەیٕەَتتتتتتؼ
ژێُێتتت  نە ەؿ ٔگۀْەؿییەکتتاَی يتتـۆڤ ٔ  تتَٕٔی يتتـۆڤ ػۀؿٔ

ئۀە ڕا ەکـػَتتی  تتاؿە ػەؿَٔٔییەکتتاٌ ٔ نێااڵیُۀەیتتاٌ ىتتتێای 
َأە  ػٔٔؿە نە گۀْەؿ ٔ  ُەيا مەؿەکی ٔ ڕامتتەبیُەکاَی ىتا

ْأکا  نە بنە ٔ ييتٕيڕ ٔ ئاعتأتٍ ٔ ػیتاناگۀە  ػٔٔؿٌ نە 
ْەيتتتتٕٔ کتتتتێو ٔ  ەْتتتتایەکۀە  نە ەؿ ئۀەی گتتتتٕێقاَۀەیەکی 
 ێٓتتتتتتٕػەی ئۀ ىتتتتتتتاَەیە  کە ػەتتتتتتتٕاَیٍ  یتتتتتتاَمیُیٍ  گتتتتتتاڕاَی 
 اؿۀَٕك ٔ ڕۆڵتی ٔىتە نە ىتاَای تَٕتؼٔتی  ٔ ىتیؼـئايێقػا 

ی ٔ ػێای يتتاػياَتتای ٔایە  کە ئۀ ػیتتاناا ٔ ٔىتتاَە  ە ىتتێٕاف
 ەڵ ەػاؿ  نەمەؿ تەعتەی ىاَا  ەؿرەمتە  اـێٍ ٔ ئۀ ٔىتاَە 

ی  ئۀ ىتتاَەی تٕاَتای نەؿیُۀەیتتاٌ ػٔەک ْەيتٕٔ ىتتێای يتتاػ
ْەیە ٔ ػەتٕاَـێت  ٔەک ْەئٕ ىتتێای ػی  ە ػەمتت   یتـێٍ  

ی ػئەيتتتتاَە ْەيتتتتٕٔی نەمتتتتەؿ ىتتتتاَا ٔ  ە ىتتتتێٕەیەکی يتتتتاػ
ەػا نئۀ بۀاؿەیتیە   ەؿرەمتە  اـێٍ  کۀاتە ٔىتە نەو ًَایيتاَ

 تتتتتتقاَى ئەو  کە پاَتتتتتتتاییەک نە  اىتتتتتتاییؼا ػاگیتتتتتتـ ػەکتتتتتتا ە ٔا
ۆمێنی ًَایيە ىتاَاییەکاَؼا ىتتێای ئامتاٌ ڕپێُامەیەیو نە پ

 َە ێت  
ی نە ػیتتتتتتؼ ٔ ڕٔاَتتتتتت ەی  ەياتتتتتتی تیتتتتتتاؿە يئتتتتتتاؿتا تتتتتتتٕاَ

ىتتتاَاییەکەیۀە  ەمتتتەؿ يەمتتتەنەی ڕٔٔػأە ىتتتیؼـئايێقەکاَؼا 
يتأەیەکی ػٔٔؿٔػؿێت  عتای  نىاػـیة انضؼثە فاڵ  ێت  کە  تا

متتتتەپاَؼ ٕٔ  ەمتتتتەؿ ڕۀ  ٔ  تتتتقٔتُۀەی ْتتتتَٕەؿی ىتتتتاَا ٔ 
ػؿاياػا  نە ْەياٌ کاتیيؼا ٔەک ْەڵٕێنتت ٔ ڕٔٔیەکتی َتاکاک 

ی ڕۆژئتتتتأا  ئ ػژ  ەو ْەڵٕێنتتتتتەی ىتتتتاَا ٔ ػؿايتتتتای تەبهیتتتتؼ
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  ىتاػـیة انًاتاٌە-ـیەتی ىتٕێٍي ُێت نىاػ ىاَاکەی عای َأ
ـە ڕٔٔتەکەی نساتتـة انًزتتـػةە ئتتاؿتا  ەو ڕێ ەیەیتتو فیتتاتـ  یتت

َقیتتت  ػەعتتتاتۀە نە يێيتتت  ٔ ْەمتتتت ٔ متتتافی  یتتتُەؿۀە  
 ۀەی ىتتێٕەیەکی  ەڵتت ەػاؿی پتت  ػە ەعيتتێت  ًَتتَٕٔەیو  تتا 
ئەيە نيـۆ ێتت ە َەستتـە  نە عٕأەَتتؼێ  ػەکتتا   عێتتـا نەىتتێای 

 ەؿػەيیتتتؼا ػەؿ اۀێتتتت  کە ٔێتتتُەیەک  ێتتتت  گۀؿەی فە ەالس نە
تە ػەؿۀە   ەيەیتتتو  یتتتـەکە ەووػەيتتتی ْتتتات نۀ َەستتتـەتەی نە

ػە ێتتتە ٔێُەیەکتتی ىتتێٕەکاؿی ٔ نە پاَتتتایی ىتتاَاػا  ەؿرەمتتتە 
  ١٤ػەکـێت

ئتتتاؿتا عتتتای  ەو ىتتتێٕەیە  امتتتی ئەو  ەيتتتاە ىتتتیؼـییەی 
ىاَاکەی ٔ ئۀ ػیؼە ْقؿییەی نە پيت ئەو کتاؿۀەیە  ػەکتا   
نئۀ فيتتتاَەی  کە نەپێُتتتأی ْەمتتتتەکاَؼا پێتتت  ػێتتتت  نەپێيتتتؼا 

باڵی  ەػیٓێُتتاَی عٕامتتتی ْەمتتتەکاٌ  اتتا   ػە ێتتت عتتای متتەؿ
ئۀ کاؿەیو ڕێ ـیتی نت  َاکتا   کە ػٔاتتـ ْەيتٕٔ ػەؿئەَزتايە 
ْقؿگەؿاییەکتتتاَی نەمتتتەؿ گيتتتت ئۀ ئامتتتتاَەی ىتتتیأٌ ٔ  ە 
ْەيتتتٕٔ ئاڕامتتتتەکاَؼا گەىتتتە پتتت   تتتؼا   ئەيەیتتتو ڕ  عتتتاه 
ػەکتتا   تتا گتتاڕیُی ىتتیؼـی ٔىتتە  تتا ىتتیؼـی پاَتتتایی  کە نە 

                         
  يە ەمتتتت نەو ػٔٔ فاؿأەیە نڕٔٔػأە ىتتتیؼـئايێقەکاٌ "ىتتتاػـیة انضتتتؼث" ٔ ١٤

ێٍ "ىتتتتاػـیة انًاتتتتاٌ" ئۀەیە  کە ئتتتتاؿتا گـَ  ی َەػأە  ە يتتتتىتتتتاػیـییەتی ىتتتٕت
فيتتتاَی ئەػە تتتی ٔ ىتتتیؼـی ػەبە ىتتتاَاییەکاٌ   ەڵاتتٕت  ە  ىتتتیؼـیەتی ڕٔٔػأ ٔ

ی  ەکاؿْێُتتتاَی يامتتتی ا ٔ متتتەيا ٔ َْٕەؿەکتتتاَی ەیتتتاؿيەتی ٔ نە ػیتتتؼ ٔ ڕێتتت 
ٔ  تتتأا ٔ  اڵ ٔ ڕَٔٔتتتاکی ٔ ْەيتتٕت ٔاڵَۀە ٔ پاَتايتتتایى ٔ گتتتاؿاَی ٔ ڕیتتتٕت رتتٕت
عى ٔ ىتتتێٕافە متتتەؿەتاییەکاَی تتتتـی متتتەؿەتای ىتتتاَأە  ٔێُەیەکتتتی  ەؿفی  تتتٕت

یە ستتـأاَەی ًَایيتتەکەی نەمتتەؿ پێيتتاەه کتتـأە   ەعيتتیٕە  ىتتیؼـی  ۀ پاَتتتای
 ەيەیتتتو ىتتتاَایەکی متتتەؿاپاگیـی متتتەؿ ەعا ػەعٕڵ ێتتتت  کە پێتتتی ػەگٕتـێتتتت 

 ەتی ىٕێٍ ەينىاػیـی
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 ێتتت   ە ْتتیێ راؿێتت  پەیٕەمتتت َا ێتتت  ە  ٕاؿێاتتؼا ئتتأێتە ػە
 ٠۰ٔىەکاَۀە ە

 ێ ٕياٌ ئاؿتا يە ەمتتی ئۀە َە تٕٔە  کە  ە تۀأی ڕۆڵتی 
ی يتنٔىەە نە ىاَاػا َەْێێێت ٔ  یغتاتە پەؿأێتقۀە   ەڵاتٕ گـَ 

ٔىتتتە  تتتا ئتتتاؿتا ٔ نەو ىتتتاَا تَٕتتتؼٔتی  ٔ مەؿکێيتتتە پتتتڕ نە 
 ی ٔىتتتتەی  ەکتتتتاؿْێُـأی َتتتتأيتتتتئەَؼێيتتتتەیەػا  ْەيتتتتاٌ گـَ 

عۀَەکاًَتتاَە   تتَٕاە ٔىتتەکاٌ نەو ىتتێٕافەی ىتتاَاػا ياَتتا ٔ 
َأەڕۆکە ڕٔٔکەىەکاَی ٌٔ ػەکتا  ٔ نۀ ریٓتاَەی نێتی پەیتؼا 

ٔؿاَەیو ػە ڕێتتت  کە ٕ تتٕٔە  ریتتا ػە ێتتتۀە ٔ ْەيتتٕٔ ئۀ متتُ
ۀە  ئەو تیتتاؿەیو راؿێتت  نە ٔێتتُەی ُ ەؿۀ ػٔأەی ػەگەڕێُتت

تە ًَایيتتە ی ػۀێتتت  تتتا ئۀ عۀَە  اتتاتە متتـٔٔئَإٔئەسنتت
 ٠١ىیؼـئايێقەکاٌ 

ی  تتتایەعی عۀٌ نە ژیتتتاَی يـۆ تتتؼا يتتتئتتتاؿتا نە ڕٔٔی گـَ 
ػەڵێتتتتت  نڕٔٔػأەکتتتتاَی عۀٌ  کە ْاىتتتتًەَؼییەکی بتتتتٕٔڵ نە 

ًتاٌ ي ێیاگایًاَؼا ػەمتە ەؿیاٌ ػەکا   سێتـی ڕٔٔػأەکتاَی ئاگای
ػەکتتا   نۀ کتتاتەی بەػەؿێاتتی ڕٔٔ   ە تت  ئتتاؿەفٔٔی عايتتاٌ 

ٔاتە  ەکاؿْێُتاَی عۀٌ نە ىتاَا ٔ ػؿايتتا ئەياَمتا   ەڕێتٕە ە کە
ٔ الی ئتتاؿتا ٔ ًَایيتتەکاَیؼا متتتـاکتٕؿ ٔ  ُتتاغە ٔ  ُەيتتایەکی 

ْەیە   تَٕاە نە عۀَتؼا َە ػؿۆ ْەیە ٔ َە  اٌمەؿەکی ٔ پتۀیت
ی ڕامتتتتەبیُە ٔ َە ػٔٔستتتابی  نەو ڕٔٔۀە ئابیتتتغ  َە پەیٕەمتتتت

نە عۀَێتتتت  نە  ٍػەتتتتتٕاَیٍ  ێتتتتێٍ ًَایيتتتتەکاَی ئتتتتاؿتا  تتتتـیتی
 ٕاؿ ێتتتتٕەی َەمتتتتتًاَؼا   تتتتایە نە َٕٔمتتتتەؿی ػەبە ىتتتتاَاییە 

 َٕٔمـأەکاٌ َقی  َا ێتۀە 
                         

َتاَاٌ ئتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی     ىتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ئتّت نتّت ١٩  ڕِ   الپّت٠۰
    ٔەؿگێڕاَی ينتەسا بەمیى  ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو

 .  ٔاالك سأنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانؼة مؼیؼ٠١
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ئتتتاؿتا نە تۀەؿەی ئۀ ىتتتێٕاف ٔ ياَتتتا ستتتـأاَەی عۀَۀە  
ی  ەياتتتتی ٔىتتتتە ٔ ئاعتتتتأتٍ ٔ ػیتتتتاناگی ىتتتتاَایی نە يتتتتتٕاَ

 ٕاؿ ێتتٕەیەکی تتتایمەتی ىتتاَاییؼا  ەؿرەمتتتە  اتتا   ػٔٔؿ نە 
ە ئەػە ییەکتتتتاَۀە   ەو ْەيتتتتٕٔ رتتتتاؿە متتتتُٕٔؿ ٔ متتتتتـاکتٕؿ

ىێٕەیە ٔ نەو ڕٔاَ ەیۀە  ئاؿتا  ا ەتی ىاَاکەی نە َتأەڕۆکە 
تَٕتتؼٔتی  ٔ عۀَەکاًَتتاَۀە ئايتتاػە کتتـػٔٔە ٔ ْۀڵتتی ػأە نە 

 َەعيەیەکی ًَایيیاماػا  ەؿرەمتەیاٌ  اا   
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 بەغی حەوتەم

 چەهکی تىًدوتیژی، ئەفطىوى و هیتافیسیک لە ضیطتێوە کردەییەکەی
 غاًۆی تىًدوتیژدا

 
 ئارتۆ و توندوتیژی

ئۀەی تتتتتتا ئێنتتتتتتا نێتتتتتی ػٔایتتتتتٍ متتتتتتـاکتٕؿ ٔ ْأکێيتتتتتە 
ىتتتاَاییەکەی ئتتتاؿتا تۀأ َاکتتتا ؛  تتتَٕاە گۀْەؿی ىتتتاَا ٔ 

اؿتا   ە ىێٕەیەکی گيتتی ٔ ڕامتتۀعا  نە ئێنتاتیاا ٔ ػیؼی ئ
سەؿْەَ تتتتتتتی ىتتتتتتتاَای ریٓاَیتتتتتتتؼا نە فاؿأەی نتَٕتتتتتتتؼٔتی ەػا 
ٔەػەؿػەکۀێتتت ٔ  ەؿرەمتتتە ػە ێتتت  ئەو فاؿأەیەیتتو فۆؿ نە 
ڕەعُەگتتتتتـاٌ ٔ َْٕەؿيەَتتتتتؼاَی ىتتتتتاَا ٔ ىتتتتتاَاکاؿاٌ  نە فۆؿ 
ٔاڵتتتتاَی ریٓاَتتتؼا  نە تێڕٔاَیُێاتتتی ْەڵۀە ڕا ەی ئەو  ەيتتتاە ٔ 

ەو ٔىەیەیاٌ کـػٔٔە ٔ َـعی عایاٌ َەػأەت   یتاٌ ياَاکاَی ئ
 ە ْەڵە تێتتتتتتتی گەیيتتتتتتتتٌٕٔ  ئتتتتتتتاؿتا ْەؿ نە متتتتتتتەؿەتأە نەو 

 تتا ْأڕێاتتاَی  ػا كتتّ ەػصتتاڵیمَٕٔە گەیيتتتمٕٔ   تتایە نۀ َايتتاَە
  ْۀڵتتتی ئۀەی ػأە  ئەو ْەڵەیە ڕامتتتت  اتتتاتۀە ٔ ٌَتتتاؿػٔٔ

ۀە ٔ فیاتـ  ەي  ٔ ياَا ٔ الیەَەکاَی "تَٕؼٔتی ی" ڕٌٔٔ  اتات
 ە ىتتتێٕەیەکی ئامتتتاَتـ  یغتتتاتە ڕٔٔ  ئتتتاؿتا نە کتێمەکەیيتتتیؼا 
نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیە ڕٔٔ ەؿ ٔ  ەْتتایەکی گـَ تتی ػأەتتت  ٔ 
ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ ياَایتتتتتتاَەی نەو کتێتتتتتتمەػا عتتتتتتـأَەتە ڕٔٔ  ٔەک 
تیاؿێای ىاَایی ئاؿتا  نە  ٕاؿ ٔ  ەيای ٔىتەی تَٕتؼٔتی ۀە 

َۀە  ياَێفێنتتەکاَی عـأەتە ژێـ تیيای نێاتاڵیُۀە ٔ ڕا ەکتـػ
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 تتا ڕَٔٔاتتـػَۀەی ستتاؿو ٔ  ٍیو  ْۀڵتتێايىتتاَای تَٕتتؼٔتی 
 الیەَە کـػەیی ٔ ػیؼە ئێنتاتیاییەکەی ئەو  ەياەی ىاَا  

يە ەمتتتتت نە ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  ػەؿعنتتتتتُی الیەَە پتتتتڕ نە 
یی  پا ّ متتتتتّ ئەَؼێيتتتتە ٔ ژاٌ ٔ ئافاؿەکتتتتاَی ژیتتتتاَە  نە پتتتتاڵ ػِ

اَەی  بەػەؿ  ە ْایتتتاَۀە  ەؿػەو فۆؿێتتت  نۀ پهَتتت يتتتـۆڤ نە
  کۀاتە نتَٕتتؼٔتی ی ػەؿ ڕیُتتی ١کتتا  یتتاؿی  ە  اؿۀَٕمتتی ػِ

ئۀ کێيتتە متتەؿەتاییە  ەؿػۀايەیە  کە يتتـۆڤ ٔ ریٓتتاٌ تێتت  
ىتتتاَا کتتتاؿ  تتتا ئاىتتتاـاکـػَی ئۀ تَٕتتتؼٔتی ییە  ٠ػەىتتتاێُێت ە

َە یُتتـأەی َتتاعی يتتـۆڤ ػەکتتا   ئۀ تَٕتتؼٔتی ییە َاػیتتاؿەی 
ژیتتتتتاَۀە ْەیە ٔ ڕٔٔ ەڕٔٔی  ی  ەمتتتتتەؿ ڕۀتتتتتتیيکتتتتتاؿی ەؿ

ڕۀىتتتتتە متتتتتەعتەکاَی ژیتتتتتاٌ ػە ێتتتتتتۀە  ئاىتتتتتاـاکـػَی ئەو 
تَٕتتؼٔتی ییەی َتتتاعی يتتتـۆڤ   اؿەمتتەؿێای ڕۆصیتتتیە ٔ تەَٓتتتا 
ىتتاَایو ػەتٕاَێتتت ئەو  اؿەمتتەؿە ڕۆصیتتیەی يتتـۆڤ  اتتا   
ئتتتاؿتا ْەمتتتت  ۀ تَٕتتتؼٔتی ییە ػەکتتتا   کە نە ػَٔیتتتاػا ْەیە ٔ 

ە ٔ نە ڕێتتت ەی ىتتتاَأە ػەیۀێتتتت  یغتتتاتە ژێتتتـ ڕکێفتتتی عتتتایۀ
ی عایيتتیؼا   متتتّ َێٕ رّ   نتتّ َاَتتّ ٔ  تّ ئتتّ  پیيتتاَی  تتؼا   َٕاتتّ

کا  ئتاؿتا ئۀ تَٕتؼٔتی ییە ػەگاڕێتت  ػِ  ٔ تَٕؼٔتی ییّ مت  ّ ّْ
 ۀ ٔفە ٔ ئۀ ْێتتقەی ػَٔیتتای نتت  ڕفگتتاؿ ػەکتتا ؛ ػەیٕینتتت 
 یتتتتتتُەؿ نە  ەياەکتتتتتتاَی تَٕتتتتتتؼٔتی ی ئاگتتتتتتاػاؿ  اتتتتتتاتۀە   ۀ 

یتتتتتتُەؿە نە ڕٔٔی ْتتتتتتقؿییۀە تەکاَێتتتتتت   ە يە ەمتتتتتتتەی ئەو  
 ئاڕامتەی ڕفگاؿکـػَی ػَٔیا نەو تَٕؼٔتی ییە  ؼا  

                         
ٔ  Predestination  نێتتتتتـەػا يە ەمتتتتتت نە بەػەؿ ١ ئۀ  ەيتتتتتاەیە  کە ْەيتتتتٕت

ٔ ڕٔٔػأە يکتتتتتاؿێای يـۆ  یتتتتتاَە ٔ تەَتتتتتاَە  عاىتتتتتی ٔ َاعاىتتتتتی ٔ ْەيتتتتٕت
یەکتتاَیو نەمتتەؿ  ُەيتتایەکی مینتتتێًیايێقی ئەفەنتتی ٔ َەگتتاڕ ػەڕٔا  يگەؿػَٔٔ
  ەڕێٕە 

 .١٢١انؼاصـ  ل ياالػی انفـَن ييیة أصًؼ أمؼؼ  س  ػ  ما٠
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ئاؿتا نە َٕٔمتیٍ ٔ ًَایيتەکاَیؼا  ەؿػۀاو ئۀەی ػٔٔپتا  
تۀە  کە پێٕینتتتتە  یتتتُەؿاٌ نە ڕٔاَتتت ەی  ەىتتتؼاؿی ٔ وۀکتتتـػ

يتتتايەڵە ئەسنتتتَٕٔییەکەی ریٓتتتاَە يیتتتتاسیقیاییەکۀە ْەمتتتت  ە 
ٌٔ  تتتتتتاەٌ  نە پتتتتتاڵ ْەمتتتتتتتاـػَیاٌ  ۀ فە ـٔفەَ تتتتتی گەؿػٔ

متتتتی  ّْ  تَٕتتؼٔتی ییەی نە عتتٕػ ٔ  َٕٔیاَتتؼا کتتگ کتتـأە ٔ نتتّ
  ئاؿتا ئاياژە  ا ئۀە ػەکا   کە ئتاػەيیقاػ  ڵ یـأِ ػا ّْ ىاؿأِ

ػەتٕاَێتتت نە  تتٕاؿی  تتتاؿٔػۆعە پتتڕ نە کاؿەمتتتاتەکاَیۀە  ٔەک 
 ـمێتی ٔ کٕىتتٍ ٔ رەَتو ٔ  ؤ تَٕٔۀەی َەعاىتی    تاتە 

ٕٔاڵیی ڕامتتتتییەکاَی ژیتتتاَی   تتتَٕاە نتَٕتتتؼٔتی ی پێٕینتتتتە  بتتت
نە ەؿ ئۀەی تەَٓتتتا نەو ڕێتتت ەیۀە يتتتـۆڤ  ەؿۀ تـۆپتتت   ەؿف 

 ٩ىتتی ْۀؿەتـیيتت ە  ێتتت ٔ تێاتتی  يتتاێُێت ۀػە ێتتتۀە  تتتا تٕ
ؿکی ىتتاَا  ئتتاؿتا ْەيیيتتە ئايتتاژەی  تتا ئۀە کتتـػٔٔە  کە ئتتّ

ەؿی گۀْ  یيتتتتٍ  تتتّ ی يتتتـۆڤ  تتتؼا   تتتا گّئەیە یتتتاؿيەت ئتتتّ
ڕامتتتتتتییەکاٌ  نە ەؿ ئۀە  نێتتتتتـەػا ٔ نەژێتتتتتـ ئەو ڕۆىتتتتتُاییەػا  

َو ٔ  فِٔ ـ فِ ستتتاؿی  تتّ   ٔ ڕِ ياَتتای متتاػییّ  تَٕتتؼٔتی ی  تتّ
   ٔەک فۆؿ نە َْٕەؿيەَتتتؼاٌ تێی ەیيتتتتمٌٕٔ   عٕێُتتتأی َایتتتّ

 ەڵاتتٕ نپێٕینتتتە ٔىتتەی تَٕتتؼٔتی ی نەژێتتـ ڕۆىتتُایی ٔاتتتایەکی 
ػییەی ػٔاتتتا تەمتتاە يتتا  ەؿستتـأاَۀە نێتت   تتؼؿێتۀە  َەک  ۀ

  ەؿػۀاو ػەیؼەَە پاڵی ە
 ەيای ىتاَای تَٕتؼٔتی ی ػە ێتت ىتیااؿی ٔ نێاتؼاَۀە ٔ 
عٕێُؼَۀەی ٔؿػی  ا  اـێت  تا  ە تۀأی نە  ُەيتا ٔ  ەيتاە 

 تتٕاؿ عتتاڵی  ٢تیتتاؿی ٔ پـاکتیاییەکتتاَی ػەگەیتتٍ  ننتت  یايێنتتاٌە

                         
  ٠١٣انـصًاٌ  ؼٔی  َیتيە  ل   ػ  ػمؼ٩
ٔە  َٕٔمتەؿ ٔ سەیهەمٕت ١٤٢٢  ن  یايێناٌ ماڵی ٢ سە ٔ ٔنە  ەؿیتاَیا نەػای   ٕت

عٕێُؼَی تۀأ کـػٔٔە   ەَتؼاٌ کتێمتی  De Montfort universityنە فاَاای 
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 تتتا تێ ەیيتتتتٍ نە  ەياتتتی تَٕتتتؼٔتی ی ػەمتُیيتتتاٌ کتتتـػٔٔە  
ئتاؿتا  ە چ يە ەمتتێ  ٔ  ە چ   ی کّ ِٔ یيتٍ نّ ٔکا   ا تێ ّْا

ىێٕەیەک ئەو  ەياەی  ەکاؿْێُتأە  متەؿەتا تَٕتؼٔتی ی ٔەک 
 يێتاساؿێ   ا پێُامەکـػَی گۀْەؿی  َٕٔی يـۆ تایەتی  ەکتاؿ
ػەْێُێتتتتتتت؛ ئتتتتتتاؿتا نۀ  تتتتتتڕٔایەػا  تتتتتتٕٔە  کە ىتتتتتتاَا رتتتتتتاؿە 

ؿػٌٔٔ   ەو ڕەَ تتؼاَۀەیەکی ػیتتؼە َیٓیهنتتتییەکەی ئۀە  تتا گە
ىێٕەیەیو پەیٕەَؼییەک نەَێٕاٌ ػیؼی عای  تا ػَٔیتا ٔ ػیتؼی 

 َییە ػەعٕڵ ێُێت 
ػٔٔەو ػیتتتؼی ئتتتاؿتا  تتتا  ەکاؿْێُتتتاَی ئەو  ەيتتتاە ن ەپێتتتی 
نێاتتتتتؼاَۀەکاَی یايێنتتتتتاٌە رتتتتتاؿێاە نە ستتتتتاؿو ٔ ػینتتتتتی هیٍ  
ْەؿ ەَتتؼە صەفی ئتتاؿتا "رتتاؿە ڕبتتێاە نە ْەيتتٕٔ ساؿيەکتتاٌ ٔ 

ەؿأفەَتتاػا" فياَضتتاڵی ػینتتی هیٍ ٔ گەڕاَە  ەػٔای پيتتێٕی ٔ ْ
 ػینی هیُێای تَٕؼ  ٕٔە نە گەڕاَەکاَیؼا  ەػٔای تەکُیاؼا 

ی فيتتتاَی   ٕاؿ ێتتتِٕ  نتتتّ  ياتتتّ و  ّ متتتێیەو  ەکاؿْێُتتتاَی ئتتتّ
  ىتتتتتتاَای تَٕتتتتتؼٔتی ی يە ەمتتتتتتتی ئۀە  تتتتتتٕٔە  کە  ىتتتتتاَایّ

 یُەؿەکتتاَی  غتتاتە َێتتٕ  ەبتتی ڕٔٔػأەکتتاَۀە  َا اؿیتتاٌ  اتتا  
کە نەمتتتەؿ ئامتتتتێای  یتتتاٌ  ە ىتتتێٕەیەکی ی ًَایيتتتەي ەىتتتؼاؿ

ی غەؿیقەیتتتتی  تتتتاەٌ  ئەو تَٕتتتتؼٔتی ییە  تتتتا ئتتتتاؿتا ييتتتتاتیااتائ
 ەىتتتتێای گـَ تتتتی ػیتتتتؼە ىتتتتاَاییەکەی  تتتتٕٔە ٔ  تتتتا ئۀەیتتتتو 
عٕڵ تتتأە  تتتتا  یُەؿەکتتتاَی تٕٔىتتتی ىتتتاک ٔ ْێتتتؼيە  اتتتا   تتتا 
 ئۀەی  تتتتٕاٍَ نۀ ْەمتتتتە ڕافیمتتتٕٔەی عایتتتاٌ  کە پێيتتتتـ نە

ؿیاَمٓێُێت  ئتاؿتا  یُەؿەکتاَی ػەعنتتە َأۀەیاَؼا  ەم أە  ػە
 َأەَؼی ًَایيەکاَیۀە 

                                            

ئەَتاَتاٌ ئتاؿتا  يیيتێم ساکتا ٔ ْاؿۆڵتؼ     ا ًََٕٔە ػەؿ اؿەیٌگـَ ی َٕٔمیٕ
 پیُتەؿ 
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ػٔارتتاؿ ئتتاؿتا ئەو  ەيتتاەی  تتا ػیتتؼە سەننتتەسییەکەی عتتای 
 ا ىاَا  ەکاؿْێُأە  سەَتافیا  ا ئاؿتا ٔابیغ  تٕٔە؛ عۀَەکتاٌ  
 یـکتتـػَۀە ٔ ٔەْتتى ْتتیێ کەيتتتـ َیتتیە نۀ ٔابتتیؼەی نە ػەؿۀە 

ۀێتتتتتت  کە رتتتتتاؿە ْەمتتتتتتی پتتتتت  ػەکەیتتتتتٍ  ٔابیتتتتتغ ٔا ػەؿػەک
ڕێاۀتُێ   ێت نەَێٕاٌ يـۆ ەکاَتؼا  ْەيتاٌ ڕێاۀتتٍ  کە  یتُەؿ 
نە کتتاتی  َٕٔیاَتتؼا  تتا ىتتاَا ٔ متتەیـکـػَی ًَایيتتەکاَؼا  ٔەک 
ئۀەی ىتتتتتتێای ٔابیؼتتتتتی ژیتتتتتاٌ  ێتتتتتت  پێتتتتتی بایتتتتتم  تتتتتٌٕٔ ٔ 

 ٨ڕەفايەَؼییاٌ نەمەؿ ػەؿ ڕیٕە 
ٔ کێيتتتە کۀَیتتتیە ْەتاْەتتتتاییەی  تَٕتتتؼٔتی ی گٕفاؿىتتتت نتتتّ

کتتا ؛ نەمتتەؿ ىتتاَایو  يتتـۆڤ ٔ ریٓتتاٌ ٔ مـٔىتتت ػِ َێتتٕاٌ
پێٕینتتتە ئەو  ەيتتاە نە ْتتَٕەؿی ػەؿْێُتتاَۀە پەَتتا  ەؿێتتتە  ەؿ 
پێآێُتتتتاَی ػیًەَتتتتی  ەکتتتتايەڵ  تتتتا ئۀەی ْەمتتتتت ٔ متتتتاف ٔ 

ی  ِٔ المتتتتاییاـػَّ َتتتتأۀەی  یتتتتُەؿاٌ  ٓەژێُێتتتتت  ئەيەیتتتتو َە
ٔابیؼە ٔ َە ىتیاـػَۀەی ػەؿَٔٔتی ٔ کايەاڵیەتییەکتاَە   ەڵاتٕ 
پاىتتتًأەی ڕٔٔػأە  ەْێتتتقە ئەسنتتتَٕٔییەکاَی عۀَێاتتتی فۆؿ 

 تـمُاکە  
 ە  تتتتتتڕٔای ئتتتتتتاؿتا  ػە ێتتتتتتت ًَایيتتتتتتە ىتتتتتتاَاییەکاٌ ئۀ 
تَٕتتؼٔتی ییەی نە پيتتت ػا تتَٕەؿیتە کتتايەاڵیەتی ٔ متتتـاکتٕؿە 

یە  ٔ  ەيتتتاە يپتتتتۀەکەی ىاؿمتتتتاَییەتی ڕۆژئتتتأا ٔ يەمتتتیض
ىتاـا  اتـێٍ  ػژٔاؿەکاَی ڕۆىُمیـییۀە   ە َٓێُی يأَەتۀە  ئا

ئەو ئاىتتتتاـاکـػَەیو ػەؿٔافەیەکتتتتی  ەؿیتتتتٍ  تتتتا کتتتتايەڵ ە ٔ 
ػەفگاکتتاَی ػەکتتاتۀە  تتتا َەتتتٕاٍَ تَٕتتؼٔتی ی   ە ْەيتتتٕٔ ٕػاي

راؿ ٔ  ەياەکاَیۀە نەَأ عایاَؼا  ياؿَۀە  ئتاؿتا نە َتايەی 
یەکەيیؼا  مە اؿە   ە تَٕتؼٔتی ی ػەڵێتت  نػەتتٕاَیٍ  ە تۀأی 

                         
٨ Antonin Artaud, Wikitext, wikipedia  
 



 141 

ٍ ٔ کٕتاتتتتٕتاـػَی گاىتتتتت نە ٔ  ە تتتت   یـکتتتتـػَۀە نە عتتتتٕێ
فاؿأەی تَٕتتؼٔتی ی   ەیتتٍ  تَٕتتؼٔتی ی  ە ٔاتتتا سەننتتەسییەکەی 
 تتی ػەگەیەَێتتت؟ نە تێڕٔاَیُتتی ْتتقؿۀە  تَٕتتؼٔتی ی  ە ٔاتتتای 
فە ـٔفەَتتو ٔ ػڵڕەبتتی ػێتتت  نە ْەيتتاٌ کاتیيتتؼا متتەنًاَؼٌ ٔ 

ْەؿٔەْتتتتا نە یەکێتتتت  نە  ١ ڕیتتتتاؿێای  تتتت  پاىتتتت ەف َٕٔۀەیە ە
ىتتتتتێٕەیە نەو فاؿأەیە ػەػٔێتتتتتت  نْەؿ  َايەکتتتتتاَی تـیتتتتتؼا   ەو

ئۀەَتتؼەی ٔىتتەی تَٕتتؼٔتی ی نە ػەيتتى ْتتاتە ػەؿۀە  عێتتـا ٔ 
الی ْەيتتتتٕاٌ  ە ٔاتتتتتای عتتتتٕێٍ نێتتتت  ػؿایۀە   ەاڵو ىتتتتاَای 
تَٕتتتتؼٔتی  نە پتتتتێو ْەيتتتتٕٔ ىتتتتتێاؼا  نە الی يتتتتٍ  ە ياَتتتتای 
–ىاَایەکی گـاٌ ٔ تَٕتؼ  تا عتاو ػێتت ٔ ْتیێ پەیٕەَتؼییەکی 

 ۀ تَٕؼٔتی ییۀە َییە  کە عايتاٌ  –ػٌنەمەؿ ئامتی ًَایياـ
ی ئ نەَأ عاياَؼا ػژی یەکتـ پەیڕۀی ػەکەیٍ   ەڵإ پەیٕەَتؼ

 ۀ فە تتتتـٔفەَ ۀە ْەیە  کە ئاڕامتتتتتەی ىتتتتتەکاٌ ػژی ئتتتتێًە 
ٍ  نۀاَەیە ئامتتًاٌ  ەمتتەؿياَؼا يػەکتتا   ئتتێًە مەؿ ەمتتت َیتت

 ٢ ڕٔعێت  ىاَا پێو ْەئٕ ىتێ  ئۀەياٌ سێـ ػەکا  ە
ٔە ياَتتای -َٕتتؼٔتی ی نۀ ڕٔاَتت ە ْتتقؿییەی ئتتاؿتاکۀاتە ت

ەه نە يرتتتتاؿێاە نە ٔفە ٔ تٕاَتتتتایەکی  ەْێتتتتق  ئەو تَٕتتتتؼٔتی ی
ْاىتتیاؿیؼا َە ێتتت  تتَٕٔی  تتا َیتتیە ٔ َتتا    تەَٓتتا ْاىتتیاؿی ٔ 

ٔکـػَی ئۀ کتتتتاؿاَە ػەػا   کە  یڕِ ْاىتتتتًەَؼییە ڕێتتتت ە  ە پتتتتّ
یو َتییە َ ٍ  سـیتؼؿ  ـٔفِ فِ ڕەَ یاٌ عٕێُأییە  تَٕؼٔتی ٌ   تّ

ىتتتتتتتتت ٔەْتتتتتتتتا ػٔاەػا ػەڵێتتتتتتتتت  ننەَتتتتتتتتأ ْەيتتتتتتتتٕٔ ەنە نفەؿػ
  ٌالو پەمتەَؼ  ٔ نتّ ٍَٕٔمـأەکاَؼا  تەَٓا ئۀاَەو عاه ػۀێ

 ٣کە  ە عٕێٍ َٕٔمـأٌ ە
                         

  ٣٤  أَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُة  تـرًة ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ ل١
 .١٩٣  ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ  سی االػی انفـَنی انؼاصـ  ل٢
  ١٤٣٠أیهٕل  ١  يزهة أسا  ػـ یة  اننُة انخايُة  انؼؼػ ٣
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عتتتتتٕێٍ ئەَؼێيتتتتتەی ژیتتتتتاٌ ٔ يتتتتتـۆ ە  تەَٓتتتتتا نە ڕێتتتتت ەی 
ْاىتتًەَؼییۀە ئتتاػەيیقاػ ػەتٕاَێتتت نۀ تَٕتتؼٔتی ییە ْتتقؿی ٔ 

ئەگەؿ ئەو ىتتاَایە  ەو ىتتێٕەیە سەننتتەسییەی ژیتتاٌ   تتا   رتتا 
فێٍ ٔ  ْەيتتٕٔ کـػاؿەکتتاَی ژیتتاٌ  ەؿۀ کتتـػاؿی گتتـاٌ ٔ ػڵتتتّ

عٕێُتتأی  ەؿێتتت  نە ەؿ ئۀەیە ژیتتاٌ ٔەک ئتتاؿتا عتتای ػەڵێتتت 
 ٤نْەيیيە يـػَی ئاػەيیقاػە ە

نە الیەکتتتتتی ػیاەیيتتتتتۀە  تَٕتتتتتؼٔتی ی یەکێتتتتت  نە يە ەمتتتتتتە 
یەە؛ متتتتتەؿەکییەکاَی ئتتتتتاؿتا ػەپێاێتتتتتت  ئۀیتتتتتو نپتتتتتاک  َٕٔۀە

َاە ئتتتاؿتا ٔ  پتتتاک  َٕٔۀە ٔ ْەژاَتتتؼَی َتتتأۀەی  یتتتُەؿاٌ   تتٕت
ی يتتتی ژیتتتاٌ ٔ ػڵڕەبي ەياتتتی تَٕتتتؼٔتی ی  ە ياَتتتای عاىۀینتتتت

َٔی گیتتاٌ   گەؿػٌٔٔ ػەؿػەعتتا   یتتاٌ  ە ياَتتای فاَتتیٍ ٔ ئاىتتُا  تٕت
ی ژیتاٌ تتا  تٕاَێتت تتاؿیای  تڕۀێُێتۀە  ئۀ تتاؿیاییەی ي ەؿػۀاي

بابتای کتاؿپەی يـۆ تایەتییۀە   ە ٔەک نىۀەە ػەمتی َأەتە  یُە
ؿتی متتتەؿاپای ىتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ىا ىتتێای  ەفە ـٔفەَ تتتی ڕکتٕت

گیتتتتتتتتاٌ ٔ پتتتتتتتتاک  َٕٔۀەی ڕۆس ٔ گتتتتتتتتاڕاَیەتی  نە ەؿ ئۀە نۀ 
یە ىتتتتتتاَاییەی  کە نەَتتتتتتأ يمتتتتتتەؿػەيەػا  ەپێتتتتتتی ئۀ ڕۆىتتتتتتُمیـ

َْٕەؿيەَتتتتؼاٌ ٔ  تتتتقٔتُۀەی ىتتتتاَای سەڕەَنتتتتی ٔ ڕۆژئتتتتأاػا 
ٔە  متتتتەیـ َیتتتیە نەو ف اؿأەیە َەگەیيتتتتتمٍ ٔ نە سەؿْەَ تتتتی ْە تتٕت

ا ێتە ژێـت َەىتتەؿی  ىاَای ریٓاَیتؼا يتاسی عایتاٌ َەػا ێتت  ٔ عـت
 ڕەعُە ٔ ڕەعُەگـاَۀە  

 
 
 
 
 

                         
 .١٤٣٢صقیـاٌ  ١٢  يزهة أسا  ػـ یة  اننُةانتامؼة  انؼؼػ ٤
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 ئەسنٌٕٔ ٔ يیتاسیقی 
یی  ڕامتتییە  ُییُتّ ؿکاـػَێای بتٕٔڵ  تّ ەػ  نّ  ؿ  ـیتییّ َّْٕ
کاٌ   ەو ياَتتتتایەیو  ئەگەؿ  ًاَۀێتتتتت ْتتتتَٕەؿێای  ییتتتتّػٔ ياػ

ُە ٔ  ەؿف پێيتتتتاەه  اەیتتتتٍ  َتتتتاتٕاَیٍ نە ڕٔاَتتتت ەی ڕامتتتتتەبی
 ەياتتی ىتتیؼـەئايێق  ۀالٔە فیتتاتـ گٕفاؿىتتتی پتت  نتت   اەیتتٍ  
ئەو ػەؿٔافە ئایتتتتتتؼیانیقيەیو  تتتتتتا ْتتتتتتَٕەؿ تتتتتتتاکە ىتتتتتتێٕافی 

بهیتتتؼییەکاَی ئۀ کتتتايەڵ ە ەْێـىتتتاـػَە متتتەؿ  ەْتتتا کتتتاٌ ٔ ت
پیيەمتتتافییە تتتتافە پێ ەیيتتتتٕاَەی ڕۆژئتتتأا  تتتٌٕٔ  ئتتتاؿتا نەو 

ە بٕٔڵ ٔ سەننەسییۀە  ْۀڵتی ػأە ریٓتاَێای ىتیؼـی تێڕٔاَیُ
ی  ەؿف ػەمتتتە ەؿ  اتتا    ە ْەيتتاٌ ىتتێٕەی ڕیتتتتٕاڵە يتتٔ ػؿاي

ی نەمتتەؿ ئامتتتێای بتتٕٔڵتـ  ِٔ  ەؿایتتی ٔ متتەؿەتاییەکاٌ   تتا ئتتّ
 تتڕٔاَێتە يتتـۆڤ ٔ کێيتتە گەؿػَٔٔیتتیە ْەيیيتتەییەکاٌ   تتَٕاە 

َییە ْەيتتٕٔ ئۀ ًَایيتتاَەی ئۀ ىتتێٕە ڕیتتتٕاڵە پتتڕ نە ئەسنتتٕٔ
نەعا ػەگـێت  پێٕینتە متیًایەکی متەؿاپاگیـیاٌ ْە ێتت  تتا  ە 
ىتتێٕەیەکی ًَتتَٕٔەیی ٔ  ەؿف ْەؿمتت  يۀػا ئیُنتتاَییەکەی نە  
يیتاسیقیتتتت   ئتتتتاییٍ ٔ گەؿػٌٔٔ  نەگەڵ ْێقەکتتتتاَی ڕۆژگتتتتاؿ ٔ 

  ەؿػۀايیؼا یەکاَ یـ  مٍ 
ئەگەؿ ْتتاتٕٔ ًَایيتتەکاٌ  ئەو ڕٔعنتتاؿەیاٌ ٔەؿگتتـ   ئۀا 

ػەػەٌ ْێقێاتی گۀؿەی  اَەی نەمەؿ ىاَا ڕْٔٔەئٕ ئۀ ىت
یاٌ ػە ێتتتت  ریٓتتتاَی پيتتتتۀەی ػَٔیتتتای ناژیتتت  ٔ يئەسنتتتَٕٔ

ٔىتتەکاَیو متتەباي یـ ػەکەٌ   ەيەیتتو ىتتاَا ػە ێتتتە گڕێاتتی 
َؼَؼا ػە ێتتتت ٔ  متتتّەؿفی ئەسنتتتَٕٔأی  کە  ەؿػۀاو نە کێ   تتتّ

ۆک ٔ پيتتتتۀەی ٔابیتتتغ ٔ گۀْەؿی ڕامتتتتی ٔ گتتتـستە ڕ َتتتأِ
 ا ڕَٔٔاک ػەکاتۀە  يە ەمتیو نە نئەسنتٌٕٔە  کۀَییەکاًَاٌ

نێتتتتـػا   ەکاؿْێُتتتتاَی ٔىتتتتەکاَە   ە ىتتتتێٕەیەکی تایمەتًەَتتتتؼ ٔ 
پەیڕۀکـػَی ڕیتٕاڵ ٔ متـٔٔتە تایمەتییەکتاَە؛ ػە ێتت ئۀەیتو 
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ػێتتٍ   یتتاػ َەکەیتتٍ  نە کاتێاتتؼا ٔىتتەکاٌ  ەو ىتتێٕەیە  ەکتتاؿ نە
کاتێتت   ْەَتتؼێ  ئتتاڵاف ػە تتٍ ٔ تێ ەیيتتتُیاٌ گتتـاٌ ػە ێتتت   ەاڵو

ئۀ ٔىتتتتاَە نە گیتتتتاَی ئۀ ڕیتتتتتٕاڵ ٔ متتتتـٔٔتاَەػا تتتتتێاەڵ  ە 
ْەمتتتتتتتتت ٔ َەمتتتتتتتتتی  یتتتتتتتتُەؿاٌ ػە تتتتتتتتٍ  ئیتتتتتتتتتـ ریٓتتتتتتتتاَە 

ڕْێُەؿەکە ػؿٔمتت ػە ێتت  َەعتاه  تاک ػە ێتتۀە  ٔمەؿمٕ
  ١۰رەَ أەؿ گیاَی پاڵۀاَیەتی ٔ عاسیتؼاکـػَی تیتا ػەؿػەکۀ 

کۀاتە ٔىتتتتەکاٌ َەک ْەؿ ػە تتتتُە ئەسنتتتتٌٕٔ   ەڵاتتتتٕ ػە تتتتُە 
ياَتتتتتا ڕٔٔکەىتتتتتەکەی ڕا ە  سنتتتتتاَە ٔ ػامتتتتتتاٌ   تتتتتَٕاە  ەئە

  ١١َاکـێت
نەژێتتـ ڕۆىتتُایی ئۀ ىتتتاَەی الی متتەؿۀە ئاياژەيتتاٌ  تتا 

ٔە متتتە اؿە   ە -کتتتـػٌٔٔ ٔ نە ڕٔاَتتت ەی تیاؿەکتتتاَی ئتتتاؿتا
يەمتتتتەنەی ػەبتتتتی ىتتتتاَایی ٔ ڕۆَتتتتاٌ ٔ پێتتتتٕەػاَ ە ػؿايتتتتی ٔ 
ا کاؿەکتەؿ ٔ ئۀ ریٓاَە ئەسنَٕٔییەی ًَایيەکاٌ نەمتەؿ ىتاَ

ػەیغتتتتتتٕڵ ێٍُ  ػەتتتتتتتٕاَیٍ  ێێتتتتتتیٍ کتتتتتتاؿەکتەؿ نەو ىتتتتتتاَایەػا 
 تتَٕٔۀەؿێای تایمەتًەَتتؼ ٔ ریتتأافە   تتَٕاە ئۀ  تتَٕٔۀەؿاَە 

  رتتتا ئۀ گیتتتاَە چ نە ١٠ی تتتتایمەتٍيْەڵ تتتـی گیتتتاَێای يـۆ تتتایەت
ٔێتتُەی  تتَٕٔۀەؿێای ًَتتَٕٔەیی ٔ  ەؿف ٔ پتتاڵۀاٌ  یتتاعٕػ نە 

متاػا  ێتت   ەو  یاْـیًەَ ریٓاَی يـۆ ێای گێم ٔ ىتەڕعٕاف ٔ ئّ
ىتتتتتێٕەیە ْەؿ ٔەک ئۀەی نە ئتتتتتأێُەیەکی ئەسنتتتتتَٕٔییۀە نە 
عايتتاٌ ٔؿػ  میتتُۀە نکە ئۀیتتو ىتتاَاکەیەە ٔ ىتتتە َٓێُتتی ٔ 

کەه ٔ ٔىتتتتتتتتتتتتتتتاؿأەکاَی َتتتتتتتتتتتتتتتأۀە ٔ ػەؿۀەی ڕٔٔە ڕٔ
 ًََٕٔەییەکەی عایيًاٌ ال ئاىاـا ػەکا  

                         
  ٨١  ٔاالك سأنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانؼة مؼیؼ  ل ١۰
  ٨١  ْەياٌ مەؿ أە  ل ١١
َٔی ئتتتتاؿتا ١٠ و ٔ -  گیتتتتاٌ نانتتتتـٔسە نە  ا تتتٕت ػا رتتتتاؿێاە نە رتتتتاؿە بەىتتتُت

 .١٤٣٠ی ماڵی ٩ە   ڕٔاَە گا اؿی "سلٕل" ژياؿە ػپێياۀتٕٔەکاَی ياػ
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 ەو رتتتتتتتتاؿە ئەسنتتتتتتتتٌٕٔ نەگەڵ يیتاسیقیاتتتتتتتتؼا نکە ڕٔٔی 
اَەە ٔ ْۀێُتتتی کێ ەکـػَتتتی نئەسنتتتٌٕٔەە الی پيتتتتۀەی ىتتتتەک

ۆمێنتتە ىتتاَاییەکەیۀە ْأکێيتتەیەکی ڕئتتاؿتا ٔ نە ڕٔاَتت ەی پ
گتتتتـاَە ٔ ئاکايەکەیيتتتتی عٕڵ اَتتتتؼَی ئۀ ْێتتتتقە گۀؿەیەیە  کە 
ئەسنَٕٔی پ  ػەگٕتـێت  ْأکا  نە  ٕاؿی مـٔٔ  ٔ ڕیتتٕاڵە 
پیـۆفەکتتتتتتتتاَۀە ئەسنتتتتتتتتَٕٔیو  ە ْەيتتتتتتتتٕٔ ياَاکتتتتتتتتاَیۀە  

ٍ ٔ ئاىاـاکـػَی َٓێُییەکتاٌ ٔ  ەْتا ئێنتتاتیای ٔ پەؿػەْەڵًاڵی
َتتأەڕۆکە ْقؿییەکتتاَە   تتَٕاە يتتـۆڤ پێٕینتتتی  ۀ رتتٕاَییە 
ئەسنَٕٔأییە ْەیە  کە مەؿرەيی ىتاکاؿە َْٕەؿییەکتاٌ نەَتأ 
عایاَتتتتؼا صەىتتتتاؿیاٌ ػأە  ئتتتتاؿتا نەو ڕٔاَتتتت ەیۀە  فیـەکتتتتاَە 

يی ٔٔی ىتتاَا ػؿايتتی ٔ ڕیتتانیقڕًَایيتتە ىتتاَاییەکاَی  ڕٔٔ ە
ػەؿَٔٔتتتتی ٔ نێٕاَهێتتتتٕ نۀ تتتتتٕێ یُۀە ٔ رتتتتاؿی کتتتتاؿکـػَەی 
ىاَای ڕۆژئأا ػە ێتتۀە  ن تَٕاە ْەيتٕٔ رتاؿە پەیٕەَتؼییەک 

ۆمێنێای عٕڵ ێُەؿػا نەَێتٕاٌ َْٕەؿيەَتؼ ٔ ریٓتاَی ڕنە کاتی پ
کتتاتە َْٕەؿيەَتتؼ تٕاَتتای ئۀەی ػە ێتتت  ٔابیؼیتتؼا ػەپیڕێتتت  ئۀ

ؼ َتَْٕەؿيە ١٩ییۀە ەڕۆ یێتە ریٓاَی ئەَؼێيتە ٔ عۀَتی تتایمەت
 ی  ێتت  ن یـٔ أەڕی  ۀ ىتەیە  کە ػەیمیُێت ٔ  أەڕیيی  ە

ئەو  ١٢ی ئەسنتتَٕٔە ەيتتئۀە  ەئەَزتتاو ػەگەیەَێتتت  ئەيەیتتو َٓێُ
ػیتتتتؼە ئەسنتتتتَٕٔییەیو نە  ُەياکتتتتاَی ْتتتتَٕەؿی ػەؿْێُتتتتاَۀە 
متتتتتتتەؿ أە ػەگـێتتتتتتتت  الیەَە پـاکتیتتتتتتتقەییەکەی ىتتتتتتتاَا  ئۀ 

ییەکەی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی ػەؿٔافەیە  تتتا  ەيتتتاە ئەسنتتتَٕٔ
ػەکتتاتۀە  ئتتاؿتا نە نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیەػا ػەڵێتتت  نفيتتاَی 

ۆمێنتتتی ػەؿْێُاَتتتؼا پێتتت  ػێتتتت  ڕڵ پ گتتتّ ًَتتتَٕٔەیی ىتتتاَا نّ
ؿ  متتتّ نّ  بتتتّ کی ئامتتتایی ػِ یتتتّ ِٔ َ ؼاَّ ؿ ڕِ ک ْتتتّ ػەؿْێُتتتاٌ َتتتّ

                         
  ٨١  ٔاالك سأنی  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانؼة مؼیؼ  ل ١٩
  ٠٢  أَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُة  تـرًة ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ ل ١٢
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کتٕ عتاڵی ػەمتت ێ   تا ْەيتٕٔ  ی ىاَا   ەڵاتٕ ػە ێتت ِٔ عتّ تّ
          ١٨ياىا  اـێت ەعٕڵ اَؼَێ  تە

کە ػەڵێٍ ئەسنٌٕٔ نە ىاَاػا  يە ەمتًاٌ نۀە َییە ْتقؿ ٔ 
ْتتاه  غەیتتُە ژێتتـ ڕکێفتتیۀە   ە تتتایمەتی  ەپێتتی نتتاژیای ئتتاؿتا 
عای   ەڵإ ئۀەی الی ئاؿتا گـَ ە ئۀەیە  کە ڕۀه ٔ  تاؿە 
ْەمتتتتتت ێاـأەکاٌ فۆؿ  ە بتتتتتٕٔڵی ٔ ٔؿػتتتتتتـ   ە ىتتتتتێٕافێای 

ای تتتتتتایمەتی  تتتتتا گیتتتتتاٌ ٔ ْەمتتتتتت ٔ  تتتتتأەڕپێاـأ  صنتتتتتا ێ
غەؿیقەکاٌ  اا   ئەيەیو عتای نە عایتؼا  تا ەتی ئەسنتٌٕٔ ٔ 
ڕیتٕاڵەکتتتتتتاَە  ىتتتتتتاَایو ڕەَ تتتتتتؼاَۀەیەکی ْاىتتتتتتًەَؼی ئەو 

 پێآێُەؿاَەیە  
ئەو ىتتتتاَایە نەپتتتتاڵ ْەيتتتتٕٔ ئۀ ىتتتتتاَەی ئاياژەيتتتتاٌ  تتتتا 

ياَُەتە ڕٔٔ  رتاؿە ْتتاؿياَییەتێای تتتایمەتی ٔکتـػٌٔٔ ٔ عنتتتٕ
يتتتاژە ٔ ٔێتتتُە ٔ ػەَ تتی ئۀ ریٓتتتاَە پتتتڕ نە ْێًتتتایە رتتٕٔڵە ٔ ئا

  ئتتتتتاؿتا ٔ ْەيتتتتتٕٔ ئۀ  یّ و ىتتتتتێِٕ  ەؿرەمتتتتتتە ػەکتتتتتا    تتتتتّ
یاٌ نە ىتێٕافی  ئۀ ڕێٕىتٕێُّ یو  کّ  َْٕەؿيەَؼ ٔ ىاَاکاؿاَّ

تە  ەؿ   تا ٕٔەَْٕەؿ  ە گيتی ٔ َْٕەؿی ىاَا  ە تایمەتی گـتت
ؿ فۀی ىاَا  َٕٔەتە ئەسنتَٕٔماف ٔ پاَتتایی ئامتًاَییاٌ نەمتە

یتتتتاٌ  ەؿۀ ئامتتتتاگەی ئە  نە ْەيتتتتاٌ کاتیيتتتتؼا فۀٕڕاعنتتتتت
تۀە   ەيەیتتتتو تتتتتا هایەکی ڕەَ یُتتتتی ٔٔەکتتتتـػ ئامتتتتًاٌ  ەؿف
ییاٌ پێيتاەه کتـػٔٔە  نەگەڵ پتێاۀە  ک پاؿ تّ مەؿاپاگیـی یّ

 ەمتتتتتتتتتُۀەیاٌ  ە تٕعًەکتتتتتتتتاَی مـٔىتتتتتتتتت   ە يتتتتتتتتـۆڤ ٔ 
کێيتتتتتتەکاَیۀە   ە کتتتتتتٕؿتی نەو ػیتتتتتتؼ ٔ ڕٔاَتتتتتت ە ٔ ىتتتتتتێٕە 

اَۀە  ػەتتتتٕاَیٍ  تتتتڕٔاَیُە َتتتأەڕۆکە ْقؿییەکتتتتاٌ  راؿ ەرتتتاؿ
 تتتَٕاە ستتتاؿو ٔ ىتتتێٕەکاٌ تٕاَتتتای عایتتتاٌ  تتتا ْەڵیتتتٌٕٔ ٔ 

                         
َتاَاٌ ئتاؿتا  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتی ينتتەسا بەمتیى  ػەفگتای    ئّ ١٨

 .١٢٨-١٢٢  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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راىؼاٌ ٔ تەبیُۀەی گـ  ٔ گتـستە کۀَتی ٔ ئەسنتَٕٔییەکاٌ 
ٔەؿػەگتتـٌ  نەو ڕٔٔەیيتتۀە َتتأەڕۆکە  تتـە ْقؿییەکتتاٌ  ٔەک 
گڕێاتتتی ْەيیيتتتە ْەڵیتتتٕٔ نە ستتتاؿو ٔ ىتتتێٕافێای ىتتتاَایی ٔ 

نە  ُەيتتتتتتایەکی تَٕتتتتتؼٔتی ۀە  ٔەک تتتتتتتٕعًێای  ئەسنتتتتتَٕٔیؼا 
متتەؿەکی ٔ نە ْەيتتٕٔ ػیًەَێاتتؼا ریٓتتاَی يیتاسیقیتت  نە ڕێتت ەی 
رەمتتە ٔ ْەمتتتەکاًَاَۀە ػەڕژێُێتتە گیاًَتتاَۀە  نە ەؿ ئۀەی 

ٌٔ نەو ًَایيتتتاَەػا ىتتتێٕە ڕٔٔکەىتتتەکاَی ٕ ەياەکتتتاَی ئەسنتتت
ػەؿۀەی ىتتتتتەکاٌ نەمتتتتەؿ یەک ئامتتتتت ٔ  ە ْەيتتتتاٌ ىتتتتێٕە 

ْأکتتا   ە یەک ەیيتتُێای  ەْێتتقی َێتٕاٌ ستتاؿو ٔ  ٔەؿَاگـێتت 
َتتتأەڕۆک کاتتتتایی َتتتایە    ەڵاتتتٕ ػەڕٔاَێتتتتە ئۀ تٕاَتتتا  یتتتـ ٔ 
ْاىتتتییەی متتتەؿ أەی نتتت  ٔەؿگـتتتتٕٔە  نەمتتتەؿ ئەو  ُەيتتتایە 

ی ْەئٕ پەیٕەَتؼییە ئەسنتَٕٔییە  ا ەتییەکتاٌ ػەکتا   يپاؿێقگاؿ
 نە ەؿ ئۀە پێٕینتتتتتتە نەو گاىتتتتتەَی ایۀە  تتتتتڕٔاَیُە ْتتتتتَٕەؿی

 تتا  –گاىتتەَی ای  ەکاؿْێُتتاَی  ەياتتی ئەسنتتَٕٔی–ػەؿْێُتتاٌ 
ئۀەی ڕەَ تتؼاَۀەیەکی کێتت ەػاؿی  ەْێتتق  ْەيتتٕٔ ئۀ ئەَزتتايە 

اَە نە  رتتٕٔڵە  ٔىتتە  ػەَتتو  يامتتی ا ٔ پێآێُەؿەکتتاَی يتت ا ەتی
تتتـی  ێتتت  نػٔاتتتـ نە  ەىتتێای تایمەتتتؼا  ػەگەڕێتتُۀە متتەؿ ئەو 

یەکتاَی ػەؿْێُتاٌ الی عاڵە ٔ فیاتـ کاؿ نەمەؿ يەمەنە پـاکتیای
 ئاؿتا ػەکەیٍ ە

ْەيتتتتاٌ ْأکێيتتتتە  نە  تتتتافَەیەکی کـػەیتتتتی ٔ پـاکتیاتتتتؼا  
ْأىتتتاَی ٔاتاکتتتاَی يیتتتتاسیقیای ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ػە ێتتتتۀە؛ 
ئەسنتتتتٌٕٔ ٔ يیتاسیقیتتتت  نە فَزیـەیەکتتتتتی  ەْێتتتتق ٔ عێتتتتتـای 
ئاکايەکاَتتؼا ڕیتتتٕانێای تتت ی نە َٓێُتتی ٔ ئایتتؼیایی ػەعٕڵ ێُێتتت  

ٔڵەکتتتتاَی ئۀ ًَایيتتتتاـػَاَە  کە  ەؿگێاتتتتی  تتتَٕاە ْەيتتتتٕٔ ْە
ٍَ  کە ئتتێًە نە  یتتّ گّ گتتـٌ  ئۀە ػِ ىتتیؼـئايێقی  ەؿف نەعتتا ػِ

 تتتتافَەیەکی يیتاسیقیایتتتتؼا کتتتتاؿ ػەکەیتتتتٍ   تتتتَٕاە  ەکاؿْێُتتتتاَە 
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ٔؿە ىتتیؼـئايێقەکاٌ   ە ىتتێٕافەکاَی ػەؿْێُتتاٌ  ٔاتتتای ٕ ێنتتُ
ػؿٔمتتتتتاـػَی يیتتتتتاسیقیاە   ڕٔایيتتتتى ٔایە  کە ػؿٔمتتتتتاـػَی 

اسیقیای فيتتاٌ  رتتٕٔڵە  متتیُاگـاسیا  يامتتی ا  کە نفاَنتتتی يیتتت
ۆمێنتتتتە ڕَی پٔئێنتتتتتاتیاایە نە ىتتتتاَاکەی ئتتتتاؿتاەػا  ئەسنتتتتٕ

يەفَەکەی ًَتتتتایو ٔ ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  ٔ  هیًەتتتتتی متتتتەػەی 
یە  ئتتتاؿتا نەو  تتتاؿەیۀە ػەڵێتتتت  ن ًاَۀێتتتت ٔ - ینتتتتەو ئتتتاؿتا

ٕ َەياَۀێتتتت ىتتتیؼـی ڕامتتتتەبیُە  ىتتتیؼـی يتتتتاسیقیاییەە   ەڵاتتت
ػەڵێى  ٕاؿ ٔ ئامتە کتاؿی ەؿە يیتتاسیقیاییەکەی ٔای نت  ػەکتا  

پا ٔ گۀْەؿ ٔ ڕامتی ٔ میفەتی عای ٔەؿ  ـێتت  ٕ ەْا ٔ تاَ
ػؿٔمتتتتاـػَی يیتتتتاسیقیای ئاعتتتأتٍ ٔ ٔتتتتٕٔێ  ٔ ػیتتتاناا نە 
ىاَاػا   ەپێی تیاؿەکاَی ئتاؿتا  کتاؿێای متاکاؿ ٔ ئامتاٌ َیتیە  

ە  ە ریٓتتاَی يیتاسیقیتت  بهیتتؼی ٔ متتاکاؿاَەگەیاَتتؼَی ئۀ ىتتتە ت
تـۆپاتتی ئەسنتتَٕٔە  ئتتاؿتا ْەيیيتتە گەڕأەتۀە  تتا متتەؿ ئەو 
يەمتتتەنەیە ٔ نە  ەَتتتؼاٌ ػیتتتؼ ٔ  ا تتتَٕٔی ریتتتأافۀە ڕا ەی 

تۀە   تتتا ًَتتتَٕٔە نە ووە ەياتتتی يیتاسیقیاتتتای ىتتتاَاکەی کتتتـػ
ىٕێُێاؼا ػەڵێت  ن ە ڕای يتٍ  ػؿٔمتتاـػَی يیتاسیقیاتای فيتاٌ 

ٔ ػیاتتتتتتتاؿ ٔ يامتتتتتتتی ا  نە  ٔ رٕٔڵەکتتتتتتتاٌ ٔ ْەڵٕێنتتتتتتتتەکاٌ
گاىەَی ای ىاَأە  ٔاتە ػە ێت  ە  ەؿأؿػ نەگەڵ ْەيتٕٔ ئۀ 
ىتتتتتتتێٕافاَەی کە ػەتتتتتتتتٕاٍَ نەگەڵ فەيەٌ ٔ نەگەڵ رتتتتتتتٕٔڵەػا 

ػەتتٕاَیٍ نێتـەػا ئايتاژە  ١١یەکاَ یـییاٌ ْە ێت  تەياىتا  اـێتت ە
 تتا ئۀە  اەیتتٍ  کە ئتتاؿتا نە ڕٔاَتت ەی رتتٕٔڵەی رەمتتتەییۀە 

قیتت   ئەو ػیتتؼەیو ػا ڕاَێتت  نەگەڵ سەننتتەسەی ػەڕٔاَێتتتە يیتاسی
ڕۆژئتتأا ٔ  ەيتتاە سەننتتەسییەکاَی يیتاسیقیتت  ػؿٔمتتت ػەکتتا   
 تتتا ئتتتاؿتا   ەياتتتی ىتتتاَا  ئتتتايڕافە ياتـیانییەکتتتاٌ  ئەکتتتتەؿ ٔ 

                         
ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتی  ينتتەسا بەمتیى  ػەفگتای  َتاَاٌ ئاؿتا    ئّ ١١

  ٢٢  ل٠٢١٢ اۆ ٔ  ەعيی مەؿػەو  
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رەمتەی ئەکتتەؿ  نە يەػاؿ ٔ يۀػا سیقیاییەکاَتؼا  ٔاتە يۀػای 
رتتتتتٕٔڵەػا  ەؿرەمتتتتتتتە ػە تتتتتٍ   ەتتتتتتتایمەتی نۀ ڕٔٔۀەی  کە 

ەکتەؿەکتتتتتاٌ نە ڕێتتتتت ەی رتتتتتٕٔڵەی رەمتتتتتتە ٔ  ە ئتتتتتتايڕافە ئ
سیقیاییەکتتتاٌ پەاليتتتاؿی ئامتتتتە ىتتتاؿأە ٔ َامتتتاەکاَی ْەمتتتت 

متتتتتی  ؿ ػِ کتتتتتّ ی ئّ َامتتتتّ ٔ ّْ متتتتتّ  ی رّ پێیتتتتّ ٔ ػەػەٌ   تتتتّ
کە  یُەؿاٌ ػەعەَە َێتٕ متەؿ أەکاَی      َٕاّ ؿػا گیـأِ مّ  ّ

امتتتتی ا ی ڕەَتتتتو ٔ ساؿيەکتتتتاَی ي ِٔ    تتتتّ  اؿِ ػەَتتتت ۀە  متتتتّ
 ەمتتەؿ ْەمتتت ٔ ْاىتتی  یُەؿەکتتاَیۀە ػە ێتتت   ييتتاٌکاؿی ەؿ

ًَایيتتێای ىتتاَایی ػەتٕاَێتتت  ٔەک ئەفيتتٌٕٔ ٔ  ەؿکۀتُێاتتی 
 ەْێتقی ْتَٕەؿێای گيتت ـی ٔا  ێتت  ٔەک متەؿنەَٕ  يتـۆڤ 

 نەػای   مێتۀە  
ئتاؿتا متە اؿە   ەو گاڕاَاتاؿییە ئەسنتَٕٔییەی ئاعتتأتٍ ٔ 

ػٔٔػا   تتتتتا ریٓتتتتتاَێای ػیتتتتتاناا نە  تتتتتٕاؿێای ٔەمتتتتتتأ ٔ يتتتتتـ
ئەسنَٕٔی ٔ يیتاسیقی   ػەڵێت  ن ەکاؿْێُتاَی ٔىتە ٔ ئاعتأتٍ  
ٔەک ىێٕافێای گٕفاؿىتیايێق  ە ىتێٕافێای ریتأاف   ە ٔاتتای 
 ەکاؿْێُتتاَی  ە ڕێ ەیەکتتی َتتٕێی ریتتأاف ٔ َائامتتایی   ە ٔاتتتای 
 ەػەمتتتٓێُاَۀەی تٕاَتتا  ەْێتتقەکەی  تتا نەؿاَۀەی رەمتتتە ٔ 

ٔپەکتتاٌ نە پاَتاییتتؼا  ە ٔتتتای ػا ەىتتاـػَی گـٔناەکاٌ  ٔإيامتت
ىتتتتێٕەیەکی  تتتتاکە ٔ  یـنێاتتتتـػَۀە بتتتتٕٔڵە سەننتتتتەسییەی ئۀ 
ػیتتاناا ٔ گفتٕگایتتاَە ػەکتتاتە ئەسنتتَٕٔێای پتتڕ نە تەنینتتى  نە 

ئتاؿتا  نەو ػەؿٔافە  ١٢ریٓاَی ًَایيێای ڕەَ یُؼا نەمەؿ ىتاَا ە
ەبە ْقؿی/ئێنتتتاتیاییۀە ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا   کە فيتتاَی ػ

ىتتتتتاَاییەکاٌ نەمتتتتتەؿ  ُەيتتتتتای رتتتتتٕٔڵەی رەمتتتتتتە ٔ  ُەيتتتتتا 
سیقیاییەکتتاَۀە ڕۆ  ُـێتتت ٔ ٔىتتەکاٌ نە رتتٕٔڵە ٔ ڕیتتتى پێتت  

                         
  ٩٣ل  َتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُة  تـرًة ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ   ١٢
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ْتتاتمٍ  َەک ٔەک ػەبەکتتاَی ىتتاَای َەؿیتتت ەؿا   ـیتتتی  ێتتت نە 
ٔىە ٔ ڕمتە ٔ ػەمتۀاژەی ماؿػ ٔ يـػٔٔ ٔ  ێ یتاٌ  فيتاَی 

 ەَتتتؼە  ىتتتاَا الی ئتتتاؿتا پـۆمتتتەیەکی يیاتتتاَیقيییە  کە نۀێتتتؼا
فيتتتاٌ ىتتتێٕافێای کـػەیتتتی ٔەؿػەگـێتتتت ٔ ػە ێتتتتە ستتتاؿيێای 

ی ٔ ػياتـیتتتانی  ْێُتتتؼەیو ْەمتتتتەکاًَاٌ ْەيتتتاٌ ستتتاؿيی يتتتاػ
کـػەیتتی نەعتتا ػەگتتـٌ  ئتتاؿتا  ەو ىتتێٕەیە ئايتتاژە  تتا  ەيتتاە 
سیقیاییەکەی ىاَاکەی ػەکا  ٔ ػەڵێت  نيٍ ػەڵتێى متەؿ ىتاَا 

ِٔ  یُتّ ڕی  اّىٕێُێای سیقیای ٔ کاَاـێتە  ػأاياٌ ن  ػەکا  پ
ی  کّ متت ێاـأِ ٔ ٔەْای ن   اەیٍ  کە  ە فياَە کاَاـێتت ٔ ّْ 

                ١٣عای  ؼٔێت ە
ٌٔ ٔ يیتاسیقیتت ە   ەو  ەىتتُە ػٔٔ  ەْتتای گەنێتت   تتااڵ نئەسنتٕت
مـٔٔتیايێقێای ڕەْا  ە ىێٕافێای ػٔٔؿ نە ىتتە تە اکتاٌ ًَتایو 

َٔییە    ە يە ەمتتی ػەکەٌ  ا عٕڵ اَتؼَی ئۀ ڕۀىتە  تڕە ئەسنٕت
ەە ٔ متتتەؿسـاف ٌٕٔ ٔ پتتتاک  َٕٔۀە  ئەيەیتتتو  گەیيتتتتُە نَەىتتٕت

أاٌ ٔ کتاؿی ەؿە  تا گتاڕێٍ ٔ عٕ  اَتؼَی ئۀ ڵریٓاَێای گەنێ  سـت
ٔە نە ػی  گیاَە يەفٌ ٔ پیـۆفەی ئاؿتا يە ەمتتی  ٕت َتأۀەی عٕت

 يـۆ ؼا  یاا   
 
 

 
 
 
 
 

 هێڵکارییەکی ئارتۆ       

                         
   ؿ أِ ياٌ مّ   ّْ ١٣
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 بەغی هەغتەم

 و داضتاى، تاعىوى، ڕۆغٌبیری و غارضتاًییەت لە یەکەیەکی ئێطتاتێکی
 غاًۆیەکی تىًدوتیژدا

 

ریٓتتاَی ئتتاؿتا ٔ ىتتاَای تَٕتتؼٔتی  نە ئامتتاگە ٔ تۀەؿێاتتی 
ی گـَ تؼا ْأکێيتەیەکی ْتَٕەؿی ٔ ئایتؼیایی يْقؿی ٔ سەننتەس

ٌٔ ٔ ٕٔ تتتاػ پێتت  ػەْێُێتتت ٔ ػامتتتاٌ ٔ  ەياتتی تَٕتتؼٔتی ی
 ە تتتتتتایمەتی ڕۆىتتتتتُمیـی  تتتتتاؿژٔا ٔ متتتتتەػەی –ڕۆىتتتتتُمیـی 

عاڵە ْێًاگەنییەکتاَی پێآێُتاَی ئۀ ْأکێيتە گتـاَەٌ  – ینتەو
ٔ يتتتتايەڵە نەگەڵ مـٔىتتتتت ٔ گەؿػٌٔٔ ٔ ْەمتتتتتی  یُەؿاَتتتتؼا 
ػەکەٌ  ئەيتتتتتتتاَەیو پتتتتتتتێاۀە  ەْتتتتتتتایەکی ئێنتتتتتتتتاتیای نەگەڵ 

تتتتٕاڵێای تٕعًەکتتتاَی تتتتـی ٔاتتتتای ئەو ىتتتاَایە  نە ئتتتاْەَ ە ڕی
ئەسنتتتتتَٕٔأیؼا ػەعتتتتتٕڵ ێٍُ   یتتتتتُەؿیو ػەگتتتتتاتە ڕۀىتتتتتێای 
پتتاک  َٕٔۀە ٔ متتەؿسـافی ٔ  تتاؿێای ماسییامتتای نێٕاَهێتتٕ نە 

 گـتُؼا   ىاّ گّ
ٔەک نۀۀپێو ئاياژەياٌ  ا کـػٔٔە ٔ ڕًَٔٔتاٌ کتـػۀە  

ۆمێنتتتە ىتتتاَاییە  ە ىتتتێٕافە  تتتأ ٔ ڕکە پێآێُەؿەکتتتاَی ئەو پ
ەؿَٔٔتتی متتەؿػەو َاعٕڵ ێتتت ٔ  ؤەکتتاَی ىتتاَای ڕیتتانیقيیی ػ

ی پـمتتتیاؿە گەؿػَٔٔتتتی ٔ ئەفەنییەکتتتاَی  ِٔ اڵيؼاَتتتّ تٕاَتتتای ِٔ
نە ْەيتتٕٔ – أەىتتی کێيتتە ٔ يهًهَتت   ەؿػۀايەکەی يتتـۆڤ 

َا ێتتت  ئتتاژیٍ یاَێنتتاا  کە یەکتتێاە نە ڕا ەؿاَتتی  –ڕٔٔیەکۀە
ػؿايتتتتتا ٔ ىتتتتتتاَای ئە نتتتتتتێـػ ٔ یەکتتتتتتێاە نۀ َٕٔمتتتتتتەؿاَەی 

ی  ە مەؿۀە  ٕٔە  ْەؿ ەَتؼە -ی ڕامتۀعای ئاؿتايکاؿی ەؿ
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ی ئتاؿتا يػػاَی  ەو ڕامتییەػا َەَتأە   ەاڵو  ە ئاىتاـا کتاؿی ەؿ
  َەک ْەؿ ػەبەکتتتتاَی   ەڵاتتتتتٕ ئۀەی ١ ە ػەبەکتتتتاَیۀە ػیتتتتتاؿە

یاَێنتتتاا ػەیێێتتتت ٔ  امتتتی ػەکتتتا   ڕەَ تتتؼاَۀەیەکی ڕٌٔٔ ٔ 
یە  ئۀەتتتا ػەڵێتتت  -ئاىتتاـا ٔ ػیتتاؿی ػیتتؼ ٔ تیاؿەکتتاَی ئتتاؿتا

او ػەؿکۀتتتٕٔە  ئۀ کتتاؿە ْتتَٕەؿییە ڕامتتت ایاَەی نْەيیيتتە  تت
ئەَؼێيتتتتتتتتە عٕڵ اَتتتتتتتتؼَٔٔی   ەؿػۀاو بتتتتتتتتٕٔڵ ٔ ستتتتتتتتـأاٌ ٔ 
ػۀڵەيەَتتتتتتؼتـٌ نە ٔابیؼتتتتتتی ژیتتتتتتاَی ڕۆژاَە ٔ نە ڕیتتتتتتانیقو نە 
ْتتَٕەؿػا   ەاڵو نەگەڵ ئۀەیيتتؼا ڕێمتتافێاە ٔ پەیتتڕۀی کتتـأە  
ڕیانیقيیو نە َْٕەؿػا ْەيیيە کەيتەؿعەيە نە گەیاَتؼَی ٔابیتغ 
 تتا ئامتتت ٔ تـۆپاتتی پێ ەیاَتتؼٌ؛  ەڵاتتٕ ڕیتتانیقو ػە ێتتتە ْتتای 
گـژکتتـػٌ ٔ عُااَتتؼٌ ٔ متتاعتەَٕاَؼَی يۀػاکتتاَی   تتَٕاە  ە 
ْتیێ ىتێٕەیەک صنتتای  تا ڕامتتتییە متەؿەکییە  ُەڕەتییەکتتاٌ ٔ 
گۀْەؿی ىاؿمتاَێتیًاٌ  ٔەک ئاػەيیقاػ ٔ غەؿائیقەکاًَتاٌ نە 
ٌ  عاىۀینتتتتتتی  ڕ   ػڵتەَ تتتتتی  عاىتتتتتی  َاعاىتتتتتی  يتتتتتـػ

ٔڕياٌ    ْتؼ َاکـێت  نە ەؿ ئۀە يـۆڤ ٔ کێيتەکاٌ نە ٕمەؿم
تێڕٔاَیُێاتتتتی َايایتتتتاَۀە ػەعتتتتاتە ڕٔٔ  ْأکتتتتا  يۀػاکتتتتاَی 
ػەىتتتێٕێُێت ٔ کتتتٕؿتی ػەکتتتاتۀە   ەاڵو ڕامتتتتی ئۀەتتتتاَ  نە 

 ٠عۀَەکاًَاَؼا  نە عەیاڵؼا ە
 ا مەؿ ْەَتؼێ  نۀ   ِٔ ڕێیُّ گّ نەو  ەىەی کتێمەکەیيؼا  ػِ

ٌٔ   تتا ٔاؿأە گـَ تتاَەی ئتتاؿتا کتتاؿی نەمتتەؿ کتتـػ ەيتت  ٔ ف
  ًَتتَٕٔە ػامتتتاٌ  تتاٌ متتتـاکتٕؿی ئەو ىتتاَایە پێتت  ػەْێُێتتت
ٔە -تتتاػٌٕٔ چ پەیٕەَتتؼییەکی  ە ئێنتتتاتیاا ىتتاَاییەکەی ئتتاؿتا

                         
   تتڕٔاَە ئەو ػەبە ىتتاَاییاَەی یاَێنتتاا نکەؿکەػەٌ  ئەيیتتؼیە  کتتـێییە تتتافەکە  ١

  کە  ە ىێٕەیەک نە ىێٕەکاٌ  ػەمتە ەؿکـػَی ػیتؼ ٔ تیاؿەکتاَی تیُٕ ٔ  ـمیە
 ٌ  ا ىاَا -ئاؿتا

 ە ينـصیا   هیؼیة  یٕریٍ یَٕنإ ٨ی ينـصیا  ػانًیة  ني  نە پێيەک٠
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يای ڕۆىتُمیـی  تا ئتاؿتا  تی ػەگەیەَێتت ٔ  ْەیە  ْأکا   تّ
 کـػٔٔە  ئتاؿتا  کە ػە ێتت  تا يەکنتی  ؼا اٌ يايەڵەی نەگەڵ

ػەیۀێت نە  ەياە ریأافە  ەؿاییەکاَی ڕۆىتُمیـی   تا   یتاٌ 
ػەمتتتتتە ەؿی ئۀ ڕۆىتتتتُمیـییە  ەؿایتتتتیەی يـۆ تتتتایەتی  کە ئۀ 
ػەیٕینت نە ىاَای تَٕتؼٔتی ػا   ەڕێتتۀە متەؿی ٔ متٕٔػی 

 ن  ٔەؿ  ـێت 
   

 ػامتاٌ نە ىاَای تَٕؼٔتی ػا
يیتاناژیتتتا فاَنتتتتێای تایمەتًەَتتتؼە ٔ نە  ەيتتت  ٔ فاؿأە ٔ 

یای ػامتاٌ ٔ ئەسناَەکاٌ ػەػٔێت ٔ یەکتێاە نۀ پێآاتتاَەی ػَ
پایەکی  ێٓأتتتا ٔ تایمەتًەَتتؼ ٔ گـَ تتی ٕالی ئتتاؿتا  ەْتتا ٔ تتتاَ

  ئەيەیتتتتو ػەگەڕێتتتتتۀە  تتتتا ئۀەی  کە ئەسنتتتتاَە ٔ ٩ْە تتتتٕٔە
ی نێٕاَهێتتٕ نە  ؿگٕفىتتتّ مّ  ػامتتتاَەکاٌ نەپتتاڵ ئۀەی پتتڕٌ نتتّ

ەر   راؿێایيتە ئاياژگاؿی ٔ عاپاؿامتٍ نە عٕٔڕۀىتی َتا 
نە ئاياژە ٔ ْێًا ٔ ػیاؿػەکتاَی مـٔىتت ٔ ْەيتٕٔ ڕٔٔػأێت  

ٔ ْێًتاگەنێاٍ  تا  وڵنۀ مەؿگٕفىتە ئەسناَەییاَە راؿە متًم
مـٔىتتتتییەکاَی ػۀؿٔ ەؿی کتتتايەڵ ەی يـۆ تتتایەتی ٔ  ػیتتاؿػِ 

 ُەيتتتتتایەکی بتتتتتٕٔڵی سەَتافییتتتتتايێق نەعتتتتتا ػەگتتتتتـٌ  ئەيەیتتتتتو 
ؿْەاڵتۀە ػەؿکۀتتٕٔە  سەننەسەیەکی کتاَە ٔ نە َەژاػػا نە عتا

                         
  ئەو فاَنتە   ە تایمەتی نە کاتتایی  تاعی ْەژػە ٔ  ە ػؿێ ایتی  تاعی َتافػە  ٩
یو ػەگەڕێتتۀە  ئەو گـَ یؼاَّتی ييتٕيڕ ٔ گـَ ی ێؼاَێای تتایمەتی  ەتە رێ ٕٔە 

ٔە  َٔە یەکەو   ە ْتتتتای ئۀ گـَ ی ێتتتتؼاَەی ػؿا تتتٕت  تتتتا  ەَتتتتؼاٌ ْتتتتا   تتتتا ًَتتتٕت
ىاؿمتتتتاَییەتی ػێـیُتتتی یاَتتتاٌ  کە ئەسنتتتاَە ٔ ػامتتتتاَەکاٌ ڕۆڵێاتتتی گۀؿە ٔ 
َٔۀەیەی ْتقؿی  ػیاؿی تیاػا ْە ٕٔە  ػٔٔەيیيیاٌ ػەگەڕێتۀە  ا ئۀ  ەپیـ ٕت

یەکتی  ەؿف ەٌ  کە ػامتاٌ ٔ يیتاناژیاکتاٌ رێ و ُْؼمتايعاؿْەاڵ    ە تایمەتی
ٔە   تتتڕٔاَە کتێمتتتی نىتتتهُوە ػ  ػمتتتؼانـصًاٌ  ٔ ىتتتیأی تایمەتیتتتاٌ  ەعتتتأە گـتتتٕت

  ٩١٣ ؼٔی  ل 
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ػٔای ئۀە  ە فيتتاَێای يەرتتافی ٔ  ەپێتتی  ُەياکتتاَی نفاَنتتتی 
نە یاَتتتاٌ  تتتؤ ػە ێتتتتۀە   ێ ٕيتتتاٌ ٔەک   ٢Allegory ئأەڵٕاتتتتاە

ئاياژەياٌ  ا کتـػٔٔە  ْەيتٕٔ ػامتتاَێ  ػەؿ تڕیُە نە ْقؿێاتی 
  نە ەؿ ئۀە  ەپێتتتتی تٕاَتتتتا تیيتتتتای متتتتەؿَذ ٔ ٨سەننتتتتەسییۀە

ُە متتتتەؿ ْەَتتتتؼێ  نە ٔاتاکتتتتاَی ػامتتتتتاٌ ٔ نێاتتتتاڵیُۀە ػەعەیتتتت
اَەی نە تۀەؿە يتتتڕَٔٔاتتتـػَۀەی ئۀ ْێتتت  ٔ پێتتتٕەػاَ ە ػؿايی

ػامتاَی ٔ ئەسنتَٕٔییەکاَؼا مینتتێًێای پەیڕۀکتـأی ْەیە ٔ 
ڕێتۀە  ئەو متتتتتتەؿەتا کتتتتتتٕؿتەیو ٔنۀ مینتتتتتتتێًەػا ػەمتتتتتتٕ

متتە اؿە   ە ػامتتتاٌ ٔ ئەسنتتاَەکاٌ یاؿيەتیتتؼەؿێاٍ  تتا فیتتاتـ 
ٔ تێ ەیيتٍ نە ػیؼی ئتاؿتا  تا يەمتەنەی ػامتتاٌ َقیامَٕٔۀە 

ی يتتايەڵەکـػٌ ٔ متتٕٔػنێٕەؿگـتٍ ٔ ئ ئەسنتتاَەکاٌ ٔ  تتاَیەت
  ەکاؿْێُاَی نە ىاَای تَٕؼٔتی ػا  

ػەػەٌ   ئۀ ڕٔٔػأاَەی نە ئەسنتتتتتاَە ٔ ػامتتتتتتاَەکاَؼا ڕٔٔ
َتتتتتاػەٌ  کە  ڕٔٔػأی ػؿايتتتتتیٍ ٔ ْەؿگیتتتتتق نە ریٓاَێاتتتتتؼا ڕٔٔ

ىتتٕێٍ  اتتا   نمتتافاٌ ک  الَزتتـە پەیتتڕۀی یامتتاکاَی کتتا  ٔ 
ە  ػەڵێتتت  نػامتتتاٌ  یـۆکتتی يؿێای فاَنتتتەکاَی يیتانتتاژیەتتتاژ

                         
رتتتتاؿێاە نە راؿەکتتتتاَی  Allegorin  انًزتتتتاف؛ َەژاػی ستتتتاَەتیاەکە یاَتتتتاَییە ٢

ریتأاف  ػەؿ ڕیٍ   ە تایمەتی نە کاتێاتؼا  کە َْٕەؿيەَتؼ پەَتا ػە تاتە  ەؿ ىتێٕافی
ٔ عٕامتتـأ نينتتؼاؿةە  تتا ػەؿ تڕیٍ نە ىتتێای تتتـ   ەکاؿْێُتاَی نيەرتتافە ٔەک 

ٔ ىتتتە ْێًاػاؿەکتتاٌ ىتتی ػەکتتاتۀە ٔ ئامتتاَیاٌ ػەکتتا     تتاؿێای ػەؿ تتڕیٍ ْەيتٕت
َەؿۀە ەئەو ىتتتتێٕافەی ػەؿ تتتتڕیٍ يەرتتتتافی نە ڕێتتتت  ی  ەؿۀپێيتتتتیَٕٔی ْتتتٕت

 تـ  ڕیتؼە  ەو ىتێٕەیە یە ػێـیُەکتاَۀە   ەاڵو نْەؿيپەیٕەمتە  ە تٕعًە يیتاناژ
ئايتتاژەی  تتا يەرتتاف کتتـػٔٔە   ۀەی کتتاکـػَۀەی  ەَتتؼ یەکەیەکتتی ئتتاڵافە نە 
یەک ٔێُەی  ەْێقػا   ەو ٔاتایە يەراف ػە ێتتە ْتایەکی ػەؿ تڕیٍ نە  یـۆکەیەکتی 

پڕ نە پەیٕەمتتتییە  ا ەتییەکتتاَۀە   تتڕٔاَە ەئتتاڵافػا  ئەيەیتتو  ە ػ ؿک ێاـػَتتی کتتٕت
تـ  ينتتؾْمکتێمتتی نصتتیٍ یُانتتـ ان ضتٍت ا ە  ُیٕیتتة أو  مٕنٕریتتا  تتتینیف  یتتتـ يتٕت

  ٣٣تـرًة رماؿ مؼؼٌٔ اننؼؼٌٔ  ل
  ٩٢١  ػ  ػمؼ انـصًاٌ  ؼٔی  ىهُذ  ل٨
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ػایامتتتتٌٕٔ ٔ ػٔای ئۀە گەىتتتتەکـػَی غەؿیتتتتقەی ْەمتتتتت ٔ ەن
 ١ ەؿػەو يەؿگؼا ە مافە  ْەؿٔەْا تێايااٌ ٔ کۀتُە نە

ٔ َٓێُییەکتاَی  وڵ ەْای ػامتاٌ نۀەػایە  کە ئاگاػاؿی متًم
یەکاَی مـٔىتە ٔ نە ڕٔاَ ەی ریٓتاَێای کێيە ٔ ػیاؿػە ئە ەػی

 ەؿػەو ئتاؿەفٔٔە ػژٔاؿەکتاَی  پڕ نە ئەسنٌٕٔ ٔ ئەَؼێيۀە نە
ئتتاػەيیقاػػا   ەؿايتتمەؿ  ە ْێتتقە ئامتتًاَی ٔ مـٔىتتتی  یتتاعٕػ 
ْێتتتقە  ەؿفە تێايتتتاێُەؿەکاَی گیاَتتتؼاؿە ػڕَؼەکاَتتتؼا ْەڵٕەمتتتتە 
ػەکتتا   کۀاتە ػامتتتاَەکاٌ  ە فياَێتت  تايتتاؿ کتتـأٌ ػٔٔؿ نە 
ىتتتتە تە تتتا ٔ ٔابیؼەکتتتاَۀە؛ ڕٔٔػأی ػامتتتتاَەکاٌ نڕٔٔػأی 
عۀَەئتتايێقٌە ٔ فيتتاَی تايتتاؿکـػٌ ٔ گێڕاَۀەکاَیتتاٌ  ْێًتتا ٔ 

ە راؿ ەراؿەکتتتتتاَە  ئەو فيتتتتتاَەیو  کە نە ػامتتتتتتاٌ ٔ ٕڵمتتتتتًم
ئەسنتتتاَەکاَؼا ْەٌ  نتتتاژیاێای تایمەتیتتتاٌ ْەیە ٔ فۆؿ ریتتتأافە 

َؼا پەیتڕۀی ػەکەیتٍ  بهیؼییەی نە کاتەکاَی ئاگایًاەنۀ ناژیاە ت
ناژیای فياَی ئەسناَە ٔ ػامتاَەکاٌ ْیێ متُٕٔؿ ٔ یامتایەکی 
 ا ػاَاَـێت  َە یاماکاَی کا  ٔ ىٕێٍ  َە ْێقە ئامتًاَییەکاٌ  
تەَاَە  عأەَی ْیێ رتاؿە پێُامتێای ػیتاؿیاـأیو َتیٍ  ئەيە 
تەَٓتتا فيتتاَێای يەرتتافی ٔ ریٓتتاَییە ٔ يـۆ تتایەتی نە ڕٔاَتت ەی 

گۀؿۀە پێتتتتی گەیيتتتتتٕٔە ٔ تەَٓتتتتا ئۀ فيتتتتاَە ؿێای ٔکەنەپتتتتٕ
ییە تٕاَیتتتتٕیەتی متتتتُٕٔؿەکاٌ  مڕێتتتتت ٔ گٕفاؿىتتتتت نە ڵٕمتتتتًم

ی  یُتتایەتی ٔ يغەؿیتتقە راؿ ەراؿەکتتاَی يتتـۆڤ   ە تت  ریتتأاف
 ؿی  اا   َٔەتۀایەتی ٔ ئا ٕ

  ی تتتایمەتی عتتایەتیيتتئەو فيتتاَە عتتأەَی پـاکتیتت  ٔ ڕۀاَمێ 
ۆڤ پێٕینتتتتە نە ڕٔاَتتت ەی ئەو ف يتتتاَۀە نە ػامتتتتاٌ ٔ  تتتایە يتتـت

ۆکە ئەسنتتاَەییەکاٌ ٔ عۀَەکاًَتتاٌ   تتا    ەاڵو ئەو فيتتتاَە   یتـت

                         
  ١٤٩  نیَٕاؿػ کا م  ـَٔإ  ينـس اندهیؼة  ل١
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فۆؿ نەيێ ە يـۆ ی ْأ ەؿط ٔ متەػەی  ینتتەو نەَتأ پاڵەپەمتتا 
 تۀە  ٕٔە یـیاٌ   ٔ گێ أی ڕۆژگاؿ ٔ کايەڵ ەی پیيەمافیؼا نە

ػامتتتاٌ ٔ ئەسنتتاَە کاَەکتتاٌ الی ئتتاؿتا نەَێتٕت پاَتتتایی ىتتاَاػا 
ٌ ٔ گٕفاؿىتت نە فیُؼٔٔ ػە کـێُۀە  ىَٕٔامێای تـت نەعتا ػەگـت

ۆڤ  نە ػَٔیتتتتتایەکی گيتتتتتت ـی ریٓاَیتتتتتؼا  ػٔٔؿ نە کتتتتتا  ٔ  يتتتتـت
ێُۀە  ػەکەَۀە  ئتاؿتا ْۀڵتی ػأە نە ڕٔاَت ەی ىتاَاکەیۀە   ىٕت
ئۀ فيتتتتاَە ریٓتتتتاَییە  ٓیُێتتتتتۀە یتتتتاػی يـۆ تتتتی ئەو ڕۆژگتتتتاؿە  
ی ىتتتتتاَإَٔك ٔ َْٕەؿيەَتتتتتؼە ىتتتتتاَاییەکاَیو نە تێ ەیيتتتتتتُێا

َاە  ْاىًەَؼاَە ٔ ْأ ەؿعاَەی ػامتاَەکاٌ ئاگاػاؿ  اتاتۀە   ٕت
اڵٔی غەؿیقەکاًَتتتتاَە ٔ ػەؿ ڕیُێاتتتتی ڕامتتتتت ای  نػامتتتتتاٌ ْەڵ تتتٕت

ٔ نکاؿەکتەؿەکتتاٌ  ەؿۀ تـۆپاتتی ْاکتتاؿ ٔ  ٢َەمتتتی  ەکايەڵًتتاَەە
 ٣ یـٔڕاکاٌ ػە ا    ەيەیو ػەگەیُە ڕامتی ە

ٔ ە ٔ نە ئتتتتاؿتا تێڕٔاَیُێاتتتتی ػامتتتتتاَیايێقی  تتتتا ىتتتتاَا ْە تتتٕت
اؿە  ٔە  تتتا  تٕاَێتتت نە  تٕت فەيیتتُەی ئۀ ریٓتتاَە َتتايایەػا گۀؿە  تٕت
ٌٔ  اتتا  ٔ  گەؿػَٔٔیتیە گۀؿەکەیۀە گٕفاؿىتتت نە يەمتتەنەی  تٕت

ٔڕْێُەؿی ٔا نەو ژیتتاٌ ٔ گەؿػَٔٔەػا  غٕڵ ێُێتتت  ٕٔێتتُەی مەؿمتت
َاە نە  هػڵغتا ىتاػ ٔ کە عاياَی تیتا  تؼۆفیُۀە ٔ پێتی  تیٍ   ٕت

اٍَ ڕێتتت ەی عٕڵ اَتتتؼَی ػامتتتتاَە ٔە  َٕٔمتتتەؿە ىتتتاَاییەکاٌ ػەتتتٕت
ڕامتتی  تتؼۆفَۀە ٔ پەؿػە نە ڕٔٔی َٓێُییەکتاٌ ْەڵًتتاڵٍ  ْأکتتا  
فياَێای  ڕ ٔ ریأافیو  ا ىتاَا  تؼۆفَۀە  کە نەگەڵ ئۀ ػیتؼە 

  ٤ػامتاَییەػا   َٕزێت

                         
  ٩٣٢  ػ  ػمؼ انـصًاٌ  ؼٔی  ىهُذ  ل٢
ل" انؼتت٣ ة  يزهتتة "سلتٕت ؼى  أَتَٕتتاٌ أؿتتٕت ٔ ينتتـس ان نتٕت   ٩ؼػ   صفیظتة يضًتتؼ انًتُت

  ١٤٣٠مُة 
َەؿی ىتتتاَا ٔ ٤ َٔۀە نە ػامتتتتاَەکاَۀە   ە تتتتایمەتی نە ْتتٕت   يەمتتتەنەی َقیامتتٕت

َەؿی ٔ ْقؿییتتاَەی ػەؿياَغنتتتٍ  فیتتاتـ ئۀ متتیًا  ػؿايتتاػا  رتت ە نۀ  ەْتتا ْتٕت
ٌٔ   ە  نمەؿەتاییەیە يـۆ ایەتییە   َٕاە عەڵاە متەؿەتاییەکە  ٔەک متأا ٔا  ٕت
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 تاػٌٕٔ –ىاَا 
ئەی نتتتاػٌٕٔە چ پێٕەَتتؼییەکی  ە ئتتاؿتا ٔ  ەياتتی ىتتاَای 

فاؿأەیە  اَیتتتتتتاَی ٔ چ ٔاتتتتتتتا ٔ تَٕتتتتتتؼٔتی ۀە ْەیە ٔ ئەو 
ۆمێنە ىتاَاییەکەی ئتاؿتاػا ڕڕۆڵێای نە سەؿْەَ ە کـػەیی ٔ پ

ٔەک تتتتتتتتاػٌٕٔ ٔایە   ە  ْەیە؟ ئتتتتتتتاؿتا ػەڵێتتتتتتتت ىتتتتتتتاَا ْەؿ
ی ىتاَا  تا ي اکمَٕٔۀە یاعٕػ  ە يـػٌ کاتایی ػێت  کتاؿی ەؿ

ی تتتاػٌٕٔ ئەک کتتاؿی ەؿ –نە تێڕٔاَیُێاتتی يـۆ تتاَۀە–ئتتاؿتا 
ڵ  ە عەڵایتتیۀە ػەَێتتت  تتاٍَ ٔەْتتا عایتتاٌ ٔایە   ەمتتٕٔػە  پتتا

قی ێتتتتتت میتتتتتتٍُ  ػەياياەکتتتتتتاٌ ػاػەيتتتتتتاڵـێٍ  ػؿۆ ٔ پتتتتتتیهٌ ٔ ْ
ىتتتەڕعٕافی نە ػەؿٌٔٔ ٔ ٔی ػاَتتتی يـۆ تتتؼا ػەؿػەکۀێتتتتت ٔ 

ی تتاػٌٕٔ نۀەػایە  کە يَٓێُییەکاَی ژیاٌ ئاىتاـا ػەکتا   رتٕاَ
 ێمەفەییتتاَە ْەيتتٕٔ ػا تتَٕەؿیتە کايەاڵیەتییەکتتاٌ ػەڕٔعێُێتتت ٔ 

ە ىێٕەیەکی کتٕپڕ ٔ  أەڕٔاَُەکـأ مەؿٔژێـ ػەکتا   ڕژێى  
 ێیامتتایی ٔ پيتتێٕی  تتاڵ  ەمتتەؿ عەڵاتتی کتتايەڵ ەػا ػەکێيتتێت  
ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە ْەمتتتت ٔ عٕامتتتت ٔ غەؿیقەکتتتاَی َتتتأۀەی 
يتتتتـۆڤ  کە  ە ىتتتتێٕەیەکی َاڕێإپێتتتت  ٔ  ێیامتتتتا نە گیتتتتاٌ ٔ 
 ێٓەمتیؼا عەسە کـأە  ػەتەبتُۀە  نئەگەؿ ىتاَا ٔەکتٕ تتاػٌٕٔ 

  تەَٓا نە ەؿ ئۀە َییە  کە کتاؿی ەؿی نەمتەؿ ػەمتتەرەيؼە  ێت
گـَ ەکتتاٌ پیتتاػە ػەکتتا  ٔ ْأىتتێٕەی ىتتێەژاَیاٌ تێتتؼا  ەؿپتتا 
ػەکتتتتا   نە ەؿ ئۀەیە  کە نە ىتتتتاَاػا  ْەؿ ٔەک نە تاػَٕٔتتتتؼا  
ىتتتتێ  ْەیە کە نە یەک کاتتتتؼا متتتەؿکۀتٕٔ ٔ تاڵەمتتتتێُە  ئۀ 

تێ ەڕێتت  ْەڵتی  ئاگـە عاکـػەی تتاػٌٕٔ  کە  ە ْەؿ ىتٕێُێاؼا

                                            

ؿ ٔ رەمتتە گٕفاؿىتتیاٌ نە عایتاٌ کتـػٔٔە ئاياژە ٔ ػەَو ٔ  ڕمااَؼٌ ٔ ْأا
 ی کايەاڵیەتی عٕڵ اَؼٔٔە ئ ىێٕافێای فۆؿ ماکاؿ ٔ مەؿەتاییاٌ نە پێٕەَؼ
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ػەگیـمتتتێُێت   تتتاک ْەمتتتتی پتتت  ػەکەیتتتٍ  کە نە ننەَتتتأ ـػٌە 
 ١۰فیاتـ ْییی تـ َییە ە

ىاَا   ە ْەياٌ ىێٕەی تاػٌٕٔ نە ػیؼی ئاؿتأە   تا ئۀە 
ػؿٔمتتتت  تتتٕٔە تتتتا  ە ىتتتێٕەیەکی گيتتتت یـ ٔ ػەمتتتتەرەيؼی  
ػٔٔيەڵەکتتتاٌ  تەبێُێتتتت ٔ  تتتی پینتتتی ْەیە  ێتتتتە ػەؿۀە  نەو 

یەتی  نکە ػەڵێتتتتیٍ ىتتتتاَا نە تتتتتاػٌٕٔ ٔتتتتتٕڕٔٔۀە ئتتتتاؿتا گٕ
ػە ێتتتت  نە ەؿ ئۀەی ٔەک تتتتاػٌٕٔ پەؿػە نە ڕٔٔی ىتتتتەکاٌ 
ْەڵتتتؼەياڵێت ٔ پتتتاڵ  ە گۀْەؿێاتتتی تَٕتتتؼٔتی ۀە  تتتا ػەؿۀە 

ْتتتایۀە ػەمتُیيتتتاَی ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە  یتتتـٔڕا  ػەَێتتتت  کە  ە
عێیەکتتاَی عەڵاتتی  نەمتتەؿ ْەؿػٔٔ ئامتتتی تتتاکەکەك ٔ ٔعٕاؿ

 ١١کايەڵیو ػەکـێت ە
ئتتتتتاؿتا نە ىتتتتتاَاکەیؼا  تتتتتتاػٌٕٔ ٔ تَٕتتتتتؼٔتی ی پتتتتتێاۀە 
ػە ەمتتتتتێتۀە؛ تَٕتتتتؼٔتی ی ئۀ تتتتتاػَٕٔەیە  تتتتـیُە بٕٔڵەکتتتتاَی 
رەمتتتتتتە ٔ ڕۆس ػەکتتتتتٕنێُێتۀە  ئۀ کاؿەمتتتتتاتەیە  کە نۀاَەیە 

ٔػەیی ڕۆصًتتتاٌ  ەؿێتتتت  تتتتاػٌٕٔ ٔ تَٕتتتؼٔتی ی ٕ ەؿۀ ئامتتت
يتـۆڤ َا تتاؿ ػەکەٌ ڕٔٔ ەڕٔٔی  اؿۀَٕمتەکاَیاٌ  متتُۀە ٔ 

َأۀەياَتتتتؼا عتتتتای صەىتتتتاؿػأە  ێتتتتتە  ٔ تَٕتتتتؼٔتی ییەی نەئە
ػەؿۀە  ئتتتاؿتا ػەیۀێتتتت ىتتتاَاکەی ٔی ػاَتتتی  یتتتُەؿاٌ  ەئاگتتتا 

ی يتتـۆڤ  ٓێُێتتتت  ػەیۀێتتتت ي ٓێُێتتتۀە ٔ ْەؿەك  ە  ێتتتٕی ػاَ
ئەو ٔێتتتتتُەیە نە  یُەؿەکاَیتتتتتؼا  میُێتتتتتت  ئەو ٔێتتتتتُەیو ػیتتتتتؼ ٔ 

یاایو ئێنتتتتاتیاای ىتتتاَاکەیەتی  تتتتاػٌٕٔ ئێنتتتتاتیاایە  ئێنتتتتات
گۀْەؿی يتتتتـۆڤ ْەڵؼۀەىتتتتێُیتۀە؛ ئتتتتاؿتا نەو ػەؿٔافەیۀە 

                         
ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای  َتاَاٌ   ئتّت١۰

  ٢١  ٢٨  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
ؿی "ػؿامتا  ستتیؿ  ١١ انتؼؿايا انضؼیختتة يٍت أ نتٍت  ٔ تـ   ـٔمتتتایٍ  انًنتـس انختٕت

  ٩٠٣انی  اٌ  یُیة" تـرًة ػمؼانضهیى انميهٔی  ل
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ىتتتتاَاکەی  ە تتتتتاػٌٕٔ َتتتتأفەػ ػەکتتتتا   ئۀ ىتتتتاَایەی ٔەک 
ٔعێُێتتتتت تتتتتا عۀَەکەی  ڕػەؿػە تتتتتاػٌٕٔ ْەيتتتتٕٔ ىتتتتتێ  ػە

ىتتاَایەکی تَٕتتؼٔتی  ػؿٔمتتت  اتتا   کە رتتاؿێاە نە تتتاػٌٕٔ  
ٔٔی  یتتُەؿاٌ ػە ێتتتۀە  ڕئۀ تـمتتەی نەمتتەؿ ىتتاَایو ڕٔٔ ە

ەؿٌٔٔ پتتتتتاک  ػەکتتتتتاتۀە ٔ  ەْێتتتتتقی ػەکتتتتتا   تتتتتتا تٕاَتتتتتای ػ
ُتتتتی ٔابیؼتتتتی ْە ێتتتتت  نئەگەؿ ىتتتتاَا ٔەک تتتتتاػٌٕٔ ت ەؿگەگـ

رۀْەؿی  ێت  نە ەؿ ئۀە َییە کە ْەڵ ـی يتاکی تٕٔىتاـػَە  
 ەڵاتتتتتتٕ نە ەؿ ئۀەیە  کە ٔەک تتتتتتتاػٌٕٔ ئاىتتتتتتاـا ػەکتتتتتتا  ٔ 
رۀْەؿێ  نە تَٕتؼٔتی یی ىتاؿأە ػەکتاتە ػەؿۀە  کە نە ڕێتی 

یتاعٕػ گەل   ٕٔ ئەگەؿەکتاَی  یتـی گەَتؼەڵۀە  نەمتەؿ تتاکْەي
 ١٠ ڕ  َٕٔەتۀە ە

ئتتتتتاؿتا ػَٔیتتتتتا ٔ گەؿػٌٔٔ ٔ يـۆ تتتتتایەتی  ە ػٔٔيەڵێاتتتتتی 
گۀؿەی تتتتتتاػٌٕٔ ػاػەَێتتتتتت  کە ئۀ ػٔٔيەڵە گۀؿە  تتتتتٕٔ ٔ 

کتێى ٔ پینتی ْەیە  نە َتأۀەی يـۆ تؼا  تەبی  ْەؿ ی عٕێٍ ٔ
ە  یتتاعٕػ  ە تۀأی کتتاتە یتتاٌ  تتاک ػە ێتتتۀ ػێتتتە ػەؿۀە  ئۀ

ػەيـێتتتت  ئتتتاؿتا ىتتتێت  تتتٕٔە  ْەمتتتتی کتتتـػٔٔە َەعاىتتتە ٔ 
تٕٔىتتی تتتاػٌٕٔ  تتٕٔە  ئۀ ْەمتتتە ٔێتتُەی تتتاػَٕٔی نەمتتەؿ 
ىتتتتاَا ال ػؿٔمتتتتت کتتتتـػٔٔە ٔ تتتتتاػٌٕٔ  تتتتا  اؿەمتتتتەؿێای 

و  ٕٔە  ا ئۀ ػیتؼە ئێنتتاتیاایەی يػەؿَٔٔی  ْأکا  پـاکتیای
ؿتا نە یەکێت  نە  ا ىاَا ٔ  ا تیاؿە ىتاَاییەکەی ْەیمتٕٔە  ئتا

َٕٔمیٕیەتی  ػەڵێتت  "يتٍ گیتـۆػەی  ١٤٠٢َايەکاَیؼا  کە ماڵی 
ئۀ تتتاػَٕٔە  تتٕٔو  کە نە ڕۆس ٔ يێيتتاًؼایە " ٔەَە ێتتت ئتتاؿتا 

                         
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای    ئتّت١٠

  ٨٢  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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ٔ تَٕتتتؼٔتی ی نە ژیتتتاَی  ١٩ ەيە ػاکتتتاکی نە الػاٌ ٔ متتتاػییە 
ی کتتـػٔٔە نىتتاَا يڕۆژاَەػا کـػ ێتتت   ەڵاتتٕ ئۀەی ئۀ پێيتتمیُ

 مێتتتە  ١٢ىتتتە ک اـأەکتتاَی َأۀەيتتاٌ ە  مێتتتە ْێُتتاَەػەؿۀەی
ئتتتايڕافێای  اؿەمتتتەؿکـػٌ ٔ ڕۆَتتتاَی ىتتتاَایەک  کە يـۆ تتتی 

 نەػای   مێتۀە   يؼامەؿنەَٕ  تیا
 

 ڕۆىُمیـی  –ىاَا 
نػامتتتتتاٌ  تَٕتتتتؼٔتی ی ٔ تتتتتاػٌٕٔە  کە نۀۀپتتتتێو نێیتتتتاٌ 
ػٔایٍ   اَیاَی ٔ  ە چ ىێٕەیەک الی ئتاؿتا ٔ نە ىتاَاکەیؼا  

َیُتتتتتی  ەياتتتتتی ڕۆىتتتتتُمیـی ٔ  ُەياکتتتتتاَی ٔٔی تێڕٔاڕڕٔٔ ە
ىاؿمتاَییە  ػە ُۀە؛ ػەؿ اؿەی تێ ەیيتتٍ ٔ ڕۆڵ ٔ  ەْایتاٌ  

ی  ِٔ نە ڕۀڕۀەی گەىتتتتتە ٔ  ەؿۀپێيتتتتتیٌٕٔ ٔ ٔؿیاکـػَتتتتتّ
 ۆمێنی ىاَاػا  چ ڕۆڵێایاٌ ْە ٕٔە  ڕيـۆڤ ٔ پ

َییە  کە ئەَتاَاٌ ئتاؿتا عتٕڵ ێُەؿی ئەو ىتاَا ٔ  گٕياَی تیا
ئەسنَٕٔەیە  ْەؿٔەْا عأەَی تیاؿەکتاَی  ػَٔیا ریأاف ٔ پڕ نە

ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ە ٔ تێڕٔاَیُێاتتتی فۆؿ تتتتایمە  ٔ ْاىتتتیاؿی 
متتتە اؿە   ە  ەياتتتی ڕۆىتتتُمیـی ٔ ىاؿمتتتتاَییەتی ئەيتتتڕۆی 
يـۆ تتایەتی ْە تتٕٔە   ە  ا تتَٕٔی ئتتاؿتا  پێٕینتتتە ڕۆىتتُمیـی 

متتاەکاَی ڕنەمتتەؿ ڕێتت ەی ْتتَٕەؿ ال تتؼەیٍ   تتَٕاە متتیفەتە عا
ڕەیی  ڕبهێمتتتتتتتَٕٔۀە  ػڵُەؿيتتتتتتتی  ٔيتتتتتتتـۆڤ عتتتتتتتای نە  تتتتتتتتٕ

                         
  ٔىەی ماػی ٔ ماػییە  ػەگەڕێتۀە  تا َٕٔمتەؿی سەڕەَنتی نيتاؿکیق ػی ١٩

ٕٔػ  ٔ  ە ئتافاؿػاَی عەڵاتی  متاػیو رتاؿێاە نە الػاٌ  کە ماػە  کە عاىُت ػە ٕت
کەماَێ  صەف  ۀە  اەٌ  ە ْەؿ ىێٕەیەک  ێت ئافاؿی عەڵای  تؼەٌ  ػەىتمێت 

 یو  ێت يئۀ ئافاؿػاَە ئافاؿػاَێای مێان
  ٩٩٢ە  ل١٢  ْەياٌ مەؿ أەی ژياؿە ن١٢
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عاىۀینتتتتی  يتتتـػٌ  ئايتتتاَذ  ْیتتتٕا ٔ َتتتايایی    ْتتتتؼ  تەَٓتتتا 
 ەْایە  کە نە ڕێ ەیاَۀە پێٕینتتە َْٕەؿيەَتؼ  تڕٔاَێتە ئامتای 
ْتتتتتَٕەؿ ٔ پێٕینتتتتتتە ْەيتتتتتٕٔ ىتتتتتتەکاٌ نە گۀْەؿ ٔ ٔێتتتتتُە 
مەؿەتاییەکاَی عایاَتؼا  ًێُێتتۀە  ڕۆىتُمیـی پەیتاو ٔ کتاؿێای 

َٕەؿ گٕفاؿىتتتتتتی کەمتتتتتێای تتتتتتاکە ٔ ْەؿ نەو ْەیە   ەاڵو ْتتتتت
ػەؿٔافەیەیيتتۀە  ڕۆىتتُمیـی ىتتتێاە گٕفاؿىتتت نە تێڕٔاَیُتتی 
ْەيٕاٌ ػەکا   ْەؿ نە ەؿ ئەو ْاکاؿە ئاؿتا  ەؿۀ کتايەڵ ە ٔ 
سەؿْەَو ٔ کٕنتٕٔؿی ػێتـیٍ ٔ ٔاڵتتاَی   تا ًَتَٕٔە يەکنتی  
ػەڕٔا   ئەو ڕۆىُمیـییە  ڕۆىتُمیـییە  ەؿاییەکتاَی ئەو ٔاڵ  ٔ 
کتتتايەڵ ە ػێـیُتتتاَە  ژیتتتاَە غەؿیتتتقییەکەی نەژێتتتـ ڕۆىتتتُمیـی ٔ 
يتتتتتتتتتتٕؿاڵ ٔ ناژیتتتتتتتتتت  ٔ ىاؿمتتتتتتتتتتتاَییەتێای َاڕەمتتتتتتتتتتەَؼا 

تۀە  ئتاؿتا نەو کتايەڵ ە ٔ ىاؿمتتاَییەتەػا ْۀڵتی ٔٔەَەىاؿػ
تتتافەکـػَۀەی ئۀ تٕعًتتاَە ػەػا   کە عتتای  ەىتتێاە نێیتتاٌ؛ 
ْەيتتتٕٔ ڕۆىتتتُمیـییەکی ڕەمتتتەٌ ٔ ڕامتتتت پيتتتت  ە ئتتتايڕافە 

یی ٔ  ەؿ ەؿییەکتاٌ ػە ەمتتێت  کە  ُەيتایەکی تۀتەيتی مەؿەتا
نەعتتتتتتا ػەگـێتتتتتتت  ْتتتتتتقؿ ٔ ػیتتتتتتؼی ئتتتتتتاؿتا نەو ػەؿٔافەیۀە 
 یریاَتتاکـێتۀە نۀ ْەمتتت ٔ متتافەی  تتا ئۀ ػَٔیتتایەی تیتتا

ژیأە  ْەیمٕٔە  نە پيت ْەئٕ تیاؿەکتاَیۀە ٔینتتێای  ەْێتق 
ی متتتـاکتٕؿی کتتايەڵ ەی يْەیە  تتا گاڕاَاتتاؿی ٔ  تتا گاڕاَاتتاؿ

ۆژئتتتأا  ئۀەی ئتتتاؿتا ػەیٕینتتتت ئتتتأێقاَێای ڕۆصتتتی  تتتٕٔە  ڕ
ی يػؿٔمتتتتتاـػَۀەی يتتتتـۆڤ  تتتتٕٔە ٔ  تتتتأەڕٔاَی گاڕاَاتتتتاؿ

ىاؿمتتتتتاَییەتی َەکتتتتـػٔٔە تتتتتا ىتتتتاَایو نۀ گاڕاَاتتتتاؿییەػا 
  اڕێتتتت   ەڵاتتتٕ ئۀ  تتتڕٔای  ە ىتتتاَایەک  تتتٕٔە  کە  تٕاَێتتتت 

ی  ُەڕەتتتتی نە يْەَ تتتأی ئۀ گاڕاَااؿییتتتاَە  ُێتتتت ٔ گاڕاَاتتتاؿ
پاپتتاَەی نێتتی ٕيەڵ ەػا  اتتا   ڕۆىتتُمیـی   ە ْەيتتٕٔ ئۀ ن کتتا
تۀە  تەَتتتاَە  ستتتاؿيیو نە کتتتاؿە َْٕەؿییەکاَتتتؼا  نەگەڵ َٕٔە تتت



 162 

ْەمتتتتت ٔ متتتتافە عاؿمتتتتاەکەی يـۆ تتتتؼا َاگَٕزێتتتتت  نەگەڵ 
َتیى  کە  ػأیەتی  نيتٍ نەگەڵ ئۀ کەمتاَەٕئۀەیيؼا  ئاؿتا گٕتت

ىتتاَایو تتتا    ڕٔایتتاٌ ٔایە ىاؿمتتتاَییە  پێٕینتتتە   اڕػؿێتتت
ئتتتاؿتا ْەؿ نە ْەيتتتاٌ ىتتتٕێُؼا  ١٨ی  ەمتتتەؿػا  ێتتتت ەيگاڕاَاتتتاؿ

ػەڵێت  ن ەاڵو يٍ  ڕٔاو ٔایە  ئەگەؿ تتٕاَـا ىتاَا  ە ىتێٕەیەکی 
کتتاتە ْێقێاتتی ػە ێتتت  کە  ئۀپەڕی گتتـاٌ  ەکتتاؿ  ٓێُـێتتت  ئۀ

 تٕاَێتتتتتت نەگەڵیتتتتتؼا کتتتتتاؿ  اتتتتتاتە متتتتتەؿ ىتتتتتێٕەی ىتتتتتتەکاٌ ٔ 
ەڵ ەیەکی عتتتتأەٌ ی کتتتتاييئەگەؿ ىتتتتاَا تتتتتٕاَ ١١عٕڵ اَتتتتؼَیاٌ ە

ڕۆىتتُمیـی  غٕڵ ێُێتتت  ئۀ کتتاتە کتتايەڵ ە گۀؿەکەیتتو  ەؿۀ 
گاڕاَاتتتتتاؿی ػە ێتتتتتت  ئتتتتتاؿتا ْتتتتتیێ ْتتتتتأتەؿیمییەک نەَێتتتتتٕاٌ 
ڕۆىُمیـی ٔ ژیاَؼا َا یُێت   ە پێیۀاَۀە  ڕۆىُمیـی ْەؿگیتق 

یەکی ي ە ْأتە ای ژیاٌ َا یُێتت  نەو ڕٔٔۀە ػەڵێتت  نْتأتەؿیم
ە گيتتتت یـەی ژیتتتاٌ  کە  ُییتتتُەی متتتەیـ نەَێتتتٕاٌ ئۀ ػاڕيتتتاَ

نەػەمتتتؼاَی ٔینتتت ٔ ٔؿەی ْەَتتٕٔکەییە ٔ نەَێتتٕاٌ پەؿۆىتتی 
 تتا ڕۆىتتُمیـییەک  ەػی ػەکـێتتت  کە ْەؿگیتتق ْأتە تتای ژیتتاٌ 

 ١٢َە ٕٔە ٔ   ـە  ا پأاَاـػَیيی ْێُـأەتە کایۀە ە
ئتتاؿتا  ٔەک نۀۀ ەؿ ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە   تتأەڕٔاَی 

ە  گتتتتتاڕا ٔ گاڕاَااؿییەکتتتتتاَی ئۀەی َەػەکتتتتتـػ ىاؿمتتتتتتاَیی
ىاؿمتتاَییە   تٕاَێتت ىتتاَا   اڕێتت   ەڵاتتٕ  ڕٔایەکتی پتتتۀی 

ی ىتتاَا ْە تتٕٔە  ەمتتەؿ ستتاؿو ٔ ىتتێٕافی يْێتتق ٔ کتتاؿی ەؿ  ە
ىتتتەکاَۀە  کە ڕێ ەیتتاٌ ػەکتتـػۀە  تتا گاڕاَاتتاؿییە  ُەڕەتیتتیە 

ۀە ڵگۀؿەکتتاٌ  ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتە  یتتاٌ ْەؿ نەو ػیتتؼە ڕاػیاتتا

                         
  ٣٤ل    أَتَٕیٍ أؿتٕ  انًنـس ٔ بـیُة  تـرًة ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ١٨
   ْەياٌ مەؿ أەی پێئٕ ١١
َتاَاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا بەمتتیى  ػەفگتتای  ئتّت  ١٢

  ١٨ل ٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  



 163 

فی ىتتاَایەکی تَٕتتؼٔتی ی ػەکتتـػ  ىتتاَایەک نە  تتٕٔە  پێيتتُیا
ػەؿۀەی  ەيتتاە  تتأ ٔ َەؿیت ەؿاکتتاَی ىتتاَای ئۀؿٔٔپیتتیۀە  

ی ىاَاکەی ئۀ  تَٕؼٔتی ییەکی سیقیاتی ٔ رەمتتەیی يتَٕؼٔتی 
َە تتتتٕٔە   ەڵاتتتتٕ ىتتتتاَایەکی  ەْێتتتتق  تتتتٕٔە  ْێتتتتقی يە ەک ٔ 

ی ًَایيتە ىتاَاییەکاٌ  کە يػەمەاڵ  َا   ەڵاتٕ ْێتق ٔ کتاؿی ەؿ
ْەڵٕێنتێای  تڕ ٔ پێؼأینتتییەک  تا  ەؿەَ تاؿ َٕٔۀەی  ٔەک

 ْێقە ئە ەػییەکاٌ کاؿی کـػٔٔە  
ئتتتاؿتا   تتتا ًَتتتَٕٔە نە گەىتتتتەکەیؼا  تتتا يەکنتتتی   ەَتتتؼاٌ 
 ا تتتتتتتتتتتتتتَٕٔی ریتتتتتتتتتتتتتتأافی نەمتتتتتتتتتتتتتتەؿ يەمتتتتتتتتتتتتتتەنەکاَی 
ىاؿمتاَییە /ڕۆىُمیـی ال ػؿٔمت ػە ێت  ئتاؿتا نەو ڕٔٔۀە 

ی ي ە ٔ ڕۆىتُمیـ ەؿأؿػکاؿییەکی ٔؿػ ٔ بٕٔڵ نەَێتٕاٌ کتايەڵ
ياتـیتتتتتانیقيی ئۀؿٔٔپتتتتتی  نەگەڵ  ُەيتتتتتا ڕۆصیتتتتتیە بتتتتتٕٔڵ ٔ 
يیتتتتتاسیقیاییەکەی سەؿْەَتتتتو ٔ کٕنتتتتتٕٔؿی ٔاڵتتتتتی يەکنتتتتیاؼا 
ػەکتتا   نە کتتايەڵ ەی ئۀؿٔٔپیتتؼا  پەیٕەَتتؼییەکاَی يتتتـۆڤ  ە 

ٔ ػٔٔؿٌ نە  ٌژیتتتتتتاٌ ٔ  ە مـٔىتتتتتتتۀە نەؿفۆک ٔ  ێمُەيتتتتتتا
 ە پتتێیۀاَۀە  ڕامتتتییە گۀْەؿییەکتتاَۀە   ەاڵو نە يەکنتتی  

يتـۆڤ پەیٕەَتؼییەکی  ەتتیٍ ٔ  ەْێتقی  ە ژیتاٌ ٔ مـٔىتتتۀە 
ْەیە  ىتتتتتاَای ئۀؿٔٔپتتتتتی َەؿیتتتتتت ەؿایە ٔ پاىتتتتتاای ػە  ٔ 
 ُەياکاَی فاَنتتی ػەؿَُٔٔامتییە ٔ ػٔٔؿە نە ژیتاٌ ٔ ڕۀىتی 
يتتتـۆ ۀە  ىتتتاَا ىتتتاَای ٔىتتتە ٔ ئەػە ە   ەاڵو نە يەکنتتتی  

ٔڵەی رەمتتتە ٔ نە ْەيتتٕٔ ىتتتێ  نە سیقیتتایەکی  تتقۆفػا  نە رتتٕ
ػەَتتتو ٔ ئاياژەکاَتتتؼا  ەؿرەمتتتتە ػە ێتتتت  ئۀ ىتتتاَا ىتتتیؼـییە 
پیـۆفە ػامتاَی ٔ ئەسنتَٕٔییەی ئتاؿتا عۀَتی پێتٕە ػە یُتی ٔ 
کاؿی  ا ػەکـػ  مەؿەتا نە ًَایيتە متەيائايێقەکاَی ػٔٔؿگەی 
 تتانی ٔ ػٔاتتتـیو نە يەکنتتی  ػەػۆفێتتتۀە  ئتتاؿتا متتٕٔػێای 

 یُت  ٔ  ەَتؼە نە عۀَەکتاَی فۆؿ نۀ گەىتەی  ا يەکنی  ػە
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عتتای  تتا ىتتاَایەکی ىتتیؼـئايێق َقیتت  ػە ێتتتۀە  ْێُتتؼەیو نە 
 ەيای ڕۆىُمیـی بٕٔڵ ػە ێتۀە ٔ  ە ىێٕەیەکی تـ نە پەیتاو 
ٔ ئەؿک ٔ کاؿەکاَی ىاَا ٔ ڕۆىُمیـی ػەگا   ئتاؿتا ْەؿ نەو 
گەىتتتتتتتەیؼا  فاَیتتتتتتاؿییەکی فۆؿ ٔ متتتتتتەؿ أەی ػۀڵەيەَتتتتتتؼ 

یُەکتتتتاٌ ٔ ػۆفیتتتتُۀەی کتتتتاػی ئۀ ُە ػێـيمتتتتە اؿە   ە ئتتتتای
کتێمتتاَەی  امتتی فاَنتتتی ىتتتە َاػیتتاؿ ٔ غەیماَییەکتتاٌ ػەکتتا   
 ەػەمتتتت ػەْێُێتتتت  ئەو متتتەؿ أە ٔ فاَیاؿییتتتاَە  تێ ەیيتتتتُی 
عای  ا ىاَاکەی ٔ  ا  ەيای ڕۆىُمیـی سـأاَتتـ ٔ بتٕٔڵتـ 

 ػەکاتۀە  
 

 ئاؿتا ٔ گەىتەکەی يەکنی 
ػا ئۀ ْەنەی  تتتا ١٤٩١ئەَتاَتتتاٌ ئتتتاؿتا نە يتتتاَ ی  تتتٕاؿی 

ػەڕەعنێت مەسەؿێ   تا يەکنتی  ٔ  یاکتاَی  اىتٕٔؿی ئەو 
ياؿاەکتتتاٌ  ٔاڵتە  اتتتا   نۀ  تتتتێاەاڵٔی ْافەکتتتاَی نتتتتاؿا ْتتتٕٔ

ی يتتػەژی  ئەو عەڵتتاە تتتا ئێنتتتایو پەیڕۀ ؼاػە ێتتت ٔ نەگەڵیاَتت
رتتتتاؿە ڕیتٕاڵێتتتت  ػەکەٌ  کە  ە ڕیتتتتتٕاڵی نعتتتتاؿە َامتتتتـأە ٔ 

َی ئتاؿتا  يێت ٔٔی ئۀ ڕیتتٕاڵە تایمەتە  ە عایاٌ؛  ەپێی  ا تٕٔ
ی ەػەگەڕێتۀە  ا کا  ٔ  اعەکاَی  ەؿ نە يێ ٔٔ  ئۀەی رتێ 

کتتتتاٌ نە کتتتتاتی ئەو اياؿ ئايتتتاژە اکـػَە ئۀەیە  کە تتتتتاؿا ْیتتتتٕٔ
ۆمتتتتتتەیەکی ڕڕیتتتتتتٕااڵَەػا  رتتتتتتاؿە ڕٔٔەکێاتتتتتتی ژەْتتتتتتـی نە پ

پتتتتتتاگ  َٕٔۀەػا  ەکتتتتتتاؿ ػەْێتتتتتتٍُ  ئەو ڕٔٔەکە ٔەک رتتتتتتاؿە 
ڕۆڵێاتتتتتی گۀؿە نە مـٔىتتتتتتی  ەیەکی ْاىتتتتتمەؿ ٔایە ٔػيتتتتتاػ

ی متتەؿَزی ەڕیتٕاڵەکاَیاَتتؼا ػە یُێتتت   ێ ٕيتتاٌ ئەيەیتتو رتتێ 
 الیەٌ ْافەکتتاَی تتتاؿا ْتتٕٔ ياؿاکتتاَۀە  ە ئتتاؿتا  تتٕٔ  ئتتاؿتا نە

ی نتت  ػەکـێتتت  ئەو متتەؿػاَە ئۀ ْەنەیتتو  تتا يگەؿيتتی پێيتتٕاف
ئتتتاؿتا ػەؿەعنتتتێُێت  کە ڕیتٕاڵەکاَیتتتاٌ نە َتتتقیاۀە  میُێتتتت ٔ 
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ی ئۀ ي  ئۀەی  ەىتتتتتؼاؿؼاێتتتتتت نەگەڵیاَتتتتتعایيتتتتتی  ەىتتتتتؼاؿ  
ياَتتا  ڕیتتتٕااڵَەیو ػەکتتا   فاَیتتاؿی متتە اؿە   ە عتتاڵیمٌٕٔ ن ە

سەننتتتتتتەسییەکەیە  ڕۀىتتتتتتی ىتتتتتتتەکاٌ نە ػەؿۀەی کتتتتتتا  ٔ 
ىٕێُۀە  ئۀ ژٔٔؿە عاڵییاَەی  کە نە َتاعی ْەيتٕٔ یەکێت  نە 

کتتتاٌ  ئاياژەیتتتاٌ  تتتا ئۀە ائتتتێًەػا ْەیە  ػە ێتتتت  تتتتاؿا ْتتتٕٔ ياؿ
ی يتـۆڤ ػەػا  نە يۀػاکتاَی يڕیتٕاڵەکاَیتاٌ یتاؿيەت ػەکـػ  کە

کتتتا  ٔ ىتتتٕێٍ  ێتتتتە ػەؿۀە  ئەيەیتتتو ئۀە  تتتٕٔ  کە ئتتتاؿتا 
ػەیٕینتتت نە ىتتاَاکەیؼا  ەػەمتتتی  ٓێُێتتت  ئتتاؿتا نە یەکێتت  نە 
ػەبەکاَیؼا  مە اؿە   ە ئەو ْافاَە ػەڵێت  ن تا يەکنتیاییەکاٌ  

ۀە ٔ نە ىتتێت ئۀ کەمتتەیە کە ىتتتە عٕأەَتتؼییەکاَی ػۆفیتتٕەت
مـٔىتتؼا ػایُتتأَەتۀە  َەمتتتی ئۀ ىتتێتە رتتٕٔڵەی مـٔىتتتی 
ػۆفیتتتتٕەتۀە   تتتتا ئۀاٌ ىتتتتێت ئۀ کەمتتتتەیە کە  ەىتتتتؼاؿە نە 
ڕامتتتیؼا  َە ڕامتتتتی ٔ َە يەؿا ئۀاٌ ػەتـمتتتێُێت ە ْەؿٔەْتتتا 

َتتأی نىتتاَا ٔ عٕأەَتتؼەکاٌە  ەو  ئتتاؿتا نە  امتتێای تـیتتؼا  ە
   نيەکنتتیاییە ىتتێٕەیە  امتتی ىاؿمتتتاَییەتی يەکنتتیای ػەکتتا

ىتتتتێای   کاَی َێتتتٕاٌ يەؿا ٔ ژیتتتاٌ کاَەکتتتاٌ رتتت ە نە َٓێُییتتتّ
تـیتتتتتاٌ َەفاَیتتتتتٕە  ئەو ٔێنتتتتتت ە َتتتتتأەکییە تـمتتتتتُاکە ٔ ئەو 

کاتتؼا نەَێتٕ  رًٕراڵی ْەَامەػاَە  ئۀ کٕنتٕٔؿەیە  کە نە یەک
مـٔىتتتت ٔ ْتتتقؿػا رًٕرتتتاڵی ْەیە  ئەيەیتتتو نيیتاسیقیتتت ەە  

یٍ   ەاڵو نە ڕامتتیؼا يقیاتؼا  ت گەؿ ی ئێًە َاتٕاَیٍ نەَێتٕ يیتاسی
ػە ێتت متەؿنەَٕ  ژیتاٌ  یێتتۀە َێتٕ يیتاسیقیت   ئەيەیتو ئۀ 
ػۆعە ػژٔاؿەیە  يـۆ تتتتی ئەيتتتتڕۆی ىتتتتێت کتتتتـػٔٔە  ػۆعتتتتی 

کاتتتتتتؼا  تۀأی ئۀ ڕەگەفە ڕەمتتتتتەَاَەیە  کە  ەؿػۀاو نە یەک
عایتتتاٌ نەَێتتتٕاٌ يەؿا ٔ ژیاَتتتؼا  یُیتتتٕەتۀە   تتتایە کٕنتتتتٕٔؿ 

ٌٔ ػەڵێتت "ئۀ ڕۆژەی یەکەو ٕەک ئەسهتتٔ َإَٔمـێتۀە  ْەؿ
ْتتقؿ نەَتتأ ٕٔ"  َٕٔمتتیٍ ٔاتتتا ڕێ ەگتتـتٍ نە   ٔىتتە َٕٔمتتـا
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رًٕٔراڵەکتتاَی ْتتقؿ نەَێتتٕ ساؿيەکاَتتؼا  ْەؿ نۀ ڕٔاَتت ەیۀە  
کە َٕٔمیُۀە ػە ێتە يایەی  ەبمەمتتُی ْتقؿ نەَێتٕ ساؿيێاتؼا  
ستتتتاؿيیو ػە ێتتتتتە ئەَ یتتتتقەیەک  تتتتا متتتتەؿْەڵؼاَی ىتتتتێتی ٔ 

   ١٣ٔه ۀمـ
 تتٕٔە  کە ئەو عەڵتتاە  ەؿایتتیە پەیٕەَتتؼییاٌ  ە  اؿتا پێتتی ٔائتت

متتتتەؿ أەکاَی عٕڵ اَتتتتؼَۀە ْە تتتتٕٔە ٔ الی ئەو عەڵتتتتاە  کە 
َەژاػیتتتاٌ ْیُتتتؼییە متتتٕٔؿەکاٌ  تتتٕٔە  نە ڕۆصێاتتتی تتتتافەػا نە 
نەػایامتتٌٕٔ َقیتت  ػە ێتتتۀە ٔ ْەمتتت  ۀە ػەکتتا   کە  تتاٌ 

ا ػەگەڕێتٍ  ْێقەکاَی ئاسـە /پیتأ نە َاعیتؼا  ەػٔای یەک ـتُێاتؼ
نستتتاؿيی ْێتتتقە  ەؿاییەکتتتاٌ  کە نە پيتتتت پیتتتأ ٔ ژَۀە ػێتتتُە 

 تتتا ئتتتاؿتا ئۀ ڕتیتتتٕااڵَە  ١٤پێيتتتۀە ٔ عایتتتاٌ پیيتتتاٌ ػەػەٌ ە
ٔێُەیەکتتتی ڕامتتتتەبیُەی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی  تتتٌٕٔ  ىتتتاَای 
گاڕاَااؿییەکتتاٌ  کە کتتاؿی ەؿییەکی  تتڕ ٔ متتەؿاپاگیـیاٌ ْەیە  

يتت ـ نەگەڵ گەؿػَٔٔتؼا ڕیتٕاڵەکاَیو ن ە ىێٕەیەکی تۀأ ٔ گ
 ٠۰ک ە یّ   ٍ  ّ  ٍ ٔ ػِ تێاەاڵٔ ػِ

 ١٤٢٨ػٔاتتتتـت ئتتتتاؿتا نە َايەیەکیتتتتؼا  کە ىەىتتتتی يتتتتاَ ی ػەی 
يا َە ٕٔو  تا يەکنتی   یف ٔ مّ َٕٔمیٕیەتی  ػەڵێت  نيٍ  ا کّ

 ُٕٔمتتتتى ٔ نە گتتتٕت  ئتتتتاگـػاٌ  لە ب    ە ەوەتتتتتا ػٔاتتتتـت کتێمێاتتتتی 
ػٔٔە تتتتتتا  غٕێُتتتتتؼؿێتۀە   ەڵاتتتتٕت ئۀ متتتتتەسەؿەو  تتتتتا ئۀە کتتتتـت

متتتتەؿنەَٕ  ئۀ گەنە  تتتتؼۆفيۀە  کە  ێتتتتُە َتتتتأ ْتتتتقؿ ٔ ػیتتتتؼ ٔ 

                         
اٌ ئتتاؿتا  ١٣   ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ عٕأەَتتؼەکاٌ  ٔەؿگێڕاَتتی کتتاؿػۆ  ئەَتتٕت

  ٩١  ٩٢ل ٠٢١٨کايەڵێ  َٕٔمەؿ  ػەفگای رەيال ػیـساٌ  ماڵی 
 Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och  نتّت ٣١  ڕِ الپتّت  ١٤

redigering av Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981, s 86 
ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا  ىتتاَا ٔ عٕأەَتتؼەکاٌ  ٔەؿگێڕاَتتی کتتاؿػۆ     نتّت ٣٨  ڕِ   الپتّت٠۰

  ٠٢١٨یـساٌ  ماڵی ئەَتٕاٌ ئاؿتا  کايەڵێ  َٕٔمەؿ  ػەفگای رەيال ػ
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 تا ئۀە َیتیە َٕاَتؼٌ    ى یتاٌ ئەکتتەؿ ْاىًۀە  ئەگەؿ يٍ ىاػیـ
 ٠١ اەو  یاٌ ىیؼـ  ُٕٔمى   ەڵإ  ا ئۀەیە نۀاَؼا   یى ە
 Les  َتأی ئاؿتا ػٔای مەسەؿەکەی  تا يەکنتی  کتێمێاتی  ە

tarahumars  کتێتتتتمەکە  ٔەک  ەىتتتتێ  نە  َٕٔمتتتتیٕە  َتتتتأەڕۆکی
ػٔٔە  َتقیاە نۀ ىتیؼـاَەی نە ػٔا  تٕێ ەؿۀەکاٌ ئاياژەیاٌ  ا کـت

ُٕٔمێت   ە ىتێٕەیەکی گيتتی  امتی ئۀ اَماڵەکاَی تەيەَیؼا ػەی
 ػیاؿػە ٔ ىتاَە ػەکا   کە نە مەؿٔٔ مـٔىتۀەٌ  

ئاؿتا ػٔای ئۀەی  ای ڕٌٔٔ  ٕٔۀە  کە ڕۆىتُمیـی ٔ تیتاؿ 
ْیییتتتاٌ  تتتا يـۆ تتتایەتی  ەػەمتتتت َەْێُتتتأە  ٔ کتێتتمە گۀؿەکتتتاٌ 
ی  تتتتا ڕۆىتتتتُمیـاٌ  ە گيتتتتتی ٔ ڕۆىتتتتُمیـە يپەَتتتتزەی تأاَمتتتتاؿ

ػٔٔە  کە نە ْتیێ کاتێاتؼا    ٕؿژٔاکاَی ڕۆژئأا  ە تایمەتی ػؿێت  کـت
ر ە نە عتقيە  ٔ پاؿێقگتاؿیاـػٌ نە  ەؿژۀەَتؼییەکاَی عایتاٌ ٔ 
ػی عایتتتاٌ  نە عتتتقيە  ٔ  ەؿەی يـۆ تتتؼا  گٕفاؿىتتتتاـػٌ نە عتتٕت

َاە  ە ئاىتتاـا ػە یُتتیٍ ڕۆىتتُمیـ ٌٔ ٔ َتتیٍ   تٕت یە   ە ْتتیێ يَە تٕت
ۆڤ  تؼا  ٔ نۀ نیتتە عەمتتە يىێٕەیەک تٕاَتای َیتیە یتاؿيەت ی يـت

 ەْێقەی کێيەکاٌ ػەمتیاٌ   ـێت ٔ ػەؿیاٌ  ٓێُێتت ٔ ڕفگاؿیتاٌ 
  اا  
 
 
 
 
 
 
 

 
              هێڵکارییەکاًی ئارتۆ                                                   

                         
    ١٤ی ژياؿە  ؿ أِ ياٌ مّ ّْ  نّ ٠٢  ڕِ   الپ٠١ّ
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 ەوە-لە چیرۆکە بێ وغەکاًی غاًۆی ئەلفرێد گاری
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 بەغی یەکەم

 دەرهێٌاى و هىًەری ًىاًدى لە غاًۆی تىًدوتیژدا
 

ؿەتأە  کە ػێتتتتە پتتتاؿیل ئۀ ْەنەی  تتتا ئتتتاؿتا  ْەؿ نەمتتتە
ػەڕەعنێت نە ىاَاکاَؼا کاؿ  اا   تێاەاڵٔی َأەَؼە ْتقؿی ٔ 
ْتتَٕەؿییەکەی ئۀ ػەيەی پتتاؿیل  مێتتت؛ نە ْەيتتٕٔ ئەيتتاَەیو 
گـَ تتتـ  ەؿ ىتتاَاکاؿ ٔ ڕی ینتتاؿە پێيتتڕۀەکاَی ئۀ ػەيەی 

پتٕێی ٔ ىتاؿڵل ػٔٔنتیٍ ػەکۀێتت  -پاؿیل   ا ًََٕٔە نێتٕگُی
ٕتا غتتتتاَەیەکی ىاَایيتتتتی ػە ێتتتتت ٔ ئتتتتاؿتا یەکەو ػٔٔنتتتتیٍ ب

ْەَ أەکتتتاَی نەو ىتتتاَایە ٔ نەو بٕتا غتتتاَەیەػا ػەَێتتتت ٔ  ەؿ 
 راؿێای ریأاف نە کاؿی ىاَایی ػەکۀێت  

 ئەو ػٔٔ ڕی ینتتتتتتتاؿە  نۀ کتتتتتتتاتەػا ػیتتتتتتتؼێای ْتتتتتتتَٕەؿی/
ْتتقؿی ئە اَ تتاؿی ریأافیتتاٌ  تتا ْتتَٕەؿی ىتتاَا  ئێنتتتاتیای/

ی ىتتتتتاَای ڕۆژْەاڵ  ٔ يؿی ەؿْە تتتتتٕٔە  ْەؿ نۀ ػەيەػا  کتتتتتا
ی ریتتأاف  ە کاؿەکاَیتتاَۀە يفيتتاَی رەمتتتە ٔ ػیتتؼێای ئێنتتتاتیا

ػیاؿ  تٕٔە  ئتاؿتا نەو ىتاَایەػا ػیتؼە ئێنتتاتیاییە ریتأافەکەی 
 ا ىاَاکەی  ەکەؿە ػەکا  ٔ ئايڕافە کـػەییەکتاٌ ٔ فيتاَێای 
ریتتتأاف  تتتا ػەؿْێُتتتاٌ ٔ ستتتاؿو ٔ تەکُیاێاتتتی تتتتـ  نە ػەؿۀەی 

 نیقو ٔ َەؿیت ەؿأە  ا ئۀ ػە ێتە عۀٌ ٔ عٕنیا ىاَای ڕیا
ئتتاؿتا  ەػٔای متتەؿ أەکاَی تتتـػا ػەگەڕا  تتا ىتتاَا  َەک 
ىتتیاـػَۀەی ػەؿَٔٔتتی  نە ڕۀىتتەکاَؼا رتتٕٔڵەی ػەػۆفیتتیۀە 

ؼا ػەگەڕا ٔ نە ئ نە عۀَەکاَتتتتتتتتؼا  ەػٔای ػیتتتتتتتتؼێای ىتتتتتتتتاَای
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ًَایيتتتەکاَیؼا فيتتتاَی رتتتٕٔڵە  ەؿرەمتتتتەی ىتتتتە َاػیاؿەکتتتاَی 
  ئتتاؿتا کتتاؿی نەمتتەؿ َاػیاؿەکتتاٌ ػەکتتـػ ٔ ػەیٕینتتت ػەکتتـػ

َاػیاؿ  اا   ە ىتتێای ػیتاؿ ٔ  ەؿرەمتتەکـأ  گەيە پتڕ نە ڕاف 
ٔ َیافەکتتتتاَی  اعەکتتتتاَی َأەڕامتتتتت  ىتتتتاَای ئەنیقا ێنتتتتی ٔ 
 ێ ٕيتتاٌ ىتتاَای ڕۆژْەاڵتتتی  کە نۀۀ ەؿ  امتتًاٌ کتتـػٔٔە  
اٌ ئاؿتا  ە ىتێٕەیەکی ریتأاف سێتـی فيتاَی رەمتتە ٔ ئاياژەکت

متتتتی  ّْ ػەکەٌ  نپێٕینتتتتە ًَایيتتتی ىتتتاَایی نە ڕٔاَتتت ەی
نە ىاَای ئتاؿتاػا  ْأکتا    ڕۆ ُـێت  کۀاتە رٕٔڵّ  ِٔ ىاؿأِ

 ەو پێتتیە ئەکتتتەؿ  ١ئەکتتتەؿیو ػە ێتتتە ڕۀىتتێ  نە ڕۀىتتەکاٌ ە
ػە ێتە ئايڕافێ   ا پیياَؼاَی ْەمتتە ىتاؿأەکاٌ  نە ڕٔاَت ەی 

نێٓتاتٕٔیی   متٍ  ّ پيتمّ   ّئەو گٕتەیۀە ػەتٕاَیٍ  ێێیٍ  ئاؿتا 
ؿ  متتتتّ ًَایيتتتتی ىتتتتاَایی  کتتتتاؿی نّ  ؿ نتتتتّ ؿْێُتتتتّ ؿ ٔ ػِ کتتتتتّ ئّ

یو  يتتّ   ئّ ڵمتتّ کتتـػِٔٔ  ّْ  یّ ىتتاؿأِ  متتتّ و ّْ پیيتتاَؼاَی ئتتّ
ئتاؿتا  ٔەک نۀۀ ەؿ ئاياژەيتاٌ   گـ   کّ ػِ  ؿ أِ مّ  ِٔ ِٔ نّ

     تّ ؿِ ا کاَی پێيتٕٔتـی متّ  أە ىاَاییّ  ؿیتّ  ا کـػٔٔە  َّ
ی  ِٔ ؿْێُتتتتتاَی ىتتتتتاَایی ئتتتتتّ ؿ ٔ کتتتتتاؿی ػِ کتتتتتتّ ی ئّ رٕٔڵتتتتتّ

  ئۀ ٔێتتتتتُە  ِٔ تتتتتتّٔٔە  کـػ کتتتتتـػ  ڕِ ػِ  گٕفاؿىتتتتتتیاٌ نێتتتتتِٕ
ىتتتاَاییاَە پيتتتت  ە ڕیتتتتٕاڵ ٔ  ەيتتتاە ڕیتٕاڵییەکتتتاَی ًَایيتتتی 
ىتتاَایی ػە ەمتتتێت  نە ەؿ ئۀە ئۀ ستتاؿيە ئێنتتتاتیاییەی ئەو 

َٕٔی ڕیتتتٕاڵ ٔ رتتاؿە ًَایيتتاَە پيتتتی پتت  ػە ەمتتتێت  ئەسنتت
ەکاَە  ْەيتتتتتٕٔ ئۀ تٕاَتتتتتا ٕڵئەسنتتتتتاَە ٔ يیتاناژیتتتتتا ٔ متتتتتًم

يیتانتتتاژی ٔ ْتتتقؿە  ەؿایتتتی ٔ فيتتتاَی رەمتتتتەیی  کە َێقیتتت  
ػە ێتتتتتتتۀە نە متتتتتتەؿەتاکاَی ْتتتتتتَٕەؿۀە  یەکەی ًَایيتتتتتتەکە 

   ػەتەبێُێتۀە 

                         
  ٩٤  ػ  صهس ان لب  ينـس انلٕؿة  یٍ انُظـیة ٔ انتدمی   ل١
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ی ئۀ  ا تتتتَٕٔەی  ِٔ ْەؿ نەو ڕٔٔۀە ٔ  تتتتا ػٔٔپاتاـػَتتتتّ
  ئتتاؿتا ػەڵێتتت  نىتتاَا نە الی متتەؿۀە ئاياژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە

ڕٔٔی ىتتێٕەکاؿییۀە ئتتأێتەی  اؿۀَٕمتتی ریٓتتاٌ ػە ێتتت ٔ 
و  ە ْتتتتتای يپـمتتتتتیاؿ نە يەمتتتتتەنەی ػەؿ تتتتتڕیٍ   ە تتتتتتایمەتی

یو ئۀ ٔێُە  تڕە ىتاَاییاَەٌ  يىێٕەکاؿ ٩ىێٕەکاَۀە ػەکا  ە
کە ػیتتتؼە ئێنتتتتاتیاییەی ئتتتاؿتا پێتتت  ػەْێتتتٍُ  کۀاتە ػەتتتتٕاَیٍ 

گۀْەؿی ڕٔٔە کتتتتـػەییەکەی  ێێتتتتیٍ   ە ىتتتتێٕەیەکی گيتتتتتی 
ىاَای تَٕؼٔتی  نۀ يەػاؿەػا یەکاَ یـ ػە ێت  ئتاؿتایو فیتاتـ 
 تتتتا ػەمتتتتتە ەؿکـػَی ئەو الیەَە ْۀڵتتتتی ػأە   تتتتا ًَتتتتَٕٔە نە 
ڕٔاَ ەی ئۀ َاياَەی  ا راک  انتٌٕ ٔ ْەَتؼێ  نە ْأڕێاتاَی 

  نەپتتتاڵ ْەؿػٔٔ ياَێفێنتتتتی یەکەو ٔ ػٔٔەيتتتی ٌتتتتـی َتتتاؿػٔٔ
ا   ە ىتتتتێٕەیەکی پٕعتتتتت ٔ ڕامتتتتتۀعا  ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی ػ

مینتێًی تیتاؿە کـػەیتی ٔ پـاکتیاییەکتاَی ْتَٕەؿی ػەؿْێُتاٌ 
ٔ پێآێتتُەؿە متتەؿەکییەکاَی تتتـی ًَایيتتە ىتتاَاییەکاَی ڕٌٔٔ 

  ااتۀە  
نەو  ەىەی ئەو کتێمەىًاَؼا  ئێًەیو ْۀڵتی ئۀە ػەػەیتٍ  

یەکەی ْتتتتَٕەؿی يکە  ەپێتتتتی تٕاَتتتتا الیەَە کـػەیتتتتی ٔ پتتتتـاکتیا
َای تَٕتؼٔتی    ە يە ەمتتی ئۀەی نێااڵیُۀەکەيتاٌ  فیتتاتـ ىتا

اَە نە ْەؿػٔٔ ڕٔٔی تیتتتاؿی ٔ پتتتـاکتیاۀە يتتتيتتتاؿکێای  ا ەتی
 نەعا   ـێت   غەیُە ڕٔٔ  

نە متتەؿەتاػا ػەيۀێتتت ڕۆڵتتی ئەکتتتەؿ الی ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا  
نۀ ڕٔاَتتتتت ەیۀەی ڕۀىتتتتتێای ریتتتتتأاف ٔ ػٔٔؿە نە ڕێمتتتتتافی 

َٔٔیتیۀە  غەیتُە ڕٔٔ؛ ئەکتتەؿ نەو ٔابیؼی ٔ ىتیاـػَۀەی ػەؿ
ىتتتتتتاَایەػا  تتتتتتَٕٔۀەؿێای عتتتتتتأەٌ ْێقێاتتتتتتی ئەسنتتتتتتَٕٔییە  

                         

ل" انؼتؼػ ٠ ة  يزهتة "سلٕت   صفیظة يضًؼ ػمؼ انًُؼى  أَتَٕاٌ اؿتٕت ٔ ينتـس ان نٕت
١٤٣٠  ٩  
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ئەستتتتـێُەؿی  تتتتاؿٔػۆعە گيتتتتتییە ڕیتتتتتٕاڵییەکەی ًَایيتتتتەکەیە  
ئەکتتتەؿ ڕۆڵتتی کايەڵێتت  ٔێتتُە  ئەَؼێيتتە  عۀٌ ٔ ْێًاگەنێتتت  

ٔ  ٌی کتايەڵ ۀە تايتاؿ کتـأ متتی ىتاؿأِ ػەگێڕێت  کە نە ّْ
ؼی ئتتتتتاؿتأە ئەکتەؿێاتتتتتی ڕامتتتتتتەبیُە    نە ػیتتتتت ْەیە اٌ َٕٔیتتتتت

ؿ   کتتتّ يايامتتتای ْتتَٕەؿی  اؿەمتتەؿکـػَی يتتـۆ ە  کتتاؿی ئّ
پقیيكیامتتتتا   اؿەمتتتتەؿکـػَی ڕۆصە   ێ ٕيتتتتاٌ ئايتتتتاژەی  تتتتا 
ئۀەیو کتـػٔٔە  کە ئەکتتەؿی ڕامتتەبیُە ػەتٕاَێتت ػەمتەاڵتی 

اڵتی  متّ  ەمەؿ گٕفاؿىتەکاَی رەمتەی عایتؼا ْە ێتت  ٔاتە ػِ
ی  ی رٕٔڵتتتتّ ڕێ تتتّ  نتتتّ    کتتتّ  ێت ػا ْتتتتّ ـۆکاَتتتّٔ  ی ؿ ئتتتّ متتتّ  ّ
کتتا  تتتا  تٕاَێتتت يتتايەڵە نەگەڵ  ػِ  گٕفاؿىتتتیاٌ نێتتِٕ  ِٔ یّ  متتتّ رّ

ڕۆس ٔ ػَٔیتتتتای رەمتتتتتەػا  اتتتتا   ػَٔیتتتتایەک  کە ْەيیيتتتتە نە 
ی  ٔ ػَٔیایتّ   ئتّ ؿػایتّ کتّ متتی ئّ َێٕ َّ ؿ ی نّ گاڕاَااؿیؼایە  ّْ

  ػایّ متتتی ىتتاؿأِ ّْ  نتتّ ک اتتـأی  کاٌ  تتّ ْایتتّ  ک نتتّ ْایتتّ   تتّ
ٌ  نەو ڕٔاَ ەیۀە "کتاؿکـػٌ"  کی ئۀ ڕۆڵّٔیاؿیؼەػەؿێای  اپٕ

نە ىتتتاَاػا  ٔەک ْەيتتتٕٔ کتتتاؿ ٔ پیيتتتەیەکی تتتتـ ئايتتتاژەی  تتتا 
َاکـێت   ەڵاتٕ ىتاَا   ە تتایمەتی ئەو ىتێٕافەی ىتاَا رتاؿێاە 
نە ژیتتتاٌ ٔ پێٕینتتتتە تیایتتتؼا   یتتتت  ئەکتتتتەؿیو نەو ڕیتتتتٕاڵ ٔ 

ی تتتتایمەتی عتتتای نە ڕێتتت ەی کتتتاؿتێاەؿ ٔ متتتـٔٔتەػا يتتتاؿکێا
کاؿػاَۀە رەمتەییەکاَۀە  ەػەمت ػەْێُێت   ەو پێیە نَٕاَتؼٌ 

 تتا -ْەيتتٕٔ ئامتتتەکاَی ٔابیتتغ ػەگتتٕێقێتۀە متتەؿ یەک ئامتتت 
َ تؼاَۀەیەکی تۀأی   تا ئۀەی  یتُەؿ ڕِ -ؿ پاَتتایی ىتاَا متّ

نە ەؿ ئۀە  ٩ژیتتتتاٌ  میُێتتتتت ٔ ْەمتتتتت ٔ متتتتافی  ٓەژەَێتتتتت ە
َٕاَتتؼٌ متتیًایەکی متتًمٕڵی نەعتتا ػەگـێتتت ٔ نەَێتتٕ ْتتَٕەؿی 

ییتتؼا  گەىتتە ػەکتتا    کايەڵێتت  کتتاػ ٔ متتًمٕڵ ٔ پێآتتاتەی ٔێُّ

                         
  ١٢١  ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ  سی االػی انفـَنی انؼاصـ  ل ٩
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ْەؿ نەو ڕٔاَ ەیۀە يۀػایەکتی يـۆ یتاَەی گيتتی ػە ەعيتێتە 
ڕۆڵتتتی کتتتتاؿەکتەؿەکە  َٕاَتتتؼٌ الی ئتتتتاؿتا متتتیًا ٔ  ەياێاتتتتی 
 متتًمٕڵی ْەیە  تەَٓتتا َٕاَتتؼَێای متتاکاؿ ٔ ت هیتتؼی َیتتیە   ەڵاتتٕ
 ەياێاتتتتتتی يـۆ تتتتتتاَەی گيتتتتتتتی  نە ػٔٔتتتتتتتٕێی ْێًتتتتتتاگەنێای 
 اؿگتتتأیاـأ  ە  ەَتتتؼاٌ کتتتاػ  ە ڕۆڵەکە ػە ەعيتتتێت  نێتتتـەػا 

کاٌ ٔ ْەيتتتٕٔ  ْتتتقؿ ٔ ٔؿػەکتتتاؿی ٔ متتتًمٕڵّ   ێتتتتّ رتتتٕٔڵە ػِ
 ەؿ ەمتەکاَی َێٕاٌ ڕۆس ٔ رەمتتە  ْەمتت ٔ َەمتت َاْێێێتت 

َی رەمتە تەَٓتا ٔ ئەکتەؿ ػەگەیەَێتە ئامتێای تـی ڕۆصی  فيا
پاَتايتتایًێای متتاکاؿ َیتتیە  کە گٕفاؿىتتت نە ىتتتە ٔابیؼییەکتتاَی 
ژیاٌ  اا    ەڵإ فياَی رەمتە ٔ پاَتايایى ٔ رٕٔڵە  ا ئتاؿتا 
راؿە ْقؿێاە  کە گٕفاؿىتت نە ػیتاؿػە ٔ ىتتە مـٔىتتییەکاٌ 

  ە فياَێای مًمٕڵی ػەکا   
تی ی پت  ػەػا  ٔ ئتێًەیو نێتـەػا ػٔٔپتايئۀەی ئاؿتا گـَ 

ػەکەیتتتتتتتُۀە  یەکەی ًَایيتتتتتتتە ىتتتتتتتاَاییەکە َیتتتتتتتیە   ە ياَتتتتتتتا 
ؿێای  ەکەی   ەڵإ یەکەی ڕٔٔػأی ىتاَایی  ٔەک پاڵُتّيتەبهیؼی

 تتتاؿٔػۆعە  تتتأەڕٔاَاـأەکەی ئەکتتتتەؿە  ئەکتتتتەؿ نێتتتـەػا ٔ نە 
 ُەيتتای ڕٔٔػأەکتتاَۀە  نە  تتٕاؿی ئەفيتتَٕٔە ػۀڵەيەَتتؼەکەی 

ُیتتی ْێتتقە َتتأۀەی عتتٕػی عتتایۀە  ْۀڵتتی ػۆفیتتُۀەی َٓێ
تـۆپاتتی ڕامتتت ایی  ئتتاؿتا   َێتتتّ یاَ ەیە کاٌ ػەػا  ٔ ػِ ؿِ پاڵُتتّ

ئايتتتاژە  تتتا ئۀە ػەکتتتا   کە تەَٓتتتا نە رەمتەگەیيتتتتٍ ئەکتتتتەؿ 
َتتاگەیەَێتە تێ ەیيتتتٍ نە ڕۆڵەکەی   ەڵاتتٕ ػە ێتتت نە پيتتت ئۀ 
تێ ەیيتتتتتُۀە نە رەمتتتتتە  ڕۆىتتتتُمیـییەکی گيتتتتت ـی بتتتتٕٔڵی 

 ە ێت گٕفاؿىتاـػٌ نە  ەؿپەؿ ؼاَۀە ْ
ئۀ َٕاَؼَەیيتتتتی نەو  تتتتٕاؿەػا ػەياَۀێتتتتت  کە تتتتتٕعًێای 
گـَتتتتو ٔ پێٕینتتتتتی گۀْەؿی ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی ییە  ياَتتتتای 
ػەؿ تتتتتتتڕیٍ  َە نە مـٔىتتتتتتتت ٔ َە نە ٔابیتتتتتتتغ َیتتتتتتتیە   ەڵاتتتتتتتٕ 
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کـػَی  متتتّ ؿرّ ػەمتتتە ەؿکـػَی تٕاَتتا ٔ ْێتتقی ئەکتتتەؿە  تتا  ّ
 ىتتتتەکاٌ  نە ػەؿۀەی گٕفاؿىتتتتاـػٌ نە ٔابتتتیؼۀە   ێ ٕيتتتاٌ
ئەيەیو  ە ىتێٕە  یُتـأەکەی َتا   ەڵاتٕ گەیاَتؼٌ ٔ عٕڵ اَتؼَی 
تٕاَتتتتای ئۀ ىتتتتتتاَە نە یەکەیەکتتتتی رٕاَاتتتتتاؿی ٔ ػیتتتتتانێاتیای 
ْەمتتتتت ێاـأػا  ئەکتتتتتەؿی ئەو رتتتتاؿە ًَایيتتتتاَە پێٕینتتتتتی  ە 
تابیاـػَۀە  ڕۆىتُمیـی  ْاىتیاؿی  ئەفيتَٕٔێای  ەؿستـأاٌ ٔ 

کـػَی ڕیتتٕاڵ ػۀڵەيەَؼ ْەیە  تا ْەمت  ە ڕۀىی عا ئايتاػە
یەکی ۀ ڕۆڵەکەی عتتتتتای  اتتتتتا   ْەؿ ٔەک  تتتتتاٌ نە تتتتتتابی 

ە ٔ تتتٕعًی ریتتأاف نە کەياڵەیەکتتؼا  ػکیًیتتاییۀە کايەڵێتت  يتتاػ
تی يە ەمتتتەکاَی   تتا پێآێُتتاٌ ٔ گەیيتتتُە ئۀ ئاکايتتاَەی عقيتتّ

ػەکتتتا   تتتتێاەڵ ػەکەٌ  ئتتتاؿتا ػەڵێتتتت  نئۀ ئەکتتتتەؿەی ْەيتتتاٌ 
يەڵێتتت  رتتتٕٔڵە ئەَزتتتاو رتتتٕٔڵە ػٔٔ تتتاؿە َاکتتتاتۀە   ەڵاتتتٕ کا

ػەػا ؛ ػەرٕٔڵێتتتتتت   ێ ٕيتتتتتاٌ  ە تَٕتتتتتؼٔتی ی يتتتتتايەڵە نەگەڵ 
کايەڵێتتت  ساؿيتتتؼا ػەکتتتا    ەاڵو  ە ْتتتای تێايتتتااَؼَیاَۀە  نە 
پيت ئۀ ساؿياَۀە  ئەکتتەؿ  ە پاىتًأەی ئۀ ىتتاَە ػەگتا   
کە نۀ ساؿيتتتتتتتاَەػا ػەيێُتتتتتتتُۀە ٔ  ەؿػۀايمَٕٔیتتتتتتتاٌ  ەؿْەو 

       ٢ػێُێت ە
یيتتتتێ  فيتتتتاَی تتتتتایمەتی عتتتتای ْەیە  ْەيتتتتٕٔ ْەيتتتتٕٔ ًَا

رٕٔڵەیەکی رەمتەیو ػٔٔ تاؿە َتا ێتۀە  رەمتتە نە رتٕٔڵە ٔ 
ی  ەؿػۀايتتؼایە ٔ ْەيتتٕٔ ًَایيتتێ  تتتافە َٕٔۀەیە  يگاڕاَاتتاؿ

ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتە  َا ێتتت  یتتُەؿاٌ ًَایيتتی تەَیتتا یەک ىتتۀ 
  ِٔ  َٕٔتتتتّ  میتتتتٍُ  ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  نەمتتتتەؿ  ُەيتتتتای ػٔٔ اؿِ

ێت   ەڵإ نەمەؿ کتـػاؿی پتڕ نە رتٕٔڵەی  ەؿػۀاو  ئۀ ڕۆَاَـ
 ىتتتتتێٕافەیو راؿێتتتتت   ەکتتتتتاؿْێُـأە  رتتتتتاؿێای تتتتتتـ  ەکتتتتتاؿ

                         
  ئتاؿتا ئەَتاَتاٌ  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتی ينتتەسا بەمتیى  ػەفگتای  ٢

  ٠٢-٠٩ل  ٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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َتتتتاْێُـێتۀە   ەڵاتتتتٕ گەڕاَێاتتتتی  ەؿػۀايە  ەػٔای ىتتتتێٕافێای 
 تـػا  

ی ڕەْتتتتتا ٔ يئتتتتتاؿتا ػەیۀێتتتتتت   تتتتتاتە راؿێتتتتت  نە ڕامتتتتتت
   تـِنە ڕۆصۀە  ئەيەیو نەو  ەؿگەػا نە ٔابیغ  تااڵ  ِٔ َقیامَّٕٔ

ئۀ ػأای ىتتتتتتێٕافێ  نە َٕاَتتتتتتؼ ػەکتتتتتتا   کە  ە ىتتتتتتێٕافێای 
"کاػئايێق" َأ ػە ـێتت   تَٕاە  ەيە َقیت  ػە ێتتۀە نە ریٓتاَە 

 مًمٕڵییە ئەسنَٕٔییەکەیۀە  
ئەَتاَتتتتاٌ ئتتتتاؿتا نە ڕٔاَتتتت ە ٔ ػیتتتتؼی َٕاَتتتتؼٌ ٔ ىتتتتاَأە  

عی  َٕٔی يـۆڤ ػیتاؿی ػەکتا   نەو  تاؿەیۀە ػەڵێتت  نکە   ایّ
َتتتاکەو ػەژیتتتى   ەاڵو کە ػۀؿ ػە یتتتُى ْەمتتتت  ػەژیتتتى ْەمتتتت

رتتاؿە َْٕەؿيەَتتؼ نە  ەياتتی ئۀ ئتتاْەَ ە  ػەکەو ْەو ە ئتتا  ۀ
ڕیتتتتتٕاڵییە نێٕاَهێتتتتٕ نە ئەسنتتتتَٕٔە تەنینتتتتًأییۀە  ْەمتتتتت  ە 

ی ژیتتاَی عتتای ػەکتتا   ئەيە رتت ە نە ي تتَٕٔی عتتای ٔ  تتاَیەت
ڕۀىتتی تـمتتە پیتتـۆفەکەی ڕٔٔ ەؿٔٔ تتَٕٔۀەی  یتتُەؿاٌ   ە 

ئەکتتەؿ  یتاعٕػ َْٕەؿيەَتؼ ڕامتت ا  ێتت نەگەڵ عتای يەؿرێ  
 ٔ َْٕەؿەکەیؼا 

ًَایيتتتتتە ىتتتتتاَاییەکاٌ رتتتتتاؿە ئاْەَتتتتتو ٔ ڕیتتتتتتٕاڵێاٍ  کە 
ئتتتتتتاػەيیقاػ نۀ ڕٔاَتتتتتت ەیۀە  ْەمتتتتتتت  ە ػەَتتتتتتو ٔ ئتتتتتتافاؿە 
راؿ ەراؿەکتتاَی گیتتاَی ػەکتتا ؛ ئەيەیتتو کتتاؿێای گتتـاَە  ْەؿ 

تی یە نە  ـکەمتتتاينەو ئاماگەیەیيتتتۀە  ئۀ ىتتتێٕافە َتتتأابیؼ
ًَایيەکەػا ػە ێتتە ٔابیؼتی  ئەيەیتو ػٔای ئۀەی ػەؿْێتُەؿ نە 
ڕٔاَ ەی ڕۀه ٔ ساؿيە ڕیتٕاڵییەکاَۀە  ْەڵٕێنتێای تتایمەتی 
تتت ی نە ئەسنتتَٕٔی پتت  ػە ەعيتتێت  ئەيە ئەسـاَتتؼَێای گەنێتت  

ؿرە  نٕيتتتتتتتتتتّ  ەؿفە  ئەی کۀاتە  اَیتتتتتتتتتتاَی ٔ  ەپێتتتتتتتتتتی ّْ
تەؿەکۀە ػەکەیتُە تَٕؼٔتی ەکەیۀە ئەو ڕێمافە  نە  ٕاؿی کاؿەک

ًَتتتَٕٔە ٔ ىتتتێٕە کايەاڵیەتییەکتتتاٌ؟ ئایتتتا ػەتتتتٕاَیٍ پتتتاڵۀاَێای 



 178 

يەفٌ  یتتتاعٕػ يـۆ ێاتتتی فە ەالس ٔ پاڵۀاَیامتتتا  نەمتتتەؿ ىتتتاَا 
 ەؿرەمتتتتتە  اەیتتتتٍ   ەاڵو ػٔٔؿ نە متتتتیفەتە گۀْەؿییەکتتتتاَی 
پتتتتتتتتتتاڵۀاٌ؛ نە رەمتتتتتتتتتتتەی گۀؿە ٔ تٕاَتتتتتتتتتتای  ەْێتتتتتتتتتتقی 

کـػَی  متتتتتتتّ ؿرّ ٔناەکاَۀە  یتتتتتتاٌ پتتتتتتاڵۀاَیەتی  ە  ّٕيامتتتتتت
  ٨ْەڵٕێنت ٔ ْەمتە بٕٔڵە يـۆ ایەتییەکەی ئۀ يـۆ ەیە

 ە ٔاتایەکی ْەَؼێ  سـأاَتـ ٔ َقی  نە  ا تَٕٔە سەننتەسی 
ٔ ْقؿییەکتتاٌ  ئایتتا تٕاَتتای ئۀەيتتاٌ ػە ێتتت نە  تتٕاؿی ىتتتە ػژ 

ؿیەکێ  نە ئتێًە   ەیەکەکاَۀە   ەیُە ٔاتاکاٌ   ا ًََٕٔە الی ّْ
ؿ  متتتّ ی  ّ ؿْاتاَّ متتتّ ٔ  ّ ەَە یتتتاٌ ئتتتّئاىتتتاـایە  کە ئۀ ػیتتتً

عت ٔ  کی متتتتّ یتتتتّ  ٕاؿ ێِٕ  َٔتتتتّ کّ کاَتتتتؼا ػێتتتتٍ  ػِ ؿِ کتّ کاؿِ
ؿرێای  نٕيتتّ ّْ   تتّ  ِٔ متتتیُّ تتتٕاَیٍ  یمّ ػِ  اڵو ئێًتتّ    تتّ ِٔ ػژٔاؿِ

ٌٔ   کتتّ ؿػِ ػِ  ِٔ کّ ىتتاَاییّ  ًَایيتتّ  کتتاَی نتتّ ئاياژِ    کتتّەوەتتتـ
تٕاَـێتتت  یتتُەؿاٌ  ػژاَۀەە ػِ ەڵتت  نە ڕٔاَتت ەی ئەو ْەڵٕێنتتتە ن

گۀْەؿی ڕامتتتیی ىتتتەکاٌ  ئەيەیتتو ئۀ ئاکتتايەیە    َێتتتّ یّ   ّ
 کە ػەياَۀێت 

ئتتتتاؿتا ْۀڵتتتتی ػەػا ئۀەی نە ػیتتتتؼە تیاؿییەکاَیتتتتؼا  امتتتتی 
یاٌ  اتتتا   تتتا  متتتتّ ؿرّ کاَتتتؼا  ّ ؿِ کتّ ی ئّ رٕٔڵتتتّ  نتتتّ  ػەکتتتـػٌ

ػیتؼی   ًََٕٔە  تاػٌٕٔ ػە ێتە رٕٔڵەی ئەکتتەؿ ٔ گٕفاؿىتت نتّ
کتتا  نتتتاػٌٕٔ ٔێُەگەنێاتتی َٕمتتتٕٔ  ىتتێٕأییەکی  ؿ ػِ ؿْێُتتّ ػِ

ىتتتاؿأە ٔەؿػەگـێتتتت ٔ نەَاکتتتأ کايەڵێتتت  رتتتٕٔڵەی پەڕاَ یتتتـ 
ؿػەگـێتتتتت ٔ ەپاڵیتتتتاٌ پێتتتتٕە ػەَێتتتتت  ىتتتتاَایو رٕٔڵەکتتتتاٌ ٔ

ػەیإَؿٔٔژێُیتتتت  ٔەک تتتتاػٌٕٔ ئەڵ ەفَزیتتتـەی َێتتتٕاٌ ئۀەی 
ٔە  َێتتٕاٌ  تتَٕٔی ْەیە ٔ ئۀەی  تتَٕٔی َیتتیە  ػؿٔمتتت ػەکتتاتە

                         
َەؿە  ٨   پـۆگـايی ًَایيی نتنأال  ينتـصییةە نەمتەؿ ىتاَای ئەکاػیًیتای ْٕت

 َٔی کەؿٔيی  ە  نە ػەؿْێُاَی ػ  ػ١٤٣١رٕاَەکاَی  ەغؼا  نە ٔەؿفی ماڵی 
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تٕاَنتتتتی ئەگەؿەکتتتاٌ ٔ ئۀەی نە مـٔىتتتتی ياػػیتتتؼا  تتتَٕٔی 
      ١ْەیە ە

تێاتتتتتڕای  ەؿرەمتتتتتتەکـػَی ئۀ ىتتتتتتاَەی الی متتتتتەؿۀە 
 ەؿ تتتأ  ئەؿکتتتی   تّ َُّئاياژەيتتتاٌ  تتتا کتتتـػٌٔٔ ٔ عنتتتتٕٔيا

ە متتتەؿ ىتتتاَی ئۀ  ئۀەی ػەؿْێتتتُەؿیو َػەؿْێتتتُەؿە ٔ ػەکۀ
ت  ە ىتتتێٕەیەکی نەو ىتتتاَایەػا  ەػەمتتتتی ػەْێُیتتتت  َاتٕاَـێتتت

تیتتتاؿی نەيە فیتتتاتـ ڕٌٔٔ  اتتتـێتۀە   ە ىتتتێٕە کتتتـػەییەکەیو 
تەَیا نەمەؿ تەعتەی ىاَا ڕٌٔٔ ػەکتـێتۀە  ئۀەی ػەؿْێتُەؿ 

ۆمێنتتتە ىتتتاَایی ٔ ًَایيتتتەکەیؼا  ڕ ەؿرەمتتتتەی ػەکتتتا   نە پ
-ئەسنتتَٕٔێای تتت ی نە ْەمتتت ٔ متتافە ٔ َاتٕاَـێتتت  ە ٔىتتە 

تايتاؿ  اـێتت  ئتاؿتا  -ْەؿ ٔەک تێفاـیُە کـػەییەکەی  ا ىاَا
ئايتتتاژەی  تتتا ئۀە کتتتـػٔٔە  ئەگەؿ ْتتتاتٕٔ عەڵتتت  ٔافیتتتاٌ نە 

ػؿێ ایتتتی   تتتَٕٔە ىتتتاَا ْێُتتتا  ئۀە  تتتقاَە نە ەؿ ئۀەیە  کە  ە
 ٕاؿمتتتتەػ متتتتاڵ  نە متتتتەؿػەيی  تتتتٕژاَۀۀە  ىتتتتاَا نەمتتتتەؿ 
ىتتتێٕەی ڕۆيتتتاٌ ٔ ٔەمتتتفاـػٌ ًَتتتایو ػەکـێتتتت  نەو ڕٔٔۀە 

 یاناگۀە ڕۆ َـأە ىاَا نەمەؿ مایااناژیەتی  یـۆک ٔ ػ
بهیتتتتتؼی ٔ ەئتتتتتاؿتا  ە ْەيتتتتتٕٔ ىتتتتتێٕەیەک ػژی  ەياتتتتتی ت

ىتتتتتێٕافی ىتتتتتیااؿییە نە پـۆمتتتتتتەی ػەؿْێُاَتتتتتؼا  ػەؿْێُتتتتتتاٌ 
ڕەَ ؼاَۀەی ػە  َیتیە   ەڵاتٕ عتاڵی ػەمتت ێ  ٔ ػەؿٔافەیەکتی 
گـَ ە  ا عٕڵ اَؼَی فيتاَێای ىتاَایی ریتأاف  کە نەو ستاؿيەػا 

ێُەؿ نە یەکەی تٕعًەکتتتتتتاَی ػە /ػەؿْێُتتتتتتاٌ  َٕٔمتتتتتتەؿ/ػەؿْ
ًَایيتتتەکەػا  ئۀ فيتتتاَە ئێنتتتتاتیاییە ىتتتاَاییە ػەعٕڵ ێُێتتتت ٔ 
 ەؿرەمتەی ػەکا   ػەؿْێتُەؿ ڕۆڵێاتی ستـە گۀؿە ٔ تـمتُاک 

متتتای عتتای  ئەستتـێُەؿ ٔ يايامتتتا ٔ ڕێتتغەؿی ئۀ  ػەگتتـێتە ئّ
                         

ئتاؿتا  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتی ينتتەسا بەمتیى  ػەفگتای  اٌَتاَ   ئّت ١
  ٢١  ل٠٢١٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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ئتتاْەَ ە ڕیتٕاڵیامتتاییە  کە ىتتیؼـە صنتتییەکاَی نەمتتەؿ ىتتاَا ٔ 
تەکُیاێاتتتی  تتتااڵ ٔ ْەيتتتٕٔ   ە رەمتتتتە ٔ رًٕرتتتاڵی ئەکتتتتەؿ ٔ

ىتتتتێٕافە ىتتتتیؼـئايێقە گٕفاؿىتتتتتەییەکاَی تتتتتـ  کە ػەتٕاَـێتتتتت 
ػەمتتتتە ەؿ  اـێتتتت  نە يامتتتی ا  متتتەيا  ْتتتَٕەؿی ىتتتێٕەکاؿی  
پاَتايایى  گاؿاَی  ػیاتاؿ ٔ ڕَٔٔتاکی  غٕڵ ێُێتت ٔ ْاىتیاؿاَە 
 ٔەک مینتێًێای فاَنتی ٔ ػیؼێای َْٕەؿی  ەکاؿ  ٓێُـێت 

ٕٔ ئەو  ٕاؿاَەیو عتأەَی يتاؿک ىتێای ئاىاـایە  کە ْەي
یەتی تتتتتتایمەتی عایتتتتتاٍَ ٔ نە  ُەيتتتتتایەکی پتتتتتتۀ ٔ ئ ىتتتتتیؼـ

اۀتُێاتتتی ْاىتتتیاؿاَەی ئۀ ىتتتێٕافە گٕفاؿىتتتتتیايێقاَۀە كڕێ
ػێُە  ەؿْەو ٔ  ەؿرەمتتە ػەکتـێٍ  ػٔای ئۀەی ْەئٕیتاٌ نە 
 تتتتافَەیەکی تتتتتایمەتی ڕیتٕاڵەکاَتتتتؼا ٔ  ە ىتتتتێٕەیەکی ڕەَ تتتتتیٍ 

 یەکاَ یـ ػە ٍ  
ا ػٔای ياَتتؼٔٔ َٕٔێای ستتـە ٔ کتتاؿی  ەؿػۀاو نەَتتأ ئتتاؿت

کاٌ ٔ کەؿەمتتتە ٔ ئتتتايڕافە ىتتتاَاییەکاَؼا  راؿِ تتتتٕعًە راؿ تتتّ
ٔیەتی  نىاَا فیاتـ َْٕەؿی ػەؿْێُتاَە ٔەک نۀەی ػەبتی ٕگٕت

ىتتاَایی  ێتتت ٔ  تتا ًَایيتتاـػٌ َٕٔمتتـا ێت ە کۀاتە تەعتتتەی 
ە ىتتتتاَا ىتتتتٕێُێای ػیتتتتاؿ ٔ ياتەؿیتتتتاڵی ٔ  ەڵتتتت ەػاؿە  پێٕینتتتتت

 ٓەژێُتتـ  ٔ پتتڕ  اتتـێتۀە  ْأکتتا  ٔەْایيتتی نتت   اـێتتت  ە 
فيتتاَێای ػیتتاؿ ٔ  ەڵتت ەػاؿی ياتەؿیتتانی ٔ ڕٌٔٔ  تتؼٔێت ٔ کتتاؿ 
 ااتە مەؿ ْەمت ٔ مافی  یتُەؿاٌ ٔ ڕافیيتیاٌ  اتا   ئتاؿتا 

ە  ٔػەؿْێتتتُەؿی  ە ػاْێتتتُەؿی فيتتتاَێای سیقیاتتتی َتتتأفەػ کتتتـػٔ
ۀ ڕۆڵەی ٔە  کە  تٕاَێتتت ٔ ئٔئەيەیتتو ئۀ  تتٕاؿەی ڕەعنتتاَؼ

ْە ێت  مەؿ ەعاییەکی تۀأی ْە ێتت ٔ نە ػەبتی َٕٔمتـأ ٔ 
ئەػە ی ىاَا ٔ ىاَایەکی مایااناژی ػٔٔؿ اۀێتۀە  نە تـی 
ئۀە يتتايەڵە نەگەڵ رەمتتتتەی ئەکتتتتەؿ ٔ پاَتتتایی ىتتتاَا  اتتتا   

ػا تتا  کّ ىاَاییّ  ًَایيّ  کاَی َٕاَؼٌ نّ کُیكّ تّ   ێ ٕياٌ پێٕینتّ
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ژێتـ  تاؿی    ێتتّ ؿ  اتا َّ  یُتّ  ٔا نتّ   تٍ  کتّ ؿ کاؿی ّ  یّ ٔ ڕاػِ ئّ
  کّ سنتتتَٕٔی ًَایيتتتّ ؿ ئّ ڵإ ْتتتّ کاٌ   تتتّ ی ػیاناگتتتّيؿێت کاؿی تتتّ

 ؿَزی ڕا اێي    مّ
کاؿْێُاَی  تتٕٔکەڵە ٔ پەیتتاەؿی گۀؿە ٔ  ەَتتؼاٌ رتتاؿی   تتّ

ػەيتتتايای ڕەَ أڕەَتتتو ٔ تتتتاٌ ٔ ػەَ تتتی َاىتتتاف  یەکتتتێاە نە 
  ٔەَە ێتتتتت ٢ی ىتتتتاَاػاىتتتتێٕافەکاَی ًَایيتتتتاـػٌ نەو ڕێمتتتتافە

يە ەمتتت نە  ەکاؿْێُتتاَی ئەو تتتٕعى ٔ کەؿەمتتتە ٔ ئتتايڕافاَە  
گتتاڕیُی ئەکتتتەؿ  ێتتت  ە کەؿەمتتتەی متتهمی ٔ کێێيتتەکاؿی  یتتاٌ 
تەمااـػَۀەی  ٕاؿەکتاَی َٕاَتؼ ٔ متُٕٔؿػاؿکـػَی تٕاَاکتاَی 
 ئەکتتتتەؿ ٔ يتتتاؿکێای یەک ىتتتێٕەیی نەعتتتاگـتٍ  تتت    ەڵاتتتٕ  ە

ە  یتتاٌ ئۀ  تتٕاؿەی  کە نەَێتتٕاٌ ْتتای  ەڕێاۀتُتتی ئۀ يتتأەیۀ
پەیتتاەؿ ٔ يۀػا صنتتییەکاَی ئەکتتتەؿەکەػایە  یتتاعٕػ ػەيايتت  ٔ 
متتیًا پتتڕ نە ػەؿ تتڕیٍ ٔ ئەَؼێيتتەکەی ئەکتتتەؿ   ەيەیتتو ئتتاؿتا 
ئەکتەؿەکتتتتاَی َا تتتتاؿ ػەکتتتتا    ەػٔای ػۆفیتتتتُۀە ٔ ئايتتتتاػە ٔ 

ىتتافػا   ەڕێتتٍ  ئتتاؿتا ئەو ئتتأافە ەػەمتتتە ەؿکـػَی ئتتأافێای َ
ا گەیيتتتتُە ْەمتتتت ٔ متتتاف  ْأکتتتا  غەؿائتتتقە ىتتتافاَە  تتتەَ

راؿ ەراؿەکتتاَی ئتتاػەيیقاػ  نە ڕێتت ەی ىتتێٕافەکاَی ئەسنتتٌٕٔ 
یۀە   ەکتتتاؿ ػەْێُێتتتت  ئەيەیتتتو  ە ػۀؿی عتتتای ئ کتتتاؿی ەؿ

ػە ێتتتە ْتتای عٕڵ اَتتتؼَی پاَتتتاییەکی ریتتتأافتـ  تتا ىتتتاَایەکی 
ؿ  متّ ی  ّيؿ سنَٕٔیامتا کاؿی تّ َٕێی پڕ نە ٔێتُە ٔ ػەَتو  کە ئّ

ياَتتایەکی ڕٔٔ  نيزتتـػە نە   َێتتتّ یّ یاَ ّ  تت  ٔ ػِ ػِ  ِٔ ؿاَتتّّ  یُ
  ٣ژیاٌ

ْەؿ نەو گاىەَی ایۀە ػە ێت ْەيتٕٔ ئۀ ىتتاَە نە پەیتاەؿ 
ٔ ػەيايتتت  ٔ ىتتتتە  ەؿرەمتتتتەکـأەکاَی تتتتـیو  کە ػەؿ تتتڕی 

                         
  ١٢٤  ػ  مايیة أصًؼ أمؼؼ  سی االػی انفـَنی انؼاصـ  ل ٢
    ْەياٌ مەؿ أەی ژياؿە ٣
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کاٍَ  فۆؿ  ە ٔؿػی ػەمتُیيتتتتاٌ  اتتتتـێٍ  تتتتتا  ڕٔٔتتتتتّ   یـۆکتتتتّ
 ەؿرەمتتتتەکـػٌ ٔ   ەیتتتُە ػۆفیتتتُۀەی ىتتتتە َەگاڕەکتتتاٌ  تتتا 

ػەؿ ڕیُتتی ىتتاَایی  ئەيەیتتو متتیًایەکی ىتتێٕە متتًمٕڵی نەعتتا 
ی گـَ تی يػەگـێت   ا ًََٕٔە ستاؿيی ن تافَەە  ەْتایەکی متًمٕڵ

الی ئتتاؿتا ْە تتٕٔە؛  تتَٕاە ن تتافَەە نە یەک کاتتتؼا ئتتايڕافێاە ٔ 
ىتتتتتێٕەیەکی ئەَتتتتتؼافەیی ْەیە  ْأکتتتتتا  ػەکـێتتتتتت ستتتتتاؿيێای 

ییەکە ػە ێتتتە  تتافَەیی  ياَتتای ًَایيتتە ىتتاَا ىتتاَایو  ێتتت؛  ە
ئتتتاؿتا نە ىتتتاَایی  -نۀ ڕٔٔۀەی  کە ئتتتايڕافێاە  - تتتافَەیو 

عو  تتتتتتا   ُەيتتتتتتاڵەی نتيُيتتتتتتیەػا  ٔەک ئتتتتتتايڕافێای متتتتتتقا ّ
کاؿەکتەؿی ن یاتـیلە  کە تأاَماؿە  ە کٕىتتُی  تأکی  ەکتاؿی 
ْێُتتأە  نە ْەيتتاٌ کاتتتؼا ئۀ  تتافَەیە متتًمٕڵە  تتا ئۀ تٕاَتتایەی  

یی ٔ  ەؿػۀاو  نەَێٕاٌ  تٌٕٔ ٔ َە َٕٔتؼا  کە رٕٔڵەیەکی  افَە
   ێ ٕياٌ ئەو ىتتاَە ْەئٕیتاٌ  ٤ ەمەؿ گەؿػَٔٔؼا ػەمەپێُیت

ٔەک ىتتتاَای َەؿیتتتت ەؿا  پەیتتتڕۀی ڕیتًێاتتتی تتتتایمە   ە  ْەؿ
ڵ  گتتتّ فئَٕی نّ عتتتای ػەکتتتا    تتتا ًَتتتَٕٔە ػە ێتتتت ئەکتتتتەؿ ئتتتّ

 ێت  َەک  ەياێاتتی  متتتێای بتتٕٔڵ   ەؿايتتمەؿ ػەَ ەکتتاٌ ْتتّ ّْ
  ١۰ی مە اؿە   ە ڕیتى نە ػؿاياػاتیاؿ

  ی  کتتّ ٔ تەکُیتت  ٔ ئتتايڕافە ىتتاَاییاَّ نتتّ  کێاتتّ ڕَٔٔتتاکی یّ
تی  تایمتّ  کاؿ  ێت   تّ ىێٕافێای تـ  ّ   ّ  پێٕینتّ  ٔایّ ئاؿتا پێی
  ٌ   َٕاتّ کتّ یتؼای ػِ پّ  کتّ ڕَٔٔاکییّ  ی  کتّ َ اَتّ ٔ ڕِ راؿی ئّ
کاؿ  ٔٔپیتتؼا  تتّؿٔ ئّىتتاَای   ی پێيتتتـ نتتّ ٔ ڕَٔٔاکییتتّ رتتاؿی ئتتّ
ٔ  ی ئتتتّ کتتتّ و  ئاياَزّيکتتتاَی ڕَٔٔتتتاکی   ئايێـِ َاَتتتّ   تّ ْتتتاتِٕٔ

     یّ کی ٔؿػ ّْ یّ ِٔ پێؼا َّٕٔ    پێٕینتیاٌ  ّ َاپێاٍ   ایّ
                         

ل" انؼتؼػ  ٤ ة  يزهتة "سلٕت   صفیظة يضًؼ ػمؼ انًُؼى  أَتَٕاٌ اؿتٕ ٔ ينتـس ان نٕت
١٤٣٠  ٩  
  ٣٩  ػ  مًیـ مـصاٌ  تزاؿی رؼیؼة سی انفٍ انًنـصی  ل ١۰
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َ اـػٌ ٔ  َ تتتتتأڕِ کتتتتاؿی ڕَٔٔتتتتاکی الی ئتتتتاؿتا تەَٓتتتتا ڕِ
اـػَۀەی مەؿ تەعتەی ىاَا َییە   ەڵاتٕ گٕفاؿىتتە نە كڕَٔٔا

ە ػؿايتتتتتی ٔ پتتتتتڕ نە ْەمتتتتتت ٔ ئەَؼێيتتتتتە ْەڵیتتتتَٕٔی ڕۀىتتتتت
الیەک ٔ نە الیەکتتتتی  ریأافەکتتتتاَی تتتتتـی ػیًەَەکتتتتاٌ  ئەيە نە

    کتتتّ ػایتتتّ ِٔ کاٌ نّ ی تیيتتتاّ ی ىتتتێِٕيؿێت ػیاەیيتتتۀە  کاؿی تتتّ
یی   یی  ئامتٕٔػِ تتٕٔڕِ  متتاـػٌ  تّ ّْ  ؿ نتّ ک ْتّ گٕفاؿىت َّ

ٔ   ۆکتّ یـ  ڵإ گٕفاؿىتت نتّ کتا    تّ تتاػ ػِ    ؿی ِٔ عتّ و   ّ عّ
کتتتا  ئتتتاؿتا نە نىتتتاَا ٔ  متتتتیو ػِ کاَی َێتتتٕ َّ ىتتتاؿأِ  َتتتّ ػیًّ

ْەيتتمەؿەکەیەػا متتە اؿە   ە ْتتَٕەؿی ڕَٔٔتتاکی ػەڵێتتت  ن تتا 
ئۀەی راؿی تاَە تایمەتییەکاٌ  ەؿْەو  ٓێُتـ   ػە ت   ُەيتای 
ٔؿػی ٔ َامتتتای   تتتڕی  ئەمتتتتٕٔؿی نە ڕَٔٔاکیتتتؼا َأئتتتاعٍ 

ؿػ ٔ گەؿو ٔ  اتتتـێٍ   ە يە ەمتتتتی ػؿٔمتتتتاـػَی کەىتتتی متتتا
     ١١تٕٔڕەیی ٔ تـك ٔ    ْتؼ ە

ٔایەػا  تتٕٔە کە ڕَٔٔتتاکی  ە  ەىتتُی  ێتتؼەَ ی ڕئتتاؿتا نۀ  تت
ػەػٔێتتتتتت ٔ کتتتتتاؿی ەؿییەکی ڕامتتتتتتۀعا ٔ تتتتتتایمەتی  ەمتتتتتەؿ 
 یتتُەؿاَۀە ْەیە  ئەيەیتتو نە ڕێتت ەی ئۀ نێاتتاڵیُۀاَۀە  کە نە 
 تتتتٕاؿی ڕَٔٔاکیتتتتؼا کـػ تتتتَٕٔی  ئتتتتاؿتا  ەػٔای ڕَٔٔاکییەکتتتتؼا 

ەڕا  کە تیيتتاەکەی  ە ىتتێٕەیەکی ىتتەپانی  ێتتت  یتتاٌ ٔەک ػەگ
و  ە ىێٕەی ىەپال  یتاٌ کێت ەی ي ێت  ڕَٔٔاکی کێ ەی ئاگـ ٔا

ئاگـ ػە ێتتە ئۀ ٔفەیە  یتاعٕػ ئۀ ْێتقەی ڕۆڵێاتی گۀؿەی نە 
 ئێنتاتیاا تَٕؼٔتی ە ىاَاییەکەیؼا ْە ٕٔە  

يامتتتی ا ػە ێتتتتە تۀأکەؿی ڕۆڵتتتی کتتتاؿی ەؿی ڕَٔٔتتتاکی؛ 
 ە ىتتێٕەیەکی بتتٕٔڵ ٔ ڕامتتتۀعا کتتاؿ ػەکتتاتە متتەؿ يامتتی ا 

ؿف ٔ   تتتّ  ْەمتتتت ٔ متتتاف   تتتَٕاە ػەَتتتو ٔ ْتتتاؿياَی ٔ تاَتتتّ
                         

  ئەَتاَاٌ ئتاؿتا  ىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتی ينتتەسا بەمتیى  ػەفگتای  ١١
  ١٢٣-١٢٢ اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  ل



 184 

کاٌ  ْەيتتٕٔ فيتتاَێای ریٓتتاَی نە  ەؿگێاتتی يامتتی یؼا  ە  َقيتتّ
یاێُێتتت  نە ەؿ ئۀە ػأای ئۀە ػەکتتا   ـْەمتتتی  یُەؿاَتتؼا ػە 

کە   ەڕێتتتٍ  ەػٔای رتتتاؿە ػەَتتتو ٔ نەؿیتتتُۀە يامتتتتی ییەکؼا  
ٔۀپتتێو  ە ْتتیێ ىتتێٕەیەک َەياَمینتتتمێت  ئاىتتاـایە  کە ئەو نە

ٌٔ   متتتیفەتاَە نە ئتتتايێـە يامتتتی ییەکاَی ئەيتتتڕۆػا ػەمتتتت َاکتتتّ
کا  ئۀ ئايێـە کاَاَەی نە يافەعاَەکاَتؼا  ٔەک  ئەيەیو ٔا ػِ

ٔ متتتتتەؿنەَٕ    ِٔ یاػيتتتتتاٌ پٕٔؿ پتتتتتاڕێقؿأٌ   یآَێُیُتتتتتّ نتتتتتّ کّ
ئتايێـی تتافە  تؼەیٍ  کە  کاؿیاٌ  ێُیٍ  یاٌ ْۀڵتی عٕڵ اَتؼَی  ّ

نەگەڵ ػیتتتتتؼە ىتتتتتاَاییەکاًَاَؼا ٔ نەگەڵ ڕیتًتتتتتی ًَایيتتتتتەکاَؼا 
پا ٔ ٕػەگَٕزێتتتت ٔ ئۀ ػەَ اَەيتتتاٌ  تتتا ػەعٕڵ ێُێتتتت  کە تتتتاَ

ئەتًامتتفێـێای ریأافيتتاٌ پتت  ػە ەعيتتٍ  ئتتاؿتا نەو ڕٔٔۀە 
ػأە متتتتەؿنەَٕ  نە ئتتتتايێـە کاَەکتتتتاَۀە ئتتتتايێـێای  ْۀڵتتتتی

ٔە  ئەيەیتتو  ەىتتێای گـَتتو يامتتی ی ریتتأاف ػؿٔمتتت  اتتاتە
 تتٕٔە نە ػیتتؼە ئێنتتتاتیاییەکەی ئۀ  تتا ػەَتتو ٔ ئەو ػەَ ەیتتو 
ڕۆڵێای گۀؿەی نە گەىەی ڕٔٔػأەکتاَی ًَایيتەکە ٔ تٕاَتا ٔ 
ٔفەی ئەکتەؿەکاَتتتتؼا  یُیتتتتٕە  ئۀەی نێتتتتـەػا گتتتتـَ ە  ئەگەؿ  ە 
رتتاؿە کتتاَقایەکی تتتایمەتی  تەَتتاَە  ئەگەؿ ئۀ کتتاَقایە کتتاَیو 

ىتتتتافی ٔەْتتتتا  تتتتؼۆفیُۀە ٔ ەێاتتتتی  ەؿف ٔ َ ێتتتتت   ەَتتتتؼ ػەَ 
  ەَیٍ  کە  مێتە ْای َاڕەصەتی ٔ  ێقاؿياٌ  اا ؛ ئەيەیتو  تا 

ؿاٌ ٔ  متت ٔ متافی  یُتّ ؿ ّْ متّ  عا کتاؿ  ااتتّ ی ڕامتّ ِٔ ئّ
  ِٔ ٔ  یاَغاتتتّ ٔتٌٕٔ  ْاىتتیاؿیاٌ  ااتتتّ ی تێیاتتّ ٔ  ێیاگاییتتّ نتتّ
     کاٌ و ڕامتییّ ؿػِ  ّ

ؿاَەی ڕۆڵێاتتتتی  ااڵیتتتتاٌ نە  آێتتتتُەنە پتتتتاڵ ئۀ ئتتتتايڕاف ٔ پێ
ػؿٔمتتاـػَی ئۀ ئەسنتَٕٔە ىتاَاییەی ئتاؿتا يە ەمتتی  تتٕٔە 
ٔ ئتتتێًە  امتتتًاٌ نێتتتٕە کتتتـػٌٔٔ ٔ ئاياژەيتتتاٌ  تتتا کتتتـػٌٔٔ  

 ەؿگەی ئەکتەؿەکتتاٌ  ەکتتاؿی ػەْێتتٍُ ٔ نە ٕ ەؿگە؛ ئۀ رهتتٕرهتت
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پا ٔ  ەْتایەکی گەنێت  ریتأاف ٕکاتی ًَایيەکاَؼا ػەی اىٍ  تتاَ
ەيەیتتتو ػەگەڕێتتتتۀە  تتتا ئۀەی  کە ئتتتاؿتا نەعتتتا ػەگـێتتتت  ئ

ْەئٕ راؿەکاَی رهٕ ەؿگی َٕ  ٔ ياػێـٌ ٔەال ػەَێتت  ٔەک 
تۀە  کە ئۀ ىتتاَایەی ئتتاؿتا ٔٔەنۀۀ ەؿیتو ػٔٔپاتًتتاٌ کتـػ

يە ەمتی  ٕٔە ٔ کاؿی  ا کـػٔٔە  ئۀ يەمەالَەی  اؿەمتەؿ 
تە ڕٔٔ  کە ٕٔەکتتتتـػٔٔە ٔ ئۀ ڕۀه ٔ  اؿٔػۆعتتتتاَەی عنتتتتت

یەتی ػەگتتـێتۀە ٔ ػٔٔؿە نە ْەيتتٕٔ ریتتأافییە ْەيتتٕٔ يـۆ تتا
 یُایەتی ٔ ػیُی  تەَاَە  ػەمتُیيتاَُەکـػٌ ٔ ػٔٔؿکۀَتتۀە 
نە ْەئٕ راؿە ىٕێُێاۀە  ْەؿٔەْا کاتیيۀە  ئاؿتا ْەؿگیتق 

تۀە ٔ ْەيیيتە نە ٕٔەعای  ە ْیێ کا  ٔ ىتٕێُێاۀە َە ەمتت
 ػەؿۀەی کتتا  ٔ ىتتٕێُۀە کتتاؿی کتتـػٔٔە  ئەيەیتتو يۀػا ٔ

 ە ًَتتتتایو ٔ  ا تتتتَٕٔە   ػیتتتتؼێای تتتتتـ ٔ سـأاَتتتتی  ەعيتتتتیٕە
 ەؿگی ٕتیاؿییەکاَیيتتتیۀە  نە ەؿ ئۀە ئتتتاؿتا ػەمتُیيتتتاَی رهتتت

ٍ ٔ کاَەکتتاٌ ػەکتتا   تتتا ًَایيتتەکاَی ي تتاط ٔ متتەؿػەيە ػێتتـ
 فیاتـ يۀػایەکی ریٓاَ یـی ٔ سـأاَتـ نەعا   ـێت  
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 بەغی دووەم

 بیٌەر و ڕۆڵی بیٌەراى لە غاًۆی تىًدوتیژیدا
 

ؿیتێای رتتٕاَە   َٕاَتتؼٌ عتتای نە عایتتؼا رتتاؿە ڕیتتتٕاڵ ٔ َتتّ
ڕیتتتٕاڵ ٔ َەؿیتتتە ىتتاَاییەکاَیو ْەؿ نە متتەؿەتأە نە ئتتايێقی 

یُییەکاَؼا نەػای   تٌٕٔ ٔ نۀێتٕە گەىتەیاٌ کتـػٔٔە يئاْەَ ە ئا
یتتتتتاَەی يتتتتتـۆڤ يُيەَ ە ئای تتتتتٌٕٔ  ئۀ ئتتتتتاْ ػِ  متتتتتتّ ؿرّ ٔ  ّ

تیتتا گێتتڕأە  ْأکتتتا   نەگەڵ  اٌػەؿٔێيیامتتا ڕۆڵێاتتی گۀؿەیتت
گەىە ٔ ڕۀڕۀەی  ەؿۀپێيیَٕٔی ڕۆژگتاؿػا  ئۀ ڕیتتٕاڵ ٔ 

یُییەکتاٌ ریتا َٕٔەتۀە ٔ ينە یاَاَی کاٌ نە ئتاْەَ ە ئا  ؿیتاَّ َّ
ػٔاتـ  ا ًََٕٔە  ئاْەَ ە ػیاَینیٕمییەکاٌ   ە ْەيتٕٔ تتٕعًە 

ٔتٍ   ێ ٕيتتاٌ  ەيەیتتو  ؿکتتّ يێق ٔ سێنتتتیڤاڵەکاَۀە ػِئاْەَ یتتا
ژيتتتتتتاؿەیەکی فۆؿ عەڵاتتتتتتی نەو ئاْەَ تتتتتتاَە کا تتتتتتَٕٔەتۀە ٔ 

   ػا کتتـػِٔٔ َ اَتتّ ٔ ئاّْ متتًی ئتتّ ڕێٕڕِ  تیاٌ نتتّ ی تایمتتّي ەىتتؼاؿ
 ەو ىتتتتێٕەیەیو تـاریتتتتؼیای گـێاتتتتی  ػٔاتتتتتـیو کايیتتتتؼیاکاٌ 

 نەػای   ٌٕٔ ٔ ًَایو کـاٌ  
ەو کتێتتمەػا  کەو ٔ فۆؿ ئايتتاژەو  تتا  ە ػؿێ ایتتی  امتتەکە ٔ ن

ئەو يەمتتتتتتەنەیە کتتتتتتـػٔٔە   ەاڵو ئۀەی نێتتتتتتـەػا گتتتتتتـَ ە   ە 
ىێٕەیەکی گيتتی ٔەػەؿعنتتُی ڕۆڵتی  یتُەؿ ٔ  ەىتؼاؿیاـػَی 
ٔ  ەمتتتُۀەیەتی  ە یەکەی ًَایيتتە ىتتاَاییەکاَۀە  کە ئەيتتڕۆ 
ىتتتتتاَای ْتتتتتأ ەؿط ػٔٔپتتتتتاتی گـَ تتتتتی ٔ  ەْتتتتتای ئەو الیەَە 

ئێنتا مە اؿە   ە ىتاَای تَٕتؼٔتی   نە  ػەکاتۀە  ئۀەیيی تا
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ياَەتە ڕٔٔ  ئۀەی  تتتتتتتتا ْٔەيتتتتتتتتٕٔ ڕٔٔەکتتتتتتتتاَیۀە عنتتتتتتتتتٕ
بهیتتؼی ەمتتەنًاَؼٔٔیٍ  کە ئەو ىتتاَایە فۆؿ ػٔٔؿە نە ىتتێٕافە ت

ٔ َەؿیتتتتت ەؿا ٔ  أەکتتتتاَی ىتتتتاَا؛ ْەؿ نە ڕٔٔی يتتتتايەڵەکـػٌ 
نەگەڵ ػە  ٔ یەکەو ْەَ تتأتۀە  تتا َتتأ ْتتاڵی ىتتاَا  تتتا ػٔا 

نتتتتتی ٔ تتتتتٕعى ٔ پێآتتتتاتە ٔ پێآێُەؿەکتتتتاَی  یتتتتٕٔکتـیٍ پێٕی
ًَتتتایو ٔ ْەيتتتٕٔ يەؿرە َْٕەؿییەکتتتاَی تتتتـ   یتتتُەؿیو  ٔەک 
پێآێُەؿێاتتتتی گـَتتتتو ٔ متتتتەؿەکی نە پێآێُەؿەکتتتتاَی ىتتتتاَا ٔ 
ًَایياـػَؼا  ئاياػە  ٌٕٔ ٔ ڕۆڵێای  ااڵ ٔ متەؿەکی نە ْەيتٕٔ 
 قٔتُۀە ٔ رٕٔاڵَۀە ْأ ەؿعەکاٌ   ە ىتێٕەیەکی گيتتی ٔ 

 ؼٔتی    ە ىێٕەیەکی تایمەتی  ْەیە  ىاَای تَٕ
کتتاتی   ؿاٌ نتتّ پتتێو ْەيتتٕٔ ىتتتێ   الی ئتتاؿتا ػاَیيتتتُی  یُتتّ

يی  ؿػِ ىتتاَاکاَی متتّ  نتتّ    کتتّ َییتتّ  یّ ٔ ىتتێِٕ کاَؼا   تتّ يایيتتٌّ 
ی  کتتّ ئیتانییّ  کاَتتّ  عيتتّ پێی َّ ی  تتّ ٔ کاتتتّ   ئتتّ کاَتتؼا  تتأ  تتِٕٔ

   ەڵاتٕ ئتاؿتا َیيتتٍ عإَٔمافی  ەؿايتمەؿ تەعتتەی ىتاَا ػاػِ
تە َأەَتتتتتتتؼی ْتتتتتتتاڵی ًَایيتتتتتتتەکۀە ٔ ووە یُەؿاَتتتتتتتی عنتتتتتتتت

بتتتٕژ ٍ ٔ ٕڕٔٔػأەکتتتاَی ًَایيەکەیيتتتی ػا ەىتتتی ْەيتتتٕٔ کَٕ
چ ٔ  تٕاؿػۀؿی ْتاڵەکە کتـػٔٔە  ْەؿ نە ػەؿگتای ْتاتُە ٔمٕ

ژٔٔؿۀۀە تتتتا متتتاپیتە ٔ بتتتٕٔاڵٔیی ىتتتاَا ٔ ْتتتاڵ ٔ متتتەؿ 
 تە یەکٔٔەتەعتەی ىتاَای  ە ت  ْتیێ رتاؿە  ەؿ ەمتتێ  کتـػ

یەتی ْتاڵی  یتُەؿاٌ ٔپاؿ ە  ئاؿتا  ەو پهٌ ٔ َەعيەیە ٔینتتٕ
ٔ ىتتتتتاَا پتتتتتێاۀە  مەمتتتتتتێتۀە ٔ  ەو ىتتتتتێٕەیەیو نىتتتتتاَای 
ڕٔٔػأە  کە ئۀ پێٕەَتتتتؼییە  ەتتتتتیٍ ٔ ڕامتتتتتۀعایەی َێتتتتٕاٌ 

الیەک ٔ ئەکتتتەؿ ٔ  یُەؿاَتتیو نە الیەکتتی   یتتُەؿاٌ ٔ ًَتتایو نە
تە ٔٔە تتـػ  ئتتاؿتا پەَتتای ١ػیتتاۀە ػؿٔمتتت ػەکتتا    غٕڵ ێُێتتت
                         

ٔ تۀژو ٔ ڕێمتتتافە َٕێیەکتتتاَی ىتتتاَا ٔ ىتتتاَای ١   ئەيتتتڕۆ ئەو يەمتتتەنەیە ْەيتتٕت
َٔ ەؿی ریٓتتاَی ٔ ْتتأ  َٔە ئە اَ تتاؿػ ٔ ئەفيتٕت ەؿط  نەو عتتاڵۀە  ُەيتتای ئەفيتٕت



 189 

ىتتاف  تتتا نۀ ە ەؿ  ەکاؿْێُتتاَی تتتاٌ ٔ ئتتأاف ٔ يامتتی ایەکی َ
ڕێ ەیۀە   تا   ە ْەمتت ٔ َەمتتی  یتُەؿ  نە ڕێت ەی ىتێٕافە 
متتتتتیضـی ٔ کاؿی ەؿییەکتتتتتاَیۀە  تتتتتتا کەىتتتتتێای ىتتتتتاَایی ٔا 
 غٕڵ ێُێتتتتتتتت  کە نێٕاَهێتتتتتتتٕە نە ٔێتتتتتتتُە ٔ ػەَتتتتتتتو   ەيەیتتتتتتتو 

 ەکا   کاؿی ەؿییەکی مەؿاپاگیـی میضـی نە  یُەؿەکاَی ػ
نێتتـەػا ئتتاؿتا رتتاؿە نیتتاؿییەکە ػەعٕڵ ێُێتتت  گـێاییەکتتاٌ نە 
ًَایيتتتەکاَیاَؼا ىتتتاَایەکی  افَەئامتتتتایاٌ ػؿٔمتتتت ػەکتتتتـػ ٔ 
 یُەؿاٌ  ە ػۀؿیؼا کاػە َٕٔۀە   ەاڵو ئۀەی ئتاؿتا يە ەمتتی 
 ٕٔە  تۀأ  ە پێیۀاَەی ئۀ َەعيتە ػێتـیُەی گـێاییەکتاَۀە 

ػأە  نۀ  ەَتتتؼ ىتتتاَاییە  تتتٕٔە  ئتتتاؿتا  ە ىتتتێٕەیەک ْۀڵتتتی 
ئەکتەؿەکتاٌ نە  یتُەؿاٌ کا اتاتۀە ٔ   کەيەی ًَایيی کتـػٌٔٔ

متت ٔ  و ّْ ؿ ئتّ مّ متیاٌ  اا  ٔ کاؿ نّ مت ٔ َّ کاَتڕۆڵی ّْ
ؿاٌ  اتتا   نە  کیُی  یُتتّ کاَتتؼٌ ٔ ڕا هتتّ متتتی ڕاتّ  ّ يّ   تتّ  متتافِ
ٔ نەو ػیتتتؼ ٔ گاىتتتە َی تتتایۀە   یتتتُەؿاٌ ٔا ْەمتتتت  ؼائەَزايتتت
 ەىتتتێاٍ نە ًَایيتتتەکە   یتتتُەؿ نەو ىتتتاَایەػا کتتتاَتڕۆڵ ػەکەٌ 

  کـێتتت   ە تَٕتتؼی ڕاػە ێەکێتتت ٔ  ە ئاگتتا ػەْێُتتـێتۀە   ایتتّ ػِ
ە تٕاَتتای ئۀ  ەؿکۀتتتٍ ٔ یەک تتـتُەی ٔٔ  یُەؿێاتتی ٔینتتتٕ ئتتّ

نەگەڵ ػیتتتتؼە تَٕؼٔتی ییەکەیتتتتؼا ْە ێتتتتت  نە ەؿ ئۀەی ىتتتتاَای 
متتاـػَۀەی تَٕؼٔتی  ْۀڵێاە  تا کتاَتـۆڵاـػَی  یتُەؿ ٔ ػؿٔ

 تتٍ  ە  ەىتتێ  نە ًَایيتتەکە  تٕٔىتتی  متتەؿنەَٕێی؛  یتتُەؿاٌ ػِ
ٔٔی ْێتتؼيە ػە تتُۀە ٔ ػەکۀَە ڕٔڕياٌ ػە تتٍ  ڕٔٔ ەٕمەؿمتت

َێتتٕ گەؿػَٔٔێاتتی تتت ی نە ْێًتتا ٔ ْێتتقە کاؿی ەؿەکتتاَۀە  ئتتاؿتا 
ػەیٕینت  ە ًَایيەکاَی کاؿی ەؿییەکی ڕامتتۀعا ٔ بتٕٔڵ نە 
                                            

کـػەیتتتی ٔ تیاؿییەکاَیتتتاٌ ػاػەَتتتێٍ  ڕی ینتتتاؿە گۀؿەکتتتاَی ىتتتاَا  نە ػیتتتؼی 
اٌ ًَتتتتایو/ یُەؿاَۀە  ْأکتتتتا  رٕگـاسیتتتتای ًَتتتتایو ٔ ْتتتتاڵی يپێٕەَتتتتؼ ی َێتتتٕت

 ە  ٔ یُەؿاَۀە کاؿیاٌ کـػٔ
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 ە ىتتتتتێٕەیەک ئۀ ْەمتتتتتت ٔ ْاىتتتتتی  یُەؿەکاَیتتتتتؼا  اتتتتتا   
کتتتتتتتاؿی ەؿییە  ەمتتتتتتتەؿ رەمتتتتتتتتە ٔ تەَتتتتتتتاَە  ڕٔعنتتتتتتتاؿی 

  یُەؿەکاَیۀە  میُـێت 
ئتتتاؿتا ػەیٕینتتتت ٔا نە  یُەؿەکتتتاَی  اتتتا  ْتتتأاؿ  تتتاەٌ ٔ 
ْەمتتتتت  ە يەتـمتتتتییەکاَی ػَٔیتتتتا ٔ ژیاَیتتتتاٌ  تتتتاەٌ  ٔەک نە 
 ەىتتتەکاَی نۀۀ ەؿیتتتو ئايتتتاژەو  تتتا کتتتـػٔٔە ٔ  ە ًَتتتَٕٔە 

ێنتتتاَەی  ە  تتاَەی ػايەفؿاَتتؼَی ْێُتتأيەتۀە  ئتتاؿتا نۀ ياَیف
ىتتتاَای ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی  تتتؤی کـػ تتتَٕٔۀە  ئۀەی ػٔٔپتتتا  
کـػ ٕٔۀە  کە ْیێ ریأافییەک نەَێٕاٌ ئۀەی ػە یٍ  تا الی 

  ػاػە تتیٍ  تتا ىتتاَا يتتاٌػکتتتاؿ ٔ َەىتتتەؿگەؿیًاٌ  تتا ػەکتتا   
َیتتیە  ئتتێًە تٕٔىتتی کێيتتەیەکی تەَؼؿٔمتتتی  تتٕٔیٍ ٔ ػەفاَتتیٍ  

ػکتاؿ ٔ َەىتەؿگەؿیًاٌ  ا ػەکەٌ  َتايـیٍ   کە ػە یٍ  ا الی
ٔٔی يەتـمتتتتتی ػە یتتتتتُۀە ٔ ئافاؿيتتتتتاٌ ػە ێتتتتتت  ڕ ەاڵو ڕٔٔ ە

یٍ ٔ ْأاؿیو ػەکەیتٍ  ىتاَای تَٕتؼٔتی  ئۀ ػکتتاؿەیە  يػەگـ
ٔٔی ڕکە َا تتتاؿی ئۀ گـیتتتاٌ ٔ ْأاؿەيتتتاٌ ػەکتتتا  ٔ ڕٔٔ ە

 يەتـمییەکاًَاٌ ػەکاتۀە  
رەمتتتتتتەکـػَی ىتتتتتاَای تَٕتتتتتؼٔتی  ػٔٔپتتتتتاتاـػَۀە ٔ  ەؿ

 تتأەڕ َیتتیە   ە ْەيتتاٌ ىتتێٕە ریتتأافی نەَێتتٕاٌ  یتتُەؿاٌ ٔ ٔ یـ
-ئەکتەؿەکاَی مەؿ ىاَا َاکا   ئەيەیتو ئۀ ئايتاَزەی ئتاؿتا

یە  کە ػەیٕینتتت نە ڕێتت ەی ىتتاَاکەیۀە  یُەؿەکتتاَی   اڕێتتت  
ْأکتتتتتتا  ئەکتەؿەکاَیيتتتتتتی  ە پـۆمتتتتتتەیەکی پتتتتتتاک  َٕٔۀەػا 

 َٕٔی  یتتُەؿ ٔ ًَتتایو  اڵٔ نکاتاؿمتتیلە  تتڕۆٌ  َقیاتتی ٔ تێاتتّ
 یُەؿ ٔ ئەکتەؿ  تا ئتاؿتا  تێاەاڵٔ تَٕٔی ئۀ ڕیتتٕاڵ ٔ ئەسنتاَە 
ٔ ػامتاَەیە  کە ًَایيتەکە  ە فيتاَێای رەمتتەیی پتڕ نە ئايتاژە 
ٔ ریتتأاف ػەی ێتتڕێتۀە ٔ  یتتُەؿاٌ ػە تتٍ  ە  ەىتتێای گـَتتو ٔ 
فیُتتؼٔٔی ئەسنتتاَەکاٌ  ػامتتتاٌ نە پاَتتتایی ىتتاَاػا ػەعٕڵ ێتتت  
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ە نەو ػامتتتتاَە  کە  ە فيتتتاَێای َاتە تتتا ٔ ػٔٔؿ نە  یتتتُەؿ  ەىتتتێا
ئايڕافە کاٌ ٔ َەؿیت ەؿاکاَۀە  ەؿرەمتە ػە ێتت ٔ کتاَتـۆڵی 
 یتتتُەؿاٌ  نە ْەيتتتٕٔ الیەکۀە ػەػا   نە ەؿ ئۀە کتتتاؿتێاـػٌ ٔ 

ی ىتتتتاَاییەکە ػەگتتتتاتە ئامتتتتتێای  ەؿفتتتتتـ  ْەؿ نەو غکتتتتاؿی ەؿ
َتؼٔتی ػا  ػەؿٔافەیەىۀە  کە نە ياَێفێنتتی یەکەيتی ىتاَای تٕ

تەعتەی ىاَا ٔ ْاڵی ًَایياـػٌ   ە ىێٕافە تە تا ٔ  تأەکەی 
نە ىتتتاَای ڕۆژئتتتأاػا ٔەال ػەَێتتتت   تتتا ئۀەی ىتتتاا ٔ گیتتتاَە 
پیتتـۆفە کتتاَەکە   ەڕێتتتۀە  تتا ىتتاَا  ئتتاؿتا نەگەڵ ئەياَەیيتتؼا  

نە –ىٕێُێای مەؿەکی نە َأەڕامتی ْاڵەکەػا ػیاؿی کتـػٔٔە 
ای گۀؿەی ڕٔٔػأەکتتاَی تیتتا ػا تتتا  ەىتتێ–َأەڕامتتتی  یتتُەؿاٌ

  ٠ًَایو  اـێت
 یتتُەؿاٌ نەو ڕۀىتتەػا   ەپێتتی ئامتتتی ڕۆىتتُمیـی ٔ تٕاَتتای 

باَاغەکتتتتاَی ػؿک ێاتتتتـػٌ   تتتتَٕاە   َتتتتّ گّ عتتتتٕػی عایتتتتاٌ ػِ
َەيایيتتەکە  ـیتیتتتی ػە ێتتتت نە کتتتايەڵە ڕٔٔػأێتتت   کە ْەيتتتٕٔ 
کێيتتە کۀَتتی ٔ ئتتاییُی ٔ ػەؿَٔٔتتی ٔ کتتايەاڵیەتی ٔ ڕايیتتاؿییە 

اٌ نەعتتتا ػەگـێتتتت  ئەيە رتتت ە نۀەی ئۀ کێيتتتتاَە ریٓاَییەکتتت
  تتتا  ِٔ ؿکێيتتاَّ کی مّ یتتّ ِٔ َێتتٕ  یتتـ ٔ نێاؼاَّ  َتتّ عّ  یتتُەؿاٌ ػِ

ٔژێُـێتت ٔ  ەؿۀ پـمتیاؿ ٔ تێڕايتاٌ ٔ ٔئامتی ْاىتیاؿی  ٕؿ
کتاَی مـٔٔىتت  ڵ  تٌٕٔ ٔ ػیاؿػِ گتّ ؿێت ٔ نّ گٕيڕا َٕٔیاٌ  ّ

ػا تەَٓا  ا تەياىتاکـػٌ   ن یُەؿاٌ نەو ىاَایە يهًهَێِٕ   یاَغاتّ
ئاياػە َتا ٍ   ەڵاتٕ نە ئاياػە َٕٔێاتؼا ػەژیتٍ ػٔٔؿ نە نيٍ/َتاەی 
عٕػییۀە ناالَا انؾاتیةە  ا  َٕٔە ریٓاَی نيٍ/َاەی کتايەڵییۀە 

                         
ل" انؼت٠ ة  يزهتة "سلٕت ؼػ   صفیظة يضًؼ ػمؼ انًُؼى  أَتَٕتاٌ اؿتٕت ٔ ينتـس ان نٕت
١٤٣٠  ٩ 
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ناالَا انزًاػیتةە  ەيەیتو ئۀ فەيەَە ئەسنتاَەییە ػەعٕڵ ێتت  کە 
 ٩ ا ْەيٕاٌ ػەػٔێت ە

اژەيتتاٌ  تتا کتتـػٔٔە   ۀ رتتاؿە  یتتُەؿاٌ ٔەک نۀۀ ەؿ ئاي
َێتتٕ   تّ کێيتتـأَّ  بتتٕٔڵی   ەىتتێای گـَ تتی َێتتٕ ًَایيتتەکەٌ ٔ  تتّ

متت ٔ  َێٕ َّ ؿ ی نتّ کاَۀە  ئا نەو ماتەػا ْتّ ىاَاییّ  ڕٔٔػأِ
ؿػا  متتّ اڵتی  ّ متتّ ی ػِ ِٔ ئتتّ    تت  ؿػایتتّ ی  یُّ متتتی ىتتاؿأِ ّْ
ٔعا  َتؼ کـا ت   ڕامتتّ ك راػٔ ّ ؿ ِٔ ٔ  یُتّ  ِٔ ؿِ ػِ      ػێتّ ّْ
  ىتتتتتتتتتتتاَاییّ  ی ڕٔٔػأِ ؿێت ژێتتتتتتتتتتتـ کاؿی تتتتتتتتتتتّ  ٔێتتتتتتتتتتتتّ کّ ػِ
  ك نتتتتّ کتتتتا  ِٔ یو ٔای نتتتت  ػِ يتتتتّ ؿ ئّ   ْتتتتّ ِٔ سنَٕٔیامتتتتاکّ ئّ

  کاَی ڕٔٔػأِ ؿْأیيتتّ ٔ ػِ  ِٔ کی بٕٔڵ ْاىیاؿ  ێتتّ  ێیاگاییّ
  ٔ  تّ  ِٔ متتێتّ  مّ  ِٔ ی عایتّ ؿ ٔ ژیُ ّ ٔؿٔ ّ ػِ  کاٌ  ّ ىاَاییّ

 ڕٔاَت   ئتاؿتا نەو ػیتؼە ڕاػیاتاڵە   ؿِ ٔؿٔ تّ و ػِ ػیؼێای َتٕ  نتّ
ئێنتتتاتیای ٔ ْتتَٕەؿییۀە  متتە اؿە   ە  یتتُەؿاٌ ػەڵێتتت  ننە ەؿ 
ئۀە  پێيتتتتتتتُیافی ىتتتتتتتاَایەک ػەکەو  کە ٔێتتتتتتتُە رەمتتتتتتتتەییە 

  ِٔ نینتًی عایاَتّ ژێتـ تّ  َّ تَٕؼٔتی ەکاٌ ْەمتیاؿیی  یُەؿ  غّ
َێتتٕ  ّ َێتتٕ ًَایيتتەکە  ٔەک ئۀەی  اێيتتـێت  ٔ  یتتُەؿ  اێيتتـێتّ

کۀاتە   یُەؿاٌ نەو ىتاَا ٔ  ٢گێ ەڵٕٔکەی ْێقە  ااڵػەمتەکاٌ ە
ًَایياَەػا ئتايڕاف ٔ ئتايێـێای متهمی ٔ نەکتاؿکۀتٕٔ   ەؿايتمەؿ 
 ە ڕٔٔػأەکتتاٌ  َتتیٍ ٔ َتتا ٍ  نە ْەيتتاٌ کاتتتؼا  ئۀ يـۆ تتاَەیو 

ْتتاتمٍ کتتاتێای عتتاه ٔ  ێ یتتاٌ نە ًَتتایو ٔ  ەؿْەيێاتتی   َتتا 
اتتٕ  یتتُەؿاٌ نەو ػەؿٔافەیۀە ػە تتُە ىتتاَایؼا  ەمتتەؿ  ەؿٌ   ەڵ

 ەىتتتتێای متتتتەؿەکی ٔ گـَتتتتو ٔ فَزیـەیەکتتتتی  ەؿػۀايتتتتی ٔ 
پێآتتتاتٕٔی ًَایيتتتەکە  ىتتتتێای  ەڵ ەَۀینتتتتە  کە َەعيتتتە ٔ 

                         
   اننُة انناػمة ١٤٣١  اننمت  اؽاؿ  ١٢٢٤  رـیؼة ان اػمیة  انؼؼػ ٩
  ١٩٩  ئتتاؿتا  ئەَتاَتتاٌ  ىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتی ينتتتەسا بەمتتیى  ل٢

  ٠٢١٢ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
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رٕگـاسیتتای ئۀ ْتتاڵ ٔ ىتتاَایەی ًَایيتتەکەی تیتتا پێيتتاەه 
ی ػاَیيتتتُی  یتتُەؿاٌ ػەمتُیيتتاٌ يػۆط ٔ  تتاَیەتٔػەکـێتتت   تتاؿ

 ػەکا   
ە ػەػا   یُەؿەکاَی نەو پـۆمە ىتاَاییەػا  ئاؿتا ْۀڵی ئۀ

ىَٕامتتی ڕامتتتەبیُەی عایتتاٌ  تتؼۆفَۀە  متتتـاکتٕؿ ٔ  ُەيتتا 
کتتتتايەاڵیەتی ٔ ػەؿَٔٔییەکتتتتاٌ تێتتتت   يتتتتاێُێت ٔ نە ڕێتتتت ەی 
ئەسنتتتتتٌٕٔ ٔ ػامتتتتتتاَەکاَۀە   ەْتتتتتایەکی تتتتتتـ  مەعيتتتتتێت  ە 
پـۆمتەی ىتتاَا  ئتاؿتا َایۀێتتت  یُەؿەکتاَی ْەمتتت  ە تەَیتتایی 

ئۀ  ەيتتتاە  یتتتاٌ ڕۀىتتتە پتتتڕ نە کاؿەمتتتاتەی  تتتاەٌ  تەَیتتتایی 
يـۆ تتتی کتتتايەڵ ە يتتتاػێـَە ئۀؿٔٔپیتتتیەکەیە  کە ئتتتاؿتا عتتتای 
یەکتتتتێاە نە بٕؿ اَییەکتتتتاَی  ئتتتتاؿتا ْەيیيتتتتە ئۀەی ػٔٔپتتتتا  

تۀە  کە کتتايەڵ ە َەعاىتتە   تتایە ئۀیتتو َەعاىتتە ٔ ٔٔەکتتـػ
ػٔٔ اؿی ئۀ بەیـاَە ػەؿَٔٔییە متەعت ٔ بتٕٔڵە  تٕٔە  نە ەؿ 

ە ٔ نەو ػیتتتؼۀە  ئتتتاؿتا  ە بتتتٕٔڵی کتتتاؿی نەمتتتەؿ ئەو ْاکتتتاؿاَ
ئەَؼێيتە ٔ ىتتَٕاك ٔ ڕۀىتتە ػەؿَٔٔییەکتتاَی يتتـۆڤ/ یُەؿاٌ  

تـ ئتتاؿتا   ە ىتتێٕەیەکی سـأاَتتتـ کتتاؿ نەمتتەؿ  تتَٕٔی تیتتاٌ ڕامتت
 يـۆڤ ٔ  ۀ ىێٕەیەیو  یُەؿەکاَی ػەکا  

عاڵێای تتـی گـَتو ْەیە  کە پێٕینتتە نێتـەػا  یغەیتُە ڕٔٔ  
تێڕٔاَیُێاتتتتتی بتتتتتٕٔڵ ٔ ْاىتتتتتیاؿاَەی ئۀ ئۀیتتتتتو ئۀەیە نە 
  ِٔ َا  تتا المتتاییاـػَّ ؿ  اتتا  پتتّ  یُتتّ  ٔ  ٔا نتتّ ًَایيتتاَۀە  َایتتّ

ؿێت   ەڵاتتتتٕ ئەو ًَایيتتتتاَە  یتتتتُەؿاٌ ڕٔٔ ەڕٔٔی غەؿیتتتتقە   تتتتّ
تَٕتتتتؼٔتی  ٔ راؿ ەراؿەکتتتتاَی ػەؿَٔٔتتتتی ػەکەَۀە  ْأکتتتتا  

اَەی گەيتتاؿۆی يتتنەگەڵ ئۀ ْێتتقە يەفَە مـٔىتتتی ٔ گەؿػَٔٔی
ػأە   ەو ىتتێٕەیە  یتتُەؿاٌ  نە ڕێتت ەی  اٌیتتئ  تتَٕٔی گێتعتتٕػ 

ژاَتؼَی ْتاه؛ ٔصاڵەتی ٔؿٔ  َّ گّ ئاىاـاکـػَی َٓێُییەکاَۀە ػِ
تتـافێٍُ  ی عایتاٌ ػِيمێُ متی کّ مت ٔ َّ ؿاٌ مُٕٔؿی ّْ  یُّ
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يؼی  رّ متتتتّ تی ٔ ػِ اڵیتتتّ متتتتێای کايّ متتتت ٔ َّ َتتتؼی ّْ ٔ پا ّ
  ٍ  ػِ

تیاؿییەکتتاَی تـیتتؼا گـَ تتی  ەو ئتتاؿتا نە ياَێفێنتتت ٔ ػەبە 
يەمەنەیە ػەػا   ْەؿٔەْا ْەيیيە ئاياژە  ا ئۀەیتو ػەکتا   
کە  ە ػؿێ ایتتتتی ىتتتتۀاَی ًَایيتتتتاـػٌ ئۀ ًَایيتتتتە ػٔٔ تتتتاؿە 
َتتتتتتتتتا ێتۀە   ەڵاتتتتتتتتتٕ ْەيتتتتتتتتتٕٔ ىتتتتتتتتتۀێ  ًَایيتتتتتتتتتەکاٌ نە 

نە ەؿ ئۀە    تافە َٕٔۀەیەکی  ەؿػۀايؼاٌ   تَٕاە ىتاَا ژیاَتّ
نە تتتتتافە َٕٔۀە ٔ رتتتتٕٔڵە ٔ  پێٕینتتتتتە ْەيیيتتتتە ٔەک ژیتتتتاٌ

اَەػا  ێتتت  ئەيەیتتو ئۀە َاگەیەَێتتت  کە ڕگتتاڕاٌ ٔ کتتاؿی کتتتٕپ
کتتتاؿی ػەؿْێُتتتاٌ ٔ َٕاَتتتؼٌ  تتتؼؿێتە ػەمتتتت ڕێتتتاۀ    ەڵاتتتٕ 
ْتتتَٕەؿی ىتتتاَا الی ئتتتاؿتا  ْەيتتتٕٔ پێآێُەؿەکتتتاَی ًَایيتتتی 
ىاَایی فۆؿ  ە ٔؿػی ٔ نەژێتـ ڕێنتا ٔ مینتتێًێای تایمەتیتؼا  

 ػەگاتە ئەَزاو    َۀەی گەؿػٌٔٔٔەک مینتێًی رٕٔاڵ ْەؿ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئارتۆ لەگەڵ دکتۆرە دەرووًییەکەی گاضتۆى فێردیێری
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 وغە و پىختەی ئەم کتێبەدوا
 

ىتتاَای ڕۆژئتتأا   ە ػؿێ ایتتی  ەَتتؼاٌ متتەػە نەمتتەؿ  ُەيتتا 
ی يتتتٕڕاڵ ٔ متتتایااناژییەکی ٔابیؼیتتتیۀە گفتٕگتتتای يکتتتايەاڵیەت

ایتتاَەیو کتتاؿی نەمتتەؿ نەمتتەؿ ػەکـێتتت ٔ ْەؿ نەمتتەؿ ئەو  ُەي
کتتـأە؛ ئەيەیتتو  ە ىتتێٕەیەکی تۀأ پيتتتی  ە ػەبتتی ىتتاَایی  
ٔاتە  ە ٔىە ٔ فيتاٌ  ەمتتٕٔە   ەو ىتێٕەیە ئەو ْتَٕەؿە  ْەؿ 

متتەؿەتأە  ٕاؿێتت  نەَێتتٕاٌ َْٕەؿيەَتتؼ ٔ  یتتُەؿػا ػؿٔمتتت  نە
ػەکتتتا    ە پتتتێیۀاَۀە ْتتتَٕەؿی ىتتتاَا نە ڕۆژْەاڵ  نەمتتتەؿ 

ڕۆ ػەَـێتتتتت  ئۀەی نە کتتتتاؿە   ُەياکتتتتاَی ئاکتتتتاؿ ٔ ْەڵٕێنتتتتت
تێ  َیتتیە  تتا  ێتت ی  َْٕەؿییەکاَتتؼا  ەکتتاؿ ػەْێُـێتتت تەَٓتتا  ا تتّ

تـ تەکُیاتێاە  تا تئێنتاتیاا   ەڵإ  ەىێاە نە ساؿيێ   یتاٌ ڕامت
ػۆفیُۀە ٔ َامیُۀەی   تا ًَتَٕٔە ػەمتەاڵ  ٔ ڕۀىتێ   کە 
 ە ىێٕەیەک نە ىێٕەکاٌ ڕامتە  ٔابیؼیتیە ٔ ئە نٕؿػیيتە  ئەو 

ٔ ْەڵٕێنتە نە َْٕەؿ ٔ َْٕەؿی ىاَای ڕۆژئتأاػا َیتیە   ئاکاؿ
َەؿیتە  ەؿاییەکاَتتتتتتؼا  الی گەالَتتتتتتی ٕ ەاڵو نە ڕیتتتتتتتٕاڵ ٔ ػا تتتتتت

ڕۆژْەاڵ  ٔ ئامتتتتتیا ٔ ئامتتتتتیای ػٔٔؿ ْەٌ  ئتتتتتاؿتا نێتتتتتـۀە 
ه  تتا ىتتاَاکەی ٔەؿػەگـێتتت  نۀ متتەؿ أاَۀە ػژی ٔمتتـٔ

 ُەياکتتتتتاَی ىتتتتتاَای متتتتتایااناژی ٔ ڕیتتتتتانیقيی ئۀؿٔٔپتتتتتی 
تۀە  ئۀەی نەو  ُەيتتتا ڕۆژْەاڵتییەىتتتؼا  تتتا ْتتتَٕەؿ ػۀەمتتتتێ

گـَ ە  ئۀەیە  کە ریتأافی نەَێتٕاٌ ْتَٕەؿ ٔ ئۀ ىتتەی ئتێًە 
َاکتتتا    ەڵاتتتٕ   ػەياَۀێتتتت  ە ئێنتتتتاتیاا ئايتتتاژەی  تتتا  اەیتتتٍ
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ْتتَٕەؿەکەی ئۀاٌ  ەىتتێای ریتتاَەکـأەیە نە تۀأی يەمتتەنە 
ریتأافی  عٕػگەؿاییەکاَی يـۆڤ  ْەؿ نەو ػەؿٔافەیۀە  ئاؿتا

نەَێتتٕاٌ ْتتَٕەؿ ٔ کٕنتتتٕٔؿػا ػەکتتا   ْتتَٕەؿ  تتا ئۀ ْأٔاتتتای 
ْتتتتتَٕەؿی ڕۆژئتتتتتأایە  ْەڵە ٔ عۀىتتتتتی ئەو ْتتتتتَٕەؿەیو   ە 
 ا تتَٕٔی ئتتتاؿتا   اؿگتتتأی کتتتـأە  ە ئەػەی ٔ ْاىتتتیاؿییەکی 

 ْەڵە ٔ ػٔٔؿ نە ڕامتییۀە  
ئتتتتتتتاؿتا نەو ػەؿٔافەیۀە ػەیۀێتتتتتتتت ىتتتتتتتاَایەکی َتتتتتتتٕ  

َایی َتتا   ە ياَتتا ڕٔٔکەىتتەکەی ئەو  غٕڵ ێُێتتت  ْتتَٕەؿێای ىتتا
ٔىتتتتتەیە  کە ریتتتتتأاف  ێتتتتتت نە ىتتتتتاَای ڕۆژئتتتتتأا ٔ ىتتتتتاَای 

  ٔێت ىتاَا  ااتتّ یتّ ڵإ ػِ کاٌ   ّ ؿییّ فگا َّْٕ ی َأ ػِيکاػیً ئّ
ه  ئتاؿتا ػەیۀێتت   ەڕێتتۀە  تا  ڵ ٔ ْأ تّ کايّ کی  ّ یّ کـػِ

مەؿ راؿێ  نە متایااناژیایەکی ئەسنتَٕٔی  ئەيەیتو نەمتەؿ 
َا  تتا  ەياکتتاَی ڕیتتتٕاڵە کاَەکتتاَۀە  ەػەمتتت ػەْێُێتتت ٔ پتتّ ُ
 تتا   ئتتاؿتا نە ػٔٔ عتتاڵۀە کتتاؿ نەمتتەؿ  کاٌ ػِ کاَتتّ  ؿیتتتّ َّٕػا 

متتتت   ْتتتقؿ ٔ ّْ  نتتتّ  يیاٌ گٕياَاـػَتتتّ کتتتّ ڕیتتتتٕاڵ ػەکتتتا   یّ
ْأکا  کتاؿکـػَە  ە ىتێٕەیەکی کتايەڵ   یُەؿ/ئەکتتەؿ ٔ کتاؿە 

ػەیۀێتتتت ْەيتتتٕٔ  ْتتتَٕەؿییەکە  ە ىتتتێٕەیەکی گيتتتتی  ئتتتاؿتا
يیاتاَیقيە ْتقؿی ٔ ناژیاییەکتاٌ   ە تۀأی َەْێێێتت ٔ نە تتـی 
ئۀە  ە ىێٕەیەکی ئافاػ ٔ مەؿ ەمت کاؿ نەمەؿ ئۀ ػیتؼاَەػا 
 اتتتا   کە نە پيتتتت َەمتتتتەکاًَاَۀە ىتتتاؿأَەتۀە  ئەو ىتتتتە 
ىاؿأاَەیو   ە  ا َٕٔی ئتاؿتا ئۀ  ەْتا گـَ تاَەٌ  کە عتاڵی 

    ْأ ەىی ْەئٕ يـۆ ێاٍ
ئەو  ُەيتتتا تیتتتاؿییە ػەؿٔافە  تتتا ئۀ ىتتتاَایە ػەکتتتاتۀە  کە 
ئاؿتا  ە ىاَای تَٕتؼٔتی  ئايتاژەی  تا ػەکتا   ئتاؿتا ىتاَا  ە 
تاػٌٕٔ َأفەػ ػەکا   تاػَٕٔێ   کە ئۀ پيتێٕی ٔ يەتـمتییە 
گۀؿەیە ػؿٔمتتت ػەکتتا   کە ْەيتتٕٔ ىتتتەکاٌ  ناژیتت   ْتتقؿ  
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پەؿػە نە ڕٔٔی ژیتتتاَی ڕۆژاَە ٔ ٔابیتتتغ متتتەؿۀژێـ ػەکتتتا  ٔ 
ڕامتتتەبیُەی يتتـۆڤ ْەڵتتؼەياڵێت  ىتتاَایو ػە ێتتت  ە ْەيتتاٌ 
ىتتێٕەی تتتاػٌٕٔ تَٕتتؼٔتی  ٔ  ێمەفەیتتی  ێتتت  ػە ێتتت ىتتاَای 
ی يتَٕتتتؼٔتی    ە ْتتتای تَٕتتتؼٔتی ییەکەیۀە  تٕاَێتتتت تَٕتتتؼٔتی 

َتتتأۀەی يتتتـۆڤ  تتتؼۆفێتۀە ٔ  یٓێُێتتتتە ػەؿۀە  نە ەؿ ئۀەی 
رتتاؿە َأەڕۆکێتت   یتتاٌ ئتتاؿتا َایۀێتتت نە ًَایيتتەکاَیؼا ْتتیێ 

ی ٔابیؼتتی  ەؿرەمتتتە  اتتا  ٔ ْتتیێ رتتاؿە ي یـۆکێاتتی نتتاژیا
یتتاٌ يتتٕؿاڵی ْە ێتتت   ەڵاتتٕ فیتتاتـ ساؿيێتت    پەیتتايێای میامتتی

ػؿٔمتت ػەکتا   ػەؿٔافەیەک  تا پەیٕەَتؼیاـػَێای ڕامتتتۀعا 
ٔ بتتٕٔڵ نەگەڵ  یُەؿاَتتؼا  ئەو ستتاؿو ٔ تەکُتتیاەیو ئەسنتتَٕٔێاە 

ی  ِٔ ەؿ  یتتُەؿاَۀە ػە ێتتت  ئتتّکتتاؿی ەؿییەکی ڕامتتتۀعای  ەمتت
ٔ  ی ئتتّ ڕێ تتّ  ٔ نتتّ ئتتّ     َٕاتتّ ٔابیؼتتی ٔابیؼیتتتـِ  یاتتا نتتّ ئتتاؿتا ػِ
  ىتتّ ڕٔٔکّ  ٔ ٔابیؼییتتّ کاؿی ػەْێُێتتت  ئتتّ ی  تتّ ىتتاَاییّ  ساؿيتتّ

کاَی ٔابیتتغ   ىتتاؿأِ  ٔ ػیتتِٕ  پێيتتتـ  تتأ  تتِٕٔ  تـافێُێتتت  کتتّ ػِ
ئٕ  ٕٔؿی ْتتتّڕٔٔ کاتێتتت  متتتُ  عاتتتتّ ػِ  ِٔ تتتتّ ڕی رٕؿئّ ٔپتتتّ  ّ

  َنتتیگ ٔ ساؿيتتّ ْتتای پـِ  پێيتتتـ  تتّ  تـافێُتت   کتتّ تا ٕٔکتتاٌ ػِ
   یتتتتتُەؿاٌ َە ٌکتتتتتاٌ َەتتتتتتـافأ متتتتت أ ٔ  أِ  ّ  تییتتتتتّ اڵیّ کايّ

 تتتأػێـٌ ٔ َە ْتتتاتٌٕٔ گفتٕگتتتا  تتتاەٌ  یتتتاٌ کتتتاتێای عتتتاه 
 ەمتتەؿ ەؿٌ   ەڵاتتٕ ىَٕٔامتتە تایمەتًەَتتؼەکەی عایتتاٌ نەَێتتٕ 

ۀە ٔ ػە ێتتتە  ەىتتێ   یتتاٌ ػە ێتتت پـۆمتتە ىتتاَاییەکەػا نە  یتتـ
ئەَتتتتؼايێ  نە عتتتتٕػی ًَایيتتتتەکەػا  نە ەؿ ئۀە ىتتتتاَا ػە ێتتتتت 

ىتتت ێڕاَەی ْە ێتتتت  ػژی  ُەيتتتا یامتتتاییەکاٌ ٔ ڕستتتاؿيێای ىا
 ُەيتا يتٕؿاڵی ٔ ئاکتاؿییە ػاڕێ ؿأەکتاَی کتايەڵ ە  ٕەمتتێتۀە  

 ىیؼـێ   ێت نە پيێٕی ٔ ْەؿأفەَاػا 
ٌ کاڵیتٕەتۀە  فۆؿ ەی ئۀ کەماَەی نە ىاَای تَٕتؼٔتی یا

ی  تا  تاەٌ ٔ ػیتؼێای يیاَە عٕێُؼَۀەیەکی سەننەسٔیاٌ ٔینتٕ
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 مەعيتتٍ  یتتاعیمَٕٔەکەی ئتتاؿتا  ە یتتاعیمَٕٔێای  ی پتت يسەننتتەس
ڕۆياَتیای َأفەػ ػەکەٌ  يـۆڤ  ەؿْەيی کتايەڵ ە ٔ تا اکتاٌ 
ٔ ػەمەاڵتەکاَی مەؿۀە  ا عٕاؿۀەیە؛ ىاَایو ػە ێتت کتٌٕ 

ۆعێُێتتتتتت  ٔا  اتتتتتا  ڕیامتتتتتایاَە    اتتتتتاتە ئەو ػیتتتتتٕاؿاَۀە  ئەو
 ػەياياەکاٌ َەيێٍُ  پەؿػە نە ڕٔٔی ػؿۆ ْەڵًاڵ   

ئتتاؿتا نە نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیەػا ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا   
کە ػەکـێتتتتت يتتتتـۆڤ ئتتتتافاػ  ێتتتتت نە ْەيتتتتٕٔ رتتتتاؿە ْێقێاتتتتی 
ىتتەڕاَ یق ٔ تَٕتتؼٔتی   ئەگەؿ ئايتتاػەی ىتتاَای تَٕتتؼٔتی   ێتتت  

  بتتٕٔڵەکەی عتای ٔ ْێتتقِ ٔٔی مـٔىتتەڕئەگەؿ يتـۆڤ ڕٔٔ ە
  کاَی َتتاعی عتتای  مێتتتۀە  نێتتی تێم تتا  ٔ  یمیُێتتت  کتتّ ىتتاؿأِ

و  کا   ئتتّ اڵو فا  َتتّ    تتّ ِٔ تیيتتیاٌ  ااتتتّ ػا ڕِ  ُییُتتّ  نتتّ  َ تتّ ڕِ
  م أٌ  يـۆ یتاٌ  تّ ڕی  ّ  أَِٔؼاٌ  یـ ی  ّ ىێِٕ    کّ ْێقاَّ
نێیتتتتاٌ   فا  َاکتتتتا   َاَتتتتّ   تّ يا کتتتتـػِٔٔ متتتتتّ ك ػِ یتتتتّ ڕاػِ
  نتتتّ  ی يـۆ تتتّ ِٔ ڕاَتتتّ ڵ ّ یاتتتا ّْ ی ئتتتاؿتا ػِ ِٔ   ئتتتّ ِٔ ڕێتتتتّ ڵ ّ ّْ

ٔ  ێ ٕيتتاٌ   یو ػٔارتتاؿ ئتتافاػ َٕٔی يـۆ تتّ يتتّ َتتاعی عتتای  ئّ
ی تتتـ کتتایهەی ئۀ مـٔىتتتە ىتتەڕاَییەی َتتأۀەی عتتای يتت 

هػەکەی َتتأۀەی عايتتاٌ ڕفگاؿيتتتاٌ نتتتَتتا ێتۀە؛ ىتتاَا نە رە
ای تَٕتتتتؼٔتی  ػەیۀێتتتتت ػەکتتتتا   ْەؿ نەو ػەؿٔافەیۀە  ىتتتتاَ

 یُەؿەکتتتتتتتاَی   ەؿکۀتُێاتتتتتتتی ڕامتتتتتتتتۀعایاٌ  ۀ پـَنتتتتتتتی ە 
عەتەؿَتتاک ٔ تَٕتتؼٔتی اَۀە ْە ێتتت  کە ػَٔیایتتاٌ ڕاگـتتتٕٔە ٔ 
يـۆ تتتتتتتایەتی ػە ەٌ  ە ڕێتتتتتتتٕە ٔ ػەمتتتتتتتتیاٌ نە ػیتتتتتتتاؿیاـػَی 
 اؿۀَٕمتتتتی يـۆ تتتتؼا ْەیە  رتتتتا ئەو پـَنتتتتی اَە عٕأەَتتتتؼە  

ؿە يیتتتاسیقیاێای  اؿۀَٕمتتە  یتتاٌ ْێتتق ٔ مینتتتێًی ْەؿ رتتا
 تـە 

متتتتەؿػاَی ئێـنەَتتتتؼە ػەکتتتتا  ٔ نۀ   ١٤٩٢ئتتتتاؿتا متتتتاڵی 
ػە ێتتتتتتە ػێـەکتتتتتاَۀە   ەاڵو ڕەستتتتتتاؿە تَٕتتتتتؼٔتی  ٔ يتتتتتايەڵە 
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ڕەبەکەی  ڕە ەَەکتتتتتتاٌ ػەتـمتتتتتتێُێت  کە ػەىتتتتتت ەڕێتۀە  تتتتتتا 
سەؿەَنا نە پيت ػەؿگتای ىتێتغاَەکاَؼا تَٕتؼ ػەکـێتت ٔ تتا ػە 

ییتتاَەػا ػەيێُێتتتۀە  متتاڵ نۀ ىتتێتغاَە ٔ َەعاىتتغاَەی ػەؿَٔٔ
 بەیئتتتتتتاؿتا بٕؿ تتتتتتاَییەکی رەمتتتتتتتەی عتتتتتتای  تتتتتتٕٔە  نە فۆؿ

ػەبەکاَیيتتیؼا رەمتتتە ئايتتاػەگییەکی  ەْێتتقی ْەیە   تتا ًَتتَٕٔە 
ػەکاتە عٕأەَتؼ ٔ ػەڵێتت  "عتٕػایە  تتا  یتت نە رەمتتەی  ڕٔٔ

يتتٍ کتتـػ؟"  ێ ٕيتتاٌ رەمتتتەیو متتًمٕڵێای گتتـَ ە  تتا ىتتاَای 
نە  تَٕٔی يتـۆڤ َقیت  تَٕؼٔتی    تَٕاە نە ڕێت ەی رەمتتۀە 

 ػە ێتۀە 
ىاَای ڕۆژئأا  ر ە نە يايەڵەکـػٌ نەگەڵ ػەبی َٕٔمتـأ 
ٔ  ەکاؿْێُتتاَی فيتتاٌ  پەَتتا ػە تتاتە  ەؿ ْەمتتت ٔ متتاف ٔ  ُەيتتا 
متتتایااناژییەکاَی يتتتـۆڤ  َەک ىتتتتە ىتتتاؿأەکاَی َەمتتتتًاٌ  
ػیتتتاناا ٔ فيتتتاٌ گـَ تتتتـیٍ ئتتتايڕافە گٕفاؿىتتتتیايێقەکاَی ئەو 

ىتتتاَا  ەؿاییەکتتتاٌ ٔ ىتتتاَای کٕنتتتتٕٔؿە    ڕیتتتتٕاڵ ٌٔىتتتاَایە
ػێـیُەکتتاَی ڕۆژْەاڵ  ٔ ئامتتیا ٔ ئامتتیای َأەڕامتتت ٔ ػٔٔؿ  

ۆکێای ْتتتقؿی نەعتتتا َتتتاگـٌ؛  ەڵاتتتٕ ئۀاٌ ڕْتتتیێ رتتتاؿە َتتتأە
ی ریأافیتتتتاٌ ْەیە ٔ ْێتتتتقە ىتتتتاؿأەکاَی يػیتتتتؼێای يیتتتتتاسیقیا

َەمتًاٌ  ەئاگتا ػێُێتتۀە ٔ ْۀڵ ػەػا   نە ڕێت ەی مینتتێًی 
ٔ ْاىتتتتتًاَۀە کاؿی ەؿییتتتتتاٌ  ەمتتتتتەؿ  متتتتتتەػەمتتتتتای ٔ ْ

  یُەؿاَۀە ْە ێت 
ئاؿتا نەو ڕٔٔۀە ٔ  تا ػٔٔؿکۀتتُۀە نە ىتاَای ڕۆژئتأا 
ٔ ڕیانیقيی مایااناژی ٔ َقیامتَٕٔۀە نە ڕیتتٕاڵ ٔ ئەسنتٌٕٔ 
ٔ ىتتاَایەکی ریتتأافۀە  ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا   کە ىتتاَایو 

تتایمە  ٔەک ْەئٕ َْٕەؿەکاَی تتـ عتأەَی فيتاٌ ٔ ئتايڕافی 
 ە عتتایەتی  نەو ستتاؿو ٔ تەکُتتیاەی ئتتاؿتا  تتا ىتتاَاکەی ػأای 

َیتتتاػە ٕػەکتتتا    تتتا ًَتتتَٕٔە فيتتتاٌ ػە ێتتتت  ە ىتتتتێای تتتتـ   
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ئەػە ییەکەی ػەبتی ىتاَایی  فيتاٌ ٔ ػیتاناا ػە تُە ئتايڕافێای 
ی پـۆمە ىاَاییەکە  ٔىە ڕۆڵێای تتـ ػەگێڕێتت ٔ تەَٓتا يالٔەک

ٔ کێيتە ئاکاؿییەکتاٌ گٕفاؿىت نە مایااناژیای ژیتاَی ڕۆژاَە 
َاکتتتتا ؛  ەڵاتتتتٕ ٔىتتتتە ػە ێتتتتتە ٔفەیەکتتتتی سیقیاتتتتی ٔ فيتتتتاَی 
عۀَەکاًَتتتتتتتتاٌ نەعتتتتتتتتا ػەگـێتتتتتتتتت  فيتتتتتتتتاَی ىتتتتتتتتاَا   تتتتتتتتا 
بەؿە تتتتٕٔکـػَۀەی ػیتتتتتاناا ٔ فيتتتتاَە ئەػە یتتتتتیەکە ٔ ػەبتتتتتی 
ىتتاَایی  يامتتی ا  متتەيا  پتتاَتايیى  فيتتاَی رەمتتتە  ڕَٔٔتتاکی  

  عتتٕؿپە  ػەْێُێتتت  ْأکتتا  ْتتأاؿ تتتاؿیای  ػەَتتو    ْتتتؼ  ەکتتاؿ
ڕیتتتتتٕاڵ  ئەسنتتتتٌٕٔ  ػەيايتتتت  ٔ  تتتتٕٔکەڵە ػە تتتتُە تۀأکەؿ ٔ 
ْأىاَی ئايڕافەکاَی تـ  الی ئتاؿتا ْەَ تأی یەکەيتی ْەيتٕٔ 
ًَایيتێای ىتاَایی نە ػەبۀە ػەمتت پت  َاکتا    ەڵاتٕ نەمتەؿ 
تەعتتتتەی ىتتتاَاکە عتتتایۀە  ػەؿْێتتتُەؿ ٔ ئەکتتتتەؿ ػاْێتتتُەؿی 

ًَایيتتتتتە  یەکەيتتتتتی ًَایيتتتتتٍ  کە نەمتتتتتەؿ  ُەياکتتتتتاَی ػیتتتتتؼێ 
ىتتتتتاَاییەکە ػەعتتتتتٕڵ ێٍُ  َەک ػەبێاتتتتتی ىتتتتتاَایی ئايتتتتتاػە ٔ 
صافؿ ەػەمتتتتتت  ئتتتتتاؿتا  تتتتتا ئەو يە ەمتتتتتتە نە ْتتتتتاڵی ىتتتتتاَا 

بهیتتتؼییەکاٌ ػٔٔؿ ػەکۀێتتتتۀە ٔ نە تتتـی ئۀە ػە ێتتتتە َێتتتٕ ەت
پاَتتتایی کتتـأە ٔ ىتتٕێُێای تتتـۀە  کە  ە ْەيتتٕٔ ىتتێٕەیەک نە 

  نەو بهیتتتؼییەکاَی ىتتتاَا ریتتتأاف  ێتتتتەَیتتتاػی عتتتإَٔ ەؿە تٕ 
پاَتاییە کـأەیەػا  ًَایيەکە نەَێتٕاٌ  یتُەؿاٌ ٔ نەگەڵ  یُەؿاَتؼا 

 پێياەه ػەکـێت  
ػیتتؼ ٔ تیتتاؿە ىتتاَاییەکەی ئتتاؿتا  تتٕٔە  ە متتەؿ أەیەکی 

عيتتتتتتتتتی گۀؿە ٔ يیتتتتتتتتتتاساؿ  تتتتتتتتتا فۆؿ نە َۀەی  مـٔٔىمّ
ىاَاکاؿاَی ػَٔیا  ْێقێ   ا َتٕێاـػَۀەی ىتاَا ٔ ػیتؼێ   تا 

ُۀە ٔ  ەکاؿْێُتاَی فيتاَێای تتایمە  گەڕاَێای  ەؿػۀايی ػۆفی
 ە ىتتاَا  نە ىەمتتتەکاَۀە ىتتاَاکاؿاَی ػَٔیتتا  نە ئەيەؿیاتتا ٔ 
ئۀؿٔٔپتتتأە  ػەگەڕێتتتُۀە  تتتا الی ئتتتاؿتا ٔ متتتٕٔػ نە ػیتتتؼ ٔ 
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تیتتاؿە ىتتاَاییەکاَی ٔەؿػەگتتـٌ؛ یٕٔػیتتت يەنیُتتا  ژۆنیتتاٌ  ێتت   
ئاؿیتتتتتاٌ يَٕيتتتتتایٍ  پیتتتتتتەؿ  تتتتتـٔٔک ٔ گـۆتا نتتتتتای  ەَتتتتتؼ 

ىتتتتتاَاکاؿە ػیتتتتتاؿاَەی ػَٔیتتتتتاٌ  کە نەژێتتتتتـ ًَتتتتتَٕٔەیەک نۀ 
ی ئتتتتتاؿتاػا کاؿیتتتتتاٌ کتتتتتـػٔٔە ٔ متتتتتٕٔػیاٌ نتتتتت  يکتتتتتاؿی ەؿ

 ٔەؿگـتٕٔە  ئەو َأە گۀؿاَە  ەىێاٍ نە پـیياەکاَی ئاؿتا  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەًتۆًاى ئارتۆ لە دوا ضاڵەکاًی تەهەًیدا
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ی يتتت ەىتتتێ  نەو کتێتتتمە  نە ئێٕاؿەکتتتاڕێای یەکێت ١٨/١/١٤٣١
 ؿاٌ ٔ ئەػیماَی کٕؿػػا   ە ئاياػە َٕٔی رەيأەؿێای فۆؿ َٕٔمە

 مهێًاَی عٕێُؼؿأەتۀە  ینە ْاڵی ڕۆىُمیـی ٔ رەيأەؿ
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 ضەرچاوەکاى:

  اؿػه  مؼؼ  انًغـد سی انًنـس انًؼاصـ  ػانى انًؼـسة  انًزهتل انٕت ُی ١
  ١٤٢٤نهخ اسة انفٌُٕ ٔ االػای  انإیت  

یـ متت٠ ـصاٌ  تزتتاؿی رؼیتتؼة ستتی انفتٍت انًنتتـصی  انًـکتتق انؼـ تتی   ػ  متًت
  ١٤٣٨نهخ اسة ٔ انؼهٕو  

ػة انًلتدهش انُ تؼی  تـرًتة ػ  ػمتؼ انٕاصتؼ ٩   ُْیهف  ی  انهيؼ ٕل  يٕمٕت
  ١٤٢٤نٕنٕة  ٔفاؿة انخ اسة ٔ انفٌُٕ  ػاؿ انـىیؼ نهُيـ  

ریٍ  ن٢   ە ينتتـصیا   هیؼیتتة  تـرًتتة ٔ ت تتؼیى ىتتفی  ي تتاؿ٨  یَٕنتتإ  یتٕت
  ١٤١٤ينـصیا  ػانًیة  

ؼى ٨ ؿد  ينتتتـس االصتزتتتاد ٔ انتُتتتابض  تـرًتتتة ػ  ػمتتتؼ انًتتُت ؿث  رتتٕت   ٔنتتٕت
  امًاػیم  انًـکق انؼـ ی نهخ اسة ٔ انؼهٕو

َیٍ  انًنتتتـس ٔ بتتتـیُە  تـرًتتتة ػ  متتتايیة اصًتتتؼ  ػاؿ انُٓضتتتة ١   أؿتتتٕت  أَتتتٕت
  ١٤٢٩انؼـ یة  ان اْـة  

ؿی يتٍت ا نتت٢ ٍ انتتی رتتاٌ ریُیتتة  تـرًتتة    ـٔمتتتایٍ  ڕٔ تتـ   انًنتتـس انختٕت
  ػمؼ انضهیى انميهٔی  انٓییة انًلـیة انؼاية نهتانیف ٔ انُيـ

   ـَٔاتٕت  نیَٕتتاؿػ کا تتم  انًنتتـس انتزـیمتتی ستتی سـَنتتا  تـرًتتة یٕمتتف ٣
  ١٤١٢اماُؼؿ  يٕمنة انتانیف ٔ انُيـ  ػاؿ اناتای انؼـ ی  ان اْـة  

ان ٕيیتة نهدماػتة ٔ انُيتتـ    ستاو  ػ  ندفتی  انًنتـس انفـَنتی نًؼاصتـ  انتؼاؿ ٤
١٤١٢  
ػة   یتـٔ   ١٢   سأنی  ٔاالك  ػلـ اننـیانیة  تـرًة عانؼة مؼیؼ  ػاؿ انؼٕت
١٤٣١  
  نیيتا قرـ  ُْـی  َیتية  تـرًة عهیتم انُٓتؼأی  ػاؿ  یتـٔ  نهدماػتة ٔ ١١

  ١٤٨٢انُيـ   یـٔ   
اؿ انفهنتتفی  تتیٍ صضتتاؿا  انيتتـ  ان ؼیًتتة١٠ ٔ    انزتتا ـی  ػهتتی صنتتیٍ  صتٕت

  ١٤٣٨صضاؿة انیَٕاٌ  ػاؿ أسا  ػـ یة نهلضاسة ٔ انُيـ  
   ؼٔی  ػمؼانـصًاٌ  ىهُذ  انًٕمنتة انؼـ یتة نهؼؿامتا  ٔ انُيتـ  اندمؼتة ١٩
  ١٤٣١انخاَیة  
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  ػ  مايیة اصًؼ امؼؼ  سی االػی انفـَنی انؼاصـ  انٓییتة انًلتـیة انؼايتة ١٢
  ١٤٢١نهاتای  
صتتة انفاتتـ االٔؿ تتی  ٔکانتتة انًدمٕػتتا      تتؼٔی  ػمتتؼانـصًاٌ  َیتيتتة  عه١٨
  ١٤٢٨انإیت  
  راؿی  انفـیؼ  ا ٕت يهاتا  تـرًتة ػ  ا تـاْیى صًتاػة  يٍت انًنتـس انؼتانًی  ١١
  ١٤٣٨  ٔفاؿة االػهو  انإیت  مُة ١٤١انؼؼػ 
ؿة  تتتیٍ انُدـیتتتة ٔ انتدمیتتت   اکاػيیتتتة ١٢   ان لتتتب  ػ  صتتتهس  ينتتتـس انلتتٕت

  ضج يدمٕع ػهی االنة انااتمة    ١٤٣١انفٌُٕ انزًیهة    ؼاػ  
  متتیـٔ  رُڤیتتڤ  تتتاؿیظ انًنتتـس انضتتؼیج  تـرًتتة ػ   تتؼؿ انتتؼیٍ ان امتتى  ١٣

  ١٤٢٢ٔفاؿة انتؼهیى انؼانی  ػيي   
   تتـٔک   یتتتـ  انًاتتاٌ انغتتانی  تـرًتتة متتايی ػمؼانضًیتتؼ  رايؼتتة   تتؼاػ  ١٤

  ١٤٣٩اکاػيیة انفٌُٕ انزًیهة  
ضتا  ػاؿ ؿضتا يضًتؼ ؿنيـ   تـرًة اصًؼ    أؿف  سٕ یٌٕ  انًنـس سی ا٠٢

  اناتای انؼـ ی نهدماػة ٔ انُيـ  ان اْـة
ؿػ  انًزهتؼ انختاَی  انخانتج  انـا تغ  انغتايل  ٠١ ػة انًٕت   انمؼهمای  يُیتـ  يٕمٕت

  ١٤٣٢انناػك  اننا غ  ػاؿ انؼهى نهًهییٍ   یـٔ   
یـ کتتؿ  ٠٠ ػة انفهنتتفیة  تـرًتتة متًت ػیٍ  ی  انًٕمتٕت ـو  ػاؿ ٔٔفَتتتال  و  یتٕت

  ١٤٣١اندهیؼة   یـٔ   
و االرتًاػیتتة  اَزهیتتقی٠٩ -  فکتتی  تتؼٔی  ػ  اصًتتؼ  يؼزتتى يلتتدهضا  انؼهتٕت
  ػـ ی  ياتمة نمُاَى  یـٔ -سـَنی
َل  -  ػیتتؼ  ػ  کًتتال  سهنتتفة االػی ٔ انفتٍت  انتتؼاؿ انؼـ یتتة نهاتتتای  نیمیتتا٠٢ تتٕت
١٤٢٣  
َق   یتتتـ  صتتیٍ یُانتتـ ان لتٍت انتتؾْمی   ُیٕیتتة او  م٠٨ٕ نٕریتتا  تـرًتتة   يتٕت

ٌٔ انخ اسیتتة   صتتماؿ متتؼؼٌٔ  اننتتؼؼٌٔ  يـارؼتتة رمتتـا ا تتـاْیى رمتتـا  ػاؿ انيتٕت
  ١٤٣١  ؼاػ  
ػ يدهتتتب  يزیتتتؼ  ىتتتیؼـ ٔ س٠١ ننتتتەسە  ٔەؿگێڕاَتتتی سٕئتتتاػ يزیتتتؼ ە  يضًتتٕت

  ١٤٢٣يینـی  
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  گا اؿ ٔ ڕۆژَايەکاٌ
  يزهتة ١٤٣٢  اؽاؿ ٔ َینتاٌ  ٢-٩  انخ اسة  يزهة انفاـ انؼهًی انت ؼيی  انؼتؼػ ١

 ىٓـیة ح اسیة ػاية 
    اننُة انتامؼة١٤٣٢  صقیـاٌ ١٢  يزهة اسا  ػـ یة  انؼؼػ ٠
    اننُة انخايُة١٤٣٠  ایهٕل ١  يزهة اسا  ػـ یة  انؼؼػ٩
ة انغاينتتة ػيتتـة  تيتتـیٍ االٔل  ٢   ١٤٢٤  يزهتتة االبتتهو  انؼتتؼػ االٔل  اننتُت

  ػؼػ عاً  انًنـس انؼانًی
  ١٤١٤  ای ١٢١هة انفاـ انؼـ ی انت ؼيی ٔ االػی انزؼیؼ  انؼؼػ   انًخ ف انؼـ ی  يز٨
ل ١ ة ١٤٣٢  االبتتهو  يزهتتة تؼُتتی  تتاالػی انضتتؼیج  انؼتتؼػ انتامتتغ  ایهتٕت   اننتُت

  انخاَیة ا انؼيـٌٔ
  ١٤٣٠  انؼؼػ انخانج  ا ـیم  يایٕ  یَٕیٕ  ي  انًزهؼ انخاَي  سلٕل  يزهة انُ ؼ االػ ٢
   اننُة انناػمة  ١٤٣١  اننمت  اؽاؿ ١٢٢٤  رـیؼة ان اػمیة  انؼؼػ ٣
 

 ئۀ مەؿ أاَەی  ا  اپی ػٔٔەو مٕٔػو ن  ٔەؿگـتٌٕٔ 
   ە ػەؿە ی

ٔك  انًنتتـس انتزـیمتتی يتٍت متاَنهسنتتای انتتی  یتتتـ ؿ  ایفتتاَق  رتتیًل ١
  ٠٢٢٢ ـٔک  تـرًة ٔ ت ؼیى  ساؿٔ  ػمؼان اػؿ  ْه نهُيـ ٔ انتٕفیغ  

انًنتـس  يٍت اصتؼاؿا  يزهتة انًنتـس   يحتة ست  انُلیـ  یامیٍ  امتیهة انضؼا٠
  ٠٢٢٣ە اننهیًاَیة  ١٢انؼؼػ ن
نتیش حتـٔ     تؼاػ  ًان   أؿی   یُتهت،  َظـیتة انًنتـس انضتؼیج  تـرًتة ػمتؼ٩

 ١٤٢٨ػاؿ انيیٌٕ انخ اسیة  
ل  ٢   د  ل  متیاٌ  انؼؿايا انضؼیخة  یٍ انُظـیة ٔ انتدمی   تـرًتة يضًتؼ رًٕت

 ١٤٤٨ٔفاؿة انخ اسة  ػيي  
 

   ە کٕؿػی
    ئتتتاؿتا  ئەَتاَتتتاٌ  ىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَتتتی نە سەؿەَنتتتییۀە١

  ٠٢١٢ينتەسا بەمیى  ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو  
  متتتتاؿی  رەالل  ئتتتاَتاَیٍ ئتتتاؿتا ٔ ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی  ٔەؿگێڕاَتتتی نە ٠

  ٠٢٢٠پێيڕۀ صنێٍ  ػەفگای  اۆ ٔ پەعيی مەؿػەو    ساؿمییۀە
اٌ ٩   ػەفگتتای ٨ئتتاڕتا  کايەڵێتت  َٕٔمتتەؿ  کتێمتتی ىتتاَاکاؿ  ژيتتاؿە   ئەَتتٕت

  ٠٢١٨رەيال ػیـساٌ  
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 پاغکۆکاى
 

  پاىتتااياٌ ػاَتتأە  کە نە  تتاپی یەکەيتتؼا نەو  ەىتتەی کتێتتمەکەػا  صۀ
َتتتیٍ  ْەَتتتؼێ  نەو پاىتتتاایاَە نۀۀە ەؿ َٕٔمتتتـأٌ ٔ  تتتؤ کتتتـأَەتۀە  

رتتتاؿە نەو  نەَٕ  ػەمتتتتااؿی کتتتـأٌ  ْەَؼێایيتتتیاٌ  تتتا یەکەوؿ ەاڵو متتتە
کتێتتتتتتمەػا  تتتتتتؤ ػەکتتتتتتـێُۀە  يە ەمتتتتتتت نەو پاىتتتتتتاایاَەیو  کە نۀاَەیە 

َٔۀە ٔ  ٌانۀ  ْەَتتؼێ  ػٔٔ اؿە َٕٔۀەیتتٔنێتتـە تیتتتا  ێتتت  فیتتاتـ بٕٔڵمتتٕت
ٌٔ ٔ تێ ەیيتتتتتتتتتتتُ ْەؿٔەْتتتتتتتتتتا نە ىتتتتتتتتتتاَای تَٕتتتتتتتتتتؼٔتی    ٍسـأاَمتتتتتتتتتٕت

 ی ئاؿتا  ينە کەمایەتؿێای فیاتـە  مّ تیياغنتُّ
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  ١غاًۆ و هەهبەرەکەی 

 
-١٣٤١ْەؿ ەَتتتؼە ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ی نئەَتاَتتتاٌ ئتتتاؿتاە 

ێمتتتتافی ریتتتتأاف ٔ ٔ ىتتتتاَای ػامتتتتتاَی  ـێيتتتتت ػٔٔ ڕ ١٤٢٣
ػژ ەیەکتتٍ   ەاڵو ْتتیێ تیتتاؿ ٔ ڕێمتتافێای تتتـی ىتتاَایی ْێُتتؼەی 
ئتتاؿتا ٔ  ـێيتتت ْەژئَٕیتتاٌ  ەمتتەؿ ڕۀتتتی ىتتاَا ٔ تیتتاؿی 
ىتتاَای ریٓتتاَییۀە َە تتٕٔە  ئیتتؼیال ٔ ػیًتتا ٔ ػیتتؼی  ئەو ػٔٔ 
ىتتتتاَاکاؿە  نە ڕٔٔی تیتتتتاؿی ٔ پتتتتـاکتیاۀە  تۀأ ریتتتتأافٌ؛ 

ْەيتتاٌ ىتتێٕە ػژ  ە ٔەًْتتی  نەگەڵ ئۀەیيتتؼا ْەؿػٔٔکیتتاٌ  ە
ىاَای  تاؿژٔافی ٔ ىتاَای تـاػیيتَٕی ڕیتانیقيی ئۀؿٔٔپتی 
ٔ  ێ ٔەؿگـتٍ ٔ کاتمەمەؿ ـػٌ  کاؿیاٌ کـػٔٔە  ئەگەؿ ىتاَا 

الی  ـێيتتتتت نە ڕێتتتت ەی  ێتتتت ۀە  ػیتتتتؼێای ڕەعُەئتتتتايێقی  نە
الی ئتاؿتا کتاؿی ىتاَا ئۀەیە  کە نە  ی ْە ێت  ئۀە نەيسێـکاؿ

فياَی رەمتۀە ْەژيتَٕٔی  ەمتەؿ  ڕێ ەی ْێـه ٔ عٕؿپە ٔ
  یُەؿەکاَیۀە  ەر   ٓێێێت  

ػەگـێتتتت  کە  ػەمتتتتۀاژەی نتَٕتتتؼٔتی ە ػٔٔ  ەيتتت  نەعتتتا
ْەؿػٔٔ  ەياتتتتتتتتی "ىتتتتتتتتاَا" ٔ"تَٕتتتتتتتتؼٔتی ی"یە ٔ ئتتتتتتتتاؿتا  ە 
تێ ەیيتتتُێای رتتٕػا نۀاَەی پتتێو عتتایۀە متتەیـی ػەکتتـػٌ ٔ 
 ْۀڵتتی  ەکاؿْێُتتاَی ػەػا   ەياتتی "ىتتاَا"  تتا ئتتاؿتا ْەؿ ئۀە

 ەؿػەو  یُەؿێاتتتی منتتتت ٔ  َیتتتیە نەمتتتەؿ تەعتتتتەی ىتتتاَا  نە
َا تاالک ٔ کەيتتەؿعەو ٔ  یتـَەکەؿۀە   ەڕێتٕە ػە ێتت   ەڵاتٕ 
ئۀ ًَایيتتەیە  کە  یتتُەؿ  ەئاگتتا ػەْێُێتتتۀە ٔ کتتاؿی ەؿێتییەکی 



 211 

ڕۆصتتتی نە ػڵ ٔ ػەؿَٔٔیتتتؼا  ەرتتت  ػەْێێێتتتت  کە ْەؿگیتتتق  یتتتـ 
ئايتاژە َیتیە  تا  َا ێتۀە   ە ْەياٌ ىێٕە   ەيای "تَٕؼٔتی ی"

ی رەمتتتتتەیی یتتتتاٌ ػەؿَٔٔتتتتی   ەڵاتتتتٕ  تتتتـیتییە نە يتَٕتتتتؼٔتی 
ٔؿٔٔژاَتتتتتتتؼَێای متتتتتتتەعتی گیتتتتتتتاٌ ٔ َتتتتتتتأکـۆکی  یتتتتتتتُەؿ ٔ 

ی ئۀ  یتتُەؿەی  ەؿ ئەو يتتعـۆىتتاَؼَێای  ێمەفەییتتاَەی ػەؿَٔٔ
رتتاؿە ىتتاَایە ػەکۀێتتت  ئۀ ػەؿَٔٔەی  کە منتتت ٔ عتتأ ٔ 

َٕتؼٔتی ی" َە يهاەچ ٔ بایم  ٕٔە  يە ەمتی ئتاؿتا نە  ەياتی "ت
متتاػیقيە ٔ َە ئتتافاؿػاَە   ەڵاتتٕ متتٕٔؿ َٕٔێای ن ێمەفەییتتاَەیە 
رەمتتتەییە  تتا تێايتتااَی ٔابیؼێاتتی متتاعتە ٔ پێيتتاَؼاَی ػیتتٕە 

 ڕامتەبیُەکەی  
 تتٕٔ  ػە  ياَتتای ىتتاَاَايەی بتتاؿط  ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا پێتتی ٔا
 ەڵاتتٕ ىتتێٕاَؼٔٔیەتی   تتایە پێٕینتتتە   کتتـػٔٔە  َەک ْەؿ ئۀە

مەتی  تتا ػؿٔمتتت  اـێتتت؛ فيتتاَێای ىتتاَایی  کە فيتتاَێای تتتای
َیتتٕەی نە  ٕاؿ ێتتٕەی  یـکتتـػَۀەػا  ێتتت ٔ َیتتٕەکەی تـیيتتی 
 ـیتتتتی  ێتتتت نە رتتتٕٔڵەی ئەَتتتؼايەکاَی رەمتتتتە ٔ مینتتتتێًێای 
ئايتتاژەیی  ڕامتتتی  يتتـۆڤ پێٕینتتتە تێ ەیيتتتُێای تۀأی  تتا 
ػەمتتتتۀاژەی "تَٕتتتؼٔتی ی" ْە ێتتتت  کە ئتتتاؿتا فۆؿ  ە  تتتتڕی 

ە  َٕٔمتتەؿی ئیُ هیتتقی ننتتی رەیًنتتٍە پێتتی ٔایە   ەکتتاؿی ْێُتتأ
 ەکاؿْێُتتتاَێای   الی ئتتتاؿتا  ەکاؿْێُتتتاَی ئەو ػەمتتتتۀاژەیە نە

يیتتتتتتتتاساؿییە ٔ ػەىتتتتتتتێت ئتتتتتتتاؿتا نە ڕٔاَتتتتتتت ەی سەننتتتتتتتەسەی 
َیٓیهتتتتقيییۀە  ەکتتتتاؿی ْێُا ێتتتتت   ۀ پێتتتتیەی پێٕینتتتتتە ىتتتتاَا 
ڕٔاَیُێاتتی ڕٔٔعێتتُەؿی تێتتؼا  ەؿرەمتتتە  ێتتت ٔ  یُیُێاتتی تتتافە 

 ُێت   ُیاػ  
ئتتتاؿتا يە ەمتتتتی تێٕەگهَتتتؼَی  یتتتُەؿە نە  ەبتتتی ڕٔٔػأە 
ىتتتتاَاییەکاَۀە  ٔاتە  یتتتتُەؿ َا تتتتاؿ ػەکتتتتا  نەمتتتتەؿ ئامتتتتتی 
مەنی ۀە  ە ًَایيتە ىتاَاییەکۀە متەؿباڵ  ێتت  ئەو کتاؿە   ە 
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ەباَەیە  ەؿايتمەؿ  ە  یتُەؿ؛  تَٕاە ڕػیؼی ئاؿتا  کـػۀەیەکی ػڵ
ـی ئۀەی پاؿێقگاؿی نت  ىاَا ػەکاتە ىٕێُێ   یُەؿ تیایؼا  نە 

 اـێتتتت  ػەعتتتـێتە ژێتتتـ يەتـمتتتییۀە   ۀ پێتتتیەی ڕامتتتتۀعا 
ی  ە ػڵەڕأکتت  ٔ تتـك ٔ تتتـه ٔ تاڵییەکتاَی ژیتتاَۀە يپەیٕەَتؼ

ػەکتتا    ەاڵو ئتتاؿتا ئەو کتتاؿە  تتا ىتتاَا  ە پێٕینتتت ػەفاَێتتت  
 ێُەؿ ڵ ەپێی ئەو ػیًا ٔ  ا َٕٔەی ئاؿتا  ڕی ینتاؿ  ڕۆڵتی عتٕ

ڕی ػەبە ىاَاییەکە  ا کـػاؿێای ىتاَایی  َەک ٔەؿگێ  ػە یُێت
 ێ ٕياٌ ئەيەیو ئەؿکی ڕی ینتاؿ بٕؿمتتـ ػەکتا   ػٔاتتـ نەو 

 ٔؿػی ػەگەڕێُۀە  ا مەؿ ئەو يەمەالَە   ەىەػا   ە
ئەَتاَاٌ ئاؿتا نە ىتاؿی نياؿمتیهیاە نە ػایت  ٔ  تأکێای  ە 
ی يَەژاػ یاَتتتاَی نە  اىتتتٕٔؿی سەؿەَنتتتا  نە عێقاَێاتتتی کتتتاتانیا

نەػایتت   تتٕٔە   ەاڵو نەو ژیتتُ ە ػاعتتـأە تَٕتتؼڕۀە ڕا  تَٕتتؼڕۀ
نە بٕتا غتتتاَە  ١٤١٢ػەکتتتا  ٔ ْەؿ فٔٔ ػێتتتتە پتتتاؿیل  متتتاڵی 

گا تتاؿێای ئەػە تتی ػەؿػەکتتا  ٔ یەکەو ىتتیؼـەکاَی عتتای تیتتا 
 ؤ ػەکاتۀە  ْەؿ نەو ماڵەػا  ە ن اػنێـە ٔ نئەػگاؿ ئتاالٌ پتاە 

ؼێتۀە ٔ ئاىتتتتُا ػە ێتتتتت ٔ  ەؿْەيەکاَیتتتتاٌ  ە ٔؿػی ػەعٕێُتتتت
تٕٔىتتتتتتی  ١٤١٨ػەکۀێتتتتتتتە ژێتتتتتتـ کاؿی ەؿییتتتتتتاَۀە  متتتتتتاڵی 

ػڵەڕأکێیەکتتی  ەْێتتق ٔ ڕەىتتمیُییەکی کٕىتتُؼە ػە ێتتت  ْەيتتٕٔ 
ئۀ ػەبتتاَەی َٕٔمتتیمَٕٔی ػەػڕێُێتتت ٔ کتێمەکتتاَی ستتـ  ػەػا  

ی پقیيتتتاؼا  نە یەکێتتت  نە ئ  تتتا يتتتأەیەکیو نەژێتتتـ  تتتأػێـ
يێُێتتۀە  ْەؿ َەعاىغاَە تایمەتییەکاَی ىتاؿی نياؿمتیهیاەػا ػە

ٔػەی ئۀ نْٕتتتای ئەو َەعاىتتتییۀە فيتتتاَی ػەگیـێتتتت  ئتتتا  ە
ػەؿياَتتتتتاَە ػە ێتتتتتت  کە  ێٓاىتتتتتی ػەکەٌ ٔ نە ْەيتتتتتاٌ کاتتتتتتؼا 
عەؿیاتتتی ٔێُەکێيتتتاٌ ػە ێتتتت  ػٔاتتتتـ ػەؿػەکۀێتتتت  کە ئتتتاؿتا 
تٕٔىتتتتتی رتتتتتاؿە َەعاىتتتتتییەکی ػەيتتتتتاؿگـژی ٔ ْۀکـػَتتتتتی 
کە ػەياؿەکتتتاَی يێيتتت   تتتٕٔە ٔ تتتتا يتتتـػٌ پێتتتٕەی ػەتهێتتتتۀە  
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ػە ْاىتتمەؿەکاٌ ػٔػەی يتتانٕتەيەَتتیو ْەڵؼەکيتتێت فیتتاتـ ئتتا
ػە ێت ٔ نە ْەئٕ ژیاَؼا ػە ێتتە يتٕػيیٍ   تاؿی تەَؼؿٔمتتی ٔ 
ػەؿَٔٔیتتتتتتی ػەىتتتتتتێٕێت ٔ ْەيیيتتتتتتە نەژێتتتتتتـ  تتتتتتأػێـی ٔ 
 اؿەمتتتتتەؿکـػَی پقیيتتتتتتایؼا ػەيێُێتتتتتتۀە  نەگەڵ ئۀەیيتتتتتتؼا 

ی ْەؿ  تتاه َا ێتتت ٔ فیتتاتـ  ەؿۀ عـاپتتی ٔ يتتڕۀىتتی ػەؿَٔٔ
 ٔا   ڕـ ػەعـاپت

ی کتا ی ػٔایتی يیيؼا عٕىاێای ىەه ياَ ١٤٢٨نە ماڵی 
ػەکتتا   ئەو ڕٔٔػأە فۆؿ کتتاؿی تێتتؼەکا  ٔ ْێُتتؼەی تتتـ  تتاؿی 

ی َاْەيٕاؿ ٔ َتارێ یـ ٔ ئتاڵاف ٔ عتـاۆ ػە ێتت  متاڵی يػەؿَٔٔ
رتتاؿ ػٔٔ پتتاؿ ە ىتتیؼـ  نیەکەو  ەسـ تتاؿیٍە ٔ   تتا یەکەو ١٤١١

ػەػەٌە  تتتتؤ  نػؿەعتەکتتتتاَی ػەؿیتتتتا ئتتتتافاؿی رتتتتٕاَی عایتتتتاٌ
یيتتؼا یەکەو کايەڵەىتتیؼـی ئتتاؿتا  ە ١٤٠٩ػەکتتاتۀە  نە متتاڵی 

 Tric-Trac duَأَیيتاَی نگەيەی تـیتت  تـاکتتتی ئامتتًاٌە 
Ciel  ػا ػٔٔەو کايەڵەىتتیؼـی ١٤٠٨ تؤ ػەکتـێتۀە  نە متاڵی

عتتای  تتؤ ػەکتتاتۀە  ْەؿ نەو ػیتتٕاَەػا کٕؿتەىتتاَاَايەیەک  ە 
ی عتٕێٍە  تؤ ػەکتاتۀە  کە َأی نتۀژيی عٕێٍە یاٌ نستیی ە

گٕفاؿىتتتێای  ەْێتتق نە ػیًتتا ٔ ػیتتؼە ىتتاَاکەیی ٔ  ەياەکتتاَی 
ئۀ ىتتاَایە ػەکتتا   کە ػٔاتتتـ  ۀپەڕی تٕاَتتأە  اَ ەىتتەی  تتا 
ػەکتا    ە ىتتێٕەیەک نە ىتێٕەکاٌ ڕۀىتتە عتـاپەکەی ئتتاؿتا ٔ 
 اؿە ئاڵافە ػەؿَٔٔییەکەی  ػە ێتە ساکتەؿێای گـَتو  تا پێُامتە 

ىتتێٕەیەکی تۀأ نەمتتەؿ  ُەيتتا ڕاػیاتتاڵە  کە  ە ْتتَٕەؿییەکەی 
 ێ ؿێت  ڕمەعتە ػژٔاؿەکاٌ ػاػە

ئتتاؿتا ْەؿ ەَتتؼە  ەىتتێای فۆؿی ژیتتاَی ننە يتتاَ ی ْەىتتتی 
ە نە َەعاىتتغاَە ١٤٢١ۀە تتتا يتتاَ ی پێُزتتی متتاڵی ١٤٩٢متتاڵی 

ػەؿَٔٔییەکتتتتتتتاٌ ٔ ىتتتتتتتێتغاَەکاَؼا ػە تتتتتتتاتە متتتتتتتەؿ   ەاڵو  ە 
ئۀ َەعتتاه َیتتیە  ْەؿ ی نۀە ػەکتتـػ  کە ي ەؿػۀايتتی پێتتؼاگـ
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نە ەؿ ئۀەی  کە َەعاىتتتتتە؛ َەعاىتتتتتی  تتتتتا ئۀ  ٕٔ تتتتتٕٔ  ە 
پێُامێای عتٕػگەؿا ٔ کٕنتتٕٔؿی  َەعاىتی تتاؿأگەیەک  تٕٔە 
 تا ئۀ تتا نۀێتٕە  ەػٔای پێُتاك ٔ ىتَٕٔاك ٔ عتٕػی عایتؼا 
    ەڕێتتتت  ئۀ کێيتتتە ػەؿَٔٔیتتتیە ئتتتاڵافەی ئتتتاؿتای تیتتتا ژیتتتأە

   ەاڵو ئۀ تێ ەیيتتُەی ئۀ پێٕینتی  ە تێ ەیيتُی ػَٔیتا  تٕٔە
ٔینتٕٔیەتی  پێٕینتی  ە ڕێ ە ٔ ىتێٕافە ئاکتاؿی ٔ يتٕڕاڵی ٔ 

یە  أەکتتاٌ َە تتٕٔە   ەڵاتتٕ پێٕینتتتی  ۀ ڕێتت ەیە  تتٕٔە  يڕايیتتاؿ
کە نٔەک متتٕؿیانیقيەکاٌ ئاياژەیتتاٌ  تتا کتتـػٔٔەە پتتێو يێتت ٔٔ 
  ٌکۀتٕٔە  ئاؿتا نە  ەَؼیٍ َتايەػا  کە  تا ْأڕێاتاَی َتاؿػٔٔ

ۀەی کتتتتتـػٔٔە  کە ئۀ ػەيتتتتتێاە يتتتتتـػٔٔە ٔ عتتتتتٕا  امتتتتتی ئ
تۀە  ە رەمتتتەیؼا ٔ  ە ىتتێٕەیەکی ٔٔەمتەؿنەَٕ  ڕۆصتتی کتتـػ

ی  ە الیەَە پیتتـۆف ٔ ڕۆصییەکتتاَی يپتتڕ نە ڕاف ٔ َٓێُتتی پەیٕەَتتؼ
يتتـۆ ۀە ْەیە  نەو ڕۀىەیيتتؼا ئتتاؿتا َا تتاؿ  تتٕٔە   ەڕێتتتۀە 
  تتا ػَٔیتتا پتتڕ نە َٓێُیتتیەکەی پتتێو نەػایامتتٌٕٔ ٔ ػٔای يتتـػٌ 

ەی ئتاؿتا تٕٔىتتی ْتاتمٕٔ  ْتای  ێؼەمتتەاڵتی يکۀاتە ئۀ ىتێتی
ٔ  ێتٕاَتتایی  تتٕٔە  ەؿايتتمەؿ  ۀ ریٓتتاَە ستتـأاَە پتتڕ نە ْێًتتا ٔ 
کاؿەمتتتتتتتتاتە عەسەکتتتتتتتتـأاَەی َتتتتتتتتأۀەی عتتتتتتتتای  ْەؿ نەو 
ڕٔاَ ەیەیيتتتتتۀە  ژیتتتتتاَی ػە ێتتتتتت  ە ىتتتتتاَایەکی تَٕتتتتتؼٔتی   
عتتتتاپٕٔؿ َٕٔێای  ەْێتتتتق  کە ػەؿٔافە  تتتتا فەيەَێاتتتتی َتتتتٕ  ٔ 

 ەػایامَٕٔێای َەىتەؿگەؿییاَە ػەکاتۀە  ن
 گـۆتاسنتتتای نە کتێمەکەیتتتؼا ن ەؿۀ ىتتتاَایەکی ْەژاؿە فۆؿ
راؿ ػەگەڕێتۀە مەؿ ئاؿتا ٔ  امی ػەکتا   تیيتای متەؿَزی 
ػەعتتتتتاتە متتتتتەؿ ٔ پێُامتتتتتەیەکی ٔؿػی ئتتتتتاؿتا ٔ ئتتتتتاؿتایەکی 
َەعاىًاٌ  ا ػەکا  ٔ ػەڵێت نئاؿتا ٔاَەیەکتی گۀؿەيتاٌ سێتـ 

ێ کەمێ  َاتٕاَێت ئۀ ٔاَەیەيتاٌ سێتـ  اتا   ئۀ ػەکا   کە ْی
ی َی ەؿاَیتتیە  ۀاَەیەیتتو َەعاىتتییەکەی ئتتاؿتایە  ئۀەی رتتێ 
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ی متتتتتەؿػەيەکەی  يَەعاىتتتتییەکەی ئۀ ریتتتتأافە نە َەعاىتتتت
ی ػەمتتتتتتتی  ۀمتتتتتتاَۀە  تتتتتتٕٔ  يَەعاىتتتتتتییەکەی ئۀ ىتتتتتتێت

ی نەتمتتتتَٕٔی يۆیو  ەػەمتتتتت َەعاىتتتتڕىاؿمتتتتتاَییەتی ئەيتتتت
  ئەو نەتمتتتَٕٔەیو نەَێتتتٕاٌ ْتتتاه ٔ کەمتتتایەتییۀە ػەتهێتتتتۀە

ْەمتتت  رەمتتتە ٔ گیاَتتؼایە  نەو ڕٔٔەیيتتۀە کتتايەڵ  ە ْتتیێ 
ىتتێٕەیەک ڕێتت ە  ە ئتتاؿتا َتتاػا  تٕٔىتتی َەعاىتتییەک  ێتتت  
ریأاف نە َەعاىتییەکاَی عتای  ْەؿ نە ەؿ ئۀە عنتتیاَە ژێتـ 
ئەىاەَزەی  اؿەمەؿکـػَی تۀژيتی کاؿە تاییۀە  تتا َا تاؿی 

 ُێتتت  کە ػٔٔ تتاؿی َەعاىتتییەکاَی کتتايەڵ  تتاەٌ ػػاٌ  ۀەػا 
 تتٕٔە ە گـۆتاسنتتای متتە اؿە   ە ئتتاؿتای ىتتاَاکاؿیو ػەڵێتتت 
نئتتتتتتتاؿتا ىتتتتتتتێٕافێای ػیتتتتتتتاؿیاـأی نەػٔای عتتتتتتتایۀە  تتتتتتتا 
 ەرێُەْێيتتتتٕٔیٍ  ْەؿٔەْتتتا ٔێتتتُەی ڕێمافێایيتتتی َەکێيتتتأە  

ْێيتتٕٔە  ئەَؼێيتە ٔ ٔێتُەیە  ی ئۀەی ئۀ نەػٔای عای  ەرێت
ی ئتتتاؿتا عتتتای  يىتتتتێاە نە کەمتتتایەت ێ ٕيتتتاٌ ئەيەیتتتو گٕفاؿ

ْأکتتتتا  تتتتتا ئامتتتتتێایو ئەَزتتتتايی  ێاتتتتاتی ٔ ْاکتتتتاؿگەنێای 
پێٕینتی تـٌ  کە ئۀ ڕێ ەیەیاٌ نە ئاؿتا گـ  تتا ئۀەی  یتـی 

 ن  ػەکـػۀە  غاتە  ٕاؿی رێمەرێاـػٌ ٔ پـاکتیاییۀە ە 
ئتتاؿتا  ە ىتتاَا ػەژیتتا  ىتتاَا فيتتاَی ژیتتاٌ ٔ  تتَٕٔ ەؿایی ٔ 

يتە  ييیٍ  ٕٔە  ا ئۀ ٔ فيتاَی کتێمێاتی َٕێياَێفێنتی مەؿ فە
کە يیُیاتـییەکتتتاٌ نپتتتاؿ ە  یٕٔکەکتتتاٌە نە پتتتاؿ ە گۀؿەکاَتتتؼا 
کاػەکتتاتۀە  ىتتاَا يهًهَێتتیە  ئتتاؿتایو يـۆ ێاتتی ىتتاَاییە  کە 
نەگەڵ َتتتأۀەی عایتتتؼا نە يهًهَییەکتتتی  ێااتاییتتتؼا  تتتٕٔە  ْەؿ 
 نە ەؿ ئۀە تتتتتتا ػٔا متتتتتاتەکاَی ژیتتتتتاَی  ىتتتتتاَای  ۀ ىتتتتتٕێُە
ئەسنتتَٕٔییە ػەفاَتتی  کە يـۆ تتی تتتافەی  تتا ریٓتتاٌ تیتتا نەػایتت  

 ٔیەتی  نکاتێت  ػەژیتى ْەمتت  ەٕػە ێت  ْەؿ نەو ڕٔٔۀە گٕتت
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عتتتاو َتتتاکەو  کە فیُتتتؼٔٔو   ەاڵو کاتێتتت  گەيەی ىتتتاَا ػەکەو 
 ْەمت  ە  َٕٔی عاو ػەکەو ە

نە  ١٤٢٢-١٣٢٢ئتتتتتتتتتاؿتا ْەؿ ٔەک سـیتتتتتتتتتؼؿیو َتتتتتتتتتییە  
ـافییۀە تەياىتتتای  تتتَٕٔی تێڕٔاَیُێاتتتی بٕتتتتاؿ ٌٕٔ ٔ متتتەؿس

کتتـػٔٔە  نەو ڕٔٔەیيتتۀە يە ەمتتتی متتەؿنەَٕ  ػۆفیتتُۀەی 
ُی يَەؿیتی ئتتتایٕيتتتـۆڤ  تتتٕٔە  کە  ە ْەفاؿاٌ متتتاڵ نەژێتتتـ ػا تتت

َەؿیتەی متتتتتتتـاکتٕؿی ٕەتؼا تتتتتتتهٔەتۀە  ئۀ ػا تتتتتتييەمتتتتتتیضی
ی پێتت  ْێُتتأە  نەو ڕٔٔۀە ئەگەؿ َتتییە يتتکٕنتتتٕٔؿی ئۀؿٔٔپ

ە ػیتَٕیقيییە کاَەکتاَی گـێت   اَ ۀافی گەڕاَۀەی  تا ئتاْەَ 
و  ەؿ نە متتتتتەؿْەڵؼاٌ ٔ گەىتتتتتەکـػَی يکـػ ێتتتتتت   ە تتتتتتایمەتی

سەننتتتتتەسەی نمتتتتتٕکـا ەۀە  ئۀا ئتتتتتاؿتا ْۀڵتتتتتی گەڕاَۀەی 
کتتتايەڵ ە  ەؿاییەکتتتاَی  ەؿ نە يێتتت ٔٔی ػأە تتتتا نۀ ڕێتتت ەیۀە 

   اتە َٓێُییە بٕٔڵ ٔ ىاؿأەکاَی يـۆڤ    
يتی کتێمتی نىتاَا ٔ  تاپی یەکە ١٤٩٣ئەَتاَاٌ ئتاؿتا متاڵی 

ْەيتتتتتتمەؿەکەیە  تتتتتتؤ ػەکتتتتتتاتۀە  کە نۀۀ ەؿ ْەَتتتتتتؼێ  نە 
 ەىتتەکاَی نە  ەَتتؼ گا تتاؿێای ئۀ ػەيەػا  تتؤی کـػ تتَٕٔۀە  
کتێتتتتتتتمەکەیو  کە َٕٔمتتتتتتتەؿ نە  ەَتتتتتتتؼ کتتتتتتتاتێای ریتتتتتتتأافػا 

میٕٔیەتی  تەبەالیەکە  ا  ەؿەَ اؿ َٕٔۀەی ىتاَای  تأ ٔ َٕٔ
ػا  ٔاَایەکی تتتتـی رتتتَٕەؿیتتتت ەؿا  نە ْەيتتتاٌ کاتتتتؼا ڕۆَتتتاَی ىتتت

 ەىتتتتەکاَی کتێتتتتمەکە  تتتتـیتیٍ نە  ىتتتتاَا ٔ تتتتتاػٌٕٔ  ىتتتتاَا ٔ 
ڕۆىتتُمیـی  ڕیتت ی ٔ يیتاسیقیتت   ىتتاَای ڕۆژْەاڵ  ٔ ىتتاَای 
ڕۆژئتتتأا  ىتتتاَا ٔ کیًیتتتا  ػەؿ تتتاؿەی ىتتتاَا نە  تتتانی  ىتتتاَا ٔ 
تَٕتتتتؼٔتی ی  ياَێفێنتتتتتەکاَی ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  ٔ َايەکتتتتاَی 

کتێمەکەیيتتتتی نىتتتتاَا ٔ فيتتتتاٌ    ْتتتتتؼ  ئتتتتاؿتا  ە َأَیيتتتتاَی 
ْەيتتتمەؿەکەیە يە ەمتتتتی ئۀە  تتتٕٔە  کە ػە ێتتتت ىتتتاَا ٔەکتتتٕ 
ْأتاکەی  میُیٍ   ەاڵو ٔەک ٔابیؼێاتی ڕامتتۀعای ڕۆژاَە َتا  
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کە ْێؼی ْێؼی  ٕٔە  ە ٔێُەیەکی  ێزٕٔڵە ٔ ٔەمتتأی ٔابیتغ  
 ەڵاتتتٕ ْأتتتتایەک  تتتا ٔابیؼێاتتتی تتتتـ؛ ػژٔاؿ  پتتتڕ نە يەتـمتتتی  

ی ٔەک ئۀ َەْەَتتتتتتت ۀاٌ ْەؿ ًَتتتتتتتَٕٔەیی ٔ پـَنی ەکاَیيتتتتتتت
ی يئۀەَؼەی مەؿی ػەؿْێُا  پەنەیەتی   ەڕێتۀە  تا َتأ تتاؿیا

ی َێتتٕاٌ يبتتٕٔاڵیی ػەؿیتتا  کتێتتمەکە نە َأَیيتتاَەکەیۀە پەیٕەَتتؼ
ىتتاَا ٔ ٔابیؼتتی ژیتتاٌ ػە ەمتت ێُێت   ە  ا تتَٕٔی ئتتاؿتایو  
ىتتتتتتاَا ٔ ٔابیتتتتتتغ  تتتتتتـیتیٍ نە ػٔٔ کیتتتتتتاٌ  کە نە ػٔٔ يۀػای 

یتتتتاٌ   ایەکی تتتتتـ  یەکتتتتتـ ػٔٔ تتتتاؿە ػەکەَۀەرتتتتٕػاػاٌ   ە ٔاتتتتت
یو َأَیيتتتتتتاَی کتێتتتتتتمەکە ەْأتتتتتتتای یەکتتتتتتتـیٍ  ْەؿ نێتتتتتتـۀ

ػەؿػەکۀێتتت  نْأتتتاە ٔێتتُە یتتاٌ متتێمەؿ َیتتیە  ْەؿٔەْتتا تەَٓتتا 
یاٌ پەیڤیاما َییە نەَێٕاٌ ىتاَا   راؿە پەیٕەَؼییەکی فياَۀاَی

ٔ ْأتاکەیتتتتتتتتؼا   ەڵاتتتتتتتتٕ پەیٕەَتتتتتتتتؼییەکی مەؿاَنتتتتتتتتەؿی ٔ 
أ کایتتتتاٌ ػەکتتتتاتۀە  ئەگەؿ ڕَٔٔاـػَۀەیەکتتتتی پێاۀە ەمتتتتتـ

و  ا َأَیياٌ ٔ ٔىەی نْأتاە یاٌ نْەيتمەؿە  ەپێتی يپـاکتیای
تێ ەیيتُی ئاؿتا  ا ئەو ْەيتمەؿە  اەیتٍ  ػەتتٕاَیٍ  ێتێٍ  ئەگەؿ 
 ًاَۀێتتتت یەکێتتت  نە ىتتتاَاَايەکاَی ئێنتتتغیهاك  کە  تتتاك نە 
 تتتا ەتێای يێ ٔٔیتتتی فۆؿ پتتتێو متتتەؿػەيەکەی عتتتای ػەکتتتا   

ەپێتتتی يێتتتتٕػەکەی ئتتتاؿتا ًَتتتایو  اـێتتتت  پێٕینتتتتە  ە ْتتتیێ  
ىتتتێٕەیەک ڕەْەَتتتؼە يێ ٔٔییەکتتتاَی ػەبەکە نەمتتتەؿ تەعتتتتەی 
ىاَا  ا بٕٔڵاـػَۀەی ڕامتییە يێ ٔٔییەکاٌ  ەکاؿ َەْێُـێتت  
 ەڵإ پێٕینتە ڕی ینتاؿ نە ڕێت ەی ػايەفؿاَتؼَی پەیٕەَتؼییەکی 

ە ۆمێنتتتتتی َٕاَتتتتتؼٌ نَەک ػەبڕڕۆصیتتتتتی نەَێتتتتتٕاٌ  یتتتتتُەؿ ٔ پ
ىتتتتتتتتتاَاییەکەە ػیتتتتتتتتتٕە ىتتتتتتتتتاؿأەکاَی ٔابیؼتتتتتتتتتتی ڕۆژاَە  ە 
متتٕٔػٔەؿگـتٍ نە ڕەْەَتتؼە يێ ٔٔییەکتتاَی ػەبە ًَایيتتاـأەکە 
  ەیەَێتە  یُەؿ   ایە ئەگەؿ ْەياٌ ػەبی ئێنتغیهاك ػٔای  تم 
ماڵی تـ ًَایو  اـێت  پێٕینتتە نەگەڵ ئۀ ٔابتیؼە ْأتتا  ێتت  
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اَی  یتتُەؿاٌ کە ئۀ ػەيە ڕی ینتتاؿەکە ػیتتٕە َاػیاؿەکتتاَی پێيتت
ۆمێنتتتتی ڕٔٔعتتتتاٌ ٔ ڕػەػا    ەيەیتتتتو ىتتتتاَا  ەؿػۀاو نە پ

ػايەفؿاَتتتتتتتؼَۀەػایە   ێ ٕيتتتتتتتاٌ ئەيەیتتتتتتتو کـۆکتتتتتتتی ىتتتتتتتاَا 
 تَٕؼٔتی ەکەی ئاؿتایە  

ی ەْەؿ ەَؼە ئەو کتێمە نە کاتی  ؤکـػَۀەیؼا ػە ێتتە رتێ 
متتتتتتەؿَذ   ەاڵو نە ىەمتتتتتتتەکاَؼا ٔەک کیيتتتتتتٕەؿێای تتتتتتتافە  

ئێنتتتتتایو کاؿی ەؿییەکتتتتاَی متتتتەؿنەَٕ  ػەػۆفؿێتتتتتۀە ٔ تتتتتا 
 ەمتتتتتتەؿ ڕۀ  ٔ تۀژيەکتتتتتتاَی ىتتتتتتاَای ئەفيتتتتتتَٕٔ ەؿی ٔ 
ئە اَ تاؿتیی ریٓتتاَییۀە ػیتاؿە  ئەکتتتەؿ ٔ ىتاَاکاؿی سەؿەَنتتی 
نژاٌ نتتٕی  تتاؿۆە  کە نەگەڵ ئتتاؿتا کتتاؿی کتتـػٔٔە ٔ عتتای  ە 

یەتی  ٔی ئۀ فاَیتٕە  متە اؿە   ە کتێتمەکەی ئتاؿتا گٕتتٕيبٕتا 
ا ٔ ْەيتمەؿەکەی" گـَ تتـیٍ کتێتمە  ن ە   ْیێ ػٔٔػڵییەک "ىتاَ

 کە نە مەػەی  ینتەيؼا ػەؿ اؿەی ىاَا َٕٔمـا ێت ە
کە ئاؿتا ػەؿ اؿەی ىتاَا ػۀَٕمتێت   ە  تڕی پت  نەمتەؿ 

ڕٔٔػأەکاَیو تەَٓتا ئۀە َتیٍ  ڕٔٔػأە ىاَاییەکە ػاػەگـێت  
ػەػەٌ   ەڵاتتتتٕ ئۀ ىتتتتتەیە نە ْاىتتتتی  کە نەمتتتتەؿ ىتتتتاَا ڕٔٔ

ۀ ْاىتتتتًەَؼییەیە  کە ػە ێتتتتتە متتتتەؿ ػەػا   ئ  یُەؿاَتتتتؼا ڕٔٔ
ی ئەکتتتتتەؿػا  ەؿیەک ػەکۀێتتتتت ٔ يىتتتتاَا ٔ نەگەڵ ْاىتتتتًەَؼ

تێاەاڵٔ ػە ێت  ئەکتەؿی ئتاؿتا نە پەیٕەَتؼییەکاَی عایتؼا  ە ڕاف 
ٔٔی تتتتـك  مێتتتتۀە ٔ پـػێاتتتی ڕٔ َاػیتتتاؿۀە ػەتٕاَێتتتت ڕٔٔ ە

پەیٕەَتتتؼی نەَێتتتٕاٌ ػژەکتتتاٌ ٔ ئامتتتتە ریأافەکاَتتتؼا ػؿٔمتتتت 
ەیەیو ٔىە ٔ ػە  ڕۆڵێای پەؿأێقئامتایاٌ پت  ىێٕ  اا    ەو

یاٌ  ە ٔاتایەکی تـ  پێٕینتە ٔىە  کە گٕفاؿىتت   ػە ەعيـێت
یااناژی ٔ ىتاَای ڕٔٔػأ ٔ کێيتەکاٌ ػەکتا   انە يەمەنە م

نە ػەبەکتتاٌ ڕفگتتاؿ  اـێتتت  ٔىتتە ػە ێتتت ياَتتایەکی تتتـ نەعتتا 



 218 

ی بٕٔڵ ٔ  ەياێای  تڕی ٔێُەیتی ي  ـێت  کە يۀػایەکی ڕۆص
  ُەيایەکی تـ  ا گٕفاؿىتاـػٌ    ااتە

ئاتا ڕی یناؿ ػەکاتە کەمتی یەکەيتی ًَایيتە ىتاَاییەکە ٔ 
َٕٔمتتتتەؿی ىتتتتاَاَايەکاَیو ػەعتتتتاتە پەؿأێتتتتقۀە  ْتتتتَٕەؿی 

ْتای  تاؿی   تأ   ەْٕتای رتٕٔڵە ٔ ػەؿ ڕیُتی ػەي ڕی یو  ە
ی يْتتای  ەکاؿْێُتتاَێای کتتاَاـێت رەمتتتەیی رٕٔڵەئتتايێقۀە   ە

تاَە نەعا ػەگـێتت  کە پەیتڤ ٔ گتٕتٍ يامی أە  ْەئٕ ئۀ ى
ػەیتتاَ ـێتەعا  متتەؿ اؿی ئەيتتاَەیو  ەکاؿْێُتتاٌ ٔ ڕێاغنتتتُی 
پەیڤەکتتاٌ نەعتتتا ػەگـێتتت  ئتتتاؿتا نەو ڕٔٔۀە ئايتتاژە  تتتا ئۀە 
ػەکتتتتا   کە ػە ێتتتتت نەو ػیتتتتؼۀە نە ڕیتتتت ی  تتتتڕٔاَیٍ  ػیتتتتؼی 
 ەکاؿْێُتتتتاَێای ئەسنتتتتَٕٔی  َەک نە ڕٔٔی ڕەَ تتتتؼاَۀەی ئۀ 

ػەبە َٕٔمتتـأەکاَۀە متتەؿ أە ٔەؿػەگتتـٌ  ىتتتاَۀە  کە نە 
 ەڵاتتٕ ٔەک ڕەَ تتؼاَۀەیەکی ْەيتتٕٔ ئۀ ىتتتاَەی ػەکـێتتت نە 
ئەَزايە  ا ەتییەکاٌ نە رٕٔڵە  ٔىە  ػەَو  يامی ا  کە پتێاۀە 
 ەمتتتتتتتتتتتتتتتتتتـأَەتۀە ٔ ٔەک یەکەیەک کتتتتتتتتتتتتتتتتتاؿ ػەکەٌ  ئەو 
پێاۀە ەمتتتُەیو تەَٓتتا ْەؿ نەمتتەؿ ىتتاَا  ەؿرەمتتتە ػە ێتتت  

 ەؿػەو ىتتتتتاَا ٔ  ٔ ئەَزايەکاَیيتتتتتی ْەؿ نەْەؿٔەْتتتتتا ْەيتتتتتٕ
نەمتتتەؿ ىتتتاَا ػە ێتتتت  ئۀ َٕٔمەؿەیيتتتی ٔىتتتەی َٕٔمتتتـأ 

ی ەػەْێُێتتتتت  نە ػیتتتتؼی ئتتتتاؿتأە نەو ىتتتتاَایەػا رتتتتێ   ەکتتتتاؿ
َتتتتا ێتۀە؛ نەمەؿیيتتتتیاٌ پێٕینتتتتتە ىتتتتٕێُی عایتتتتاٌ  تتتتا ئۀ 

ی ئەو ئەسنتتَٕٔە  تتا ەتییە فیُتتؼٔٔەٌ   تتاڵ ڕکەمتتاَەی پنتت ا
اَایەک  کە ڕیت ی  ٔاتتا ْەيتٕٔ ئۀ  اەٌ  ن ە ْەؿصاڵ ػەڵێى ىت

 ُەيایاَەی  ە ىێٕەیەکی تتایمەتی تێیتؼا ىتاَاییٍ  يهاە تی ػە  
 اتتتا   ئۀە ىتتتاَای کەمتتتی ػە ەَتتتو ٔ ىتتتێت ٔ نەڕێتتتهػەؿ ٔ 

 ػژەىیؼـ ٔ  ەؿژۀەَؼعٕافە  ٔاتا کەمێای ڕۆژئأاییە ە
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ئتتتتتاؿتا نەو کتێمەیتتتتتؼا  ە فيتتتتتاَێای متتتتتاکاؿ گٕفاؿىتتتتتت نە 
ەيە ەىُەی َاتە تا   تا ىتاَا ػەکتا  ٔ کايەڵێ  تێق ٔ ػیؼی ْ

ػەگەڕێتتتۀە  تتا متتەؿ أە متتەؿەکی ٔ  ەؿاییەکتتاَی ْتتَٕەؿی 
َیافەکتاَی ٔیتؼیا کاَەکتاٌ  ىتاَا پتڕ نە ڕافژىاَا؛ نۀاَەیو تـا

 اعەکتتاَی َأەڕامتتت ٔ ْەيتتٕٔ راؿەکتتاَی متتەيا ٔ ىتتاَای 
ڕۆژْەاڵتتتی  ْەؿٔەْتتا ػٔٔپتتاتی ئۀەیتتو ػەکتتاتۀە  کە ػە ێتتت 

ە  تتتا متتتەؿ  ُەيتتتا متتتەؿەتاییەکاَی  گـَ تتتی  ە ىتتتاَا   ەڕێتتتتۀ
يەمتتەنەکاَی ْتتَٕەؿی ڕیتت ی  تتؼا   تتا ئۀەی کتتاؿی ەؿییەکی 
 ەْێقی  ەمەؿ  یُەؿەکاَیۀە ْە ێت  َەک نە ڕێ ەی ػیتاناا ٔ 
يەمەنە سیاـییەکاَۀە   ەڵإ  ە رتٕٔڵە ٔ ػەَتو ٔ ڕَٔٔتاکی ٔ 
ْەئٕ ئۀ تەکُیاتاَەی  کە ىتاَای َتٕ  ػەیاَغتاتە  ەؿػەمتتی 

تۀە  کە ىتاَاَايەی ٔٔەاَاکاؿاَۀە  ػٔٔپاتی ئۀەیيی کتـػى
َٕٔمـأ ًَتایو َتاکەٌ   ەڵاتٕ ْۀڵتی ئۀە ػەػەٌ ڕامتتۀعا 
متتتە اؿە   ا ەت ەنێتتت    تتتا ًَتتتَٕٔە ڕامتتتتۀعا کتتتاؿی ڕیتتت ی 
نەمتتتەؿ  ەڵ ەَتتتايە ٔ ىتتتاکاؿی َامتتتـأ  تتتاەٌ ٔ ًَایيتتتەکاَیاٌ 

ای ئەنفـێتؼ  َٕیاػ  ُتێٍ  ئتاؿتا نە یەکێت  نە ياَێفێنتتەکاَی ىتاَ
ػا ػەڵێتتت  نئەگەؿ ئتتێًە ىتتاَایەک ػا ًەفؿێُتتیٍ  تتا ئۀە -گتتاؿی

َیتتیە ػەبە ىتتاَاییەکاٌ  غەیتتُە متتەؿ ىتتاَا   ەڵاتتٕ  تتا ئۀەیە 
  ەیُە ڕۀىێ   کە نۀێؼا ْەئٕ ىتە تاؿیاەکتاٌ  ىتاؿأەکاٌ 
ٔ ئۀاَەی پەؿػەیتتتتتتتتتتاٌ نەمتتتتتتتتتتەؿ ْەمتتتتتتتتتتت ٔ َەمتتتتتتتتتتتًاٌ 

ەمتتتتتتەیەکی ػە ٔ  ەؿرػْەڵتتتتتُەػؿأەتۀە  نە راؿێتتتتت  نە يتتتتتا
 ٔابیؼیتتؼا ػەؿ تتاۀٌ  ئتتێًە  ەػٔای ئۀ ىتتتەػا َتتاگەڕێیٍ  کە  ە
 ىێٕەیەکی  ەؿػۀاو ػەؿػەکۀێت  ٔەک ْەيیيتە نە ىتاَاػا ٔا
 ٕٔە  کە ٔەْى  مەعيیٍ  ۀ ىتەی  کە  ۀ راؿە َیتیە   ەڵاتٕ 
 ە پتتتێیۀاَەی ئۀۀە  ئتتتێًە يە ەمتتتتًاٌ ئۀە  تتتٕٔە  ەَتتتؼاٌ 
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ٔ ٔێُتتاَەی  کە ىتتایەَی ىتتااٌ ٔ تتتا ها  ە ْەمتتتًاٌ  میُتتیٍ  ئە
 ىێٕاَؼٌ َیٍ ٔ ڕامتۀعا نەگەڵ ْەمتًاَؼا ػەػٔێٍ ە

متتتەؿ أەکاَی ىتتتاَایەکی يیتاسیقیتتت   تتتا ئۀ نە ڕیتتتتٕاڵە 
متتەؿەتاییەکاَۀە  نە  ُەيتتا پتتڕ نە ڕاف ٔ َٓێُییەکتتاَۀە ْتتاتٌٕٔ  

ڕیيتتتتەکاَیاٌ ٕیتتتتاٌ ْەیە ٔ ڕەگيکە  ُیتتتتاػێای ػیُتتتتی ٔ کٕنتٕٔؿ
کتاَی  ەؿ نە يێت ٔٔ  ْأکتا   تا متەػەی ػەگەڕێتۀە  تا  اعە

َأەڕامتی ئۀؿٔٔپتا ٔ  تا کٕنتتٕٔؿە ػێـیُەکتاَی ڕۆژْەاڵ  ٔ 
ئامتتتتتیا ٔ ئامتتتتتیای َأەڕامتتتتتت  ئتتتتتاؿتا ػەیٕینتتتتتت  ەياتتتتتی 

متتتەؿنەَٕ   ٩٣٢-٩٠٠پتتتاک  َٕٔۀە نکاتاؿمتتتیلەی ئەؿینتتتتا 
 تتتؼۆفێتۀە  ػەیٕینتتتت متتتەؿنەَٕ  ىتتتاَا  ۀ يەتـمتتتییاَەی 

ٔٔی يتتـۆڤ ػە ێتتتۀە ٔ ڕَێاتتؼا ڕٔٔ ەژیتتاَۀە  کە نە  أتـٔکا
ػەػەٌ   مەمتتتتێتۀە  ئۀەی فیتتتاتـ ئتتتاؿتای  ە گۀْەؿی  ڕٔٔ

مەؿەتای  ٌٕٔ ٔ ػَٔیتا ٔ يـۆ تی کتاَۀە ػە ەمتتۀە  ئۀەیە 
ػێـیُەکتتتتاٌ عتتتتای  ە تۀأی نەگەڵ  ّکە يتتتتـۆڤ نە کايەڵ تتتت

ٔە  نە ەؿ ٔیتتتاَە گَٕزاَتتتؼەمـٔىتتتت ٔ ػیاؿػەکتتتاَی ئۀ کايەڵ 
کايەاڵیەتییەکتتتتاٌ َەڕەعنتتتتأٌ ٔ َتتتتاکاکییە  ئۀە پەیٕەَتتتتؼییە

 یُایەتییەکتتتاَیو نۀ کتتتا  ٔ متتتەؿػەياَەػا ْێيتتتتا ػؿٔمتتتت 
َە ٕٔ تتٌٕٔ  ئۀەی فیتتاتـ متتەؿَزی ئاؿتایيتتی ڕاکێيتتأە  ئۀ 
یەکێتیتتتیە َەپیتتتڕأەی َێتتتٕاٌ يتتتـۆڤ ٔ مـٔىتتتت  يتتتـۆڤ ٔ 

ػێتتتتتتـیُە  ّگەؿػٌٔٔ  يتتتتتتـۆڤ ٔ کتتتتتتايەڵ  تتتتتتٕٔە نە کايەڵ تتتتتت
  ەؿاییەکاَی يـۆ ایەتیؼا 

ئەَتاَاٌ ئاؿتا کۀتمٕٔە ژێـ ْەژئَٕێای  ەْێتقی ىتاَای 
 أی ئەسنتَٕٔۀە نە ساؿيەکتاَی ىتاَای  ڕۆژْەاڵتییۀە ٔ  ە

و متەيای ػٔٔؿگەی ن تانیە نە يڕۆژْەاڵتی ػەڕٔاَی   ە تایمەتی
   ە گەىتێای َْٕەؿی ػێتُە پتاؿیل ١٤٩١ئەَؼۆَینیا  کە ماڵی 

اەه ػەکەٌ  نەو ٔ یەکێتتت  نە ًَایيتتتە متتتەيائايێقەکاَیاٌ پێيتتت
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ًَایيەػا  ئۀەی ئۀ  امی ػەکـػ   ەتتایمەتی ستاؿيێای ڕەْتای 
ٔا  کە  ە تۀأی نە ػەمتتتەاڵتی َٕٔمتتتەؿ ٔ ػە  ٔ ٔىتتتە پتتتاک 
کتتـا ێتۀە  ػە یُێتتت  نە ىتتتاَای  انیتتؼا ْەيتتتٕٔ ىتتتێ  نەمتتتەؿ 
ىتتتاَا ػەعٕڵ ێتتتت ٔ ڕێتتت ەی عتتتای نە ڕٔاَتتت ەی ٔەؿگێتتتڕاٌ ٔ 

ڕیتتتٕاڵێای ًَتتَٕٔەیی پتتێو  ڕەستتتاؿێای تتتایمەتییۀە ػەکتتاتۀە ٔ
ٔىتتەکاٌ  تتا ٔىتتەکاٌ ػەگَٕزێُێتتت  نەو ىتتاَایەػا ْێقەکتتاَی 
عێتتتـ ٔ ىتتتەڕ نە رەَ ێاتتتی ئە ەػیتتتؼاٌ   یُەؿاَتتتیو تەَٓتتتا ْەؿ 

ی ْێتتقە ي یُەؿێاتتی ئامتتایی َتتیٍ   ەڵاتتٕ ػەکۀَە ژێتتـ کتتاؿی ەؿ
 ێتتتقاؿکەؿەکەی ىتتتاَأە ٔ تٕاَتتتای گاڕیُیتتتاٌ ْەیە  ئتتتاؿتا نە 

مەؿەکەیەػا متتتە اؿە   ە ىتتتاَای ی نىتتتاَا ٔ ْەيتتت٤١الپەڕە 
 تتتانی ػەڵێتتتت  نئۀ ىتتتاَایە  نە  ەؿژۀەَتتتؼیی ئۀ کەمتتتەی نە 
فيتتتاَی ىتتتاَایی ڕۆژئأاییتتتؼا پێتتتی ػەڵتتتێٍ ػەؿْێتتتُەؿ  َٕٔمتتتەؿ 
ػەمتتڕێتۀە   ەاڵو ئۀ ػەؿْێتتُەؿە نە ىتتاَای  انیتتؼا رتتاؿێاە نە 
ڕێاغەؿێاتتی ئەسنتتَٕٔااؿ  ٔەمتتتتای ئتتاْەَ ە پیـۆفەکتتتاَە  ئۀ 

ٌ نەمەؿ ػەکا   ئۀ  یـۆکاَەی گیاَیتاٌ  ە  ەؿػا  ا ەتەی کاؿیا
ػەکا   ْیتی عتای َتیٍ   ەڵاتٕ ْیتی عٕأەَتؼکاٍَ  پێتؼە ێت نە 
یەک ـتُۀە  ەؿاییەکاَی مـٔىتتۀە متەؿ أەیاٌ ٔەؿگـتمێتت  

 کە ْقؿێای ػٔاَەیی پاڵ يتی کـػٌٔٔ ە
ىتتتتتاَای  تتتتتانی ىتتتتتاَای متتتتتەؿسـافی ٔ بٕتتتتتتاؿ َٕٔە   ە 

ا   ەؿ نۀەی   ەڕێتتتتۀە  تتتا ىتتتێٕەیەک ْەيتتتٕٔ ىتتتتەکاٌ عێتتتـ
ىێٕافە تەرـیتؼییەکاٌ  گاؿاَاتاؿییەکی َايایتاٌ  ەمتەؿػا ػێتت  
ًَایيەکاَی ىاَای  انی نە مەيا  گتاؿاَی  پتاَتايیى ٔ يامتی ا 
ٔ تەکُیاێاتتتی  ەؿف پێتتت  ػێتتتت ٔ متتتەؿ  ۀ ىتتتاَا ػەؿَٔٔیتتتیە 
َەؿیت ەؿایتتیە َیتتیە  کە ىتتاَاکاؿەکاَی ئۀؿٔٔپتتا تێ ەیيتتتٌٕٔ  

ا ػەگەڕێُێتتتۀە  تتا ئامتتتە  ەؿایتتی ٔ عٕڵ اَتتؼَە ْەؿٔەْتتا ىتتاَ
تۀأەکەی عتتتتای   ە تتتتتایمەتی نە ڕٔٔی ئەَؼێيتتتتە ٔ تتتتتـك ٔ 
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ٔڕێتتتُۀە  ئتتتاؿتا  ەو ىتتتێٕەیە  امتتتی ىتتتاَای  تتتانی ػەکتتتا  ٔ 
متە اؿە   ۀ - ػەڵێت  نػەکـێت ػأای ٔاَەیەکی  ەؿفی گیتاَی

نە ىتتتتتاَای ن تتتتتانیە  اـێتتتتتت  ئەيەیتتتتتو  -ىتتتتتتاَەی َتتتتتاپێٕؿێٍ
 تتا ئۀ تٕاَتتا ٔێُائتتايێق ٔ متتـٔٔه  ەعيتتەی نە ػەگەڕێتتتۀە 

ْتتتتتتقؿػا ْەیە  ئەو ىتتتتتتاَا يیههیتتتتتتیە   یتتتتتتـۆکە ٔ تێڕايتتتتتتاَێای 
َائاماییًاٌ ػەؿ اؿەی ئامتی ڕۆىتُمیـیی ئۀ گەنە ػەػاتت   کە 
رەژَە َیيتتتًاَییەکاٌ نە ئەتًامتتفێـ ٔ متتتـاکتٕؿی کێيتتەیەکی 
ڕیتتتتتٕاڵییۀە ًَتتتتایو ػەکتتتتا  ە ئتتتتاؿتا ػٔای  یُیُتتتتی ًَایيتتتتە 

ائايێقەکەی ػٔٔؿگەی  انی  امی ئۀەی ػەکتـػ  کە ىتاَا مەي
پێٕینتتتتتتە نە ْەيتتتتتٕٔ راؿەکتتتتتاَی ٔەْتتتتتى ػٔٔؿ اۀێتتتتتتۀە ٔ 
ْتتَٕەؿی ىتتاَایو ػە ێتتت نە ػەمتتەاڵتی ػە  ٔ ػیتتاناا ڕفگتتاؿ 

یەتێاتتی تتتایمە   ەعتتای ي اـێتتت ٔ نە تتـی ئۀە پێٕینتتتە ٔابیؼ
ػەمتتتتتە ەؿ  اتتتتا   کە تەَٓتتتتا گٕفاؿىتتتتت نە عتتتتٕػی عتتتتای ٔ 

ی تتایمە   ە عتای يای  اتا   کە فيتاَێای يیتتاسیقیا َٕیاػی ع
ْە ێت  نە ىاَای ڕۆژْەاڵتیؼا فيتاَی پەیتڤ ٔ ئاعتأتٍ  تَٕٔی 
َییە   ەاڵو فياَی رەمتتە  ڕۀه ٔ ئاياژەکتاٌ ْێُتؼەی  ەْتای 
ػەؿ ڕیُتتتی فيتتتاَەکەی ػیتتتاە  تتتَٕٔێای  ەْێتتتق ٔ ڕامتتتتۀعایاٌ 

نە فيتاَە  ْەیە  نە ىاَای ڕۆژْەاڵتؼا فياَی ئاياژەکاٌ  ەْایتاٌ
ی پتتڕ نە ْێًتتا ٔ يئامتتاییەکە فیتتاتـە ٔ ػەمتتەاڵتێای ئەسنتتَٕٔأ

  ەْێقیاٌ پ  ػە ەعيـێت  
ئتتتاؿتا  ەو کتێتتتمەی ْەيتتتٕٔ  ُەيتتتا تەبهیتتتؼییەکاَی ىتتتاَای 

ی  ەمتەؿ  ەَتؼیٍ َۀەی يأەتۀە ٔ کتاؿی ەؿڕڕۆژئأای ْەڵ ێ
ىاَاکاؿ ٔ َٕٔمەؿاَی ىاَا ٔ ڕەعُەگـاَۀە ْە ٕٔە  ْەؿ  تا 

ٔ َۀەیەی کە نەػٔای ػٔٔەو رەَ تتتتی ریٓتتتتاَییۀە  ًَتتتتَٕٔە ئە
  ەؿایی ػەؿکۀتتتٍ  متتايٕێم ٔنەگەڵ تۀژيەکتتاَی ىتتاَای پتتٕ

 ێاێت  یاژیٍ یَٕێنتاا  ئتاؿتٕؿ ئەػايتاڤ  سێـَتاؿػۆ ئاؿە تاڵ ٔ 
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یو نە ڕٔٔی  ەکاؿْێُتتتتاَی  ەياەکتتتتاَی يژاٌ ژیُیتتتتیە   ەتتتتتایمەت
 پەیتتتڤ ٔ يتتتايەڵەکـػٌ نەگەڵ ػیتتتاناا ٔ تێانتتتت ٔ پاَتتتتایی ٔ
ئەتًامتتفێـ ٔ تەکُیتت  ٔ متتتـاکتٕؿی ػەبەکاَیاَتتؼا  کۀتتتَٕٔەتە 
ژێتتـ ڕکێتتف ٔ کتتاؿی ەؿییە  ێنتتُٕٔؿەکاَی ئتتاؿتأە  ئەيە رتت ە 
نۀەی  کە ْەيتتتتٕٔ تۀژيە ْتتتتأ ەؿط ٔ ياػێـَەکتتتتاَی تتتتتـی 

ىێٕەیەک نە ىێٕەکاٌ  نەژێـ کاؿی ەؿییەکاَی ئتاؿتاػا  ىاَا   ە
یەکاَی پڕۆمتەی ىتاَا بهیتؼیەنەػای   ٌٕٔ  ئاؿتا کاؿ  ە  ُەيا ت

ٔ ڕا ەی ػە  َاکتتتا   ڕۆَتتتاَی ػؿايتتتی نەمتتتەؿ  ُەيتتتا ئاکتتتاؿییە 
َەگاڕەکتتتتاٌ ٔ  ُەيتتتتا متتتتایااناژییەکاَی کتتتتاؿەکتەؿ  ە تۀأی 

الی ئتتتاؿتا پێٕینتتتتە ڕۆَتتتاَە ػؿايییەکتتتاٌ  پيتتتت ٕ  ػەعتتتا   نە
ًتتا ٔ ئايتتاژە ٔ ێ ُـێتتت ٔ ْ نەمتتەؿ ىتتێٕافێای يیتتتاسیقیای ڕۆ
متتەؿەکییەکاَی پێتت   ٓێُێتتت   فيتتاَی رەمتتتە ٔ يەرتتاف  متتیًا

نەمتتتتەؿ َٕٔمتتتتەؿە ىتتتتاَاییەکاَیو پێٕینتتتتتە يتتتتايەڵە نەگەڵ 
ڕیيە ػەؿَٔٔیتیە بتٕٔڵ ٔ ػامتتاَییەکاَی يـۆ تؼا  تاەٌ تتا ٕڕەگ

نۀ ڕێتتت ەیۀە  تتتتٕاٍَ ڕٔعنتتتاؿ ٔ متتتیًاکاَی کاؿەکتەؿەکتتتاٌ 
  ؼۆفَۀە ٔ ػیاؿی  اەٌ 

نئۀ ًَایيتتتتاَەی ىتتتتۀ نەػٔای ىتتتتۀ عایتتتتاٌ ػٔٔ تتتتاؿە 
ٔ  ەؿػۀاو ڕە تتتتتتأی ْەيتتتتتتاٌ ڕۆتتتتتتتیٍ ػەکەَۀە  ػەکەَۀە 

ی ەْەيیيتتتتە ْەيتتتتاٌ ىتتتتتٍ ٔ ٔەک عایتتتتاٌ ٔاٌ   یتتتتتـ رتتتتێ 
گـَ ی ێؼاَی ئێًە َییە  ئێًە پێٕینتتًاٌ  ە ًَایيتێاە  کە ػاَنت ە 
 ێتتتت  کە کتتتاؿی ەؿێتییەکی  أەڕٔاَُەکـأيتتتاٌ پتتت   مەعيتتتێت  
ْأکا  ػٔٔ اؿەکـػَۀەی ڕٔٔػأەکتاَی ژیتاَی ڕۆژاَە َە ێتتە 

ایو ٔ رتتٕٔاڵَۀەی ئەکتتتەؿیو نەو ىتتاَایەػا  تەَٓتتا ٔەک ًَتت
کايەڵێ  ئاياژەی  یُـأ  ا فياَێای َە یُتـأ ٔ َٓێُییتايێق ٔاٌ  
ئاؿتا ٔا نە ىاَا گەیيتٕٔە  کە کـػاؿێاتی ٔابیؼتی ئەسنتَٕٔییە 

ییەکتاَی متەؿ تەعتتەی ػٔ تەَٓا يايەڵە نەگەڵ ىتە  یُـأ ٔ ياػ
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نەمتتتتەؿ ْەمتتتتت ٔ ىتتتتاَا َاکتتتتا    ەڵاتتتتٕ ڕامتتتتتۀعا کتتتتاؿ 
ٍ رتتتاؿە يڕۆصیيتتتًاٌ ػەکتتتا  نئۀەی ئتتتێًە  ەػٔایتتتؼا ػەگەڕێتتت

یااناژییە  کە فیتتتاتـ نەگەڵ ْێتتتقە ىتتتاؿأەکاَی اْەمتتتتێای متتت
ػڵًاَؼا نە کێيتەػایە ە ئتاؿتا ػەڵێتت  نئۀ ىتاَایەی ئێنتتا ْەیە  
ژیاًَاٌ  ا  ەؿرەمتە ػەکا  ٔ  ەػٔای ػیاتاؿێای ڕیتانیقيی ٔ 

ؿە ٔابیؼتتی ژیتتاَی ڕۆژاَەيتتاٌ  تتا ڕَٔٔاکیتتؼا ػەگەڕێتتت تتتا ػٔٔ تتا
یاٌ راؿە ٔەًْێاًتاٌ  تا  ەؿْەو  ٓێُێتت  کە    ەؿرەمتە  اا 

 ئەيەیو نە ْەئٕ ىتێ  عـاپتـە ە
ىتتتتاَا  تتتتا ئتتتتاؿتا ئۀ ئتتتتايڕافەیە  کە ْەيتتتتٕٔ فياَەکتتتتاٌ  
 رتتتٕٔاڵَۀە  ػەَتتتو  ٔىتتتە  ئتتتاگـ  ْۀاؿ  ڕیتتتتى    ْتتتتؼ  ەکتتتاؿ

تۀە  کە ْتتقؿ ػەْێُێتتت ٔ متتەؿنەَٕ  عتتای نۀ عتتاڵەػا ػە یُێتت
ؿک ێاتـػٌ ٔ گٕفاؿىتتتاـػٌ نە ەپێٕینتتی  ە فيتاَێای تتـە  تا ػ

ػیاؿػەکتتاٌ  ئتتاؿتا ْەؿ نەو ڕٔٔۀە ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا   کە 
ػە ێت  ڕٔاياٌ  ۀە ْە ێت  ىاَا ژیاٌ َٕ  ػەکاتۀە؛ ژیاَێت  
يتتـۆڤ ػەکتتاتە ئاغتتایەکی ٔا  کە تتتا ئێنتتتا َە تتٕٔە  يتتـۆڤ نەو 

ای  ػە ێتتۀە   ە يەؿرێت  بایتم َە تیٍ ىاَایەػا مەؿنەَٕ  نەػ
 ۀەی  کە تەَٓتتا ْەؿ ئتتايڕافێای تايتتاؿکـػٌ  تتیٍ ٔ ىتتتتەکاٌ 
ػٔٔ تتتتتاؿە  اەیتتتتتُۀە  ننۀ ىتتتتتاَایەػا  کە يتتتتتٍ  اؿۀَٕمتتتتتی 

تە پێُتتأیۀە  ئۀ ىتتاَایەی متتەؿەتا ٕٔەی عتتاو عنتتتيکەمتتێت
یتتاٌ   ْەَامتتە ػە ێتتتە عتتاڵی ػەمتت ێ  ٔ ػٔاتتتـ پيتتت  ە ػەَتتو

ا ئۀەی فَزیتتـەی پەیٕەَتتؼییەکاٌ  َٕیتتاػ ْتتأاؿ ػە ەمتتتێت   تت
ۀە  فَزیـەی ئۀ کتاتەی  یتُەؿاٌ نە يیتاَەی ًَایيتەکۀە ُ ُـێ

 ەػٔای ٔابیؼتتی تتتایمەتی عایاَتتؼا ػەگەڕێتتٍ؛ پێٕینتتتە ڕێتت ە  تتا 
 یتتُەؿ عتتاه  اـێتتت  کە عتتای نەگەڵ ًَایيتتەکەػا ْأىتتَٕاك 

  اا   ْەَامە ػٔای ْەَامە ٔ ما  ػٔای ما  ە 
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ە   ە ٔەک نۀۀ ەؿ ئاياژەيتتتاٌ  تتتا کتتتـػٔئتتتاؿتا متتتەؿەتا ٔ
ی  یتتتٕٔک ػەمتتتت پتتت  ػەکتتتا   ػٔای ئۀە يػیتتتٕاَێای ىتتتیؼـ

پەیٕەَتتؼی ػەکتتا   ە ئەَتتؼؿیە  ـیتتتاٌ ٔ متتٕؿیانیقيەکاَۀە ٔ 
نەگەڵ ىاؿڵ ػۆالٌ کاؿ ػەکا  ٔ ْەَؼێ  ڕۆڵی  یتٕٔک   ەاڵو 

ڵ  گتتتّ گـَتتتو نەمتتتەؿ ىتتتاَا ٔ نە متتتیُەياػا ػە یُێتتتت  ئتتتاؿتا نّ
 تتتتت  ٔ ػژی ْەيتتتتتٕٔ ْتتتتتَٕەؿێای  اٌ ْتتتتتأڕا ػِک مٕؿیانینتتتتتتّ

بهیؼی  ْەؿٔەْا ئۀ ژیاَە  یاٌ کايەڵ ە پیيەمتافییە َتٕێیەی ەت
عتتای متتەپاَؼ ٕٔ ػە ێتتت  ْەؿٔەْتتا ػژی ْەيتتٕٔ پـَنتتی ەکاَی 

 ىاؿمتاَییەتی ڕۆژئأا  ٕٔ  
ػییەکاَی نەمتتتەؿ يتتتؼنە پتتتاؿیل یەکەو ْەَ تتتأە ىتتتاَاییە ر

ػەمتتت پتت   Theatre de l` Atelierۀە ينىتتاَای ئەتێهتت ە
ػەکتتا   کە َْٕەؿيەَتتؼ نىتتاؿنل ػٔنتتێٍە ڕی ینتتاؿی یەکەو ٔ 
 ەؿپـمتتیاؿی ْتتَٕەؿی ئەو ىتتاَایە ػە ێتتت  ىتتاَای ئەتێهتت   ە 
ىێٕەیەکی رٕػا ٔ َقی  نە پـَنتی ەکاَی ىتاَایەکی ئە اَ تاؿػ 

ی ىتتتتتاَای ئ تابی ەئامتتتتتأە کاؿیتتتتتاٌ کتتتتتـػٔٔە ٔ کتتتتتاؿی ەؿ
أەڕامتتتتتتیاٌ ڕۆژْەاڵ  ٔ ساؿيەکتتتتاَی ىتتتتتاَای  اعەکتتتتتاَی َ

 ەمتتتتەؿۀە  تتتتٕٔە  نەو ىتتتتاَایەػا  ئەکتەؿەکتتتتاٌ سێتتتتـی ئۀە 
 ػە تتٌٕٔ  تتاٌ ػەمتتتییاٌ  با ەکاَیتتاٌ ٔ ْەيتتٕٔ رەمتتتەیاٌ  ە

 ٓێتتٍُ  ئەيەیتتو متتەؿەتایەکی  ەْێتتق  ىتتێٕەیەکی رتتٕػا  ەکتتاؿ
متتەؿەتأە  ە ىتتێٕەیەکی ریتتأاف  ػە ێتتت  تتا ئتتاؿتا  کە ْەؿ نە

 تۀە  ٔٔە یـی کـػ
ٔ   ەڵاتٕ ژیتاَی عتای متٕؿیانی  تٕٔ؛ ئاؿتا مٕؿیانیقو َە ٕ

 تتتَٕاە ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە َەعاىتتتییە ػەؿَٔٔتتتی ٔ پـیيتتتاەکاَی 
ىتتتتێتێتی ٔ  ێٓاىتتتتمٌٕٔ  ژیتتتتاَی پتتتتڕ کـػ تتتتٕٔ نە ٔێُەیەکتتتتی 
متتتتتتٕؿیانیقو؛ ْەؿٔەْتتتتتتا ئەکتتتتتتتەؿیو َە تتتتتتٕٔ   تتتتتتَٕاە ئۀ 
ڕامتتت اییەی نەگەڵ عتتٕػی عایتتؼا  نەگەڵ ئۀ ڕۆڵەی نە ژیاَتتؼا 
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ْتَٕەؿی َٕاَتؼٌ  ێتت  ئتاؿتا ْەیمٕٔ  َا اؿی ػەکـػ ْەؿ عای 
َیتتاف ػەیُٕٔمتتی  َەک ْەؿ ئۀە   ەڵاتتٕ ٔ ە فيتتاَێای پتتڕ نە ڕاف

فيتتاَێای تایمەتًەَتتؼی عٕڵ اَتتؼ ٕٔ  کە نۀۀ ەؿ ْتتیێ کەمتتێ  
َٕٔمیمٕٔ؛ نە ەؿ ئۀەی ئۀ  ە فيتاَێای يەصتاڵ   ۀ فياَەی َّ

عۀَەکاَیتتتتؼا ػەژیتتتتا ٔ ٔێُتتتتای  يەصتتتتاڵی ػۀَٕمتتتتی  ئتتتتاؿتا نە
رەمتتتەی ژیتتاَی ٔ ْتتقؿی ئۀیتتاٌ ػەکتتـػ ٔ نە عۀَەکتتاَی  ەؿ

عۀَەکتتتتتتتتتتاَیۀە ىتتتتتتتتتتڕۆ ەی ژیتتتتتتتتتتاَی ػەکتتتتتتتتتتا  ٔ ْەؿ نە 
عۀَەکاَیيیۀە ٔێُە ىاَاییەکاٌ ػؿٔمت ػەکتا   ن تا ئۀەی 
 ە ٔىتتە ٔێتتُەی ئۀ ْتتأاؿە  اێيتتى  کە عۀَتتى پێتتٕە ػیتتٕە   ە 
کايەڵێتت  ٔىتتەی فیُتتؼٔٔ ئۀ ٔێتتُەیە ػەکێيتتى   ە ٔىتتەگەنێای 

ە ػەيۀە  تا ػەو  نە ْەَامتۀە  تا ْەَامتە  نە اؿ ٔ گَٕزتأ  ن
َەک  تتتا گٕێیەکتتتاٌ   ەڵاتتتٕ ػە ێتتتت  تتتا َێتتتٕ متتتیُ ی  یتتتُەؿاٌ 
 ی تتتٕێقيۀە ە متتتە اؿە   ە  ەْتتتای عۀَتتتیو ػەڵێتتتت  نعۀٌ 

 ًاَتتؼا ػەمتتتە ەؿ ػەکتتا  ٔ نۀيْاىتتًەَؼییەکی بتتٕٔڵ نە  ێیاگای
کتتاتەی  اؿۀَٕمتتێای ڕٔٔ   ە تت  ٔینتتتی عايتتاٌ ػەياَمتتا  

ًتتتتاٌ ػەکتتتتا  ە ْەؿ نەو يی ڕٔٔػأەکتتتتاَی  ەئاگای ەڕێتتتتٕە  سێتتتتـ
ڕٔاَتت ەیۀە ئتتاؿتا  امتتی ئۀە ػەکتتا   کە  تتاٌ عۀَەکاًَتتاٌ 

ی  ەمتەؿ يْەياٌ ىێٕەیو ٔابیتغ کتاؿی ەؿ کاؿياٌ تێؼەکەٌ   ە
عۀَەکاًَتتاَۀە ْەیە   یتتُەؿیو  تتڕٔای  ە عۀَتتی ىتتاَا ْەیە  

 ٓێُـێتتتتت  َەک گتتتتٕێقاَۀە ٔ   ە يەؿرێتتتت  ٔەک عۀٌ  ەکتتتتاؿ
ڕاَۀەی ٔابیغ  ئەگەؿ يـۆڤ  ڕٔای  ە عۀَی ٔابیتغ ْە ێتت  گێ

ْتتتیێ ىتتتتێایو ڕێتتت ەی نتتت  َاگـێتتتت  تتتڕٔای  ە عۀَتتتی ىتتتاَا 
َە ێتتتت  ئتتتاؿتا ْەؿ نەو  تتتاؿەیۀە ػەڵێتتتت  نڕٔٔػأەکتتتاَی َێتتتٕ 

ْتتتای ئاگتتتایی بتتتٕٔڵًۀە  ەڕێتتتٕە ػە تتتٍ  ياَتتتای  عۀٌ  کە  ە
ڕٔٔ  ڕٔٔػأەکاَی ژیاَی ئاگاییى سێـ ػەکەٌ  کە  اؿۀَٕمتی 



 227 

يُتتی تێتتؼا  ەڕێتتٕە ػە تتا   کۀاتە ىتتاَا ٔەکتتٕ ئاگتتاییەکی يەفَە  
  ەاڵو ئۀە يُى نۀێؼا  اؿۀَٕك ػە ەو  ەڕێٕە ە 

نەگەڵ ڕۆگەؿ سیتتتـاک ٔ ڕۆ ێتتـ  ئتتاڕۆٌ  ١٤٠١ئتتاؿتا متتاڵی 
نىاَای ئەنفـێؼ گتاؿیە ػاػەيەفؿێُێتت ٔ  ەَتؼ ًَایيتێایو  تا 

ـیُؼ ێـا  ئەو ىاَایەی عای   تا ًَتَٕٔە نعۀَەًَتایوەی متت
پێيتتتاەه ػەکتتتا   ْأکتتتا  ػیتتتؼی عتتتای  تتتا گاڕاَاتتتاؿییەکی 

ی ْتتَٕەؿی ىتتاَا ػەعتتاتە ڕٔٔ  ىتتتێای  ەڵ ەَۀینتتتە  يتت ُەڕەت
کە ئتتاؿتا ىتتاَاکەی عتتای  ە ىتتاَای نئەنفـێتتؼ گتتاؿیە َتتأفەػ 

ٔەک ئتتاؿتا گەؿەکتتی  تتٕٔە  ١٤٢٢-١٣٢٩ اتتا   ئەنفـێتتؼ گتتاؿی 
ە ئەکتتتەؿیو ىتتاَا نە متتیُاگـاسیا  ْتتَٕەؿی ڕیتت ی ٔ تەَتتاَە  ن

اَەی ئەنفـێتتؼ گتتاؿی نە يتتپتتاک  اتتاتۀە  ئەو گاڕاَاتتاؿییە  ُەڕەتی
عٕػی َٕٔمەؿۀە ػەمت پ  ػەکا   نەو ڕٔٔەیيتۀە  ئۀەی 

تۀە  کە نئۀ کەمتتەی  تتا ىتتاَا ػۀَٕمتتێت  ٔٔەػٔٔپتتا  کتتـػ
ػە ێتت ْاىتتیاؿییەکی تۀأ ٔ گيتتت ـی متتە اؿە   ە فاؿأە ٔ 

ؿک  ۀە  اتا   کە  تا ە ەياەکاَی ْتَٕەؿی ىتاَا ْە ێتت ٔ ػ
 ىاَا ػۀَٕمێت ە 

فۆؿ ەی ڕەعُەگـ ٔ تیاؿینتتەکاَی  تٕاؿی ىتاَا ٔ ئەػە تی 
ریٓاَی  ئاياژە  ا ئۀە ػەکەٌ  کە گاؿی ػايەفؿێُەؿی ىتاَای 
پێيتتڕۀە  ئۀ ىتتاَایەی نە پەَزاکتتاَی ْەفاؿەی ڕا تتـػٔٔػا   ە 

  ەؿاییۀە  نەمتتتتەؿ ػەمتتتتتی  ێاێتتتتت ٔ َٔتتتتأی ىتتتتاَای پتتتتٕ
ەؿی ْەڵتتتتؼأە   ەؿػۀايییەکتتتتی ڕامتتتتتۀعای یَٕێنتتتتااػا متتتت

ىتتتاَاَايەکاَی نئٕپتتتٕی پاػىتتتاەی ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿییە  ْەؿٔەْتتتا 
ی ػٔٔەيیو  کە نە  هەکاَؼا فیاتـ نە ستاؿيێای سەننتەسیؼا غباَا
الی متاؿتەؿ ٔ کتايا ػەؿکۀ    ە  ەؿػۀايییەکتی تتـی  یتتـ  نە

ی ٔ ئێنتتتاتیاای ئەنفـێتتؼ گتتاؿی ػاػەَـێتتت  گتتاؿی نە تەکُیاەکتتاَ
بەؿەباف  ىاَای  ٕٔکەڵە   ُەيا ػێـیُەکاَی ىاَای ئێهیقا ێنتی 



 228 

ػەکا  ٔ ػەبەکاَی ئٕپتٕی  ٔ تەکُیاەکاَی ىاَای يیههییۀە کاؿ
پاػىتتتایو نە  ُەياکتتتاَی ئۀ ستتتاؿو ٔ تەکُیاتتتاَۀە پێيتتتاەه 
ػەکتتا   ئتتاؿتا  ە ىتتێٕەیەکی تۀأ سەننتتەسەی ئەنفـێتتؼ گتتاؿی 

ییەکتاَی ػەگتا   نتاژیاە ػەعٕێُێتۀە  نە تەکُی  ٔ  ەياە کـػە
ػەکتتاتۀە ٔ ػەیاتتاتە کايەڵێتت  فاؿأەی   ەْێتتقەکەی ئٕپتتٕ ىتتی

کـػەیتتتی  تتتا ىتتتاَا تَٕتتتؼٔتی ەکەی عتتتای ٔ ىاَاکەیيتتتی  ە 
نىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿیە َتتأفەػ ػەکتتا   ئتتاؿتا متتە اؿە   ە 

-١٣٢٤ًَایيتتاـػَی نعۀَەًَتتایوەی ئأگٕمتتت متتتـیُؼ ێـا 
ەؿفاؿی ئۀەیە  کە ئەو ػەڵێتتت  نىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿی ب ١٤١٠

رتتتاؿە ػەبتتتاَە  غتتتاتە متتتەؿ ىتتتاَا   ُەيتتتا ٔ پـَنتتتی ەکاَی ئەو 
ىاَایەیو ئاىتاـایە  ىتاَای ئەنفـێتؼ گتاؿی ػەیۀێتت ياَاکتاٌ 
 تتتتا ىتتتتاَا   ەڕێُێتتتتتۀە  َەک ژیتتتتاٌ  ْەؿٔەْتتتتا راؿێتتتت  نە 

تە بتتتٕٔڵتـیٍ  ەىتتتەکاَی ْەمتتتتۀە  ٕٔەڕامتتتتییەکاٌ  کە کۀتتتت
یتتتتاَی عۀَەکاًَاَتتتتؼا رتتتتاؿە نەَێتتتتٕاٌ ژیتتتتاَە ٔابیؼیتتتتیەکە ٔ ژ

گەيەیەکتتتی پتتتڕ نە ڕۆس ػەؿػەکۀێتتتت  کە ػەکـێتتتت ٔا ەمتتتتەی 
کـػاؿەکتتاٌ  اـێتتت ٔ  ە ىتتێٕەیەکی فۆؿ  ە ػیتت ە  ئۀ ٔابتتیؼە 
ىتتتاَاییەی ىتتتاَای گتتتاؿی ػەیۀێتتتت متتتەؿنەَٕ   یتتتؼۆفێتۀە  
 غٕڵ ێُێت ە ىتاَای ئەنفـێتؼ گتاؿی ٔەکتٕ پەؿ ەکـػاؿێت  ػژی 

ە   تتتتا ئۀەی ئۀ مەؿ ەمتتتتتییە ىتتتتاَاکاَی ئۀ ػەيە ػايەفؿأ
نە يامتتی ا  ىتتیؼـ ٔ ٔێُەکێيتتاَؼا ْەیە  مەعيتتێت  ە ڕەْتتایەی 

ؿَزڕاکێو ىتتاَای نتت   ىتتاَا  کە تتتا ئێنتتتا  ە ىتتێٕەیەکی متتّ
  ێمەه کـأە  

ئۀ ًَایيتتتاَەی ئتتتاؿتا نەو ىتتتاَایەػا پێياەىتتتیاٌ ػەکتتتا  
ٔێتەکەە نە َٕٔمتتیُی ئتتاؿتا  ئەو ٕ ـیتتتی  تتٌٕٔ نە  نػایتتاە ىتتێت

َیافی عاىۀینتتیە نە ٌٔٔ  ٕٔە ٔ َەػۆفؿأەتۀە  نڕافػەبە 
َٕٔمتتتیُی ڕۆگەؿ سیتتتتـاک  نػایاێتتت   ە کاىتتتێ  يُتتتؼاڵۀەە نە 
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َٕٔمیُی ڕۆ ێـ  ئاڕۆٌ  نمای متٕٔتأە نە َٕٔمتیُی ڕۆرتیە 
سیتتتـاک  نعۀَەًَتتایوە نە َٕٔمتتیُی متتتـیُؼ ێـا  ئەو ًَایيتتە 

ێٕفعتتتتاَەی متتتتٕێؼ نە پتتتتاؿیل پێيتتتتاەه ڵ ە م اَنتتتتاؿی  ا
کـێت   ەاڵو ْەؿایەکی گۀؿە ػەَێتتۀە ٔ متٕؿیانیقيەکاَیو ػە

ياَێفێنتتتێ  ػژی ًَایيتتەکە ػەؿػەکەٌ ٔ ْۀڵ ػەػەٌ ئتتاژأە 
 ُێُۀە ٔ یەکەو ڕۆژی ًَایيەکە تێ   ؼەٌ  ػٔاتتـ ىتاَاَايەی 
نيُؼاڵەکاٌ ػەمەاڵ  ػەگـَەػەمتە نە َٕٔمیُی ڕۆریە سیتتـاک 

ڕٔاَ ەی ىیؼـە پتڕ نە ًَایو ػەکا   ئاؿتا  ا ئەو ًَایياَە نە 
ْێًتتتا ٔ متتتٕؿیانیقيەکاَیۀە متتتیُاؿیای  تتتا ػاَتتتأٌ  یتتتاٌ  ە 
ىتتتێٕەیەکی متتتەؿەکی ئۀ ىتتتاَاییاَەی ًَتتتایو کتتتتـػٔٔە  کە 

ەیُٕٔمتیٍ  نە ەؿ ئۀەی سیتتـاک ٔەک ْتأڕ  ػڕۆریە سیتتـاک 
ٔ بٕتتتتتا ییەک نە ْەيتتتتٕٔ کەك فیتتتتاتـ ػەیتتتتتٕاَی ػیتتتتؼ ٔ ػیًتتتتا 

 ەؿ  اتتا    تتَٕاە ئتتاؿتا پـاکتیاتتی ٔ تیاؿەکتتاَی ئتتاؿتا ػەمتتتە
 تتتٕٔە  کە  نْەيتتتٕٔ َٕٔمتتتەؿە ىتتتاَاییە گۀؿەکتتتاٌ نە  ڕای ٔا

تۀە ە تێاتتڕای ئەو کتتاؿاَەی ٔٔەػەؿۀەی ىتتاَاػا  یـیتتاٌ کتتـػ
 ئتتاؿتا نەمتتەؿ ىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿی پێيتتٕافییەکی  اىتتیاٌ نە
الیەٌ ڕەعُەگـەکاَۀە ن  ػەکـێت ٔ ئۀ گٕتتاؿە ڕەعُەییتاَەی 

 َٕٔمـأٌ  پافەتیڤٍ  نەمەؿ ئەو ًَایياَە 
ئتتتتتاؿتا ئايتتتتتاژەیو  تتتتتا ئۀە ػەکتتتتتاتۀە  کە متتتتتەؿنەَٕ  

ىتتُۀەی ژیتاَە؛ ىتاَا ػە ێتت ڕعٕڵ اَؼَۀەی ىاَا   ا ئۀ  ػا
 ێتتتت ٔ ػأای نتتت   اـێتتتت  کە  ٔەک ئتتتاْەَ ێای ئەسنتتتَٕٔی ٔا

نەمەؿ  ُەياکاَی پەیٕەَتؼی ٔ  اؿەمتەؿکـػٌ  ە تَٕتؼٔتی ی ٔ 
ُتتـێتۀە  نىتتاَا پەیٕەمتتتە  ە َتتٕێاـػَۀەی ژیتتاَۀە  َٕٔیتتاػ  

ْەمتتتێای ػا ڕێُتتـأۀە   ە  قأتێاتتی ڕامتتتەبیُەی ْتتقؿۀە  کە 
کتتاپیاـأی  قأتتتی ژیتتاٌ عتتایەتی   ە ٔاتتتای ژیتتاٌ  ە ىتتێٕە 
يیتتتتاسیقیاییەکەی  نە ەؿ ئۀەی ئتتتايێق  تتتا  ڕ تتتَٕٔۀە  کتتتێو  



 231 

ْتتتای ػەؿئەَزتتتايی  ە ػەکتتتاتۀە  کۀاتە  ەػبٕٔؿمتتتایی ٔ يتتتاػ
ە  تتتا کتتتـػاؿی عتتتـاۆ ٔ  تتتا ْەيتتتٕٔ ئۀ ڕامتتتتۀعأە  ڕێتتت 

ىتتتتتتتاَەی ْتتتتتتأپێێ ٔ پەیٕەمتتتتتتتٍ  ە  ەػی ٔ  ە پاَتتتتتتتایی   ە 
ػۀە عتتتاه ػەکتتتا ؛ ْەيتتتٕٔ ئەيتتتاَە نە ػ ەؿ تتتؤی ٔ  ە يتتتا

ؼا نۀ ئاگتتتتتاییەػا  کە نەَێتتتتتٕ ژاٌ ٔ ئتتتتتافاؿێای گۀؿەػا يتتتتتکاتای
ػە یُتتتتتـێتۀە ػەؿػەکۀٌ  ژیتتتتتاٌ َاتٕاَێتتتتتت ئۀ تَٕتتتتتؼٔتی ییە 

ػێتتتتتٍُ  نە  ؼائۀ ئەگەؿاَە نەگەڵ عایاَتتتتت َە یُتتتتتـأەی ْەيتتتتتٕٔ
 ەؿػۀايتتتتتی عتتتتتای  اۀێتتتتتت   ەاڵو ئۀ تَٕتتتتتؼٔتی ییەی  ئۀ 
ژیتتتاَەی متتتُٕٔؿ ػە ەفێُێتتتت ٔ نەَێتتتٕ ئەىتتتاەَزە ٔ ژێـپێُتتتاَی 
ْەئٕ ىتەکاَؼا پیاػە ػەکـێت  ئۀ ْەمتتە صەتًیتیەیە  ْەيتٕٔ 

 ئەياَەٌ  کە پێیاٌ ػەگٕتـێت تَٕؼٔتی ی ە  
ایيتتتەکاَیؼا  تتتا  ەؿرەمتتتتەکـػَی ئۀ ئەَتاَتتتاٌ ئتتتاؿتا نە ًَ

ریٓتتتتتاَە ىتتتتتاَاییە ئەسنتتتتتَٕٔییە تَٕتتتتتؼٔتی ەی نە َٕٔمتتتتتیُە 
تیاؿییەکاَیؼا  امتی ػەکتـػٌ َاگتاتە ْتیێ  ەؿئەَزتايێای ئۀتتا  

ی ىتتتاػیـ ٔ يی َٕٔمتتتیُەکاَی ىتتتیههي تتتایە ئەيزتتتاؿە  ە یتتتاؿيەت
متتتُؼانی ڕۆيتتإَُٔك ىتتاَاَايەیەک  ە َأَیيتتاَی ن ُەيتتاڵەی 

ػەکتتا  ٔ نە ْتتاڵێای ْەژاؿی ػٔٔؿ نە ْەيتتٕٔ تيُيتتیە ئايتتاػە 
ػەکتتتتا   ئەو ًَایيتتتتە  یيەؿرەکتتتتاَی ْتتتتاڵ ٔ ىتتتتاَا ًَایيتتتت

تە ڕٔٔ  کە نە متتەػەی ووەی عنتتتي ەمتتەؿْاتی نکاَتتت تيُيتت
فەَ تی ٔىاَقەْەيؼا نە ئیتانیا ژیتأە ە ئتاؿتا نەو ًَایيتەػا فە ـ

یە صەؿايەی  تتتتتتا يتيُيتتتتتتی ٔ ئۀ عاىۀینتتتتتتتییە مێانتتتتتت
ە   ەؿرەمتتتتە کتتتـػٔٔە  ئتتتتاؿتا  ەو  یاتـینتتتی کیتتتی ْەیمتتتٕٔ

ًَایيتتە ْەيتتٕٔ ػەيايتت  ٔ  ەؿ ەمتتتە ػەؿَٔٔتتی ٔ متتاعتەکاَی 
تە ٔٔەی ْەڵًاڵیٕە ٔ ْێـىێای تَٕتؼی کتـػيکايەڵ ەی ئۀؿٔٔپ

متتتتتەؿ  ُەيتتتتتا يٕؿاڵییەکتتتتتاَی ىاؿمتتتتتتاَییەتی ئۀؿٔٔپتتتتتا  کە 
ػەنەمتە ٔ ػؿٔمتتاـأی ٔػٔٔڕٔٔیی ٔ ئا ڕٔٔیەکی پتڕ نە ػؿۆ
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تيُيتتی  تتا ئتتاؿتا ػؿايتتایەکی پتتڕ نە  نە پيتتتۀە صەىتتاؿػأە 
َیتتتتاف  تتتتٕٔە  کە ٔيەتـمتتتتی ٔ تَٕتتتتؼٔتی ی ٔ راؿێتتتت  نە ڕاف

يـۆ ەکتتتتتاٌ نکاؿەکتەؿەکتتتتتاٌە ْەؿ ٔەک تـاریتتتتتؼیای گـێاتتتتتی 
 ەؿرەمتتتتتتتتتتتەی ْێقێاتتتتتتتتتتی ٔێـاَاتتتتتتتتتتاؿ ػەکەٌ  کە نۀۀ ەؿ 

  اؿۀَٕمەکەی ػیاؿی کـأە 
رتاؿ نە ىەىتی يتاَ ی پێُزتی  ن ُەياڵەی تيُيیە  ا یەکەو

ػا پێيتتتاەه کتتتـأە   ەاڵو ئەو ْۀڵە ىتتتاَاییەی ١٤٩٨متتتاڵی 
ٔەک ْەيتتتتتتٕٔ ْۀڵە ىتتتتتتاَاییە کـػەییەکتتتتتتاَی تتتتتتتـی  ْەؿ نە 
متتتەؿەتأە تٕٔىتتتی ىانتتتت ػە ێتتتت ٔ متتتەؿکۀتُێای ئۀتتتتا 
 ەػەمت َاْێُێت  ئەيە رت ە نۀەی ػەکۀێتتە ژێتـ ڕەعُەیەکتی 
تَٕتتتتتؼٔتی ی ڕەعُەگتتتتتـ ٔ َأەَتتتتتؼە ىتتتتتاَاییەکەی ئۀ ػەيەی 

یاَەیو ْێُتتتتتؼەی تتتتتتـ ئتتتتتاؿتا ئَٕىٕمتتتتتت پاؿینیيتتتتتۀە  ئەو
گاىتتەگیـ ٔ ىتتێت یـ ػەکتتا  ٔ  تتاؿی ػەؿَٔٔتتی  ەؿۀ ْەڵتتؼێـ 
ػە ێتتتتتت  نە ەؿ ئۀە پتتتتتاؿیل  ەرتتتتت  ػەْێێێتتتتتت ٔ نە متتتتتاڵی 

ۀە ػە ێتتتتتتتتت  تتتتتتتتا يەکنتتتتتتتتی  ٔ يتتتتتتتتأەیەک نەَتتتتتتتتأ ١٤٩١
ْیُؼەمٕٔؿەکاٌ ٔ ْتافە  ەؿاییەکتاَی ئەو ٔاڵتەػا  نە ػەؿۀەی 

ای يەػەَییامایؼا   ە يە ەمتتی پـَنی ە ىاؿمتاَییەکاٌ ٔ ژیاَێ
نێاتتتتتاڵیُۀە نە ڕیتٕاڵەکاَیتتتتتاٌ ٔ گەڕاٌ  ەػٔای کٕنتتتتتتتٕٔؿێای 
 ەؿایتتی ٔ ئەسنتتَٕٔیؼا  ػەژی  ْەؿٔەْتتا نە فاَاتتای يەکنتتیاا 
متتتیتی  ەَتتتؼ متتتیًیُاؿێ  متتتە اؿە    تتتا ًَتتتَٕٔە  ە نىتتتاَا ٔ 
عٕأەَؼەکاٌە ٔ نىتاَاکاَی ػٔای رەَتو نە پتاؿیلە پێيتاەه 

ئۀەی کتتتـػٔٔە  کە يەکنتتتیاییەکاٌ  ە ػەکتتتا   ئتتتاؿتا  امتتتی 
پتتتتێیۀاَەی ڕۆژئأاییەکتتتتاَۀە ْێتتتتقە َاػیاؿەکتتتتاٌ نە ْەيتتتتٕٔ 
ىتتتتتەکاَؼا ػە یتتتتٍُ  ئۀ ىتتتتتاَەی َاکـێتتتتت  ە ڕايتتتتاَی عتتتتٕػی 
ىتەکاٌ  ٓێُتـێتە  ەؿْەو   ەڵاتٕ نە ئەَزتايی  ەؿأؿػکتاؿییەکی 

ػەػا   ْەؿٔەْتتتتتتتتا نە گٕتاؿێایيتتتتتتتتیؼا  ە  ئەسنتتتتتتتتَٕٔیؼا ڕٔٔ
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ـکـػَتتی يەکنتتی ەػا ػەڵێتتت  نئەو ٔێُتتاَە  ئەو َأَیيتتاَی نػاگی
رتتتتتٕٔاڵَە  ئەو متتتتتەيایە  ئەو ڕیتتتتتتٕااڵَە  ئەو يامتتتتتی ایە  ئەو 
ئتتايڕافە پیتتڕأاَە ٔ ئەو ػیتتاناگەی نەپتتڕ ػۀەمتتتێت    ْەيتتٕٔ 
ئەياَە  ۀپەڕی  أػێـییۀە تاياؿ ػەکـێٍ   ەپێی تٕاَتایو  ە 

ەػا  کە ٔىتە پێُامتە ػەکتـێٍ   ەتتایمەتی نۀ  ەىتاَەی ًَایيتتەک
ػیاناگی تیا َییە  نە ەؿ ئۀەی پـَنی ەکاَی ئێًەیو نۀەػا  تڕ 
ػە ێتتتتۀە  کە   ەیتتتُە تايتتتاؿکـػَی ئۀ ىتتتتاَەی  ە ٔىتتتەکاٌ 

ٔەک پتتتتتتتاؿ ە  پێُامتتتتتتتە َتتتتتتتاکـێٍ ٔ ژياؿەئتتتتتتتايێقکـػَی  ْەؿ
 يامی ایەک ە

ئتتاؿتا ػٔای يەکنتتی   ەؿۀ ئێـنەَتتؼە ػەکۀێتتتە ڕ    ەاڵو 
ػا متیًیُاؿێای ١٤٠٣  نە متاڵی  ەؿنۀەی پاؿیل  ەرت   ٓێێێتت

گـَتتتو نە فاَاتتتای متتتاؿ اٌ متتتە اؿە   ە نْتتتَٕەؿ ٔ يەؿاە 
پێيتتتتتاەه ػەکتتتتتا   ئتتتتتاؿتا  کە ػەىتتتتت ەڕێتۀە نە ئەَزتتتتتايی 
َەعاىتتتتییە ػەؿَٔٔییەکاَیتتتتؼا  ەؿۀ ىتتتتێتمٌٕٔ ػە ێتتتتت ٔ  ەو 

ػؿێ  نە َەعاىغاَە ػەؿَٔٔتی ْٔایەیيۀە  ا يأەیەکی ػٔٔؿ
تَٕتتتتؼی ػەکەٌ ٔ ػەیتتتتغەَە ژێتتتتـ ییەکاَتتتتؼا   ێمەفەییتتتتاَە  ڵٔ ػەب

ئەىتتتتتتاەَزەػاَێای مینتتتتتتتەياتیاۀە  ئۀەی نێتتتتتتـەػا گتتتتتتـَ ە 
ئايتتاژەی  تتا  اەیتتٍ  ئۀەیە کە ئتتاؿتا ْەيیيتتە نە ىتتاَاػا ٔ  تتا 
ىتتتتتاَا ژیتتتتتأە  نە کاتێاتتتتتؼا  کە ىتتتتتیؼـی ػۀَٕمتتتتتی  ىتتتتتاَا 
متتەؿ أەکاَی ػە ێتتتت  کە ػەىتتیێت  تتتا يەکنتتی   تتتا گەڕاٌ 

کتتتتتتتاتە ىاؿمتتتتتتتتاَییە    ەػٔای ئۀ ڕۆىتتتتتتتُمیـییەی تتتتتتتتا ئۀ
َەیيتتتێٕاَؼ ٕٔ  ْەؿ ٔەک کەمتتتێای ىتتتاَاکاؿ ڕەستتتتاؿ ػەکتتتا   
ْەيتتتٕٔ َٕٔمیُەکاَیيتتتی  ىتتتیؼـ  َتتتايە  ياَێفێنتتتت ٔ گٕتتتتاؿە 
ىتتتاَاییەکاَی  ػە تتتُە  تتتأگە گـَ ەکتتتاَی ىتتتاَا ٔ نٔىتتتەەیو 

 ػە ێتە ػیاناگێای َأەکی ٔ تایمە   ە ئاؿتا 
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ک َیتتتیە  الی ئتتتاؿتا ڕاکتتتـػٌ نە ٔابیتتتغ یتتتاٌ پەَتتتایە ىتتتاَا نە
ی ي ٓێُـێتت  تا ئۀەی کتاؿی ەؿ  ەڵإ ئايڕافێاە ػەکـێتت  ەکتاؿ

 ەمتتتەؿ يتتتـۆڤ ٔ ػَٔیتتتأە ْە ێتتتت  ئەو کتتتاؿی ەؿییەیو تەَٓتتتا 
َٕٔمتتتتەؿ ٔ ئەکتتتتتەؿ َتتتتاگـێتۀە   ەڵاتتتتٕ  ە پتتتتهەی یەکەو ئۀ 
 یتتُەؿاَەی ػێتتُە ْتتاڵی ىتتاَاکاَۀە ػەگتتـێتۀە   تتَٕاە ىتتاَا 

گاڕاَاتتاؿی نە ػەتٕاَێتتت  اؿۀَٕمتتی يتتـۆڤ ػیتتاؿی  اتتا  ٔ 
ژیاَیاَؼا  اا   ئاؿتا ػەڵێتت يامتی ا  ە ْتقؿە ڕۆصییەکتاَی کتاؿ 
َاکاتە مەؿ ياؿ   ەڵإ نە ەؿ ئۀەیە کە يتاؿ ئتاژەڵێای عيتاکی 

ٔل ػە ێتتت  ٕٔ ػؿێتت ە  نە ەؿ ئۀەی  ە ػؿێتت ی نەمتتەؿ فۀی نتت
نە ەؿ ئۀەی ْەيتتتتتتتتتٕٔ رەمتتتتتتتتتتەی  ەؿ فۀی ػەکۀێتتتتتتتتتت  

ەؿ فۀی  ٔەک ىتتتتتتەپانەکاَی يامتتتتتتی ایو  کە ػەگتتتتتتاتە متتتتتت
ىتتتتتتتێهَێای ٔؿػ ٔ َەؿو ٔ فۆؿ ػؿێتتتتتتت  ػەگتتتتتتتاتە رەمتتتتتتتتەی 
يتتتتاؿەکەیو  نيتتتتٍ پێيتتتتُیافی ئۀە ػەکەو  یتتتتُەؿاٌ  ۀ يتتتتاؿە 
 ەؿأؿػ  اەیتتتتتٍ  کە ئەسنتتتتتَٕٔی نتتتتت  ػەکەیتتتتتٍ ٔ نە ڕێتتتتت ەی 
رەمتۀە  یاَ ەڕێُیُۀە  ا ْتقؿە  تڕ ٔ  ەػی ەتەکتاٌ  متەؿەتا 

فیتتاتـ َەؿو ٔ   ە ئتتايڕافە ف ـەکتتاٌ ٔ نەگەڵ ڕۆژگتتاؿػا فیتتاتـ ٔ
 ەػیتت ە  ػە تتٍ  ئەو ئتتايڕافە ف تتـاَەیو نە متتەؿەتأە ڕايتتاٌ ٔ 
تێمیُیاـػَێاتتتتتی ڕامتتتتتتۀعای  یُەؿاَتتتتتی ػۀێتتتتتت  نە ەؿ ئۀە  
 یتتتُەؿاٌ نە ىتتتاَای تَٕؼٔتی یتتتؼا نە َأەڕمتتتتؼا ػاػەَیيتتتٍ  نە 
کاتیاتتتتتتؼا ًَایيتتتتتتەکە  تتتتتتٕاؿػۀؿی ػەػا   گـَ یتتتتتتؼاَیو نەو 

ە؛ متەؿەتا  ەػٔای ػەَ ەکاَتؼا ًَایيتەػا گـَ ی ێتؼاَێای  ەؿػۀاي
نەپێُتتتتتأی ىتتتتتەپانەکاَیؼا ػەگەڕێتتتتتٍ ٔ ػٔاتتتتتتـیو نەپێُتتتتتأی 

 ٔێُاکـػَیؼا ە
ئاؿتا ػەیۀێت نە ڕێ ەی ػەَو ٔ يامتی أە کتاؿی ەؿییەکی 
بتٕٔڵ ٔ ڕامتتۀعا نە ْەمتت ٔ َەمتتی  یُەؿەکاَیتؼا ػؿٔمتتت 
 اتتا   ئەو کتتاؿی ەؿییەیو  ە ئتتايێـە َٕێیەکتتاٌ ػؿٔمتتت َا ێتتت  
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ۀە پەَتتتتا ػە تتتتاتە  ەؿ  ەکاؿْێُتتتتاَی ئتتتتايێـە ػێتتتتـیُە نە نە ەؿ ئ
یاٌ عٕڵ اَؼَی ئتايێـی تتافە ٔ تتایمە   ئەيە رت ە    یـکـأەکاٌ

نۀەی ئتتتتتتتاؿتا ئتتتتتتتايێـە يامتتتتتتتی ییەکاَیو ٔەک  ەىتتتتتتتێ  نە 
ػەْێُێتتتتت  نەو ڕٔٔۀە  متتتتیُاگـاسیا  تتتتا ًَایيتتتتەکاَی  ەکتتتتاؿ

ؿمتتە یەتی  کە  نپێٕینتە ئايێـە يامتی ییەکاٌ ْێُتؼەی  أگٕتٕ
الی ئتتتتتاؿتا   تتتتتٍ ە ىتتتتتاَا نە ٔ رەمتتتتتتەی يـۆ ەکتتتتتاٌ گۀؿە

ىتتتتتتتتاَایەکی يیتتتتتتتتتاسیقیاییە ٔ ػٔٔ ڕۆڵتتتتتتتتی گـَ تتتتتتتتی ْەیە  
 اؿەمتتتتتتتتەؿکـػٌ ٔ متتتتتتتتەؿنەَٕ   َٕٔیاػَتتتتتتتتاَۀە  ئەو ػٔٔ 
 ەياەیتتو پەیٕەَتتؼییەکی پتتتۀ ٔ يیااَیقيییتتاٌ  ەیەکۀە ْەیە  
ئۀ ػیتتتتتؼەی  کە ػەڵێتتتتتت ىتتتتتاَا  تتتتتـیتییە نە ئايتتتتتاژە ٔ ْێًتتتتتا 

یاییەکاٌ  ْێُؼەی ػیتؼی تَٕتؼٔتی ی  تا ئتاؿتا گتـَ ە  نە يیتاسیق
 ەياەکتتتتاَی يیتتتتتاسیقیاۀە تێتتتتڕٔاَیُە تَٕتتتتؼٔتی ەکەی ئتتتتاؿتا 

 گٕفاؿىتی عای ٔەؿػەگـێت  
ئاؿتا نە یەکێ  نە َايەکاَیؼا ػەڵێت  نئەگەؿ ىتاَا ْأىتاَی 
ژیتتاٌ  ێتتت  ئۀا ژیتتاٌ ْأىتتاَێای ىتتاَا ڕامتتتەبیُەکەیەە ئۀ 

یتت   تتتاػٌٕٔ ٔ تَٕتتؼٔتی ی نەعتتا ػەگـێتتت  ژیتتاَەی  کە يیتاسیق
يـۆڤ َاتٕاَێتت نۀ تتاػَٕٔە ڕفگتاؿی  ێتت   ەاڵو ػەکـێتت  ۀ 
تتتتاػَٕٔە  نتتتٕٔتێت ٔ  ەؿۀ پتتتاک  َٕٔۀە ٔ  اؿەمتتتەؿکـػٌ 
 یێتتتت  ئەگەؿ ىتتتاَا نە ڕٔٔی گۀْەؿۀە نە تتتتاػٌٕٔ  یێتتتت  
نە ەؿ ئۀە َیتتتتتیە  تتتتتؤ ػە ێتتتتتتۀە   ەڵاتتتتتٕ نە ەؿ ئۀەی ٔەک 

ە نەمتتەؿ َٓێُییەکتتاٌ ْەڵتتؼەياڵێت ٔ ئۀ گۀْەؿە تتتاػٌٕٔ پەؿػ
تَٕتتتؼٔتی ەی نە َأۀەياَتتتؼایە  کە ْەيتتتٕٔ ْتتتقؿە گەَتتتؼەڵەکاَی 

تۀە  ػەْتتتأێ ێتە ػەؿۀە  ٕٔەکەمتتتی تتتتاک ٔ يیههەتێاتتتی گـتتتت
ىتتتتتاَا ٔەک تتتتتتاػٌٕٔ ٔایە  بەیـاَێتتتتت  ػؿٔمتتتتتت ػەکتتتتتا    ە 
 اکمَٕٔۀە یتاٌ  ە يتـػٌ کاتتایی ػێتت  تتاػٌٕٔ تەَ ەژەیەکتی 

ؿٔمت ػەکا   َەعاىییەکی ٔا  تؤ ػەکتاتۀە  کە نەػٔای ٔا ػ
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عتتتایۀە نە يتتتـػٌ فیتتتاتـ ْتتتیێ ىتتتتێای تتتتـ َتتتايێُێتۀە؛ یتتتاٌ 
یتتاعٕػ يتتـػٌ  ىتتاَا ٔێتتُەیەک َیتتیە نە   پتتاک  َٕٔۀەیەکی تۀأ

ٔابیتتغ   ەڵاتتٕ نە ٔابیتتغ ٔابیؼیتتتـە ٔ ئۀەيتتاٌ پێيتتاٌ ػەػا   کە 
ی   ەو ػیتتؼە  تتاٌ ژیتتاٌ ىتتاَایەکی تَٕتتؼٔتی ە  ىتتاَای تَٕتتؼٔت

 تتاەَۀە  َاکـێتتت   اؿگتتأی ػەکەیتتٍ   یتتُەؿاٌ  ە ْەمتتتیاٌ  یتتـ
متتتتەؿەتا نەگەڵ ْقؿیتتتتؼا  تتتتؼٔێٍ  ٔەک نە ىتتتتاَای ڕیتتتتانیقيی 

یؼا ْەیە  نە ەؿ ئۀە ئەو ىتتاَایە کتتاؿ نەمتتەؿ يػەؿَٔٔتتی ئامتتا
 اتتتتاتە  یُەؿێاتتتتی گۀؿە ٔ  ەؿ تتتتؤ ٔ  ئۀە ػەکتتتتا   کە ڕٔٔ

ڕێتت ەی ئۀ ىتتیؼـۀە  کە  ٔاڵَی  یُەؿاَتتؼا نەٕگەڕاٌ  ەػٔای رتت
نە ْەَتتتتتتؼێ  رەژٌ ٔ  تتتتتتاَە گۀؿەکاَتتتتتتؼا ْەٌ  کە عەڵاتتتتتتی 

 ػەڕژێُێتە مەؿ ىەبايەکاٌ  
ئاؿتا ٔا نە ْەيتٕٔ پەیٕەَتؼییەکاَی يتـۆڤ تێ ەیيتتٕٔە  کە 
ػیاناا ٔ يهًهَێیەکتی  ەؿػۀايتٍ  ئەگەؿ متەؿَزی  ا ەتەکتاَی 
کتێمتتتی نىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەیە  تتتؼەیٍ  رتتتاؿە پێاتتتؼا ٌٕٔ ٔ 

ێاەاڵٔکـػَی ىتە رتٕػا ٔ ػژ ەیەکەکتاَە  ىتاَا ٔ ڕۆىتُمیـی  ت
ىتتاَا ٔ تتتاػٌٕٔ  ىتتاَا ٔ تَٕتتؼٔتی ی  ىتتاَا ٔ کیًیتتا  ىتتاَای 
  ڕۆژْەاڵ  ٔ ىتتاَای ڕۆژئتتأا  ػەؿْێُتتاٌ ٔ يیتاسیقیتت     ْتتتؼ
ئەو پێ ەیيتتتتٍ ٔ  ەؿیەکاۀتتتتُەیو  ەَتتتؼیٍ ستتتاؿو ٔ ىتتتێٕاف 

ؿیاـأەکتاٌ  یاٌ  ەياەکتاَی ىتێٕاف ٔ  ُەيتا ػیا  نەعا ػەگـێت
نەو  ەؿیەکاۀتتتُەػا  ستتاؿيی تتتـ نەعتتا ػەگتتـٌ ٔ ػە تتُە رتتاؿە 
يهًهَتت  ٔ کێيتتەی ىتتتە ػژ ەیەک ٔ ریأافەکتتاٌ   تتا ًَتتَٕٔە 

ی پڕ نە َٓێُتی ْەیە؛ ينەَێٕاٌ ىاَا ٔ کیًیاػا یەکەیەکی گۀْەؿ
 کیًیتتا  ۀەک  ىتتاَا  تڕٔاَیٍ  ػە یُتتیٍ ْەؿ  ئەگەؿ  ە بتٕٔڵی نتتّ

َێتتتٕاٌ َْٕەؿەکتتتاَۀە پەیٕەمتتتتە    ەَتتتؼ  ُەيتتتایەکی ْأ ەىتتتی
 ُەيایەک  کە نە  ٕاؿەکتاَی ڕۆس ٔ ئەَؼێيتەػا نە پێاتؼا َٕٔێای 

ٌٔ نە  تتٕاؿە ٕپتتڕ نە  تتقۆف ٔ فیُتتؼٔٔػایە  ْەؿ ٔەک  تتاٌ ئتتاڵت
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مـٔىتتتتتتییەکەػا ػؿٔمتتتتتت ػەکـێتتتتتت  ئتتتتتاؿتا ْەيیيتتتتتە   تتتتتا 
ػۆفیتتُۀەی  ەيتتاە ریأافەکتتاَیو گفتٕگتتا ٔ ػیتتاناا نەَێتتٕاٌ 

ا  ٔ نە ْەيتتتتٕٔ  تتتتاؿ ٔ ڕۀىەکاَیيتتتتؼا ئەو تٕعًتتتتاَەػا ػەکتتتت
ػؿٔمتمَٕٔی ئەو راؿە ػیاناگاَە ػیؼە ىتاَاییەکاٌ  ەؿۀپتێو 
ػە ەٌ  نە ەؿ ئۀەی الیەَە ػژ ەیەکاکتتتتتتتاٌ نەو ػۆعەػا ػە تتتتتتتُە 

ۆمتتتە ٔ تتتتٕعًێای ڕتۀأکەؿی یەکتتتتـی ٔ ىتتتاَایو ػە ێتتتتە پ
 ْأ ەه  

یەکێتت  نە عتتاڵە گـَ ەکتتاَی ئەو کتێتتمە ٔ تێتتقە ئێنتتتاتیای ٔ 
ؼ ٔ تێتتتتڕٔاَیُە سەننتتتتەسییەکاَی ئتتتتاؿتا  ڕٔٔعتتتتاَی ىتتتتاَا ٔ ػیتتت

یااناژییە امەؿنەَٕ   َٕیاػَاَۀەی ىاَایە  ڕٔعاَی ىتاَا مت
تەبهیتتتتتؼییەکەی ڕۆژئتتتتتأا ٔ  َٕٔیاػَتتتتتاَۀەی نە ڕٔاَ ەیەکتتتتتی 

 مەؿەتایی ٔ نە  ُەياکاَی ڕیتٕاڵێای ئەسنَٕٔییۀە   
ٔەی ئەَتاَاٌ ئاؿتا ػژی ىاَای ئۀؿٔٔپیتیە  ػژی نێاتاڵیُە

متتتتتتایااناژی ٔ ڕٔٔػأە  ػژی ڕێ اؿتتتتتتتٕاؿە  ػژی ىتتتتتتاَای 
ڕیانیقيە  ػژی ٔىەیە  ْەؿ نەو ڕٔاَت ەیۀە ٔىتە  ە یەکێت  نە 
کاؿەمتتتتاتە ڕامتتتتتەبیُەکەی متتتتەؿ ىتتتتاَا ػەفاَێتتتتت ٔ ػە ێتتتتتە 
کێيتتەیەکی  ەؿػۀاو نەَێتتٕاٌ َْٕەؿيەَتتؼ ٔ ئايڕافەکاَیتتؼا  ْەؿ 

ەیە نە ەؿ ئۀەیيتتتتتتە  کە پێٕینتتتتتتتە ىتتتتتتێٕافەکاَی ئەو کێيتتتتتت
ەکتاَی  ەؿۀپێيتۀە َٕٔی  اەیتٍ  غ ؼۆفیُۀە ٔ متەیـی باَا

ئتتاؿتا ئۀە ػٔٔپتتا  ػەکتتاتۀە  کە يەمتتەنەکە ال ـػَتتی ٔىتتەی 
گتتتتٕتـأ َیتتتتیە   ەڵاتتتتٕ گـَ یتتتتؼاَە  ە ٔىتتتتە   ۀ ىتتتتێٕەیەی نە 
عۀَەکاًَاَتتتتتؼایە   ە  ەکاؿْێُتتتتتاَێای تتتتتتـی ٔفەی ٔىتتتتتەیە نە 

ا  نػیتتتاناا پاَتایتتتؼا ٔ  ەؿرەمتتتتەکـػَیەتی نە ىتتتیؼـی ىتتتاَاػ
ىتتتێای َٕٔمتتـأ ٔ گتتٕتـأە   ە ىتتێٕەیەکی تتتایمەتی متتەؿ  ە 
ىتتاَا َیتتیە  پەیٕەمتتتە  ە کتێتتمۀە   ەڵ ەیيتتًاٌ ئۀەیە  کە نە 

یەی  تتتا ىتتتاَا ەػەمتُٕٔمتتتەکاَی يێتتت ٔٔی ئەػە تتتؼا ئۀ رتتتێ 
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تەؿعتتتاٌ ػەکـێتتتت  ٔەکتتتٕ ن ێاتتتی الٔەکتتتی نە يێتتت ٔٔی فيتتتاَی 
 ئاعأتٍ تەياىا ػەکـێت ە

اياژەی  ا ئۀە کـػٔٔە  کە ػە ێتت   ەڕێتٍ ئاؿتا ْەيیيە ئ
 ەػٔای ئتتايڕافی َٕێتتؼا  تتا َٕٔمتتیُی ئەو فيتتاَە  ْەؿٔەْتتا ئەو 
  ئتتايڕافاَە نەگەڵ پاَتتتایی ىتتاَا ٔ يامتتی اػا عتتای   َٕزێُێتتت

 ٓێُـێتت  ژيتاؿە  یاٌ راؿێ  نە فياَێای ژياؿە  ا ػاَتاٌ  ەکتاؿ
 تا  تا ػاَتاَیو  ٔەک يامتی ا  نە ڕێت ەی ژيتاؿۀە مینتتێًێ  

 َايەکاَیتؼا  ە پیت ٔ ػەمتۀاژەکاٌ ػاػەَـێت  ئاتا فۆؿ رتاؿ نە
 ڕی  امی پەیٕەَؼییەکاَی فياٌ ٔ ڕۆڵی ٔىە نەمەؿ ىتاَای 
ڕۆژئتتأا ٔ ىتتاَای ڕۆژْەاڵتتتؼا ػەکتتا  ٔ ػیتتؼی عایيتتی  تتا 
 ەکاؿْێُتتاٌ ٔ ػاْێُتتاَێای تتتـ ٔ ریتتأافی ىتتیؼـییەتی ٔىتتە نە 

ی ئۀ رتتتٕٔڵە ٔ ْتتتا ىتتتاَایەکی يیتاسیقیاتتتؼا ػەعتتتاتە ڕٔٔ  ن ە
ْەڵٕێنتتتاَەی  ەْتتایەکی ْێًائتتايێق نەعتتا ػەگتتـٌ  ٔەک ئۀەی 
نە ْەَتتؼێ  نە پتتاَتايیًە َەىتتێٕێُـأەکاَؼا ػە یُـێتتت  کە ػەڵتتێى 
پتتاَتايیًی َەىتتێٕێُـأ  يە ەمتتت پتتاَتايیًی ڕامتتتۀعایە  کە 
رٕٔڵەکاٌ نەریاتی ئۀەی ڕمتتەکاٌ ًَتایو  تاەٌ  ٔەک  تاٌ 

کە تەيەَتتتی تەَیتتتا پەَزتتتا متتتاڵێ  پتتتاَتايیًی ئۀؿٔٔپتتتی ئتتتێًە  
ػە ێتتت ٔ تەَیتتا ىتتێٕاَؼَی ْەَتتؼێ  الیەَتتی  ێتتؼەَ ی کايیتتؼیای 
ئیتتتاڵییە  ئۀ کتتاؿە ػەکتتا   ػە ێتتت  یـۆکەکتتاٌ  ْەڵٕێنتتتەکاَی 
ْتتتتتقؿ  ڕٔعنتتتتتاؿەکاَی مـٔىتتتتتت  ە ىتتتتتێٕەیەکی ڕامتتتتتتی ٔ 
کاَاـێتی ًَایو  اەٌ  ٔاتا  ەؿػۀاو ئاياژە  ا ىتتەکاٌ  تاەٌ 

ٔىتتتتتتتتتتییەکاٌ  ٔەک ئۀ فيتتتتتتتتتاَە ٔ  تتتتتتتتتا ٔؿػەکتتتتتتتتتاؿییە مـ
ْتتتای ػؿەعتتتتێاۀە   اڵُتتتؼەیەکی نەمتتتەؿ  ڕۆژْەاڵتیتتتیەی  کە  ە

ْەڵُیيتتتتتٕٔە ٔ  تتتتأێای ػاعنتتتتتٕٔە ٔ عەؿیتتتتاە  تتتتأەکەی 
ػیاەیيی ػاػەعا   ًَایيی ىۀ  اەٌ  ْەؿٔەْا ػەتٕاَـێتت نە 
ڕێتتی  ەَتتؼیٍ متتًمٕڵی راؿأرتتاؿی "تۀؿا "ۀە  یـۆکەیەکتتی 
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ْقؿی ًَایو  اـێت   تا ًَتَٕٔە  یاٌ ْەڵٕێنتێای   ئە نتـاکت
نصٕىتتتتـ  ە کتتتَٕی ػەؿفیتتتؼا َا ێتتتت ە متتتەؿنەَٕ  ڕۆَتتتاَۀەی 
ىتتاَایو  تتتا ئۀ  ڕۆَتتاَۀەی ژیتتتاَە   ەػەمتتتٓێُاَی فيتتتاَێای 
تایمەتًەَتتتؼی ىتتتاَایەکی تتتتـە  کە رەمتتتتە  ػەَتتتو ٔ يامتتتی ا 
 ااڵػەمتتتتتتتٍ  ىتتتتتتاَاکەی ئتتتتتتاؿتا ئتتتتتتاْەَ ێای متتتتتتیضـییە ٔ 

 َأە َٕێاـػَۀەی  َٕٔە نە ڕێ ەی ىا
ئتتتاؿتا نە ياَێفێنتتتتی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی ػا ػەڵێتتتت  نرتتت ە نە 
فيتتاَی ػەَتتو  فيتتاَی  یُتتتیٍ  فيتتاَی رتتٕٔڵە ٔ ٔەمتتتاٌ ػێتتتتە 
َأۀە   ەاڵو  ە يەؿرێت  ياَاکتاَی ٔ ستاؿيەکەی ػؿێت   متُۀە 

ياَتتتای ئەو  ٔ  ە ىتتتێٕەیەک کتتتا اـێُۀە  کە  متتتُە ئايتتتاژە   ە
   ْەؿ نە ەؿ ئۀەی ئاياژاَە  اەیُە راؿێت  نە پیتتی ئەنتف ٔ  ت

ىتتتاَا پەی  ەو فيتتتاٌ ٔ پاَتتتتاییە  تتتـػٔٔە  فيتتتاَی ػەَ ەکتتتاٌ  
ْأاؿ  ڕَٔٔاکی ٔ ئۀ ٔىاَەی المتایی ػەَتو ػەکەَۀە  نە ەؿ 
ئۀە ػە ێت ڕێ   غـێُۀە   ە ىتێٕەیەک کتاؿەکتەؿ ٔ ىتتەکاٌ 
  اتتاتە متتًمٕڵی ڕامتتتەبیُە ٔ نەمتتەؿ ْەيتتٕٔ ئامتتتەکاٌ  ەکتتاؿ

ەی ػايەفؿاَتتتتؼَی نىتتتتاَای ئەنفـێتتتتؼ  تتتتاَ  ٓێُـێتتتتت ە ئتتتتاؿتا  ە
گاؿییۀەە ػەڵێت  "ئتێًە ىتاَای ئەنفـێتؼ گاؿیًتاٌ ػايەفؿاَتؼٔٔە 
تتتتتتا ىتتتتتاَا مەؿ ەمتتتتتتییە تۀأ ٔ متتتتتەؿاپاگیـییەکەی عتتتتتای 
 ەػەمتتتت  ٓێُێتتتتۀە  ئۀ مەؿ ەمتتتتییەی نە يامتتتی ا  ىتتتیؼـ ٔ 
ْتتَٕەؿی ٔێُەکێيتتاَؼا ْەیە  ئۀ مەؿ ەمتتتییەی تتتاکٕ ئێنتتتا ٔ 

ـ ٔ  ێًاَتتا ىتتاَای نێتتی  ێتتمەه کتتـأە " ئەو ىتتێٕەیەکی متتەی  ە
ی  تتتتتا ىتتتتتاَا ْە تتتتتٕٔە؛ يَْٕەؿيەَتتتتتؼە تێڕٔاَیُێاتتتتتی ػیُتتتتتايیا

گەڕاَۀەی  ەيای ىاَا ٔ گەڕاَۀەی ئۀ ْێتق ٔ ٔفەیەی  کە 
نەػەمتتتتی ػأە  ئۀیتتتو نە ػیتتتؼی ئۀۀە  تەَٓتتتا  ە ڕٔعتتتاَی 
ىاَا ٔ ڕۆَاَی ىاَایەکی تـ  ەػی ػێت   ا ًََٕٔە ئتاؿتا ْەؿ 

ەتأە  یتتتـۆکەی تەعتتتتەی ىتتتاَا ٔ ْتتتاڵی  یتتتُەؿاٌ  ە متتتەؿ نە
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تۀأی ٔەالٔە ػەَێتتتت ٔ نە تتتـی ئۀە ػەیۀێتتتت پاَتاییەکتتتاَی 
ی ػاَیيتتتتتتُی  یتتتتتُەؿاٌ   ە تتتتت  ْتتتتتیێ رتتتتتاؿە ەىتتتتتاَا ٔ رتتتتتێ 

یەک ىتتتتٕێٍ   ەو ىتتتتێٕەیەیو ػە ێتتتتتە   ەؿ ەمتتتتتێ    اتتتتا   ە
ىاَای ڕٔٔػأەکاٌ ٔ پەیٕەَتؼییە ڕامتتۀعاکەی َێتٕاٌ  یتُەؿ 

ەکتتتتتتتتەؿ ٔ  یتتتتتتتُەؿاٌ ػەگەڕێُێتتتتتتتتۀە  نە ڕٔٔی ٔ ًَتتتتتتتایو  ئ
يتتۀە  ْتتاڵەکە  ە ڕاؿۀ  تتٕاؿػۀؿ ػەػؿێتتت  ْەؿ ٔەک ي ەؿفای

ىتتێٕەیەک ئەو ڕاؿۀاَە نە  تتتا های َْٕەؿيەَتتؼە  ەؿاییەکتتاٌ   ە
کاتێاتتؼا ڕٔٔػأەکتتاٌ  غٕافێتتت ئەکتتتەؿ  تٕاَیتتت نە عتتاڵێاۀە  ە 
ئامتتتاَی  یێتتتت  تتتا عتتتاڵێای تتتتـ  ٔەک نۀۀ ەؿیتتتو گٕتًتتتاٌ  

ەيتتتتتٕٔ رتتتتتٕٔڵەی ئەکتەؿەکتتتتتاٌ نە متتتتتەؿەتأە تتتتتتا کاتتتتتتایی ْ
ژياؿەئتتايێق ػەکـێتتت  ٔاتتتا  ە ژيتتاؿە ػیتتاؿی ػەکتتـێٍ  ْەؿ ٔەک 
فياٌ   ەو ىێٕەیەیو ْیێ رٕٔاڵَۀەیەک ٌٔ َا ێتت ٔ ْەيتٕٔ 

رتتٕٔڵە ٔ ٔێتتُە ىتتاَاییەکاَیو پا ەَتتؼی ڕیتًتتی  ْەڵنتتٕکۀ  ٔ
 عای ػە ێت   

مەؿەکەیە  ە ئەَتاَتتتتاٌ ئتتتتاؿتا نەو کتێتتتتمەػا نىتتتتاَا ٔ ْەيتتتت
 ەَؼاٌ ىێٕە ڕا ەی ڕەْەَؼەکاَی  ەيای نتَٕتؼٔتی یە ػەکتا  
ٔ نەمتەؿ  ەَتؼاٌ ئامتت ػەیمەمتتێتۀە  ە ْێتقی ىتتاَاکەیۀە  
نەگەڵ ئۀەیيتتتؼا عٕێُتتتؼَۀەی ْەڵەی  تتتا کتتتـأە ٔ ْەيیيتتتە 

یەکی ي ەمتـأەتۀە  ە  ەؿرەمتتەکـػَی متاػییە  ٔ تَٕتؼٔتی 
امتتتەی تَٕتتتؼٔتی ییەکی ڕامتتتتەبیُە نەمتتتەؿ ىتتتاَا  نػەکـێتتتت پێُ

تۀأ   ە تتتت  پاؿ ەپتتتتاؿ ە َٕٔی گاىتتتتت  اـێتتتتت  ػٔای ئۀە 
ياَتتتتا سەننتتتتەسییەکەی ئەو ٔىتتتتەیە  یتتتتیە؟ نە  تَٕتتتتؼٔتی ی   ە

تێڕٔاَیُتتتتی ْتتتتتقؿۀە  تَٕتتتتتؼٔتی ی ياَتتتتتای ْێتتتتتق ػەگەیەَێتتتتتت  
پـاکتیقەکتتتـػٌ ٔ  ڕیتتتاؿێای  تتت  پاىتتت ەف َٕٔۀە  پێتتتؼاگـییەکی 

ەسەیەکیو ٔێتتُەیەکە نە ڕەْتتا  ە ْەيتتاٌ ئاڕامتتتە  ْەيتتٕٔ سەننتت
ٔێُەکتتتتتاَی تَٕتتتتتؼٔتی ی  ئەيەیتتتتتو نە ػیتتتتتؼگای  ًَٕٔتتتتتاَۀە ە 
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تَٕتتتتؼٔتی ی ياَتتتتا ڕٔٔتەکەی  تەَٓتتتتا نە متتتتاػیقو ٔ عتتتتٕێٍ ٔ 
ئەىتتاەَزەػاَؼا َتتا یُێتۀە   ەڵاتتٕ  تتا ئتتاؿتا تَٕتتؼٔتی ی ياَتتای 
عتتٕػگەؿاییەکی بتتٕٔڵ ػەگەیەَێتتت  ياَتتای تێ ەیيتتتُێای تتتـە نە 

ی  ە ڕٔعتتتاَێای يیەتی ٔ پەیٕەَتتتؼژیتتتاٌ ٔ نە ئەفيتتتَٕٔی يـۆ تتتا
  ێمەفەییاَەی ٔابیؼی ژیاَۀە ْەیە 

 ەياەکتتتتاَی تَٕتتتتؼٔتی ی گٕفاؿىتتتتت نۀ کێيتتتتە کۀَیتتتتیە 
ْەتاْەتتتتتتاییەی َێتتتتتٕاٌ يتتتتتـۆڤ ٔ ریٓتتتتتاٌ ٔ مـٔىتتتتتتە  کە 
 ەؿرەمتتتتتەیەکی ئۀ کێيتتتتە  ەؿایتتتتیە  ەؿػۀايەیە  يتتتتـۆڤ ٔ 
ریٓتتتتاٌ تێتتتت  ػەىتتتتاێُێت  ْاىتتتتیاؿی  ڕەَتتتت ە عٕێُأییەکتتتتاٌ 

يتتێت  ە ْەيتتٕٔ کتتـػە فیُتتؼٔٔەکاٌ   ە تتتایمەتی کە  ۀە ػە ەع
بایتتم  تتٕٔیٍ ژیتتاٌ ْەيیيتتە ياَتتای يـػَتتی کەمتتێ  ػەگەیەَێتتت  

ٔ َە ىتیاـػَۀەی ی ٔابتیؼە  ِٔ ئەؿکی المتاییاـػَّئەيەیو َە 
ػەؿَٔٔتتی ٔ کتتايەاڵیەتییە   ەڵاتتٕ پاىتتًأەی ڕٔٔػأە  ەْێتتق ٔ 

اؿتا ئەسنتتتتتَٕٔییەکاَی عۀَێاتتتتتی تـمتتتتتُاکە  ئۀ عۀَەی ئتتتتت
  ەؿػۀاو  امی ػەکا  ٔ ػەیمەمتێتۀە  ە تیاؿەکاَیۀە 

ئتتتتاؿتا نە یەکێتتتت  نە َايەکاَیتتتتؼا ػەڵێتتتتت  "ػەکـێتتتتت ٔێُتتتتای 
 ێتتتت نە ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە  تَٕتتتؼٔتی ییەکی  تتتڕ  اەیتتتٍ  کە  ەػەؿ

تَٕتتتتؼٔتی ییەکی پتتتتڕ نە عتتتتٕێٍ ٔ نەتتتتتٕپەتاـػَی رەمتتتتتە " نە 
ای َتتتايەیەکی تـیتتتؼا ػەڵێتتتت  "يتتتٍ ٔىتتتەی تَٕتتتؼٔتی ی  ە ياَتتت

عاىۀینتتتی ژیتتاٌ  ەکتتاؿ ػەْێتتُى     ە ياَتتای    گێتت أی ژیتتاٌ  
کە ٔىتتەکاٌ ْەڵؼەنٕٔىتتێت   ە ياَتتای ئۀ ئتتافاؿەی  کە  ە تت  
ئۀ ژیتتتاٌ ڕۀتتتتی عتتتای ٔەؿَاگـێتتتت " تَٕتتتؼٔتی ی  تتتا ئتتتاؿتا 
تەبەالیەکتتی  ەْێتتقە ػژی  اؿۀَٕمتتی يـۆ تتایەتی ٔ ىتتاَایو 

متەؿی ئۀ ٔەکٕ ژٔٔؿێاتی َەىتتەؿگەؿی ٔایە  کە نەژێتـ  اؿە
ٔٔی ئامتتتتەَو ٔ ئامتتتتە تاؿیاەکتتتاَی ڕَەىتتتتەؿگەؿییەػا ڕٔٔ ە

 ُتتتتێٍ یتتتتاٌ َتتتتا   ە  َتتتتأۀەی عتتتتا  ػە یتتتتتۀە  نػػاَتتتتی پێتتتتؼا
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یاٌ نە َەفاَیُۀە   یتُەؿ ْەيیيتە نە ٔابیؼتؼا   ىیاؿییۀە  ێتاْ
ە ْاىتمەؿەکاٌ  رەَتو ٔ ػنە ڕێ ەی عاىۀینتی  تتأاٌ  يتاػ

کاَؼا  ئۀ ڕۀىتاَەی ىاڕىەکاَۀە  ەػٔای ڕۀىتە ىتاػیـییە
 پڕٌ نە ژیاٌ  ػەگەڕێت ە

ٔاَیُێاتتتی سیاتتتـی ٔ سەننتتتەسییۀە  ەياەکتتتاَی ڕئتتتاؿتا نە تێ
تَٕتتتتؼٔتی ی ػە ەمتتتتتێتۀە  ۀ ىتتتتاَایۀە  کە عۀَتتتتی پێتتتتٕە 
ػە یُتتی ٔ فیتتاتـ يە ەمتتتی رتتاؿە ػیتت ە  ٔ متتەؿَزێای ٔؿػ ٔ 
 ڕٔایەکی پتۀی ڕەْتایە  ۀ ئتايڕافاَەی  کە ػَٔیتا ٔ يتـۆڤ ٔ 

یەتی ػەگاڕێتتتت  ْەؿٔەْتتتا نۀ  ەىتتتەیؼا  کە تتتتایمەتە  ە يـۆ تتتا
یتت ی ٔ يیتتتاسیقکە ػەڵێتتت  "متتەؿ ىتتاَا ىتتٕێُێای سیقیاتتی ٔ ڕن

ىتێٕەیەک   کاَاـێتە  ػأایيتًاٌ نت  ػەکتا  پتڕی  اەیتُۀە   ە
ەکەی عتتتتتتای  تتتتتتؼٔێت  ئۀ فيتتتتتتاَە يکە  ە فيتتتتتتاَە کتتتتتتاَاـێتی

یەی ئاڕامتتتتتتەی ْەمتتتتتت ٔ متتتتتافياٌ ػەکتتتتتا   کە يکتتتتتاَاـێت
ە نە  ەؿايتتمەؿ ئاعأتُتتؼا ٔ ػە ێتتت نە پتتێو ْەيتتٕٔ متتەؿ ەعای

ىتێاۀە عٕامتی ْەمتەکاًَاٌ  ٓێُێتە ػی   اٌ ىتیؼـێ   تا 
فيتتاَی ئاعتتأتٍ ْەیە  ىتتیؼـێایو  تتا ْەمتتتەکاًَاٌ " ىتتاَای 
تَٕتتؼٔتی ی ْەيتتٕٔ ىتتتێ   ۀپەڕی ػیتت ەتۀە ئايتتاػە ػەکتتا  ٔ 
ٔ ْەئٕ ىتێ  نەمەؿ  ُەياکاَی پهَێای ٔؿػۀە ػاػەڕێ ؿێتت 

 َاْێُێت    ە ْیێ ىێٕەیەک يێتٕػەکاَی ڕاگٕفاؿی  ەکاؿ
نە متتەؿەتای متتییەکاَؼا   امتتی ئتتاؿتا ٔەک َْٕەؿيەَتتؼێای 
گەَتتتذ ٔ رتتتٕاٌ ٔ  ە تٕاَتتتا ػەکتتتـا  يـۆ ێتتت  ْەڵ تتتـی ػیتتتؼ ٔ 
فيتتتاَێای  ەؿف ٔ کتتتاؿەکتەؿێای  ەْێتتتق  نە متتتاڵەکاَی کاتتتتایی 

ێتتتتە تەيەَیيتتیؼا  ػٔای ئۀەی نە َەعاىتتتغاَە ػەؿَٔٔییەکتتتاٌ ػ
ی يتتػەؿۀە  ْەيتتٕٔ ػػاَەکتتاَی ػەکۀٌ   ە ْتتای عـاپتتی ٔ کەي

الٔاف ػە ێتتتتت ٔ پێيتتتتٕەعت پیتتتتـ ٔعتتتتٕاؿػَۀە  ە تۀأی نەڕ
ػە ێتتت   ەاڵو  ە ْتتیێ ىتتێٕەیەک پيتتاای ئتتاگـەکەی َتتأۀەی 
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َتتاکٕژێتۀە   ە تتتایمەتی فيتتاَە  ەؿف ٔ پتتڕ نە ىتتیؼـەکەی  کە نە 
ئتتاؿتا ػٔای َتتا کتێمتتی ن تتاٌ گتتااەػا ػەؿػەکۀێتتت  ْأڕێاتتاَی 

ماڵ ٔ  ەکاؿْێُاَی فیاتـ نە پەَزا ْێتؼيەی کاؿە تایی  ػەتتٕاٍَ 
نۀ ىتتتێتغاَەیەی تیتتتا  ەَتتتؼ کـا تتتٕٔ  ڕفگتتتاؿ  تتتاەٌ ٔ  یٓێُتتتُە 
ػەؿۀە  کە ئاؿتا نەو "َەعاىتغاَەیە" ػێتتە ػەؿۀە   ە تۀأی 

ْای  ـمێتی ٔ ْێؼيە کاؿە ایی ٔ تەَیاییە ڕەْاکەیۀە تێت    ە
یەی رتتتتتاؿاٌ ٔەک یەکێتتتتت  نە گەَتتتتتزە -ىتتتتتاأە  ئۀ ئتتتتتاؿتا

رٕاَەکتتاَی پتتاؿیل ئايتتاژەی  تتا ػەکتتـا   ە پيتتتێای کايتتأە ٔ 
ػەيٕ تتأێای  تتـ ۀە  کە فیتتاتـ نە ٔێُەیەکتتی کاؿیاتتاتێـی ٔ 

ـیٍ  تتٕٔە  ػێتتتە ػەؿۀە  نەو کتتاتەػا  ئتتاؿتا يپیـەيێـػێاتتی َاىتت
 ە ئتتتتتتافاؿی ئۀ ىێـپەَزەیەىتتتتتتۀە ػەتتتتتتتهیۀە  کە تتتتتتتا ئۀ 

پ  َەکـا ٕٔ  ئتاؿتا ػەگتٕێقَۀە  تا گَٕتؼێای ماتەیو ْەمتی 
  یٕٔک نە ػەؿۀەی پاؿیل 

متتاڵێ   ەؿ نە يـػَتتی  نە  ١٤٢٢متتاڵی ئتتاؿتا کتتاڵ َتتاػا   
 ١٣٤٢-١٣٨٩یەکی ن تتتتاٌ گتتتتااە ەپتتتتاؿیل متتتتەؿػاَی پێيتتتتاَ 

ػەکتتتا   کە  ەىتتتێای فۆؿ نە تا هاکتتتاَی تیتتتا پیيتتتاٌ ػؿا تتتٕٔ  
ژی ػٔایتتی متتەؿَزی فۆؿ ڕاػەکێيتتێت   ەاڵو  تتا ڕۆکە ەپێيتتاَ 

نە یەکێتت  نە ڕۆژَايەکاَتتؼا گٕتتتاؿێای ڕەعُەیتتی عتتـاۆ نەمتتەؿ 
یە ػەعٕێُتتتتتؼێتۀە  ئەيەیتتتتتو ٔای نتتتتت  ػەکتتتتتا  ەئەو پێيتتتتتاَ 

نێااڵیُۀەیەک نەمەؿ  تاٌ گتاا  ُٕٔمتێت ٔ نە پتایقی ْەيتاٌ 
َتتتأی ن تتتاٌ گتتتاا عاکتتتٕژ  ە ػەمتتتتی  متتتاڵؼا نە کتێمێاتتتؼا  ە

ی متتەؿَذ ٔ ە کتتايەڵ ەە  تتؤی  اتتاتۀە  ئەو کتێتتمە ػە ێتتتە رتتێ
ٔەؿػەگـێتتت   ێ ٕيتتاٌ ئتتاؿتا ژیتتاَی  Saint-Beuveپاػاىتتتی 

عتتای ٔەک َْٕەؿيەَتتؼێ   نە ژیتتاَی َْٕەؿيەَتتؼێای ٔەک  تتاٌ 
گاگؼا ػە یُێتۀە ٔ ئافاؿ ٔ ژاَەکتاَی  تاٌ گتاا ػە ێتتە ئتافاؿ ٔ 
ژاَەکاَی عای؛ تا ها ٔ ىاَا پێُامەیەکی َْٕەؿی ػٔٔ  هتیًە  
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ػەفگتتا کتتايەاڵیەتی  ْتتَٕەؿی ٔ ػەعتتاتە ڕٔٔ  کە کتتايەڵ ٔ ػايٕ
میامتتییەکاَی ىاؿمتتتاَییەتی ئۀؿٔٔپتتا تێاتتی ىتتااَؼٌٔٔ ٔ  ە 
تۀأی پەؿأێتتتقی عنتتتتٌٕٔ  ئتتتاؿتا ػەیۀێتتتت ئۀە ػٔٔپتتتا  
 اتتتتتاتۀە  کە  تتتتتاٌ گتتتتتاا  ە ػەمتتتتتتی کتتتتتايەڵ ە کتتتتتٕژؿا ٔ 
ىاؿمتاَییە  ٔ ػايٕػەفگاکاَی ػۀڵە  تأاَماؿی یەکەيتی ئەو 

ی نە ىتێتغاَەکاٌ  ەَتؼ ػەکـێتتت   تاٌ ئتاؿتا عتتا تتأاَەٌ  ْەؿ
َە  تتتتاٌ گتتتتاا ٔ َە ئتتتتاؿتا ىتتتتێت  تتتتٌٕٔ   ەڵاتتتتٕ کتتتتايەڵ ە ٔ 
ػايٕػەفگاکتتتاَی ػۀڵە  ىتتتێتی کتتتـػٌ ٔ  ە ىتتتێت نە بەڵەيتتتی 

ػا -ػأٌ  نە ەؿ ئۀە ئتتتاؿتا ژیتتتاَی عتتتای نە ژیتتتاَی  تتتاٌ گتتتاا
 ػ یُێتۀە  

ػا  ٔاتە  ە متاڵێ   ەؿ نە ١٤٢٢ئاؿتا نە يتاَ ی یەکتی متاڵی 
ًَایيتتی عتتای  تتا  یتتُەؿاٌ پێيتتاەه ػەکتتا   نەو  يـػَتتی  ػٔا

ًَایيتتەػا ئتتاؿتایەکی ياَتتؼٔٔ  پیتتـ  تێايتتاأ  َەعتتاه   ەاڵو  ە 
ئەفيتتٌٕٔ ٔ ٔینتتتێای  ەْێتتق ٔ رەمتتتەیەکی ىتتاَایی ٔ پتتڕ نە 
رتتتٕٔڵە بنتتتە  تتتا  یُەؿەکتتتاَی ػەکتتتا   نئتتتێًە ْێيتتتتا نەػایتتت  
َە تتتٕٔیٍ  ئتتتێًە ْێيتتتتا َەْتتتاتٕٔیُەتە ػَٔیتتتأە  ْێيتتتتا ْتتتیێ 

یەک َیتتتیە  ْێيتتتتا ْتتتیێ ىتتتتێ  َەعٕڵ تتتأە  ْاکاؿەکتتتاَی ػَٔیتتتا
 تتتتٌٕٔ ٔ ػؿٔمتتتتتمٌٕٔ ْێيتتتتتا َەػۆفؿأَەتۀە ە َٕٔمتتتتەؿی 

ئايتاػەی ئەو  ١٤٨١-١٣١٤ ەَأ اَ ی سەؿەَنی نئەَتؼؿی  ریتؼە 
ًَایيە ػە ێت ٔ کتاؿێای فۆؿی تێتؼەکا  ٔ  ە ْەمتتێای پتڕ نە 

 تە ػەؿۀە  ٕٔەژاٌ ٔ ْەڵیَٕٔۀە نە ْاڵەکە  
نە ژٔٔؿەکەی عایتتتتتتتؼا  ە  ٢/٩/١٤٢٣ە ەیتتتتتتاَی ئتتتتتتاؿتا  ەؿ

يـػٔٔیتتی نە  ەؿػەو تەعتتتی َٕمتتتُەکەیؼا  نەمتتەؿ ئەؿفەکە  ە 
ػاَیيتتتتتتتتُۀە  کە تاکێتتتتتتت  نە پێؤەکتتتتتتتاَی  ە ػەمتتتتتتتتۀەیە  
ػەػۆفؿێتتتتتۀە   ەو ىتتتتێٕەیەیو ئەسنتتتتاَەی ئەَتاَتتتتاٌ ئتتتتاؿتا 

 کاتایی پ  ػێت  
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ئتتتتاؿتا کتتتت   تتتتٕٔ   هیًەتێتتتت   ىتتتتاػیـ  ئەکتەؿێاتتتتی ىتتتتێت  
تاػێ   کە کەك نێتتتتتی تێُەگەیيتتتتتت    ْتتتتتتؼ  ئەو پتتتتتاؿ ە ئٕمتتتتت

ىتتیؼـەی ئتتاؿتا عتتای نۀاَەیە ٔەاڵيێاتتی ئۀ پـمتتیاؿە  ێتتت  
 نئاؿتا ک   ٕٔ؟ە 

 
 يٍ کێى؟ 

 يٍ نە کٕێٕە ْاتٕٔو؟
 يٍ ئەَتاَاٌ ئاؿتاو 

 يٍ ئۀە ػەڵێى 
 کە ػەفاَى ئۀە  ێێى  

 ْەؿ ئێنتا 
 ئێٕە ئەو رەمتەیەی ئێنتاو ػە یٍُ 

 ێت ڕْەپـٌٔٔ ػەس ْەپـٌٔٔ  ە
 نەژێـ ػە ْەفاؿ ڕٔاَ ەی 

 فۆؿ ئاىُاػا 
 عای ڕۆ ػەَێتۀە
 رەمتەیەکی َٕ  
 کە ئێٕە ْەؿگیق 

 راؿێای تـ 
 يُتاٌ نە  یـ َا ێتۀە

 
نە مااڵَی پەَزاکاَی مەػەی ڕا ـػٔٔػا   ُەيتا تیاؿییەکتاَی 
ىاَای تَٕؼٔتی  ٔ ػیؼ ٔ ػیًتا ڕاػیااڵەکتاَی ئتاؿتا نە  ەؿیتاَیتا 

ی عایتاٌ ػەکەَۀە ٔ نە تیتاؿییۀە ەؿیاا ٔ پاناَیا رتێ ٔ ئەيە
ػە تتُە پـاکتیتتت  ٔ  ەياێاتتی  ەؿرەمتتتتەکـأ  ْەؿٔەْتتا پیتتتتەؿ 

ە نە فیُتتتتتتؼٔٔکـػَۀە ٔ ١٤٠٨ تتتتتتـٔک  نەػایامتتتتتتٕٔی متتتتتتاڵی ن
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 ەؿرەمتتتتەکـػَی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ٔ متتتەؿنەَٕ  َامتتتاَؼَی 
ئتتتتاؿتا  ە ىتتتتاَای ْتتتتأ ەؿط ٔ يتتتتٕػێـَی ریٓتتتتاَی ڕۆڵێاتتتتی 

ڕأە   ەتتتتایمەتی  ە عٕێُتتتؼَۀە ْاىتتتیاؿ ٔ ػیتتتتؼە گۀؿەی گێتتت
ىتتتتاَاییە کتتتتـػەییەکەی  تتتتا کتێمتتتتی نىتتتتاَا ٔ ْەيتتتتمەؿەکەیە 
ػەؿگتتتتایەکی  ەؿیتتتتٍ  ە ڕٔٔی ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  ٔ ئتتتتاؿتاػا 
ػەکتتتتتتتاتۀە   تتتتتتتـٔک نە متتتتتتتەؿەتای ىەمتتتتتتتتەکاَؼا  ْۀڵتتتتتتتی 

ی ػا ٔ نە  ەکاؿْێُتتتاَی يػەمتتتتە ەؿکـػَی ىتتتاَایەکی يیتتتتاسیقیا
پاَتایی ىاَا ٔ ىاَایەکی سیتقیاییۀە  نە  تٕعًەکاَی رەمتە ٔ

ٔ عۀَەکاَی ئاؿتا َقی  ػە ێتۀە   ا ئەو يە ەمتتەیو نە  ػیؼ
ػا نەگەڵ  ەَتتؼ ئەکتەؿێاتتی گەَزتتؼا متتتاػیایەک  ە ١٤١٩متتاڵی 

َأی ىاَای تَٕؼٔتی ۀە ػەکتاتۀە ٔ ػٔاتتـیو نە کتێمەکاَیتؼا 
ـٔک نپاَتایی  اهە ٔ نعاڵی ٔەؿ ەؿعتاٌە  امتی ػەکتا   کە  ت

ػا پێيتتتاەه ػەکتتتا   ١٤١٢متتتاػیو نە متتتاڵی -ًَایيتتتی يتتتاؿا
ػە ێتە ڕەَ ؼاَۀەیەکی ئاىاـای ىاَای تَٕؼٔتی  ٔ نەژێتـ ئۀ 

 کاؿی ەؿییەػا کاؿ ػەکا    
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 ٢غاًۆ و هەهبەرەکەی 

 
ىاػیـ ٔ َٕٔمەؿ ٔ ىاَاکاؿی سەؿەَنتی نئەَتاَتاٌ ئتاؿتاە 

 تتاپی یەکەيتتی کتێمتتی نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیە نە  ١٤٩٣متتاڵی 
ۀە  کتێتتمەکەیو  کە َٕٔمتتەؿ ۀە  تتؤ ػەکتتات-ػەفگتتای گانیًتتاؿ

متتتتتیٕٔیەتی  تەبەالیەکە  تتتتتا ٔنە  ەَتتتتتؼ کتتتتتاتێای ریتتتتتأافػا َٕ
 ەؿەَ تتتاؿ َٕٔۀەی ىتتتاَای  تتتأ ٔ َەؿیتتتت ەؿای ڕۆژئتتتأا  نە 
ْەياٌ کاتؼا ڕۆَاَی ىتاَایەکی تتـی رتٕػا   ەىتەکاَی کتێتمەکە 
 تتتـیتیٍ نە  ىتتتاَا ٔ تتتتاػٌٕٔ  ىتتتاَا ٔ ڕۆىتتتُمیـی  ڕیتتت ی ٔ 

اڵتتتی ٔ ىتتاَای ڕۆژئتتأایی  ىتتاَا يیتاسیقیتت   ىتتاَای ڕۆژْە
ئەنيتتتیًی  متتتە اؿە   ە ىتتتاَای  تتتانی  ىتتتاَا ٔ تَٕتتتؼٔتی ی  
ياَێفێنتتتتتەکاَی ىتتتتاَای تَٕتتتتؼٔتی  ٔ َايەکتتتتاَی فيتتتتاٌ    تتتتتاػ  

ی ەْەؿ ەَتتؼە ئەو کتێتتمە نە کتتاتی  ؤکـػَۀەیتتؼا ػە ێتتتە رتتێ 
متتتتتتەؿَذ   ەاڵو نە ىەمتتتتتتتەکاَؼا ٔەک کیيتتتتتتٕەؿێای تتتتتتتافە  

ه ٔ ٔؿێتتتتتۀە ٔ ػە ێتتتتتە متتتتـٔمتتتتەؿنەَٕ   تتتتا ىتتتتاَا ػەػۆف
متتەؿ أەیەکی گـَتتو ٔ تتتا ئێنتتتایو کاؿی ەؿییەکتتاَی  ەمتتەؿ 
ڕۀ  ٔ تۀژيەکتتتاَی ىتتتاَای ئەفيتتتَٕٔ ەؿی ٔ ئە اَ تتتاؿتیی 

 ریٓاَییۀە ػیاؿە  
ئتتتاؿتا نەو کتێمەیتتتؼا  ە فيتتتاَێای متتتاکاؿ ٔ ْەَتتتؼێ  رتتتاؿ 
متتەعت ٔ گتتـاٌ ٔ تەيتتٕي أی  گٕفاؿىتتت نە کايەڵێتت  تێتتق ٔ 

ەی َاتە ا   تا ىتاَا ػەکتا  ٔ ػەگەڕێتتۀە  تا ػیؼی ْەيە ەىُ
متتەؿ أە متتەؿەکی ٔ  ەؿاییەکتتاَی ْتتَٕەؿی ىتتاَا؛ نۀاَەیتتو 
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َیافەکتتتاَی  اعەکتتتاَی ٔتـاریتتتؼیا کاَەکتتتاٌ  ىتتتاَا پتتتڕ نە ڕاف
َأەڕامتتتت ٔ ْەيتتتٕٔ راؿەکتتتاَی متتتەيا ٔ ىتتتاَای ئامتتتیا ٔ 

ْەؿٔەْتتا ئۀەیتتو ػٔٔپتتا  ػەکتتاتۀە  کە   ئامتتیای َأەڕامتتت
ەڕێتتتتتتۀە  تتتتتا متتتتتەؿ  ُەيتتتتتا متتتتتەؿەکی ٔ ػە ێتتتتتت ىتتتتتاَا   

مەؿەتاییەکاَی  گـَ ی  ە يەمەنەکاَی َْٕەؿی ڕی ی  ؼا   تا 
ی  ەمتەؿ  یُەؿەکتاَیۀە ْە ێتت  َەک نە يئۀەی ىاَا کتاؿی ەؿ

ڕێتت ەی ػیتتاناا ٔ يەمتتەنە سیاـییەکتتاَۀە   ەڵاتتٕ  ە رتتٕٔڵە ٔ 
پتتتتتتاَتايیى ٔ ػەَتتتتتتو ٔ ڕَٔٔتتتتتتاکی ٔ ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ ئتتتتتتايڕاف ٔ 

ىتتتتتتتاَای َتتتتتتتٕ  ػەیاَغتتتتتتتاتە  ەؿػەمتتتتتتتتی تەکُیاتتتتتتتاَەی  کە 
 ىاَاکاؿاَۀە  

ئتتتاؿتا  ەو کتێتتتمەی ْەيتتتٕٔ  ُەيتتتا تەبهیتتتؼییەکاَی ىتتتاَای 
ی  ەمتەؿ  ەَتؼاٌ َۀەی يأەتۀە ٔ کتاؿی ەؿڕڕۆژئأای ْەڵ ێت

ىاَاکاؿ ٔ َٕٔمەؿاَی ىاَا ٔ ڕەعُەگـاَۀە ْە ٕٔە  ْەؿ  تا 
  ەؿایی ًَٔتتَٕٔە ئۀ َۀەیەی نەگەڵ تۀژيەکتتاَی ىتتاَای پتتٕ

 ەؿکۀتتتتتتٍ   ێاێتتتتتت  یَٕنتتتتتاا  ئەػايتتتتتاڤ ٔ ژاٌ ژیُیتتتتتیە   ەػ
و نە ڕٔٔی عٕڵ اَتتتتؼَی ئەتًامتتتتفێـ ٔ  ەکاؿْێُتتتتاَی يتتتتتایمەتی

 ەياەکاَی پەیڤ ٔ يتايەڵەکـػٌ نەگەڵ ػیتاناا ٔ متتـاکتٕؿی 
تێانتتتتتتتتەکاَؼا  کۀتتتتتتتتَٕٔەتە ژێتتتتتتتـ ڕکێتتتتتتتف ٔ کتتتتتتتاؿی ەؿییە 
 ێنتتُٕٔؿەکاَی ئتتاؿتأە  ئەيە رتت ە نۀەی  کە ْەيتتٕٔ تۀژيە 

ىتتتتتێٕەیەک نە  ٔ ەؿط ٔ ياػێـَەکتتتتتاَی تتتتتتـی ىتتتتتاَا   ەْتتتتتا
 ىێٕەکاٌ  نەژێـ کاؿی ەؿییەکاَی ئاؿتاػا نەػای   ٌٕٔ  

ی يمتتەؿەتا  ە ػیتتٕاَێای ىتتیؼـ ١٤٢٣-١٣٤١ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا 
 یتتتٕٔک ػەمتتتت پتتت  ػەکتتتا   ػٔای ئۀە پێٕەَتتتؼی ػەکتتتا   ە 
نئەَتتتؼؿیە  ـیتتتتاٌە ٔ متتتٕؿیانیقيەکاَۀە ٔ نەگەڵ ىتتتاَاکاؿی 

ٔ ػەيە نىتتاؿڵ ػۆالٌە کتتاؿ ػەکتتا  ٔ ْەَتتؼێ  ڕۆڵتتی ػیتتاؿی ئە
  یٕٔک   ەاڵو گـَو نەمەؿ ىاَا ٔ نە میُەياػا ػە یُێت 



 249 

  نەگەڵ  ەَتتتؼ ْأکاؿێایتتتؼا ىتتتاَای نئەنفـێتتتؼ ١٤٠١متتتاڵی  
گتتاؿیە ػاػەيەفؿێُێتتت ٔ  ەَتتؼ ًَایيتتێایو  تتا ئەو ىتتاَایەی 
عای پێياەه ػەکا   ْأکا  ػیؼی عای  تا گاڕاَاتاؿییەکی 

ْتتتَٕەؿی ىتتتاَا ػەعتتتاتە ڕٔٔ   ەاڵو ْۀڵە ىتتتاَاییە  یيتتت ُەڕەت
پـاکتیاتتتتی ٔ کـػەییەکتتتتاَی ئتتتتاؿتا عتتتتای  ْەؿ نە متتتتەؿەتأە 
تٕٔىتتتتتتی ىانتتتتتتت ػە تتتتتتٍ  نە ەؿ ئۀە نە کتتتتتتاؿی ىتتتتتتاَایی 
ػٔٔؿػەکۀێتتتتۀە ٔ ػە ێتتتت  تتتا يەکنتتتی  ٔ يتتتأەیەک نەَتتتأ 
ی يْتتتتتتافە  ەؿاییەکتتتتتتاَی ئەو ٔاڵتەػا ػەيێُێتتتتتتتۀە ٔ  ەىتتتتتتؼاؿ

ا   ػٔاتتـیو  ەؿۀ ئێـنەَتؼە ػەکۀێتتە ڕ   ڕیتٕاڵەکاَییاٌ ػەکت
کە ػەىتتت ەڕێتۀە نە ئەَزتتتايی  ەَتتتؼ ڕٔٔػأ ٔ َەعاىتتتییەکی 
ػەؿَٔٔیتتتتؼا  ەؿۀ ىتتتتێتمٌٕٔ ػە ێتتتتت ٔ  ەو ْایەیيتتتتۀە  تتتتا 

ییەکاَتؼا  ێػؿێ  نە َەعاىغاَە ػەؿَٔٔتی ٔ ػەبٔيأەیەکی ػٔٔؿ
 ێمەفەییتتتاَە  تَٕتتتؼی ػەکەٌ  ئۀی نێتتتـەػا گتتتـَ ە ئايتتتاژەی  تتتا 

  ئۀەیە  کە ئاؿتا ْەيیيە نە ىتاَاػا ٔ  تا ىتاَا ژیتأە   اەیٍ
نە کاتێاؼا  کە ىیؼـی ػۀَٕمی  ىتاَا متەؿ أەکاَی ػە ێتت  
کە ػەىتتیێت  تتا يەکنتتی   تتا گەڕاٌ  ەػٔای ئۀ ڕۆىتتُمیـییە 
 ەؿایتتیەی تتتا ئۀکتتاتە ىاؿمتتتاَییە  َەیيتتێٕاَؼ ٕٔ  ْەؿ ٔەک 

َیيتتتی  کەمتتتێای ىتتتاَاکاؿ ڕەستتتتاؿ ػەکتتتا   ْەيتتتٕٔ َٕٔمیُەکا
ىتتیؼـ  َتتايە  ياَێفێنتتت ٔ گٕتتتاؿە ىتتاَاییەکاَی  ػە تتُە  تتأگە 

 گـَ ەکاَی ىاَا  
الی ئتتتاؿتا ڕاکتتتـػٌ نە ٔابیتتتغ یتتتاٌ پەَتتتایەک َیتتتیە   ىتتتاَا نە

ی ي ٓێُـێتت  تا ئۀەی کتاؿی ەؿؿ  ەڵإ ئايڕافێاە ػەکـێتت  ەکتا
 ەمتتتەؿ يتتتـۆڤ ٔ ػَٔیتتتأە ْە ێتتتت  ئەو کتتتاؿی ەؿییەیو تەَٓتتتا 

ـێتۀە   ەڵاتتتتٕ  ە پتتتتهەی یەکەو ئۀ َٕٔمتتتتەؿ ٔ ئەکتتتتتەؿ َتتتتاگ
 یتتتُەؿاَەی ػێتتتُە ْتتتاڵی ىتتتاَاکاَۀە  ػەگتتتـێتۀە  ئتتتاؿتا ٔا نە 
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ْەيتتتتٕٔ پێٕەَتتتتؼییەکاَی يتتتتـۆڤ تێ ەیيتتتتتٕٔە  کە ػیتتتتاناا ٔ 
 يهًهَێیەکی  ەؿػۀايٍ  

 ا ەتەکتتتتتاَی کتێمتتتتتی نىتتتتتاَا ٔ ْەيتتتتتمەؿەکەیەیو رتتتتتاؿە 
 پێاتتؼا ٌٕٔ ٔ تێاەاڵٔکـػَتتی ىتتتە رتتٕػا ٔ ػژ ەیەکەکتتاَە   تتا
ًَتتتتَٕٔە  ىتتتتاَا ٔ ڕۆىتتتتُمیـی  ىتتتتاَا ٔ تتتتتاػٌٕٔ  ىتتتتاَا ٔ 
تَٕؼٔتی ی  ىاَای ڕۆژْەاڵ  ٔ ىاَای ڕۆژئتأا  ػەؿْێُتاٌ ٔ 
يیتاسیقیتتت     تتتتاػ ئەو پێ ەیيتتتتٍ ٔ  ەؿیەکاۀتتتتُەیو  ەَتتتؼاٌ 
ستتاؿو ٔ ىتتێٕاف نەعتتا ػەگـێتتت  ْأکتتا  نەو  ەؿیەکاۀتتتُەػا  

ی ىتتە ساؿيی تـ نەعا ػەگـٌ ٔ ػە ُە راؿە يهًهَت  ٔ کێيتە
ػژ ەیەک ٔ ریأافەکتتتتاٌ  ئتتتتاؿتا  ەىتتتتێای کتێمەکەیيتتتتی  تتتتا 
ئەنيیًی نىاَای ئەنيیًیە تەؿعاٌ کـػٔٔە ٔ ئايتاژە  تا ئۀە 
ػەکتتتتا   کە نْەيتتتتٕٔ ئەنيیًنتتتتتە ڕامتتتتتەبیُەکاٌ ػەفاَتتتتٍ  کە 
ْێًتتتتتای ئەنيتتتتتیًی تتتتتتـأیهاەیە  ْەؿ ٔەک  تتتتتاٌ ىتتتتتاَایو 

  "٢٤تـأیهاەیەە "ىاَا ٔ ْەيمەؿەکەی  ل

یيتتُی ریاریتا     تا ػۆفیتُۀەی تتٕعى ٔ تێ ّئاؿتا ْەيیيە
ػەکتا  ٔ نە ْەيتٕٔ  تاؿ   گفتٕگا ٔ ػیاناا نەَێٕاٌ ئەو تٕعًاَّ

ٔ ڕۀىەکاَیيتتتؼا ػؿٔمتتتتتمَٕٔی ئەو رتتتتاؿە ػیاناگتتتتاَە ػیتتتتؼە 
ىتتتتتتتتاَاییەکاٌ  ەؿۀپتتتتتتتتێو ػە ەٌ  نە ەؿ ئۀەی نەو ػۆعەػا  

کتتتتاٌ ػە تتتتُە تۀأکەؿی یەکتتتتتـی ٔ ىتتتتاَایو ەالیەَە ػژ ەیەک
َتاکاک ٔ   َتؼِ ّْ ی ڕِ ِٔ تـێ   تا کاکـػَتّ ۆمتە ٔ  تّڕپ ػە ێتە
 کاٌ   کّ یّ ػژ ّ

یەکێتتت  نە عتتتاڵە گـَ ەکتتتاَی ئەو کتێتتتمە ڕٔعتتتاَی ىتتتاَا ٔ 
متتتتتتەؿنەَٕ   َٕٔیاػَتتتتتتاَۀەی ىتتتتتتاَایّ؛ ڕٔعتتتتتتاَی ىتتتتتتاَا 

یااناژییە تەبهیتتتتتؼییەکەی ڕۆژئتتتتتأا ٔ  َٕیاػَتتتتتاَۀەی نە امتتتتت
َی ڕیتتتٕاڵێای ی  ُەياکتتا ڕٔاَ ەیەکتتی متتەؿەتایی ٔ نە  ٕاؿ ێتتِٕ



 251 

ئەسنَٕٔییۀە  ئاؿتا ْەيیيە ئۀە ػٔٔپا  ػەکاتۀە  کە ىتاَا 
َْٕەؿێای مەؿ ەعایە ٔ ػە ێت ئۀ متەؿ ەعاییە نە ػەؿْێُتاٌ 
ٔ َٕاَؼٌ ٔ ئايڕافەکاَی تتـی  ەؿرەمتتەکـػَؼا ڕەَتو  تؼاتۀە  
نپێى ٔایە ئۀەی نە ْەئٕ ىتێ  فیاتـ ڕامتتییەکی متەؿەتاییە  

ی مەؿ ەعا ٔ ئتافاػە   تا ئۀەی فیُتؼٔٔ ئۀەیە ىاَا َْٕەؿێا
 مێتتتۀە   تتا ئۀەی ْتتیێ َە ێتتت  تت ی  پێٕینتتتە نەمتتەؿی ئۀ 
ىتتتەی  کە ریتتأافی ػەکتتا  نە ػە   نە ٔتُتتی پەتتتی  نە ٔێتت ە ٔ 
نە ْەيتٕٔ ْاکتتاؿە َٕٔمتـأ ٔ رێ یـکـأەکتتاٌ  ػیتاؿی  اتتا  ە 

  "١١١"ىاَا ٔ ْەيمەؿەکەی  ل

ٔ ىتتتتتتاَای ئتتتتتتاؿتا ػژی ىتتتتتتاَای کهمتتتتتتیای ڕۆژئتتتتتتأا 
ئۀؿٔٔپیتتیە  ػژی ڕۀتە َەؿیت ەؿاکتتاَی ىتتاَا ٔ نێاتتاڵیُۀەی 
متتتتتتایااناژی ٔ ڕٔٔػأە  ػژی ڕێ اؿتتتتتتتٕاؿە  ػژی تەکُتتتتتتیاە 
تەبهیتتؼییە ڕیتتانیقيە ػەؿَٔٔیتتیەکەی گێتتڕاَۀەیە نەمتتەؿ ىتتاَا  
ػژی ىتتتتاَای کاتمەمتتتتەؿ ـػَە  ػژی ػەؿْێُتتتتاَی تەبهیتتتتؼییە ٔ 

ەکەی ىتتتاَای  ەکاؿْێُتتتاَی ٔىتتتەیە  ە ىتتتێٕە ٔ ىتتتێٕافە  تتتأ
ڕیتتانیقو ٔ مـٔىتتت ەؿا  ْأکتتا  ػژی ىتتاَای  تتاؿژٔایە  ْەؿ 

یەکێتتت  نە کاؿەمتتاتە ڕامتتتتەبیُەکەی  نەو ڕٔاَتت ەیۀە ٔىتتە  ە
ىتتتتتتاَا ػەفاَێتتتتتتت ٔ ػە ێتتتتتتتە کێيتتتتتتەیەکی  ەؿػۀاو نەَێتتتتتتٕاٌ 
َْٕەؿيەَتتؼ ٔ ئايڕافەکاَیتتؼا  ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتە  کە پێٕینتتتە 

ەکتتتاَی غەیـی باَاىتتتێٕافەکاَی ئەو کێيتتتەیە  تتتؼۆفیُۀە ٔ متتت
 ەؿۀپێيتتۀە َٕٔی  اەیتتٍ  ئتتاؿتا ئايتتاژە  تتا ئۀە ػەکتتا   کە 
يەمتتەنەکە ال ـػَتتی ٔىتتەی گتتٕتـأ َیتتیە   ەڵاتتٕ گـَ یتتؼاَە  ە 

ىێٕەیەی نە عۀَەکاًَاَؼایە   ە  ەکاؿْێُتاَێای تتـی  ٔىە   ۀ
ؼا ٔ  ەؿرەمتتتتەکـػَیەتی نە ىتتتیؼـی يتتتٔفەی ٔىتتتەیە نە پاَتای
ٔیەتی  نچ ىتتێ  ڕێتت ە نە يتتٍ ٕۀە گٕتتتىتاَاػا  ئتتاؿتا نەو ڕٔٔ

ػەگـێتتت  کە  تتڕٔاو  ۀە َە ێتتت ىتتاَا عۀَە  نە کاتێاتتؼا  تتڕٔاو 
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 ە ٔابیتتغ ْە ێتتت ٔەک عۀَێتت ؟ کە يتتٍ عۀٌ ػە یتتُى ىتتتێ  
ػەکەو  ْەؿٔەْتتتتا نە ىتتتتاَایو ىتتتتتێ  ػەکەو  ڕٔٔػأەکتتتتاَی 
عۀٌ  کە نە ڕٔاَتتتت ەی ْەمتتتتتێای بتتتتٕٔڵی عتتتتايۀە ڕێیتتتتاە 

ى سێتـ ػەکەٌ  کە نۀێتؼا ئػأەکاَی ئاگتایٔەؿػەگـێت  ياَای ڕٔ
  "١٢٠ اؿۀَٕك ڕێ ە پیياَؼەؿيە ە "ىاَا ٔ ْەيمەؿەکەی  ل

 تتڕی  امتتی پێٕەَتتؼییەکاَی  َايەکاَیتتؼا  ە ئتتاتا فۆؿ رتتاؿ نە
فيتتتتاٌ ٔ ڕۆڵتتتتی ٔىتتتتە نەمتتتتەؿ ىتتتتاَای ڕۆژئتتتتأا ٔ ىتتتتاَای 
ڕۆژْەاڵتتتتتتؼا ػەکتتتتتا  ٔ ػیتتتتتؼی عایيتتتتتی  تتتتتا  ەکاؿْێُتتتتتاٌ ٔ 

ی ىتتتیؼـییەتی ٔىتتتە نە ىتتتاَایەکی يافػاْێُتتتاَێای تتتتـ ٔ ریتتتأ
يیتاسیقیاتتؼا ػەعتتاتە ڕٔٔ  متتەؿنەَٕ  ڕۆَتتاَۀەی ىتتاَایو  تتا 
ئۀ  ڕۆَتتتاَۀەی ژیتتتاَە   ەػەمتتتتٓێُاَی فيتتتاَێای تایمەتًەَتتتؼی 

متتٍ   ؼا رەمتتە  ػەَتو ٔ يامتی ا  ااڵػِيتىاَایەکی تـە  کە تیا
ىاَاکەی ئاؿتا ئتاْەَ ێای متیضـییە ٔ َتٕێاـػَۀەی ژیتاَە نە 

ىتتاَأە  ژیتتاَی ئۀ ىتتاَاکەی  تتٕٔە  ئەو ىتتاَایەه  ڕێتت ەی
  ٔ ىتتّ اناژی  ػیٍ ٔ ػؿٔىًی میامتی َە تٕٔە   ەڵاتٕ ئتّيئایؼ

يا  تتتا ْەيتتتٕٔ ىتتتتێای ژیتتتاٌ  رەمتتتتە    ُتتتّ  تتتتّ  ِٕٔ    کتتتّ  تتتِٕٔ
يەؿرەکاَی  ْەؿ نەو ڕٔٔۀە ئايتاژەی ٕرەمتەی يـۆڤ ٔ ْەن

ڵ  ێتت   ا ئۀە کـػٔٔە  کە ىتاَایەکی ڕامتتەبیُە ػە ێتت ڕیتتٕا
ئتتاؿتا کتتاؿی ەؿییەکی فۆؿی ىتتاَای  تتانی  ەمتتەؿۀە  تتٕٔە ٔ 
نەو کتێمەیيتتتؼا  نە  ەَتتتؼاٌ ىتتتٕێُؼا ػەگەڕێتتتتۀە متتتەؿی ٔ  ە 
ٔؿػی  امتتتی ػەکتتتا    تتتا ًَتتتَٕٔە ػەڵێتتتت  ننە ىتتتاَای  انیتتتؼا 
ْەمتتت  ە صتتاڵەتێای پتتێو فيتتاٌ ػەکەیتتٍ  صاڵەتێتت  کە عتتای 

اژەکتتاٌ  ػەتٕاَێتتت فياَێتت   تتا عتتای ْەڵم ێـێتتت  يامتتی ا  ئاي
ئتتتاؿتا   "٤٤رٕٔڵەکتتتاٌ ٔ ٔىتتتەکاٌ ە "ىتتتاَا ٔ ْەيتتتمەؿەکەی  ل

 امی ئۀ َەعيە ٔؿػەی ئەو ًَایياَەی  تانی ٔەک ياتًاتیت   
کە ْتتتتیێ ىتتتتتێ   ەپێتتتتی یامتتتتاکاَی ياتًاتیتتتت  نەعتتتتأە ٔ  ە 
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ڕاگتتٕفاؿی َاکـێتتت  ػەکتتا   متتەيافاَەکاَی ًَایيتتەکاَی  تتتانی 
ٔە  ننە ػیتتتتؼە ىتتتتاَاییەکەی ئۀ بتتتتٕٔڵ ٔ پيتڕامتتتتت ػەکتتتتاتە

ڕامتتتتتیؼا ئەو ىتتتتاَایە  ە ياتًتتتتاتیاێای ٔؿػ ٔ متتتتەؿَزڕاکێو 
َەعيەڕێ ی کـأە  ْیێ ىتێ   ا ڕێتاۀ  ٔ ػەمت ێيتغەؿیی 
کەمتتتێتی  ەرتتت  َەْێێتتتـأە  ئۀە ىتتتتێاە نە متتتەيایەکی  ەؿف 
ػە ێت  کە مەياکاؿاٌ پێو ْەؿ ىتێ  تێیؼا ػە تٍ  ە ئەکتتەؿ ە 

  "٤٠"ىاَا ٔ ْەيمەؿەکەی  ل

یۀە -ی ػايەفؿاَتتؼَی ىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿیئتتاؿتا  ە  تتاَە
ياٌ ػايەفؿاَتؼٔٔە تتا ىتاَا -ػەڵێت  نئێًە ىاَای ئەنفـێؼ گاؿی

مەؿ ەمتتتتتتییە تۀأ ٔ متتتتتەؿاپاگیـییەکەی عتتتتتای  ەػەمتتتتتت 
 ٓێُێتتتتۀە  ئۀ مەؿ ەمتتتتییەی نە يامتتتی ا  ىتتتیؼـ ٔ ْتتتَٕەؿی 
 ٔێُەکێيتتتتاَؼا ْەیە  ئۀ مەؿ ەمتتتتتییەی  کە تتتتتاکٕ ئێنتتتتتا ٔ  ە

متتتەیـ ٔ  ێًاَتتتا ىتتتاَای نتتت   ێتتتمەه کتتتـأە ە ئەو ىتتتێٕەیەکی 
ی  تتتتتا ىتتتتتاَا ْە تتتتتٕٔە؛ يَْٕەؿيەَتتتتتؼە تێڕٔاَیُێاتتتتتی ػیُتتتتتايیا

گەڕاَۀەی  ەيای ىاَا ٔ گەڕاَۀەی ئۀ ْێتق ٔ ٔفەیەی  کە 
نەػەمتتتتی ػأە  ئۀیتتتو تەَٓتتتا  ە ڕٔٔعتتتاَی ىتتتاَا ٔ ڕۆَتتتاَی 

 ىاَایەکی تـ  ەػی ػێت  

ی ڕەْەَتتتؼەکاَی ئتتتاؿتا نەو کتێتتتمەػا   ە  ەَتتتؼاٌ ىتتتێٕە ڕا ە
 ەياتتتتتی نتَٕتتتتتؼٔتی یە ػەکتتتتتا  ٔ نەمتتتتتەؿ  ەَتتتتتؼاٌ ئامتتتتتت 
ػەیمەمتتتتتتتێتۀە  ە ْێتتتتتتقی ىتتتتتتاَاکەیۀە  نەگەڵ ئۀەیيتتتتتتؼا 
عٕێُتتتؼَۀەی ْەڵەی  تتتا کتتتـأە ٔ ْەيیيتتتە  ەمتتتتـأەتۀە  ە 

ەکی ڕامتتەبیُە نەمتەؿ ي ەؿرەمتەکـػَی ماػییە  ٔ تَٕؼٔتی ی
کـێتتت ٔێُتتای ىتتاَا  ئتتاؿتا نە یەکێتت  نە َايەکاَیتتؼا ػەڵێتتت  نػە

 ێتتتت نە ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە  تَٕتتتؼٔتی ییەکی  تتتڕ  اەیتتتٍ  کە  ەػەؿ
تَٕؼٔتی ییەکی پڕ نە عٕێٍ ٔ نەتتٕپەتاـػَی رەمتتە ە ْەؿٔەْتا 
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نە َتتتتايەیەکی تـیتتتتؼا ػەڵێتتتتت  نٔىتتتتەی تَٕتتتتؼٔتی ی  ە ياَتتتتای 
ی گەؿػَٔٔتتتی ٔ يصەفێاتتتی  ەْێتتتق  تتتا ژیتتتاٌ   ە ياَتتتای متتتەعت

س نەَێتتتتٕ ئۀ پێٕینتتتتتیی صەتًتتتتی ٔ  ە ٔاتتتتتای ئتتتتافاػ َٕٔی ڕۆ
گێتتت أەی  کە تاؿیاییەکتتتاٌ ْەڵؼەنٕٔىتتتێت   ەکتتتاؿ ػەْێتتتُى   ە 
ياَای ئۀ ئافاؿە  ەکتاؿی ػەْێتُى  کە ژیتاٌ ػٔٔؿ نە پێٕینتتیی 

 صەتًیی ئۀ َاتٕاَـێت پـاکتیقە  اـێت ە 

ٔاَیُێاتتتی سیاتتتـی ٔ سەننتتتەسییۀە  ەياەکتتتاَی ڕئتتتاؿتا نە تێ
ی پێتتتتٕە تَٕتتتتؼٔتی ی ػە ەمتتتتتێتۀە  ۀ ىتتتتاَایۀە  کە عۀَتتتت

ػە یُتتی ٔ فیتتاتـ يە ەمتتتی رتتاؿە ػیتت ە  ٔ متتەؿَزێای ٔؿػ ٔ 
 ڕٔایەکی پتۀی ڕەْتایە  ۀ ئتايڕافاَەی  کە ػَٔیتا ٔ يتـۆڤ ٔ 
يـۆ تتایەتی ػەگاڕێتتت  ْەؿٔەْتتا نە ڕیتت ی ٔ يیتاسیقکتتؼا ػەڵێتتت  
نمتتتەؿ ىتتتاَا ىتتتٕێُێای سیقیاتتتی ٔ کتتتاَاـێتە  ػأایيتتتًاٌ نتتت  

ە  ە فيتاَە کاَاـێتت  اـێتۀە ٔ ٔەْای ن   اەیتٍ  ک ػەکا  پڕ
ەی ي"يەنًتتتتتٕك"ەکەی عتتتتتای  تتتتتؼٔێت  ئۀ فيتتتتتاَە کتتتتتاَاـێتی

ئاڕامتتتتەی ْەمتتتتەکاٌ ػەکـێتتتت  کە متتتەؿ ەعایە نە  ەؿايتتتمەؿ 
ئاعأتُتتتتؼا ٔ ػە ێتتتتتت نە پتتتتتێو ْەيتتتتٕٔ ىتتتتتتێاۀە عٕامتتتتتتی 
ْەمتەکاٌ  ٓێُێتە ػی   اٌ ىیؼـێ   ا فياَی ئاعتأتٍ ْەیە  

اتی ٔ کتاَاـێتەی ىیؼـێایو  ا ْەمتتەکاًَاٌ  ئۀ فيتاَە سیقی
تەَٓتا   ئاياژەی  ا ػەکەو  َا ێت  ە فياَێای ىاَایی ڕامتتەبیُە

نۀ کتتاتەػا َە تت   کە ئۀ  یـۆکتتاَەی گٕفاؿىتتتیاٌ نتت  ػەکتتا   
 نەَێٕ فياَی ئاعأتُؼا رێۀگیـ َەکـێٍ ٔ تێیاٌ   ەڕێُ  ە 

ٔک نە فیُتتتتتؼٔٔکـػَۀە ٔ  ەؿرەمتتتتتتەکـػَی ٔپیتتتتتتەؿ  تتتتتـ
َامتتتاَؼَی ئتتتاؿتا  ە ىتتتاَای ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ٔ متتتەؿنەَٕ  

 ْتتتأ ەؿط ٔ يتتتٕػێـَی ریٓتتتاَی ڕۆڵێاتتتی گۀؿەی گێتتتڕأە   ە
تایمەتی  ە عٕێُؼَۀە ْاىیاؿ ٔ ػیؼە ىاَاییە کتـػەییەکەی  تا 
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ئەو کتێتتتمە  ػەؿگتتتایەکی  ەؿیتتتٍ  ە ڕٔٔی ىتتتاَای تَٕتتتؼٔتی  ٔ 
ک نە متتەؿەتای ىەمتتتەکاَؼا  ْۀڵتتی ٔئتتاؿتاػا ػەکتتاتۀە   تتـٔ

کی يیتتتتاسیقیای ػا ٔ نە  ەکاؿْێُتتتاَی ػەمتتتتە ەؿکـػَی ىتتتاَایە
تٕعًەکاَی رەمتە ٔ پاَتایی ىاَا ٔ ىاَایەکی سیتقیاییۀە  نە 

 ٔ عۀَەکاَی ئاؿتا َقی  ػە ێتۀە    ػیؼ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئەَتاَاٌ ئاؿتا  ىاَا ٔ ْەيمەؿەکەی  ٔەؿگێڕاَی نە 
سەؿەَنییۀە  ينتەسا بەمیى  ػەفگتای  تاۆ ٔ پەعيتی 

  ٠٢١٢مەؿػەو  
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 یەکێک لە دەضتٌىوضەکاًی ئارتۆ
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 پریػکی خىێي
 ػەبێای کٕؿتی ىاَایی
 َٕٔمیُی  ئەَتاَاٌ ئاؿتا

 ؼییۀە  ػاَا ڕەئٕٔفئەؿگێڕاَی نە مٕ
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 پیأە گەَزەکە

 تاو عاه ػۀێت ٔ ْەئٕ ىتێ  رٕاٌ ٔ ػڵ یـە 
 

 کیە گەَزەکە
 ە ِٔ ؿفۆکّ گٕڕ ٔ نّ ن ە ػەَ ێای  ّ

 تا يُت عاه ػۀێت ٔ ْەئٕ ىتێ  رٕاٌ ٔ ػڵ یـە 
 

 پیأە گەَزەکە
 تاَێای َقيتـە  ن ّ

 تاو عاه ػۀێت ٔ ْەئٕ ىتێ  رٕاٌ ٔ ػڵ یـە 
 

 کیە گەَزەکە
 ن ە تاَێای َقيتـ نە ػەَ ی پیأە گەَزەکەە

 ٔ ػڵ یـە  تا يُت عاه ػۀێت ٔ ْەئٕ ىتێ  رٕاٌ
 

 پیأە گەَزەکە
 ننەپڕ کیە گەَزەکە  ەر  ػەْێێێتە

 تاو عاه ػۀێت 
 ن ێؼەَ یە

  ەؿايمەؿو ڕأەمتە 
 

 کیە گەَزەکە
 نٔەک ئۀ ػەکا ە

 ن ەؿايمەؿ پیأە گەَزەکە ػۀەمتێتە
 ئأا 
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 پیأە گەَزەکە
 ە ِٔ ؿفِ عتێ   ّ َ ێای َّ ػِ  ن ە ْەمتێای َاماۀە   ەاڵو  ّ

ػۀێت  يٍ گۀؿەو  يتٍ ئاىتاـاو  يتٍ پتڕو   يٍ تاو عاه
 يٍ  ڕو 

 

 کیە گەَزەکە
 ٔە ی ئّ کّ ِٔ ؿفکـػَّ َ مّ ياٌ ػِ ّْ  ن ّ

 ئێًە یەکتـیًاٌ عاه ػۀێت 
 

 پیأە گەَزەکە
     کی  اه ػايەفؿأِ یّ ىێِٕ  ػَٔیا  ّ  پڕیٍ  کّٔئێًە  ڕ
 ن ێؼەَ یە

کی گۀؿۀە  یتتتتتتّ ؿعّ ڕاَۀەی  ّٔنػەَ ێتتتتتت   کە نە متتتتتتٕ
ػە ێتتت ٔ ڕەىتتە ایەکی  ەْێتتق ػؿٔمتتت ػەکتتا    تتأ اؿاَێای 
 ەْێق ْەؿػٔٔکیاٌ نەیەک ریا ػەکتاتۀە  نەو  ـکەمتاتەػا ػٔٔ 

ٔا ڕیقێتتت   ئەمتتتتێـە ػە یُـێتتتت  کە  ەؿ یەکتتتتـی ػەکۀٌ  ْەؿ
  پتێاۀە نەگەڵ پت   ػەمتت   ِٔ  ُتّ البی يـۆ ی فیُتؼٔٔ گهتاؿ ػِ

  پەؿمتت ە  کەيتاڵە  تاپەڵە ب   يام   کاڵەگەگەنێ   ْەیٕاَ ەل
   ەاڵو  ەکتتتتتأەعا ٔ  ەکتتتتتأەعاتـ  ٔەک  کە ػەکۀَە عتتتتتٕاؿ 

ئۀەی ْەڵؼێـێُە َأ  اىاییۀە  ئۀما م  ػٔٔپيت  نەػٔای 
ؼا  ابێتتتت  ٔ بتتتتاناَیەیەکی سیتتتتـػۀَیو  کە يتتتتیەکۀە  نە کاتای

ئۀەَؼە  ەکأەعا ػەَیيُۀە يـۆڤ    ئأا  ػە ێت  ئۀەَتؼە 
 اتە ڕىاَۀە ە ەکأەعا  کە يـۆڤ ػەع

 

 پیأە گەَزەکە
 ن ە ْەئٕ ْێقی عایۀە ْأاؿ ػەکا ە

 ئامًاٌ ىێت  ٕٔە 
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 ننە ئامًاٌ ػەڕٔاَێتە
  ا  ە ڕاکـػٌ نێـە ػەؿ یٍ 

  ەؿػەو عایۀە پاڵ  ە کیە گەَزەکۀە ػەَێتە ننە
 ەؿا ٔ ٕنمتتتتتٕاؿ اکێای  اعەکتتتتتاَی َأەڕامتتتتتت   ە رهتتتتت

ؿمتتۀە ػێتتتە ی ئێز تتاؿ بٕيتتی رەَ يتتکەؿەمتتەیەکی  ەکەيەَ
ژٔٔؿۀە   ەػٔای ئۀػا ػایەَێتتتتتتتتتتت   کە يەياەکتتتتتتتتتتتاَی  ە 
ْەؿػٔٔ ػەمتتتتتتتتتتتتتتی ْەڵ ـتتتتتتتتتتتتتتٌٕٔ ػێتتتتتتتتتتتتتتە ژٔٔؿۀە  

 ْەَامە ڕکێیەتی   َٕاە يەياەکاَی فۆؿ ئأمأٌ ە
 

 مٕاؿ اکەکە
 گٕاَەکاَت نۀێؼا ػا ُ   ئۀؿابەکاَى  ەؿ   

 نػایەَەکە  َاڵە ٔ ْأاؿێای فێؼەؿۆییاَەی تی ی نێٕە ػێت ە
 ئا  ئا ئا  

 

 مٕاؿ اکەکە
 ی مەا  ئۀە  یتە؟ٔگٕ

 

 ػایەَەکە
 کیەکەياٌ نۀێیە  نەگەڵ ئۀە 

 

 مٕاؿ اکەکە
 ئاْأ  ْیێ کیێ  نێـە َییە   ێؼەَو  ە 

 

 ػایەٌ
 يٍ پێت ػەڵێى ئۀاٌ یەکتـ ػەگێٍ 

 
 مٕاؿ اکەکە

رتتا ئۀە چ پێٕەَتتؼییەکی  ە يتتُۀە ْەیە  کە ئۀاٌ یەکتتتـی 
   ێٍ؟
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 ػایەَەکە
 ٌ نەَێٕاٌ عٕى  ٔ  ـا گاَاـػ

 
 مٕاؿ اکەکە

 بەیـە 
نػایەَەکە  ػەمتەکاَی  ە بٕٔڵی ػەعاتە َێتٕ گیـساَەکتاَیۀە  

 کە ْێُؼەی يەياەکاَی گۀؿەٌە
 گۀاػ 

 ەفەکاَی  ا سڕ  ػەػا ەغننەپڕ ػایەَەکە کا
 

 مٕاؿ اکەکە
 پٕٔ  ئێنتا ٔافو ن   ٓێُە  ا َاَەکەو  غاو  

 نػایەَەکە ڕاػەکاتە ػەؿۀەە
فێاتتتؼا پتتتاؿ ە ّ غْەڵؼەمتتتتێتۀە متتتەؿپ   نەَتتتأ پتتتاؿ ە کان

ۀێتتتتتتتە پەَیـێاتتتتتتی مٕێنتتتتتتـایی ػەؿػەْێُێتتتتتتت  نەپتتتتتتڕ ػەک
 گیـێتە کاکەکاک ٔ بٕؿگی ػِ

 
 مٕاؿ اکەکە

 ن ە ػەيی پڕۀەە
ئاِ  ئاْا  يەياەکتاَتى پیيتاٌ  تؼە  يەياەکتاَتى پیيتاٌ  تؼە  

 ئۀە  ا کٕ   ٕٔ؟
 نڕاػەکاتە ػەؿۀە ە
 ەڕێتۀەەنپیأە گەَزەکە ػەگ
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 پیأە گەَزەکە
ػیتتى  فاَتتتیى  تێ ەیيتتتى  ئێتتتـە ىتتٕێُێای گيتتتتییە  بەىتتتەکە  
پیتتُەػۆفەکە   افؿگتتاَی متتۀفۀاتەکە  بتتاػؿيەی کێێنتتاکە  
 تتتتتتـای بەصمەعتتتتتتاَەکە  تەؿافٔٔی ػاػٔەؿی  نۀە فیتتتتتتاتـ 

 َاتٕاَى 
نبەىەیەک  پیُەػۆفێ    أػێـی کێێنتایەک  ژَە گۀاػێت   

سـۆه  ٔەک مێمەؿ ػێُە متەؿ  ٔفِ ػاػٔەؿێ   ئاسـەتێای مّ
 ىاَا ە

 
 پیأە گەَزەکە

 يٍ ئۀو ن  ٌٔ  ٕٔە  ئۀ کیە گەَزەو  ؼەَۀە 
 

 ْەئٕیاٌ
 ن ە تاَی ػەَ ی ریأافۀەە

 ک   ک   ک   ک  
 

 پیأە گەَزەکە
 ژَەکەو 

 
 يزۀؿی کێێناکە
 نپیأێای ٔؿا فنەە

 ژَەکە   ْا تا ٔا ػەڵێیت  بەىًەؿەکە  
 

 پیأە گەَزەکە
 بەىًەؿ  نۀاَەیە ئۀەی تا 
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 يزۀؿی کێێناکە
 نػەکێيێت  ە َأ ۀاٌ عایؼاە

 نۀاَەیە ڕامت  ێت 
 نڕاػەکاتە ػەؿۀەە

پەکە ریا ػەکتاتۀە ٔ بتاڵی ػەعتاتە ٔنبەىەکە  عای نە گـٔ
 مەؿ يهی پیأە گەَزەکە ە

 
 بەىەکە

 کـػٌ ػاَیيتمێت ە ی پاکاَّينٔەک نەمەؿ کٕؿم
ت  يە ەمتتتتتت نە چ  ەىتتتتێای فۆؿ رتتتتاؿ  کە  امتتتتی ػەکەیتتتت

 رەمتەیەتی؟
 

 پیأە گەَزەکە
 عٕػاصاسیق  

نبەىتتتتەکە  کە  ە ٔەاڵيەکەی  یتتتتتـ عتتتتای پتتتت  َاگیـێتتتتت  
یەکنتتتتەؿ  ە ػیتتتتانێاتی مٕێنتتتتـایی ػەمتتتتت  ە بنتتتتەکـػٌ 

 ػەکا  ە
 

 بەىەکە
 ن ە ػیانێاتی مٕێنـاییە

ی تـ ئەيە ٔا َاکـێت  ئێًە  ۀ گٕێیە گٕ  َتاگـیٍ  ي ەاڵو  
نە  ٕؿکاَەکتتتاٌ  اتتتا   ػأا نە  ٕٔيەنەؿفەکتتتاٌ  ػە ێتتتت ػأا

  نە  ِٔ کـػَتّ ی پاکاَّي اا   ئێًە  ايتاٌ ْەیە نەمتەؿ کٕؿمت
کـػاؿە  یٕٔکە پڕ نە ىەؿيەفاؿییە يـۆییەکتاٌ عتاه  تیٍ  

 ئۀەیو ْەئٕ ىتێاە  ژیاٌ ئأایە 
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 پیأە گەَزەکە

 ن ە ىێٕەیەکی  ەْێق ْەڵیٕٔەە
 ۆ ػە ێت ڕەئٕی  ە سیئا  ئأایە  ژیاٌ ئأایە  ئا  ْ

 
 بەىەکە

 ن ە ْەياٌ ػیانێاتی مٕێنـاییە
  ەڵی ئأا 

ی عتتتای  ە ىتتتێٕەیەکی يننەو  أتـٔکتتتاَەػا  ىتتتۀ تتتتاؿیا
کتتتٕپڕی  ەمتتەؿ تەعتتتەی ىتتاَاکەػا  تتؤ ػەکتتاتۀە  فۀی 
ػەنەؿێت  ْۀؿە ـٔٔماە  ە ىێٕەیەکی فیاتقاك نە ْەيتٕٔ 

اؿەکتەؿەکتتاٌ الیەکۀە ػە یُـێتتت  نەَێتتٕ ئەيەیيتتؼا ْەيتتٕٔ ک
کتـیتؼا ػێتٍ ٔ   ػە یُـێٍ  کە ئێنتا ػەکۀَە ڕاکـػٌ   ەَتأ یّ

ػە تتتٍ  ػەکۀٌ  متتتەؿنەَٕ  ْەڵؼەمتتتتُۀە ٔ ٔەک ىتتتێت 
ڕاػەکەٌ  نە  ـکەمتتتاتێاؼا ػەمتتتتێای ئێز تتتاؿ گۀؿە  بتتت ی 
ژَە گۀاػەکە ػەگـێتتتتتتت  کە گتتتتتتڕی تێتتتتتتمەؿ ػە ێتتتتتتت ٔ  ە 

 گڕ ػەگـێت ە  ِٔ ؿاَّ ؿ أی  یُّ  ّ 
 

 ە ەالسػەَ ێای ف
 ػەڵەمەا  مەیـی رەمتەی عا   اە 

نرەمتتتتتتتتەی ژَە گۀاػەکە  ە ىتتتتتتتێٕەیەکی تۀأ ڕٔٔ  ٔ 
ؿەکەیۀە ٔەک کـيێاتتی ٔژێـکتتـاك ٔ تەَتتٕ  تتٍتـمتتُاک نە
 ن  ػێت ە
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 ژَە گۀاػەکە
 عٕایە  ٔافو ن   ێُە 

ػا ػەگـێتتت  سیی ەیەکتتی فۆؿ  ٔاػەکە گتتاف نە يە ەکتتی عتٕت نژَە گە
ێٍ متتتەؿ ىتتتاَاکە ػەگتتـت ـاییتتّت  ێتۀە ٔ  تتّتگۀؿەی عتتٕت کی  عێ

ی تتتتـت  بەىتتتتەکە  ٔاَتتتّت ئٕ ئّ ْتتتّت  ئامتتتتای فیتتتتاتـ نتتتّت تـٔٔماّ
ػە یُـێتتتتتتت  کە ئايتتتتتتاژەی عا یامتتتتتتا ػەکتتتتتتا   کە ڕَٔٔتتتتتتاکی 
ػٌٔٔ ٔ الىتتتەکاَیاٌ  ٔ کاؿەکتەؿەکتتتاٌ يتتـت ػەگەڕێتتتتۀە  ْەيتتٕت

ێُێاؼا  تتؤ  تت ٔ ىتٕت تۀە  تەَٓتتا ٕٔەنەمتتەؿ فۀیتتیەکە  ە ْەيتٕت
ٔاػەکە  يتتتتتتتأٌ  کە  ە  تتتتتتتأ   ە پیتتتتتتتأە گەَتتتتتتتزەکە ٔ ژَە گە

ٍ ە کتـ ڕاػِ یّ  ىێٕەیەکی ػاى اَە نّ  يێُ
ٔاػەکە  ػەکۀێتە  أەىی پیأە گەَزەکەکۀە ە  نژَە گە

 
 ژَە گۀاػەکە

 ن ە ئاعٓەڵاێياَێاۀە  ٔەک ئامتێای  ەؿفی ڕۀىێای ػاى اَەە
 ػا   او   ێڕەؿۀە ئەيە  اٌ ڕٔٔی

ػەىتتاؿێتۀە  نپیتتأە گەَتتزەکە متتەؿی عتتای نەَێتٕت ػەمتتتەکاَیؼا 
ػایەَەکە کیە گەَزەکەی نە ىێٕەی پاکەتێاؼا نەژێـت  تاڵی عایتؼا 
ػٔٔە  ػایەَەکە  ٔە  ػەگەڕێتتتتتۀە  کتتتتیە گەَتتتتزەکە يتتتـت ْەڵ ـتتتتٕت
ػەمتی ن   ەؿػەػا  ٔ ػەکۀێتتە متەؿ فۀیتیەکە ٔ ػەىتاێت ٔ 

 ٔەک ىفتەیەک پاٌ ػە ێتۀە ە
ٔٔا ماف ٔ ڕێاە  يػایەَەکە    ی تـ يەيای َییە  مُ ی تە

ٕاؿ اکەکە ػێتتتتتتە ژٔٔؿۀە  پەاليتتتتتاؿی نە و متتتتتاتۀەعتەػا  متتتتت
 ەػا  ٔ  ە تَٕؼی ڕای ػۀەىێُێت ەػایەَەکە ػ

 
 مٕاؿ اکەکە

 ە ِٔ َ ێای تـمُاکّ ػِ  ن ّ
 نە کٕێت ػاَأٌ؟ پەَیـە مٕینـاییەکەو  ؼەؿۀە 
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 ػایەَەکە
 ن ە تاَێای فۆؿ َێـاَەە

 ئۀەتا  
 نکـامەکاَی  ا ْەڵؼەياڵێت ە

ێُی نپیأە گەَزە ێُە ڕا اتا    ەاڵو نە ىٕت کە ػەیۀێتت نۀ ىٕت
 عای  ٔەک  ٕٔکەڵەیەکی ڕە   ٕٔ  ٔى   ٕٔە ە

 
 پیأە گەَزەکە

ا ێت ٔ  ە ػەَ تتی ئەکتەؿاَتتی  نٔەک ئۀەی  ە ْۀأە ْەڵٕامتـت
ٔکەڵۀە  کە ػیتتتتتاؿ َتتتتتیٍ ٔ عایتتتتتاٌ نە پيتتتتتتی  ىتتتتتاَای  تتتتٕت

  ٕٔکەڵەکاَۀە ػەىاؿَۀە  بنە ػەکا ە
 ئافاؿی ػایاى يەػە 

 
 ٕاؿ اکەکەم

 ن ا ػایاەکەە
 َەسـەتهێاـأ 

 نَایۀێت ڕامتییەکاٌ  میُێت   أی عای ػاػەعا  ە
ٔؿەکەی ػایەَەکۀە  نژيتتتاؿەیەکی فۆؿ ػٔٔپيتتت  نەژێتتـت تەَتتٕت
ٔٔنە ػەکەٌ  کە ػەئأمتتێٍ ٔ نە   ػێتُە ػەؿۀە ٔ نە فێیتتؼا يێـت
 ػە ٍ ٔ ػە ُە ىٕٔىە ٔ  ە  ەىُی عاؿ  تیي  ػەػەَۀە ە

ەمتتتەؿیاٌ هٔ ژَە گۀاػەکە  ٔەک ئۀەی کەننپیتتتأە گەَتتتزەکە 
 کـا ێتۀە  ڕاػەکەَە ػەؿۀە ە

 
 پیأە گەَزەکە

 نْەڵؼەمتێتە مەؿپ  ٔ نە ەؿ ڕَٔٔاکییەکە ْیێ َا یُێت ە
   پاکیقە  ئاِ  ئۀ  ەػٔای ئۀەػا ػەگەڕا 

 
 پەردە



 268 

 
 تێبینی:
ؿکيتتتاپەی نە ىەمتتتتەکاَی متتتەػەی  ۆٔٔک  تتتا ئەَزتتتايی ئۀ ٔپیتتتتەؿ  تتتـ

 ـٔٔػا  نە ىاَای ىاْاَەی ىەکن یـ  ا َاماَؼَی ئاؿتا ٔ ىتاَای تَٕتؼٔتی  ڕا
پەکەػا  ٔەک  ەؿئەَزتتتتتايێای اۆؿکيتتتتتٔکتتتتتـػی  ئەو ػەبەی ئتتتتتاؿتا نە کاتتتتتتایی 

 کاؿەکاَییاٌ ًَایو ػەکەٌ 
ێٍەی نە متاڵی  Le jet de sangئەَتاَاٌ ئتاؿتا ئەو ػەبەی  نپـیيتای عٕت

 تۀە  ٔٔە ؤی کـػ ػا  نەگەڵ ػٔٔەو کايەڵە ىیؼـەکەیؼا١٤٠٨
 

اٌ رتاسەؿ  ئەو ٔەؿگێتڕاَەی نەگەڵ   ە مٕپامۀە  ْأڕێی ػێتـیُى  صەيەىٕت
  ەؿأؿػ کـػٔٔە   ػاػەبە سەڕەَنییەکە

 
 ئەو ػەبەی ئاؿتا نەو کتێمۀە ٔەؿگیـأە 

Artaud av Artaud, texter i urval, inledning och redigering 
av Percival, tolkningar av Roger Fjellstrom, Leif Janzon, 
Percival och Lasse Soderberg. Almqvist & Wiksell Forlag 
AB, 1981 
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 چەًد پارچە غیعرێکی ئەًتۆًاى ئارتۆ 
 وەرگێڕاًی لە ضىيدییەوە: داًا ڕەئىوف
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 غاعیری ڕەظ

 
 ىاػیـی ڕەه  يەياێای پاکیقەیی

  اؿی  ەاڵ  ػەکا ػٔٔ
 تاڵ  ژیاٌ ػەکٕڵێت ٕٔىاػیـی تفت
 ٔتێت  ٕىاؿ ػەم

 ئامًاَیو  ە  اؿاٌ ْەڵؼەي ێت  
 بەڵەيەکە  ػڵی ژیاٌ ػەکڕێُێت 

 
 پێياە ػەکأػاؿمتاٌ  ػاؿمتاٌ   أ ڕێياە

  ەمەؿ تأی گقگهی مُۀ ەؿی سـەن ؼا
 ب  نە  أ اؿاٌ  ىاػیـەکاٌ

 مٕاؿی ئەمگ ٔ مەا  ٌٕٔ 
 

 ـاٌ ػە ٍ  فياَەکاٌ ػەىاێٍ أەکاٌ ٔێ
 ژێتە کَٕەکەپٕٔۀەڕئامًاٌ  ەعٕڕ ػە

 ٔەک ىیـێای ژیاَمەعو ٔ ىیٍ؛ 
 يٍ  ە نێٕی ئێٕۀە

 ئەی ژٌ  ػڵێ  نە مـکەی ڕە   ْەڵؼۀامى  
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 هي کێن؟

 
 يٍ کێى؟ 

 يٍ نە کٕێٕە ْاتٕٔو؟
 يٍ ئەَتاَاٌ ئاؿتاو 

 يٍ ئۀە ػەڵێى 
 کە ػەفاَى ئۀە  ێێى  

 ْەؿ ئێنتا 
 ێٕە ئەو رەمتەیەی ئێنتاو ػە یٍُ ئ

 ێت ڕْەپـٌٔٔ  ە ْەپـٌٔٔ ػەس
 نە ژێـ ػە ْەفاؿ ڕٔاَ ەی 

 فۆؿ ئاىُاػا 
 عای ڕۆػەَێتۀە
 رەمتەیەکی َٕ  
 کە ئێٕە ْەؿگیق 

 راؿێای تـ 
 يُتاٌ نە  یـ َا ێتۀە
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 باخچەی ڕەظ

 
  ەاڵو ئۀاٌ نەَێٕ فۀی يـػٔاَۀە ٔەػیاؿکۀتٍ

 َٔێای ػؿێ ی  ەْەػەؿ ٕٔ ٔەؿیٍ ئەو گٕاڵَە ٔەک عە
  ە عاڵەيێو ٔ ئۀ ػٔٔکەڵە َاڕامتەبیُۀە

 نە  اعیەیەکی گٕڵەمۀمەَی ىۀەکیؼا  یەک نەػٔای یەک 
 ٔەک مەػاتەکاَی تاؿیای  ڕٔٔ   َٕٔۀە

 ٔژيەکاَی ٔەؿفی ماڵؼأنە بەڵمەفە تـمُاک ٔ ْەؿە  ە ْٕؿ
ڕٔٔۀ ئأی ڕەه  ماتۀەعتی ػٔاییٍ  ـی ەی ئەڵًاك 

 پـىُ ی ػا
 ػؿۀىایۀە

 ٔڕْێٍ ٕڕۆىُاییەکی مەؿم
ی ينە عاؿێای ٔەؿگەڕأۀە گٕڵەمۀمەَەکاٌ تاؿیا

 ئامًاَیاٌ 
 نۀ  اعیە رٕاَەػا ڕۀاَؼۀە

ئۀەی کە ْەڵاياٌ ٔ ػاکياَی ىەپانەکاَی فەؿیا تێإپێ  
 ػەىا  

 يەػؼەَی ڕەبی کاڵەکە پیـۆفەکاَیيتاٌ ٔ
 ۀ  ُاڕە ٔ نە ى –المای گٕڵەکاٌ  نەؿیُۀە   

 کهیهی ػەؿٔافە گەؿػَٔٔییەکاَی عای  کە نە با ٍ
 ە سەیقی ئۀ ڕۆصە عٕأەَؼییە ػؿۀىأە ڕفگاؿ ٕاَە 

 ػە ەعيێت  



 274 

 
 بۆ خاتىو هاًىێل کاًۆ دێ کاضترۆ

 

 ئاگـ نە ئأػا 
 ْۀا نە فۀیؼا      

 ئأ نە ْۀاػا ٔ 
 فۀی نە ػەؿیاػا      

 

ئۀاٌ ْێيتا  ە ڕٔٔی یەکؼا  ئۀاٌ ْێيتا  ە تۀأی ىێت َیٍ 
تٕٔڕ َەػؿأٌ  نەگەڵ ئۀەیيؼا ْەؿ ەَؼێایو فیاتـ کەنهەیی 

ئۀاٌ نەیەک َقیاتـ ٔ    مٍ  ْەؿ ەَؼێایو فیاتـ کەنهەیی  اـێٍ
 فیاتـ ئاىُای یەکتـٌ 

 

 ەکاَی عای ػەعٕا  ڕنۀێؼا  ػای   ێت ٔ کٕ
 نۀێؼا  ػەمەاڵ  ػەمەاڵ  ػەعٕا  

 ییەک َییە ە   ىەڕ ْیێ مەباي یـ
 

 ػێٕاَەییەکی
 کٕىُؼە

  اڵ  ەمەؿ ػَٔیاػا ػەکێيێت
 نە ەؿ ئۀەی يـۆڤ

 نەو ىۀەػا
 مەؿنەَٕ  نە ڕەْاییؼا
 َیيتەر  ػەکـێتۀە

 

٣=٩٢-٣-٣  



 275 

 
 ئێنتایو ػە   ىتێ   ێێى

 کە ڕەَ ە  ە الی فۆؿ کەمۀە مەیـ  ێت
 يٍ ػٔژيُی ىاَاو

 ْەيیيەیو ْەؿ ػٔژيُی ػە ى    
 ٍػۀێ ەَؼێ  ىاَاو عاه 

 ْەياٌ پامأ  ػٔژيُیى  ْێُؼەیو  ە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ئەو ىیؼـاَە نەو مەؿ أەیۀە کـأٌ  ە کٕؿػی
Artaud av Artaud, texter i urval. Inledning och redigering av 

Percival, Almqvist & Wiksell Förlag AB, 1981 
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 هي ئەو غاعیرەی ًاوەوەتن خۆظ دەوێت
 ْەَؼێ  نە گفتٕگاکاَی َێٕاٌ ئەَتاَاٌ ئاؿتا ٔ ئەَاییل َیٍ

 کـػٌ ٔ ٔەؿگێڕاَی نە مٕیؼییۀە  ػاَا ڕەئٕٔف  ئاياػِ
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 ئەًاییص ًیي پێىەًدییەکی ًسیکی بە ئارتۆوە هەبىوە
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ًاپانیتی   عتتتتاًَێای کامتتتت ١٤٢٢-١٤٢٩نئەَتتتتاییل َتتتتیٍە  

  نە متتتتتییەکاَی متتتتتەػەی  َٕٔمتتتتتەؿ ٔ ڕۆژَتتتتتايۀَٕك  تتتتتِٕٔ
ڕا تتـػٔٔػا نە پتتتاؿیل ژیتتتأە ٔ پەیٕەَتتتؼییەکی  تتتڕ ٔ کتتتـأە ٔ 
فۆؿی  ە َٕٔمتتتتەؿاَی متتتتەؿػەيەکەی عتتتتایۀە ْە تتتتٕٔە   تتتتا 
ًَتتَٕٔە نۀاَە ْێُتتـی يتتیههەؿ ٔ ئەَتاَتتاٌ ئتتاؿتا  ئەو عتتاًَە  ە 

ا  تتتتتتتؤ یاػاىتتتتتتتت ٔ یاػۀەؿییەکتتتتتتتاَی  کە نە صۀ   ەؿگتتتتتتتؼ
کتتـأَەتۀە ٔ ٔەؿگێتتڕأَەتە متتەؿ فۆؿ ەی فياَەکتتاَی ػَٔیتتا  

   نەو یاػاىتتتاَەیؼا  ە ؿکتتـػِٔٔ ئٕ ریٓاَتتؼا ػِ ْتتّ  َأ تتاَ ی نتتّ
ٔؿػی پەؿػەی نەمتتتتەؿ ْەيتتتتٕٔ پەیٕەَتتتتؼییەکاَی عتتتتای نەگەڵ 
َٕٔمتتتەؿ ٔ َْٕەؿيەَؼەکاَتتتؼا ْەڵتتتؼأەتۀە ٔ  تتتی نەَێٕاَیاَتتتؼا 

ػا ْەَتتتؼێ  نۀ پەیتتتڤ ٔ ػأە  تايتتتاؿی کتتتـػٌٔٔ  نێتتتـە ڕٔٔی
گفتٕگایتتتاَەی َێتتتٕاٌ ئەَتتتاییل َتتتیٍ ٔ ئتتتاؿتا ػەعەيە ڕٔٔ  کە 
ئەَتتاییل َتتیٍ  نە یاػاىتتتەکاَیؼا ػەیتتاَ ێڕێتۀە  ئەَتتاییل َتتیٍ ٔ 
ی يئاؿتا ْأڕ   ٌٕٔ ٔ ئتاؿتا ْەمتتێای  ەْێتقی عاىۀینتت

  ا ئەَاییل َیٍ ْە ٕٔە  
 

 ئاؿتا 
گٕيتتاَى نە  ٌٔ ٔ يتتٍ کتتّ ؿػِ يتتـۆڤ  تتا يتتٍ ٔەک تاؿيتتایی ػِ

ژیاٌ ْەیە ٔ نێی ػەتـمى  ْیێ ىتتێ   تا يتٍ نە ٔابیتغ َا ێتت؛ 
يتتتتٍ ْۀڵ ػەػەو  یتتتتًە َتتتتأیۀە   ەىتتتتێ   تتتتى نۀ  يتتتتٍ نۀ 
 تتتتڕٔایەػا  تتتتٕٔو  کە تتتتتا فۆؿ نە يتتتتٍ نەگەڵ ػَٔیتتتتا ٔ ٔابیؼتتتتؼا 
گَٕزأیتتتت  ئۀ ىتتتێٕافە  کە نەگەڵ ػَٔیتتتاػا ػەی تتتٕفەؿێُی ٔ 
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ەيتتٕٔ ژیاًَتتؼا ْتتیێ ػەگَٕزێیتتت  ػؿۀىتتاَؼَۀەکە   يتتٍ نە ْ
ٔ   نەگەڵ ئۀەیيتؼا  ؿکتّ ئاسـەتێاى َەػیٕە  کە ئتأا ڕۆصتاَی ػِ

تتتا يـۆ ێاتتی گەؿيتتی  ْەيتتٕٔ ىتتتێ  نە تتتاػا  يتتٍ ػەتـمتتێُێت  
 تتتتأە گۀؿەکاَتتتتت   تتتتأە فێتتتتؼە گۀؿەکاَتتتتت   تتتتأە تیتتتت  ٔ 

کاَت  کە ْەؿ ػەڵێتتتتتتتی پەىتتتتتتتًەکٍ   تتتتتتتأە  ؿَزڕاکێيتتتتتتتّ مّ
َیافێایتاٌ تیتاػا  ێتت  ٔڕافڕَٔٔەکاَت؛ نۀە َا ێت ْیێ َٓێُی ٔ 

يـۆڤ نۀ  تڕٔایە ػایە  کە ْەيتٕٔ ىتتێای نێتٕە ػە یُێتت  تتای 
نە  أتـٔکاَێاتتتؼا تیتتتا ػە یُـیتتتت  نەگەڵ ئۀەیيتتتؼا  نەژێتتتـ ئۀ 

َیتتافێای  ێنتتُٕٔؿ ْەیە  نە پيتتت ٔڕَٔٔیتتیەی  أەکاَتتتؼا  ڕاف
  أە ڕٔٔتە ئەسناَەییەکاَتۀە 

 
َەؿيی يیٓـە اَییۀە  ئەَاییل َیٍ ػەڵێت ئاؿتا  ە فياَێای

پێی گٕتى  "نە عەڵ  ٔایە يٍ ىێتى  تا نۀ  ڕٔایەػایت  کە يٍ 
 ىێت  ى؟ ئەيە ئۀ ىتەیە تا ػەتـمێُێت؟"

ئەَتتاییل َتتیٍ ػەڵێتتت  يتتٍ نۀ متتاتۀەعتەػا ػەيقاَتتی ئتتاؿتا 
ىتێتە  يتتٍ ئۀەو نە  أەکاَیتؼا ػە یُتتی  ػەىتًقاَی کە يتتٍ ئۀ 

ئۀەو نە ػەيیتؼا ػە یُتی  ٔینتت  يتٍ  ػِ ىێتێتییەی ئۀو عاه
ەی ْاىتتمەؿ ڕەه ْەڵ ەڕا تتتٌٕٔ  ػەو ٔ ػکە نێٕەکتتاَی  ە يتتاػ

نێٕێ  يٍ َەيؼۀینت يا یاٌ  تاەو  ئتاؿتا يا تت  اتا   ٔەک 
ئۀە ٔایە نەگەڵ ئۀ  ەؿۀ يتتـػٌ ڕاتماێيتتٍ   ەؿۀ َەعاىتتی 
ی يىتتتتتتتتێتی؛ ػەىتتتتتتتتًقاَی  کە ئۀ نە ڕێتتتتتتتت ەی عاىۀینتتتتتتتتت

 تتتتا ژیتتتتاٌ  متتتتەؿنەَٕ  ئتتتتاسـەتێاۀە ػەیٕینتتتتت   ەڕێتتتتتۀە 
ٔ     تتتّ  اؿِ ؿو  ێتتتتۀە  متتتّ ْەڵنتتتێتۀە  نەػایتتت   مێتتتتۀە  گتتتّ

ژێتـ   عت  تٕٔ  یێتتّ ؿ ژیاَتؼا  متّ ؿايمتّ  ّ  ٔ نتّ ی ئّ گٕيڕا َّٕٔ
  يتتتٍ  ە ئتتتاؿتاو  ِٔ کی ئامتتتایی يـۆ اَتتتّ ٔینتتتتییّ  تتتاؿی عاىّ

 گٕ   ئۀ ىاػیـەی َأۀەتى عاه ػۀێت 
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ەڵێت  َقیامتَٕٔۀە نە ئتاؿتا ئەَاییل َیٍ نە ىٕێُێای تـػا ػ
تٕٔىتتی ئۀ ژەْتتـە  ػەکتتا   کە عەؿیتتاە ئۀ ػەىتتێٕێُێت ٔ 
تێای ػەػا    ە ػەمتەکاَی عۀَەکتاًَی گـتتٕٔە  نە ەؿ ئۀەی 

 تا ئۀ  ّٔەک عۀَەکاَی ئۀ ٔا  تٌٕٔ  يتٍ نە َأۀەيتؼا رێ ت
ىتتیؼـە ػەکەيۀە  کە نە عۀَەکاًَتتؼا ػێتتٍ ٔ ػە تتٍ  نە ەؿ ئۀ 

نۀػایە   ەاڵو  تتتا يتتتـۆڤ َتتتا  يتتتٍ َتتتاتٕاَى نە  ژاٌ ٔ ئتتتاگـەی
 ڕٔٔی رەمتەییۀە عاو  ۀۀە  مەمتًۀە  

 
 ئاؿتا

/   / يتتٍ  تتاو ػەؿکۀتتتٕٔە  کە تەَییتتاییە ْەتاْەتتتاییەکەو پتتڕ 
 تتتتٕٔە   ە ْەيتتتتٕٔ ىتتتتێٕەیەک   ە ىتتتتێٕەیەک پتتتتڕ  تتتتٕٔە  کە 
ػەيتـمێُێت؛  تاؿۀَٕك ئۀەی  تا ڕەعنتاَؼٔٔو  فۆؿ فیتاتـ 

 ێٕە ػە یُی /   / نۀەی عۀَى پ
 

 ئاؿتا
/   / ىتتتێای تتتـ ئتتێًە پتتێاۀە ػە ەمتتتێتۀە   ێتتؼەَ ییەکاَت  
 ێتتؼەَ ییەکاَت نۀاَەی يتتٍ ػە تتٍ  تتتا تەَٓتتا کەمتتێایت  کە نە 

 ەؿايمەؿیتتتؼا ْەمتتتت  ە ىتتتەؿو َتتتاکەو  تتتتا   ێؼەَ ییەکەيتتتؼا نە
 ێؼەَ ییەکی گيت ـ ٔ تۀأ  ْەیە  يـۆڤ ْەمتت ػەکتا   کە 

ڵ تتتـی  ەْتتتایەکی گتتتـَ ە  پتتتڕ نە ژیتتتاَە  ٔەک  ێتتتؼەَ ییەکە  ْە
متتتتەؿباپێ  نەمتتتتەؿ ىتتتتٕێُێای بتتتتٕٔڵ ال ەؿیتتتتت  کە يتتتتـۆڤ 
ػەتٕاَێتتت نە بتتٕٔاڵیی فۀیتتیۀە گتتٕێی نە  ـپەکتتاٌ  ێتتت  ْتتیێ 
ىتتیؼـێای ػؿۆ نەو بنتتاَەی يُتتؼا َیتتیە  کە ئێنتتتا يتتٍ  ە تتتای 
ػەڵتتتێى  عتتتا  ئەيە  تتتاه ػەفاَیتتتت  يتتتٍ ػەيۀێتتتت  ەو ىتتتێٕە 

عاو  تاەو  ئۀ کتاؿی ەؿییە ڕامتتەبیُاَەی   ەْێقە گٕفاؿىت نە
  نە تتتأە ٔەؿي ـتتتٌٕٔ  کە نە ٔێنتتت ەکە پتتێاۀە ٔەمتتتا ٕٔیٍ
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پتتتتێى گتتتتٕتی  "ئتتتتێًە ٔەک ػٔٔ ڕۆصتتتتی نەػەمتتتتتیٕٔ ٔایتتتتٍ نە 
سەفایەکتتتی ئێز تتتاؿ  ێنتتتُٕٔؿػا"  يتتتٍ ْەمتتتتى  ەو  ێتتتؼەَ ییە  
کـػ ٕٔ  ئەو  ێؼەَ ییە پڕە نە رتٕٔڵە  کە بنتەی  تا يتٍ ػەکتـػ 

 ٍ کـػ   ًۀێت نە عاىیؼا   ـیى /   /ٔای نە ي
 

 ئاؿتا
 يٍ َايۀێت تا نەػەمت  ؼەو  

 ئەَاییل َیٍ
 تا يٍ نە ػەمت َاػەیت 

 ئاؿتا
َاؿکاتیاا عەؿیاە ػەيإژێتت  يتٍ ْەؿگیتق َتاتٕاَى ٔا نە تتا 
 اەو يُت عاه  ٕٔێتت    تتا الی عتاو  ٓتێێًۀە  تتا يـۆ یتت  

 تا عاىۀینتییەکی تۀأ  ػۀێت 
 ل َیٍئەَایی

رٕٔڵەکاٌ ْیێ َاگەیەٍَ  يتٍ ئۀ رتاؿە پەیٕەَتؼییەو نەگەڵ 
 َأێت   ەڵإ راؿێای تـ  نەمەؿ ئامتێای تـ  ػاتا

 ئاؿتا
ڕاَاکەیتتت نتتێى؟ ػٔٔؿَتتاکۀیتۀە ٔ ٌٔ َا یتتت؟ تتتا  تتا يتتٍ 
ْەيتتتٕٔ ىتتتتێای  تتتتا ػاَنتتت ە ٔ ریتتتأافی  ْەؿگیتتتق نۀۀ ەؿ 

و  ٔؿِ متی گتّئاسـەتێای ٔەک تتاو َەػیتٕە   تأەڕ َتاکەو  يتٍ تـ
 ٌٔ     تا ٌٔ  یت  ئٕی عّ ّْ  يّ   ئّ یّ ِٔ ئّ

 ئەَاییل َیٍ
ئاؿتا ػەمتتەکاَی گتـژ کـػ تٌٕٔ  ػەمتتی يُتی گتـ   ٔەک 

 کەمێ  کە عەؿیاە ػەعُاێت 
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 ١٣٣٣هاًگی هەغتی ضاڵی 
 دیوەًێک لەگەڵ ئارتۆدا

 
ئۀ پێی گٕتى   ەؿنۀەی تا ْیێ ىتێ   ێێیت  پێٕینتتە يتٍ 

ێتتێى  کە يتتٍ نە َايەکتتاَتۀە تێ ەیيتتتٕٔو  تتتا  یتتتـ ئۀە  ە تتتا  
ـ  کە تتتا ْەؿگیتتق يُتتت عتتاه تيُتتت عتتاه َأێتتت  یتتاٌ ڕامتتت

َۀینتتتٕٔە  عاىۀینتتتییەکی تتتـ تتتای ػاگیتتـ کتتـػٔٔە   ەڵتت   
يتتتٍ ػەفاَتتتى  ْەمتتتت ػەکەو ٔ نۀاَەیە ئۀ عاىۀینتتتتتەیو 
 أکتتت  ێتتت  ْەيتتٕٔ گٕيتتاٌ ٔ ػٔٔػڵییەکتتاَی يتتٍ متتە اؿە   ە 

ەؿ ٌٕٔ  ْەمت ٔ مافی تتا نەبە ٔ رێ یتـ َتیٍ ٔ تا ڕامت ػ
ْەيیيە ػەگاڕػڕێٍ  ئەو عاىۀینتییەیو  تا  أکتت ْەتتاَە  
ىتێای بێتقۀەَە  يتٍ ػە ێتت ئەيەتتاٌ پت   ێتێى  تتا ئۀ ٔەْتًە 

ی عاتتتت پتت  يػەػەیتتت  ە ْەئٕيتتاٌ  کە ْەيتتٕٔ عاىۀینتتت
ا کەمێ  َیى تا َاپاکیتت يػأیٍ  يٍ نۀ  ڕٔایەىؼاو کە يٍ تەَ

نتت  کـػ تت   يتتٍ ْەمتتت ػەکەو تتتا  ەَتتؼاٌ پیتتأی تتتـ  عتتاه 
   ـیُتتتتؼاؿ کتتتتـػٔٔە  -ػۀێتتتتت  يتتتتٍ ْەمتتتتت ػەکەو ئەنێُیتتتتؼی

 نۀاَەیيە کەماَی تـیو  
ئەَاییل َیٍ ػەڵێت  کە ئاؿتا ئەو بناَەی پت  گتٕتى  يتٍ  ە 
 ێؼەَ ی ػاَیيتى   ەؿگـیى نە عاو َەکتـػ ٔ پتێى َەگتٕ  ئۀەی 

یە   ەاڵو ئتتتتاؿتا ْەڵە  تتتتٕٔ کە َیتتتت تتتتتای ػەیێێیتتتتت ْەڵەیە ٔ ٔا
ىتتتتەکاَی  ۀ ىتتتێٕەیە نێتتت  ػەػایۀە  ئۀ ْەيتتتٕٔ ىتتتتێای  ە 

 پیل ػە یُی 
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 ْاڵی میًیُاؿ نە ماؿ اٌ
ئانێُتتتتؼی ٔ ئتتتتاؿتا نە پيتتتتت يێتتتتقە گۀؿەکەی يايامتتتتتأە 

َامتاَؼ  ْتاڵەکە پتڕ   کتّ ڵاّ عّ  ػاَیيتمٌٕٔ  ئانێُؼی "ئتاؿتا"ی  تّ
 ـأَتتتتؼێای فۆؿ متتتتەیـی  تتتتٕٔ نە عەڵتتتت   تەعتەڕەىتتتتەکە  اک

ػؿٔمت کـػ ٕٔ  عەڵای نە ْەئٕ تەيەَێت  ئايتاػە  تٌٕٔ  ئۀ 
عەڵتتاەی گٕێیتتاٌ نە متتیًیُاؿەکەی ئانێُتتؼی  متتە اؿە   ە ػیتتؼە 

 َٕێیەکاٌ گـتمٕٔ 
ئتاؿتا کتـػ    ٔای نتّ  ٔ   تٕٔ   ایتّ ىتّ  ّ  ْێُؼِ  کّ ڕَٔٔاکییّ

ک  تتتتتتا ٔەک ػٔٔ عتتتتتاڵی ڕەه  ؿیّ متتتتتّ  کتتتتتاَی  غاتتتتتتّ پێێِٕٔ
یو  أەکتتتتاَی ئۀ فۆؿ بتتتتٕٔڵ  تتتتٌٕٔ  ئٌ   ە تتتتتایمەت ؿکتتتتّ ػِ
  ئۀ  ِٔ گـاَتتی  زٕٔڵێُێتتتّ  کتتاَی  تتّ کـػ تتٕٔ  أِ یو ٔای يتتّ ئّ
ئافاؿ ػیتتتاؿ  تتتٕٔ  بتتت ی  کە تتتتا ئامتتتتێای فۆؿ ػؿێتتت   تتتٕٔ    تتتّ

کاَی   ِٔ راؿ ەرتتتتتتاؿ ػەکۀتە متتتتتتەؿ َتتتتتتأ ۀاَی  رٕٔاڵَتتتتتتّ
أی الٔاف  تٕٔ  يٕ  ؿئاما  عێـا ٔ ئامایی  ٕٔ  میًای ػِ کتّ ئّ

ؿفٔتا ٔێتتـاٌ  ٕٔ ێتتت   أەکتتاَی  ی نتتّيعاىتت ٔەک ئۀەی  ە َّ
 تتتٌٕٔ  کە  نۀە ػە تتتٌٕٔ يتتتـۆڤ َە یتتتٍُ  نە  تتتأی ئۀاَە ػِ

کاَی  عۀَتتی ئایُتتؼە ػە یتتٍُ ٔ ػیتتؼێایاٌ  تتا ػاْتتاتٕٔ ْەیە  باڵتتّ
ػؿێ   تٌٕٔ   ە پەَتزەی ػؿێت ۀە   ە تەَیيتت ئۀۀە  ئانێُتؼی 

ػی  تٕٔ  ئۀ نە پيتت يتؼٕٔ  بتٕؿك ٔ رئاؿاو ٔ ٔابیؼی ػیتاؿ  ت
يێتتقی يايامتتتاکۀە ػاَیيتتتمٕٔ   ەْێتتق ٔ نە  یـکـػَۀەیەکتتی 

 بٕٔڵؼا  ٕٔ 
ئاؿتا نەو ْاڵە گۀؿەیەػا  ٕٔە مەؿ ىتٕێُی بنتەکـػَەکە 
ٔ ػەمتتتی کتتـػ  ە  امتتەکەی متتە اؿە   ە "ىتتاَا ٔ تتتاػٌٕٔ"  
ئۀ ػأای نە يتتتٍ کتتتـػ  کە نە ڕیتتتقی پێيتتتۀە ػا ُیيتتتى  نۀە 

 ٕٔ ئۀەی ئۀ ػەیٕینت  ڕ َٕٔۀە  ێت  ستاؿيێای  تااڵتـ ػە
نە ْەمت ٔ ژیاَی ػۀینت  ئۀ ْۀڵی ػەػا ئێًە ئۀەياٌ  یتـ 
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کتتتتتتاتی تاػَٕٔتتتتتتؼا فۆؿ ەی کتتتتتتاؿە  ەؿف ٔ   اۀێتتتتتتتۀە  کە نە
رٕاَەکتتاٌ نە  تتٕاؿی ْتتَٕەؿ ٔ ىتتاَاػا عٕڵ تتأٌ  نە ەؿ ئۀەی  

ػەگەڕێتت   کە يـۆڤ نەژێـ ْەڕەىتەی يەؿگتؼا  ەػٔای َەيـیتؼا
یاٌ ْۀڵ ػەػا  ڕا  اا   یاٌ نە عٕػی عای   تا ؟ ػٔاتتـ  ە 
ىتتێٕەیەکی َاػیتتاؿ ٔ َە یُتتـأ متتەؿەػأی  امتتەکەی  کە ئتتێًە 
گٕێًتتتتاٌ  تتتتا ڕاگـتمتتتتٕٔ  ەؿػا ٔ کۀتە گەيەی ئۀۀە  کە ئۀ 
عتتای  ە تتتاػٌٕٔ يتتـػٔٔە  ْتتیێ کەمتتێ   ە تۀأی َەیقاَتتی 

ەکەیيتتی  ەؿرەمتتتە کتتـػ   تتا ئۀەی میًیُاؿ کەی ػەمتتتی پتت 
 La Peste اا   ئۀ عای ڕۆڵی تـمی يەؿگی  یُی  ٔىتەی 

 ە ئیُ هیتتقی   The Plague ە سەڕەَنتتی فۆؿ تـمتتُاکتـە نە 
 ەاڵو ْیێ ٔىەیەک َەیؼەتٕاَی پێُامتەی ئۀە  اتا   یتاٌ ئۀە 
  ێتڕێتۀە  کە ئتتاؿتا نە ْتاڵی متتیًیُاؿەکەی متاؿ اٌ ػەیاتتـػ  

ىتتتتاَا   یـٔ ا َٕٔەکتتتتاَی  ئۀ تۀأ متتتتیًیُاؿەکەی عتتتتای  
نێُتتؼی  کە نۀێتتؼا  ەتەَیيتتتیۀە ػاَیيتتتمٕٔ   یتتُەؿاٌ  اػکتتتاؿ ئ

نێُتتتتتتتؼی  يايامتتتتتتتتاکاٌ ٔ ابٕتتتتتتتتا ییە گەَزەکتتتتتتتاٌ  ژَەکەی ئ
  یـ  ٕٔۀە  ػەؿْێُەؿەکاَی نە

متتیًای ػەيٕ تتأی نە تـمتتتاَؼا تۀأ تێتت   تتٕٔ  يتتتـۆڤ 
  ْەيتٕٔ بت ی تەڕ کـػ تٕٔ   أەکتاَی فە ّػەیمیُی  اٌ ئاؿەب

 ٕٔ َٕٔۀە  ػەياؿەکتاَی گتـژ  ٕٔ تٌٕٔ  پەَزەکتاَی نە ْۀڵتی 
ٔە ٔئۀە ػا تتتٌٕٔ نە رتتتتٕٔڵە َەکۀٌ  ئتتتێًە ْەمتتتتتًاٌ  ە گەؿ

ٔىتت  ٔ متتٕٔتأەکەی ػەکتتـػ  ئافاؿەکتتاَی  تتتا ئۀ ئتتاگـەی نە 
ڕیغاڵەکاَیتتؼا  تتتٕٔ  ئۀ نە ىتتتەڕی ػەمتتتتۀیەعەػا  تتتٕٔ نەگەڵ 

يەؿگتتتی عتتتای يەؿا  ػەی یتتت اٌ  ػەیمااڵَتتتؼ  ئۀ  ەؿرەمتتتتەی 
 ػەکـػ  نە عا ؼاَی عای 

يتا ٕٔ ٔ ػەيیتاٌ ػا ەباَتؼ ٕٔ   مەؿەتا عەڵتاەکە ٔابیتاٌ ٔڕ
ػٔای ئۀە کۀتُە پێاەَیٍ  ْەئٕیاٌ پێتؼەکەَیٍ  کـػیتاَە ْەؿا 
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ٔ ػەَ ەػەَتو  ػٔای ئۀە یەک نەػٔای یەک  تَٕٔە ػەؿۀە   ە 
غەڵمەغەڵتتتتتتب ٔ  ە ػەَ تتتتتتی  ەؿف َتتتتتتاڕەفایی ػەؿ تتتتتتڕیٍ  ئۀاٌ 

ا يتتتەیتتتاٌ  ە تَٕتتتؼی نەػٔای عایتتتاَۀە ػەػا  ەیەکتتتؼا  تەَػەؿگاک
نێُتتؼی  ژَەکەی ٔ النیتتا ٔ اکەمتتێ   کە ْتتیێ رتتٕٔڵەی َەکتتـػ ئ

ياؿگەؿیتە  ٌٕٔ  َاڕەفایی فۆؿتتـ نەَتأ  یتُەؿاٌ ػؿٔمتت  تٕٔ  
 تتتتٕٔ  ە گاڵتەرتتتتاڕی   ەاڵو ئتتتتاؿتا  ەؿػۀاو  تتتتٕٔ  تتتتتا کۀتە 

ەیو  ر ە ْەَناە ڕ  ٔ نەمەؿ ئەؿفەکە نێی کۀ   کە ْاڵەک
پە  یٕٔکەی ْأڕێااَی عای   تاڵ  تٕٔ  ڕێت  ْتاتە ٔنۀ گـٔ

 ەؿػەيتتی يتتٍ ٔ ػەمتتتی يتتاچ کتتـػو  ػأای نتت  کتتـػو نەگەڵتتی 
ۆو  ا بأەعاَەیەک  ئۀاَی تتـ ْەيتٕٔ متەؿباڵ  تٌٕٔ  ئتێًە ڕ 

ػا نە ْەئٕیتاٌ ریتا  تٕٔیُۀە  يتٍ ٔ -نە  ەؿػەؿگای متاؿ اٌ
  ئتتتێًە  ە پیامتتتە ئتتتاؿتا  تتتٕٔیُە ػەؿۀە  تەيێاتتتی تەَتتت   تتتٕٔ

ڕۆیيتتیٍ   ە پیامتتە  ە َێتتٕ ىتتەبايە تاؿیاەکاَتتؼا ڕۆیيتتتیٍ  ئۀ 
ْەمتتتتتی ػەکتتتتـػ  ـیُتتتتؼاؿ  تتتتٕٔە  متتتتەؿی نۀ گتتتتاڵتەپێاـػَە 

ڕىتت  "ئۀاَە ْەيیيتە  ڵؼِ ڕەییەکەی عای ّْٔػەؿَەػە ٕٔ  تٕ
ػەیاَۀێتتتتت گٕێیتتتتاٌ نە ىتتتتتێ   ێتتتتت؛ ػەیاَۀێتتتتت گٕێیتتتتاٌ نە 

   ە ىتاَا ٔ تتاػٌٕٔ   ەاڵو میًیُاؿێای  تێهیەَە  ێتت متە اؿە
يتتتٍ ػەيۀێتتتت عتتتٕػی ْەمتتتت ێاـَەکەیاٌ پتتت   تتتؼەو  عتتتٕػی 
تتتاػَٕٔەکە  تتتتا تٕٔىتتی تتتتـك  تتتمٍ ٔ عە ەؿیتتاٌ  ێتتتتۀە  يتتتٍ 

عۀ عە ەؿییتتتتتاٌ  تتتتتاەيۀە  ئۀاٌ َتتتتتافاٍَ  کە  ػەيۀێتتتتتت نە
يـػٌٔٔ  يەؿگتی ئۀاٌ تۀأ گيتت ـە  ٔەک کەڕ  تٌٕٔ  کتٕێـ 

ـػ  يەؿگتی عتاو   ەڵت    ٌٕٔ  يٍ تـمتی يەؿگتى  ەؿرەمتتە کت
 ْەئٕ ئۀاَەیيی نە ژیاَؼاٌ "

 تتأی کـػ تتٕٔە متتیضـ  بتت ی نەمتتەؿ ٕتەيەکە متتیًای ػەي
َتتتتأ ۀاَی الػەػا  گتتتتـژ ٔ گـستتتتتاؿ ػە یُتتتتـا   ەاڵو ئێنتتتتتا  ە 

 Laىتتتێٕەیەکی ئتتتاؿاو بنتتتەی ػەکتتتـػ  ئتتتێًە نە بأەعتتتاَەی 
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Coupole یتتـ  تتٕٔۀە  "يتتٍ پتتاَقە  ػاَیيتتتیٍ  متتیًیُاؿەکەی نە 
رتتاؿ َاؿکاتیاتتاو  ڵە ْتتاگـی َاؿکاتیاتتاو  يتتٍ  کە  تتا یەکەومتتا

 ەکاؿْێُتتتتتتا فۆؿ گەَتتتتتتذ  تتتتتتٕٔو   تتتتتتا ئۀەی ئۀ ژاَەمتتتتتتەؿە 
گۀؿەیەی ْەيمٕٔ  نە  یـ  یێتتۀە ٔ  تاک  ێتت  ْەَتؼێ  رتاؿ 
ْەمتتتت ػەکەو  کە يتتتٍ َإَٔمتتتى   ەڵاتتتٕ پێُامتتتەی عە اتێتتت  

 ػەکەو  عە اتی نەػای   ٌٕٔ  نە ڕێ ەی َٕٔمیُۀە "
ؼـی عٕێُتؼۀە  ئتێًە  امتی ساؿيًتاٌ کتـػ  ىتاَا ٔ ئۀ ىی
 کاؿەکاَی 

   ْەَؼێ  راؿیو ٔەَۀىەیی " ٔفِ "ئێٕە  أەکاَتاٌ مّ
ئۀ ئتتتتاؿاو  ٕٔ تتتتٕٔۀە  ئتتتتێًە فیتتتتاتـ  ەژێتتتتـ  تتتتاؿاَەکەػا 
پیامەياٌ کـػ   ا ئۀ تتاػٌٕٔ عـاپتتـ َە تٕٔ نۀ يتـػَەی  کە 

ْاتُی  ِٔ َ تتّ تّ ؿ  ّ ػِ  تتّ َؼافِ ئّ  متتتمٌٕٔ یتتا نتتّ ؿ ّ ْتتای  ێؼِ   تتّ
ؿياَتؼا  تٕٔ  ڕٔٔی  ٔ ّٔٔؿ ػِ  ی نتّ ڵییتّ َؼِ ٔ گّ بافاَذ  یاعٕػ ئّ

 تٍ نۀەی کە  ػا  ئۀ ػەیٕینت يـۆڤ ٔا نت   اتا  ْاىتیاؿ ػِ
عەؿیتتاە ػەيتتـٌ  َا اؿیتتاٌ  اتتا   یتتُە َێتتٕ ڕۀىتتێای فیتتاتـ 

 ىیؼـییۀە  
"ػٔژيُاتتاؿی تەَٓتتا ئۀەيتتاٌ  تتا ػەؿػەعتتا   کە تتتا ئۀاَتتت 

ڕە کتتتتـػٔٔە"  يتتتتٍ گتتتتٕتى   ەاڵو چ ْێتتتتؼيەیەک  تتتتٕٔ  کە تتتتتٕٔ
ٔٔی  یُەؿێاتتتتتتتی ڕمتُامتتتتتتت   میُتتتتتتتی  ڕٔٔ ە ىتتتتتتتاػیـێای ّْ

   چ  یُەؿێای  ٕٔػەڵە  ٌٕٔ  ِٔ یی  ێتّ فِ ػٔژيُااؿاَە ٔ  ێمّ
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 ئاؿتا َايەو  ا ػۀَٕمێت 
يتتتتٍ فۆؿ  یتتتتـو نە ْەيتتتتٕٔ ئۀ ىتتتتتاَە کتتتتـػۀە  کە ئێتتتتٕە 

ی  ِٔ امتتاٌ کتـػ  يتٍ ػٔای ئتّمە اؿە   ە میًیُاؿەکەی يتٍ  
َٕىٕٔمتتتی ٔ ػۆڕاٌ کتتـػ  ڕۆیيتتتى   ەاڵو ئێنتتتا   متتتى  تتّ ّْ

ْەمتتت  ە ْەيتتاٌ ىتتت َتتاکەو  نۀ کتتاتۀە  يتتٍ گتتٕێى نە فۆؿ 
کتتتتتاؿػاَۀە  تتتتتٕٔە ٔ نۀ  تتتتتڕٔایەػاو کتتتتتاؿی ەؿییەکی تۀأ ٔ 
 ەْێتتتقی ْە تتتٕٔە  ْەؿ ەَتتتؼە يُتتتیو ػەيقاَتتتی  چ يە ەمتتتتێاى 

ؿَزڕاکێو  متتتّ  َتتتؼِ ەیيتتتتُێای  ّْە تتتٕٔە ٔ ػەيٕینتتتت  ە تێ 
  ەو  کە پتهَەکەو  تا ػاَتا  تٕٔ   ەاڵو  کە ْەيتٕٔ ىتتەکاٌ  ۀ 

متتت ٔ متتافی  َائتتاؿايی ٔ ّْ  ىتتێٕەیە ػەؿکۀتتتٍ  راؿێتت  نتتّ
 ٕٔ  ؿ َتتّ ٔ بایهاتتّ  کتتّ ڵاّ َتتؼی عّ فايّ ی ڕِ رێ تتّ  ٔؿٔٔژاَتتؼ  کتتّ

ی  کە يتتٍ يە ەمتتتى  تتٕٔ  ئێتتٕە تێ ەیيتتتٍ   ەاڵو  یّ ٔ ىتتێِٕ  تتّ
َەک نە ڕٔاَتت ەی بنتتتەکاَی يتتُۀە  بنتتتەکاَی يتتٍ َە تتتٌٕٔ  ە 

    ُەيا  ا تێ ەیيتُی ئێٕە 
يُتتاٌ ػا     تّ    کHouse of Incestّ  متُٕٔمەی ٔ ػِ  نەىتێ
ئاگتاػاؿی    ت  ئێتِٕ ػِ  ِٔ نتّ    کتّ یّ ِٔ ؿمايى  ئّ مّ  ِٔ فۆؿ پێیّ

يتٍ    کتّ تٍ    ک َٓێُییتّ یتّ ئاڵاف ٔ تا ڕاػِ  ػۆعّٔٔ  اؿ ئٕ ئّ ّْ
   ِٔ ؿَٔٔیًتتتتّ ژاٌ ٔ تێایتتتتَٕٔی  تتتتاؿی ػِ ىتتتتێّ     تتتتّ  اؿِ متتتتّ
 ی عٕافیاؿیاٌ  ٕٔ ى  ِٔ ئّ ؿيؼا ْاتٌٕٔ     مّ  ّ

ػأای نێمٕؿػٌ ػەکەو  کە ْێُؼە کاتی عایتاٌ تتا َايەتتاٌ  تا 
ػەکتـػ  تتا   ِٔ  ُٕٔمى   ەاڵو يٍ کاؿو  ا ػەفگایەکی  ؤکـػَتّ

 تتتا ئايتتتاػە  تتتاەو  کە  ١كکتێمێایتتتاٌ متتتە اؿە   ە ْانیاگتتتا ەال
 ڕیتتتاؿو ػأە  یُٕٔمتتتى  ْەيتتتٕٔ ڕۆژەکتتتاٌ کتتتاؿو نەو کتێتتتمەػا 
کـػٔٔە ٔ کاؿێای فۆؿی نێاتاڵیُۀە ٔ پياُیُیيتى نە کتێمغتاَە 

                         
اٌ متتااڵَی    ١ ٔ  کە نەَێتٕت  ػا٠٠٠-٠١٣ْانیاگتتا ەالك ئیً ـاتتتاڕێای ڕۆيتتاَی  تٕت

 ٔایی کـػٔٔە سەؿياَڕە
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ْەیە  ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتتە  کە تتتتا ئێنتتتتا تەنەستتتاَى  تتتا ئێتتتٕە 
ػأە  َەکتتـػٔٔە   تتا ئايتتاػەکـػَی کیێمتتی ْانیاگتتا ەالك ْۀڵتتى

متتتتتتتەبیُە ػەؿ تتتتتتاؿەی ئەمتێـەَامتتتتتتی ی ڕێتتتتتت  ٔ ڕايفاَیتتتتتتاؿ
کهتتؼاَییەکاٌ کتتا اەيۀە  يتتٍ فۆؿ عاىتتضاڵ ػە تتى  کە  تتتٕاَى 

  ٠ تتتتاەو ػاػەؿ تتتتاؿەی ْەيتتتتٕٔ ئەو ىتتتتتاَە بنتتتتە نەگەڵ ئێتتتتٕە
  يتتتٍ ػەيۀێتتتت  ِٔ يتتتّ   بەؿفەکتتاَى َاػِ کتتاَى کتتتٌٕ  تتتٌٕٔ پێؤِ

House of Incest   تۀأ  اەو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضەرچاوە:
Anais Nin, dagbok, 1931 – 1934, översättning, Britt 

Arenander, bokförlaget Trevi, 1977  
 
 

                         
ی کتتتاٌ ٔ ئۀ -  ئتتتاؿتا يە ەمتتتتی کهتتتؼاَییە ػێـیُەکتتتاَی َأ ەکتتتاَی  ا تتتم ٠
َەؿی متتیضـ ێک ٔە  ئەو کهتتؼاَییاَە  ە ئەمتێـەَامتتی ٔ ْتٕت ێنتتاَەیە  کە ْەیتتاٌ  تٕت

 . ەَأ اَو  ٌٕٔ
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 ژووری ضپی

  اؿنل ياؿٔیتق نە ػیؼاؿی گامتاٌ سێـػیێـ 
 ٔەؿگێڕاَی نە مٕیؼییۀە  ػاَا ڕەئٕٔف

 
 

تتتتا ئێنتتتتا   ە ىتتتێٕەیەکی گيتتتتی نە َێٕەَتتتؼە ڕۆىتتتُمیـی ٔ 
  کە ئتتتاؿتا نە  یتتتّ کی ٔا ّْ َ ایتتتّ ا  ػِْتتتَٕەؿییەکەی سەؿەَنتتتاػ

و نە نڕۆػێتتقە  ـمتتی يَەعاىتتغاَە ػەؿَٔٔییەکاَتتؼا   ە تتتایمەتی
کتـأە  ئتتاؿتا  ؼاکتـأە ٔ يتايەڵەیەکی تَٕتؼ ٔ َايـۆ تاَەی نەگەڵت

عای ڕۆڵێای فۆؿی نەو يەمەنەیەػا  یُیٕە   ەَؼاٌ رتاؿ ىتتی 
و يمەتیٔ ْێـىی کـػَٔٔەتە مەؿ   ە تتای  یاٌ َٕٔمیِٕ ؿ اؿِ ػِ

  ػا یتتّ نە َتتايە ٔ ػەبە ىتتیؼـییەکاَی ٔ یاػۀەؿییەکتتاَی ئۀ يأِ
ژيێـێت  نە ػۆفەعۀەە  ئەو ػیتؼاؿەیو ژْەؿٔەْا نە کتێمتی نڕۆ

نەگەڵ ئۀ ػکتتتتتتاؿەی نگامتتتتتتاٌ سێـػیێتتتتتـ ە ئۀ يتتتتتأەیە نە 
ی يَەعاىتتتتتتتتتتغاَەی ڕۆػێتتتتتتتتتتق ڕامتتتتتتتتتتتۀعا مەؿپەؿىتتتتتتتتتتت

یۀە ی کتتـػٔٔە  فۆؿ ىتتتًاٌ نەو  تتاؿە- اؿەمتتەؿکـػَی ئتتاؿتا
  ا ڕٌٔٔ ػەکاتۀە 
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 ژووری ضپی
  اؿنل ياؿٔیتق نە ػیؼاؿی گامتاٌ سێـػیێـ 

 
نىتتتتتتتتتاَاَايۀَٕك ٔ  ٠٢١٢-١٤٩٢ تتتتتتتتتاؿنل يتتتتتتتتتاؿٔیتق 

کی  یتتتتّ ؿَايّ  ّ ١٤١١ػەؿْێتتتتُەؿی ىتتتتاَا ٔ ڕەعُەگتتتتـە متتتتاڵی 
کـػَی  کتا   نە کتاتی ئايتاػِ ػِ  ئاؿتا  تا ڕاػیتا ئايتاػِ     ّ تایمّ

ؼاؿێ  ماف ػەکا   ئەيەیو یەکتێاە نۀ  ەؿَايەکەػا  فَزیـە ػی
ػیتتتتتؼاؿاَە نەگەڵ ػکتتتتتتاؿی ػەؿَٔٔتتتتتی گامتتتتتتاٌ سێـػیێتتتتتـ  
کـػٔٔیەتتتتی  ئۀەی رێتتتی ئايتتتاژە اکـػَە   تتتاؿنل يتتتاؿٔیتق 
یەکێتت   تتٕٔە نۀ ئەکتتتەؿ ٔ ْأکتتاؿاَەی پیتتتەؿ  تتـٔٔک  کە نە 
ىەمتتتەکاَؼا نە ىتتاَای ىەکنتت یـی پاػىتتایەتی کتتاؿ نەمتتەؿ 

 ی تَٕؼٔتی  ػەکەٌ  تیاؿەکاَی ئاؿتا ٔ ىاَا
ػکتتتتتتاؿی متتتتتەؿەکی ٔ  ١٤٤٢-١٤٢٢گامتتتتتتاٌ سێـػیێتتتتتـ  

ؿَٔٔتتی  تتٕٔە نە ڕۆػێتتق  کە  مەؿپەؿىتتتیاؿی َەعاىتتغاَەی ػِ
ػا نۀ   اؿەمتەؿ کتـأە  ١٤٢١ – ١٤٢٩ئاؿتا نەَێٕاٌ مااڵَی 

ػا ػە ێت  ا ئیـالَتؼ  ػٔای ئەو متەسەؿەی ١٤٩٢ئاؿتا نە ماڵی 
ا ػەؿگای نەمتەؿ ػاػەعـێتت ی ػەؿَٔٔیؼ عاىغاَّ َؼاٌ َّ  ّ  نّ

   ِٔ کی تَٕؼِ ػێـییّ عـێتە ژێـ  أ ٔ ػِ
 تتتتتتاؿنل يتتتتتتاؿٔیتق ػیتتتتتتؼی ئۀ ػەبەی نەمتتتتتتەؿ ئتتتتتتاؿتا 
ػەیُٕٔمتتێت  نە کتتاتی کتتاکـػَۀەی فاَیاؿییەکاَیتتؼا ػە ێتتت  کە 

 ی ڕاػیاکەی ئاياػەی ػەکا    ؿَايّ  ا  ّ
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 ياؿٔیتق
 تا  ػااؿتاػەکـێت  امی یەکەو  أپێاەتُی عاتًاٌ نەگەڵ ئ

  اەٌ؟
 

 سێـػیێـ 
يٍ ػەيۀ  پێو ْەئٕ ىتێ   امتی یەکەو  تأپێاۀتُی 

ی ينە ڕۆػێتتتق  تتتاەو   ەاڵو يتتتٍ کەمتتتایەت ػاعتتتاو نەگەڵ ئتتتاؿتا
و فۆؿ نە پێيتتتـۀە ػەَامتتی  نە ەؿ ئۀەی يُتتیو ٔەک -ئتتاؿتا

ئتتاؿتا نە ْەيتتاٌ  تتافَەی ئۀ َأ تتاَەػا  تتٕٔو  کە ئتتاؿتای تیتتا 
 تتتتافَەی  –متتتتٕؿیانیقيەکاٌ  تەَٓتتتتا  – ػە یُتتتتـا  ئۀاَەی ػٔای

متتتٕؿیانیقيەکاٌ  ئەگەؿ ئێتتتٕە ٔاتتتتاٌ ػۀێتتتت  نۀ متتتەؿػەيەػا  
ْأڕێااَى فۆؿ ەی کتا  ػأایتاٌ نە يتٍ ػەکتـػ  ئاگتاو نە ئتاؿتا 
 ێتتتت  ئۀاٌ ػەیتتتاَ ٕ   کە ئتتتاؿتا تۀأ تَٕتتتؼٔتی   تتتٕٔە  فٔٔ 

ر   ـیٍ ٔ َا تتتتّيفٔٔ ىتتتتێت یـ ػە ێتتتتت ٔ  ە ىتتتتێٕەیەکی َاىتتتت
  ػەکتتتا  ٔ ْەَتتتؼێ  رتتتاؿ ْێُتتتؼە متتتەیـ ڕەستتتتاؿ ْەڵنتتتٕکۀ

ػەکا    أەڕێی عـاپتـی ن  ػەکـێت  نۀاَەیە ئێٕە  تقاٍَ  کە 
يەمەنەکە  ە تایمەتی مە اؿە   ە گا تاَێای پیامتەکـػٌ  تٕٔ  
کە ئتتتتتاؿتا ْەیمتتتتتٕٔ  ئەو گا تتتتتاَە ْەؿگیتتتتتق نە ئتتتتتاؿتا ریتتتتتا 
َەػە تتٕٔۀە ٔ ْەيیيتتە  ە ػەمتتتیۀە  تتٕٔ  گا تتاَەکەی متتاَت 

ی   ئاؿتا  ەو گا اَە ْەڕەىەی نە عەڵای  ێتأاٌ ػەکتـػ  پاتـ
 Laو  تا يیٕاَەکتاَی متەؿ ىامتتەی بأەعتاَەی ي ە تتایمەتی

Coupole بأەعتتتاَە کٕنتتتتٕٔؿییەکەی پتتتاؿیل  يتتتٍ  ە ْتتتیێ  
ىتتێٕەیەک  ۀە بایتتم َە تتٕٔو ئاگتتاو نە ئتتاؿتا  ێتتت   ە تتتایمەتی 

 ە  يُامتتی ٔ ػڵنتتافی ئۀ مەؿ ەمتتتییەیو  تتٕٔو  کە  تتاه ػِ
ی ىیؼـ َأ ػە ـێت  مەؿ اؿی ئۀەیو يٍ نۀ  تڕٔایەػا يئافاػ

 تتتٕٔو ْەؿ ػەمتتتتتێٕەؿػاَێ  نە يتتتُۀە  ێنتتتٕٔػ ػە تتتٕٔ   ەاڵو 
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ئۀ ػەمتتتتێٕەؿػاَە پێٕینتتت  تتٕٔ  ئەيە  تتا ی؟ چ  ١٤٢٠متتاڵی 
ػا؟  ەڵتت   َەعاىتتەکاَی َەعاىتتغاَە  ىتتتێ  نۀ کتتاتەػا ڕٔٔی

ٌ نەمتەؿ  تٕٔ  ئەيە کاَی سەڕەَنا ْەڕەىتەی يـػَیتا ؿَٔٔییّ ػِ
 تتٕٔ  عتتٕاؿػٌ ْەؿ فۆؿ  نە َأەڕامتتتی ػاگیـکـػَتتی سەڕەَنتتاػا

کی فۆؿ کەو  تٕٔ   یتّ کەو  ٕٔ  ئۀەی ػەػؿایو  ەىتە ئافٔٔعّ
 ە ىتتتتێٕەیەک  ـمتتتتێتی  ەؿی پتتتت  َەػەگیتتتتـا  کە ئەيەیتتتتو  ە 
ىێٕەیەکی گيتتی  تٕٔە ْتای رتاؿە تێایتَٕٔێای ػەؿَٔٔتی ٔ 

ـػٌ  ئتاؿتا یەکێت   تٕٔ نە ْەَؼێ  ڕۀىیيتؼا ػە تٕٔە ْتای يت
 Villeنەو َەعاىتتاَە ٔ نۀ کتتاتەػا نە َەعاىتتغاَەی ػەؿَٔٔتتی 

Evrard ی يتتی ػەؿَٔٔيرێ یتتـ کـا تتٕٔ  ئۀ  ٔەک ػەڵتتێٍ َەعاىتت
تەَتاَە   –ْە ٕٔ  ىتێتێ   کە  ە تۀأی نە کتايەڵ ە ػا ڕا تٕٔ 

تٕاَای َاَغٕاؿػَیيتی َە تٕٔە  ٔەک نە ػٔاتتـػا  تاو ػەؿکۀ   
گیـ   تتٕٔ  ْەؿٔەْتتا  ە ىتتێٕەیەکی گيتتتی گاىتتّتۀأ الٔاف  ٕٔ

 تتٕٔ  يتتٍ ئەيتتاَە ػٔٔپتتا  ػەکەيۀە  نە ەؿ ئۀەی يتتٍ ئێنتتتا 
ػەیمەمتتتًۀە  ۀ گیـٔگـستتتاَەی نەگەڵ ئتتاؿتا ْەيتتاٌ  تتٕٔ   ە 

و  تتاالکی ٔ ىتتێٕەی ْەڵنتتٕکۀتی   ە ْەؿصتتاڵ  يتتٍ يتتتایمەتی
ئاگتتتاػاؿی ئۀە کتتتـايۀە  کە يەمتتتەنەکە  یتتتیە ٔ گتتتـستەکە نە 

ە  کاتێتت  یەکێتت  نە ْتتأڕ  عاىۀینتتتەکاَی  ْأکتتا   یتتؼای
ی ىتاػیـ  ْتا   تا الو ٔ -ْأڕێی يُیو  ٕٔ  ڕۆ ێتـ  ػێنتُا

ػأا  ن  ػەکەو  ئتێًە  یتتـ َتاتٕاَیٍ  کە   ِٔ پێؼاگـییّ  گٕتی  " ّ
ئتتتأا ػاَیيتتتیٍ ٔ ْتتتیێ َەکەیتتتٍ  ئتتتێًە پێٕینتتتتە سـیتتتای ئتتتاؿتا 

ٕٔیٍ  کە ػە ێتت  اۀیٍ " ئێًە ْەئٕياٌ نەگەڵ ػێنُا ْأڕا  
ئاؿتا نە متُٕٔؿی يەؿا ٔ ژیاَتؼا   ەڕێُتـێتۀە  يتٍ ػەيتتٕاَی 
 ەڵێُی ئۀە  ؼەو  کە ئۀ نۀ َەعاىغاَە ػەؿَٔٔیتیەی ڕۆػێتق  
کە يتتٍ نۀ  مەؿػەمتتتەی ػکتاؿەکتتاٌ  تتٕٔو  ئۀ  اؿەمتتەؿە 
 اىەی ئۀ پێٕینتی  ٕٔ  ٔەؿ  ـێت  ػێنُا  تەَٓتا ْتأڕێیەکی 
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اتتٕ ئۀ عەڵاێاتتی فۆؿی ػەَامتتی ٔ  تتاه ٔ ػڵنتتاف َە تتٕٔ   ەڵ
ی فۆؿی ْە ٕٔ  ئۀ  ٕٔ  ا  تُاەی پانینتی َتأ ەی يپەیٕەَؼ

نۀ  ػەگەڕا ٔ پـمیاؿی ػەکـػ ٔ ْۀڵی ػەػا  تتا ٔمەیُە  نێـە
ی ئتتتتتاؿتا نە متتتتتُٕٔؿە ػەمتتتتتتاـػەکاَۀە يؼا تتتتتتٕاَيتتتتتنە کاتای

  ەڕێُێتتتتۀە  تتتا َتتتأ ە ئافاػکـأەکتتتاٌ  متتتەؿەتا  ـػيتتتاٌ  تتتا 
ػەؿَٔٔتتتی نە متتتەیُە  ىتتتٕێُ  کە ْەيیيتتتە َەعاىتتتغاَەیەکی 

ػە تتتٕایە َەعاىتتتی فیاتـیتتتاٌ ٔەؿ  ـتتتتایە  فیتتتاػ نۀەی ئۀاٌ 
یإَینتت پتاڵ  تٕاَای پێڕاگەیيتُیاٌ ْە ٕایە  ْەؿ نە ەؿ ئۀە ػِ

 ۀ کەماَەیيتتۀە  ُتتێٍ  کە نۀ  فیتتاػە  تتٌٕٔ  ننە ەؿ ئۀەی 
نە پتتتاؿیل  ٔەک ػەفاَتتتٍ ژيتتتاؿەیەکی ئێز تتتاؿ فۆؿ َەعاىتتتی 

َیًاٌ ْەیە ٔ َاىاـێت  أەڕٔاٌ  یٍ پاڵیتاٌ پێتٕە  ُێتیٍ ػەؿٔٔ
ٔ ڕفگاؿيتتتاٌ  ێتتتت نێیتتتاٌ ە يتتتٍ نۀۀ ەؿ نۀ  مەؿػەمتتتتەی 
ػکتاؿەکتتتتتاٌ  تتتتتٕٔو  يتتتتتٍ نەگەڵ ْأپیيتتتتتەکەو نەمتتتتتەؿ ئۀە 
ڕێااۀتمتتتتٕٔیٍ  کە ئۀ ئتتتتاؿتا  تتتتا  ەَتتتتؼ ڕۆژێتتتت  نۀ  الی 
ا عایاٌ  ٓێێُۀە  تا ػٔاتـ  یُێتـٌ  تا ڕۆػێتق   ەو ىتێٕەیە ئتاؿت

ی  عاىتتغاَّ پاؿینتتی  ەرتت  ْێيتتت   تتا يتتأەیەکی کتتٕؿ  نە َّ
 ێُایتتت عنتتتًاٌ ٔ ػٔاتتتـ   ەیتتاَییەک  ە -ؿَٔٔتتی نە ىتتێقاڵ ػِ

ی مینتتتەؿێ  ْێُایتتاٌ  تتا ڕۆػێتتق  متتەػا  ىتتەه یتتاٌ يیتتأەؿ
 ە تۀأی  –و  ٕٔ ێتتتت يصۀ   تتتٕٔ  نۀاَەیە پێُزتتتی  ەیتتتاَی

سەؿ کتتتاتەکەو َتتتایەتۀە یتتتاػ  يتتتٍ عتتتاو نە ٔێنتتتت ەی ىتتتەيەَؼە
ٔەؿي تتتـ   يتتتٍ ئتتتاؿتاو ػی  کە  ە ْەَ تتتأی گۀؿە ٔ ٔفە ٔ 
ْێقێاتتتتی تۀأۀە نە ستتتتاؿگاَەکە ػا ەفی ٔ  ەؿۀ ڕٔٔی يتتتتٍ 

یى  ئۀ ٔەک ڕی عتتتتتتای  تتتتتتا ػەؿ تتتتتتيْتتتتتتا  ٔ مٕپامتتتتتت ٕفاؿ
ْتتتأڕێیەکی ػێتتتـیٍ متتتؤی نتتت  کتتتـػو  ْتتتأڕێیەک  ەؿػۀاو 
 یُیتتتتتٕٔیەتی  نیتتتتتاؿيەتیى  تتتتتؼە  تتتتتا نەو عتتتتتاڵەػا  تۀأ ٔؿػ ٔ 

ؿَذ  تتىە  يتتٍ فۆؿ رتتاؿ ئۀو نە ػٔٔؿۀە  یُیمتتٕٔ   ەاڵو  ەمتتە
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ْەؿگیق نە َقیاۀە َەيُامتیٕە  يتٍ َەيتتٕاَی پێتی  ێتێى  کە ئۀ 
ٔ ئێًە یەکتـی َاَامیٍ  يتٍ ْەمتتى  ۀە کتـػ    نێی تێ   ِٕٔ

  ْەؿٔەْتتتا ئۀەیيتتتى  ٔ تێتتت   تتتِٕٔ  ؿی نتتت  ىتتتێٕأِ کە متتتّ
ی بتتٕٔڵ ٔ ػە یُتتی  کە ئۀ نە متتُٕٔؿی َەعاىتتییەکی ػەؿَٔٔتت

گـاَؼایە  ْەؿ نە ەؿ ئۀە  ڕامتۀعا ٔ ػەمتتمەر  ْەؿ ىتتێ  
ئۀ گتتٕتی يتتٍ  ە  ەڵتت  ٔ  ە ػڵتتی ئۀ ٔەاڵيتتیى ػایۀە  "ػێتتتۀە 

یتتتتاٌ نە ستتتتوٌ بأەعتتتتاَە  –یاػتتتتتاٌ  کە ئتتتتێًە نۀ بأەعتتتتاَەیە 
یتتتتتتاٌ ئۀ  – تتتتتتٕٔیٍ؟ کە ئتتتتتتێًە نە ياَت ەؿَەمتتتتتت  ئۀ ڕۆژە 

ی  يایتتتّ  َتتتؼِ یتتتاػو   ّ ڕۆژەیتتتاٌ؟" يتتتٍ گتتتٕتى  " ەڵتتت   ػێتتتُۀە
عاىتتضاڵییە ئێتتٕە ْتتاتٌٕٔ  تتا ئێتتـە " ْێُتتؼەی پتت  َە تتٕٔ  يتتٍ 
ٔەک ْتتتتتأڕێیەکی َقیتتتتت  يتتتتتايەڵەو نەگەڵ ػەکتتتتتـػ  َەک ٔەک 
َەعاىێای ػەؿَٔٔی  کە تۀأ نە ْەئٕ ػَٔیا ػا ڕا  تٕٔ  ْەؿ 
نۀ ماتۀەعتەیيتتتۀە  يتتتٍ ْۀڵتتتی ئۀەو ػەػا  کە ئۀ  ەْتتتا 

ٔە ئۀ نە ػەمتی ػا ٌٕٔ  عێتقاَەکەو يـۆ ایەتییاَەی  ا   ێڕيە
ی ػەػاو  کە ئەو گەيە  یتتتتٕٔکەو  ە  اىتتتتی  تتتتاەو  کە يیتتتتاؿيەت

ْەيتتتتتتتتتٕٔ ىتتتتتتتتتتێ  نە ػۀؿی ئەو يەمتتتتتتتتتەنەیە ْۀڵێاتتتتتتتتتی 
ئەفيتتتَٕٔ ەؿی  تتتٕٔ  ْەؿ کە گەیيتتتتیُە َەعاىتتتغاَەکەیو نە 
ڕۆػێق عێقاَەکەو  ْەؿ عێـا ژەيەعٕاؿػَی َیٕەڕۆی  تا ئايتاػە 

ی َیتتٕەڕۆکە بتتأەڵتییەکی  ۀؿ  تتٕٔ  کتتـػ  ئەگەؿ  ێتتێى عتتٕاؿػَ
ىتتتتتێ   تتتتٕٔ  کە پیتتتتأ َا تتتتاؿ  تتتتٕٔ  یاتتتتا   نە  –ػؿۆ ػەکەو 

  کتٕؿتی  نتّ  عاىۀینتییۀە  ٕٔ  ا ئاؿتا ٔ  ا ىیؼـ   ەڵ   ّ
ی ئتتتاؿتا ٔ ىتتتیؼـ  تتتٕٔ  نێتتتـەػا  نەو  تتتاؿٔػۆط ٔ ئینتتتت عاىّ

ػۀؿٔ ەؿەػا  عێتتتتقاَەکەو متتتتە ـێای ئێز تتتتاؿ فۆؿ ٔ گۀؿەی 
  تێڕاياَی عای پیياٌ ػا  ئۀ عای ٔەک پیيتە ْە ٕٔ  ْأکا
کاٌ  ٕٔ  مٕپامتی ئتاؿتای کتـػ   ؿَٔٔییّ ػِ  عاىییّ پقیيای َّ

کە ْاتٕٔە  ا عتٕاؿػَی َتاَی َیتٕەڕۆ  ئۀ عتای نەگەڵ ْەيتٕٔ 
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ئۀ ڕەستتتتتاؿە –ڕەستتتتتاؿە متتتتەیـ ٔ َاىاینتتتتتەکاَیؼا گَٕزتتتتاٌ 
ؿ متتەیـاَەیو نە کتتاتی ئۀ َتتاَغٕاؿػَی َیتتٕەڕۆیەػا ئیز تتاؿ فۆ

یتتاٌ   نۀە ػە تتٕٔ کە َتتاَی نەگەڵ عەڵتت  َەعٕاؿػ ێتتت – تتٌٕٔ
مفـەی ڕافأەی  ا  ەَؼاٌ متاڵ َە یُیمێتت  عێتقاَەکەو  تأی 

ی ئتتاؿتا پاىتتی ٔ گتتٕێی پتت    ێقعٕاؿػَتتّ ٔ  ّ ڵییەپاعٕنۀ پینتت
ی  تا ػەگتٕ  ٔ يَەػا  ئاؿتا نە کاتی َاَغٕاؿػَەکەػا  نەپڕ گتاؿاَ

ی  ؿگتتتتّ عێتتتتقاَەکەو  ّ ەؿػەيیتتتتؼا ػەکۀ    نەمتتتتەؿ ئەژَتتتتا نە
ػا  کە      ػٔای  ەَؼ ڕۆژێ   ڕیاؿيتاٌ ْەئٕ ئەو ىتاَەی گـ

ئتتتاؿتا  غەیتتتُە ژٔٔؿێاتتتتی تتتتایمە   ە عتتتایۀە  ئايتتتتاػەکـػَی 
ژٔٔؿێاتتتی تتتتایمە  نە َەعاىتتتغاَەی ػەؿَٔٔتتتی ٔ نە َتتتأ ە ٔ 

ٔا متاکاؿ ٔ ئامتاٌ  ْەؿێًە ػٔٔؿەکاَی سەڕەَناػا ىتتێای ْەؿ
تەیەک نە تتاؿأگە ن"تتاؿأگە" نە ەؿ َە ٕٔ  ػٔای تەَٓا  ەَتؼ ْەست

ئۀەی ئەو َەعاىتتتتغاَەی ْەؿێتتتتًە سەؿەَنتتتتییەکاٌ  ْەيتتتتٕٔ 
کاَی مینتتتتتێًە کتتتتاَەکەی گاىتتتتەگیـکـػَییاٌ  َؼێتییتتتتّ تًّ تایمّ

يتتتا ٕٔە   ەو ىتتتێٕەیە ئتتتاؿتا نە تتتتاؿأگە ژٔٔؿێاتتتی تتتتایمە   ە 
عتتای ٔەؿگتتـ   نۀێتتؼا ػەیتتتٕاَی ئۀەی ػەیۀێتتت  یاتتا    تت  

ػە ێتتت نێتتـەػا ئۀە –اَێتتت ڕێتت ەی نتت    ـێتتت ئۀەی کەك  تٕ
پاع   تتتٕٔ  ٕکە ئتتتاؿتا  ە ىتتتێٕەیەکی يەتـمتتتیؼاؿ پینتتت – ێتتتێى

ػە تتتتتتتتٕایە ئتتتتتتتتێًە  ەؿػۀاو  ە ىتتتتتتتتێٕەیەکی تۀأ پاکًتتتتتتتتاٌ 
 اتتتـػایەتۀە  پاىتتتًأەی عتتتٕاؿػَی کتتتاٌ ال ەیتتتٍ  ْەؿٔەْتتتا 

ػەػا   بتتتتُەر ەؿە  کە نە ْەيتتتتٕٔ ىتتتتٕێُێای ژٔٔؿەکەػا سـێتتتتی
ە ىتتێٕەیەکی ػؿايتتاتیای َا تتاؿ ػە تتٕٔیٍ ْەيتتٕٔ ْەستەیەکتتیو  

 ەفۆؿ  یتتتمەیٍ ٔ  یيتتتایٍ  نٔەک ػەفاَتتتٍ  تەَتتتاَە  متتتاڵەکاَی 
ػەکتتتتـػ نە  تتتتاَە  ؼاو ئۀ ئەکتتتتتەؿاَەی کاؿیتتتتاٌ نەگەڵتتتتي ەؿایتتتت

َاعاىەکەی تابیمتٌٕٔ ە ْەَتؼێ  کتا   ە ْتیێ ىتێٕەیەک بایتم 
َەػە ٕٔ عای  يٕا   يٍ َا اؿ ػە ٕٔو  ە ىتێٕەیەکی سەؿيتی 
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 اەو ٔ َا اؿی  تاەو نيتٍ ػأای نێمتٕٔؿػٌ ػەکەو  ػأای ئۀە 
ػەْێتتُىە  کە نەگەڵ  کە ٔىتتەی ػأاکتتـػٌ ٔ َا تتاؿکـػٌ  ەکتتاؿ

مینتتتەؿەکاَؼا  تتڕٔا   تتا صەيتتايەکە ٔ عتتای  يتتٕا    ەڵتت   
ٔەک عاتاٌ ػەفاٍَ ئا نەو متاتۀەعتەػا  تٕٔ  کە يتٍ  ە ػەَتو 

کی ی  ؼەو ٔ  ا يتأەیەئە  ٕٔو   ەؿ نۀەی يٍ یاؿيەت-ئاؿتا
فۆؿ ْأڕێااَی تاایاٌ ن  ػەکـػو ٔ ػأایتاٌ نە يتٍ ػەکتـػ  کە 
ئاگتتاو نە ئتتاؿتا  ێتتت  ئەيەیتتو پێٕینتتتی  ە کتتاَتـۆڵێای تۀأ 
 تتٕٔ   تتا ئۀەی ْۀڵتتی ڕفگتتاؿکـػَی ژیتتاَی  تتتؼەیٍ  ْەؿ  ەو 

ٔە  یتتتى ٔ -يەؿرتتتاَەیو يتتتٍ بایتتتم  تتتٕٔو  کە  ە ػەَتتتو ئتتتاؿتا
 ژیاَی ڕفگاؿ  اەو   

 
 ياؿٔیتق

 ُامەی راؿ ٔ ساؿيی ىێتییەکەی ئاؿتا  اەٌ؟ػەتٕاٍَ پێ
 

 سێـػیێـ 
عتتٕػی  ەياتتی ىتتێتێتی  ىتتتێاە ئتتێًە  ەؿۀ  ەػصتتاڵیمٌٕٔ 

ػا َٕٔمتـأە  يە ەمتتى ئۀ ١٣٩٣ػە ا   نە ػەمتتٕٔؿی متاڵی 
ػەمتتتتٕٔؿەیە  کە ػەمتُیيتتتاَی  ەياتتتی ىتتتێتێتی کتتتـػٔٔە نە 

ە ػؿأە  ک سەڕەَنا  نۀێؼا َٕٔمتـأە ٔ  ە َتأی گەنۀە  ڕیتاؿ
ی گيتتتی ٔ ئامایيتتی يتتـۆڤ يی يەتـمتتەئۀ کەمتتاَەی رتتێ 

ػؿێتتتٍ  ئێنتتتتا ئتتتاؿتا  ە ْەيتتتٕٔ   تتتٍ  ٔەک ىتتتێت نەبەڵەو ػِ ػِ
ٔ کتتايەڵ ە َا تتاؿە   ياَتتایەکی ئۀ ٔىتتەیە  يـۆ ێاتتی تـمتتُاکّ

عتتتای نەػەمتتتتی   اؿێقێتتتت ٔ ػٔٔؿ  غتتتـێتۀە  ئێتتتٕە نۀاَەیە 
 کی یّ عاىتتتتتتغاَّ َّ  یتتتتتتاػ  ێتتتتتتت  ئتتتتتتاؿتا عـایتتتتتتّ ئۀەتتتتتتتاٌ نە

  ػٔای ڕٔٔػأێتت  نە پاپاؿێاتتؼا  کە نە ئیـنەَتتؼۀە  ِٔ ؿَٔٔییتتّ ػِ
ـنەَتؼە تتا ىتٕێٍ يػا ٕٔ  ئۀ  ٕٔ  ٕٔ  تا ئ ػەگەڕایۀە  ڕٔٔی
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پێتتی نمتتاَات پاتـیتت ەی پیتتـۆف  اۀێتتت   ە ْەيتتاٌ ىتتێٕەی  
ٔەک  ەَؼ ماڵێ  نۀۀ ەؿ  ٕٔ  تٕٔ  تا يەکنتی  تتا  ەػٔای 

ۀە تٕٔىتی -کەػا  نە ػ هتٍکاَەکاَؼا   ەڕێت  نە پتاپاؿە  ڕیتٕاڵّ
ڕۀىتتتتێای نەپتتتتڕی ىتتتتێتاَەی تَٕتتتتؼٔتی  ػە ێتتتتت  کە کتتتتاپتُی 

ەکەػا ػەؿگتای نەمتەؿ ڕپاپاڕەکە َا اؿ ػە ێت نە يەعقەَی پتاپا
 Leػا غتا  تتا َەسەؿەکتاَی تتـ  ـیُتؼاؿ َەکتا   کە ػەىت ەَۀە 

Havre ػەیتمەٌ  -نۀ  تڕٔایەػاو-مەمتتـأی ڵئاؿتا  ە ساَیهەی با
 Le Havreکتاَی  یاٌ   ەػاعۀە ْەئٕ تاياؿِ ا ىێتغاَەی ڕیا

ٔ  ٌٔ ڕیایتتتاٌ نە کتتتاتی ڕفگتتتاؿکـػَی سەڕەَنتتتاػا متتتٕٔتێُـأ
نەگەڵ  ەگەڕعنتُی ْەئٕ ْۀڵەکاَیيًؼا  تەَٓتا ػۆکیٕيێُتێت  

ە ػەمتتتتتتى َەکۀ   رتتتتت ە نە کتتتتتاتی غی ئۀ باَتتتتتايتتتتت یتتتتتیە  ْ
 تاياؿکـػَەکەی َە ێت  

 
 ياؿٔیتق

  ەاڵو  ئەی َەعاىییەکەی    
 
 ـػیێـ سێ

 ەڵتت   امتتی ئۀەیتتو ػەکەیتتٍ  يتتٍ يتتـۆ ێاى ػی  تتتافە نە 
گاىتتتتتەگیـییەکەی ْتتتتتاتمٕٔە ػەؿۀە  نۀ متتتتتاتەػا تـمتتتتتُاک 
ػەؿَەػەکۀ    ەاڵو ٔەک نە کتتتتتاتی ْتتتتتاتُی ڕۀىتتتتتە نەپتتتتتڕە 
ىتتتتێتییەکاَیؼا  تـمتتتتُاک ػە تتتتتٕٔ  ئەگەؿ ئێتتتتٕە ػەتاَۀێتتتتتت  ە 

 پتتتتٕعتەی  ِٔ ؿَٔٔقاَییتتتتّ ی ػِ ڕٔاَ تتتتّ  ىتتتتێٕەیەکی تیتتتتاؿی نتتتتّ
عاىییەکەیتاٌ  تا  تغەيە ڕٔٔ  ئتا  ەو ىتێٕە بنتە ػەکەو  نە  َّ

ػا رتتتتتاؿە يهًهَێتتتتتیەک ْە تتتتتٕٔ  ْێتتتتتق -ىتتتتتێتێتییەکەی ئتتتتتاؿتا
تتتتابیاـػَۀەیەکی ئێز تتتاؿ گۀؿەی نەَێتتتٕاٌ عتتتٕا ٔ ىتتتەیتاَؼا 
ْە تتتتٕٔە؛ ْەَتتتتؼێ  رتتتتاؿ نەو يهًهَێتتتتیەػا عتتتتٕا متتتتەؿکۀتُی 
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  ٔأی  تّ تتّ کی ئتاؿتا نەو کاتتاَەػا  ڕٔایتّ   ەػەمت ػەْێُا   ایّ
َتتؼاٌ رتتاؿ  کتتؼا  ّ یّ ستّ ّْ  کی تـمتتُاک  نتتّ  تتٕٔ   ڕٔایتتّ عتتٕػا ػِ

 متەػا ػە ٕٔ  ا َٕێ ی  ە کتايەڵی کێێنتاکاٌ ٔ  تا  ەَتؼاٌ 
نەگەڵ بەىتتتەی َەعاىتتتغاَەکە ػاػەَیيتتتت ٔ بنتتتەی ػەکتتتـػ  

ػا ٔ ػەمتی ػەگتـ   ەمتەؿ  یتاٌ سـیٕی ػِ ْەَؼێ  راؿیو ىّ
ەکتتتتتـػە متتتتتەؿ ئۀ ڕۀىتتتتتەکەػا   ەو ىتتتتتێٕەیەه ْێـىتتتتتی ػ

ئاسـەتاَەی  ە ڕێتاۀ   ە  ەؿػەيیتؼا ػەڕۆیيتتٍ ٔ متەؿکاَەی 
ـیُی پ  ػەگٕتٍ ٔ تفتی ػەکتـػە يتـۆڤ  يػەکـػٌ ٔ بنەی َاى

ْەؿ تەَٓتتا نە ەؿ ئۀەی نۀ ىتتٕێُەػا  تتٌٕٔ ٔ ػەیمیُتتیٍ  نە ەؿ 
ئۀە يتتتتٍ َتتتتاتٕاَى  ٔەک سـاَنتتتتایل يۀؿینتتتتیا  ئتتتتاؿتا ٔەک 

ؿ  گتتتّ  میتتتُى   ە ْەؿصتتتاڵ  ئَّیتتتاف ٔکەمتتتێای گۀؿەی پتتتڕ نە ڕاف
ياٌ  ْتّ  َیاف ٔ نتّٔڕاف  مێای پڕ نّ کّ  ؿ  ّ ٔ ّْ ٔایو     يٍ ئّ

فاَتتى  ئتتێًە ػە ێتتت ئۀە  تتقاَیٍ  کە يتتايەڵە  ىتتێت ػِ  کاتیيتتؼا  تتّ
نەگەڵ َەعاىتتتتتتێاؼا ػەکەیتتتتتتتٍ  کە تتتتتتتتا ئۀپەڕی عەیتتتتتتتاڵی نە 
ڕۀىتتێای ىتتێتێؼا ػەژی   ەاڵو نە ْەيتتاٌ کاتتتؼا   ە ىتتێٕەیەکی 

ی عتتتای پاؿامتتتتٕٔە  ئ ْاىتتتییاؿ  ْەمتتتتیاؿ ٔ َامتتتاّمتتتەیـ 
ٔىتتەی "ىتتێتی" نە فاَنتتتەکاَی ػەؿَٔٔیتتؼا ياَتتای " ێٓێق تتَٕٔی 
ٔفە ْەمتتتتتتیاؿییەکاٌ" َاگەیەَێتتتتتت  ئەيەیتتتتتو ئۀ ىتتتتتتەیە  کە 

و يـۆ تتی ڕۆىتتُ ەؿ ٔ عتتٕێُۀاؿ نەو ىتتتە ييتتـۆڤ   ە تتتایمەتی
َتتتتتتاگەٌ  کەمتتتتتتاَێ  ْەٌ  کە ْەيیيتتتتتتە نە ڕٔٔی ْەمتتتتتتتۀە 

أٌ   ەاڵو ْتتتاه ٔ ْتتتقؿ ٔ تٕاَتتتای  یـکتتتـػَۀە ٔ ؿنێيتتتێٕ مّ
َ اَؼَیاٌ تۀأە ٔ ْتتتیێ کێيتتتەی َیتتتیە  ئەو يهًهَێتتتیەی  ڵنتتتّ ّْ

َێتتٕاٌ عتتٕػا ٔ ىتتەیتاَیو  تتا ًَتتَٕٔە ىتتتێای فۆؿ ئامتتاییە  تتا 
ئۀ کەىیيتتاَەی پەیتتڕۀی یامتتا تَٕتتؼەکاَیاٌ ػەکەٌ  ئەيەیتتو 

ئۀ نەمەؿ  ەَؼاٌ ئامتی ػەؿَٔٔی ٔ ڕۆصتی ْەٌ  ئەيە نەَێتٕ 
عەڵااَەیيتتؼا ْەیە  کە  ە تۀأی  تت  سەؿْەَتتو ٔ کٕنتتتٕٔؿٌ  
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 تتا ًَتتَٕٔە ئۀ ىتتٕاَاَەی  ەمتتەؿ  یاکاًَتتاَۀەٌ   ە ْەيتتاٌ 
ىتتتتێٕە نەَێتتتتٕ کەمتتتتاَێاؼا کە نەمتتتتەؿ ئامتتتتتێای  ەؿف عتتتتأەٌ 
سەؿْەَتتتو ٔ کٕنتتتتٕٔؿٌ   تتتا ًَتتتَٕٔە َأەَتتتؼە ْاىتتتیاؿەکەی 

    کتّ ێٕافِیاٌ ػَٔیای فاَااکاٌ  ئەيەیو ئاماییتـیٍ ىت  پاؿیل
 کاٌ گٕفاؿىت نە عایاَی پ  ػەکەٌ  ٔأِ ؿَُٔٔاتّ ػِ  يـۆ ّ

  ئتتتتاؿتا   تتتتّ     تتتتّ  اؿِ ئۀەی يتتتتٍ نێتتتتـەػا َايۀێتتتتت متتتتّ
  و  ػیتتتتاؿیاـػَی ڕۀه ٔ  تتتتاؿِ ٔعا  یاتتتتّ کی ڕامتتتتتّ یّ ىتتتتێِٕ

ػا  يّ ؿػِ و متّ عاىتی  نتّ متُیياَاـػَی َّ تی  ػِ کەیە ؿَٔٔییّ ػِ
ؿَٔٔیتتی  ی ػِيعاىتت متُیيتتاَاـػَی َّ ػِاڵو     تتّ کتتاؿێای ئامتتاَّ

 ت   کتاؿێای  ؼاؿ َأێا ژێـ ّْ عاه ٔ پانێُاـػَی نّ مێای َّ کّ
   تتتَٕاە َتتتاتٕاَیٍ کەمتتتێای   ک متتتەعت ٔ تـمتتتُاکّ یتتتّ تتتتا ڕاػِ

ٔەک  تتتاٌ يێيتتتٕيەگەف   ػەؿَُٔٔەعتتتاه پتتتانێٍ  اەیتتتٍ  ْەؿ
نە یاٌ گتٕڵ پتانێٍ ػەکەیتٍ  فۆؿ پێٕینتت ٔ گتـَ ە  پتێو ٔپەپٕ

  متُیيتتتاَاـػَێ  تێ    ەػەؿ نە ْەيتتتٕٔ رتتتاؿە ػِْەيتتتٕٔ ىتتت
  ی  تّ کّ عاىتییّ ئتاؿتا  َّ     تّ  اؿِ عٕػی يـۆ ەکە  میُیٍ  متّ

ٔ   ٕٔ  نتتّ ػِ  تتٕٔ ٔ َتتّ ىتتیقۆسـێُی ػِ   ٕٔ  نتتّ ٔؿػی ػیتتاؿ َتتّ
  نٕٔىتت    تتّ ڵؼِ کاًَاٌ ّْ عاىتتّ َّ  کتتـػ  کتتّ ی ػِ یّ َزّ ىتتێـپّ
ئتاؿتا  يتٍ      ّ  اؿِ ێٍ  مّػ  ی تٕٔىی ٔڕێُّ ٔاَّ و ئّيتی تایمّ
  َتتتتؼێ   تتتتاؿػا راؿێتتتت  نتتتتّ ّْ  نتتتتّ  نًێُى  کتتتتّ ٔێت  ینتتتتّ يتتتتّ ػِ

 امتى   ِٔ ؿِ متّ  ی نّ ٔاَّ ی ئّ ِٔ ؿ ئّ  ّ اڵو نّ    ّ ْاىیاؿیی تیایّ
تتٕاَى  ػِ     ایتّ تێتؼا َییتّ  یّ و ئاڕامتّ كیاٌ  ّ یّ کـػٌ  ْیێ ئاياژِ

کاؿ  ٔ  تّ ی ئتّ ؿَٔٔییتّ ػِ  و  تاؿِ ڵًاَی  تا ئتّ کی کتاَی ئتّ یّ ٔىّ
ٔ  ئتتتتتتتّ    ٔاتتتتتتتتّ عتتتتتتتتّ َ ِٕ  ێتتتتتتتُى ٔ  ێتتتتتتتێى  ىتتتتتتتیقۆسـێُای ػؿِ

 تٕٔىی يـۆڤ ػ   ؼاَ  َێای ػؿِ يّ تّ  ی نّ ىیقۆسـێُیایّ
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 ياؿٔیتق
 اىتتتتتتتە ئێتتتتتتتٕە چ متتتتتتتەؿکۀتُێاتاٌ نە  اؿەمتتتتتتتەؿکـػَی 

 َەعاىەکەتاَؼا  ەػەمت ْێُا؟
 

 سێـػیێـ 
  ئۀ  ە ْتتای ئۀ يتتاٌ نە ڕۆػێتتق ال  تتٕٔ- ەڵتت   ئتتێًە ئتتاؿتا

ػەؿسەتتتتتتتتاَۀەی ئتتتتتتتێًە  ايتتتتتتتاٌ ڕەعنتتتتتتتاَؼ ٕٔ  عتتتتتتتای نە 
یەکی تۀأػا ػە یُیتتتیۀە  ژٔٔؿێاتتتی تتتتایمەتی عتتتای يْأمتتتاف

ْە ٕٔ  کە يٍ نۀۀ ەؿ ئاياژەو  ا کـػٔٔە  عتٕاؿػَی تۀأی 
ػەػؿا   ػەػؿا  تەَاَە  ػەتٕاَى  ێێى  فیاػ نە  ەىی عتای پت  پ 

ٔ  تتتافاڕێای ڕەىتتتی  اىتتتی ئە ێیتتتڕۆٌ ْەؿێًێاتتتی ػۀڵەيەَتتتؼە 
 تٕٔو    کتّ ؿَٔٔییّ ػِ  عاىتغاَّ ؿی َّ  تّ ڕێِٕ ٔما يٍ  ّ تیایە  ئّ

ی ئۀ  تتافاڕە ڕەىتتە  تتا َەعاىتتەکاٌ ػا تتیٍ يعتتاؿاک  ە یتتاؿيەت
ػەکـا   ەو ىتێٕەیە ئتاؿتا فیتاػ نە پێٕینتت عتٕاؿػَی ػؿأەتت   

ٌ يا ْتّ  کتّ ؿِ  ّ ڕێِٕ کێيتا  نە ەؿ ئۀە  ّ ی فۆؿ ػِ ؿِ ئاؿتا ر تّ
تی   ەَتؼی  ئاؿتا ٔینتتٕٔیّ    کّ ی پ  ػأِ یّ ؿِ ر ّ  تّ ٔ پاکّ ئّ

ػؿأە  ئتتتتتاؿتا ئۀ کەمتتتتتاَەی  یُیتتتتتٕە  کە نە  ٔینتتتتتتٕٔە پێتتتتتی
ژٔٔؿەکەی عایؼا مەؿػاَیاٌ ػەکـػ   ا ًَتَٕٔە َْٕەؿيەَتؼێ   

َتتتأی سـێتتتؼؿیو ػٔ الَ هە تتت   تتتٕٔ  ْەؿٔەْتتتا نۀ کتتتاتەػا    کتتتّ
ٕٔ ٔ عتای نە َٓتايەکەی يُتؼا کەمێ  کە نە  ەَؼیغاَە ڕایاـػ 

صەىتتاؿ ػا تتٕٔ  ْەيتتٕٔ ڕۆژێتت  متتەؿػاَی ئتتاؿتای ػەکتتـػ  یتتاٌ 
ؿی  تتاعیەی َەعاىتتغاَەکەػا  ٔؿٔ تتّ ػِ پتتێاۀە پیامتتەیەکیاٌ  ّ

  ی  ێتتّ کتّ ژٔٔؿِ  ک نّ یّ یتٕاَی تا ڕاػِ ػِ  ٔ کاتّ ػەکـػ  ئاؿتا ئّ
  تەَتتاَە  تتتا ػەؿۀەی ئۀ ىتتٕێُاَەیو ػەڕۆیيتتت  کە  ِٔ ؿِ ػِ

تا  ؿِ یتٕێـا  متّ  ە َأ ەی عإَٔ ەؿە َأفەػ ػەکـا ٔ ػٔاتتـ ػِ
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َیا  تتّ  کتـػ  پاىتاَیو  تّ ی پت  ػِ يتًاَتّ  کی  کتّ ڵ ْأڕێیتّ گّ نّ
   ٔ َأِ ئّ  ْاتّ ػِ

چ رتاؿە  اؿەمتەؿێای ٔەؿػەگتـ ؟ متەؿەتا  اؿەمتەؿێ   
کە يتتٍ ػەيۀێتتت َتتأی  ُتتێى سیقیاتتی؛ عتتٕاؿػَێای ڕێإپێتت  ٔ 

 ە نە ْەئٕ  اؿەمەؿێاؼا  ْەَتؼێ  ػەؿيتاَی سـە اه فۆؿ گـَ
گتتتتـ   ْتتتتیێ يتتتتاػػەیەکی  ؿػِ ی ِٔ ِٔ ئاؿايمَٕٔتتتتّ     تتتتّ تایمتتتتّ

 ێٓاىتتااؿی نَاؿکاتیاتتاەی ٔەؿَەػەگتتـ   نػٔاتتتـ ػەگەڕێتتًۀە 
ْـأیمَٕٔی ئەَتاَتاٌ ئتاؿتا  ە يتاػػەی  مەؿ ئەگەؿی پـمی ژِ

 ێٓاىتتتتتتتتاەؿەکاٌ ە نەگەڵ ئۀەیيتتتتتتتتؼا ئۀ ْەؿ َا تتتتتتتتاالک ٔ 
ی ەەمتتتت ػە تتتٕٔ   ە ىتتتێٕەیەک  کە تۀأ ػە تتتٕٔە رتتتێ  ێؼەؿ 

َی ەؿاَییەکتتتتی بتتتتٕٔڵ  گاىتتتتەگیـ ػە تتتتٕٔ  نێتتتتـەػا يەمتتتتەنەکە 
مە اؿە   ە یەکێ  نە گۀؿەتتـیٍ ىتاػیـەکاَی متەؿػەيەکەی 

َٕٔمتتیٕە   یعتتایەتی  ئۀ پیتتأەی کە نىتتاَا ٔ ْەيتتمەؿەکەیە
کاَی  ؿیت ٔ ڕێنتتتتتتا ىتتتتتتاَاییّ کە ىاڕىتتتتتێ   تتتتتتٕٔ ػژی َتتتتتّ

ای ٔ ئێنتتتتا ئۀ نێتتتـەػا ػاَیيتتتتٕٔە ٔ ْتتتیێ متتتەؿػەيەکەی عتتت
  کە َاػیتتاؿە نە ْەئٕيتتاَۀە   ِٔ کاتتتّ َاکتتا    ە بتتٕٔڵی  یتتـ ػِ

ؿ یت  ٔ ْەؿ نە ەؿ ئەو  ػِ  و ػۆعتّ ؿ ػ  نتّ   ڕۆژێ  ْتّ ڵمّ ّْ
  عاىتتتییّ ْێێى َّ   َتتتّ  ٕٔ و ْتتتّ ٔ ياستتتّ ْتتتایەیو يتتتٍ عتتتاو ئتتتّ

  عاىتتییّ ی َّ ِٔ ؿ ئتتّ  تتّ ڵمیٍُ  نّ َ ی پتت  ْتتّ کاٌ تتتّ ؿَٔٔییتتّ ػِ
  يتتتٍ  ڕیتتتاؿو ػا  اؿەمتتتەؿی  ِٔ  تتتِٕٔ و ػِ ی کتتتّ کتتتّ ؿَٔٔییّ ػِ

 ٓێتتتُى  ْأکتتتا  ئتتتاؿتا  ەَتتتؼاٌ  نەؿیتتتُۀەی يیاتتتاَیای  ەکتتتاؿ
 ُـێتتت  ئۀ  ْێتتؼيەی کاؿە تتایی نتت  ػؿا  کە پێٕینتتتە ػػاَتتی پیتتا

تـمێای فۆؿی نێی ْە ٕٔ  ئەگەؿ ػەىتاَۀێت ػەتتٕاَیٍ  امتی 
ٔٔی ئەو ْێتتتؼيە ڕاؿتا  تتتاٌ ڕٔٔ ەئۀەتتتتاٌ  تتتا  اەیتتتٍ  کە ئتتت

 تۀە  يٍ ڕامتییەکاٌ  ا ئێٕە ػەگێڕيۀە  ٕٔەکاؿە اییاَە  
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 ياؿٔیتق
 یتاٌ ن  ػأە؟ ي ەَؼ ْێؼيەی کاؿە ا

 
 سێـػیێـ 

ٔ  ىتەه تتا َتا رتاؿ  تتا ئتّ –نۀ  ڕٔایەػاو َا راؿ  ٕٔ ێت 
ؿ ی َەؿیتتتتە  گتتتّ ػا  ئّ ٔ کاتتتتّ ىتتتتێای ئامتتتایی  تتتٕٔ نتتتّ  ئامتتتتّ

ٌ نە متتتاڵێاۀە  تتتا متتتاڵێای تتتتـ راؿأرتتتاؿٌ ٔ پقیيتتتاییەکا
 گاڕاَااؿییاٌ  ەمەؿػا ػێت  

 
 ياؿٔیتق

نۀ متتتتتتتتەؿػەيەػا  ئۀ ْێتتتتتتتتؼيە کاؿە اییتتتتتتتتاَە ىتتتتتتتتتێای 
کە يتتتتتـۆڤ نە  ٌ؟ ىتتتتتتێ  َە تتتتتٌٕٔتابیاـػَۀەئامتتتتتا َە تتتتتٕٔ

 ؟ ٍ اؿۀە ػەفاَی َأەڕامتی  هەکاَؼا فۆؿ کەو ىتی نە
 

 سێـػیێـ 
اؿەمتتتتەؿێاە  کە ٔا ىتتتتێای فۆؿ  تتتأ  تتتٕٔ  ئەيە رتتتاؿە  

نۀەی ػەمتتتتت  اـێتتتتت  ە  ػەکتتتتا  رەمتتتتتە گتتتتـژ  ێتتتتت   ەؿ
 ەکاؿْێُتتتتاَی ْێتتتتؼيەی کاؿە تتتتایی  ئتتتتێًە ستتتتاؿيێای تـيتتتتاٌ نە 

کاؿ  کاًَاٌ  تّ عاىتّ ؿ   تا َّ متّ کتٕ  اؿِ  تایی  ِٔ ی کاؿِ ْێؼيّ
متُیيتتتتاٌ کـا تتتتٕٔ ٔ  ە ىتتتتێٕەیەکی  ْێُتتتتا  کە  ە تۀأی ػِ ػِ

ٔەی رتتاؿە َتتا ەیەکی ستت   ە ػەْێُتتـا  نە تتـی ئە گيتتتی  ەکتتاؿ
ْتتای کاؿە تتأە ػؿٔمتتت  اەیتتٍ  ئتتێًە ػەؿيتتاَی ْاىتتمەؿياٌ 
ٔەک  اؿەمتتتتتەؿێای َتتتتتأەکی  کە ػە تتتتتٕٔە ىتتتتتاػەياؿەکاَی 
عتتٕێُۀە   ە َەعاىتتەکاًَاٌ ػەػا  ػەؿيتتاَێای ْاىتتمەؿ َتتأی 

و -کاؿػینتتاڵ ١٤٢٢ یتتـيە  کە يُتتیو متتاڵی  نکاؿػینتتاڵەە  نە
ستتتاؿيێای  اؿەمتتتەؿکـػَی ػأە  ە َەعاىتتتەکاَى  کۀاتە ئەيە 
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یتتتاٌ ييێتتت   تتتٕٔ تاب ؿَٔٔقاَتتتی ػِ کاَی ػِ کهمتتتیاییە ٔ پقیيتتتاّ
ی يتتؿَٔٔ ٔ تێ ەڕێُـا تتٕٔ  ئتتێًە نە َەعاىتتغاَەی ػِ  ەوۀکـػ تتٕ

 ڕۆػێق ڕۆژاَە َتقیاەی َیتٕ ػەؿفەٌ ْێتؼيەی کاؿە ایًتاٌ  ەکتاؿ
 ػەْێُا  
 

 ياؿٔیتق
ە یەتی  کە ئۀ  ەڕامتی ػٔای یەکێت  نەو ْێتؼئئاؿتا گٕتٕ

کاؿە اییاَە   ا يأەی َقیاەی پێتُذ عتٕنەک يتـػٔٔە  ئایتا ئەيە 
    ؟ڕامتە
 

 سێـػیێـ 
 ەڵتتی   ێ ٕيتتاٌ  ْەؿ نە ەؿ ئۀەیيتتە  کە ْێتتؼيەی کاؿە تتایی 
َتتتا ەی ستتت  ػؿٔمتتتتت ػەکتتتا   ػٔای َتتتا ەیەکی سێهێٓتتتتاتٍ  کە 
ْەَ تتأ  ە ْەَ تتأ نەگەڵ ئامتتتەکاَی گـژ تتٌٕٔ گەىتتە ػەکتتا   

ێای  ەرتتتتتتاه ٔ غە باَتتتتتتاْأکتتتتتتا  ْێتتتتتتؼی ْێتتتتتتؼی ػە ێتتتتتتت
  ػٔای ئۀە َەعاىتتتتتەکە ػەکۀێتتتتتتە  تتتتتاؿێای  ِٔ عيتتتتتّ ئاؿايمّ
  کە نۀاَەیە  ەَتؼ  تـکەیەک  غایەَێتت  ْەَتؼێ   ئامأِاڵ گیاَّ

ٔی نتت   کی فۆؿ کتتٕؿ  عتتّ یتتّ رتتاؿ فۆؿتـیيتتە  ػٔای ئۀە يأِ
   ەاڵو نە  ِٔ  ێتتتتتتتتتتتتتتّ ٔ   ئیُزتتتتتتتتتتتتتا ْاىتتتتتتتتتتتتتیاؿ ػِ کتتتتتتتتتتتتتّ ػِ

ک  یّ ەيتٕٔ سێیەکتؼا ْەیە  َیيتاَّ ەعە ەؿْاتُۀەکەػا  ٔەک نە ْ
ػأە   ْەیە  ئۀەیتتو ئۀەیە سێهێٓاتٕٔەکتتاٌ َتتافاٍَ  تتی ڕٔٔی

ئۀاَەی نەمتتتتەؿ ىتتتتەبايەکاٌ ٔ نەپتتتتڕ سێیتتتتاٌ نتتتت  ػێتتتتت  نۀ 
متٍ ػەپـمێت  "يتٍ نە  ِٔ ػِ  ِٔ ؿیّ ٔؿٔ ّ ػِ  کەماَەی نۀێؼا  ّ

یو نە َەعاىتەکاَی ػەپـمتی  کە نە ػۀؿی ئۀ -کٕێى؟" ئاؿتا
 ٌٕٔ  ْەؿٔەْتتتا مینتتتتەؿەکاٌ ٔ ئۀ ػکتاؿاَەیيتتتی  ە ٔەمتتتتا

ڕێاۀ   ۀێؼا تێؼەپەڕیٍ  "يٍ نێتـە  تی ػەکەو؟ يتٍ نە کتٕێى؟ 
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يتتٍ کتتێى؟" ئەيەیتتو ىتتتێای تۀأ ئامتتاییە  ئەو رتتاؿە ْەمتتتە 
ی  ڕٔاَ تتتتتتّ  تـمتتتتتتُاکاَەیو نە کتتتتتتاتی  ەئاگاْتتتتتتاتُۀەػا  نتتتتتتّ

  ەکە  کتّئاياژەیەکی تەَؼؿٔمتتییە  ئەيە َەعاىت  ِٔ ؿَٔٔقاَییّ ػِ
کتا رتاؿێای تتـ    ٔا نت  ػِ ؿگیامتاػایّ ی يّ ِٔ  تاؿێای  ٕٔؿاَتّ  نّ

    کتّ یّ ٔ ئامتتّ یو ئتّ يّ   ئّ ِٔ ْاه عایّ  ِٔ ٔ  ێتّ  ِٔ  مٕٔژێتّ
یٍ   ەو ىتێٕەیە ئتاؿتا نە ئەَزتايی ئەو  ٔ  پێتی   تّ ياَّ ػِ  ئێًّ

 اؿەمەؿکـػَەػا  کەيتتـ یتاٌ فیتاتـ نە يـۆ ەکتاَی تتـ تٕٔىتی 
ەصەتی َە تتٕٔە   ێ ٕيتتاٌ ئۀ  ە ْتتیێ ىتتێٕەیەک ْەمتتتی  ە ڕَتتا

  ِٔ نتتتّ  ْتتتیێ ىتتتتێ   ەو ْێتتتؼيە کاؿە اییتتتاَە َەکتتتـػٔٔە  ئێًتتتّ
   اؿەمتتەؿی ْێتتؼيەی کاؿە تتایی  ە تۀأی ػٔٔؿِ  ػڵُیتتاییٍ  کتتّ

نە ْەيتتٕٔ رتتاؿە ئافاؿێتت   ئۀەی گتتـاَە  ئۀەیە ػٔای ْێتتؼيە 
ی يتتتتؿَٔٔ ی ػِٔ  تتتتاؿ  ِٔ ئاگا  ێتتتتتّ عتتتتای  تتتتّ  کاؿە تتتتاییەکە نتتتتّ

    کتتّ یتتّ ٔ ػۆعّ کتتٕ ئتتّ ػۆعتتی رتتاؿاَی  ڕۀىتتەکە ِٔ  ِٔ ڕێتتتّ   ّ
ژٔٔؿی   ژٔٔؿێتت    تتا ًََٕٔتتّ  يتتـۆڤ تٕٔىتتی ػ   کاتێتت  نتتّ

و َتاتٕاَ    کی کتّ یتّ ٔ تتا يأِ  ِٔ  ێتتّ ٔ  ێتؼاؿ ػِ عتّ  ْاتێهێ   نّ
ڕا ێتتتت  ٔەک ئەيە ٔایە  ْتتتیێ   کتتتّ ڕَٔٔاکییّ  کتتتٕ پێيتتتتـ  تتتّ ِٔ

یتتتتو -  نەگەڵ ْەيتتتتٕٔ ئۀ ىتتتتتاَەی ئتتتتاؿتاىتتتتتێای تتتتتـ َیتتتتیە
ی  اؿەمتتەؿی ْێتتؼيەی کاؿە تتایی  امتتی يمتتە اؿە   ە تـمتتُاک

ْێتتتؼيە کاؿە اییتتتاَە  کە   کتتتـػٌٔٔ  ئۀ  اؿەمتتتەؿە تَٕتتتؼٔتی ِ
یتتتؼا ػەڕۆٌ  ئۀ  اؿەمتتتەؿە يئێنتتتتا  ە ْەيتتتاٌ ْێتتتؼيەی کاؿە ا

َايـۆ تتاَەی ْێتتؼيەی کاؿە تتایی  کە ْەيتتاٌ ْێتتؼيەی کاؿە تتاییە 
 کـػۀە  کە نە کٕێیە ٔ  ییەتی   ئۀی ْاىیاؿ
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 ياؿٔیتق
  اىە ئاؿتا ػٔای ئەو ْێؼيە کاؿە اییاَە فۆؿ گاڕا ٕٔ؟ 

 
 سێـػیێـ 

ػٔای ئەيتتتتتاَە  تتتتتٕٔ  کە ئتتتتتاؿتا ػأای کتتتتتـػ متتتتتەؿنەَٕ  
ػا  غتتٕێُێتۀە   یًتتاٌ ػەمتتت   غتتٕێُێتۀە  ئتتێًە ڕێ ەيتتاٌ پتت 

ۀ کتتتاتە ىتتتەڕ  تتتٕٔ  ئتتتاؿتا ْەيتتتٕٔ ئ  اۀتتتتایە ػەياَتتتؼایە  ئۀ
ۀە  کە يتتتتٍ عتتتتاو ٔەؿي ـتمتتتتٌٕٔ  نػَٔیتتتتا َکتێمتتتتاَەی عٕێُتتتتؼ

متتتەيەؿەکەی ئەاڵیتتتلەی عٕێُتتتؼۀە  يتتتٍ نۀ  تتتڕٔایەػا ٔمەیـ
ی ي ٕٔو پێٕینتە ػەمت  ااتۀە  ە َٕٔمیٍ   تا ئۀەی یتاؿيەت

 تتتتؼەو   ەڕێتتتتتۀە متتتتەؿ َٕٔمتتتتیٍ  ئۀ کتێتتتتمەو  ەکتتتتاؿ ْێُتتتتا  
هیتقییەکەو کتێمەکەو ٔەک  ەْاَەیەک ْێُایۀە ٔ گتٕتى  "يتٍ ئیُ 

فۆؿ عـاپە  ٔەؿیيی   ێڕو  یەک ػَٔیتا ْەڵە ػەکەو ٔ ىتتەکاٌ 
 ە ْەڵە تێتتؼەگەو  یتتاؿيەتیى  تتؼە تتتا ئەاڵیتتل ٔەؿ  ێتتڕو " ئۀیتتو 

کەی  ی  تتتا ٔەؿگێتتتڕاو  ْأکتتتا  نکتتتاؿپەی متتتٕٔتأەِ-ئتتتااڵیل
یيتتتى ػایە  کە يتتتٍ عتتتاو فۆؿ صەفو نتتت  -ڕۆ ێتتتـ  مأمتتتاێ 

ٔەؿگێتڕاَەو َتاؿػ  تا  ػەکـػ  ئۀەیيی  ا ٔەؿگێتڕاو  ػٔاتتـ ئۀ
پیاؿ مێ و  کە نە ڕۆژَايەکەی عایؼا نىیؼـە  تؤی کتـػۀە  
ئۀەیتتتتتتتتتو یەکەو رتتتتتتتتتاؿ  تتتتتتتتتٕٔ ىتتتتتتتتتتێای ئتتتتتتتتتاؿتا ػٔای 
ػەؿگانەمەؿػاعنتُی نەو َەعاىتغاَاَەػا   تؤ  اتـێتۀە  ْەؿ 

 نە ەؿ ئۀە مەؿنەَٕ  ْیٕایەکی  اىًاٌ  ۀ ْە ٕٔ  
 

 ياؿٔیتق
ی  َزّ ی ىتێـپّيق َەعاىتػەتاَقاَی کە ئاؿتا ْتا   تا ڕۆػێت

 ْە ٕٔ؟
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 سێـػیێـ 
ؿگیق    ْتتتتّ ی َامتتتتیٕيّ یتتتتّ ٔ يأِ ػؿێ ایتتتتی ئتتتتّ  ئتتتتاؿتا  تتتتّ

  ىتتتتتتێـپەَزەی ئتتتتتتاؿتا یەکتتتتتتێاە نۀ   ِٕٔ ی َتتتتتتّ َزّ ىتتتتتتێـپّ
ٔیاٌ  اؿگتأی کتـػٔٔە  نۀاَەیە  ی  کە ژیتاَی ئتّ ماَّ نّ ػِٔػؿۆ

  َزّ ىتێـپّ  نە ڕۆژەکاَی کاتتایی ژیاَیتؼا ػٔٔ تاؿی راؿێت  نتّ
ٕٔ ێتتت  کە کاتتتایی  ە ژیتتاَی ْێُتتأە   ەاڵو  ەؿ نەيە  ەَتتؼاٌ  

 ەڵتت ەی تتتـ ْەٌ  کە  تتا يتتٍ فۆؿ فەصتتًەتە  تتڕٔا  ۀە  تتاەو  
ئتتتاؿتا نە ڕۆػێتتتق ىتتتێـپەَزەی ْە ٕٔ ێتتتت  ئۀ ْەؿگیتتتق ْتتتیێ 

یو يرتتتاؿە ئايتتتاژەیەکی نۀ رتتتاؿەی پیيتتتاٌ َەػأە   ە تتتتایمەت
  فۆؿ  ە گەػە یاٌ ىێـپەَزەی َأم   کە  امی نێتٕە ػەکـێتت

و ياَە ػەػۆفؿێتتتۀە ٔ  ە عێتتـایيئامتتاَی ئەو رتتاؿە َەعاىتتی
ػەتإژێت ٔ کٕىُؼەیە  ئاؿتا فۆؿ ػٔاتـ يـػ     ئۀەی تەَٓتا 

 یەک َیياَەی ىێـپەَزەی ن  ػیاؿ  ێت  
 

 ياؿٔیتق
 ە  ا تتَٕٔی ئێتتٕە  متتە اؿە   ە ئتتاؿتا ٔ ئۀ  اؿەمتتەؿەی 

 ەمتتەؿػا  یئەؿی تتـ   ػٔای ئەو ْەيتتٕٔ متتاڵە ْتتیێ گاڕاَاتتاؿ
 ْاتمٕٔ؟
 

 سێـػیێـ 
-ْەيتتٕٔ ئۀاَەی  ەؿػۀاو ٔ  ە ىتتێٕەیەکی ئامتتایی ئتتاؿتا

ػەژیتتتتتاٌ ٔ  أیتتتتتاٌ نۀ  ػایتتتتتاٌ ػە یُتتتتتی  ئۀاَەی نەگەڵ ئۀ
گەىتتتەیەی  تتتتٕٔ   ە يتتتأەیەکی فۆؿ  ەؿ نە متتتتەسەؿەکەی  تتتتا 
ئیـنەَتتؼە  ْەمتتتیاٌ  ە َەعاىتتییە ػەؿَٔٔییەکتتاَی ئۀ کـػ تتٕٔ  

یيتتتمٌٕٔ  کە َەعاىتتییەکەی نە ْەؿ  گّ  ِٔ ٔاٌ فۆؿ  تتاه نتتّ ئتتّ
ەکەیيتتؼا ڕکاتێاتتؼا  ێتتت  ە تۀأی متتەؿْەڵؼەػا   ئەگەؿ نە پاپا
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  ئۀە نە ىتٕێُێای تتتـ ْەؿ متتەؿی  ٔتایتتّ کّ ؿَّ نە ئێـنەَتؼۀە ػِ
یتتاٌ ْەؿ  ەؿۀ -ْەڵتتؼەػا  نەپتتڕ ڕۆژێتت   ػٔای ىتتەڕێ  ئتتاؿتا

کتتتـػ ٔ ػەؿگایتتتاٌ نە ژٔٔؿێاتتتی  کێو ػِ  ُاەیەکتتتی پتتتانیل  تتتّ
ٕٔکی یەکاەمتتیؼا  نە َەعاىتتغاَە تایمەتییەکتتاَی پتتانیل نە  یتت

پاؿیل  نەمەؿ ػاػەعنت  ْەئٕ ػەياَقاَی  کە ْەؿ ػە ێتت ئتا 
  ەو ىێٕەیە کاتایی  ێت 

 
 ياؿٔیتق

ئەی  ی  ە ْأڕێااَی ئاؿتا ػەڵێٍ  کە ػەڵێٍ ئتاؿتا  ە ْتیێ 
 ىێٕەیەک ىێت َە ٕٔە؟

 
 سێـػیێـ 

ٌ َەػیتتتٕە ٔ ْەؿگیتتتق یتتتا-ئۀاَەی ٔا ػەڵتتتێٍ ْەؿگیتتتق ئتتتاؿتا
رتتتا ئۀ کەمتتتە –َەیاَُامتتتیٕە  تەَٓتتتا یەک کەمتتتى پیيتتتاٌ  تتتؼە 

ئەَؼافیاؿ  یاٌ يايامتا  یاٌ ىتاػیـ  یتاٌ ْەؿ ىتتێ   ێتت ئێتٕە 
کە ئتتاؿتای َامتتیٕە ٔ ئتتاؿتای نە پتتاؿیل  کتتاتێای  – تاَۀێتتت
نۀەی ػەؿگتتای نەمتتەؿ ػا غـێتتت   یُیتتٕە  کە  ێێتتتت  ػؿێتت   ەؿ

ٔ َاْأمتتتتتتتەَو عتتتتتتتای  ئتتتتتتتاؿتا  ە ىتتتتتتتێٕەیەکی تـمتتتتتتتُاک
ػەؿَەعنتتتتتتتتمێت  ئۀاَەی ػەڵتتتتتتتێٍ ئۀ ىتتتتتتتێت َە تتتتتتتٕٔە  ئۀ 

یتتتاٌ نە ػٔا ڕۆژەکتتتاَی ژیاَیتتتؼا -ْأڕێیتتتاَەی  تتتٌٕٔ  کە ئتتتاؿتا
   یُیتتٕە  ئۀاَەی ػٔای يتتـػَەکەی  تتٌٕٔ  ە ْتتأڕێی "ئتتاؿتا"  نتتّ

ْتتتتتا   نۀ  ی نتتتتت  سنتتتتتاَّ کتتتتتٕ ئّ کاتاییتتتتتؼا  ژیتتتتتاَی ئتتتتتاؿتا ِٔ
ىتتاػیـێای فۆؿ گۀؿە  تتٕٔە   یتتاَ ٕ   ئتتاؿتا ئەسناَەیەىتتؼا ػِ

 ە ىتتتێٕەیەکی گۀؿە گاىتتتەگیـ کـا تتتٕٔ  پيتتتت ٕ  عتتتـأە ٔ 
عەڵاتتی فۆؿ َەیتتاؿ  تتٌٕٔ  ەؿايتتمەؿی ٔ تتتا ئامتتتی َايـۆ تتاَە 

یتتاَ ٕ  ئۀ يـۆ ێاتتی  کتتـػٔٔە  ْأکتتا  ػِ ؼايايەڵەیتتاٌ نەگەڵتت
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 ئامتتایی  تتٕٔە   ە ْتتیێ ىتتێٕەیەک ىتتێت َە تتٕٔە  ْەؿٔەْتتا نە
ژیتتتاَی ئتتتاؿتا ٔ  ەئەسنتتتاَەییمَٕٔی   ەؿايتتتمەؿ  ەئەسنتتتاَەکـػَی

کەمتتتتتایەتییەکەی  کەمتتتتتاَێای تتتتتتـ عتتتتتـاَە َێتتتتتٕ ئەو ػَٔیتتتتتا 
ۀە  ئۀیتتو پێٕینتتتە  تتاك  اـێتتت  ئەيتتاَیو  ـیتتتی يئەسنتتاَەی

ْا  ؿِٔ کتتتتتتاٌ  ْتتتتتتّ کاٌ  ػفِ ؿَٔٔقاَتتتتتتّ ػِ   تتتتتتٌٕٔ نە پقیيتتتتتتاّ
يٕ تأی  ػِ     تّ*نیااؿی ی ػکتاؿ گتّ کاٌ  کە ْأىێِٕ ماػینتّ
ؿ أ ٔ ٔایتاٌ نە َەعاىتەکاَیاٌ ػەکتتـػ  ْتاتُە  تّػە  ِٔ تـمتُاكّ

ؿ  ؿايمتّ  ّ   ٕٔ نتّ و ّْ ٔ ڕۆڵّ ياٌ ئّ ئافاؿ  یێ ٌ  يُیو ڕێ  ّْ
    ػائاؿتا
 

 ياؿٔیتق
 ئێٕە نە ػٔا ڕۆژەکاَی ژیاَی ئاؿتاػا نە پاؿیل  ٌٕٔ؟ 

 
 سێـػیێـ 

َەعێتتـ  يتتٍ نۀ کاتتتاَەػا نە پتتاؿیل َە تتٕٔو  نۀ  تتڕٔایەػاو 
نۀ متتتتیًیُاؿە  ێتتتتت  کە ئتتتتاؿتا نە ْتتتتاڵی اٌ تئێتتتتٕە يە ەمتتتتت

VieuxColombier   گێڕا ٕٔی 
 

 ياؿٔیتق
 ئ  
 
 
 

                         
اکی ئەڵًتاَییە ٔ متاڵی  * ْێُتـأە؛   ەؿْەو ١٤٠٢ػکتاؿ کەنی تاؿی  سیهًێاتی تـمُت

ٔە  ئەو ستتتیهًە کتتتاؿی ەؿییە کی گۀؿەی  ەمتتتەؿ ستتتیهًە ػەؿ ڕیُغٕافەکاَتتتؼا ْە تتٕت
   ٔەؿگێڕ
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 سێـػیێـ 
يتتٍ  اعتتاو نۀ متتیًیُاؿە َە تتٕٔو   ەاڵو ْأڕێاتتاَى نۀ  

ؿاٌ  تتتتٌٕٔ  کە  ەڕامتتتتتی ئتتتتاؿتا نە   تتتتٌٕٔ ٔ  ە تۀأی َی تتتتّ
 –ڕۀىتتتتێای فۆؿ عـاپتتتتؼا  میتتتتٍُ  کە عتتتتای پیيتتتتاٌ ػەػا  

ڵیأمتا ٌٕٔ   ا   ْەيتٕٔ ػەياؿەکتاَی ّْبٕؿ اَییەک ٔڕێتُە ػەکت
ػەمتتتتتتت ٔ متتتتتتەؿ ڕأەىتتتتتتاَؼٌ  ْأاؿْتتتتتتأاؿکـػٌ  تتتتتتتف ٔ 

ی َاڕێإپێت    ڕمتتّ  کـػٌ  تّ بنتّ –گاڵتەراڕی  تأاَمتاؿکـػٌ 
یاٌ َەتٕاَیُی عٕێُؼَۀەی ئۀ میًیُاؿەی  کە عای  ا ئايتاػە 
کـػ تتٕٔ   ەاڵو ئۀەی نە ْەيتتٕٔ ىتتتێ  فیتتاتـ ئۀاَتتی ػڵ تتـاٌ 

یُەؿەکاٌ  ٌٕٔ  ئۀ عەڵاەی تەَٓتا  تا ئۀە ْتاتمٌٕٔ کـػ ٕٔ   
تا  تأ  متڕَە ئۀ   تا ئۀەی متەیـی متیًیُاؿەکە  تاەٌ   ەاڵو 

  ْەؿٔەْتتا  ِٔ ؿفییتّ  ە ْەمتتێای ىتاؿأەی نەعتتاڕافی ٔ نٕٔتمّ
يٍ ئۀەیو ػەفاَتى  کە کەمتاَێای فۆؿ نە ەؿ عاىۀینتتییاٌ 

ئتاؿتا بنتە  یتاَە  "ئەييتۀٔ ا ئتاؿتا  تٕٔ ٍ  تا ئۀ  ٔ گٕتٕ
ػەکتتتا   ئتتتێًە پێٕینتتتتە  یتتتیٍ  تتتا ئۀ  "  ەاڵو ْاڵەکەیتتتاٌ نە 
ئەَزتتتايی يتتتايەڵەی  یُەؿەکتتتاَی تتتتـػا   ە ْەمتتتتێای  ەْێتتتقی 

 َاعاىۀە  ەرێٓێيتٕٔە 
 

 ياؿٔیتق
کۀاتە يە ەمتتتی ئێتتٕە ئۀەیە  کە ئۀ ػٔای ْتتاتُەػەؿۀەی 

 نە ڕۆػێق  اک َە ٕٔ ٕٔۀە؟
 

 سێـػیێـ 
ە تتتتتتتٕٔۀە  ئۀ  ەػەمتتتتتتتت ئتتتتتتتاؿتا ْەؿگیتتتتتتتق  تتتتتتتاک َەػ

ی ٔەْتتتأە ػەتتتتهیۀە  کە  اؿەمتتتەؿی يتتتَەعاىتتتییەکی ػەؿَٔٔ
َە تتٕٔ  ياَتتای  یتتیە   اؿەمتتەؿی ىتتێتێای ٔەک ئتتاؿتا  تتاەی؟ 
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فۆؿ  ە ئاماَی  ڕۀىێای ٔەْتای  تا  ڕەعنتێُیت  کە  تٕاَێتت 
نەَتتأ عەڵتت  ٔ نە کتتايەڵ ەػا  تت ی  کە ئتتاؿتا ڕۆػێتتقی  ەرتت  

ی ئۀە  ٕٔ تتتتٕٔ  ە ْێيتتتتت  يێـعامتتتتێای ٔەْتتتتا  تتتتٕٔ  سێتتتتـ
ىتتێٕەیەکی ڕامتتت يتتايەڵە  اتتا   يە ەمتتتى ئۀەیە  کە ػەمتتت 
َەَێتە  یُی ْەؿ کەمێ   ە ڕێتاۀ  ػەیمیُتی  یتاٌ متٕٔکایەتی 
 ە ئاسـەتێ   اتا   کە  ە  ەؿػەيیتؼا ػەڕٔا   ْەؿ نە ەؿ ئۀەی 

 ەؿػایە  ە ػڵتتتتتتی ئۀ َیتتتتتتیە  ئەيە ْەيتتتتتتٕٔ ئۀ  فێای نۀ هتتتتتتٕ
 َاػا  ٕٔ  ا ئۀ   اؿەمەؿە  ٕٔ  کە نە تٕا

 
 
 
 
 
 
 

 ضەرچاوە:
 ١٤٢٣  متتتتاڵی ٢٠ئەو ػیتتتتؼاؿە نە پـۆگتتتتـاو ٔ گا تتتتاؿی ػؿايتتتتاتٍ  ژيتتتتاؿە 

ٔەؿگیتتتـأە   ەاڵو  ەػاعۀە  نە گا تتتاؿەکەػا ْتتتیێ فاَیتتتاؿییەک َۀَٕمتتتـأە   تتتا 
َٔە ئەو ػیتتتؼاؿە  ە چ فياَێتتت  کتتتـأە ٔ کتتت  ٔەؿی ێتتتڕأەتە متتتەؿ فيتتتاَی  ًَتتٕت

 مٕیؼی  
Vita rum. Charles Marowitz intervjuar Gaston Ferdiére, 

Dramatens tidskrift, nr, 72 Stockholm 1978 
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 کىرتەیەک لە کرۆًۆلۆژیای ژیاى و بەرهەهەکاًی ئەًتۆًاى ئارتۆ

 
 نە ىاؿی ياؿمیهیا نەػای   ٕٔە  ١٣٤١
ەی  ١٤٢١ ٔ ژیتتتتاَی پێتتتٕت تٕٔىتتتتی َەعاىتتتتییەک ػە ێتتتتت  کە ػٔاتتتتتـ ْەيتتتٕت
 ػەتهێتۀە  
ٔکەکەی ػەيـێتتتت  ئتتّتعٕىتتتا ١٤٢٨ کتتتاؿی ەؿییەکی فۆؿ   و ڕٔٔػأِ ە  یتتٕت

 عـاپی  ا مەؿ ػەؿَٔٔی ػە ێت 
ٔە  ١٤٢١ ە َتتتأ ئتتتأ ػە ێتتتت  کە عەؿیتتت   تتٕت تٕٔىتتتی ڕٔٔػأێاتتتی کۀتتتُت
  غُاێت  
 یەکەو ىیؼـی عای نە گا اؿێای بٕتا غاَەکەیاَؼا  ؤ ػەکاتۀە  ١٤١٢
 ػٔٔ پاؿ ە ىیؼـی  ؤ ػەکـێتۀە  ١٤١١
ەکێتت  نە َەعاىتتغاَەکاَؼا عتتاًَە َْٕەؿيەَتتؼی ىتتێٕەکاؿ یٕ تتاَە نە ی ١٤١٣

 ػاکتـ ڵ یتتّت گتتّت نّ  ػؿێتتت  َايتتّتٔکی ػٔٔؿ یتتّت گهتتتێل ػە یُێتتتت  کە    ػٔاتتتتـ تتتتا يأِ
     ِٔ گاڕَّ ػِ

نە  ١٤٠٢ تتتتا  اؿەمتتتتەؿکـػٌ ػە ێتتتتت  تتتتا مٕینتتتتـا ٔ تتتتتا متتتتاڵی  ١٤١٣
 َەعاىغاَەکاَی ئۀ ٔاڵتەػا ػەيێُێتۀە    

ل ٔ ىتتتاَاکاؿ ٔ ڕی ینتتتاؿی ػیتتتاؿی ئۀ ػەيەی ػە ێتتتت  تتتا پتتتاؿی ١٤٠٢
گُ  ێیە ػە یُێتتتتت  سەننتتتتەسەی ڕۆژْەاڵتتتتتی ػەعٕێُێتتتتت ٔ نە -پتتتتاؿیل ننێتتتٕت پتتتٕت

 Théatre deگا تتتاؿێای ئەػە یتتتؼا کتتتاؿ ػەکتتتا   یەکەو ڕۆڵ نە ىتتتاَای 
I´Oeuvre   ػە یُێت 
کايەڵێتتت  ىتتتیؼـ ٔ گٕتتتتتاؿ  تتتؤ ػەکتتتتاتۀە  ڕی ینتتتاؿی ىتتتتاَایی  ١٤٠١

 ۆ ٔ بٕتا غاَە ىاَاییەکەیؼا کاؿ ػەکا   ٔێت ٔ نە گـٔنىاؿڵل ػٔٔنیٍە ػە یُ
ٔپەکەی ىتتتتتتاؿڵل ػٔٔنتتتتتتیٍ نە ٔیەکەو ڕۆڵتتتتتتی عتتتتتتای نەگەڵ گتتتتتتـ ١٤٠٠

ىتاَاَايەیەکی يتتانییـػا ػە یُێتت  نەو متتاڵەػا کايەڵێت  ىتتیؼـ ٔ گٕتتاؿیو  تتؤ 
ٔپەکەی ػٔٔنتتتیٍ  ٔەک ئەکتتتتتەؿ ٔ ػیتتتتقایُەؿی ٔػەکتتتاتۀە  نە ًَایيتتتتەکاَی گتتتتـ

 ە ێت  ەؿا  ەؿػۀاو ػٕره
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 ػا-ڕۆڵتی نتیـێنتتاە نە ىتتاَاَايەی ئەَتی تتاَە  نە َٕٔمتتیُی ژاٌ کاکتتتا ١٤٠٠
 ػە یُێت 

گا تاؿێای ئەػە تی ػەؿػەکتا   کە تەَٓتا ػٔٔ ژيتاؿەی نت  ػەؿػە ێتت  ١٤٠٩
ٔ  ا ەتەکتتاَی َتتأ ئەو گا تتاؿە نە َٕٔمتتیُی عتتای ػە ٔپە ٔ  ٔاف نە گتتـ تٍتٔ ْەيتٕت

 کاؿ ػەکا    ػأپێای تـٔىاَاییەکەی ىاؿڵل ػٔٔنیٍ ػەْێُێت ٔ نەگەڵ گـ
اٌە  تؤ  ی  ەيیەکەو ػیٕاَی ىیؼـ ١٤٠٩ َأی نگەيەی تـیات تـاکتی ئامًت
 ػەکاتۀە  
ػٔٔەو کايەڵە ىیؼـ  ؤ ػەکاتۀە  ٔەک ئەکتتەؿ نە  ەَتؼاٌ ًَایيتی  ١٤٠٢

ىاَایؼا  ەىؼاؿ ػە ێت  ْأکا  نە ػٔٔ ستیهى ٔ  تا يتأەیەکیو نە  ەؿنتیٍ ػەژی 
 َْٕەؿیؼا ػەکا   ٔ کاؿ نە پـۆژەیەکی

  أکی ػەيـێت ٔ ػایای ػەگٕێقێتۀە  ا الی ئاؿتا نە پاؿیل  ١٤٠٢
 پەیٕەَؼی ػەکا   ە مٕؿیانیقيەکاَۀە  ١٤٠٢
ؿیانیقيّ ِٔ ینتتتتی نێااڵیُتتتّتس ەؿپـمتتتتیاؿی ئا   ێتتتتّت ػِ ١٤٠٨ کاٌ   کاَی متتتٕت

ؿیانیقيەکاَؼا  تتتتؤ  کايەڵێتتتت  ػە  ػۀَٕمتتتتێت  کە نە  تتتتؤ کـأەکتتتتاَی متتتٕت
 ە  ْەَؼێ  نە ىیؼـەکاَی  ؤ ػەکاتۀە ٔ کايەڵێ  َايە ػۀَٕمێت  ۀُػەکـێ

 – Theatre du Vieuxػەبێاتتی ئەؿاگتتاٌ نەمتتەؿ ىتتاَای  ١٤٠٨
Colombier   پێياەه ػەکا 
نی ىاڕىتتتتی  ١٤٠٨ ػە ێتتتتتە مەؿَٕٔمتتتتەؿی متتتتێیەيیٍ  ؤکتتتتـأەی عتتتٕت

ؿیانیقيی تیتتتا  تتتؤ  ؿیانیقو ٔ ژيتتتاؿەیەک  تتتا ەتی تتتتایمە   ە ْتتتقؿی متتٕت متتٕت
 کاتۀە ػە

 ػٔٔ کايەڵەىیؼـ  ؤ ػەکاتۀە   ١٤٠٨
نەگەڵ ڕۆگەؿ سیتتتتـاک ٔ ڕۆ ێتتتتـ  کتتتاؿۆٌ ىتتتتاَای ئەنفـێتتتؼ گتتتتاؿی  ١٤٠١

ٍ  ٔەک ئەکتتتتەؿ نە سیهًێاتتتی متتتیُەياییؼا  ەىتتتؼاؿی ػەکتتتا  ٔ یەکەو  ػاػەيەفؿێتتُت
َتتتؼیی  ياَێفێنتتتتی ىتتتاَای ئەنفـێتتتؼ گتتتاؿی ػۀَٕمتتتێت  ْەؿ نەو ماڵەیيتتتؼا  پێِٕ

ؿیانیقيّ گتّت نّ  تت  ٔ ػەؿیتتؼەکەٌ  نە کاتتتایی ماڵیيتتؼا  ٔەک  تێتت  ػِ ؼاکاَتت ڵ متٕت
 ؼا ڕۆڵ ػە یُێت  يئەکتەؿ نە سیهًێای تـی میُەيای

ٔەک ئەکتتتەؿ ڕۆڵتتی يتتاؿا نە سیهًتتی َتتاپانیاٌ ػە یُێتتت  یەکەو ًَایيتتی  ١٤٠٢
ىتتاَای ئەنفـێتتؼ گتتاؿی نػایاەىتتێتەکەە نە َٕٔمتتیُی ئتتاؿتا پێيتتەکەه ػەکـێتتت  

ٔینتتتتتی نە َٕٔمتتتتیُی ڕۆگەؿ  یتتتتتـاک  ػایاێتتتت  َیتتتتافی عاىۀػٔای ئۀە  ڕاف
نەگەڵ يُؼاڵی فۆؿػا نە َٕٔمیُی ڕۆ ێـ  ئتاؿۆٌ  نەمتەؿ ىتاَای ئەنفـێتؼ گتاؿی 

 ًَایو ػەکا   نە ػٔٔ سیهًی تـػا  ەىؼاؿی ػەکا   
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َەؿ ٔ يەؿاە پێيتتاەه  ١٤٠٣ متتیًیُاؿێ  نە فاَاتتای متتاؿ اٌ نەمتتەؿ نْتٕت
ـیُؼ ێـا پێيتاەه ػەکتا   نە ًایيێ ە نە َٕٔمیُی متەنػەکا   ىاَایی نعۀَ

اؿەو  ًَایيتی ىتاَای ئەنفـێتؼ گتتاؿی  ػا ەَتؼ سیهًێاتی تتـ  ەىتؼاؿی ػەکتتا    ٕت
نيُتتتؼاڵەکاٌ ػەمتتتەاڵ  ػەگتتتـَە ػەمتتتتە نە َٕٔمتتتیُی ڕۆگەؿ  یتتتتـاک پێيتتتاەه 

 ػەکـێت  
ػٔا ًَایيی نيُؼاڵەکاٌ ػەمەاڵ  ػەگتـَە ػەمتتە پێيتاەه ػەکـێتت   ١٤٠٤

  ٔ ػەیۀێتتت کاي اَیتتایەکی ستتیهى ػا ًەفؿێُێتتت   ەىتتؼاؿی نە سیهًێاتتی تتتـػا ػەکتتا
    ٍ ەاڵو ْۀڵەکاَی مەؿکۀتٕٔ َا 

  کە نە ىتتتاَاَايەی نئتتتاپێـای ػٔاَتتتقە ؼا تتتا  ەىتتتؼاؿیاـػٌ نە سیهًێاتتت ١٤٩٢
 ۀە ٔەؿگیـأە نە  ەؿنیٍ ػەژی  -بٕؿىییەکەەی  ـتاڵؼ  ـێيت

ًایيتێای ؼا کتاؿ ػەکتا   َئەک ئەکتەؿ نە  ەَؼ سیهًێای تـی میُەيای ١٤٩١
متتتتەياکاؿەکاَی ػٔٔؿگەی  تتتتانی نە پتتتتاؿیل ػە یُێتتتتت ٔ کتتتتاؿی ەؿییەکی فۆؿی 
َەؿی ػە ێتتتۀە  تتا  ەؿنتتیٍ  متتیًیُاؿێ  نە  تێتتؼەکا   متتەؿنەَٕ   تتا کتتاؿی ْتٕت

 فاَاای ماؿ اٌ مە اؿە   ە ػەؿْێُاٌ ٔ يێتاسیقی  پێياەه ػەکا   
 یەکەو ياَێفێنتی ىاَای تَٕؼٔتی   ؤ ػەکاتۀە  ١٤٩٠
ی نەگەڵ عاًَە َٕٔمەؿی ئەيەؿیای ئەَتاَییل َتیٍ ػؿٔمتت يیٕەَؼپە ١٤٩٩

ػەکا   میًیُاؿێ  نە فاَاای ماؿ ٌٕ مە اؿە   ە ىاَا ٔ تتاػٌٕٔ پێيتاەه 
 ػەکا   ػٔٔەو ياَێفێنتی ىاَای تَٕؼٔتی  ػۀَٕمێت  

ەی ػەگتـٌ  متیًیُاؿ  ١٤٩٢ نە سیهًێاؼا  ەىتؼاؿی ػەکتا   کە نە رەفائیتـ ٔێُت
 ێ  نە ػەبەکاَی ػۀَٕمێت  پێياەه ػەکا  ٔ  ەى

 ًَایيی  ُەياڵەی تيُيی نە پاؿیل ًَایو ػەکا    ١٤٩٨
ػە ێتتتتتتت  تتتتتتا يەکنتتتتتتی   متتتتتتیًیُاؿێ  متتتتتتە اؿە   ە نىتتتتتتاَا ٔ  ١٤٩١

عٕأەَتتتؼەکاٌە نە فاَاتتتتای يەکنتتتتیاا متتتیتی پێيتتتتاەه ػەکتتتتا   متتتتیًیُاؿێ  
نىتتتاَای ػٔای رەَتتتو نە پتتتاؿیلە نە متتتەَتەؿێای سەڕەَنتتتی نە   تتّت متتتە اؿە 
پێيتتتاەه ػەکتتتا   ػەگەڕێتتتتۀە  تتتا پتتتاؿیل ٔ ْأمتتتەؿگیـی نەگەڵ  يەکنتتتیاا

 ػەکا    ػا-عاتٕٔ مینیهیا ىاؿەيێی
نە مینتتتتتتیهیا ىتتتتتتاؿەيێی ریتتتتتتا ػە ێتتتتتتتۀە ٔ ْأمتتتتتتەؿگیـییەکەیاٌ  ١٤٩٢

متتەؿَاگـێت  متتەسەؿ ػەکتتا   تتا ئێـنەَتتؼە ٔ ئەو متتەسەؿەی متتەؿەتای کاتتتایی 
ٔڵی ڕۆصیتی گۀؿ ۀە ژیاَی ئاؿتایە ٔ تٕٔىی بەیـاَێای بٕت ە ػە ێتت  ػەی ەڕێُُت
  ا سەڕەَنا ٔ نە َەعاىغاَە ػەؿَٔٔییەکاَؼا ػەیغەٌ  

 اپی یەکەيی کتێمی نىتاَا ٔ ْەيتمەؿەکەیە نە ػەفگتای گانیًتاؿ  تؤ  ١٤٩٣
 ػەکـێتۀە  نە یەکێ  نە َەعاىغاَە ػەؿَٔٔییەکاَی پاؿیل ػەیغەٌ  
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ێقؿێتۀە  تتا َەعاىتتغاَەیەک نە ػەؿۀەی پتتاؿیل ٔ ػەک ١٤٩٤ ۀێتتتە ػەگتٕت
 ٔێُەکێياٌ ٔ َايۀَٕمیٍ  

ػەگٕێقؿێتۀە  ا َەعاىغاَەی ػەؿَٔٔی نە ڕۆػێتق ٔ ػەکۀێتتە ژێتـ  ١٤٢٩
 ی ػکتاؿ گامتاٌ سێـػیێـ   ي أػێـ

  اپێای َٕێی نىاَا ٔ ْەيمەؿەکەیە  ؤ ػەکـێتۀە  ١٤٢٢
 کتێمی ننە مەسەؿی ٔاڵتی تاؿاْیٕياؿەکاَۀەە  ؤ ػەکاتۀە  ١٤٢٨
غاَەی ڕۆػێتتق ػە ێتتتە ػەؿۀە  نَتتايە نە ڕۆػێتتقەۀە  تتؤ نە َەعاىتت ١٤٢١
 ػەکاتۀە 
یەکؼا ػە یُێت  ْەڵنتەَ اَؼَێای عـاپتی ەتا هاکاَی  اٌ گاا نە پێياَ  ١٤٢٢

ژ  ٔک  ە َتأی ن تاٌ گتاا عاکٕت نەمەؿ ػەعٕێُێتۀە ٔ ئۀیو  ە کتێمێاتی  یٕت
ٔ ػەکتـێتۀە   ە ػەمتی کايەڵ ەە ٔەاڵيی ػەػاتۀە  کتێمەکە نە ْەيتاٌ متاڵؼا  تو

یەک  ا تا هاکاَی ػەکـێتۀە ٔ ئتاؿتا ىتیؼـەکاَی نەو ەنە گەنەؿی پاؿیل پێياَ 
 یەػا ػەعٕێُێتۀە  ەپێياَ 

 تتا کتێتتمەکەی  تتاٌ گتتاا ٔەؿػەگـێتتت   Saint- Beuveپاػاىتتتی  ١٤٢٣
پـۆگـايێتتتت   تتتتا ڕاػیتتتتای سەؿەَنتتتتی ئايتتتتاػە ػەکتتتتا    ەاڵو نەػٔا متتتتاتەکاَؼا  

 تۀە ڕاػەگیـێت ٔ  ؤ َاکـێ
 ی گەػە کا ی ػٔایی ػەکا    َزّ ی ىێـپّي ە َەعاى ١٤٢٣

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئارتۆ لە هاڵەکەی خۆی، لە دوا ڕۆژەکاًی تەهەًیدا
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 ضىپاش و پێساًیي

نە کاتی مەؿباڵیى  ەو کتێمەيۀە  نەگەڵ ْأڕێى کتاک ػەنتی 
ٔە ٔ ٔػیًاٌ کتتـػيتتؼػٕمتتًاٌ یتتابٕی  ەَتتؼاٌ رتتاؿ گفتٕگتتای ر

اَەی ئاڕامتتتەی کتتـػٔٔو  ػەؿٔافەی تتتـی ْەيیيتتە ئۀ پـمتتیاؿ
ٔيەتۀە  ئەيە رتت ە نۀەی ٔ ە ڕٔٔی نێااڵیُۀەکەيتتؼا  تتا کتتـػ

ئەؿکتتی پیتتا َٕٔۀەی کتێتتمەکەی عنتتتە متتەؿ ىتتاَی عتتایی ٔ 
متتتتٕٔػو نە تێمیُیتتتتیە ٔؿػە فياَۀاَییەکتتتتاَی ٔەؿگـتتتتتٕٔە  فۆؿ 

 مٕپامی ػەکەو  
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 لە بەرهەهە باڵوکراوەکاًی ًىوضەر

 
 ١٧٦٦شاًۆی تًْذّتیژی لەًێْاى تیۆر ّ پراکتیکذا، لێکۆڵیٌەّە -١
 ١٧٧٣گْتاری ئەزهًّْگەری لە ڕەّتی شاًۆی کْردییذا، لێکۆڵیٌەّە -٠
، ٠٥٥١ستریٌذبێری ّ سۆًاتای تارهایی لەًێْاى ڕایٌِارت ّ بێریواًذا، لێکۆڵیٌەّە، -١

 کْردستاى.دەزگای سەردەم، چاپی 
 ، چاپی سْێذ٠٥٥١ستریٌذبێری ّ سۆًاتای تارهایی لەًێْاى ڕایٌِارت ّ بێریواًذا، -٢
، دەزگای سەردەم، ٠٥٥١پیتەر برّک لە شاًۆی ُاّچەرخی جیِاًیذا، لێکۆڵیٌەّە، -٣

 چاپی کْردستاى.
 ، چاپی سْێذ٠٥٥٢پیتەر برّک لە شاًۆی ُاّچەرخی جیِاًیذا، لێکۆڵیٌەّە، -٤
ذی، ُەڵْێستە ّ تێڕّاًیي لە ڕەّتی شاًۆی سْێذی لە سەرەتاّە تا شاًۆی سْێ-٥

 ٠٥٥٤ئەهڕۆ، لێکۆڵیٌەّە، دەزگای ئاراش، 
هۆسیقای بێ دەًگ، شاًۆًاهە، ًّْسیٌی الش ًۆرێي، ّەرگێڕاى لە سْێذییەّە، دەزگای -٦

 ٠٥٥٥ئاراش، زًجیرەی شاًۆی بیاًی، 
ّەرگێڕاى لە سْێذییەّە، چاپی  هۆسیقای بێ دەًگ، شاًۆًاهە، ًّْسیٌی الش ًۆرێي،-٧

 ٠٥٥٥سْێذ، 
ُارۆڵذ پیٌتەر، ژیاى ّ شاًۆ، لێکۆڵیٌەّە، لە باڵّکراّەکاًی گۆڤاری شاًۆی تیپی -١٥

 ٠٥٥٧شاًۆی ساالر، 
 ٠٥١٥شاًۆی سْێذی، لێکۆڵیٌەّە، لە باڵّکراّەکاًی گۆڤاری شاًۆ، -١١
 ٠٥١٥لە کالسیکەّە بۆ هۆدێرى، لێکۆڵیٌەّە، ڕەًج، -١٠
شاًۆًاهە، ًّْسیٌی ئێریک ئۆدێٌباری، ّەرگێڕاًی لە سْێذییەّە، دەزگای  چیي،-١١

 ٠٥١٥ئاراش، زًجیرەی شاًۆی بیاًی، 
تەرهیٌاڵ. سێ شاًۆًاهە، ًّْسیٌی الش ًۆرێي، ّەرگێڕاى لە سْێذییەّە، دەزگای -١٢

 ٠٥١١ئاراش، زًجیرەی شاًۆی بیاًی، 
 ٠٥١١زگای سەردەم، پاًتایی بۆش ّ دەرّازەیەک بۆ شاًۆیەکی جْدا. دە-١٣
ئاّگْست ستریٌذبێرگ، ژیاًی هرۆڤێکی بێذەرەتاى ّ ًّْسەرێکی ڕچەشکێي، -١٤

 ٠٥١٢بیۆگرافیا ّ ڕاڤەکردى. دەزگای سەردەم، 
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 ٠٥١٢پەڕیٌەّە بە هەرزەکاًذا. دەزگای رۆشٌبیری جەهال عیرفاى، -١٥
 ٠٥١٣ژاى ژیٌییە ئەفساًە ّ ّاقیع، دەزگای رۆشٌبیری جەهال عیرفاى، -١٦
 ٠٥١٣تیۆرەکاًی دەرُێٌاًی شاًۆیی، دەزگای چاپ ّ پەخشی سەردەم، -١٧
ُارۆڵذ پیٌتەر، شاًۆیەکی سیاسیی ّ گەهەی دەسەاڵت، دەزگای چاپ ّ پەخشی  -٠٥

 ٠٥١٣سەردەم، 
 ٠٥١٤تێۆر ّ پراکتیک لە کتێبەکاًی شاًۆدا، دەزگای چاپ ّ پەخشی سەردەم، -٠١
کاى، دەزگای چاپ ّ پەخشی تییَاڵیَها کۆهََسِێٌاًی خێساى ّ بٌ رٍ الش ًۆرێي، َُ-٠٠

   ٠٥١٤سەردەم، 
ەّە بۆ باخی گێالش، دەزگای چاپ ّ پەخشی -ئەًتْاى چێخەف لە پالتۆًۆڤ-٠١

 ٠٥١٥سەردەم، 
   ٠٥١٦ساڵێک لەگەڵ کیژۆڵەکەم، دەزگای چاپ ّ پەخشی سەردەم، -٠٢
  ٠٥١٦هي ّ تۆ لەگەڵ با دا، دەزگای چاپ ّ پەخشی سەردەم، -٠٣
خەًّەًوایشێک، سەرەتایەک بۆ هۆدێرًیسم لە شاًۆی ئەّرّپیذا، ًاّەًذی شاًۆی -٠٤

 ٠٥١٦تاڤ، 
 ٠٥١٧ژیاًێکی تر، شیعر، داًا رەئّْف، ّەرگێڕاًی کەرین تاقاًە، ّەشاًخاًەی باڵٌذە، -٠٥
بێ ئەّەی ُەستی پێ بکەیي تاریک داُات!، لە باڵّکراّەکاًی گرّپی شاًۆی گۆدۆ، -٠٦

٠٥١٧ 
 ٠٥١٧ ئێراى ەّە بۆ باخی گێالش، چاپەهەًی هاًگ،-ئەًتْاى چێخەف لە پالتۆًۆڤ-٠٧
 ٠٥٠٥چاپەهەًی هاًگ، ئێراى  بێ ئەّەی ُەستی پێ بکەیي تاریک داُات!، -١٥
 ٠٥٠٥ئاّگْست ستریٌذبێرگ، بێْگرافیا ّ ڕاڤەکردى، دەزگای ڕەُەًذ، -١١
 ٠٥٠٥. ردەمدەزگای چاپ ّ پەخشی سەّەک ئەّەی ژیاى لەّێ بێت، -١٠

 
 بە سْێذی

 ٠٥٥٦ڕەّش ّ داُێٌاى، لێکۆڵیٌەّەی شاًۆ، دەزگای کاڵسۆى، -١
 ٠٥٥٤ژیاًێکی تر، شیعر، دەزگای پیًْیار، -٠
 ٠٥٥١دّّ کلۆ بەفر، چیرۆکی هٌذااڵى، ّەرگێڕاى لە کْردییەّە بۆ سْێذی.   -١
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